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 مستخلص الدراسة

العربينة واإلنجليزينة فني اات نال منن التحول اللغوي سعت هذه الدراسة املوسومة بـ "
إىل دراســة  بننن عبنند العزيننز للعلننوم ال ننحية  الشننيهي لنندى االبننات جامعننة الملنن  سننعود

العربيـة واجنللييّـةة د ـد بالةـات التليـات ال ـحيةة ة اامعـة امللـ  مـ  ظاهرة التحول اللغـوي 
ليــات وهــلط الطــا  بــا ا ســ ان  ســعود بــ  دةــدالعّيي  وذلــ  باّتيــار دية ــات مــ   ربــ   

ال يدلة  والتمّرض  هبدف التشف د  دواف  التحول إىل اللغة الثانية  وسياقاته  و شتاله  
ووظائفه لدى  فراد العية ة. واتةةعت الةاحثة امل هج الوصفل التحليلل؛ للوصـول إىل نتـائج  مةيـة 

اســة  ارتــلت الةاحثــة اّتيــار  داتــ  ونوديــة ويليلهــا  ولةاابــة دلــ  ا ســحلة الــر برحتهــا الدر 
مهــــاط ااســــتةانة بتطةيعهــــا دلــــ  دية ــــة م لةفــــة مــــ  مائــــة بالةــــة  والت ــــ ي  ال ــــو  لعــــدد مــــ  

ة ب  الطالةات بلغ دددها )  ( حمادثًة.99احملادثات العفّو

 نة  بـــرز دوافـــ  يـــوةل وة ّامتـــة الدراســـة توصةـــلت الةاحثـــة إىل ئلـــة مـــ  ال تـــائج م هـــاط 
إىل اللغة الثانية هلط انتعال املشار ات ة احلوار إىل اللغة الثانية  والتعةري د  شعور  الطالةات

ُعــدل ســياق احلــدّ  الر ــل  و العلمــل  ُمعــ ة  وتل يــد اانتمــاا إىل تــال التل ةــو العلمــل  ّو
هــو   ثــر ال ــياقات الــر  شــارت الطالةــات إىل التحــول ة إبارهــا  وقــد يوةلــت الطالةــات ة 

 ـياقات امللتلفـة؛ وهــل سـياق التفادـ  اااتمــادل  وال ـياق اللغـوي  وســياق املوقـف   مــا ال
  ثر  شتال التحول فتانت باستلدام املفردات  والعةارات الع رية   ما  بـرز الوظـائف الـر 
لـــة  دـــ وة دلـــ  يعيـــ   حيعةعهـــا التحـــول  فهـــلط تاملـــة املتحـــدةث  واّت ـــار العةـــارات الطّو

ة  والتوضيح.الوظيفة احلوا ة ووظيفة تل يد فترة ما  والوظيفة التعةرّي  ّر

ة  اات ال الشفهل.الكلمات الميتاحية  ط التحول اللغوي  امليج اللغوي  الث ائية اللغّو
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Abstract 

ode Switching between English and Arabic in Oral 

Communication among KSAU-HS Students. 

This paper sought to study the phenomenon of code switching among 

the students of healthcare faculties of King Saud bin Abdulaziz 

University for Health Sciences (KSAU-HS), namely Faculty of Medicine, 

Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacology and Faculty of Nursing. 

The present paper aims to identify reasons, contexts, forms and functions 

of switching to the second language by the paper sample. An analytical 

descriptive approach has been adopted to reach to and analyse 

quantitative and qualitative results. To answer questions raised, the 

researcher opted for using two tools: (I) A questionnaire that was 

distributed to 100 students; (II) Recording of twenty-nine spontaneous 

conversations. The researcher reached to a set of conclusions. The most 

significant reasons for switching to the second language by students 

include: (1) Switching to the second language by discussants; (2) 

Expressing a specific feeling; (3) Confirmation of belonging to a certain 

specialization; the formal context is the most common context used by 

students in relation to code switching. The other contexts of code 

switching include social interaction, linguistics and situation. The 

frequently used means of code switching are vocabulary and short 

sentences. The major functions achieved through code-switching are: 

complimenting the speaker, shortening long sentences, dialogue, 

emphasizing on idea, expression and illustration.  

Keywords: Code-Switching, Code-Mixing, Bilingualism and Oral 

Communication 
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