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چکیده
پژوهش درخصوص کارآفرينی ،اعم از دانشگاهی و غير دانشگاهی طی اين سالهاا رشاد فاراوان يافتات اسا ،
تحقيقات و مطالعات صورت گرفتت در زمينت کارآفرينی دانشگاهی ،نشان میدهد کت امروزه تجاری سازی دانش
برای بقای دانشگاهها امری الزم و ضروری اس  .اما شايد اين سوال مطرح شود کت آيا اين کارآفرينی و در ادامت
آن تجاری سازی شامل رشتتهای علوم انسانی هم میشود يا فقط رشتتهای فنی را در بر میگيرد؟ کات در ايان
باره پژوهشگران و صاحب نظران معتقدند کت کارآفرينی در هر زمينت و در هر رشتتای میتواناد صاورت گيارد
چرا کت کارآفرين آن دستت از فرص های شغلی را کت ديگران با بیتفاوتی از کنار آنها رد میشاوند را مشااهده
میکند و با برنامت ريزی و سرمايت گذاری و اعتماد بت نفس در اين زمينت دس
دس

از فرص ها کت اکثر مردم نسب

بت نوآوری میزند .کت اتفاقا ايان

بدانها بیتفاوت هستند در همين رشتتهای علوم انسانی بيشاتر بات نظار

میرسند .ولی در اين بين موانعی بر سر راه کارآفرين و کارآفرينی وجود دارد کت میتوان آنهاا را بات دو بشاش
درون زا و برون زا تقسيم کرد .يکی از رشتتهای علوم انسانی در ايران زبان و ادبيات عربی اس

کت با توجت بت

شرايط موجود و بحران بيکاری فارغ التحصيالن اين رشتت ،نياز مبرم بت کارآفرينی و حتی تجاری سازی آن بيش
از پيش احساس میشود اما اين رشتت نيز با توجت بت فرهنگ و نگاه جامعت بدان و شيوهی آموزش حااکم بار آن
در اين راه با موانعی رو بت روس

کت در اين پژوهش سعی بر آن شده اس

کات حتای االمکاان ماوارد ماذکور

بررسی و برخی راهکارهای ممکن نيز ارائت شود.

واژگان كلیدي  :کارآفرينی ،تجاری سازی ،علوم انسانی ،زبان و ادبيات عرب ،درون زا ،برون زا.
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 کارشناس ارشد رشتت زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران
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مقدمه
خداگونت ترين وجهت ششصيتی انسان همانا خالقي
فطری انسان ،نزديکترين بُعد بت صف
در نتيجت اين مفهوم فارغ از همت جه

خالق اس

و ناوآوری اسا  .ايان مفهاوم از مجماوا ابعااد
و امروزه ظرف تحقق اين مظروف کارآفرينی اسا .

گيريهای اقتصادی و اجتماعی و حتی علمی ،ريشات در فطارت

انسان دارد.
انسانها را میتوان بت دو گروه تقسيم کرد :الف :گروهی کات بای توجات بات ايان فطارت انساانی و
موهب

الهی و بی توجت بت موضوعات و مسائلی هستند کت از کنار آنها میگذرد .بيشاتر ايان افاراد بات

فکر گذران روزگار با حداقلهای ممکن اند.
گروه ديگر افرادی هستند کت فرص ها آنها را بت چالش میکشااند و مایکوشاند کارهاای دشاوار
انجام دهند و بت هدفی معين و خاص برسند .اين گروه بت دنبال فرص شناسی و فرصا ساازی و نياز
نوآوری؛ خالقي  ،توليد و پيشرف اند .با توجت بت تعريفی کت پدر علم کارآفرينی 1ارائت داد و با تکيت بر
باور وی کت معتقد بود رشد و توسعت ی اقتصادی در يک نظام ،زمانی ميسر خواهد بود کات افارادی در
بين ساير آحاد جامعت با خطر پذيری اقدام بت نوآوری کرده و با اين کار روشها و راهحلهاای جدياد
جايگزين راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی کنند ،کارآفرينی الزاماً بت معنای شروا يک کاار بای ساابقت
بلکت میشود با تغيير در سيستم کار قبلی نيز دس

نيس
اينجاس

بت يک کارآفرينی و نوآوری زد .حاال ساوال

کت آيا نمیشود کت با تغيير در سيستم آموزش زبان عربی در دانشگاهها کت نتايج حاصل از آن

قطعاً بهتر از نتايج کنونی اس

اقدام بت يک نوا کارآفرينی در اين رشتت کرد؟ چرا کت همانطور کت بياان

شد کارآفرينی حتما بت اين معنا نيس
تا حاال بدان وارد نشده اس
همان کار قبلی و کيفي

کت فرد کارآفرين اقدام بت يک نواآوری و کاری بکند کات کسای

بلکت کارآفرين میتواند با توجت بت نياز و انتظاار مشاتری در شايوه ارائات

محصول تغيير ايجاد کند و با اين کار افراد زيادی را بدين کار يا رشتت ترغيب

و تشويق کند و اين قطعاً نوعی خالقي

و کارآفرينی اس .

علومانسانی امروزه دورانی پرتالش و پر تکاپو را میگذراند؛ دانشمندان علوم سياسا
از فرايند همکاری و رقاب

درک ماا را

ميان ملل ژرفتر میکنند ،مردم شناسان برای درک بهتر فرهنگهای خاودی

و بيگانت ،ابزارهای تازهای فراهم میآورند ،مورخان ،نور تجربی و تبيينی تازهای برگذشتت مایافکنناد و
 .1ژوزف شومپيتر
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بر همين شيوه ،ديگر علوم انسانی رو بت رشد میرود (ليتل1995،؛ ترجمت سروش .)1381 ،با اين همت،
چيزی کت بت چشم ناظران و شايد مشتغالن بت اين علوم میرسد اين اس

کت علوم انسانی دچار ناوعی

کندی در رسيدن بت اهداف خويش اس  .با اينکت علوم انسانی از الگوهای تبيينی و نظامهای مفهاومای
مشتلفی بهره میجويد و از اهداف تحقيقی متفاوتی برخورداراس  ،در مواردی چاون فرصا
استقالل طلبی ،انگيزه پيشرف  ،خالقي
میرسد کت سرع

و نوآوری و رقاب

پاذيری مشاترک اسا

رشد و توسعتای همگام با علوم ديگر در اين زمينتها نداشتتاس

با توجت بت موقعي

شاغلی،

و چناين بات نظار
(آراستت.)1382 ،

مکانی کشور ما کت در همسايگی کشورهای عربی قرار دارد و با توجت بت اينکات

ارتباط ما در زمينتهای مشتلف فرهنگی اجتماعی و سياسی و اقتصادی با اين کشاورها زيااد هسا
سرنوش

ما تقريبا بت هم گره خورده اس

لذا نبايد نگرانی از باب

و

دانش آموختگی در رشاتت زباان و

ادبيات عربی در کشور ما وجود داشتت باشد و حتی اگر بستر و برنامت ريزی مناسبی برای استفاده بهينات
از اين سرمايت فراهم شود چت بسا کت افراد بيشتری نيز از آنچت هس

در اين موقعي

کاری بکار گرفتت

شوند اما همت اينها مستلزم برنامت ريزی دقياق و کااربردی کاردن ايان رشاتت از هماان ساالهای اوايال
دانشگاه برای دانشجو اس

بطوری کت از ميزان درسهای نظری کاستت و بت ميزان و شيوههاای دروس و

تاکتيکهای کارآموزی مرتبط با رشتت عربای افازوده شاود کات ايان کاار نياز مساتلزم وجاود نيروهاای
متشصص در زمينت تعليم دانشجويان اس

چيزی کت ما در اين رشتت با کمبود آن ماواجهيم و متاسافانت

امروزه توجت همت مجموعتها در رشتت عربی بت تعليم دروس کليشاتای و فاقاد کاارايی مناساب بارای
آينده شغلی متعلم رشتت معطوف اس  .موقعي

حساس منطقت چت از لحاا سياسای و چات از لحاا

اقتصادی ايجاب میکند کت توجت ما بت يادگيری و کاربردی کردن زبان عربی روز بت روز بيشتر شود.
بت عنوان مثال ،بايد زمينت و بستر طوری فراهم شود کت گردشگردان عرب زبان بت جای مراجعت بات
موسستهای غير مربوط و غير دانشگاهی برای مترجم بت ساراغ دانشاگاههاا ياا موسساات وابساتت بات
دانشگاه بيايند کت البتت اين کار خود میتواند ضمن اشتغالزايی برای مترجمين ،در آشنا کردن دانشاجو
و کارشناس ادبيات عرب با دنيای عرب و تجارت و ساير ارتباطات وی با کشورهای عربی موثر باشد.
تعريف كارآفريني:
واژه ی کارآفرينی از کلمت فرانسوی  Entreprenderبت معنای (متعهد شدن) نشأت گرفتت اس  .فرهنگ
لغ «وبستر» کارآفرين را کسی میداند کات متعهاد مایشاود مشااطرههاای ياک فعاليا

اقتصاادی را
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سااازماندهی ،اداره و تقباال کنااد(.کوچران )87:1968 ،اياان اصااطالح را اول اين بااار «ژوزف شااومپيتر»
اقتصاددان ،کت بت پدر علم کارآفرينی معروف اس
بت طور کلی میتوان ويژگيهای مشترک ششصي
.1ريسک پذيری  .2کمال طلبی و موفقي
استقالل ششصيتی  .6خالقي

بت کار برد(.سعيدی کيا)20:1385 ،
کارآفرين را چنين برشمرد:

خواهی .3.قابلي

و قوه ابتکار  .7مسائولي

فعالي

.5

در فضای ناامطمئن .4ماديري

پاذيری  .8تحليال گاری و قاوه درک بااالی

شرايط موجود  .9آگااهی از پيراماون خاويش .10 .دارای قادرت سااماندهی(.رک :مباانی کاارآفرينی،
احمدپورداريانی ،مقيمی ،فصل اول)
مزايای عمده کارآفرينی :دستمزد ،امني  ،ايجاد دارايی ،استقالل ،رضايتمندی و مزايای جانبی ديگر.
بت طور مشتصر بت دو شاخصت اصلی و ضروری کارآفرينی کت برای يک کارآفرين قبل از ورود بات ايان
وادی مهم اس

اشاره میکنيم.

.1فرهنگ کارآفرينی :فرهنگ بت مفهوم ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و رفتارهاايی اسا

کات هويا

ياک

جامعت را تشکيل میدهند و از آنجائی کت کارآفرينان بت عنوان بششای از جامعات پيراماونی ،از مجماوا
ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و رفتارهای متمايزی برخوردارند میتوان بت آن خرده فرهناگ کاارآفرينی
اطالق نمود(احمد پورداريانی و مقيمی .)1387 ،فرهنگ کارآفرينی متأثر از فرهناگ حااکم بار جامعات
اس

در واقع هرچت ارزشها و عقايد موجود در جامعت ،افراد جامعت را بت کار ،تولياد ،فکار و انديشات

خالق و يادگيری و کسب دانش سوق دهد؛ در آن جامعت ،فرهنگ کارآفرينی اشاعت يافتت و درون افاراد
نهادينت میشود و يا بت عبارتی ،در اين جامعت افراد بيشتری دس

بت خالقيا

و ناوآوری و کاارآفرينی

میزنند و افراد کارآفرين بيشتری موفق میشوند کت ايدههای نوين خود را محقق سازند.
.2دانش کارآفرينی :دانش کارآفرينی صالحيتی اس

کات افاراد کاارآفرين بارای انجاام موفقيا

آمياز

وظايف خاص خود بايد از آن برخوردار باشند .بهره مندی از دانش کارآفرينی در رابطت باا روياتهاای
استشدام و شرايط بازار کار میتواند بر رفتار فرد در محيط کار تأثيرگذار باشد.
پيشرف

علم و فناوری در عصر حاضر بت اندازهای اس

کت صاحب نظران ،ايان قرن(قارن  )21را

قرن يادگيری مداوم نام نهاده اند .در چنين فضايی ،نقش و جايگاه کارآفرينان بت عنوان موتور توساعت ،
بسيار بارز و حساس شده اس  .بت دليل ارتباط تنگاتنگ خالقي

و کاارآفرينی بساياری از کشاورهای

همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

5

توسعت يافتت مطابق شرايط و امکانات و نظام آموزشی خود ،اقدام بت طراحای و اجارای نظاامایتحا
عنوان «نظام نوآوری ملی» کرده اند(.صمد آقايی)6:1382 ،
امروزه مشاهده میشود کت طی اين سالها پذيرش دانشجو در نظام آماوزش عاالی کشاور ،روناد
بسيار فزايندهای داشتت اس ؛ اين مسالت بت ويژه در حوزه علوم انسانی ،شتابی دو چندان بت خود گرفتت،
بت گونتای کت در حال حاضر حادود نيمای از دانشاجويان کال کشاور را  ،دانشاجويان ايان رشاتتهاا
تشکيلمیدهند.
از سويی بر طبق برخی آمار منتشر شده ساالنت در حدود يک ميليون تا يک ميليون و  500هزار نفر
فارغالتحصيل دانشگاهها وارد بازار کار میشوند و حال آن کت بسياری از اين جمعي
کار مناسب با رشتت تحصيلی خود هستند کت اين وضعي

انبوه ،فاقد باازار

در رشتتهای علوم انسانی بت مراتاب نگاران

کننده تر از ساير رشتتهاس  .طبعا در چنين اوضاا و احوالی ،اين آمار چندان هم نبايد تعجب برانگياز
باشد کت حدود  45درصد بيکاران کشور را دانشآموختگان دانشگاهی تشکيل میدهند!
اين مسالت بت ويژه در رابطت با علوم انسانی باعث شده کت طی ساليان اخير ،در محافل علمای و نياز
همايشها و نشستهايی از اين دس  ،سشن از لزوم کاربردی کردن و تجاریسازی علوم انسانی بت ميان
بيايد ،هر چند کت متاسفانت در اين موضوا هم بيش از آن کت راهکار عملياتی ارايت گاردد ،شااهد طارح
مباحث شعاری و کلیگوييهای مسئوالنت بوده ايم .با عناي

بت اين کت بی ترديد کااربردیساازی علاوم

انسانی اصلی مهم و انکارناپذير در فرآيند توسعت کشور بات شامار مایرود ،صاد البتات تاالش در ايان
خصوص و دس يابی بت هدف تجاری سازی اهميتی فوق العاده پيدا میکند.
واقعيتی کت وجود دارد و میبايس

داليل آن را ريشت يابی نمود ،ايان اسا

پژوهشهای علوم انسانی بيشتر جنبت توليد علم دارد و کمتر شااهد شاهام

کات در حاال حاضار

بات خارد دادن در انجاام

پژوهشهای کاربردی در حوزه علوم انسانی هستيم .درنگ در چرايی اين مسالت و تاالش بارای ياافتن
پاسخ دقيق آن ،میتواند تا حدودی گره گشا باشد و دغدغتهای مربوطت را همچنين پاسشگو.
بت تعبير رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور ،کت در پايگاه خبری -تحليلی قم
فردا منتشر شد -ما بايد در خصوص رشتتهای متنوا و متکثر علوم انسانی بات نقطاتای برسايم کات 80
درصد بت فناوری و  20درصد بت توليد علم آن منجر شود؛ اين گونت اس

کت مایتاوان هام تحاول در
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علوم انسانی را بت نظاره نشس

و هم اين کت برای اشتغال زايی دانش آموختگان ايان بشاش ،گامهاای

جدی و اصولی را برداش .
بیشک لزوم برنامت ريزی علمی دانشگاهها برای کاربردی کردن و تجاریسازی علوم انسانی ،يکای
از بايستتهای اصلی در اين مقولت اس  .البتت بايد توجت داش

کت ميان کاربردی کردن و تجاری ساازی

علوم ،تفاوت نت چندان قابل توجهی وجود دارد کت در اين مقال از آن بات دليال پرهياز از اطالات کاالم،
عبور میشود.
در اين جا بت همين ميزان بسنده میشود کت کاربردی سازی زمانی رخ میدهد کات علام بات ثاروت
تبديل شود ،بدين معنا کت ما وارد عرصت بازار و تجارت شده و بت درآمد زايی فکر کنايم و بات عباارت
ديگر از اين پيلت خودساختت خارد شويم کت راه علوم انسانی با راه تجارت کامال متمايز اس !
موضوعی کت در مورد ميزان پذيرش دانشجو و هيأت علمی در دانشگاههاای کشاور مطارح شاد و
بيان گرديد کت آمارهای رسمی نشان میدهند کت درصد باالی اين پذيرش متعلق بات رشاتتهاای علاوم
انسانی اس  ،و اين کار بدون برنامت ريزی شغلی و کارآفرينی و اشاتغال زايای ممکان اسا
خطرناکی داشتت باشد ،بت تعبير مقام معظم رهبری نيز از موضوعاتی اس

عواقاب

کت بسيار نگران کننده اسا .

« طبق آنچت کت بت ما گزارش دادند ،در بين اين مجموعة عظيم دانشجوئی کشور کت حدود ست ميليون و
نيم مثالً دانشجوی دولتی و آزاد و پيام نور و بقية دانشگاههای کشاور داريام ،حادود دو ميلياون اينهاا
دانشجويان علوم انسانیاند! اين بت يک صورت ،انسان را نگران میکند .ما در زمينة علوم انساانی ،کاار
بومی ،تحقيقات اسالمی چقدر داريم؟ کتاب آماده در زمينتهای علوم انسانی مگر چقدر داريام؟ اساتاد
مبرزی کت معتقد بت جهان بينی اسالمی باشد و بشواهد جامعت شناسی يا روانشناسی يامديري

يا غياره

درس بدهد ،مگر چقدر داريم ،کت اين همت دانشجو برای اين رشتتهاا مایگياريم؟ ايان نگاران کنناده
اس ».

1

مگر زبان و ادبيات عربی نيز يکی از زبانهای مهم زندهی دنيا نيس
در رتبتهای برتر جهان قرار دارد؟ و اتفاقا بت عل

کت از نظر تعداد تکلم کنندگان

نزديکی فرهنگ ماا ايرانياان باا فرهناگ کشاورهای

عربی کت نقطت مشترکمان همان دين اسالم و کتاب آسمانی اس  ،ما بيش از ساير کشورهای غير عرب

.1ديدار با جمعی از اساتيد دانشگاهها.88/6/8 ،
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اين بی توجهی در کشور ما و احساس بد و شابت تنفار از ايان

رشتت چت میتواند باشد.؟
امروز ما با چت هدفی عربی میخوانيم؟ آيا با اين هدف کت بت مانند ساير رشاتتهاای علاوم انساانی
مثل تاريخ و فلسفت و ...مطلبی را حفظ کنيم و واحد درسای مربوطات را بگاذرانيم و در نهايا
تحصيل شويم؟ مطمئنا کت بايد نگرش نسب

فاارغ

بت اين رشتت در ايران تغيير يابد چارا کات ماا در واقاع در

حال يادگيری يک زبان خارجی مهم و تأثيرگذار هستيم ،زبانی کت عالوه بر نيازهای اساسی و ارتبااطی
بت آن ،زبان قرآن و زبان دين ماس
نسب

اما با اين وجود چرا اهتمام بت يادگيری ايان زباان در باين ماا بات

ديگر زبانها مثل زبان انگليسی کم اس ؟ و امروزه يک فارغ تحصايل رشاتت زباان انگليسای ياا

فرانسوی بت نسب

يک فارغ تحصيل زبان عربی راح تر بت زبان رشتت دانشگاهی خود صحب

و يا در بازار کار و ترجمت موقعي
عربی اس

شغلی مناسبتری نيز پيدا میکند .آيا عل

و شيوه آموزش آن و يا عدم تالش کافی از سوی متعلمين اس

میکند

اين امر دشاواری زباان
يا عوامل بيرونی بات مانناد

فرهنگ و نگاه جامعت نيز مؤثر میباشد؟ کات در ادامات بات طاور مفصال بات ايان موضاوعات خاواهيم
پرداخ .
اما اولين راهکار در حل مشکالت مذکور هدفمندی رشتت زبان و ادبيات عربی اس

يعنی از همان

روز اول کت دانشجو برای تحصيل اين رشتت وارد دانشگاه میشود بايد رويکرد و اهداف در آينده برای
وی تعريف و مششص شود .ثانيا اينکت بايد بت اندازه نياز جامعت دانشگاهها اقدام بت جذب دانشاجو در
رشتت عربی کنند .برای اين منظور نياز اس

کت کميتتای تح

عناوان «کميتات هماهناگ کننادهی نيااز

جامعت با دانشگاه» تشکيل شود کت با بررسی نياز جامعت و ميازان توجات جامعات بات رشاتت ماورد نظار
دانشگاهها را مکلف بت جذب نيرو کند کت بعدها با چنين معضالتی روبرو نباشيم .و عالوه بر اينها برای
حل اين مسئلت ما نياز بت دانشگاه کارآفرين و نوآور در رشتتهای مشتلف بشصاوص رشاتتهاای علاوم
انسانی داريم.
دانشگاه كارآفرين
«بارتون کالرک» معتقد اس
اهمي

تا جايی اس

کت دانشگاههای پوياا در قارن  21دانشاگاههاايی کاارآفرين هساتند ،ايان

کت دانشگاهها شروا بت تاسايس پاارکهاای فنااوری ،شاهرکهاای تحقيقااتی و

انکوباتورها کردهاند ،اما دانشگاهی کت قصد دارد کارآفرين تربي

کند باياد خاود ،ساازمانی کاارآفرين
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باشد تا متعهد شود محصوالت جديد ،فرآيندهای جديد و نظامهای سازمانی نوين ايجاد کناد و بارای
اين منظور انقالب جديدی بت سوی گسترش کاارآفرينی درون ساازمانی ايجااد کناد(.نجفی و رفيعای،
)355:1384
«پيتر شول » معتقد اس
آموزش و افرادی را تربي

دانشگاه کارآفرين دانشگاهی اسا

باا دو وظيفات .1 :بايادکارآفريناان را

کند کت کسب و کاری را ايجاد کنند و روحيت کارآفرينانت را در دانشاجويان

در تمام حوزهها توسعت دهد؛  .2خودش کارآفرينانت عمل کند ،مراکز رشد را سازماندهی کند ،پارکهاای
فناوری و مواردی نظير آن را ايجاد کند ،دانشجويان را در اين سازمانها درگير کند و از طريق آنها بات
دانشجويان و فارغ تحصيالن در ايجاد کسب و کار کمک کند و باالخره از لحاا ماالی اساتقالل پيادا
کند(.کردنائيج؛ )17:1384
اين وظايفی کت دانشگاههای ما در کشور مشصوصاً در رشتت های علوم انسانی هرگاز متقبال نمای
شوند و اين تساهل تا حدی اس

کت در واقع کارآفرينی و نوآوری در دانشگاههای ماا هناوز تعرياف

خود را نيز پيدا نکرده اس .
امروزه آموزش کارآفرينی بت يکی از مهم ترين و گسترده ترين فعاليتهای دانشاگاههاا تباديل شاده
اس ؛ بت طوری کت آموزش کارآفرينی را بت عنوان الزمت رشد نيروی انسانی مطرح میکنند(نئو و وی ،
 )2004بررسیها نشان میدهد کت از اوايل دهت  ،1980دانشگاههای کشورهای اروپاايی و آمريکاايی و
برخی کشورهای آسيايی ،بر حسب ويژگی گروههای تح

آموزش و نيازهای محلی ،منطقتای و ملی،

برنامتهای آموزشی متعددی را برای ساازمانهاای خصوصای ياا عماومای طراحای کارده اناد(.گيب،
)11:1990
موانع اصلي توسعه كارآفريني
اگر ما بتوانيم در يک تقسيم بندی موانع توسعت کارآفرينی را بات دو دساتت بارون زا و درون زا تقسايم
کنيم میشود برای هريک از آنها زير مجموعتهايی نيز در نظر گرف .
.1درون زا:
الف :نقش مديري

ارشد در توسعت کارآفرينی
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ب :ميزان پيچيدگی هدفها در توسعت کارآفرينی
د :عدم انگيزه کافی توسط دانشجو
د :ريسک گريزی
ه :نظری بودن دروس دانشگاهی
ی :عدم وجود دروس مرتبط با کارآفرينی در دروس دانشگاهی
 .2برون زا:
الف :نقش موانع فرهنگی موثر در توسعت کارآفرينی
ب :موانع سياسی و اجتماعی
د :موانع اقتصادی و مالی
د :موانع علمی
ه :ضعف آموزش عالی
در خصوص نقش مديري

ارشد دو مولفت ميزان حماي

ماديري

از طارحهاای جدياد و ميازان

اختيار مديران دانشگاه در زمينت برگزاری درسهای کارآفرينی؛ در خصوص نقاش پيچيادگی اهاداف،
مولفتهای ميزان قابل اندازه گيری بودن اهداف حوزه فعالي های اعضای هيئ علمی و ميزان واضا و
روشن بودن اهداف و ماموري
خدم

دانشگاه ،مولفتهای ميزان توجت دانشگاه بت برگزاری کالسهای ضامن

آموزش و ايجاد دورههای آموزشی مرتبط با رشتت ،و اينکت تا چت حاد در دانشاگاه بات تربيا

محقق و پژوهشگر اهمي

داده میشود .در خصوص ريسک گريزی نيز میتوان گف  :محيط خانواده،

مدرست و جامعت بت گونتای اس

کت غالب جوانان ،حتی قشر تحصيل کرده را بت سم

حرفاتهاای باا

درآمد مطمئن و بدون ريسک سوق میدهد بطوری کت مثال در همين رشتت زبان و ادبيات عربای تماام
چشم اميد دانشجويان فارغ التحصيل کارشناسی بت تادريس در ساط دبيرساتان و مقطاع راهنماايی و
دانشجويان ارشد و دکتری بت تدريس در دانشگاهها دوختت شد و از هر گونت تمايلی بت سم
ساير مشاغل مربوط بت رشتت عربی باز میمانند اين در حاليس

و ساوی

کت متاسفانت تدريس در مقااطع ماذکور
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امروزه بت رويايی برای اين دانشجويان تبديل شده اس

رويايی کت دس

سياس های آموزشی وزارت آموزش و پرورش روزبروز دس

يافتن بدان نياز باا توجات بات

نيافتنیتر میشود .در خصاوص نقاش

موانع فرهنگی موثر در توسعت کارآفرينی در دانشگاه ،مولفتهای ميزان آشنايی اعضای هيئا علمای باا
فرآيندها و نحوه اجرای امور در واحدهای توليدی و خدماتی مرتبط با رشتت ی تحصيلی خود و ميزان
دسترسی اعضای هيئ

علمی در دانشگاه بت منابع معتبر و بت روز ؛ در خصوص نقش موانع سياسای و

اجتماعی موثر در توسعت کارآفرينی در دانشگاه دو مولفت :بت چت ميزان مراکز قدرت خاارد از دانشاگاه
در اخذ تصميمات جديد و نو موثرند و تا چت ميزان دانشگاه در انجام فعاليتهای خود تح
عمومی حرک

تاثير افکاار

میکند؛ در خصاوص نقاش مواناع اقتصاادی و ماالی ماوثر در توساعت کاارآفرينی در

دانشگاه ،مولفتهای :چت ميزان دانشگاه در جه

تامين مالی طرحهای جديد تالش میکند و چت ميزان

دانشگاه در جذب منابع جديد تالش میکند؛ در خصاوص نقاش مواناع علمای و تحقيقااتی ماوثر در
توسعت کارآفرينی در دانشگاه ،مولفتهای :ميازان تاالش دانشاگاه بارای افازايش قابليتهاای آموزشای و
پژوهشی خود و ميزان دسترسی اعضای هيأتعلمی بت منابع علمی و تحقيقاات انجاام شاده در رشاتت
خود در دانشگاه محل خدم

موثر اس  .کت همت اين مؤلفتهای مذکور را مایتاوان باا رشاتت زباان و

ادبيات عرب در ايران تطبيق داد.
«در ايران خوداشتغالی ،بويژه در ميان دانش آموختگان دانشگاهی هنوز شايع نشده اس

و متأسفانت

اغلب فارغ التحصايالن درجساتجوی اساتشدام در وهلات اول در دساتگاههاای دولتای و پاسازآن در
شرک های بزرگ هستند ،يکی از داليلی کت در کشور ماا باا انادکی افازايش نسابی ،در تعاداد فاارغ
التحصيالن دانشگاهی خيلی زود با پديده بيکاری آنان روبترو شدهايم ،همين مطلاب اسا
رغم درصد پايين دانش آموختگان در کل جمعي

کشور نسب

و ايان بات

بت بسياری از کشورهای غربی و حتای

کشورهای همتراز اس  .يکی از عملیترين راهها و ارزانترين آنها اين اسا

کات در محتاوای درسای

دورههای دانشگاهی تجديد نظر شود»(مصل شيرازی ،1382 ،ص13و.) 14
در کشورهای اروپاايی و آمريکاا ،مباحاث کاارآفرينی از چناان اهميتای برخوردارناد کات در دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد در همت رشتتهای دانشگاهی حداقل يک درس با عنوان کاارآفرينی ارائات
میشود؛ بت جه

اهمي

موضوا کاربردی بودن درس و همچنين منافع بسيار زياد مشاهده شده از آن،

مهارتهای ارائت شده در اين درس بت دق

و متناسب با اهداف و سياستهای کالن سياسی و اقتصاادی و

فرهنگی تعيين میشوند .ليکن در ايران عليرغم احساس بت ضاروری باودن ايان موضاوا هناوز اقادام
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بت طوری کت ما امروز میبينيم کت حتی دانشجويان در مقطع دکتاری نياز

بت تکرار درسهای نظری دوره کارشناسی و ارشد مشغولند چيزی کت ضمن آنکت سودی برای پيشرف
علمی آنها ندارد آنها را از ادامت کار نااميد و سرگردان میکند .آيا بهتر نيس

در اين مقطاع دانشاجويان

با کارآفرينی و تجارت در زمينتهای مشتلف و مرتبط با رشتت خود آشنا شوند و مهيای ورود بات باازار
کار و تجارت شوند تا اينکت سرگرم گذراندن واحدهای تکراری شوند؟
هدف از آموزش کارآفرينی در دانشگاهها تدوين سياس هايی اس

کت دانشجويان و هيأت علمای

را بت اين امر تشويق و آنان را در اين مسير مساعدت کند .برنامتهای آموزشی و درسی در کليت رشتتها
و فرايندهای اجرايی آنها بايد بت گونتای طراحی شوند کت مهارتهای الزم را در دو محور ،مهارتهای
فردی و تشصصی بت دانشجويان ارائت کنند و در درون اين برنامتها انجاام فعاليا هاای کاارآفرينی در
دانشگاهها و بشصوص آموزش کارآفرينی جای داده شود(آراستت ،1382 ،ص.) 22
اگر شرايط برای کارآفرينی در رشتت زبان و ادبيات عرب فراهم شود قبل از هر چيز بايد چارچوبها
و نوا کارآفرينی موثر در اين رشتت نيز تعيين شود بت طوری کت بت عنوان مثال میتوان گفا  :آن ناوا
کارآفرينی کت در رشتت عربی میتوان دنبال کرد يک نوا کارآفرينی آموزشی بايد باشد تا هم بات روناق
اين زبان در کشور کمک کرده باشيم و هم با با اهمي

جلوه دادن اين رشتت و جلب داوطلب و تغييار

انديشت جامعت دانش آموزی و دانشجويی دغدغتای برای فارغ التحصيالن خاود در ايان رشاتت نداشاتت
باشيم .اما در اين راستا آنچت مسلم اس
اس

ديگر پاسشگوی نياز جامعت نيس

زبان هم

اين اس

کت قوانين آموزشی کت اماروز بار ايان رشاتت حااکم

چرا کت امروز بيش از آنکت بت بحث ترجمات و آماوزش خاود

بگماريم بت دنبال تعليم دادن قواعد خشک عربی هستيم ،کات البتات در جاای خاود الزم اماا

توجت بيش از اندازه بدان مطلوب نيس  .امروز موسستها و نهادها ،مترجم و متکلمِ خوب مایخواهناد
نت يک نحوی خوب.پس ما بايد با توجت بت نياز جامعت بت تربي

افراد در اين رشتت بپردازيم.

از طرفی ديگر با نگاهی بت مفهوم انواا کارآفرينیها میتوان بت اين نتيجت رسيد کت ما اگر بشاواهيم
در رشتتای مثل عربی دس

بت کارآفرينی بازنيم قطعاا باا ناوا اول کات"کاارآفرينی فاردی" 1و شاامل

کارآفرينی مستقل و سازمانی هس

سروکار داريم و در اين رابطت بايد بت عل

 - 1بر اساس يک نوا تقسيم بندی کت کارآفرينی را بت دو نوا فردی و سازمانی تقسيم میکند.

آن نيز اشاره کنيم.
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کارآفرينی مستقل فرآيندی اس
فعالي

کت کارآفرين از ايده اوليت تا ارايت محصول خود بت جامعت ،کلياتی

کارآفرينانت را با ايجاد يک بنگاه اقتصادی جديد ،بت طور مساتقل طایمایکند(.اصاول و مباانی

کارآفرينی،ص  24سعيدی کيا )1388 ،و فرايند ساازمانی بادين صاورت اسا

کات کاارآفرين تحا

حماي

يک سازمان ،فعاليتهای کارآفرينانت خود را ثمر میرساند(.همان) پس در رشتتهای علوم انسانی

وضعي

بت يک کاارآفرينی

کارآفرينی بدين صورت اس

موفق بزند يا بايد تح

حماي

میطلبد و ممکن اس

بت اين عل

کت يا فرد خود بت طور مستقل میتواند دس

يک سازمان باشد کت بت نظر میرساد در ماورد اول ريساک باااليی را
کت فرد کارآفرين بت دنبال بت دس

آوردن يک شغل فوری باشاد و

بازدهی دير هنگام اين عمل وی را دچار ياس کند و از ادامت روند بااز بماناد کات در نتيجات ايان ناوا
کارآفرينی در رشتتهای نظری بت ندرت بوجود میآيد .اما در مورد دوم اگر يک سازمانی مثل دانشاگاه
از فرد کارآفرين و از ايده وی حماي

و پشتيبانی کند مطمئناً نتيجتی بهتری خواهد داد چارا کات ايان

فرد با آسودگی و عدم ترس از از دس

دادن سرمايت ششصی خود کار را بت پيش مایبارد و تمرکاز و

برنامت ريزی بهتری نيز مبذول میکند هر چند کت از نظر«پينکات»« اين فردی کت در يک سازمان دسا
بت کارآفرينی میزند در واقع حکم يک کارآفرين مستقل را دارد و فعالي

وی ،ايجاد واحدهای جدياد

در سازمان ،ارايتی محصاوالت ،خادمات و فرآينادهای جدياد ،مایباشاد(.همان ،ص )26و موضاوا
ديگری کت میتواند بر برتر بودن شيوه کارآفرينی سازمانی در رشتتهای آموزشی مثل زبان عربی صاحت
بگذارد اين اس

کت اصوال کارآفرينی بت معنای اشتغالزايی و ساود آوری ماادی و زود باازده نيسا .

برای تبيين اين موضوا رابطت بينکارآفرينی و اشتغال زايی را بررسی میکنايم .در ايان راساتا مهنادس
سعيدی کيا در کتاب خود ذيل اين عنوان مینويساد :واژه کاارآفرينی بارای کلمات
ترجمت گمراه کننده ای اس

Enterpreneurship

کت ذهن همت را بت سوی اشتغال زايی منحرف میکند و در بيشاتر محافال

و مجالس بعضاً دانشگاهی نيز اين عبارت مترادف با اشتغال زايی بکار برده مایشاود(.هماان )44،بات
عقيده وی ممکن اس

کت کارآفرينی بت اشتغال زايی منجار شاود اماا الزمات کاارآفرينی اشاتغال زايای

نيس  .پس ممکن اس

کت کارآفرينی اجرای يک طرح آموزشی باشد کت بت نظام آموزشی کمک کند و

در طی يک چشم انداز چند سالت بت رشد و پيشرف

آن رشتت کمک کند و در آينده بات علا

جاا بااز

کردن اين رشتت در ميان جامعت بت طور غير مستقيم ايجاد اشتغال نيز بنمايد پاس ماا مایتاوانيم نتيجات
بگيريم کت يک کارآفرين در رشتتای مثل عربی میتواند با ارائت يک راهکار آموزشی يا پژوهشی باعاث
تحول نظام آموزش در زبان عربی گردد و بت يک کارآفرينی آموزشی دس

بزند و با اين عمال باعاث
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استقبال بيشتر و گسترده از يادگيری اين زبان در کشور شود و نگاه نسبتاً منفی جامعت بت زبان عربای را
تغيير دهد و آن را بت يک نگاه مثب

و موثر تبديل کند.

در نتيجت اين بررسی ها بنظر مایرساد مواناع درون زا بيشاترين نقاش بازدارنادگی را در توساعت
کارآفرينی در دانشگاه و در رشتتهای علوم انسانی مثل رشتت زبان و ادبيات عرب دارناد کات از جملات
آنها میتوان بت نقش مديري
حماي

مديري

ارشد و نقش پيچيدگی اهداف اشاره کرد کت پيشنهاد میشاود .1 :ميازان

از طرحهای جديد افزايش يابد .2.در دانشگاه دورههای آموزشی و دروس اختياری و

حتی موضوعات پايان نامت بيشتری بت بحث کارآفرينی اختصااص ياباد تاا بادين ترتياب دانشاجويان
بتوانند در موقع فارغ التحصيلی آماده ايجاد مشاغل جدياد باشاند .3.بات مساائل علمای -پژوهشای در
دانشگاه بيشتر اهمي

داده شود  .4محتوای آماوزشهاا از حالا

کاربردی کردن اين آموزشها حرک
فرص

گرا و در جه

حرک

کنند و از طرفی اعضای هيئ

نظاری صارف درآماده و بات ساوی

کند .5.هدفهای دانشاگاه چالشای و ريساک پاذير ،برونگارا و

سازگاری با محيط و تغييرات باشد تاا افاراد در جها

کاارآفرينی و ناوآوری

علمی دانشگاهها در دانشجويان ايجاد انگيازه کنناد.و از آنجاايی

کت بنظر میرسد موانع برون زا در رتبت دوم قرار میگيرد و در اين زمينت عوامل علمی و تحقيقاتی مهام
ترين عامل برون زای کارآفرينی و سپس عوامال فرهنگای سياسای و اجتمااعی مهام تارين مواناع در
دانشگاههاس  ،پيشنهاد میشود کت با توجت بت مسائل مطرح شده ،دانشگاه بايد بارای افازايش قابليا -
های آموزشی و پژوهشی خود تالش کرده و زمينتای فراهم شود کت اعضای هيئ

علمی و دانشجويان

بت منابع معتبر و بت روز و تحقيقات انجام شده در رشتت خود دسترسی داشتت باشند .2قالبهاای ذهنای
غلط در گروههای عربی بايد اصالح شود چون اين قالبهای ذهنی غلط هر تالشی در جه
را خنثیمیکند .3.در زمينت سياسی هم می تاوان گفا

کات چاون دولا

دانشگاهها و دانشکدهها و بت تبع آن گروههای آموزشی را مورد حماي

پيشارف

بات طاور کليشاتای و سانتی
مالی قرار میدهاد هماين امار

سبب میشود دانشگاهها و گروهها برای افزايش کارايی خود و اساتفاده بهتار از مناابع موجاود تاالش
چشمگيری نداشتت باشد کت بايد حماي

دول

منوط بت عملکرد دانشگاهها با ارايات شاخصاهای بااالی

بهره وری از سوی آنها باشد.
از مسائل مطرح و قابل ذگر در اين مقولت میتوان بت اين موضوا اشاره کرد کت واقعي
کت دو فرهنگ عربی و فارسی امروزه بت هم گره خورده اس

ايان اسا

و جامعات ماا اعام از مسائولين و داناش

آموختگان و حتی افکار عمومی بايد آن را بپذيرند و بدانند کات يکای از راههاای ارتبااط و شاناخ
تعامل با کشورهای عربی زبان ،شناخ

و يادگيری زبان آنان اس

و

و اينکت تجاری سازی در رشتتهاای
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علوم انسانی نبايد فقط معطوف بت سرمايتهای مادی باشد بلکت اگر ما از طريق زبانهاا بتاوانيم فرهناگ
مل

خود را بت ديگر ملتها بشناسانيم و بر عکس فرهنگ ديگر ملتها را نيز بت ملا

خاود بشناساانيم و

بين اينها يک تطبيق و تعامل برقرار کنيم اين خود نوعی تجاری سازی فرهنگی اس .
راهبرد و راهکار:
حال پرسش اين اس

کت وقتی موانع و دردها را بر سر راه کارآفرين میشناسيم ،آيا راهکارهای بهباود

و نسشتهای شفابششی نيز برای اين دردها میتوان معرفی کرد؟ بايد اذعان کرد تا حدودی بلت ،اماا نات
بت صورت جامع و کامل .حرکتهايی از سوی برخی صاحبنظران برای کنکاش و ارائت راههايی برای رفع
موانع پيش روز کارآفرينان بويژه کارآفرينان سازمانی صورت گرفتت اس  ،اماا هايچ کادام چااره سااز
قطعی و راهی برای برون رف

کامل از اين موانع نيس ؛ چرا کت بيشتر اين راهکارها بت صورت تئوری

بوده و فرآيند عملياتی کردن آن نيز بت واکاوی و آسيب شناسی کارشناسانت دارد کت بنظر میرساد ايان
زمينت میتواند فضای مناسبی را برای تحقيق و توجت ويژه صاحب نظران ،محققان ،دانشجويان و حتای
مسئوالن ايجاد کند.
قبل از ارائت برخی راهکارها بايد بت اين دو راهبرد اساسی کارآفرينی يعنی :
الف :راهبرد وجود فرد کارآفرين کت البتت بايد ببينيم چنين فردی در رشتت عربی باا انگيازه ی بااال و باا
شرايط حلکم وجود دارد!؟
ب:راهبرد ايجاد کارآفرينی در سازمان کت اين هم بستگی بت اين دارد کت آياا چناين انگيازه ای در ايان
سازمان و در افراد مسئول برای اين کار وجود دارد يا نت؟ توجت کنيم.
.1بايد بستری فراهم شود کت تمام پايان نامتهای دانشجويی در رشتت عربای بات سام
پيش بروند بدين صورت کت از طرف دول

هدفمناد شادن

يا موسستها و سازمانهاای مربوطات حمايا

از موضاوا

پايان نامتها صورت گيرد و پايان نامتها با توجت بت موضوعات مورد نياز و ضروری انتشااب و تهيات و
ارائت گردند.
.2رابطت دانشگاه با سفارت کشورهای عربی در ايران و همچنين سفارت ايران در کشاورهای عربای در
قبال همکاری و بت کارگيری دانشجويان مستعد بايد مستقيم صاورت گيارد و ايان کاار خاود راههاا و
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بسترهای مناسبی را در زمينتهای مشتلف علمی-پژوهشی و حتی کارهاای تجااری بارای آناان فاراهم
میکند.
.3کتابهايی با مضمون کارآفرينی و تجاری سازی رشتتهای دانشاگاهی بشصاوص رشاتتهاای علاوم
انسانی بت زبان عربی يا ترجمت شده بت زبان عربی جزء دروس و واحدهای درسی دورههاای مشتلاف
دانشجويی در رشتت زبان و ادبيات عرب باشد تا دانشجويان هم با اينگونت کتابها و فضاها آشنا شاوند
و هم با مطالعت اصول و شيوه کارآفرينی بت فکر نوآوری و کارآفرينی در زمينتهای مربوط بت رشتت زبان
عربی باشند.
.4برگزاری کارگاهها و همايشهايی با موضوا کارآفرينی و تجاری سازی توسط افراد مجرب داخلی و
خارجی در گروههای عربی ،بطوری کت افرادی کت در زمينت رشتتهای علوم انسانی کارآفرين بودناد بات
عنوان سشنران اين کارگاهها و همايشها انتشاب شوند و از تجربتهای آنها در اين زمينت استفاده شود.
.5ارتباط گروههای زبان عربی در دانشگاههای ايران با دانشگاههاای معتبار عربای باياد در زميناتهاای
مشتلف صورت گيرد و اين ارتباط و تعامل و همکاری بايد هدفمند و در جه

اشتغال زايای و حتای

کارآفرينی و تجاری سازی رشتت باشد.
.6بايد از اين پيلت خودساختت خارد شويم کت "راه علوم انسانی با راه تجارت کاامال متماايز اسا "! و
با اشاعتی فرهنگ کارآفرينی در ميان دس
 .7ايجاد بنگاههای تربي

اندرکاران اين رشتت انگيزهی الزم را در آنها ايجاد کنيم.

مترجم :هر چند ممکن اس

بت صورت پراکنده موسساتی باشاند کات مادعی

هستند برای سفارت خانتها و گردشگران عرب زبان مترجم فراهم میکنند اما مطمئناً اين شيوهها کافی
نيس

چرا کت در پرورش اين مترجمها دانشگاههای معتبر نقش مستقيم و بسزايی ندارند .پس بايد اين

گونت بنگاهها و موسسات وابستت و تح

پوشش دانشگاهها فعالي

خود را انجام دهند و باا توجات بات

استعداديابی دانشجويانی کت در اين زمينت مستعد هستند اقدام بت جذب و اساتشدام متارجم کنناد .ايان
اقدام میتواند ضمن برآورده کردن نياز گردشگران عرب زبان موقعي های فاراوان تجااری بارای ايان
مترجمين جوان فراهم کند.
 .8تهيت کتابها و منابع عربی مفيد و مورد نياز غيار قابال دساترس در اياران بات طاور مساتقل ،خاود
میتواند نوعی ابتکار و ايجاد اشتغال و نوعیکارآفرينی باشد.
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 .9حماي های دانشگاه :اين حماي ها شامل راهنمايیهای عملای ،مشااوره ،ارائات تساهيالت ماالی و
برگزاری کارگاههای ويژه در خصوص کارآفرينی در داخل دانشگاهها و يا خاارد از آن باياد صاورت
گيرد.
 .10تعامل و همکاری دو جانبت دانشگاه و مراکز صدا و سيما :با توجت بت شرايط منطقت ،اماروز صادا و
سيمای کشور اعم از مرکزی تا همت شهرستانها بت دانش آموختگان زبان عربی نياز مبرم دارناد اماا آياا
هرگز تالشی برای ساماندهی ارتباط بين اين موسست با دانشگاه جها

همکااری و بکاارگيری داناش

آموختگان صورت گرفتت اس ؟
 .11اهتمام بت سليقتها و عاليق دانشجويان تحصيالت تکميلی مشصوصاً دانشجويان دکتری کات دارای
انگيزه باال برای ايجاد کسب و کار و تجارت مربوط بت رشتت هستند مثال :بت جای گذراندن واحادهای
نظری تکراری در اين مقطع بت کشورهای عربای بارای آشانايی و ياافتن راههاای تجاارت آموزشای-
پژوهشی اعزام شوند و نتائج کار خود را در قالب گزارشات و مقاالت و کتاب ارائت دهند و با مسئولين
و اعضای هيأت علمی دانشگاههای عربی نيز جه
اقتصادی تبادل نظر نمايند .کت مطمئنا نتيجت مثب

برقاراری ايان تعامال آموزشای-فرهنگای و حتای
دادن اين روش در ترغيب دانشجو بت سم

رشاتت و

زبان عربی بت عنوان رشتتای کت آيندهی شغلی وی را تضمين کند کمک شايانی خواهد کرد.
.12راه آندازی ساي

های آموزشی و وبالگ های ششصی ،کت در آنها می تاوان باا ارائات کتاابهاا و

مقاالت و نمونت سواالت کنکوی و جزوههای آموزشی مورد نياز دانشجويان رشتت زبان و ادبيات عارب
بت يک نوا کارآفرينی و حتی سود کالن دس

يافا  .کااری کات البتات توساط بعضای از دانشاجويان

تحصيالت تکميلی انجام میشود ولی نياز بت ساماندهی و در نتيجت بازدهی بيشتر دارد.
.13اما مهمتر از همت اينها ترجمت اس

کت میتواند بت عنوان بهتارين ابازار بارای ايجااد کاارآفرينی و

اشتغالزايی فارغ تحصيالن اين رشتت و حتی تجاری سازی نقش موثری را ايجاد کند و برای انجام اين
مهم يکسری قوانين و تسهيالتی نيز بايد ايجاد و فراهم شود.کت در زير بت برخی از آنها اشاره خاواهيم
کرد.
ترجمت دارای اهمي
درک نمیکنند .کافی اس

و ارزش فراوانی اس
کت در اهمي

کت خيلی از ملتها حتی مقدمت ايان ارزش و اهميا

را

آن ،بت توجت و اهتمام کشورهای پيشرفتت بدان اشاره کنيم ،بات

عنوان مثال در کشور پيشرفتتای مثل آلمان ،آمار نشان میدهد کت يک سوم کتابهاای چاا

شاده در
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يکی از سالهای اخير در آلمان کتابهای ترجمت شده بود .و بر اساس آمار از مجموا  46000کتابی کت
در سال  1966توسط انتشارات سازمان يونسکو منتشر شد حدود  39620کتاب آن متعلق بت کتابهاای
ترجمت شده بود کت حدود 90درصد از مجموا اين کتابها میباشد(.فريد جحا ،اثر الترجمت فی النهضة
العربية الحديثة .ص )87
امروزه اهمي

و تأثير ترجمت بر هيچ کس پوشيده نيس

پاس بار ماا واجاب اسا

کات راههاا و

شيوههای نوينتر و مؤثرتری را برای بهبود ترجمت و در نتيجات تجااری ساازی آن مباذول ساازيم کات
مطمئناَ اين امر با بت کارگيری تالشهای فراوان در زمينتهای مشتلف و متنوا نت فقط برای نيااز داخال
کشور بلکت بت عنوان يک طرح جامع بين کشورهای اسالمی برای ارتباط و تعامال بيشاتر و کماک بات
پيشرف

تمدن بزرگ اسالمیامکان پذير و ضروری خواهد بود کت از نمونت آنها:

.1قانع و ترغيب کردن همت بت اهمي
شکل درس

ترجمت و ضرورت افزايش فضا و بستر مناساب بارای آن ،تاا در

و صحي و زمان مناسب آن صورت گيرد و منجر بت حصول نتائج مورد انتظار گردد.

.2احياء کردن سن های حسنت گذشتت ،مثالَ :تأسيس يک مرکز ترجمت مثل دار الحکمة در زمان هاارون
الرشيد و مأمون -بت طوری کت اين مرکز يا مؤسست وابستت بت سازمانهای مشتلاف جهاان اساالم مثال:
اسيسکويا إلِکسو يا انجمن دانشگاههای اسالمی و از اين قبيل باشد کت دارای يک تشکيالت منسجم و
مرکز اصلی در يکی از شهرهای بزرگ کشور مثل :تهران و شاختهای فرعای متناوا در ديگار شاهرها
باشد چرا کت ما امروزه میبينيم موسساتی اقدام بت ترجمت متون میکنناد کات اصاوال افاراد متشصاص
دانشگاهی چندان در آنها نقشی ندارند و ترجمتهای تح

اللفظی را توليد و روانت بازار میکنند و اين

کار باعث میشود کت متشصصان اين رشتت نيز با توجت بت شرايط موجود چندان رغبتای بات فعاليا

در

اين زمينت از خود نشان ندهند.
.3اختصاص سرمايت کافی برای اين موسست(موسست ترجمت) تا با در اختيار داشاتن جديادترين وساائل
مورد نياز چا

و تکثير امروزی بت بهترين شکل ممکن بت وظيفت خود کات هماان غنای ساازی تمادن

اسالمیو هم تجاری سازی اس

عمل کند.

.4ايجاد يک برنامت و خط مشی معين برای ترجمت کت آن موسست مرکزی و ديگر شاختهاای فرعای آن
بدان ملتزم باشند کت مبادا دچار تناقض و سوء تفاهم و در نتيجت از هم پاشيده شادن اهاداف و چشام
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انداز کلی گردند چرا کت امروزه مشاهده میشود کار ترجمت در موسسات رسمیو غير رسمی بت شاکل
بینظم و بدون هيچ گونت برنامت مششص صورت میگيرد.
.5برشمردن همت کتابهايی کت شايستت ترجمت هستند و طبقت بندی آنها بار اسااس اهميا

و جايگااه

آنها.
.6تعيين و انتشاب گروههای ماهر و ممتاز در کار ترجمت در همت کشورهای اسالمیو انتشااب بهتارين
آنها برای فعالي

در سازمان مرکزی ترجمت جهان اسالم ،البتت بت طوری کت بستر مناسب بارای فعاليا

همت جانبت آنها فراهم شود و آنها از نظر مالی و اقتصادی بايد جوری تأمين شوند کات دغدغاتی ماالی
نداشتت باشند و با فراغ بال و آسودگی خاطر بت وظيفت خود عمل کنند.
 .7عدم انحصار ترجمت از کشورهای غربی بت کشورهای اسالمی ،بلکت ترجمت متقابل آثار اسالمای نياز
بت کشورهای غربی و غير اسالمیصورت گيرد و فرهنگ و تمدن اسالمیو گذشتت غنی ادبيات اسالمی
بت آنها شناسانده شود.
 .8تأليف دايرة المعارفهای بزرگ و متقابل اصطالحات مورد نياز ترجمت برای تسهيل در روند کار.
 .9اهتمام و توجت ويژه بت ترجمت کتابهای علمی و حاوی دانشها و تکنولوژيهاای برتار و روز جهاان
معاصر و همچنين ترجمت کتابهای ادبی ،چرا کت ساختن تمدن غنی تنها بر اساس عقال امکاان پاذير
نيس

بلکت قلب و ذوق و احساس نيز بايد در آن شريک باشند کت در مجموا کتابهای علوم و فناون

ادب وظيفت غنی سازی جوانب مشتلف تمدن بشری را بر عهده دارند.
نتیجه
افزايش چشمگير بيکاری بت ويژه در ميان گروههای تحصيل کرده و باالخص رشتتهاای علاوم انساانی
زنگ خطر را در جامعت بت صدا در میآورد و از اين رو ضروری اس
کسی احساس مسئولي
شايستت اس

نمايد و منتظر راهکارهای نامعلوم دول

بت عنوان اقدامی پايدار در جه

ويژه جوانان را چنان تربي

اشتغالزايی در اولوي

کت برای حال ايان مشاکل هار

نباشد .کارآفرينی از راههايی اس

کت

قرار گيرد بت گونتای کت ماردم بات

کند کت توانايی اقدام و عمل مناسب همراه باا انعطااف پاذيری و پاذيرش

موقعيتهای شغلی ناامن و پيچيده را در بازار کار داشتت باشند و بتوانند مشاغل تازهای همراه با ناوآوری
و خطر پذيری شايستت ايجاد کنند .در اين راستا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتای بات علا
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و امکانات پژوهشی پيشرفتت در سطحی کت مراکز غير دولتی بت سشتی

توان فراهم کردن آنها را دارند ،میتوانند در زمينت توليد دانش و علم با شتاب حرک
حماي

همت جانبت دول
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کنند اما مساتلزم

و مسئولين مربوطت میباشد .ما بايد در خصوص رشاتتهاای متناوا و متکثار

علوم انسانی بت نقطتای برسيم کت  80درصد بت فناوری و  20درصد بت توليد علم آن منجار شاود؛ ايان
گونت اس

کت میتوان هم تحول در علوم انسانی را بت نظاره نشس

و هم اين کت بارای اشاتغال زايای

دانش آموختگان اين بشش ،گامهای جدی و اصولی را برداشا  .در خصاوص رشاتت زباان و ادبياات
عرب نيز يکی از راههای ايجاد کارآفرينی و اشتغال زايی و بت تبعِ آن اشتغال زايی برای فارغ تحصيالن
اين رشتت تغيير در شيوه نظام آموزش ،کاربردی کردن و هدفمند کردن آن ،استفاده بهينت از موقعي های
کنونی ،ايجاد انگيزه کارآفرينی در افراد و ارتباط و تأثير مستقيم دانشگاه بر سازمانهاا و موسساتهاای
مربوط بت اشتغالزايی و در نتيجت حماي

و توجت همت جانبت مسئوالن مربوط در راستای هدفمند کاردن

و کاربردی کردن رشتت زبان و ادبيات عربی در کشور اس .
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