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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كورونا األدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل أزمة م/

      

ِ  يُسِا(( ققال سوللاا اككِ  لىى   لىهه قلله قوىم : )) إنَّ  قال تعالى في محكم كتابه العزيز : )) إنَّ مَع العُسر

 ....  الاصِ مع الصبِ قالفَِج مع الكِب ، قإنَّ مع العسِ يسِا((

ها مؤورررسررراتم تعىهمهوي تِبليو اكا يمهو  تعتمبها البىبان   كي  الجامعات هي الاملذج الذي يحتذى به ، بللرررف      

تاهض من طِيقها في البااء قالتقب  بعبما كانت ماذ نشرر ا االورري  أهر ت ررِقت اكسط، قتلررمفى   محمباي 

م  سورلًي لننسرانهو ، ق  ا الااف في  ين   و قكان بهت الابي محمب لرىى   لىهه قاله قبهلت الصرحابو لىهه 

السري  قالمسرجب تقل المباسف في تاسيا االوري و قبعبما فتل العِب مشراسأَل اكسط  قمَاسبَها ا  هِ التعىهم في 

اللًيات قاكمصرراس ، فات ذ المسررىملن المسرراجب قالجلامع قالمجالك، قالكتاتهز ، ق زاكن الحكمو ق قس العىم، 

لاا   ظهِت أتى  طات قالبقاقين، قالمشرررراهب قالمِاقب ققالمباسف، قالزقايا قالتكايا، قالبقس قالقصررررلس، قالبي

جامعو  يتلنو قجامعو اً هِ قالجامعو المسررتاصررِيو قالمبسوررو الاوامهو قهكذا تملست المباسف اًورريمهو  

اً ِى في  ررتى بقاا اًورري  ، ف لرربحت تهم ملاطن التعىهم ، قتظهِ ملاعررع التعىم، قت ررهِ تمكاو التبسيك  

قتملست تىك اكماكن أتى لراس بعهرها في العصرِ الحبير  . قالتباسف قالمباسفقالتىقي    قالبساورو قالتىقهن

تجتمع م تىف العىل  قالفالن فهها و قلعا تقالهب الجامعات جامعات يشراهب لها بالعىم قالمعِفو قالتاسيا المشرِأل ق

تىقهن قالبحر  مثىما هي المباسف قطِاكق التبسيك قالتىقي قال  ،  في ببايو نشرر تها تتصررا ب لررلل التعىهم قالعىم

ي و ثم تملست بفعا تيقل الثقافات ًورررهما في العصرررِ الحبير بعب  قالتملس قالتكالللجها   البعثات الم ثلسا قبيما

قالتعىهم اًلكتِقني   لتلاكرز ثقرافرو قذقأل العصررررِ فرابتربتت برالعىل  االنسررررانهرو ، ثم العىل  المبهرو قالهاربوررررهرو  

 .  كاك بالعالم المتقب قالتمبهقهو  بعب اًأت
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ققب لعبت المؤورررسرررات اككا يمهو الجامعهو  قساي كبهِاي في بااء المجتمعات االوررريمهو في التِبهو قاك يأل      

قالعىل  المتاللو ، إذ تكَّبت اكنومو التِبليو الحبيثو لىى اًهتما  باالنسرران في عررلء المااهم المِوررلمو لبااكه  

ي متكراميي من طِيق السررررعي   لتامهرو  رررر صررررهتره من جمهع الجلانرز قذلرك بتِبهتره لىى قفق االس    باراءي كىهرا

ي بما يجعا ماه إنسرراناا لررالحا   ي قا يقها ي قاجتمالها ي قنفسررها الحهرراسي االورريمي ، قهي مسررتمِا في ذلك معِفها

ي ماتجا في المجتمع الذي يعهش فهه عو لها من تبِ  المؤورسرات  قلما كانت الجامعات قالمعاهب قالمِاكز التاب . نافعا

اًجتمالهو قاًكا يمهو  قتهمها ، فهي تتسرررم ب صررراكز قممهزات تماحها القبسا لىى تن تكلن متصررربيو لبااء  

المجتمعات االنسرانهو قالتي يعما فهها تلرحاب العقلل الممهزا ، كذلك تمثا قاجهو البىبان في ليقاتها مع البىبان 

ي قثقافها قاجتماله ي في عررررلء اك ِى لىمها إن   . المجتمعات من ملسقثات أهرررراسيو قلىمهو قثقافهو  هما تمتىكا

ي إلى التقب  قبا الجاكحو قبعبها ، قًبب   اعرميا الجامعات في ت ذ  قسها من تجا تقب  بىبانها ، قهي تسرعى  قما

تت الجامعات م . من اورتقِاء مسرهِتها في المبتهن ما قبا قما بعب الجاكحو كان الصرباسا من بهن جمهع  قبعبما تبلَّ

العىمي الذي يتصربس بااء االنسران ق هِ ملجه   اال رعاامؤورسرات البىبان في  بمو المجتمع قلراست تهم مِاكز 

لصراع الحهراسات قلها  قس ممهز في التامهو اًجتمالهو قاًقتصرا يو  قلىى قفق تورك لىمهو ق بِات لالهو ، 

لقلى البشررِيو لتامهو البىب كان لها مااهجها الِامهو في تحقهق تهبافها ، كما تنها تسررهم في إلبا  طاقات هاكىو من ا

فكانت قوراكىها بذلك نممهو ، إذ اورتمِت كجهال تعما لىى التىقهن قالبسقف المبا رِا من  يل أهرلس المىبو  

قالتسرراسا  يجمعهم لررفو قاأب لىى الِ م من تنها تلاكز أِكو التقب  قالتملس في المااهم  رر نها  رر ن التقب   

إنَّ التحلل الكبهِ في لررها و طِأل قمااهم البساوررو    . الكلني في تمب  جزيئاته ، قمثىما تتملس لقىهو االنسرران

)كلسقنا ( لىعالم ، بهب تنَّ الحهاا لم تتلقف في معوم البىبان قإن ت ىقت الكثهِ ماها جامعاتها    19بعب اجتهاح كلفهب  

المسرتبصرِ لثِ إً تن يهرمىع قب ورالهز متعب ا ، فهل المبتكِ للوراكا التلالرا  قمعاهبها قمباسورها ، لكن العقا 

لن بعب ت سك تنَّ قوررهىو اًوررتمِاس الجا  في بر العىل  قالمعاس  من طِيقها ، ف تاأت البِامم لبِ اللورراكا  

ا قهاوهًّا لألطفا ل قالشباب الذي انقمعلا  االلكتِقنهو ، ققب ذكِ تقِيِ لر"الهلنسكل" تن "انتشاس الفهِقف وجا سقمي

بىبيا في تفِيقها قلورها قتقسقبا قالشرِأل    61ماسف، تلىن    12لن الذهاب إلى المبسورو تق الجامعوو قأتى تاسيا  

اكقور  قتمِيكا الشرمالهو قتمِيكا الجالبهو لن إ يأل المباسف قالجامعات، تق قا  بتافهذ اال يأل  إذ ت ىق لب  

جامعات   لماع انتشررراس الفهِقف تق ًأتلاكهو قإذا ما لج ت هذل البىبان إلى إ يأل  كبهِ من  البي   المباسف ق ال

مىهلن طفا ق اب ل ِين لىى قفق   500المباسف قالجامعات لىى الصرعهب اللطاي، فسرههرمِب تعىهم تكثِ من 

 . "الماومو

ي ا تن ً تقف مكتلفرو اكيربي قلرذا لىى جرامعراتار    إن فعَّىرت  قس اًنتِنرت قاوررررتعمىرت بِامَم متاللرو لىسررررهِ قربمرا

قنحن المسررىمهن نعما لبنهانا ك ناا نعهش تببت ، قمثىما هي قصررو    فً تتلقبالعمىهو العىمهو قالتِبليو   كن الحهاا  

 تن يكلن  الشرها يلورف بن تبي بكِ المىقز بالسركاكي لراأز كتاب مفتاح العىل  الذي كان يعما أبا اي ، فإثِ إً



 

ي ، لكاه قبعب جهب جههب قما ناله من الصررعلبات قالمعلقات الكثهِا يئَك من نفسرره قعرراأل  ىقه ف ِج إلى  لالما

عَز  الجبال ، إذ ققَع نوِل لىى قىها من الماء يتقاطِ من فلقه   ي في  رر  البِاسي قالجبال ، فاتَّفق تنه كان يتِ   يلما

اء ، ققب ظهِ فهه ثقبه   َِ بذلك ققال : لهك بقىبك تقسرى من هذل الصر ِا   لىى لر ِام لرمَّ من تثِ التقاطِ فالتب

َم في تمِ الربسف أتى فتل   لىهره تبلاب العىم   ًِ يتر ثقً  راطِك بر لررررىرز  ماهرا أتى   برالتحصررررهرا ، فصررررمَّ

مرا  قالمعراس  ، قأرا  لىى قصررررز السرررربق لىى كثهِ من اكمراثرا قاكقِان من العومراء قاكلهران وووو قلعىارا مثى

اجتاح قباء كلسقنا المسررتجب ألاجز الزمان قالمكان، لىت اكلررلات الحِيصررو لىى البااء لتاا ي "بالتعىم لن  

ي    .لتجتاَح هي اك ِى ألاجز المكان قالزمان بإسا ا فالىو  -لتي لاأبت انتشاس الفهِقفابعب"   تَجْا كان اجتهاأا

ا ليستقراء إلى للالم م تىفرو من طِيق  رررربكرات االنتِنرت  مكرانهراي جعرا من  هراب الحلاجز المكرانهرو الثرابترو مثر اسي

الفسرررهحو، قاجتهاح  ماني امتىك ت قات الت ىز من سقتهن الذهاب قاالياب قمزاأمو اي ِين بحثياي لن ورررِلو  

قلعا اعرررميا الجامعات في ت ذ   .الللرررلل إلى تأها  مكانهو سبما كان تعرررهق   مما تحتمىه سأابو العقلل

ي تجاق  المِأىو تق التعايش معها قلما لبياا من اللورراكا قالملاس  ماها السررمعهو قالبصررِيو قالِوررل   ت قاسها ف

ل التعىهم لن بعب من تورررىلب    قالملنتاجات التلعرررهحهو قالصرررلس المتحِكو،  السرررهاماكهو قالتي يمكاها تن تحل  

ماها قالسرررمعهو، قالتي تجعا من  "التىقهن" إلى اكورررىلب "التفالىي" المصرررحلب بالمؤثِات ًورررهما البصرررِيو  

العمىهو التعىهمهو "الجامبا" إلى طِاكق   تكثِ جذبيا، كلنها تسرالب الميب لىى الب لل إلى المحتلى  قن التلقف  

لاب لتبات اكقساأل، قلىى الجامعات تن تاهض بالملاس  التعىهمهو الِقمهو قإن كانت تعما بعض الجامعات بتىك  

 : كن ًبب من لبلس المِأىو قالتعايش معها لىى مستلى العالم ، قمن تىك اك قاس هلالتقاهات قبا الجاكحو ل

القها  بتمليِ مااهم ابتكاسيو قبِامم  ساوررهو قمسرراسات تعىهمهو ببيىو قطِأل التعىهم العالي، قكا ذلك يمكن   -1

القصرهِا القاكمو لىى المهاساتو كذلك تمبهق بِامم "بيك تهسرهِل لبِ االنتِنت قالتعىهم لن بُعب قالبقسات 

 Edmodo) "إ مل ق  قماصات " ( Google Classroom) كلكا كيف سق ، ق(BlackBoard) "بلس  

قهي تمبهقات تعتمب لىى تصررررمهم المقِسات قالمهمات قاللاجبات قاً تباسات قتصررررحهحها إلكتِقنهًّا،   (

افتِاعررهو قتمبهقات يتم تحمهىها لن طِيق الهلاتف الذكهوو قًبب من   قالتلالررا مع الميب من  يل بهئو

ي لىمىبو قالمتعىمهن في بهئو لماو من تجا التعاقن في اًتصررررال قتبا ل المحتلى   تلفهِ هذل الماصررررات مجانا

،  التعىهمي قتمبهقاته الِقمهو إعرررافو إلى جمهع اللاجبات المازلهو قالبسجات قالمااقشررراتو قتمبهق "إ ساك"

، قهل تمبهق سقمي (seesaw) "المعاي بتعىهم الىَو العِبهو لبِ االنتِنت، كذلك تمبهق بِامم "وررري ورررل

يسرالب الميب لىى تلثهق ما يتعىملنه في المبسورو قتقاورمه مع المعىمهن قتقلهاء اكملس ق ميء البساورو،  

في لبِ االنتِنرت، يسرررررالرب ، الرذي يعتمرب لىى نورا  تعىهمي تكه   Mindspark قأتى في العرالم، قتمبهق

قالجامعات قالمؤورسرات التعىهمهو بللرفها مؤورسرات أهراسيو    .الميب لىى مماسورو الِياعرهات قتعىمها

لالهو التِكهز قالمهاسا المعِفهو ، فهرري لن التمِأل إلى مفهل  الاملذج الحهرراسي االورريمي ، في ببَّ من 



 

من  يل قعرع الت مه  اًورتِاتهجي المتكاما قأشرب الماقات    ىق البافع   لبااء تنملذج أهراسي إوريمي

البشررِيو قالما يو لىى ا تي  مسررتلياتهاو قالت كهب لىى  قس مِاكز اكبحا  في بااء هذا الاملذج الذي يُعب 

 قساي مكمي لمؤورسرات لراع القِاس الِورمهو ، قالمؤورسرات البياهو ورلاء تكانت تقىهبيو ت  تكا يمهو فهي بمثابو  

اكمو المتقبمو قالِاجحو في فكِها السرماقي ، ًبب تن يزاأم في التعىم قيتصربى لألفكاس الجبيبا التي تحاقل  

العللمو تعمهمها لىى العالم قا تماط مااهم من لرىز تِاثاا االوريمي القليم ، لهعم العالم لبِ ماصراته التي 

 . تَمي فهاءل

ي يزيب انتبال المىبو قذلك بإ رِاكهم المبا رِ كمسراهمهن ً كمتىقهن، مما اًهتما  بتلظهف التعىم التفالىي الذ  -2

يهرفي لبيهم لاما التحفهز قورهحقق نتاكم تفهراو قهاا ي تي  قس المعىم في تحبيب اللوراكا التفالىهو المااوربو 

زا، لهست لكا هب   فعمىهو إ ِاك المىبو الملجل ين في تماكن م تىفو، قالمحافوو لىى انتباههم لبِ اكجه

ي   له تاس    . باكمِ الهسرهِ قلكاها بالت كهب لهسرت مسرتحهىو قهاا ً بب لىمعىم من تن يعِ  تقعراا طيبه جمهعا

ي لىمجملا  فمثيي إذا كرانرت المشرررركىرو تتعىق بعرب  تلفِ ُأَز  كرافهرو لربى المىبرو، يمكن ترببِ  المِأل اكجربى نفعرا

 . ب لىمعىم تببِ ذلكاكملسمن  يل اللا ا اًقتصا ي الذي ًب

تَمهرو اًأتهراجرات قتنمراط التعىم الم تىفرو : إن مِالراا تالا تنمراط التعىم هي جزء من لارالررررِ الت مه    -3

تسبعو تنماط توراورهو في التعىم: ماها   -لفىهمام قمهىز (VARK) أسرز نملذج-لعمىهو تعىهمهو ناجحو   فهااك 

قالبصررررِي(Auditory Learners) السررررمرعري  ،  (Visual Learners)قالحرِكر  Kinesthetic) ي، 

Learners)قنم  التعىم برالقِاءا قالكترابرو ، (Read and Write Learners).  ق جمهعهرا تتعرامرا مع أهراا

جربيربا لعرالم في ظرا الجراكحرو التي جعىرت من الاورا  التعىهمي تن ير  رذ مربيرات من تجرا اجتهرا  الوِق  قإن  

 . ستقبىهو   كي تسايِ ظِق  اللاقع الُمعاشامتب لمبا طليىو ، فيبب من التعايش قاوتقِاء التملسات الم

الرذي تطىق لىى الفئرات العمِيرو مرا بهن لرامي  (Baby Boomers Gen) "مصررررمىل "جهرا بهبي بلمِ  -4

، قلعا الجاهزيو ًورت با  التكالللجها الحبيثو في لمىهو التعىم، تكلن لسرهِا لىههم هذا لهك 1964ق  1944

قًبرب    و  ًكتشررررا  المتر  ِ لكثهِ من تجهزا التكالللجهرا قالتمبهقرات انتقرالررررا ماهم ، قلكاره قاقع فِعرررره ا

لىجرامعرات تن تلفِ لهم الكهفهرو التي تجعرا ماهم قرا سين لىى امتثرال هرذا العرالم قالتعرايش معره   اليجرا  طِأل 

 . مبتكِا يمكاها تن تلفِ لهم السبا الي مو لذلك

من تجرا  فع لجىرو التقرب  العىمي في ا تزال الزمن   اقتكالللجهراتهرنتل ى من الجرامعرات تن تلأرب ماهجهراتهرا  -5

لينفتراح العرالمي لىى العىل  قالمعراس  التي هي بمار ى لن بعض   مر مراقتنَّ التعراقن بهن الجرامعرات هل  هِ  

الجامعات قبا كلسقنا و قالهل  تلربل العالم لهك قِيو لرَهِا بفهرا اكنتِنت ، تنما لراس في جها  لرَهِ 

 . يلعع في جهز أامىه



 

قهل يكلن مشرتِك بهن تعىهم اًلكتِقني لىت صرصرات اًنسرانهو   ( Blended Learning  ) التعىهم المبمم -6

قتعىهم الكتِقني ق أهرلسي لىت صرصرات المبهو قالهابورهو قالتقاهو ق هِها من الت صرصرات التي تحتاج  

 ... الى قسش ق معاما ق م تبِات قتمبهق

 

ــ ا التوفيـــوم  . مــــــــلعظيي اــــــــاهلل العلــــــق إال ب ــــــ
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 عضو مجلس تنفيذي في رابطة الجامعات اإلسالمية                                               -

 عضو المكتب االقليمي للرابطة في العراق واسيا الوسطى والقوقاز                                                  -

 رئيس مجلس ادارة رابطة الجامعات والكليات االهلية العراقية                                                -

 ارة كلية الكوت الجامعةرئيس مجلس اد                                             -

 العراق  -                                       


