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نقش وجايگاه زبان عربي در توسعه صنعت گردشگري پزشکي شهر شیراز
(چالشها وراهکارها)
دکتر موسی عربی ،صديقه دريانورد



چکيده
گردشگری نوعی از سفر است که افراد با هدف تفريح يا حتی کسب و کار بررای مردتی بريش از 24سراعت ،و
کمتر از يک سال به سرزمينی غير محل سکونت خرود سرفر مریکننرد آنچره باعرا اهميرت دادن بره صرن ت
گردشگری و رشد اين صن ت شده است اين است که گردشگری میتواند سبب افزايش درآمرد در کشرورهای
مقصد شود در اين بين گردشگری پزشکی که يکی از زير شاخه های گردشگری سالمت اسرت و برر م الجره
بيمار توسط پزشک تاکيد دارد از اهميت زيادی در سطح جهان برخوردار است شهر شيراز بره عنروان يکری از
قطب های پزشکی ايران با بيمارستان های تخصصی و فوق تخصصی قلب ،پيوند اعضا ،چشم پزشکی و سراير
پتانسيل های پزشکی دارای جايگاه مناسبی در بين کشور های اسرالمی و همسرايه از جملره کشرورهای حروزه
خليج فارس است که اين موضرو مری تو انرد از لحراج جرگر گردشرگران پزشرکی از کشرور هرای نرامبرده
مخصوصاً کشورهای عربی حائز اهميت باشد عوامل مختلفی میتواند باعا توس ه و پيشرفت اين صرن ت در
شهر شيراز شود که از جمله اين عوامل گسترش و توسر ه زبران عربری مریباشرد در حرال حاضرر موانر و
چالشهايی در اين خصوص وجود دارد که در اين پژوهش س ی شده است به بررسی اين چرالش هرا و موانر
پرداخته و راهکارهايی عملی جهت توس ه ،وکاربرد اين زبان در راسرتای پيشربرد اهرداف توسر ه گردشرگری
پزشکی در شهر شيراز ارائه شود و همچنين به نقش کليدی انجمن ايرانی زبان وادبيات عربری در محقرش شردن
آنچه تحت عنوان راهکار ارائه خواهد شد اشاره شده است

كلیدواژهها  :زبان عربی ،گردشگری پزشکی ،شيراز
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-1مقدمه
گردشگری پديده ای است که از ديرباز در جوام انسانی وجود داشته  ،و در ادوار مختلف و به تدريج
رشد کرده و امروزه به صن تی مهم وجهانی تبديل شده است به طوری که امرروزه بره عنروان يکری از
عوامل اشتغال زايی ،افزايش درآمد ،و دستيابی به ارز ،دست يافتن بره آرامرش ،وهمچنرين آشرنايی برا
کشورها و تبادل فرهنگها به شمار می رود
اهميت صن ت گردشگری بيشتر از جهت ب د اقتصرادی آن اسرت کره برا ايجراد درآمرد ،و انتقرال
ثروتهای متمرکز از نواحی صن تی ،و پيشرفته به نواحی پيرامونی سرطح رفراه جام ره را برا مری بررد
واستاندارد زندگی ساکنان را نيز تامين می کند همچنين از منظر ب د اجتماعی و فرهنگی باعا ت امل،
و تبادل فرهنگ کشورها با يکديگر می شود (شاهنوشی وهمکاران)3:،
اين صن ت دارای انوا مختلفی از گردشگری مری باشرد کره يکری از مهمتررين آنهرا گردشرگری
سالمت میباشد اين نو از گردشگری نيز خود به چند شاخه تقسيم می شود که يکی از شراخه هرای
آن گردشگری پزشکی می باشد
گردشگری پزشکی به عنوان يکی از اب اد گردشگری به توس ه ی پايدار ،و پويايی کشورها کمرک
میکند اين نو از گردشگری به خاطر کم هزينه بودن ،و درآمد با ی آن در مرکرز توجره بسرياری از
کشورها قرار گرفته است و بسياری از کشورهای در حال توس ه برای توس ه ايرن صرن ت دسرت بره
برنامه ريزی های کالن می زنند
«ايران با داشتن نيروی انسانی متخصص در امر پزشکی ،و امکانات پيشرفته پزشکی و با توجره بره
ظرفيتهای با در جگر گردشگران پزشکی به عنوان مقصد مهمی برای گردشگری پزشکی در جهان و
بخصوص در جهان اسالم به شمار می آيد» (حاجی نژاد و اسالم فرد)1391:645 ،
يکی از شهرهايی که در ايران از نظر جگر گردشگری پزشکی دارای پتانسيل با يی پزشرکی مری
باشد شهر شيراز است اين شهر به علرت برخرورداری از پتانسريل هرای برالقوه و بالف رل پزشرکی ،و
پزشکان ماهر ،و تکنولوژی از ديرباز در زمينه بهداشت ،و درمان مورد توجه کشرورهای حروزه خلريج
فارس بوده به گونه ای که بيماران کشورهای همجوار برای درمان بيماريهای سخت به جای رفرتن بره
کشورهای اروپايی ،اين کشور را برای درمان انتخار می کنند
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بديهی است که مقدمه ،و پيش زمينه زم ،جهت توس ه صن ت گردشگری پزشکی آشنايی ،با زبان
کشورهای مبدأ است زبان عربی بره عنروان يکری از مهرم تررين راه هرای ارتبرال وت امرل متقابرل برا
کشورهای حوزه خليج فارس به شمار می رود ،که آموزش و توس ه اين زبان ،و توجه به کارکردهرای
اين زبان ،و همچنين بررسی موان و چالشها و دست يافتن به راهکارهايی برای توس ه زبان عربی مری
تواند در بهبود و پيشرفت صن ت گردشگری پزشکی نقش بسزايی ايفا کند
مهمترين پروژه شهر سالمت شيراز چند سالی است در شيراز کلنرگ خرورده اسرت ايرن شرهر برا
امتيازاتی چون م افيت های گمرکی وامتيازات گمرکی و جگر بيمار از کشورهای حوزه خليج فرارس
و ساير نقال جهان طرح ريزی شد هر چند اين شهر مراحل آغازين خود را طی میکند وهنوز به اتمام
نرسيده است اما نويدی برای توس ه صن ت توريسم درمانی است اين شهر از يک سرو فرصرتی بررای
ايجاد بستری مناسب جهت اشتغال مترجمان ،راهنمايان ايرانگردی وجهانگردی زبران عربری بره شرمار
میرود و از سوی ديگر وجود مترجمان وراهنمايان زبان عربی برای اين شهر ضروری ومهرم بره نظرر
میرسد از همين رو بايد با آينده نگری در اين خصوص بره تربيرت مترجمران وراهنمايران در حروزه
توريسم درمانی پرداخت که در صورت بهره برداری وافتتاح اين شهر نيروهای زبده وآماده بره کرار در
دسترس باشد تا د ن وسودجويان که يکی از آفتهای بسيار جدی بررای عرصره توريسرم مری باشرند
سررشته امور را به دست نگيرند
پیشینه تحقیق
به طور کلی در موردگردشگری وانوا آن مطال ات وتحقيقات زيادی انجام شرده ،امرا در مرورد نقرش
زبان عربی در توس ه اين صن ت به ندرت مطال ه يا تحقيقی صورت پگيرفته است تنهرا کرار صرورت
گرفته در اين زمينه مطال ه ،وپژوهش ناصر شاهنوشی وهمکاران ( )1390اسرت کره در مطال ره ای بره
بررسی نقش زبان عربی و تاثير گسترش اين زبان در گردشگری شهر مشهد به ويژه گردشگری مگهبی
آن با استفاده آزمونهای ناپارامتری پرداخته شده است همانطور که از عنوان اين پرژوهش برر مریآيرد
تکيه بر شهر مشهد و گردشگری مرگهبی مری باشرد کره در مقالره پريش رو تکيره برر شرهر شريراز و
گردشگری پزشکی است همچنين در پژوهش حاضر به نقش عوامل مؤثر در توس ه وگسرترش زبران
عربی ي نی آموزش و رسانه توجه شده وهمچنين به بررسی چالشها ،وارئه راهکارهای عملری در ايرن
زمينه پرداخته شده اين در حالی است که در پژوهش شاهنوشی وهمکرارنش بره ايرن مسراله اشرارهای
نشده است
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هدف و سوال تحقیق
اين پژوهش در صدد است که به نقش و جايگاه زبان عربی در توس ه صن ت گردشرگری پزشرکی در
شهر شيراز و همچنين عوامل مؤثر در گسترش اين زبان ،و بررسی چالش ها و موانر موجرود در ايرن
راه بپردازد ،و راهکارهايی را برای گسترش زبان عربی وجهت دادن به ايرن زبران در راسرتای توسر ه
گردشگری پزشکی در شيراز ارائه کند ،و به اين پرسش پاسخ دهد:
چالشهای پيش روی دانش آموختگان زبان وادبيات عربی در اشتغال در گردشگری پزشکی چيست
و چه راهکارهايی دارد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نو پژوهش های توصيفی – تحليلی است که با هدف بررسی نقش زبران عربری در
توس ه گردشگری پزشکی ،و ت يين و بررسری چالشرها و موانر و همچنرين ارئره راهکارهرايی بررای
گسترش زبان عربی در جهت پيشبرد اهداف توس ه گردشگری پزشکی شيراز انجام شده است در اين
پژوهش داده ها به دو صورت کتابخانه ای( با مراج ه به کتابخانه و مطال ات کتابخانره ای) ،و ميردانی
با مراج ه به دانشگاه علوم پزشرکی شيراز(مصراحبه برا دکترر فاضرل زاده مسروول بخرش گردشرگری
پزشکی) ،بخش زبان وادبيات عرر ،سازمان ميراث فرهنگی شيراز(مصاحبه برا جنرار آقرای عرامری)
انجام شرده اسرت وهمچنرين در ايرن مقالره از تجربيرات بره دسرت آمرده از دوره هرای ايرانگرردی
وجهانگردی برای دانشجويان زبان عربی که توسط بخش زبان وادبيات عربی که برا همکراری انجمرن
ايرانی زبان وادبيات عربی و موسسه آموزشی گردشگری وهتلداری تچر برگزا شد استفاده شده اسرت
شايان ذکر است در گفتگوها و مراج اتی که سازمانهای ذی ربط که ذکر آنان رفت شد نگارنردگان بره
اين نتيجه رسيدند که مساله گردشگری مانند طب يت گردی و توريسم فرهنگی چه در حوزه آموزش و
چه در اينکه به صورت مجزا بخش مستقلی داشته باشد و بتوان آمار رسمی که برر اسراس ان بره يرک
ارزيابی دقيش رسيد وجود نداشت مساله ديگر اينکه سازمانها ونهادهايی که می توانند متولی گردشگری
پزشکی باشند به صورت مجزا ومشخص بخش مستقلی ندارند به عنوان مثال مراج ه کننده با ورود بره
سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شيراز بايد با پرس و جوهای فرراوان و حتری گررفتن آدرسرهای
اشتباه به بخش مورد نظر رهنمون شود و همچنين در طی تماسهايی تلفنی که با بيمارسرتانهای مترولی
از جمله بيمارستان مادر و کودک شيراز اين امر اپراتورهای جوار دهنده اظهار بی اطالعی مری کننرد
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نتايج به دست آمده نشان میدهد که با برداشتن موان موجود بر سر راه توس ه زبان عربری و بره ايرن
صن ت کار بستن برخی را هکار ها میتوان از زبان عربی به عنوان عاملی در جهت توس ه گردشرگری
پزشکی در شيراز بهره جست
-2تعريف گردشگري
واژه گردشگری يا (توريسم) به مجموعه مسافرتهايی گفته می شود که بين کشورهای مبدأ و مقصد با
انگيزه های استراحتی  ،تفريحی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،تجاری ،و دستيابی بره سرالمت جسرمی و
روانی انجام می شود که گردشگر در آن اقامت دائمی ندارد همرانطور کره گفتره شرد گردشرگری برا
اهداف گوناگونی صورت می پگيرد در نتيجه انوا مختلفی را شامل می شود
يکی از انوا گردشگری در جهان ،گردشگری سالمت است که دارای سه زير شاخه می باشد:
-1گردشگري درماني که به منظور استفاده از آبهای م دنی ،نمک ،لجن های طبي ری  ،منراطش آفترار
گير و غيره

زير نظر ومداخله پزشک انجام می شود

-2گردشگري تندرستي که شامل سفر بره دهکرده هرای سرالمت ،و منراطش دارای چشرمه هرای آر
م دنی ،و آر گرم و برای رهايی از تنشهای زندگی روزمرره  ،و تجديرد قروا بردون دخالرت پزشرک
صورت می پگيرد (ي قور زاده )175 :1393،
-3گردشگری پزشکی در اين نو از گردشگری سالمت ،مسافرت باهدف درمان بيماری های جسمی
 ،يا انجام نوعی از عملهای جراحی ،و زيبايی انجام می شود ،و فرد گردشگر يرا بيمرار تحرت نظرارت
مستقيم پزشک م الج در بيمارستان ومراکز درمانی قرار می گيرد در ايرن نرو از گردشرگری سرالمت
بيمار ممکن است پس از درمان وم الجه نيازمند استفاده از فضاها ،وخدمات گردشگری درمانی باشد
-3وضعیت گردشگري پزشکي در جهان و ايران
امروزه صن ت گردشگری پزشکی يکی از صناي مهم و روبه رشد درجهان است ،و کشورهای مختلفی
برای توس ه اين صن ت در کشورشان تالش می کنند در حال حاضر حتی بيماران کشرورهای توسر ه
يافته اروپايی و آمريکای شمالی هم علی رغم خدمات پزشکی با کفيرت در کشرورهای خودشران ،بره
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د يل اقتصادی ،و ارزان بودن خدمات پزشرکی در کشرورهای ديگرر مخصوصراً کشرورهای در حرال
توس ه به اين کشورها سفر می کنند
گردشگری پزشکی امروزه به يک صن ت چند ميليارد د ری در عرصه جهان تبرديل شرده اسرت
کشوررهايی که بيشترين ميزان گردشگری پزشکی را به خود اختصاص داده اند عبرارت انرد از :تايلنرد
ت داد گردشگران پزشکی سا نه برابر با1200000نفر ،مکزيک برا بريش از يرک ميليرون نفرر گردشرگر
پزشکی در سال ،ايا ت متحده ،با حدود  800000گردشگر پزشکی در سرال و سرنگاپور برا 100000
گردشگر پزشکی در سال و باآلخره هنرد برا حردود  400000گردشرگر پزشرکی در سرال در رديرف
با ترين کشورهای جگر کننده گردشگر پزشکی قرار دارند (جام ه خبری تحليلی الف)
کشور ايران از گگشته های دور دارای پزشکان ماهری بوده و در حال حاضر نيز در زمينه داروهای
نو ترکيب ،سلولهای بنيادين ،درمانهای چشم پزشکی  ،و سرطانها و جراحی قلب ،همچنين هزينره کرم
پزشررکی نسرربت برره کشررورهای اروپررايی و آسرريايی دارای پتانسرريل هررای بررا يی مرری باشررد (نرروری
وهمکاران )3 :1391،که اين امر می تواند ايران را در منطقه و در برين کشرورهای اسرالمی بره قطرب
گردشگری پزشکی تبديل کند
«ايران به دليل برخورداری از فضای فرهنگی مناسرب قررار گررفتن در منطقره خاورميانره وشرمال
آفريقا و نيز مجاورت با کشورهای اسالمی فراوان داری تقاضای برا يی از سروی کشرورهای مسرلمان
برای انجام خدمات درمانی است »(دلگشايی وهمکاران)176 :1391،
يکری از ايررن شرهرهايی کرره ترروان برالقوه ای در زمينرره پزشرکی در ايررران دارد ،و دارای پزشررکان
متخصص و ماهر در امر پزشکی می باشد شهر شيراز است
-4گردشگري پزشکي در شیراز
شيراز مرکز استان فارس يکی از بزرگترين شهرهای ايران ويکی از شهر های توريستی ايران است اين
شهر از نظر پتانسيل گردشگری وجگر گردشگر از مهمترين شهرهای ايرران اسرت ايرن شرهر هرم از
لحاج طبي ت گردی و هم از لحاج فرهنگی ،و آثرار تراريخی و باسرتانی و همچنرين امراکن مرگهبی و
زيارتی کم نظير است که همين مساله می توانرد خرود عامرل وانگيرزه بسريار مهمری بررای گردشرگران

همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

7

پزشکی به شمار رود که در طول دوره درمان بتوانند عالوه بر استفاده از امکانات پزشکی با اسرتفاده از
اين فضا سري تر به بهبودی دست يابند از مهمترين اين جاذبه ها می توان به موارد زير اشاره کرد:
آستان مبارک حضرت شاهچراغ  ،وجود آثار تاريخی بزرگی چون تخت جمشريد ،مجموعره هرای
ديدنی حافظيه و س ديه ،باغهای زيبا وبی نظيری چون باغ عفيف آباد ،باغ ارم ،باغ دلگشرا ،نارنجسرتان
قوام مجموعه وکيل دروازه قرآن ،عمارت کاله فرنگی
همچنين چشمههای پر آر در اطراف شيراز چون چشمهی شش پير ،چشمه جوشک و آبشارهايی
مانند آبشار مارگون وآبشار بهشت گمشده را می توان نام برد که هر کدام از اين جاذبه ها در نو خود
کم نظير هستند شهر شيراز به دليل وجود همين آثار فرهنگی و تاريخی و همچنين جاذبه های طبي ری
و خدمات درمانی همواره مورد توجه گردشگران داخلی ،و خارجی بوده است وهمانطور کره پريش از
اين گفته شد در گردشگری پزشکی فرد بيمار برای بهبود کامل ،پس م الجه يا درحين م الجه نيازمنرد
استفاده از اين اماکن تفريحی و طبي ی است که شهرشيراز برا داشرتن ايرن ويژگيهرا ،و برخرورداری از
توانمندیهای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در اکثر رشته های مورد نياز بيماران ،زيرر سراختهای
مناسب درمانی و بيمارسرتانی ،داشرتن مجهزتررين بيمارسرتان فروق تخصصری مرادر و کرودک خراور
ميانه (حاجی نژاد،وهمکاران )652 :1392،و همچنين داشتن بيمارستان بزرگی چون بيمارستان نمرازی
و وجود مرکز پيوند کبد و مرکز پيوند مغز استخوان و پيوند کليه و برخورداری از ويژگی هايی چرون
پايين بودن هزينه های اقامتی و حمل و نقل ،نزديکی به کشورهای حوزه خليج فارس بره عنروان برازار
هدف با توجه به نبودن تخصص های پزشکی در اين کشورها می تواند به جگر گردشرگران پزشرکی
بويژه گردشگران پزشکی حوزه خليج فارس بپردازد ،و به مهمترين قطب گردشگری پزشکی نه تنها در
ايران بلکه در تمام منطقه خاورميانه تبديل شود
اما با وجود اين توانمنديها اين شهر به دليل ناشناخته بودن از سوی برخی کشورها وحتی برخری از
کشور های حاشيه خليج فارس هنوز نتوانسته به جايگاه مناسب خرود در جرگر گردشرگران خرارجی
برويژه گردشرگران عررر دسرت يابرد ، ،بره طروری کره تنهرا  6در صرد از گردشرگران ايرن شررهر را
گردشگران(مصاحبه با آقای عامری بخش م اونت گردشگری ميراث فرهنگی) سالمت تشکيل میدهد
اگر بخواهيم جام ه هدف را توريستهای کشورهای عربی قرار دهيم با يک بررسی آسيب شناسرانه
خواهيم ديد که يکی از اساسیترين موان رونش توريسم درمانی در شيراز مرتبط بره تبليغرات وم رفری
پتانسيلهای شيراز ونحوه ارتبال گيری با توريستها میباشد که طبي تا بخرش زبران وادبيرات عربری برا
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همکاری موسسات مرتبط میتواند به آموزش وتربيت نيروهای آشناو مسلط به زبان عربی مبادرت کند
که در ادامه بيشتر به نحوه اين اقدام خواهيم پرداخت
 -5نقش زبان در توسعه گردشگري پزشکي
از مهم ترين کارکردهرای ايجراد ارتبرال برين انسانهاسرت و ايرن امرر در صرن ت گردشرگری وعلری
الخصوص گردشگری پزشکی بيشتر نمود پيدا می کند
زمانی می توان يک ارتبال خور را بين بيمار و پزشک م الج يا راهنمای آن بيمار در تضمين کررد
که آن پزشک م الج يا راهنما از تسلط کامل نسبت به زبان بيمار خارجی ،و در نتيجه از آشنايی نسربت
به فرهنگ آن بيمار برخوردار باشد
در گردشگری پزشکی ارتباطات زبانی نقش مهم و حياتی ايفا می کند ارتبرال زبرانی خرور مری
تواند در موفقيت يک عمل جراحی و درمان دارويی نقش بسزايی داشته باشد تفاوت های زبرانی برين
بيمار و پزشک م الج باعا عدم انتقال ،يا انتقال نادرست اطالعات به شخص بيمار می شود
اين امر ممکن است تاثيرات سوءيی در صن ت گردشگری پزشرکی را بره همرراه داشرته باشرد ،و
باعا نارضايتی و عدم اطمينان گردشگر به کشرور مقصرد و همچنرين پزشرکان آن کشرور شرود لرگا
آشنايی و آموزش زبان کشور مبدأ و تسلط به آن زبان برای تمامی دست اندرکاران اصلی و فرعی اين
صن ت زم وضروری است
-6نقش زبان عربي در توسعه گردشگري پزشکي شیراز
شهر شيراز به علت نزديکی جغرافيايی ،دينی و فرهنگی باکشورهای عربی حوزه خليج فرارس همرواره
ارتبال نزديکی با اين کشورها داشته ،و همين امر باعا شده که بيشتر گردشگران پزشکی اين شرهر را
گردشگران همين کشورها تشکيل دهند در مقابل اين کشورها هم به دليل همين ويژگی های مشرابه،
و د يلی ديگر چون کم هزينه بودن درمان نسبت به شهر های ساير کشورها ی توريست پگير ،مهارت
و تخصص پزشکان شيرازی ،و نزديکی اين کشورها به استان فارس و شهر شيراز ،و دسترسی آسان به
درمان و همچنين وجود جگابيتهای فراوان گردشگری در اين منطقه از ايران باعا شده اسرت کره ايرن
گردشگران عرر ،شهر شيراز را به عنوان يکی از مقصدهای گردشگری پزشکی خود انتخار کنند
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يکی از مهم ترين و اصلی ترين راههای ارتبال با اين کشورها و جگر گردشگران بيشتری از ايرن
کشورها و تبديل کردن شيراز به مهم ترين قطب گردشگری پزشکی در بين ايرن کشرورها آشرنايی و
تسلط به زبان اصلی اين کشورها ي نی زبان عربی است ؛ که در گسترش و توس ه گردشگری پزشرکی
شيراز و جگر گردشگران پزشکی از کشورهای عربی حوزه خليج فازس نقش بسزايی ايفا کند
در چند سال اخير ت داد اين گردشگران در شهر شيراز افزايش يافته است و ايرن امرر باعرا شرده
است که نياز شديد به مترجم و راهنما ی عرر زبان بيشرتر و بيشرتر احسراس شرود در حرال حاضرر
صن ت گردشرگری شريراز و بخصروص در گردشرگری پزشرکی برا کمبرود شرديد راهنمرا و متررجم
متخصص و دانش آموخته عرر زبان مواجه است
در اين بخش از پژوهش به بررسی موان و چالشهای موجود برر سرر راه گسرترش وتوسر ه زبران
عربی و ارئه ی راهکارهايی در زمينه گسترش اين زبان و کاربردی کردن هر چه بيشرتر زبران عربری و
جهت دادن به آن در راستای توس ه گردشگری پزشکی شيراز پرداخته خواهد شد
1-6موانع و چالش ها
چالشهای پيشروی توريسم درمانی در شيراز عوامل مت ددی دارد که يکی از اين عوامرل عردم وجرود
عزم جدی از سوی سازمانها ونهادهای دولتی برای توجه ويژه به اين مساله است که به گفته مسروولين
سازمان ميراث فرهنگی شيراز اين مساله از سوی دولت در بودجه مورد حمايت کافی قرار نمیگيررد و
همين مساله باعا شده است تا در دانشگاه علوم پزشکی شيراز که از متوليان اصرلی توريسرم درمرانی
است يک بخش مجزا و مستقل با نيروی انسانی و امکانات ويژه وجود ندارد که ايرن امرر برا مراج ره
نگارندگان برای کسب اطالعات بيشتر در اين خصوص بيش از پيش عيان شد بره گونرهای کره واحرد
پاسخگويی دانشگاه که پاسخگوی متصدی و راهنمای اربار رجو میباشرد از وجرود چنرين بخشری
نامطل است طبي تا بررسی اين چالش در وس مقاله نيست و مواردی که در ايرن مقرال مرورد بحرا
وبررسی قرار میگيرد آن بخشی است که مستقيما به حوزه زبان عربی وتوريستهای عرر زبران مررتبط
است مهمترين اين موان وچالشها عبارتند از:
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1-1-6عدم وجود اطالعات وآمار مربوط به گردشگران عرب زبان درشیراز
بدون شک داشتن آمار واطالعات دقيش جهت بسترسازی و تربيت نيروهرای مجررر مسرلط بره زبران
عربی در عرصه توريسم درمانی يک امر ضروری است که بدون آن نمیتوان يک برنامه دقيرش ومردون
طراحی کرد از همين رو نگارندگان جهت کسب اطالعات وآمار دقيش از توريسرتهای عررر زبران بره
سازمان های ذی ربط در شريراز مراج ره کردنرد و طری گفتگرويی کره در خصروص وضر يت وآمرار
توريستهای عرر زبان با مسوولين ذی ربط در سازمان ميراث فرهنگی شيراز صورت گرفت نتيجره آن
شد که آمار دقيقی از گردشگران پزشکی عرر زبان وجود ندارد علت اصرلی ايرن عردم شرفافيت در
اطالعات وآمار چند مساله بيان شد که مهمترين آنها اين بود که گردشگران خارجی که برای درمان به
شهر شيراز مراج ه میکنند توسط د ن مديريت میشوند و اين افراد هيچ گونه آمرار واطالعراتی بره
سازمان ميراث فرهنگی نمیدهند مسرئله ديگرر اينکره بيشرتر افرراد مراج ره کننرده بره بيمارسرتانهای
خصوصی مراج ه میکنند که برای سازمان ميراث فرهنگی امکان کسب اطالعات دقيرش وجرود نردارد
مسئله ديگرعدم تفکيک گردشگران در بخش های مختلف وتفکيک آنها به صورت کلری در دو دسرته
ايرانی و خارجی است که اين امر باعا عدم وجود آمار دقيش از گردشگران عرر در شهر شيراز شرده
است.
2-1- 6عدم وجود يک برنامه منسجم رسانهاي وتبلیغاتي
يکی ديگر از موان ی که باعا شده تا صن ت توريسم در شريراز جايگراه واق ری خرود را آنگونره کره
شايسته است بدست نياورد عدم استفاده از فرصتهای تبليغاتی با تاکيد بر کشرورهای هردف مخصوصرا
کشورهای عربی است طبش يک کار تحقيقاتی که در خصوص فرصتها وتهديدهای مربول بره صرن ت
گردشگری در شيراز به عمل آمده «تبليغات منفی رسانههای خارجی در مورد ايران برا امتيراز  0/28بره
عنوان يکی از مهمترين تهديدهای پيش رو شناسانده شده است» (سرايی)1390،86،
با بررسیهای انجام شده مشخص شده که رسانههايی که اين قابليت را دارند و میتوان از ظرفيت
بالقوه آنها در اين راستا استفاده کرده مورد غفلت واق شده است به عنوان نمونه سايت علوم پزشکی
دانشگاه شيراز که میتواند فرصت بسيار خوبی باشد تا پتانسيلها و امکانات توريسرم درمرانی را تبلير
کند از اين فرصت استفاده نکرده است و بخش عربی آن غير ف ال است و حتی به گفته مسوول روابط
بين الملل اين دانشگاه بخشی برای توريسم درمان در نظر گرفته شده است که طبي تا به زبان انگليسری
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است و آن هم ف ال نمیباشد نمونه ديگر ور سايت سازمان ميراث فرهنگی که متولی اصلی صرن ت
گردشگری است که میتواند پل ارتباطی بسيار مهمی بين گردشگران عررر زبران و شريراز باشرد کره
متاسفانه از اين ظرفيت به خوبی استفاده نشده است مورد ديگر بنياد فارس شناسی اسرت کره رسرالت
آن م رفی فرهنگ وتمدن ريشهدار فارس به مخا طبران خرود در در سرطح ملری و برين المللری اسرت
طبي تا ادای اين رسالت در سطح بين الملل میتواند به طور مستقيم وغيرمستقيم تاثير بسزايی بر رونرش
صن ت توريسم بگگارد که ف ال نبودن بخش عربی ور سايت اين بنياد در ادای رسالت فراملی اش در
حوزه کشورهای اسالمی مان ی اساسی به شمار میرود موان ی ديگر از اين قبيل وجود دارد که مجرال
بررسی همه آن وجود ندارد در بخش راهکارها بيشتر به آن خواهيم پرداخت
 3-1-6ورود راهنمايان ومترجمان غیرحرفهاي به صنعت گردشگري
ورود راهنمايان ومترجمان غيرحرفهای به صرن ت گردشرگری يکری از چالشرهايی اساسری اسرت کره
گريبانگير اين صن ت شده است به گفته متوليان امر وجود اين افرراد چره از خرارش کشرور وچره در
داخل خسارت های جبران ناپگيری را بر پيکره صن ت گردشگری شيراز بويژه گردشگری پزشرکی آن
وارد می سازند اين مساله بدان خاطر اسرت کره ايرن راهنمايران ومترجمران دورههرای مرورد نظرر را
نگگراندهاند و آشنايی کافی را با آدار ،رسوم و فرهنگ وهمچنين طريقه ت املی مثبرت برا توريسرت-
های عرر زبان ندارند و بهترين شکل آن گگراندن دورههای کوتاه مدت جهت کسب مدرک میباشرد
که طبيت ا با دانشجويان ودانش آموختگانی که چندسرال بره طرور تخصصری فرهنرگ وزبران عربری را
آموختهاند قابل مقايسه نيستند ونمیتوانند در سطح يک راهنما و يا مترجم با استانداردهای بين المللری
خواستهای يک توريست را برآورده سازند
اين در حالی است که افراد تحصيل کرده رشته زبان وادبيات عربی خصوصاً در دانشگاه شيراز کره
همه اساتيد ودانشجويان به زبان به عربی صحبت می کنند ،و مسلط به اين زبان هسرتند بره د يلری از
جمله عدم آشنايی کافی با اين فرصت شغلی ويا عدم توجه مسوولين ذی ربط برای تشويش آنان جهت
ورود به اين عرصه ،نتوانستهاند پا به اين عرصه بگگارند که در بخش راهکارهرا بيشرتر بره رفر ايرن
موان خواهيم پرداخت
با توجه به چالشها وموان ی که به آن اشاره شد در ادامه به راهکارهايی که زبان عربی مریتوانرد در
برطرف کردن آنها نقش مهمی داشته باشد میپردازيم بخشی از موان پيشرو مسرتقيما برا توانرايیهرا
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ومهارتهای دانشجويان وفارغ التحصيالن رشته زبان وادبيات عربری اسرت کره برا برگرزاری دورههرای
آموزشی میتوان اين خال را پر کرد ودر مرحله ب د سازمانها ونهادهای مرتبط با حوزه توريسم درمرانی
ميتوانند از اين ظرف بالقوه وبالف ل جهت رونش اين صن ت استفاده کامل را ببرند
 -7راهکارها
-1-7دورهاي آموزشي راهنمايان توريسم درماني،ايرانگردي وجهانگردي
دورههای گردشگری پزشکی در شيراز مانند دورههای طبي ت گردی وفرهنگی آنگونه کره بايرد مرورد
توجه قرار نگرفته است در صورت تشويش دانشجويان ودانش آموختگان و تبيين اهداف اين دورهها و
عقد تفاهم نامه بين دانشگاه وسازمان ميراث فرهنگی جهت به کارگيری فارغ التحصيالن ،ايرن دورههرا
میتواند رونش يابد ونيروی کارآمدی در اين عرصه پرورش يابد
بخش زبان وادبيات عربی دانشگاه شيراز با همکاری انجمن ايرانی زبان وادبيات عربی به برگرزاری
دورههای آموزشی راهنمايان ايرانگری وجهرانگری در دو حروزه طبي رت گرردی و فرهنگری مبرادرت
مبادرت ورزيد هر چند اين دورهها اولين تجربه عملی بوده و دارای نواقصی بوده است امرا تجربيرات
مفيدی در اين دورهها کسب شد که میتواند در دورههای ب د مفيد واق شود
با توجه به تجربه عملی صورت گرفته پيشنهاد میشود با توجه اين دورهها اين دورهها را در قالرب
واحدهای عملی و کارورزی برای دانشجويان ت ريف کرد که بتوانند در يرک برنامره سراماندهی شرده
وهماهنگ بين بخش زبان وادبيات عربی و سازمانهای ذیربط شرکت کنند
شايان ذکر است که میتوان در اين خصوص از تفاهم نامه موجود بين م اونرت فرهنگری دانشرگاه
شيراز و سازمان ميراث فرهنگی استفاده برد و اين امکان برای سراير گروههرای زبران وادبيرات عربری
سراسر کشور وجود دارد که به صورت جدی تر مساله را پيگيری کنند
اين دورهها میتواند در تابستان که تداخل با واحدهای درسی نداشته باشد برگزار شود که اين امرر
مستلزم تخصيص خوابگاه به دانشجويان غيربومی وساير هنرجويانی که از ساير شهرها مراج ه میکنند
میباشد
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يکی از مشکالتی که دانشجويان وفارغ التحصيالن رشته زبان وادبيات عربی در اين دورههرا برا آن
مواجه بودند عدم وجود فرهنگ لغت ويا کترابی کره اصرطالحات خراص طبي رت گرردی و توريسرم
درمانی را در خود داشته باشد بود از همين رو توجه به تاليف وتدوين فرهنگ اصطالحات مربول بره
حوزه طبي ت گردی و درمانی میتواند گامی موثر در هر چه بهتر برگزار کردن اين دوره ها باشرد هرر
چند هنرجويان اين دوره در پايان دوره پروژهای به زبان عربی در حوزه طبي ت گردی و فرهنگی و بره
ندرت توريسم درمانی تهيه میکنند و اين مساله باعا میشود تا با مطال ه وتحقيقاتی کره انجرام مری-
دهند با اصطالحات آشنا شوند اما جهت تسري در روند آموزش و يادگيری بيشتر اصطالحات میبايد
به فکر تدوين يک دوره از کتابهای تخصصی به زبان عربی در اين خصوص بود
البته ناگفته نماند که فراگيران اين دوره ها اگر بخواهند در حروزه مربرول بره گردشرگری پزشرکی
ف اليت کنند بايد همزمان يا پس از پايان اين دوره ها آموزش های تخصصی مربول به حروزه پزشرکی
مثل آشنايی با بيماری ها  ،وشناخت دارو ها و غيره

را تا آنجا که زم است فرا بگيرند

شرکت فارغ التحصيالن ودانشجويان رشته زبان وادبيات عربی در اين دوره ها بخش آغرازين کرار
است که در مرحله ب د گروههای زبان وادبيات عربی مخصوص انجمن ايرانی زبان وادبيات عربی می-
تواند با استفاده از ارتبال وت امالتی که با سازمان ميرراث فرهنگری و شررکتهای مسرافربری در سرطح
کشور دارد به م رفی اين هنرجويان به مراکز مربوطه جهت همکاری اقدام نمايد
 -2-7رسانه
در جهان کنونی رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سررعتی غيرر قابرل تصرور در حرال پيشررفت انرد
بطوری که تمام ف اليت های انسانی را تحت سيطره خود قرار داده اند
امروزه رسانه های مکتور ،الکترونيک و ديداری –شنيداری مرزهای جغرافيايی را در هرم نورديرده
است و مردم رااز سراسر جهان با نژاد ،زبان ،فکر و انديشه های گونانون در يک فضا گرد هم آورده است
و حتی می توان گفت اين رسانه ها بخش جدايی ناپگير زندگی انسانها در سرتاسر کره زمين شده انرد و
افکار عمومی را به هر شکل و

به هر سمتی که بخواهند سمت و سو می دهند.
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-1-2-7راديو وتلويزيون
رسانه های جم ی مانند راديو و تلويزيون به عنوان يکی از عوامل مهم و مؤثر در بازار يابی گردشگری
نقش بی بديلی را در اين صن ت بازی می کنند
اين دو وسيله ارتباطی با بهره گيری از امکانات رسانه ای خود ميتوانند زمينره هرای زم را بررای
حضور گردشگران خارجی

فراهم بياورند.

راديو و تلويزيون به عنوان رسانههای جم ی به دليل ويژگی منحصر به فردشان از فراگيری زيرادی
برخورداراند راديو وسيله ای سبک و قابل حمل است و می توان در هر زمان و هر مکان از اين رسانه
استفاده کرد اين ويژگی راديو استفاده از نو خاصی از تبليغات را در اين رسانه امکان پگير می کند
يکی از فرصت هايی که در اين زمينه می توان از آن برای م رفی توانمندی های پزشکی شيراز بره
کشورهای حوزه خليج فارس بهره جست شبکه راديويی عرر زبان ( إذاعة طهران ال ربية ) است ايرن
شبکه می تواند با استفاده از دانش آموختگان و اساتيد متبحر در زبان عربی به م رفی توانمنردی هرا ی
پزشکی شيراز و پزشکان ماهر و متخصص و همچنين جاذبه های فرهنگی و زيارتی و طبي ی اين شهر
بپردازد
همچنين میتوان در اين شبکه از اساتيد و دانشجويان بخش زبان و ادبيات عرر دانشرگاه شريراز
دعوت به عمل آورد تا به م رفی درست و دقيرش شريراز وتوانمنردی هرای آن اعرم از توانمردی هرای
پزشکی و ساير توانمندی های شيراز در امر گردشگری بپردازند عالوه براين آنها می تواننرد از طريرش
مصرراحبه بررا پزشررکان متخصررص يررا ترجمرره ايررن مصرراحبه هررا در م رفرری ايررن پزشررکان متخصررص
ودستاوردهای پزشکی شهر شيراز به کشور های عربی سهم بسزايی داشته باشند
البته رسانهی را ديو نسبت به رسانه تلويزيون و مراهواره بره دليرل شرنيداری و عردم امکران بررای
تصوير کردن برنامه هايش محدوديتهايی را در اين زمينه ايجاد می کند که اين محدوديتها در تلويزيرون
به عنوان يک رسانه جم ی وجود ندارد
تلويزيون به دليل بهره مندی از ويژگی شنيداری و ديداری از قابليت خور و با يی بررای جرگر
مخاطبانش برخوردار است امروزه هيچ خانه ای را نميتوان بدون داشتن يک دستگاه تلويزيرون تصرور
کرد اين رسانه به خاطر همراه بودن صدا و تصوير از چنان قدرتی در جگر مخاطب برخوردار اسرت
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که هيچ رسانه ای قدرت برابری با آن را ندارد به همين جهت تلويزيون مری توانرد وسريله خروبی در
جهت بازاريابی گردشگری پزشکی ايران و بخصوص شيراز قرار بگيرد اين رسانه مری توانرد برا ارئره
برنامه های در ست و هدفمند در جگر گردشگران خارجی بويژه گردشرگران عررر تراثيرات زيرادی
داشته باشد
در حال حاضر سه شبکه تلويزيونی برون مرزی عرر زبان در ايران وجود دارد که عبارت انرد از
شبکه (الکوثر) و شبکه (آی فيلم) و شبکه خبری (ال الم) اين شبکه ها هر کدام مخاطبان زيرادی را بره
خود اختصاص داده اند به همين جهت اين شبکه ها می تواننرد پرل ارتبراطی خروبی را برين ايرران و
کشورهای عربی برقرار کنند ،و از اين ارتبال در جهت م رفی شهر شيراز وجاذبه هرای گردشرگری آن
و بخصوص توس ه گردشگری پزشکی شيراز بهره کافی را ببرند البته اين امر زمانی ميسر خواهرد شرد
که مسؤولين اين شبکه ها از کارشناسان و متخصصان واق ی ،و آموزش ديده ی زبان عربی در سراخت
و ارئه برنامه هايشان استفاده کنند يکی از راه های عملی اين امر ايجاد ارتبرال برين ايرن شربکه هرا و
بخش زبان و ادبيات عرر دانشگاه شيراز ودانشگاه علوم پزشکی اين شهر می باشد
اساتيد و دانشجويان رشته عربی دانشگاه شيراز که بيشتر آنها مسلط به زبان و فرهنگ عربی هستند
می توانند پل ارتباطی محکمی را بين پزشکان ايرانی و مخاطبان اين شبکههرا برقررار سرازند حضرور
دائمی اين اساتيد و دانشجويان می تواند در با بردن کيفی وکمی برنامه های شبکه های مگکور در امر
تبلي گردشگری پزشکی شيراز نقش بسيارمهمی داشته باشد از ديگر کارهايی که می توان با استفاده از
اين رسانه ها انجام داد:
-1ساخت برنامه ها و سري ال های تلويزيرونی مررتبط برا وقراي تراريخی ،و فرهنگری و علمری ايرران
مخصوصاً شهر شيراز
-2گسترش تبليغات در شبکه های تلويزيونی ،و ماهواره ای به زبران عربری ،و ارائره ی برنامره هرای
م رفی جاذبه های گردشگری در شهر شيراز
-3آموزش و استخدام دا نش آموختگان زبان عربی در شبکههای راديرويی و تلويززيرونی عررر زبران
کشور
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-2-2-7اينترنت وفضاي مجازي
يکی ديگر از رسانه ها که امروزه بسيار در اطال رسانی و تبلي

امر گردشگری مورد استفاده قرار مری

گيرد « ،و به عنوان رسانه نوين با تسهيل دسترسی ف ال به اطالعات به يک کليرد مرؤثر در صرن ت
گردشگری تبديل شده اينترنت است » (جاويد وهمکاران )44 ،1391،يکی از عالی تررين زمينره هرای
اطال رسانی در مورد توان گردشگری يک کشور استفاده از تارنماهای اينترنتی است
با بررسی عوامل رشد و توس ه صن ت توريست در کشورهای توسر ه يافتره مخصوصرا در حروزه
توريست درمانی میتوان به اهميت اين تارنماها پی برد به گونهای کره بيمارسرتانهای بررلين در آلمران
دارای ور سايتهای عربی زبان هستند که در جگر توريست نقش مهمی ايفرا مریکننرد (ماينز: 2006،
)20
دراين ميان ور سايت ها و مخصوصاً ور سايت های دولتری از اهميرت خاصری برخوردارنرد
کرده است از جمله سايت های مهمی که میتواننرد نقرش مرؤثری درپيشررفت و توسر ه گردشرگری
پزشکی شيراز داشته باشند :سايت هايی چون سايت علوم پزشکی شيراز و سايت بنياد فرارس شناسری
است
1-2-7سايت دانشگاه علوم پزشکي شیراز
همانطور که گگشت از د يل رشد و توس ه در صن ت توريسم درمانی در کشورهايی مانند آلمران کره
بسياری از توريستهای عرر زبان را به خود جگر میکند می توان به کيفيت خدمات ارائه شرده،مراکز
تحقيقاتی مشهور،بيمارستانهای راحت،تکنولوژی پيشرفته والبته حضور مترجم های مسرلط بره چنردين
زبان اشاره کرد بيمارستانها ودانشگاههای علوم پزشکی اين کشور مجهرز بره ور سرايتهايی بره زبران
عربی میباشند
سايت علوم پزشکی دانشگاه شيراز به عنوان يکی از مهمترين سرايت هرای مررتبط برا گردشرگری
پزشکی شيراز با م ر فی ،و ارائه دستاوردهای جديد پزشکی خود به زبانهای خارجی خصوصراً زبران
عربی چه در داخل کشور و چه خارش از کشور میتواند به توس ه و پيشرفت گردشگری پزشکی ايرن
شهر کمک زياد کند اين سايت با ارائه گزارش های تصرويری و متنری از لحظره بره لحظره پيشررفت
توانمندی های پزشکی شيراز در ت يين اين شيراز به عنوان قطرب گردشرگری سرالمت نقرش اساسری
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خواهد داشت سايت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که بخش عربری آن ف رال اسرت مریتوانرد الگروی
خوبی در اين خصوص باشد هر چند اين سايت نواقصی در اين زمينه دارد و جام نمیباشد
 2-2-7سايت بنیاد فارس شناسي شیراز
يکی از م تبرترين سايت ها در م رفی استان فارس و شهر شيراز سايت بنياد فارس شناسی مریباشرد،
اين سايت خبری و چند رسانه ای مربول به اخبار هنری ،فرهنگی ،مگهبی ،ادبی و همچنرين دانرش و
فناوری استان فارس و شهر شيراز است اين سايت میتواند به عنوان سخنگوی ديجيتالی شهر شيراز
در ور مخاطبان زيادی را به خود جگر کند و به دليل چند رسانه ای برودن ي نری اسرتفاده کرردن از
تمامی ظرفيت های ور مانند عکس و فيلم  ،متن و غيره مریتوانرد قابليرت هرای گردشرگری شرهر
شيراز را هر چه بيشتر و سري تر به گردشگران خارجی بشناساند همچنين ايرن ور سرايت برا داشرتن
اطالعات و امکانات زيادی که در اين زمينه دارد قادر به ارائه خدمات زيادی به گردشگران عررر مری
باشد
 -8نقش كلیدي انجمن ايراني زبان وادبیات عربي
آنچه تحت عنوان چالشها و راهکار جهت نقش زبان عربی در توس ه صن ت گردشگری پزشکی مورد
اشاره قرار گرفت برنامه ای است که در صورت داشتن متولی میتواند مورد تحقش واق شرود اينگونره
به نظر میرسد که مجام علمی با توجه ر قابليت و جايگاهی که دارند میتواننرد در راسرتای ترامين
زير ساختها يک نقش کليدی و اساسی را ايفا کنند در ميان اين مجام  ،انجمرن ايرانری زبران وادبيرات
عربی که ارتباطات گستردهای با سازمانها و مراکز در سرتاسرر کشرور دارد مریتوانرد برا رايزنری هرای
کارشناسی شده با مراکز مرتبط در حوزه گردشگری به طور کلی و در عرصره گردشرگری پزشرکی بره
شکل خاص ورود پيدا کند و زمينه را برای محقش شدن آنچه در اين مقاله بدان اشاره شد فراهم آورد
با توجه به اينکه بخش زبان وادبيات عربی دانشگاه شيراز با همکاری انجمن ايرانی زبران وادبيرات
عربی يک دوره از کالسهای راهنمايان ايرانگردی وجهانگردی را برگزار کرد می توان از تجرارر ايرن
دوره استفاده نمود و در عرصه گردشگری پزشکی به صورت جدی تر اقداماتی عملياتی انجام داد
انجمن ايرانی زبان وادبيات عربی میتواند از طريش زوارت علوم با دانشرگاههای علروم پزشرکی و
سازمان ميراث فرهنگی تفاهم نامه ای را به امضا برساند که بر اساس آن مت هد میشود با همکراری دو
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نهاد مگکور در يک دوره کوتاه مدت راهنمايان گردشگری پزشکی زبان عربی را آمروزش دهرد کره در
مقابل سازمان ميراث فرهنگی و دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز مررتبط برا گردشرگری پزشرکی از
نيروهای آم وزش ديده و متخصرص در ايرن خصروص بهرره بگيررد برا چنرين شررايطی از يرک سرو
زيرساختهای مدنظر از سوی متوليان زبان عربی فراهم آمده است که نيروهای متخصص تحويل مراکرز
مربوطه بدهند و از سوی ديگر انگيزه کافی برای هنرجويان و دانشجويان جهت شرکت در دوره هرا و
کسب مهارتهای زم ايجاد میشود
نتیجه گیري
اگر چه شيراز دارای توانمندی های زيادی در امر پزشکی است و میتواند به قطب گردشگری پزشکی
برای کشور های همجوار و بخصوص کشورهای حوزه خليج فارس تبديل شود اما مسائلی وجود دارد
که مان اين امر شده است و از جمله ی اين مسائل عدم توجه به زبان عربی به عنوان يکری از عوامرل
توس ه اين صن ت در شهر شيراز است يافته های اين پژوهش نشان میدهد که زبران عربری بره مثابره
يک عامل مهم در کنار عوامل ديگر در صن ت گردشگری شيراز و مخصوصراً گردشرگری پزشرکی از
اهميت زيادی برخوردار است اما چالش هايی وجود دارد که مان اين امر می شود که مهرمتررين آنهرا
خال آموزشی موجود در عرصه راهنمايان توريسم سالمت وايرانگردی وجهانگردی  ،کرارکرد ضر يف
رسانه ها و حمايت ناکارآمد دولت و سازمانهای مربوطه در شيراز میباشد در طول ايرن پرژوهش بره
راهکارهايی اشاره شد که اگر دست اندر کاران صن ت گردشگری پزشکی شريراز و سراير عوامرل ذی
ربط به اين راهکارها توجه و عمل کنند گرامی برزرد در جهرت توسر ه گردشرگری پزشرکی شريراز
برداشته شده است
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دور اللغة العربية يف تنمية السياحة الطبية يف مدينة شرياز (املعوقات واملقرتحات)


الدكتور موسی عربی ،صدیقه دریانورد

امللخص
سفر یقوم به األفراد باالنتقال من مكان اإلقامةة للةی مدی ةة بال بةخد بلةرض للةری ال فیةه مةد
السیاحة ٌ
تقل عةن 24سةاعة ،الال تتاةاالا السة ةا الاألمةر الةار بالةار االهبتهةام نةاة الأة اعة ،البناهبةا هبةو ب ّن هبةاة
ال ّ
الأ اعة تؤالر تةثالاا ماارةرا ع ةز اادیةاد االةدلل القةومل ل ةدالل اوتةیفةا التاتة السةیاحة الأاّیةة ا ب یّةة
ة لرةرا الأایة
كاةا الاةةاه الهبةةل بحةد فةرالة السةةیاحة الاخؤیةة الالةةا تؤكةةد ع ةی ماافةةة اوةری
األلأائل ماارر ا ل ّن مدی ة رااا مبا فیها من اوستشفیا اوتخأأة بمرای الق  ،الارة األعتاء
الطة الایةةون ،الالادیةةد مةةن اإلمكانیةةا الأایّةةة ،ةةةا مكانةةة لاصةةٌ لةةدض الةةدالل اإلسةةخمیة ،اللاصةةة دالل
اخل ةی الفارسةل الاربیةةا الةةاا األمةر ب یّةة كاةا ؤةةا السةیّال مةن هبةاة الةدالل اوةاكور ا المةن الاوامةةل
الا تؤدر للی ت هیة السیاحة الأایّة رااا ،تأویر ال لة الاربیةّ ،لالّ ب ّن هب اك حةواؤ العوائةيف سةایل
تأور ال لةة الاربیةة ،الوةاالل ماافةة هبةاة
هباا التأویرا الیسای هباا الاحث لایان هباة الاوائيف اووؤود
ّ
األم ةةور الع ةةری با ة اوق ح ةةا الاه ی ةةة لتوس ةةید هب ةةاة ال ل ةةة ،الاس ةةتخدامها مب اب ةةة عام ةةل مة ةؤالر ت هی ةةة
الس ةةیاحة الأایّةةة ر ةاااا كه ةةا بر ةرنا لك مكان ةةة الدالر افهای ةةة الا هی ةةة اإلیرانی ةةة ل ل ةةة الاربی ةةة ال دان ةةا
تسایل اوق حا اوشار للیها ع ز بری الواقدا

كلمات مفتاحية  :ال لة الاربیة ،السیاحة الأایة ،رااا.
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