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  المجلةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
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 النشر شروط
 

 ية القيمة صرية التي تتعلق بالمقاالت العربعهي مجلة اللغة العربية واألدب الالدولية مجلة العربية ال
 معروفين.العلماء األساتذة والباحثين و من 

 والصينية واألردوية لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية والفارسية. 
  ع مرات في السنة.بستكون المجلة فصلية تنشر أر 
  ا خارج داخل البلد وثانيهمسيتم الحكم على المقاالت من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما

 البلد.
  قابلة للتطبيق.التعليم العالي وزارة فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد وأنظمة 
 .هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار 
 احثينبسيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المحرر بإبّلغ ال 

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
  .ليس من الضروري أن يوافق مجلس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية المقاالت ستكون فقط على المؤلفين وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم ال.بمجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 الدراسية:الحقول 

 قضايا تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها 
 المراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأدابها 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث 
 مشكّلت المصطلح والتعريب 
  بين األدبين العربية والفارسيةالمقارنة 
 األدب المقارن ودراسات الترجمة 
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 کلمة التحرير 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

راء واآل ! هيئة حتریر اجمللة غری مسؤولة عن األفکاربني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
وابط ها يف التقومي والتحکيم العلمي والضمسؤليتالواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا تقع 

 األکادمیية.
فإن عملية التقومي: هو منح عالقة أو درجة معينة أو ترتيب معني لشخص ما أو تقدیر أو مالحظة 

ایری عد مال طریقة منهجية تعتموفًقا للمجهود املبذول أو السلوك القائم والنتائج احملققة باستعم
 ات مالئمة.موحمک

إن من بني أهّم معایری التحکيم، جند التقومي والذي یسمح لنا بالکشف عن مدی حتقق القدرة، 
 وعن مواطن القّوة والضعف يف مجيع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبًعا يف اجملال األديب.

بل هذا طاء قيمة بينما من الناحية االصطالحية فيقاإن کلمة التقييم يف اللغة العربية تعين، إع
املصطلح مفهوم التقومي بإعتبار أهنا اصالح اإلعوجاج، ومن مثة فإن التقومي أعّم وأنسب حيث أنّه 
باإلضافة إلی کونه حمض یؤدي إلی احلکم علی قيمة الشيء فإنه یشمل أیًضا اختاذ القرارات املالئمة 

 لتصحيح األثار.
ری يس تقييم هذه اجمللة، من الوسائل الناجحة لتحدید معرفة معایری البحث العلمي للمعایتعترب مقائ

املتاحة لدیها، حتسني األداء وتطویره وذلك من خالل حتدید نقاط القّوة يف البحث بالشکل األفضل 
لبحث ا واملالئم، أّما نقاط الضعف البحث فتتّم معاجلتها من خالل التدریب الباحث ومساعيها جلودة

 العلمي.
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إن اکتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث اليت تنتج عملية التقومي من جهة، ومعرفة املّيسر 
خبصائص الوظائف من جهة أخری، یسمح له بنقل وترقية الکوادر العلمية علی أساس علمي وموضوعي 

 حیقق النجاح والفعالية للمجلة.
إهنا استطاعت أن جتمع بني موضوعات متنوعة هذا العدد مثرة جهد متواصل ألسرة األجسر ف

فرصة کل ثالثة شهور لتوفر الودراسات سردیة خمتلفة، وال تزال تصدر أعداًدا ممتازة من أول یومها  
 ثني والدارسني لنشر مقاالهتم وأحباثهم يف األعداد الصادرة من اجمللة. للباح

علوم ية، مفهرسة وحمکمة يف جماالت الاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة، هي دوریة، علم
اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية الفکریة، هي خادمة للغة العربية وقائمة هبا نشاط فقط، وهي دوریة 

 تزال تقوم فرع کابول، وهي ال –رائدة يف جمال اللغة العربية اللغویات اليت تصدر عن مرکز األجسر 
عي الشامل م العلمية األصيلة واملناقشة الفکریة اليت توضح الو بتشجيع الباحثني علی تقدمي مسامهاهت

 بشکل مناسب وبشکل سليم، دون أن تکون مفرطة أو جاهدة.
رجائي الکبری بأن اجمللة ستلعب دورًا مثالًيا يف مستقبل شباب األمة املسلمة وطاملا منوذًجا يف ربط 

هنا لغة الدین والثقافة ة اليت تکتسب أمهيتها بکو الباحثني والشباب احملصلني هبذه اللغة العظيمة والکرمی
 واحلضارة إلی جانب أمهيتها يف جماالت احلقوق والزراعة واالقتصاد واألسواق املالية.

ستان خاصة، وهي أفغان إن هذه اجمللة تعترب من أفضل اجملالت العلمية يف العامل األديب عامة ويف
کمة يف مهدها اإلسالمي. وأیضا هي من اجملالت العلمية احمل دولية تصدر يف أفغانستانأول جملة عربية 

وکوریسریف رج جيت وریساملفهرسة يف املواقع املفهرسة العاملية کجوجل أسکالر واألکادمیيا وأسکربيد 
 وأسکوبس وغریها.

التحريررئيس 
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 لخريجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان العمل المهنيفرص  إراءة
The Chance of Working Places for Graduate Students of Arabic language in Afghanistan 
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 َلَخص  الم  
يف الواقع  ،حلاضريف العصر ا لتقدمي اخلدمات وتلبية حاجات اجملتمع البشري هوأنسبوقت الفرصة أفضل  

مكن حتویل ي  ف ،أردت علی حصوهلاإذا  ،النهارو الليل يف هي اللحظات احملسوبة من حياة اإلنسان اليت یقضيها 
من مشكلة عدم التوازن بني مصادرها وحاجاهتا  ال شك أن اجملتمع یعاين هذه اللحظات إىل فرصة ذهبية،

جتاه  سراناخلعور بالشحباط و اإل قد تؤدي إىل أفغانستانفرص العمل خلرجيي اللغة العربية وآداهبا يف  وشحة
لغة ال خلرجيي تاحةامل هنفرص امل تبينيتتناول هذه املقالة  .الفرتة الدراسية اليت قضوها يف ذلك احلقل العلمي

تشری  هم،هودجل يقيالتطب -معتمًدا علی منهج البحث امليداين، ية ملشاکلهمالتطبيقلول احلوتقدمي  العربية
للحصول علی  ،میكنهم اكتساب املعرفة واملهارات الالزمةيف أفغانستان أن خرجيي اللغة العربية  احلاصلةنتائج ال

املرتمجني يف و واإلعالم العريب فرص العمل وخاصة العمل يف وزارة اخلارجية وسفارات الدول العربية من عدید 
يف اجلامعات  العربية والتدریسالشركات التجاریة وشركات الطریان وترمجة الوثائق وترمجة الكتب والنصوص 

 یقدمون أنفسهم.عاهد اليت واملدارس الدینية وامل جممع العلوم األفغاينو 
 .علمم، مرتجم، املهنيةرجيون، فرص اخل الفرص، اللغة العربية وآداهبا، الكلمات المفتاحية:
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 های اکری فارغ التحصیالن زابن وادب عریب در افغانس تاننشاندهی فرصت

 کاربردی نوع مقاله: پژوهشی

 2، شریف اهلل غفوری1دکتور گل محمد باسل

 برنامۀ فوق لیسانس زبان وادبیات عربی، دانشکده زبان وادبیات، پوهنتون کابلوآمر .استاد 1

 دیپارتمنت زبان وادبیات عربی، دانشکده زبان وادبیات، پوهنتون تخار )نویسنده مسؤول(.استاد یار 2
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 چکیده

های جامعه بشری است، فرصت فرصت یک زمان بهتر ومناسب برای ارایۀ خدمات ورفع نیازمندی 

شود، در صورت ی از عمر انسان است که در جریان روز وشب سپری میهای حساب شدهدر واقع لحظه

های ها را به یک فرصت طالیی تبدیل کرد؛ امّا پیامد ناهماهنگی میان فرصتاین لحظهتوان تالش می

ست که ، مشکلی امان افغانستانکاری وتعداد روزافزون فارغ التحصیالن زبان و ادب عربی در کشور

آنان را دچار سرخوردگی واحساس زیان نسبت به سالهای دوران تحصیل خودکرده است. این مقاله بر 

های رصتفتا کاربردی صورت گرفته وسعی شده  -موضوع پرداخته و بر اساس پژوهش کیفیاین 

های کارشناسانه ارایه نماید. کاری از انظار پنهان شده را برای فارغ التحصیالن نشاندهی نموده وراه حلّ

م های الزنتایج این پژوهش بیانگر آنست که فارغ التحصیالن زبان عربی با کسب دانش ومهارت

های کشورهای های شغلی زیادی به ویژه کار در مربوطات وزارت خارجه، سفارتخانهتوانند فرصتمی

ی و هوایی، ترجمۀ اسناد و وثائق، ترجمۀ کتب تترجمانی در شرکت های تجار، رسانه های عربیعربی، 

 ها، مدارس دینی ومکاتب؛ را برای خود فراهم کنند. ها، دار العلومو متون عربی، تدریس در پوهنتون

 .های کاری، ترجمانی، معلمیفارغ التحصیالن، فرصت فرصت ها،  زبان وادب عربی، ها:کلید واژه
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 مقدمه 

که  زندگی فرصت است، فرصتی بعده، أما بعد؛ يالحمد هلل وحده والصلوة والسّلم علی من النب

ها را کوشد تا فرصتآموزد و درین جریان میدر آن انسان از بدو پیدایش طرز زندگی را می

خدمت است. ودرین مسیر شخصی برد که هدف از زندگیوپی میبه کسب وکار تبدیل کند. 

بسیاری  لکندکه به همنوعان خود کمی بیشتر، بهتر وبدون توقع خدمت کند. مشکپیشرفت می

خواهیم اندیشیم و میاز ما انسانها در دنیای کسب وکار اینست که بیش از هر چیز به ثروت می

رویم. تجربه ثابت کرده در اندک زمان مهیا شده به ثروت برسیم، از همان آغاز راه را اشتباه می

ران درآمد گاست اگر شخصی به ارایۀ خدمات در کسب وکار خود باور داشته باشد، نیاز نیست ن

رسانی در ثروت باشد. او بصورت حتمی به ثروت و سرمایه خواهد رسید. ولی اندیشۀ خدمت

 شود.است که برای کسب موفقیت ارایه می کسب وکار، باالترین تضمینِ

های کاری عبارت از تحلیل و تجزیه در بین نیازمندی و نا امیدی است، سعی شود فرصت

ی هماهنگی ایجاد گردد. یا به عبارت دیگر فرد شکاف نیازمندی در میان فرصت کاری ونیازمند

های جامعه را شناسایی نموده وسعی نماید که این نیازها را رفع کند وهمچنان دانش آموختگان 

 . این طرز بر خورد خالهایکنندباید در رفع نیاز مندی وارایۀ خدمات باالتر از حد وظیفه عمل 

 .و حبّ فرد خدمتگذار در دلها خواهد نشستدیگری پُر خواهد کردجامعه را بهتر از هر روش 

فرصت چیزی بیش از یک روش بهتر برای ارایۀ خدمات و رفع نیازهای جامعه بشری  

ی دیگری میّسر کاری برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی بیشتر از هر رشتهنیست. و فرصت

تباران ریخی زبان عربی در افغانستان و حضور عربگردد بر پیشینۀ تابوده واین ارزشمندی بر می

شوند اما در مورد پیشنۀ در جمعیت کشور که در حد سه فیصد از نفوس کشور را شامل می

های کاری را برای دانش آموختگان زبان عربی ی بر نخوردم که فرصتتحقیق با کتاب ومقاله

 در افغانستان نشاندهی کرده باشد.
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غم قدمت این زبان وآشنایی دیرین افغانان با آن، هنوز در شیوۀ الربا تأسف که علی

شد را بدست نیاورده ایم. با که توقع میفراگیری آن با مشکالت جدّی روبرو هستیم و موفقیت

های یتموفقهای دیگر با توجه به حضور نه چندان دیرپای خود توانسته اند وجود آن که زبان

 بی بدست بیاورند.بیشتری در مقاییسه با زبان عر

های جهان ویکی از شش زبان رسمی سازمان ملل ترین زبانزبان عربی یکی از پُرگویش

های مختلفی دارد. عربی زبان قرآن وکالم اهلل، به لهجه ها وگویش کنونمتحد است. این زبان ا

ی، علمی، ادبعنوان نخستین زبان جهان اسالم، از اهمّیت انکار ناپذیری بر خوردار بوده وآثار 

شود. این زبان یکی از پر دینی، فرهنگی وسیاسی فراوان به این زبان نگاشته شده ومی

طرفدارترین زبان های جهان، به ویژه در بین کشور های خاور میانه است وتأثیرِ غیر قابل انکار 

کی از ی های دیگر جهان اسالم مانند: فارسی، ترکی، اردو، پشتو و ازبیکی... داشته وبر زبان

آید. عربی زبان رسمی بیش از اتّحاد میان کشورهای اسالمی به حساب میواساسی  عوامل مهم 

 ملیون جمعیت جهان است. 280کشور جهان وزبان مادری بیش از 23

 اهداف تحقیق

ای ایجاد بر رهیافتِزبان دین است، عربی ینکه عالوه براهدف کلی واساسی این تحقیق 

های واال واصیل زمینه اتحاد، همدلی وهمزبانی با جهان اسالم وبهره گیری از منابع وسر چشمه

یادگیری زبان عربی و تسلط بر آن کامالً یک امر ضروریست.  ؛ ارایه می کند.باشدمی اسالمی نیز

زبان اول  را که عربیمردم افغانستان بیش از هر چیز نیاز به آشنایی با زبان وادب عربی دارند زی

جهان اسالم وزبان تمدن و فرهنگ بیشتری از کشورهای غنی جهان است، همچنین تسلط بر 

سازد، چون زبان زبان عربی ما را از ناحیۀ تسلط برزبان و ادبیات فارسی و پشتو مستغنی می

 وادبیات فارسی وپشتو از ادبیات عربی بسیار متأثر است.

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رهای عربی و شکل گیری رابطهدر پی ارتباطات میان کشو

های جهان وکشور ما با توجه به تعامالت سیاست گذاران بخش اقتصاد واقتصادی در میان کشور
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ها توان ارزش زبان عربی را بیشتر از گذشته دانست. و نقش پوهنتونو سرمایه گذاران وطن می

 زمینۀ بهتر فراگیری زبان عربی مهم وارزنده توصیف ومؤسسات تحصیالت عالی در فراهم کردن

های توانند با تربیت فارغ التحصیالن زبان عربی وگرایششده است. این مؤسسات تحصیلی می

 ی در رشد وتوسعه کشور ایفاء نمایند.های جامعه مرتبط است، نقش فزایندهکه با نیاز مندی

 بیان مسئله

های شغلی برای فارغ التحصیالن زبان وادب حیۀ فرصتهای که از ناامروزه یکی از چالش

عربی در افغانستان بمیان آمده است اکثرًا بنا بر ناکارایی کارشناسان و برنامه سازان دولت، عدم 

رغبت مؤسسات خصوصی، کم عالقگی سرمایه گذاران وغیره موارد دیگر منشأ می گیرد، واین 

تر نموده وهمچنان های کشور تنگالن پوهنتونمشکالت ساحۀ کار را برای نو فارغ التحصی

ت به مشاغل کوچک مبادر نسبت عدم باورمندی به شخصیت خویش به صفت کارآفرین و

 دلخوش فرصتکند، وس ونا امیدی اصابتأشان نزدیک است به سنگ ی امید ۀوتیشورزند نمی

 گیرد.آنان را قربانی میهای کاری آماده، وظایف دولتی وغیره هستند که زمان زیادی از عمر 

 ضرورت تحقیق

که جامعه بدان بایستی های است که بیشتر از میزانیرشتۀ زبان وادب عربی از آن دست رشته

های غلط دولت مردان، برنامه نیاز داشته باشد فرصت وجود دارد؛ امّا متأسفانه در نتیجۀ سیاست

وعدم تطابق بازار کار با رشته های  هاریزی غیر منظم وعدم کارشناسی درست در وزارت خانه

های کشور باعث شده که بسیاری از فارغ التحصیالن زبان وادب تحصیلی مهیّا شده در پوهنتون

های بسیار محدود زمانبر دولتی باشند، بدین لحاظ ضرورت مبرم عربی صرفًا در انتظار استخدام

ای کاری شایسته و مناسب را هفرصتتا  گیرددرین زمینه صورت  یشد تا تحقیقاحساس می

 برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی بعد ازمطالعه وتحقیق وکارشناسی نشاندهی نماید.

 سواالت تحقیق 

 های کاری مناسب برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی کدام است؟فرصت -1



 

 د. گل محمد باسل وشریف هللا غفوري  نشاندهی فرصت های کاری فارغ التحصيّلن زبان وادب عربی در افغانستان 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        57-3811       2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

زبان عربی های برای فارغ التحصیالن برای دریافت شغل بهتر کدام دانش ومهارت -2

 ضروری است؟

های کاری توأم با تجربه هر چند دیرتر بدست آید، ثروت بیشتر چرا دریافت فرصت -3

 خواهد داشت؟

 های تحقیقفرضیه 

 رشته های تخصصی زبان وادب عربی متناسب با بازار کار برنامه ریزی شود. -1

اهلیت وشایستگی کاری فارغ التحصیالن زبان وادب عربی برای رفع نیازهای جامعه  -2

 ر از توقع باشد.فرات

 تواند بر طرف کنندۀ نیازهای شغلی افراد باشد.فراگیری رشتۀ زبان وادب عربی می -3

 روش تحقیق

ده کاربردی استنادی صورت گرفته ونگارن-ومیدانی این تحقیق بر اساس پژوهش کیفی

خورشیدی در مکاتب لیسه، مربوطات 1385که سالیان درازی را به صفت معلم واستاد از سال 

های کشور تدریس کرده است، با رویکرد کارشناسانه وزارت معارف ودار العلوم ها وپوهنتون

خالف  ی با استادان این بخش انجام داده است که بری ومصاحبهاین پژوهش را بصورت مشاهده

التحصیالن های کاری فارغ های پیشروی اشتغال زایی، وفرصتتحقیقات دیگر سعی شده چالش

دیپارتمنت فارغده زبان  12عربی بدان مواجه اند، بپردازد وساحۀ بررسی را بر زبان وادب 

نموده و هدف این تحقیق قرار های مرکز و والیات کشور محدود وادبیات عربی در پوهنتون

کارهای عملی اسی شده انجام و راهناین امر سبب شده تا همه به صورت دقیق وکارش گرفت.

 ارایه شود.

  ی کاریهامفهوم فرصت

های گوناگونی است که هر کدام از این جامعه همانند پیکر انسان، دارای اعضا وسلول

گیرد؛ ولی این نقش در یک رابطۀ اعضا در حوزۀ کاری خویش نقش خاصی را بر عهده می
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را تکمیل و ثمرۀ مطلوب  مسؤلیتهای بدن، متقابل و هماهنگ بصورت منطقی با دیگر مجموعه

ی مسؤلیتهای های شغلی وحساسیتانسانها در جامعه براساس موقعیت»د. که این دهرا ارایه می

از لحاظ اثر بخشی واثر گذاری با یکدیگر تفاوت فراوان دارندکه جامعه نیز بر پایۀ همین 

 (.217هـ: 1390)دامغانی، « حساسیتها برای فرد به تناسب موقعیت او انتظاری را متوقع می باشد

است نه حق  تیمکلفهای کاری وانجام عمل ام اجتماعی اسالم فرصتاز آنجا که در نظ

دوکلمۀ متفاوت از هم اند که باید مفهوم هر یک ازین دو را در رابطه  مکلفیتآدمیت؛ حق و 

های مدیران را نسبت به وظیفه )حق مداری( تصحیح با شغل وفرصت کاری فهمید تا دیدگاه

ت انسان فیاز لحاظ فیزیکی در مکل استفاده، بهره وسوددر فرهنگ زبان بمعنی  "حق"نمود. 

باشد. در نظام اسالم می مسؤلیتبمعنای انجام درست وظیفه واجرای بموقع  "تکلیف"و باشد

گیرد ام میانج مکلفیتواگذاری بست و وظیفۀ اجتماعی از طرف معتقدان به این نظام به عنوان 

ی اسالم خدمت در وظیفه را انجام تکلیف شرعی نه حق، ومدیران پرورش یافته در مکتب آسمان

متعال  است که اهلل مسؤلیتمعتقدندکه مدیریت فن سودجویی نیست بلکه ادای دانند و می

 بدوشش نهاده است. 

ها دارای اهمیت و فواید مهم و فراونی سازماندر زندگی افراد و مسؤلیتدر اسالم احساس »

ی امور طور کلی سالمت وتباهی وضعیت اجتماعی وکلیهگیرد، باست، وهمۀ جامعه را در بر می

 (.14هـ : 1387)عبادی، « شناسی بستگی داردوظیفهو مسؤلیتاجتماعی به احساس 

دهند، نه تنها کنند ویا آنرا بدون انگیزه و هدف انجام میآنانی که در وظیفه سودجویی می

اداره نقش نمی داشته باشند؛ بلکه کنند و در انکشاف فرصت های کاری مهیا شده را تلف می

شود های کاری زمانی به انسان برابر میشوند. فرصتهای مزیدی را هم سبب میفرصت سوزی

که انسان انگیزۀ شناسایی ودریافت آنرا در خود داشته باشد. فرصت کاری در واقع لحظات 

ستگی ر واشتیاق بدر زندگی وابسته به انگیزه و شو موفقیتی از زندگی است وشمارش شده

 دارد.
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افرادی که در زندگی موفق نیستند بخاطر آن نیست که استعداد، مهارت یا توانایی ندارند. 

شوند ودر انجام ندارند و خیلی زود خسته میرا بلکه بخاطر آنست که انگیزۀ کافی برای کار 

ت زندگی، کار آورند؛ چون امید در شرایط سخهای مختلفی برای رهایی از آن میکار بهانه

شک، هُنر کاری هر انسان امیدوار بودن آن در شرایط دشوار زندگی آسان وراحتی نیست، بدون

 (.41هـ:1397است. )سعادت، 

های کاری به انگیزه نیاز است، یعنی انگیزۀ کار کردن در فضای نا برای شناسایی فرصت

ه را غنیمت اشته باشد فرصت مهیا شدآرام و پُر تَنش کشور. اگر فارغ التحصیل انگیزه برای کار د

شمرده واز آن استفاده بهتر می نماید. چون زندگی انسان هر چند در فضای نا آرام سپری شود 

ارزشمند تر از نا آرامی نیست؛ بلکه هدف برای زندگی وانگیزه برای ادامه آن ارزشمندتر از 

شود که اگر هر قدر برای ما آنست که انسان بیکار، پریشان ودرمانده شود. سوالی مطرح می

درد  مشکمحیط سخت شود ما انگیزه برای زندگی کردن را داریم یانه؟ اگر از دست پرخوری 

 شکمگوییم بخاطر شویم، آیا برای دفعه دیگر ضرورت به نان خوردن را داریم، یا اینکه می

 دردی آن روز دیگر هیچگاه نان نمی خوریم، این که ممکن نیست.

 و هدف رابطۀ فرصت

کنند و یک عمر حسرت و ندامت آنرا برخی از انسانها در انتخاب اهدافشان اشتباه می

چرا کاری را که دوست داشتم و استعداد دریافت آن را هم داشتم آنرا »گویند: خورند، و میمی

ی این شکست یک عمر بی رغبت و بی انگیزه زندگی و در نتیجه« دنبال نکردم واز دستم رفت

 د.نکنمی

که آگاهانه انتخاب شده باشد و شما خواستار دریافت آن باشید به شما ایجاد انگیزه هدفی

نماید تا هر کاری که الزم است برای بدست آوردن آن انجام دهید تا جایی که سماجت و می

آور و نمونه خواهد بود وآنقدر توانمند خواهید شد تا به قدرت ارادۀ شما برای دیگران شگفت

دست یابید. آنچه در این میان اهمیت دارد  ؛های فراوان همراه باشدهدفتان که هر چند با چالش
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این نیست که اهدافتان را خود بر اساس عالیق واستعدادهای تان انتخاب کنید، بدون اینکه 

 اهدافی که اطرافیان بر شما تحمیل»چونداشته باشند. تان برشما تأثیراعضای خانواده ودوستان

 (.43هـ: 1397)سعادت، « کنند هیچ تاثیری در ایجاد انگیزۀ شما نخواهد داشتیم

های طالیی های کاری و چانسکنند و فرصتافراد بدون هیچ هدف زندگی میاز برخی 

 دهند؛ اگر از آنها پرسیده شود، برنامۀ فردای تان چیست؟زندگی خویش را از دست می

دانم، اکنون تا فردا خدا بزرگ است، اصالً تا فردا که مرده وکه نمی»دهند: میجواب 

شروع را چه کاری خواهید مییا اگر بپرسید بعد از فارغ التحصیلی رشتۀ زبان وادب عربی، « زنده

«. شود، وطن هم اینطوری استهر کاری که پیش آمد، باید ببینم چه می»گویند: کنید؟ می

 انگیزه زندگی کنید.هدف وبیدرست نیست که شما بی ی من برای شما اینست کهتوصیه

اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید و مثل کشتی بدون مقصد روان شوید 

دانید چه می شود. ونمیافتد در دریای پرتالطم که اختیارش بدست بادهای موافق و مخالف می

در کدام جای است؟ هدف خود پس چه بهتر که بدانیم هدف مان چیست؟ وفرصت کاری ما 

ن شده یرا معلوم کنیم وبه سُویش در حرکت شویم، داشتن اهداف دقیق، روشن و از پیش تعی

حتمی و ضروری است، این کند وتالش برای آن ما را کمک میبرای رسیدن به موفقیت 

نگیزۀ شود، اریزی که از قبل برای آن برنامهرا بدست می آورد فرصت کاری است که  موفقیت

کاری را  دارد وتخصص فرصتشوق وعالقه موانع را بر می، کندهای الزم را مهیا میمهارات

 .نهدنامش را موفقیت میدر نتیجه آورد ونموده در تصرف می سراغ

 نیاوظیفه شناسی ورابطه فرصت با هدف سخن ،های کاریاکنون که پیرامون مفهوم فرصت

 کاری را شناسایی کنیم. شود که فرصت هایضرورت می ،گفتیم

 شناخت فرصت های کاری

های کاری مربوط تخصص بیشتری از فارغ التحصیالن رشتۀ زبان وادب عربی فرصت

شناسند. به همین دلیل استخدام ایشان با چانس وتصادف همراه نمی درستخویش را بطور 
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به جای اینکه خودشان را  .شودشوند که برایشان پیشکش میهای گماشته میاست. به فرصت

 میسر که برایشان شغل های اکتفا می کنندمناسب قرار دهند به بهتر وهای ها وفرصتدر موقعیت

. تعیین هدف به دهندقناعت میخود را به شغل های زودگذر یا هم می افتد وفاق تمی شود ویا ا

دهند به آنچه انه انجام میکند تا آنان مطمئن شوند اعمالی را که روزفارغ التحصیالن کمک می

شود تا آنان بتوانند خواهند برسند؛ ارتباط مستقیم دارد. این باعث میدر نهایت زندگی خود می

شان را خود بدست گیرند. اگر نتوانیم وضعیت خویش را امروز بسنجیم، سرنوشت زندگی

های ارتر امروز مهتوانیم وضعیت خویش را در آینده کنترول کنیم؛ یا به عبارت دیگر اگنمی

توانیم در آینده به شغل مناسب وشایستۀ برسیم. به ناچار محیط الزم رشتۀ خود را نیاموزیم نمی

آیند است. برای همین افرادی که کند که برای ما نا خوشپیرامون ما وضعیتی را بر ما تحمیل می

ند، به ناچار هر آنچه در مسیر زندگی انگیزه وهدف ندارند ونمی دانند که به کدام جهت برو

آید را باید بپذیرند. وپیش آمد امروز برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی برایشان پیش می

های شده؛ اکثرًا بیکاری واز دست دادن چانس های طالیی است که نه تنها باعث فرصت سوزی

سمی آنان و جبلکه ضیاع عمر، حوصله، توانایی، شور و شوق و حتی منجر به استهالک فکری 

 شود.در اندک زمان می
 

 فرصت های کاری برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی

های برای دریافت شغل مناسب ودلخواه هر فارغ التحصیل زبان وادب عربی باید فرصت 

ریزی کند. نا گفته نماند که میزان دریافت زیر را هدف قرار داده و برای رسیدن به آن برنامه

بستگی بر تسلط بر زبان عربی دارد. اگر دانش آموختۀ این رشته به زبان عربی به شغل مناسب 

ی نگاه کند، با عشق وعالقه بیشتری رشتۀ تحصیل ه وتعالیعنوان زبان وحی وکالم اهلل سبحان

گیرد. عالقۀ واقعی وتالش مستمر برای یادگیری شرط موفقیت است.  خویش را فرا می

توانند باشد ومیهای شغلی زیادی میمتخصصان خود دارای فرصتخوشبختانه این رشته برای 

های کاری همچون های گوناگون مشغولیت حاصل کنند. امّا فرصتفارغ التحصیالن در حوزه
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گردد که در رشته اش بدست آوردن بست کادری به عنوان استاد، برای کسانی میّسر می

ار نمی نیروهای متخصص و فعال هیچگاه بیک متخصص واقعی باشد وپشتکار الزم را داشته باشد.

 شوند. مانند و به راحتی جذب می

های کاری مرتبط به تخصص فارغ التحصیالن زبان وادب عربی که پس از مطالعه فرصت

 شود:وکارشناسی الزم برای ایشان شرح زیر نشاندهی می
 

 های مرتبط به وزارت خارجهبخش -1

ها وقنسلگری های افغانستان در اتیک سفارتخانههای دپلومریاست امور فرهنگی وبخش

ها ومحالت شغل یابی مرتبط به تخصص فارغ التحصیالن زبان وادب کشورهای عربی، وسیله

های کاریّ در آنها وجود دارد که اسناد و ارتباطات کشورهای شوند و فرصتعربی شمرده می

نامه را بدوش دارند. درین شعبات وتفاهمها  عربی، ارسال، حصول اسناد، وثائق و قرارداد نامه

باید فارغ التحصیالن زبان وادب عربی استخدام شوندکه تعداد از آنان متناسب با وظائف محوله 

 زیاد می شوند.

بخش امور قنسلی کشورهای عربی خاورمیانه و خلیج فارس، اسنادی راکه عنوانی وزارت 

نمایند، آنها را ثبت آرشیف وزارت ارسال می -از طریق ایمیل، فکس، پوسته خانه-امور خارجه

امورخارجه نموده و اسنادی را که به تصدیق نیاز دارد، به شعبۀ تصادیق امور قنسلی تحویل 

در بسیاری از موارد اشخاص غیر متخصص وغیر مسلکی درینجا اجرای وظیفه »دهند. می

کارمندان عالی رتبۀ وزارت  سفارش (. که اکثرًا بنا بر روابط و314م: 2006)غیاثی، « نمایندمی

بنا –شوند که در بسا موارد اسناد شهروندان مقرر می ییخارجه ویا بنا بر اغراض تباری وسلیقه

 گردد.تخریب ویا مفقود می -بر عدم دقت واعتنایی آنان

 «شایسته ساالری وسپردن کار به اهل»های متذکره وزارت خارجه بنا بر اصل اگر در بخش

ها صورت گیرد و فارغ التحصیالن زبان وادب عربی استخدام گردند، شکی نیست که مقرری

های بوجود آمده جلوگیری بعمل گیرد واز چالشکار بصورت دقیق، درست ومنظم صورت می
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آید. وهمچنان فرصت های کاری زیادی برای اوالد تحصیل کرده وطن مهیا شده وفرش می

 شود.بیکاری برداشته می
 

 هاهای افغانستان در کشورهای عربی وقونسلگریسفارتخانهکار در  -2

علت گشایش سفارت در یک کشور عربی واسالمی ضمن اینکه تقویت روابط سیاسی 

های همکاری میان کشورها از است در ایجاد همگرایی، ایجاد شغل، تحصیالت وتفاهم نامه

 سفارتخانه اشخاص آشنا با فرهنگوظایف سفیر وکارکنان آن شمرده می شود. باید در یک 

وتمدن عرب ومطالعه پیرامون سابقۀ دیرینه و در زمینه فراهم آوری فرصت کاری ومصالح 

های که امروزه در کشورهای عربی کشورش تجربه وتخصص کافی داشته باشد، این سفارتخانه

آورده  ییریایجاد شده به علت عدم تخصص وایدۀ کارشناسانه، نه تنها در روابط کشوری تغ

های تحصیلی شهروندان افغان را هم از دست های مهیا شده وبورسیهنتوانستند. بلکه فرصت

دادند. ونتوانستند تاکنون از بورسیه های کشورهای عربی استفادۀ درست نمایند ونخواستند 

م: 2006وسیلۀ سودمند ومؤثری برای دریافت همکاری آن کشورها و ایجاد شغل شوند )وکیلی، 

390 .) 

های افغانستان گشایش طوری که معلوم است در اکثری از کشورهای عربی سفارت خانه

یافته وفعالیت دارد: از جمله مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی، کویت و... و 

ان باید ابی است دیگر همه کارمندصبجز پُست سفیر و مشاورین وکارشناسان که سیاسی و انت

زایی بهتر واز فارغ التحصیالن زبان وادب عربی استخدام شوند و تازمینه اشتغالبطور تخصصی 

هم کار بصورت درست وتخصصی انجام شود؛ اما این فارغ التحصیالن فراهم شود و برای

شوند که نه تنها به کار شته میگماها اکثراً اشخاص عاطل متأسفانه در اکثریت این سفارت خانه

ن عربی آشنایی ندارند؛ بلکه از محیط و تاریخ و تمدن کشورهای عربی وارد نیستند وبه زبا

کنند ومصارف هنگفت خبر هستند و به بهانۀ یادگیری زبان عربی درامد ملی را حیف ومیل میبی



 

 د. گل محمد باسل وشریف هللا غفوري  نشاندهی فرصت های کاری فارغ التحصيّلن زبان وادب عربی در افغانستان 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        64-3811       2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

ها گردش یی در سفارتخانهگیرد وآنان چند سالی را بطور دورهکه باالی ایشان صورت می

 ها به مردم افغانستان ندارند.یجاد تفاهم و همکاری آن ملتکنند وتأثیری در روابط و امی

 های کشورهای عربی مقیم کابلکارمند و ترجمان محلی وکار در سفارتخانه -3

اسالمی درکابل به ترجمان کشورهای عربی و هایبسیاری از کارکنان ومنسوبین سفارتخانه

راهبردی وتحقیقی خویش در های وکارکن ساحوی نیاز دارند تا کارهای روزمره وفعالیت

های فارسی وپشتو افغانستان را به کمک ترجمان فنی به پیش ببرند. چون اکثریت آنان به زبان

 آشنایی ندارند. 

افغانستان در قلب آسیا در گوشۀ کره زمین در موقعیت استراتیژیک قرار گرفته که دل 

ا به شبه قاره هند وترکیه واروپکشورهای اسالمی، معبر وگذرگاه اموال تجارتی آسیای میانه 

است. ازین ناحیه مطالعه وتحقیق در این خاک که امپراطورهای بزرگی را به زانو نشانده است 

برای کشورهای جهان و منطقه حائز اهمیت است وهمچنان کشورهای عربی خاور میانه نه تنها 

باوری،  عمیق آئینی، در همسایگی نزدیگ افغانستان قرار دارند بلکه مشترکات و پیوندهای

(. وازین ناحیه افغانستان جز از خاک های 284م: 2006د )وکیلی، نفرهنگی، تمدنی وعرفانی دار

نشین رابطۀ با خالفت عباسی و عثمانی بوده و از این لحاظ برای کشورهای عربی ومسلمان

 افغانستان حائز اهمیت است.

ی وصنعتی کشورهای تمالت تجارهای کشوری آنان و معااز جانب دیگر کار وفعالیت

به خارج از محیط سفارت  بنا بر ضرورتتواند انجام شود وآنان عربی در محوطۀ سفارت نمی

و ارزیابی سطح فرهنگ و وضعیت مردم عامه، باید داشته باشند و ازین لحاظ ناگزیرند ترجمان 

ها چه بهتر که از داشته باشند تا کار های شان بصورت درست وفنی انجام شود واین ترجمان

فارغ التحصیالن زبان وادب عربی استخدام شود تا ضمانت کاری وپیشبرد امور بصورت فنی 

 انجام شود وهمچنان سبب همزیستی، انسانیت وهمدردی، روابط نیک وحسنه با آنان گردد. 
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دهد به اشخاص هیچگاه یک کارمند فارغ التحصیل زبان وادب عربی به خود اجازه نمی

لوماتیک خیانت کند وباعث خدشه دار شدن روابط سیاسی شود. پدر ساحه وکار د خارجی

چون در چهار سال تحصیل خویش موارد ازین دست را پیرامون تاریخ وفرهنگ عربی و حس 

است وهمچنان باعث روان شدن زبان عربی وازدیاد تجربه برای فارغ  آموختههمجواری 

التحصیالن می شود، چه می شود فضای کار ادامه رشته تحصیل وتجربه در رشته مورد تخصص 

 باشد.

وهمچنان کار به صفت مشاور ومترجم اشخاص بلند رتبه دولتی که به کشورهای عربی 

تفاهم نامه ها  وبرنامه های اقتصادی به کشورهای عربی سفر می نمایند واکثرًا به منظور امضای 

سفر می نمایند نسازمند مشاور ومتکلم عربی اند که متأسفانه در کشور ما افرادی به صفت مشاور 

ومترجم با افراد بلند رتبه ودپلوماتیک سفر می نمایند که آگاهی درست از زبان عربی وفن 

 .به کار گماشته می شوندترجمه نداشته وکثرًا افراد غیر متخصص 

 کار در مربوطات وزارت حج واوقاف  وراهنمای ساالنه حجاج -4

های منظم وثابت در داخل وزارت حج و اوقاف ومربوطات آن وریاست ضمن اینکه بست

والیات کشور، مطابق با تخصص فارغ التحصیالن زبان وادب عربی؛  34های حج و اوقاف در 

و مقطعی که ساالنه برای ارشاد ورهنمایی حجاج بیت الحرام وجود دارد. بست های غیر ثابت 

گیرد. چون در نظر گرفته شده است به تخصص فارغ التحصیالن زبان وادب عربی تعلق می

ساالنه تعداد زیادی حاجیان از افغانستان به مقصد ادای فریضۀ حج به عربستان سعودی سفر می 

با زبان عربی آشنایی ندارند وآنان به معلمان با سواد ودر کل نمایند که اکثریت از آنان بی

 حوصله، متخصص وکارکشته وبرومند نیاز دارند.

والر هزار دسه از  ل و مصارف شخصی شهروندان که بیشترازینکه حج فرضی با تموی

امریکایی هزینه دارد. و انجام مناسک حج بصورت درست و مناسب بدوش معلمین حجاج 

شود، تا حاجیانی که اکثرًا بیسواد وکم سواد ومُسنّ هستند وادای ارکان وشروط حج سپرده می
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از آنان باز نماند وحج آنان بصورت درست انجام شود، معلمان حجاج مکلف به راهنمایی 

ها که درین سالوآموزش مکرر آنان هستند که این موارد از حوصله و ظرفیت معلمان انتخابی

ا امتحان نمایشی واغفال اذهان مردم صورت می گیرد؛ بدور است. که از طرف حج و اوقاف ب

اکثری از آنان کارمندان برحال وزارت حج و اوقاف ومأمورین دولتی هستند، کارهای خویش 

پردازند این در حالیست هزاران جوان فارغ التحصیلی می تفریحرا نیمه تمام رها کرده وبه سیر و

ف یادی گیری زبان وفرهنگ وادب عربی نموده اند بی که سالیان از عمر خویش را صر

سرنوشت وبیکار در شهرها وقریه مصروف اعمال شاقه هستند وکارشناسان ومشاوران وزارت 

طه بحج واوقاف، کارمندان وکارکنان اداره خویش وکارمندان دیگر ادارات دولتی که با آنان را

یک طرف رهنمایی حجاج بصورت درست  نمایند، که ازمی رردارند به حیث معلمان حجاج مق

روند نه چون آنان برای کمایی وسیر وچکر می»شود به گفته دپلومات امین وکیلی انجام نمی

ربستان سعودی می فرستیم انجام وظیفه در حالی که ما ساالنه بیش از سی هزار حاجی به ع

شود ومتأسفانه گیری نمی ازین فرصت برای معرفی درست چهره راستین افغانستان بهرهمتأسفانه 

همه مواردی مراسم حج وعمره ازین ناحیه برای افغانستان بیشتر بار منفی داشته است ودلیل آن

 (. 388م: 2006)وکیلی، « است که بدان اشاره شد

اگر اعزام کارمندان برحال دولتی بصفت معلم حاجیان انجام درست وظیفه باشد، کارمند 

حوله و استحصالی خود را به که وظیفۀ م مسؤلیتکارمند دیگر وزارت حج و اوقاف ویا هر 

شود اگر معلم گذارد. واز طرف دیگر رهنمایی وارشاد حاجیان بصورت درست انجام نمیمیوا

حجاج هدفش ادای فریضۀ حج وانجام عبادت وتوبه باشد، باید دست از خیانت وحق تلفی 

ی حج ی محولۀ خویش به بهانهو در وظیفهکند که حق دیگری را تلف نه کند بردارد و توبه

روا ندارد، این موارد همه باعث آنست که این مشاوران وزارت حج و اوقاف و دولت را خیانت 

 مردان دست از خیانت بر نمی دارند وحق تلفی کار روزمرۀ آنان شده است. 
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وادار  کرده، بیکار مجبور به انجام کاریی مظلوم، تحصیلپس اینجاست که این کتله

گیرد. واز جانب دیگر نه تنها کار به شوند که رفاه، آسایش، امنیت وسالمتی را از جامعه میمی

شود که این مفتی صاحبان وعلمای ساالری در نظر گرفته نمیاهلش سپرده نه شده واصل شایسته

 کنند.دربار فرش بی عدالتی را بنام الحاج مولوی مفتی فالنی در وزارت اوقاف پهن 

بصورت درست وتسلیم حق  مسؤلیتراه حلّ اینست که در صورت رفع نیازمندی وادای 

ه هم ک -به حقدار باید بسیاری از معلمان حجاج کشور از فارغ التحصیالن زبان وادب عربی

استخدام شوند، تا جوابگوی صادقانه برای  -معلومات فقهی دارند وهم مهارت گفتگوی عربی

 تراکم بیکاری تقریباً پنج هزار فارغ التحصیل رشته عربی که در سرتاسرمردم وملت باشند وهم از 

برند جلوگیری بعمل آید وهمچنان این معلمی ورهنمای حجاج نه تنها درس علمی کشور بسر می

افزای برای آنان شود؛ بلکه مُکمّل درس های چهارساله ایشان به صفت یک سیر علمی وتجربه

باشد ودر بسا موارد باعث شکستن مرز بیکاری وبیداری ایشان در زندگی برای ایشان  جریاندر 

شود وبعد از گذشت چند سال حس کارآفرینی را در آنان بوجود خواهد دنیای کسب وکار می

ل زایی برای همنوعان خویش گردند. ولی برای بسیاری از معلمان اغتشاکه زمینه ساز وردآ

حجاجی که کارمندان ادارات دولتی هستند این تنها یک سیر وسفر خواهد بود وبس. نه درس 

تواند به یمعبادات فرق اش درین است که شخصی وتجربه ونه هم عبادت، فریضه حج با دیگر 

شود وپروسه باشد درین صورت حج باالیش فرض میشخصاً توانایی مالی داشته که حج  برود 

تمام گناهان  وندامت ازن توبه ضمن ادای ارکان ومناسک حج در ضم حج طوری است که

اش باشد. از دانشمندی پرسیده شد چطور بفهمیم که حج فالنی قبول شده است یا نه؟. زندگی

کار پس از ادای حج نیکودر صورتی که توبه نماید وتوبه اش قبول شود. و»در پاسخ گفت: 

پس این کارمند دولتی چگونه توبه اش قبول خواهد شد در حالی که از ظلم وحق تلفی «. گردد

 دهد. واهلل اعلم.توبه نکرده است وبه آن ادامه می
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 های کشور های کادری وتدریس در پوهنتونکار در بست -5

ورا( )مقطع ماستری ودکت فارغ التحصیالن زبان وادب عربی با تحصیل در مقاطع باالتر

توانند ساحۀ بازار کار خود را وسعت ببخشند وبه صفت معاون استاد بطور رسمی در می

هیئت  یتهای که رشتۀ زبان وادب عربی را داشته باشند، بعد از طی مراحل رسمی عضوپوهنتون

می را علحقاق کادر های ستآورند. در صورت استخدام بطور کلی تمام امی تدریس را بدست 

 شود.شوند. واین شغل بهتر وآبرومند تری است که در افغانستان سراغ میمستحق می

ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی به سه روش زیر صورت پروسۀ استخدام در پوهنتون

 گیرد:می

توانند از طریق فارغ التحصیالن زبان وادب عربی در افغانستان می: استخدام رسمی -الف

ی فارغده زبان وادب عربی را پوهنتون کشور که رشته 12د وبصورت رسمی در رقابت آزا

دارند؛ استخدام شوند. البته این سِمت برای فارغ التحصیالن لیسانس مشکلتر از فارغ التحصیالن 

خویش را در خدمت ماستر  کادریها ترجیح می دهند بست ماستر و دکتور است وپوهنتون

(. افغانستان تنها 221هـ: 1395ه استخدام رسمی در آورند )فکری، ودکتور قرار دهند وآنرا ب

کشوری است که تحصیل کردۀ لیسانس را بصفت استاد در پوهنتون های کشور استخدام 

 کند.می

توانند از طریق رقابت آزاد فارغ التحصیالن زبان وادب عربی می: استخدام بالمقطع -ب

کاندیدان از طرف مرجع استخدام کننده به قرارداد  وکنفرانس در خدمت تدریس قرار گیرند که

یکساله موافقه نموده وبه تدریس مشغول شوند ودرین پروسه کارمند بصورت قرار دادی در 

استخدام رسمی بالمقطع قرار گرفته ومعاش اندک همانند معاش یک معلم مکتب را دریافت 

دگی اش را باشد که تکافوی زن کند ولی معاش ماستر ودکتور نسبت به لیسانس بیشتر میمی

 کند.می
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ها که اعضای کادر علمی شان برخی از پوهنتون استخدام افتخاری)کار آموزی(: -ج

برند ویا هم اعضای کادر علمی کمتری دارند وبه آموزگار نیاز دارند. در مقاطع تحصیلی بسر می

نند، واکثرًا استادان کضمن این که بصورت رسمی استادان قرار دادی بالمقطع استخدام می

قراردادی بخاطر کم بودن معاش بطور افتخاری به تدریس می پردازند بسیاری از آنان نو فارغ 

های کشور هستند برخی از آنان بصورت افتخاری برای صنوف )سال اول التحصیالن پوهنتون

ن ایشاکنند تا حد اقل تنوع استاد در آموزش مضمون صورت گیرد وبرای ودوم( تدریس می

  ی مهمی که یک دانش آموختۀکار آموزی درست فراهم گردد، نکته تدریس وزمینه تجربه

کارآموز در آغاز تدریس باید آن را مد نظر داشته باشد اینست که تجربه را بر درآمد وثرت 

تواند از مثقال های طال ترجیح دهد گاهی پول پاداشی نیست که فوراً بدست آید. امّا تجربه می

 ارزشمند تر باشد.

اشد فارغ التحصیالنی می ب مستلزمها ومؤسسات تحصیالت عالی اکثراً تدریس در پوهنتون

های که در مقاطع ماستری ودکتوراه بسر می برند وبا باال بردن تحصیالت عالی میزان فرصت

ت در مربوطا بست کادریاستخدام  توانند درمیودر اندک زمان  هکاری خود را بیشتر نمود

 لحظات بیکاری چنین دانش آموختگان کمتر از انتظار است. ،دینوزارت تحصیالت عالی در آ

 تدریس در پوهنتون ها ومؤسسات تحصیالت عالی خصوصی -6

فارغ التحصیالن که به خوبی زبان وادب عربی را فرا گرفته اند وبر آن مسلط هستند 

در اندک زمان به استخدام وهمچنان مهارت های الزم را در رشته خویش بدشت آوردند 

توانند استحصال وظیفه وهمزمان های کلیدی آن میهای خصوصی در آمده ودر پستپوهنتون

 به تدریس بپردازند. 

توانند در دانشکده شرعیات، حقوق، تعلیمات اسالمی، تعلیم وتربیه وزبان وادبیات آنان می

سی وزبان وادب پشتو وغیره تدریس های علوم وفرهنگ اسالمی، زبان وادب فاردر دیپارتمنت

های خصوصی محدود به دوران خدمت نبوده وبه نمایند. ازدیاد معاش ومکافات پوهنتون
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توانند زمینه فراهم گیرد ودانش آموختگان میشایستگی، مهارت وپشت کارکارمند ارتباط می

 آوری اقتصادی ودرخش علمی خویش را در اندک زمان مهیا سازند.

نبوده محدود های فوق التحصیالن زبان وادب عربی به دانشکده ورشته تدریس فارغ

شناسی، های دیگر علوم انسانی همچون علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانتوانند در رشتهومی

های  ماستری ودکتورای دیپاتمنتبرنامه های  تدریس نمایند. بطور مثال تاریخ وسیرت اسالمی

جز از بمضامین را می خوانند که بر عالوه مضمون عربی،  کابل ی پوهنتوندری وپشتو -فارسی

 .فارغ التحصالن زبان وادب عربی؛ دیگران نمی توانند بطور شایسته آن را تدریس نمایند

قافت ثخوشبختانه فارغ التحصیالن زبان وادب عربی می توانند بغیر از آن رشته ها، مضامین 

ای دیگر علوم تجربی وطبی تدریس نمایند که به هرا در دانشکدهوفرهنگ اسالمی اسالمی 

افزاید. اگر فارغ التحصیالن با شناسایی های کاری آنان میوسعت ساحۀ کار وازدیاد فرصت

های الزم را بخرچ های متذکره اقدام به دریافت شغل وبرای بدست آوردن آن مهارتفرصت

اهم خوشبختی را برای خویشتن فر دهند نه تنها دائره بیکاری تنگ تر خواهد شد بلکه روزنۀ

 خواهند نمود.

 ی وصنعتیتترجمان شرکت های تجار -7

های که برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی شایسته ومناسب است شغل یکی از فرصت

برای اجرای معامالت خویش که های های تجارتی وصنعتی است، شرکتترجمانی در شرکت

ی آنان تترجمان ضرورت دارند، نه تنها گسترش معامالت تجاردر کشورهای عربی واسالمی به 

گردد، ضرورت به فهم بین ایشان تبادله می نیاز به ترجمان دارد بلکه اسناد وقرار دادهای که در

باشد.  تی عرب. خصوصاً زمانی که یک طرف معامله تجاررا داردطرف معامله  درست هر دو

شرکت  اتصاالت در افغانستان،  مخابراتی شرکتمثال به عنوان  (.222هـ: 1395)فکری، 

اس درکشور ایران که اصالً از بن واس ایرانسیلشرکت مخابراتی وارد در پارکستان، مخابراتی 
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مخابراتی عربی بوده وبه اشخاص مشاور ومتکلمی عربی نیاز دارد که تیم های یک شرکت 

  .تخنیکی را زیر نظارت داشته باشد

ه از منابع استفاد کاری برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی بخش دیگر از فرصت های

بسیاری از کشور های یگانه درآمد طوری که معلوم است ، عربی است اقتصادی کشور های

، دندان هنشهروبطور مثال بسیاری از  .منطقه استفاده از منابع اقتصادی کشور های عربی است

 عین منبازودر کشورهای عربی کار می کنند  بشریتحت عنوان قوای ، بنگله دیش وپاکستان

 شرکت های استخدام کننده در پاکستان برای کشورهای عربی استفاده می نمایند. وهمچنان

 یسیاربهمچنان و.  وغیره ترویل سنتر شرکت :د همانندگر آماده نموده وبه آنجا می فرستکاری

 منظور فرا می گیرند.  از شهروندان چینی غیر مسلمان زبان عربی را برای این

های اخیر معامالت تجارتی کشور ما در سال گردد کهحالی مطرح میدر مورد این 

های صنعتی ایشان بیشتر شده وسرمایه گذاران باکشورهای عربی وتجاران عرب زبان وشرکت

زیادی از کشورهای عربی را عالقمند سرمایه گذاری وصادرات به افغانستان نموده است 

ن سرمایه داران وشرکت های تجارتی هم در کشور های عربی خلیج فارس از جمله وهمچنا

سوریه ولبنان که به استقبال سرمایه گذاران افغانی  عراق،امارات متحده عربی، کویت، قطر، 

 نشسته اند.

ر با کشورهای عربی نسبت به هر زمانی دیگتوأم ما معاماتی در کشوری وتامروز روابط تجار

و واردات ما چند برابر صادرات ما از کشورهای عربی خلیج فارس است. از جمله بیشتر شده 

کاال واجناس وارداتی: موترهای نو وچلیده از شهر های دُبی وابوظبی کشور امارات متحده 

عربی، بحرین وسامان آالت موتر وماشین آالت الکترونیکی، اقالم عطاری وتیکه های فیشن، 

و و روغنیات موتر وسامات آالت برقی وغیره. این همه از کشورهای انواع صابون واشیای شستش

شود ودر مقابل تنها اقالم صادراتی ما به کشورهای عربی: میوه های خشک عربی وارد می
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همچون پُسته، بادام، زغفران، زیره، قالین افغانی، صنایع دستی، پوست قره قل وغیره واز معدنی 

 تی وگرانیت می باشد.باب: الجورد، آهک، سنگ های قیم

غیر از کشورهای عربی روابط تجارتی گستردۀ با کشور های اسالمی از جمله کشور ما به 

ان که آن دمالیزیا، اندونیزیا، بنگله دیش، سریالنکا ونیپال ودیگر کشورهای شبه قاره هند دار

 به عربی سخن بزنند. در جریان معامله جیح می دهندتر
 

 

 وزارت معارفکار وشغل معلمی در  -8

شغل معلمی وظیفۀ مقدسی است که اکثری از فارغ التحصیالن زبان وادب عربی از گذشته 

های دور بدینسو بدان مشغول ودر خدمت اوالد وطن وتنویر اذهان ایشان قرار دارند، ولی 

 وآغاز مضمون عربی از وقواعد آن عربی مضمونمتاسفانه به نسبت کم بودن ساعات درسی 

، ساحه کاری راکه زیادتر از توقع است برای فارغ لیسه دوازدهمالی صنوف صنوف هفتم 

 التحصیالن زبان وادب عربی تنگ تر شده است. 

ر آن دستواگر بصورت درست، علمی، منطقی واساسی فکر شود در کشور اسالمی که 

های ملی وشرایع اسالمی همه به زبان عربی وزبان اربعه فقه ،احادیثقرآن کریم به زبان عربی، 

ارزیابی فیصد متأثر از ادبیات عربی است. و 60ادبیات فارسی وپشتو وازبکی ما بیشتر از یعنی 

دبیات واصطالحات عربی ا فهم یاز روزنهتحصیلکردگان ما هم  علمی سطح سواد ودانش

اوران وزارت معارف کشور ساعات کارشناسان ومشپس بی انصافی است که شود. سنجدیده می

 در کل هفته دوساعت وآغاز تدریس زبان عربی را از صنوف هفتم مضمون عربی رادرسی 

قل ونا عدالنه است، باید حد ا ه ریزی کرده اند که خیلی غیر منصفانهنهم برنامصنون الی  آغاز؛

م ابتدائیه الی واز صنوف چهار باشد ساعات درسی زبان وقواعد عربی چهار ساعت در هفته

هم خدمتی  -توقع نمی رودازین نظام بعید که  –صنوف نهم متوسطه تنظیم شود. اگر چنین شود 

ونسل آینده  -ونوجوانان جوانان –دانش وفهم اوالد وطن  ،است که در باال بردن سطح سواد
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ی م مهای کاری مناسبِ برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی فراهشود وهم فرصتانجام می

 شود. 

ار عربی در دعلی الرغم آنکه ادعای کارشناسان وزارت معارف شاید آن باشد که مضامین 

یس به عربی تدردر عموم تمام مضامین است و بیشترها ومدارس دینی دولتی وخصوصی العلوم

ها شعار است و درمفردات درسی دار العلوممی شود، در پاسخ باید گفت که این در حد یک 

عی اضافه وعلوم اجتما ،زبان وادبیات ،مضامین ساینسیبجای مضامین عربی اکثرًا دینی ومدارس 

شود ت که آنهم از طرف کسانی تدریس مینام مانده اس تنهامضامین عربی برای شده است و

بجز تعداد  ،آگاهی درست از قواعد وزبان عربی ومزایای تاریخ وفرهنگ عربی ندارندکه 

 محدودی که آنان انگشت شمار وقابل قدرند. 
 

 دار الترجمه رسمی )ترجمه اسناد و وثائق رسمی( -9

یکی از فرصت های کاری رسمی وتخصصی برای فارغ التحصیالن زبان وادب عربی، 

جواز کارگاه ترجمه فنی ویا دار الترجمه است، ساالنه افراد نخبه ومجرب از فارغ التحصیالن 

ادب عربی میتوانند از طریق امتحان ویک سری کار های اداری به دریافت جواز دار زبان و

الترجمه از وزارت عدلیه کشور موفق شوند. که توزیع این جوازنامه بسیار محدود بوده وبرای 

 افراد کار کشته ومجرب میّسر می گردد.

ی لی )لیسانس، ماسترهای آن با ترجمه اسناد وسوابق تحصیوفعالیتالترجمه رسمی  کار دار

رسمی  شامل تمام اسنادودکتورا( ترجمه تذکره ها، قباله، اسناد ملکیت های منقول، وغیر منقول، 

 فیس ترجمه می شود.هزینه یعنی گردد که در بدل پرداخت می

و وزارت امورخارجه ترجمه های رسمی ایشان را تصدیق نموده وجهت معامالت تجاری، 

سازی، تبلیغ عقاید ادیان وتمام فعالیت های انسانی از آن کار گرفته روابط فرهنگی، اعتماد 

شود وبه کشور های جهان فرستاده می شود. از جمله ترجمه دوسیه های پناهندگی برای می

های شهروندان گذر نامهاسترالیا وامریکا که اکثرًا فتوا ها و ،شهروندان افغانی در کشور های اروپا
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های خارجی ترجمه نموده و وزارت خارجه هم آنرا تایید نموده به سفارت را به زبان دین گریز

 ویا بخش پناهندگی کشورهای خارجی جهت اخذ پناهندگی گسیل می شود.

م شده استخداچه بهتر که فارغ التحصیالن متدین زبان وادب عربی درین دار الترجمه ها 

از ترجمه کارهای شنیع وغیر دینی شهروندان جلو گیری نموده وآنان را تا  ایدکار نمودر آن 

برای هد ودبعند الموقع به حکمتها وخوبی های دین مبارک اسالم آگاه نموده و برای آنان تذکر 

 اضرار ادیان ومحیط کشور های غربی را بیان نماید.آن 

 ترجمه کتب ومتون عربی -10

به کم جنجال است بلکه یک شغل پُر در آمد وتجر مترجمی نه تنها یک شغل مناسب ونسبتًا

در  ویشرا افزایش می دهد بلکه در ارسال نظریات خ آنمعلومات علمی نه تنها است نیز افزا 

های عربی در کشور ما ترجمه متون وکتاب»داشته باشد. افکار دیگران نقش مهم تری میقالب 

ن ترجمه متو کانون هایدر لزم فضای کاری مستبه افرادی که به زبان عربی تسلط داشته باشند 

شود چون بازار کتاب ما نیاز مبرمی به ترجمان داردکه به زبان وکتابهای عربی کامالً احساس می

(.  مترجمی نه تنها فرصت دیگر 224هـ: 1395)فکری، « عربی وکار ترجمه مهارت داشته باشد

ن وادب عربی است بلکه یک شغل فارغ التحصیالن زبا مهیا شده برایاز فرصت های کاری 

آزاد وآبرومندی است که نیاز به دفتر، دُکان، مکان وآدرس مشخص، میز کار وتشکیالت ندارد 

 واجرای این شغل نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی های کالن هم ندارد.

مترجم می تواند در پشت یک میز وکمپیوتر بصورت آنالین وغیر آنالین کار ترجمه را 

اخر  دری وپشتو وازبکی، درین او -به پیش ببرد، وضرورت کارگاه ترجمه به زبانهای فارسی

بیشتر شده ونیاز های جدی را بوجود آورده است. ترجمه متون وکتب عربی در حقیقت انعکاس 

دیدگاه نویسنده عربی زبان به زبان های ملی است. برای خوانندگانی که به زبان عربی دسترسی 

کمتر  بیصوصاً شاگردان مکاتب ودانشجویان پوهنتون های کشور که به زبان عرندارند وخ

 ند.آشنای
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در  دکه میزان تسلط ایشان بر این زبان باالتر باش میسر می شودفرصت مترجمی به کسانی 

فحات قبل در یکی از ص ها. سالآن صورت می توانند درین کار درخشش بیشتری داشته باشند

کتابی ره ؛ نوشته بودخوانده بودممطلبی را پیرامون نشر وترجمه کتابها در سطح جهان جراید 

آن به زبان جاپانی  ترجمه شدۀبعد از یک ساعت نسخۀ  نشر می شودهای که در جهان چاپ و

وهمچنان دوساعت پس از نشر برگردانی آن به زبان فارسی در  شود در کشور جاپان نشر می

انس چ چانس ترجمه را به این سُرعت نمی داشته باشد شود. البته هر کتابتشر میکشور ایران من

که حاوی نظریات جدید در ساحه اقتصاد، انکشاف وبرنامه میسر می شودای هآن کتاببرای 

ریزی، ودر پیشرفت وتوسعه دولتها نقش به سزایی داشته باشد، اقبال ترجمه ونشر را در اسرع 

های توسعه یافته ویا درحال توسعه از چنین کارگاه ترجمه  وقت دریافت می کند. یعنی کشور

فنی ومجهز برخوردارند که نظریات علمی جدید را که در جهان نشر می شود به مجرد نشر به 

 دهند.بزبان خویش ترجمه نموده وبه دسترس دیگران قرار 

 کار در اکادمی علوم افغانستان وتحقیق وترجمه آزاد -11

ترجمانی برای رسانه های صوتی وتصویری جهان عرب واسالم یکی از فرصت های آزاد 

در سطح منطقه است که برخی از فارغ التحصیالن رشته زبان وادب عربی بدان مشغولیت دارند 

توانند افراد زیادی از آنان به این فرصت های کاری مشغول شوند وبتوانند ازین طریق امرار ومی

 نمایند. تشیمع

ن گذشتۀ تاریخ بدینسو در افغانستان بصورت آزادانه وجود داشته تحقیق وترجمه از دورا

ودرین ساحه کار منظم دولتی که به چشم می خورد، اکادمی علوم افغانستان است که برخی از 

فارغ التحصیالن زبان وادب عربی در دیپارتمان مربوط زبان های خارجی اکادمی علوم افغانستان 

 باشند. مصروف تالیف وتحقیق وترجمه می 

قات یک مرکز تحقی -که فرصت های شغلی در اکادمی علوم افغانستان  است قابل ذکر

فقط کادری بوده وبا امتیاز باال وترفیع علمی اعضای آن مرتبط  -منظم علمی وتحقیقی است
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 های ارزشمندیها ومؤسسات تحصیالت عالی؛ فرصتهای کادری پوهنتونستاست وهمانند ب

ی تحقیقات علمی وطن ما در آن مشغولیت یادی از دانشمندان ومتفکران عرصهکه تعداد زاست 

های کادری بستتوانند برای دریافت واستخدام دارند. وفارغ التحصیالن زبان وادب عربی می

اکادمی علوم افغانستان، ضمن درجه تحصیالت باالتر علمی به مهارت های تحقیقی وفکری 

 د. راست که از قبل باید خود را برای آن آماده ک یورضر دست یابند برای دریافت آن
 

 کار در مجله ها ونشریه ها -12

فعالیت فارغ التحصیالن رشته زبان وادب عربی در نشریه ها دفتر روزنامه مجله ها 

ومؤسسات مطالعاتی وتحقیقاتی امروز افزایش چشمگیری داشته است. وهمچنان ترجمه ودوبله 

ربی به فارسی وپشتو ویا هر زبان دیگری از فرصت های شغلی است نمایش نامه ها وفیلم های ع

است  انزم درمورد که فارغ التحصیالن زبان وادب عربی می توانند در استخدام آن درآیند. این 

که درو دیوار وطن از ناحیه افکار وافالم وارداتی مزخرف غربی وشرقی در امان مطرح می شود

زیونی در وطن ما که در خدمت دستگاه های غربی قرار دارند نیست وهر روزه استیشن های تلوی

ه اند را نشانه گرفت -و مغزهای آنان–ونسل آینده واوالد وطن را تیر های سکوالریستی خویش 

وافکار زهر آگین خویش را توسط امواج تلویزیونی در مغز های ایشان تزریق می نمایند، چه 

های دوبله وبرگردانی فلم ها ونمایش نامه ها اشخاص متدین فارغ التحصیل بهتر که در کارگاه

زبان وادب عربی قرار بگیرند ودر فضای ترجمه افکار زهر آگین آنان را سانسور نموده، در خط 

همکاری بیدریغ نمایند، این عمل در ذات خود نه تنها را اوالد وطن برای نجات اول مبارزه 

 در حقیقت قرار گرفتن در خط اول جبهۀ مبارزه بلکهت کاری است اشغال وپر کردن یک فرص

وبکار بردن اسلحه ایشان از نوع خودشان است که در واقع ازین طریق رهبری کردن مؤفقانه 

 جبهۀ مبارزه در مقابل دشمن  وجنگ سرد است.
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  های تلویزیونیبرنامه های عربی چینل و فرصت های کاری آنالین وکمپیوتری -13
 

از فرصت های کاری فوق فرصت های شغلی دیگری مانند تدریس آنالین زبان عربی، غیر 

اکادمی زبان عربی، کار در رسانه های جمعی، حروف چینی آثار کمپیوتری و ویراستاری آثار 

 عربی واکادمی آنالین قرآن کریم وآموزشگاه های آموزشی عربی وغیره.

التحصیالن زبان وادب عربی میتوانند بصورت از فرصت های کاری آزادی است که فارغ 

آزاد وغیر وابسته به کار آفرینی وایجاد شغل برای خویش ودیگران مبادرت ورزند ومیتوانند 

 ازین طریق امرار معاش نمایند.

امروزه با همگانی شدن رسانه های جمعی از برکت دنیای مجازی وتکنالوژی وانترنیت  

است، ومیتوان تمام کارهای علمی وتحقیقی ومطالعوی را ازین کار در فضای مجازی بیشتر شده 

 طریق انجام داد واستفاده درست ومعیاری را ازین طریق نمود.

کار در رسانه های دیداری وشنیداری وبرنامه های عربی در چینل های افغانی از فرصت 

رنامه وکار درین بهای کاری است که فارغ التحصیالن زبان وادب عربی را بدان فرا می خواند. 

های تلویزیونی به زبان عربی از آن جهت مهم است که میتواند در معرفی فضای کشور وبرنامه 

کشوری وروابط افغانستان با کشورهای عربی می تواند زمینه ساز وکارگر باشد وهمچنان های 

 افغانستان به عربهای گردشگر وایجاد فضای مناسب برای گردشگری  معرفی جاذبه های

گردشگران بین المللی می توانند فرصت های کاری  بیشتری برای شهروندان مهیا کند. این 

موضوع ایجاب یک معلومات کامل ومفصل را می نماید وپرداختن به آن از حوصله این مقاله 

  بدان خواهیم پرداخت.-در آینده نزدیک–خارج بوده وإن شاء اهلل در بحث مستقلی 
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 یافته های تحقیق

شوند که بصورت اوسط های کشور فارغ میه بیش از صد هزار دانشجو از پوهنتونساالن

د وتعداد محدودی ندهنزدیک به هزار تن آنان را فارغ التحصیالن زبان وادب عربی تشکیل می

های نا مناسب ویا هم اعمال شاقه مانند ویا به شغلشوند ودیگران همه بیکار میاز آنان جذب می

کش در شاروالی ویا ها، کار بصفت جاروببریرها، باترانسپورت، موتر شویی همانند کار در

های کاری مرتبط با شوند. وهمچنان بسیاری از ایشان از فرصتها مصروف مینگهبانی شرکت

های کادری وشغل بست چونرشتۀ خویش آگاهی نداشته ویا هم برخی آشنایی داشته باشند 

به دلیل کم دانشی در ادبیات عربی وعدم مهارت در ویا هم ! که محدود وزمان بر است معلمی

پوهنتونها ومؤسسات تحصیالت عالی، اکادمی علوم وریاست تالیف  استادیهای امتحان بست

های کنند غیر از بستشوند وفکر میوترجمه ویا هم محدود بودن بست های معلمی؛ رد می

ر چه ه. واین باعث دلسردی  وافسردگی کاری دیگری برای ایشان نیستمتذکره دیگر فضای 

 آورند.گردد ونا گزیر به شغل های شاقه روی میایشان میبیشتر 

های کشور ها، مؤسسات وسازمانهای متذکره از طرف وزارت خانهاز شغل در اکثرِ

ده پسند ایشان بوآفاقی فارغ التحصیالن زبان عربی، مورد  هایهای مهارت زبانی ودانشویژگی

ها مشغولیت حاصل به آسانی در این بخشتوانند واقع دانشجویان با فراگیری زبان عربی میدر و

سخن بگویند  به عربی فارغ التحصیالن نمی توانند بطور سلیس ورواناز اغلب متاسفانه کنند؛ امّا 

ویا هم به عربی می توانند سخن بگویند ولی معلومات ایشان در راستای ادبیات عربی سطحی ونا 

در وظایف متذکره با کُندی مواجه کرده ودر بسا را استخدام آنان فوق  چیز است که موارد

 .گرددموارد سبب بیکاری ایشان می

اینست که اکثری فارغ التحصیالن زبان افزاید های تحقیق میچالش دیگری که به یافته

عربی مهارت های مورد نیاز را متأسفانه ندارند برای مثال؛ یک فارغ التحصیل زبان عربی بخواهد 

ترجمان یک سفارتخانه کشور عربی یا یک سازمان فرهنگی شود، باید با رشتۀ مترجمی، 
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اند یگر آشنا باشد تا بتوفرهنگ، ادبیات عربی، تاریخ وتمدن عربی ومهارت های ارتباطی د

های رشته عربی در که آموزشترجمان خوب برای مرجع استخدام کننده شود، در حالی

ی زبان های دیگر همچون: ترجمهشود وتخصصها صرفاً مربوط زبان وادبیات عربی میپوهنتون

 عربی، تمدن وفرهنگ عربی وآموزش اختصاصی مکالمه عربی در مقطع لیسانس وماستری تا

های تخصصظرفیت ها باال برده شود وها، راه حلّ اینست که هنوز نیست. برای گذر ازین چالش

ت مهارروی دست گرفته شود وجهت فراهم کردن الزم برای یاد دهی برنامه های ایجاد و جدید

 .تالش های جدّی صورت گیردزبان وادب عربی  دانشجویانبرای  های

 نتیجه گیری

دهدکه افزایش جمعیت وشدت ها نشان میهای تحقیق بررسییافتهبا توجه به تحلیل 

فشارهای بیکاری در بین فارغ التحصیالن زبان وادب عربی برخی از آنان نسبت به دوران تحصیل 

های کاری کنند. کارشناسی دقیق نه تنها برای شناسایی فرصتورشتۀ خویش احساس زیان می

ریزی برای مهار بیکاری وتحقق اهداف توسعه لحاظ برنامه برای فارغ التحصیالن کنونی، بلکه به

وپیشرفت کاری در سطح کشور کمک شایانی خواهد کرد. بدون این که تأثیر نا کار آیی پالن 

فیصد نفوس  40گذاران دولت را در زمینه در نظر بگیریم، باال بودن نسبت جمعیت جوانان که 

همی از فرزندان کشور به عوض اینکه در رفع شود بخش مدهند موجب میکشور را تشکیل می

گیرند، ی وتروریستان بین المللی قرار میبران حرفهنیازمندی جامعه کار کنند، در خدمت قاچاق

شود، واینک زمینۀ هرج ومرج ازین لحاظ رفاه، آسایش، سالمتی وامنیت جامعه گرفته می

ز پالن گذاران دولت ازین وضع وسردرگمی را در وطن فراهم کرده است. اکنون که برخی ا

حال آنکه به لحاظ کمبود زمینه »خویش دانسته اند، شده وادامه وضعیت را مایه نگرانی آگاه 

. «های اشتغال در بسیاری از کشورهای اسالمی وازدیاد جمعیت، این نگرانی بی اساس می باشد

کمبود ه افزایش بیکاری و(. چون افزایش جمعیت مایه نگرانی نیست، بلک53هـ: 1383)احمدیان، 

 های کاری برای جوانان مایۀ نگرانی است.فرصت
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هستند گروه زیادی از جوانانی که  برنامه سازانها همان واز جانب دیگر مایۀ این نگرانی

خواهند در نمایند ومینیروی فعال جامعه هستند وزمینه رشد وتوسعه را در جامعه فراهم می

اجتماعی وفرهنگی کشور؛ نقش داشته باشند. آنان را بی سرنوشت پیشرفت وترقی اقتصادی، 

 نمایند.های دولتی استخدام میرها نموده وافراد وابسته به تبار خویش را در پست

های که از انظار عموم های شغلی باید گفت که آن فرصتدر زمینه توزیع فرصت

ذکر شد، واین راه حلّ هم مطرح  های رسیدن به آندانشجویان پنهان بوده است نشاندهی وراه

گردیدکه درین راستای تنویز اذهان دانشجویان اقدام جدّی صورت گرفته وبا گنجانیدن 

های متناسب با بازار کار وتقاضای جامعه این نیازمندی مرفوع گردد، در صورت تحقق گرایش

 ود.این امر شاهد کاهش نرخ بیکاری ورفاه وآسایش هر چه بیشتر کشور خواهیم ب

برخالف تصور معمول مبنی بر کمبود فرصت های کاری برای فارغ التحصیالن زبان وادب 

های دهد که برخی از دانش آموختگانی که باکسب دانش ومهارتعربی نتایج تحقیق نشان می

های شغلی دلخواه خویش زودتر رسیدند. وبرخی دیگر با فرصت های معلمی الزم؛ به فرصت

وچانس های دیگر را کنار زده وبا حصول قناعت زندگی را طبق معمول وتدریس فرصت ها  

ی های حاشیهبرند وتعداد کمی هستند که در کارهای غیر تخصص ومصروفیتبه پیش می

 مشغولند.

 هاپیشنهاد

نشاندهی فرصت »را بنام  گردد تا یک مضمونبه وزارت محترم تحصیالت عالی پیشنهاد می

ها ومؤسسات تحصیالت در پوهنتون« تگان علوم انسانی وتجربیهای کاری برای دانش آموخ

ها ومؤسسات تحصیالت عالی  نموده وبه پوهنتون "مفردات درسی"عالی درج کاریکولم 

ط فرصت های کاری مرتب دانشجویانشود تا در سالهای اخیر تحصیلی آن داده هدایت تدریس 

. وهمچنان گیرندبه رشته خود را شناسایی نموده مهارت های الزم را برای حصول آن به کار 

قبل از فراغت برای آنان سیمینار وکنفرانس های برای شناسایی عرصه های شغلی مرتبط با وظیفه 
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ش دریافت رشتۀ خویفرصت های کاری به را تدویر نمایند تا بتوانند معلومات کافی در ارتباط 

 کنند.

ها را تحت گردد تا سیمینارها وکنفرانسبه وزارت محترم کار وامور اجتماعی پیشنهاد می

 برای فارغ« نشاندهی فرصت های کاری برای دانش آموختگان علوم انسانی وتجربی»نام 

 تا وده متدویر ن-تحت نظر استادان وکارشناسان زبان وادب عربی–التحصیالن در تمام والیات 

راک اشتجذب ایشان را در ادارات دولتی وخصوصی فراهم نمایند وهمچنان هر چه بیشتر زمینۀ 

آنان  بعد از فراغت براییک مصروفیت  نه تنهاکنفرانسهای کوتاه مدت، مینارها وسایشان در 

گردد ودر ذهنیت ی دانشجویان ضروری ومفید تلقی میبوده بلکه جهت تکمیل برنامه لسانس برا

در  ، تعهد وقناعتوظیفهسازی آنان برای دریافت شغل آبرومند، صبر وحوصله در راه حصول 

هۀ درین بریات مبرم دانشجویان افغان رادای وظیفه برای آنان را آموزش دهد. این موارد از ضرو

 .خواهد بود کشوردر سرتاسر آنان برای تاریخی 

 فهرست منابع

ن ، مشهد: سخویژگیهای جغرافیای کشورهای اسالمیهـ(. 1383احمدیان، محمد علی. ) -1

 گستر.

بررسی فرصت های شغلی مرتبط با رشتۀ زبان »هـ(. 1395حیدریان شهری ومهدی آواء. ) -2

پژوهشی انجمن ایرانی زبان –مجله علمی تهران: « بررسی موردی  شهر مشهد« »عربی

 .231-252، صص39، شوادبیات عربی

، تهران: شرکت چاپ نگرش بر مدیریت اسالمیهـ(. 1390دامغانی، سید رضا تقوی. ) -3

 ونشر بین الملل.

ماهنامه غضنفر ، کابل: «راه های ایجاد انگیزه برای زندگی»هـ(. 1397سعادت، وحید اهلل. ) -4

 .43-41، صص119-117، ش بانک



 

 د. گل محمد باسل وشریف هللا غفوري  نشاندهی فرصت های کاری فارغ التحصيّلن زبان وادب عربی در افغانستان 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        82-3811       2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

الفرص المهنية المتاحة لخريجي أقسام اللغة العربية وضرورة »هـ(. 1395فکری، مسعود. ) -5
یات پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادب–مجله علمی ، تهران: «ق التعليمي لمتطلباتهااالنسيا

 .230-215، صص38، شعربی

-123 ، شماهنامه غضنفر بانککابل: « کار آفرینی چیست؟»هـ(. 1398فهیم، نوراحمد. ) -6

 .30-25، صص125

خبر، خوش، مترجم: محمود در اسالم مسؤلیتهـ(. 1387الرحیم. )عبادی، عبد اهلل عبد  -7

 شیراز: انتشارات ایالف.

 مجله مطالعات، کابل: «گذارش سفر به امارات متحده عربی»م(. 2006غیاثی، احمد منیر. ) -8

 .315-313، صص10و9مربوط وزارت امور خارجه، ش استراتیژیک

بررسی زمینه های گسترش همکاری های میان افغانستان »م(. 2006وکیلی، محمد امین. ) -9

مربوط وزارت امور خارجه،  مجله مطالعات استراتیژیک، کابل: «وکشور های عربی

 .390-384، صص10و9ش


