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 تقييم نموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية في كواال لمبور باستخدام منهج فوزي دلفي
 

 حممد عمران بن أمحد
الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنوركلية الدراسات واحلضارة اإلسالمية،   

 حممد جنيب بن جعفراألستاذ املشارك الدكتور 
 البهاروم الدكتور عزالن سيف

 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزيةكلية دراسات اللغات الرئيسة، 
 

 الملخص
 .(Fuzzy Delphi)بتقييم منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور باستخدام منهج فوزي دلفي تقوم هذه الدراسة 

يف كان املوارد البشرية يف حقل السياحة اإلسالمية ضعفاء يف الضيافة واالتصال باللغة العربية كما أن مستوى جودة يف استخدام هذه اللغة 
هتدف الدراسة إىل تصميم منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ترويج السياحة ضعيفة تؤدي إىل إجراء هذه الدراسة. 

 منهم 4، خرباء 7، تعتمد الدراسة على اقرتاحات لتقييم وقياس فعالية منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواالملبورور. ملب
منهج إن  ، ومركز السياحة اإلسالمية بوزارة الفن والثقافة والسياحة املاليزية، وشركة وكالة إيفا العاملية للجولة السياحة.احمللية اجلامعاتمن 

وسيلة مستخدمة ومقبولة على نطاق واسع لتحقيق توافق اآلراء واتفاق اخلرباء على املعرفة يف بعض اجملاالت. اهلدف الرئيسي فوزي دلفي 
طه ختط   وتليب الدراسة احلاجة اليت هو تطوير طريقة للبحث عن اتفاق بني جمموعة من اخلرباء الذين مت حتديدهم يف جمال اخلربة املتخصصة.

ياح العرب وتسعى إليه وزارة السياحة املاليزية واجلهات اليت هلا عالقة بالقطاع السياحي، من إعداد مواردها البشرية باملهارة التواصلية مع الس
لرتاكيب قواميس املصطلحات واالكتب للطلبة املتخصصني يف اللغة العربية والسياحة، و تصميم  الدراسة يفتسهم و املسلمني باللغة العربية. 

وتطبيقات اهلواتف الذكية للسياحة اإلسالمية يف كواال ملبور باللغة  ،اللغوية من املاليوية إىل العربية يف املواقف السياحية اإلسالمية املعينة
 العربية.

 ألغراض خاصةتصميم منوذج تعليم اللغة العربية ، فوزي دلفي، اإلسالمية اللغة العربية ألغراض السياحة مفتاح الكلمات:
 
 

 مقدمة
هي تقنية تواصل منظ مة، وضعت أصال باعتبارها طريقة تنبؤ منهجية  (Delphi method) باإلجنليزية طريقة دلفي 

 (. 5771)هارولد لنستون وموراي توروف،  .وتفاعلية تعتمد على جلنة من اخلرباء
املتعلقة باملوضوع املطلوب استشرافه يف جولتني أو أكثر. بعد   يف طريقة دلفي القياسية، يقوم اخلرباء باإلجابة على االستبيانات 

كل جولة، يقوم وسيط بإرسال موجز جمهول اهلوية حيتوى على خالصة توقعات اخلرباء من اجلولة السابقة واألسباب اليت بنيت 
ردود من األعضاء اآلخرين من على أساسها أحكامهم. وبالتايل، يتم تشجيع اخلرباء على مراجعة إجاباهتم السابق على ضوء ال

جلنة اخلرباء. ويعتقد أنه خالل هذه العملية أن نطاق اإلجابات سيقلص وسوف تتقارب آراء جمموعة اخلرباء حنو اإلجابة 
"الصحيحة". أخريا، يتم إيقاف عملية عند "معيار توقف" حمدد مسبقا )على سبيل املثال عدد اجلوالت، حتقيق التوافق واستقرار 

 .(5777)رو ورايت،  ئج( ومتوسطي درجات اجلوالت النهائية حيدد النتائجالنتا
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اليت صممت  (Policy Delphi) باإلجنليزية( 5771)موراي توروف،  وهناك مناذج آخرى مثل سياسة دلفي 
 الستخدامات معيارية واستكشافية ال سيما يف جمال السياسة االجتماعية والصحة العامة

. يف أوروبا، استخدمت جتارب أكثر حداثة على شبكة اإلنرتنت طريقة دلفي كتقنية تواصل (5771يغليو، )ميشال ألدر، إيريو ز 
أو "نظام  DEMOS لصنع القرار بطريقة تفاعلية وألغراض الدميقراطية اإللكرتونية. مثال على تطبيق الدميقراطية اإللكرتونية هو

الذي قدم منوذجه يف منتدى الدميقراطية اإللكرتونية  ،(Delphi Mediation Online System) " نرتنتدلفي للوساطة على اإل
. وتستند طريقة دلفي على مبدأ أن التوقعات )أو املقررات( من جمموعة منظمة من األفراد هي 2112العاملي الثالث يف عام 

ان ذلك يف مصطلح "الذكاء وقد مت تبي . (2115)جني رو وجورج رايت،   أكثر دقة من تلك اليت من مجاعات غري منظمة
 .(5771)ستار روكسان هلتز وموراي توروف،  "اجلماعي

-miniوميكن أيضا أن تكييف هذه التقنية لالستخدام يف االجتماعات وجها لوجه، ويسمى ذلك طريقة دلفي املصغرة  

Delphi حتدث-أو مخ ن-( مخ نEstimate-Talk-Estimate ETEوقد أستخدمت طريقة دلفي بشكل .)  واسع من أجل التنبؤ
(: 2117)أ ب غرين، ارمسرتونغ، وغريف،  لألعمال وهلا مزايا معينة باملقارنة مع هنج تنبؤي منظم آخر يسمى أسواق التنبؤ

طرق الستخراج التوقعات من اجملموعات: مقارنة بني دلفي وأسواق التنبؤ. األستبصار: اجمللة الدولية للتوقعات التطبيقية )خريف 
2117.)  

 
 خبير في تقنية فوزي دلفي

. إن األمور اليت تتعلق وانب املهمة اليت بجب مالحظتهايف دراسة فوزي دلفي، تعد عناصر اختيار اخلرباء من بني اجل 
بصحة وصالحية نتائج التحليل قد تكون مشكوكة فيها إذا مت إجراء اختيار اخلرباء بشكل غري دقيق وعلى أساس معايري معينة. 
تعترب عملية اختيار اخلرباء مهمة يف فوزي دلفي حيث تعمل على متكني خربة وشرعية اخلرباء املختارين. عدم االمتثال لشروط 

 اخلبري قد يؤدي إىل دلفي أو فوزي بجد الضعف. سوف يتخذ نتائج وقرارات حتليل أو منتج أو قرار ميكن املتنازع عليه ومعايري
(Clayton. 1997)  هناك بعض معايري اخلرباء اليت بجب معاجلتها من قبل الباحث قبل اختيار اخلرباء. معايري اختيار اخلرباء هي .

 كما يلي:
 اخلربة .5
 ية لألفراداألهلية الفرد .2
 القدرة على مقارنة الفرق .3
 متسقة وموثوقة .4
 الوقت واخلربة .1

 بناًء على املعايري والشروط املذكورة أعاله، اختار الباحث اخلرباء التاليني لتقنية فوزي دلفي: 
 املؤسسات التخصصات اخلبري

األستاذ املشارك الدكتور حممد جنيب 
 جعفر

 العلوم اإلسالمية املاليزيةجامعة  اللغة العربري ألغراض السياحة

الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية  اللغة العربية لألغراض الطبية الدكتورة غزايل زين الدين
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 سالجنور
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية اللغة العربية لألغراض الطبية الدكتورة سييت روسيالوايت رمالن

 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ألغراض السياحةاللغة العربية  الدكتور زاليكا آدم
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي  تصميم املنهج الدكتور حممد فوزي يوسف

 مركز السياحة اإلسالمية بوزارة  السياحة اإلسالمية ذوالكفل حممد سعيد
 وزارة السياحة والفن والثقافة املاليزية

 وكالة إيفا العاملية  برنامج اجلولة السياحية تشيك عبد اجمليد بن تشيك عمر
 خبري يف تقنية فوزي دلفي: 5 اجلدول

 
 منهجية البحث لفوزي دلفي

 تنظيم تدفق املعلومات .5
يتم مجع مسامهات أولية من اخلرباء يف شكل إجابات على االستبيانات وتعليقاهتم على هذه األجوبة. يقوم مدير جلنة 

التفاعالت بني املشاركني من خالل معاجلة املعلومات وتصفية أي حمتوى غري ذي صلة. هذا يضمن اخلرباء بالتحكم يف 
 .االبتعاد عن اآلثار السلبية للمناقشات وجها لوجه وحيل املشاكل املعتادة يف ديناميات اجملموعة

 اإلفادة املنتظمة .2
دود وتوقعات اآلخرين، وعلى تقدم الفريق أو اللجنة  ميكن للخرباء املشاركني التعليق على التوقعات اخلاصة هبم، وعلى ر 

ككل. ويف أي حلظة ميكنهم مراجعة وتعديل آراءهم وتوقعاهتم السابقة. بينما يف طريقة االجتماعات العادية للمجموعة 
م اجملموعة، يكون املشاركون مي الون إىل التمسك بآراءهم السابقة وإىل التماهي واالتفاق يف كثري من األحيان مع رأي زعي

 .وهذا ما تقوم طريقة دلفي مبنعه
 عدم الكشف عن هويته للمشاركني .3

عادة ال يتم الكشف عن هوية مجيع املشاركني، وال يتم كشف هويتهم حىت بعد االنتهاء من التقرير النهائي. وهذا ما   
 .العمليةمينع هيمنة وطغيان سلطة أو شخصية أو مسعة بعض املشاركني على اآلخرين خالل هذه 

ميكن القول، أن هذه الطريقة حترر أيضا املشاركني فيها )إىل حد ما( من االحنيازات الشخصية، وتقلل من ظواهر التأث ر باحلشد أو 
اجلماهري مثل "أثر عربة الفرقة" أو "أثر اهلالة"، وتسمح حبرية التعبري عن الرأي، وتشجع على النقد املفتوح، وتسهل القبول 

 د مراجعة األحكام يف وقت سابق.باألخطاء عن
 

 نتيجة فوزي دلفي
تتم مقارنة األساس املنطقي لتطبيق فوزي دلفي بتقنية دلفي النموذجية يف هذه الدراسة حيث إهنا توفر الوقت  

 والتكلفة يف التعامل مع االستبانة. 
 قيمة درجة فوزي منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور البند موضع

5 A28 1.717يف الكراسة السياحية ودليل  ) أ (  استخدام اللغة العربية الفصحى 
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 السياحة للسياح
2 A45  1.712 )ز(   إدارية برنامج اجلولة السياحية للسياح العرب 

2 A46  طائرات ووصوهلا يف مطار كواال ملبور لجدول مغادرة ا)حـ(  إعالن
 الدويل 

1.712 

2 A10  واألساليب، اجلوانب اللغوية مثل املصطلحاتبجب أن تتضمن ،
 واملهارات اللغوية يف مواقف السياحة اإلسالمية

1.712 

2 A38 1.712 تكون التدريبات متنوعة وشاملة 

2 A49 1.712 تتكون كل الوحدات من عناصر املهارات اللغوية األربع األساسية 

7 A9  1.731 الرتفيهية : املنطقة الرتفيهية، املتنزة) د (  مواقف السياحة 

7 A3 1.731 )جـ(  مكونات السياحة اإلسالمية 

7 A5 1.731 )هـ( مركز السياحة اإلسالمية املاليزية 

7 A12  أ (  بجب أن هتتم الصور السياحية بتقنيات اإلضاءة الدقيقة، وزوايا (
 مثرية لالهتمام، ومليئة بألوان جذابة.

1.731 

7 A13  ب(  ميكن توفري فيديوهات السفر إلعطاء صورة حقيقية عن مناطق(
اجلذب السياحي. ميكن توصيل معلومات هذه األماكن من خالل 

 النصوص الصوتية واملرئية.

1.731 

7 A33  بجب استخدام اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات املتعلقة بأالساليب
 اللغوية العربية املعاصرة.

1.731 

7 A36 1.731  )جـ(  األساليب اللغوية املناسبة 

7 A39 :تكون التدريبات املتعلقة بـ 
 ) أ (  الدليل السياحي باللغة العربية

1.731 

7 A40 1.731 )ب(  نشر الفيديو ودليل السياحة باللغة العربية 

7 A41 1.731 )جـ(  ترمجة الكراسة ودليل السياحة إىل اللغة العربية 

7 A42    )1.731 ترمجة فيديو الرتويج السياحي إىل اللغة العربية)د 

7 A15  ميكن أن ترفع معلومات العربية السياحية يف وسائل التواصل
على الويب مثل فيسبوك،  2.1االجتماعي والتطبيقات التفاعلية 

  (AR)واتساب، وإينستاجرام، وتويرت، ومدونة، ويكي، الواقع املعزز

1.731 
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 السياح العرب.باللغة العربية لراحة 
7 A24 1.731 )ب(  تقوم التقدمي باجملموعة 

21 A30 1.727  يف الفتات سياحية ) د ( استخدام اللغة العربية الفصحى 

25 A4 1.724 ) د ( مالمح السياحة اإلسالمية 

25 A18 1.724 )ب(  تشمل ظهور السلوك أثناء خدمة العمالء 

25 A23  1.724 الفردي) أ (  تقوم بالتقدمي 

25 A34 :يساعد حمرك حبث جوجل على حل مشكالت استخدام 
 ) أ ( الكلمات يف املواقف املختلفة

1.724 

25 A35 1.724 )ب( املصطلحات اجلديدة 

25 A37  ،وينكدين، ويوتيوب، يساعد فيسبوك، واتساب، وإينستاجرام، وتويرت
 وبينرتيست، على حل مشكالت االستخدامات.

1.724 

25 A43 1.724 تصميم إعالن الرتويج السياحي 

21 A1 موضوعات السياحة اإلسالمية: نموذجبجب أن حيتوي ال 
 ) أ (  السياحة اإلسالمية

1.711 

21 A6  توي النموذج موضوعات السياحة التجارية، والسياحة حيبجب أن
 التعليمية، والسياحة العالجية، والسياحة الرتفيهية

1.711 

21 A27  استخدام اللغة العربية الفصحى باإلضافة إىل بعض هلجات يفضل
 اللغة العربية املتنوعة.

1.711 

21 A29 يف مواد الرتويج السياحية  )ب( استخدام اللغة العربية الفصحى
وينكدين، اإللكرتونية مثل فيسبوك، وواتساب، وإينستاجرام، وتويرت، 

 ويوتيوب، وبينرتيست، الواقع املعزز.

1.711 

21 A44  و(   تصميم قاموس املصطلحات واألساليب اللغوية العربية(
  السياحية

1.711 

33 A7  ،أ (  مواقف السياحة التعليمية والتجارية: االستشارة، االجتماع (
 الشؤون التجارية

1171 

34 A17   ) 1.111 مهارات التواصل بني الثقافة والدينتشمل ) أ 

34 A47   )1.111 برنامج اجلولة السياحية يف اللغة العربيةإلقاء التعليمات )ط 
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31 A8 1.111 )ب(  مواقف السياحة العالجية : الشباك، الصيدلية، غرفة املعاجلة 

37 A14  جـ(  بجب أن تتناول التدريبات املقدمة األسئلة املتعلقة بالوجهات(
 السياحية لبلدنا.

1.175 

37 A20  لتقدمي املعلومات عن الوجهات ) د (  تشمل املهارات الالزمة
 السياحية

1.175 

37 A21 .1.175 )ه (  تشمل مهارات تقدمي املعلومات باملزاح والغناء والقصيدة 

37 A26 1.175 ) د ( تقوم بعرض الشعر، واملسرحية، والتمثيل 

45 A16 1.117 بجب أن هتتم باملهارات االتصالية 

42 A48 العناصر الللغوية، والثقافية،  تتكون كل الوحدات الدراسية من
 والسياحة اإلسالمية

1.143 

43 A2 1.111 )ب(  التعريف واملفاهيم 

44 A22  بجب أن حتدث باللغة العربية العملية يف شكل تفاعل يف الفصول
 الدراسية.

1.771 

41 A11 1.771 بجب أن تتضمن العناوين وجهات سياحية يف ماليزيا وكواال ملبور 

 البنود املقرتحة حسب األولوية لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور :3اجلدول 
 

يُنظر إىل قيمة إزالة التشويش كل بند من بنود اقرتاح منوذج الغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور كقيمة  
أن بند استخدام اللغة العربية يف مواد الرتويج السياحي مثل الكتيبات وأدلة السياحة هو يف املركز  3متفق عليها. يوضح اجلدول 

تركز تلك البنود على االهتمام  1.712. تاله مخسة بنود يف املركز الثاين بقيمة 1.717األول بنتيجة إزالة التشويش البالغة 
إعالن جدول السفر للطائرات يف املطار باللغة العربية. وهي أيضا تركز على  بتدريب إقامة اجلولة السياحية للسياح العرب وتقدمي

بنود يف املركز الرابع واليت سجلت قيمة  53عناصر اللغويات واملهارات اللغوية يف مواقف السياحة اإلسالمية. كان هناك إدخال 
1.731 . 

 

 فوزي دلفيتحليل مناقشة نتائج 
ترتيب  منوذج مقرتح اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور حسب فوزي دلفيتستند نتائج حتليل  

 قيمة الدرجة احملصولة.  كلما زادت قيمة الدرجة كلما زادت أمهية يف تصميم هذا النموذج:
 فوزي دلفياملركز األول للموقف التحليلي  .5

صعوبة واختالف هذه   عربية بغض النظر عن مدىاللغة العربية الفصحى هي اللغة اليت وح دت مجيع اللهجات ال 
ا اللغة الرمسي ة ا اللغة الرمسي ة اليت يتم تعليمها إجباريًا يف مجيع مدارس الوطن  اللهجات عن بعضها البعض، ولذلك فإهن  ولذلك فإهن 
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الصالة ال العريب. وهي اللغة الرمسية ألبناء الوطن العريب ؛ فجميعهم يتحدثون هبا. فهي مهمة يف العبادة، فقراءة القرآن الكرمي و 
(. ومبا أن أمهية اللغة العربية الفصحى كبرية، فاستخدامها 2151)أمهية اللغة العربية الفصحى. تصلحان إال بتحدث اللغة العربية 

يف جمال السياحة اإلسالمية مطلوبة للغاية. اتفق معظم اخلرباء فوزي دلفي يف نشر الكراسة، والكتيب، والكتالوج، ودليل السياحة 
ال يعتمد مجال مدينة كواال ملبور على الصور اجلميلة والتصميمات اجلذابة يف نشرات العرب باللغة العربية الفصحى. للسياح 

سياحية فحسب، بل هو أكثر من ذلك يعتمد أيضا على التعبريات اللغوية اجلميلة والصحيحة.  هذه النشرات هي أدوات لزيادة 
مبا أن دورها املهم للغاية، فيجب احلفاظ على جودة اللغة املستخدمة من أجل ضمان وعي العمالء واملبيعات واالحتفاظ هبا. و 

 فهم السياح العرب من خمتلف بقاع العامل حول املعلومات السياحية املوجودة فيها.
 فوزي دلفياملركز الثاين للموقف التحليلي  .2

وأما املركز الثاين للموقف التحليلي للنموذج املقرتح للغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور هو تطبيق  
لدى املتعلمني أو املتدربني. معظم اخلرباء اتفقوا بأن احملاضرين أو املعلمني ال بد أن يدر بوا أو يعلموا  (soft skill)املهارات اللينة 

طلبتهم باملهارات اإلدارية لربنامج اجلولة السياحية يف كواال ملبور للسياح العرب، ولتقدمي اإلعالن جلدول السفر للطائرات يف مطار  
مهارات  ، وضعت وزارة التعليم مثانية عناصر من املهارات اللينية املتقدمة للطلبة ومنها(2011)حة كواال ملبور الدويل. وفًقا ملصل

االتصال، ومهارات ختطيط وإدارة األنشطة، ومهارات العمل مع اآلخرين ويف جمموعات، ومهارات حل املشكالت، ومهارات 
بشري عايل اجلودة ال يعتمد فقط على التعلم يف الفصل وحده، إدارة املعلومات واختيارها وحتليلها. إن جناح إنتاج رأس مال 

ولكن بجب أيًضا أن يكون عرضة للنشاط يف العامل احلقيقي للعمل. ويف الوقت نفسه معظم اخلرباء اتفقوا بأن بجب أن تتضمن يف 
اإلسالمية، وتكون التدريبات  النموذج من اجلوانب اللغوية مثل املصطلحات واألساليب والرتاكيب اللغوية يف مواقف السياحة

متنوعة وشاملة، وتكون كل الوحدات من عناصر املهارات اللغوية األربع األساسية. ويف احلديث عن منهج تدريس اللغة العربية 
للمدرس أو احملاضر أن يركز على تدريس النحو، والصرف، مهارة  (2005)  حسن بصري وحممد أزهارألغراض خاصة، لقد اقرتح 

حيتاج احملاضر أو . ويف تدريس مهارة القراءة مثال، وفًقا حلقل الطلبةماع، مهارة الكالم، ومهارة والقراءة، ومهارة الكتابة االست
يتمثل النشاط الذي ميكن القيام به يف مطالبة الطلبة بإدراج  املعلم إىل البحث عن نصوص من مصادر حمددة وفًقا حلقل الطالب.

، وحتليل األفكار يف النص، وشرح بعض العبارات والداللة، والتعليق والنقد من حيث أسلوب اللغة النقاط الرئيسية من النص
  والرتكيب وما إىل ذلك.

 فوزي دلفياملركز الثالث للموقف التحليلي  .3
وخلص بندا لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف املركز الثالث.  53غالبية اخلرباء يوافقون على وضع  

 الباحث تلك النتيجة كاآليت:
موضوعات السياحة اإلسالمية مثل ومكونات السياحة اإلسالمية، ومركز السياحة اإلسالمية  نموذجبجب أن حيتوي ال ) أ (

املاليزية. ومن مكونات السياحة اإلسالمية اليت ال بد أن يضمنها يف النموذج هي: احلالل واحلرام يف األطعمة واملالبس، 
، والتسهيالت األساسية للسياح املسلمني شهادات اإلسالمية، واملساجد واملرافق للصالةوالفنادق املتابعة بالشريعة 

 ,Henderson, 2010, Shakona)والعالقة غري الشرعية بني الرجال والنساء  احلالل، أخالق السياح وسلوكياهتم،
لقد تتطورت صناعة السياحة اإلسالمية   . ويرتكز النموذج أيضا على دور مركز السياحة اإلسالمية يف ماليزيا.(2013
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م. هذا املركز حتت إشراف وزارة السياحة والفن والثقافة املاليزية الذي 2117يف ماليزيا بعد إنشاء هذا املركز يف عام 
 . (Lina, et. al., 2012)بنمو السياحة اإلسالمية يف ماليزيا ويرو جها 

االقرتاح مع هذا مقارنة أنواع السياحة األخرى. مت دعم الرتفيهية انب السياحة حيتاج النموذج أيًضا إىل الرتكيز على جو  )ب(
نتائج التحليالت السابقة حول االحتياجات الرئيسية للسياح العرب يأتون إىل كواال لومور هي السياحة الرتفيهية. على 

وأنشطتها املوجودة  الرتفيهيةمصمم الكتب أو الربماجيات أو الدورات للسياحة اإلسالمية يهتم بالتعرف على األماكن 
كن للسياحة العالجية والتعليمية والتجارية. ومنها حديقة كي إيل سي سي، حديقة الطيور، يف كواال ملبور أكثر من األما 

 ميدان االستقالل، حديقة احليوان، مسجد وطين، مسجد الوالية، متحف الفن اإلسالمي، حديقة بريدانا النباتية
(Ahmad Azmi. et. al. 2009:45, Ibrahim Mat Zin. et.al. 2013: 45). 

الصور للمنشآت السياحية بتقنيات اإلضاءة الدقيقة، وزوايا مثرية فيجب على مصممي الكتب أو الربجميات يضعون  )جـ(
لالهتمام، ومليئة بألوان جذابة. هذه الصور من الوسائل اجلذابة خللق صورة ذهنية للمناطق اخلاصة للسياحة. وللكتب 

ري فيديوهات السفر إلعطاء صورة حقيقية عن مناطق اجلذب والربماجيات دورا مهما يف صناعة السياحة. ميكن توف
سيكون تطبيق خدمة السفر عرب  السياحي. ميكن توصيل معلومات هذه األماكن من خالل النصوص الصوتية واملرئية.

اهلاتف احملمول أكثر جاذبية إذا مت حتميله مبقاطع فيديو للمواقع السياحية يف مدة قصرية. قال حممد شفيق أن 
 .(Mohd Shafik Ahmad, 2017)ديوهات السياحة ستساعد تطوير جمال السياحة للبلد في

بجب استخدام اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات املتعلقة بأالساليب اللغوية العربية وبالنسبة إىل الوسائل التعليمية  )د(
املعاصرة. إذا كان الطلبة واملعلمون غري متأكدين من معاين املصطلحات أو األساليب املعينة وطريقة مستخدمتها، 

تفيد من وسائل التواصل فيمكنهم استخدام حمرك البحث مثل جوجل حلل املشكلة. ويف الوقت نفسه ميكن أن نس
يف احلصول على املعلومات اللغوية ألغراض السياحة   (web 2.0) 2.1االجتماعي والتطبيقات التفاعلية على الويب 

أحد أساليب التعلم اليت تتوافق مع النظام التعليمي احلايل. باإلضافة إىل ذلك، إن هذا  2.1اإلسالمية. يعد الويب 
 ,Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah)سني إتقاهنم يف دراسة اللغة التطبيق سيجذب الطلبة لتح

هي تقنية تعليمية لديها القدرة على دعم وتشجيع  2.1، فإن تطبيقات الويب (2010)وفًقا لكاترين ومارك  . (2015
، (2013)ة أجراها كي مان جواه املناقشات غري الرمسية واحلوار والتعاون وتبادل املعرفة بشكل مفتوح. وفًقا لدراس

ملناقشات العلمية واالجتماعية. مييل الطلبة إىل فيسبوك لتبادل وجهات نظرهم بلغة ما. كما أن سيلًة فيسبوك   استخدام
وأما استخدام يوتيوب على نطاق واسع  الطلبة غري ناشطني يف الفصل يكونون أكثر نشاطًا عند مناقشة يف فيسبوك.

لتعزيز إتقان مهارات الكالم. ُتظهر الدراسات تطلعات الطلبة حول استخدام مقاطع فيديو يوتيوب يف تدريس اللغة 
اإلجنليزية املقدم من خالل أنظمة التعليم اإللكرتوين. هناك العديد من مقاطع الفيديو اليت تعلمنا النطق الصحيح 

نة وكذلك تقنيات الكالم الفعالة. تساعدهم مقاطع فيديو يف مهارات الكتابة. وفًقا لـفرح ويوسليزا للكلمات املعي
 .الطلبة خالل ساعات الدراسة أو خارجها ، فإن املدونات لديها القدرة على تعزيز التعلم التعاوين بني(2011)

ديو ودليل السياحة باللغة العربية، والدليل السياحي باللغة ومن النشاطات التدريبية اللغوية املفضلة للنموذج هي نشر الفي )هـ(
العربية، وترمجة الكراسة ودليل السياحة إىل اللغة العربية، وترمجة فيديو الرتويج السياحي إىل اللغة العربية. ومن أهداف 

هارة االستماع، الكالم، هذه النشاطات تدرييب الطلبة أو املتدربني يف فهم مصطلحات السياحة العربية وتطبيقها يف م
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والقراءة، والكتابة، والرتمجة، وتصميم املواد املطبوعة واملسموعة واملرئية. يف نشر الفيديو مثال هذا النشاط سيدرب الطلبة 
أو املتدربني  كيفية كتابة كتابة ملخص الفيديو، ولوحة القصة، سيناريو الفيديو باللغة العربية ألغراض السياحة 

وأما يف نشاط الدليل السياحي سيدرب الطلبة على التفاعل مع اجلمهور، وتنظيم اجلولة السياحية، واحلصول اإلسالمية. 
باللغة العربية. وبالنسبة إىل نشاط ترمجة الكراسة، ودليل  (Epul, 2018)على املعلومات عن املواقع السياحية والتارخيية 

تدريب الطلبة أو املتدربني على فهم املصطلحات ية أهنا هتدف إىل السياحة، فيديو الرتويج السياحي إىل اللغة العرب
 السياحية واألساليب اللغوية املعاصرة يف جمال السياحة.

بجب أن حتدث باللغة العربية العملية يف شكل تفاعل يف الفصول الدراسية. وتكون هذا النشاط باجملموعة. ومن  )و(
تقنية سرد القصة، والنقاش، والدراما،  املدربون يف الفصول الدراسية هيأو التقنيات اليت ميكن أن يطبقها املعلمون 

واملناقشة، واحلوار ياللغة العربية بني أعضاء جمموعة الطلبة أو املتدربني. هذه التقنيات ستفتح الفرص للطلبة أو املتدربني 
دث بالطالقة والفصاحة. وهي أيضا ستساعد على التحدث باللغة العربية بالقواعد الصحيحة، واملفردات املناسبة، والتح

الطلبة أو املتدربني للتخلص من اخلجل الذي سيعوقهم يف تقدمي املعلومات السياحية أمام السياح. أخرب سوهيمي أبو 
حسن شاري، مدير السياحة تريينجانو، أن اخلجل قد يكون بسبب حقيقة أن معظم املرشدين السياحيني لديهم 

 . (Pemandu Pelancong T'ganu Pemalu, 2009)نتج معلومات أقل عن امل
 فوزي دلفياملركز الرابع للموقف التحليلي  .4

مت استخدام الالفتات العربية بنجاح يف ات والفنادق واملنشآت السياحية. بجب استخدام اللغة العربية الفصحى يف املطار 
مطار كواال ملبور الدويل ومطار كواال ملبور الدويل الثاين كدليل للمسافرين من الشرق األوسط. للسياح العرب، العديد منهم 

: 2111ن، ال بجيدون اللغة اإلجنليزية. لذلك، حيتاجون إىل الفتات باللغة العربية لإلشارة إىل موقع داخل  املطار )سليما
(. وهذه الالفتات العربية تسهل شؤوهنم، وخاصة الركاب املسلمني اللتماس األمور واحلصول على الطعام احلالل 57-51

(Mohammad Najib, 2008: 15) . الية يف السياحة الرتفيهية استخدام اللغة العربية يف قائمة الطعام اخلاصة قيمة عوكانت
  املباين التجارية باإلضافة إىل وسائل النقل العام.هبم ووضع الالفتات العربية يف 

 
 فوزي دلفياملركز اخلامس للموقف التحليلي  .1

بنود لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف املركز اخلامس. وخلص  7غالبية اخلرباء يوافقون على وضع  
 الباحث تلك النتائج كاآليت:

مالمح السياحة اإلسالمية يف الكتب بجب أن يتكون منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية من موضوع  ) أ (
مصممو الكتب، والربامج التدريبية، . اهلاتف الذكياجلامعة، والربامج التدريبية للدليل السياحي، وتطبيقات 

يشجع اإلسالم أمته على السفر للسياحة اإلسالمية. وتطبيقات اهلاتف الذكي ال بد أن يهتموا بالعناصر األساسية 
لتمكينهم من تقدير خلق اهلل، وتعزيز صلة الرحم، واكتساب املعرفة كقوله تعاىل يف اآلية القرآنية، سورة العنكبوت 

أن يف اإلسالم السياحة هي عبادة تتعلق بالنوايا احلسنة وجتنب القيام باألشياء احملظورة. لذلك بجب . و 21اآلية 
يهتم مصمموا منوذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية بأوقات الصالة، مرافق املسجد واملصلى، واملطاعم 
احلالل، ومالبس السياح، والتسوق احلالل، وزيارة األماكن التارخيية األثرية، والفنادق والشاليات اإلسالمية اليت ليس 
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 Noor)دمي برامج الرتفيهي اإلسالمي  األنشطة الرياضية، وتقالفصل بني اجلنسني يففيها اخلمر وديسكو، و 

Shakirah, 2010). 
لظهور سلوك الطلبة أو املتدربني أثناء خدمة العمالء يف املستقبل. إن عاملني يف بجب أن هتتم باملهارات االتصالية  )ب(

رون إىل األماكن السياحية. القدرة حقول السياحة ال بد أن يهتموا باملهارات االتصالية جلذب السياح الذين يزو 
على التواصل بشكل جيد اليت أمتلكها اللطلبة أو املتدربون هي ميزة ليصبح مرشًدا سياحًيا أفضل. ويف الوقت نفسه 
حيتاج املرشد السياحي إىل حتسني إتقان اللغات األجنبية جبانب اللغة املاليوية واللغة اإلجنليزية حىت يصبح التواصل 

ح أكثر سهولة وفهًما. تعد احلياة املهنية كدليل سياحي ألولئك الذين حيبون التواصل مع اجلمهور وخاصة مع السيا 
 .(Ainna Osman, 2015)السياح 

يساعد حمرك حبث جوجل على حل مشكالت استخدام الكلمات يف املواقف املختلفة واملصطلحات اجلديدة. تعد  )جـ(
أحد أنظمة الربامج يف تكنولوجيا الويب اليت توفر جمموعة متنوعة من التطبيقات اليت ميكن أن تساعد جوجل 

ميكن للمدرسني أو التعلم يف القرن احلادي والعشرين املعلمني يف تدريس القرن احلادي والعشرين وتعلمه. من نظام 
يتعلم . )Pembelajaran Google Classroom Mudahkan , (2017الطالب إنشاء مساحة صفية افرتاضية

 .الطالب جوانب اللغة مثل القواعد باستخدام حمرك حبث جوجل للعثور على البيانات عند كتابة املقاالت
باستخدام الكلمات واملصطلحات املعاصرة غري موجودة يف القواميس أو املعاجم املطبوعة. تتمثل الفوائد اليت يتم 

 تكنولوجيا املعلومات مثل جوجل يف بناء الطالب للتعلم الذايت، ومشاركة نفس اكتساهبا من التعلم املستند إىل
من خالل استخدام  .فرص التعلم، وزيادة فهم الطالب، وحتسني احرتام الذات، والوصول إىل املعلومات الصعبة

م جمموعة متنوعة من حمركات البحث يستطيع املعلم أن يقد م خمتلف الربامج التعليمية مباشرة عرب اإلنرتنت، ويقد
أشكال طرق التعليم، يبحث املعلومات الواسعة من مجيع أحناء العامل، يعطي الدافع ومتكني أساليب التعلم املختلفة، 
ينوع املواد التعليمية. وباستخدام أيضا يسمح الطلبة الستكشاف التعلم الذايت، وللحصول علي املعلومات وفًقا 

 ,TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di PPDKkbword)ملستوياهتم وقدراهتم 

2017) 
يف التعليم يغري  نظام الرتبية إىل أكثر استقاللية يف التعليم وحتدث عملية التعلم يف  2.1استخدام تطبيقات الويب إن  )د(

يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن بجذب  2.1أي مكان ويف أي وقت وأي شخص. استخدام تطبيقات الويب 
هي أيًضا جمموعة من  2.1لـتطبيقات الويب الطلبة ويشجعهم على التفكري اإلبداعي. إن الطبيعة الفريدة 

. وبالنسبة إىل تعلم اللغة العربية ألغراض (Nurul Syaida Md Zuki. 2016)املعلومات اليت يساهم هبا املستخدمون 
وينكدين، ويوتيوب، السياحة اإلسالمية الطلبة يستطيعون أن يستخدموا فيسبوك، واتساب، وإينستاجرام، وتويرت، 

استفاد الطلبة  الكلمات واملصطلحات السياحية يف املواقف املختلفة.لى حل مشكالت استخدامات وبينرتيست ع
 تلك الكلمات يف املنتديات أو معارض الصور أو مقاطع الفيديو وغري ذلك. يف معرفة كيفية استخدامات 

 
 فوزي دلفياملركز السادس للموقف التحليلي  .1
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لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف املركز اخلامس. وخلص  بنود 1معظم اخلرباء يوافقون على وضع  
 الباحث تلك النتائج كاآليت:

السياحة اإلسالمية جبانب إىل السياحة الرتفيهية، والسياحة التعليمية، والسياحة  بجب أن حيتوي النموذج موضوع ) أ (
لسياحة الوجهات الرئيسية للسياح العرب املسافرين يف  العالجية، والسياحة التجارية. توضح هذه األنواع من ا

كواالملبور. بجب الرتكيز على تعريف تلك املصطلحات من لغًة واصطالًحا. بجب أن يتم سرد األمثلة الواقعية املتاحة 
 يف كواالملبور لتسهيل القراء أو املستخدمني من السياح العرب وطلبة يف اجلامعة. ومن هنا ينبغي تقدمي وصف

األمثلة الستكمال املعلومات وفهمهم. إذا مت استخدام هذه املواد للتنزيل يف تطبيق اهلاتف الذكي، فقد يتم تقدمي 
هذه املعلومات يف شكل الفيديوهات. وأما إذا مت استخدام هذه املواد يف نشر الكتاب، ميكن حتميل الصور احلقيقية 

 املتعلقة.
الفصحى باإلضافة إىل بعض هلجات اللغة العربية املتنوع خاصة يف مواد الرتويج يفضل استخدام اللغة العربية  )ب(

 .السياحية اإللكرتونية مثل فيسبوك، وواتساب، وإينستاجرام، وتويرت، وينكدين، ويوتيوب، وبينرتيست، الواقع املعزز
دام اللغة الفصحى حىت كل إن عملية التسويق اليت هتتم بتشجيع أعمال البيع وفعالية التوزيع حتتاج إىل استخ

املعلومات التسويقية تصل إىل العمالء. الرتويج عبارة عن جمموعة اجملهودات التسويقية بإعطاء العمالء معلومات عن 
املميزات اليت ختص خدمة أو سلعة والعمل على إثارة العمل على إثارة وحث العميل على اختاذ قرار الشراء )سعيد، 

 2.1تطبيقات الويب ويج األماكن السياحية يف كواال ملبور للسياح العرب، الرتويج عرب د.ت(. وبالنسبة إىل تر 
إثارة وحث السياح العرب على زيارة كواال ملبور بإعطاء السياح العرب معلومات عن مميزات تلعب دورا مهما يف 

لهجات العربية واللغة الرمسية ألبناء اللغة العربية الفصحى هي اللغة اليت وح دت مجيع المدينة كواال ملبور. ومبا أن 
( فاستخدامها يف هذه التطبيقات للرتويج السياحي اإلسالمي 2151)أمهية اللغة العربية الفصحى. الوطن العريب  

 مطلوب للغاية. 
الناس كانت فكرة تصميم قاموس املصطلحات واألساليب اللغوية العربية السياحية اإلسالمية عظيمة يف فائدته.يفيد  )جـ(

واملختصون على حد سواء، يعتمد الرجوع إىل حروف اللغة العربية مرتبة. فكل حرف أفرد له باب خاص. وحتت  
كل باب ترتب املصطلحات هجائيا مع اعتماد اجلذر األصلي للكامة ومن مث يكون اجلديث هذا املصطلح يف فقرة 

يف احلديث عن األساليب العربية للسياحة (. و 21: 2111أو أكثر حبيث حييط باملصطلح بشكل مفيد )عبوي، 
األخرى. هناك الكثري   مم ا يُعطيها رونقًا ومجااًل خاص ًا هبا ومُيي زها عن غريها من الل غاتاإلسالمية هناك احلاجة إليه 

الذكي حىت حتميلها يف اهلاتف من األساليب املستخدمة يف الل غة العربي ة يف اجملاالت السياحة والفندقية اليت البد 
العمال يف حقول السياحة والفندقية اإلسالمية يف كواال ملبور يستطيع أن يستفيد منها يف معاملتهم مع السياح 

. ومن احملاور املقرتحة لألساليب اللغوية يف مواقف السياحة اإلسالمية هي التعارف، ويف املطار، ويف الفندق، العرب
املستشفى، ويف مكتب الربيد، وعلى شاطئ البحر، يف حمطة القطار واحلافلة،  ويف احملالت التجارية، ويف البنك، ويف

 يف املتاحف وهلم جرا.( ويف املسجد، و 5711والوداع )فؤاد جملي، 
 فوزي دلفياملركز السابع للموقف التحليلي  .7
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بالرتكيز على مواقف بجب أن يهتم مصمم، ومدرب، ومدرس، وخمرتح تطبيقات اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية 
السياحة التعليمية والتجارية. مصنف الكتاب ال بد أن يقدم النصوص، واملفردات، واملصطلحات، واألساليب العربية املتعلقة 
باالستشارة التعليمية، واالجتماع، والشؤون التجارية. وأما مدرب الدليل السياحي والعمال يف حقول التجارة ال بد أن 

لتعليم بعض التحدث واالستماع يف مواقف السياحة التعليمية والتجارية. ومن أهداف هذا التدريب يدرهبم مبهارات 
 العبارات املفيدة للحديث 

لبدء االجتماع، ولتوفري املمارسة وردود الفعل من حالة بناء عالقة يف التفاوض، ولتعلم وممارسة بعض االسرتاتيجيات لزيادة 
االجتماعات، ولتحليل وممارسة اجلمل يف سياق املفاوضة، ولتوفري ممارسة التفاوض يف مفاوضات املشاركة والتعاون يف 

باللغة العربية. وأما خمرتع تطبيقات اهلاتف الذكي ال بد حتميل  (English for Business, 2019) متعددة املتغريات املعقدة
يف اهلاتف حىت العمال يستطيعون أن يستخدموها يف أي مكان هذه العبارات، واجلمل ملواقف السياحة التعليمية والتجارية 

 ووقت.
 فوزي دلفياملركز الثامن للموقف التحليلي  .1

بنود لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف املركز الثامن. وخلص  3معظم اخلرباء يوافقون على وضع  
 الباحث تلك النتائج كاآليت:

تعلم اللغة بجب أن نرتبطها بدين هلما عالقة وطيدة يف دراسة لغة معينة. وبعبارة أخرى،  والدينالثقافة عنصري إن  ) أ (
ارتباط وال سيما هلا عالقة قوية بالدين اإلسالم والثقافة العربية. وثقافة الناطقني األصليني. بالنسبة إىل اللغة العربية 

احملافظة على اللغة العربي ة حمافظٌة على الدين. ال يكون البيان اللغة العربي ة بوحي القرآن الذي جاء للناس كاف ًة. و 
الكامل لنصٍّ مكتوٍب إال  باللغة العربي ة، ولذلك مل ينزل القرآن الكرمي إال  هبا. دوام التكل م باللغة العربي ة يُؤث ر إبجاباً 

الدين القومي )أمهية اللغة العربية،  بالعقل والدين واخلُلق. اجلهل باللغة العربي ة من أسباب االحنراف عن طريق
(. وقد ُوجد أن  هناك عالقة وطيدة بني اللغة والثقافة. ويف حني مبعرفة الثقافة العربية املتعلم أو املتدرب 2157

سيعرف سلوكيات، وأفكار، ومبادئ، وقيم جمتمع العرب. فاللغة والثقافة من األمور املتالزمة اليت ال ميكن الفصل 
(. فمعلم أو 2152ا حصل. فإن  ثقافة شعب من الشعوب تسهم يف تطور لغته وإثرائها )سهل ليلى، بينها مهم

 متدرب اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية ال بد أن يربط دراسة اللغة مع دين وثقافة الناطقني هبا. 
ب دورا مهما يف تكوين الطلبة أو املتدرب قادر التدريبات اللغوية لدورة اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية تلع )ب(

إلقاء التعليمات برنامج اجلولة السياحية باللغة العربية يف على التحدث باللغة العربية أمام السياح العرب. نشاط 
الطلبة على التحدث بثقة وطالقة. سيتم تدريب الطلبة على االطالع على املعلومات السياحية الفصل ستساعد 

مع مراعاة االهتمامات احلالية للسياح العرب. يطلب منهم أيًضا اإلجابة عن األسئلة الشائعة لدى السياح  احلالية،
عند السفر إىل مكان ما. وبالنسبة إىل السياحة اإلسالمية يف كواال ملبور، املعلم أو املدرب يستطيع أن يعطي 

األماكن السياحية املوجودة يف كواال ملبور. هذا الوجبات جملموعة من الطلبة لكي يلقي تعليمات السياحية بعض 
حمافظة سلوكيات وأخالق الدليل السياحي عندما يلقي تعليمات اجلولة  النشاط أيضا سيدرب الطلبة أو املتدرب

مهذبا وصادقا وأمينا، عدم استخدام اللغة املسيئة أو الدخول يف شجار أو السياحية. ومنها تدريب الطلبة ليكون 
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نزاعات مع السياح أو األشخاص اخلاضعني لرعايته، وأال يسيء أو ينتقد زميل أو منظمة أو حكومة أو سياسة أو 
 .(Chen Jian Yuan, 2009)محلة أو أي شخص آخر، وأن تكون املهنية، واحلفاظ على مسعة البالد 

مواقف السياحة العالجية خاصة يف الشباك، والصيدلية، وغرفة املعاجلة. بجب أن حيتوي النموذج املوضوعات يف  ـ()ج
وهتدف هذه املضوعات إىل تعلم املصطلحات يف اجملال الطيب، تعلم كيفية استخدام اجلمل والقواعد الالزمة لألطباء 

(English for specific purpose - Medicine)املهارات اللغوية من خالل املناقشات واملناقشات حول  ، تطوير
املواضيع العامة، التعرف على املصطلحات الطبية مع الرتكيز على النطق والتعابري العربية، حماكاة التواصل مع املريض 

 Ecaterina)مع الرتكيز على الصحة اللغوية(، تدريب الطلبة قراءة وفهم نص طيب باللغة العربية  (بطريقة  نصيحة

Pavel, 2014) ويف املستقبل مصمم التطبيق الذكي يستطيع حتميل املصطلحات، والتعابري، والتواصل العربية يف .
اهلاتف الذكي حىت العمال يف املستشفى، والعيادة، والصيدلية يف كواال ملبور يستفيدون منها يف معاملتهم مع السياح 

 العرب.
 فوزي دلفياملركز التاسع للموقف التحليلي  .7

بنود لنموذج اللغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية يف املركز الثامن. وخلص  4معظم اخلرباء يوافقون على وضع  
 الباحث تلك النتائج كاآليت:

بجب أن تتناول التدريبات املقدمة األسئلة املتعلقة بالوجهات السياحية ملاليزيا. الدليل السياحي ال بد أن يعرف  ) أ (
، واملواقف السياسية واالقتصادية (Epul, 2018)لعلوم الواسعة حول املواقع التارخيية، ومناطق اجلذب السياحي ا

بجب على الطلبة أو املتدربني أن يتعرضوا لتاريخ ماليزيا منذ تأسيس واالجتماعية احلالية. وبالنسبة إىل هذه الدراسة 
ألنه بجب إخبار  إتقان تاريج ماليزيا حكومة مالكا حىت يومنا هذا. قال جميب اهلل إن الدليل السياحي حباجة إىل 

والبحث والدراسة.  كل املواقع السياحية بالتفصيل. وقال أيضا حيتاج الدليل السياحي إىل العمل الكثري من القراءة
 Tugas Pemandu Pelancong)والتواصل بشكل جيد مواكبة تطور مكان يزورونه الدليل السياحي اجليد هو الذي 

Bukan Mudah, 2018) اجليدون دائًما ما يكونون على اطالع دائم مبعلومات ماليزيا وعلى . فالطلبة أو املتدربون
الدليل يف الفصل الدراسي. هذه القيم والصفات مطلوبة لتلبية احتياجات استعداد دائًما لألسئلة اليت يتم طرحها 

 السياحي يف املستقبل.
هارات تقدمي املعلومات السياحية باملزاح والغناء والقصيدة. إن الدليل السياحي اجليد هو الذي يفكر يهتم النموذج مب )ب(

ومن النتباه إىل املعلومات اليت يرغبون يف نقلها. دائًما طريقة مبتكرة لتقدمي املعلومات من أجل جذب السياح ل
. فالدليل السياحي ال (Lezah, Rosy, 2018)التاريخ تعترب مادة مملة من العصور القدمية املعروف يف املدرسة مادة 

متاحة للسائحني بطريقة مرحية وغري رمسية.   قصص التاريخبد أن يلعب دوره لكي يغري هذه الظاهرة حىت يكون 
السياح مثل الناس العاديني الذين حيتاجون إىل الرتفيه. اإلسالم هو الدين الذي أنرله اهلل سبحانه وتعاىل وفقا 
للطبيعة البشرية. لذلك يسمح اإلسالم للبشر بالرتفيه. الغالبية العظمى من العلماء العظماء مثل يعتقدون أن األغاين 

 Abdullah Md)يت تغىن عادة يف احلياة اليومية مثل الغناء والشعر لتخفيف األثقال الثقيلة وختفيف رحلة املسافرين ال

Zin, 2015) وجبانب ذلك، إن أنشطة عرض الشعر، واملسرحية، والتمثيل ستتشجع الطلبة على التحدث باللغة .
ستجعل الطلبة أو املتدربون جريًئا وواثًقا ومتحمًسا هذه األنشطة العربية يف شكل تفاعل يف الفصول الدراسية. 
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للغاية وخالقًا ومنضبطًا. وهتدف هذه األنشطة إىل ضمان استعداد الطالب عقلياً وعاطفياً لدخول صناعة السياحة 
 ستجمع هذه األنشطة بني مجال الفن وإجادة اللغة اليت ستمنح الطلبة أو املتدربني املبدعني.يف املستقبل. 

 فوزي دلفياملركز العاشر للموقف التحليلي  
بجب أن يهتم النموذج باملهارات االتصالية على شكل عام. حيتاج العمال يف حقول السياحة إىل سيطرة املهارات االتصالية 
أو الكالم الفعالة خاصة باللغة العربية عندما يتعاملون بالسياح العرب. ومن أهداف دراسة هذه املهارات لطلبة أو متدريب 

 ونطق املختلفة، والتنغيم النربب نطقهاو  العربية اللغة أصوات نطق تدريبهمسالمية هو اللغة العربية ألغراض السياحة اإل
 مستخدما أفكارهم عن وتعبري الطويلة، واحلركات القصرية احلركات بني النطق يف والتمييز واملتشاهبة، املتجاورة األصوات

 الكالم، لغة يف خاصة العربية يف الكلمة رتكيبل الصحيح النظام مستخدما أفكارهم عن تعبري املناسبة، النحوية الصيغ
  لفظية ثروة واكتساب ذلك، أشبه ما و العدد ومتييز والتأنيث التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض استخدام

 نفسه عن وتيعبري واملناسبة، املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض واستخدام وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية
 ومرتابط متصل بشكل هبا والتحديث العربية باللغة التفكري يتمكن وأن البسيطة، احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا تعبريا

 مقبولة. زمنية لفرتات
 فوزي دلفياملركز احلادي عشر للموقف التحليلي  .51

اصر اللغوية، والثقافية، والسياحة اإلسالمية. تتكون كل الوحدات الدراسية للغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية من العن
( إىل ثالثة مداخل وهي املدخل اللغوي وهو يهدف إىل 2113وقد قسم مدخل اللغة العربية ألغراض خاصة )طعيمة، 

حتديد املواقف التيت تستخدم فيها اللغة، ومن مث حتديد األداء اللغوي املناسب. وأما املدخل املهاري يهدف إىل حتديد 
عمليات واألساليب اليت تساعد الدارس على األداء اللغوي اجليد دون الوقوف عند مستوى لغوي معني. ومدخل الدارس ال

نفيه يتص بعملية التعليم لديه، أي يركز على حتديد أساليب اكتساب الكفايات الالزمة باملعلم إىل الدارس، إذ أصبحت 
( تتكون املهارات اللغوية حسب األمهية وحاجات الدارسني هو 2151مركزية الدارس على كل إنسان. وقال حممد جنيب )

التحدث، واحلوار اإلرشاد، والتزاصل اجلماعي، وقراءة النصوص املعاصرة، واالستماع وفهم املسموع. وأما احملتوى اللغوي 
صوات. وأما احملتوى فيكون على موضوعات حنوية، وموضوعات صرفية، ودراسة املعاجم االصطالحية املتخصصة، وعلم األ

املعريف والثقايف حيتويان على األماكن السياحية، والفنادق، واملواصالت، ومرشد السياح. وبالنسبة إىل هذه الدراسة أن 
احملتوى املعريف والثقايف هي ما تتعلق بالسياحة اإلسالمية كالطعام احلالل، والفنادق اإلسالمية، أداب السفر املسلم وغري 

 ذلك.
 فوزي دلفيالثاين عشر للموقف التحليلي  املركز .55

بجب تطبيق فهم عميق ملفهوم السياحة اإلسالمية على  موضوع تعريفات السياحة اإلسالمية ومفاهيمها. نموذجبجب أن حيتوي ال
الطلبة أو املتدربون الطلبة أو املتدربني حىت يتمكنوا من فهم القيم واخلصائص اليت متيز بني السياحة اإلسالمية والسياحة التقليدية. 

سياحة احلالل"، و"سياحة الشريعة"، و"السياحة الصديقة أيضا حباجة إىل معرفة املصطلحات األخرى للسياحة اإلسالمية ومنها "
. عالوة على ذلك، هناك بعض (Crescent Rating, 2015)للمسلمني" هي املصطلحات األكثر شيوًعا، واليت تستخدم بالتناوب 

الصلة مثل "الضيافة احلالل" و "الفنادق املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية" و "السفر احلالل احلالل" فيما يتعلق  املصطلحات ذات
 ,Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries)باخلدمات يف هذا القطاع
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ومفاهيمها هي القرآن الكرمي والسنة النوبية الشريفة. كأقوال اهلل تعاىل  ومن مصادر رئيسة لتعريفات السياحة اإلسالمية .(2017
 ,.Lina et.al)، 7، سورة الروم اآلية 51، وسورة امللك اآلية 21يف احلديث عن أمهية السفر يف االسالم يف سورة العنكبوت اآلية 

2012. Jabil Mapjabil, et. al., 2015, Haliza, 2019,) وسورة النحل 55، وسورة األنعام اآلية 537، سورة آل عمران اآلية ،
، وأخالقيات اللباس يف سورة  (Jabil Mapjabil, et. al., 2015)41، وسورة احلج اآلية 17، وسورة النمل اآلية 31اآلية 

 ,.Mohamed Batour, et. al) 32اآلية ، وحترمي االختالط بني الرجال والنساء غري املتزوجني يف سورة اإلسراء 17األحزاب اآلية 

2011. Intan Shafina, et. al., 2017)،  75-71وحترمي اخلمر يف سورة املائدة اآلية (Intan Shafina, et. al., 2017) . 
 فوزي دلفياملركز الثالث عشر للموقف التحليلي  .52

بجب أن حتدث باللغة العربية العملية يف شكل تفاعل يف الفصول الدراسية أو الدورة التدريبية. هناك كثري من التقنيات  
يف تدريس اللغة العربية، هناك بعض التفاعلية يف تعليم مهارة الكالم يف الفصل أو الدورة، ومنها التقنيات الفنية من خالل لعبة. 

إلمياءات والصور واخلطوط والكتابة. تنقسم األلعاب اللغوية إىل فئات تؤكد على الصوت واحلركة. امليزات األساسية للصوت وا
وأما التقنيات الفنية من خالل النشاط واإلبداع هتدف إىل تعزيز كفاءة اللغة العربية لدى الطلبة أو املتدربني، ميكن املعلم أو 

من خالل األمثلة التالية من األنشطة وهي القيام باحملادثة باللغة العربية  املدرب تنفيذ أنشطة اللغة وكذلك عرض إبداع الطلبة
قراءة الصحف العربية لتحسني  باللغة العربية لتحسني مهارات التحدث،و اخلطابةمسابقة لتنمية مهارات االستماع والتحدث، 

مهارات القراءة، وعرض الفيديو أو الفيلم باللغة العربية لتحسني مهارات االستماع. وإضافة إىل ذلك، التقنيات الفنية باستخدام 
التعليمية ال ميكن إنكار أن الوسائل ينبغي علينا أن نستخدمها اليوم. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من وسائل تعليمية حديثة 

فيها  (VLE Frog)يف شكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سامهت يف العديد من اآلثار اإلبجابية. لدينا يب إيل إي فروغ 
وغريها من  (Frog Boost)، وفروغ بوست (FrogPlay)جمموعة متنوعة من التطبيقات مثل املوقع، والتخصيص، وفروغ بلي 

تساعد املعلمني يف جعل تعليم اللغة العربية وتعلمها أكثر تشويًقا وتفاعلية يف الفصل الدراسي أو  األدوات املصغ رة اليت ميكن أن
 ,Dedek Febrian, Maimun Aqsha Lubis, Irma Martiny Md Yasim, Nur Syamira Abdul Wahab)الدورة التدريبية

2017) . 
 فوزي دلفياملركز الرابع عشر للموقف التحليلي  .53

يف تصميم الكتب وتطبيقات اهلاتف الذكي للغة العربية ألغراض السياحة اإلسالمية فال بد حتميل فيها العناوين  
وجهات سياحية يف ماليزيا وكواال ملبور. يستطيع املصممون استفادة من كتيب "دليل السفر ماليزيا" )د.ت( الذي نشرته وزارة 

م املصنف هذه الكتيب إىل العناوين وجهات سياحية حسب أربع املناطق. تتكون املناطق الفن والثقافة والسياحة املاليزية. وقد قس
الوسطى من كواال ملبور، وسالجنور، وبوتراجايا. وحتتوي املناطق اجلنوبية على نيجريي مسبيالن، ومالكا، وجوهر. وتتحدث املناطق 

ساحل الشمايل تتكون من هبانج، وتريينجانو، وكالنتان. ويف الشامالية عن برياك، وبينانج، وقدح، وبرليس. وأما يف منطقة ال
مناطق شرق ماليزيا حتتوي على صباح، وسرواك، والبوان. وفيه أيضا معلومات إضافية مثل الشمس والبحر والرمال، والغوص، 

تسوق، ومنتجعات املياه املعدنية واملغامرة البيئية، والثقافة والرتاث، واالحتفاالت واملهرجانات، وممارسة الرياضة واألنشطة، وال
 والصحية، وأماكن وفعاليات أخرى.  
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