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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا

هـ.ش/  1395ربيع ، 38العدد الـ، حمكمة علمية
 230 -215صص ؛ م 2016

 جيي أقسام اللغة العربية وضرورة االنسياق الفرص ادلهنية ادلتاحة خلر  
 دلتطلباهتا التعليمي

 مسعود فكري
 طهران آداهبا جبامعة يف قسم اللغة العربية و ساعداستاذ م

 14/65/1394: قبولاتريخ     66/11/1393: استالماتريخ 

 صادللخ  
بنيو  زن بني  مانيادرىا وجاهتا نيا وىنيذا أد الشك أن اجملتمع البشري ومنذ القدمي كان يعاين من مشكلة عدم التوا

قضية ادلهنة  ان. إن  اهتدة يف جياتو عرب التكسب واالمتهالفراغات ادلتو  ما يسد   یأن يسلك طرقا للحاول عل إلی
موضعا مهما يف زبطيط اسرتاتيجية احلياة الفردية واالهتتماعية ودبا أن الظروف وادلالبسات اليت  واالنشغال هبا ربتل  

ربيط ببين اإلنسان ذبعلو يف أصعب ادلآزق من جيث اخليارات ادلتوفرة لو وال ؽلكن إعادة التجربة يف الكثري منهنيا 
غلني  ااامعنيات وبعنيد إكمنيال خر   ذا اجملنيال فني ن  ويف ىني من زلاولة استغالل الفنيرص ادلتاجنية واالسنيتفادة منهنيا. البد  ف

مستو   إلیدراستهم يواهتهون شحة الفرص ادلهنية اليت تناسب اختااصا م وشهادا م وقد تؤدي ىذه ادلعاانة 
علم . فريمون ابلالئمة اخلرغل  ذباه الفرتة الدراسية اليت قضوىا يف ذلك احلقل ال اإلجباط والشعور ابخلسران لد 

نظام التخطيط والربرلة يف اجملتمع.  واختااصا م الدراسي  واثلثة علیفرعهم  ی اجملتمع واألخر  علیجياان علأ
بعض الفروع واالختااصات ااامعية كاللغة العربية يف غري وطنها.  إلیإن ىذا األمر يبدو أكثر سخونة ابلنسبة 

ية تنسنيجم منيع ىذه الشحة ابجث  عن رلاالت مهنفخرغلو أقسام اللغة العربية من ااامعات اإليرانية يعانون من 
التكسب بلقمة العيش وىل ىناك عالقة ب  ادلناىج التعليمية ذلذه اللغنية يف ااامعنيات  دراستهم وتساعدىم علی

اإليرانية وىل ؽلكن تطويرىا لتابح أكثر مواءمة وتناسقا مع اجملاالت ادلهنية الشحيحة ذلا؟ وىذا ما نريد أن نتوسع 
 ىذا ادلقال.ل خالفيو 
 

 .خرغلون ؛االنسياق التعليم  ؛قسم اللغة العربية ؛الفرص ادلهنية: ةالكلمات الرئيس
 

 ادلقدمة. 1
إن مهمنينينينينينينينية ااامعنينينينينينينينيات ومننينينينينينينينيذ  هورىنينينينينينينينيا يف إطارىنينينينينينينينيا التقلينينينينينينينينيدي واحلنينينينينينينينيديث تنينينينينينينينيوفري ادلنينينينينينينينيوارد البشنينينينينينينينيرية ذات 

انطالقنيا منينين فكنينيرة ، ادللحنينية  سلتلنيا احلاهتنينياتالفراغنينيات التو يفينية وتلنيني    یشنينيت تسنيد  لاالختااصنيات العلمينينية 
بننينياء اجملتمنينيع ورقينينيو ضلنينيو جينينياة أفضنينيل. فمنينين الواضنينينيح إن تقنينيدم كنينيل رلتمنينيع وتطنينيوره بشنينيكل شنينيامل ومسنينينيتدمي 
                                                                                                                                        

 ولؤ الکاتب ادلس                 dr.m.fekri@gmail.com 
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فللمنجنياات العلمينية وادلكتسنينيبات ادلعرفينية اذلادفنية وادلمنهجنينية دور  تقنينيدم معنيريف علمني  موضنينيوع . إلنيیحباهتنية 
منينينين مضنينينيمون. فبننينينياء اإلنسنينينيان وبننينينياء اجملتمنينينيع  واسنينينيع يف ربقينينينيا األىنينينيداف التنموينينينية بكنينينيل منينينيا ذلنينينيذا ادلانينينيطلح

فمنينين  ركنينيائا علمينينية وأرصنينيدة معرفينينية مدروسنينية. إلنينيیحبينينيث غلنينيد ةولينينية يف كافنينية أبعنينياد احلينينياة وهتوانبهنينيا حباهتنينية 
نينينيلينينينينيآىنينينيذا ادلنطلنينينينيا اجل دور ااامعنينينينيات كنينيني ىم  ص القنينينينيول إن فكنينينينيرة ة لتطبينينينينيا ىنينينيذه األغنينينينيراض الثميننينينينية. فملخ 

البحثينينينينية أتنينينينير منينينينين ضنينينينيرورة التخطنينينينييط ادلنهجنينينيني  إلدارة احلينينينينياة واجملتمنينينينيع إنشنينينينياء ادلعاىنينينينيد وااامعنينينينيات وادلراكنينينينيا 
وتنينينيوفري االمكانينينينيات الالزمنينينية حلاهتينينينيات اإلنسنينينيان وتلبينينينية دلنينينيا تتطلبنينينيو احلينينينياة السنينينيعيدة ودجضنينينيا ل خطنينينيار النينينييت 

 الفرد واجملتمع. دد استقرار ىذه احلياة ورغدىا علی مستو  
 لعلياا من ادلعاىد وادلراكا ادلعنية ابلدراسات اجل مهمة ااامعات وما يسايرىويف ىذا اإلذباه أت

علمينينينينية ادلتواهتنينينينيدة يف سلتلنينينينيا هتواننينينينيب اإلدراة الناهتحنينينينية للمجتمنينينينيع رصنينينينيد الفراغنينينينيات ادلعرفينينينينية وال منينينينين
ات واألطنينينياريح وادلشنينينياريع الناهتعنينينية دلعااتهنينينيا وتقنينينيدمي احللنينينيول ادلناسنينينيبة للمشنينينياكل لينينينيوالبحنينينيث عنينينين اآ

 العائقة أمام ىذا التقدم.
لكنينين ىننينياك سنينيؤال يطنينينيرح نفسنينيو وىنينيو إذا كنينينيان اذلنينيدف النينيرئيمل منينينين تدشنيني  ااامعنينيات وادلراكنينينيا 

سنيتطاعر أن العليا وادلراكا البحثية ما نسنيميو ابختانيار التنمينية الشنياملة وادلسنيتدؽلة فهنيل االتعليمية 
يص لنا لإلهتابة عن ىذا السؤال اذلام الذي ػلدد دف السام  والغرض الراق ؟ ال زلربقا ىذا اذل

مع سا اقارن ب  فاعلية ىذه ادلؤسسات وقابليا ا يف التنمد  صلاح ىذه ادلؤسسات وكفاء ا أن ن
 فتانيبح ك شنيياء أرض الواقنيع وإال   یقنيا منين إصلنيازات علنياف ادلنشودة من إنشائها وب  منيا رباألىد

نهجنيني  يف ة نعتنيا هبنينيا دون تو يفهنينيا. وىننياك يتبلنينيور أعلينينية التناسنيا التعليمنيني  أو ادللينينيافخرينية وربنينيا غ
 التعليم مع ااانب التو يف  والتطبيق  للفروع ااامعية واختااصا ا.

عام وخطوط عريضة لتحديد ما نبحث عننيو وأن نكنيون ر ة ك طالياوؽلكن أن نطرح األسئلة الت
 تابعة إيضاح ادلشكلة والبحث عن جلوذلا وعرض ادلقرتجات ذلا.ي  دلموضوع

عليها مرورا عابرا  األسئلة يبدو هتليا وبديهيا لكن ظلر  فمن انفل القول مع أن البعض من ىذه 
 :دلا لو من نايب يف صياغة البحث

 ؟ هاغليية خلر  ر رو الضما ى  ادلياات وادلواصفات و ني ما ى  مهمة ااامعات؟1
 ؤية العامة للعلوم اإلنسانية عادليا وزلليا؟الر   ني ما ى2
 اذلائلة اليت يعاين منها اجملال ادلهين يف تو يا ىوالء اخلرغل ؟ ني ما ى  ادلشكلة3
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 ؟واختااصا ا قة ب  ااانب العلم  وااانب التو يف  للفروع ااامعيةني ما العال4
 ني ما ى  ادلالمح اليت تتسم هبا الفروع واألقسام ادلعنية بتعليم اللغات عامة وتعليم اللغة العربية خاصة؟5
 البلد؟ مستو  یغل  األقسام العربية علاالت ادلهنية ادلوضوعية اليت ؽلكن تو يا خر  ني ما ى  اجمل6
هنيا وادلنينهج التعليمني  وتربينينية إلينيني منيا ىني  اخلطنيوات الضنيرورية لالنسنيياق النيالزم بني  اجملنياالت ادلشنيار 7
 وادر وادلوارد البشرية اباامعات؟الك
 

 مهمة اجلامعات. 2
 :ةتلخيص ىذه ادلهام يف أربعة زلاور رئيس ىذا السؤال لكن ؽلكن یعلمن الرد ش ء  إلیمع أننا تطرقنا 

انينينية وذوي االختااصنينينيات العلمينينينية لتنينينيو  ادلناصنينينيب ارد البشنينينيرية وإعنينينيداد الكنينينيوادر ادلختتربينينينية ادلنينينيو  أ(
 وادلسؤوليات إلدارة اجملتمع.

 توفري األيدي العاملة واأليدي ادلاىرة وادلختاة فيها. إلیرصد احلقول واجملاالت احملتاهتة  ب(
 دراسة فراغات الربرلة والتخطيط يف إدارة اجملتمع وزلاولة تقدمي مشاريع وجلول دلعااتها. ج(
سلتلنينيا الشنينيرائح   مسنينيتو  التوعنينيوي علنينيی بنينيث اقافنينية العمنينيل واالهتتهنينياد العلمنيني  وتوسنينييع النطنينياق د(
 .(1387، 77، اميين) هتتماعية وخاصة ذات الت اري منهااال

 ث األعلينية والتقنيدمي والتني خري فعلنيیىنيذه ادلهنيام تتني رهتح بني  فنيرع وآخنير منين جيني ومن اادير ابإلشنيارة أن  
التحتينينية للبلنينيد كمنيا أن العلنينيوم اإلنسنينيانية  یسنيبيل ادلثنينيال فني ن العلنينيوم التجريبينينية تلعنيب دورا رغدغ يف صنينيياغة البنني

 وتوسيع األسمل ادلعرفية والقيم السلوكية يف كل رلتمع.من العلوم يف تكوين الثقافة تفوق غريىا 
ذلذه ادلهنيام غلنيب أن ال يبعنيدان عنين ادلنينهج النيواقع  يف ربقنيا هتاننيب   اوال ؼلف  أن التقييم ادلث

 من ىذه ادلهام.
 

 جيي اجلامعاتادلواصفات وادليزات الضرورية خلر   .3
ااامعات ومنذ التحنياقهم هبنيا ؼلططنيون دلسنيتقبل جينيا م  إلیوبرؤية عامة الوافدين  ااامعي  دبا أن  

منينين  البنينيد  ف،  نقنينيل كمحنينيور فرينينيد يف ىنينيذا التخطنينييطالنينييت ال زبلنينيو منينين امتهنينيا م كمحنينيور رئنينييمل إن م
 مواءمة ب  مكتسبا م العلمية واحلقل التطبيق  ذلا كمهن وجرف.



 1395 ربيع، 38العدد الـ    حمكمة علميةفصلية ، آداهبا جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

512 

 

لعمنينيل وخاصنينية ادلنتجنينية ب ااامعنينية وقبنينيل التحنينياقهم هبنينيا يفكنينيرون يف أسنينيواق االكثنيري منينين طنينيال   إن  
خنينيرباء التخطنينييط التعليمنينيني  جينينيث يقسنينيمون الفنينينيروع  ة اذلائلنينينية فهننينياك تانينينيا لنينينيد لينينيالإلينينيرادات ادل

 ة ومتوسطة ومتدنية.لياذات مداخيل ع إلیواالختااصات ااامعية 
ض اختااصنيات الطنيب واذلندسنية والقنيانون تقنيع يف الانينا األول وتقنيع الكثنيري منين العلنيوم فبع

 القسم الثالث يشمل أكثر العلوم اإلنسانية والفنية. اذلندسية يف الثاين دبا أن   التجريبية والفروع
ومنينيع غنينيض النظنينير عنينين التوقعنينيات النينييت تتنيني رهتح جانينييلتها جسنينيب ادلؤشنينيرات االقتانينيادية وادلهنينينية 
واإلدارية والسياسات ادلقررة من قبل احلكومات فف  بعض الفروع واالختااصنيات ااامعينية إن م 

  .ريب ادلهين الالزم ذلؤالء اخلرغلادلشكلة من عدم الت ىيل ادلناسب والتد نقل مجيعها أتجل
لون العمنينينيال والبننينينيائ  فعلنينيني  سنينينيبيل ادلثنينينيال فنينيني ن ادلقنينينياول  وادلشنينينيرف  يف ادلشنينينياريع العمرانينينينية يفض نينيني

ة فاعلنينية الانينينا األول يتمتنيع خبنيرب   بنيدال منينين أصنيحاب الشنيهادات يف نفنينيمل اجملنيال دبنيا أن   التجنيريبي
 ذبارب متواصلة مكثفة ميدانية.انذلا عرب 
ساسية التعليمية ادلوهتهة لت ىيل خرغل  ااامعات خلوضهم يف أسواق ادلواصفات األ إن  

العمل تتبلور يف سبتعهم ابدلهارة الكافية يف نفمل اجملال ادلهين ذي عالقة وايقة بدراستهم وىذا 
رصيدىم  إلیما يتطلب زبايص وجدات دراسية كورش عمل سبنحهم ذبارب ميدانية إضافة 

  .لمالع
صنيا م بنيدال منين التانيلب اإلبداع يف رلال اختاا ة جديثة تساعدىم علیتاويدىم برؤي ومن ث  

 زلاكاة نشاطات اآخرين. والتوقا علی
ما يعرف ادلتعلم أو الطالب بدال من شحن الذاكرة دبعلومات قل   واثلثا تفعيل قوة التفكري لد 

 اخلريج مواطن استخدامها.
ارات اللغوية وال الرتمجة إذا ال غليد ادله يج قسم اللغة العربيةخر   وضوع ف ن  ادل فرتكياا علی

عالمنينينيني  وال التنينينيدريمل الننينينينياهتح وال العمنينينيل اإل إلنينينيیزلنينينيرتف وال يعنينينينيرف كينينينيا السنينينينيبيل بشنينينيكل 
ادلهنين  ق بركب احلاصل  علیيف نفسو عجاا ملحو ا من االلتحا النشاطات البحثية فري 

 ادلناسبة يف رلتمعو.
ا منينينيع اإلبنينينيداع والتكي نينيني التطبيقينينينية ادلدروسنينية والقنينينيدرة علنينينيیب انينينية والتجنينينيار فالعناصنينير العلمينينينية احملد  
 و ىؤالء اخلرغلون من مواصفات تؤىلهم للدخول يف أسواق العمل.إليالظروف ادلهنية شلا ػلتاج 
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 الرؤية العامة للعلوم اإلنسانية عادليا وحمليا. 4
ن مهمتهنيا العلوم اإلنسانية دبا أ نيا الركينياة األساسنيية والبنينية التحتينية لبننياء اجملتمنيع الراقني  جينيث أ إن  

منينين  و فنينيردا واهتتماعنينيا تعتنينيرب احلجنينير األسنينياس يف مجينينيع اجملتمعنينيات لكنينين  تنينييبننينياء اإلنسنينيان وتكنينيوين ىو 
ال دون أن تنيداعيات احلداانية والعانيرنة جني م بتطوير اجملتمعات البشرية ك جنيد ادلؤسا أن االىتما

 ىذه العلوم مكانتها ااديرة وخاصة أصبحر دور ىذه العلوم ىامشيا يف اجملتمعات النامية. ربتل  
فف  البلدان ادلتقدمة ذات زبطيط شامل دبا ذلا من أىداف واسنيرتاتيجيات لكنهنيا جاولنير أن 

فالدراسنينينيات  .تقنينييم عالقنينية وايقنينية ذات دالالت معرفينينينية بنيني  العلنينيوم اإلنسنينيانية وكافنينينية رلنينياالت احلينينياة
ن النفسنينيية واالهتتماعينينية والتارؼلينينية والفلسنينيفية وغريىنينيا شلنينيا تننينيدرج يف مانينيطلح العلنينيوم اإلنسنينيانية تكنينيو  

 ججية احلياة وإدار ا.أالقطع ادلرتبطة يف 
م تقنينيديرا عنين جنيال اجملتمنيع ومسنينيتقبلو فالفلسنيفة تسنياعد ادلعرفنية االهتتماعينينية وعلنيم االهتتمنياع يقنيد  

العنينيام االقتانينيادي أن ؼلطنينيط لالسنينيتثمارات واإلنتنينياج كمنينيا يسنينيتفيد اخلبنينيري الرتبنينيوي منينين  ل علنينيیيسنينيه  
أنظمتو الرتبوية وىكنيذا صلنيد أن احلقنيول العلمينية وأصنيحاهبا يتعنياونون فيمنيا  التنظري الفلسف  يف رص  
 بينهم معرفيا وتو يفيا.

ك ننينينينينيو يفكنينينينينيك بنينينينيني  ىنينينينينيذه أغلبينينينينينية ااامعنينينينينيات وادلعاىنينينينينيد اإليرانينينينينينية   النظنينينينينيام التعليمنينينينيني  السنينينينينيائد علنينينينينيی لكنينينينين  
نفسنينينينيو دون السنينينيماح دبشنينينياركة اآخنينينير ومسنينينينياعلتو. علنينينيی جكنينينيرا االختااصنينينيات جينينينيث كنينينيل فنينينيرع غلنينينينيد رلالنينينيو 

أن  الكثنيري وخاصنية أصنيحاب القنيرار وصنينيناعو ادلشنيكلة فني ن منين التانيور اخلنياط  لنيد وربدينيدا لنطنياق ىنيذه 
أن أنخنينينيذ احلاهتنينينية ادلاسنينينية  وإذا اسنينينيتطعنا.ة لالسنينينيتفادة منهنينينيالينينينيآدراسنينينية اللغنينينية أغ كاننينينير ىنينيني  نفنينينيمل اللغنينينية ال ك

نطنينياق اسنينيتخدامها د والتنينيآزر بينهنينيا تسنينيبب يف توسنينييع ذلنينيذه العلنينيوم دبنينيا فيهنينيا الدراسنينيات اللغوينينية صلنينيد أن التسنينيان
 .(48 :1389، بورعات) التفكري ضرورتو من جيث وجدة الذي ال زبفی الرتابط ادلعريف إلیادلهين إضافة 

 
 ادلشكلة الرئيسة لتوظيف اخلرجييني اجلامعيني .5

ة النظنيام التعليمني  ومالجظني إلنيیناسنيب للخنيرغلي  دبنيا يعنيود مشنيكلة عنيدم الت ىينيل ادلهنيين ادل إلنيیبعنيدما تطرقننيا 
جينينينيث أن السنينينيوق والفنينينيرص  اااننينينيب اآخنينينير ومنينينية مرتابطنينينية جنينينيان موعنينينيد الرتكينينينيا علنينينيیالعلنينينيوم اإلنسنينينيانية كمنظ

اذلائنيل منين ىنيؤالء. فني ن عنيدم االتنياان ادلناسنيب بني  فنيتح األقسنيام والكلينيات  ن اسنيتقبال الكنيمادلهنينية تقانير عني
عبنينية يف اخلطنينيط التنموينينية واآفنينياق ادلسنينيتقبلية وااامعنينيات ادلعنينينية ابلعلنينيوم اإلنسنينيانية وفنينيا السياسنينيات ادلقنينيررة وادلت  
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ا كنينينيان سنينينيبيل ادلثنينينيال إذ كبنينيرية منينينين ىنينينيؤالء ادلتخنينينيرغل . فعلنينينيی  خلنينينيا عراقينينينيل هتبنينينيارة لتشنينينيغيل شنينينيرػلة إلنينينيیتنينيؤدي 
أن  مرجلنينينية ادلتوسنينينيطة والثانوينينية فنينيني ن ىنينينيذا العنينينيدد البنينينيد  لىننينياك جاهتنينينية لرتبينينينية ادلعلمنينيني  وادلدرسنيني  للغنينينية العربينينينية ل

 ل السكاين.عدد ادلتقاعدين منهم أو تنام  ادلعد   یيربو عل
وؽلكن القياس عليو يف سائر اجملاالت دبنيا فيهنيا منين فنيوارق منين جينيث السنيعة والضنييا فالتفكنيك 

اسنينينينيات التوسنينينينيعية لتنينينينيوفري رلنينينينيال الدراسنينينينيات العلينينينينيا تلبينينينينية للرغبنينينينية ادلتااينينينينيدة يف نينينينينيل الظنينينينياىر بنينينيني  السي
ن النينيذي يفنينيرض نفسنينيو منينين ااينينيل الشنينياب وبنيني  الواقنينيع النينيراى  الشنينيهادات ااامعينينية واآكادؽلينينية لنينيد

ما صلنينيد الانينيلة ازدواهتينينية القنينيرار والنتنينيائج احلاصنينيلة مننينيو وخاصنينية عننينيد إلنينيیالفنينيرص تنينيؤدي  هىنينيذ شنينيحة
 من الاعب زعاعتها. علی اجملتمع ب  الشهادة وادلهنة كثقافة سائدة ةادلستحكمة وادلرتسخ

 إلنينيیذلنينيك أن اخلنيدمات اإلدارينينية وادلهنين السنيكربرية ذبلنينيب رغبنيات اخلنينيرغلي  قياسنيا  إلنيیأضنيا 
السنينياجات  ککنيذلتشنينيمري السنياعدين وااهنيد ادلتواصنينيل وادلباشنيرة ابلعمنينيل و  إلنيیاجملنياالت النييت ربتنينياج 

  عمال ادل لوفة ادلتكررة.ل ابلتنافمل واإلبداع خالفا ال  اليت ال يربز فيها الفرد إ
 

 انعدام التناسق الالزم بني اجلانب التعليمي واجلانب التوظيفي للفروع اجلامعية .6
نينيني شنينينيهادة علمينينينية ػلنينينياول أن ػلظنينينيی  یا يبنينينيدو هتلينينينيا أن منينينين يقضنينيني  فنينينيرتة منينينين عمنينينيره يف سنينينيبيل احلانينينيول علنينينيردب 

بكفنينينياءات وقابلينينينينيات تؤىلنينينينيو لتو يفهنينينينيا يف رلنينينيال العمنينينينيل والتطبينينينينيا. فكلمنينينينيا   ترشنينينييد التعلنينينينييم وتوهتيهنينينينيو ضلنينينينيو 
اااننينينينينيب التنينينينينيو يف  لكاننينينينينينير جانينينينينييلة الطاقنينينينينيات ادلسنينينينينينيتهلكة يف اهتتينينينينينياز ادلراجنينينينينيل الدراسنينينينينينيية أكثنينينينينير فنينينينينيني كثر. 

اااننيب النظنيري و بنيني   یا واإلصنيرار ادلبنيالي فينيو علنيفاالزدواهتينية النييت نلمسنيها بني  ادلقنيررات الدراسنيية ومفردا ني
 امة.او يف ىذه الدو  أرض الواقع من متطلبات مهنية ذبعلو جائرا يف معااة زبل   یج علما غلده ادلتخر  

ة يف فروع تعليم اللغات وخاصة العربية منها دبا أن عدم ربديد وإن ىذه ادلشكلة تايد الط  بل  
الرئيسنينينينية واسنينينينيرتاتيجيات التعلنينينينينييم للغنينينينية العربينينينينية يسنينينينينيبب يف تفنينينينياقم األزمنينينينينية اإلطنينينينيار العنينينينيام واألىنينينينينيداف 
ىيكلة النظام الدراس  والتعليم  يف أقسام اللغة العربية. ف ن الوجدات  یواجتدامها. لنلا نظرة عل

الدراسية ادلوزعة يف مراجل البكنيالوريوس وادلاهتسنيتري والنيدكتوراه منيع منيا بينهمنيا منين فنيوارق منين جينيث 
 ضمون مع غض النظر من اآفات اليت تشرتك فيها مجيع ىذه ادلراجل.وادل  ادلستو 

ادلهارات اللغوية. فني ن تنيدريمل منيواد كالقواعنيد  یالعلوم اللغوية أكثر شلا تركا عل یف  ا تركا عل
والبالغة وبريخ األدب والنقد األديب وربليل الناوص وما شابو ذلك شلا يندرج يف ىذه الوجدات 
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نيات واسعة قل  سبنح الطالب معلوم ابألدب وال  ا زبنيتص  ما يستفيد من أكثرىا يف رلال التطبينيا. أل  
العكنيمل نالجنينين أن انعنينيدام النظنيام التعليمنيني  ادلوجنينيد  ی بعنينيد إهتنيادة اللغنينية. فعلنينيطرينيا إ  األدب إال  
 .(86 :1384، سيدهتوادين) لوجدات يايد يف اطلفاض فاعليتهاوالراشد يف ىذه ا

من منظنيار آخنير جينيث نتسنيائل ىنيل اخلنيريج ألقسنيام اللغنية العربينية وؽلكن أن نطرح ىذه ادلشكلة 
ؽلكن أن يابح مرتمجا زلرتفا يقوم ابلرتمجة الفورية أو التحريرية أو مراسال إعالميا يكتب تقارير أو 

 دليال سياجيا يعمل يف إرشاد السياح أو مدققا لغوغ يراهتع الكتب والناوص وغري ذلك؟
 ظنينينير عمنينينين يبنينينيذل هتهنينينيودا شخانينينيية لكسنينينير ىنينينيذه العراقينينينيل فنينيني ن  فنينيني ن اإلذبنينينياه العنينينيام منينينيع غنينينيض الن

التقنينيارب بنيني  دراسنينيا م  یاالزدواهتينينية النينييت أشنينيران إليهنينيا ال تنينياال تنهنينيك صلنينياح اخلنينيرغلي  يف العثنينيور علنيني
 اللغوية وادلتطلبات ادلهنية ادلرتبطة هبا.

 
 البلد یمستو  یاجملاالت ادلهنية ادلوضوعية اليت ميكن توظيف خرجيي أقسام العربية عل .7

احلديث عن ادلشاكل اليت تنينجم عنين النظنيام التعليمني  النييت أشنيران إليهنيا بشنيكل عنيابر وػلتنياج  مع أن  
لكن وىل ، ملخاها يف ادلقرتجات ادلعروضة يف آخر ادلقال یدراسة جلوذلا مهم و سنتطرق إلی إل

تانينيا  يف ىذه الظروف القاسية واجملاالت الشحيحة لدخول ىؤالء اخلرغلي  سوق العمل ؽلكن
 یىنيذه الفنينيرص والبحنينيث عنينين اآلينيات النينييت تسنينياعد يف تفعليهنينيا وترشنييدىا؟ وىننينياك نرينينيد أن نشنينيري إلنيني
 العناوين الضخمة والرئيسة ذلذه اجملاالت آخذين بع  االعتبار مع ما بينهما من سعة وضيا.

 
 حقل التعليم. 1-7

تعلنينينييم اللغنينينية العربينينينية ك جنينينيد أهتنينينيااء ادلنظومنينينية التعليمينينينية يف اجملتمنينينيع اإلينينينيراين يتطلنينينيب تربينينينية  أن  الشنينينيك 
معلمنينيني  ومدرسنينيني  وأسنينينياتذة متخاانينيني  منينينين ذوي الكفنينينياءات. فنينيني ن الكنينينيم اذلائنينينيل منينينين اخلنينينيرغلي  

 :ىذا احلقل يتشعب يف االث ساجات فرعية يتمكنون من االمتهان يف ىذا اجملال وإن  
  الذي يتطلب إعداد وتربية األساتذة من أصحاب الشهادات العليا التعليم ااامع: أوال

لنينفمل االختانينياص واالختااصنينيات ادلتقاربنينية كالشنيريعة والتنينياريخ واألدب الفارسنيني  والقنينيانون 
 والسياجة و...
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انوينينية يف التعلنينييم الثنيانوي ومنينيا نعتنينيربه قبنيل ااامعنينية جينيث أن النظنينيام الدراسني  يف مرجلنينية الث: اثنيـا
منيد  سنير سنينوات وىنيذا منيا  یمدرس  يقومون بتعليم اللغة العربية وعل یتاج إلأسلوبو ااديد ػل

 يرتبط دبهمة وزارة الرتبية والتعليم.
التعلنينينييم ادلفتنينينينيوح النينينيذي يتبلنينينيور يف النشنينينينياطات اللغوينينينية النينينييت توفرىنينينينيا ادلعاىنينينيد وادلؤسسنينينيات اخلاصنينينينية : اثلثـــا

كلغنينينينينية االعنينينينيالم والتجنينينينينيارة وسنينينينينيائر واحلكومينينينينية ألهتنينينينينيل تقنينينينينيدمي خنينينينيدمات تعليمينينينينينية منوعنينينينينية دلختلنينينينيا األغنينينينينيراض  
 االختااصات ويف ىذا اجملال اجل دور القطاع اخلاص جسب ما يرصد من طلبات تعليمية أكثر نشاطا.

 
 حقل األحباث. 2-7
 جإهتاد ا  العالقة الوايقة ب  اللغة العربية وادلاادر اإلسالمية جيث ال ؽلكن االستفادة منها إال   إن  

الثميننينية اإلسنينيالمية سنينياعدت يف توسنينييع نطنينياق ىنينيذه اللغنينية وخاصنينية منينيا يتعلنينيا كمفتنينياح ذلنينيذه الكننينيوز 
ادلواضنييع اإلسنيالمية ادلطروجنية يف ىنيذه ادلانيادر. فني ن ادلؤسسنيات ادلهتمنية  یا علنيب نيابلبحوث النييت تط

تو يا الباجث  من ذوي كفاءات مناسبة من استخدام ىذه  یدبثل ىذه األحباث حباهتة ماسة إل
رج يف ىذا احلقل ادلؤسسات وادلراكا البحثية وادلعاىد ادلختاة جإجياء الرتاث اللغة واستعماذلا. ويند

 وادلكتبات العامة وااهات ادلختاة ابدلخطوطات وتدقيا الناوص القدؽلة ومراهتعتها.
فادلشنياريع البحثينينية يف تلنيك ادلؤسسنينيات والنشنياطات النينييت ذبنيري يف مراكنينيا إجينياء النينيرتاث وتنينيدقيا 

تاج إليو ادلكتبات من فهرسة ادلواضيع وتدوين البطاقات وخلوصات الناوص وادلخطوطات وما رب
 خرباء اللغة العربية وجامل  شهادا ا. یالکتب من اجملاالت اليت ربتاج إل

أضنينينيا إ  ذلنينينيك أن دور النشنينينير يف إينينينيران والنينينييت تقنينينيوم بطباعنينينية الكتنينينيب ادلرتبطنينينية ابللغنينينية العربينينينية  
 خرباء لغوي  من العربية. یلتعليمية ربتاج إلكالكتب اإلسالمية واألدبية الفارسية والكتب ا

 

 السياحة. 3-7
ادلركنيا الثنياين منين النيدخل العنيام لغالبينية  أن احلقنيل السنيياج  ػلتنيل   یإن االجاائيات العادلية تشري إلني

أصنيناف السنيياجة كاألارينية  یبلنيدان العنيام وخاصنية ادلتقدمنية منهنيا. إن ادلنيوارد ادلالينية احلاصنيلة منين شنيت
والعالهتية والدينية والطبيعية تعد هتاءا كبريا من مداخيل الدول. ودبا أن إيران كبلد إسالم  واسع 

ااننيوب االسنيتوائ  وبنيذلك يتننينيوع  یجنينيدودىا منين الشنيمال اابلني  إلنيني تقنيع يف الشنيرق األوسنيط وسبتنيد  
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ةاذلا ومن شرقها  ین هتنوهبا إلمناخها البيئ  جيث أن الفاول األربعة تتحقا يف موسم واجد م
 .(89: 1393، بناهجسنوند و خدا) معام أارية شهرية یاجتوائها عل یغرهبا إضافة إل یإل

الدينية من  یفاستقطاب الاوار الوافدين إ  إيران يف ااهات السياجية ادلتنوعة اليت تشمل عل
أهتنينينيل ادلنينينياارات وادلقامنينينيات االسنينينيالمية يف طليعتهنينينيا مقنينينيام اإلمنينينيام الرضنينينيا علينينينيو السنينينيالم دبديننينينية مشنينينيهد 
 یادلقدسة والسيدة ادلعاومة بنر اإلمام الكا م عليو السالم بقم ادلقدسة وأخيهنيا أدنيد بنين موسني

ااهنيات السنيياجية عليو السالم بشرياز ومقام السيد عبد العظيم احلسنيين دبديننية ري منين مجلنية ىنيذه 
الدينينية النييت يقبنينيل العنيدد اذلائنيل منينين منيواطين البلنيدان العربينينية اانيارة منين الشنينييعة العنيراقي  واخلليجينيني  

ادلعنيام األارينية الكثنيرية منين النيرتاث  وسواىم الذين يبلي عددىم سنوغ أكثنير منين ملينيون سنيائح ودبنيا أن  
ضنيية شلنينيا يوهتنيد يف منيدن إيرانينية كاصنينيفهان اإلينيراين القنيدمي والنيرتاث اإلسنيالم  منينين سلتلنيا القنيرون ادلا

وتربيا وعلدان وكرمانشاه وشوش وياد وكرمان وزصلان وغريىا تستقطب السياح النيراغب  يف التعنيرف 
سنيع نطنياق عنيدد السنيياح العنيرب لنياغرة مجهورينية إينيران عل  ىذه ادلعنيام كنيرتاث اقنيايف عرينيا وبنيذلك يت  

ذلك أن ادلناخ الطبيع  وادلنتجعنيات ومراكنيا  یإل اإلسالمية يفع ل اجملال السياج  يف البلد. أضا
 یاالستجمام كشواط  البحر والغاابت والشالالت والكهوف وادلناخ ادلعتدل ومنتجعات التاجل عل

االينينيد وغنينيري ذلنينيك شلنينينيا اجل يف هتاننينيب التمتنينيع ابلطبيعنينينية ومشنينياىدىا والنينييت زبتلنينينيا منينين ادلننينياخ احلنينينيار 
مكانيات اإلقامة وقضاء أوقات شلتعنية يلعنيب إدبا فيها من الاحراوي يف البلدان العربية يف ادلنطقةو 

 ساسيا يف استقطاب السياجة الطبيعية.أدورا 
وأخنيريا فنيني ن تقنينيدم إينيران اذلائنينيل يف رلنينيال الطنيب والعنينيالج واخلنينيدمات الانيحية وخاصنينية يف بعنينيض 

من  ب يف إقبال الكثريراجية للعيون و إزالة العقم وزرع األعضاء و... سب  هتاالختااصات كعملية 
منينينين سنينينيكان البلنينينيدان العربينينينية يف ادلنطقنينينية للسنينينيفر إ  إينينينيران واالسنينينيتفادة منينينين ىنينينيذه  یادلانينينياب  وادلرضنينيني

اخلدمات وىذه السياجة العالهتينية قنيد زادت يف عنيدد السنيياح الوافنيدين إ  إينيران. وىننياك غجل دور 
م هبنيا الشركات السياجية ومؤسسات السفر للتنسيا الالزم لتاوينيدىم بتقنيدمي خنيدمات إرشنيادية يقنيو 

 ابللغة العربية ألداء مهمتهم جبدارة. االدالء العارفون
 

 عالمإلا. 4-7
الينينيوم سنينياجة كبنينيرية منينين الناشنينيط  يف ىنينيذا  یوسنينيائل اإلعنينيالم دبختلنينيا صنينينوفها ومسنينيتوغ ا ربظنيني إن  

اجملال ودبا أن العالقات السياسية واالقتاادية واالهتتماعية والثقافية وغريىا خاضعة للت اري ادلباشر 
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فالتنام  ادللحوظ يف اتساع رقعة وسائل اإلعنيالم ، والناتج من األساليب واآليات ادلستخدمة فيها
اليت زبرق احلدود وذبتاز اانسيات وتفوق التوقعات يتطلنيب تو ينيا ادلتنياودين ةلينية اللغنية وخاصنية 

 .عالمية منها دلتابعة األىداف ادلرهتوة من استخدامها مهما كانر سلبية أو إغلابيةإلا
وبنينيذلك صلنينيد أن االتسنينياع اذلائنينيل والسنينيريع منينين اجملنينياالت ادلتنينيوفرة والفنينيرص ادلهنينينية ادلتاجنينية دلسنينياعلة 

 اخلرغلي  من أصحاب الدراسات اللغوية لدخوذلم أسواق العمل.
 اجملاالت اليت تندرج ضمن العمل اإلعالم . یوابختاار ؽلكن أن نشري إل

 :اللغة العربية ف  ا تتبلور يف القطاعات التالية یوابلنسبة إل
 (.احمللية والدولية) ني وكاالت األنباء1
الانينينيحا واارائنينينيد ادلنشنينينيوره ابلعربينينينية أوال وابلفارسنينينيية النينينييت ربتنينينياج إ  خنينينيرباء لغنينينيوي  يف الرتمجنينينية  .7

 أقسام منها تكتب ابلعربية اثنيا. یوالتدقيا واإلشراف عل
القننينيوات اإلذاعينينية وادلتلفنينياة احمللينينية والعادلينينية والفضنينيائية. دبنينيا تتضنينيمن منينين إعنينيداد التقنينيارير والتقنينيدمي  .3

 واإلشراف والدبلجة.
 واقع ادلعلوماتية وادلدوانت اإللكرتونية وما يل  يف ىذا ااانب من النشاطات اإلعالمية.ادلني 4

حباهتة ماسة إ  خرباء لغوي  يتمتعون فالنماذج ادلوهتودة وادلتوفرة لكل واجد من ىذه القطاعات 
 بكفاءة مناسبة من إهتادة اللغة العربية ومهارا ا.

 
 الرتمجة. 5-7
الرتمجنينية كنينيني ىم آلينينية للتبنينيادل ادلعنينيريف والثقنينينيايف بنيني  الشنينيعوب واجملتمعنينيات وأصنينينيحاب  یاإلقبنينيال الواسنينيع علنيني إن  
ىنينينيذا النينينيرتابط الواضنينينيح يتطلنينينيب  أعلينينينية الرتمجنينينية والتعرينينينيب جالينينينيا. فنينيني ن   یاللغنينينيات يغنيننينينيا عنينينين الرتكينينينيا علنينيني یشنينينيت

القواسنينيم الثقافينية والدينينينية والسياسنينيية  الرتمجنية بكافنينية أنواعهنيا امينينيع اللغنينيات دبنيا فيهنينيا العربينينية منهنيا وإليهنينيا. وإن  
نينينينينية يف اآوننينينينية األخنينينينيرية نشنينينيني ت ادلؤسسنينينينيات وادلراكنينينينيا ادلع وغريىنينينينيا تنينينينيدعم االىتمنينينينيام ابلرتمجنينينينية ولنينينينيذلك صلنينينينيد أن  

ما نتحنيدث عنينين عننيددور الرتمجنية الريينية دبنينيا تقنيوم بنيو منينين الرتمجنية للواثئنيا والشنينيهادات. و  یابلرتمجنية إضنيافة إلنيني
الرتمجنينينية نقانينينيد هبنينينيا منينينيا ػلتنينينياج إلينينينيو منينينين سلتلنينينينيا القطاعنينينيات منينينين الرتمجنينينية الفورينينينية والشنينينيفوية وترمجنينينية الكتنينينينيب 

هتهنينينيود علمينينينية وحبثينينينية جينينينينيث النتنينينينياج احلاصنينينيل منينينين  یوالبحنينينيوث وادلقنينينياالت والكنينينيراريمل اإلعالنينينينية إضنينينيافة إلنينيني
متنينينياع واإلفنينينيادة منينينين إلااماعنينينيات ادلعنينينينية هبنينينيا يف إينينينيران منينينين اااننينينيب العنينينيريب والشنينينيعور اب یالطلبنينينيات النينينيواردة إلنينيني
 العربية. یضرورة الرتمجة من الفارسية إل یإل  ااانب اإليراين أد
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 :نقاط وقطاعات ذلا كالتا  یفيمكن أن نركا عل
للمنينينينيؤسبرات والننينينينيدوات واالهتتماعنينينينينيات واللقنينينينياءات دبختلنينينينيا مسنينينينينيتوغ ا ) نينينينيني الرتمجنينينينية الشنينينينيفوية والفورينينينينينية1

 (.ومواضيعها
 من العربية وإليها.( للكتب وادلاادر والبحوث وادلقاالت) ني الرتمجة التحريرية7
 ني تعريب الواثئا كمهمة لدور الرتمجة الريية.3
 ني دبلجة ادلنتجات ادلرئية وادلسموعة كاألفالم وادلسلسالت.4

ابإلشارة أن فرع الرتمجة كاختااص للغة العربية اليت   أتسيسو يف العقد األخري يف  وشلا غلدر
ااامعات اإليرانية وعلی مستو  الدراسات العليا ؽلكن أن يلعنيب دورا ىامنيا يف التنسنييا التعليمني  

 الالزم ب  إعداد ادلرتمج  وماػلتاج إليو سوق العمل ذلذا االختااص.
 

 ةالعالقات الدولي. 6-7
العالقات دبختلا صنوفها وأنواعها من السياسية والتجارية والثقافية والفنية وغريىا  ةاتساع رقع إن  

يتطلب أن يكون ىناك دوائر معنية بتنسيا ىذه العالقات وتسيريىا. إن ادلوقع ااغرافيا ني السياس  
ة مع مجهورية إيران اإلسالمية إليران ب  هتريا ا العربية وسائر البلدان العربية اليت ذلا عالقات واسع
 قد زاد يف أعلية االستفادة من خرباء لغوي  وتو يفهم يف ىذا اجملال.

فنيوزارات كاخلارهتينينية والنينينفط والتجنينيارة والتعلنينييم العنينيا  والانينيحة وغريىنينيا منينين مؤسسنينيات جكومينينية 
 .خرغل  أقسام اللغة العربية یودوائر ببعة ذلا حباهتة إل

 
 الربامج احلاسوبية. 7-7
التقنينيدم الفنينيين البنينياىر يف العقنينيود األخنينيرية علنينيی مسنينيتو  ااامعنينيات وادلعاىنينيد البحثينينية سنينياعدت يف  إن  

براعنينينية الشنينينيباب اإلينينينيراني  يف رلنينينيال إنتنينينياج النينينينيربامج احلاسنينينيوبية وتانينينيميم ادلشنينينياريع ادلرتبطنينينية ابجملنينينينياالت 
وجنينياول .ةادلعلوماتينينية كالتنينيدوين والتشنينيغيل وغنينيري ذلنينيك وإن السنينيوق االيرانينينية تفنينيوق نظري نينيا يف ادلنطقنيني

ن الکثنيري منهنينيا ألينينيات النييت تفع نينيل التسنيويا ذلا.ودبنينيا اآالقطنياع اخلنياص بتانينيدير ىنيذه ادلنتجنينيات وعنيرب 
نتاهتها کما إيتسنی مساعلة ذوي اخلربة للغة العربية يف  لی العربية کلغة وسيطة الستخدامهاإجباهتة 

 ن للقطاع اخلاص دورا ىاما يف ىذا التو يا.أ
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 الت ادلهنية حسب سعتها وأولويتهاعناوين اجملا .1رقم  جدول
 القطاع اخلاص القطاع احلكومي اجملال الفرعي اجملال الرئيس رقم

1 
 
 التعليم

   ااامع 
   الثانوي
  - ادلفتوح

7 
 

 األحباث
   ادلؤسسات
 -  ادلكتبات

 -  مراكا الواثئا

 خدمات الطباعة 3
   دور النشر
   التدقيا

 السياجة 4
 الدينية نيالطبيعية 
   األارية نيالعالهتية 

 الرتمجة 5
 -  الو يفية
  - احلرة
   الفورية

 اإلعالم 6

   وكاالت األنباء
   الاحا واارائد
 -  اإلذاعة والتلفاز
   القنوات الفضائية

   ادلراسلة
   الدبلجة

 العالقات الدولية 7
 التجارية نيالدبلوماسية 
   العلمية نيالثقافية 

 ادلعلوماتية 8
 الربامج احلاسوبية

   ومنتجات االتااالت
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داد ادلــوارد عــإلوادلــنهج التعليمــي  ني اجملــاالت ادلهنيــةاخلطــوات الضــرورية لالنســياق الــالزم بــ .8
 البشرية يف اجلامعات

عنينيدد اخلنينيرغلي  منينين  یشنيحتها كمنينيا يبنينيدو قياسنينيا إلني م أن الفنينيرص ادلهنينينية منينيعاتضنيح عنينيرب التقرينينير ادلقنيد  
وىني  عنيدم االنسنيياق النيالزم للتو ينيا يف ىنيذه   أقسام اللغة العربية لكنها تعنياين منين مشنيكلة أخنير 

اجملاالت. ف ذا كان من ادلقرر تفعيل ىذه الفرص ابلتخطيط ادلناسب وعرب قرارات جازمة ومدروسة 
اسني  ألقسنينيام اللغنية العربينينية دلالئمتهنيا منينيع أسنينيواق فمنين هتاننينيب آخنير منينين الواهتنيب تعنينيديل النظنينيام الدر 

 :العمل. ويف ىذا اإلطار ؽلكن أن نطرح ادلقرتجات التالية
 الفال ب  الدراسات األدبية وادلهارات اللغوية يف االختااصات احملددة لكل واجدة منها. (الا
 والدبلجة و...إنشاء اختااصات هتديدة علی مستو  ادلاهتستري كاختااص اإلعالم والسياجة  ب(
رفنيع مسنينيتو  هتنيودة تعلنينييم ادلهنيارات اللغوينينية جإقامنية ورش عمنينيل مهنينية إضنينيافة إلنيی إقامنينية  ج(

الهتل تعرفهم الی اجدث االساليب ادلتطورة والفاعلة الدورات الت ىيلية ل ساتذة وادلدرس .
الدراسات لتعليم ادلهارات اللغوية استلهاما من التجارب احلاصلة يف سائر اللغات و خاصة 

 ادلعنية هبا يف الغرب.
 

 يجةنتال. 9
منينيا نعنينيرب عننينيو دبشنينيكلة عنينيدم تنينيوفري الفنينيرص ادلهنينينية لتو ينينيا خرغلنيني  أقسنينيام اللغنينية  یإن نظنيرة عنينيابرة إلنيني

ىنينيادف ذلنينيذه اجملنينياالت النينييت   العربينينية تكشنينيا لننينيا  ن ىنينيذه ادلشنينيكلة ؽلكنينين معااتهنينيا بتفعينينيل منهجنيني
تعديل النظام التعليم  هبذا األقسام لرفع مستو  الفاعلية والتناسا  یت اإلشارة إليها إضافة إلمر  

 :و نضيا اليهاالالزم بينو وب  أسواق العمل.
و ىذا امر يشرتک فيو الکثري مع شحة الفرص ادلهنية ادلتاجة خلرغل  اقسام اللغة العربية : اوال

 افضل.من االختااصات و الفروع الدراسية لکن ؽلکن استغالذلا بشکل 
ان الفراغات ادلوهتودة ب  الکفاءات الالزمة دلمارسة ىذه ادلهنين و الرصنييد الدراسني  ذلنيا : اثنيا

 تتطلب تعديالت تعليمية مربرلة و منهجية لفرع اللغة العربية و اختااصا ا.
ان التخطيط العام يف القطاعات ادلعنينية ابدارة البلنيد البنيد و ان ينيدخل معنيايري العنيرض و : اثلثا

 .ب ذلذا الفرع يف احلسبانالطل
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 صادرم
 أ( کتب
ٍ  ،(1823) سل٘واًٖ الْام؛ هْزاى، ى ًص٘زٕابزادر دفترز هاالارا    تْرزاى4  ، بررسی الیحٍ پىجم تًسعه

 .ّإ هجلس ضَرإ اسالهٖ سٗزبٌاٖٗ، هزکش پژٍّص

 .سوت تْزاى4 ،مببوی سبزمبن ي مدیریت( 1828) علٖ، ٘اىٗرضا

 .ْزاىت داًطگاُتْزاى4  ،گردشگریتًسهٍ  ،(1821) ضارهحوذ، رضَاًٖ

 اُ داًص.گً 4ْزاىت ،مدیریت وی سبزمبن يبمب ،(1822) س٘ذ رضا، س٘ذ جَادٗي

 ب( مقاالت
اثز تَساِ هالٖ بز رضذ اقتصادٕ کطَر ّإ سراسهاى کٌررزاًس   » ،(1822اه٘ذ رًجبز )؛ راسخٖ، سا٘ذ

 .53 ضوارُ ،مجلة داوش ي تًسهٍ، «اسالهٖ

اقتصادٕ کطَرّإ عضَ ساسهاى هخارج تَرٗسن بز رضذ  تأث٘ز» ،(1823) ٍ دٗگزاى کاظن، ٗاٍرٕ

 .5 ضوارُ ،22دٍرٓ  ،اقتصبدی تحقیقبتمجلة  ،«کٌرزاًس اسالهٖ
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  عربی زببن َبی گريٌ آمًختگبن داوش کبری َبی فرصت بررسی

 َب فرصت ایه ویبز بب آمًزشی َبی بروبمٍ میبن َمبَىگی ضريرت ي

 مسهًد فكری
ا  ٍ سباى گزٍُ استادٗار  تْزاى داًطگاُ عزٖب اد٘ب

 چكیدٌ

ٍ  ً٘اسّإ خَد   بٖ گواى جاهاِ بطزٕ اس دٗزباس دچار هطکل ًابزابزٕ ه٘اى هٌابع هَجَد

ّإ پذٗذآهذُ در  حلٖ بزإ اٗي هطکل ب٘ابذٍ  ضکاف است ٍ اًساى ّوَراُ کَض٘ذُ تا رُا بَدُ

 ساسد. بزطزفٍکار  سًذگٖ خَد را اس طزٗق کسب

ّا، هطکلٖ است کِ در  داًطگاُ آهَختگاى ّإ کارٕ ٍ تاذاد داًص ًاّواٌّگٖ ه٘اى فزصت

داًطگاّٖ را ِب سزحذ سزخَردگٖ ٍ احساس سٗاى ًسبت بِ  آهَختگاى ّإ اخ٘ز داًص دِّ

ّإ عزبٖ در  گزٍُ آهَختگاى کطاًذ. داًص اًذ، هٖ دٍراى تحص٘لٖ کِ در رضتٔ خاصٖ گذراًذُ

ش دچار کوبَد فزصت ّإ اٗزاى داًطگاُ ّإ کارٕ هتٌاسب با تخصص خَد ّستٌذ ٍ در  ً٘

ّإ غ٘زهزتبط با تخصص خَد کسب درآهذ کٌٌذ. بزإ  ًت٘جٔ اٗي هطکل ًاچارًذ تا در حَسُ

ّإ آهَسضٖ اٗي سباى در  حل اٗي هطکل ًخست٘ي پزسص اساسٖ اٗي است ک4ِ آٗا ه٘اى رٍش

تَاى با  بط با آى ساسگارٕ ٍجَد دارد ٍ آٗا هّٖإ کارٕ هزت ّإ اٗزاى با فزصت داًطگاُ

ّإ ضغلٖ پذٗذ آٍرد؟ اٗي هقالِ  ّا ساسگارٕ ب٘طتزٕ با عزصِ هتحَل ساختي اٗي رٍش

ّإ هزتبط، چگًَگٖ  بٌذٕ هَردٕ ضغل ّا پاسخ گَٗذ ٍ با طبقِ کَضذ بِ اٗي پزسص هٖ

 .ّإ کارٕ را تب٘٘ي کٌذ در اٗي فزصت آهَختگاى گ٘زٕ اس داًص بْزُ

 

 آهَختگاى. ّإ کارٕ؛ گزٍُ سباى عزبٖ؛ ّواٌّگٖ آهَسضٖ؛ داًص فزصتَب:  کلیدياژٌ

  

                                                                                                                                        
 مسئًل وًیسىدة                 dr.m.fekri@gmail.com 
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