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كارآفريني در رشته زبان و ادبیات عربي؛ فرصتها و چالشها
دکتر هومن ناظميان



چکیده
ما در دورانی زندگی می کنيم که در آن ،جوامع صنعتی به فراصنعتی و اطالعااتی تداديش شاده و هار
ثروت نه بر مدنای منابع طديعی بلکه بر پايه نيروی انسانی ماهر و خالق استوار شاده اسا د در یناين
جوامعی ،کارآفرينی موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی اس

و امروزه جاء درو

مادار

و

دانشگاههای کشورهای توسعه يافته قرار داردد اما در کشور ماا متسسافانه هناوز بيشاتر دانشاجويان باا
کارآفرينی بيگانه اند و بخش اعظم دانش آموختگان دانشگاهها به خصوص در حوزه علاو انساانی از
جمله رشته زبان و ادبيات عربی ،فاقد مهارتهای الز برای ورود به بازار کار هستندد تغيير نگار هاای
سنتی نسد

به زبان عربی ،توجه به ضرورت و اهمي

روز ،کاربردی کردن درو

رشته عربی ،تغيير محتوای سرفصلها با محوري

اعم از فصيح و عاميانه ،پرور
روشهای آموز

ارتداط و تعامش با جهاان عارو و زباان عربای
آموز

زباان عربای روز

مهارتهاای زباانی ،جادا کاردن ادبياات از زباان و اساتفاده از آخارين

زبان در دنيا ،ايجاد ارتداط مؤثر و فعال بين دانش آموختگان رشته عربای و ساازمانها

و نهادهای دولتی و غير دولتی مرتدط با جهان عرو و زبان عربی از جمله راه حلهاايی اسا
تواند به تربي

کاه مای

دانش آموختگان ماهر و کارآفرين در رشته زبان و ادبيات عربی منجار شاود و مع اش

اشتغال در دانش آموختگان اين رشته را تا حد زيادی حش نمايدد در اين مقاله مای کوشايم باه تشاريح
یالشها و فرصتها در اين عرصه بپردازيمد

واژگان کليدی  :کارآفرينی ،علو انسانی ،رشته زبان و ادبيات عربی
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مقدمه
ما در عصر فراصنعتی يا عصر اطالعاتی زندگی می کنيم ،يکای از ويگگای هاای ايان عصار ،سارع
تحوالت اس د در اين دوره ،نيروی کار ماهر که بتواند با به کارگيری فکر و انديشاه ،خالقيا
باشد دارای اهمي

اس د (حسينی لرگانی و همکااران )121 :1387 ،از طار

مؤلفه های ق اوت درباره کارآيی آموز

عالی ،کيفي

آموز

داشاته

ديگار اماروزه يکای از

نيروی انسانی در هماهنگی با نيازها و

تغييرات بازار اس د دانشگاههای پويا در هءاره سو دانشگاههايی هستند که کارآفرين باشند و بتوانند
ارزشهای تخصصی و مديريتی را تلفيق کنندد ضمنا دانشگاهی که می خواهد کارآفرين تربي
بايد انعطا

کند خود

پذير ،خالق ،کارآمد و نوآور باشد و با تغييرات و نيازهای جامعه سازگار باوده و فرصاتها
ندهدد (همان121 :و)122

را از دس

در گذر جوامع بشری از جوامع صنعتی به جوامع اطالعاتی و تغيير اقتصاد ملی به اقتصااد جهاانی،
کار آفرينی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی ،تشخيص فرصتها و استفاده از منابع بارای اجرايای
کردن ايده ها نقش مهمی در رشد و توسعه ايفا می کندد کار آفرينان ،کسانی هستند کاه فرصاتها را باه
موفقي

در امور توليدی ،تجاری و خدماتی تدديش می کنندد ( مهر آرا)38 :1387 ،

اهمیت كارآفريني در رشد و توسعه
در سومين انقالو صنعتی ،ماهي

هر ثروت دگرگون شده وبه جای منابع طديعای ملاش نفا

و گااز،

نيروی انسانی متخصص و ماهر ،محور توسعه قرار گرفته و جوامعی برنده هستند که به اقتصااد متکای
بر دانش روی بياورندد (هءار جريدی 101 :1388 ،و )102
از طر

ديگر بايد به اين نکته توجه داش

که کارآفرينی اگر یه يک رويداد اقتصاادی اسا

اماا

متسثر از نظا ارزشی ،نگرشها و هنجارهای فردی و اجتماعی اس د (همان)109 :
در سه دهه گذشته رويکرد اکلر کشاورهای جهاان باه موضاور کاارآفرينی سادم شاده ماوجی از
سياستهای کارآفرينی در دنيا مطرح شودد کشورهايی که ینين سياستهايی را در پيش گرفتناد ،در زميناه
های اقتصادی و اجتماعی به موفقيتهای یشمگيری دس
و اجتماعی خود را پش
(مهر آرا)39 :1387 ،

يافته اند و يا دس

کم ،بحرانهاای اقتصاادی

سر گذاشته و توانسته اند بحرانهای احتمالی در اين عرصه را پيش بينی کنندد
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تعاريف مختلفی از کارآفرينی ارائه شده ،ملال آن را به عنوان فرايندی از ارائاه انديشاه هاای تاازه،
بهره گيری از امکانات و فرصتهای موجود با تکيه بر دانش ،پيشه و کار مربوط به آن و پاذير
تعريف کرده اندد (نوروزی )11 :1388 ،کارآفرينی فرآيندی بلند مدت اس

خطار

که مستلء برناماه رياءی

در نظا آموزشی و پگوهشی و اجرای برنامه از خانواده تا مدرسه و دانشگاه اس د (همان)
کارآفرينی هنری اس
هستند که با به حرک

که ويگگی آن ،سازگاری با جامعه اس د کارآفريناان لوکوموتيوهاای توساعه
در آوردن واگن های اقتصاد ،اشتغال ،توليد ،فن آوری و سرمايه ،توسعه پايادار

را به ارمغان می آوردد (مهرآرا)41 :1387 ،
اما متسسفانه در کشور ما بيشتر دانشجويان و دانش آموختگان باا مقولاه کاارآفرينی بيگاناه هساتندد
گستر

کمّی آموز

نظا آموز

عالی در کشور ما در سالهای اخير وکم توجهی به آموز

مهارت ،سادم شاده

عالی در ايران بيشتر شديه کارخانه ای باشد با يک خط توليد که آن هم خط توليد تئاوری

و نظری اس د نتيجه اين روند ،فراغ

از تحصيش هءاران دانش آموخته بی مهارت يا کم مهارتی اس

که حتی حاضرند در موقعيتهايی بی ارتدااط باا رشاته تخصايلی خاود کاار کننادد (حساينی لرگاانی و
همکاران ) 120 :1387 ،الدته اين مع ش در مياان داناش آموختگاان رشاته هاای علاو انساانی بيشاتر
احسا

می شود از جمله رشته زبان و ادبيات عربید

تجربه شرق آسیا
تجربه کشورهای موفق شرق آسيا مانند ژاپن ،کره جنوبی و انادونءی نشاان مای دهاد تربيا
انسانی متخصص ،نيروی کار ماهر و پگوهشگر مورد نياز بازار کار از مهمترين اهدا

نياروی

نظا آموزشی در

اين کشورهاس د (حيدری عددی)202 :1382 ،
هماهنگی نظا آموزشی با نيازهای اقتصادی و اجتماعی از مهمترين سياستهای دولا
رشد و توسعه اين کشور اس د (همان )207 :برخی مؤسسات آموز

ژاپان بارای

عاالی در ژاپان ،صار

نظار از

نور رشته تحصيلی ،دوره های مهارت افءايی مانند آشنايی با زبانهای خاارجی و راياناه بارای آماادگی
بيشتر جه

ورود به بازار کار را برای دانشجويان تدارک می بينند ياا سامينارهايی بارای آشانا کاردن

دانشجويان با بازار کار برگءار می کنندد (سرکار آرانی 236 :1380 ،و )237

4

كارآفريني در رشته زبان و ادبیات عربي؛ فرصتها و چالشها ،هومن ناظمیان

در دانشگاههای ژاپن هم سيستم اطالر رسانی رسمی برای آگاه سااختن دانشاجويان از باازار کاار
وجود دارد و هم اطالر رسانی غير رسامی از طرياق ارتدااط داناش آموختگاان شااغش باا اساتادان و
دانشجويان جه

ارائه آخرين اطالعات و نيازهای بازار کارد (همان)237 :

اين در حالی اس

که در کشور ما غالدا ارتداط دانشجويان پس از فراغ

از تحصيش باا دانشاگاهها

قطع می شود و دانش آموختگان تقريدا بی هيچ برنامه ريءی به امان خدا رها می شوندد انجمهای دانش
آموختگان غالدا نقش جدی در کارآفرينی ايفا نمی کنندد حتی دانش آموختگان بارای انجاا فعاليتهاای
پگوهشی ساده ملال استفاده از کتابخانه های دانشگاهی مورد حماي
رسمي

قرار نمی گيرناد زيارا اصاوال باه

شناخته نمی شوندد در حالی که کارآفرينی نيازمند بستر سازی و هماهنگی سازمانها ،نهادهاا و

دستگاههای مختلف اس د همکاری و ارتداط مؤثر مراکء مختلف دولتی و غير دولتی کاه بارای انجاا
امور خود به زبان عربی هم نياز دارند با انجمنهای دانش آموختگان عربی ،يکای از ماؤثرترين راههاای
برون رف

از بحران اشتغال در رشته ماس د

وضعیت زبان عربي در ايران
مشکالت مربوط به وضعي
نيس  ،در حدود شص
«زبان عربی در مدار

آموز

زبان عربی و دانش آموختگان آن در کشور ماا ،موضاور تاازه ای

و پنج سال قدش ،مرحو استاد محمد محمدی در اين باره ینين مای نويساند:
ايران دارای وضع مخصوصی اس

ديگر نداردددد تا کنون مسئله در

که شاداه

باه وضاع هي ياک از زبانهاای

عربای ینانکاه باياد حاش نشاده و راه و رسام آن بارای نوآماوزان

هم نان مدهم و تاريک اس ددد نه مانند يک زبان زنده در موقع تدريس پيوستگی هاای آن باا زنادگی
مورد نظر قرار می گيرد و نه يک زبان مرده اس ددد و خالصه اين زبان در مدار

ما نه دارای وضاعی

مشخص و نه اسلوبی معين و نه هدفی روشن و آشکار اس » (محمدی 149 :1328 ،و )150
شص

و يک سال قدش هم ،استاد باستانی پاريءی مشکش آموز

نموده« :تدريس عربی در ايران متسسفانه نه تنها نتيجه بخش نيس
سرگردانی و خمود اطفال نتيجه ای ندارد و اين نقص معلول دو عل

زبان عربی را در ايران ینين بياان
بلکه م ر و متلف وق

اس

و جء

اس  :يکی تدوين برنامه و تهياه

کتم عربی و ديگری سدک تدريس زبان عربی» (باستانی پاريءی)200 :1332 ،
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تخصصي شدن رشته زبان و ادبیات عربي
متسسفانه وضعي

کنونی رشته زبان و ادبيات عربی به گونه ای اس

کاه بساياری از داناش آموختگاان

اين رشته نه به زبان عربی روز تسلط دارند و ناه در حاوزه ادبياات عربای ،متخصصاندد زيارا بيشاتر
دروسی که خوانده اند يا متون ادبی قديم اس  ،يا تاريخ ادبيات که بيشتر دانشجويان آنها را فقط حفظ
می کنند يا قواعد صرفی و نحوی که غالدا برای فهم متون کهن به کار می آيند و برای تکلام باه زباان
عربی امروز طراحی نشده اندد تجاری سازی در رشته زبان و ادبيات عربی به معنی کاربردی کردن اين
رشته اس د برای اين منظور پيش از هریيء بايد اين رشته ،تخصصی شود يعنای جادا ساازی زباان از
ادبياتد بدين ترتيم هم درو

ادبيات بايد تخصصی تر شود و هم رشته آموز

زبان عربی باه طاور

گسترده در همه دانشگاهها شکش بگيردد
تعیین اهداف
برای يادگيری هر زبانی نخس
کشور ما نخستين هد
اس

از آموز

بايد هد

يا اهدا

خود را از اين يادگيری ،مشخص کنيمد معموال در

زبان عربی ،فهم قرآن معرفی می شودد که الدته هد

بسايار خاوبی

اما بايد به دو نکته توجه کرد :اوال آيا واقعا با اين سرفصلها فارغ التحصيالن رشته عربی قاادر باه

فهم قرآن هستند؟
ثانيا ندايد زبان عربی را فقط در متون دينی منحصر بدانيم و از ساير ابعاد و جنده هاای زباان عربای
امروز غافش شويمد
تنوع اهداف و تنوع نیازها
زبان عربی ،امروزه دارای کاربردهای متنوعی اس
اهدا

که ما به نایار بايد به آنهاا توجاه کنايم مای تاوان

زير را برای يادگيری زبان عربی در نظر گرف :

الف -هد

دينی:

فهم قرآن و متون دينی که قديمی ترين انگيءه ايرانيان برای يادگيری زباان عربای از ديربااز تاا اماروز
اس د برای اين منظور نياز به يادگيری زبان عربی فصيح قديم داريمد
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و -اهدا

سياسی ،فرهنگی و اقتصادی

ارتداط سياسی با جهان عرو برای اين هد  ،نيازمند يادگيری زبان عربی کنونی هستيمد
آشنايی با دستاوردها و توليدات علمی ،فکری ،فرهنگی ،ادبی و هنری در جهان عارود بارای ايان
هد  ،نيازمند يادگيری زبان عربی کنونی هستيمد
معرفی دستاوردهای علمی ،فکری ،فرهنگی ،هنری و ادبی ما به جهان عرود
تعامش و ارتداط ميان انديشمندان ،ادبا ،هنرمندان و اساتيد دانشگاههای ايران و جهان عرود
پرور

مترجمان خدره برای ترجمه آثار علمی و ادبی بين دو زبان فارسی و عربید

ارتداط تجاری ،بازرگانی و صنعتی با صاحدان سرمايه ،صنايع ،کارخانجات و بازرگانان عرو باه وياگه
در استانهای همجوار با عراقد برای اين منظور عالوه بر زبان عربی فصايح اماروزی ،آشانايی باا زباان
عربی عاميانه و لهجه های محلی بسيار ضروری اس د
ارتداط با مرد عادی کویه و بازار بارای رفاع نيازهاای روزماره در سافرهای زياارتی و ساياحتی باه
کشورهای عربی به خصوص امکان مقد

اسالمید

پرور

مترجم حرفه ای برای خدرگءاری ها ،رسانه ها و مطدوعاتد

پرور

مترجم برای زائران و مسافران عرو زبان که به کشور ماا مای آينادد باه خصاوص در حاوزه

توريسم پءشکید
پرور

مترجم برای بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانی در بازارهای عربید برای اين اهدا  ،آشنايی باا

زبان عربی عاميانه بسيار ضروری اس د
برای رسيدن به ینين اهدافی بايد سرفصلهای کنونی را تغيير دادد مسلم اس

که منابعی مانند مغنی

اللديم و شرح ابن عقيش ،اگر یه برای مطالعات صرفی و نحوی منابع ارزشمندی اس
مترجم يا آموز

مکالمه عربی امروزی منابع مناسدی نيس د

اما برای تربي

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

7

نیاز به پرورش مترجم
متاسفانه در محافش دانشگاهی ما ترجمه ،نه تنها جدی گرفته نمی شود بلکه برعکس ،به عنوان فعاليتی
آسان و کم ارز

تلقی می شودد درحالی که ما برای ايجاد هر نور ارتدااط باا جهاان باه ترجماه نيااز

داريم خواه برای اينکه خودمان را به ديگران معرفی کنايم و خاواه بارای اينکاه ديگاران را بشناسايمد
هم نين ترجمه يکی از مهمترين عرصه هايی اس

که کاربرد زبان را به خوبی نشان مای دهاد و مای

تواند يکی از مهمترين عرصه های کارآفرينی باشد از طر

ديگر ماا در حاوزه ترجماه باين عربای و

فارسی در مقايسه با زبان انگليسی به شدت ضعيف هستيمد مقايسه تعداد مترجمان برجسته مسالط باه
زبان انگليسی و عربی گواه اين مدعا اس
در حالی که ما در عرصه های مختلف به انوار ترجمه بين دو زبان فارسی و عربی ،نياز داريامد از
جمله:
ترجمه ميراث غنی اسالمی از عربی به فارسید
ترجمه متون ادبی و علمی معاصر عربی به فارسی
ترجمه متون معاصر ادبی و علمی فارسی به عربی
ترجمه ميراث غنی ادبيات فارسی به عربی
ترجمه متون خدری و رسانه ای از زبان عربی برای خدرگءاری ها و مطدوعات
ترجمه برای شدکه های عربی زبان صدا و سيما
ترجمه برای زائران و مسافران عرو زبان که به ايران سفر می کنند
ترجمه برای زائران ،تجار و سرمايه گذاران ايرانی که به کشورهای عربی سفر می کنندد
همانطور که می بينيم ما نيازهای متنوعی برای ترجمه بين دو زبان فارسی و عربی داريم باا توجاه
به موارد فوق الذکر به مترجمانی نياز داريم که به فراخور حوزه کاری ،به زبان عربای فصايح قاديم ياا
زبان عربی فصيح کنونی يا لهجه های عاميانه مسلط باشندد
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توجه به زبان عربي امروز
همانطور که ديدي م برای رسيدن به اهدا
متاسفانه هنوز نگر

فوق الذکر ،آَشنايی با زبان عربی امروز کامال حيااتی اسا د

غالم در کشور ما نسد

به زبان عربی ،نگر

سنتی اس د يعنی محدود دانستن

زبان عربی به متون دينید الدته نمی توان و ندايد از جنده های دينی زبان عربی غافش شويم ولی از طر
ديگر ندايد زبان عربی را فقط به قرآن ،نهج الدالغه و يا ادعيه خالصه کنايمد زباان عربای اماروز زباانی
زنده اس

که حدود سيصد و پنجاه ميليون نفر در  23کشور به آن سخن می گويندد و ماا از غارو و

جنوو همسايه اين مجموعه هستيمد بنابراين نمی توانيم نسد

باه زباانی کاه در ايان مجموعاه روا

داريم بی تفاوت باشيمد
توجه به اهمیت لهجه هاي محلي
برای ارتداط مؤثر با جهان عرو در حوزه های مختلف از جملاه تجاارت و مساائش اقتصاادی و حتای
فرهنگی ضروری اس

با زبان عربی عاميانه و لهجه هاای محلای باه خصاوص در کشاورهای عربای

همسايه و نءديک آشنا باشيمد الدته اين امر به معنی کم اهمي
نایاريم اين واقعي

دانستن زباان عربای فصايح نيسا

اماا

را بپذيريم که برای ارتدط مؤثر با مرد عرو زبان تنها تسلط بر زبان عربی فصايح

کافی نيس د ما حتی برای ساده ترين تعامالت روزمره با مرد کویه و باازار نااگءير از دانساتن زباان
عاميانه هستيمد
ضرورت به روز كردن سرفصلها
بخش اعظم سرفصش درو

مقطع کارشناسی زبان و ادبيات عربی ،تئوری اسا

زبانی دانشجويان را به مهارت کاربردی تدديش کندد برای اين منظور می بايس
آموز

و نمای تواناد داناش
تعداد واحدهايی که باه

مهارت های یهارگانه زبانی اختصاص دارند تا حدی افءايش پيدا کناد کاه داناش آموختگاان

بتوانند به زبان عربی با تسلط کامش سخن بگويند ،بخوانند ،بنويسند ،بشوند و بفهمندد بنابراين به تعاداد
بيشتری واحد مکالمه و آزمايشگاه نيازمند هستيمد
استاد باستانی پاريءی شص

و يک سال قدش درباره محتوای کتابهاای عربای مادار

یناين گفتاه

اس  « :پايه تما کتابهای عربی بر دو اصش نهاده شده يکی زد وخورد زيد و عمرو و يکی هم مطالم
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و جمالت اخالقی ،شم و روز زيد عمرو را می زندددد جمالت اخالقی هم دردی را دوا نمی کناد دددد»
(باستانی پاريءی)202 :1332 ،
همو می گويد « :اينکه محصلين ما پس از شش هف
عربی را نمی توانند بخوانند يا يک کلمه عربی حر
زنده امروزی عربی در
سيدويه و جرير صحد

می دهيمددد امروز در

سال عربی خواندن ياک روزناماه ياا مجلاه

بءنند ،عل

آن ،اين اس

که ماا خاار از زباان

عربی را به صاورتی درآورده ايام کاه فقاط باياد باا

کنيم نه با مرد عادی عرو » (باستانی پاريءی)203 :1332 ،

اصالح شیوه آموزش قواعد
معموال در مدار

و دانشگاهها به محض اينکه از زبان عربی سخن به ميان می آيد ،نخستين موضوعی

که به ذهن متدادر می شود ،صر
آموز

صر

دانشجويی تربي

و نحو اس د هيچ فرد آگاه و منصفی نمی تواند اهمي

و نحو را ناديده بگيرد اما آياا واقعاا باا ايان رو

و ضارورت

تادريس و ايان مناابع مای تاوانيم

می کنيم که پس از یهار سال تحصيش در مقطع کارشناسی به خاوبی باا ياک عارو

زبان ملال اهش عراق يا مصر يا لدنان گفتگو کند؟ می دانيم که پاسخ اين سؤال ،منفی اس

زيارا بيشاتر

قواعد صرفی و نحوی که در دانشگاههای ما تدريس می شاود بارای فهام متاون دينای و ادبای قاديم
طراحی شده اند نه آموز

زبان عربی به خصوص در قرن بيس

متسسفانه برخی استادان عربی ینان نسد
دارند که گويی ،آموز
فرامو

صر

کنيم قواعد وسيله اس

پس بايد هم در منابع و هم رو
تقوي

به روشهای تدريس و منابع سنتی صر

و نحو را هد
نه هد

و يکد
و نحو تعصام

می دانندد حال آنکه به قول استاد باستانی پاريءی نداياد

هد  ،آموز

زبان اس د (همان)206 :

تدريس قواعد ،به گونه ای تجديد نظر کنيم که حاصش آماوز ،

مهارتهای یهارگانه زبانی باشدد الدته منابع قديمی صر

و نحو باياد بارای مطالعاه در حاوزه

زبان شناسی عربی و فهم متون ادبی قديم يا متون دينی به کار گرفته شوندد
كاربردي كردن رشته ادبیات
اگر دانش آموختگان رشته عربی پس از تحصيش در دانشگاه نتوانند دس
امروزی صحد

کام باه زباان عربای فصايح

کنند ،بخوانند ،بنويسند و بفهمند ،یطور می توانيم انتظار داشته باشيم بتوانند متناسام

با رشته تحصيلی خود ،مشغول به کار شوند و کسم و کاری بيافرينندد
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اگر رشته ادبيات عربی ،مستقش باشد دانش آموختگان آن عالوه بر مهارتهای زبانی ،به مهارتهاای ادبای
هم نياز دارند تا بتوانند در فعاليتهای مربوط به حوزه نقد ادبی و مطالعات ادبی در ادبيات عربی حرفای
برای گرفتن داشته باشندد در اينجا هم واحدهايی مانند نقد ادبی و ادبيات تطديقی بايد بيشتر ارائه شاود
تا دانش آموختگان ادبيات عربی به معنی واقعی کلمه ،متخصص ادبيات باشندد
استفاده از زبان انگلیسي براي تقويت رشته ادبیات عربي
برای تربي

متخصصان ادبيات عربی که بتوانند در عرصه منطقه ای و بين المللی فعالي

کنند و حرفی

برای گفتن داشته باشند و بين ادبيات فارسی و عربی پيوند برقرار سازند ،آشنايی با زبان انگليسی امری
اجتناو ناپذير اس د زيرا بخش اعظم منابع اصلی نظريه های ادبی ،نقد ادبی ،مکتدهاای ادبای ،ادبياات
تطديقی ،تحليش گفتمان ،نشانه شناسی و ددد به زبان انگليسی اس د و عاد آشانايی اکلار دانشاجويان و
دانش آموختگان عربی با زبان انگليسی يکی از مهمترين نقاط ضعف در رشته ما به شمار می رودد بايد
به اين نکته توجه داشته باشيم که آشنايی با زبان انگليسی علمی و تخصصی متناسم با رشاته ،يکای از
مهمترين الءامات همه رشته های علو انسانی در عصر حاضر اس د بنابراين ندايد تصور کنيم یون در
رشته زبان يا ادبيات عربی ،تحصيش می کنيم پس به انگليسی نيازی نداريمد
افزودن واحد يا وحداهايي با عنوان خواندن (قرائت)
يکی از مهمترين نقاط ضعف دانشجويان عربی حتی در ترمهای آخر ،ضعف در خوانادن متاون عربای
اس د به نظر می رسد وجود حداقش دو يا یهار واحد تح

عنوان قرائ

می تواند کمک بسيار زيادی

به باال بردن مهارت خواندن و فهم متون کند به ويگه متون خدری ،رسانه ای و علمید
فرصتهاي پیش رو
توريسم مذهبي و پزشکي
گردشگری به خصوص گردشگری مذهدی و گردشگری پءشکی از جمله فرصتهايی اس

که فارا روی

دانش آموختگان رشته عربی قرار داردد پس از فروپاشی رژيم صدا فرصتی فراهم شاد تاا بساياری از
شيعيان عراقی برای زيارت اماکن متدرکه در ايران به کشور ما سفر کنندد از طر
اخير بسياری از شهروندان عراقی به دليش قيم

مناسم ،خدمات با کيفي

و مساف

ديگر ،در یناد ساال
کم ،جه

درماان

به مراکء درمانی کشور ما به خصوص در غرو کشور و استانهای همجوار با عراق مسافرت می کنندد
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کاه امکاان ارائاه خادمات پءشاکی را ضامن خادمات

توريستی به خارجيان فراهم می کندد (حيدرزاده )3 :1386 ،بر اسا

برنامه رياءی هاای انجاا شاده،

پيش بينی می شود تا سال  1400خورشيدی تعداد گردشگران سالم

در کشور ماا باه حادود پانصاد

هءار نفر در سال برسد که اگر ارزآوری هر گردشگر را پنج هءار دالر در نظر بگيريم رقمای در حادود
دو ميليون و پانصد هءار دالر خواهد بودد (حيدر زاده 15 :1386 ،و )16
خدر کردستان ،اين استان در یند سال گذشته شاهد توسعه امکانات و خدمات پءشاکی

به گءار

و درمانی بود به گونه ای که اکنون به يکی از قطم های گردشگری پءشکی در غرو کشور بدل شاده
اس د استان کردستان به دليش دارا بودن مرز مشترک و فاصله کم و مشابه

های فرهنگای وزباانی باا

شمال عراق استعداد و پتانسيش بااليی برای جذو توريسم پءشکی دارد
قديمی ،رييس دانشگاه علو پءشکی کردستان با بيان اينکه درسال گذشته بيش از 250نفرازبيمااران
کشورهای همسايه به ويگه شمال عراق دراين استان معالجه ودرمان شده اند گف  :باتوجه به امکاناات
مناسم بيمارستانی وارتقای تخصص های پءشکی درکردستان آمار توريسام درماانی در ساال گذشاته
نسد

به سال قدش از آن  25درصدافءايش يافته اس
وطن دوس

وشواهد از رشد اين تعداد در سال جاری

دارد.

معاون گردشگری اداره کش ميراث فرهنگی ،صنايع دستی وگردشگری کردستان هم با

اشاره به رشد توريسم از جمله توريسم درمانی در استان گف
استان هم در حال افءايش اسا

هم اکناون تعاداد توريسامهای درماانی

و بايش از 20درصاد ازخادمات پءشاکی درماانی بيمارساتان هاای

کردستان به بيماران کشور عراق واستان های همجوار ارائه می شود)http://kordestan.irib.ir/news( .
بر اسا

آمارهای سازمان جهانی گردشگری ،در ساال  2005حادود  6/7ميلياون نفار در سراسار

جهان درگير توريسم پءشکی بودند که نشان می دهد در فاصله سالهای  2000تا  2005تعداد متقاضيان
اين نور خدمات  3/9رشد داشته اس د (گليک نوری)51 :1385 ،
گردشگری مذهدی و پءشکی ،سفرهای زيارتی زائران ايرانی به عراق ،روابط اقتصاادی و بازرگاانی
بين ايران و کشورهای عربی به خصوص کشورهای همسايه و نءديک مانند عاراق و اماارات از جملاه
فرصتهايی اس

که می تواند در جه

کارآفرينی و اشتغال زايی برای دانش آموختگاان رشاته زباان و

ادبيات عربی مورد بهره برداری قرار گيردد
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نتیجه
رشته زبان و ادبيات عربی می تواند به رشاته ای پرکااربرد در دانشاگاههای ماا تداديش شاود و داناش
آموختگان می توانند از فرصتهای شغلی خوبی بهره مند باشد اگر در برنامه ريءی های دانشاگاهی ،باه
تخصصی شدن اين رشته حرک

سم

نماييم ،زبان عربی کنونی را باور کنيم و بپاذيريم زباان عربای،

امروزه يک زبان زنده در سطح بين المللی اس
دانشجويانی تربي

و آموختن آن نياز به متدهای آموز

زباان داردد باياد

کنيم که بتوانند پس از تحصيش در اين رشته ،به زبان عربای اماروز ساخن بگويناد،

بخوانند ،بنويسند و بفهمند و در برقراری ارتداط با عرو زبانان دیار سردرگمی و حيرت نشوندد
همسايگی با جهان عرو ،گردشگری مذهدی و پءشکی ،درک نياز به ترجمه بين دو زبان فارسای و
عربی در همه سطوح از متون علمی و ادبی گرفته تا مکالمات تجاری و سياحتی ،ايجاد ارتداط فعاال و
مؤثر بين دانش آموختگان رشته عربی با نهادها ،سازمانها ،شرکتها و مؤسساتی کاه باه نحاوی باا زباان
عربی و جهان عرو سروکار دارند به ويگه شرکتها و مؤسساتی که در کشورهای عربی از جملاه عاراق
سرمايه گذاری می کنند از جمله فرصتها و راهکارهايی اس

که مای تواناد در جها

بساتری ساازی

برای کارآفرينی و تجاری سازی رشته عربی و کاهش مع ش اشتغال در داناش آموختگاان ايان رشاته
تسثير گذار باشدد در پايان پيشنهادهای زير جه

بهدود وضعي

رشته ارائه می شود:

تخصصی شدن رشته زبان و ادبيات عربی و تقسيم آن به دو رشته زبان عربی وادبيات عربی
تغيير در سرفصلها و افءايش سهم واحدهای آموز

مهارتهای یهارگانه زبانی

اهمي

دادن به زبان عربی عاميانه به عنوان واقعيتی گريءناپذير

اهمي

دادن به مکالمه عربی هم به زبان فصيح و هم عاميانه

باال بردن کيفي

آموز

به جای گستر

بی رويه کمي د

توجه به لءو تسلط دانشجويان به زبان عربی در حوزه هاای مختلاف اقتصاادی ،بازرگاانی ،صانعتی،
اجتماعی ،رسانه ای و دددد
بستر سازی برای تمرين عملی مهارتهای زبانی به خصوص در بخش ترجماه بارای دانشاجويان ساال
آخرد
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ايجاد و حفظ ارتداط دانش آموختگان با دانشگاهها از طريق فعال کردن انجمن دانش آموختگان در هر
دانشگاه
ايجاد اتحاديه ای از انجمن های دانش آموختگان رشته عربی از طريق انجمان ايرانای زباان و ادبياات
عربی
برقراری ارتداط بين انجمن های دانش آموختگان رشته عربی با مراکء گوناگون دولتی و غيردولتای کاه
به زبان عربی نياز دارند مانند وزارت امور خارجه ،صدا و سيما ،سازمان فرهنگ و ارتداطاات ،ساازمان
تدليغات اسالمی ،خدرگءاری هاد تعامش ینين سازمانهايی با دانشگاهها يکی از بهترين شيوه های بستری
سازی برای کارآفرينی اس د
جذو دانش آموختگان ماهر و توانا به ويگه در سازمانهايی مانند صدا و سايما ،وزارت اماور خارجاه،
سازمان تدلغيات اسالمی ،خدرگءاری ها و ساير مراکء مهم و تسثير گذار که به ناوعی باا زباان عربای و
جهان عرو هم سروکار دارندد
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ريادة األعمال يف فرع اللغة العربية و آداهبا :الفرص و التحديات


الدكتور هومن ناظميان
امللخص

حنننن نشنني رتننحت رتننفی اولننم رتي ننا اعتمشننا العننلانيع ةلننحت ماوشدالعننلانيع ر املشلوما يننع ر ن هن ال ن ری
اليشتمد نلحت املوارد الط يشيع رتحسب ،ول نلحت رراد األنمال رالقوی الشاملع املاه ی راخلالقع يضنا .ر شتن
ريادی األنمال هي القوی احملكع لللمو االقتعادي راالجتماني يف هذه اعتمشا رلكن ك الطالب رتحت
والدنننا ،لف،ننی ،اليش رتننون نننياا نننن ريننادی األنمننال ،رخال يننع اخلن لع ،ما ننع رتننحت رتن ر الشلننو ا نسننانيع
رمل ا رت اللغع الش ويع رآداهبا ،المیتلكون امل نارا الالممنع للندمول رتيمشنفع الشمنل غين رج نا الل ن
ال تقليديننع للغننع الش ويننع ،راالهتمننا واللغننع الش ويننع املشا یكو،ننيلع م مننعمن ر،ننالل اال عننال والشننا الشن ،
ر وجيه الدررس اجلامشيع حنو التط يق ،ر غي حمتويا الدررس اجلامشيع والفكيز نلحت شليم اللغع الفعنححت
رالشامينع ،ر لمينع امل نارا اللغوينع لندال الطننالب ،رالفعنل ونع اللغنع ر األدب ،را،نتخدا ثندن ملنناه
شليم اللغع يف الشا رةلاد العال املتيلع وع م لني رتن اللغنع الش وينع راملت،سنا راملل منا ا كومينع
رخن ا كوميننع الننط ن والشننا الشن راللغننع الش ويننع هنني مننن ا لننول املتديننع ةلننحت ويننع اخلن لع ال ننارنع
ررراد األنمال ر وإمكاهنا ثل مشاكل التوظيی ةلحت ثد ك

كلمات مفتاحية  :ريادی األنمال ،الشلو ا نسانيع ،رت اللغع الش ويع رآداهبا



،تاذ مساند يف رت اللغع الش ويع ر آدهبا جبامشع موارممحت

