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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Due to the growth observed in the health tourism sector, learning Arabic language 

for health tourism purposes has turned into a principal necessity within the last 

decades. However, to this day no curriculum based upon the appraisal of these needs 

has been proposed for this specific type of Arabic learning. The purpose of the 

present study is to analyze the linguistic needs of those keen on learning Arabic for 

health tourism purposes, and also to categorize these needs. This paper is considered 

to be the first step required for planning a specialized curriculum for this type of 

learning. To collect the relevant data, we have carried out a survey using 

questionnaires and interviews. The database comprises the information of 130 male 

and female graduates of Arabic language and literature, who have received their BA, 

MA and PhD from 19 public universities in Iran. Having interviewed the tour leaders 

and staff working in the health tourism sector, we concluded that the linguistic needs 

of Arabic enthusiasts for the purpose of health tourism can be divided into four basic 

elements: the four language skills, the specialized information pertaining to medical 

tourism, the specialized information about curative tourism and the basic, primary 

skills for guiding tourists. Each of these parts contains some auxiliary needs that will 

be referred to in the following. The results derived from the questionnaire indicated 

that the four language skills and the basic and primary skills for guiding tourists 

stand first amongst the Arabic enthusiasts’ needs with the purpose of health tourism, 

and that the information relating to medical tourism and also curative tourism is of 

lesser importance. 
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العالجيممة بحممبل م لبمما مهممما وممالل العقممود اموممطا ن ممرا لنمممو ق مماع    السممياحةتعلّممم اللغممة العربيممة لغممرض إن 

، ولكن مع ذلك ال توجد برامج تعليمية مصمممة علمأ بسماس حتليمل احلاجما  لمرا الغمرض.        السياحة العالجية

 لممراغبني يف تعلّممم اللغممة العربيممة لغممرض السممياحة العالجيممةل اللغويممة اجمما وهتممده هممرد الدراسممة إ  حتليممل احل

لنموع ممن المتعلّم.    ؛ وتعدّ الدراسة احلالية اخل وا امو  لتصميم برنامج خمتص هبمرا ا صنيف هرد احلاجا وت

جلمممع البيانمما ، وتكونممت عينممة   واملقابلممة االسممتبانة  يت  الدراسممة علممأ املنممهج املسممدم واسممتخدمت بدا  داعتمممو

مراحممل البكممالوريوس واملاجسممتط والممدكتوراد،  اللغممة العربيممة وآداهبمما يف ا وورّيممة يفيممورّ 130 الدراسممة مممن

ء املقابلة مع املرشدين السياحيني والعاملني يف ق اع السمياحة  وبعد إجرا إيرانية حكومية. جامعة 19 أتتوزع عل

لممراغبني يف تعلّممم اللغممة العربيممة لغممرض السممياحة      اللغويممة لاجمما  توحمملت الدراسممة إ  بنممه سكممن تقسمميم احل    

إ  بربممع حاجمما  بساسممية هممم: املهممارا  اللغويممة امربممع، واملعلوممما  املختصممة بالسممياحة ال بيممة،           العالجيممة 

ما  املختصة بالسياحة االستشفائية، واملهارا  امساسية لإلرشاد السياحم؛ ويشتمل كمل واحمد ممن همرد     واملعلو

واملهممارا  امربممع املهممارا  اللغويممة  امقسمماع علممأ حاجمما  سرعيممة سمميويت ذكرهمما. وبالبتممت نتممائج االسممتبانا  بن      

 للغة العربية لغرض السمياحة العالجيمة  م اتعلّلإلرشاد السياحم توتيان يف مقدمة حاجا  الراغبني يف امساسية 

السمياحة االستشمفائية   املعلومما  املختصمة ب  املعلومما  املختصمة بالسمياحة ال بيمة و    كما تويت ، من وجهة ن رهم

 من حيث اممهية. يف املرتبة الثانية

 :الكلما  الرئيسة

 حتليل احلاجا ، 

 تعلّم اللغة العربية، 

 السياحة العالجية.

(. حتليل احلاجا  اللغوية للراغبني يف تعلّم اللغة العربية لغرض السياحة 2023وي، سيدرضا؛ متقم زادد، عيسأ؛ مطزائم، سرامرز؛ حامتم، جواد)موس :العنوان

 . 85-69( 1) 19، جملة اللغة العربية وآدابه. العالجية
LQ.2022.335220.1221-10.22059/JALDOI: http//doi.org/ 
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 71           ديگراني و موسو /  حتليل احلاجات اللغوية للراغبني يف تعّلم اللغة العربية لغرض السياحة العالجية

 املقدمة

ذلك من و ،سكن القول إنه بهم و واو واحة تعليم اللغة مغراض برامجيعد حتليل احلاجا  اخل وا امو  لتصميم 

 ، بي إهنم حيتاجون إ  تعلّم مهارا  لغوية ومفردا  وقواعدني اخلاحةتعلّمتُبىن علأ بساس حاجا  امل الربامجهرد 

القدرا علأ استخداع اللغة لغرض واص كالغرض الديين بو السياحم بو الدبلوماسم  ة واحة لكم يكتسبواومواقف اتصالي

دريس والتقومي طرق التبحيانا و املختار واحملتوىا املرجوامهداه تلف عناحر هرد الربامج كختلرلك س .بو سائر امغراض

 .توجد يف كثط من اجلامعا  اللغة العربية لألغراض العامة اليتتعليم عن عناحر برامج 

سال شك بن السائدني الرين يزورون البلدان املختلفة  هناك عالقة وطيدا بني السياحة وتعليم اللغا  امجنبية.هرا و

ي لبوا املساعدا من املرشدين بو بن  املستخدمة يف هرد البلدان للتواحل مع اآلوريناللغة  حيتاجون إ  بن يتقنوا

 يب علأ املعنيني بتعليم اللغا  امجنبية بن يولوا عناية كثطا بتعليم اللغة لألغراض السياحية سلرلك السياحيني.

ال سكن غض الن ر عن بمهية وجتدر اإلشارا إ  بنه  .وتصميم الربامج التعليمية املناسبة إلعداد املرشدين السياحيني

 ول. االهتماع بالسائدني وق اع السياحة بوحفه مصدر دول مهم للد

 ،العامل العريبسفم  .بنوعيها ال بية واالستشفائية نقسم السياحة إ  عدا بقساع ومن بمهها السياحة العالجيةوت

سكن للدول املختلفة بن هتتم هبرا وان القا من هرا،  ؛والل العقود اموطابالغ موضع اهتماع  ت السياحة العالجيةبحبد

مكانيا ، وجود العدد ومن هرد اال العرب؛ العالجيني لالزمة الستق اب السائدنيمكانيا  ار االالنوع من السياحة وتوسّ

يثبت وهرا اممر  ؛العالجية الرين يتقنون لغة م لوبة للتعامل الوظيفم يف ق اع السياحةالكايف من املرشدين السياحيني 

امج، ولرلك سإن الدراسة نالرب هراوجد مثل ولكن مع ذلك ال يرا الغرض. لنا بمهية تصميم برنامج تعليمم مناسب ل

حتليل احلاجا  اللغوية للراغبني يف تعلّم اللغة عن طريق ربنامج ال هرالتصميم متهّد ال ريق  احلالية هتده إ  بن

 بن جتيب عن امسئلة التالية:وحتاول الدراسة . العربية لغرض السياحة العالجية

وكيف وجهة ن رهم  من لغرض السياحة العالجيةالعربية  اللغة تعلّميف امساسية للراغبني اللغوية ما هم احلاجا   -1

 ؟سكن تصنيفها

لغرض العربية  اللغة تعلّمامساسية للراغبني يف اللغوية ما هو مدى احلاجة إ  كل قسم من بقساع احلاجا   -2

 ؟وجهة ن رهم من السياحة العالجية

 وبما الفرضيا  سهم:

ملختصة بالسياحة العالجية، ويشتمل كل واحد من هرين املهارا  اللغوية، واملعلوما  ا بهم احلاجا  هم يبدو بن -1

 حاجا  سرعية. القسمني علأ

املعلوما   اجة إ  املهارا  اللغوية، بينما حنتاج إ بسراد عينة الدراسة يعتقدون بننا بنسبة كثطا حب يبدو بن -2

 .بنسبة قليلة املختصة بالسياحة العالجية

 راسا  السابقةالد

وتعليم اللغة العربية مغراض واحة اللرين لما عالقة حتليل احلاجا   مبجريت يف حقلهناك دراسا  وحبوث كثطا 

 ونشط سيما يلم إ  بمهها:هبرد الدراسة؛ 

ء المإلاا مهارم تعلين مة التراالي  لؤلفاملاف موق» ع(، املعنونة2021ورون )سرزانه وآحاجم قامسم، دراسة  -1

. نشر  هرد الدراسة يف «)دراسة وحفية حتليلية: بدب الكاتب البن قتيبة؛ كتاب "تقومي اليد" منوذجا( هنيةض املغراألل

بدب "و اهتمت بالتمعن يف جتارب السلف الصاحل املرتب ة مبهارا اإلمالء من والل دراسة  جملة اللغة العربية وآداهبا

بسفر  نتائج هرد الدراسة عن  ."تقومي اليد" قسما منه لتعليم اإلمالء مسميا بم الدينوري الري اوتص البن قتيبة "الكاتب

االهتماع البالغ لدى علماء اللسانيا  الوظيفية من السلف مبهارا اإلمالء وكا تبني لنا إجنازاهتم التعليمية املبكرا واليت 

 املهنية. سكت اعتبارها تقدما ملدوظا يف جمال تعليم املهارا  اللغوية لألغراض
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ة واحض مغراة العربية اللغم متعلّمب طال  حاجال حتلي»املعنونة (، ع2019)سعيدا عمر حممد  ،الايندراسة  -2

للغة  ادقيق اقدمت وحفو جملة العلوع التربويةيف  الدراسة نشر  .(«يةالعاملد االقتصاة كلي يف نياملتعلّمة حالة )دراس

؛ وبالتايل مت حتليل حاجا  طلبة االقتصاد بناءً علأ البيانا  ادارسني ن ريالعربية مغراض واحة وحتليل حاجا  ال

: حتديد جدوى تعليم ما يلم املستقاا من االستبانة اليت استخدمتها الباحثة. من النتائج اليت بسفر  عنها هرد الدراسة

ختصني يف االقتصاد يهتمون بتنمية ؛ إن املاومهني االلغة العربية مغراض واحة يف تلبية حاجا  طلبة االقتصاد لغوي

 حىت يستخدموهنا يف بعمالم التخصصية. سهم مص لدا  االقتصاد بالعربية قدراهتم علأ

ا  تعلّممل ةحتليل احلاجا  اللغوي»املعنونة  ،ع(2019سارا عبد اهلل ووالد عبد العزيز الدامغ )القد اين، دراسة  -3

جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسا  التربوية  نشر  هرد الدراسة يف .«ةينيغراض دلناطقا  بغطها ما ةالعربي غةالل

الالث  تبلغ ةغراض دينيلناطقا  بغطها ما ةالعربي ةاللغا  تعلّماللغوية ملاحلاجا  إ  بن  انالباحثتوحل و والنفسية

 ية،نآيا  القرور واآلسمن ال ةلعامسكار اسهم امو ،ياتهآسهم معاين القران الكرمي لتدبر  :برزهابمن  ةلغوي ةحاج عشرا

  .رشاد عند مساعهاواإل ايف الدعو ةسهم معاين املفردا  املستعملو

احلاجا  اللغوية للعاملني باجملال »املعنونة (، ع2016وعبد الرمحن بن شيك )إسالع يسري علم ، احلدقمدراسة  -4

تتضمن  للداجا  نهائيةالقائمة بن الإ  الباحثان توحل  .جملة الدراسا  اللغوية وامدبيةواليت نشر  يف  «الدبلوماسم

حاجة لغوية ذا  بمهية عالية وحاجتني مهمّتني سقط، وسيما خيصّ بمهية املهارا  اللغوية لدى العاملني يف  ستّ عشرا

للمجتمع وبوطا  اجملال الدبلوماسم جاء  مهارا التددث يف الصدارا، تلتها مهارا االستماع، مث القراءا مث الفهم الثقايف

حاجا  مهمة سقط. وسيما يتعلق  الالثحاجا  ذا  بمهية عالية جدا ومثاين ت كانالكتابة. ويف اجلانب الثقايف مهارا 

بلغت %(، كما 71البالد احمللية )املصادر الصادرا بلغة  بلغت نسبةملعرسة بوبار الدولة املضيفة مبصادر املعلوما  املفضلة 

 .%(79) دولة املضيفةاللغة الفصدأ للنسبة 

اللغة العربية مغراض وظيفية: تعليم اللغة العربية »املعنونة (، ع2011إبراهيم ووان نور الدين ) ن،سليمادراسة  -5

. قاع املؤلفان يف هرا البدث بتلخيص كتاب "منهج اللغة العربية جملة اإلسالع يف آسياواليت نشر  يف  «للمرشدين السياحيني

كُتب لكم يعني املرشدين السياحيني ملساعدا السائدني العرب الرين يزورون ماليزيا كل عاع. وذكر الباحثان  ، الري"للسياحة

؛ 2و 1م ار كواالملبور الدويلِّ؛ ماليزيا   ؛يف امل عم ؛يف الق ار ؛منها: يف ال ائرا ،درسا 33وحدا، و 23بن الكتاب يتضمن 

سابقة ختتص مبوطا )الثالثة والعشرون( لعشرين متثل كل والية وحدا؛ والوحدا امومن الوحدا السابعة إ  الوحدا الثانية وا

 سؤال عن ماليزيا وامماكن السياحية والدول اإلسالمية. 100مكونة من وهم شريفة بني ال الب 

 تعلّم يف لراغبنيل اللغوية اجا حتليل احل بنه ال توجد دراسة يف جماليُالحَظ السابقة الدراسا   مراجعة واللمن 

حتديد هرد احلاجا  وتصنيفها وترتيبها حسب  ،من مع يا  الدراسة احلالية؛ سلغرض السياحة العالجيةاللغة العربية 

نتائج هرد من املتوقع بن تفيد . وكل سئة عندذكر بهم حاجة مقارنة آراء الفئا  املختلفة من املتعلمني بغرض و اممهية

 .ة العربية لغرض السياحة العالجيةمصممم برامج تعليم اللغ الدراسة

 املفاهيم الن رية

 اللغوية حتليل احلاجا 

 ي لب من بجلها عملية حتديد االحتياجا  اليتيف جمال تعليم اللغة وهو  اكثط يُستخدع»مص لل  حتليل احلاجا إن 

اداً قبل تصميم املنهج الدراسم عحتليل احلاجا   وحنتاج إ  ؛لألولويا  ااالحتياجا  وسقهرد وترتيب  ،غةالل تعلّمامل

ساعلية التعلّم وزيادا  بمهية حتليل احلاجا  يف بنه يساهم يفتتمثل  .(Richards & Schmidt, 2010: 389) «لتعليم اللغة

ه احلاجا  اللغوية بوهنا عرّتو رغباهتم.بصلة ل تعلّم دروس ال متتّ علأ ية عند ال لبة؛ مهنم ليسوا مرغمنيالداسع

ع: 2006)طعيمة والناقة، « ةمعين ةلغ تعلّميف  ةًورغب اداولي احساسإرس او العوامل اليت تولد عند الدبوالدواسع  البواعث»

 وتصميم املناهج الدراسية له. املعنيني بتعليم اللغةوتقع املسؤولية عن سدّ هرد احلاجا  علأ عاتق  (.224
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 لغويةالربامج لإلجنليزية مغراض واحة، حيث ازداد ال لب لبعد ظهور ا»وقد استخدع حتليل احلاجا  يف تعليم اللغة 

ولرلك تعتمد برامج تعليم اللغة مغراض  (.76ع: 2007)ريتشاردز،  «ستينيا  القرن العشرين امليالدياملتخصصة منر 

 حتليل احلاجا . مرحلة واحة اعتمادا كليا علأ 

 ،واالوتبار ة،االستبان»بدوا  خمتلفة مثل  الباحث دعيستخيف عملية حتليل احلاجا   الالزمة للدصول علأ املعلوما 

، اليت سيتم سيها استخداع اللغة التالية: املواقفعلوما  املحلصول علأ إ  ا حتليل احلاجا  ويسعأ .واملالح ة لة،واملقاب

اليت  لحواتالطرق  نواعبة، واللغإ   تعلّمبجلها حيتاج املمن اليت ض اغرام، ويتواحل املتعلّم معهم امشخاص الرينو

 اللغوية مستوى الكفاءاو(، غط الرمسموالتواحل ، الرمسموالتواحل ، والتددث، كتابة)مثل ال إليها تعلّمحيتاج امل

واجلدير بالركر بنه إذا اوتار الباحث عينة كبطا يصعب عليه احلصول  .(Richards & Schmidt, 2010: 389) «امل لوب

 عرب استخداع بداا االوتبار بو املقابلة.  علأ املعلوما  املركورا

 تعليم اللغة مغراض واحة

)لألغراض  برامج لتعليم العربية للدياا»ها تنقسم بشكل عاع إ  نوعني: غطلناطقني ببرامج تعليم اللغة العربية لإن 

لعربية سوى االتصال بالعربية ه لتعلّموهم الربامج العامة الىت ينخرط سيها مجهور متعدد الصفا  ال يهده من  :العامة(

سيها   وهم الربامج النوعية الىت ينخرط :احةاخلغراض أليف مواقف احلياا املختلفة. والنوع الثاىن برامج لتعليم العربية ل

(، AAPوتتعدد بنواع هرد الربامج اموطا، سمنها العربية مغراض بكادسية ) .مجهور ذو طبيعة واحة وحاجا  حمددا

« ( وغطهاAEP(، ومنها العربية لرجال التربية )ABP(، والعربية لرجال امعمال )AOPمغراض وظيفية )والعربية 

 . (1ع: 2003)طعيمه والناقة، 

وجتعلها هرد  قارنة مع تعليمها مغراض عامة،تنتهم عملية تعليم اللغة مغراض واحة يف وقت بسرع وبتكلفة بقل بامل

 حداب املهن علأ تنمية بدائهم املهين.ب اساعدامليزا بنسب الربامج مل

ة؛ التركيز علأ املتعلّم وحاجاته اخلاح -1 سيما يلم: ةغراض واحم اللغة هم وصائص مناهج تعليمب وسكن تلخيص

ة ساليب اخل اببالتركيز علأ املهارا  و -3 ؛وطريقة التدريس مبا ينسجم وبغراض املتعلّمهداه واحملتوى ام اوتيار -2

 & Hutchinson؛ 115ع:  2006)مدكور وهريدي،  سيها ةاستخداع اللغاملتعلّم اليت ينوي التواحلية للمواقف  املناسبة

Waters, 1987: 1918: 2017السيد علم،  ؛.) 

 وبنواعها السياحة مفهوع 

وطنهم ال بيعم عن م اشخاص وإقامتهم يف بماكن بعيدنشاط بو سفر ام»من مة السياحة العاملية عرّست السياحة بوهنا إن 

بربع  تزيد عن»وهرد اإلقامة تكون لفترا  .(14ع: 2017، )رضا« وذلك بغرض الترسيه والعمل وغطها من امغراض

 (؛17: ع2016)كايف وكايف،  «وعشرين ساعة وتقل عن عاع واحد

 Religious) السياحة الدينية، و(Recreational tourismهناك عدا بنواع للسياحة منها السياحة الترسيهية )و

Tourism)و ،( السياحة الرياضيةSport Tourism)و ،(  سياحة املؤمتراMeeting Tourism)سياحة رجال ، و

، (cultural tourismالسياحة الثقاسية )، و(Ecotourismالسياحة ال بيعية )، و(Business tourismامعمال )

نا يف هرد الدراسة هو السياحة العالجية وسنت رق سيما يلم . وما يهم(Health Tourismالسياحة العالجية بو الصدية )و

 إ  ذكر مفهومها وبنواعها.

 السياحة العالجية

بالبدث عن االستشفاء والعالج من اممراض املختلفة كما قد يكون هرا النوع من السياحة »يرتبط هرا النوع من السياحة 

 (.21ع: 2017)رضا، « املرضبغرض احلصول علأ سترا نقاهة بو لقضاء وقت بعد سترا 
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 (medical tourism)السياحة ال بية بن هناك نوعني من السياحة العالجية ومها إ   وصائيونام وقد ذهب

 : تالياوسنشرحهما  (curative tourism, Wellness Tourism) والسياحة االستشفائية

 السياحة ال بية 

 السفر للعالج بو إلجراء جراحة معينة يف بحد املراكز ال بية؛ ويف هرد السياحة اليت يهده هبا السائل إ »املقصود هبا 

حلالته املرضية وحيتاج بعدها إ  سترا من النقاهة يقضيها يف إحدى  ااحلالة يكون السائل حتت إشراه طيب دقيق وسق

 (.23ع: 2017ضا، ر)« حلالته الصدية ااملنتجعا  وسكن بن يزاول واللا بعض امنش ة السياحية امورى وسق

 السياحة االستشفائية 

تتواسر سيها وصائص طبيعية حمددا تعاجل العديد من اممراض حبيث تعد »السياحة االستشفائية ترتبط مبناطق حمددا 

ومياد  ،كربيتيةالعدنية واملياد امل»ومن بهم هرد اخلصائص (. 32ع: 2000)اخلويل،  «عن العالج باملركّبا  الدوائية بديال

و واجل ،نقماليد اجلنا  ، واملداسئةالرمال الو ، بيعيةالشعة املواد وامل ،تميزاملكيميائم التركيب الياد ذا  بدر، واملال

هرا النوع من سثّل و (.112ع: 2019دايب، ؛ يُن ر بيضا: 34: ع2006)الشيمم، « ةا  العالجيصدّاملَ، واهاجلعتدل امل

 الوقاية من اممراض.يف جمال دورا بارزا السياحة العالجية 

 ال ريقة واإلجراءا 

لغرض اللغة العربية  تعلّمتدليل حاجا  الراغبني يف واملنهج املسدم ل لميالتدل-املنهج الوحفم أاعتمد  هرد الدراسة عل

 . السياحة العالجية

ة يرانيا  اإلامعاجلا بة وآداهبياللغة العرب بقساع وريم من جمتمع الدراسةط ة اوتيدانيبجل إجراء الدراسة املومن 

 جامعة 19 أعينة علهرد التتوزع وريج وورية.  130نة الدراسة من يون عكة يف خمتلف املراحل الدراسية. وتتيومكاحل

هبشيت، واخلوارزمم،  ديطباطبايم، والشهطهران، والعالمة مدرس، و تربيةوهم:  من اجلامعا  احلكومية اإليرانية

 ، وسيستان وبلوشستان،، والشهيد مدين، ويزد، واراكوسردوسم الن،ي، وجازطوالزهراء، وبحفهان، وقم، وش

 .، ومازندرانورازي، والشهيد تشمران، واملص فأ

والفئة ، اإلرشاد السياحم جتربة مزاولة مهنةو ، هر توزيع عينة الدراسة حسب اجلنسالتالية ت الرسوع البيانية

 .ومناطق البالدواللغة امع،  ،والشهادا اجلامعيةالعمرية، 
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 الدراسة بدوا 

 لغرض السياحة العالجيةاللغة العربية  متعلّاحلاجا  اللغوية للراغبني يف   بهم ت الدراسة بداا املقابلة للتعرّه إاستخدم

. وبعد إجراء املقابلة مع حول بهم احلاجا  اللغوية وتصنيف هرد احلاجا ؛ وكانت املقابلة تشتمل علأ بسئلة مفتوحة

إ  هؤالء امشخاص ها يم احلاجا  اليت ذكرتقسإ  بنه سكن  ناتوحلاملرشدين السياحيني والعاملني يف ق اع السياحة 

  كالتايل: رئيسة عة بقساعبرب

 . اع، والتددث، والقراءا، والكتابةاملهارا  اللغوية: وتشتمل علأ االستم -1

املعلوما  املختصة بالسياحة ال بية: وتشمل التعرّه إ : اإلسعاه امويل، وبهم املستشفيا  التخصصية وودماهتا،  -2

كز احلصول علأ امدوية، وبهم امطباء اموصائيني، وبعض العمليا  وبنواع امدوية، وبنواع اممراض، وبهم الصيدليا  ومرا

 اجلراحية، وبنواع التخصصا  ال بية، وقوانني عقوبة امو اء ال بية، والقوانني العامة للسياحة العالجية.

ا  ة، واملصدّاملعلوما  املختصة بالسياحة االستشفائية: وتشمل التعرّه إ : املياد العالجية، والبدطا  املاحل -3

 العالجية، واحلماما  العالجية، ومحاما  امعشاب، والعالج بالتدليك، وامطباء التقليديني، وامعشاب ال بية. 

بوالقيا  وقواعد مهنة اإلرشاد السياحم، وقوانني  :املهارا  امساسية لكل مرشد سياحم: وتشمل التعرّه إ  -4

الثقاسة العربية، أ إدارا اجملموعا ، ومهارا التواحل مع اآلورين، والقدرا علواإلقامة، والسفارا ، وقراءا اخلرائط، 

 اح، واإلقامة يف الفنادق. وطرق اجتراب السيّ

املركورا؛ ولرلك امقساع امربعة  مدى احلاجة إ  كل واحد من عرسةمل ستبانةاالمن بداا بيضا استفاد  الدراسة 

 .اليت ذكرناهايف كل قسم باحلاجا  الفرعية  الفقرا ت تصاشتملت االستبانة علأ بربعة بقساع واو

وللتوكد من حدق االستبانة قمنا بعرضها يف حورهتا امولية علأ اموصائيني يف جمال تعليم اللغة العربية؛ ويف ضوء 

 38من آرائهم وتوجيهاهتم قمنا حبره وتعديل وإضاسة بعض الفقرا  وبحبدت االستبانة يف حورهتا النهائية مكونة 
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كثط،  -4متوسط،  -3قليل،  -2قليل جدا،  -1( ذي النقاط اخلمس )Likert scaleسقرا. واستخدمنا مقياس ليكر  )

 كثط جدا( لقياس الفقرا  يف االستبانة. -5

وجود  مما يشط إ  (0.970)رونبا  بلفا وبلغ هرا املعامل كوقد مت حساب معامل البا  االستبانة باستخداع طريقة 

 .االستبانةة اتساق وترابط جيد بني سقرا  عالق

 توحيف وحتليل بيانا  الدراسة 

 وحف آراء عينة الدراسة

ونويت سيما يلم مبتوسط آراء ( spssاليت مألهتا عينة الدراسة باستخداع برنامج ) املعلوما  املستخرجة من االستبانا حتليل مت 

الفروق بني اخلريني حسب  بتدليل داللة مث نويت ،يف االستبانا  ااخلريني حول كل واحد من احملاور امربعة املركور

 ومزاولة مهنة اإلرشاد السياحم. واللغة امع،اجلنس، والفئا  العمرية، والشهادا اجلامعية، واملوقع اجلغرايف، 

 وصف آراء العينة في كل واحد من المتغيرات األربعة .1الجدول 

 السياحة االستشفائية السياحة الطبية المهارات اللغوية 
المهارات األساسية 

 للمرشد السياحي

 3.7692 2.8474 2.7879 3.6282 مقدار المتوسط

 130 129 130 130 التكرار

 89389. 89697. 90781. 84362. االنحراف المعياري

 

اخلريني الرين قاموا ي هر اجلدول امعلأ مقدار املتوسط آلراء اخلريني يف كل واحد من املتغطا  امربعة وعدد 

مبلئ االستبانة واالحنراه املعياري. ووالل الن ر إ  اجلدول يتبني لنا بن مقدار املتوسط آلراء اخلريني يف املهار  

، ويف املهار  (2.8474)بلغ  ، ويف السياحة االستشفائية(2.7879)بلغ  السياحة ال بية يفو ،(3.6282اللغوية بلغ )

املهارا  امساسية ، واملهارا  اللغويةوجند بن مقدار املتوسط يف متغطي  (.3.7692ياحم بلغ )امساسية للمرشد الس

يقارب )كثط(، وتعين هرد النتيجة بن اخلريني يعتقدون بننا بنسبة )كثطا( حباجة إ  املهارا   للمرشد السياحم

 يعتقد بينما ؛لغرض السياحة العالجيةالعربية  تعليم اللغة عملية يف املهارا  امساسية للمرشد السياحماللغوية، و

 واملعلوما  املختصة بالسياحة االستشفائية ،لسياحة ال بيةااملعلوما  املختصة ب( حباجة إ  قليلةن بننا بنسبة )ورياخل

  .لغرض السياحة العالجيةتعليم اللغة العربية عملية يف 

 داللة الفروق بني اخلريني حسب جنسهم

حسب جنسهم ملعرسة داللة الفروق بني آراء اجلنسني يف املتغطا  ل آراء اخلريني املستخرجة من االستبانة بتدلي قمنا

 امربعة، واجلدول التايل ي هر مقدار املتوسط للجنسني.

 وداللة الفروق بينهما آراء الجنسين الذكور واإلناث .2الجدول 

 ستوى الداللةم االنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد الجنس 

 المهارات اللغوية
 86672. 3.6364 66 الذكور

0.911 
 82588. 3.6198 64 اإلناث

 السياحة الطبية
 87826. 3.0747 66 الذكور

0.867 
 94408. 3.1016 64 اإلناث

 السياحة االستشفائية
 77253. 2.9231 65 الذكور

0.113 
 99811. 3.1736 64 اإلناث

ة للمرشد المهارات األساسي
 السياحي

 75069. 3.7643 66 الذكور
0.950 

 1.02697 3.7743 64 اإلناث
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( ولإلناث بلغ 3.6364ور يف املهارا  اللغوية بلغ )كللر مقدار املتوسط يتضل بن أاجلدول امعل بالن ر إ 

ويف السياحة االستشفائية (، 3.1016( ولإلناث )3.0747(، ويف السياحة ال بية بلغ مقدار املتوسط للركور )3.6198)

(، ويف املهارا  امساسية للمرشد السياحم بلغ مقدار املتوسط 3.1736( ولإلناث )2.9231بلغ مقدار املتوسط للركور )

  (.3.7743( ولإلناث )3.7643للركور )

اوتبار يت لعينتني مستقلتنياستخدمنا و
1
بن  وبالبتت نتائج االوتبار ملعرسة داللة الفروق بني الفئتني يف املتغطا  امربعة 

(، 0.911هرد القيمة يف املهارا  اللغوية ) بلغت؛ حيث (0.05)مجيع احملاور امربعة املركورا بعلأ من ( يف Sigقيمة )

 املهارا  امساسية للمرشد السياحم(، ويف 0.113) السياحة االستشفائية(، ويف 0.867) السياحة ال بيةويف 

كل واحد مدى احلاجة إ  ور واإلناث يف كتوجد سروق ذا  داللة إحصائية بني الرال  ائج بونه(؛ وتوحم هرد النت0.950)

 . لغرض السياحة العالجيةاللغة العربية  تعلّميف عملية  من احملاور امربعة املركورا بعالد

 داللة الفروق بني اخلريني حسب الفئا  العمرية املختلفة 

كل واحد من داللة الفروق بني الفئا  العمرية املختلفة يف مدى احلاجة إ    إه ادي للتعرّع حتليل التباين امحمت استخدا

 . واجلدول التايل يوضل نتائج اوتبار حتليل التباين.احملاور امربعة

 داللة الفروق بين الفئات العمرية المختلفة .3 الجدول

 لةمستوى الدال Fقيمة  المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات 

 المهارات اللغوية
 710. 587. 424. 5 2.122 بين المجموعات

   723. 124 89.686 داخل المجموعات

    129 91.808 المجموع

 المعلومات الخاصة بالسياحة الطبية
 0.023 1.832 1.463 5 7.314 بين المجوعات

   798. 124 98.998 داخل المجموعات

    129 106.312 المجموع

ومات الخاصة بالسياحة المعل
 االستشفائية

 548. 805. 653. 5 3.265 بين المجموعات

   811. 123 99.717 داخل المجموعات

    128 102.982 المجموع

 المهارات األساسية للمرشد السياحي

 473. 917. 735. 5 3.674 بين المجموعات

   802. 124 99.403 داخل المجموعات

    129 103.077 المجموع

 

يف الالالة حماور من حماور االستبانة بعلأ من  الداللة ىبن مستو لنا تضلي أيف اجلدول امعل نةيبفدص النتائج املب

وهرد احملاور هم املهارا  اللغوية، واملعلوما  اخلاحة بالسياحة االستشفائية، واملعلوما  امساسية للمرشد  ،(0.05)

( مما 0.05من ) قلهو بو ،(0.023)مستوى الداللة  بلغ احة بالسياحة ال بيةالسياحم؛ ولكن يف حمور املعلوما  اخل

بنه توجد سروق ذا  داللة إحصائية بني الفئا  العمرية املختلفة يف مدى احلاجة إ  املعلوما  اخلاحة بالسياحة  أيدل عل

  .اواجلدول التايل يبني تفاحيل هرد الفروق الدالة إحصائي .ال بية

 السياحة الطبيةفي  ( والفئات األخرى50إلى  45توسط الفرق بين الفئة العمرية )من م .4الجدول 

 مستوى الداللة اإلنحراف المعياري (I-J) متوسط الفرق  (J)العمر (I)العمر 

LSD 45-50 

20-25 -.87915* .36605 .021 
25-30 -.60374* .30263 .048 
30-35 -.75918* .30885 .015 
35-40 -.84014* .33256 .013 
40-45 -1.06250* .41518 .012 

                                                 
 .عينتنيط متوسة نارملق(؛ ويستخدع هرا االوتبار Independent-Sample T Testباإلجنليزية ) 1
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؛ وسائر الفئا  العمرية (50إ   45بني الفئة العمرية )من  ادالة إحصائي امن اجلدول امعلأ بن هناك سروق لنا ي هر

ننا بنسبة أ بن هرد الفئة العمرية تعتقد ب( مما يدل عل2.4286( بلغ )50إ   45ومقدار املتوسط للفئة العمرية )من 

بينما تعتقد  ،العالجية ةسياحالض غراللغة العربية ل تعلّمإ  املعلوما  اخلاحة بالسياحة ال بية يف عملية  تاجحن )قليلة(

 الفئا  العمرية امورى بننا بنسبة )كثطا( بو )متوس ة( حباجة إ  هرد املعلوما .

 داللة الفروق بني اخلريني حسب شهاداهتم اجلامعية 

داللة الفروق بني آراء اخلريني حسب شهاداهتم اجلامعية يف مدى   إحتليل التباين امحادي للتعره استخدع مت 

  . واجلدول التايل يوضل نتائج اوتبار حتليل التباين.كل واحد من احملاور امربعةاحلاجة إ  

 المختلفة الجامعية شهاداتحاملي الداللة الفروق بين  .5 الجدول

 مستوى الداللة Fقيمة  المتوسط درجة الحرية لمربعاتمجموع ا 

 المهارات اللغوية

 004. 5.689 3.774 2 7.549 بين المجموعات

   663. 127 84.259 داخل المجموعات

    129 91.808 المجموع

المعلومات الخاصة بالسياحة 
 الطبية

 006. 5.291 4.089 2 8.177 بين المجوعات

   773. 127 98.134 داخل المجموعات

    129 106.312 المجموع

المعلومات الخاصة بالسياحة 
 االستشفائية

 356. 1.040 836. 2 1.673 بين المجموعات

   804. 126 101.309 داخل المجموعات

    128 102.982 المجموع

المهارات األساسية للمرشد 
 السياحي

 017. 4.192 3.192 2 6.384 بين المجموعات

   761. 127 96.693 خل المجموعاتدا

    129 103.077 المجموع

 

(، ويف املعلوما  اخلاحة 0.004مستوى الداللة يف املهارا  اللغوية بلغ )بالن ر إ  اجلدول امعلأ يتبني لنا بن 

الداللة يف  ، بي يكون مستوى(0.017(، ويف املهارا  امساسية للمرشد السياحم بلغ )0.006بالسياحة ال بية بلغ )

ذا  داللة إحصائية بني حاملم  اهناك سروق؛ وتدل هرد النتائج علأ بن (0.05املتغطا  الثالالة املركورا بقل من )

متغط املهارا  اللغوية، واملعلوما  اخلاحة بالسياحة ال بية واملهارا  امساسية للمرشد الشهادا  اجلامعية املختلفة يف 

 .اني تفاحيل الفروق الدالة إحصائياجلدول التايل يبالسياحم. 

 حسب شهاداتهم الجامعية عينة الدراسةمتوسط الفرق بين  .6الجدول 

 (Jالشهادة ) (Iالشهادة ) المتغيرات
-I) متوسط الفرق 

J) 
 مستوى الداللة االنحراف المعياري

 البكالوريوس المهارات اللغوية
 003. 17081. *51214.- الماجستير

 004. 19351. *56598.- الدكتوراه

 البكالوريوس السياحة الطبية
 004. 18434. *54012.- الماجستير

 006. 20883. *57989.- الدكتوراه

 البكالوريوس المهارات األساسية للمرشد السياحي
 005. 18298. *52273.- الماجستير

 034. 20729. *50364.- الدكتوراه

 

سروق ذا  داللة إحصائية بني حاملم شهادا البكالوريوس وحاملم املاجستط توجد  يتبني من اجلدول امعلأ بنه

( بينما بلغ 3.2477ا . سفم املهارا  اللغوية بلغ مقدار املتوسط حلاملم شهادا البكالوريوس )متغطالالالة يف  والدكتوراد

آراء حاملم شهادا البكالوريوس  بنسيالحظ (؛ 3.8137( وحاملم الدكتوراد )3.7599مقدار املتوسط حلاملم املاجستط )
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بن حاملم  كثطا(، وتعين هرد النتيجة)نسبة حاملم املاجستط والدكتوراد من قريبة من )نسبة قليلة( بينما تقترب آراء 

 لغرض السياحة العالجيةتعليم اللغة العربية عملية إ  املهارا  اللغوية يف  (قليلة)يعتقدون بن هناك حاجة البكالوريوس 

 إ  املهار  اللغوية يف هرد العملية. (كثطا)املاجستط والدكتوراد بن هناك حاجة  ما يعتقد حاملوبين

( بينما بلغ 2.6911بلغ مقدار املتوسط حلاملم شهادا البكالوريوس )احة ال بية يمتغط املعلوما  املختصة بالسيف و

تعين هرد النتيجة بن حاملم البكالوريوس و(؛ 3.2710)( وحاملم الدكتوراد 3.2312مقدار املتوسط حلاملم املاجستط )

لغرض السياحة يف عملية تعليم اللغة العربية املعلوما  املختصة بالسياحة ال بية إ   (قليلة)يعتقدون بن هناك حاجة 

 .العملية يف هردهرد املعلوما  إ  حباجة  (متوس ة)نا بنسبة املاجستط والدكتوراد بن ود حاملبينما يعتق العالجية

( بينما بلغ 3.4264بلغ مقدار املتوسط حلاملم شهادا البكالوريوس )املهارا  امساسية للمرشد السياحم متغط يف و

بن حاملم البكالوريوس تعين هرد النتيجة و(؛ 4.1710( وحاملم الدكتوراد )4.3212مقدار املتوسط حلاملم املاجستط )

لغرض يف عملية تعليم اللغة العربية املهارا  امساسية للمرشد السياحم   إ نا بنسبة )متوس ة( حنتاجيعتقدون بن

املهارا  امساسية للمرشد إ   (كثطا)املاجستط والدكتوراد بن هناك حاجة  وبينما يعتقد حامل السياحة العالجية

 .يف هرد العمليةالسياحم 

 املوقع اجلغرايفداللة الفروق بني اخلريني حسب 

يف مدى احلاجة إ  املوقع اجلغرايف داللة الفروق بني آراء اخلريني حسب   إتعرّه ليل التباين امحادي للحت نااستخدم

 وتبار.االنتائج بني . واجلدول التايل يكل واحد من املتغطا  امربعة

 خريجي الجامعات المختلفة حسب الموقع الجغرافيداللة الفروق بين  .7 لجدولا

 مستوى الداللة Fقيمة  المتوسط رجة الحريةد مجموع المربعات 

 المهارات اللغوية

 317. 1.193 844. 4 3.376 بين المجموعات

   707. 125 88.432 داخل المجموعات

    129 91.808 المجموع

 المعلومات الخاصة بالسياحة الطبية

 003. 4.182 3.137 4 12.548 بين المجوعات

   750. 125 93.764 داخل المجموعات

    129 106.312 المجموع

المعلومات الخاصة بالسياحة 
 االستشفائية

 016. 3.190 2.402 4 9.609 بين المجموعات

   753. 124 93.374 داخل المجموعات

    128 102.982 المجموع

المهارات األساسية للمرشد 
 السياحي

 146. 1.735 1.355 4 5.422 بين المجموعات

   781. 125 97.655 عاتداخل المجمو

    129 103.077 المجموع

 

املعلوما  ( ويف 0.003بلغ ) املعلوما  اخلاحة بالسياحة ال بيةيتضل من اجلدول امعلأ بن مستوى الداللة يف 

 بني الة إحصائياد اهناك سروق(؛ ستعين هرد النتيجة بن 0.05( وهو بقل من )0.016بلغ ) اخلاحة بالسياحة االستشفائية

املعلوما  اخلاحة ، ووريم اجلامعا  املختلفة حسب املوقع اجلغرايف يف متغط املعلوما  اخلاحة بالسياحة ال بية

 بالسياحة االستشفائية.
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 الموقع الجغرافيمتوسط الفرق بين عينة الدراسة حسب  .8الجدول 

 المتغيرات
 الموقع الجغرافي

(I) 
 مستوى الداللة االنحراف المعياري (I-J) متوسط الفرق  (J) الموقع الجغرافي

 المنطقة المركزية السياحة الطبية

 044. 29450. *59978.- المنطقة الشمالية

 003. 23631. *70818.- يةجنوبالمنطقة ال

 061. 19624. 37070.- يةغربالمنطقة ال

 005. 28269. *81666.- يةشرقالمنطقة ال

 مركزيةالمنطقة ال السياحة االستشفائية

 494. 29539. 20282.- المنطقة الشمالية

 036. 23717. *50348.- يةجنوبالمنطقة ال

 021. 19709. *46076.- يةغربالمنطقة ال

 006. 28356. *79878.- يةشرقالمنطقة ال

 

بالد مع القاطنني يف لاملن قة املركزية ليتضل من اجلدول امعلأ بنه توجد سروق ذا  داللة إحصائية بني القاطنني يف 

املناطق امورى للبلد يف متغطي السياحة ال بية والسياحة االستشفائية. سفم السياحة ال بية بلغ مقدار املتوسط للقاطنني 

( وغرب 3.5084( وجنوب البلد )3.4000( بينما بلغ مقدار املتوسط للقاطنني يف مشال البلد )2.8002يف مركز البلد )

وبما يف السياحة االستشفائية سقد بلغ مقدار املتوسط للقاطنني يف مركز البلد (؛ 3.6169رق البلد )( وش3.1709البلد )

( وغرب البلد 3.3007( وجنوب البلد )3.3000( بينما بلغ مقدار املتوسط للقاطنني يف مشال البلد )2.7920)

ركز البلد يعتقدون بن هناك حاجة قليلة إ  بن القاطنني يف معلأ هرد النتيجة  وتدل (؛3.5960( وشرق البلد )3.2579)

لغرض السياحة يف عملية تعليم اللغة العربية  االستشفائية ال بية واملعلوما  املتعلقة بالسياحة املعلوما  املتعلقة بالسياحة

  املتعلقة بينما يعتقد القاطنون يف املناطق امورى للبلد بنه بنسبة )متوس ة( توجد احلاجة إ  املعلوما العالجية

 يف هرد العملية.املعلوما  املتعلقة بالسياحة االستشفائية بالسياحة ال بية 

 داللة الفروق بني اخلريني حسب لغتهم امع 

 .لغتهم امع داللة الفروق بني آراء اخلريني حسب  إه حتليل التباين امحادي للتعرّاوتبار نتائج  هر اجلدول التايل ي

 الخريجين حسب لغتهم األمفروق بين داللة ال .9 لجدولا

 مستوى الداللة Fقيمة  المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات 

 المهارات اللغوية

 003. 4.806 3.142 3 9.427 بين المجموعات

   654. 126 82.381 داخل المجموعات

    129 91.808 المجموع

 المعلومات الخاصة بالسياحة الطبية

 255. 1.370 1.120 3 3.359 بين المجوعات

   817. 126 102.953 داخل المجموعات

    129 106.312 المجموع

المعلومات الخاصة بالسياحة 
 االستشفائية

 755. 397. 324. 3 972. بين المجموعات

   816. 125 102.010 داخل المجموعات

    128 102.982 المجموع

 المهارات األساسية للمرشد السياحي

 759. 391. 317. 3 952. المجموعات بين

   811. 126 102.125 داخل المجموعات

    129 103.077 المجموع

 

ذا  داللة إحصائية بني اخلريني حسب لغتهم امع يف متغط املهارا  اللغوية،  ايبني اجلدول امعلأ بن هناك سروق

. ولكن يف املتغطا  الثالالة امورى ال توجد سروق (0.05ن )وهو بقل م (0.003حيث بلغ مستوى الداللة يف هرا املتغط )

 ذا  داللة إحصائية بني اخلريني حسب لغتهم امع.
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 متوسط الفرق بين عينة الدراسة حسب لغتهم األم .10الجدول 

 مستوى الداللة االنحراف المعياري (I-J) متوسط الفرق  (J) اللغة األم (I) اللغة األم المتغير

 العربية اللغوية المهارات

 003. 19800. *59230. الفارسية

 000. 25972. *95238. التركية

 039. 31067. *59227. الكردية

 

ذا  داللة إحصائية بني الناطقني باللغة العربية مع الناطقني  ابالن ر إ  اجلدول امعلأ يتبني لنا بن هناك سروق

للناطقني بالفارسية و( 4.1746ة. وقد بلغ مقدار املتوسط للناطقني بالعربية )باللغا  امورى يف متغط املهارا  اللغوي

؛ وتدل هرد النتيجة علأ بن الناطقني بالعربية (3.5833لناطقني بالكردية )( ول3.2222لناطقني بالتركية )( ول3.5823)

بينما يعتقد  لغرض السياحة العالجيةية يعتقدون بن هناك حاجة )كثطا( إ  املهارا  اللغوية يف عملية تعليم اللغة العرب

 الناطقون باللغا  امورى بننا بنسبة )متوس ة( حنتاج إ  املهارا  اللغوية يف هرد عملية.

 داللة الفروق بني اخلريني حسب مزاولة مهنة اإلرشاد السياحم 

إلرشاد السياحم يف كل واحد من اجلدول التايل يبني متوس ا  كل من املرشدين السياحيني والرين اليزاولون مهنة ا

 املتغطا  امربعة.

 وداللة الفروق بينهما مقدار المتوسط للمرشدين السياحيين والذين ال يزاولون اإلرشاد السياحي .11الجدول 

 مستوى الداللة اإلنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد 

 المهارات اللغوية
 88804. 3.8067 25 المرشدون السياحيون

0.241 
 83144. 3.5857 105 الذين ال يزاولون هذه المهنة

 السياحة الطبية
 94040. 3.1571 25 المرشدون السياحيون

0.682 
 90373. 3.0714 105 الذين ال يزاولون هذه المهنة

 السياحة االستشفائية
 75748. 2.9213 24 المرشدون السياحيون

0.447 
 92672. 3.0762 105 الذين ال يزاولون هذه المهنة

المهارات األساسية للمرشد 
 السياحي

 59949. 3.9867 25 المرشدون السياحيون
0.081 

 94558. 3.7175 105 الذين ال يزاولون هذه المهنة

 

( وللرين ال 3.8067ي هر اجلدول امعلأ بنه يف متغط املهارا  اللغوية بلغ مقدار املتوسط للمرشدين السياحيني )

، ويف متغط وتعين بننا بنسبة )متوس ة( حباجة إ  هرد املهارا  (3.5857مهنة اإلرشاد السياحم بلغ )يزاولون 

( وللرين ال يزاولون مهنة اإلرشاد السياحم بلغ 3.1571السياحة ال بية بلغ مقدار املتوسط للمرشدين السياحيني )

ويف متغط السياحة االستشفائية بلغ مقدار املتوسط  ،وتعين بننا بنسبة )قليلة( حباجة إ  هرد املعلوما  (3.0714)

وتعين بننا بنسبة )قليلة(  (3.0762( وللرين ال يزاولون مهنة اإلرشاد السياحم بلغ )2.9213للمرشدين السياحيني )

ني ، ويف متغط املهارا  امساسية للمرشد السياحم بلغ مقدار املتوسط للمرشدين السياحيحباجة إ  هرد املعلوما 

 .ا( حباجة إ  هرد املهارا كثطوتعين بننا بنسبة ) (3.7175( وللرين ال يزاولون مهنة اإلرشاد السياحم بلغ )3.9867)

املرشدين السياحيني والرين اليزاولون مهنة اإلرشاد  نيداللة الفروق باوتبار يت لعينيتني مستقلتني ملعرسة استخدمنا 

هرد القيمة  بلغت؛ حيث (0.05)بعلأ من  املتغطا  امربعةمجيع ( يف Sigقيمة ) بنودلت نتائج االوتبار علأ  ،السياحم

املهارا  (، ويف 0.447) السياحة االستشفائية(، ويف 0.682) السياحة ال بية(، ويف 0.241يف املهارا  اللغوية )

املرشدين ة إحصائية بني توجد سروق ذا  داللال  (؛ وتوحم هرد النتائج بونه0.081) امساسية للمرشد السياحم

امربعة املركورا بعالد يف كل واحد من املتغطا  مدى احلاجة إ  يف  السياحيني والرين اليزاولون مهنة اإلرشاد السياحم

 .لغرض السياحة العالجيةالعربية  اللغة تعلّمعملية 
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 الدراسة نتائج

 إ  نتائج نركرها سيما يلم: احلالية الدراسةتوحلت 

لقياس ( اكثط جد -5كثط -4 متوسط -3قليل  -2 اقليل جد -1) مقياس ليكر  ذي النقاط اخلمسستخدمنا لقد ا - 

 اللغة تعلّمامساسية للراغبني يف  اللغوية ومعرسة مدى احلاجة إ  كل قسم من بقساع احلاجا  العبارا  يف االستبانة

يعتقدون بننا بنسبة )كثطا( حباجة إ   غة العربية وآداهبام اللورين وتوحلنا إ  ب ؛لغرض السياحة العالجيةالعربية 

بينما  ،لغرض السياحة العالجيةاملهارا  اللغوية، واملهارا  امساسية للمرشد السياحم يف عملية تعليم اللغة العربية 

بالسياحة االستشفائية يف بنسبة )قليلة( حباجة إ  املعلوما  املختصة بالسياحة ال بية واملعلوما  املختصة بننا  ونيعتقد

سدسب وجهة ن ر عينة هرد الدراسة، يب علأ املعنيني بتعليم اللغة  .لغرض السياحة العالجيةعملية تعليم اللغة العربية 

اليت يب بن ستلكها بتعليم املهارا  اللغوية واملهارا  امساسية  اكثط ابن يولوا اهتمام لغرض السياحة العالجيةالعربية 

، ولكن املعلوما  املختصة بالسياحة ال بية والسياحة االستشفائية توتيان يف ا، واليت ذكرناها سابقشد سياحمكل مر

جتدر اإلشارا إ  بنه من بني املهارا  اللغوية تلعب مهارتا االستماع والتددث الدور امهم يف تعلّم اللغة  املرتبة الثانية.

ومع بن (. 278ع: 2022م وبكد  ذلك دراسا  كثطا )متقم زادد وزارع جناد، جلميع امغراض مبا سيها اإلرشاد السياح

 االبد بن يؤور باالعتبار بن اإلغفال هنائي يان بومهية بالغة ولكن شد السياحم حتاملهارا  اللغوية واملهارا  امساسية للمر

 قد يؤدي إ  بن لغرض السياحة العالجيةعن املعلوما  املختصة بالنوعني من السياحة العالجية يف عملية تعليم اللغة 

 إ  بن يعره مفهوع احيتاج بحيان املرشد السياحم سإنيف مساعدا السائدني؛ وحعوبا  املرشد السياحم مشاكل  يواجه

 .بعض املفردا  واملص لدا  املستخدمة يف جمال السياحة العالجية حىت يتمكن من ترمجتها

توجد سروق ذا  داللة إحصائية بني الركور واإلناث يف ال إ  بنه  وتوحلنا( spss) تدليل نتائج االستبانا  يفبقمنا  - 

 لغرض السياحة العالجيةاللغة العربية  تعلّمامساسية للراغبني يف  اللغوية قسم من بقساع احلاجا مدى احلاجة إ  كل 

املختصة بالسياحة االستشفائية، واملهارا   )بي املهارا  اللغوية، واملعلوما  املختصة بالسياحة ال بية، واملعلوما 

سروق ذا  داللة ؛ كما بنه مل تكن هناك لغرض السياحة العالجيةاللغة العربية  تعلّميف عملية امساسية للمرشد السياحم( 

طا  إحصائية بني املرشدين السياحيني والرين اليزاولون مهنة اإلرشاد السياحم يف مدى احلاجة إ  كل واحد من املتغ

( وسائر الفئا  50إ   45بني الفئة العمرية )من  ادالة إحصائي ان هناك سروقلأ بع ابيضت النتائج دلّ. وامربعة املركورا

 تعلّمهرد الفئة العمرية تعتقد بننا بنسبة )قليلة( حنتاج إ  املعلوما  اخلاحة بالسياحة ال بية يف عملية  وكانتالعمرية؛ 

بننا بنسبة )كثطا( بو )متوس ة( تعتقد الفئا  العمرية امورى كانت ، بينما العالجية ةسياحالض غراللغة العربية ل

حيث ية بني حاملم الشهادا  اجلامعية؛ بنه توجد سروق ذا  داللة إحصائإ   ابيض ناتوحلو حباجة إ  هرد املعلوما .

اللغوية واملعلوما  املختصة بالسياحة ال بية  ن هناك حاجة )قليلة( إ  املهارا البكالورويس يعتقدون ب كان حاملو

بينما كان حاملو املاجستط  ،لغرض السياحة العالجيةيف عملية تعليم اللغة العربية املهارا  امساسية للمرشد السياحم و

هرا االوتاله  السبب وراء ه سكن القول إن؛ ولعلّوالدكتوراد يعتقدون بن هناك حاجة )كثطا( إ  هرد املهارا  واملعلوما 

ومراجعة امدب الن ري يف جمال تعليم اللغا   ةث العلميوجتربة إجراء البدوالل هو بن حاملم املاجستط والدكتوراد 

ومساعدهتا تعرّسوا إ  بمهية هرد املهارا  واملعلوما  باملقارنة مع حاملم البكالوريوس،  ،واملمارسة امكثر للمهن املختلفة

بن القاطنني يف مركز البلد يعتقدون بن هناك حاجة )قليلة(  اوبالبتت النتائج بيض .رشاد السياحممهنة اإلعلأ ممارسة 

لغرض إ  املعلوما  املتعلقة بالسياحة ال بية واملعلوما  املتعلقة بالسياحة االستشفائية يف عملية تعليم اللغة العربية 

 ورى للبلد بننا بنسبة )متوس ة( حباجة إ  هرد املعلوما .بينما يعتقد القاطنون يف املناطق ام السياحة العالجية

الناطقني بالعربية يعتقدون بن هناك حاجة )كثطا( إ  املهارا  اللغوية يف عملية تعليم اللغة كرلك إ  بن وتوحلنا 

  املهارا  اللغوية إبينما يعتقد الناطقون باللغا  امورى بننا بنسبة )متوس ة( حنتاج  لغرض السياحة العالجيةالعربية 

ونتيجة العربية  لغةل ابكثر إتقان الناطقني بالعربيةبن  هو السبب وراء هرا االوتالهسكن القول إن ة؛ ورمبا يف هرد عملي

 إرشاد السائدني العرب.مزاولة مهنة علأ لم مساعدا ذلك مدى و املهارا  اللغوية تقاهنمإ لرلك بدركوا بمهية
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 املقترحا  والتوحيا 

 الدراسة احلالية ق عت اخل وا امو  لتصميم دورا  تعليم اللغة العربية لغرض السياحة العالجية سينبغم بن يقوع -

 .ا بشرنا إليه من بمهيتهان را ملهرد الدورا   بناءلكم يتم  املتبقيةبإكمال اخل وا   مصممم الدورا  التعليمية

اليت امربعة احلاجا  اللغوية وقساع نتائج هرد الدراسة وبن يهتموا ب مناملركورا الدورا  مصمّمو  ينبغم بن يستفيد -

، املهارا  اللغوية واملهارا  امساسية اليت يب بن ستلكها كل مرشد سياحمب؛ كما ينبغم االهتماع امكثر سابقا ذكرناها

 سائر امقساع. من بهمّما بهنيعتقدون بسراد عينة الدراسة ن را من 

مثل حاملم )ناك حاجا  خمتلفة لبعض الفئا  من متعلمم اللغة العربية لغرض السياحة العالجية هالح نا بن  -

  .اليت بشرنا إليها ا اخلاحةحباجاهتالعناية يب لرلك عندما ختتص الدورا التعليمية بإحدى هرد الفئا  س ؛(البكالوريوس
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