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هدفت الدراسة إىل حتديد املواقف التواصلية اللغوية اليت تتطلب من املمرضات استخدام
اللغة العربية ،وحتليل احلاجات اللغوية للممرضات الناطقات بغري اللغة العربية ،ولتحقيق هديف
الدراسة اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداةً رئيسة جلمع
البياانت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )250ممرضة يف مخس مستشفيات حكومية وأهلية مبدينة
الرايض .وبعد حتليل البياانت إحصائيًا ،خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
أ-بلغت املواقف التواصلية اليت تتطلب من املمرضات استخدام اللغة العربية مثانية مواقف،
كان من أبرزها:
-1قسم الطوارئ.
-2قسم العيادات اخلارجية.
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ب-بلغت احلاجات اللغوية شديدة األمهية ( )26حاجة ،كان من أبرزها:
-1شرح سبب حاجة املريض للقيام بفحص معني.
-2اإلجابة عن أسئلة املريض.
وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات من أمهها:
-1اإلفادة من نتائج الدراسة عند تصميم مواد تعليمية للممرضات الناطقات بغري اللغة العربية،
وإدراج املواقف التواصلية واحلاجات اللغوية يف املادة التعليمية حسب األمهية.
-2الرتكيز على املهارات الشفهية (االستماع والكالم) ،وتكثيف األنشطة التدريبية اليت تساعد
املمرضة على الطالقة عند التحدث ابللغة العربية مع املرضى العرب غري اجمليدين للغة أجنبية.
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Abstract
Study Title: Communicative Linguistic Needs for Non-Arab Nurses
Researcher: Ghazyah Abdullah ALAjmi
Supervisor: Asma ALOtaibi
Scientific degree: Master
University: Imam Mohammad bin Saud Islamic University.
College: Arabic Language Teaching Institute.
Department: Applied Linguistic.
Academic Year: 1440-1441
The study aimed to identify the communicative linguistics' situations which
required nurses to use Arabic Language and to analyze linguistic needs for
non-Arab nurses. To achieve study goals, the researcher used descriptive
analytical approach, a questionnaire has been applied as the main tool to
collect data, the study sample consisted of (250) nurses in five public and
private hospitals in Riyadh city. And After analyzing data statically, the
study results concluded that:
A-The communicative situations which required nurses to use Arabic
Language amounted eight situations, and the most notable were:
1- Emergency department.
2- Outpatient Clinics department.
B-The most Important linguistic needs amounted (26) needs, and the
most notable were:
1-Explaining the reason of why a patient may need some sort of specific
medical examination.
2-Answering patient questions.
Therefore, based on the study results the researcher recommended some
recommendations, notably:
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1-To benefit from study results when designing educational materials for
non-Arab nurses, and to integrate the communicative situations and
linguistic needs in educational materials according to its importance.
2-focusing on oral skills (listening and speaking) and doubling the training
activities that help nurses to be fluent speakers of Arabic language when they
need to talk with Arab-patients who are not speakers of a foreign language.

5

فهرس احملتوايت

إهــداء  ......................................................................................ج
شكر وتقدير  .................................................................................د
مستخلص الرسالة  ............................................................................و
فهرس احملتوايت  .............................................................................ي
فهرس اجلداول  ...............................................................................ن
فهرس األشكال  .............................................................................ف
فهرس املالحق...............................................................................ص
املقدمة التمهيدية 1.............................................................................
أوًل :أساسيات الدراسة2 ................................................................... :
ا
مقدمة الدراسة2 ......................................................................... :
أمهية الدراسة6 .......................................................................... :
أهداف الدراسة7 ........................................................................ :
أسئلة الدراسة7 ..........................................................................:
حدود الدراسة7 ......................................................................... :

6

مصطلحات الدراسة7 .................................................................... :
اثنياا :الدراسات السابقة9 ................................................................... :
أوًل :الدراسات اليت تناولت احلاجات اللغوية ألغراض خاصة "طبية"9 ...................... :
اثنيا :الدراسات اليت تناولت احلاجات اللغوية ألغراض خاصة16 ........................... :
اثلثا :الدراسات اليت تناولت احلاجات اللغوية ألغراض عامة20 .............................:
صل األ ََّول :اإلطار النظري 25 ...............................................................
ال َف ْ
متهيد26 ................................................................................... :
املبحث األول :تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة27 ..........................................
أوًل :تعريف تعليم اللغة ألغراض خاصة (28 ...................................... :(LSP
اثنياا :الفرق بني تعليم اللغة ألغراض عامة وتعليم اللغة ألغراض خاصة30 ................... :
اثلثاا :نشأة تعليم اللغة ألغراض خاصة (35 ........................................:)LSP
ابعا :مسوغات ظهور تعليم اللغة ألغراض خاصة (38 .............................:)LSP
را
خامسا :خصائص تعليم اللغة ألغراض خاصة (41 .................................:)LSP
ا
سادسا :أنواع تعليم اللغة ألغراض خاصة (43 ..................................... :)LSP
ا
املبحث الثاين :تعليم اللغة العربية ألغراض طبية 46 ............................................
متهيد46 ................................................................................ :
أوًل :التجارب يف تعليم اللغة العربية ألغراض طبية48 ......................................:
ا
7

اثنياا :تعليم اللغة العربية ألغراض متريضية62 .............................................. :
 -1مفهوم التمريض63 ..................................................................:
 -2املهام الوظيفية للطاقم التمريضي63 ..................................................:
 -3أسباب تعلم الطاقم التمريضي للغة العربية67 ......................................... :
املبحث الثالث :احلاجات اللغوية 69 .........................................................
متهيد69 ................................................................................ :
أوًل :مفهوم احلاجات اللغوية (70 ............................ :)Linguistics Needs
ا
اثنياا :مفهوم حتليل احلاجات اللغوية73 .................................................... :
اثلثاا :أهداف حتليل احلاجات اللغوية77 ...................................................:
ابعا :املسؤول عن حتديد احلاجات اللغوية78 ............................................. :
را
خامسا :مصادر ووسائل حتليل احلاجات اللغوية80 ........................................ :
ا
سادسا :إجراءات حتليل احلاجات اللغوية83 ...............................................:
ا
صل الثَاين :منهجية الدراسة87 ...............................................................
ال َف ْ
أوًل :منهج الدراسة88 ..................................................................... :
َ
اثنياا :جمتمع الدراسة88 .....................................................................:
اثلثاا :عينة الدراسة89 ...................................................................... :
ابعا :أدوات الدراسة90 ....................................................................:
را
8

خامسا :مجع البياانت109 ................................................................. :
ا
سادسا :حتليل البياانت110 ................................................................ :
ا
سابعا :الصعوابت اليت واجهت الباحثة111 ................................................. :
ا
ص ُل الثَالِث :عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها 112 ..........................................
ال َف ْ
أوًلا :عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها116 ................................................ :
-1عرض النتائج116 ...................................................................:
-2مناقشة النتائج128 ................................................................. :
اثنياا :اخلامتة144 ...........................................................................:
-1ملخص الدراسة144 ................................................................ :
-2التوصيات واملقرتحات147 ...........................................................:
املصادر واملراجع 148 .........................................................................
-1املراجع العربية149 .................................................................. :
 -2املراجع األجنبية155 ............................................................... :
مالحق الدراسة 156 ...........................................................................

9

فهرس اجلداول
جدول ( :)1-1ملخص الدراسات السابقة 23 ....................................................
جدول ( :)2 -1ملخص الدراسات السابقة 24 ...................................................
جدول ( :)1-2الفرق بني تعليم اللغة ألغراض عامة وتعليمها ألغراض خاصة 31 .....................
جدول ( :)2-2جماالت تدريس اللغة اإلجنليزية ألغراض خاصة 44 ..................................
جدول ( :)3-2العربية للعاملني يف اجملال الطيب (جامعة امللك سعود)51 .............................
جدول ( :)4-2مسارات (املعهد العريب) 53 ......................................................
جدول ( :)5-2العربية للعاملني يف اجملال الطيب (جامعة امللك عبد العزيز)54 .........................
جدول ( :)6-2العربية للعاملني يف اجملال الطيب (جامعة امللك سعود)56 .............................
جدول ( :)7-2مسارات (املعهد العريب) 58 ......................................................
جدول ( :)8-2العربية للعاملني يف اجملال الطيب (جامعة امللك عبد العزيز)59 .........................
جدول ( :)1-3أمساء املستشفيات وعدد املمرضات املشاركات 89 ..................................
جدول ( :)2-3نتائج املقابالت االستطالعية 93 ..................................................
جدول ( :)3-3نتائج األسئلة املقيدة للممرضات-عينة الدراسة98 ................................ -
جدول ( :)4-3نتائج األسئلة املقيدة للمرضى يف قسم التنومي 99 ....................................
جدول ( :)5-3نتائج األسئلة املفتوحة للممرضات-عينة الدراسة100 ............................. -
جدول ( :)6-3قائمة ابحلاجات اللغوية للممرضات 100 ..........................................
جدول ( :)7-3معامالت ارتباط العبارات ابلدرجة الكلية للمجال أو احملور املنتمية إليه 104 ...........
جدول ( :)8-3معامالت ارتباط اجملاالت ابلدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه 105 ...................
10

جدول ( :)9-3قيم معامالت ثبات الفا كرونباخ جملاالت وحماور االستبانة106 .......................
جدول ( :)10-3أمساء املستشفيات وعدد االستباانت الصاحلة للتحليل اإلحصائي 110 ..............
جدول ( :)1-4توزيع أفراد العينة حسب مكان العمل 113 ........................................
جدول ( :)2-4توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة114 ........................................
جدول ( :)3-4توزيع أفراد العينة حسب مستوى إجادة اللغة العربية115 ............................
جدول ( :)4-4احلدود الدنيا والعليا للمقياس 116 ................................................
جدول ( :) 5-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد السياق التواصلي عند التعامل مع املرضى
117 .........................................................................................
جدول ( :)6-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد السياق التواصلي عند التعامل مع املرافقني
والزائرين 118 ..................................................................................
جدول ( :)7-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد املواقف التواصلية اللغوية 119 .........
جدول ( :)8-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للحاجة لتعلم اللغة العربية 120 ..............
جدول ( :)9-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال إجراءات ما قبل الفحص121 ..........
جدول ( :)10-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال التفاعل الوجداين مع املريض 122 .....
جدول ( :)11-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال التعامالت اليومية 123 ...............
جدول ( :)12-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات جملال توضيح اإلجراءات 124 .....................
جدول ( :)13-4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت احلاجات اللغوية يف املواقف التواصلية
125 .........................................................................................
جدول ( :)14-4احلاجات املضافة من قبل أفراد العينة 126 .......................................

11

جدول ( :) 15-4قائمة املواقف التواصلية اليت تتطلب من املمرضة استخدام اللغة العربية 128 ..........

12

فهرس األشكال
الشكل ( :)1-2موقع تعليم اللغة ألغراض خاصة من تعليمها ألغراض عامة 34 ......................
الشكل ( )2-2أنواع تعليم اللغة ألغراض خاصة45 ................................................
الشكل ( :)3- 2مكوانت حتليل االحتياجات .املصدرDudley-Evans & St John 1998, :
74 ................................................................................... p.125
الشكل ( :)1-3خطوات تصميم االستبانة 108 ..................................................

13

فهرس املالحق
ملحق رقم ( :)1خطاب تسهيل مهمة ابحث158 ...............................................
ملحق رقم ( :)2شهادة (162 ......................................................... )NIH
ملحق رقم ( )3دليل مقابلة مرضى قسم التنومي164 .............................................
ملحق رقم ( :)4دليل مقابلة املمرضات167 ....................................................
ملحق رقم ( :)5منوذج خاص حملكمي اًلستبانة 171 .............................................
ملحق رقم ( :)6قائمة حمكمي اًلستبانة177 ....................................................
ملحق رقم ( :)7اًلستبانة بصورهتا األولية 179 ..................................................
ملحق رقم ( :)8اًلستبانة بعد التحكيم (ابللغة العربية) 186 .....................................
ملحق رقم ( :)9اًلستبانة بعد التحكيم (ابللغة اإلجنليزية) 193 ...................................
ملحق رقم ( :)10مناذج املوافقة من املستشفيات200 ...........................................
ملحق رقم ( :)11الرسوم البيانية خلصائص العينة205 ...........................................

14

