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چکیده
اشتغال دانشآموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در شغلهایی متناسـ

بـا ایـن رشـته بـهویـژه در

مقاطع تحصیالت تکمیلی از مسائل موردتوجه در زمینة بهرهوری مناس

از رشتة عربی است .یکـی

از راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به این مهم ،کارآفرینی و اشتغال در حوزه گردشگری سـالمت
است .شاخهای از خدمات گردشگری که به ارائة خدمات به مسافران و بیماران کشورهای عربی کـه
امروزه رو به رشد بوده و ارزآوری بسیاری را برای کشور بـه همـراه دارد .در ایـن راسـتا توانـایی و
تخصص دانشآموختگان از طریق تأسیس یک شرکت خدماتی ،تجاریسازی میشود و با توجه بـه
اوضاع کنونی ناشی از نهضتهای معروف به «بهار عربی» در کشورهای تونس ،مصر ،لیبی ،سـوریه،
عراق ،یمن و بحرین ،انتظار میرود که اشتغالزایی و سودآوری فراوانی را نصـی

شـاالالن در ایـن

عرصه نماید .در این راستا ضمن ایجاد زیرساخت و انجام مراحـل قـانونی اولیـه و اخـذ مجوزهـای
الزم ،شایسته است برای تأمین منابع انسانی کارآمد و موردنیاز از تعدادی از تخصصهای دیگر مانند
زبان انگلیسی و رایانـه و حسابرسـی و ...نیـز بهـره گرفتـه شـود .سـسس بـا بازاریـابی و تبلیغـات و
اطالعرسانی مناس  ،بسیاری از بیماران متقاضـی را شـاهد خـواهیم بـود کـه بـه دلیـل امکانـات و
تجهیزات و تجربه پزشکان متخصص ایرانی از یکسو و هزینههای کمتر درمان در ایـران نسـبت بـه
بسیاری از کشورهای الربی از سوی دیگر ،مشتریان خدمات اینگونه شرکتها خواهند بود.
کلیدواژهها :گردشگریِ درمانی؛ رشته زبان و ادبیات عربی؛ کارآفرینی؛ اشتغال.

 نویسندة مسئول

s_askari@semnan.ac.ir
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مقدمه
بحران بیکاری امروزه یکی از بزرگترین مشکالت جوامع بشری به شمار میآیـد .ایـن بحـران
در کشورهای درحالتوسـعه ماننـد ایـران نمـود بیشـتری دارد؛ بـهطـوریکـه جمعیـت عظـیم
دانشآموختگان دانشگاههای کشور در رشتههای مختلف با این بحران روبهرو هستند .البته ایـن
مشکل در رشتههای علوم انسانی به دالیل متعدد بیشتر از دیگر رشـتههـا نمـود دارد .متأسـاانه
رشتة زبان و ادبیات عربی به عنوان یکی از رشتههای حوزة زبانهای خارجی ،علیرالـم اینکـه
میتوانست با برنامهریزی ابتکاری و کارآفرینانـة دانشـجویان ،اسـتادان و مسـئوالن ،بـازار کـار
مناسبی بهویژه با توجه به مجاورت با حجم وسیعی از کشورهای عربـی ،بـه خـود اختصـا
دهد ،اما فقدان چنین نگاههای ابتکاری در حوزه کارآفرینی باعث شدهاست که این رشته بیشـتر
از بقیه رشتهها از بحران بیکاری رنج ببرد.
درنتیجه به دلیل رقابتی بودن بازار کار ،نبود فرصتهای مناس

شغلی در این رشـته ،سـرانجامِ

تالشهای دانشجویان این رشته تنها دریافت مدرکی است که چندان کارایی ندارد .پس باید به
کمک اندیشهها و ابتکارات صاح نظران این رشته ،راهبرد و برنامهای کارآفرینانه طراحی نمود
تا راهی برای حل بحران بیکاری پیدا کرد .در همین راستا ابتکار گـروه زبـان و ادبیـات عربـی
دانشگاه سمنان بسیار ستودنی است.
بر این اسـا

و در راسـتای تـالش بـرای یـافتن راهـی بـرای کـارآفرینی و اشـتغال

دانش آموختگان رشته عربی ،یکی از پیشنهاد های مطرح که این مقالـه بـر آن تمرکـز دارد،
«گردشگریِ درمانی» یا «گردشگری سالمت» است .با در نظرگرفتن گسترة کشورهای عربی
پیرامون ایران ،به ویژه شیعیان عراق ،لبنان ،سوریه ،و بحرین که بـرای سـارهای زیـارتی و
درمانی الالباً ایران را انتخاب میکنند ،و با توجه به نهضت های معروف به «بهار عربی» در
تونس ،مصر ،لیبی ،سوریه ،یمن و بحرین ،و درنتیجه اوضاع نابسامان کنونی این کشورها،
ممکن است بازار کاری از این طریق برای دانش آموختگان عربی راه اندازی نمود.
بر اسا

آنچه گاته شد در این مقاله پس از اشارة گذرا به مااهیم کارآفرینی و تجـاریسـازی و

نقش آن در ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و دانشآموختگان دانشـگاهی ،بـه
اهمیت گردشگریِ درمانی و چگونگی اجرای این ایده به عنوان یک شـغل ،و درنهایـت تـأییر آن در
ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری دانشجویان عربی خواهیم پرداخت.
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پیشینه تحقیق باید گات کـه بـدون شـک در مـورد گردشـگری مطالعـات و

تحقیقات زیادی انجام شدهاست؛ اما در مورد گردشگری پزشکی پژوهشهای کمتری صـورت
گرفتهاست .ازجمله این مطالعات میتوان به موارد زیر اشـاره کـرد« :بررسـی عوامـل مـ یر در
توسعة گردشگری پزشکی با توجه به نظرات مدیران بیمارستانهای منتخ

شهر تهران» ،نوشتة

صدر ممتازی و آقارحیمی (« ،)1389بررسی نقـش گردشـگریِ پزشـکی در نظـام سـالمت در
جهان و بهویژه در ایران» ،نوشتة جعاری و همکاران ( ،)1390و «بررسی نقاط قـوت و ضـعف
شهر شیراز برای توسعه گردشگری پزشکی» ،نوشتة حاجینژاد و اسالمفرد (.)1391

 .1کارآفرینی ،تجاریسازی و اشتغال
در تعریف کارآفرینی نظرات متعددی مطرح شدهاست .کارآفرینی فرایندی است خالقانه ،نوآورانـه و
برنامهریزیشده به قصد تغییر ارزشها و ایجاد تحول در جهت افزایش بهـرهوری و ایجـاد سـرمایه.
کارآفرین ،فردی است دارای اراده ،پشتکار ،اعتمادبهناس ،خوشبین ،سختکوش ،خالق و صـاح
ایدة جدید که از طریق نوآوری و تولید ،به اهداف خـود در ایجـاد کسـ وکـار مناسـ

مـیرسـد

(شاهحسینی3 ،2 :1390 ،؛ طیبی و همکاران2 :1391 ،؛ نـوروزی .)11 :1388 ،کارآفرینـان لوکوموتیوهـای توسـعه
هستند که با به حرکت درآوردن واگنهای اقتصاد ،اشتغال ،تولید ،فناوری و سرمایه ،توسعه پایـدار را
برای کشور به ارمغان میآورند (مهرآرا.)41 :1387 ،

تجاریسازی نیز فرایندی است که بهوسیلة آن دانش و مهارت تولیدشده در دانشگاههـا در
دستر

جامعه و مورد بهرهبرداری سازمانها و م سسات قرار میگیرد .میتوان با بـهکـارگیری

آن دانش به تولید کاال و عرضه خدمات اجتماعی پرداخت .یافتهها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی
که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصی
و یروت انسانها باشند

جامعه نشود ،نمیتوانند منشأ رفاه عمومی

(بندریان.)132 :1388 ،

پیوستگی چرخه تبدیل دانش به یروت شامل مراحـل مختلاـی نظیـر کشـف شـرایع طبیعـی و
محیطی ،شکلگیری ایدههای کاربردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیازهـای طبیعـی ،ارتقـای سـط
ایده به مرحله فناوری ،توسعه ایدهها و تبدیل آنها به فرایند یا محصول ،تولید رقابتپذیر و اقتصـادی
و سرانجام ورود به چرخه مالی و تجاری است (فکور .)97 :1358 ،بر ایـن اسـا

مهـمتـرین مراحـل

کارآفرینی موفق عبارتنـد از )1 :ایـدهپـردازی اولیـه؛  )2ارزیـابی ایـدههـا بـرای انتخـابِ بهتـرین و
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کاربردیترین آنها؛  )3سرمایهگذاری و تالش جدی برای اجرای ایده منتخـ ؛  )4اجـرای آزمایشـی
ایده منتخ

جهت ارزیابی

در خصو

نقاط ضعف و قوت آن (شاوردی.)39 ،38 :1391 ،

اهمیت کارآفرینی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بایـد گاـت

که امروزه ماهیت هرم یروت دگرگون شده و به جای منابع طبیعـی ملـل ناـت و گـاز ،نیـروی
انسانی متخصص و ماهر ،محور توسعه قرار گرفته و جوامعی برنده هستند که به اقتصاد متکـی
بر دانش روی بیاورند (هزارجریبی 101 :1388 ،و )102؛ ازاینرو در دهههای گذشته رویکـرد اکلـر
کشورهای جهان به کارآفرینی سب

شدهاست موجی از سیاستهای کارآفرینی در دنیـا مطـرح

شود .کشورهایی که چنین سیاستهایی را در پیش گرفتند ،در زمینههای اقتصادی و اجتمـاعی
به موفقیتهای چشمگیری دستیافتهاند

(مهرآرا.)39 :1387 ،

علیرالم آنچه پیرامون اهمیت کارآفرینی گاته شد ،متأساانه در کشور ما بیشـتر دانشـجویان و
دانشآموختگان با مقوله کارآفرینی بیگانه هستند .گسترش کمّی آمـوزش عـالی در کشـور مـا در
سالهای اخیر و کمتوجهی به کس

توانایی و مهارت الزم ،منجر به ظهور هزاران دانـشآموختـة

بیمهارت یا کممهارت شد که بهناچار در فعالیتهای الیرمرتبع با رشتة خود ،کار میکنند (حسـینی

لرگانی و همکاران ،)120 :1387 ،یا اینکه به خیل عظیم بیکاران جامعه پیوستند.
از سوی دیگر به دلیل فقدان فرصت کاری مناس

برای قشر تحصیلکرده و یا اشـتغال بـه

فعالیتهایی الیرمرتبع با تخصص خود که عمری را برای بـهدسـتآوردن آن صـرف نمودنـد،
شاهد معضالت فراوانی برای جوانان هستیم؛ معضالتی که سرانجام به افسردگی و سرخوردگی
این قشر از جامعه میانجامد که تأییرات منای آشـکار و پنهـانی بـر زنـدگی مـادی ،معنـوی و
اجتماعی آنان خواهد داشت.

 .2گردشگریِ درمانی دریچهای برای کارآفرینی در رشته زبان عربی
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازدهترین فعالیـتهـای اقتصـادی در دنیاسـت کـه
باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد میکند و به طور مستقیم و الیرمستقیم ،سایر فعالیتهـای
اقتصادی و فرهنگی را تحت تأییر قرار میدهد .گردشگری که گاهی از آن بـه عنـوان تجـارت
نامرئی یاد میشود (آماره ،)40 :1391 ،یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان بـه
شمار میآید؛ بهطوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد میکنند
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کشور امریکا با جذب گردشگران خارجی و تبلیغات و سرمایهگذاریهای عظیم در این زمینـه،
15/2درصد از درآمد ارزی حاصل از گردشگری در جهـان را بـه خـود اختصـا

دادهاسـت.

ترکیه نیز در سال 1996م 1/55 ،درصد از درآمد ارزی حاصل از گردشگری در جهـان را از آن
خود کرده بود .در مقابل ایران در این سال تنها  60صدم درصد از کل درآمدهای ارزی حاصـل
از گردشگری در جهان را کس

کردهاست (قربانی .)13 :1378 ،این در حالی است که جاذبههـای

گردشگری اعم از جاذبههای تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی و طبیعی در ایران بسیار بیشـتر از
ترکیه است.
گردشگری به خاطر خاصیت اشتغالزایی و سودآوری نسبتاً سـریع خـود ،بسـتر مناسـبی بـرای
سرمایهگذاری است که میتواند معیارهای اقتصادی را ارتقا دهد ،و ایدههـا ،فنّـاوریهـا و بازارهـای
جدیدی را به ارمغان آورد (پاپلی یزدی و سقایی .)70 :138 ،یکی از توجیهات اولیه دولتها در ترالیـ

و

تشویق توسعه گردشگری ،تأکید بر سود اقتصادی و اشـتغال بـالقوة حاصـل از ایـن صـنعت اسـت؛
همانطورکه تیرل 1و اسسالینگ 2ایجاد اشتغال را یکی از چهـار مزیـت اساسـی گردشـگری معرفـی
میکنند (قدمی و الالمیان .)22 -21 :1393 ،در تأیید این مطل
مناس

که صنعت گردشگری یکی از زمینـههـای

برای رفع بسیاری از نیازهای اساسی مانند اشتغال است ،باید گات بر اسـا

بیانیـه سـازمان

جهانی گردشگری ( ،)WTOهر گردشگر اعم از داخلی و خارجی به طور متوسع میتواند  10شـغل
ایجاد کند و بر اسا

آمار شورای جهانی سار و گردشگری ( ،)WITCاین صنعت قادر خواهـد بـود

برای بیش از  300میلیون نار به طور مستقیم و الیرمستقیم شغل ایجاد کند و سهم بسیار ارزنـدهای از
تولید ناخالص و بهطورکلی اقتصاد جهانی را دربرگیرد (رفیعی و گلـزار .)19 :1391 ،در گردشـگری نیـاز
به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است و در مقابل سودآوری اقتصاد گردشـگری نسـبت بـه اقتصـاد
صنعتی باالتر است ...گردشگری را صادرات نامرئی محصوالت و خـدمات مـینامنـد (پـاپلی یـزدی و

سقایی .)76-77 :1391 ،مهمتر از همه اینکه بسیاری از خدمات گردشـگری را نمـیتـوان بـا اسـتااده از
فنّاوری

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

امروزه گردشگری به قدری در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی کشورها اهمیت یافته که اقتصـاددانان
آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند .کارشناسان پیشبینی میکنند صـنعت گردشـگری در سـال 2020
1. Tyrrel
2. Spauling
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میالدی به سودآورترین صنعت جهان تبدیل شود .افزایش ارتباطات بینالمللی از یکسـو و افـزایش
شـدهاسـت کـه روزبـهروز انـواع بیشـتری از

عالقه به مقصدهای گردشگری از سوی دیگـر سـب

گردشگری نظیر گردشگری فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و سالمت و ...ایجاد شود.
در میان حوزههای مختلف گردشگری ،گردشـگری سـالمت از تـوجهی بیشـتر برخـوردار
شدهاست .سازمان جهانی گردشگری ( ،)WTOگردشگری سالمت را چنـین تعریـف مـیکنـد:
استااده از خدماتی که به بهبود یا افـزایش سـالمتی و شـادابی فـرد بـا اسـتااده از آبوهـوا و
خدمات پزشکی ،منجر میشـود (مروتـی شـریفآبـادی .)74 :1393 ،بـه عبـارت دیگـر گردشـگری
سالمت یعنی مسافرت به کشوری دیگر به قصد استراحت یا درمان.
از دهه  1990گردشگریِ درمانی در سط دنیا به دالیـل متعـددی از قبیـل جهـانیشـدن و
ظهور و گسترش اینترنت و پیشرفت فناوری اطالعات که موج
اطالعات الزم در خصو

سهولت دسترسی جهـانی بـه

ارائه انواع خدمات پزشـکی و هزینـههـای مربوطـه در کشـورهای

مختلف گردید ،مطرح شد .مجموع این عوامل موج

گردیدهانـد تـا گردشـگری سـالمت در

حال حاضر در زمره بهترین انواع گردشگری محسوب شود و به عنـوان صـنعتی پویـا و دارای
ویژگیهای بارز و منحصربهفرد ،بخش مهمی از فعالیتهـای اقتصـادی و تولیـدی کشـورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه را به خود اختصا

دهد؛ بهطوریکه بخـش مهمـی از درآمـدهای

بسیاری از کشورهای دنیا از این صنعت به دست میآید.

 .3گردشگریِ درمانی در ایران
بر اسا

طبقهبندی بانک جهانی ،جمهوری اسالمی ایران کشوری اسـت بـا درآمـد متوسـع و

چهارمین کشور بزرگ در آسـیا و هاـدهمین کشـور بـزرگ در دنیـا ،کـه بـا مسـاحتی حـدود
 1/648/195کیلومترمربع است و در منطقه خاورمیانه واقع شدهاست .گردشگری سالمت پدیده
جدید در ایران به شمار نمیرود .در گذشته ساکنان کشورهای همسایه بهویژه کشورهای عربی
حاشیه خلیجفار

برای دریافت خدمات بهداشتی و سـالمت بـه ایـران مسـافرت مـیکردنـد

(مصطاوی.)163 :1391 ،

از سوی دیگر دستاوردهای متعدد پزشکی ایـران ازجملـه کسـ
خدمات انتقال خون ،کس

مقـام پـنجم دنیـا در زمینـه

مقام سوم در زمینه پیوند مغز استخوان بـه دلیـل انجـام موفقیـتآمیـز
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حدود سه هزار عمل جراحی پیوند مغز اسـتخوان ،سـاخت داروی معجـزهگـر «رتیـسال » بـرای
درمان بیماریهای قلبی و عروقی که تاکنون فقع در امریکا تولیـد مـیشـد ،و سـاخت داروهـای
به نامهای «اکتوریف»« ،اکتوفرون» و «اکتووکس» آن هم در شرایع تحریم ،همهوهمه بیانگر

ام.ا

آن است که ایران میتواند یکی از قط های پزشکی منطقه یا حتی جهان به شـمار آیـد .بنـابراین
«ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص در امر پزشکی ،و امکانات پیشرفتة پزشکی و با توجه بـه
ظرفیتهای باال در جذب گردشگران پزشکی ،مقصد مهمی برای گردشگری پزشکی در جهـان و
بهویژه

در جهان اسالم به شمار میآید» (حاجینژاد و اسالمفرد.)645 :1391 ،

امروزه جمهوری اسـالمی ایـران در عرصـة پزشـکی بـه موفقیـتهـای زیـادی بـه دسـت
آوردهاست که نظر بسیاری از بیماران خارجی ازجمله بیماران کشـورهای همسـایه را بـه خـود
جل

کردهاست .این موضوع درواقع نویدبخش یکی از راههای ایجاد درآمـدهای الیرناتـی در

کشور به شمار میآید .بر اسا

آمـار موجـود از منـابع رسـمی ،سـهم کشـورهای اسـالمی از

درآمدهای جهانی گردشگری سالمت در سال  2012تنها  3میلیارد دالر بود و کشـور ایـران در
این سال فقع با کس

 350میلیـون دالر در رتبـه  53جهـان قـرار گرفتـهاسـت

(فتحـی ،سـایت

خبرگزاری ایرنا .)93/5/28 ،بنابراین جذب بیماران خارجی به کشور بـهخـودیخـود امـری بسـیار
مطلوب و در صورت ارائة خدمات درمانی مناس

به آنان میتواند ارزآوری قابلتوجهی را نیز

به دنبال داشته باشد .کشور ما با عنایت به مزیتهای گردشگری سـالمت ازجملـه هزینـههـای
پایین خدمات پزشکی در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفتة اروپایی ،و با توجـه بـه پیشـرفت
دانش و تجربه پزشکی و تجهیزات و تخصص پزشکان و دارا بودن جاذبههای فـراوان طبیعـی
ازجمله چشمههای آبگرم با قابلیتهای درمانی باال میتواند از فرصتهای موجود بـرای ارائـه
خدمات گردشگری سالمت استااده کند.
در حال حاضر بیمارستانهای میالد ،جم ،دی ،ایرانمهر ،خاتماالنبیا ،و مرکز چشـمپزشـکی
نور ،مرکز درمان ناباروری ابنسینا در تهران ،بنتالهدی ،و رضوی در مشهد و نمازی شیراز در
امر گردشگریِ درمانی فعالند .در استان قزوین نیز بیمارستان والیت ،بوعلی ،مهرگـان ،پاسـتور،
رحیمیان و مرکز جراحی چشم بینا در این راستا خدمترسانی میکنند.
بر اسا

آنچه گاته شد تأسیس یک شرکت خـدمات گردشـگریِ درمـانی بـرای مسـافران و

بیماران کشورهای عربی و ترجمه و تبلیغ و اطـالعرسـانی توانمنـدیهـای پزشـکی ایـران ماننـد
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نمونههایی از جراحیهای نادری که توسع پزشـکان ایرانـی صـورت گرفتـهاسـت ،و راهانـدازی
سراچههای اطالعرسانی به زبان عربـی ،قطعـاً موجـ

جـذب گردشـگران سـالمت بسـیاری از

کشورهای عربی به ایران خواهد شد که درنتیجه کارآفرینی و اشـتغال و ارزآوری قابـلتـوجهی را
برای کشور به دنبال خواهد داشت .بنابراین بسیار ضروری اسـت کـه دولـت بـا تقویـت جایگـاه
گردشگری سالمت ،زمینة ارائة خدمات این حوزه را در سط منطقهای و بینالمللی فراهم آورد.
باید دانست که جذب گردشگر سالمت یا بیمار خارجی به عوامل متعددی بستگی دارد که
مهمترین آنها عبارتند از :کیایت تجهیزات پزشکی و باال بودن تخصص پزشـکان ایرانـی ،ارزان
بودن قیمت تمامشدة درمان ،نسبت به اروپا .بااینحال در کنار عوامـل یادشـده نبایـد از ایـرات
نظام ارزشی ،نگرشها و هنجارهای سیاسی و اجتماعی الافل شد

(هزارجریبی.)109 :1388 ،

بنابراین در حال حاضر علل اصلی مسافرت بیمـاران کشـورهای عربـی همسـایه بـه ایـران
عبارت است از :کیایت خدمات پزشکی ،هزینههای پـایین دارو و درمـان در مقایسـه بـا دیگـر
کشورهای پیشرفته اروپایی ،دسترسی به خدمات سالمت و تجهیزات پیشرفته و جدید ،وجـود
پزشکان و نیروی متخصص ماهر در حوزة سـالمت در ایـران ،فقـدان یـا کمبـود تجهیـزات و
پزشکان متخصص در کشورهای مبدأ.
از سوی دیگر در پی اوضاع کنونی کشورهای عربـی و درگیـریهـای ناشـی از بهـار عربـی در
تونس ،مصر ،لیبی ،عراق ،سوریه ،یمن ،و بحرین ،سیل عظیمی از بیماران برای مداوا به مراکز مهـم و
معتبر پزشکی در کشور ایران مراجعه میکنند تا از امکانات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
همچنین ساماندهی این بیماران در داخـل کشـور موضـوعی اسـت کـه تنهـا بـر عهـدة وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیست ،بلکه همکاریهای فرابخشی سازمانهـای دیگـر ازجملـه
سازمان گردشگری ،ناجا ،وزارت خارجه و درنهایت بخش خصوصی در قال

شرکتهای خـدمات

گردشگریِ درمانی را نیز میطلبد .بااینحال متأساانه به دلیل نبود زیرساختهای اصـولی و تعریـف
نشدن آن در ایران ،تا به امروز هیچ سازمانی و یا شرکتی در ایران نمیتواند ادعا کند که مجـوز یبـت
شرکت خدمات گردشگریِ درمانی را دریافت کردهاست.
بدیهی است که گام نهادن در این راه نیازمند دانشآموختگان پویا ،سختکوش ،و مبتکـری
است که با برنامهریزی ،جرئت و اعتمادبهناس ،و با راهنمایی و مساعدت دانشگاهها ،اسـتادان،
و مسئوالن وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،پای در راهی بگذارند کـه هرچنـد در
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ابتدا ملل هر تجارت و فعالیت اقتصادی سخت و کمدرآمد مینماید ،اما شکی نیست که پس از
مدتی با تأسیس شرکت خدمات گردشگریِ درمانی و جذب متقاضـیان کشـورهای عربـی ،بـه
جایگاه شایسته و موقعیت قابلقبول در دنیای اقتصاد و تجارت و اشتغال دست خواهد یافت.

د -تأسیس شرکت خدمات گردشگریِ درمانی
بر اسا

آنچه تاکنون گاته شد میتوان نتیجه گرفت که بدون شـک یکـی از راههـای اشـتغال

دانشآموختگان زبان عربی روی آوردن به سمت ارائة خدمات گردشگری سالمت به مسـافران
و بیماران کشورهای عربی و اسالمی همسـایه از طریـق تأسـیس و یبـت یـک شـرکت معتبـر
خدمات گردشگریِ درمانی است .اولین گام برای تأسـیس یـک شـرکت خـدمات گردشـگریِ
درمانی ،شناسایی و معرفی قابلیتها و توانمندیهـای بـالقوة موجـود اسـت تـا بـدین ترتیـ
زمینههای بهرهبرداری اقتصادی را مهیا نمود .بر اسا
سالمت تا سه برابر یک گردشگر معمولی موج

برآوردهـای انجـامشـده ،هـر گردشـگرِ

درآمدزایی ارزی میشود.

برای ارائه خدمات گردشگریِ درمانی برای ایجاد اشتغال و تولیـد یـروت ،بایـد نیازمنـدیهـای
مشتریان را شناخت و در راستای بهرهگیری از امکانـات و تجهیـزات ،از سـازمانهـا ،بیمارسـتانهـا،
هتلها ،و آپارتمانها سود جست .دانشگاه کارآفرین نیز باید با هماهنگی وزارت بهداشت و سـازمان
میراث فرهنگی و گردشگری ،برای تسهیل امور و کمک به مجریان اینگونه خدمات بـرای دریافـت
تسهیالت موردنیاز این کس وکار ،برنامهریزی و اقدامات الزم را انجام دهند.
مهمترین عوامل م یر بر موفقیت شرکتهای خدماتی گردشگری سالمت به ترتی

عبارتند

از :شناخت زیرساختهای اصولی این فعالیت؛ بهکارگیری نیروی انسـانی متخصـص و فعـال؛
بازاریابی به کمک ارتباطات و اطالعات موجود؛ و درنهایت بهبود خدمات ارائهشده برای جل
مشتری و توسعة فعالیت.
فراهم ساختن زیرساخت های اینگونه خدمات نیازمند مساعدت و همکاری سـازمانهـا و
ارگانهای مربوطه است؛ زیرا همانطورکه بیـان شـد هنـوز در ایـران هـیچ مجـوز گردشـگریِ
درمانی به هیچ شرکتی داده نشدهاست .علیرالم تکاپوهـای فـراوان و تبلیغـات زیـادی کـه در
اینترنت و در برخی از شرکتها دیده میشود ،هنوز در صحنة عمل در حد یک پیشـنهاد بـاقی
ماندهاست .این مسئله نیازمند توجهات ویژه از سوی مسـئوالن مربوطـه در وزارت بهداشـت و
سازمان گردشگری است.
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عالوه بر آن ،تأسیس و توسعة شرکتهای خـدمات گردشـگریِ درمـانی نیازمنـد گـروه کـاری
متخصص و پرتالش و مشاوره با افراد باتجربه و ذیصالح در ابعاد مختلف بوده تا در کنـار هـم بـه
ایجاد شرکت خدمات گردشگریِ درمانی معتبر و قانونی و کارآمد منجر گـردد .از سـوی دیگـر الزم
است ادارات و سازمانهای ذیربع عالوه بر ارائه تسـهیالت مـالی ،مسـاعدتهـای دیگـر از قبیـل
مشاورههای فنی ،مدیریتی و حقوقی ارائه نمایند .زیرا یکی از موانع موجـود بـر سـر راه دانشـجویان
عربی ناآگاهی و ناتوانی آنها در زمینه تجـارت و بهداشـت و حسـابداری و علـوم رایانـه اسـت .در
صورت ارائه خدمات مشاورهای در زمینه تخصصی الزم مانند مبانی تجارت ،اصول بهداشت ،علـوم
حسابداری ،علوم رایانهای ،والیره این مانع نیز بهخوبی برطرف خواهد شد.
پس از موافقت اصولی و دریافت مجوز و یبت یک شرکت خـدمات گردشـگریِ درمـانی،
گام مهم و م یر بعدی در جهت ارتقای فعالیت ،بازاریـابی اسـت .در دنیـای پررقابـت امـروز،
بازاریابی مقولة مهمی در پیشبرد اهداف شرکتهای تجـاری و خـدماتی اسـت .ایجـاد سـایت
مستقل برای اطالعرسانی و تبلیغات در فرودگاهها و شـبکههـای مـاهوارهای ،مهـمتـر از همـه
پیگیری حال بیماران پس از درمـان و بازگشـت بـه کشورشـان ،درنظرگـرفتن سـط معیشـتی
متقاضیان و ارائة خدمات با توجه به توانایی آنها و وجود تنوع در لیسـت خـدمات قابـلارائـه،
اسکان بیمار متناس

با وضعیت و درخواست هر مشتری بـهخصـو

در مـورد بیمـارانی کـه

درمانشان وقتگیر است مانند بیماریهای نازایی ،ازجمله فعالیتهایی است کـه مـیتوانـد بـه
موفقیت این طرح یاری برساند .بدون شک رعایت و پایبندی بـه مـوارد بـاال منجـر بـه ارائـة
خدماتی فوقالعاده به بیماران میگردد ،درنتیجه با رضایت یک نار میتوان مشتریان بسـیاری را
بدون هزینه و تبلیغات جذب نمود.
از سویی دیگر ایجاد شرکتهای قانونی و معتبر در حوزه خدمات گردشگریِ درمانی ،منجـر بـه
حاظ و ارتقای جایگاه و پرستیژ ایـران مـیشـود .زیـرا برخـی از بیمـاران خـارجی بـه دلیـل نبـود
شرکتهای معتبر خدمات گردشگری ،متأساانه در دام دالالنی قرار میگیرند کـه از نبـود ایـنگونـه
شرکتها سوءاستااده میکنند .این امر بدون شک به وجهه کشور نیز خدشه وارد میکند.

ه -چالشهای و موانع پیشروی شرکتهای گردشگریِ درمانی
علیرالم تمامی آنچه تاکنون پیرامون جایگاه ایران در صنعت گردشـگری سـالمت گاتـه شـد،
متأساانه وجهه ایران در نگاه بسیاری از کشورهای عرب و الیرعرب باعث ایرانگریزی و رفتن
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به سراغ دیگر کشورها میشود .بدون شک بازتاب برخی رفتارها بهوسیلة هر فرد ایرانی اعم از
مردم عادی و یا مسئولین و مدیران ارشد کشور ،در سط ملی و بینالمللی بزرگترین مـانع در
توسعه و گسترش صـنعت گردشـگری و گردشـگریِ درمـانی اسـت .از سـوی دیگـر برخـی
جنبههای دیگر فرهنگی ناشی از عقاید و آدابورسـوم ایرانیـان و تعـالیم دینـی در ایـن زمینـه
وجود دارد ،که نباید از آنها الافل بود .خالصه اینکه نباید تأییرات ملبـت یـا مناـی موضـوعات
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را ،که بر روی انتخاب گردشگران تـأییر فراوانـی دارنـد و حتـی
گاهی باعث تغییر مقصد متقاضی میشوند ،نادیده گرفت.
درنهایت گردشگری سالمت یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران امروز به شـمار مـیرود،
ولی این خدمات در ایران تاکنون متأساانه نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصة کـارآفرینی
دست یابد .به این ماهوم که دانـشآموختگـان ایـن رشـته از فرصـتهـای موجـود در جامعـه
بهخوبی استااده نمیکنند .عالوه بر آن در عرصه آموزشی ،انتقاد جدی به این نظام وارد اسـت؛
زیرا فرایند آموزشی موجود دانشجویان را آنچنانکه باید به آمادگی و مهـارتهـای الزم بـرای
ورود بــه ایــنگونــه عرصــههــای کــاری تجهیــز نمــیکنــد؛ بنــابراین مشــکل اشــتغال مناسـ
دانشآموختگان زبان و ادبیات عربی تنها به خود آنهـا برنمـیگـردد .از سـوی دیگـر پـرورش
کارآفرین نیازمند آموزش کاربردی است .ضعف نظام آموزشی کارا ،باعث میشود هـزاران ناـر
از افرادی که فارغالتحصیل میشوند سواد علمی مناس

و مهارتهای الزم را در زمینه مکالمـه

و ترجمه برای ورود به بازار کار نداشته باشند .خالصه اینکه دانشجویان رشته زبان عربی حتی
در دورههای ارشد و دکتری مهارت و تخصص الزم را برای بسیاری از مشاالل که گردشـگریِ
درمانی جزء کوچکی از آنهاست ،ندارند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اسا

آنچه در این پژوهش گاته شد دریافتیم که یکی از مهمترین مشکالت فراروی جوامع

درحالتوسعه و حتی کشورهای توسعهیافته بحران بیکاری است .مجموعه راهحلهایی که برای
رفع این مشکل جهانی ارائه شدهاسـت ،اصـطالحاً کـارآفرینی نامیـده مـیشـود .فعالیـتهـای
گردشگریِ درمانی ،یک فعالیت اقتصادی پایدار و راهی برای اشـتغال دانـشآموختگـان رشـتة
زبان و ادبیات عربی در سط کشور است .پس یکـی از راههـای کـارآفرینی در رشـتة عربـی،
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گردشگری سالمت است .به نظر میرسد موضوع تأسیس شرکتهای گردشـگریِ درمـانی بـه
عنوان یک موضوع مستقل تـاکنون مـدنظر هـیچ سـازمان یـا نهـاد دولتـی قـرار نگرفتـهاسـت.
درحالیکه با حمایتهایی از طرف دولت ،دانشگاهها و استادان مـیتـوان فرصـتهـای کـاری
فراوانی را برای دانشجویان رشتة عربی فراهم نمود.
تأسیس یک شرکت موفق در زمینة ارائه خدمات گردشگریِ درمانی بازتاب یک کار تیمـی
است .تأسیس چنین شرکتهایی نیازمند همکاری و همراهی تیمی از متخصصان در عرصههای
مــدیریت بازرگــانی و علــوم حســابداری و مهــارتهــای حسابرســی و رایانــه و ...اســت.
دانشآموختگان زبان عربی میتوانند از طریق تأسیس شرکت خدمات گردشگریِ درمانی نهتنها
نقش فعالی را در زمینة اشتغال خـود و گروهـی دیگـر داشـته باشـند ،بلکـه قادرنـد ارزآوری
قابلتوجهی را نیز برای کشور به ارمغان آورند و دست بسیاری از دالالن سودجو را کـه باعـث
خدشهدار شدن هویت ایرانی شدهاند ،کوتاه کنند و در کنار خلـق تجـارتی نـوین و بـازار کـار
جدید ،نقش مهمی در باال بردن درآمد کشور نیز داشته باشند.

کتابنامه
الف) کتابها
پاپلی یزدی ،محمدحسین ،و سقایی ،مهدی ( ،)1386گردشگری (ماهیت و مااهیم) ،چاپ دوم ،تهران :سمت.
شاهحسینی ،علی ( ،)1390کارآفرینی ،چاپ سوم ،تهران :آییژ.
قدمی ،مصطای ،و الالمیان بایی ،محمد ( ،)1393ایرات گردشگری پیامدها ،چهارچوبها و سیاستها ،تهران:
مهکامه.

ب) مقاالت
آماره ،جواد (« ،)1391نامه اتاق بازرگانی» ،شماره  ،64تهران.
بندریان ،رضا؛ احمد موسائی (« ،)1388بهرهگیری از صنایع موجود راهحلی برای تسهیل تجاریسازی»،
فصلنامه رشد فناوری ،سال پنجم ،شماره  ،18بهار .1388

260

«گردشگریِ درمانی» گزینهای برای اشتغال دانشآموختگان...

صادق عسکری ،فاطمه علیان

جعاری ،حسن؛ الهام بختیاری؛ مینا کشتکار (« ،)1390گردشگری پزشکی و اهمیت آن در نظام سالمت
ایران» ،مجموعه مقاالت همایش بینالمللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار ،مرودشت.
حاجینژاد ،علی؛ فاطمه اسالمفرد (« ،)1392تدوین راهبردهای گسترش گردشگری پزشکی شهر شیراز با
استااده از روش برنامهریزی استراتژیک ( ،»)SWOTمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،شماره .8
حسینی لرگانی ،سیده مریم؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی (« ،)1387آموزش کارآفرینی در هزاره
جدید؛ زیرساختی برای اشتغال دانشآموختگان آموزش عالی» ،پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی،
زمستان  ،1387شماره .50
زندی ،ابتهال (« ،)1393آیار گردشگری بر اشتغال» ،ماهنامه کارآفرین ،شماره  ،37آذرماه .1393
شاوردی ،مرضیه؛ مصطای بغدادی (« ،)1391مقاله تجاریسازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»،
فصلنامه تخصصی پاركها و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره  ،33زمستان .1391
صدر ممتاز ،ناصر؛ زهرا آقارحیمی (« ،)1389صنعت گردشگری پزشکی در ایران راهکارهایی برای
توسعه» ،ویژهنامه اطالعات سالمت ،تهران.
طیبی ،سید کمال و همکاران (« ،)1391تحلیل نظری مقایسه کس وکار کارآفرینانه و الیر کارآفرینانه در
اقتصاد اسالمی» ،توسعه کارآفرینی ،تهران ،زمستان .1391
فکور ،بهمن (« ،)1385مروری بر مااهیم نظری تجاریسازی نتایج تحقیقات» ،فصلنامه رهیافت ،شماره
 ،37بهار و تابستان .1385
قربانی ،پیمان (« ،)1378تازههای اقتصاد» شماره  ،86تهران.
مروتی شریفآبادی ،علی؛ فائزه اسدیان اردکانی (« ،)1393ارائة مدل توسعة گردشگری سالمت با
رویکرد تلایقی تاپسیس فازی و مدلسازی ساختاری تاسیری در استان یزد» ،مدیریت سالمت.17 ،
مصطاوی ،حکیمه؛ احسان شمسی گوشکی (« ،)1391اخالق در گردشگری سالمت» ،فصلنامه اخالق
زیستی ،سال دوم ،شماره چهارم ،تابستان .1391
مهرآرا ،اسداهلل (« ،)1387اخالق کارآفرینی ضرورتی برای توسعه کارآفرینی در آموزش عالی» ،کار و
جامعه ،مرداد و شهریور  ،1387شماره  98و .99

261

شماره  .38بهار 1395

مجلة علمی ـ پ ژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نوروزی ،محمدرضا (« ،)1388موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی
دانشجویان» ،کار و جامعه ،شماره  ،111شهریور .1388
هزارجریبی ،جعار (« ،)1388توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی» ،پژوهش در نظامهای آموزشی،
دوره  ،3شماره  ،7پاییز و زمستان .1388

سایتهای اینترنتی
فتحی ،جانعلی (« ،)1393توسعه گردشگری سالمت در ایران» ،سایت خبرگزاری ایرنا.
 www.irna.ir/fa/Newsـ 93/5/28
یعقوبزاده ،رحیم (1392ه .ش)« ،گردشگری و جایگاه آن در ایران».
93/10/12 - www.tourismroham.com

262

صادق عسکری ،فاطمه علیان

«گردشگریِ درمانی» گزینهای برای اشتغال دانشآموختگان...

«السياحة الطبية» خيار في إيجاد فرص العمل لخريجي قسم اللغة العربية
صادق عسكري ،1فاطمة

عليان2

 .1أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة مسنان
 .2طالبة الدكتوراه يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة فردوسي مشهد

الملخص

وخاصة
للمتخرجني يف اللغة العربية و آداهبا وتوظيفهم يف املهن املتناسقة يف هذا الفرع
إ ّن البحث عن فرص العمل
ّ
ّ
يف مراحللل الدراسللاع العليللا  ،يع ل ّد مللن الق للايا ابللديرا با هتمللا يف اسللتغ فللرع اللغللة العربيللة .و ش ل ّ يف أ ّن
لحية تع ل ّد إحللدمل املقتحللاع يف هللذا ا للا كفللرع مللن ا للدماع
ريللادا ااعمللا وا متهللان يف للا السللياحة ال ل ّ
السللياحيّة يف مرافقللة املسللافرين واملررللو العللرس وتقللد املسللاعداع ،ممّللا يل ّد إظ توظيللر املتخل ّلرجني يف فللرع اللغللة
العربية وبالتايل ارتفاع مع ّد الدخل القومي بسب ارتفاع عدد ه املررو الباحثني عن الع ج وا دماع الطبّية
لحية لتوظيللر خ ل اع املتخل ّلرجني يف هللذا ا للا  .ومللن
يف إي لران .كمللا ن للن ت سللي شللركة خللدماع السللياحة ال ل ّ
وخاصللة إذا أخللذعا بعللني ا عتبللار ااورللا الراهنللة
املتوقّللأ أن يل ّد ذلل إظ فللرص عمللل كثللنا والللدخل املناسللب،
ّ
املسماا بالربيأ العريب يف البلدان العربية كتوع و م ر ولييب وسوريه والعلرا والليمن والبحلرين.
الناجتة عن الثوراع ّ
للوصل للو إظ هل للذا ا ل للد  ،وبعل للد إلل للاد التمهيل للداع والقيل للا باملراحل للل القاعوعيّل للة ااوظ ،للح ل للو علل للو الو ل للا
والت للر اع ال م للة ،بل ل ّد م للن توظي للر خل ل ا معتم للدين يف اخت اص للاع متعل ل ّددا كاةاس للبة وال مبي للوتر واللغ للة
اإلع ليزيّللة .وبعللد التسللوي واإلع عللاع الت اريّللة عللن خللدماع هللذه الشللركاع ،سللو عشللاهد املررللو مللن البلللدان
العربيلة ينزعلون إظ إيلران بسلبب تقل ّد ااجهلزا والتقنيّل ع الطبّيلة ملن جهللة والت لالير الرخي للة بالنسلبة إظ البلللدان
ااوروبّية من جهة أخرمل.

الکلمات الرئيسة :السياحة الطبّية؛ اللغة العربية و آداهبا؛ ريادا ااعما ؛ فرص العمل.
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