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 آموختگان ای برای اشتغال دانشگزینه ،«گردشگریِ درمانی» 

 زبان عربی رشتة
 2فاطمه علیان ،1صادق عسکری

 عربی دانشگاه سمنان و ادبیاتزبان گروه  دانشیار .1

 مشهد عربی دانشگاه فردوسی و ادبیاتدانشجوی دکتری زبان  .2
 15/06/1394 :تاریخ پذیرش    11/11/1393 :تاریخ دریافت

 کیدهچ
 در ویـژه بـه  رشـته  ایـن  بـا  متناسـ   هاییشغل در عربی ادبیات و زبان رشتة آموختگاندانش اشتغال

 یکـی  .است عربی رشتة از مناس  وریبهره زمینة در موردتوجه مسائل از تکمیلی تحصیالت مقاطع

 سـالمت  ریگردشگ حوزه در اشتغال و کارآفرینی ،مهم این به دستیابی برای پیشنهادی راهکارهای از

 کـه  عربی کشورهای بیماران و مسافران به خدمات ارائة به که گردشگری خدمات از ایشاخه .است

 و توانـایی  راسـتا  ایـن  در .دارد همـراه  بـه  کشور برای را بسیاری ارزآوری و بوده رشد به رو امروزه

 بـه  توجه با و شودمی سازیتجاری ،خدماتی شرکت یک تأسیس طریق از آموختگاندانش تخصص

 ،سـوریه  ،لیبی ،مصر ،تونس کشورهای در «عربی بهار» به معروف هاینهضت از ناشی کنونی اوضاع

 ایـن  در شـاالالن  نصـی   را فراوانی سودآوری و زاییاشتغال که رودمی انتظار ،بحرین و یمن ،عراق

 مجوزهـای  اخـذ  و اولیـه  قـانونی  مراحـل  انجام و زیرساخت ایجاد ضمن راستا این در .نماید عرصه

 مانند دیگر هایتخصص از تعدادی از موردنیاز و کارآمد انسانی منابع تأمین برای است شایسته ،الزم

 و تبلیغـات  و بازاریـابی  بـا  سـسس  .شـود  گرفتـه  بهـره  نیـز  و... حسابرسـی  و رایانـه  و انگلیسی زبان

 و امکانـات  دلیـل  بـه  کـه  بـود  خـواهیم  شـاهد  را متقاضـی  بیماران از بسیاری ،مناس  رسانیاطالع

 بـه  نسـبت  ایـران  در درمان کمتر هایهزینه و سویک از ایرانی متخصص پزشکان تجربه و تجهیزات

 .بود خواهند هاشرکت گونهاین خدمات مشتریان ،دیگر سوی از الربی کشورهای از بسیاری

 
 .اشتغال ؛کارآفرینی ؛عربی ادبیات و زبان رشته ؛گردشگریِ درمانی :هاکلیدواژه

                                                                                                                                        

 لنویسندة مسئو                 s_askari@semnan.ac.ir 



 1395. بهار 38شماره  ژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیمجلة علمی ـ پ

250 

 دمهمق
ایـن بحـران    .آیـد میمشکالت جوامع بشری به شمار  ترینبزرگبحران بیکاری امروزه یکی از 

عظـیم  جمعیـت   کـه طـوری بـه  ؛ماننـد ایـران نمـود بیشـتری دارد     توسـعه درحال هایدر کشور

البته ایـن   .رو هستندهمختلف با این بحران روب هایرشتهکشور در  هایدانشگاه آموختگاندانش

 متأسـاانه  .نمـود دارد  هـا رشـته علوم انسانی به دالیل متعدد بیشتر از دیگر  هایشتهرمشکل در 

اینکـه   رالـم علی ،خارجی هایزبان های حوزةرشته عربی به عنوان یکی از و ادبیاتزبان  رشتة

بـازار کـار    ،و مسـئوالن  اسـتادان  ،دانشـجویان  ابتکاری و کارآفرینانـة  ریزیبرنامهتوانست با می

بـه خـود اختصـا      ،با توجه به مجاورت با حجم وسیعی از کشورهای عربـی  ویژههبمناسبی 

که این رشته بیشـتر   استشدهابتکاری در حوزه کارآفرینی باعث  هاینگاهفقدان چنین  اما ،دهد

  .از بحران بیکاری رنج ببرد هارشتهاز بقیه 

 سـرانجامِ  ،شغلی در این رشـته  مناس  هایفرصتنبود  ،به دلیل رقابتی بودن بازار کار درنتیجه

پس باید به  .تنها دریافت مدرکی است که چندان کارایی ندارد دانشجویان این رشته هایتالش

طراحی نمود  کارآفرینانه ایو برنامه راهبرد ،این رشته نظرانصاح  و ابتکارات هااندیشهکمک 

عربـی   و ادبیـات کار گـروه زبـان   همین راستا ابت در .تا راهی برای حل بحران بیکاری پیدا کرد

 .دانشگاه سمنان بسیار ستودنی است

 و اشـتغال کـارآفرینی   بـرای در راسـتای تـالش بـرای یـافتن راهـی       بر این اسـا  و 

 ،مطرح که این مقالـه بـر آن تمرکـز دارد    هایپیشنهادیکی از  ،رشته عربی آموختگاندانش

نظرگرفتن گسترة کشورهای عربی در با .است «گردشگری سالمت»یا  «گردشگریِ درمانی»

 بحرین که بـرای سـارهای زیـارتی و   و  ،سوریه ،لبنان شیعیان عراق، ویژهبه پیرامون ایران،

در  «بهار عربی»معروف به  هاینهضتتوجه به  با و ،کنندایران را انتخاب می الالباًدرمانی 

 ،کنونی این کشورها اوضاع نابسامان درنتیجه و ،و بحرینیمن  ،سوریه ،لیبی ،مصر ،تونس

 .نمود اندازیراهعربی  آموختگاندانشممکن است بازار کاری از این طریق برای 

و  سـازی و تجـاری گذرا به مااهیم کارآفرینی  گاته شد در این مقاله پس از اشارةآنچه  بر اسا 

بـه   ،هیدانشـگا  آموختگاندانشو شغلی جدید برای جوانان  هایو فرصتآن در ایجاد اشتغال  نقش

آن در  تـأییر  و درنهایـت  ،اجرای این ایده به عنوان یک شـغل  و چگونگی گردشگریِ درمانی اهمیت

 .بحران بیکاری دانشجویان عربی خواهیم پرداخت و رفعایجاد اشتغال 
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و گردشـگری مطالعـات    در مـورد گات کـه بـدون شـک     ددر خصو  پیشینه تحقیق بای

کمتری صـورت   هایپژوهشمورد گردشگری پزشکی  اما در ؛استشدهزیادی انجام  تحقیقات

بررسـی عوامـل مـ یر در    » :به موارد زیر اشـاره کـرد   توانمیاین مطالعات  ازجمله .استگرفته

 نوشتة ،«شهر تهران منتخ  هایبیمارستان گردشگری پزشکی با توجه به نظرات مدیران توسعة

پزشـکی در نظـام سـالمت در     بررسی نقـش گردشـگریِ  » (،1389) آقارحیمی و صدر ممتازی

 و ضـعف نقاط قـوت   بررسی»و  (،1390) همکاران و جعاری نوشتة ،«در ایران ویژهبه جهان و

 (.1391) فردو اسالمنژاد حاجی نوشتة ،«شهر شیراز برای توسعه گردشگری پزشکی

 

 و اشتغالسازی تجاری ،کارآفرینی .1

 نوآورانـه و  ،خالقانهی است فرایندکارآفرینی  .استشدهدی مطرح ددر تعریف کارآفرینی نظرات متع

 .سـرمایه  و ایجـاد  وریبهـره ل در جهت افزایش تحو و ایجادها به قصد تغییر ارزش شدهریزیبرنامه

 و صـاح  خالق  ،کوشسخت ،بینخوش ،ناساعتمادبه ،پشتکار ،فردی است دارای اراده ،کارآفرین

 رسـد مناسـ  مـی   وکـار کسـ  اهداف خـود در ایجـاد   به  ،و تولیدجدید که از طریق نوآوری  ایدة

کارآفرینـان لوکوموتیوهـای توسـعه     .(11 :1388 ،نـوروزی  ؛2 :1391 ،ارانهمک طیبی و ؛3 ،2 :1390 ،حسینیشاه)

توسعه پایـدار را   ،سرمایه و وریفنا ،تولید ،اشتغال ،اقتصاد هایواگن درآوردنهستند که با به حرکت 

 .(41 :1387 ،مهرآرا) ورندآمیبرای کشور به ارمغان 

در هـا  در دانشگاه تولیدشده و مهارت آن دانشة وسیلبهی است که فرایندسازی نیز تجاری

 کـارگیری بـه با  توانمی .گیردمیقرار  م سسات و هاسازمان برداریبهره و مورد دستر  جامعه

تحقیقاتی تا هنگامی  ایجو نت هایافته .خدمات اجتماعی پرداخت و عرضهآن دانش به تولید کاال 

رفاه عمومی  منشأند توانمین ،نصی  جامعه نشود هاآن و عوایدکه در عرصه عمل استقرار نیابند 

 .(132 :1388 ،بندریان) باشند هاانسان یروت و

و پیوستگی چرخه تبدیل دانش به یروت شامل مراحـل مختلاـی نظیـر کشـف شـرایع طبیعـی       

ارتقـای سـط     ،ردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیازهـای طبیعـی  کارب هایایده گیریشکل ،محیطی

 و اقتصـادی  پذیررقابتتولید  ،یا محصول فرایندبه آنها  و تبدیل هاایدهتوسعه  ،ایده به مرحله فناوری

مراحـل   تـرین مهـم بر ایـن اسـا     .(97 :1358 ،فکور) است و تجاریورود به چرخه مالی  و سرانجام

و بهتـرین   بـرای انتخـابِ   هـا ایـده ارزیـابی   (2 ؛اولیـه  پـردازی ایـده  (1 :نـد از کارآفرینی موفق عبارت



 1395. بهار 38شماره  ژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیمجلة علمی ـ پ

252 

اجـرای آزمایشـی    (4 ؛اجرای ایده منتخـ   برای جدی و تالشگذاری ( سرمایه3 ؛آنها ترینکاربردی

 .(39 ،38 :1391 ،شاوردی) ایده منتخ  جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن

اقتصادی کشورها بایـد گاـت    و توسعهرشد  آن در و نقشدر خصو  اهمیت کارآفرینی 

نیـروی   ،گـاز  ومنابع طبیعـی ملـل ناـت     جای به وکه امروزه ماهیت هرم یروت دگرگون شده 

برنده هستند که به اقتصاد متکـی   جوامعی ومحور توسعه قرار گرفته  ،ماهر وانسانی متخصص 

گذشته رویکـرد اکلـر    هایدههدر و رازاین  ؛(102و  101: 1388 ،هزارجریبی) بر دانش روی بیاورند

کارآفرینی در دنیـا مطـرح    هایسیاستموجی از  استشدهکشورهای جهان به کارآفرینی سب  

اقتصادی و اجتمـاعی   هایزمینهدر  ،را در پیش گرفتند هاییسیاستکشورهایی که چنین  .شود

 .(39 :1387 ،مهرآرا) اندیافتهدستچشمگیری  هایموفقیتبه 

و در کشور ما بیشـتر دانشـجویان    متأساانه ،پیرامون اهمیت کارآفرینی گاته شد آنچهرالم علی

گسترش کمّی آمـوزش عـالی در کشـور مـا در      .با مقوله کارآفرینی بیگانه هستند آموختگاندانش

ـ دانـش منجر به ظهور هزاران  ،الزم و مهارتتوجهی به کس  توانایی کم واخیر  هایسال ة آموخت

حسـینی  ) کنندمیکار  ،خود الیرمرتبع با رشتة هایفعالیتدر  ناچاربهشد که  مهارتکمیا  مهارتبی

 .ندینکه به خیل عظیم بیکاران جامعه پیوستیا ا ،(120 :1387 ،لرگانی و همکاران

اشـتغال بـه    یا و کردهتحصیلمناس  برای قشر فرصت کاری از سوی دیگر به دلیل فقدان 

 ،آن صـرف نمودنـد  آوردن دسـت بـه  برایصص خود که عمری را مرتبع با تخالیر هاییفعالیت

 و سرخوردگیبه افسردگی  سرانجاممعضالتی که  ؛شاهد معضالت فراوانی برای جوانان هستیم

و  معنـوی  ،بـر زنـدگی مـادی    و پنهـانی که تأییرات منای آشـکار   انجامدمی این قشر از جامعه

 .آنان خواهد داشت اجتماعی

 

 زبان عربیدر رشته فرینی آبرای کار ایدریچه گردشگریِ درمانی. 2
سـت کـه   اقتصـادی در دنیا  هـای فعالیـت  ترینو پربازده ترینبزرگصنعت گردشگری یکی از 

 هـای فعالیتسایر  ،الیرمستقیم وکند و به طور مستقیم باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می

ری که گاهی از آن بـه عنـوان تجـارت    گردشگ .دهدقرار می تأییررا تحت  فرهنگی واقتصادی 

اشتغال در جهان بـه   و ایجاد درآمدزایی هیکی از منابع عمد ،(40 :1391 ،آماره) شودمینامرئی یاد 

. (1392 ،زادهیعقـوب ) کنندبسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می کهطوریبه ؛آیدشمار می
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 ،عظیم در این زمینـه  هایگذاریسرمایهو  اتو تبلیغخارجی  امریکا با جذب گردشگرانکشور 

 .اسـت در جهـان را بـه خـود اختصـا  داده     گردشگریدرصد از درآمد ارزی حاصل از 2/15

از آن در جهـان را   گردشگریدرصد از درآمد ارزی حاصل از  55/1 ،م1996ترکیه نیز در سال 

ل کل درآمدهای ارزی حاصـ صدم درصد از  60در مقابل ایران در این سال تنها  .خود کرده بود

 هـای جاذبهکه  در حالی است این .(13 :1378 ،قربانی) استکردهدر جهان را کس   گردشگریاز 

در ایران بسیار بیشـتر از   و طبیعی و جغرافیایی و فرهنگیتاریخی  هایجاذبهگردشگری اعم از 

 .استترکیه 

بسـتر مناسـبی بـرای     ،ع خـود زایی و سودآوری نسبتاً سـری گردشگری به خاطر خاصیت اشتغال

 و بازارهـای  هـا فنّـاوری  ،اهـ و ایده ،واند معیارهای اقتصادی را ارتقا دهدتذاری است که میگسرمایه

ا در ترالیـ  و  هیکی از توجیهات اولیه دولت .(70: 138 ،پاپلی یزدی و سقایی) جدیدی را به ارمغان آورد

 ؛حاصـل از ایـن صـنعت اسـت     بـالقوة  اشـتغال و تأکید بر سود اقتصادی  ،تشویق توسعه گردشگری

 معرفـی ایجاد اشتغال را یکی از چهـار مزیـت اساسـی گردشـگری      2اسسالینگ و 1رلتی کهطورهمان

 هـای زمینـه در تأیید این مطل  که صنعت گردشگری یکی از  (.22 -21: 1393 ،الالمیان وقدمی ) نندکمی

سـازمان  بیانیـه  باید گات بر اسـا    ،استشتغال امانند مناس  برای رفع بسیاری از نیازهای اساسی 

شـغل   10واند تبه طور متوسع می و خارجیهر گردشگر اعم از داخلی  ،(WTO) جهانی گردشگری

این صنعت قادر خواهـد بـود    ،(WITC) گردشگری وبر اسا  آمار شورای جهانی سار  ایجاد کند و

ی از ابسیار ارزنـده  و سهمشغل ایجاد کند  یمو الیرمستقمیلیون نار به طور مستقیم  300برای بیش از 

در گردشـگری نیـاز    (.19 :1391 ،رفیعی و گلـزار ) دربرگیرداقتصاد جهانی را  طورکلیبه وتولید ناخالص 

سودآوری اقتصاد گردشـگری نسـبت بـه اقتصـاد      مقابل و دربه سرمایه نسبت به صنعت کمتر است 

پـاپلی یـزدی و   ) نامنـد مرئی محصوالت و خـدمات مـی  گردشگری را صادرات نا ...صنعتی باالتر است

ـ از همه اینکه بسیاری از خدمات گردشـگری را نمـی   ترمهم (.76-77 :1391 ،سقایی وان بـا اسـتااده از   ت

 (.3: 1393 ،زندی) اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است درنتیجه ؛ارائه کرد فنّاوری

 اقتصـاددانان اجتماعی کشورها اهمیت یافته که تصادی ـ  اقة توسعامروزه گردشگری به قدری در 

 2020صـنعت گردشـگری در سـال     کنندمی بینیپیشکارشناسان  .اندنهادهآن را صادرات نامرئی نام 

                                                                                                                                        
1. Tyrrel 

2. Spauling 
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 و افـزایش  سـو یکاز  المللیبینافزایش ارتباطات  .میالدی به سودآورترین صنعت جهان تبدیل شود

از  انـواع بیشـتری   روزروزبـه کـه   اسـت شـده دیگـر سـب    عالقه به مقصدهای گردشگری از سوی 

 .ایجاد شود ...و و سالمت ورزشی ،آموزشی گردشگری نظیر گردشگری فرهنگی،

گردشـگری سـالمت از تـوجهی بیشـتر برخـوردار       ،های مختلف گردشگریدر میان حوزه

 :کنـد مـی گردشگری سالمت را چنـین تعریـف    (،WTO) سازمان جهانی گردشگری .استشده

و  وهـوا آب از فـرد بـا اسـتااده    و شـادابی استااده از خدماتی که به بهبود یا افـزایش سـالمتی   

بـه عبـارت دیگـر گردشـگری      .(74: 1393 ،آبـادی شـریف مروتـی  ) شـود میمنجر  ،پزشکی خدمات

 .مانکشوری دیگر به قصد استراحت یا درسالمت یعنی مسافرت به 

و  شـدن جهـانی ا به دالیـل متعـددی از قبیـل    در سط  دنی گردشگریِ درمانی 1990از دهه 

فناوری اطالعات که موج  سهولت دسترسی جهـانی بـه    و پیشرفتاینترنت  و گسترش ظهور

مربوطـه در کشـورهای    هـای و هزینـه اطالعات الزم در خصو  ارائه انواع خدمات پزشـکی  

مت در تـا گردشـگری سـال    انـد گردیدهمجموع این عوامل موج   .مطرح شد ،مختلف گردید

 و دارایعنـوان صـنعتی پویـا     به وحال حاضر در زمره بهترین انواع گردشگری محسوب شود 

کشـورهای   و تولیـدی اقتصـادی   هـای فعالیتبخش مهمی از  ،فردمنحصربه وبارز  هایویژگی

بخـش مهمـی از درآمـدهای     کهطوریبه ؛را به خود اختصا  دهد توسعهدرحالو  یافتهتوسعه

 .آیدمیهای دنیا از این صنعت به دست بسیاری از کشور

 

 در ایران گردشگریِ درمانی. 3
و جمهوری اسالمی ایران کشوری اسـت بـا درآمـد متوسـع      ،بانک جهانی بندیطبقه بر اسا 

بـا مسـاحتی حـدود    کـه   ،کشـور بـزرگ در دنیـا    و هاـدهمین کشور بزرگ در آسـیا   چهارمین

گردشگری سالمت پدیده  .استشدهمیانه واقع در منطقه خاور و است کیلومترمربع 195/648/1

کشورهای عربی  ویژهبهن کشورهای همسایه در گذشته ساکنا .رودنمیجدید در ایران به شمار 

 کردنـد مـی بـه ایـران مسـافرت     و سـالمت برای دریافت خدمات بهداشتی  فار خلیجحاشیه 
 .(163: 1391 ،مصطاوی)

ـ  کسـ  مقـام پـنجم دنیـا در زمینـه       ازجملـه ران از سوی دیگر دستاوردهای متعدد پزشکی ای

 آمیـز موفقیـت کس  مقام سوم در زمینه پیوند مغز استخوان بـه دلیـل انجـام     ،خدمات انتقال خون
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بـرای   «رتیـسال  » گـر معجـزه سـاخت داروی   ،حدود سه هزار عمل جراحی پیوند مغز اسـتخوان 

داروهـای   و سـاخت  ،شـد مـی لیـد  تو امریکافقع در  تاکنونکه  و عروقیقلبی  هایبیماریدرمان 

بیانگر  همهوهمه ،هم در شرایع تحریم آن «اکتووکس»و  «اکتوفرون» ،«اکتوریف» هایناما  به .ام

 بنـابراین  .ی جهان به شـمار آیـد  پزشکی منطقه یا حت هایقط د یکی از توانمیآن است که ایران 

پزشکی و با توجه بـه   نات پیشرفتةو امکا ،ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص در امر پزشکی»

مقصد مهمی برای گردشگری پزشکی در جهـان و   ،باال در جذب گردشگران پزشکی هایظرفیت

 (.645: 1391 ،فردو اسالمنژاد حاجی) «آیدمیبه شمار  در جهان اسالم ویژهبه

بـه دسـت   زیـادی   هـای موفقیـت پزشـکی بـه   ة عرصـ امروزه جمهوری اسـالمی ایـران در   

بیماران کشـورهای همسـایه را بـه خـود      ازجملهکه نظر بسیاری از بیماران خارجی  استآورده

در  الیرناتـی ایجاد درآمـدهای   هایراهیکی از  نویدبخش درواقعاین موضوع  .استکردهجل  

سـهم کشـورهای اسـالمی از     ،بر اسا  آمـار موجـود از منـابع رسـمی     .آیدمیکشور به شمار 

ایـران در   و کشـور میلیارد دالر بود  3تنها  2012المت در سال درآمدهای جهانی گردشگری س

سـایت   ،فتحـی ) اسـت گرفتـه جهـان قـرار    53میلیـون دالر در رتبـه    350این سال فقع با کس  

امـری بسـیار    خـود خـودی بـه بنابراین جذب بیماران خارجی به کشور  .(28/5/93 ،خبرگزاری ایرنا

را نیز  توجهیقابل ارزآوری تواندمیاس  به آنان خدمات درمانی منة ارائصورت  و درمطلوب 

 هـای هزینـه  ازجملـه گردشگری سـالمت   هایمزیتکشور ما با عنایت به  .به دنبال داشته باشد

پیشـرفت  بـه  توجـه   و با ،اروپایی با دیگر کشورهای پیشرفتة در مقایسهپایین خدمات پزشکی 

فـراوان طبیعـی    هایجاذبهبودن  رادا وپزشکان  صو تخص و تجهیزاتپزشکی  و تجربهدانش 

ارائـه   بـرای موجود  هایفرصتد از توانمیدرمانی باال  هایقابلیت باآبگرم  هایچشمه ازجمله

 .خدمات گردشگری سالمت استااده کند

 پزشـکی چشـم  مرکز و ،االنبیاخاتم ،ایرانمهر ،دی ،جم ،میالد هایبیمارستاندر حال حاضر 

شیراز در  نمازیو مشهد  در رضوی و ،الهدیبنت ،در تهران سیناابن مرکز درمان ناباروری ،نور

 ،پاسـتور  ،مهرگـان  ،بوعلی ،والیتبیمارستان نیز در استان قزوین  .ندفعال گردشگریِ درمانیامر 

 .کنندمی رسانیخدمتدر این راستا  بیناجراحی چشم  و مرکز رحیمیان

 بـرای مسـافران و   ردشـگریِ درمـانی  گبر اسا  آنچه گاته شد تأسیس یک شرکت خـدمات  

پزشـکی ایـران ماننـد     هـای توانمنـدی  رسـانی و اطـالع تبلیغ  و ترجمه بیماران کشورهای عربی و
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 انـدازی و راه ،اسـت گرفتـه نادری که توسع پزشـکان ایرانـی صـورت     هایجراحیاز  هایینمونه

مت بسـیاری از  موجـ  جـذب گردشـگران سـال     قطعـاً  ،به زبان عربـی  رسانیاطالع هایسراچه

را  تـوجهی قابـل  و ارزآوری و اشـتغال کارآفرینی  درنتیجهکشورهای عربی به ایران خواهد شد که 

بسیار ضروری اسـت کـه دولـت بـا تقویـت جایگـاه       بنابراین  .برای کشور به دنبال خواهد داشت

 .فراهم آورد المللیو بین ایمنطقهخدمات این حوزه را در سط   زمینة ارائة ،گردشگری سالمت

دی بستگی دارد که عدتباید دانست که جذب گردشگر سالمت یا بیمار خارجی به عوامل م

ارزان  ،ص پزشـکان ایرانـی  بودن تخص باال وکیایت تجهیزات پزشکی  :آنها عبارتند از ترینمهم

ـ   یادشـده در کنار عوامـل   حالبااین .نسبت به اروپا ،درمانة شدتمامبودن قیمت   راتنبایـد از ای

 .(109: 1388 ،هزارجریبی) الافل شد و اجتماعیو هنجارهای سیاسی  هانگرش ،نظام ارزشی

 در حال حاضر علل اصلی مسافرت بیمـاران کشـورهای عربـی همسـایه بـه ایـران       بنابراین

در مقایسـه بـا دیگـر     و درمـان پـایین دارو   هایهزینه ،کیایت خدمات پزشکی عبارت است از:

وجـود   ،جدید پیشرفته و و تجهیزاتدسترسی به خدمات سالمت  ،پاییکشورهای پیشرفته ارو

و فقـدان یـا کمبـود تجهیـزات      ،سـالمت در ایـران   نیروی متخصص ماهر در حوزة پزشکان و

 متخصص در کشورهای مبدأ. پزشکان

ناشـی از بهـار عربـی در     هـای و درگیـری از سوی دیگر در پی اوضاع کنونی کشورهای عربـی  

و سیل عظیمی از بیماران برای مداوا به مراکز مهـم   ،و بحرین ،یمن ،سوریه ،عراق ،لیبی ،مصر تونس،

 .شوند مندبهره و درمانیتا از امکانات بهداشتی  کنندمیپزشکی در کشور ایران مراجعه  معتبر

وزارت  کشـور موضـوعی اسـت کـه تنهـا بـر عهـدة        همچنین ساماندهی این بیماران در داخـل 

 ازجملـه  دیگـر ی هـا سازمانبخشی های فرابلکه همکاری ،پزشکی نیست زشو آمودرمان  ،بهداشت

خـدمات   هایشرکتبخش خصوصی در قال   و درنهایتخارجه  وزارت ناجا، ،سازمان گردشگری

 و تعریـف اصـولی   هایزیرساختبه دلیل نبود  متأساانه حالبااین .طلبدرا نیز می گردشگریِ درمانی

د ادعا کند که مجـوز یبـت   توانمیشرکتی در ایران ن یا ووز هیچ سازمانی تا به امر ،در ایراننشدن آن 

 .استکردهرا دریافت  گردشگریِ درمانیشرکت خدمات 

 و مبتکـری  ،کوشسخت پویا، آموختگاندانشنیازمند  راهبدیهی است که گام نهادن در این 

 ،اسـتادان  ،هادانشگاه عدتو مساراهنمایی  و با ،ناسو اعتمادبه جرئت ،ریزیبرنامهاست که با 

در  هرچنـد پای در راهی بگذارند کـه   ،پزشکی و آموزش و درمانوزارت بهداشت  و مسئوالن
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شکی نیست که پس از  اما ،نمایدمی درآمدکم واقتصادی سخت  و فعالیتابتدا ملل هر تجارت 

بـه   ،متقاضـیان کشـورهای عربـی    جذب و گردشگریِ درمانیمدتی با تأسیس شرکت خدمات 

 .د یافتدست خواه و اشتغال تجارت ودر دنیای اقتصاد  قبولقابل موقعیت جایگاه شایسته و
 

 گردشگریِ درمانیتأسیس شرکت خدمات  -د
اشـتغال   هـای راهنتیجه گرفت که بدون شـک یکـی از    توانمیگاته شد  تاکنونبر اسا  آنچه 

ردشگری سالمت به مسـافران  خدمات گ زبان عربی روی آوردن به سمت ارائة آموختگاندانش

یـک شـرکت معتبـر     و یبـت همسـایه از طریـق تأسـیس     و اسالمیبیماران کشورهای عربی  و

گردشـگریِ  اولین گام برای تأسـیس یـک شـرکت خـدمات      .است گردشگریِ درمانیخدمات 

موجـود اسـت تـا بـدین ترتیـ        بـالقوة  هـای و توانمندی هاقابلیت معرفی وشناسایی  ،درمانی
 هـر گردشـگرِ   ،شـده انجـام  برآوردهـای بر اسا   .اقتصادی را مهیا نمود برداریبهره یهازمینه

 .شودمیارزی  زاییسالمت تا سه برابر یک گردشگر معمولی موج  درآمد

هـای  بایـد نیازمنـدی   ،یـروت  و تولیـد تغال ایجاد اش برای گردشگریِ درمانیبرای ارائه خدمات 

 ،هـا بیمارسـتان  هـا، سـازمان  ، ازو تجهیـزات از امکانـات   گیریبهرهراستای  و درمشتریان را شناخت 

 و سـازمان داشت هدانشگاه کارآفرین نیز باید با هماهنگی وزارت ب .سود جست هاآپارتمان ، وهاهتل

 بـرای دریافـت  خدمات  گونهاینبه مجریان  و کمکبرای تسهیل امور  ،و گردشگریمیراث فرهنگی 
 .الزم را انجام دهند و اقدامات ریزیبرنامه ،روکاکس این  موردنیازتسهیالت 

خدماتی گردشگری سالمت به ترتی  عبارتند  هایشرکتعوامل م یر بر موفقیت  ترینمهم
 ؛الفعـ  نیروی انسـانی متخصـص و   کارگیریبه ؛اصولی این فعالیت هایزیرساختشناخت  :از

برای جل   شدهارائهود خدمات بهب و درنهایت ؛موجود و اطالعاتبازاریابی به کمک ارتباطات 
 .فعالیتة توسعو مشتری 

 و هـا سـازمان  و همکاریخدمات نیازمند مساعدت  گونهاین هایزیرساختفراهم ساختن 

گردشـگریِ  که بیـان شـد هنـوز در ایـران هـیچ مجـوز       طورهمانزیرا  ؛استمربوطه  هایارگان
ـ   رالمعلی .استشدهن دادهبه هیچ شرکتی  درمانی کـه در   زیـادی  و تبلیغـات راوان تکاپوهـای ف

عمل در حد یک پیشـنهاد بـاقی   ة صحنهنوز در  ،شودمیدیده  هاشرکتبرخی از  و دراینترنت 

و ن مربوطـه در وزارت بهداشـت   یازمند توجهات ویژه از سوی مسـئوال ن مسئلهاین  .استمانده
 .گردشگری است سازمان
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کـاری   گـروه نیازمنـد   گریِ درمـانی گردشـ خـدمات   هایشرکتو توسعة تأسیس  ،عالوه بر آن

در ابعاد مختلف بوده تا در کنـار هـم بـه     صالحذی و باتجربهبا افراد  مشاوره و پرتالش وص متخص

از سـوی دیگـر الزم    .منجر گـردد  کارآمد و قانونی ومعتبر  گردشگریِ درمانیایجاد شرکت خدمات 
دیگـر از قبیـل    هـای مسـاعدت  ،مـالی  عالوه بر ارائه تسـهیالت  ربعذی هایسازمان واست ادارات 

ود بـر سـر راه دانشـجویان    زیرا یکی از موانع موجـ  .ارائه نمایند و حقوقیمدیریتی  ،فنی هایمشاوره

در  .اسـت رایانـه   و علـوم  حسـابداری  و و بهداشـت در زمینه تجـارت  آنها  و ناتوانیآگاهی عربی نا

علـوم   ،اصول بهداشت ،ند مبانی تجارتدر زمینه تخصصی الزم مان ایمشاورهصورت ارائه خدمات 

 .برطرف خواهد شد خوبیبهوالیره این مانع نیز  ،ایرایانهعلوم  ،حسابداری

 ،گردشـگریِ درمـانی  یک شرکت خـدمات   و یبتمجوز  و دریافتپس از موافقت اصولی 
 ،امـروز  پررقابـت در دنیـای   .اسـت بازاریـابی   ،بعدی در جهت ارتقای فعالیت م یر گام مهم و

ایجـاد سـایت    .اسـت  و خـدماتی تجـاری   هایشرکتمهمی در پیشبرد اهداف ة زاریابی مقولبا

از همـه   تـر مهـم  ،ایمـاهواره  هـای شـبکه  و هافرودگاهدر  و تبلیغات رسانیاطالع برایمستقل 
سـط  معیشـتی   درنظرگـرفتن   ،بـه کشورشـان   بازگشـت و پیگیری حال بیماران پس از درمـان  

 ،ارائـه قابـل تنوع در لیسـت خـدمات    و وجودبا توجه به توانایی آنها خدمات ة و ارائمتقاضیان 

در مـورد بیمـارانی کـه     خصـو  بـه هر مشتری  و درخواستاسکان بیمار متناس  با وضعیت 
توانـد بـه   هایی است کـه مـی  ازجمله فعالیت ،نازایی هایبیماریاست مانند  گیروقتدرمانشان 

ـ    بـاال بـه مـوارد    و پایبندیک رعایت بدون ش موفقیت این طرح یاری برساند.  ة منجـر بـه ارائ

مشتریان بسـیاری را   توانمیبا رضایت یک نار  درنتیجه ،گرددمیبه بیماران  العادهفوقخدماتی 

 .نمود جذب و تبلیغاتبدون هزینه 
منجـر بـه    ،گردشگریِ درمانیدر حوزه خدمات  و معتبرقانونی  هایشرکتسویی دیگر ایجاد  از

زیـرا برخـی از بیمـاران خـارجی بـه دلیـل نبـود         .شـود مـی ایـران   و پرستیژجایگاه  قایو ارتحاظ 

 گونـه ایـن کـه از نبـود    گیرندمیدر دام دالالنی قرار  متأساانه ،معتبر خدمات گردشگری هایشرکت

 .کندمیبه وجهه کشور نیز خدشه وارد  شکامر بدون  این .کنندمی سوءاستااده هاشرکت

 

 گردشگریِ درمانی هایشرکتروی پیش موانعو های چالش -ه
 ،پیرامون جایگاه ایران در صنعت گردشـگری سـالمت گاتـه شـد     تاکنون آنچهرالم تمامی علی

 و رفتنگریزی عرب باعث ایرانو الیربسیاری از کشورهای عرب  نگاهوجهه ایران در  متأساانه
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از  اعمهر فرد ایرانی  وسیلةبهبرخی رفتارها  بازتاب شکبدون  .شودمی کشورها به سراغ دیگر

مـانع در   ترینبزرگ المللیو بیندر سط  ملی  ،ارشد کشور و مدیرانمسئولین  یا و عادیمردم 

از سـوی دیگـر برخـی     .اسـت  گردشـگریِ درمـانی  و صـنعت گردشـگری    و گسترشتوسعه 

ایـن زمینـه   دینـی در   و تعـالیم ایرانیـان   ورسـوم و آدابدیگر فرهنگی ناشی از عقاید  هایجنبه

خالصه اینکه نباید تأییرات ملبـت یـا مناـی موضـوعات      .الافل بودآنها  که نباید از ،وجود دارد

ـ  وفراوانـی دارنـد    تـأییر که بر روی انتخاب گردشگران  ،را و اجتماعی و فرهنگیسیاسی   یحت

 .نادیده گرفت ،شوندمیگاهی باعث تغییر مقصد متقاضی 

 ،رودمـی باحث مهم در اقتصاد ایران امروز به شـمار  گردشگری سالمت یکی از م درنهایت

کـارآفرینی  ة عرصنتوانسته به جایگاه واقعی خود در  متأساانه تاکنوناین خدمات در ایران  ولی

موجـود در جامعـه    هـای فرصـت ایـن رشـته از    آموختگـان دانـش به این ماهوم که  .دست یابد

 ؛انتقاد جدی به این نظام وارد اسـت  ،موزشیعالوه بر آن در عرصه آ .دنکنمیاستااده ن خوبیبه

الزم بـرای   هـای مهـارت و باید به آمادگی  کهچنانآنآموزشی موجود دانشجویان را  فرایندزیرا 

اشــتغال مناســ  ؛ بنــابراین مشــکل کنــدمــیکــاری تجهیــز ن هــایعرصــه گونــهایــنورود بــه 

پـرورش  از سـوی دیگـر    .رددگـ مـی عربی تنها به خود آنهـا برن  و ادبیاتزبان  آموختگاندانش

هـزاران ناـر   شود ضعف نظام آموزشی کارا، باعث می .نیازمند آموزش کاربردی است کارآفرین

در زمینه مکالمـه   را الزم هایو مهارتسواد علمی مناس   شوندمی التحصیلفارغاز افرادی که 

ی رشته زبان عربی حت نکه دانشجویانخالصه ای .نداشته باشندبرای ورود به بازار کار  و ترجمه

گردشـگریِ  را برای بسیاری از مشاالل که  الزم صو تخصمهارت  و دکتریارشد  هایدورهدر 

 .، ندارندستهاجزء کوچکی از آن درمانی

 

 هاپیشنهاد گیری ونتیجه
مشکالت فراروی جوامع  ترینمهمبر اسا  آنچه در این پژوهش گاته شد دریافتیم که یکی از 

که برای  هاییحلراهمجموعه  .بحران بیکاری است یافتهتوسعهکشورهای  حتیو  توسعهدرحال

 هـای فعالیـت  .شـود کـارآفرینی نامیـده مـی    اصـطالحاً  ،اسـت شدهرفع این مشکل جهانی ارائه 

ة رشـت  آموختگـان دانـش برای اشـتغال   راهی ویک فعالیت اقتصادی پایدار  ،گردشگریِ درمانی

 ،عربـی ة رشـت کـارآفرینی در   هـای راهپس یکـی از   .استور عربی در سط  کش و ادبیاتزبان 
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بـه   گردشـگریِ درمـانی  ی هاشرکتموضوع تأسیس  رسدمیبه نظر  .گردشگری سالمت است

 .اسـت گرفتـه هـیچ سـازمان یـا نهـاد دولتـی قـرار ن       مـدنظر عنوان یک موضوع مستقل تـاکنون  

کـاری   هـای فرصـت تـوان  مـی  استادان و هادانشگاه ،از طرف دولت هاییحمایتبا  کهدرحالی

 .عربی فراهم نمودة رشتفراوانی را برای دانشجویان 

بازتاب یک کار تیمـی   گردشگریِ درمانیارائه خدمات ة زمینتأسیس یک شرکت موفق در 

 هایعرصهتیمی از متخصصان در  و همراهینیازمند همکاری  هاییشرکتتأسیس چنین  .است

ــانی  ــدیریت بازرگ ــومم ــابداری  و عل ــارتحس ــایو مه ــی  ه ــهحسابرس ــت و... و رایان  .اس

 تنهانه گردشگریِ درمانید از طریق تأسیس شرکت خدمات نتوانمیزبان عربی  آموختگاندانش

ارزآوری  قادرنـد بلکـه   ،داشـته باشـند  دیگـر   و گروهـی اشتغال خـود  ة زمیننقش فعالی را در 

ی از دالالن سودجو را کـه باعـث   بسیار دست و آورندرا نیز برای کشور به ارمغان  توجهیقابل

کـار   و بـازار نار خلـق تجـارتی نـوین    ک و در کنندکوتاه  ،اندایرانی شدهشدن هویت  دارخدشه

 .دنباال بردن درآمد کشور نیز داشته باشدر  مهمی نقش ،جدید

 

 کتابنامه

 هاکتابالف( 
 .سمت :تهران ،چاپ دوم (،یمماهیت و مااه) گردشگری (،1386) مهدی ،سقایی و ،محمدحسین ،پاپلی یزدی

 .آییژ :تهران ،چاپ سوم ،کارآفرینی (،1390) علی ،حسینیشاه

 :تهران ،هاو سیاستها ارچوبهچ ،ایرات گردشگری پیامدها (،1393) محمد ،بایی الالمیان و ،مصطای ،قدمی

 .کامهمه

 

 ب( مقاالت
 .تهران ،64شماره  ،«نامه اتاق بازرگانی» (،1391) جواد ،آماره

 ،«سازیبرای تسهیل تجاری حلیراهموجود  گیری از صنایعبهره» (،1388) موسائیاحمد  ؛رضا ،بندریان

 .1388بهار  ،18شماره  ،سال پنجم ،فصلنامه رشد فناوری
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آن در نظام سالمت  و اهمیتگردشگری پزشکی » (،1390) مینا کشتکار ؛بختیاریالهام  حسن؛ ،جعاری

 .مرودشت ،مدیریت گردشگری و توسعه پایدار المللیبینش مجموعه مقاالت همای ،«ایران

پزشکی شهر شیراز با  گردشگریگسترش  راهبردهایتدوین » (،1392) فرداسالم فاطمه علی؛ ،نژادحاجی

 .8شماره  ،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،«(SWOT) استراتژیکریزی استااده از روش برنامه

آموزش کارآفرینی در هزاره » (،1387) سعید رضایی ضا میرعرب رضی؛ر ؛سیده مریم ،حسینی لرگانی

 ،در آموزش عالی ریزیبرنامهپژوهش و  ،«آموزش عالی آموختگاندانشبرای اشتغال  زیرساختی ؛جدید

 .50شماره  ،1387زمستان 

 .1393آذرماه  ،37شماره  ،کارآفرینماهنامه  ،«آیار گردشگری بر اشتغال» (،1393) ابتهال ،زندی

 ،«موفق فناوری با رویکرد تیمی سازیتجاریمقاله » (،1391) بغدادیمصطای  مرضیه؛ ،شاوردی

 .1391زمستان  ،33شماره  ،سال نهم ،ا و مراکز رشدهفصلنامه تخصصی پارك

صنعت گردشگری پزشکی در ایران راهکارهایی برای » ،(1389) زهرا آقارحیمی ناصر؛ ،صدر ممتاز

 .تهران ،اطالعات سالمت نامهویژه ،«توسعه

کارآفرینانه در  و الیرکارآفرینانه  وکارکس تحلیل نظری مقایسه » ،(1391) همکاران و سید کمال، طیبی

 .1391زمستان  ،تهران ،توسعه کارآفرینی ،«اقتصاد اسالمی

ره شما ،فصلنامه رهیافت ،«نتایج تحقیقات سازیتجارییم نظری همروری بر ماا» ،(1385) بهمن ،فکور

 .1385 و تابستانبهار  ،37

 .تهران ،86شماره  «های اقتصادتازه» ،(1378) پیمان ،قربانی

گردشگری سالمت با ة توسعمدل ة ارائ» (،1393) اسدیان اردکانیفائزه  ؛علی ،آبادیشریفمروتی 

 .17، مدیریت سالمت ،«ساختاری تاسیری در استان یزد سازیمدل ورویکرد تلایقی تاپسیس فازی 

فصلنامه اخالق  ،«سالمت در گردشگریاخالق » ،(1391) شمسی گوشکی احسان؛ حکیمه ،مصطاوی

 .1391تابستان  ،شماره چهارم ،سال دوم ،زیستی

و کار  ،«اخالق کارآفرینی ضرورتی برای توسعه کارآفرینی در آموزش عالی» (،1387) اسداهلل ،آرامهر

 .99و  98شماره  ،1387 و شهریورمرداد  ،جامعه
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موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی » (،1388) محمدرضا ،نوروزی

 .1388شهریور ، 111شماره  ،کار و جامعه ،«دانشجویان

 ،آموزشی هاینظامپژوهش در  ،«توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی» (،1388) جعار ،هزارجریبی

 .1388تان پاییز و زمس ،7شماره  ،3دوره 

  

 های اینترنتیسایت
 .سایت خبرگزاری ایرنا ،«در ایرانتوسعه گردشگری سالمت » (،1393) جانعلی ،فتحی

www.irna.ir/fa/News 28/5/93 ـ 

 «.گردشگری و جایگاه آن در ایران» ،(ش. ه1392) رحیم ،زادهیعقوب

www.tourismroham.com - 12/10/93 
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 العربية اللغة قسم لخريجي العمل ي إيجاد فرصيار فخ «ةالسياحة الطبي» 
 2عليان فاطمة ،1صادق عسكري

 آداهبا جبامعة مسنان ة وذ مشارك يف قسم اللغة العربيأستا .1
 مشهد فردوسي جبامعة اآداهب و ةالعربي اللغة يف الدكتوراه طالبة .2

 صالملخ  
وتوظيفهم يف املهن املتناسقة يف هذا الفرع وخاّصة و آداهبا  العربيةإّن البحث عن فرص العمل للمتخّرجني يف اللغة 

و  شللّ  يف أّن  .العربيللةيعللّد مللن الق للايا ابللديرا با هتمللا  يف اسللتغ   فللرع اللغللة  ،يف مراحللل الدراسللاع العليللا 
كفلللرع ملللن ا لللدماع   ّد إحلللدمل املقتحلللاع يف هلللذا ا لللا وا متهلللان يف  لللا  السلللياحة ال لللّحية تعللل ريلللادا ااعملللا 

ممّللا يلل ّد  إظ توظيللر املتخللّرجني يف فللرع اللغللة  ،السللياحّية يف مرافقللة املسللافرين واملررللو العللرس وتقللد  املسللاعداع
املررو الباحثني عن الع ج وا دماع الطّبية وبالتايل ارتفاع معّد  الدخل القومي بسب ارتفاع عدد ه     العربية

ومللن  .كمللا ن للن ت سللي  شللركة خللدماع السللياحة ال للّحية لتوظيللر خلل اع املتخللّرجني يف هللذا ا للا .  يف إيللران
وخاّصللة إذا أخللذعا بعللني ا عتبللار ااورللا  الراهنللة  ،املتوقّللأ أن يلل ّد  ذللل  إظ فللرص عمللل كثللنا والللدخل املناسللب

. ولييب وسوريه والعلرا  والليمن والبحلرين و م ركتوع    العربيةراع املسّماا بالربيأ العريب يف البلدان الناجتة عن الثو 
للح لللللو  عللللللو الو لللللا    ،وبعلللللد إللللللاد التمهيلللللداع والقيلللللا  باملراحلللللل القاعوعيّلللللة ااوظ ،للوصلللللو  إظ هلللللذا ا لللللد 

متعللللّددا كاةاسلللبة وال مبيللللوتر واللغللللة  بلللّد مللللن توظيلللر خلللل ا  معتمللللدين يف اخت اصلللاع  ،والت لللر اع ال  مللللة
سللو  عشللاهد املررللو مللن البلللدان  ،وبعللد التسللوي  واإلع عللاع الت اريّللة عللن خللدماع هللذه الشللركاع .اإلع ليزيّللة
البلللدان ينزعلون إظ إيللران بسلبب تقللّد  ااجهلزا والتقنيّلل ع الطّبيلة ملن جهللة والت لالير الرخي للة بالنسلبة إظ  العربيلة

 .هة أخرملااوروبّية من ج
 
 .فرص العمل ؛ريادا ااعما  ؛آداهبا و العربيةاللغة  ؛ة الطّبيةالسياح :الرئيسةالکلمات 

                                                                                                                                        
 ولؤ الکاتب المس                 s_askari@semnan.ac.ir 
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