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مقترح بحث 

تعثر مشروعات البنية المعلوماتية في المؤسسات الحكومية في مصر 

 وأثر ثقافة المؤسسة في اختيار منهجيات التطوير بها 

دكتور مهندس سمير إسماعيل مصطفى 

أ. مقدمة:  

توالت جهود الحكومة المصرية في تطوير نظم اإلدارة في الجهاز الحكومي منذ حقبة الخمسينات حيث تبنــت 

العديد من المفاهيم اإلدارية واألطر الفكرية المختلفة قاد معظمها خبراء وأكاديميين أجانب وانحصــرت كلـها 

تحت هدف رئيسي وهو زيادة فاعلية الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين. وقــد 

أعطت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات اإلستراتيجية لألهرام للدكتور عبــد الخـالق فـاروق بعنـوان 

ــترة  "اقتصاديات الوقت الضائع وأزمة اإلدارة الحكومية في مصر" عرضا وافيا لجهود الحكومة خالل هذه الف

وما انتهت إليه هذه الجهود. وبالرغم من أن هذه الدراسة قد ركزت على حساب تكلفة فاقد الوقت فــي اإلدارة 

الحكومية إال أنها تطرقت في مواقع عديدة منها إلى تأثيرات البيئة وآليات البناء التنظيمي في تشــكيل النظـام 

ـال  اإلداري بهذه المؤسسات وتفاعالته، ورصدت أيضا جهود الباحثين والدارسين واهتماماتهم المختلفة في مج

التطوير التنظيمي.   

ـخيص  وإن كانت الجهود البحثية المختلفة التي تم رصدها حتى اآلن انحصرت جميعها في دراسة وتحليل وتش

ــكل عليـها البنـاء  قصور الجهاز اإلداري ومؤسساته في ظل معطيات حقبة الستينات والسبعينات والتي تش

اإلداري لهذه المؤسسات فإن استخدام نتائجها اآلن لن يكون مالئما في ظل القفزة الواسعة التــي مـرت بـها 

فلسفات اإلدارة خالل حقبة التسعينات والتي تتوجها اآلن جهود االنتقال إلى عالم اإلدارة بتكنولوجيا اإلنــترنت 

واالتصاالت الجوالة وما حملته معها خالل مرحلة المعالجة اآللية للمعلومات وبناء قواعد البيانات والمعرفــة.  

ــدول أن تراجـع نظـم اإلدارة  في ظل هذا التغير الجذري كان طبيعيا للمؤسسات الحكومية في العديد من ال

بمؤسساتها وتعيد بناء هذه النظم لتتوافق مع هذا العالم الجديد.  وبذلك كان طبيعيا أن ترتبط مفــاهيم إعـادة 

الهندسة للعمليات وهندسة نظم اإلدارة ارتباطا وثيقا مع مشروعات المعالجة اآلليــة للمعلومـات وتوظيـف 

ــة أو إدارة التغيـير.  هـذا التغيـير  تكنولوجيا االتصاالت والتي تحمل معها سمات جديدة لإلدارة الديناميكي

ــذه التوليفـة أيضـا  الجوهري في فلسفة وآليات اإلدارة تطلب مديرين جدد مع فريق من المطورين.  ومع ه

ــس  ظهرت منهجيات للتطوير تناولت جميع عناصر البناء المؤسسي مع عمليات المعالجة التي يقوم بها.  ولي

ــت  من الغريب أن تختلف هذه المنهجيات من حيث المحتوى والمفهوم وربما مع الموقع الجغرافي الذي خرج

ــك  منه وإن اتفقت جميعها على قاعدة أساسية وهي االرتباط بين التغيير وتوظيف تكنولوجيا االتصاالت. وبذل

يصبح رصد مفاهيم التغيير في المؤسسات الحكومية خطوة أساسية قبل االنطالق نحو أتمتة نظم اإلدارة.  

ب. الغرض من البحث: 

يهدف هذا البحث إلى رصد مشروعات البنية المعلوماتية بالمؤسسات الحكومية ووضع مقاييس تقييم مؤشرات 

النجاح والتعثر لها، مع رصد المنهجيات المستخدمة معها ومدى مناسبتها للبيئة المؤسسية مع الوقــوف علـى 
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مدى االحتياج إلى بناء آليات مساعدة تساهم في تطوير منهجيات جديدة.  هذا ومن المهم أن يتطرق البحــث 

أيضا إلى: 

١. آليات تنمية الموارد البشرية وتوظيفها لتحقيق  أهداف واستراتيجيات وخطط تطوير البنية المعلوماتية 

٢. مدى تكامل آليات التطوير التنظيمي في ظل المفاهيم الجديدة إلدارة التغيير وآيات تحقيقه  

٣. رصد مفاهيم إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية والدور المؤسسي للمدير في ظل اإلدارة بالمعلومات 

ــى اختيـار منـهجيات التطويـر  ٤. تجديد دور وأثر التفاعالت االجتماعية بمنظومة العالقات اإلنسانية عل

بالهيئات الحكومية 

ــات الحكوميـة  ٥. دراسة وتحليل أدوار شركاء التطوير في مشروعات البنية المعلوماتية بالهيئات والمؤسس

    (Stakeholder analysis) واستراتيجيات التعامل معهم لتحقيق نجاح المشروع

ج. مجال البحث: 

ــة العامـة  يتناول البحث جهود مشروعات البنية المعلوماتية في الهيئات الحكومية باالسترشاد بمشروع الهيئ

للصرف الصحي والذي استمرت جهود التطوير له ١٠ سنوات توفر عنها كم كاف من البيانات والمعلومات. 

د. فائدة البحث: 

ــع تطويـر  من المتوقع أن يحقق البحث معلومات كافية تؤدي إلى تحديد متطلبات تطوير الهيئات الحكومية م

ــهذه  مؤشرات قياسية لتقييم مشروعات البنية المعلومات ووضع منهجية موحدة تتناسب مع الثقافة المؤسسية ل

الهيئات.  

هـ. المراجع والدراسات الداعمة: 

يدعم هذا البحث الوثائق والمراجع التالية: 

١. وثائق مشروع اإلدارة بالمعلومات بالهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبرى (أكتوبر ٢٠٠١). 

٢. تحليل النظم – منظومة اإلدارة بالمعلومات – مقدمة في منهجيات التحليل والتصميم كتاب للباحث (نوفمبر 

 .(٢٠٠٢

٣. مقاالت صفحة لغة العصر بتاريخ ١٧ يونية  إلى ١٦ سبتمبر ٢٠٠٣ 

  

 

 
 


