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 مستخلص الرسالة                                                        

العامية يف و تناولت هذه الدراسة موضوع "التحول اللغوي بني الفصحى املعاصرة   
مج (إضاءات) لتمث ل عينة البحث، االتصال الشفهي" وقد اختارت الباحثة حلقات من بر

مج تتكوَّن من عشر وذلك لتطبيقها على عّينة من الرب ووضعت عددًا من املعايري لتحليلها، 
خالل دراسة  حوارية تستضيف شخصّيات من اململكة العربية السعودية، وذلك من حلقات

تت العامية تؤثّر يف الُفصح ى السيما يف اجلانب طرق وأشكال االنتقال إىل العامية، إذ 
  املنطوق من اللغة.

ت اللغوية دد من األهداف تتمّثل يف: توضيح املوقد سعت الدراسة إىل حتقيق ع   ستو
تّباع اليت ختللها التحّول، ومعرفة كل من أشكال التحّول اللغوي ومواقعه و  أسبابه، وذلك 

الستفادة من نوعّي التحليل الكمي والكيف ي، وقد خلصت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 
  إىل مجلة من النتائج من أمهها: 

على حنو يفوق املستويني  والصويتاملعجمي  لتحّول اللغوي كان ظاهراً يف املستوينيأن ا-  
  النحوي والصريف.

لكلمة الواحدة والتحّول اأن التحّول اللغوي األكثر شيوًعا لدى العيّنة هو التحّول يف -  
  املختلط. 

تحّول هي : توضيح وخلصت الدراسة إىل أن أكثر األسباب اليت دفعت املتكلمني إىل هذا ال
  .استعمال األرقامو ، الفكرة، وموضوع احلديث

 
  
  
  

  
  

   



  
  

 
Abstract 

 
Code switching between Modern Standard and Colloquial 
Language in Oral Communication 
This study addressed the subject of “Code switching between 
modern standard and colloquial language in oral communication “. 
The researcher chose episodes from “idaat program “to represent 
the research sample, and a number of criteria have been set to be 
analyzed to be applied to the sample of the program consisting of 
ten dialog episodes hosting personalities from Kingdom of Saudi 
Arabia through studying the methods and forms of colloquial 
language, where colloquial is affecting the standard language, 
especially in the spoken side of the language. 
The study sought to achieve a number of objectives represented in: 
clarifying the linguistic levels of the transformation, knowing the 
forms, locations and causes of the Code switching using the 
analytical descriptive approach and making use of the qualitative 
and quantitative analysis. 

The study concluded the main following results: 

- The Code switching was apparent in both lexical and vocal levels 
in a way that exceeds grammatical and morphological levels. 
- The most common Code switching among the sample is one-
word transformation and mixed transformation. 
The study concluded that the most important reasons that pushed 
the speakers for this Code switching are: clarifying the idea, using 
numbers, and the topic of the conversation. 
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 84  اللغوي من الكالمحّول ): موقع الت٣-١-٣جدول (

 85 سياق السؤال -): أسباب التحّول اللغوي٤-١-٣جدول (

 86 قل القول عن آخر ن -لتحّول اللغوي): أسباب ا٥-١-٣جدول (

 88-87 وضيح فكرة ُمعّينةت -لتحّول اللغويا): أسباب ٦-١-٣جدول (

 89 حلديث عن النفس والتفاُخرا -تحّول اللغوي): أسباب ال٧-١-٣جدول (

 89 لدفاع عن وجهة نظر ُمعّينةا -تحّول اللغوي): أسباب ال٨-١-٣جدول (

 90 سرتسال يف احلديث العفوية واال -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-١-٣جدول (

ت التحّول اللغوي١-٢-٣جدول (  92-91   ): مستو

 94-93 ): أشكال التحّول اللغوي ٢-٢-٣جدول (

 95  لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٢-٣جدول (

 96  موضوع احلديث -ي): أسباب التحّول اللغو ٤-٢-٣جدول (

 97  ابةاملزاح والدع -لغوي): أسباب التحّول ال٥-٢-٣جدول (

كيدهات -تحّول اللغوي): أسباب ال٦-٢-٣جدول (  98 كرار فكرة معّينة بغرض 

  98 وضيح فكرة ُمعّينة ت -ل اللغوي): أسباب التحوّ ٧-٢-٣جدول (

 99  حلديث عن النفس والتفاخرا -تحّول اللغوي): أسباب ال٨-٢-٣جدول (

 100 لدفاع عن وجهة نظر ُمعّينة ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-٢-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٣-٣جدول (  101 ): مستو

 103 ل اللغوي ): أشكال التحوّ ٢-٣-٣جدول (



  لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٣-٣جدول (
  موضوع احلديث  -): أسباب التحّول اللغوي٤-٣-٣جدول (
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 ١٠٥ اقتباس القول -ي): أسباب التحّول اللغو ٥-٣-٣جدول (

 ١٠٦ ول عن آخر نقل الق -للغويا): أسباب التحّول ٦-٣-٣جدول (

 ١٠٦ لدعابة املزاح وا -للغوي): أسباب التحّول ا٧-٣-٣جدول (

 ١٠٧  وضيح فكرة ُمعّينة ت -ل اللغوي): أسباب التحوّ ٨-٣-٣جدول (

 ١٠٨ لعفويّة واالسرتسال يف احلديث ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-٣-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٤-٣جدول ( ١١٠-١٠٩  ): مستو  
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 ١١٢ لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٤-٣جدول (

 ١١٣ موضوع احلديث -ي): أسباب التحّول اللغو ٤-٤-٣جدول (

 ١١٥ ضيح فكرة ُمعّينةتو  -اللغوي ): أسباب التحّول٥-٤-٣جدول (

  ١١٦  نفس والتفاخر عن ال احلديث -): أسباب التحّول اللغوي ٦-٤-٣جدول (

  ١١٦ لدفاع عن وجهة نظر معّينة ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٧-٤-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٥-٣جدول (   ١١٨-١١٧ ): مستو

  ١٢١-١٢٠ ): أشكال التحّول اللغوي ٢-٥-٣جدول (

  ١٢٢-١٢١ لكالم): موقع التحّول اللغوي من ا٣-٥-٣جدول (

  ١٢٣-١٢٢ موضوع احلديث -ي): أسباب التحّول اللغو ٤-٥-٣جدول (

١٠٥ 



  ١٢٣  سياق السؤال -): أسباب التحّول اللغوي٥-٥-٣جدول (
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  ١٢٥  النفس  احلديث عن -للغوي): أسباب التحّول ا٧-٥-٣جدول (

  ١٢٦-١٢٥  لدفاع عن وجهة نظر معّينة ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٨-٥-٣جدول (

  ١٢٦  لعفويّة واالسرتسال يف احلديث ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-٥-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٦-٣جدول (   ١٢٩-١٢٧  ): مستو

  ١٣١-١٣٠  ): أشكال التحّول اللغوي ٢-٦-٣جدول (

  ١٣٢  لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٦-٣جدول (

  ١٣٤-١٣٣  موضوع احلديث -ي): أسباب التحّول اللغو ٤-٦-٣جدول (

  ١٣٥  سياق السؤال  -ي): أسباب التحّول اللغو ٥-٦-٣جدول (

  ١٣٧-١٣٦  وضيح فكرة ُمعّينة ت -ل اللغوي): أسباب التحوّ ٦-٦-٣جدول (

  ١٣٨  حلديث عن النفس والتفاخر ا -اللغويتحّول ): أسباب ال٧-٦-٣جدول (

  ١٣٩  لدفاع عن وجهة نظر ُمعّينة ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٨-٦-٣جدول (

  ١٤٠-١٣٩  لعفويّة واالسرتسال يف احلديث ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-٦-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٧-٣جدول (   ١٤٢-١٤١  ): مستو

  ١٤٣  ): أشكال التحّول اللغوي ٢-٧-٣جدول (

  ١٤٤  للغوي من الكالم ): موقع التحّول ا٣-٧-٣اجلدول (

  ١٤٥  موضوع احلديث  -وي): أسباب التحّول اللغ٤-٧-٣جدول (



  ١٤٦  يح فكرة ُمعيّنة توض -للغويا): أسباب التحول ٥-٧-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٨-٣جدول (   ١٤٩-١٤٨  ): مستو

  ١٥٢-١٥٠  ): أشكال التحّول اللغوي ٢-٨-٣جدول (

  ١٥٣-١٥٢  لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٨-٣جدول (

  ١٥٤-١٥٣  موضوع احلديث -اللغوي ): أسباب التحول٤-٨-٣جدول (

  ١٥٥  سياق السؤال -اللغوي ): أسباب التحول٥-٨-٣جدول (

كيدها كرارت -): أسباب التحول اللغوي٦-٨-٣جدول (   ١٥٦  فكرة معينة بغرض 

  ١٥٧-١٥٦  ضيح فكرة معّينة تو  -اللغوي ): أسباب التحّول٧-٨-٣جدول (

  ١٥٨  النفس  احلديث عن -للغوي): أسباب التحّول ا٨-٨-٣جدول (

  ١٥٩  لدفاع عن وجهة نظر ُمعّينة ا -تحّول اللغوي): أسباب ال٩-٨-٣جدول (

  ١٦٠  لعفويّة واالسرتسال يف احلديث ا -): أسباب التحّول اللغوي١٠-٨-٣جدول (

ت التحّول اللغوي ١-٩-٣جدول (   ١٦٣-١٦٢  ): مستو

  ١٦٨-١٦٦  ): أشكال التحّول اللغوي٢-٩-٣جدول (

  ١٧٠-١٦٩  لكالم ا): موقع التحّول اللغوي من ٣-٩-٣جدول (

  ١٧٢-١٧١   سياق السؤال -): أسباب التحّول٤-٩-٣جدول (

  ١٧٢  األرقام -حّولالت): أسباب ٥-٩-٣جدول (

  ١٧٣  عبارات الدعاء  -ي): أسباب التحول اللغو ٦-٩-٣جدول (

كيدها ت -تحّول اللغوي): أسباب ال٧-٩-٣جدول (   ١٧٣  كرار فكرة بغرض 



  ١٧٤  ضيح فكرة معّينة تو  -اللغوي ): أسباب التحّول٨-٩-٣جدول (

  ١٧٥  هة نظر معّينة  عن وج الدفاع -): أسباب التحّول اللغوي٩-٩-٣جدول (

  ١٧٥  لعفويّة واالسرتسال يف احلديثا -لتحول اللغوي): أسباب ا١٠-٩-٣جدول (

  ١٧٧-١٧٦  لسهولة على اللسانا -ل اللغوي): دوافع التحوّ ١١-٩-٣جدول (

ت التحّول اللغوي): مست١-١٠-٣جدول (   ١٧٩-١٧٧  و

  ١٨٤-١٨٣  التحّول اللغوي  ): أشكال٢-١٠-٣جدول (

  ١٩٣-١٨٥  ): موقع التحّول اللغوي من الكالم ٣-١٠-٣جدول (

  ١٩٣  وضوع احلديث م -): أسباب التحّول اللغوي٤-١٠-٣جدول (
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