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ملخص
 ما ىي إال أحد،إن أزمة كورونا عمى الرغم من شموليتيا وشدة خطورتيا واتساعيا
 حيث سمط فيروس كورونا في األشير القميمة،التحديات التي تواجييا الجامعات المختمفة
الماضية الضوء عمى األساليب التي تعاممت من خالليا إدارة المؤسسات الجامعية التي وصل
 وكشف حقيقة طبيعة األنظمة اإلدارية لكل من ىذه،إلييا الفيروس مع التحدي القائم أماميا
 حيث كان الفيروس بمثابة امتحان لقدرات حكومات العالم الواقعية في كيفية إدارة،الجامعات
 مما ترتب عميو قيام المؤسسات الجامعية في،األزمة وكيفية التعامل مع تأثيراتيا المختمفة
الوقت الحالي بمحاوالت جادة لتعديل وتغيير أساليبيا التقميدية في اإلدارة إلى استخدام أساليب
 لذلك أوصت الورقة الحالية بعدد من،إدارية معتمدة أكثر عمى تكنولوجيات المعمومات
التوصيات التي يمن شانيا االرتقاء باألساليب اإلدارية بالجامعات ومنيا أىمية وجود خطط
مستقبمية واضحة المعالم في الجامعات لمساعدتيا في التكيف مع المستجدات الطارئة
 بحيث تشمل تمك الخطة عدد من السيناريوىات لمحفاظ عمى العمل واستمرارية،واألزمات
تشغيمو بكفاءة وفاعمية
الكممات االفتتاحية إدارة – جامعية – فيروس كورونا – تكنولوجيا المعمومات
The Corona crisis is comprehensive and serious, and is one of the most
important challenges which facing various universities, Where the Corona
virus has focused in the past few months on the methods, through which
universities dealt with the effects of the Corona virus, The virus revealed the
reality of the administrative systems of each of these universities, As the virus
was a test of the world’s delicate capacities in how to manage the crisis and
how to deal with its various impacts, As a result, university institutions
currently have serious attempts to amend and change their traditional methods
of administration to use the management methods that are more dependent on
information technologies, Therefore, the current paper recommended a number
of recommendations that would improve the administrative methods in
universities, including the importance of having clearly defined future plans in
universities to help them adapt to emergency developments and crises, so that
this plan includes a number of scenarios to maintain and continue the work
efficiently and effectively.
Key words: Administration - University - Corona Virus - Information
Technology
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«كورونا» و ضعف اجلهاز املهاعي لإلدارة اجلامعية
لقد واجيت النظم اإلدارية العالمية العديد من التحديات في السنوات األخيرة من القرن
الماضي منيا االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصحية مثل انتشار األوبئة واألمراض غير
المعروفة من قبل ،فعمي سبيل المثال ال الحصر انتشار إنفمون از الطيور والخنازير وغيرىا من
األوبئة وكان اشدىا خطورة كورونا فيرس والذي أدي إلى التغيير في بيئة األعمال وأساليب
أدارتيا وجعميا في حالة ديناميكية مستمرة لكيفية التعاطي مع تمك األوبئة ،حيث سمط فيروس
كورونا في األشير القميمة الماضية الضوء عمى األساليب التي تعاممت من خالليا الدول
المختمفة التي وصل إلييا الفيروس مع التحدي القائم أماميا ،وكشف حقيقة طبيعة األنظمة
االقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية لكل من ىذه الدول حيث كان الفيروس بمثابة
امتحان لقدرات حكومات العالم الواقعية في كيفية إدارة األزمة وكيفية التعامل مع تأثيراتيا
ىميا الحفاظ
المختمفة ،وكيف أن دوال تعاممت مع ىذا الوباء بعقالنية وحزم ومسؤولية ،وكان ّ
وقدمت سمعتيا الدولية
عمى صحة مواطنييا وحياتيم ،بينما أخرى تعاممت باستيتار وتساىل ّ
عمى سالمة مواطنييا ،وبالتالي فان اختالف تمك الدول في التعامل مع تمك األزمة إنما ىو
اختالف في األساليب اإلدارية المتبعة وذلك انطالقا من مقولة شكسيبر ان افشل الحكومات
ىي افشميا إدارة. .
إن أزمة كورونا عمى الرغم من شموليتيا وشدة خطورتيا واتساعيا ،ما ىي إال أحد
التحديات التي تواجييا الجامعات المختمفة كل يوم ،فما بين ركود عالمي وكساد اقتصادي،
وما بين تغيرات سياسية واقتصادية عالمية ومحمية ،وما بين كوارث طبيعية وغيرىا من
الطوارئ واألزمات ،تجد الجامعات نفسيا في مآزق وأوقات عصيبة تُختبر خالليا قوة
التخطيط ،وفعالية السياسات ،والمعدن الحقيقي لقادة الجامعات وقبل كل ذلك فإنيا تختبر
القيم التي تؤكد الجامعات أنيا تؤمن بيا وتتبناىا في خططيا االستراتيجية المستقبمية التي ال
تخمو مقدمة أي خطو استراتيجية ألي جامعة عمى وجود تمك القيم حيث فرضت مواقف
وقدمت الكثير من النقاط التي تثير التساؤل أو التفكير
الجامعات نفسيا في الفترة األخيرة ّ
مشرفة ُيحتذى بيافي كيفية تعامميا مع ازمو الفيروس ومنيا
ومنيا من ّ
يقدم بالفعل نماذج ّ

عكس ذلك.
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ولنا أن نتخيل وضع األساليب اإلدارية داخل الجامعات وكمياتيا المختمفة بعدما أصبحت
أقرب مسافة مسموح بيا بين شخصين ال تقل عن متر أو أكثر ،وبعد منع أي تجمع لألفراد
يزيد عن شخصين ،وبعدما بمغت العدوى بكورونا مستويات غير مسبوقة ،أثارت الذعر ودفعت
نحو فرض الحظر المنزلي عمى أفراد المجتمع ،ثم التخمي عن خدمات الماليين من العمال
والموظفين في مختمف دول العالم لحصر انتشار الفيروس ،واغالق مدن بكامميا ،وفرض
حظر التجول فييا ،مع فرض قيود غير طبيعية عمى عالقات األفراد بإلزاميم بالتباعد الميني
واالجتماعي .إذ قضى ىذا الفيروس المجيول عمى معظم سبل التواصل التقميدية الممكنة بين
منسوبي الجامعات وحتى بين الدول ،بعدما أدت إصابة قطاعات النقل والمواصالت بالشمل
التام ،وتباعدت الحدود اإلقميمية بين محافظات وواليات الدولة الواحدة رغم ثباتيا الجغرافي،
وتراجعت مردودية العمل بفقدان ماليين الوظائف في مختمف المجاالت ،وبالتالي لم يعد
الحديث عن أنماط اإلدارة التقميدية ذا قيمة أو جدوى ،بعدما فقدت اإلدارات أكثر من %77
من موظفييا؛ مع انخفاض سقف طموح جميع المؤسسات المختمفة ومن بينيا الجامعات
وتراجع كثير منيا عن تحقيق أىدافيا االستراتيجية التي كانت محددة قبل ظيور الفيروس.
ومن المؤكد إن مناخ اإلدارة الجامعية ال ينمي الثروات البشرية ،ويجعميا قادرة عمى
أيضا قادرة عمى العمل باألساليب الحديثة
إدارة وتنفيذ برامجيا التنموية فقط ،بل يجعميا ً
المتطورة عمى المستوى اإلداري والتنفيذي والسياسي ،حيث يمكن تحديد قياس مدى نجاح
القائد اإلداري في عممو من خالل قدرتو عمى تحويل رؤية المستقبل إلى واقع ممموس ،مع
مواصمة تفاعمو اإليجابي مع المسؤولين عمى تحقيق رسالة الجامعة ،دون أن يفقد مكانو في
المقدمة ،وال يغالي في موقعو المتقدم ،بدعوى الحرص عمى البروز أمام اآلخرين في صورة
المثال والقدوة ،كما أن القائد اإلداري العصري ىو الذي يمارس ميامو وفق قناعة راسخة بأن
مقدرتو القيادية تتوقف في الوقت الذي تتوقف فيو رغبتو في التعمم؛ لذلك تراه ال يكف عن
تدريب وتأىيل نفسو وفقا لمتغيرات الحادثة.
فمقد استوجبت تمك التغيرات العميقة والسريعة التي أحدثيا فيروس كورونا لمؤسسات
التعميم العالي والجامعي إحداث تغييرات جوىرية في األساليب اإلدارية التقميدية  ،فمم يعد من
أساسا عمى تحميل واستقراء األحداث الماضية ،وافتراض أن المستقبل امتداد
المقبول االعتماد
ً
تيديدا لممؤسسات الجامعية وليس عامل استفادة
لمماضي ،والنظر إلى التغيير باعتباره يمثل
ً
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منو ،وبالتالي ظيرت مفاىيم وأساليب إدارية حديثة تتسم بالرشاقة اإلدارية والمرونة
التنظيمية حيث تعد الرشاقة اإلدارية المكون األساسي لتفاعل الجامعات مع التغيرات الحادثة
والتي سببيا انتشار الفيروس حيث يجب االستفادة من الرشاقة االستراتيجية في مساعدة
المؤسسات المختمفة في تدابير التحول الستدامو األعمال واستمرارىا في أثناء وبعد ظيور
الفيروس ،وذلك في ظل االستخدام األوسع لممعمومات وتكنولوجيا االتصاالت في تحديث
وتطوير األساليب اإلدارية بالجامعات

تكهولوجيا املعلومات وكسر قيود اإلدارة التقليدية
يمكن القول بان تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت قد كسرت القيود التقميدية في إدارة
المؤسسات المختمفة ومن بينيا الجامعات إلى أساليب أكثر مرونة ورشاقة لمواجية تمك
األوبئة ،بل يرى البعض أن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من أىـم محـددات إدارة الجامعات
المستقبمية ،فالجامعات التي توظف التكنولوجيا بأفضل طريقة إلدارتيا ستكون األكثر قدرة
عمـى البقاء واالستمرارية في ظل المنافسة الموجودة حاليا في كيفيو تعامميا مع ظاىرة كورونا
فيروس حيـث يمكن استخدام تكنولوجيا المعمومات في جمع وتصنيف واعداد وتخزين وتوصيل
المعرفة ،كما ان من شأن استخدام تكنولوجيا المعمومـات في بـرامج إدارة الجامعات تحسين
قدرة منسوبي الجامعات .وكذلك إتاحة مرونة أكثر في التعامل مع المعمومات والبيانـات؛ وذلك
لوجود قواعد بيانات وامكانية تشغيميا عن بعد وفي أي مكان ،وىي متاحة لمجميع وليست في
حوزة أشخاص بعينيم .
واتساقا مع ما سبق يؤكد الباحثون ان تكنولوجيا المعمومات من العناصر الميمة في
فعالية الجامعات وفي قدرتيا عمى ادراك المتغيرات التي نتجت من انتشار تمك األوبئة
واالستجابة السريعة لكيفية التعاطي معيا ،بل إنيا تساىم بصورة كبيرة في عمميات التخطيط
المستقبمي لممؤسسات المختمفة كما تساىم في

عممية تحميل لعممياتيا واعادة تصميم

العمميات التشغيمية ،كما تتيح نظم المعمومات ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين بيا سرعة
االتصال والتواصل  ،عالوة عمى أنيا تقوم بتزويد اإلدارة العميا لمجامعة بالتفاصيل المطموبة
لتمكينيا من صنع واتخاذ الق اررات حيث تعد السرعة في إجراء العمميات عامل رئيسي من
عوامل المنافسة ،وتحقيقا ليذه الغاية فانو ينبغي ان تركز المؤسسات المختمفة عمى التحرك

السريع في إدارة شؤونيا المختمفة.
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ويمكن القول بان تكنولوجيا المعمومات تؤثر في إدارة المؤسسات الجامعية بطريقتين
إحداىما بصورة مباشرة وذلك من خالل تمكين الجامعات من تسير أداء أعمميا واألخرى
بصورة غير مباشرة وذلك من خالل تحقيق المرونة وخفة الحركة اإلدارية في االستجابة
لمتيديدات التي أحدثيا فيروس كورونا
وكان لتطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،إحداث تغيرات جوىرية في جميع أنحاء
العالم .فعمى المستوى الفردي احدث تمك الثورات تغييرات كبيرة في حياة البشر وأساليبيم
تقاليدىم عاداتيم السموكية والعالقات اإلنسانية المتبادلة أما عمى المستوى المنظمات فقد
أثرت عمى ىياكل تمك المؤسسات وفى أساليب عمميا  ،مما ترتب عميو قيام المؤسسات
الجامعية في الوقت الحالي بمحاوالت جادة لتعديل وتغيير أساليبيا التقميدية في اإلدارة إلى
استخدام أساليب إدارية معتمدة بصورة كبيرة عمى تكنولوجيات المعمومات

وبالرغم من ان ىناك مشروع بالجامعات المصرية يسمى مشروع تطوير نظم
وتكنولوجيا المعمومات الذي ييدف إلى مساعدة وتأىيل الجامعات المصرية في إتاحة وتداول
المعمومات في الصورة اإللكترونية من خالل شبكات معمومات الجامعات بشكل مباشر وسريع
واستحداث أنماط تعميمية جديدة وتحقيق الميكنة المتكاممة لإلدارة الجامعية والعممية التعميمية

وتي يئة المجتمع الجامعي لمتعامل معيا من خالل التدريب الموجو والمستمر إال انو وبنظرة
فاحصة لواقع الجامعات المصرية في كيفية تعاطييا مع األثار الناجمة من فيروس كورونا
يالحظ وجود العديد من المعيقات التي تعيق تمك الجامعات في تعامميا األمثل مع األثار
الناجمة من انتشار الفيروس ،ومنيا عمى سبيل المثال ضعف البنيـة التحتية لنظم المعمومات
وضعف في نظم االتصاالت لمعمالء والمـوردين  ،وتفضـيل األساليب التقميدية عند تنفيذ
العمميات الجامعية ،وعـدم وجـود نظـام دقيـق لمبيانـات والمعمومات ،نقص الخبرات اإلدارية

والفنية والشخصية ،وضع ف الدعم الحكومي والبيروقراطية الجامدة ،والقصور في تطبيق

األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلدارة الجامعية ،وتمسك الجامعات بأساليبيا اإلدارية
التقميدية ،كما ان توقف دور الجامعات عن إبداء الرأي في تحديد ميزانيتيا وما تحتاجو من
بنية تحتية وبرامج  ،باإلضافة إلى عدم استطاعة الجامعات إعادة توزيع ميزانيتيا واالنتقال
من باب صرف إلى آخر ،وضعف قدرة الجامعات عمى تنويع مصادر تمويميا ىذا عالوة عمى
ضعف محاوالت التطوير واإلصالح اإلداري بالمؤسسات الجامعية ،واالعتماد عمى لوائح
وتشريعات جامدة ،وغياب روح المبادأة واإلبداع في مجال العمل اإلداري ،وقصور تدريب القادة
في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا من التحديات .
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ومن خالل ما سبق يمكن القول بان تفشي فيروس «كورونا» كشف مدى ضعف
الجياز المناعي لمجامعات وقدرتيا في التعامل مع ىذه اليزات المفاجئة ،وعدم قدرة الكثير من
الجامعات العريقة في معظم دول العالم عمى مواكبة التحوالت واسعة النطاق كل ىذا يدعونا
لمتأمل حول اىم التوصيات التي يمكن ان تأخذ بيا الجامعات المصرية في سبيل مواجية
األثار الناجمة من ىذا الفيروس ومنيا ما يمي:
• أىمية وجود خطط مستقبمية واضحة المعالم في الجامعات لمساعدتيا في التكيف مع
المستجدات الطارئة واألزمات ،بحيث تشمل تمك الخطة عدد من السيناريوىات لمحفاظ عمى
العمل واستمرارية تشغيمو بكفاءة وفاعمية
• يجب أن يكون لدى الجامعات احتياطي مالي وتكنولوجي وبشري لمطوارئ ليكون بمثابة
وسادة ضد المفاجآت واألزمات المترقبة.
• ضرورة تضافر كل الجيود والتعاون مع كل الجيات المعنية لضمان تجاوز التحديات الحالية
والحفاظ عمى سالمة وصحة الجميع أساتذة وطالب وموظفين بالجامعات مع رفع جاىزية
فرق العمل المختمفة لتمبية احتياجات منسوبي الجامعات
• ضرورة بناء مؤسسة جامعية قادرة عمى السير بسرعة مزدوجة ،بحيث يمكن مطابقة دورة
صنع القرار الداخمية مع احتياجات منسوبي الجامعة.
• ان تأثير الفيروس ليس عمى جامعة واحدة أو شريحة معينة بل ان تأثيره عمى الجميع لذلك
يجدر بالقيادات الجامعية األخذ بعين االعتبار التأثير العاطفي والنفسي والجسدي وصحة
جميع منسوبي الجامعة وعائالتيم ،ومن أجل اتخاذ ق اررات حول كيفية مواصمة العمل،
يجب الحرص عمى أن يواصل أعضاء ىيئة التدريس والموظفين عمميم بما يضمن األمان
النفسي والمالي لكل فرد فييم
• الكثير من الجامعات لم تضع في حسبانيا مدي تأثرىا باألساليب اإلدارية والتخطيطية في
نظر ليذه المنيجية الجديدة فبعضيا
منيجية "العمل عن ُبعد" بشكل كبير وىذا طبيعي؛ ًا
ستتجو لميدوء واالستمرار عمى نفس األساليب التقميدية القديمة ،والبعض اآلخر سيتجو
فور إلى إعادة الييكمة الجذرية ألساليبيا اإلدارية واعادة اليندسة اإلدارية ،وكمتا
ًا
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الطريقتين واردة حسب منيجية الجامعة في إدارة األزمة ،وفي كمتا الحالتين يجب أال يتم
االعتماد عمى الطريق ة التقميدية في العمل التي اعتدنا عمييا وال عمى عممية التخطيط
التقميدي
• العمل عمى تنمية واكساب القيادات الجامعية الميارات والفنون المختمفة ليتمكنوا من إدارة
العمل عن بعد ،مثل "ميارة إدارة االجتماعات" و" اتيكيت االجتماعات عن ُبعد" و" ميارة
إدارة الميام عن ُبعد" وادارة البيانات –  ،"Data Managementوأمن المعمومات –
 ،"Information Securityوالتعامل مع "الذكاء االصطناعي –

Artificial

أيضا
 ،" Intelligenceواالستفادة من "إنترنت األشياء –  "Internet of Thingsو ً

الوظائف المتعمقة بالجدارات التخطيطية والتحميمية وعمى رأسيا "تحميل البيانات – Data

 "Analysisوتخطيط األعمال –  "Business Planningبشقيو االستراتيجي
والتشغيمي وغيرىا من الميارات الداعمة ،والتي تضمن استمرارية العمل والتفاعل المثمر

بين منسوبي الجامعة.
• ضرورة العمل عمى تغيير سياسات إدارات الموىبة واإلبداع بالجامعات ،والتركيز عمى
حاليا بإكسابيم الميارات
استقطاب الجدارات المتطورة وموائمة الجدارات الموجودة
ً
المستقبمية؛ من خالل تكثيف عممية التدريب التقني والعممي
• أن ىذه المرحمة الحرجة التي تمر بيا مختمف الجامعات العالمية والعربية تتطمب رؤية
جديدا عمى
عبئا
واقعية وعميقة واستعدادات جادة من اآلن؛ حتى ال تكون سرعة التغيير ً
ً
أيضا ضرورة مواكبة تمك التطورات المتسارعة عقب انتياء األزمة بإذن اهلل
الجامعات و ً

تعالى ،حتى تضمن الجامعة اكتساب ثقافة "قابمية التغيير" و"مرونة التفكير" واالستفادة من

دروس إدارة األزمة في حال تكرارىا ال سمح اهلل
وفي النياية يمكن القول بان المشكمة الحقيقة ألي جامعة ليست في اإلمكانيات
المادية والبشرية بل في كيفية إدارة تمك اإلمكانيات لموصول إلى تحقيق األىداف المتغيرة دوما
طبقا لنوع وحجم وطبيعة األزمة وذلك مثل ازمو كورونا فيرس واقرب مثال عمى ذلك ما حدث
في استحداث أساليب إدارية في العديد من دول العالم فعمى سبيل المثال نيوزيمندا ،فمقد
حققت ا لسمطات النيوزيمندية ،نجاحا مذىال ،في اآلونة األخيرة ،بعدما غيرت من أساليبيا
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اإلدارية وانتصرت عمى الفيروس عمى الرغم من حاجة العديد من الدول في العادة إلى أسابيع
طويمة ،وربما أشير ،حتى تحدث تراجعا في منحى اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا ،ومن
ىنا نتساءل ىل تستمر جامعتا في نيجيا القديم المتبع قبل ظيور فيروس كورونا أم عمييا
التعديل والتغيير الجذري ألساليبيا اإلدارية ت حسبا لظيوره مرة أخرى أو ظيور انواع أخرى من
األوبئة؟
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