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مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زیان و 

 2015هـ.ش  1394، پاییز 36ی، شماره ادبیات عرب
 135-152م، صص 

 گردشگری ةحوز در عربی دانانزبان برای یکارآفرین
 2فریاعتضاد مهناز ،1پوررستم هیرق

 (س) الزهرا دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه اریدانش .1

 (س) الزهرا دانشگاه عربی اتیادب و زبان یدکتر یدانشجو .2
 08/04/1394تاریخ پذیرش:    13/11/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
 دینی و ،فرهنگی ،طبیعی تاریخی، گردشگری هایجاذبه نظر از جهان برتر کشور ده ءجز ایران

 شیعیان و عرب جهان از ویژهبه را جهان گردشگران توجه هاجاذبه این اخیر سالیان طی .است

 عربی کشورهای از گردشگر جذب یهاظرفیت که ستا آن واقعیت .استکرده جلب خود به

 کار جویای جمعیتِ و ظرفیت این میان .است موجود میزان زا تربیش بسیار ایران به

 ،باشند آفریننقش هاظرفیت این تحقق در توانندمی که عربی ادبیات و زبان ختگانآمودانش

 تحلیلی ـ توصیفی روش با مقاله این دارد. قرار فرینیآکار هایمهارت بنام ایمفقوده ةقحل

 دانانزبان آفرینیکار راهکارهای و هابایسته ها،زمینه که است پرسش این به دادن پاسخ صدددر

 نشان مقاله این هاییافته ؟چیست کشور در توریسم عرصه در بیعر زبان ختگانآمودانش و

 بسیار شیعیان خصوصبه عرب نگردشگرا برای ایران نسبی هایمزیت و هاظرفیت که دهدمی

 گردشگری هایشرکت تشکیل ،عربی بیاتاد و زبان رشته دروس برخی در بازنگری .باالست

 از دولتی هایحمایت افزایش ،عربی زبان ختگانآمودانش کارگیریبه محوریت با

 تشکیل و ،توریست راهنمایی و افزاییمهارت هایدوره برگزاری با خصوصبه ختگانآمودانش

 بخش ،امور خارجه وزارت گردشگری، و فرهنگی میراث سازمان میان همکاری هایحلقه

 کارآفرینی افزایش به تواندمی ،عربی ادبیات و زبان انجمن و عربی هایسفارتخانه فرهنگی

 .کند کمک گردشگری عرصه در عربی ادبیات و زبان ختگانآمودانش

 

 .فرهنگی میراث ؛عربی زبان ؛عربی گردشگری ؛کارآفرینی :هاواژهکلید

                                                                                                                                        
 مسئول نویسندة                  

dr.rostampur2020@yahoo.com 
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 مقدمه
 و ،هـا فاصـله  کـاهش  ،یانسـان  ارتباطـات  ترشگس شاهد یگرید زمان هر از شیب امروز جهان

 اینـده یفزا نحو به گریکدی از هاانسان یآگاه و ارتباطات در سرعت .است مکان و زمان تراکم

 یامـر  بـه  هـا انسـان  جهـانگردی  و ،شده محقق عملدر شدنجهانی عصر .است شیافزا به رو

 هـای نهیهز زین و نفت رینظ ییاکااله یِجهان بازار در موجود هاینوسان .استشده لیتبد یعاد

 آورسـود  یصـنعت  منزلةبه یگردشگر به شیگرا ،صنعت هایبخش گرید در اشتغال جادیا یباال

 ـ   اقتصـادی  توسـعه  در ایانـدازه به گردشگری صنعت امروزه کهینحوبه ،استداده شیافزا را

 صنعت این اند.نهاده امن «نامرئی صادرات» را آن داناناقتصاد که دارد اهمیت کشورها اعیاجتم

 توسـعه  برای رهیافتی تواندمی المللیبین سطح در اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یکی عنوان به

 دیگـر  هـای فعالیـت  سـود  کـه  زمـانی  در خصوصبه گردشگری باشد. ملی قلمرو در اقتصادی

 توسـعه  بـرای  راهبردی و آنها برای مناسبی جایگزین باشد، کاهش حال در اقتصادی هایبخش

 ارائـه  و درآمـد  سـطح  بـودن  پـایین  بـر  غلبـه  گردشـگری  توسعه اصلی دلیل مبنا این بر است.

 بـرای  را امیـدهایی  توانـد مـی  و است جامعه در اجتماعی تحوالت و شغلی جدید هایفرصت

 آورد. فراهم اند،شده اقتصادی رکود دچار نوعیبه هک اینواحی در خصوصبه فقر کاهش

 ورود ،هیهمسا یکشورها و رانیا انیم ارتباطات و تعامالت شیافزا با ریخا انیسال یط

 یفضا یریگشکل نیب نیا در .استافتهی یشیافزا یروند کشور به یخارج گردشگران

 گسترش ریگچشم ینحو به یعیش تیجمع یدارا یِبعر یکشورها و رانیا انیم یعیش ییگراهم

 یاساس قانون اساس بر رستانیدب دورة در یعرب زبان شآموز ،رانیا در گرید یسو از .استیافته

زبان و  رشته زین یعال آموزش هایدوره در و شده لیتبد یآموزش نظام الزامات از یکی به

 یحال در نیا .استیافته توسعه ای شده اندازیراه کشور یهادانشگاه از یاریبس درادبیات عربی 

 .ندارد وجود یچندان تناسب رشته نیا ختگانآمودانش تعداد و زانیم و کار بازار انیم که است

 یگردشگر عرصة در که یفراوان هایتیظرف و هافرصت یبررس با است صدددر مقاله نیا

 و رانیا به سفر یبرا شیعیان ویژهبه یعرب یکشورها زیاد یتقاضا میان پلی ،دارد وجود

زبان و ادبیات عربی  ختگانآمودانش در که بزند ایبالقوه هایتیظرف و فراوان هایتیقابل

 عرصه در رازبان و ادبیات عربی  ختگانآمودانش یکارآفرین هایزمینه و هابایسته و دارد وجود

 کند. ارائه رانیا در یعرب سمیورت
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 عربی دانانزبان آفرینیکار و اشتغال هایبایسته و هازمینه :است نیا مقاله این یاصل پرسش

 ؟چیست یعرب یکشورها گردشگران مورد در ویژهبه سمیتور عرصه در

 نیز و جهان و نایرا در گردشگری وضعیت تبیین به یلیتحل ـ یفیتوص روش با مقاله نیا

 را مرا این تحقق راهکارهای و هابایسته ،پایان در و پردازدمی گردشگری در یکارآفرین اهمیت

 .کندمی بیان

 ،یارتیز ،یبازرگان ،یتجار ردشگریگ ازجمله: دارد، مختلفی انواع یگردشگر

 در یدسترس قابل مقاالت و منابع یبررس .یعلم و ،یاسیس سالمت، ،یورزش ،یحیتفر

 تیسا زین و انسانی علوم پژوهشگاه انسانی لومع مقاالت بانک ،نورمگز نمایة ،نترنتیا

 در ضوعمو نیا دربارة کنونتا که دهدمی نشان رانداک(یا) رانیا یفرهنگ مدارک سازمان

 یکارشناس نامةپایان توجهقابل مورد تنها .استنگرفته صورت یمستقل قیتحق ما کشور

 از شتریب جهانگردان جذب بر یابیبازار تأثیر عنوان با 1374 سال در «یمهران رمزه» ارشدِ

 ییطباطبا عالمه دانشگاه تیریمد دانشکده در رانیا به فارس جیخل جنوب یکشورها

 یکل یانیب در و پرداخته ارسف جیخل حوزة یکشورها به فصل کی در هاتن هم آن که است

 ،ندارد حوزة خلیج فارس یکشورها به یاختصاص چیه که را یابیبازار یراهکارها یبرخ

 نگرش درباره هن و رانیا در یعرب یگردشگر درباره نه رونیااز .استکرده مطرح

 زبان در یقیتحق و مقاله چیه تاکنون یگردشگر حوزه در یعرب دانانزبان یبرا ینیآفرکار

 .استنگرفته صورت یفارس

 

 یگردشگر
 محل از خارج که داندمی افرادی هایفعالیت مجموعه را گردشگری ،توریسم جهانی سازمان

 و کنندمی مسافرت دیگر امور انجام و استراحت، تفریح، قصد به و بوده خود معمول زندگی

 مسافرت درآمد کسب برای که افرادی که استثنا این با .مانندینم مکان آن در سال یک از بیش

 دارای که دانشجویانی آیند،میدر خارجی هایتیم عضویت به که ورزشکارانی همانند کنندمی

 هایشانیتمأمور خاطر به که نظامی نیروهای و دیپلماتیک، اعضای هستند، بلندمدت هایبرنامه

 .(6 :1391 ،فرددانایی) نیستند ردشگریگ فرایند در هستند سفر به مجبور
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 یکارآفرین
 و ،خوداشتغالی استخدام، :از عبارتند که کنندمی تجربه را شغلی زندگی نوع سه افراد اصوالً

 پایان از پس که است فردی کارآفرین دانشگاه التحصیلفارغ .(یاشتغالدیگر( کارآفرینی

 با و گرفته، خدمت به را خود دانش که است کسی هکبل ،نیست استخدام دنبال به تحصیالتش

 .(ش1391 ،یآقاجان) پردازدمی کارآفرینی یا خوداشتغالی به ها،فرصت از استفاده در نوآوری

 به افرادى درباره الدىیم شانزدهم قرن در Entrepreneur یفرانسو لمهک از ینیارآفرک واژة

 به Entrepreneur امروزه .انداختندمى خطر به را خود نظامى هاىتیمأمور در که شد برده کار

 دارعهده را یتجار تکشر یک خطرات و تیریمد ،یدهسازمان تیمسئول هک است یسک یمعنا

 و شغل از فراتر را نىیکارآفر و کندمی انیب ىاز کارآفرین ترىگسترده فیتعر لندل کم .شودمی

 و کار به عشق نوآورى، و تیخالق کهطورىبه د؛ینمامى ریتعب زندگىة ویش یک هکبل حرفه،

 ازین ى،یگرافرصت ى،یگراآرمان نى،یآفرارزش نگرى،ندهیآ رى،یپذمخاطره ى،یایپو مستمر، تالش

 هک یمعن نیا به .(کیاسعیدی) است نانهیآفرکار زندگى اساس و ربنایز شى،یاندمثبت و شرفتیپ به

 :گذاردمی اجرا به را ریز موارد از یکی احتماالً مختلف یارهاکوسبک در نیارآفرک

 محصول؛ در دیجد یتیفکی جادیا ای دیجد یمحصول یمعرف •

 محصول؛ دیتول یبرا دیجد یروش جادیا •

 محصول؛ یبرا دیجد یبازار جادیا •

 (.6 :ش1391 ،یگرج) دیجد منابع از استفاده •

 و اقتصادی بخش این در بیکاری کاهش باعث گردشگری در کارآفرینی ترویج درحقیقت

 خشکه، توهنجفی)د گردمی جامعه مردم درآمد افزایش در پی آن و منابع و افراد وریبهره افزایش

 .(11 :1391، آزادی

 نیا تیاهم انگریب زین صنعت نیا در یخارج و یداخل گردشگران ایسهیمقا یبررس

 یسو زا شدهمنتشر آمار اساس بر ای کهگونهبه ،شورهاستک یداخل اقتصاد ةتوسع در صنعت

 نشان را یک به ده نسبت ،یخارج به یداخل گردشگران نسبت ،یجهان یگردشگر سازمان

 صنعت از حاصل میمستق داخلی( ناخالص تولید) GDP آثار راستا نیهم در د.دهمی

 یکنزد ایندهیآ در صنعت نیا به شغل 15هر  از شغل یک صیتخص انگرینما ،یگردشگر

 .(7 :ش1387 ،روزیپ و نوبخت) استبوده
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 النک یهااستیس رسدمی نظر به ران،یا در یگردشگر ینیارآفرک موضوع تیاهم به توجه با

 یتمام ،یگردشگر حوزة درخاص  طور به و ینیارآفرک توسعه یراستا در طورکلیبه دیبا دولت

 را یبانیپشت و یکیزیف ،یرهنگف ی ـاجتماع ،یاقتصاد ،یقانون ی ـاسیس عوامل لیقب از مؤثر عوامل

 .(6 :ش 1391 ،یگرج) بپردازد جانبههمه و منسجم هدفمند، هاییبرنامه یاجرا به و گرفته نظر در

 تسهیالت و خدمات تبلیغات، و بازاریابی :از عبارتند گردشگری توسعه هایراهکار

 ،ساختاری اصالحات ها،ساختزیر ،انسانی منابع ،ایرسانه رسانیاطالع گردشگری،

 .شوندمی شامل را قانونی اتاقدام و گذاریسیاست
 

 جهان در یگردشگر تیوضع

 یگردشگر مددرآ که دهدمی نشان 2014 سال در گردشگری جهانی سازمان آمار نیترتازه

 در ،درصد 4 انهیخاورم و اروپا در ،درصد( 8 یشمال یامریکا) درصد 7 امریکا در سال نیا در

 2013 سال در یجهان مدآدر .استداشته شدر درصد 5 هیانوسیاق و ایآسدر  و ،درصد 2 افریقا

 .(29/10/93 ،یگردشگر یجهان سازمان تیسا) استدالر بوده اردیلیم 1197 سمیتور از

 در یجهانگرد از صلاح خالص درآمدِ ،یگردشگر یجهان سازمان یرسم تیسا گزارش به

 است یدالر اردیلیم 33 رشد دهندةنشان که استبوده دالر اردیلیم 1075 دودح 2012 سال

 .(ش1392 ،رحمتی و حیدری)

 سال، نیا در دالر اردیلیم 457 یگرگردش از را اروپا قاره مددرآ ،یگردشگر یجهان سازمان

 کرذ دالر اردیلیم 34 را افریقا قاره و ،الرد اردیلیم 47 حدود انهیخاورم ،دالر اردیلیم 323 ایسآ

 س،یانگل ،آلمان ،ایتالیا ن،یچ ،فرانسه ،ایاسپان امریکا، یجهانگرد یجهان سازمان .استکرده

 .(www.unwto) استکرده اعالم گردشگران برتر مقصد 10 را ایاسترال و کنگهنگ

 

 در ایران یگردشگر تیوضع
 بـه  خـارجی  گردشگر ورود نفری میلیون 5 آمار ، ابتدا1393در سال  موجود یبرآوردها بر اساس

جامعـة   رئـیس  نظر به بنا .بینی شدپیش  توریسم صنعت برای دالری میلیاردشش  درآمد و کشور

آمـار   دشـ مـی  بـرآورد  و رسید نفر میلیون 4 از بیش به 1393 ماهمهر تا آمار نیا ،ایران تورگردانان

 رئـیس  ج،پـورفر  ابـراهیم  اعـالم  به بنا برسد. نفر میلیون 5 از بیش به 1393 سال پایان تا توریست

http://mizanonline.ir/fa/content/11734
http://mizanonline.ir/fa/content/11734
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 به ایـران  گردشگران سیاحتی و زیارتیورود  آمار شدن برابر دو بینیپیش ،ایران جامعة تورگردانان

ــل 1393 ســال در ــار در ســال قبــل، یعنــی ســال  درحــالی ،اســت توجــهقاب ، 1392کــه ایــن آم

 نفـر  میلیـون  4 از بـیش  1393 وریشـهر  تـا  یو اعـالم  بـه  بنااست. هزار نفر بودهوسیصددومیلیون

 هـر  بـرای  درآمـد  دالر 1500 کـم دسـت  درنظرگـرفتن  بـا کـه   استشده وارد کشور به توریست

 عایـد  درآمـد  دالر میلیارد 6 طریق این از ورماهیشهر تا گفت توانمی ،کشور در خارجی توریست

 گردشـگر  ورود آمـار  2015 سـال  یبـرا  یو نظـر  بـه  .(30/7/93 ،زانیـ م یخبرگزار) استشده کشور

 اسـاس  بـر  .(30/7/93 ،زانیـ م یخبرگـزار ) افـت ی خواهـد  افـزایش  درصد 30 تا 25 کشور به خارجی

 ترکیـه،  آذربایجـان،  عـرا،،  کشـورهای  از گردشـگر  تعداد بیشترین 91 سال در ،موجود اطالعات

 عـرا،  کشـور  از .اسـت بـوده  بحـرین  و هنـد  کویـت،  عربسـتان،  ترکمنستان، پاکستان، افغانستان،

 ازنفـر،   197161 افغانسـتان  از نفـر،  226883 ترکیـه  از نفـر،  389584 آذربایجان زا ،نفر 705401

 40084  کویـت  از نفـر،  79219 عربسـتان  از نفـر،   800616 ترکمنستان ازنفر،  105749 پاکستان

 اردشدهو گردشگران بیشتر اند.شده ایران وارد نفر 30720 نیز بحرین از ونفر،  36615 هند ازنفر، 

 کـه  را هاییاستان بیشترین اند.بوده تجاری و طبیعی تاریخی، سالمت، زیارتی، گردشگران ایران به

 اردبیـل،  غربـی،  آذربایجـان  ایـالم،  رضـوی،  خراسـان  ترتیـب  بـه  اندکرده بازدید گردشگران این

 درصـد   81 .اسـت بوده کردستان و وبلوچستانسیستان گیالن، خوزستان، تهران، شرقی، آذربایجان

 تورهـای  طریـق  از درصـد  5/14 ؛داشـتند  ایـران  بـا  آشنایی و قبلی شناخت واردشده گردشگران

 درصـد  نـیم  تنها و هاماهواره تبلیغات اثر بر درصد 4 ؛اندشده جذب ایران به رایزنان و گردشگری

 .(فارس یخبرگزار ،جهانیان) اندکرده پیدا را ایران به سفر هب تمایل خارجی هاینمایشگاه طریق از

 یکشورها گرید البته .دارند را رانیا به واردشده گردشگران «نخست» رتبه عرا، گرانگردش

 ،2013 اول مـاه  10 در کـه ینحوبه ،اندشده مندعالقه رانیا هایجاذبه به زین حوزة خلیج فارس

 و خلـیج فـارس   همکـاری  شـورای  عضـو  عربی کشورهای از گردشگر نفر 000,200,1 دحدو

 2012 سـال  در مشـابه  انزمـ  بـه  نسـبت  درصـدی  50 رشـد  از که کردند بازدید ایران از عرا،

 .ان(یجهان از نقل به ،92 /4/11 ،سنایا) دارد حکایت

 و امـارات  کویـت،  بحـرین،  ،عـرا،  کشـورهای  از عـرب  گردشـگران  بیشتر اساس، این بر

 گردشـگری  صـنعت  مرکـزی  ةتهسـ  کشورها این گردشگران حاضر حال در و اندبوده عربستان
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ـ ن توربـو » یخبـر  تیسا .دهندمی تشکیل را نایرا ـ  «وزی  تمایـل  افـزایش  بـه  اشـاره  بـا  سیانگل

 :سدینومی ایران به سفر برای خلیج فارس همکاری شورای عضو کشورهای عرب گردشگران

 شورای عضو کشورهایاز  عرب ثروتمند گردشگران جذب با که است امیدوار ایران دولت

 کـه  باشـد  روزی شاهد و شود تبدیل گردشگری اینطقهم مقصد یک به ،خلیج فارس همکاری

 حضـوری  ،تـاریخی  آثـار  و ،اسـکی  هـای پیسـت  سـواحل،  در خلیج فـارس  عرب گردشگران

 اثـر  ایرانی تورگردانان گفته طبق گردشگری ویزای صدور شرایط تسهیل باشند. داشته چشمگیر

 دچـار  ایران گردشگری صنعت آن اجرای با که هداشت ایران گردشگری صنعت بر سریعی مثبت

  .(92 /4/11 ،سنایا) استهشد فراوانی مثبت تغییرات

 هـوایی  خـط  سـه  کـه  ندهست امارات از غیرعراقی() عرب گردشگران بیشتر حاضر حال در

 تهـران،  بـه  هفتگـی  پروازهای ،عربیا ایر و ،اتحاد امارات، هوایی خطوط یعنی کشور این اصلی

 در اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  ایرانـی  جوان تورگردان یک ،«ریاستی امیر» دارند. شیراز و ،مشهد

 :گویـد می کردند،می سفر ایران به نفرهسه یا دو هایگروه قالب در گردشگران گذشته هایسال

 بیسـت  تورهای قالب در اکنون و یافته چشمگیری رشد ایران گردشگرانتعداد  اخیر هایماه در

 .(همان) کنندمی سفر ایران به نفرهشصت تا

ـ ن کشـور  یعیطب هایجاذبه از دکنندگانیبازد آمار به ینگاه  از بعـد  کـه  دهـد مـی  نشـان  زی

 ،است عرب گردشگران عالقة مورد اریبس رانیا ریخیتا و یعیطب هایجاذبه ،یارتیز هایجاذبه

 رامسـر  کـا   مـوزه  از سال ابتدای از که 1390 سال خارجی گردشگر نفر 33588 از کهنحویبه

 .(15/2/91 ،افکار نیوز) بودند زبانعرب کشورهای از نفر 30000 کردند بازدید

ـ رعاو  ،یسـالم ا تیـ هو و یفرهنگـ  اشـتراک  حالل، یغذا ،یارزان مناسب، یوهواآب  تی

 یمالز و هیترک مانند یقدرتمند بیرق راه نیا در البته که است رانیا یهاتیمز ازجمله حجاب
 نماینـدگان  و رسـمی  مقامـات  ،«حریـت »ای ترکیـه  ةروزنامـ  اعالم بر بنا است.م یرو شیپ هم

 ترکیـه  به امارات وعربستان،  قطر، ،کویت عمان، کشورهای از که ،عرب تورگردانی هایآژانس

 تـاریخ  غـذا،  ،گردشگرینخست انتخاب ترکیه را به عنوان مقصد  هایانگیزه ترینمهم اند،رفته

 بـرای  زین مالزی .(15/2/91 ،افکار نیـوز ) دانندمی طبیعی هایزیبایی و مذهبی هایشباهت مشترک،

 دولت کند.می عربی زبان به تبلیغاتی هایآگهی پخش به اقدام عرب مسلمان گردشگران جذب

 دهد. افزایش را کشور این در خارجی گردشگران شمار تا کندمی زیادی تالش مالزی
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 برابـر  چهـار  تقریبـاً  مـالزی  در خـارجی  گردشـگران  عـداد ت ،تـازه  قرن نخست سال ده در

 2008 سـال  در امـا  بـود  نفر 000,500,5  مالزی در گردشگران شمار 1998 سال در .استشده

 داشـت. در پـی   کشور این برای درآمد دالر یلیاردم 14 و رسیدنفر  000,000,22  به هاآن شمار
احسـاس راحتـی    ندارنـد و  ای برای حفظ حجابدغدغه مالزی در گویندمی هم مسلمان زنان

 بیشـترین  عـرب  گردشـگران » :گویـد مـی  مالزی گردشگری سازمان معاون «نورالدین» کنند.می

 این تا دارد عالقه شدتبه مالزی گردشگری سازمان روایناز کنند؛می خرج مالزی در را هاپول

 زمـان  در عربـی  گردشـگران  جذب برای مالزی هایهتل کنند. سفر مالزی به بیشتر گردشگران

 هـای شـبکه  آنکـه  بـر  عـالوه  دهنـد. مـی  افـزایش  را عربـی  زبان به مسلط کارکنان سفرها، اوج

 .(همان) کنندمی دریافت ماهواره طریق از را بیشتری عربی تلویزیونی
 

 عربان گردشگر یبرا رانیا یهاتیمز
 واردشـده  عـربِ  گردشـگران  شتریب اگرچه .باشد داشته چندمنظوره یاهداف تواندگردشگری می

ـ ا یخیتار و یعیطب هایجاذبه جیتدربه اما ،دهندمی لیتشک یعراق شهروندان را ایران به  و رانی

حوزة خلیج  عرب شهروندان یبرا زین مازندران و گیالن هایاستان در شمال یحیتفر مناطق زین

 :است قرار نیا از عرب گردشگران یبرا رانیا ینسب هایتیمز .استشده جذاب فارس
 ـ ترک در ریاخ هاییامننا ترین مناطق خاورمیانه است.یکی از امن ما کشور :تیامن مسـئلة   ه،ی

 توانـد مـی  کـه  اسـت کـرده  دوار ترکیه سمیتور صنعت به یجد بیآس هیسور بحران و ،داعش

 یگزین ترکیه کند.جا ایران را گردشگر عرب را ترغیب کند تا

 ع( چـراغ شـاه  و)س(،  مهمعصو حضرت ،ع() رضا امام حرم ویژهبه متبرکه اماکن :ارتیز( 

ـ زاهنـوز تعـداد    حـال نیبـاا  .اسـت  به ایران منطقه انیعیش ازی اریبس سفری اصل هدف  بـا  رانئ

 دارد.زیادی  ةفاصلبه این اماکن  جهان انیعیش عالقه و میعظ یهاتیظرف

 را رانیا ،یپزشک عرصه در کشورمان ریاخ انیسال یهاشرفتیپ :یپزشک شرفتةیپ خدمات 

 و سـرعت  .اسـت کرده لیتبد منطقه یعرب یکشورها از یاریبس از سالمت شگرانگرد مقصد به

ـ  و یپزشـک  خـدمات  بـه  یدسترسـ  سهولت  ییاروپـا  یکشـورها  بـه  نسـبت  آن ینسـب  یارزان

 توانسـت  فقـط  ایـران  1391 سـال  پایان تا .استدهیبخش رونق کشور در را سالمت یگردشگر

 کند. جذب سالمت گردشگر هزار 200
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 پـنج  در :گویدمی ،ایران بازرگانی اتا، گردشگری یونکمیس رییس ،«شبستری بهرامی شبنم»

 سـالمت  توریسم بخش در یتوجهقابل ةوسعت قزاقستان و ،ایران ترکیه، کشورهای گذشته سال

 سـالمت  توریسم هدف با گردشگر هزار 250 میالدی 2012 سال پایان تا کهطوریبه اند،داشته

 کشورهای و اندکرده سفر قزاقستان به نیز نفر هزار 50 و ایران به نفر هزار 200 ترکیه، کشور به

 در سـالمت  ریسـم تو توسـعه  ایبـر  ریـزی برنامـه  حـال  در نیز آذربایجان جمهوری و پاکستان

 از بیشـتر  نیـز  ایـران  بـه  اردشدهو سالمت گردشگران .(4/9/91 ،نیآنال قدس) هستند هایشانکشور

 عربسـتان  بحـرین،  لبنـان،  سـوریه،  کویـت،  افغانستان، ترکمنستان، عرا،، آذربایجان، کشورهای

 در درصـد  25 الی 20 حدود در پیشرفتی گذشته دهه یک طی ایران و هستند ترکیه و ،سعودی

 خـدمات  فـت دریا ،قلبـی  هـای بیماری درمان ایبر تقاضا .استداشته سالمت گردشگری ةحوز

 زمـره  در پزشـکی دنـدان  خـدمات  اعضـا،  یوندپ ناباروری، درمان زیبایی، عمل و پزشکیچشم

 است. ایران به سالمت گردشگران سفر دالیل ترینمهم

 بـه  خـود  درمـان  واحد کی یبرا سالمت شگرگرد هر گفت توانمی ،موجود آمار بر اساس

ـ ا از دیبازد ضمن تومان ونیلیم 10 از کمتر با تواندمی مدوآرفت و اقامت هاینهیهز عالوة  رانی

 کمتر الیر برابر در دالر ارزش به توجه با رقم نیا .ابدیباز زین را خود سالمت ،ختصرم دیخر و

ـ ا بـا  ییاروپـا  کشور کی در خدمات نیا همه افتیدر که است دالر 3000 از  ینشـدن  رقـم  نی

 کشورهاست. این رد هزینه سومکی کمدست و است

 ـ  یارزها یباال ارزش ران،یا به یعرب یکشورها از ریمس بودن کوتاه :یارزان  برابـر  در یعرب

 قبـول قابل نةیهز ما، کشور داخل در ییغذا مواد از یاریبس دیتول و ال،یر ترنییپا ارزش و دالر

 گردشـگران  یبرا را رانیا به سفر یهمگ یپزشک خدمات نییپا نةیهز زین و اقامت و قلونحمل

 .استساخته باصرفه عرب

 ـ دله ب ریاخ انیسال در :یفرهنگ قرابت  از هـراس  یفضـا  جـاد یا و یهراسـ اسـالم  مـوج  لی

 همچـون  یاسالم ینمادها و مسلمانان به هایغرب یمنف نگرش ،هاعرب خصوصبه و مسلمانان

 دسـترس  در ،حـالل  یغذا ،یاسالم فرهنگ قرابت آنکهحال .استشده تیتقو شیر و ابحج

 فـراهم  را یبـازتر  یفضـا  نـوعی به زین رانیا در یسن و عهیش یتسیهمز و نماز اقامة محل بودن

 .(ملت خانة یخبرگزار ،23/9/93 ،یآبادمنیا) استآورده
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 گردشگری در عربی دانانزبان یکارآفرین یهاظرفیت
 وزیر گفتة به بنا ؛استشده دهیکشنیز  یدانشگاه ختگانآمودانش به امروزه یکاریب موج و امنهد

ــور و کــار تعــاون، ــا هــای شــغلیموقعیــت برخــی در اجتمــاعی ام  را بیکــاران درصــد 45 ت

 از یقـ یدق آمـار  هرچنـد  .(5/5/1393 ،مهـر  یخبرگـزار ) دهـد می تشکیل دانشگاهی ختگانآمودانش

 امـا  سـت ین دست در هستند کار یایجو همچنان که یعرب ادبیات و زبان ختگانآمودانش زانیم

 .دارد قرار خود ختگانآمودانش یارکیب بحران معرض در زین رشته نیا که زد حدس توانمی

  فرصـت؛  (1 :از رتنـد عبا کـه  اسـت  اتیاقـدام  ازمندین گردشگری در یکارآفرین برای تالش

 سـرمایة  (6 خـدمات؛  و کاالهـا ( 5 هـا؛ مجوز (4 تجاری؛ طرح (3 نوآوری؛ و خالقیت ایده، (2

 .(1391 ،یآقاجان) تجاری نام (8 شرکت؛ (7 انسانی؛

ـ ا تـوان می ،عربی گردشگری یعنی مقاله نیا مطالعة مورد ةحوز درباره  نیبـد  را چرخـه  نی

ـ ا از برخـوردار  هـای دانشـگاه  در ینیآفرکـار  یهاواحد جادیا( 1 :کرد ارائه شرح  (2؛ رشـته  نی

 در مسـئول  ینهادهـا  و یگردشگر صنعت با یآموزش یهاگروه یحت و هادانشگاه شتریب ارتباط

ــا ــی عرصــه نی ــز و حــج ســازمان یعن ــم ســازمان و ارتی  (3؛ یگردشــگر و یفرهنگــ راثی

ـ دق یسنجازین قیطر از یعرب ادبیات و زبان دانش یسازیتجار  یگردشـگر  صـنعت  عرصـة  قی

 نیا در رانیا هایتیقابل و ینسب هایتیمز به توجه با یارتیز و یتجار یگردشگر خصوصبه

 :ردیگمی صورت ریز مراحل یط با مرا نیا که عرصه
 

 فرصت
ـ  یگردشـگر  عرصـه  در اشـتغال  و یکارآفرین هایفرصت ،گذشت که چنانهم ـ ا در یعرب  رانی

ـ ا انتخـاب  یبرا یعرب گردشگر یبرا تقاضا شیافزا تیقابل هم .باالست  مقصـد  عنـوان  بـه  رانی

 .گردشگران یسفرها و تعداد زمان شیزااف تیقابل هم و باالست یگردشگر

 کیشـر  منزلهبه را کشورها نیا تجار ،عرا، و امارات از صادرشده یکاالها مقصد عنوان به رانیا

 بـا  چـین  1390 سال طی واقعدر .استهکرد مندعالقه رانیا به فرس و روابط گسترش به رانیا یتجار

 تـا  نخسـت  یهـا رتبـه  در درصد 14 با امارات و درصد 15 با عرا، صادرات، ارزش کل درصد 17

 .(19/1/91 ،فرارو یخبر تیسا) دارند قرار ایرانی کاالهای محصوالت صادرات بازار سوم

 .تباالس یعرب گردشگر شیافزا تیرفظ زین ارتیز و سالمت یگردشگر عرصه در
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 ینوآور ،تیخالق ،دهیا
ـ  از یگردشـگر  انواع همه در یعرب دانانزبان ییفزاامهارت و ،تیترب، یگذارهیسرما به توجه  کی

ـ  ارائة هایظرافت و قیدقا ق،یعال شناخت و سو  گردشـگران  بـه  مناسـب  یمسـافرت  خـدمت  کی

ـ دق شـناخت  مسـتلزم  سـو،  دیگر از یعرب  لبتـه ا .اسـت  گردشـگران  هـای نگـرش  و التیتمـا  قی

 یکشـورها  از یالگوبردار زین و یعرب یکشورها از ختگانآمودانش و انیدانشجو یهادیدوبازدید

 باشد. ثرمؤ یفکر طوفان جادیا و هاتیخالق بروز در تواندمی زین یگردشگر عرصه در ایدن موفق

 

 یتجار طرح
ـ دن مطـرح  هـای دانشـگاه  در امـروزه  .اسـت  «کـارآفرین » دانشـگاه  ،سوم نسل دانشگاهِ  ماننـد  ای

ـ با» کـه  دارد وجـود  شعار نیا ماساچوست  آن خروجـی  و باشـد  دانشـجو  دانشـگاه  ورودی دی

 اسـت  سـر یم دانشگاه و صنعت انیم نهینهاد تباطرا تیتقو با دانش یسازیتجار ایده .«شرکت
  .(1391 ،یآقاجان)

 یگردشـگر  صنعت وزبان و ادبیات عربی  دهندةآموزش دانشگاهِ رابطة بر انتظار نیا قیتطب

ـ تقو نیز و دانشگاه و صنعت یهمکار دفتر جادیا انیم نیا در .ستین دشوار چندان  ارتبـاط  تی

 راهگشاست. یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان قاتیتحق و آموزش مرکز با نهینهاد

 

 شرکت تأسیس و هامجوز
 طیشـرا  ینتأم مستلزم یعرب دانانزبان یسو از گردشگران به دهندهخدمات هایشرکت تأسیس

 گـام  هیسـرما  تـأمین  و شـرکت  لیتشـک  عرصهدر این  البته ؛ستا آن هاینهیزم وردنآ فراهم و

ـ ن و نییپـا  بهـرة  بـا  هـای وام افـت یدر یبـرا  تقاضا آن از پس است. نخست  از یبرخـوردار  زی

ـ لفعا یبـرا  الزم یمجوزهـا  اخذ سازنهیزم تواندمی یاتیمال هایتیمعاف  عرصـه  در گسـترده  تی

 .باشد یگردشگر

 

 یانسان ةیسرما
 ست.ا نآ یاصل عامل هم و یکارآفرین یاصل هدف هم عرصهدر این  یانسان ةیسرما که ستین یشک
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 یگردشـگر  ةحوز هایدوره در توانندمی خود مهارت و نتوا شیافزا یبرا یعرب دانانزبان

 فرهنگی راثمی عالی آموزش مرکزی، فرهنگ راثیم سازمان گاهیپا اعالم بر اساس .کنند شرکت

 و موردنیـاز  تجهیزات و آموزشی فضاهای ةزمین در چه خود موجود امکانات تمامی از تواندمی

 مجـرب  اسـتادکاران همچنـین   و در بخش آموزش و پژوهش، علمیتئهی یاعضا ةزمین در چه

 یشـغل  یارتقا راستای در را خدمت ضمن و مدتکوتاه آموزشی هایدوره تا بهره ببرد سازمان

 و علمـی  خـدمات  برگـزار کنـد و   کشـور  سـطح  در متبـوع  سازمان کارمندان کارایی ایشافز و

 یفرهنگ راثیم سازمان یتارنما) دهد ارائه موردنظر استانداردهای با هماهنگ را خود آموزشی

 باشد یعرب یکشورها فرهنگ به توجه بدون و یکل هاآموزش است ممکن البته .(یگردشگر و

 مهـم  بـازار  نیا در ردهگست ورود یبرا را یعرب دانانزبان باالتر تیمز توانمی عرصهدر این  که

 .شد ادآوری

 

 یتجار نام
ـ  و اریبسـ  تالش مستلزم یگردشگر عرصة رد (برند) مطلوب ةناسش و گاهیجا به دنیرس  راهمف

 توانـد مـی  گردشـگر  هـر  تیرضـا  کـه  سـت ین یشـک  .اسـت  گردشگران تیرضا نةیزم آوردن

 ایـن  زا حـاکی  میـدانی  مشـاهدات  باشـد.  کشور به تازه گردشگران سفر یبرا غیتبل نیتربزرگ

 حتـی  و نشـده  سـازی مناسـب  عـرب  گردشـگر  بـرای  ایـران  توریستی اماکن بسیاری که ستا

 ندارد. وجود پذیرگردشگر شهرهای از بسیاری در عربی زبان به راهنما تابلوهای
 

 هاستهیبا و هاراهکار
 کـه  اسـت  یثـابت  تاًبنسـ  اصول و راهکارها یایگو یدشگرگر در ایدن موفق یکشورها تجربة

 .اسـت  یفرهنگـ  هـای یژگیو از نظرصرف کشورها گرید به میتعم قابل آن از یاریبس موارد

ـ ن و گردشگران به اجحاف از یریجلوگ و خدمات یگذارمتیق بر نظارت  دفـاتر  تأسـیس  زی

-35 ،ش1393 ،یاانچه و شاهر  یدهدشت ر.ک.) اندجمله نیا از جهان مختلف نقاط در یگردشگر

ـ  یگردشـگر  عرصه در یکارآفرین و اشتغال بیضر شیافزا .(22 ـ ا در یعرب  یراهکارهـا  رانی

 :طلبدمی را خود خاص
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 گردشگران به معطوف یراهکارهاالف( 
 ؛بازار زاتیتجه و ،بازار گردشگران، یازهاین از یروشن ریتصو داشتن 

  ؛یاحتمال کسیر ةمحاسب برای بازار اطالعاتگردآوری 

 د؛یجد یمال تأمین هایروش و یسازمان یساختارها ار،کوسبک دیجد هایمدل ةتوسع 

 ترینمهم ایندهیفزا طور به ریپذمخاطره یگذارهیسرما و متعادل یریپذکسیر مرحله نیا در 

 است؛ دیجد یبازارها و محصوالت یمال تأمین منبع

 ؛باشد گذارتأثیر ؤثرمریغ و نفعیذ هایگروه و یمیقد تیذهن بر هک رییتغ تیریمد ییتوانا 

 ؛یگردشگر خدمات و محصوالت یابیبازار و دیتول بر اطالعات یفناور تأثیر فهم ییوانات 

 و خـدمات  یدگیـ چیپو از سفر  مختلف نقاط ة گردشگرانتجرب متفاوت تیفکی فهم ییوانات 

ـ تجه به آن ترجمه و یجهان رکتف و یزیرمهبرنا ییتوانا یعنی؛ شده به آنهاارائه محصوالت  زاتی

 ؛(6 :ش1391 ،یگرج) (ردنک عمل یمحل و ردنک رکف یجهان) یمحل خدمات و

 مناسب، اینترنت سیار، تلفنی ارتباطات ،بیمه ویزا، دادن در زمینة سریع و آسان خدمات ارائة 

 و عـرب  مختلـف  هایجمعیت فرهنگیِ هایگرایش و هاهای باریک، حساسیتنکته به توجه و

 شان.خاص یندی عقاید گاه

 

 یکشور کالن سطح به معطوف یراهکارهاب( 
 فنـاوری،  و قـات یتحق ،علوم وزارت انیم الزم هاینامهتفاهم انعقاد و یهمکار ةریزنج جادیا 

 ؛خارجه امور وزارت نیز و ،ارتباطات و فرهنگ سازمان ،یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان

 قوانین تصویب نیز و عرب گردشگران جذب و ورود تسهیل برای هایینامهقتمواف تصویب 

 ؛گردشگری نمونة مناطق تجهیز و گردشگری هایزیرساخت توسعة به دهندهرونق

 و یفرهنگـ  میـراث  سـازمان  بـا  عربـی  بیـات اد و زبـان  ایرانی انجمن میان چندسویه ارتباط 

 ؛عربی هایسفارتخانه همکاری با خارجه وزارت و گردشگری

 دادن فاتیتشر کاهش راه از گردشگر شتریب جذب یبرا زمال های،مشوّ و التیتسه شیافزا 

 بجـذ  در فعـال  هایشرکت به یصادرات زةیجا یاعطا زین و ویزا لغو امکان صورت در و زایو

 ؛یعرب یکشورها از گردشگر
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 هـای جاذبـه  و هـا فرصـت  شناسـاندن  بـه  یملـ  رسـانة  یمرزبرون هایبخش جهتو و اهتمام 

 امـور  وزارت یعمـوم  یپلماسـ ید بخـش  شدن فعال زین و یعرب یشورهاک به رانیا یگردشگر

 ؛عرصه نیا در خارجه

 

 یعرب ادبیات و زبان آموزش حوزة به معطوف یهاراهکارپ( 
 آموزانزبان ارتباط تیقابل و توانباال بردن  هدف با دروس نیعناو و هاسرفصل در یبازنگر 
 انسـانی  ارتباطات در زبان کاربرد مانند دروسی ارائة همراه به یعرب هایتیجمع دیجد نسل با

 ؛گردشگری و

 ـ ادب و زبان هایگروه و هادانشکده انیم شدههنینهاد و مستمر ارتباطات تیتقو ـ  اتی  بـا  یعرب
 و نزبـا  انیدانشجو و موزانآزبان ایدوره یهادیبازد زین و یعرب هایسفارتخانه یفرهنگ بخش
 ؛یعرب یکشورها از یعرب اتیادب

 ــرا مــنظم یزیــربرنامــه و هــادانشــکده و دانشــگاه رد ینیکــارآفر دفتــر جــادیا ــ یب  یمعرف
 ؛یستاد هایحوزه زین و یگردشگر هایشرکت به موفق ختگانآمودانش

 ؛یعرب یگردشگر در یکارآفرین عرصه در موفق هایچهره و افراد ییشناسا 

 ـ  یگردشـگر  عرصـه  در موفـق  و فعـال  یهـا شـرکت  نندگاینما از دعوت  شـناخت  و یعرب
 ؛متقابل یهمکار هایتیظرف

 ؛یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان یهمکار با یآموزمهارت و یآموزش هایدوره ارائه 

 ـ ا بـه  سفر یبرا آنان قیتشو یبرا عربستان و عرا، یارتیز اماکن به غمبلّ اعزام  قالـب  در رانی

 ؛دائمی یکار هایگروه

 ـ  گردشـگران  شیافزا هایتیظرف شناخت یبرا یقاتیتحق هایپروژه انجام ـ ن و یعرب  درک زی

 ؛رانیا در عرب گردشگران یازهاین و قیعال زین و تیرضا زانیم

 و یـران ا بـه  ورود بـرای  عـرب  دانشـجویان  و استادان از دعوت با علمی گردشگری توسعه 

 ،هـا همـایش  برگـزاری  در خصـوص بـه  عربـی  کشـورهای  بـه  سـفر  برای آنان دعوت یرشپذ

 ؛کتاب نمایشگاه برگزاری ایام در نیز و آموزشی هایکارگاه

 مراسم در عربی ادبیات و زبان تدریس و لتحصی در حال دانشگاهیان اکثریحد حضور 

 گردشـگری  هـای قابلیـت  و هـا جاذبـه  هـای نمایشـگاه  و عربـی  کشـورهای  فرهنگی هفته

 .عربی کشورهای
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 یریگجهینت
 ایجـاد  بـرای  بـاالیی  ظرفیـت  ،گردشـگری  هـای جاذبه دارای رکشو ده از یکی منزلهبه ایران

 تجـاری،  سـالمت،  زیـارتی،  گردشـگر  نـوع  از عرب دشگرانگر پذیرش در سابقهبی جهشی

 توجـه قابـل  افـزایش  از نشـان  اخیـر  سالیان تجربة .دارد دانشگاهی و علمی تفریحی، طبیعی،

 یعیانشـ  میان از اغلب و عربی کشورهای از خصوصبه اسالمی یکشورها گردشگران عالقه

ـ  و طبیعـی  ،زیـارتی  هـای جاذبـه  ،ارزانی امنیت، دارد. ایران از بازدید برای  افـزایش  ویـژه هب

 در سـتیزی عـرب  و هراسـی اسـالم  افـزایش  و ایـران  پزشـکی  هاییشرفتپ ،تجاری مبادالت

 عـرب  جهانگردان فراروی را گردشگری عرصه در «ایران نسبی هایمزیت» ،غربی کشورهای

 این کردن کارآفرین و یعرب تاادبی و زبان دانش سازیتجاری حال همین در .استداده قرار

 نشـان  کوشـید  مقالـه  ایـن  .است دانشگاهی و ملی سطح در رهاییراهکا اتخاذ گرو در رشته

 دانـان زبـان  رینیکارآف رشد برای مناسب بسیار زمینة و فرصت منزلهبه عربی گردشگری دهد

 در خـارجی  گردشـگران  اصـلی  هستة عرب گردشگران آنکه خصوصبه است. مطرح عربی

 ایـن  از بیشـتر  گردشـگران  جـذب  هـای ظرفیـت  د.ندهمی تشکیل را اخیر هایسال در ایران

 ادبیـات  و زبان ختگانآمودانش میان از کار جویندگان فزاینده جمعیت و سو یک از کشورها

 الاشـتغ  ضـریب  افزایش برای را یکارآفرین هایمهارت نام به ایهمفقود قهحل تکمیل ،یعرب

 .کندمی ضروری عربی دانانزبان

 

 کتابنامه

 ها. کتاب1

 ،ارهاکراه و موانع ران،یا در یگردشگر صنعت توسعه ،(ش1387) الهام روز،یپ ؛محمدباقر ،نوبخت

 صیتشخ مجمع کیاستراتژ قاتیتحق مرکز یهمکار با یاسالم آزاد دانشگاه یپژوهش معاونت :تهران

 .نظام مصلحت

 

 مقاالت .2

 فارس جیخل جنوب یکشورها از شتریب جهانگردان جذب بر یابیبازار تأثیر، (ش1374) هرمز ،یمهران

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه تیریمد دانشکده در ارشد یکارشناس نامهپایان ،رانیا به
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 یجمهور یگردشگر ظرفیت یارتقا» ،(م1391) فانی اصغرلی؛ عجاویدداریوش  سید ؛حسن فرددانایی

 پژوهشیـ  علمی فصلنامه ،«یگردشگر ملی یگذارمشیخط یابزارها بر تحلیلی :ایران اسالمی

 .19شماره  ،هفتم سال ،گردشگری مدیریت مطالعات

 جمهوری در گردشگری توسعه راهکارهای» ،(1393) ایانچه امیرحسین زهره؛ شاهر  دهدشتی

 فصلنامه («تونس و ترکیه، مالزی، کشورهای در گردشگری توسعه راهکارهای از برگرفته) ایران اسالمی

 .4 شماره طباطبایی، عالمه دانشگاه گردشگری، مدیریت مطالعات

 ملی همایش اولین ،«المللبین روابط و توریسم صنعت» ،(ش1392) رحمتی حسن سامان؛ حیدری،

 .هگمتانه زیستمحیط ارزیابان انجمن ،پایدار زیستیطمح و شهرسازی مرمت، معماری،

 

 اینترنتی هایسایت. 3

 «د؟کننمی شل را کیسه سر کجا عرب گردشگران» ،(15/2/1391) افکار نیوز

 .«نایرا به سفر برای فارس خلیج عرب گردشگران ةعالق» ،(4/11/1392) سنایا

 «.عرب گردشگران مقصد ایران هایمطب» ،(4/9/1391) نیآنالقدس

 میلیارد6 درآمد کشور/ به خارجی گردشگر ورود ینفرونیلیمپنج آمار» (،30/7/1393) زانیم یخبرگزار

 «.1393 سال در توریسم صنعت دالری

 http: //www.miras.ac.ir/about.aspx?PID=1          یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمانپایگاه 

 www.newbook.ir  ، برگرفته از:یکارآفرین نیمبا و اصول تا(،)بی مهدی کیاسعیدی

 ـ یعلم یگردشگر زکمر مقصد توسعه بر آن تأثیر و یگردشگر ینیارآفرک»، (1391) معصومه ،یگرج

 «.رانیا انیدانشجو یفرهنگ

 یمل کنفرانس گردشگری صنعت در کارآفرینی ترویج اهمیت» ،آزادی ؛ سیامکپری، خشکه توهنجفی

 :وبگاه در مازندران دانشگاه انیبندانش یوکارهاکسب تیریمد و ینیکارآفر
http://ccc.umz.ac.ir/ImageGallery/ccc.umz.ac.ir 

 رکلیدب یسخنران ،«بنیاندانش هایوکارکسب مدیریت و کارآفرینی» ،(ش1391) حسنعلی ،آقاجانی

 :وبگاه در مازندران دانشگاه بنیاندانش فناوری هایواحد رشد مرکز نفرانسک
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http: //ccc.umz.ac.ir/ImageGallery/ccc.umz.ac.ir/Page/536/ContentImage 

/abstract%20book.pdf 

 به عرب گردشگر جذب برای توجه لزوم» ،ملت خانه یخبرگزار ،(23/9/1393) جعفر ،یآبادمنیا

 «.ایران کویرهای به اروپایی گردشگر و کشور شمال

 

 التینمنابع . 4
http: //media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-

abroad-2014 
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 السیاحة حقل یف العربیة اللغة یلمتخّرج العمل فرص توفیر
 2فراعتضادی مهناز ،1پوررستمرقیه 

 س() الزهراء جبامعة آداهبا و ةیالعرب اللغة قسم یف مشارکة أستاذة .1
 س() الزهراء جبامعة آداهبا و ةیالعرب اللغة یف دکتوراه طالبة .2

 صالملخّ 
 والثقافیة والطبیعیة والتارخییة والسیاحیة األثریة املعامل حیث من األولی العشرة البلدان من إیران تعترب

 کافة  من منهم املتشیعنی السّیما و حا ی  الس   األخریة، واتالسن یف املعامل هذه واستقطبت .والدینیة
 بسبب ،اآلن هو ممّا أکثر السیاح جتلب نأ شأهنا من و .العربیة البلدان من خباصة املعمورة، رجاءأ

 .یرانإ هبا تتمتع یالت السیاحیة اإلمکانیات
 فرص خلق هلؤالء یتسنی ذإ یران،إ یف وآداهبا العربیة اللغة فرع یخلرجی خصب جمال السیاحة نإ

 وجود لیؤکد املقال جاء املنطلق، هذا فمن .اجملال هذا یف تعلیمیة دورات دخول بعد هلم عمل
 السیاح من کربأ عدد جللب هائلة مکانیاتإ الیران نأ علی التأکید جانب لیإ الفرص هذه

 املواد بعض یف رالنظ إعادة ضرورة لیإ یحتلیل ـ یوصف وبأسلوب ـ املقال یشری إذ لذا .العرب
 یالثقاف الرتاث یمنظمت بنی التعاون ضرورة یؤکد فإنه وآداهبا، العربیة اللغة لفرع الدراسیة

 واجلمعیة العربیة البلدان لسفارات ةیالثقاف وامللحقیات اخلارجیة وزارة و جهة، من والسیاحة
 .اخری جهة من وآداهبا العربیة للغة اإلیرانیة العلمیة

 
 .یالثقاف الرتاث العربیة؛ اللغة العربیة؛ السیاحة العمل؛ فرص توفری :سةالرئی الکلمات
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