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واقع اللغة العربية ألغراض خاصة يف ماليزاي :العربية ألغراض سياحية إسالمية أمنوذجا
حممد عمران بن أمحد
حممد جنيب جعفر

1

3015

2

امللخص
هتدف هذه الدراسة ملعرفة واقع اللغة العربية ألغراض خاصة ) (ASPيف ماليزاي ابلرتكيز على اللغة
العربية ألغراض سياحية إسالمية .هذه الدراسة تسعى إىل االطالع على جهود علماء اللغة
العربية املالزيني يف دراسة جمال اللغة العربية ألغراض خاصة منذ سنة 1998م حىت سنة 2018م
أال وهي اللغة العربية ألغراض دينية ،وعالقة دبلوماسية ،واقتصادية ،وجندية ،وسياحية .رّكز
الباحثون يف هذه الدراسة على حتليل مدى أمهية اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي .هتتم
احلكومة املالزية بتجهيز الفندق ابلقنوات العربية يف اإلذاعة والتلفاز ،وطباعة جملة السياحة املاليزية
الشهرية ابلعربية ،وتوظيف املوظفني ومرشدي السياح الناطقني ابلعربية ،وتصميم برانمج تعليم
اللغة العربية للسياحة ملتخصصي العربية يف اجلامعة ،والقيام بنصوص الفتات يف مطار مكتوبة
ابللغة العربية ،ونشر قوائم الطعام يف املطاعم مطبوعة ابلعربية .وانقش الباحثون مدى أمهية اللغة
العربية يف أنواع السياحة اإلسالمية األربع وهي السياحة التعليمية ،والسياحة التجارية ،والسياحة
العالجية ،والسياحة الرتفيهية.
اللغة العربية ألغراض خاصة
وقد ظهرت دراسات لغوية جديدة متأثرة ابلطلب على دورات تعلم اللغة اإلجنليزية لتلبية
تقليداي كان ادهدف من علم اللغة لوصف قواعد استخدام اللغة اإلجنليزية
االحتياجات اخلاصة.
ً
حماضر دراسات احلضارة كلية احلضارة اإلسالمية ابلكلية اجلاكعية اإلسالمية العاملية بسالجنور
2
األستاذ املشارك الدكتور بكلية دراسات اللغات الرئيسة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
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كبريا عن حتديد السمات الرمسية
أال وهو النحو .على الرغم ذلك ،حت ّولت البحوث اجلديدة ً
حتوال ً
الستخدام اللغة الكتشاف الطرق اليت تستخدم هبا اللغة فعال يف التواصل احلقيقي (Hutchinson
متعارفًا عليه يف منتصف قرن العشرين،
) .& Waters, 1987وأصبح جمال اللغة ألغراض خاصة َ
الذي تتص ّدره اللغة اإلجنليزية بني اللغات العاملية الرئيسة .يف السنة  1996صمم وين )(Wen
ّ
شجرة مبسطة لتعلم اللغات األجنبية:

هيكل  :1شجرة مبسطة من تدريس اللغة اإلجنليزية
647
eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

IRSYAD 2018 E-PROCEEDING

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA

هذا ادهيكل ي ّبني لنا أن اللغة اإلجنليزية ألغراض خاصة ) (ESPأو اللغة ألغراض خاصة
وقسم وين اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية إىل اللغة
) (LSPضمن فرع اإلجنليزية كلغة أجنبية )ّ .(EFL
اإلجنليزية للعلوم والتكنولوجيا ) ،(ESTواللغة اإلجنليزية للتجارة ) ،(EBEواللغة اإلجنليزية للعلوم
اإلنسانية ) .(ESSوينقسم كل هذه الفروع إىل اللغة اإلجنليزية ألغراض أكادمية ) (EAPواللغة
اإلجنليزية ألغراض مهنية ).(EOP
لقد أتثرت اللغة العربية بتطور اللغة ألغراض خاصة متعددة .بدأ االهتمام بتعليم اللغة
العربية ألغراض خاصة يف ماليزاي منذ أواخر الثمانينيات من القرن املاضي بظهور عدة أحباث
جامعية .وإدرا ًكا ألمهية اللغة العربية للمجتمع العاملي ،اختذ بعض الباحثني خطوات لتطبيق هذا
اجملال على اللغة العربية ،فأُنتِجت الدراسات ذات الصلة ابللغة العربية ألغراض خاصة .ويرى
عبد الرمحن شيك ( )2007أن االهتمام بتطوير اللغة ألغراض خاصة قد بدأ ابلظهور يف ثوبه
اجلديد يف الستينيات يف القرن املاضي ،عندما قامت جمموعة من املتخصصني يف اللغوايت
التطبيقية بتحليل حلقول اللغة املختلفة ،ووجدوا أن لكل حقل مفرداته وقواعده وأساليبه اخلاصة
تبعا
به ،اليت ختتلف عن احلقول األخرىّ .
وتشعب جمال اللغة ألغراض خاصة إىل حقول متعددة ً
لتخصصات الدارسني ،فأصبح هناك اللغة ألغراض أكادميية ،ومهنية ،ودينية ،وجتارية ،وطبية،
وعلمية ،وقانونية ،وإعالمية مشلت كل احلقول التعليمية واملهنية.
ومن الدراسات اجلادة يف هذا املوضوع ما قام به عبد الرمحن شيك ( )1988تتعلق
ابللغة العربية ألغراض خاصة مع اإلشارة إىل تعليم مهارات القراءة .ويع ّد عبد الرمحن شيك من
أوائل املاليزيني الذين اندوا ملنهج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يف ماليزاي ،حيث انقش يف
رسالته حاجة ماليزاي إىل مثل هذا الربانمج وأمهية إعداد املادة العلمية املناسبة حلاجات الدارسني
ابجلامعة اإلسالمية العاملية ،وبصفة خاصة طالب الكليات املوجودة آنذاك القانون واالقتصاد.
كما قام بتحليل مشروع الكتاب املخصص لطالب كلية القانون

(Abdul Rahman bin Chik,
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).1988

وهناك بعض احملاوالت اجلادة لوضع وحدة دراسية اللغة العربية لطالب متخصصني يف

الفقه (ندوة داوود ،)1998 ،والعقيدة (حممد عبد الكالم آزاد ،)1998 ،واالقتصاد (وجنمية
هاشم ،)2009 ،واللغة العربية للحج والعمرة للسياحة (عبد احلليم صاحل ،)2005 ،واللغة
العربية للعالقات الدبلوماسية (إسالم يسري علي ،)2008 ،واللغة العربية للسياحة (وزالكيا
آدم .)2016 ،وأما دراسة الزم بن عمر ( )2000فتدور حول حتليل حاجات املثقفني
املاليزيني يف تعلم اللغة العربية ،من حيث الدوافع واالجتاهات واألهداف ونوع اللغة العربية
ومهاراهتا املفضلة .وكذلك درس الرسالة آراء املسؤولني واملوظفني يف بعض اإلدارات واملصاحل
احلكومية :إدارة شؤون احلج ،ووزارة اخلارجية ،وهيئة التنشيط السياحي بوزارة الثقافة والفنون
والسياحة.
لقد اهتم علماء اللغة العربية يف ماليزاي بدراسة اللغة العربية ألغراض دينية منذ سنة
1998م حىت سنة 2015م .جبانب إىل دراسة اللغة العربية للفقه (ندوة داؤود)1998 ،
والعقيدة (حممد عبد الكالم آزاد )1998 ،هناك بعض العلماء مالوا إىل كتابة دراسة اللغة العربية
لغرض الدين (Anzaruddin Bin Ahmad, 2004; Mohammad Najib Jaffar, Kirembwe Rashid

) ،Abdul Hameed, Hishomuddin Ahmad, 2013وللعبادة (Mohd Puzhi Usop, Mohamad
Seman. 2010; Mohd Shahrizal Nasir, Mohd Firdaus Yahaya, Muhammad Sabri

 ،Sahrir, 2015.ولإلمام يف املسجد )،(Nur Hidayati Mohd Rafy & Zamri Arifin, 2012
ولفهم القرآن الكرمي (Ummu Hani Hj. Hashim, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah
Ab. Ghani, Khazri Osman, Zainuddin Ismail, dan Hakim Zainal. 2012; Farhana Idris,
)Munirah Azrae, 2015

وهناك بعض احملاوالت يف دراسة اللغة العربية ألغراض حمرتفة ،وعلى سبيل املثال اللغة
العربية للتمريض (غزايل زين الدين ،)2005 ،وللعالقات الدبلوماسية (إسالم يسري علي،
 ،)2008ولالقتصاد (جنمية هاشم ،)2009 ،وللجنود Najjah Salwa Abd Razak, Ahmad
) .)Munawar Ismail, Kaseh Abu Bakar. 2015وأما ابلنسبة إىل اللغة العربية ألغراض سياحية،
قد بدأ االهتمام هبا منذ عام 2005م حيث أن عبد احلليم صاحل يتحدث عن العربية للحجاج
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واملعتمرين املاليزيني .وبعد ذلك ظهرت البحوث والدراسات الكثرية التيت هتتم ابلعربية والسياحة
(زاليكا آدم ،Rosni Samah, 2007 ،2013 ،2011 ،2009 ،2008 ،حممد إبراهيم جالو،
 ،Azman Che Mat et al., 2009; Sulaiman Ismail, 2008; 2008حممد جنيب جعفر وحممد
عمران ;2013 ،نور احلسىن ;2015 ،حممد نزوان موسلينج .)2015 ،ومما يلي ادهيكل الثاين
يوضح لنا تطور دراسات اللغة العربية ألغراض خاصة يف ماليزاي:

هيكل  :2تطورات اللغة العربية ألغراض خاصة يف ماليزاي
يفرقهةا بيةرت سةرتفينس
متتاز برامج اللغةة العربيةة ألغةراض خاصةة صصةائص عةدة ،إذ ّ
 )Strevens, 1988بني أربع خصائص أساسةية ،وخاصةيتَني متغريتَةني .فاخلصةائص األربةع األساسةية
هةةي تصةةميم ب ةرامج اللغةةة العربيةةة ألغ ةراض خاصةةة لتلبيةةة حاجةةات حمةةددة للمةةتعلم ،ربةةط حمتواهةةا
مبجةةاالت خاصةةة أو مهةةن أو أنشةةطة ،الرتكيةةز علةةى لغةةة مناسةةبة مةةن حيةةث وضةةعها يف السةةياق ،أو
املفةةردات ،أو اخلطةةاب ،أو الداللةةة ،اختالفهةةا عةةن ال ةربامج العامةةة يف تعلةةيم اللغةةة .أمةةا اخلاصةةيتان
املتغةرينن فهمةا حصةر الةربامج يف تعلةيم مهةارات لغويةة دون أخةرى علةى غةرار تعلةيم مهةارة القةراءة
وغريها ،وخلوها من أي منهجية حمددة ،رغم أن املنهج االتصايل غالبًا يكون أكثر مالئمةً.
(Peter
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أمهية اللغة العربية ألغراض سياحية
لقد استخدم الباحثون يف دراستهم مصطلح "السياح من منطقة الشرق األوسط"
 )Azmi M. Ariffin, et al., 2009ومصطلح "السياح العرب" ;(Zulkifli Ibrahim et all, 2009
) .Ali Salman 2012على الرغم ذلك ،كل من هاذين املصطلحني يؤداين إىل معىن السياح الذين
يصلون إىل ماليزاي من دول الشرق األوسط أو غرب آسيا :حبرين ،ومصر ،وإيران ،واألردن،
( Ahmad

والكويت ،ولبنان ،وعمان ،وقطر ،والسعودية ،والسودان ،وسورية ،وتركيا ،واليمن ،ودول
العمارات.
ويف احلديث عن جهود احلكومة املاليزية لتشجيع وصول السياح العرب إىل ماليزاي،
رفعت احلكومة من هيبة اللغة العربية كلغة للتواصل يف قطاع السياحة للبلد .قال حممد عزمي
) (2009أن نصوص الفتات يف مطار ماليزاي الدويل ) (KLIAمكتوبة بثالث لغات مبا فيها ابللغة
العربية .وكما مت تعيني املوظّفني الناطقني ابلعربية يف املطار ملساعدة السياح العرب .كما شجعت
احلكومة توظيف املزيد من املوظّفني الناطقني ابللغة العربية يف وكاالت السفر والفنادق واملطاعم.
بعض املطاعم لديهم القوائم املطبوعة ابللغة العربية .جلعل الضيوف العرب يشعرون كأهنم يف
املنزل ،لقد مت جتهيز الفندق ابلقنوات العربية يف اإلذاعة والتلفاز .أطلقت ماليزاي أيضا أول اجمللة
العربية بعنوان صحيفة "أهال وسهال" واليت تعين "مرحبا" .وهتدف الصحيفة الشهرية لتقدمي
معلومات مفصلة عن األنشطة السياحية املاليزية ) .(Azmi M.Arifin, et. al. 2009ومن اجلدير
ابلذكر ،أن اللغة العربية اآلن أصبحت لغة اثنية بعد اللغة اإلجنليزية يف جمال السياحة املاليزية.
إهنا تستخدم بشكل واسع يف بعض الوسائل اإلعالمية ،الفنادق ،واملطاعم ،واملطارات الدولية
املاليزية.
أكد أزمان تشيك مات ( )2009منذ عام  2000زاد عدد السياح العرب الذين زاروا
ماليزاي إىل  156ألفا ،وأنفق كل سائح حوايل  5 000رينجيت ماليزي للرحلة الواحدة .ويظهر
بوضوح إمكاانت استخدام اللغة العربية وأمهيتها يف قطاع السياحة املاليزية .وعالوةً على ذلك،
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فإن استخدام اللغة العربية يف صناعة السياحة سيصبح فرصةً كبريًة ملاليزاي من حيث حتسني
صناعة السياحة وتعزيز النمو االقتصادي .ومن املؤكد أن املعايري ادهامة إلشراك السياح العرب هي
القدرة على التح ّدث بلغتهم .إن استخدام اللغة العربية سيوفر بيئة مرحية للعرب .وعلى الرغم
ذلك ،من مالحظة الباحث هناك الدراسة تقول أبن ماليزاي ال تزال حتتاج إىل موارد بشرية ماهرة
يف استخدام اللغة العربية كلغة لرتحيب وصول السياح العرب (حممد نيزوان بن موسلينج،
 .)2015فمعظم املوارد البشرية يف حمال السياحة لديهم ضعفاء يف الضيافة وعدم القدرة على
التواصل الشفهي مع السياح األجانب .ويف رأي الباحث فال بد دهم حتسني لغة الضيافة.
لقد أ ّكدت الدراسات السابقة أن القدرة على التواصل ابللغة وفهم اللغة العربية بني
عميق على احلصول على العمالء من السياح العرب.
موظفي املكتب األمامي يف الفندق أتثريٌ ٌ
يشري ذو الكفل إبراهيم ( )2009إىل أن غالبية السياح العرب يفضلون أن يكون االختيار
السريع يف خدمات ودية وشخصية وجماملة من موظف االستقبال .معظم السياح العرب يفتقرون
إىل الكفاءة والفهم للغة اإلجنليزية .هناك احلاجة إىل مشغلي الفنادق وموظفيها القادرين على
التحدث ابللغة العربية( .ذو الكفل إبراهيم .)2009 ،القدرة على التواصل يف لغتهم دها أتثريٌ
عميق على صورة الفندق واحلفاظ على السوق .وتوفري أفضل اخلدمات اليت يقدمها الفندق
ٌ
سيجعل السياح العرب يريدون العودة إىل البقاء فيه.
ومن انحية استخدام اللغة العربية لدى املرشيدين السياحيني ،انقش إبراهيم سليمان يف
مقالته العلمية بعنوان اللغة العربية ألغراض وظيفية تعليم اللغة العربية للمرشدين السياحيني
( ،)291-261 :2011أن الكتاابت عن اللغة العربية للسياحة مازالت ضئيلة .ﻭهناﻙ بعض
ﺍلطالﺏ يف مرحليت ﺍملاجستري ﻭﺍلدكتوﺭﺍه كتبوا عن "ﺍللغة ﺍلعربية للسياحة" .عليه ماﺯﺍﻝ هذﺍ
ﺍحلقل بكرا للدﺭﺍساﺕ ،ﻭمن ﰒ حيتاﺝ لكثري من ﺍلدﺭﺍساﺕ ﺍلوﺍعية ﺍليت تتناﻭﻝ كل ﺍجلوﺍنب
ﻭﺍلعوﺍمل ﺍليت تساعد يف ﺍلسياحة ،ﻭيف ﺍملقابل ﺍلعوﺍمل ﺍليت قد ال تساعد يف ﺍلسياحة .اتّفق
بعض ﺍملرشدين للسياحة يف ماليزاي أبن هناك قلّة كتب ﺍللغة ﺍلعربية للمرشدين ﺍلسياحيني يف
ماليزيا .وأضاف أبن تصميم كتب جديدﺓ قد يساعد ﻭيعني ﺍملرشد ﺍلسياحي يف توجيهه
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للسائح ﺍلعرﰊ غري ﺍلناطق باللغة ﺍإلجنليزية .يشري هاشم مت زين ( )2013إىل قول زاليكا آدم
( )2009أن استخدام اللغة العربية لدى ﺍملرشدين للسياحة حمتمل يف جذب السياح العرب
أيتون إىل ماليزاي ألهنم يعتربون العوامل يف ترويج ماليزاي للعا م كله.
وأما من انحية تعليم هذه اللغة ألغراض سياحية يف اجلامعة ،هناك الدراسة هتتم بدراسة
مواقف الطلبة ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية (حممد جنيب وحممد عمران،
 .)2013هناك اتفاقًا عالية بني املشاركني حول فعالية استخدام وحدات يف جمال تعليم املهنة
العربية يف قطاع السياحة .يكون املشاركني أيضا موق ًفا إجيابيًا جتاه تدريس وحدة العربية السياحة
املوجودة يف جامعهتهم .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك  ٪85من أفراد العينة وافقت أن وحدة
التدريس العربية السياحة ذات الصلة إىل امليدان املهين .اطلع حممد إبراهيم جالو ()2008
الدراسة املتعلقة إبعداد وحدات دراسية لتعليم اللغة العربية للعاملني يف حقل السياحة يف ماليزاي.
لقد مت إجراء هذا البحث من منطلق مالحظات الباحث من أن معظم الكتب املؤلفة يف جمال
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا قد ال تليب حاجة العاملني يف حفل السياحة الراغبني يف تعلم
اللغة العربية لغرض التواصل يف مهنتهم ،حيث إهنا ال تتناول بعمق املواقف والتعبريات واملفردات
الشائعة يف هذا اجملال .ومن هنا هدفت هذه الدراسة إىل إعداد وحدات دراسية لتعليم اللغة
العربية للعاملني يف حقل السياحة يف ماليزاي ،وقد انطلق إحساس الباحث هبذا املوضوع من
خالل جتربته وما وصل إليه عمله أن الغالبية العظمى من العاملني يف جمال السياحة يف ماليزاي دهم
اهتمام كبري ورغبة شديدة يف تعلم اللغة العربية لذا أحس الباحث أبن مثل هذا البحث سوف
يسهم يف خدمة العاملني يف جمال السياحة إسهاما عظيما ،ويوسع دائرة االتصال اللغوي يف جمال
السياحي .ومما يلي خلص الباحث أمهية اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي يف ادهيكل الثالث
التايل:
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ادهيكل  :3أمهية اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي

هيكل  :3أمهية اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي
قضااي العربية السياحية يف ماليزاي
تناول عبد احلليم بن صاحل ( )2005تصميم وحدات دراسية للحجاج واملعتمرين
املاليزيني يف تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة .يهدف هذا البحث إىل تصميم وحدات دراسية
للحجاج واملعتمرين املاليزيني ،وذلك حسب املعايري اليت قدمها الباحث يف خطة البحث ،ودهذا
فقد ارتكز البحث على ثالث حماور يرى الباحث أنه البد من أن يتطرق إليها ،حىت يكون
البحث واضح األبعاد ميدنيًا ونظرًاي وتطبيقيًا .فاحملور األول عبارت عن دراسة ميدانية بغرض
معرفة دوافع احلجاج واملعتمرين املالزيني لتعلم اللغة العربية ،فقد قام الباحث بتوزيع استبانة على
عدد من طالب الفصول املسائية لتعليم اللغة العربية للجمهور ،ومن خالل نتائج االستبانة تسىن
للباحث معرفة الدوافع القوية واملتواسطة والضعيفة ،ومن ﰒ حتديد املوضوعات واجملاالت اليت
سوف يتطرق الباحث إليها عند تصميم الوحدات الدراسية .أما احملور الثاين فقد متثل يف دراسة
أيضا قام الباحث بدراسة
نظرية للموصفات واملعايري اللغوية املستخدمة يف الوحدات الدراسية ،و ً
املنهج املراد تصميمه يف صورة وحدات دراسية ،ﰒ تعرض الباحث إىل دراسة مهارات الكالم
654
eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

IRSYAD 2018 E-PROCEEDING

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA

حيث أن الوحدة تقوم وترتكز على تلك املهارة .ويف احملور األخري أجرى الباحث دراسةً تطبيقيةً
وهي عبارة عن تصميم دروس متنوعة للوحدات الدراسية ،تليها تدريبات على استخدام املفردات،
والرتكيب اللغوية ،والقواعد النحوية أيضا.
اطلع حممد إبراهيم جالو ( )2008الدراسة املتعلقة إبعداد وحدات دراسية لتعليم اللغة
العربية للعاملني يف حقل السياحة يف ماليزاي .لقد مت إجراء هذا البحث من منطلق مالحظات
الباحث من أن معظم الكتب املؤلفة يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا قد ال تليب
حاجة العاملني يف حقل السياحة الراغبني يف تعلم اللغة العربية لغرض التواصل يف مهنتهم ،حيث
إهنا التتناول بعمق املواقف والتعبريات واملفردات الشائعة يف هذا اجملال .ومن هنا هدفت هذه
الدراسة إىل إعداد وحدات دراسية لتعليم اللغة العربية للعاملني يف حقل السياحة يف ماليزاي ،وقد
انطلق إحساس الباحث هبذا املوضوع من خالل جتربته وما وصل إليه عمله أن الغالبية العظمى
من العاملني يف جمال السياحة يف ماليزاي دهم اهتمام كبري ورغبة شديدة يف تعلم اللغة العربية لذا
إسهاما
أحس الباحث أبن مثل هذا البحث سوف يسهم يف خدمة العاملني يف جمال السياحة
ً
عظيما ،ويوسع دائرة االتصال اللغوي يف جمال السياحي .وقد تبىن هذا البحث منهج الوصف
ً
التحليل لتصور وحتديد املواقف بل واملفردات واملصطلحات التعبريية اليت تتعلق مبجال السياحة.
وتوصل الباحث عقب إجراء هذا البحث إىل نتائج أمهها :أمهية السياحة يف شىت اجملاالت
كاالقتصاد واإلسالم ،وأمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كوسيلة من الوسائل التواصل
الثقايف والديين واملهين بني الدول العربية وغريها ،وضرورة االهتمام إبعداد الوحدات الدراسية
املناسبة لفئة ادهدف ،حيث إن ذلك يساعد على جناح عملية التعليم ،ونشر اللغة العربية لتحقيق
عملية عامليتها .وانتهت الدراسة بيعض التوصيات املتعلقة بتعليم اللغة العربية للعاملني يف اجملال
السياحي.
ودرس سليمان بن إمساعيل ،زين الرجال بن عبد الرزاق ،وحممد زهدي بن حممد أمني
( )2009يف انطباعات السياح العرب ومقدمي اخلدمة على استخدام اللغة العربية يف إرسال
املعلومات يف مطار كواال ملبور الدويل .قال سليمان أن دراسة اللغة العربية واستخدامها يف سياق
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معني موثّق قد ظهرت منذ فرتة طويلة بني الناطقني ابللغة العربية والناطقني بغريها .ولكن دراسة
اللغة العربية  م يتم تطبيقها اآلن يف كيفية استخدامها يف سياق معني خاصةً يف املطارات خارج
الدول العربية .لذلك فإن استخدام اللغة العربية يف مطار كواال ملبور الدويل كوسط لنقل املعلومات
جديدا وهو الوحيد من نوعه فيما يتعلق ابخلدمات املقدمة فيه أدى إىل السؤال التايل
بعدا ً
أعطى ً
هل حققت أهدافها املرجوة؟ ومدى إجيابية قبوله ابلنسبة للخدمات املقدمة لدى مستخدميها
ابإلضافة إىل اإلداريني املسؤولني يف املطار .هذه الدراسة أوضحت بشكل ملحوظ اإلدرادك
اإلجياﰊ بني مستخدميها ابإلضافة إىل اإلداريني املسؤولني جتاه استخدام اللغة العربية يف مطار
كواال ملبور الدويل .إن البنية التحتية اجليدة ابإلضافة إىل التسهيالت وقدرات املوظفني ومهارهتم
وجودة اخلدمات املقدمة تعد العوامل اليت أدت إىل ظهور هذا اإلدراك اإلجياﰊ بينهم .وعلى أية
حال ،هناك غرف للتطوير حباجة إىل أن تؤخذ بعني اإلعتبار من قبل املسؤليني املعينني وجبدية،
خاصة يف انحية التزويد الكايف للمواد العربية املطبوعة واللوحات اإللكرتونية وتطوير املهارات
والقدرات اللغوية بني املوظفني .وقد نتج وبشكل واضح من هذه الدراسة أبن مثل هذه النوعية
جيدا وإدراكيًا إجيابيًا بني
من اخلدمات املقدمة من قبل مطار كواال ملبور الدويل تركت
إنطباعا ً
ً
السياح العرب مما دفعهم إىل زايرة ماليزاي مرة أخرى يف املستقبل.
تناول الدكتور حممد جنيب بن جعفر ،والدكتور كريميبوي رشيد عبد احلميد ووالدكتور زين
رجال عبد الرزاق ( )2013منهج تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي .وهتدف هذه
الدراسة إىل التنبؤ مبدى استجابة مذكرة تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية يف بعض املؤسسات
التعليمية احلكومية واخلاصة يف ماليزاي .وهذه الدراسة أيضا تنظر إىل مدى استعانة أدلة السياح
خرجيي اللغة العربية يف تسهيل عمالية اجلولة السياحية للسياح العرب يف ماليزاي .ووزعت االستبانة
على  126طالبًا ،مبعدل  30طالبًا و 96طالبةً من ثالث جامعات :جامعة العلوم اإلسالمية،
وجامعة تكنولوجيا مارا مبالزاي ،والكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنو .وقد استخدم
توصلت إليها الدراسة
الدارسون أداة االستبانة للوصول إىل نتائج الدراسة .ومن أبراز النتائج اليت ّ
إجيابية سلوك الطلبة ودافعيتهم حنو مستوى مذكرة تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية بنسبة مئوية
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 .%90كما أن أكثر من  %80من العينة وافقوا على صالحية تطبيق هذه املذكرة يف اجملاالت
السياحية املختلفة .وقد اقرتح الدارسون أبننا حنتاج إىل نشر كتب تعليم اللغة العربية ألغراض
سياحية يؤلفها اخلرباء يف الرتبية ،واملنهج ،وتكنولوجيا الرتبية .تناول حممد نيزوان بن موسلينغ
حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف التواصل الشفهي ابللغة العربية لسائقي التاكسي املاليزيني مبطار
كواال ملبور الدويلّ )( (KLIAحممد نيزوان بن موسلينغ )2015 ،يعترب أن هذا البحث من أهم
املراجع اليت تشفي الغليل يف معاجلة قضااي حتليل احلاجات اللغة العربية ألغراض سياحية يف
ماليزاي .تقوم هذا البحث بتحليل احلاجات اللغوية الشائعة لدى سائقي سيارة األجرة املليزيني يف
مطار كواال ملبور الدويل ضمن برانمج "سفراء التاكسي السائحني" )(Tourism Taxi Ambassador
ّ
للتواصل الشفهي ابللغة العربية مع الركاب أو السياح العرب .وتستخدم الدراسة يف عملية حتليل
احلاجات اللغوية بشكل أساسي نظرية هتشينسون وواترس ) (Hutchincon, Waters. 1987اليت
تتكون من ثالثة عناصر وهي :الضرورايت ) (necessitiesللكشف عن املواقف اليت جيري فيها
التواصل الشفهي بينهم والسياح العرب ،والقصور ) (lacksلتحديد املفردات والرتاكيب اللغوية
املستخدمة اليت حيتاجوهنا واقعيًا يف ذلك التواصل ،والرغبات ) (wantsملعرفة الوسيلة املفضلة يف
تعلمها .ولتحقيق ذلك ابحلصول على بنياهتا األولية ،تعتمد الدراسىة على املنهج الكيفي
مستخدمة املقابلة بشكل اجملموعة املركزة مع  6سائق التاكسي املاليزيني لشركة (Airport LIMO
) .(M) Sdn Bhdوهتدف الدراسة للكشف عن املواقف التواصلية الشفهية الالزمة ابللغة العربية
بني املالزيني والسياح العرب .وعالوةً على ذلك ،حتديد املفردات والرتاكيب الشائعة اليت حيتاج
إليها املالزيون عند التواصل مع السياح العرب.
وتقوم نور احلسىن بنت روسلن ( )2015الدراسة بتناول التحدايت اليت يواجهها
طلبة الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور يف تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية .وهتدف
هذه الدراسة إىل التعرف على التحدايت اليت يواجهها الطالب املتخصصون يف اللغة العربية يف
تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة وللحصول على البياانت،
تعتمد الدراسة على املنهج الكيفي إبجراء مقابلة شبه املقننة ) (semi-structured interviewمسع
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 19طالبًا من األكادمية اإلسالمية الذين درسوا مادة اللغة العربية ألغراض سياحية .ويتفرع
املشاركون إىل  3جمموعات حبيث لكل جمموعة تتكون من  7-6مشاركني .ويتم مجع البياانت
وحتليلها ابستخدام برانمج حاسوﰊ .ATLAS.ti 7.1.4من العوامل اليت تقضي الطلبة إىل صعوبة
جيدا .وجيب لتكون أكثر
يف هذه املادة هو عوامل نفسية .ما يزال أن ميكن اإلتقان هذه املادة ً
محاسا ورغبةً يف تعلم هذه املادة .والعوامل األخرى عامل منهج التعليم الذي خيلو من األنشطة
ً
أيضا له أتثري على
النعليمية املناسبة وكذلك فرتة التعليم قصرية وحمددة .وفضالً ذلك ،عامل البيئة ً
الكلية الذين ال يفهمون إال اللغة العربية الفصحى .وقد يؤدي استخدام العامية إىل سوء الفهم
بني الطلبة والسياح.
عرب اطالع الباحث على هذه الدراسات السابقة وجد أن هذا املوضوع  م يدرس دراسة
مستقلة إال جزء يسري منها ،إذ  م تتناول هذه الدراسات العربية ألغراض سياحية إسالمية ،فإمنا
تناولت الدراسات العربية ألغراض سياحية عامة .فيحاول الباحث أن يصمم منوذج حتليل
حاجات العربية لألغراض السياحية اإلسالمية عرب التحليل العاملي لتلخيص املتغريات يف عدد
أقل من العوامل الرئيسة اليت ميكن أن تفسر الظاهرة .وتسعى الدراسة غلى اختبار منوذج حتليل
حاجات العربية لألغراض السياحية اإلسالمية وفروعها لدى السياح العرب بكواالملبور ملعرفة
الضرورايت والقصور والرغبات .ويف آخر الدراسة سيقيم الباحث ويقيس فعالية منوذج اللغة
أتثريا.
العربية للسياحة اإلسالمية يف أحناء كواالملبور لتحديد املتغري األكثر ً
عوامل اختيار كواال ملبور كوجهة سياحية لدى السياح العرب
قال أمحد عزمي ) (2009: 46معظم السياح العرب يتمتعون ببيئات التسوق احلديثة يف
ماليزاي وخاصةً السلع الفاخرة .وقد مت احلصول على بعض النتائج ادهامة يف الدراسة اليت قام هبا
ذو الكفل إبراهيم وزمالؤه ) (2009: 5ذات الصلة بنمط سفر السياح العرب إىل ماليزاي ،يبدو من
األغراض الرئيسية من السفر كان لألغراض التجارية جبانب إىل قضاء العطلة وزايرة األصدقاء
واألقاريب .وأ ّكد هاشم بن مات زين ) )2013: 495أبن معظمهم أيتون هنا للتسوق وأيضا لشراء
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املنتجات املاليزية .أصبح التسوق الوجهة الرئيسية لدى السياح العرب يف ماليزاي .يف كواال ملبور
مثالً تشمل املعا م السياحية للعرب يف شارع بيتالينغ ) ،(Petaling Streetالسوق املركزي (Central
) ،Marketبوكيت بينتانغ ) ،(Bukit Bintangميد فايل ) .(Mid Valleyوقمن للبيان أن كواالملبور
هي واحدة من أشهر املناطق التجارية والتجارة والتسوق لدى العرب .ومن أفضل نقاط البيع
املاليزية هي الوصول بدون أتشرية حيث ال حيتاج مواطنو الدول العربية واخلليجية إىل أتشريات
لزايرة ماليزاي وميكنهم البقاء ملدة أقصاها ثالثة أشهر يف ماليزاي (Ahmad Azmi M. Ariffin.
).Mohd Safar Hasim, 2009: 46

ال ريب أن كواال ملبور مركز من املراكز التعليمية املشهورة لدى املاليزيني واألجانب يف
ماليزاي .هناك العدد الكبري من األجانب خاصة العرب خيتارون اجلامعة املاليزية اللتحاق الدراسة
مثل اجلامعة اإلسالمية العاملية مبالزاي ) ،(IIUMواجلامعة ماالاي ) .(UMويف قرتة القبول
2017م2018/م مثالً ،أن اجلامعة اإلسالمية العاملية مبالزاي أصبحت اخليار األعلى للطلبة بني
اجلامعات احلكومية املاليزية األخرى بسبب الصور الثابتة وفضال عن برامج اجلودة املوجودة فيها
) .(Nor Azma Laila. 2017وهذه اجلامعة اليت تتكون من الطلبة من  99دولة حول العا م ،هي
اجلامعة احمللية الوحيدة يف ماليزاي اليت تستخدم اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كلغ َيت التدريس يف
التدريس والعمليات اليومية ) . (Mohamad Ridzuan Musa. 2008كتب مازن يونس غامن رمحي
) (2010: ii-iiiيف رسالته الدكتوراه عن العوامل التحفيزية املؤثرة على االختيار لدى الطلبة العرب
يف ماليزاي كوجهة سياحية تعليمية ،أنه حدد مخسة عوامل دفع وستة عوامل اجلذب للسياحة
التعليمية يف ماليزاي .من العوامل اخلمسة دفع (الرغبة الذاتية) املستخرجة كانت :ادهروب،
والسبب الشخصي ،والتمتع ابملوارد الطبيعية ،واحلصول على املغامرة واإلاثرة واملعرفة .وكانت
عوامل السحب الستة (مسات املكان) اليت مت حتديدها هي :اجلذب الثقايف والطبيعي ،والتكلفة،
والصورة القطرية ،واملعرفة والوعي ،والبيئة االجتماعية ،والبيئة اآلمنة .فقد تبني أن املعرفة كانت
أكرب العوامل ،يف حني أن العوامل األخرى  م تكن حمددات حامسة يف اختيار الوجهة .إىل جانب

659
eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

IRSYAD 2018 E-PROCEEDING

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA

ذلك ،وجدت الدراسة أن مخسة عوامل اجلذب البيئة االجتماعية ،صورة البلد ،اجلذب الثقايف
والطبيعي ،والتكلفة ،والبيئة اآلمنة دها أتثري كبري على اخليارات الوجهة.
كما يكتشف عدد متزايد من سياح الشرق األوسط خدمات الرعاية الصحية املمتازة
خاصا يف ماليزاي .ويتم تقدميها أبسعار معقولة .وقد مت
املتوفرة يف أكثر من  50مركزا صحيًا ً
تقدمي حزم السياحة الصحية وتعزيزها بقوة من قبل منظمي الرحالت السياحية (Ahmad Azmi
)M. Ariffin, Mohd Safar Hasim. 2009: 47ومن نتائج الدراسة حول سلوك السفر بني السياح
الطبيني الوافدين يف كواالملبور اليت قام هبا غزايل موسى وزمالؤه ) (2011إن معظم السياح أيتون
من إندونسيا ،وسنغافورة ،واليباابن والبلدان العربية .ويف الوقت احلاضر ،تبذل احلكومة املاليزية
جهودا لتطوير البنية التحتية يف البالد واملرافق واخلدمات لتكون
وأصحاب املصلحة ذوي الصلة
ً
يف وضع مفضل ووجهة السياحة الصحية يف املنطقة .قالت وان أزليدا وان أزهار ،كبار املوظفني
التنفيذيني يف إدارة األعمال الدولية يف مركز برينس كورت ) (Prince Courtالطيب بكواال ملبور ،أن
األرقام اليت حصلوا عليها لعام  2010تظهر أهنم تلقوا حوايل  2700مريض من الشرق
األوسط .وأضافت أبن لديهم موظفني يتحدثون العربية ،ويتوقعون أن يستمر منو عدد املرضى
العرب ).(http://www.middleeasthealthmag.com
قال ذو الكيف إبراهيم وزمالؤه ) (2009: 5-7أن بعض النتائج ادهامة من األغراض
الرئيسية من سفر العرب إىل ماليزاي كان لقضاء عطلة  %83.8مقارنةً األغراض األخرى .هذه
النتيجة تبني لنا أن معظم العرب يسافرون إىل ماليزاي لقضاء عطلة .والعرب يعرفون أن ماليزاي
مشهور مبناظر طبيعية مجيلة وبيئة طبيعية .ابلنسبة للمتزوجني حديثا ،اختاروا ماليزاي كوجهة شهر
العسل .وأكد علي سلمان وحممد صفر هاشم ) (2012: 52أن العطلة والراحة واالسرتخاء وشهر
العسل من املقاصد الرئيسية لزايرة ماليزاي من قبل سياح
الشرق األوسط
أهنم
حيث
يزورون ماليزاي
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دهذه األغراض يف مرتَني حىت ثالث مرات .من األماكن املشهورة للسياحة الرتفيهية أو التسلية يف
كواال ملبور هي حديقة احليواانت ،حديقة الفراشات ،حديقة الطيور ،بيرتو ساينس
) ،(Petrosainsالقبة السماوية الوطنية ) ،(Planetarium Negaraبرجااي نميس سكوير (Berjaya
) ،Times Squareأكواراي كي إيل سي سي ) ،(Aquaria KLCCومتحف احلرف اليدوية،
ومسجد الوالية .وخالصة القول ،يستطيع الباحث أن يقول أبن عوامل رئيسة اختيار كواال ملبور
كوجهة سياحية لدى السياح العرب أن مدينة كواال ملبور مركز للسياحة التجارية ،والتعليمية،
والعالجية ،والرتفيهية .ومما يلي ادهيكل الرابع ( )4يبينب لنا أربعة عوامل رئيسة الختيار كواال ملبور
كوجهة سياحية لدى السياح:

هيكل  :4عوامل اختيار كواال ملبور كوجهة سياحية لدى السياح

السياحة التجارية

وتعرف السياحة التجارية على أهنا أنشطة ترفيهية ابالقرتان مع سفر رجال األعمال .وتتأثر
قرارات الشراء اخلاصة هبم يف املقام األول من خالل قدرهتا على استخدام الوقت بكفاءة ضمن
جداول سفر رجال األعمال ) .(http://www.tradeforum.org/Business-Tourism/وتسهم يف
مهما يف دعم
تنمية وتطوير التجارة للشعوب والدول واملدن .فهي تلعب دوراً اقتصادايً وسياسيًا ً
االقتصاد احمللي والتعريف مبنتجات وصناعة الدولة والرتويج دها ،إضافة إىل دورها الكبري يف تنمية
قطاع السياحة والتعريف ابلدول ).(http://www.najma-tejareh.com
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هناك نتائج الدراسة املهمة  -كما انقشها الباحث  -من األغراض الرئيسية من سفر
العرب إىل ماليزاي كان ألغراض جتارية .قررت جملة أسواق (مايو  )2016فقد احتلّت العاصمة
كواالملبور املرتبة الرابعة من بني املدن العاملية املفضلة السياحية للتسوق عام 2013م ،ويف املرتبة
الثانية يف قارة آسيا ،حيث تسعى ماليزاي للنهوض هبذا القطاع كونه أحد أبرز دعائم القطاع
السياحي والذي يسهم بشكل كبري يف الدخل القومي للدولة .ومما ال شك فيه ،أن عامل التجارة
أو التسوق من العوامل الرئيسية وصول العرب إىل ماليزاي .وعالوةً على ذلك ،العرب يشعرون
أبمان من حيث التسوق يف ماليزاي (Zulkifli Ibrahim. Mohd Salehuddin Zahari. Maimunah
) .Sulaiman. Kamaruzaman Jusoff. 2009: 5قال أمحد عزمي ) (2009: 45من األنشطة الرئيسية
يف عطلة سياح العرب يف ماليزاي هي التسوق ،مشاهدة معا م املدينة ،تناول الطعام خارج املنزل
واالستمتاع .ويتم البنود الرئيسية أكثر شرائها خالل عطلتهم هي مالبس واملنسوجات.
ومن نتائج الدراسة حول سلوك السياح العرب حنو التسوق يف كواال ملبور جتد أن  16.3يف املائة
الربجني
منهم زاروا سوراي كي إيل سي سي ) (Suria KLCCوهو جممع للتسوق يقع يف موقع َ
التو َأمني بيرتوانس ،ابعتبارها األكثر زايرة مكان التسوق من قبل السياح العرب .تليها ستار هيل
( ،)%12،2ولوط تني ( ،)%11،5وبوكيت بينتانج بالزا ( ،)%11وسوجناي وانغ بالزا
أيضا أن  60يف املائة منهم من
( ،)%9،8وبرجااي نميز سكوير ( .)%8،9اكتشف الدراسة ً
سافر إىل كواال ملبور مع أسرهم وأقارهبم .وهذه اإلحصاءات تدل لنا أن ماليزاي جنة التسوق أو
التجارة للعرب خاصةً يف مدة مهرجان التخفيضات السنوي يف مجيع أحناء ماليزاي .وتشمل
التخفيضات خصومات تصل إىل %70على بعض املنتجات يف العديد من اجملمعات التجارية،
كاملالبس ،والعطور ،واحلقائب النسائية ،ومستحضرات التجميل ،والساعات ،والعديد من
املنتجات اليت ميكن السائح من احلصول عليها أبقل التكاليف وبدون رسوم ضريبية .ومما يلي
جدول  1مراكز السياحة التجارية يف كواال ملبور:
مراكز السياحة
التجارية

سوراي كي إيل سي سي
ستار هيل
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يف كواال ملبور

ولوط تني
بوكيت بينتانج بالزا
سوجناي وانغ بالزا
برجااي نميز سكوير
بيتالينج سرتيت
السوق املركزي

جدول  :1مراكز السياحة التجارية يف كواال ملبور

(املصدر(Ahmad Azmi. et. al. 2009:45, Ibrahim Mat Zin. et.al. 2013: 45 :

السياحة التعليمية
إن السياحة التعليمية تقصد أبهنا األنشطة اليت يقوم هبا السياح الذين يسافرون بني عشية
وضحاها والذين يسافرون للتعليم أو التعلم كأهدافهم األولية أو الثانوية .ومن تلك األنشطة هي
االشرتاك يف الربامج الدراسية يف اجلامعات للكبار ويف املدارس للطبلة وبرانمج تبادل الطلبة
(روزاان شاميمي رملي .)586 :2011 .وهناك العديد من التعريفات األخرى فيما يتعلق
أيضا تقصد بربانمج املتعلمني احملتملني إىل موقع معني هبدف احلصول
ابلسياحة التعليمية .إهنا ً
على العلوم واملعارف اجلديدة املتعلقة مبجاالهتم Asnarulkhadi Abu Samah, Maryam
).Ahmadian, 2013: 17;Mohd Anuar Md. Amin, Siti Hajar Hussein. 2012: 1132

دفعت أسباب عديدة لدى العرب الختيار ماليزاي كمركز التعليم العايل .وأمهها هي أنه
بلد شرق آسيوي ،ومسلم ،ومتطور مقارنةً من دول شرق آسيا أخرى .وعالوًة على ذلك ،عامل
اجلمال الطبيعي للبلد فهي جديدة ابلنسبة دهم وللثقافات احمللية والطعام والعادات املاليزية
املختلفة .وال شك أن ماليزاي اشتهرت جبامعاهتا احلكومية اليت حتتل مراتب متقدمة وتنافس على
املستوى الدويل يف العديد من التخصصات (جملة أسواق .مايو .)2016
ليس هناك دراسات سابقة تتحدث ابلتفصيل عن السياحة التعليمية لدى العرب يف
ماليزاي إال يف سطح صغري حيث أن روزاان ) (2011: 42قررت أن ماليزاي أصبحت الوجهة املفضلة
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للتعليم العايل لدى الطلبة من أحناء العا م .ارتفع عدد الطبة الدوليني يف اجلامعات احلكومية
واألهلية بشكل ملحوظ من  1913شخص يف  1٬995إىل  69،164الناس يف عام .2008
ومن بني هؤالء ،وثلث تقريبًا هم من الصني وإندونيسيا والباقي من مناطق الشرق األوسط ومشال
أفريقيا وغرب آسيا .قررت وزارة التعليم العاليم املاليزية (Perangkaan Pendidikan Negara:
) Sektor Pengajian Tinggi 2013أبن هناك  6749طالبا من الشرق األوسط يدرسون يف
اجلامعات احلكومية يف ماليزاي يف السنة 2013م .وأما  5969منهم يلتحقون الدراسة يف
اجلامعات األهلية املاليزية .وبلغ عددهم الكلي  12718طالبًا .ويف السنة 2016م عندان
 11304طالبا يدرسون يف اجلامعات األهلية املاليزية (Perangkaan Pendidikan Negara: Sektor
ً
) .Pengajian Tinggi 2016ومما يلي إحصائيات الطالب العرب يف اجلامعات األهلية يف ماليزاي:

الرقم

الدولة

التسجيل

االلتحاق
ذكر

أنثى

جمموع

ذكر

أنثى

جمموع

 1العراق

175

34

209

566

121

687

 2اليمن

1730

153

1883

3759

255

4014

 3لبيا

664

150

1144

1765

258

2023

 4األردن

188

21

209

483

38

521

 6السعودية

151

25

176

393

62

455

 7فلسطني

367

17

384

804

38

842

 8سوراي

430

39

469

1122

101

1223
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جدول  :2إحصائيات التحاق الطلبة العرب ابجلامعات املاليزية األهلية حسب اجلنس 2016
(املصدر) Perangkaan Pendidikan Negara: Sektor Pengajian Tinggi 2016 :
ومن مالحظة الباحث حول حتليالت أفضل اجلامعات يف كواال ملبور يف السنة 2018م،
) (https://www.4icu.org/my/kuala-lumpur/فوجد أن الطالب احملليني واألجانب خيتارون
اجلامعات املرموقة وذات اجلودة العلمية العالية اللتحاق دراستهم اجلامعية .ومما يلي قائمة أفضل
اجلامعات املختارة لدى طالب حمليني واألجانب يف كواال ملبور:

جامعة ماالاي
اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
جامعة كواال ملبور
جامعة هيلب

مؤسسات السياحة
جامعة الطب الدولية مباليزاي
التعليمية يف كواال ملبور
جامعة يو إيس سي أي
جامعة إي آسيا
جامعة تون عبد الرزاق
جامعة ماالاي-ويلز العاملية
جدول  :3أفضل اجلامعات يف كواالملبور يف السنة 2018م
(املصدر) https://www.4icu.org/my/kuala-lumpur/:
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السياحة العالجية
أصبحت ماليزاي وجهة رئيسية لسياح الرعاية العالجية الذين يسعون إىل عناية طبية آمنة
أبسعار معقولة ،كما ميكن لسياح الصحة العالجية يف ماليزاي االستفادة من األطباء املدربني دوليًا
والذين يتحدثون اإلجنليزية .واملرافق احلديثة اليت تعمل حتت معايري اجلودة املعرتف هبا دوليًا
جدا .ابتداءً من عام 2012م هناك
واملفروضة .يف احلقيقة فإن جمال السياحة واللغة واسعةً ً
الدراسات تناقش أنواع السياحة من حيث أهداف العرب قادمني إىل ماليزاي .أصبحت ماليزاي
خالل السنوات القليلة املاضية قبلة السياح األجانب ،وجنحت يف استقطاب السياح من خمتلف
نظرا ملا حتتويه هذه الدولة من
بقاع العا م ،وأصبحت إحدى الوجهات السياحية املفضلة علميًا ً
مقاصد سياحية متعددة منها السياحة الرتفيهية والتعليمية والعالجية وسياحة املغامرات وسياحة
التسوق .من مالحظيت هناك دراستان سابقان تتحداثن عن السياحة العالجية يف ماليزاي.
قال وان كمال موجيين ) (2012: 1375أن السياحة العالجية أو السياحة الطبية تقصد
بذهاب الشخص إىل بلد آخر للسياحة وكذلك العالج الطيب .عاد ًة ما تشمل اخلدمات
اإلجراءات االنتخابية ،فضالً عن اإلجراءات واملختصني معقدة مثل يف القلب ،طب األسنان،
وجراحات التجميل .وابلنسبة إىل دور اللغة العربية يف مركز الرعاية الصحية كي ﰊ جي (KPJ
) Healthcareلديهم مرتجم ومنسق جلميع املرضى العرب لتسهيل عملية التواصل مع السفارة .ويف
الوقت نفسه أنه نشاط يف ترويج السياحة العالجية يف غرب أفريقيا .انقش عبد هللا ساروار يف
مقالته بعنوان "السياحة الطبية يف ماليزاي :آفاق وحتدايت" يف جملة حمكمة جملة صحية عامة إيرانية
) (2013:799أن معظم الناس الذين زاروا ماليزاي للسياحة الطبية كانوا من الشرق األوسط واليت
كانت  ،٪54.9وأعقب ذلك الناس من آسيا ( ،)٪28.6وأفريقيا ( )٪12وغريهم (.)٪4.5
بني األنشطة التسويقية اليت اشرتكتها املستشفى املعارض الصحة مثل مؤمتر الصحة العرﰊ،
معرض اخلدمات املاليزية  2011من قبل مؤسسة تنمية التجارة املاليزية اخلارجية ).(MATRADE
ومن بني منشورات املستشفى جملة أسواق جملة شهرية عربية  -إجنليزية ،جملة جتارة عربية ،جملة
املسافر.
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قررت جملة أسواق (مايو  )14 :2016يعترب قطاع السياحة العالجية أحد أسرع
حمركا أساسيًا
القطاعات منوا بنسبة ترتاوح ما بني ً %25-15
سنواي ،حيث يعترب القطاع ً
مباشرا يف الناتج اإلمجايل ،إذا يعمل على تشغيل قطاعات إضافية
لالقتصاد احمللي للدول ً
وداعما ً
إىل جانب القطاع السياحي والصحي ،إىل جانب تعزيز جهود الدول للنهوض ابلقطاع الصحي
وتنميته.
ضمن خطة احلكومة املاليزاي للرتويج للسياحة العالجية عامليا ،نظمت ادهيئة املاليزية
للسياحة العالجية جولة ،عالمية لعدد من وسائل اإلعالم العربية هبدف الوقف عن كسب حول
اخلدمات الصحية املتطورةيف ماليزاي ومتابعة ورصد اخلدمانملتعلقة بقطاع السياحة العالجية يف
ماليزاي (جملة أسواق .مايو  .)2013ومما يلي بعض املراكز السياحة العالجية يف كواال ملبور:
مستشفى أمبانج بوتريي التخصصي
مركز ابنتاي الطيب
مراكز السياحة
العالجية
يف كواال ملبور

مركز الرعاية الصحية كي ﰊ جي
مركز جلينيجلز الطيب
مستشفى توكل كي ﰊ جي
مركز برينس كورت الطيب
مركز سينتوسا الطيب
مستشفى جامعة ماالاي التخصصي

جدول  :4قائمة املؤسسات الطبية للسياحة العالجية يف كواال ملبور
(املصدرWan Kamal Mujani, et. al. 2012, :
)http://www.klctguide.my/medical-tourism-in-malaysia/

السياحة الرتفيهية
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هذا النوع من السياحة مرتبط أبوقات اإلجازات مثل إجازات هناية األسبوع أو اإلجازات
الصيفية أو إجازة األعياد الدينية أو املناسبات الوطنية أو اإلجازات اليت حيصل عليها املوظف
أيضا
سنواي (زيد منري سلمان عبوي .)268 :2006 ،وبعبارة أخرى هذه السياحة تسمى ً
ً
ابلسياحة لقضاء العطلة.كانت العطلة ،والراحة ،واالسرتخاء ،وقضاء شهر العسل من األهداف
الرئيسية لزايرة ماليزاي من قبل السياح الشرق األوسط.
) .(Zulkifli Ibrahim. et. al. 2009: 5, Ahmad Azmi. 2009: 44, Ali Salman, 2012: 52قرر ذو
الكفل ) (2009: 5يبدو أن الغرض الرئيسي من السفر كان لقضاء عطلة ( 83.8يف املئة ،ن =
 )109مقارنة أغراض جتارية ( 8.5يف املئة ،ن =  ،)11وزايرة األصدقاء واألقارب ( 2.3يف
املئة ،ن =  )3وغريها من األغراض ( 5.4يف املائة ،ن = ( )7ذو الكفل .)2009 .وابإلشارة
إىل هذه اإلحصائيات ،غاليبة العرب يزورون ماليزاي لغرض قضاء العلطة أو التسلية .وهذه
النتيجة تبني لنا أن ماليزاي تتميز ابملناظر الطبيعية اجلميلة حيث أهنا تتكون من مرتفعات ذات
اجلو البارد وحديقة الزهور وحقول اخلضروات والشاي ،وشواطئ ذات الرمال البيضاء الرباقة
ومكان نزول السلحفات الضخمة ،وحدائق وطنية شهرة من حيث روعتها وعجائب نباهتا
وحيوانهتا ،وشالالت مياهها تتساقط من أعلى اجلبل املغطاة ابلغاابت االستوائية الكثيفة .مجال
ماليزاي طبيعتها فتمتاز مبناخها املعتدل الدافئ املمطر طوال السنة.
قدم علي سلمان ) (2012: 52دراسته عن أسباب السياح العرب خيتارون ماليزاي مكان
للسياحة .ووصف حنو  )٪14.8( 53من املشاركني ماليزاي أبهنا وجهة مجيلة .يليها بلد إسالمي
يضم  45مشاركا ( .)٪12.6إىل جانب ذلك ،قال  )٪9.8( 35من املشاركني أن ماليزاي وجهة
سياحية شهرية ،وكانت  KLCCأول شيء جاء يف ذهن  )٪6.7( 24من املشاركني و 23
( )٪6.4قالوا أن ماليزاي خضراء .يف الوقت نفسه  )٪5.6( 20اجمليبني تعلق كلمة ماليزاي إىل
الطقس الرائع .وعلق حوايل  )٪2.5( 9من املشاركني على صورة ماليزاي مع وسائل الرتفيه ،ويلي
ذلك مركز التسوق ،و  )٪2.2( 8و  )٪2.0( 7الذين قالوا ماليزاي كانت حقا آسيا .وقال عدد
قليل فقط من املستطلعني  )٪1.7( 6إن ماليزاي وجهة مع الشعب الصديق ،مكان الراحة
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واالسرتخاء العقلي والشواطئ( .علي سلمان .)2012 .وهذه اإلحصائيات تربز لنا ماليزاي بلد
اجلمال واآلمال .ومما يلي يبني جدول  5مراكز السياحة الرتفيهية يف كواال ملبور:

حديقة كي إيل سي سي
حديقة الطيور
حديقة الزهرة
مراكز السياحة التسلية ميدان االستقالل
يف كواال ملبور
حديقة احليوان
مسجد وطين
مسجد الوالية
متحف الفن اإلسالمي
جدول  :5مراكز السياحة الرتفيهية يف كواال ملبور
السياحة اإلسالمية

(املصدر) http://www.visitkl.gov.my:

مهما يف قطاع صناعة منتجات احلالل على املستوى اإلقليمي والعا م .فمكانة
تلعب ماليزاي ً
دورا ً
ماليزاي كدولة إسالمية متطورة ومزدهرة بني الدول األعضاء يف املنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ميكنها
من أن تصبح العب أساسي يف رسم جتارة وإنتاج صناعات احلالل ذات اجلودة العاملية .بدأت
الدراسات اليت تتعلق ابلسياحة اإلسالمية بعد حدث  11سبتمبري  .2001قال جبيل ماجببيل
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وأصدقاءه ) (2015: 172أن اخلرباء يف جمال السياحة يهتمون ابالجتاه حنو تنظيم املؤمترات
اهتماما ابلغًا .حىت اآلن ،ليس هناك املفهوم الدقيقي
واملنشورات الدولية يف السياحة اإلسالمية
ً
حول السياحة اإلسالمية .ساب ًقا استخدم العلماء يف دراساهتم مصطلحات أخرى للتعبري عن
السياحة الدينية (Lina Munirah Kamarudin, Hairul Nizam Ismail. 2012, Jabil Mapjabil,
) .Ratna Roshida Abd Razak, Mazdi Marzuki, Rosmiza Mohd Zainol. 2015: 173قال
مصطلحي
جبيل ماجببيل وأصدقاؤه ) (2015: 176أن معظم الدراسات السابقة تستخدم
َ
السياحة الثقافية والسياحة الروحية.

املصادر واملراجع
إبراهيم سليمان وان نور الدين" .2012 .اللغة العربية ألغراض وظيفية تعليم اللغة العربية
للمرشدين السياحيني" .جملة اإلسالم يف آسيا .اجمللد  .8العدد اخلاص  2يونيو .كواال
ملبور :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي .ص 291-261
إسالم يسري علي .2008 .منهج متكامل لتعليم العربية ألغراض الدبلوماسية حبث تكميلي
لنيل درجة ماجستري يف العلوم اإلنسانية( .رسالة ماجستري) .اجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزاي.
د.م" .2016 .مناقشة حتدايت وعوامل جناح قطاع السياحة العالجية مباليزاي" .جملة أسواق.
( .)89مايو .ص 14
زاليكا آدم .2008 .برانمج تعليم اللغة العربية ألغراض السياحة يف ماليزاي :دراسة حتليلية
للحاجات برانمج تعليم اللغة العربية ألغراض السياحة .مصر :اجلامعة أملانيا املصرية.
ص ( .119غري منشورة)
_________ .2013 .تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية يف ماليزاي :حتليل احلاجات
وتصميم وحدة دراسية( .رسالة دكتوراه) .اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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_________ ،عبد ارمحن تشيك" .2011 .احلاجات إىل دورة اللغة العربية ألغراض
سياحية يف ماليزاي"Prosiding Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab 2011 .
)Universiti Kebangsaan Malaysia. ms 34 .(SABPA'11

_________ ،عبد الرمحن تشيك" .2009 .تعليم اللغة العربية للسياحة يف املنظور
اإلسالمي :دراسة يف املنهج" .املؤتر الثاين العاملي للغة العربية وآداهبا .اجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزاي.
عبد احلليم صاحل .2005 .تصميم وحدات دراسية للحجاج واملعتمرين املاليزيني يف تعليم اللغة
العربية ألغراض خاصة( .رسالة ماجستري) .اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

عبد الرمحن شيك " .2007تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة :من التخطيط إىل التنفيذ".

ندوة عناصر العملية التعليمية واإلبداع الفكري يف ظل ثورة املعلومات :اللغة العربية أداء
وإبداعا .ص .6
غزايل زين الدين .2010 .تعليم اللغة العربية ألغراض مهنية لطلبة التمريض ابلكلية اجلامعية
اإلسالمية العاملية بوالية سالجنور :دراسة وصفية وحتليلية( .رسالة ماجستري) .اجلامعة
اإلسالمية العاملية مباليزاي.
حممد إبراهيم جالو .2008 .إعداد وحدات دراسية لتعليم اللغة العربية للعاملني يف حقل
السياحة يف ماليزاي( .رسالة املاجستري) .اجلامعة اإلسالمية العلمية مباليزاي.
حممد عبد الكالم آزاد .1998 .تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة :بناء وحدات دراسية
لطالب التخصص يف العقيدة( .رسالة املاجستري) .اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
حممد جنيب جعفر .2013 .حتليل حاجات متخصصني اللغة العربية واالتصاالت جبامعة العلوم
اإلسالمية املاليزية يف تعليم اللغة العربية لألغراض السياحية( .تقرير البحث) .جامعة
العلوم اإلسالمية.
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 "تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية ملتخصصي العربية.2013 .حممد جنيب حممد عمران أمحد
 آفاق العلوم: جملة تعليم اللغة العربية."واالتصاالت ابجلامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
.IIUM Press : كواال ملبور.1  ج.اإلسالمية املاليزية
 حتليل احلاجات اللغوية الشائعة يف مواقف التواصل الشفهي.2015 .حممد نيزوان موسلينغ
.) (رسالة ماجستري.(KLIA) ابللغة العربية لسائقي التاكسي املاليزيني مبطار كواال ملبور
.جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
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