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 ه1441-1440  العام اجلامعي:

اللغوية اليت تتطلب من املمرضات استخدام   هدفت الدراسة إىل حتديد املواقف التواصلية     

، ولتحقيق هديف حتليل احلاجات اللغوية للممرضات الناطقات بغري اللغة العربية، و اللغة العربية

راسة اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة أداًة رئيسة جلمع  الد

( ممرضة يف مخس مستشفيات حكومية وأهلية مبدينة  250البياانت، وتكونت عينة الدراسة من )

 الرايض. وبعد حتليل البياانت إحصائًيا، خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 

  ، التواصلية اليت تتطلب من املمرضات استخدام اللغة العربية مثانية مواقفبلغت املواقف  -أ

 كان من أبرزها: 

 قسم الطوارئ.-1

 قسم العيادات اخلارجية.-2
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 كان من أبرزها: ،  ( حاجة26بلغت احلاجات اللغوية شديدة األمهية )-ب

 شرح سبب حاجة املريض للقيام بفحص معني.-1

 املريض.اإلجابة عن أسئلة -2

 وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات من أمهها:

للممرضات الناطقات بغري اللغة العربية،   اإلفادة من نتائج الدراسة عند تصميم مواد تعليمية-1

 وإدراج املواقف التواصلية واحلاجات اللغوية يف املادة التعليمية حسب األمهية. 

فهية )االستماع والكالم(، وتكثيف األنشطة التدريبية اليت تساعد الرتكيز على املهارات الش -2

 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.       
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