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مستخلص الدراسة
ِّراس د إىل الكش د ع د الطبيع د الرتكيبي د لظددره الع بي د اذلجددن (
هددت ه د الت َ
 ) Arabicيف ادلملك د الع بي د السددعة  ,وحتت ددت أسددبر انتشددررهر .كمددر هددت إىل مع د
الةسرئل ادلمكن لعالجهر ,ومند انتشدررهر والكشد عد مدت تأثريهدر علد الع بيد  ,وإمكرنيد
َّ
ِّراس د  .وقددت
حتةذلددر إىل لغ د مةلددت  .واسددتمتم البرح د ادلددنه الةص د لإلجرب د ع د أسددةل الت َ
مجع د مددر التراس د م د خددالل االسددتبرنر وادلقددربال والتسددجيال الصددةتي  .وقددت أعددت
ِّراس د العت ددت م د
البرح د راس د اس ددتطالعي قبددل قيرم د برلتراس د ال علي د  .وقددت أظه د الت َ
Pidgin

النتددرئ  ,لعددل م د أمههددر :أن م د أسددبر اسددتمتام الع بي د اذلجددن م د وجه د نظ د الةا ددت
للعمدل مد غددري الندرققن برلع بيد أن األصدتقر خددرر العمدل مد ن د جنسددي الةا دت ,إضددر
إىل استمتام الةا ت للغ اذلجن بةص هر لغ مؤقت ؛ لل هم والتةاصل بدن الندرققن برلع بيد ,
م االعتقر اخلرقئ م قبلهم بأن هد اللغد الدي تحدتثةن هبدر هد الع بيد الصدحيح  .كمدر
أظه د د النتد ددرئ َّ
أن أب د د ز أسد ددبر انتشد ددرر الع بي د د اذلجد ددن م د د وجه د د نظ د د ادلتمصصد ددن يف
اللغة ر التطبيقي تةاصل النرققن برلع بي م األجرنب برللغ اذلجن .وأمدر أسدبر وجة هدر
م جه النرققن برلع بي لعتم وجة وع برآلثرر ادلرتتب عل استمتام الع بي اذلجن علد
اللغ الع بي  ,وعتم إعطر أمهي للغ الع بي األم عنت التمرقب م غري الندرققن هبدر .أمدر مد
ِّراس د َّ
أن معظددم الرتاكيددب يف ه د اللغ د
نرحي د قبيع د اللغ د الع بي د اذلجددن ,قددت كش د الت َ
أ وا ال د ب ,
مقتضددب وبس دديط  ,م د وج ددة ت اكي ددب سلتل د ع د اللغ د الع بي د ؛ إذ ح د
والتع د  ,وكث د ورو اجلمددل االس ددت هرمي  ,واس ددتمتام أزمن د
الةسددرئل الددي اقرتحهددر ادلتمصصددةن للعددال  ,تمثل د يف ر د
بأمهي د التحددت بلغددتهم م د غددري النددرققن برلع بي د  ,وتشددجي
لددت هر عل د احلددت برلع بي د  ,م د ختصددي قن دةا وزلطددر
صيح وسهل .

واح ددت يف اجلمل د ال علي د  .أم ددر
مسددتة وعد النددرققن برلع بي د
ادلؤسسددر والش دكر العددرملن
ةج د إلدديهم بلغ د ع بي د
إذاعي د تُ َّ

Abstract
The aim of this study is to explore the structural nature of the socalled ‘Pidgin Arabic’ in the Kingdom of Saudi Arabia and determine the
reasons behind its increased popularity.it has also endeavored to find
ways of tackling this phenomenon and preventing it from spreading
further, as well as exploring its impact on the Arabic language and the
possibility of its self perpetuation turning into a creole language.
The researcher has employed a qualitative approach to answer the
questions raised in the study and collected the materials for the study
from surveys, interviews, and audio recordings, which were applicable to
the sample of the study. The researcher also conducted an exploratory
study before conducting the actual study.
The study has provided a number of results, chief among them may
be: one of the reasons behind the use of pidgin in Saudi Arabia from the
viewpoint of non-Arabic speaking expatriate workers is all of their
friends outside of work are of the same nationality, the language is used
by expatriates as a temporary means for understanding and
communicating with native Arabic speakers with the mistaken belief that
they are speaking proper Arabic. The study also found that the main
cause for the spread of pidgin Arabic in Saudi Arabia, according to
applied language specialists, is that native Arabic speakers have in turn
been communicating with expatriates using this form of Arabic. From the
viewpoint of native Arabic speakers, they are using pidgin Arabic as a
substitute without being aware of the impact it is having on the Arabic
language and they are not concerned with using proper Arabic when
speaking with non-Arabic speakers. As for the nature of pidgin Arabic,
the study has found that most of the composition is simple and direct,
with some formations being different from the Arabic language; namely
by the omission of conjunctions and definitive articles, the recurrence of
interrogative phrases, as well as the use of a single tense in narrative
sentences. As for methods of addressing or tackling this growing
phenomenon, experts have suggested increasing awareness among native
Arabic speakers of the importance of speaking in their own language with
non-Arabic speakers, companies and institutions should encourage all
their employees to speak Arabic, and the establishment of television and
radio stations that target non-Arabic speakers with fluent and easy to
understand Arabic.
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