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چکیده
اين مقاله جهت تبيين و بررسی کارآفرينی در موضوع آموزش و پژوهش رشتهی زبان و ادبيات عربیی،
به مفاهيم و تعاريفی ازکارآفرينی وارائهی مدلهای گوناگون فرآيند آموزش و پیژوهش در ايین رشیته
میپردازد .در اين مقاله با ارائهی پيشنهادها و راه کارهايی جهت دستيابی به دسیت آوردهیای بهتیر در
تجاری سازی و کارآفرينی ؛ باروش نقادانه و تحليلی ،به بررسی چالشهای موجود و بيان راه کارهیای
عملی رشته زبان عربی پرداخته میشود .ايجاد تيم هیای تحقيقیاتی ،پژوهشیی و آموزشیی ،تيمیی کیه
متشکل از دانشجويان يا فارغ التحصيالن رشته زبان عربیی باشید ،وابسیته بیه دانشیگاه هیا يیا بخیش
خصوصی ،می تواند در کارآفرينی اين رشته بسیيار میثرر باشید .زيرادانشیجويان يیا فیارغ التحصیيالن
درمحيط و بسترعملی تحقيقات قرار می گيرند و می توانند آموختیه هیای بیالقوه خیود را در معیر
کارآفرينی قرار داده و از آن بهره بگيرند .مهم ترين دستاورد کیارآفرينی در قالی

آمیوزش و پیژوهش

های جديد ،توسعه مثسسات پژوهشی ،ايجیاد اشیتاال ،شیناخت فرصیت هیای مناسی
رهبری آموزش و پژوهش در سطح کشور خواهد بود.

کليد واژهها  :کارآفرينی ،آموزش و پژوهش،زبان عربی ،چالشها  ،راه کارها.

 مدرس گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه فرهنگيان

سمنانsharbatdar141@yahoo.com ،
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 -1مقدمه
پژوهشگران و صاح

نظران معتقدند که :دنيای امروزی ،عصر تداوم تجارب و راهحیلهیای گششیته،

برای مسائل زمان کنونی و آينده نيست .يعنی بسياری از راهحلهای گششته ،برای شيوههیای امیروزی،
راه گشا نيست .بايد به دنبال راه کارها و انديشههای جديدی ،برای ساختارهای نوين در آينده بیود ،تیا
بتوان کيفيت ساختاری باال و کارکردهای مفيد متناس

با نيازهای جامعه کنونی به دست آورد.

اين موضوع به نيروی انسانی پرتوانی نياز دارد ،که با روحيیهای خلّیا و کیارآفرين بیه نیوآوری و
رقابت بپردازد .مثسسات آموزشی و پژوهشی ،عالوه بر داشتن اساتيد خبره و هدايت بخیش ،نيیاز بیه
پژوهندگان و مربيان نقش آفرينی دارند ،که با شناخت فرصیتهیای زمیانی موجی

ايجیاد بسیترهای

موفقيت و پيشرفت در محيطهای پويای آموزشی شوند.
ايده پردازی و نوآوری ،زمانی ارزشمند است که منجر به ايجاد و توليد راه کارها و رفع چالشهای
موجود در آموزش و پژوهش شود .موفقيت در اين موضوع ،مستلزم کنار هم قراردادن عوامل متعیددی
است .از جمله :دانش ،تفکر خلّا و روحيه کارآفرينی ،تا بتوان به همیراه کیارآفرين فعیال و سیرمايه-
گشاری مناس

به اهداف و کارکردهای عملی در اين زمينه دست يافت .عناصیر برنامیهريیزی موفی ،

نظم و ترتي

در اجرا و پشتکار جیدیی ،از مهیم تیرين عوامیل موفقيیت در اجیرای عملیی ايیدههیای

کارآفرين در موضوع آموزش و پژوهش است.
 -2روش ،فرضیه ها وپیشینه پژوهش
در اين مقاله سعی نگارنده برآن است که با روش نقادانه وتحليلی به بررسیی چیالشهیا و راهکارهیای
موضوع آموزش و پژوهش در رشته زبان عربی بپردازد .لشا فرضيه ها واهداف زيررا مورد بررسی قیرار
می دهد تا به بعضی از اهداف و کارکردهای آموزشی و پژوهشی رشته زبان عربی دست يابد:
 -1آيا محورآموزش وپژوهش رشته زبان عربی دردانشگاه های کشور هماهنگ باموضوع کیار آفرينیی
وتجاری سازی اين رشته تحصيلی است؟
 -2چالش های موجود در مقابل انطبا آموزش وپژوهش در رشته زبان عربی بیا تجیاری سیازی ايین
رشته تحصيلی کدام است؟
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 -3راه کارها وايده های مناس
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جهت کار آفرينی فارغ التحصيالن رشته زبان عربی کدام است؟

موضوع کارآفرينی آموزش وپژوهش در رشته زبان عربی قبیل از ايین مقالیه در کتیاب ومقالیه ای
نوشته نشده است .بعضی از مفاهيم وايده های اين مقاله درکتاب ها ومقاالتی بیه صیورت گیشار بيیان
شده است.از جملیه کتیاب هیای «کتابیة البحیا العلمیی ومصیادر الدراسیات العربيیة والتاريخيیة اریر
عبدالوهاب ابراهيم ابوسليمان ،طر تدريس اللاة العربية ارردکترجودت الرکیابی ،کیارآفرينی اریر دکتیر
علی شاه حسينی» ومقاالتی مانند« :تجاری سازی موف ارر مرضيه شاوردی و .»...نگارنده کوشیش میی
نمايد تا بيشتر راه کارها وايده ها را از تجربيات ونگرش هیای ههنیی خیود و واقعيیت هیای موجیود
استنتاج نمايد.
 -3مفاهیم كارآفريني
کارآفرينی ،فرآيندی است که نياز به خلّاقيت ،نوآوری و برنامهريزی تا رسيدن به اهداف و برنامیههیای
موردنظر دارد .می توان گفت :کارآفرينی عبارت از تايير ارزشها و ايجاد تحویل در ماهيیت برنامه است
تا روند پويايی در جهت افزايش و ايجاد سرمايه را در طول اجیرای برنامیه میورد نظیر نمايیان سیازد.
همچنين کارآفرينی ،فرآيند خل چيزی نو با صرف وقت و تالش بسيار و پشيرش خطیرات روحیی و
اجتماعی ،برای به دست آوردن رضايت شخصی افراد جامعه و منابع مالی است.
کارآفرين،فردی است که فرصت ارائه يک محصول،خدمات ،روش وتفکّر جديدرا برای حیل يیک
مشکل قديمی میيابد و میخواهد تأريرانديشه اش را بر پيرامون خويش مشاهده کند.کارآفرين ،فیردی
است که دارای ايده جديد است و ازطري فرآيند توليد و مفاهيم جديد ،به اهداف خود میرسد(.شیاه-
حسينی .)2،3 :1390،همچنين کارآفرينی فرآيندی است که در آن از تمام پتانسيلهیای ممکین اسیتفاده
میشود تا کسانی که دارای نوآوری در انديشههای آموزشی و پژوهشی هسیتند بتواننید ،فوايید ايجیاد
شده به وسيله آن را به سرمايه مفيد و فناورآنه تبديل کنند.
مهم ترين دستاورد کارآفرينی ،در قال

آموزش و پژوهشهای جديد ،توسعه مثسسات پژوهشیی،

ايجاد اشتاال ،شناخت فرصتهای مناس

علمی -پژوهشی و هدايت و رهبری آموزش و پیژوهش در

سطح کشور است .مراحل کارآفرينی ايدههای مناس  ،در موضوع آموزش و پژوهش عبارتند از:
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 -1ايدهپردازی؛ ايده پردازی در موضوع آموزش و پژوهش زبان عربی که شامل :آفرينش و يافتن ايده-
ها و راهکارهای جديد ،جهت بهبود بخشيدن موضوع آموزش و پيشرفت در فرآيند پژوهش مییشیود،
دارای اهميت بسياری است .صاح

نظران دانشگاهی و حوزوی در اين زمينه دارای ايدههای گوناگون

هستند و چه بسا به خاطر اختالف در نوع ايدهها ،اسلوبهای مختلفی در موضوع آموزش زبان عربیی
در مثسسات و دانشگاهها و مراکز علمی آموزشی حوزههیای علميیه وجیود دارد .بیه عنیوان مریال در
موضوع آموزش ،گاهی تدريس و آموزش مواد درسی فقط به زبان عربی جهت پيشرفت در اين رشیته
بيان شده است و گاهی در کنار آن برای سهولت در مطالعیات دانیش پژوهیان متیون درسیی بیه زبیان
فارسی ترجمه گشته و در بازار علمی کشور رواج يافته است ،به طوری که گاهی انتشار ترجمیه متیون
درسی بيشتر از متون اصلی آموزشی پديدار گشته است .از نظر برخی صاح نظران اين کیار ،خيانیت
علمی و ضربهای مهلک به آموزش اين رشته بوده و بيشتر ناشران و صیاحبان صینعت چیات کتی  ،از
اين موضوع ،فقط استفاده کارآفرينی خود را میبرند و دانش پژوهان از پيشرفت علمی صحيح و دقيی
باز میمانند .ولی در ديدگاه مخالف ،اين عملکرد ،باعا پيشرفت در آموزش تلقی میشود.
 -2ارزيابی ايدهها؛ بعد از جمعآوری ايدهها بايد آنها را مورد ارزيابی قرار داده و با توجیه بیه شیرايط
موجود در اين رشته ،بهترين و کاربردیترين ايدهها را انتخاب نمود.
 -3سرمايهگشاری و توسعه ايده منتخ ؛ از اين مرحله ،بايد تالش جدیی بیرای ايیده عملیی و راهکیار
صحيحی که مورد ارزيابی واقع شده است ،آغاز شود.
 -4اجرای آزمايشی ايده منتخ ؛ (شاوردی )38،39 :1391،بايید ايیده منتخی

را در بعضیی از مراکیز

مورد آزمايش و استفاده قرار داد تا نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزيابی قرار گرفته و در قالی
های کارآفرينی؛ به منظور کس

بسیته-

موفقيت بيشتر در زمينه آموزش و پژوهش ،به مراکیز مختلیف عرضیه

شود.
 -5پيگيری ،پايش و بهبود بسته آموزشی و پژوهشی؛ بعد از اجرای آزمايشی ،بايد برای اطمينان يیافتن
از مفيد بودن اجرای ايدهها ،پيگيری همراه با ارزيابی و پايش نتايج اجرای اين ايدهها توسط گروههیای
آموزشی انجام شود ،و در صورت اشکاالت و چالشها در رفع آنها و بهبود بخشيدن مرحلیه اجیرای
آنها کوشيد.
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کارآفرينان در ارائه راهکارها ،بايد از افراد صاح
کار ،ترکي
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ايده جديد ،موفقيت محور ،مصمم در انجیام راه-

کننده ديدگاههای گوناگون و متمرکز در جمیعآوری و نتيجیهگيیری انديشیههیای نیوپرداز

باشند.
در نتيجه کارآفرينی در آموزش و پژوهش يعنی توانايی در کشف و ارزيابی فرصتهای آموزشی و
پژوهشی محققان که ويژگی هدايت کنندگی و راهبردی کشوری را داشته باشید .و افیراد کیارآفرين در
امور آموزشی و پژوهشی ،بايد ويژگیهای :اعتماد به نفس ،خوش بينی ،سخت کوشی ،شو  ،پشیتکار،
اراده ،نوآوری ،هدايت گری ،انتقادپشيری و قدرت درک بسيار را درخود داشته باشند.
 -4چالشها و راهكارها
از مشکالت مهم رشتههای علوم انسانی ،ارائه آموزش نظری و تئوری رابیت و عیدم همیاهنگی آن بیا
واقعيتهای کس

و کار جامعه است .به عبارت ديگر ،نظام آموزشی ،مبتنی بر فراگيیری آموختیههیا و

انباشتگی آن است .در اين نوع آموزش افیراد کیارآفرين در رشیته تحصیيلی  -کیه اعتمیاد و تکيیه بیه
آموختههای خود داشته باشند -کم تربيت میشوند .لشا بيشتر خروجیهای رشیته انسیانی ،بیا نيازهیای
بازار کار اين رشتهها هماهنگی و همخوانی ندارند .بايد آموزشها و نوع دروس ارائیه شیده در طیول
مدت تحصيل کاربردی و هماهنگ با کارآفرينی دانش آموختگان باشد تا از تخصصها و مهیارتهیای
آنها در جهت اهداف و بهرهوریهای جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
در آموزش رشته زبان عربی ،فقط ارائه معلومات و مطال

علمی ،روش تدريس نباشد ،بلکه يکیی

از اهداف مهم اين رشته تحصيلی بايد توسعه کارآفرينی افراد تربيت يافته و تربيت افراد متکی به خیود
و آگاه به مسايل جامعه پيرامون خود جهت استفاده از فرصتهیای کسی

و کیار باشید  ،تیا در پايیان

تحصيالت بتوانند با مهارتهای تحصيلی ،از فرصتهای موجود در جامعه استفاده نموده و در بخیش-
های مختلف جامعه مثرر باشند .به عنوان مرال؛ بعضیی از دانیش آموختگیان ايین رشیته تحصیيلی در
مسئوليتهای مهمی مانند :نمايندگی مجلس ،فرمانداری ،بخش داری ،معاونتهای مختلف سازمانها و
ادارات و مسثوليتهای گوناگون در جامعه ،انجام خدمت مییکننید .اگرچیه در ايین مسیثوليتهیا از
بهرههای علمی خود استفاده عملی نمیکنند ،ولی از فرصتهیای موجیود در جامعیه اسیتفاده نيکیويی
نمودهاند.
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آموزش زبان عربی اگر فقط به فکر توليد محتوا و عرضه دانش زبان عربی باشید ،بیدون آن کیه در
زمينه کار آفرينی و استفاده عملی از دانش و آموزشهای خود اقدامی کند ،به معنای عیدم موفقيیت در
کارکرد آموزشی اين رشته تحصيلی است ،در صورتی که بايد تا حدودی عهدهدار موفقيت عملی فیارغ
التحصيالن خود بعد از اتمام تحصيل باشد .به عنوان مرال دانشجويان رشیته زبیان عربیی ،در دانشیگاه
فرهنگيان با اشتيا و شور بيشتر و اعتماد به نفس عالی به تحصيل و فراگيری مشاول هستند که يکیی
از داليل اصلی آن اعتماد بیه آينیده شیالی و کیارآفرينی رشیته تحصیيلی آنهیا در وزارت آمیوزش و
پرورش است .لشا دانشگاههای ديگر نيز بايد اف ها و فرصتهیای بهیرهوری و کیارآفرينی ايین رشیته
تحصيلی را برای دانشجويان ترسيم نمايند و آنها را در جهت اسیتفاده از آموختیههیای خیود هیدايت
نمايند ،تا انگيزه تحصيل وپژوهش دراين رشته از بين نرود.
الزمه ايجاد روحيه کارآفرينی در زبان عربی ،انطبا آموزش ،سطوح آموزشی و دروس ارائیه شیده
در دانشگاه با اشتاال و نيازهای جامعه کنونی به آنها است .متأسفانه معضل عیدم انطبیا آمیوزش در
دانشگاهها با واقعيت های جامعه هنوز وجیود دارد .فیارغ التحصیيل رشیته زبیان عربیی بعید از اتمیام
تحصيل در مقابله با يک عربی زبان قادر به تکلّم و محادره جدیی نيست .اگرچه در آموزش اين زبان به
زبان فصيح قرآنی و کالسيک عربی اکتفا میشود ،ولی واقعيت لهجههای زبان عربی و استفاده بسيار آن
در بين عرب زبانان انکارناپشير است .لشا در کنار آمیوزش کالسیيک ايین زبیان در حید تکلّیم روان و
سليس بايد پژوهش در لهجه هیای مختلیف زبیان عربی،موردتوجیه قرارگيرد،تیاآموزش يافتگیان ايین
زبان،قادر به فهم وتکلّم جمالت وکلمات میورد اسیتفاده درنزدعیرب زبانیان باشیند.اين موضیوع،می-
توانددرمثسسات پژوهشی قابل تأسيس درراستای گروه آموزشی زبان عربی اجرا گرددتیاتعليم واقعیی
اين زبان واستفاده بالفعل آن،در جامعه امروزی به حقيقت برسد.
آموزش در رشته زبان عربی ،بيشتر مبتنی بر يادگيری و تعليم مفاهيم ههنی وغيرکیاربردی اسیت و
اين عامل مهم برای عدم اشتاال و کارآفرين شدن دانش آموختگان آن مییشیود ،در صیورتی کیه اگیر
آموزش بر اساس نيازها و تحوالت روزمره جامعه داخلی و بين المللی باشد ،سريعتر به نتيجه خواهید
رسيد.
مشکل عدم انطبا آموزش با اشتاال از طري هدفمندی کارآفرينی در رشته زبان عربی قابیل حیل
است .بررسی عوامل مختلف کارآفرينی در اين رشته ،محيطی مناس
عالقهمندان به اين رشته تحصيلی را فراهم خواهد کرد.

برای اشتاال دانش آموختگیان و
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دانشگاهها و مثسسات آموزشی و پژوهشی در رشته زبان عربی ،بايد اف ها و فرصتهای بهرهوری
را برای دانش آموختگان خود ترسيم نمايند و آنها را در جهیت اسیتفاده از آموختیههايشیان ،هیدايت
کنند .نگرش دانشگاه ،بايد نگرش کارآفرينی ،جهت استفاده بهينه از آموختیههیا و اشیتاالزايیی بیرای
دانش آموختگان خود باشد تا درانجام مسثوليت خطيیر خیود درجامعیه ؛کیه هیدايت گیری آمیوزش
وپژوهش جامعه است،موف باشد.
دانشگاهها و مثسسات آموزشی ،نقش ارزشمندی در جهت ايجاد کیارآفرينی آمیوزش و پیژوهش،
برعهده دارند .برای کارآفرين کردن بخش آموزش و پژوهش ،بايد فرايند برنامههای درسیی و نگیرش
کنونی به پژوهش تايير کند .فرآيند پژوهش در دانشگاهها ،فقط جنبه توليد و عرضه دانیش نباشید کیه
اين به معنای عدم موفقيت در کار عملی است .بلکه بايد پژوهش در اختيار کارآفرينی قرار گيیرد و بیه
جنبههای عملی و علمی خود دست يابد.
ايجاد تيمهای تحقيقاتی ،پژوهشی و آموزشی تيمی که متشکل از دانشجويان يیا فیارغ التحصیيالن
رشته زبان عربی باشد ،میتواند بسيار مثرر باشد ،زيرا دانشجويان و فارغالتحصيالن در محیيط و بسیتر
عملی تحقيقات قرار میگيرند و میتوانند آموختههای بالقوه خود را در معر

کارآفرينی قیرار داده و

از آن بهره بگيرند.
با حضور اساتيد و صاحبان ايدههای نو در اين تيمهای آموزشی و پژوهشی که نقش هدايتگری و
راهبردی برای پژوهندگان را دارند ،موفقيت اين تيمها و رسيدن بیه اهیداف و کارکردهیای کیارآفرينی
سريعتر و بهتر انجام خواهد پشيرفت.
تجميع نيازهای نهادهای دولتی مختلف يا افراد و شرکتهای خصوصی ،به مسیائل زبیان عربیی از
پژوهش ،تدريس،آموزش،ترجمه متون و مترجم درقال

تيمهای فو درمحل زندگی هر کدام از فیارغ

التحصيالن يابه صورت پايگاههیای مجیازی،میتواندسیرمايهگیشاری مناسیبی بیرای کیارآفرينی دانیش
آموختگان اين رشته باشد.
تيمهای پژوهشی و آموزشی زبان عربی میتوانند عناوين مختلف پژوهشی را به پژوهندگان معرفی
نموده و به جای گرفتن پول از پژوهندگان در ازای چات مقاله ،به آنها ح الزحمه پژوهندگی بدهند،
تا اشتيا به پژوهش افزونتر گردد و موضوعات موردنياز پژوهشی نيز به سرانجام خوبی برسد که خود
مشکلگشای امور آموزشی نيز خواهد بود.

8

كارآفريني آموزش و پژوهش در رشته زبان و ادبیات عربي ،حسنعلي شربتدار

گاهی پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران و اساتيد محترم ،جهیت داوری و تأييید نهیايی،
مدت زمان بسياری به طول میانجامد .و داوران محترم در بعضی مجالت مدت زمان چنیدين ماهیه را
برای پاسخگويی مقالهای به خود اختصاص میدهند و تا تأييد نهايی شايد يک سال يا بيشیتر از آن بیه
طول انجامد ،لشا پيشنهاد میگردد هر دانشکده يا مجله ای بیرای خیود تیيم پژوهشیی بیا کیارکرد يیک
پژوهشکده فعیال را دارا باشد که قسمتی از کارهای آن بررسیی و داوری مقیاالت پژوهشیی باشید ،بیه
طوری که هر مقاله ارايه شده در مدت کوتاهی بررسی و جواب داده شود.
يکی از چالشهای مجالت پژوهشی اين است که در گششته اگیر مقالیه ی پژوهشیی در مجیالت
آموزشی يا پژوهشی به چات میرسيد به ازای کارکرد پژوهنده ح الزحمه پرداخت میشیده اسیت ،و
اين خود عامل و انگيزهای برای پژوهش و کارآفرينی برای دانش آموختگان بوده است ،ولیی در زمیان
حاضر از پژوهندگان در مقابل پژوهش ،چات و داوری آن پول و ح الزحمه گرفته میشیود و دانیش
آموختهای که در ابتدای کارش است تمايل و اشتيا کمتری به پژوهش در خود میبيند،لیشا پیژوهش-
های چات شده ،گاهی برای گرفتن ح دفاع ازپايان نامهها وگاهی معافيت ازامتحان جامع ويیا گیرفتن
امتيازات درجات دانشگاهی محسوب میشود.
محور پژوهش ها و تحقيقات دانشجويی ،در مراحل کارشناسی ارشد و دکترا بايد نظاممند و هدف
بندی شود تا دانشجويان ،موضوعاتی را مورد پژوهش قرار دهند کیه از شیموليت و عموميیت ،فاصیله
داشته باشد.
اين پژوهش ها براساس اصول جديد و ابتکار ،بنيان نهاده شده شود و نتايج و انديشههیای تیازهای
را عرضه کند تا همراه با مشاهده دسترنج علمی شان در چات مقالیه يیا کتی

تحقيقیی و تحليلیی بیه

سرانجام برسد.
موضوعی که در پژوهشها نبايد فراموش کرد اين است که پیژوهش و تحقيقیات فقیط گیرداوری
دادهها ،معلومات و واقعيتها نباشد ،بلکه جايگزين کیردن آنهیا در قیالبی منطقیی و مفيید کیه فکیر و
انديشه علمی را از ديگر موارد متمايز کند و به دنبال تحقي  ،تفکر ،انديشه و تفکر علمی نقدآميز باشید
مهم است (ابوسليمان ،)20 :1387 ،تا نتيجه کار اين پژوهشهای نقادانه ،ظهور تحقيقات تجسییم يافتیه
از افکاری باشدکه زمينههای استفاده بهينه از نتايج اين پژوهش ها را فیراهم سیازد و بیه توليید علیم و
پژوهش و تأليف کت

متنویع ،با ايده های جديد کمک کند.
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پژوهشگر کارآفرين در رشته زبان عربی کسی است که با توان علمی و استعدادهای فطری و هاتی
خود ،برای شناخت بحاها و تفکرات جديد به امور مجهول توجه خاصی مییکنید و از نقطیه پايیانی
افراد ديگر شروع به پژوهش میکند و با داشتن انعطاف فکری ممتاز به کارهیای ديگیران ،بیا تقیدير و
احترام مینگرد و آنها را مورد ارزشيابی قرار میدهد ،و اگر دارای خطا و لازشی در استنباط از مسايل
نگارش يافته دارد ،بدون غر
مر ّت

و در قال

ورزی و منصفانه به نقد عالمانه میپیردازد .بیا سلسیله افکیار مینظّم و

علمی استوار و بیه دور از پيچيیدگی و ابهیام در معنیا و لفیو ،پیژوهش خیود را بیه

خواننده منتقل میکند و توانايی تنظيم مطال

پژوهش شده و فصل بندی آنهیا در جايگیاه مناسی

مفيدشان را دارد ،تا نتيجه پژوهش خود را به زيباترين شکل در قال

کتی

و

پژوهشیی در رشیته زبیان

عربی به ظهور رساند و ديگران از اين محصوالت علمی بهره ببرند و او نيز در بازار کس

و کار علیم

و دانش به بهرههايی دست يابد.
دانشجويان يا فارغ التحصيالن کارآفرين در رشته زبان عربی ،بايد توجه داشته باشند که بیه دسیت
آوردن توان انجام پژوهشها و تأليف کت

علمی نظام مند ،کار آسانی نيست ،و نياز به تمیرين پیی در

پی و استعداد فطری و علمی در کنار توجه به راهنمايیهای استادان متخصص در اين رشیته تحصیيلی
دارد ،تا بر يافتههای دانشجويان بيفزايد .لشا برای تحقّ اين هدف ،ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی با
استادان فرهيخته و استفاده از تجربيات و راهنمايی آنها ،جهت ارايه کاری موردپسند در صحنه علمیی
پيشنهاد میگردد.
پژوهشگر کارآفرين ،برای دستيابی بهتر و دقي به هدف خود ،بايد موضوعاتی را برای پیژوهش و
نوشتن کت

علمی در زبان عربی انتخاب کند که محور فعاليت و هسته اصلی تفکّراتش برای سالهای

متمادی باشد ،و اين فعاليت های فکری ،همدم او در زندگی علمیاش گردد .لشا انتخیاب موضیوعات
پژوهشی سودمند و بااهميت علمی و مطاب با آخیرين دسیت آوردهیای ديگیر پیژوهشگیران ،نتيجیه
پژوهش او را کارآمدتر ساخته و از طرف مجامع علمی و بازار کس

و کار علمی ،موردحمايیت قیرار

میگيرد.
پژوهشگر کارآفرين موف  ،بايد در هنگام کار پژوهشی ،از انتخاب موضوعاتی کیه بسیيار پيچيیده
است و نياز به فنون بيشتر دارد يا اختالف پيرامون آنها بسيار است به طوری کیه جمیعآوری نظیرات
مخالفان و موافقان در آن پژوهش سخت باشد ،يا موضیوعاتی کیه گنیگ وناشیناخته بیوده ورمیربخش
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نيستند،يا موضوعاتی که بسيار گسترده يا بسيار محدود هستند که محق به هنگام بررسی آنها به نتيجه
نمیرسد ،پرهيز کند.
پژوهش و تحقيقات در رشته زبان عربی ،بايد واقیع گرايیی و نظیام منیدی خیود را حفیو نمايید
وپژوهشگران را از پرداختن به بديهيات و امور اربات شده زبیان عربیی بیازدارد ،و بیه سیمت مسیائل
بحا انگيز و مرتبط با رشتههای ديگر از جمله :معارف و علوم قرآنی و حديا ،زبان و ادبيات فارسی
و  ...سو دهد.
از آنجايی که زبان و ادبيات هر دو دامنه وسيعی دارند ،پژوهش و تحقي در آنهیا نيیز پردامنیه و
دشوار است .جنبههای پژوهش در زبان و ادبيات عربی را میتوان در چهار قسمت بيان نمیود کیه راه-
گشايی برای پژوهشگران کارآفرين و جويای کس

و کار در اين رشته است:

 -1تأليف و تحقي مستقل در موضوعات گوناگون ادبی ،مانند :تحقيی در احیوال ،آریار ،آرا ،عقايید و
محيط زندگی شاعر يا نويسندهای؛ تحقي در متون ،شامل تحقي در سبکهای نظم و نرر در دورههیای
مختلف؛ تحقي در نکات دستوری قواعد صرفی و نحوی؛ تحقي در فنون سیخن؛ تحقيقیات لایوی و
تاريخ زبان و ادبيات تطبيقی و نقد ادبی.
 -2تصنيف ،مانند :عرضهی نظريههای جديد در موضوعات ادبی و نقد ادبی؛ شیرح و تحليیل قصیايد
مهم يا ديوانهای شعر عربی؛ ترجمه کت

جديد همراه با نظريات جديد پژوهشگیران عیرب زبیان و

بررسی روابط ادبی مشترک بين شاعران و ادبای عرب و فارسی زبان.
 -3تصحيح متون خطی بر اساس روشهای انتقادی ،التقاطی و توأم.
 -4شرح کامل متون و يا شرح کلمات و اصطالحات و ترکيبات دشوار آنها به زبان فارسیی( .سیتوده،
)360 :1371
آموزش آگاهانه و کاربردی به دانشجويان در رشته زبان عربی ،يکی از مهمترين مراحیل کیارآفرين
کردن اين رشته تحصيلی است .فارغ التحصيالن اين رشته بايد از سطح آگیاهیهیای روز جامعیه بیين
الملل در قال

فهم و تکلم به رشته زبان عربی و آشنايی با انیواع کلمیات و اصیطالحات روزمیره در

علوم مختلف يا علومی که در تجاری سازی اين رشته تحصيلی کاربرد دارند ،آشنا باشند و دردورههای
تحصيلی مختلف خود يا به صورت دروس متنویع يا در قال

پژوهشهای گوناگون در دروس مختلف
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کنند .از طرفی ارائه دروس عالمانه و محق پرور همراه با سطح علمی بیاال ،میی-

تواند فارغ التحصيالن اين رشته را توانمند و قادر بر انجام هر گونه فعاليت علمی و پژوهشی در زمينه-
های گوناگون تحقي و پژوهش بارآورد .بدون شک بهترين و سودمندترين راه برای فراگيری هر زبانی
گوش دادن به آن (سمعی) و مطالعه زياد آرار گششتگان و حفو متون ارزشیمند آن زبیان (خوانیداری)
است.
امروزه برای رشته زبان عربی استفاده از وسايل سمعی و بصری؛ که سیادهتیرين آنهیا کانیالهیای
عربی زبان صدا و سيما است ،به سادگی قابل دسترسی است ،و بايد دانشجويان را ملزم بیه اسیتفاده از
آن و توانمند ساختن مکالمه خود از اين راه نمود.
در زمينه مطالعه ی متون ادبی زبان عربی برای توانمندسازی و پرورش عالمانه دانشجويان ،حفو و
مطالعه آيات قرآن کريم ،گفتار گششتگان ،مکالمات بزرگان و شعر و نرر قديم و جديد میتواند وسیيله
اصلی فراگيری عالمانه اين زبان باشد.
جدی گرفتن آموزش به همراه پژوهش  ،برای دانشجويان دورههای مختلف زبان عربیی و بررسیی
پژوهشهای آنها يا ايراد به صورت کنفرانس و سخنرانی در درسهای مختلف  ،مییتوانید راهگشیای
پرورش عالمانه اين دانشجويان باشد تا در زمينههای بیازار کسی

و کیار ترجمیه ،تحقيی و تیدريس

موف تر باشند.
برای آموزش موف و کارآفرين زبانهای مختلف از جمله زبان عربی ،بيشتر نياز بیه آمیوزش نظیام
شفاهی آن زبان داريم ،زيرا فراگيری نظام شفاهی يک زبان بیه عنیوان وسیيله ارتبیاط بیين ملیتهیای
مختلف از عوامل مهم پيشرفت فراگيران و دانشجويان آن رشته تحصيلی اسیت .بیرای پيشیرفت نظیام
شفاهی و گفتاری رشته زبان عربی درکنار آموزش درسهايی مانند :مکالمه وآزمايشیگاه زبیان نيیاز بیه
شنيدن وديدن انواع سخنرانی ها  ،بحا ها ،گفتگوها ،فيلمها ،قصهها و داستانها به زبیان عربیی بیرای
دانشجويان و عالقمندان فراگيری اين رشته تحصيلی اسیت .ايین موضیوع مییتوانید يکیی از عوامیل
کارآفرينی برای دانش آموختگان موف در فراهم آوردن انواع فيلمها ،نوارها و سیی دیهیای آموزشیی
باشد ،تا در کنار آموزشهای دروس دانشگاهی اين ابزار کمیک آموزشیی نيیز فیراهم گشیته و باعیا
کارآفرينی بيشتر شود.
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در آموزش درسهای مرتبط با مهیارتهیای زبیانی کیه شیامل مهیارتهیای شینيداری ،گفتیاری،
خوانداری و نوشتاری میشود ،استفاده از اصطالحات روزمره بين عرب زبانان در امور تجیاری و بیين
المللی جهت استفاده عملیی از آنهیا در کیارآفرينی دانیشآموختگیان الزم و ضیروری اسیت .گیاهی
مثسسات و شرکتهای توليدی نياز به تبلياات اجناس خود به زبیان عربیی دارنید ولیی اصیطالحات
موردنياز آنها که از اصطالحات روزمره بين المللی است را دانش آموختگان رشته زبیان عربیی نمیی-
دانند و در جوابگويی به اين بازار کس

و کار ترجمه و مشاوره به عق

رانده میشوند و مورد توجیه

قرار نمیگيرند.
موضوع قرائت متون ادبی و علمی با مراعات اصول صرفی و نحیوی آنهیا يیا قرائیت مجیالت و
روزنامه در کالسهای درسی متأسفانه کم رنگ و در بعضی مقاطع تحصيلی فرامیوش شیده اسیت .در
حالی که ممارست و تمرين بر اين فن و توانیايی بیر آن مییتوانید قیدرت فهیم و کیاربرد ايین رشیته
تحصيلی را در بين فراگيران آن افزايش داده و انگيزههای بيشتری بیرای تحصیيل ايین رشیته در آنهیا
ايجاد نمايد .درزمينه کارآفرين بودن آموزش وپژوهش درزبان عربی موارد زيرمییتواندکارگشیای ايین
رشته تحصيلی باشد :
بحا کارآفرينی آموزش و پژوهش در رشته زبان عربی میتواند برای فارغ التحصیيالن ايین رشیته
مثرر باشد ،زيرا بعضی از فارغ التحصيالن اين رشته تحصیيلی بعید از فراغیت از تحصیيل در جايگیاه
کارآفرينی و درآمدزايی قرار نمیگيرند ،لشا ايجاد يا فعال نمودن مثسسات تحقيقاتی و پژوهشی وابسته
به دانشگاهها يا بخش خصوصی يکی از نظراتی است که میتواند برای جشب اين افراد و اشتاال آنها
در رشته تخصصی خودشان مثرر باشد .در اين صورت اين فارغ التحصيالن در محيط و بستر عملیی و
تحقيقاتی قرار میگيرند و میتوانند آموختههای خود را در بالفعل قرار دهند.
بعضی از دروس رشته زبان عربی از نظر محتوای آموزشی بايد بیا مسیائل روزمیره جامعیه کنیونی
مطابقت کند .به عنوان مرال دربعضی ازدروس در کنیار آمیوزش تعیاريف و نظريیات آن بايید کیاربرد
اصطالحات و کلمات جديد در زمينههای اقتصادی ،پزشکی ،مهندسی ،تجاری ... ،که در دنيای کنیونی
پرکاربرد است مورد بررسی و پژوهش و يادگيری قرار گيرد تا بالفعل بتوان از ايین دروس بهیره کامیل
کس

کرد.
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کمک به فرآيند آموزش و يادگيری مهارتهای تدريس و ارتقای توانايیهیای فکیری دانشیجويان
جهت ورود به دنيای جديد کار و زندگی با شرايط کنونی .همچنين گسترش فرهنیگ کیارآفرين بیودن
دانشجويان اين رشته تحصيلی با تقويت روحيه تحقي و تفکر ،افزايش توليد دانیش و گفیت و گیوی
علمی در بين دانشجويان به همراه رشد انجمنهای علمی زبان عربی در قال

تيمهای علمی فعال.

ايجاد روحيه پژوهش در مسائل روزمره جامعه که مربوط به رشته زبان عربی است ،جهت رشید و
پرورش خالقيتها،قابليتها وافزايش توانايیها ومهیارتهیای ههنیی وفکیری دانیش جويیان درحیل
مسائل.
افزايش روحيه کار جمعی و مسثوليت پشيری با مشارکت دانشجويان در ارائه کنفرانسهای درسی
و مشارکت جمعی آنها در کارهای پژوهشی.
ارتقای شأن و منزلت علمی و اجتماعی دانشجويان از راه گسترش مشارکت دانشجويان در زنیدگی
فرهنگی جامعه و بازديدها از مراکز علمی و ايجاد ارتباط بين آنها و اين مراکز ،جهت کارآفرين شیدن
دانشجويان( .شاهحسينی)75 :1388 ،
نياز دانشجويان به درسهای ميان رشتهای کاربردی که بتوانید تجربیه آموزشیی آنهیا را کامیلتیر
گرداند و يا آنها را با فرصتها و موقعيتهای واقعی کسی

و کیار در جامعیه و ضیرورتهیای بیين

المللی بيشتر آشنا گرداند.
اصالح ساختار موجود آموزشی و پژوهشی رشیته زبیان عربیی بیه سیاختاری کیارآفرين بیا میدل
اطالعات روز بين المللی در ارتباط با رشته زبان عربی.
رشته زبان عربی بايد تحت تأرير متايرهايی چون فناوری ،فرهنیگ ،محیيط و منیابع آموزشیی بیين
المللی قرار گيرد ،زيرا اين متايرها در ترکي

اهداف کارآفرينی اين رشیته تحصیيلی دخيیل هسیتند و

دانشجويان را فرهيختگانی با قابليتها و شايستگیهای بيشتری میگرداند.
ارائه آموزشهای کارآفرينی رشته زبان عربی در قال

سمينارها و کارگاههای تخصصی ،مخصوصیا

برای دانشجويانی که در شرف فراغت از تحصيل هستند ،جهیت آشینايی بيشیتر بیا کسی
مرتبط با اين رشته تحصيلی.

و کارهیای
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بسترسازی و حمايتهای مشاورهای و اطالعاتی الزم جهت شرکت دانشجويان در امیور پژوهشیی
رشته زبان عربی و ارتباط با مجالت و مثسسات علمی -پژوهشی فعال.
آموزش موضوعاتی تحت عنوان جامعه شناسی زبان و ادبيیات عربیی ،مقايسیه تطبيقیی ايین زبیان
بازبانهای ديگر و بهرهگيری از اين زبان در ارتباطات ،مخصوصا در زمينه امور حیج و عتبیات مقدسیه
میتواند زمينههای تجاری سازی اين رشته تحصيلی را برای فارغ التحصيالن فراهم سازد.
تدريس بعضی از دروس روانشناسی ،تربيتی و نوآورينی يا کارآفرينی کیه قیدرت درک و توانیايی
استنباط از مسائل جامعه و محيط پيرامون زنیدگی را در دانشیجويان بیاال ببیرد ،تیا بعید از فراغیت از
تحصيل نقش مربتی در رويارويی با مشکالت جامعیه ،اشیتاالزايیی و برخیورد صیحيح در بعضیی از
مشاغل مخصوصا تدريس در مقاطع مختلف آموزشی را برای آنها فراهم سازد ،الزم و ضروری است.
برای کارآفرينی رشته زبان عربی معرفی مشاغلی که در ارتباط با اين رشته تحصيلی است و آشنايی
دانشجويان با آنها ،الزم است .اين موضیوع در دو جنبیه اختصاصیی و عمیومی مییتوانید راهگشیای
دانشجويان باشد .در جنبه اختصاصی مشاغلی که ارتباط مستقيم با زبیان عربیی دارنید از جملیه :امیور
ترجمه و دارالترجمه رسمی ،تدريس و آموزش ،مکالمه و مترجمی ،تیأليف و تحقيی  ،تصیحيح کتی
عربی و نقد و بررسی آنها ،ارتباط با مسايل امور خارجیه کشیورهای عربیی ،ارتبیاط بیا امیور حیج و
زيارت عتبات مقدسه ،ترجمیه مقیاالت و کتی

عربیی ،ارتبیاط بیا مجیالت و نشیريات زبیان عربیی،

دارالقرآنها و  ...مشاغلی که جنبه عمومی دارند و مستقيما با ايین رشیته در ارتبیاط نيسیتند از جملیه:
ادارات و سازمانهايی مانند :دادگستری ،حج و زيارت ،ارشاد و امور کتابخانههیا ،آمیوزش و پیرورش،
صدا و سيما ،مثسسات پژوهشی ،مثسسات چات و انتشار کتی  ،تشیکلهیا و مثسسیات آموزشیی و
پژوهشی خصوصی و . ....
آشنايی دانشجويان اين رشته تحصيلی با انواع کت

و مقاالت علمیی – پژوهشیی تیأليف شیده در

داخل کشور و ايجادزمينههای دستيابی آسان به اين کت ؛ که در دانشگاههای مختلیف داخیل کشیوربه
وسيله اساتيد بزرگوار نوشته شده و تدريس میشود ،میتواند نگرشهای علمی ،پژوهشی و کارآفرينی
دانشجويان را دگرگون ساخته و در جهت و گرايش صحيحی هدايت نمايد.
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 -5نتیجهگیري
هدف از کارآفرينی در موضوع آموزش و پژوهش رشته زبان عربی ،ايجاد مشاغل و بازارهای کسی

و

کار جديد برای دانشآموختگان اين رشته است .دانشآموختگان اين رشته با استفاده از امور آموزشی و
پژوهشی و با جهت گيری کارآفرينی برای آنها  ،میتوانند فرصتهای فعاليت پژوهشی و تحقيقاتی را
پيدا کرده و نقش به سزايی در پيشرفت کشور و مسائل بين المللی داشته باشند.
گروه های آموزشی زبان عربی فقط به فکر توليد علم و عرضه آن نباشد ،بلکه بايید انطبیا توليید
علم ،دانش ،پژوهش و تحقي با مسائل روز جامعه و ورود دانیش آموختگیان بیه بیازار کسی

و کیار

رعايت شود.
گروههای آموزشی زبان عربی بايد فرصتهای بهرهبرداری از آموزشها و پژوهشهای ارائیه شیده
برای دانشآموختگان خود ترسيم نموده و آنها را در جهت استفاده بهينه از آموختههای خیود هیدايت
نمايند.
تايير و تحویل در دستورالعملهای تدريس بعضی از دروس رشته زبان عربیی ،اجیرای دقيی آن و
عملياتی نمودن پژوهش و تحقيقات ،توسط دانشآموختگان اين رشته در قال
مناسبی را جهت رفع مشکالت کس

و کار اين رشته تحصيلی فراهم مینمايد.

تيمهای پژوهشی ،بستر
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اجلدیدو تقةةوو التللة تالبیوآ ل البالو.

كلمات مفتاحيّة :تو يف را اللیو التللة البیوآ الل اللربة .

