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همايش ملى كارآفريني و تجاري سازي رشتة زبان و ادبیات عربي و ششمین گردهمايي
سراسري مديران گروه هاي عربي ،دانشگاه سمنان13 ،و 14اسفند 1393

ارائه مدل تشخیص فرصت هاي كارآفريني در زبان عربي
مطهره زهادت ،حامد زراعت کن



چکیده
زبان عربی به دليل ويژگی های خاص و توانمندی آن در انتقال مفاهيم و معانی از جهات گوناگون بر بسياری از
زبان ها رجحان دارد .اين زبان يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد و زبان رسممی  ۲۵کشمور دنيما ممی
باشد .از طرفی زبان فارسی با زبان عربی درآميخته است و ارتباط تنگاتنگی بين اين دو زبان وجمود دارد .علمی
رغم ظرفيت های عظيم و محتوای غنی زبان عربی ،در ايران عمدتا صرفا به آموزش زبان عربی اکتفا شده است
و تاکنو ن اقدام جدی و سامان يافته ای برای تجاری سازی و بهره برداری از پتانسيل های کارآفرينی ايمن زبمان
انجام نشده است .در حالی که امروزه کارآفرينی از سازنده ترين راهکارها در جهت توسعه اقتصادی ،اجتمماعی
و فرهنگی از طريق بهره گيری از فرصت های موجود و بالقوه تلقی می شود .بنابراين تشمخي

فرصمت همای

کارآفرينانه و بهره برداری بهينه و هوشمندانه از اين فرصت هما گمامی بنيمادين در راسمتای توسمعه کمارآفرينی
محسوب می شود .اين مطالعه کاربردی با بهره گيری از روش توصيفی-تحليلی و با استفاده از دو رويکرد مبتنی
بر منابع و مبتنی بر تقاضا به شناسايی دو طرف عرضه و تقاضای زبان عربی پرداخته و از طريق پويش ،ارزيابی،
تحليل و پيش بينی رخدادهای محيطی مدلی را برای تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی ارائمه ممی

نمايد .با استفاده از اين مدل می توان فرصت های کارآفرينی موجود و بالقوه در زبان عربمی را تشمخي
اقدامات الزم برای بهره برداری بهينه از آنها را اتخاذ نمود.

واژگان كلیدي  :زبان عربی ،کارآفرينی ،فرصت ،عرضه ،تقاضا

 کارشناس ارشد زبان وادبيات عربی دانشگاه تربيت مدرس.

 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرينی دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)،

Zeraatkon@ut.ac.ir

داد و

۲

ارائه مدل تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی ،زراعت کن و همکار

مقدمه
زبان عربی ،زبان قرآن و زبان فرهنگ و بينشی است که به وسيله آن میتوان اسرار کالم خداوند متعمال
و معانی دلنشين و جلوههای بديع آن را به راحتی دريافمت .دسمتيابی بمه گوهرهمای گرانبهمای دريمای
فرهنگ و معارف اسالمی نيز جز از طريق شناخت دقيق ويژگیهمما و ظرائف ايمن زبمان و تسملبر بمر
قواعد مُتقن و استوار آن حاصل نخواهد شد .علی رغم ظرفيت های عظيم و محتوای غنی زبان عربمی،
در ايران عمدتا صرفا به آموزش زبان عربی اکتفا شده است و تا کنون اقدام جمدی و سمامان يافتمه ای
برای تجاری سازی و بهره برداری از پتانسيل های کارآفرينی اين زبان انجام نشده است .در سال همای
اخير پارادايم علم برای علم ،بر فضای دانشگاه های کشور غلبه داشته و به جنبمه همای کماربردی علمم
توجه کافی نشده است .به همين علت حجم عظيمی از فارغ التحصيالن دانشگاهی ،بعد از اتمام دوران
تحصيل با معضل بيکاری مواجه می شوند .بر اساس نقشه جامع علمی کشور ،علم بايد نقشی ممثرر در
اقتصاد ايفا نمايد و فرهنگ کارآفرينى بايد در مجمامع دانشمگاهی رواج يابمد .رراکمه تمروير فرهنمگ
کارآفرينی عالوه بر توليد رروت ،پويايی را در مجامع علممی و دانشمگاهی بمه ارم مان ممی آورد و در
نهايت به عنوان موتور محرکه ای برای اقتصاد کشور عمل می نمايد (شومپيتر.)1934،
محققان کارآفرينی بر اين باورند که تشمخي

فرصمت همای کارآفرينانمه و بهمره بمرداری بهينمه و

هوشمندانه از اين فرصت ها گامی بنيادين در راستای توسعه کارآفرينی محسموب ممی شمود .بمه بيمان
ديگر ،فرصت قلب کارآفرينی است و تشخي

فرصت برای شروع يک فرآيند کارآفرينی ،امری مهم و

محوری معرفی شده است (کاسون ،وادسون .)۲86:۲007 ،مطالعات نشان می دهمد کمه بما دو رويکمرد
مبتنی بر تقاضا و رويکرد مبتنی بر منابع می توان اقدام به تشخي
تمرکز بر منابع می توان فرصت هايی را تشخي

فرصت های کارآفرينی نممود .بما

داد که از طريق آنها توانايی برای ارائه خروجی ها و

کسب سهم از بازار افزايش يابد (آلوارز ،بوسنيتز .)7۵7:۲001،بنابراين با توجمه بمه رويکمرد مبتنمی بمر
منابع می توان فرصت های کارآفرينی متعددی را شناسايی کرد .همچنين با تمرکز بر تقاضا می توان در
جهت برآورده کردن نيازهای مشتريان ،اقدام به راه اندازی کسب و کار و با رويکرد مبتنی بر تقاضا می
توان ارزش افزوده ايجاد نمود .بنابراين همان گونه که رويکرد مبتنی بر منابع ،فرآيند تشخي

فرصمت

های کارافرينی را تسهيل می نمايد ،بهکارگيری رويکرد مبتنی بر تقاضما نيمز زمينمه را بمرای تشمخي
فرصت های کارآفرينی فراهم می نمايد .اين مطالعه کاربردی با بهره گيری از روش توصيفی -تحليلی،
با استفاده از دو رويکرد مبتنی بر منابع و مبتنی بر تقاضا به شناسايی دو طرف عرضمه و تقاضمای زبمان
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عربی پرداخته و از طريق پويش ،ارزيمابی ،تحليمل و پميش بينمی رخمدادهای محيطمی ممدلی را بمرای
تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی ارائه نموده است .بما اسمتفاده از ايمن ممدل ممی تموان

فرصت های کارآفرينی موجود و بالقوه در زبمان عربمی را تشمخي

داد و تمدابير الزم را بمرای بهمره

برداری بهينه از اين فرصت ها و رفع رالش های پيش رو اتخاذ نمود .بنابراين پرسش اصلی پمژوهش
اين است که مدل تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی و نحوه دستيابی به اين مدل رگونمه

است؟
ادبیات نظري
فرصت هاي كارآفريني
ل ت نامه دهخدا ،فرصت را مترادف با موقع و مجال تعريف می کند همچنين ل ت نامه وبستر فرصمت
را شرايطی اطالق می دارد که می تواند به پيشرفت و توسعه منجر گردد .بما ممرور مطالمب و مقماالت
نوشته شده در زمينه کارآفرينی می توان به مجموعه تعاريف متعددی از فرصت دست يافت:
فرصت کسب و کار را می توان شانس بمرآورده کمردن نيازهمای پاسم داده نشمده در جمايی کمه
تقاضای کافی برای برآورده کردن آن نياز با ارزش وجود داشته باشد ،دانست .اين نيماز ممکمن اسمت
يک نياز واقعی ،خواسته و يا تقاضا باشد .در واقع فرصت ها می توانند برای افراد ،سمازمان همای غيمر
انتفاعی ،کسب و کارهای نوپا ،شرکت های کورک و متوسر ،سازمان های بزرگ و دولت ها به وجود
آيند .کريستنسن ،مدسن و پيترسن ( )1989شناسايی فرصت را به عنوان درک يک امکمان بمرای ايجماد
کسب و کار جديد و يا پيشرفت موقعيت کسب و کار موجود ،بيان می کنند کمه در همر دو حالمت بمه
ايجاد سود بالقوه منجر می شود .از منظر سينگ ( )10:۲001فرصت به همر موقعيمت مناسمب در بمازار
اطالق می گردد که درآن موقعيت ها بتوان محصول جديدی را عرضه نمود .اصوال سه ديدگاه کلمی در
مورد فرصت وجود دارد که فرصتها را بر اساس پيششرط های وجود آنها به سه دسته تقسميمبنمدی
میکنند :
 -1تشخیص فرصت
اگر هر دو طرف عرضه و تقاضا مشخ
بايد "تشخي

باشند ،در اين صورت فرصت جمع کردن آنهما در کنمار همم

داده شده" و بين عرضه و تقاضا هماهنگی به وجود آورد .اين گونه فرصمتهما را همم
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میتوان از طريق بنگاه موجود و هم از طريق راهاندازی بنگاه جديد بهرهبرداری نمود .تشخي

فرصت

های کارآفرينی يک فعاليت کليدی خلق رروت و پيامد مشترک يک طرز فکر کارآفرينانه است .فرصت
های کارآفرينی در بازار هايی يافت می شوند که در آن ها کاال ،خدمات ،ممواد خمام و يما روش همای
سازماندهی جديدی را می توان معرفی و با قيمتی بيش از هزينه توليدشان به فروش رساند (شمين ،ون
کاتارامن .)۲۲3:۲000،به بيان ديگر تشخي

فرصت فعاليتی است که ايده های کسب و کار را ارزيابی

و اولويت بندی می کند و از ميان ايده ها بهترين فرصت را انتخاب می نمايد (تيمونز.)1990،
با مرورآرار انديشمندان حوزه کارآفرينی مشخ

می شود که مت يرهای زيادی بر تشخي

های کارآفرينی ،تأرير دارند .برخی از اين مت يرها عبارتند از :

شکل  -1مت يرهای تأريرگذار بر تشخي

فرصت

فرصت
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 -2كشف فرصت
در صورتی که فقر يکی از دو طرف عرضه و تقاضا وجود داشته باشد ،قبل از برقراری توازن بمين دو
طرف ،طرف ديگر بايد "کشف شود".
 -3خلق فرصت
در حالتی که نه طرف عرضه وجود دارد و نه طرف تقاضا ،در اين صورت يکی از اين دو طمرف و يما
يکی از آنها بايد "خلق گردد" و نوآوریهای زيادی بايد بازاريابی و بخش مالی صورت گيرد.
تقاضا
همان نياز و خواسته ای است که با قدرت خريد پشتيبانی می شود.
عرضه
عرضه به معنی ارائه کردن يا به نمايش درآوردن کاال يا خدمتی است که بايد به مشتری رسانيد.
روش تحقیق
اين پژوهش از منظر هدف ،تحقيقی کاربردی و برحسب روش گردآوری دادهها ،پژوهشی کيفی اسمت
که با استفاده از منابع کتابخانه ای و پويش محير بيرونی به توصيف و تحليل و ارائه مدل می پردازد.
چارچوب مفهومي تحقیق
با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مبانی نظری ،می توان بيان داشت که فرصت های کمارآفرينی
با در نظر گرفتن دو رويکرد مبتنی بر منابع و رويکرد مبتنی بر تقاضا حاصل می شوند .به اين صمورت
که فرصت راه اندازی يک کسب و کار جديد در صورتی به وجود می آيد که از يک سمو منمابع ممورد
نياز کسب و کار وجود داشته باشند و از سوی ديگر متقاضی برای محصوالت آن کسب و کمار وجمود
داشته باشد .لذا فرصت های کسب و کارها ،که در قالب محصوالت قابمل عرضمه شمکل ممی گيرنمد،
حاصل رويارويی منابع و متقاضيان هستند .به بيان ديگر فرصت های کارآفرينی زمانی پديد می آيند که
بتوان با راه اندازی يک کسب و کار از منابع بهره مند شد و نياز متقاضيان را در قالب کماال يما خمدمت
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پاس داد .با توجه به توضيحات ارائه شده ،رارروب مفهومی اوليه تحقيق به صورت زيمر شمکل ممی
گيرد :

شکل  -۲رارروب مفهومی اوليه تحقيق

برای شناسايی منابع ،متقاضيان و عرضه کنندگان موجمود و بمالقوه در زبمان عربمی از ممدل موريسمون
( )۲003استفاده می شود.

شکل  -3مدل موريسون
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اين مدل شامل رهار مرحله می باشد :
 )1پويش  :شناسايی محير خارجی برای يافتن روندها و رويدادهای در حال ظهور است کمه سمازمان
را با فرصت ها و تهديدها مواجه میکند.
 )2تحلیل  :هر موضوع و روند احتمالی با توجه به احتمال ظهورش و ماهيت و ميزان تاريرش بر روی
سازمان در صورت ظهور مورد تحليل و آناليز قمرار ممی گيمرد .در ايمن مرحلمه ،ترتيبمی از رونمدها و
موضوعات مطابق اهميت آن ها در عمليات فعلی و برنامه ريزی شده بدست میآيد.
 )3پیش بیني  :بر روی ايجاد درکی از آينمده احتممالی در خصموص رونمدها و موضموعات مهمم تمر
متمرکز می باشد .در اين مرحله ،هريک از روش های جديد پيش بينی ممکن است مورد استفاده قمرار
گيرد.
 )4ارزيابي  :وقتی پيش بينی صورت گرفت ،بمازه زممانی و ميمزان سمودآوری هريمک از روش هما و
موضوعات ارزيابی می شوند.
همان طور که مالحضه شد ،مدل موريسمون سماختاری حلقمهای دارد و مراحمل آن يکمی پمس از
ديگری تکرار می شود .بنابراين با بکارگيری اين مدل فهم دقيقی از منابع ،متقاضيان  ،محصوالت قابل
عرضه و عرضه کنندگان کسب و کارهای زبان عربی حاصل می شود.
تحلیل
بنا به انجام و تحليل رهار مرحله مدل موريسون منابع کارآفرينی زبان عربی شناسايی شدند .اين منمابع
بهصورت بالقوه موجود می باشند اما بنا به رالش های متعدد که برخی از آنهما در اداممه ممی آينمد ،از
فرصت های ناشی از اين منابع ،بهره برداری بهينه ای در راستای کارآفرينی نمی شمود .بمه طمور کلمی
منابعی که برای توليد محصوالت در زبان عربی می توانند مورد استفاده قمرار بگيرنمد و فرصمت همای
کارآفرينی را شکل دهند ،عبارتند از :
 -1مراکز آموزش عربی اعم از مراکز خصوصی و دولتی ،دانشگاهی و غير دانشگاهی
 -۲منابع علمی عربی از قبيل کتب ،مقاالت ،نشريات و مجالت
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 -3دانش آموختگان و فارغ التحصيالن عربی
 -4متخصصان زبان عربی اعم از اساتيد ،صاحب نظران و نخبگان مربوط به اين حوزه
 -۵مثسسات ملی و بين المللی مرتبر با زبان و ادبيات عربی
اين منابع در مدل تشخي

فرصت کارآفرينی بايستی به نحوی با متقاضيان در ارتباط قرار بگيرنمد

تا برای پاس دادن به تقاضای آنها فرصت های کسب و کار مختلف تشخي

داده شموند و بمه بهمره

برداری برسند .در واقع با بکارگيری اين مدل پويا ،که قابليت بهروز رسانی دارد ،می توان فرصت های
موجود در زبان عربی را تشخي

داد و ديد کلی و همه جانبه ای نسبت به فرصت های کارآفرينی در

اين زبان پيدا نمود و متناسب با اين فرصت ها ،آموزش ها و مهارت همای الزم را بمه دانمش پژوهمان
عربی آموخت تا بعد از اتمام دوران تحصيل نه تنها با معضل بيکاری روبمرو نشموند بلکمه آنهما زمينمه
اشت الزايی را برای سايرين فراهم سازند .در گام بعد محصوالت قابل عرضه با اسمتفاده از منمابع فموق
الذکر شناسايی شدند .اين محصوالت که غالبا در قالب خدمت ارائه می شوند در شمش شماخه اصملی
قابل بيان هستند :
 -1فعاليت در فضای مجازی
 -۲فعاليت های رسانه ای
 -3ترجمه متون
 -4مترجمی
 -۵آموزش
 -6توليد محتوا
در گام بعد متقاضيان محصوالت فوق الذکر شناسايی شدند که به دو دسته زير تقسيم بندی شدهاند :
 -1سازمان ها شامل دفاتر زيارتی ،مدارس ،کانون های زبان ،مراکز آموزش عالی ،حوزه های علميمه،
دارالقرآن ها ،مثسسات کنکور ،نهادهای تجاری داخلی و خارجی ،کارخانجات توليدی داخلمی و
خارجی ،دارالترجمه ها ،مثسسات نشر کتب ،مقاالت و مجالت ،مراکز علمی – تحقيقاتی داخلمی
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و خارجی ،مثسسات فرهنگی داخلی و خمارجی ،سمازمان همای دولتمی و خصوصمی رسمانه ای
داخلی و خارجی ،رسانه های خبری داخلی و خارجی ،نهادهای ديپلماتيک داخلمی و خمارجی و
آژانس های گردشگری داخلی و خارجی
 -۲مشتريان نهايی شامل دانش پژوهان عربی ،عرب زبانان جهان ،گردشمگران فارسمی زبمان ،شمرکت
کنندگان در همايش ها ،مسابقات و نمايشگاه همای بمين المللمی ،گردشمگران تفريحمی ،پزشمکی،
علمی و تجاری عربی زبان
بعد از شناسايی منابع ،متقاضيان و محصوالت قابل عرضه و پی بردن به نحموه ارتبماط ايمن عواممل بما
يکديگر ،مدل نهايی مطابق شکل زير حاصل شد :
شکل -4مدل نهايي پژوهش
جايگاه مدل نهايي پژوهش در كارآفريني و تجاري سازي زبان عربي :

10

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی ،زراعت کن و همکار

ارائه مدل تشخي

به منظور تبيين جايگاه مدل نهايی پژوهش در کارآفرينی و تجاری سازی زبان عربی ،نکمات زيمر بيمان
می گردد :


به نقل از يداللهی( " )۲1 :1390بسياری از محققان کمارآفرينی بمراين باورنمد کمه فرصمت قلمب
کارآفرينی است و کارآفرينی فعاليتی است که در خالل آن فرد کارآفرين با تشمخي

 ،ارزيمابی و

بهره برداری از فرصت ها ،سعی در ارائه کاالها و خدماتی جديد ،شميوه همای جديمد در سمازمان
دهی و اداره ساختارهای کسب و کار ،شيوه های جديد بازاريابی و شناسمايی منمابع اوليمه جديمد
دارد (ون کاتارامن .)۲004 ،در واقع فرآيند کارآفرينی همان يافتن منشأ فرصت ها و درگيمر شمدن
در فرآيند تشخي

 ،ارزيابی و بهره برداری از فرصت ها می باشد و آن دسمته از افمرادی کمه بمه

کشف ،ارزيابی و بهره برداری از فرصت ها ممی پردازنمد ،کمارآفرين نمام دارنمد (شمين".)۲003،
بنابراين تشخي

فرصت ،سنگ بنای فرآيند کمارآفرينی محسموب ممی شمود .اگمر فرصمت همای

کارآفرينی به درستی تشخي

داده نشوند و افق بلند مدتی برای تجاری سازی ترسيم نگردد ،ولو

راهکارهای عملياتی و اجرايی زيمادی ارائمه گردنمد ،در بلندممدت بهمره وری و ارربخشمی کمافی
حاصل نخواهد شد و اين امر باعث هدررفت منمابع ممی شمود .آنچمه در ايمن بمين اهميمت دارد
شناسايی روش تشخي

فرصت و نحوه ارائه مدل تشخي

فرصت است که در اين پمژوهش از

مدل موريسون برای اين منظور استفاده شده است .در مدل موريسون ابتدا وضعيت موجود جامعه
پيرامون موضوع مورد نظر ،رصد و احتماالت مربوط به ت ييرات اين وضعيت در آينده ،پيش بينی
می گردد .به عنوان مثال ،همان طور که در مدل نهايی پژوهش مشاهده می شود ،در اممر آمموزش
فرصت های موجود در مراکزی از قبيل مدارس ،کانون های زبان ،دفاتر زيارتی و ...می باشد ولی
پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات زمينه را برای آموزش مجمازی زبمان عربمی فمراهم نمموده
است و اين امر فرصت هايی را برای کارآفرينی مهيا می سمازد .در مرحلمه بعمد ممدل موريسمون،
فرصت های شناسايی شده براساس تعداد متقاضيان و قابليت توسعه ،اولويمت بنمدی ممی شموند.
اگرره امروزه نرم افزارهايی برای تحليل بازار طراحی شده اند ولی بديهی است که نرم افزار قادر
به تحليل مت يرهای روانشناختی و جمعيت شناختی ،که از ارکمان اصملی کمارآفرينی ممی باشمند،
نيست .بنابراين برای بهره گيری از اين مدل بايد بر نيروی انسانی متمرکز شمد .راهکمار عمليماتی
برای پياده سازی مدل موريسون و رسيدن به يک مدل تشخي

فرصت در زبان عربی اين اسمت

که در مجامع دانشگاهی ،واحدی متشکل از افرادی که آشنايی کامل با زبمان عربمی و فرآينمدهای
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تجاری سازی و فنون تحليل بازار دارند ،تشکيل شود و به صورت مداوم و منسمجم مراحمل ايمن
مدل را انجام دهند.


از مزايای اصلی اين مدل اين است که از پويايی و قابليت متناسب سازی بما ت ييمرات اجتمماعی،
علمی و تکنولوژيکی برخوردار است و متناسب بما منمابع و متقاضميان موجمود و آينمده نزديمک،
فرصت های کارآفرينی را تشخي

می دهد .به بيان ديگر اين فرصت ها در هر برهه ای از زمان،

قابليت ت يير و جايگزينی دارند.


زمانی که ايده از آستانه محدوديت های محيطی عبور نمود و قابليت اجرايی پيدا کرد ،تبمديل بمه
فرصت می شود (يداللهی .)۲7:1390،آنچه در اين مدل آورده شده است فرصت همای کمارآفرينی
زبان عربی است .يعنی از ميان ايده های بررسی شده توسر محققان ،ايده هايی انتخماب گرديمده
که قابليت اجرايی شدن را دارند .ررا که اين مدل با توجه به امکانات موجود (رويکرد مبتنمی بمر
منابع) و متقاضيان (رويکرد مبتنی بر تقاضا) فرصت های کارآفرينی را تشخي
تفاسير يک راهکار عملياتی برای رسيدن بمه ممدل تشمخي

داده است .با ايمن

فرصمت ايمن اسمت کمه در مجمامع

دانشگاهی ،گروه های کانونی برای ايده پردازی تشکيل شوند و با استفاده از روش همای رايمر از
قبيل طوفان م زی و روش دلفی به پردازش و غربال گری ايده بپردازند.


اين مدل رويکردی کل نگر به تشمخي

فرصمت همای کمارآفرينی در زبمان عربمی دارد و ارائمه

راهکارها برای بهره برداری از اين فرصت ها ،در قالب اين پژوهش نمی گنجد .رراکه هر فرصت
مالحظات و پارامترهای متفاوتی دارد و نمی توان برای عملياتی ساختن آنها نسخه واحدی تجويز
نمود.


متأسفانه امروزه رويکرد غالب در مباحث کارآفرينی و تجاری سازی رويکردی صرفا اقتصمادی و
بيگانه با پارامترهای فرهنگی و اجتماعی است .اين موضوع ممکن است برای تجاری سازی زبمان
عربی ،که زبان قرآن و زبان مشترک مسلمانان است ،مخاطراتی ايجاد نمايد .لذا ايمن اممر مسمتلزم
رعايت مالحظات ويژه ای می باشد .به گونه ای که راهکارهای تجاری سمازی زبمان عربمی را بما
راهکارهای تجاری سازی ساير زبان ها ،متمايز گرداند .الزم به ذکر است که اين مسأله در طراحی
مدل نهايی پژوهش ،حتی در زمينه توليد محتموا ،رعايمت گرديمده اسمت .توضميک اينکمه اگررمه
ساحت علم و دانش بسيار مقدس تر از آن است که رويکردی صرفا اقتصادی به توليد آنها داشت
ولی مسأله اين است که در مجامع دانشگاهی ،بايد فضا به سمت توليمد علمم ،دانمش و محتموايی

1۲

ارائه مدل تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی ،زراعت کن و همکار

سوق پيدا کند که متناسب با نيازهای روز جامعه باشد .تحقق اين امر بدين معناست کمه متقاضمی
به اندازه کافی برای محتوای توليد شده وجود دارد و فرآيند تجاری سازی محقق شده است.
نتیجه گیري
در اين مطالعه به تشخي

فرصت های کارآفرينی در زبان عربی پرداخته شد .به ايمن منظمور ابتمدا بما

بررسی مبانی نظری کارآفرينی ،يک مدل مفهومی جهت شناسايی فرصت های کارآفرينی در زبان عربی
ارائه گرديد .اين مدل مفهومی ،که مبتنی بر منطق فرآيند راه اندازی کسمب و کمار يعنمی منبمع ،عرضمه
کننده ،تقاضا کننده طراحی شده است ،با توجه به دو رويکرد مبتنی بر منابع و رويکرد مبتنی بر تقاضما،
منابع زبان عربی و متقاضيان اين زبان را در کنار هم قرار می دهمد .منمابع محيطمی و تقاضما کننمدگان
بهواسطه محصوالت قابل عرضه ای که از راه اندازی کسب و کار حاصل می شوند ،به هم ممرتبر ممی
گردند و فرصت هايکارآفرينی در زبان عربی را شکل می دهند .از ديگر دستاوردهای بهکارگيری ممدل
نهايی پژوهش و انجام رهار مرحله مدل موريسون اين است که رالش های تجاری سازی و مشکالت
بهره برداری از فرصت های ش لی زبان عربی ،شناسايی شدند .مرتفع نمودن اين رالش هما منجمر بمه
تسهيل روند راه اندازی کسب و کارها و بهره برداری از فرصت های کارآفرينی می شود .برخی از اين
رالش ها عبارتند از :
 -1بيگانه بودن دانش پژوهان عربی با مبانی فرهنگی کارآفرينی از قبيل ريسک پذيری ،تحمل ابهمام و
عدم قطعيت موجود در فضای کسب و کار
 -۲عدم تمايل به انجام کار تيمی و اشتياق به انجام پژوهش های فردی
 -3مبتنی بر انتقال دانش بودن اکثر برنامه های آموزشی بجای توجه به خالقيت و نوآوری
 -4منطبق نبودن پژوهش های علمی از قبيل مقاالت و پايان نامه ها با نيازهای روز جامعه
 -۵آشنا نبودن فعاالن حوزه پژوهش با واقعيت های بخش صنعت و بازار
 -6کمبود هماهنگی ،همفکری و همکاری بمين بخشمی و بمرون بخشمی در راسمتای تجماری سمازی
ظرفيت های زبان عربی
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 -7وجود حلقه های مفقوده سازمانی در زنجيره توليد علم تا رروت (نبود بستر مناسب برای تجماری
سازی دستاورد های پژوهشی و مصرف توليدات علمی در کشور)
به منظور بهره برداری از اين فرصت ها و ارائه راهکارهايی برای بمرون رفمت از وضمعيت فعلمی،
تجربيات موفق تجاری سازی در ساير حوزه های علممی ممد نظمر قمرار داده شمد و راهکارهمای زيمر
استحصال گرديد :
 -1برگزاری نشست های تخصصی به منظور آشنايی دانشجويان با واقعيت ها و نيازهای واقعی بمازار
و جامعه
 -۲تشکيل کارگروه های پژوهشی دانشجويی به منظور آموزش کار تيمی و ايجاد انگيزه برای جهمت
دهی پژوهش های فردی به کارهای گروهی
 -3ايجاد کرسی های تخصصی ميان رشته ای به منظور بررسی راهکارهای تجاری سازی زبان عربمی
با تلفيق ساير علوم
 -4ايجاد پژوهشکده ها و مراکز رشدی با رويکرد تجاری سازی زبان عربی
 -۵ساماندهی و شبکهسازی هسته های فعال دانشجويی ،به منظمور هممافزايمی و همگرايمی ،تقويمت
همکاری ،اشتراک دانش و اطالعات در جهت تجاری سازی زبان عربی
 -6برگزاری کارگاه های آموزشی مباحث مورد نياز دانشمجويان از قبيالصمول و روش همای تجماری
سازی علم و مبانی و استراتژی های کارآفرينی
 -7توسعه شرکت های دانش بنيان به منظور تجاری سازی ايمده همای دانشمجويان و کسمب مهمارت
های کسب و کار همگام با تحصيل
 -8ايجمماد ارتبمماط نزديممک بممين مراکممز علمممی و پژوهشممی داخلممی و توسممعه مناسممبات منطقممهای و
همکاریهای بينالمللی

 زراعت کن و همکار،فرصت های کارآفرينی در زبان عربی
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تقدمي منوذج حتديد فرص توفري فرص العمل يف فرع اللغة العربية وآداهبا
مطهرة زهادت ،حامد زراعت کن



امللخص
ةةّاا ةةدر ا
الیةاات اهتا ّ ة
إن اللّغة الرریةة وقةةلی علة ک ةةل مةن اللغةةات ،مةن ا ةةی احللامهةا علة
ّ
الکبلة عل نقی املقاهةم و املران ف احین و ه .وُرة ّد هة ا اللّغة مةن اللغةات الیةلّ الریةّة فة م ّاة
األمةةم امللحةةدة ،و ک ة ل ورلةةحل اللغ ة ا کلمة ة ف ة ی ةةع و عم ةرةن یلةةدا ف ة الرةةا  ،مةةن ه ة ا ةةر
إملز ت اللّغ الرریة یلغل ةا القار ةة و اروبطةت إةا إروباوةا و؛ةقةان و لکةن راةم الةلااا اللّغة الرریةة علة
املقدرات الر ةا و املقاهةم الرالة ةُقلصر ف یالدنا إةران عل ورلةاها دون املبادرة یلیلةق اللّغة الرریةة
و اللالّة یقایلةةةات رةةةادة الراةةی مبةةادرة د ةقة علاةّة  .هة ا مة ا ّن فة عامل ةةا الةةةل  ،وُرلةةحل رةةةادة الراةةی مةةن
اک ر امل اهج وأ؛لا ف جماا اللق ّد اإل لصاد و اإل لااع و ال قاف عن ورةق انلهاز القرص املل ةلدة.
و مةةن م مررفة فةةرص رةةةادة الراةةی و ا ةةل دامها األم ةةی الة ک ّ وُرلةةحل طةةلة ا ا ةةة فة ةةبةی وقةةدمها.
امت ه ا الدرا یإ لطالع ملا ف الررض و الطلب ف اللغ الرریة م لهجا م هج اللل ةق اللحلةل
و میلقةدا من ال هج القائم عل املصادر و الطلب ،م عرضت منلذ ا ملررف فرص رةادة الرای فة اللغة
الرریةة مةةن ةةالا البحةةو و اللقةةل و اإللةرات و و بّةةب اللغة ّةلات الطبةرةة  .إ ةةل دا هة ا ال اةةلذ ک ةةا
اإلوةّةالع عل ة فةةرص رةةةادة الراةةی املل ةةلدة ف ة اللغ ة الرریة ة  ،م القةةةا یةةاإل رامات الالزم ة لال ةةلغال ا
األم ی.
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Abstract
Because of the specific features of Arabic and its capabilities in conveying, it is preferred
In many languages. This language is one of the six official languages of the United Nations
and official language of ۲۵ countries in the world. On the other hand Arabic and Persian
are combined together and there is a close relationship between these two languages.
Despite the enormous capacity and rich content in Arabic, in Iran has been mostly confined
merely to teach the Arabic and has not performed serious and organized effort to
commercialize and exploit the entrepreneurial potential of this language. While
entrepreneurship is the most productive strategies for social , cultural and economical
development. By taking advantage of the opportunities and potential. Therefore,
recognition entrepreneurial opportunities is a fundamental step for optimal and intelligently
utilization in entrepreneurship. This study utilizes a cross-sectional method and with using
the resource-based and demand-based approach to identify both the supply and demand are
discussed in Arabic. Through exploration, appraisal, analysis and prediction model for the
detection of environmental events in the Arabic language provides opportunities for
entrepreneurship.By using this model, we can recognize entrepreneurial opportunities of
the Arabic language and adopt measures to optimize utilization of them.

