دور طلبة قسم اللغة العربية يف عصر الثورة الصناعية 0.4
IMAM ASRORI
Universitas Negeri Malang
Email: imam.asrori.fs@um.ac.id

امللخص :يهدف هذا البحث إىل إجابة هذه األسئلة )1 :ما تعريف وخصائص
الثورة الصناعية  )2 ،0.4ظواهر اللغة العربية يف عصر الثورة الصناعية  ،0.4و )3ما
أدوار طلبة اللغة العربية يف عصر الثورة الصناعية 0.4؟ إن الثورة الصناعية  0.4ميل
واجتاه جديد يف عامل الصناعة حيث يدمج التكنولوجي اآليل وتكنولوجيا االنرتنت.
وتدخالت النظم الذكية واآللية يف الصناعة .يتسم هذا العصر ابالتصاالت السريعة،
وعدم احلدود االقتصادية ،عملية التجارة والتعليم عرب االنرتنت ،وتغري أمناط العمل،
والغلبة الفردية .اللغة العربية يف هذا العصر من أهم  14لغات العلم حسب عدد
كلماهتا ،وعدد املتحدثني ،وانتشارها اجلغرايف ،واستخدامها يف التواصل
والتجارة/التعامل الدويل والعالقات الدولية .واألدوار اليت تلعبها طلبة اللغة العربية يف
هذا العصر هي أدوار العامل ( )authorواملتعلم ( )contributorواملستمع
واحملب (.)subscriber/liker

()follower

الكلمات املفتاحية :دور ،طلبة ،لغة عربية ،ثورة صناعية 0.4

إن مصطلح ثورة صناعية  0.4مما يسمعه أمساع البشر مؤخرا أو يف هذه السنة األخرية.
ال يُعقد مؤمتر علمي أو ندوة أو دورة تدريبية ،يف مكاتب إدارية كانت أم يف مدارس
وجامعات إال أحلق هذا املصطلح على موضوع الربانمج .كما تتمثل هذه الظاهرة يف برامج
مؤمترات ودورات تدريبية يف اللغة العربية .كتب هذا البحث للمشاركة يف الكالم عن أدوار طلبة
اللغة العربية يف إطار عصر الثورة الصناعية  .0.4النقاط اليت يتكلم عنها هذا البحث ما يلي:
 )1تعريف وخصائص عصر الثورة الصناعية  )2 ،0.4اللغة العربية يف عصر الثورة الصناعية
 ،0.4و )3أدوار طلبة اللغة العربية يف هذا العصر.
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تعريف عصر الثورة الصناعية  0.4وخصائصها
ما هو الثورة الصناعية 0.4؟ بدأ استخدام مصطلح الثورة الصناعية  0.4يف معرض
هنوفر أبملانيا عام  .2411استخدمه وكالء من عدة جماالت (رجال أعمال ،سياسيون،
وأكادمييون) لرفع الطاقة التنافسية لصناعة التصنيع .وقد استفادت حكومة أملان الفدرالية من
هذه الفكرة يف رسم خطة السياسة التكنولوجية فيما مسي ب ”“High-Tech Strategy for 2020
( .)Laksana, 2019قدمت  )2412( Tresyaأن أول من جاء مبصطلح ثورة صناعية 0.4
هو األستاذ كالوس مارتن شواب  Prof. Klaus Martin Schwabوهو املؤسس واملدير العام
لنادي االقتصاد الدويل يف األملان .وذلك يف كتابه "الثورة الصناعية /"0.4
 .)2412( Industrial Revolutionقال شواب أن العامل اليوم يف بداية عصر الثورة الصناعية
الذي يغري األمناط احلياتية واألعمالية والتعاملية بني الناس.
إن الثورة الصناعية  0.4ميل واجتاه جديد يف عامل الصناعة حيث يدمج التكنولوجي
اآليل وتكنولوجيا االنرتنت .قال  )2412( Laksanaأن يف الثورة الصناعية  0.4تدخالت
النظم الذكية واآللية يف الصناعة .وفيما يلي تطورات الثورة الصناعية من األوىل حىت الرابعة،
وذلك لتقدمي التصور الواضح عن هذه الثورة الصناعية الرابعة .نقلت  )2412( Deboraمن
موقع وزير شؤون الصناعة حيث كتب فيه أنه بدأت الثورة الصناعية األوىل ( )1.4يف القرن
 .12ومن مؤشراهتا اخرتاع حمرك البخار أو ماكينة خبارية واحملاوالت لرفع اإلنتاجات ذات قيم
عليا .ومثال ذلك ،فقد استغل صناعة النسيج يف إجنلرتا حمركات خبارية ومائية بدال من املوارد
البشرية واحليوانية.
بدأت الثورة الصناعية الثانية ( )2.4يف القرن العشرين ( )1244أو حتديدا يف
 .1210-1224ومن املؤشرات هلا اخرتاع الطاقة الكهرابئية .ضرب وزير شؤون الصناعة
 Airlangga Hartartoمثاال أن يف ذلك العصر تطورت عدة الصناعات اإلندونيسية تطورا كبريا،
منها الصناعة يف جمال املعادن والزراعات .إن الثورة الصناعية الثانية متثلت يف منو اإلنتاجات
الصناعية.
The Fourth
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ومن املؤشرات للثورة الصناعية الثالثة ( )3.4التحوالت من النظم اآللية إىل النظم
الرقمية .ومرت هذه املرحلة من الثورة الصناعية بفرتات  .1224-1294اشتهر هذا العصر
بعصر املعلومات .كتب يف موقع وزير شؤون الصناعة أن الثورة الصناعية  3.4مرت بفرتة
السبعينات أو التسعينات حىت هذا اليوم (.)Debora, 2019
وأما الرابعة من الثورة الصناعية فمن مؤشراهتا تزايد املعامالت واملشابكات بني اإلنسان
واملاكينة ،واملوارد األخرى عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصال .إن الثورة الصناعية الرابعة تعمل
مع التكنولوجيا الذكية ،واحلوسبة السحابيةّ .أدت هذه الثورة إىل تغريات كبرية يف جمال
الصناعة وغريها .إضافة إىل ذلك ،قال شواب أن الثورة الصناعية  0.4تؤدي إىل التغريات يف
احلياة اليومية.
كتبت  )2412( Tresyaنقال من  )2412( McKinsey Global Institutأن يف عام
 2434يكون  044مليون شخصا –  244مليون شخصا مضطرين للبحث عن
عمل/كسب جديد ألن املاكينات قد حلت حمل أعماهلم .كما نقلت هي مقولة الوزير لشؤون
ختطيط التنمية القومية " "Bambang P.S Brodjonegoroأن إندونيسيا ستفتقد مخسني مليوان
من الفرصة العملية بسبب الثورة الصناعية  .0.4وعلى عكس ذلك ،قال الوزير اإلندونيسي
لشؤون الصناعة أن الثورة الصناعية  0.4تفتح ميادين عمل جديدة إبداعية إلندونيسيا .بعبارة
أخرى إن املوارد البشرية اإلندونيسية يواجهون التحادايت لتنمية ميادين العمل املرقمة .أ ّكد
الوزير أن تنمية االقتصاد املرقم تنبين على الزاد والسوق ،ومها متوافران يف املوارد البشرية
اإلندونيسية.
ويف إطار احلياة املستقبلية أي احلياة يف العصر املرقم ،قدم )1222( Dryden dan Vos
 11اجتاها أساسيا يتبلور عليه احلياة املستقبلية وأصبحت تلك االجتاهات خصائص هلا.
ويقدم الباحث للقراء مخسة من تلك االجتاهات الستة عشر :أ) عصر االتصاالت السريعة،
ب) العامل بدون حدود اقتصادية ،ت) التجارة والتعليم عرب االنرتنت ،ث) تغري أمناط العمل،
وج) الغلبة الفردية.

651 | Konferensi Nasional Bahasa Arab VI (KONASBARA) 2020

عصر االتصاالت السريعة
إن من عالمات عصر االتصاالت السريعة اخرتاع تكنولوجيا التخزين وتطوره السريع
(أسطوانة ،وقرص فالش ،والقرص الصلب) .بتكنولوجيا التخزين هذا ،يتمكن اإلنسان من
الوصول واحلصول على معلومات يف صور عدة .يف عصر الصناعة  0.4بل منذ عصر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أصبح العامل جمال لتبادل املعلومات الفياضة.
مت يف كل سنة طباعة أكثر من  244.444عنواان من الكتاب .إذا قرأ كتاب واحد يف
اليوم ،حيتاج القارئ إىل  2444سنة لقراءة تلك الكتب مجيعها .وظاهرة أخرى أن سلسلة من
املوسوعة تتكون من  20جملدا قابلة الندماجها يف قرص واحد ،بل وسع قرص واحد الحتواء
ماائت الكتب يف مكتبة واحدة (مكتبة شاملة) .قرص مدمج واحد وسعته  9مليار بت واسع
خلمس مائة كتاب (ال يزال يتطور) .حاسوب واحد موصول ابالنرتنت يفتح االتصاالت
مباليني من اإلنسان.
عامل بدون حدود اقتصادية
يف عصر الصناعة  0.4أصبح العامل بدون حدود اقتصادية .كتب جون نيسبتت كاتب
"ميجاترند  "2444أن العامل اليوم جيري إىل االقتصاد الدويل املوحد .ومن املؤشرات لذلك أن
مت التحويل النقدي ألكثر من  1.3ترليون من خمتلف أحناء العامل يوميا ( Drydenو ،Vos
 .)1222كتب روبرت ب .ريتش ( Robert B. Reich /سكرتري بلل كلنتون لشؤون العمال)
أنه حتدث التحوالت يف احلياة اإلنسانية اليت تقوم إبعادة التنظيم السياسي واالقتصادي يف
القرن القادم .وأضاف قائال أن يف القرن القادم ال يوجد إنتاج وطين وال تكنولوجي وطين وال
اقتصاد وطين ،وال صناعة وطنية .إن أهم املوارد للدولة مهارة مواطنيها /مواردها البشرية
(  Drydenو.)1222 ،Vos
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التجارة والتعليم عرب االنرتنت
التجارة والتعليم من خالل االنرتنت من أبرز مؤشرات عصر الثورة الصناعية  .0.4ق ّدم
(  Drydenو )1222 ،Vosأن يف عام  ،1222قام  Dellببيع منتجاته عرب االنرتنت مببلغ
 1.444.444دوالر يوميا ،وارتفعت مبيعاته يف  1222إىل  12مليون دوالر يوميا .أصبح
 www.autoweb.comحمال جتاراي للسيارات حىت  34.444سيارة شهراي مببلغ  114مليون
دوالر سنواي .ويف عام  1222ابع  www.amazon.comالكتب بقيمة  114مليون دوالر.
وال يقل عن  904ألف زبون حيصلون على  2.9مليون كتاب يوميا.
ابإلضافة إىل التجارة ،بدأ جيري التعليم من خالل االنرتنت .ومثال ذلك أن
 www.garden.comيعد بستاان للنبااتت على الشابكة حيث يستطيع كل فرد من خالل املوقع
احلصول على معلومات شىت تتعلق ابلزراعة .ويف اجملال األكادميي ،مت نشر  14.444مقالة
جديدة عن العلوم يوميا .ومن املوقع الشابكي ،ميكن عرض أي مادة دراسي إىل مجيع الناس
أينما كانوا .يتمكن الطلبة عرب االنرتنت من احلصول مادة دراسية طوال سبعة أايم يف
األسبوع ،ومدة  20ساعة يف اليوم.
تغري أشكال وأمناط األعمال
إن أمناط األعمال يف املستقبل تتغري مما هو كائن اليوم .ومن أمناط األعمال يف املستقبل
فريق العمل للمشروع .يف هذا النمط ،يقوم مجاعة من األفراد ابلتعاون ملشروع معني .إضافة إىل
ذلك ،يكون العمل بدوام جزئي اجتاها جديدا يف هذا العصر .مثال ،يعمل أحد ثالثة أايم يف
سوق مركزي ويومني أو ثالثة يف مقهى .أن يعمل أحد فرداي أو مبفرده من اخليارات العملية يف
املستقبل ،فال يتوقف هو أبي أحد غريه.
الغلبة الفردية
إن املؤشرة اخلامسة للمستقبل كما قدمه دريدن وفوس هو الغلبة الفردية .واملقصود من
ذلك أن كل فرد هو صاحب القرار لنفسه .تكون الدافعية واملسؤولية أساس احلياة يف عصر
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العوملة .يكون كل فرد يف عامل الشركة الصناعية رئيسا ومرؤوسا يف نفس الوقت ،كما يكون يف
عامل الرتبية معلما ومتعلما يف نفس الوقت.
اللغة العربية يف عصر الثورة الصناعية 0.4
أهم  04لغات العامل حسب عدد املتحدثني هبا
اللغة العربية ضمن أهم  14لغات العامل حسب عدد املتحدثني هبا .إن هناك معلومات خمتلفة
عن اللغات العشر وترتيبها .كتبت  )2412( Thaseliaأن اللغة العربية هي األربع األوائل،
بينما وضعها  Januيف الست األوائل .أضاف  Januأن اللغة العربية يتحدث هبا  204مليون
نسمة .فيما يلي.

 https://www.ultrasawt.com/أهم-04-لغات-يف-العامل-حسب-عدد-املتحدثني-هبا/الرتا-
صوت/الرتا-اليت
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أغىن لغات العامل حسب عدد مفرداهتا
من انحية عدد املفردات ،تعد اللغة العربية أغىن اللغة يف العامل .هلا 12.342.212
عرب الداخل عن أغىن لغات العامل حسب عدد مفرداهتا .هذه
كلمة (الدخيلّ .)2413 ،
اللغات األربع هي :أ) اللغة العربية وحتتوي على  1233423212كلمة دون تكرار ،ب) اللغة
اإلجنليزية وحتتوي على  1443444كلمة ،ت) اللغة الفرنسية وحتتوي على 1943444
كلمة ،وث) اللغة الروسية وحتتوي على  1343444كلمة.
أهم  04لغات العامل حسب احتوائها يف االترنت
تعد اللغة العربية من أكثر اللغات األكثر استخداما يف االنرتنت (.)Yunus, 2018
تكون اللغة العربية يف الرتبة الرابعة بعد اإلجنليزية ،والصينية ،واألسبانية .وأما اللغات الست
األخرى فالربتغالية ،واإلندونيسية ،والفرنسية ،والياابنية ،والروسية ،واألملانية.

)Sumber Gambar (Yunus, 2018

جوجل» :فجوة واسعة بني احملتوى العريب على اإلنرتنت وعدد املستخدمي«
اجلمعة  1ديسمرب 2413
شفت شركة جوجل أن هناك فجوة واسعة بني احملتوى العريب على اإلنرتنت وعدد
املتحدثني ابللغة العربية من مستخدمي الشبكة العاملية ،وقال فائق عويس مدير اخلدمات
اللغوية والتعريب يف شركة جوجل إن احملتوى العريب على اإلنرتنت ال يتجاوز  %3وهي نسبة
ضئيلة جدا ابلقياس لعدد املستخدمني الذين يستفيدون من اللغة العربية على اإلنرتنت والذين
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انتشارا على
يصل عددهم إىل  104مليون مستخدم .وتعد اللغة العربية أسرع لغات العامل
ً
اإلنرتنت ،وزاد احملتوى العريب منذ مطلع األلفية وحىت اآلن بنسبة  %2944وهو رقم هائل
جدا لكنه ما زال ال يتناسب مع حجم املستخدمني الذين يتوقع أن يتضاعف عددهم يف
غضون عامني .وتقبع اللغة العربية يف املركز الثامن بني اللغات العاملية يف كمية احملتوى متأخرة
عن لغات ال يتجاوز عدد املتحدثني هبا دولة واحدة مثل اللغة الياابنية اليت حلت رابعة ،وبعد
كل من اللغة األملانية والربتغالية ،فيما انفردت اللغة اإلجنليزية ابلصدارة تليها كل من الصينية
واإلسبانية.
خيتلف عن ذلك ،قال مدير اخلدمات اللغوية والتعريب يف شركة غوغل ،فائق عويس
( ،)2413إن احملتوى العريب على اإلنرتنت ال يتجاوز  3يف املئة وهي نسبة ضئيلة جداً
ابلقياس لعدد املستخدمني الذين يستفيدون من اللغة العربية على اإلنرتنت والذين يصل
عددهم إىل  104مليون مستخدم .وأضاف أن اللغة العربية تقبع يف املركز الثامن بني اللغات
العاملية يف كمية احملتوى متأخرة عن لغات ال يتجاوز عدد املتحدثني هبا دولة واحدة مثل اللغة
الياابنية اليت حلت رابعة ،وبعد كل من اللغة األملانية والربتغالية ،فيما انفردت اللغة اإلجنليزية
ابلصدارة تليها كل من الصينية واإلسبانية.
قال بكري ( )2412أن املنتدى االقتصادي الدويل قد اكتشف يف عام  2411أقوى
 14لغات يف العامل حسب عدة متغريات ،وهي عدد املتحدثني ،االنتشار اجلغرايف ،استخدامها
يف التواصل ،واستخدامها يف التجارة/التعامل الدويل ،واستخدامها يف االنرتنت .واللغات العشر
املقصودة هي اللغة اإلجنليزية ،واللصينية ،والفرنسية ،واألسبانية ،والعربية ،والروسية ،واألملانية،
والياابنية ،والربتغالية ،واهلندية .وأضاف بكري رتبة اللغة العربية يف كل متغري ما يلي:
جدول :ترتيب اللغة العربية حسب املتغريات
منرة

متغريات

رتبة اللغة العربية

1

عدد املتحدثني

9

2

االنتشار اجلغرايف

0
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3

االستخدام التواصلي

1

0

التجارة/التعامل الدويل

2

9

العالقات الدولية

0

1

االستخدام يف االنرتنت

12

إن نتيجة البحث اليت قام هبا املنتدى تدل على ضعف استخدام اللغة العربية يف
االنرتنت .أكد عثمان (بدون سنة) أن حمتوى اللغة العربية يف االنرتنت ال يزيد عن  %3من
مجيع حمتوى االنرتنت ،مع أن عدد املستخدمني لالنرتنت العريب ال يقل عن  104مليون
منسة .فلذلك اقرتح عثمان أمهية احلركة املشرتكة لرتقية احملتوى العريب يف االنرتنت من خالل
اخلطوات التالية :أ) إشراك اجلامعات العربية بنشر إنتاجها العلمي من مشاريع خترج ورسائل
دراسات عليا على اإلنرتنت ،ب) تشجيع الشباب والطلبة لتوفري احملتوى العريب فيه ،ت) حركة
ترمجة األعمال األكادميية من لغات شىت إىل اللغة العربية.
دور طلبة قسم األدب العريب يف هذا العصر
قبل تقدمي دور طلبة قسم األدب العريب يف عصر الثورة الصناعية  ،0.4جاء الباحث
مبعاين كلمة ‘دور‘ يف معاجم اللغة العربية .ذكر يف معجم املعاين أهنا مبعىن مهمة ووظيفة.
ومثال ذلك ‘قام بدور/لعب دورا‘ مبعىن شارك بنصيب كبري .ومثل هذا املعىن مذكور يف معجم
الغين املنقول يف قاموس معاجم اللغة .كلمة ‘دور‘ مجعها ‘أدوار‘ وهي مصدر لكلمة ‘دار‘،
ومعناها عمل ،مثل يف ‘انتهى دوري‘ أي انتهى عملي .وذكر أهنا مبعىن قسط ونصيب كبري،
مثل يف ‘قام بدور مهم لفك النزاع بينهما‘ (.)https://www.maajim.com/dictionary/
كلمة ‘دور‘ تساوي بكلمة ‘ ‘peranيف اللغة اإلندونيسيةُ .كتِب يف معجم  KBBIعلى
االنرتنت أهنا مبعىن جمموعة من األعمال أو الوظائف اليت يرجى تنفيذها من قبل األفراد طبقا
ملكاانهتم يف اجملتمع .لكل واحد مكانة خاصة بل مكاانت خمتلفة يف جمتمعه .ومثال ذلك
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يكون أحد مدرسا  /معلما ويف نفس الوقت يكون رئيسا للحي الذي يقيم فيه .فلذلك له دور
خاص يف احلياة االجتماعية ابعتباره مدرسا كما له دور خاص ابعتباره رئيسا للحي.
عرب حممد انصر (وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم
يف ضوء الثورة الصناعية ّ 0.4
العايل سابقا) أن الطلبة يلعبون دورا أساسيا يف مواجهة حتادايت هذا العصر .لذلك البد هلم
تنمية مجيع طاقاهتم مدة دراستهم يف اجلامعة ،ليست فقط طاقتهم األكادميية ،بل طاقتهم
اإلبداعية االبتكارية وأضاف الوزير يف خطابه أن الطلبة يف هذا العصر متطلبون لتنمية عدة
مهارات انعمة ،أمهها مهارات يف اللغة اإلجنليزية ،وحل املشاكل ،التحدث أمام اجلمهور،
مهارة التواصل ،والتفكري الناقد ،والقيادة.
يف ضوء ما تقدم من خصائص عصر الثورة الصناعية  0.4وعالقة اللغة العربية به ،وما
أكده الوزير من متطلبات الطلبة ،يعرض الباحث أدوارا يلعبها طلبة قسم اللغة العربية .روي عن
احلسن البصري عن أيب الدرداء قالُ :ك ْن َعالِ ًما  ،أ َْو ُمتَ َعلِّ ًما  ،أ َْو ُم ْستَ ِم ًعا  ،أ َْو ُِحمبًّا َ ،والَ تَ ُك ْن
اخل ِامسةَ فَت هلَك . ،قَ َال  :فَ ُق ْل ِ
ِ
املب تَ ِدعُ (العكربي ،بدون
َ َ َْ ُ
ُ
ت ل ْل َح َس ِن َ :م ِن اخلَام َسةُ ؟ قال ْ :
سنة).
على أساس هذه املقولة ،ميكن القول أن أدوار الطلبة أربعة وهي :عامل ،متعلم ،مستمع،
وحمب .فسر  )2412( Panjaluهذه املقولة يف ضوء الثورة الصناعية  0.4أن العامل هو
 ،authorواملتعلم هو  ،contributorواملستمع هو  ،followerواحملب هو  .subscriber.فيما يلي
تفصيل أو شرح كل دور.
عامل

()AUTHOR

كلمة ‘عامل‘ على صيغة اسم فاعل أو صفة مشبهة ابسم الفاعل .هذه الصيغة مبعىن
من له علم .ولكن العامل ال يُع ّد عاملا إال إذا علّم الناس مبا علم .العامل ال يكفيه أن يكون له
ِعلم ،بل البد من تعليمه الناس .العامل هو من له علم ويعلّم غريه ما يعلمه .إذن عبارة ‘كن
عاملا‘ ِ
معلِّما.
تعين كن َ
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ويف ضوء عصر الثورة الصناعية  ،0.4ميكن أن يتمثل هذا الدور يف وظيفة الكتابة.
بعبارة أخرى إن الطلبة هم كاتبون ( .)authorsأن يلعب كل طالب قسم اللغة العربية دور
الكاتب .فالكاتب ظل يكتب موضوعا معينا مفيدا وينشره عرب حسابه اخلاص يف الفيسبوك،
ماسة
أو التويرت ،أو إنستغرام حىت يطلع عليه اآلخرون .يكون هذه الوظيفة وهذا املهام حاجة ّ
لكل طالب يف هذا العصر .وإذا فاته يوما ضاعت منه مهمته اليومية.
متعلما ()CONTRIBUTOR

كلمة ‘متعلم‘مشتقة من فعل ‘تعلّم‘ – ‘يتعلّم‘ املزيد من ‘ َعلِم‘ ابلتاء والتضعيف .تعلّم
درس وهت ّذب ( .)Munawwir, 1984ومبعىن أيضا أت َقن وعرف ،مثل يف ‘تعلَّم األمر‘ حيث
مبعىن َ
مبعىن أتقنه وعرفه (املعاين).
صيغة ‘متعلِّم‘ اسم فاعل من ‘تعلّم‘ .هي مبعىن الذي يتعلّم ويتأدب؛ مثل يف عبارة ‘
ارتفع عدد املتعلمني يف البالد‘ (املعاين) .إن املتعلم هو طالب العلم والباحث عنه وفيه.
كلمة ‘متعلم‘ وهي مبعىن طالب العلم تدل على احليوية وال السلبية .لذلك جيب على
املتعلمني/طالب العلم أن يكونوا نشيطني الكتساب العلم واملعرفة .وابلعكس ال ينبغي لطالب
العلم انتظار جميئ املعرفة واملعلومة .ومن مظاهر سلبية الطلبة انتظارهم جمليئ املدرس،
وتوضيحه ،وتعليمياته ،وتدريباته حيث ال يقومون إال مبا كلفه املدرس به.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ‘اطلب العلم من املهد إىل اللحد‘ .إن أنشطة
طلب العلم غري حمصورة على فرتة معينة من فرتات سن اإلنسان .أرشد الرسول اإلنسان لتستمر
نشاطاته التعلمية طول حياته .ينبغي لكل إنسان أن يتعلم رغم أنه قد أكمل مجيع مراحل
دراسته بل قد حصل على األستاذية .جيب أال يتجاهل البشر ويهمل أنشطة التعلم  ،والسيما
الطالب.
ويف ضوء عصر الثورة الصناعية  ،0.4ال تقتصر حيوية التعلم يف قراءة النص ومناقشته.
بل ينبغي أن يكون الطلبة مسامهني ( )contributorsيف إنتاج النصوص .إذا كان الطالب مل
يكن قادرا على لعب دور الكاتب الذي ظل يكتب يوميا ،فليكن مسامها يف ذلك ،حيث
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يكتب موضوعا مفيدا يف حني وآخر .يف هذا املوقف ،يساهم الطالب يف نشر العلم واملعرفة.
املساهم قد يساهم يف نشر احملتوى املعريف عرب حسابه اخلاص .إنه مثل طالب العلم الذي يتلمذ
عند معمله ويف نفس الوقت يعرب عن أفكاره أو آراءه حىت يطلع عليه املعلم وأصدقاؤه من
الطلبة .مثال عندما اشرتك طالب يف حماضرة مع أحد املدرسني ،سجل بعض املعلومات وبعد
انتهاء احملاضرة أكمل تسجيالته ابملالحظات واألفكار واآلراء مث نشرها يف احلساب اخلاص.
مستمعا ()FOLLOWER
الدور الثالث للطالب هو املستمع .وهو الذي ظل حيضر يف جمالس العلم ويستمع إىل
الدروس .إن االستماع أقل حيوية من التعلم .فالطالب يف هذا الدور ال يبذل جهده إال
لالستماع .يعين ذلك أنه يتعلم حسب تعليمات املدرس وإرشاداته.
يف ضوء عصر الثورة الصناعية  ،0.4يتمثل هذا الدور يف مهمة املتابعة .يقوم املتابع
بتحديث املعلومات يف حسابه .وينشط الطالب هبذا الدور توزيع احملتوى الذي كتبه العاملون.
حمبا ()SUBSCRIBBER
إذا مل يستطع الطالب أن يكون جالسا عند املدرس مستمعا له ،فليكن حمبا للعاملني
واملتعلمني واملستمعني .احملبون للمعلمني يكرموهنم .واحملبون للمتعلمني يساعدوهنم على طريقهم
إىل العلم ،حيث يصاحبوهنم يف قراءة املادة أو عمل الواجب .واحملبون للمستمعني إىل العلم
جيعلون سبل العلم خالية من احلواجز والعراقيل.
ويف ضوء عصر الثورة الصناعية  0.4يتمثل هذا الدور يف احلب ملا يتعلق ابحملتوى
املعريف العريب يف املواقع احملوسبة .على الرغم من أن الطالب ال يكتب وال ينشر ما درسه يف
حسابه يوميا وال أحياان ،بل ال يقوم بتحديث حالته ،فإنه
يوزع ما يراه مناسبا آبرائه.
قد يضع عالمة احلب والرضى ملا نشره اآلخرون وأحياان ّ
اخلامتة
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وختاما هلذا البحث ،ينبغي للتأكيد على طلبة قسم اللغة العربية أن أهم ما ينبغي تغيريه
وتفعيله مبناسبة عصر الثورة الصناعية  0.4ما يف األنفس من روح التعلم والعمل ،واالنتظام
فيهما ،وغري ذلك من العوامل النفسية اإلجيابية .يتطلب هذا العصر الثقة ابلنفس والقيام
ابلذات كما يتطلب اإلبداع واالبتكارية واملشاركة أو العمل املشرتك مع اآلخرين .كونوا نشيطني
يف كل شيئ مع التسهيالت الوفرية املخرتعة يف هذا العصر وال تكونوا خاملني كاسلني.
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