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التاريخ ١٠ سبتمبر٢٠٠٣ 

 

    السيد األستاذ / جمال محمد غيطاس  - صفحة لغة العصر   - جريدة األهرام 

تحية طيبة وبعد 

بعد أن أصبحت من المواظبين على متابعة تحقيقاتكم من خالل مقالتكم الشهيرة في صفحة لغة العصــر 

ــأمل جميعـا  بجريدة األهرام وحرصا مني أن تصبح هذه الصفحة مرآة حقيقية لنمو مجتمع المعلومات الذي ن

للوصول إليه، فإن متابعتي لتحقيقكم األخير عن منظومة المعلوماتي بهيئة األبنية التعليمية يجعلني أكثر مثابرة 

بإعادة طلب إنشاء جهة محايدة تتولى دراسة وتقييم مشروعات البنية المعلوماتية التي يتم تنفيذها بالمؤسســات 

والهيئات الحكومية مع ضرورة التقيد بوضع منهجية موحدة (أو أكثر) تخضع لها هذه المشــروعات سـواء 

ــبريرا  خالل مراحل اإلعداد المختلفة التي تمر بها أو خالل مراحل التقييم لها. وربما تعطينا السطور التالية ت

كافيا لما أدعو إليه: 

١. أن مشروع هيئة األبنية التعليمية والذي استطاع أن يصمد اآلن ١١ عاما يمثل بالتأكيد حالة فريدة في ظل 

ــة ال نسـتطيع تعميمـها  التوقف والتعثر المستمر للعديد من المشروعات ولذلك فهو ما زال حالة خاص

ـن  لمشروعات اإلدارة بالمعلومات على نفس الفصيلة من المؤسسات (كالهيئات العامة مثال). وبالتأكيد فنح

نحتاج إلى بيانات إحصائية متعددة للخروج بتحليالت كافية عن موقف هيئاتنا في هذا المجال. 

ــل  ٢. أن الهيئات العامة هو مؤسسات عامة لخدمة المواطنين يتم إداراتها من خالل الجهاز الحكومي في ظ

قرارات جمهورية تخضعها للمقاييس االقتصادية في اإلدارة على أن تلتزم أيضا بمحددات الملكية العامة. 

ــب أال  ولذلك فإن تحمل هذه الهيئات لتكاليف مشروعات البنية المعلوماتية لتحقيق اإلدارة بالمعلومات يج

تخضع فقط لمقاييس النجاح في بناء قواعد البيانات والشبكات والتطبيقات ولكن يجب أن تتــدرج نحـو 

ــي تعـاني  التكلفة والعائد من هذه التكنولوجيا والتأثيرات االجتماعية لها. وهو ما تحتاجه هذه الهيئات الت

ــذه المشـروعات ومنـهجيات  معظمها من التعثر المالي. ولذلك فإننا نحتاج إلى مقاييس محددة لتقييم ه

مناسبة لنا لتطويرها ال أعتقد أن مشروع هيئة األبنية يمكن أن يعطينا هذه المقارنات اآلن. 

ــى  ٣. يظل مشروع هيئة األبنية التعليمية كما جاء في تحقيق صفحة لغة العصر جهد جيد كحالة خاصة حت

ـاريخ   اآلن خصوصا إذا تابعنا تصريح السيد وزير االتصاالت والمعلومات في جريدة األهرام صفحة   بت

والذي يعلن فيه عن ٢٠ مشروع لوزارة المعلومات واالتصاالت تغطي هيئات مختلفة لــم يـرد فيـهم 

ــم متابعـة  مشروع هيئة األبنية التعليمية. وأرجو أال يدل ذلك عن أن مشروع هيئة األبنية التعليمية ال يت

ــة الرقابـة اإلداريـة أو الجـهاز  متطلبات التكامل للمعلومات التي يقوم باستخراجه مع مشروعات هيئ

ــهدف  المركزي للمحاسبات.  وأتمنى أيضا أن تكون منهجيات التطوير المستخدمة في هذه المشروعات ت

جميعها إلى تحقيق أهداف موحدة فيما بينها. 

ـتزم  ٤. نحن نعرف جميع ويعرف جميع العاملين في حقل تطوير نظم المعلومات أننا ال نملك منهجية، وال تل

ــع   شركات التطوير القائمة على هذه المشروعات بمنهجية واحدة.  وربما من المفيد أن ألفت انتباه الجمي

إلى الحقيقة التي نعرفها جميعا من أن المنهجية المهيكلة (SSDM) قد ظهرت بعد أن قام جهاز االتصاالت 
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والمعلومات بالمملكة المتحدة بدعوة الشركات العاملة في مجال تطوير النظم بتطوير منهجية تستخدم فـي 

ـذا  تطوير نظم المعلومات في الجهاز الحكومي وقد نجحت إحدى الشركات المتنافسة في الحصول على ه

العقد وقامت بتطوير هذه المنهجية والتي ظهر اإلصدار األول منها في عام ١٩٨٠ وظلت هذه المنهجيــة 

تستخدمها المؤسسات في انجلترا وقامت الجامعات والمؤسسات البحثية بمتابعة تطويرها حتى ظهر منـها 

ــن ٢٠ عامـا اسـتخدمتها المؤسسـات  اآلن في عام ٢٠٠٣ اإلصدار الخامس. أي أنها صمدت أكثر م

وطورتها الجامعات والشركات. 

ـي  ٥. هناك أيضا عددا من القضايا التي يجب أن نتناولها عند النظر في نجاح مشروعات البنية المعلوماتية ف

ــتمرارية وصمـود هـذه  مؤسساتنا الحكومية تمس البنية اإلدارية لهذه المؤسسات وتؤثر على فعالية اس

المشروعات على المدى القريب والبعيد. من هذه القضايا: 

ــات  أ . مشاكل تسرب الكوادر الفنية التي يتم تدريبها في هذه المشروعات في ظل تدني مرتبات المؤسس

الحكومية واإلغراءات التي تقدم لهم من خارج هذه المؤسسات للحصول على مرتبات أعلى؟ 

ـارج  ب . قيام هذه الكوادر المدربة (والتي تستمر في العمل في هذه المؤسسات) بمزاولة أعمال إضافية خ

هذه المؤسسات بدافع تحسين الدخل المادي لهم مما ينعكس سلبا في النهاية على العمل األصلي لهم 

ــى مسـتوى المحافظـة أو  ت . أن تقديم خدمة المعلومات بالحجم المطلوب والمناسب لهيئات تنتشر عل

المدينة غالبا ما يستدعي تشغيل مركز المعلومات على مدار الساعة (٢٤ ساعة) مما يتطلب إنشــاء 

نظام عمل خاص لهؤالء الفنيين الذين مازال التوصيف الوظيفي لهم غير كامل. 

ث .   يخضع التوصيف الوظيفي للعاملين بمراكز المعلومات ضمن هيكل اإلدارة العامة للمعلومات والتي 

ــهرت  تم إنشائها بالفرار الجمهوري رقم   لسنة  وتعديالته الصادرة في    واآلن في عام ٢٠٠٣ ظ

العديد من الوظائف التي لم يدخل توصيفها في القرار الجمهوري حتى اآلن. 

ج . ترتب على عدم توصيف وظائف العاملين في مركز المعلومات وإخضاعــهم ضمـن المجموعـات 

ــهني  النوعية (لإلحصاء والحاسبات) إهدار وظائفهم وانعدام وجود مخطط واضح لتطوير المسار الم

ـبات  لهم.  وفي ظل تعدد نوعيات خريجي الحاسبات من كليات الهندسة وكليات اإلدارة وكليات الحاس

ــة للعـاملين  أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا في إعادة النظر في طريقة التعامل مع المجموعات النوعي

بالمؤسسات الحكومية. 

ــهاز  أن تعدد الجهات الحكومية التي تتداخل لطلب مراجعة مشروعات تطوير نظم اإلدارة المعلوماتية في الج

ــاذ القـرار التـابع  الحكومي تحتاج بالفعل إلى إنشاء مظلة واحدة لهم حيث نجد: مركز المعلومات ودعم اتخ

ــض  لمجلس الوزراء، إدارات وزارة المعلومات واالتصاالت، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بع

ــهاز المركـزي للتنظيـم واإلدارة، مراكـز  أجهزة وزارة التصنيع الحربي (لمراجعة )، وزارة المالية، الج

ـهات  المعلومات الرئيسية بالوزارات التابعة لها المؤسسة.  وفي ظل عدم وجود منهجية موحدة تخضع هذه الج

ــروع هيئـة األبنيـة  كلها في سلسلة موحدة يصبح التطوير رحلة من العذاب.  وال أعرف كيف استطاع مش

التعليمية أن ينفذ من هذه الحواجز أو ربما يعطينا ذلك اإلجابة عن الرقم ١١ سنة.  

             مع خالص تحياتي،،،،، 
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ــاريخ: ١٤  الت
سبتمبر ٢٠٠٣ 
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تحية طيبة وبعد 

بعد أن أعدت قراءة التعليق التي أرسلته إليكم بخصوص تحقيقكم عن مشروع هيئة األبنية التعليمية قــد ورد 
ــا  إلى ذهني أنه قد يثير عندكم تساؤالت عن عالقة ما ورد في تعليقي وبناء منظومة المعلومات. خصوصا م
جاء عن القرار الجمهوري الخاص بتنظيم إدارة المعلومات أو اإلدارة العامــة للتنظيـم واإلدارة أو مرتبـات 

العاملين في نظم المعلومات بالهيئات الحكومية. ولذلك قررت أن أرسل لسيادتكم هذا التوضيح المقتضب. 

والسبب ببساطة هو طريقة ومدخل ومنهج بناء منظومة اإلدارة بالمعلومات (الذي أتبناه) وفق مدخل المنظومة 
ــاول  (System Approach) وأحيانا يسمى مدخل المنظومة الشامل (Total System Approach) هذا المدخل يتن
 General System) ــة العامـة للنظـم المشكلة من جميع جوانبها وال يهمل أي منها، وهو يستند إلى النظري
ــد  Theory) التي بدأت الدراسات لها منذ عام ١٩٤٠ وظهرت كنظرية في نهاية الخمسينات.  وقد ظهر العدي
من العلماء والباحثين الذين تبنوا هذا الفكر والذي يعرف اآلن بـ فكر المنظومة (System Thinking) وأشـهر 
ــة المنظومـة  العلماء في هذا المجال هو بيتر شيكالند بجامعة ال نكستر بالمملكة المتحدة والذي ابتكر منهجي
ــهجيات التحليـل  اللينة في بداية الستينات. وقد قمت بنشر كتابي (منظومة اإلدارة بالمعلومات – مقدمة في من
ــاء النظـم،  والتصميم) للتركيز إلى احتياجنا إلى تطبيق هذا المدخل والمفهوم في تناولنا لمشكالت تطوير وبن
ـاص  وتحت شعار اإلدارة بالمعلومات.  ولذلك فقد ضم الكتاب باب عن اإلدارة بالمعلومات. ويضم الموقع الخ

بي معلومات قيمة عن نظرية النظم ومدخل وفكر المنظومة وأقوم بنشر هذا الفكر في محاضراتي أيضا.   

ــق هـذا  وفي هذه المناسبة فإني أضيف أنه تم بناء الحل المنطقي لمشروع الهيئة العامة للصرف الصحي وف
ــرج منـها بمدخـل  المدخل، ولهذا السبب أيضا فإنني أكرر الدعوة لتبني عددا من البحوث التي يمكن أن نخ
ومنهجية لتناول مشكالت التطوير لدينا وفق مدخل وفكر ومنهجيات نظريات النظم.  فلم يعــد هنـاك مجـال 
للتجريب، ولم يعد هناك وقت يضيع منا. لقد سبقنا الجميع ويجب علينا توظيف العلم وهو متاح اآلن للجميع. 

وأخيرا فإنني سأقوم قريبا بعرض أحد المشروعات الناجحة وفق هذا المدخل عليكم.    

 
 


