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من خش  الذي  هلل  وعمارها،    هتياحلمد  األرض  وترجف  وسكاهنا،  السماء  ترعد 
راهتا. احلمد هلل الذي هداان هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن  مومن يسبح يف غ  حاروج البومت

، عْبدك ووليك  نيالعامل  بّ نني، ووصّي رسول ر ْؤم املريعلى علّي أم وصل الّلهم  .هداان هللا
 . يموأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكربى والنَّبأ العظ

إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم حّقكم، حقاً سعيتم فكان الّسعي مشكوراً،   
تعبرياً  احلّب  به صفاء  قلب  يكتبكم  الّتعبري  البحث  و   .وإن جّف حربي عن  هذا  مّت  قد 

)دراسة    (Twitter)"اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت    العنواناجلامعي حتت  
يف    (S1) إلمالء شروط اإلخبار النهائ للحصول على درجة سرجاان جتماعية("ا لغوية

اإلسالمية   إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  قسم 
ماالنج.   ملؤها  احلكومية  قلوب  ومن  والثناء،  الشكر  وأبرق كلمات  والوفاء  احلب  بكل 

 .اإلخاء أتقدم ابلشكر والثناء على وقوفك إل جانيب يف احلل والرتحال، ويف الكرب والشدة
الشكر ال كل   الباحثة كلمة  الذيفتقدمت  مساعدة يف  أعطين دعمة و قد    من 
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 والتدريس للباحثة. 
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 مستخلص البحث 

األانم،   واحدة  تويرت    .17310107نور  يف  العريب  للمراهق  الربية  الدارجة    (Twitter)اللغة 
لغوية   اإلنسانية.  ا)دراسة  العلوم  وأدهبا.كلية  العربية  اللغة  قسم  جامعي.  البحث  جتماعية( 

 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.إجامعة موالان مالك 

 عبد الرمحن املاجستري  مشرف:

   جتماعيتصال االوسائل اال، اللغة الدارجة، املراهق جتماعي،علم اللغة اال الكلمات الرئيسية:

اللغة الدارجة يف  اللغة   العصر. تستخدم  اليت ظهرت بسبب  اللغة  أنواع  الدارجة هي أحد 
األوقات   يف  جديدة  أبشياء  والقيام  املتابعة  دائًما  يريدون  املراهقني  ألن  املراهق.  قبل  من  الغالب 

غة  املتغرية. هناك أنواع خمتلفة من اللغة الدارجة، ولكل جمموعة جمتمعية شكلها اخلاص من اللغة. الل
ف  يهتد  الدارجة حبيث ال ميكن فهم اللغة الدارجة وفهمها إال للمجموعة مستخدمي اللغة الدارجة.

البحث إىل ) العربية1هذا  الدارجة  اللغة  تويرت و )   ( معرفة أشكال  العريب يف  العوامل  2للمراهق   )
 اليت تسبب ظهور اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت. 

البحث   البحثالنوع  هذا  مبنهج  البحث  الهو    يف  البياانت  وأما  وصفي.  النوعي  مصدر 
حميب   املراهق  وخاصة  تويرت،  يف  العريب  للمراهق  التفاعلية  التغريدات  هو  البحث  هذا  يف  األساسي 
بكيبوب. مت تنفيذ تقنيات مجع البياانت من خالل تقنيات القراءة واملقابالت. تقنية حتليل البياانت  

هي الطربقة مليلز هوبرمان، وهي الطريقة حتليل بياانت نوعية تفاعلية تتكون من أربع يف هذه البحث  
 مراحل منها: مجع البياانت وتقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج. 

  أشكال اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت  15( وجد 1النتائج يف هذه الدراسة )
(Twitter)    :عادي  ،فاهي  ،يناس ينوكل  ،ماينالم  ،أدعمك بدمي  ، اثنكيو  ،بليز ،بيق)منها،  

أمشي  ،عبيط  ،أنطم  ،مو  ،بس  ،أحس قاعد  متت (أيب,  اليت  الدارجة  اللغة  أشكال  إن   .
عوامل    4   وجد (  2مناقشتها يف هذا البحث هي من حيث التغيريات يف املعىن أو الدالالت ، و )

الدارجة   اللغة  االجتماعي  (Twitter)   تويرت  يف  العريب  قللمراهلظهور  التواصل  وسائل  عن  ،  انجتة 
األجنبية. تتوافق اللغة االدارجة يف هذا البحث مع الوضع   ةواللغ  موقف احلدث  ،املتكلم واملخاطب

يف  البحث، وحتديداً  هذا  إجراء  العريب عند  ااملراهق  البيئة  مايو    احلايل يف  أن 2021شهر  . ميكن 
 تتغري اللغة الدارجة للتغريات واالجتاهات البيئية حيدث بني املراهق العريب. 
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ABSTRACT 

Nur Wahidatul Anam, 17310107, 2021, Arabic Slang Language by Arab 

Adolescents on Twitter (Sociolinguistic Studies). Thesis Research. 

Department of Arabic Language and Literature. Faculty of Humanities. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  

Advisor: Abdurrahman, M.Hum. 

Key Words: Adolescence, Social Media, Sociolinguistics, Slang Language 

 

Slang language is one of the language types that emerged because of time. 

Slang language is mostly used by teenagers because teenagers always tend to 

follow and do new things as time changes. There are various types of slang 

language, each community group has its own form of slang language. Hence, the 

slang language can only be understood and comprehended by a group of users of 

the slang language. This study aims to find (1) the forms of Arabic slang language 

by Arab teenagers on Twitter and (2) the factors that cause the emergence of 

Arabic slang language by Arab teenagers on Twitter. 

The type of this research is qualitative research with a descriptive approach. 

The primary data source in this research is the interaction tweets of Arab 

teenagers on Twitter, especially teenage K-Pop fans. Data collection techniques 

were carried out by reading and interviewing techniques. The method of the data 

analysis in this study is the Miles Huberman technique, namely an interactive 

qualitative data analysis method consisting of four stages including: data 

collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.  

The results in this study are (1) there are 15 forms of Arabic youth slang 

language found on Twitter of them: بدمي  ،اثنكيو  ،بليز  ،بيق )     ،ماينالم  ،أدعمك 
ينوكل أمشي  ،عبيط  ،أنطم  ،مو  ،بس  ،أحس  ،عادي  ،فاهي  ،يناس  قاعد  (.أيب,   The 

forms of slang language discussed in this study are in terms of changes in 

meaning or semantics, and (2) it is known that 4 factors of the emergence of 

Arabic youth slang language on Twitter are caused by social media, interaction 

between speakers and interlocutors, the scene and foreign languages. The slang 

languages that have been found in this study are in accordance with the current 

situation in the Arab youth environment when this research was conducted, 

namely in May 2021. The slang language is possible to change according to 

environmental changes and trends that are happening among Arab youth. 
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ABSTRAK 

Nur Wahidatul Anam, 17310107, 2021, Bahasa Prokem Arab Oleh Remaja 
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Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Abdurrahman, M.Hum. 
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Bahasa prokem merupakan salah satu jenis bahasa yang muncul karena 

perkembangan zaman. Bahasa prokem sebagian besar digunakan oleh kalangan 

remaja. Karena remaja selalu ingin mengikuti dan melakukan hal baru terhadap 

perubahan zaman yang terjadi. Bahasa prokem beragam jenisnya, tiap kelompok 

masyarakat memiliki bentuk bahasa prokem masing-masing. Sehingga bahasa 

prokem hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh sekelompok pengguna bahasa 

prokem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk-bentuk 

bahasa prokem arab oleh remaja Arab di Twitter dan (2) faktor-faktor penyebab 

munculnya bahasa prokem Arab oleh remaja Arab di Twitter. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah cuitan-cuitan interaksi 

remaja Arab di Twitter khususnya remaja Arab penggemar kpop. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan wawancara. Adapun 

teknik analisis data dalam penelitian ini dengan teknik Miles Huberman yaitu 

teknik analisis data kualitatif interaktif yang terdiri dari empat tahapan 

diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) ditemukan 15 bentuk-bentuk bahasa 

prokem remaja Arab di Twitter diantaranya:   (أدعمك بدمي  ،اثنكيو  ،بليز  ،بيق،  
(. أيب, قاعد أمشي ،عبيط ،أنطم ،مو ،بس  ،أحس ،عادي  ،فاهي ،يناس ينوكل ،ماينالم    

Bentuk-bentuk bahasa prokem yang dibahas dalam penelitian ini dalam segi 

perubahan makna atau semantik, dan (2) diketahui 4 faktor munculnya bahasa 

prokem remaja Arab di Twitter disebabkan oleh sosial media, interaksi antara 

penutur dan lawan tutur, tempat kejadian dan bahasa asing. Bahasa-bahasa 

prokem yang telah ditemukan pada penelitian ini sesuai dengan keadaan yang 

sedang terjadi dalam lingkungan remaja Arab saat penelitian ini dilakukan yaitu 

pada bulan Mei 2021. Bahasa prokem tersebut bisa berubah-ubah mengikuti 

perubahan lingkungan dan tren yang sedang terjadi di kalangan remaja Arab. 
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 ألولباب اال
 مقدمة 
 

 خلفية البحث -أ
معىن   أفراد   هياللغة  تعرف  مجيع  يستخدمه  الصوتية  الرموز  من  نظام 

تغيري   من  تفلت  ال  اللغة  أنفسهم.  على  والتعرف  والتفاعل  مًعا  للعمل  اجملتمع 
أن اللغة ميكن أن تتغري وفًقا  العشوائية  عين  م الزمن ألن اللغة هلا طبيعة عشوائية.  

. هذا  لألوقات. جنبا إىل جنب مع تطور العصر تنوع اللغات آخذ يف االزدايد
تنوع   خيتلف  حبيث  منطقة.  يف كل  اجملتمع  أنشطة  نتاج  هو  اللغات  يف  التنوع 
اللغات لكل منطقة. هذا التنوع يف اللغة خاص ألنه ال يفهمه إال جمموعة معينة  

 (.24،ص.  2011،من الناس )كريسدالكساان
نتيجة لألنشطة   هناك جمموعة متنوعة من االختالفات اللغوية اليت تنشأ 

الفرديةاجملتمعي اللغات  أنواع  هي  التنوع  جمموعات  جمموعات    ، ة.  لغات  وأنواع 
معينة مناطق  من  االجتماعية  ،اجملتمع  اجملموعات  على  القائمة  اللغات   ، وأنواع 

معينة ميدانية  أنشطة  يف  اللغات  وأنواع   ،وأنواع  اللغات  الرمسية  اللغات  وأنواع 
طوقة. سيكون تنوع اللغات واضًحا  اللغات غري الرمسية وأنواع اللغات املكتوبة واملن

سبب   يعود  اليومية.  اتصاالهتم  يف  اجملتمع  أفراد  من  فرد  يستخدمها كل  عندما 
 ، خري و أكوستيناظهور هذه اللغات املختلفة إىل التفاعل االجتماعي يف اجملتمع )

 (. 61،ص. 2014
ن  ال ميك  واللغة.أنه ال ميكن الفصل بني اجملتمع والثقافة    غويوينيدعي ال

صحيح والعكس  ثقافتها  معرفة  دون  ما  لغة  فهم  شخص  ميكن    ،ألي  فال 
( اللغة  فهم  دون  ما  ثقافة  معرفة  ما  بعض 1972  ،ورداووكلشخص  لدى   .)

آراء  لغويوينا )   ،ثالثة  اليت 1منها:  األساليب  حتدد  اللغة  بنية  أبن  القول   )
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ثقافة مجاعة  ( بيان أن  2)  ،يستخدمها متحدثو اللغة يف القيام ابألنشطة اليومية
( تصريح أبن هناك عالقة قليلة أو 3و )  ،بشرية تظهر يف اللغة اليت تستخدمها

معدومة بني اللغة والثقافة. الرأي األول والثالث أقل توافًقا بني اللغويني وعلماء  
الذي   الثاين  الرأي  مع  ويتفقون  دعًما  أكثر  هم  هذا.  بسبب  االجتماعي  اللغة 
اجملتمع   يستخدمها  اليت  اللغة  يف  عليها  العثور  ميكن  الثقافة  أن  على  ينص 

 (. 212ص   ،1972 ،داووكور )
يف  اللغة  أشكال  من  شكل  هي  العامية  أن  اللغويني  بعض  يفسر 
معىن   وتوسيع  الشائعة  التعديالت  خالل  من  إجراؤها  يتم  العام  االستخدام 
الكلمات املوجودة وترتيب الكلمات اجلديدة دون االلتفات إىل املعايري املدرسية 

الكلمات. يقتصر استخدام اللغة العامية على بعض أو القواعد اللغوية يف تكوين  
البيان من قبل ابي وجاينور   ،الفئات االجتماعية أو األعمار وقد عربَّ عن هذا 

نتيجة جمموعة من اللغات اليت تعترب   ،ويليسـليف. ووفًقا ل  اللغة العامية هي  فإن 
 (. 47،ص.  1993،شديدة الصالبة واجلدية والعظمة وغري اجلذابة )الوسيلة

آخر لرأي  ابلنسبة  وستوركأما  هلارمتان  وفًقا  ال  ،،  اللغة  أو    دارجةفإن 
  ، العامية هي تنوع يف الكالم تتميز مبفردات مت اكتشافها حديثًا وسريعة االنقراض

يستخدمها الشباب أو اجملموعات االجتماعية واملهنية للتواصل يف اجلمعية حبيث  
أخر  جهات  قبل  من  معروفة  تكون  ال  أن  أخرى  متيل  مجاعة  أو  ى 

من  47،ص.  1993،)الوسيلة استخدامها  إىل  العامية  أو  العامية  اللغة  متيل   .)
 . قبل الشباب يف اجملتمع. ألهنم أكثر حداثة مع الزمن ويعرفون أحدث لغة عامية

سيكون هناك العديد من التغيريات اليت حتدث   ،إىل جانب تطور العصر
التغيريات   هذه  من  واحدة  إىل  مع  ابإلضافة  اللغة  للمجتمع.  اليومية  اللغة  هي 

جنب إىل  جنًبا  دائًما  املستخدم.    ،البيئة  رؤية شخصية  ميكنك  اللغة  مثل  من 
وهي جمموعة متنوعة من    ،(KBBI)معىن العامية يف القاموس اإلندونيسي الكبري  
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املراهقني من  مستخدميها هم  غالبية  أن  معني  قاموس  مع  هناك كلمة    ،اللغات 
للمراهقني   الرتميز  لغة  العامية هي  للغة  األكثر  (.KBBI online)أخرى  اللغة  نوع 

أتثراً ابلظروف البيئية هو لغة غري رمسية أو عامية. ستستمر اللغة العامية يف التغيري  
فإن غالبية مستخدمي اللغة العامية هم    ،مبا يتماشى مع األوقات املتغرية. لذلك 

 يتابعون كل ما هو شائع يف اجملتمع. من الشباب ألهنم
رأي عوامل  ،بيل  يف  بعدة  اجملتمع  هيكل  مناقشته  ،يتأثر  تتم  من    ، مثل 

يتحدث  من  يتحدث او   ،ومع  يتحدث   ،ين  خالل    ،ومىت  من  نتحدث.  وماذا 
العوامل هبذه  املنفرد"  ،االهتمام  "املتحدث  مصطلح  فرد   ،ظهر  أن كل  يعين  مما 

وجياان ليس لديه أسلوب التحدث اخلاص به ألنه يتحدث وفًقا للظروف احلالية )
رمحدي وابملثل4ص.  ،  2012،  و  وجياان    ، (.  فيشمان يف كتاب  سؤال  جيادل 

مل يعد البشر    ،أبن "من يتحدث أي لغة ملن ومىت" يعين أنه يف احلياة االجتماعية
عية. ألن كل ما يفعله البشر يف حديثهم سيتأثر  كأفراد ولكن كمجتمعات اجتما

 (. 7ص. ، 2012، وجياان و رمحديدائًما ابملوقف والظروف احمليطة هبم )
االجتماعي  التواصل  وسائل  هي  البحث  هذا  يف  البياانت  مجع  وسائل 

االجتماعي التواصل  وسائل  على  على    ،تويرت.  العثور  على   تويرتيسهل 
تويرت. يف املوضوع   على   املتداول   لد. ميكننا رؤيته يفاملوضوعات اليت حتدث يف الب

من    ،الشائع تغريدات  هناك  احلايل.   نتيزنستكون  املوضوع  على  علقوا  الذين 
يف   السائدة  الظروف  حسب  العامية  أو  ابلعامية  اإلنرتنت  مستخدمو  سيعلق 

 الدولة.
من   الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  األشياء  املراهقني    نتيزنكانت  من 

. مت إجراء البحث من خالل مراقبة حماداثت مستخدمي اإلنرتنت حول  بينيعر ال
يقوم الباحث بفحصها    ،موضوع شائع يف مصر. يف حالة العثور على لغة أجنبية
 . دارجةملعرفة معىن وعملية تكوين لغة الكلمة املستخدمة كلغة 
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الدراسة هو  سبب استخدام الباحث للنظرية اللغوية االجتماعية يف هذه  
املستخدمة من قبل اجملتمع تتأثر بشكل كبري ابلبيئة االجتماعية.   دارجةال  ةأن اللغ

هو من الوضع الذي حيدث يف اجملتمع. حبيث يكون  ،دارجةأصل تشكيل اللغة ال
جًدا متزامًنا  الدراسة  يف  اللغوية   ،العنوان  والنظرية  اللغوية  اللغة  بني  العالقة  أي 

 االجتماعية.
 

 لة البحثأسئ  -ب
 أسئلة البحث كما يلى:ف ،بناء على خلفية البحث السابقة

 . ؟( Twitter) لمراهق العربية يف تويرتلالدارجة العريب أشكال اللغة  ما -1
 لمراهق العريب يف تويرتلدارجة العربية  اللغات ال  ظهورجتماعية  ما عوامل اال -2

(Twitter )؟. 
 

 أهداف البحث -ج
 أعاله، فإن أهداف هذه الدراسة هي كما يلي: وفًقا لصياغة املشكلة 

 . (Twitter) تويرت يف عريبلمراهق الل العربية دارجةال ةاللغ عرف على أشكاليل -1
االعرف  يل -2 ال  العربية  دارجةال  ة اللغ  ظهورجتماعية  عوامل   يف  عريب للمراهق 

 . (Twitter) تويرت
 

 فوائد البحث -د
الفوائد النظرية والعملية. الفوائد هناك نوعان من الفوائد يف البحث، ومها  

 النظرية يف هذه الدراسة هي كما يلي: 
 . تطبيق النظرية اللغوية االجتماعية -1
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زايدة فهم اللغوايت واألدب، ال سيما يف فهم اللغوايت االجتماعية يف اللغة   -2
ال املراهق  قبل  من  يومًيا  املستخدمة  التواصل    عريبالعامية  وسائل  على 

 . (Twitter) االجتماعي تويرت
 بينما الفوائد العملية يف هذه الدراسة هي كما يلي:

زايدة املعرفة والفهم للقراء والطالب اآلخرين حول النظرية اللغوية االجتماعية   -1
ال اللغة  ال  دارجةيف  املراهق  قبل  من  يومًيا  وسائل   عريباملستخدمة  على 

 .  (Twitter)تويرتالتواصل االجتماعي 
الطالب   -2 اللغوايت  مساعدة  فهم  على  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  املتخصصني 

ال ابللغة  ال  دارجةاالجتماعية  املراهق  يستخدمها  مواقع    عريباليت  على  يومًيا 
 .(Twitter) التواصل االجتماعي تويرت

 
 حتديد البحث -ه

االجتماعي   التواصل  وسائل  جمتمعات شبابية خمتلفة    يفيف  هناك  تويرت، 
بياانت  إنتاج  من  وللتمكن  األمر  تسهيل  أجل  من  خمتلفة.  منظمات  من 

الباحث اختار  ال  ةصحيحة،  املعجبني  جلمعية  اجملموعة  سن  عربي حساب  يف  ني 
بـ  (.kpop)  بوب كي  املراهقة املعجبني  املراهقني  ان (  kpop)  بوب كي معظم  ينشط 

يف وسائل التواصل االجتماعي. سيعرفون األحداث اليت    اجلديدةيراقب األخبار  
تتم مناقشتها على وسائل التواصل االجتماعي. من هنا ميكن عمل حبث متعلق 

ال تعليقات    دارجةابللغة  النتيزنعلى  املراهق  وخاصة  نظرية   عريب،  أساس  على 
 ر مايو. واما حتديد الوقت يف هذا البحث يعين يف شه اللغوايت االجتماعية.
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 الدراسة السابقة  -و
مساواي   سابقات  دراسات  الباحثة  وجدت  املراجع،قد  إحدى  ومن 

 البحث،منها:
اانسيت -1 رماضنيت  للغة    ،وآخرون  ،رزقي  التوليدية  الصوتية  "العملية  بعنوان 

. والغرض من  2020الذي أجري يف عام    ،التوليدية للشباب يف إندونيسيا"
هذه الدراسة هو احلصول على نظرة عامة على العمليات الصوتية والقواعد  
الصوتية للغة العامية لألحداث مع هنج توليدي للفونولوجيا. تستخدم هذه 

حبثي دراسة  هي  الدراسة  املستخدمة  البياانت  مجع  تقنية  وصفية. كانت  ة 
أوالً  هي  الدراسة  هذه  يف  النتائج  االستبطانية.  االنعكاسية   ،الطريقة 

  e /،  / o / صوت واليت متيل إىل استخدام    ،اخلصائص الصوتية للغة العامية
األصوات   ،/ اثنًيا  ،وإصدار  املتحركة.  احلروف  وتقوية  االسرتخاء   ،وجتربة 

 متيل إىل اختصار أو تعديل أشكال الكلمات.  ،العامية
رواية   -2 يف  الدارجة  لغة  "استخدام  بعنوان  ليوسيت  آينيم  وسييت  جوهاان  اندية 

. أهداف هذه  2019لووالن فاندي "اان، احلسد و احلب" املنشور يف عام  
( لوصف النسبة املئوية تشكيل  2( وصف شكل العامية، )1الدراسة هي )

 ( و  العامية،  أكرهها (  3اللغة  اليت  الرواية  العامية يف  اللغة  استخدام  وصف 
وأحبها  لووالن فاندي. هذا البحث هو حبث وصفي نوعي. تستخدم تقنية  
هذه  يف  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  واملالحظة.  املشاهدة  طريقة  اجلمع 

( وجدت مخسة أنواع من اللغة العامية يف الرواية األوىل، كره  1الدراسة هي )
( عملية تكوين لغة عملية عرب عدة مراحل تبدأ من 2ووالن فاندي،  وحب ل

( استخدام  3أنف الفعل يف الرواية "اان، احلسد و احلب" لووالن فاندي و )
اللغة العامية يف الرواية "اان، احلسد و احلب" لووالن فاندي كوسيلة لتعريف  

 مرتديها. 
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ت تشكيل لغة الدارجة حممد ارشاد فارداين، وآخرون بعنوان "أشكال وعمليا -3
قرية    Manyengلعمال   منطقة  Garung Lorيف   ،Kaliwungu  ،Kudus 

Regency "    ( حتديد شكل اللغة  1. هتدف هذه الدراسة إىل )2019يف عام
الفرعية.   Kaliwungu، منطقة  Garung Lorالعامية لعديد من العمال يف قرية  

( معرفة عملية تشكيل لغة الشعار للعديد من العمال يف قرية جارونج  2و )
البحث  هذا  يستخدم  نوعي.  وصفي  البحث  من  النوع  هذا  بكودس.  لور 

ن االستماع مناهج  املستخدمة  البياانت  تقنيات مجع  ومنهجية. كانت  ظرية 
  الدارجة ( وجدت ثالثة أشكال من اللغة  1وتتقن. نتائج هذه الدراسة هي )

املستخدمة من قبل العديد من العاملني، من بني أمور أخرى: شكل الكلمة  
( الرتحيب،  املعقدة وصيغة كلمة  الكلمة  تكوين 2الواحدة، صيغة  ( عملية 

إبضافة ا أي  تقريًبا،  نفسها  هي  املعقدة  والكلمات  املفردة  لكلمات 
الكلمات. اسأل يف آخر حرف متحرك للكلمة بينما شكل كلمة الرتحيب 

 ليس له مرجع حمدد يف حتوهلا ألنه حيدده كل متحدث.
سريل حمفظة بعنوان التدخل اللغوي يف احملادثة اليومية الفصل الثاين الثانوي   -4

در  سوانن  عام  مبعهد  ونشر  الموجنان  ابشريان  ابجنارانيار  .  2019جات 
هتدف هذه الدراسة إىل ملعرفة علي أنواع التدخل اللغوى يف احملادثة اليومية  
فصل الثاين الثانوي مبعهد سونن درجان ابجنارانيار ابشريان الموجنان،وملعرفة 

الثانوية مبع الثاين  هد سونن أسباب التدخل اللغوى ىف احملادثة اليومية فصل 
درجان ابجنارانيار ابشريان الموجنان. هذا النوع من البحث هو حبث نوعي 
واملقابالت.   املالحظة  طريق  عن  البياانت  مجع  تقنيات  تنفيذ  مت  وصفي. 

منها الدراسة  ما سبق ذكره يف  ،انتائج هذه  بناء علي   : النحوي  التدخل   )
غة االندونيسية مثل  الفصل الرابع هناك اجلملة االستفهام اليت ختضع نظام ل 

"خالص مسيسرت كم انت؟". ب( التدخل الصريف : أما التدخل الصريف يف 
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السوق غدا ؟"تدخل   أم ال إيل  تذهب  ليلة  أنت مع   " مثل  السابق  الباب 
الصريف  لنظام  العربية ختضع  اللغة  الصريف ألن  التدخل  فئة  الكلمة يف  هذه 

التدخل األسلوب يف الفصل للغة االندونيسية. ج( التدخل األسلويب : أما  
املستعملة   اللغة  السابق مثل: "أنت ابألمس حاضرة يف نكاح جنة ؟" ألن 
تتبع أسلوب اللغة االندونيسية د( التدخل الثقايف : بناء علي ما سبق ذكره  
يف الفصل السابق، دعت الطالباة صاحبتها بقطع الكلمة من اإلسم مثل :  

 "فوت" من إسم شخص "فوتري". 
 من الدصرية  العامية كاللغة الفصحى اللغة بت   التقابل حتليل،مبوضوع  ممنوعة -5

عام  دايب   عمرك غناء يف الصوتية الناحية هذه 2018ن شر  هتدف   .
الدراسة إىل حتديد أوجه التشابه واالختالف يف األصوات الساكنة واملتحركة 
بني العربية املصرية عامية والفصح يف أغنية أمري دايب. هذا البحث هو نوع  
خالل  من  املستخدمة  البياانت  مجع  تقنيات  واألديب.  النوعي  البحث  من 

حتليل أسلوب  والتوثيق.  حتليل    التاريخ  طريقة  يف  وصفي  هنج  هو  البياانت 
الدراسة   هذه  نتائج  ووجدت  اللغة   21التباين.  يف  ساكًنا  صوتًيا  تشاهبًا 

الذي   الساكن ذ  بينما كان االختالف يف احلرف  العربية الفصحى واألمية، 
،  Z، يبدو ظ مثل  T، يبدو ط مثل  Dز، مث ي نطق ض ابلصوت    \ي نطق د  

أ. مث تشابه   مثل  العربية واألمية املصرية  ويبدو ق  الفوشة  بني  العلة  حروف 
والفتحة والدومة   الثويلة }طويل{  والدومة وكسره  الفتحة  العربية هو صوت 
بني  املتحركة  احلروف  أصوات  واالختالف يف  القصرة }ابختصار{،  وكسر 

 وكذلك حروف العلة من الفتحة والدومة.  {ê}صوت الفتحة والكسرة 
. بني البحوث   تشابه واالختالفال، وجدت الباحثة  السابقة  من البحوث 

الناحية    تشابهالأما   الناحية النظريمن  النظرية اللغوية االجتماعية ومن  ة هي 
اللغة الدارجة. هو من الناحية مستخدم   أما االختالفموضوع اليحث هي 
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الباحثة يركز حبثها للمراهق العريب يف وسائل التواصل   اللغة الدارجة. كانت 
 تماعي. إما البحوث السابقة يركز حبثهم للمراهق االندونيسي. االج

 
 مناهج البحث -ز

بقصد   ،منهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة الظواهر
والوصل إىل نتائج    ،وطرق عالجها  ، ومعرفة أسباهبا  ،وحتديد أبعادها  ،تشخيصها

األفكار فن  هو  املنهج  لذلك  تطبيقها.  ميكن  اليت  عن   ،عامة  للكشف  سواء 
 (. 26ص.  ،1992 ،او إلثبات حقيقة نعرفها )مبارك ،حقيقة املعلولة لنا

 نوع البحث -1
 يكيفالبحث ال (أ

ال أنواع  أحد   هو  كيفيالبحث  من  و البح   من  عدًدا  يتضمن  ث 
(. يوضح  169، ص  2009الفلسفية )مريايم،  التوجهات واملقارابت  

بريج أن البحث النوعي غالًبا ما يتضمن جهًدا وتوليد بياانت تتطلب  
( فقط  الربامج  بواسطة  تنفيذه  ميكن  ال  ،  Goodman  ،2011حتلياًل 

األيت(.  8ص.   النوعي  ابلتفسري  البحث  طرق  الباحثون  يستخدم   ،
 لألسباب التالية:

 .لعربيةا دارجةشرح عملية تكوين اللغة الهتدف هذه الدراسة إىل  (1
ال (2 حتليل  شكل  يف  الدراسة  هذه  من  الدارجةالبياانت  على    لغة 

 واملقابالت مع املصادر. نتيزنتعليقات 
 البحث الوصفي  (ب 

ين تقف  ابحث يهدف إىل معرفة  الملاثيو، البحث الوصفي هو    برأي
يه الذي  الباحث  يرغب  ما  عادًة  العملية.  هناية  إىل  األشياء يف  دف 

األمهية  ذات  الرئيسية  املتغريات  بعض  على  نظرة  إلقاء  يف  التفسري 
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(. سبب استخدام الباحثني هلذه 204، ص .2014)مايلز وآخرون. 
 الطريقة هو:

 . (Twitter) تويرت يف لعريبيف املراهق ا  لغة الدارجةوصف أنواع ال (1
للمراهقني على    عربية  دارجة  نتائج هذه الدراسة عبارة عن كلمات  (2

 . (Twitter) موقع تويرت
 مصادر البياانت -2

تنقسم البياانت قسمني مها البياانت األساسية والبياانت يف هذه الدراسة،  
 : الثانوية. واما الشرح كما التايل

هو مصدر البياانت الرئيسي للباحثني بناًء   ةمصدر البياانت األساسي (أ
املباشرة املتعلقة بظاهرة مثرية لالهتمام ) ، مريايم و تسدالعلى اخلربة 

ص  2016 الذي (.  178،  املصادر  هي  األساسية  البياانت  معىن 
)حسان البياانت  اجملتمع  اىل  مباشرة  البياانت  (.  1990  ،يعطى 
ني لعربيا  نتيزنمصدر البياانت األساسي يف هذه الدراسة هو تعليقات  

 . عرب  على موضوع شائع يف
الثانوية   (ب  البياانت  البياانت اليت مت مجعها من قبل مصادر  هي مصادر 

يف   االختالفات  استخدام  ميكن  آخر.  لغرض  آخرين  أشخاص 
البي تصور  يف  للمساعدة  الثانوية  البياانت  يف  الواردة  اانت احلاالت 

( متطرفتني  حالتني  يف  النظر  خالل  من  والثانوية  ،  بوسالغاألولية 
وأما معىن عن البياانت الثانوية هي املصادر الذي  (.  7ص.    ،2007

مباشرة   غري  البياانت  البياانت)حسانإيعطى  اجملتمع  (.   1990  ،ىل 
هذا   الثانوية  البياانت  اللغة مصدر  العلم  عن  الكتاب  يعين  البحث 

الكتب واجملالت واملؤلفات األخرى املتعلقة  وأما لعبد اخلرياإلجتماعية 
   بعلم اللغة االجتماعي.
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 ع البياانت مج طريقة -3
 األنواع املختلفة لتقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة هي كما يلي: 

من خالل    طريقة (أ القراءة  تقنية  تتم  البحث.  تقنية يف  أهم  القراءة هي 
إيالء املزيد من االهتمام أو الرتكيز الشديد على الكائن املقصود )راتنا، 

 (. واخلطوات هي كما يلي:245، ص 2010
  يف يي الذي ظهروا  عرباملراهق ال  لنتيزنالتعليقات الكاملة    ةقرأ الباحث (1

 . (Twitter)  تويرت
تعليقات   ةالباحثأعاد   (2 ال  نتيزن  قراءة  للعثور   يفيي  عرباملراهق  تويرت 

 جنبية.األعلى كلمات 
الباحث (3 البياانت    ةيكرر  الثانية عدة مرات حىت حيصل على  املرحلة 

 الكافية الستخدامها كبحث. 
املقابلة أو تقنيات املقابلة اليت يتم تنفيذها مع أهداف وغاايت    طريقة  (ب 

، ص  2010،  مولييونجاحملاورين واخلرباء )حمددة من قبل طرفني، أي  
 (. فيما يلي خطوات مرحلة املقابلة:86

الباحث (1 ال  ةيطرح  )املراهق  املصادر  على  خالل  عريبأسئلة  من   )
 رسائل شخصية تتعلق أبسئلة تتعلق بصياغة مشاكل البحث. 

الكلمات   (2 ماهية  الباحثة سؤاالً حول  املوجودة يف   الدارجةطرحت 
 .(Twitter) توتري يف العريباملراهق نتيزن تعليقات 

، واليت مت الدارجةأسئلة تتعلق أبسباب تكوين اللغة ا  ةيطرح الباحث (3
 . (Twitter) تويرت العربيي يفاملراهق نتيزن العثور عليها من تعليقات 

 طريقة حتليل البياانت -4
بسيط    طريقة منوذج  يف  البياانت  تنقية  عملية  هي  البياانت  حتليل 

اليت مت   املعلومات  التقنية إىل جعل  وتنفيذها. هتدف هذه  قراءهتا  لتسهيل 
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نوعي.   تفاعلي  البحث هو منوذج  النوع من  مجعها واضحة وصرحية. هذا 
البياانت  حتليل  تقنية  يف  رئيسية  أشياء  أربعة  هناك  وهوبرمان،  ملايلز  وفًقا 

وعرض لل البياانت  وتقليل  البياانت  مجع  وهي  التفاعلي،  النوعي  بحث 
 (. 15، ص .2014،  مايلز وهوبرمانالبياانت واالستنتاج )

 
 . منوذج حتليل بياانت مايلز وهوبرمان1الشكل 

 : الشرح منها

 مجع البياانت  (أ
يتم تسجيل البياانت اليت مت احلصول عليها من القراءة واملالحظة 

تقرير   انعكاسية. يف  ومذكرة  وصف  مذكرة  جانبني،  من  يتكون 
الباحث   يراه  ما  بياانت طبيعية حتتوي على  الوصفية هي  املالحظات 

وخربات دون وشهوداً  به  ويشعر  يسمعه  تفسري من    وما  أو  رأي  أي 
 فيما يتعلق ابلظاهرة اليت يشهدها. ةقبل الباحث

توي املالحظات االنعكاسية هي مالحظات حت ، ويف الوقت نفسه
عليها   العثور  مت  اليت  النتائج  حول  الباحث  وتفسريات  آراء  على 
واستخدامها كمواد ملواصلة املرحلة التالية من البحث. للحصول على  
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جيب على الباحث إجراء مقابالت مع املخربين الذين    ،هذا السجل
 يفهمون موضوع املشكلة املراد دراستها. 

 
 تقليل البياانت  (ب 

وورتغتون   دليل وابديبرأي  ابستخدام  البياانت  تقليل  إجراء  مت   ،
( ظهر  الذي  التفسري  خمطط  على  بناًء  البحث  بياانت  وورتغتون على 

 :كما يلي  (. اخلطوات 110، ص 2017، وابدي
الباحث (1 غري   ةخيتار  البياانت  من  وفرزها  مهمة  تعترب  اليت  البياانت 

 الضرورية.
ا لتصنيفها حسب أنواع جبمع البياانت اليت مت اختياره  ةيقوم الباحث (2

 عرب. يف  دارجةاللغة ال
 البياانت حسب أهداف البحث. ةصنف الباحث (3

 عرض البياانت (ج
من   النتائج  استخالص  خالل  من  البياانت  عرض  طريقة  تتم 
خربة   إىل  تستند  البياانت  هذه  تقدمي  نتائج  أن  تظهر  اليت  البياانت 

إذا   األرجح  على  خمتلفة  النتائج  تكون  حىت  إجراؤها  الباحث.  مت 
(. واخلطوات هي  35، ص 2003بواسطة ابحثني آخرين )أوسرتيكر، 

 كما يلي:
 البياانت اليت مت مجعها يف وصف موجز. ةيصف الباحث (1
الباحث (2 البياانت   ةيعرض  صياغة  ويعيد  عرض  شكل  يف  البياانت 

 املصنفة. 
عرض البياانت ابلتسلسل ويصف املناقشة بناًء على    ةيعرض الباحث (3

 لغوية االجتماعية.النظرية ال
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 استخالص النتائج  (د
قد   البحث  أن  يعين  فهذا  البياانت،  حتليل  عملية  اكتمال  بعد 
البداية   النهائية حيث كان هناك إجابة للمشكلة يف  وصل إىل املرحلة 
وخامتة صحيحة. عالوة على ذلك، يقوم الباحثون بتجميع التفسريات 

احملتملة   واألسباب  لآلاثر  األدلة  على  على  القائمة  بناًء  الفكر  وتنوع 
( خطوات 14ص.  ،  Weaver-Hightower  ،2019البياانت   .)

 استخالص النتائج هي كما يلي: 
  عرب نتائج حبث ومناقشة اللغات غري العامية يف    ةيلخص الباحث (1

 بناًء على النظرية اللغوية االجتماعية.
الباحث (2 للحصول   ةيقوم  امللخص  يف  املوجودة  البياانت  ابستخراج 

 على استنتاجات موضوعية يتم كتابتها بعد ذلك يف الفقرة األوىل. 
الباحث (3 اليت   ةيعيد  الباحث  نظر  وجهة  إبضافة  البياانت  استقراء 

 تكتب بعد ذلك يف خامتة تكوينية يف الفقرة الثانية. 
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 الباب الثاين 

 اإلطار النظري 

 

 جتماعيةاللغة االعلم  -أ

، لغة(المن كلمتني، اجتماعي ولغوي )كلمة علم اللغة االجتماعي هي مزيج  
بعض   عند  االجتماعي  املعىن  أما  منهما.  معاين كل  منهما  جيادل .  اللغوينيولكل 

لغويفيشمان عامل  االجتأمريكي  من  ،  اللغة  علم  دراسة خلصائص  ، أبن  ماعي هو 
، ووظائف تنوع اللغة واستخدام اللغة. تتفاعل هذه العناصر الثالثة وتغري  تنوع اللغة
، والبيئة  لبعض يف أنشطة التحدث يف اجملتمع، واهلوية االجتماعية للمتحدثنيبعضها ا

للم اللغوياالجتماعية  والتنوع  التنوع   .(3ص. ً   ،2004  ،)خري تحدث ومستوى 
أن    سريكار  يف كتاب  فالت  على  رأي  يؤثر  عامالً  االجتماعية  اهلوية  ب عد  يعد 

، ويشمل هذا البعد الصعوبة والعمر واجلنس  م اللغة يف جمتمع متعدد اللغات استخدا
االجتماعية   واخللفية  التعليم  ووسائل  واصدقائه  واالقتصاديةومستوى    ، )سريكار 

 . (54ص.  ،1998

تعبريأو  على  اللغة  معىن  )مسيوطيقية(    ما  متطلب  اللغة كنظام  معىن  نباابن 
هي  األكرب  إىل  األصغر  من  اللغة  عناصر  بينها.  والعالقة  العناصر  من  يتكون 

والشروط والعبارات  والكلمات  واألشكال  )نباابن  ،الصوتيات  ،  1993  ،واجلمل 
 (. 46ص. 

رأي آخر عن اللغة من خري يعر ف اللغة على أهنا نظام يتكون من عدد من  
أداة   اللغة هي  إنسانية، مبعىن أن  اللغة  قواعد.  املصممة بشكل دائم وهلا  املكوانت 
اتصال لفظية ال ميتلكها سوى البشر. الوظيفة الرئيسية للغة هي كأداة للعمل مًعا أو 
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ستخدام لغة أنشطة االتصال يف اجملتمع ميكن أن التواصل يف احلياة االجتماعية. اب
)خري دقة  وأكثر  أفضل  بشكل  أنه ال  2ص.  ،  1998  ،تعمل  الغويوين  يدعي   .)

دون   ما  لغة  فهم  ألي شخص  ميكن  ال  واللغة.  والثقافة  اجملتمع  بني  الفصل  ميكن 
معرفة ثقافتها والعكس صحيح، فال ميكن لشخص ما معرفة ثقافة ما دون فهم اللغة 

 (. 1972رداووك، )و 
اللغة   الفهم اللغوي االجتماعي بشكل عام هو مناقشة عالقة اللغة مبتحدثي 

يف   اللغةكأعضاء  بوظيفة  مرتبط  هذا  علم  اجملتمع.  ي عرَّف  للتواصل.  أي كوسيلة   ،
بني   والتفاعل  العالقة  يدرس  اللغة  علم  من  فرع  أنه  على  عموًما  االجتماعي  اللغة 

االجتم والسلوك  اللغة  ميكن  (. 225ص.    ،2008  ،)كرسداالكسنا  اعيسلوك 
والتحليل يف ختصص   اللغوايت  استخدام  إىل  لإلشارة  االجتماعي  اللغة  علم  اعتبار 
االجتماعية  البياانت  استخدام  من  العكس  على  االجتماعية  ابحلياة  يهتم  آخر 

  ، 2008  ،, هذا العبارة لديل هيمس يف كتاب )سومارسونووالتحليل يف علم اللغة
 (. 3ص. 

، فإن علم اللغة االجتماعي هو دراسة دراسات اللغة يف اجملال  نباابن  يف رأي
االجتماعي. يركز البحث اللغوي االجتماعي على االختالفات يف الكالم ويفحصه 
العوامل   هذه  بني  العالقة  االجتماعي  اللغة  علم  يفحص  اجتماعي.  سياق  يف 

 (. 2ص.  ، 1994 ،)نباابن االجتماعية واختالف اللغة
فيشمان أمركياللغة    أهل ،  قال  كبريا  ،من  اللغوية   دوره  الدراسات  يف 

، يف حني أن  االجتماعية ذات طبيعة نوعية أكثر، إن الدراسات اللغوية  االجتماعية
اللغة االجتماعي  اللغوي هي دراسة كمية. حبيث يكون علم  دراسة علم االجتماع 

ارتباطً  لأكثر  الفعلي  االستخدام  بتفاصيل  بعض  لغةا  استخدام  أمناط  وصف  مثل   ،
اللهج أو  معينةاللغات  ثقافات  هبا  تقوم  اليت  أو  ات  اللغة  استخدام  خيارات  أو   ،

امل يقوم هبا  اليت  اللهجات  احملادثةبعض  وخلفية  مواضيع     ، 2014،  )خري  تحدثون، 
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عام  (.  5ص.   يف  االجتماعي  اللغة  علم  مصطلح  ، هافري  كتاب يف    1952ظهر 
أن   اقرتح  ب الذي  ابلعالقة  يتعلق  حبثًا  االجتماعي هناك  والوضع  الكالم  سلوك    ني 

 (. 127ص.   ،1976 ،)ديتمار
ال لعلم  اللغويني  بفهم  يتعلق  فيما  أعاله  الشرح  على  اإلجتماعيةبناًء  ،  لغوية 

فرع من علم اللغة يرتبط    يه  لغوية اإلختماعيةللباحث أن يستنتج أن علم ا  اخلالصة
االج بعلم  وثيًقا  اللغوية .  يتماعارتباطًا  البحث  يف  مهم  دور  عندهم  اجملتمع  وأما 

 .. ألن علم اللغة االجتماعي يناقش أحداث الكالم يف اجملتمعاإلجتماعية

 تصال اللغة ا حتديث  -ب

دائًما بطرق خمتلفة. إحدى هذه التغيريات هي    يف حياة كل فرد  يتغري اجملتمع
التغيريات   أحد هذه  اليومي.  التواصل  يعود  لغة  اللغة.  من  نوع  انقراض  هو  اللغوية 

سبب انقراض اللغة إىل العوملة اليت يوجد فيها اتصال لغوي مذهل متاًما ألنه يوجد  
هتيمن لغة  وهناك  البعض  بعضها  على  تؤثر  اليت  اللغات  من  متنوعة  جمموعة  .  فيه 

ولة  تشمل أسباب االتصال اللغوي )أ( اجتماع جمموعتني تنتقالن إىل منطقة غري مأه
مث تلتقيان هناك، )ب( حركة جمموعة أو عدة جمموعات إىل أراضي جمموعة أخرى،  
أو   التعلم  )هـ(  القدامى،  اجلريان  بني  الثقافة  توثيق  )د(  العمل،  تبادل  وجود  )ج( 

 (. 21-17, ص. 2001 ،)طمسان االتصاالت التعليمية

خرى  يؤدي اجتماع جمموعة من األشخاص أو العرق مع جمموعات أو أعراق أ
منطقة   على  يف  العالقة  ظهور  االثنني.  بني  اجتماعية  عالقات  أو  تفاعالت 

االجتماعية هي مطلب أساسي حلدوث األنشطة االجتماعية وستحدث إذا حققت 
االجتماعي شيئني االتصال  هذا  يف  االجتماعي.  والتواصل  االتصال  وجود  ومها   ،

يف   املتصل  إىل  املتصل  من  وسائط كمرسل  إىل  حاجة  بطبيعة  هناك  لغة.  شكل 
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اللغوية.   التغيريات  دائًما يف  أكثر  أو  احلال، سيظهر االتصال بني جمتمعني خمتلفني 
 ينعكس شكل تغيري اللغة يف عملية تبين اخلصائص اللغوية.

من   جمتمعات  عدة  تكون  عندما  حيدث  لغوي  حدث  هو  اللغوي  االتصال 
أساس التغيريات اللغوية    لغات خمتلفة يف منطقة معينة. يشكل هذا االتصال اللغوي

( خمتلفة  لغات  من  الكالم  جمتمعات  من  العديد  (.  20, ص.  2008،  جواريةيف 
لفويل  فإن تغيري اللغة هو تبين خصائص لغوية معينة من قبل لغة أخرى أو أن    تعبريا

سيؤدي وجود "لغة مشرتكة"    (،. 384:  1997  ،فويل)  كالمها يقوم بنفس العملية 
(. سيؤدي حدوث  157ص.    ،2001،  طمسانلغوي )اليف منطقة ما إىل اتصال  

أفرا  بني  اللغة  استخدام  يف  تغيريات  إىل  اللغوي  خيتربون االتصال  الذين  اجملتمع  د 
لغتني  استخدام  بسهولة  ميكنها  لغوية  جمتمعات  هناك  اللغوي.  االتصال  أحداث 

ك أيًضا من ال ابلتبادل. ميكن اإلشارة إليها على أهنا ثنائية اللغة أو ثنائية اللغة. هنا
:  2015، لكن ال ميكنه التعبري عن أفكاره ابللغة املعنية )فوزية ، يفهم إال ما يسمعه

262) . 

  منها:   منطقة    اي  التصال اللغوي يفاألحداث اللغوية اليت قد حتدث بسبب ا
اللغة،   وازدواجية  اللغة،  التبديل ثنائية  املزيج،  ورمز  والتكامل،  ورمز  والتداخل،   ،

( اللغة  وحتول  واغوستيناوالتقارب،  الطبيعية  84ث.    ،2010،  خري  العملية  يف   .)
، سيظهر دائًما تغيري اإلثنيات أو اجملتمعات املختلفة  منللتفاعل بني اثنتني أو أكثر  

التغيري املعين يف شكل عملية تبين خصائص لغوية معينة   يف اللغة. ميكن أن يكون 
 (. 3ص.  ، 2008، جواريةمن قبل لغة أخرى أو كالمها يقومان بنفس العملية )
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 أزدواج اللغة   ثنائية اللغة و -ج

 ثنائية اللغة  -1

اليوم املتقدم واحلديث جتد أشخاًصا يستخدمون لغة واحدة فقط يف عصر  
واحدة( و اندرا  )لغة  املناطق  ب.  يف  املثال  سبيل  على  موجوًدا  يزال  ال  قد  ذلك، 

النائية. هناك أيًضا إمكانية لألجيال األكرب سًنا من األشخاص الذين لسبب أو  
ية. بعد أن أصبحوا جياًل آلخر ال تتاح هلم الفرصة لتعلم لغة أخرى غري لغتهم احملل

أيًضا  هناك  اليومية،  احلياة  يف  لكن  اللغة.  أحادي  جمتمًعا  أصبحوا  سناً  أكرب 
لغة املنطقة  الأشخاص يتحدثون لغتني. على األقل األشخاص الذين يستخدمون  

 .اللغة الوطنية لبلدهمو يعيشون  يف

حرفيا تتعلق ابستخدام لغتني أو اثنني من رموز    تعترب ماكي معىن ثنائية اللغة
أهنا  على  اللغة  ثنائية  تعريف  يتم  عام،  بشكل  االجتماعي  اللغة  علم  يف  اللغة. 

)خري  استخدام لغتني. متحدث واحد أو أكثر يف تفاعالهتم مع اآلخرين بدورهم  
لى ، جيب ع، ابلطبعلتتمكن من استخدام لغتني  (.87ث.    ،2010  ،وأغوستينا

أوالً امل اللغتني.  يتقن  أن  )رء  األوىل  اللغة  أو  نفسها  اللغة  الثانية  غ1،  واللغة   )
الذين  غ2) األشخاص  الثانية  اللغة  يستخدمون  الذين  األشخاص  على  ي طلق   .)

يتحدثون لغتني. بينما القدرة على استخدام لغتني تسمى ثنائية اللغة. ابإلضافة إىل 
فإن   اللغة،  ثنائية  امصطلح  تعدد  أيًضامصطلح  ي ستخدم  شرط  للغات  وهو   ،

، خري وأغوستينايستخدمه شخص أبكثر من لغتني يف تفاعله مع اآلخرين بدوره )
بسبب العالقة املتبادلة بني دور    رمز املزيجوابلتايل، حيدث    (.84ص.    ،2010

 .املتحدث وشكل اللغة ووظيفة اللغة
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ثنائي مبن    ةجمتمع  يتعلق  فيما  احمليط  اجملتمع  مع  اللغوي  التواصل  يف  اللغة 
  يتواصل معهم. جيب أن يكون استخدام اللغة يف التواصل متوافًقا مع املوقف احلايل

 .لتكلمد االتصال يسمح بعملية ااختيار الرمز عنو 

 أزدواج اللغة -2

)اجملتمع(  االجتماعية  شيئني؛  يدرس  ختصص  هو  االجتماعي  اللغة    علم 
يتم حتليله  الذي  أو سلوك اجملتمع  العلم إىل حتليل منط  واللغة. هتدف دراسة هذا 

ا اللغة يف اجملتمع. إحدى نظرايت علم  للغة االجتماعي هي  من خالل استخدام 
الل اللسان.  سانازدواجية  وظيفي   األزدواج  تقسيم  فيها  يوجد  لغوية  حالة  هي 

 املوجودة يف اجملتمع.لالختالفات اللغوية أو اللغات 

لوصف اللغتني  فرغوسونألول مرة من قبل  غة" أزدواج الل"مت تقدمي مصطلح 
 "Katharevusa  و  Dhimtiki "  و اليوانن،  يف"الفيف  واألمية"  و عربية  صحى   ،
 "Schriftspracheو  Schweizerdeutsch "  و  يف سويسرا  ، "francais   و creole "    يف

  ." لغة العايل "ع" بينما الثاين هو تنوع اللغة املنخفض "خ هاييت. األول هو تنوع ال

ازدواجية الفرنسية  اللسان  أتيت كلمة  الكلمة  قبل من  من  تستخدم  واليت كانت   ،
، وهي لغة فرنسية: لكن املصطلح اشتهر يف الدراسات اللغوية االجتماعية  مارجيس
يف   1958يف عام    .سونو رغفوهو    جامعة ستانفوردستخدمه أحد خرجيي  بعد أن ا

األمريكي  األنثروبولوجية  اجلمعية  نظمتها  القياسية"  واللغات  "التحضر  حول  ة  ندوة 
فر  جعل  مث  العاصمة.  واشنطن  شغو يف  أكثر  املصطلح  بعنوان سون  مبقال  هرة 

 ".غة"ازدواجية الل

 يعين غةاملصطلح لفرغوسون عن أزدواج الل
“Diglossia is a relatively stable language situation in which, in 

addition to the primary dialects of the language (which may 

include a standard or regional standards), there is a very 

divergent, highly codified (often grammatically more complex) 
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superposed variety, the vehicle of a large and respected body of 

written literature, either of an earlier period or in another 

speech community, which is learned largely by formal education 

and is used for most written and formal spoken purposes but is 

not used by any section of the community for ordinary 

conversation” 

هي    غةل( ازدواجية ال1: )عن الفهم ازدواج اللسانسون  و رغيعطي تعريف ف
، حيث ابإلضافة إىل عدد من اللهجات الرئيسية )بشكل  حالة لغوية مستقرة نسبًيا

دقة: آخر  أكثر  تنوع  أيًضا  هناك  واحدة،  لغة  من  الرئيسية(  )األصناف   ،2  )
جة قياسية ، أو  ، ميكن أن تكون هلهجة الرئيسية، من بني أمور أخرىاللهجات الل
يسية( هلا اخلصائص: ( األصناف األخرى )اليت ليست هلجات رئ3، )معيارًا إقليمًيا
ًدا وحمرتمة وسيلة  ج( واسعة ج، ر تعقيًدا من الناحية النحوية، ب( أكثأ( غري مقننة

املكتوب  الرمسي،  لألدب  التعليم  خالل  من  تعلمت  بشكل د(  تستخدم  هـ(   ،
( املنطوقة  الرمسية  اللغة  تستخدم  وال  املكتوبة  اللغة  يف  اجملتمعرئيسي  ( لعامة 

 للمحاداثت اليومية.

ازدواجسون  غو قدم فر  نقاط يف حتليل ظاهرة  اجملتمع. هذه    اللسان  تسع  يف 
يف اجملتمع. النقاط التسع هي كما   سانط قادرة على تشريح وجود ازدواج الل االنق

 يلي:

 دور (أ

نوعان   هناك   ، لفريغسون  وفًقا  جدا.  مهم  اللغة  ازدواجية  معيار  هو  هذا 
. يسمى االختالف األول ابللهجة  أزدواج اللسانخمتلفان من لغة واحدة يف جمتمع  

 ، والثاين يسمى اللهجة املنخفضة )هلجة "خ"(.("ع)هلجة "العالية 
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 هيبة ب(

يستخدم   اللغة،  ثنائي  اجملتمع  "يف  هلجة  عادًة  لغة  عاملتحدثون  وهي   ،"
هلجة   تعترب  حني  يف  منطقية.  لغة  وهي  احرتاًما  وأكثر  ومتفوقة  أقل    "خ"مرموقة 

 شأان، حىت أن البعض يرفض وجودها. 

 الرتاث األديب  ج(

اللغات األ اليت يستخدمها فيف ثالث من  سون كمثال، هناك أدب و رغربع 
التنوع   اللغة. إذا كانت هناك أيًضا أعمال أدبية    "ع"يستخدم فيه  وحيرتمه جمتمع 

التنوع   التقليد، أي أن األعمال "ع"معاصرة تستخدم  ، في عترب ذلك استمرارًا هلذا 
. هذا التقليد األديب الذي دائًما ما يكون يف "ع"األدبية جيب أن تكون يف تنوع  

ؤدي إىل بقاء األدب متجذرًا، يف كل من البلدان الناطقة ابللغة العربية ي  "ع"تنوع  
 واللغات اليواننية والفرنسية واألملانية.

 اكتساب د(

من خالل دراسته يف التعليم الرمسي، بينما يتم    "ع" يتم احلصول على صنف  
 من االرتباط ابلعائلة واألصدقاء. "خ"احلصول على الصنف 

 التوحيد  ه(

على أنه صنف مرموق، لذا فليس من املستغرب أن   "ع"الصنف  ىل  ي نظر إ
 خالل التدوين الرمسي. من "ع"يتم إجراء التوحيد القياسي على جمموعة 

 استقرار و(

، حيث يوجد  جمتمع ازدواج اللسان لفرتة طويلةعادة ما يستمر االستقرار يف  
 . اختالف يف اللغة يتم احلفاظ عليه يف وجوده يف ذلك اجملتمع
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 قواعد ز(

تنوع   أمرًا  "ع"  يف  الثانوية  الرتكيبات  من  عدد  مع  معقدة  مجل  وجود  يعد 
 شائًعا، ولكن يف جمموعة "خ" يعترب ذلك مصطنًعا.

 معجم  ح(

" الصنف  يف  املفردات  هناك  عمعظم  ذلك،  ومع  نفسها.  هي  "خ"  و   "
 ليس هلا شريك يف الصنف "خ"، أو العكس.  "ع"مفردات يف الصنف 

 علم األصوات  ط(

األصوات  علم  جمال  الصنفيف  بني  بنيوية  اختالفات  توجد    "ع" ، 
 وميكن أن تكون هذه االختالفات قريبة أو بعيدة.  ."خ"والصنف

لد، اخلبري يف جمال علم االجتماع، ازدواج اللغة على نطاق واسع.  صيصف فا
اللهجات   أو  اللغات  من  نوعني  من  أكثر  ولكن  فقط  لغتني  ليس  املنطق  رأيه،  يف 

املصطلحات املزدوجة املتداخلة ثنائية اللغة، وازدواج   فاصلداملوجودة يف اجملتمع. صاغ  
اخلط اللغات  وتعدد  املتداخلة،  املزدوجة  لتمييز  اللغة  املصطلحات  هذه  تستخدم  ي. 

 (. 84, ص. 1984)فاصلد,  حالة اجملتمع على مستوى الوظيفة اللغوية

. ووفًقا له،  غةجيادل عامل اجتماع آخر، فيشمان، من أجل تعريف ازدواج الل
اللغات اليت تعرتف رمسًيا  اللغة ال توجد فقط يف اجملتمعات متعددة  فإن ازدواجية 

وال   لغات  اليومية بعدة  التنوعات  يستخدمون  الذين  األشخاص  يف  فقط  توجد 
أو  اللهجات  تستخدم  اليت  اللغوية  اجملتمعات  يف  أيًضا  ولكن  والكالسيكية، 

من وجهة نظر فيشمان،  الضبطات أو األنواع املتنوعة من أي نوع. وظيفية خمتلفة.
واملنخفضة   العالية  األنواع  على  فقط  اللغة  ازدواجية  تطبيق  يتم  اللغة  ال  نفس  من 

، يعتقد ة على اإلطالق. ابإلضافة إىل ذلك ولكن أيًضا على اللغات غري املتشاهب
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فيشمان أيًضا أن ازدواجية اللغة ميكن أن حتدث يف األشخاص الذين يعرفون أكثر 
من لغتني، ليس فقط يف األشخاص الذين يعرفون لغة واحدة مع نوعني خمتلفني 

يعرفون أكثر من لغتني. والذين يعرفون أكثر من  ولكن أيًضا يف األشخاص الذين  
يستخدم فقط   "ع" لغتني. من اللغات ميأل ختصيص وظائف كل منها وأن الصنف  

 ، )فيشمان  يف املواقف غري الرمسية أو األقل رمسية  "خ"يف املواقف الرمسية والصنف  
 (. 92ص.  ،1972

دواجية اللغة، يعر ف  بناًء على الشرح أعاله فيما يتعلق بفهم ثنائية اللغة واز 
ثنائية اللغة على أهنا إتقان اللغة األوىل والثانية على األقل، على الرغم من   ماجنمارا

أن  من  الرغم  على  األدىن.  املستوى  يف  فقط  هو  الثانية  اللغة  إتقان  مستوى  أن 
مستوى إتقان اللغة األوىل والثانية يف الواقع لن يكون هو نفسه أبًدا. يتماشى هذا 

,  1972)ماكي,    ية اللغة جمرد معرفة لغة اثنيةالذي يقول إن ثنائ  هوغنيالرأي مع  
 (. 46ص. 

 جتماعياللغة ووسائل التواصل اال -د

التو  من كلمتنيوسائل  مزيج  هي  االجتماعي  اإلعالم  اصل  وسائل  مها   ،
ي عر ف كلمة وسائط بثالثة   أن مريوتز يعربمعناه اخلاص،  واالجتماعية. الكلمتان هلما

، ووسائل اإلعالم كبيئة.  معاٍن، وهي الوسائط كقناة )ارتباط(، ووسائل اإلعالم كلغة
اإل لوسائل  الثالثة  املعاين  وسائل  عالممن  رؤية  ميكن  ال  أنه  إىل  ميوريتز  خلص   ،

يكون   أن  ميكن  فيها.  الواردة  التكنولوجية  أو  التقنية  املشاكل  خالل  من  اإلعالم 
والثلوسا االجتماعية  اجلوانب  على  أتثري  أيًضا  اإلعالم  وحىت ئل  والسياسية  قافية 

 (. 4ص.  ،2016 ،)نصرهللا االقتصادية
جيب نظراًي التعامل مع كلمة "اجتماعي" يف وسائل التواصل االجتماعي من  
املعىن   هبذا  املتعلقة  العبارات  من  العديد  هناك  االجتماع.  علم  جمال  خالل 
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أحد   االجتماعي  االجتماعي،  املعىن  حول  ويبريالعبارات  تشري كلمة  إبعتبار   ،
يف    "إجتماعي" مدرجة  االجتماعية  العالقات  االجتماعية.  العالقات  إىل  ببساطة 

النشاط  يعنيه  ملا  تفسري  إيصال  على  قادرة  الفئة  هذه  االجتماعي.  العمل  فئة 
األ بني  مغزى  ذات  رموزًا  يتطلب  لكنه  الفردي.  والنشاط  الذين االجتماعي  فراد 

 (. 39ص.   ،2014 ،)فونج يصبحون ممثلني يف العالقة
واالجتماعية  ال اإلعالم  وسائل  يصعب انفسها  أساسيي  معىن  هلاكلمة   ،

منها.  اللغويني كل  من  العديد  حيدد  واحدة.  من كلمة  تعريف  يف  بينهما  اجلمع 
قدرة    يعترب  لزايدة  أدوات  االجتماعية  والربامج  االجتماعية  الوسائط  تعد  شريكي، 

خارج   وكلها  اجلماعية،  اإلجراءات  واختاذ  والتعاون  املشاركة  على  املستخدمني 
 اإلطار املؤسسي أو التنظيمي.

تسهل    عتبارإب  أما وسيلة  هي  االجتماعي  التواصل  وسائل  فإن  مانديربغ، 
نفسه،   الوقت  ويف  احملتوى.  ينتجون  الذين  املستخدمني  بني    بويد   إعتربالتعاون 

(boyd)  فإن وسائل التواصل االجتماعي عبارة عن جمموعة من الربامج اليت تسمح ،
بعض ويف  والتواصل  واملشاركة  ابلتجمع  واجملتمعات  أو    لألفراد  التعاون  احلاالت 

 (. 36-35ص.   ، 2014 ،)فونج اللعب مع بعضهم البعض
التواصل   وسائل  تعريف  أن  استنتاج  ميكن  أعاله،  العبارات  بعض  من 
االجتماعي هو وسيلة إنرتنت تتيح للمستخدمني متثيل أنفسهم والتفاعل والتعاون  

 اجتماعية افرتاضية.واملشاركة والتواصل مع املستخدمني اآلخرين وتشكيل روابط 
املستوى  مها  قسمني،  إىل  عام  بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  تنقسم 

ا  كروامل يعد  ملاكروواملستوى  يف    تويرت.  املضمنة  االجتماعية  الوسائط  أنواع  أحد 
. يف حني أن أحد أنواع الوسائط االجتماعية على مستوى املاكرو  ملكرواملستوى ا

 (. 6.  ص ،2016 ،فسبوك )نصر هللاهو 
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يوفر    تويرت االجتماعية  والشبكات  الصغرية  للمدوانت  إلكرتوين  موقع  هو 
حرفًا عرب الرسائل   140تسهيالت للمستخدمني إلرسال رسالة نصية حبد أقصى  

اسم    تويرت القصرية واملراسلة الفورية والربيد اإللكرتوين. ي طلق على املصطلح اللغوي  
، أي الطيور  شعار املوجود على تطبيق تويرتلل  " والذي يعين "النقيق". وفًقاتويت"

 . (2ص.   ،2010  ،)هادي اليت تدل على النقيق يف كثري من األحيان

 اللغة الدارجة  -ه

العمر هو أحد النطاقات االجتماعية اليت متيز اجلماعات البشرية. تسمح هذه  
لوهنا   اجتماعية متنح اجملموعة  بظهور هلجة  يتم تصنيف  اجملموعة االجتماعية  اخلاص. 

ص.    ،2004  ،)ابرتنا وسومارسنو  األعمار يف اجملتمع إىل األطفال واملراهقني والبالغني
إاثرة وإاثرة لإلعجاب  (.  135 الفرتة األكثر  املراهقة هي  فإن  التطور،  يف  من حيث 

اخلصائص ابملغامرة والتجمع واالحنراف. تنعكس  منها:  حياة اإلنسان. تتميز املراهقة،  
 األخرى أيًضا يف لغتهم. لقد ابتكروا لغة سرية ال تنطبق إال على جمموعتهم. 

ة حمتوى هي اللغة اليت مت استخدامها يف األصل للحفاظ على سري  اللغة الدارجة
هي    الدارجة، فإن  كن بسبب كثافة االستخدام العالية، ولالكالم يف جمتمعات معينة

 . ظم املراهقاللغة اليومية اليت يستخدمها مع
ال اللغة  اللغة هي أيًضا اخل  إبعتبار  دارجةتتطور  الثقافية ملن يرتديها، وهذه  لفية 

مفردات  يتم أخذ  ما  الرمسية. غالًبا  أو غري  الرمسية  متنوعة من احملاداثت غري  جمموعة 
املراهقون    دارجةال البيئة.  حول  حتدث  اليت  أو  احلية  املفردات  من  إنشاؤها  يتم  اليت 

، خيلطون مجيع أنواع األمناط يف العامية. حبيث يكون للغة الدارجةالذين يستخدمون ا
ليست   املعىن  ذات  الكلمات  ألن  بوضوح.  حتديدها  ميكن  ال  عامية  مفردات  هناك 

لكلمات ومعانيها أيًضا وتعتمد على إبداع  مرتبطة أو أكثر اعتباطية. خيتلف تكوين ا
البيئة، وموقف احلياة ، وأفكار    اللغة العامية. اللغة العامية حالة  تعكس املفردات يف 

 املتحدثني. تتعلق معظم الكلمات ابحمليط واحلياة اليومية للمتحدث.
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 هقني املراخاصة    ملستخدمة من قبل املراهقي العريبغالًبا ما تتأثر اللغة العامية ا
، وابلتحديد الكورية أو اإلجنليزية. يتم استعارة معظم  ابللغات األجنبية  بكيفوفحميب  

املفردات املستخدمة يف االتصال من اللغات األجنبية. ألن املراهق لديه طبيعة الرغبة  
، كما يرغب املراهقون دائًما يف اتباع أمناط  ظهور مبظهر جذاب من آراء اآلخرينيف ال

 . تغيري حيدث يف بيئتهمجديدة يف كل  
مبفدارجةالاللغة   يتميز  الكالم  من  نوع  هي  والتغري ،  حديثًا  مكتشفة   ردات 

سريع اللغة  اللغة  أشكال  هذه  استخدام  يشيع  واملهنيني لشباب  .  اجملموعات  أو 
تعريف جمموعاهتم.  يف  الدارجة  للتواصل  اللغوي  اللغة  لالكتشاف  خاصة  كنتيجة   ،

انتباه اآلخرين. لذلك فإن    اللغة الدارجةللمراهقني الذين يريدون شيًئا خمتلًفا جلذب 
غري اللغة  اليت    هي  آلخر املراهق  ستخدمتالرمسية  وقت  من  ويتغري  جديد   ون كشيء 

 (. 57ص.   ،1985 ،)الوسيلة
 

 (Twitter) أشكال اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت -1
)علم األصوات(  املختلفة من حيث التغريات الصوتية    ة الدارجةلغالمتييز  

 الشرح من . أما  )علم الداللة(  وأنواع املعىن  )علم الصرف(    والتغريات الصرفية
 التايل:  كماأنواع التغيريات  
علم األصوات هو أحد   ،ة الدارجة من حيث علم األصوات غتغيريات الل

تفحص   اليت  اللغوية  الدراسة  )كريداالكسناجماالت  اللغة   ، وظيفة األصوات 
:  منهاالكلمة بسبب عدة أشياء،    أي  حتدث التغيريات الصوتية يف(.  2008

املورفولوجية،   العمليات  بسبب  جديدة  صوتية  مقاطع  مقاطع  ظهور  يفوت 
الصوت، الصوتية   موضع  يف  والتغريات  املورفولوجية،  العمليات  بسبب 

الصوتية  والتغريات   متطابقني  مقاطع  صوتني  وجود   ،)مهاراين  لتجنب 
2016.)  
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علم الصرف هو فرع من    ،ة الدارجة من حيث علم الصرفغتغيريات الل
الكلمات.   بنية  يدرس  اللغة  علم  فإن    قالفروع  هي   العلمرمالن،  الصرفية 

تك األساسيعملية  الشكل  هي  واليت  أخرى  وحدات  من    وين كلمات 
لغة    .(51ص.    ،2001  ،)رمالن غالًبا  الدارجةيف  اختصار    حدثت، 

لكلمات أو حذف للفونيمات حبيث تكون تغيريات يف شكل الكلمات من  ا
   .شكلها األصلي
الل ،  قال لييون يف )سواندي  ،ة الدارجة من حيث علم الداللة غتغيريات 

ترتبط ابلسياق    الذي تستطيع أن  هي دراسة املعىن  ةالدالل  علم  أن(  2017
عن   تعرب  اليت  العالمات  أو  الرموز  معىن  دراسة  هو  الداللة  علم  والثقافة. 
لذلك،   البشر واجملتمع.  البعض، وأتثريها على  ببعضها  املعىن  املعىن، وعالقة 
الدالالت  تعترب  وتغرياهتا.  وتطورها  الكلمات  معاين  على  الدالالت  تشتمل 

معىن   يف  تبحث  اليت  القواعد  من  واليت جزءًا  اللغوية،  واألشكال  الكلمات 
واألفعال   األخرى  ابلكلمات  يتعلق  فيما  تلعبها  اليت  واألدوار  تعمل كرموز 

 البشرية. 
 

ظهور   -2 االجتماعية  الدارجةالعوامل  تويرت   اللغة  يف  العريب  للمراهق   العربية 
(Twitter)   

جتماعي حبيث تتضمن الدراسة يف  اال  البحث ابلدراسة هذا البحث هو  
أنشطة اجتماعية يف اجملتمع. الدراسات اللغوية االجتماعية هي   بحثهذه ال

يف   االجتماعية  ابلعوامل  اللغة  عالقة  تتضمن  اليت  الدراسة  جماالت  أحد 
البيئة هي السبب الرئيسي لتغيري اللغة. مجيع األنشطة اليت   .جمتمعات الكالم

ديدة  اجل  ةلغالي إىل  حتدث يف البيئة وكذلك الظروف اليت حتدث يف البيئة تؤد
 .يف االتصال



29 

 

 

للشباب  اللغوي  لإلبداع  ظاهرة  هي  اللغوية  األن  األشكال  يف  يف   .
اللفظية   الفرصة  أصبح  قد  اللغوية  املمارسة  من  النوع  هذا  أن  ي عتقد  الواقع، 
لغالبية الشباب اليوم. واملشكلة هي أنه ال يزال هناك تفاوت يف الكفاءة بني 

بب يف سوء الفهم الذي يؤدي مع الوقت إىل سوء  مما يتس   والشيوخ الشباب  
يف   الشباب،  بني  لغوية  أعراًضا  تسبب  اليت  اللغوية  الكفاءة  بينهم.  التواصل 
الواقع، ليست ملًكا لآلابء بعد. هلذا السبب من الناحية العملية، هناك فجوة  
لغوية بني الكبار والصغار أو مع تعبري مبالغ فيه ميكن فهمه على أنه "صدمة  

 .الشيوخلغوية" بني 

ظهور   إىل  العملية  املمارسة  يف  للشباب  اللغوي  اإلبداع  ،  تشعب أدى 
إىل  الواقع  يف  اللغوية  األعراض  هذه  تؤدي  أن  املستغرب  من  ليس  لذلك 

الشباب  بني  التواصل  يف  اجملتمع. كما    والشيوخ  تفاواتت  فإن    عرفنا يف 
التغيريات اللغوية اليت حتدث بشكل طبيعي تستغرق وقًتا طويالً لتصبح متغريًا  

يف   اللغة.  يف  يف    القادمجديًدا  تفاواتت  للغة  اجلديدة  املتغريات  تسبب  لن 
 التواصل بني اجملموعات االجتماعية املوجودة يف اجملتمع اللغوي. 

هلجا  تشعبي عرَّف   عدة  إىل  اللغة  تقسيم  عملية  عدم أبنه  بسبب  ت 
,  2008،  كرسدالكسناوجود مرافق تعليمية قياسية وعدم كفاية االتصاالت )

(. يف سياق علم اللغة االجتماعي، ي فهم االختالف اللغوي على أنه 52ص.  
عملية تقسيم اللغة إىل هلجات، أو هلجات إىل هلجات فرعية، أو التنوع إىل  

لبعض  أنواع فرعية، بسبب عوامل داخلية   يؤدي إىل صعوابت  مما  وخارجية، 
)مارتينيت،   اجلديد  املتغري  فهم  الكالم  راهيونو  يقول    (.1987جمتمعات 

بطرق   الثقافة  مع  اللغة  تتشابك  االتصال،  سياق  يف  اللغة  ت ستخدم  عندما 
 (.83ص.  ، 2015 ،)راهيونو معقدة ومتنوعة
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 الباب الثالث 

 االبياانت وحتليلهعرض 

 

العريب    راهقللغة االحتجاجية بني املابحث ومناقشة  العلى نتائج    بابحيتوي هذا ال
ال  يف هذ  نتائج  سيتم عرض  البحث يف شكل    بحثتويرت.  نتائج  تتحقق  املناقشة.  مع 

 .جداول موصوفة ابلتفصيل يف املناقشة

 

 يف تويرت  راهق العريبتعرف عن امل -أ

اجملتمعات  اب  املراهق  املصطلح البلوغ. كانت  مرحلة  إىل  ينمو  أن  يعين  للغة 
خيتلف عن البدائية وكذلك الناس يف العصور القدمية ترى أن سن البلوغ واملراهقة ال  

أي فرتة أخرى يف مدى احلياة. يعترب الطفل ابلًغا أو دخل مرحلة جديدة من احلياة 
 (. 206ص.   ،1980 ،)هرلوك عندما يكون قادرًا على اإلجناب 

اما برأي سنرتوك ي قصد ابملراهقة أن تكون فرتة من التطور االنتقايل بني الطفولة 
البي  العاطفية  التغريات  تشمل  واليت  التغريات  والبلوغ  واالجتماعية.  واملعرفية  ولوجية 

اجلنسية  الوظائف  لتطور  نتيجة  حتدث  اليت  واالجتماعية  واملعرفية  البيولوجية  العاطفية 
اإلعدادية   املدرسة  تقريًبا  تعادل  املراهقة  بداية  لالستقالل.  اجملرد  التفكري  وعمليات 

سن   بعد  املراهقة  تنتهي  بينما  البلوغ.  تغيريات  معظم  )سنرتوك  15وتتضمن   ، سنة 
2003 .) 

االر  اليت حتدث هي  التغيريات  التغيري.  فرتة  هي  املراهقة  تفاعات  إحدى مسات 
والتالعاطفية، وتغريات اجلسم والسلوك،  االهتمام  أمناط  اغريات يف  واملواقف  لعاطفية ، 
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تغيريات حتدث  تنعكس خصائص هذا  (.207ص.    ،1980  ،)هرلوك  أو كره أي 
يف   اليت التغيري  التغيريات  فهم  يف  أسرع  املراهقون  يكون  أقراهنم.  مع  اليومي  تواصلهم 

يف  ليد وتطبيق أشياء جديدة يعرفوهناحتدث يف بيئتهم والتقاطها. سيقومون أيًضا بتق
القيام أبشياء يريدون حماولة  أهنم  املراهقني يف  يفكر معظم  اليومية.  جديدة يف    احلياة 

 . ا ما يتبع املراهقون االجتاهات من وقت آلخر، غالبً كثري من األحيان. لذلك 
اللغةلل تطوير  يف  دور كبري  السريع مراهقني  التطور  فرتة  هي  املراهقة  ألن   ،

إىل   املرحلة  هذه  يف  البشر  مييل  املعرفية.  اجملردةللجوانب  قدراهتم  من  املزيد  ، إظهار 
، اخلاصة. إىل جانب التطور املعريفابستخدام لغة ال ميكن فهمها إال من قبل دائرهتم  

مع  النمو  املراهقني يف  مفردات  تستمر  الزايدة بسرعة.  املراهقني يف  لغة  تطور  يستمر 
 (. 15ص.  ،2004 ،)فافاليا زايدة مراجع القراءة ذات املوضوعات األكثر تعقيًدا

الذي يلبث يف السعودية   (Twitter)  تويرت  يفعريب  حماداثت الشباب التستخدم  
حول   العرايب  بعض  سنة.  25-17وعمرهم  الرمسية    املراهق  العربية  اللغة  يستخدم 

ال اللغة  ال. هناك  دارجةوالبعض اآلخر يستخدم  الدارجةأنواع خمتلفة من  ،  العربية   لغة 
. ألنه  )معر ب( أيضاً   العربية وأتيت من استيعاب اللغات األجنبية  لغةبعضها أييت من ال

حميب   على  البحث  موضوع  تركيز  الدراسة كان  هذه  امل  (kpop)بكيبوب  يف   راهق من 
عن    العريب أخبارًا  يتلقون  ما  غالًبا  أهنم  هذا    (kpop)كيبوب  حىت  اإلجنليزية.  ابللغة 

ولكن يف  جنبية  األلغة  لدون التواصل بلغة االتصال اخلاصة هبم. يرياليسبب زايدة يف  
 . ة ألن مثل هذه األشياء تعترب رائعةجائيالكتابة اهل

العريب املراهق  أن  من  الرغم  ال  على  اللغة  الل  دارجةيستخدم  استيعاب  غة أو 
اليومية احملادثة  يف  أيًضا  األجنبية  اتبعوا  احملاورين  زمالئه  ألن  احملاور.  يتفهم  أنه  إال   ،

التواص توجد فجوة يف  لذلك ال  الوقت.  اليت حدثت يف ذلك  ل. يف هذه  التغيريات 
املراهقني اللغاجملموعة من  ازدواجية  لغة  ، مت تشكيل أحداث  ة ألهنم فهموا أكثر من 

 ، وهي العربية واإلجنليزية. واحدة
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 حتليل البياانت -ب

 (Twitter)أشكال اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت  -1
من حيث   دارجةلغة الال  األشكال  عن الثاين    باب بناًء على املناقشة يف ال

األصوات, و علم  و   علم  الباحثةالداللعلم  الصرف  سيناقش  هذه   ة،  يف 
من   (Twitter) الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت لغةال األشكال بحثال

اللغات الدارجة العربية للمراهق    15حيث املعىن أو الداللة. وجدت الباحثة  
 , وأما الشرح كما التايل: (Twitter) العريب يف تويرت

 
 أ( بيق 

 ثري حقتك"  البيق ايش"

 ما هو الثالثة الكبار لديك؟معنه: 

 zodiacموضوع الكلمة : أسئلة عن 

اإلجنلزية   اللغة  من  معربة  اجلملة  هذا  يف  "بيق"  مبعىن    "big" الكلمة 
 "كبري".  

 Pleaseب( بليز مستعارة من اللفظ 

اانبطلي  اي  دحني؟  تنام  وتبغي  الليل  اخر  يف  االسربيسو  من  "كوبني 
 "بليزعبط  

هنايةمعنه:   يف  االسربيسو  من  مرحباً   كوبني  اآلن؟  النوم  وتريد  ،  الليل 
 توقف عن املزاح من فضلك

 موضوع الكلمة : ندم 
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 مبعىن "من فضلك" " Please" الكلمة "بليز" معربة من اللغة اإلجنلزية 

 ج( اثنكيو  

 " اثنكيو "واان سعيد الين عرفتك والنك رجعتتت, كالمك يعنيلي الكثري 

أعرفمعنه:   ألنين  سعيد  تعين يل كثري أان  وعادت، كلماتك  ، شكرا اك 
 لك

 موضوع الكلمة : شكر 

 مبعىن "شكرا"  " thankyou" الكلمة "اثنكيو" معربة من اللغة اإلجنلزية 

 دعمك بدمي أ( د

 وروحي"دعمك بدمي أ "اترسم سولو رابز
 .كن مغين راب منفرًدا، سأدعمك من كل قليب وروحيمعنه:  

 موضوع الكلمة : مساندة
بدمي"   "أدعمك  شكلالكلمة  الدعم    تغيري  لك  "اقدم  الكلمة  من 

سوف يدعم بصدق املغين حيبه إذا أصبح  بدمي". اجلملة التايل مبعىن  
هذه   تستخدم  منفرًدا.  راب  بكلمةمغين  الدارجة  "  بدمي"  اللغة 

 .كوصف للمبالغة يف فعل ما بسبب صدقه
 ما ينالم ه( 

 "ماينالم"شكل ساان البايس, 
 .يبدو أن ساان التحيز ال ميكن ألحد أن يلومهمعنه: 

 موضوع الكلمة : أتكيد العبارة 
 من الكلمة "ال احد يلومه". ينالم" تغيري شكلالكلمة "ما 

 يناس ينوكل و( 
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 ( غرد على مقطع فيديو لشخص أيكل كثريًا" )يناس ينوكل"
 هو كثري االكل معنه: 

 االكل يف كثريموضوع الكلمة : تعبري لشخص  
جديدة شكل كلمة  ينوكل"  "يناس  "ايانس    الكلمة  يف    حيبمبعىن 

 كل". األ
 فاهي ز( 

 " بس يدرو مشاكل فاهياحسه "
 أشعر أنه شخص ال يفهم بسرعةمعنه: 

 يفهم بسرعة يستطيع انالموضوع الكلمة : تعبري لشخص الذي 
جديدة شكل كلمة  "فاهي"  مبعىن    الكلمة  "امحق"  كلمات  مبعىن 

 .موجهة إىل شخص ال يستطيع فهم حدث على الفور
   عاديح( 

 اان حسايب كان لرتجير بس خليته لكل مفضليين" عادي"
، ولكن كل هذا كان  فقط  رتجير، كان حسايب خمصًصا لمعنه: الأبس 

 .خمصًصا ملفضاليت
 موضوع الكلمة : إلتفت اىل شخص ينفرها 

 مبعىن "الأبس"  الكلمة "عادي" شكل كلمة جديدة
 حس أط( 

 ماشيهو متنقب" حسأ" 
 النقوب أشعر ماشيهو يرتدي معنه: 

 موضوع الكلمة : تعليق على صورة الرجال ترتدى الكمام 
 مبعىن "اشعر". الكلمة "احس" شكل كلمة جديدة

 بسي( 
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 هو مو انوي حيدث" بس  له"سيم وومف كلنا مشتاقني 
 ، كل واحد منا يصدر لكنه لن يقوم ابلتحديث الشيءنفس معنه: 

 موضوع الكلمة : مشتاق لشخص 
 مبعىن "فقط". كلمة جديدةالكلمة "بس" شكل  

 مو ك( 

 عادي" مو  "مجاللل
 اجلميل ليس طبيعيا معنه: 

 موضوع الكلمة :  رهبة اىل شخص 
" و  موتوجد الكلمتان "الكلمة "مو" شكل لغة الدارجة مبعىن "ليس".

 مبعىن "غري طبيعي" جلمال مذهل. عادة " يف مجلة واحدةعادي"
 انطم ل( 

 " انطماثنية "زين هذا درس ليي عشان مرة 
 يف املرة القادمة خرس ، هذا درس يل لذا سأجيدمعنه: 

 موضوع الكلمة : مزاح
الدارجة اللغة  شكل  "انطم"  "أخرس".    الكلمة  اللغة  هذه   مبعىن 

ميكن   .يف لغة الشتائم للمراهقني من حيث اجلدية واملزاح تضم دارجةال
حسب  ما.  شخص  من  السخرية  أو  املزاح  حالة  يف  استخدامها 

 .استخدامه يف حمادثة
 عبيطم( 

 " عبيط"هيوكي اي 
 اي إهلي جايهيوك غيب جدامعنه: 

 موضوع الكلمة : مزاح
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تصف مبعىن "سفيه او ساذج".    الكلمة "عبيط" شكل كلمة جديدة
 العمل.هذه الكلمة شخًصا متهورًا عند القيام 

 أيب ن( 

 "اعطيهم العامل كله يب أ   وهللا"احبهم 
 أريد أن أمنحهم العامل وكل ما فيه وهللا  هماحب معنه: 

 موضوع الكلمة : رهبة اىل شخص 
جديدة شكل كلمة  "أيب"  "أريد".    الكلمة  بنيمبعىن   الكلمة  الفرق 

 .ي رى من معىن اجلملة  "أيب" مبعىن "أريد" الكلمةو  "أيب" مبعىن "اب"
 قاعد أمشي س( 

 واكسر اوزان" قاعد أمشي ,"هللا يكفيين شر هاليوم
التجوال  معنه:   بعيًدا عن  اليوم  هذا  السيئة يف  األشياء  إهلي أيخذ  اي 

 وكسر األثقال
 موضوع الكلمة : دعاء 

 مبعىن "ذاهب".  كلمة جديدةالكلمة "قاعد أمشي" شكل  
عن   الشرح  الدارجة استخلص  اللغة  ظهور  على  االجتماعي  عوامل 

 : يف اجلدول التايل (Twitter)للمراهق العريب يف توتري 

 (Twitter)أشكال اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف توتري  15. 1اجلدوال 
 اجلملة املعن  الكلمة الدارجة  رقم
 ايش البيق ثري حقتك  Big بيق  1

 Please بليز 2

الليل   اخر  يف  االسربيسو  من  "كوبني 
عبط  اانبطلي  اي  دحني؟  تنام  وتبغي 

 "بليز
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 Thankyou اثنكيو  3

والنك   عرفتك  الين  سعيد  "واان 
الكثري   يعنيلي  كالمك  رجعتتت, 

 " اثنكيو

 أدعمك بدمي 4
أقدم لك الدعم 

 بدمي 
رابز   سولو  بدمي"اترسم   ادعمك 

 وروحي" 
 " ماينالم"شكل ساان البايس,  ال أحد يلومه  ما ينالم  5

شخص حيب يف  يناس ينوكل  6
 األكل 

( ينوكل"  فيديو  "يناس  مقطع  على  غرد 
 (أيكل كثريًاأن لشخص 

 "احسه فاهي بس يدرو مشاكل"  أمحق فاهي  7

بس  الأبس  عادي  8 لرتجير  كان  حسايب  اان  "عادي 
 خليته لكل مفضليين"

 ماشيهو متنقب"  احس"  أشعر أحس  9

له  فقط بس  10 مشتاقني  وومف كلنا  هو   بس  "سيم 
 مو انوي حيدث" 

 عادي"  مو"مجاللل  ليس  مو  11

"زين هذا درس ليي عشان مرة اثنية   أخرس أنطم  12
 " انطم

 "عبيط"هيوكي اي  سفيه أو ساذج عبيط 13
 اعطيهم العامل كله"  ايب"احبهم وهللا  أريد أيب 14

هاليوم,   ذاهب  قاعد أمشي  15 شر  يكفيين  أمشي"هللا   قاعد 
 واكسر اوزان" 
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 جتماعي على ظهور اللغة الدارجةعوامل اال  -2

ص  ما يتأثر تطور اللغة وتغريها ابلتغريات والتطورات االجتماعية لألشخا
عن الظروف   دارجةسبب ظهور اللغة الال  وأما.  دائماً   الذين يستخدمون اللغة
اجملتمع. يف  حتدث  ال  وجدت   اليت  جم  دارجةاللغة  من  يف كل  متنوعة  موعة 

   تويرت   يف  مراهق العريبلالعربية ل  دارجةأسباب ظهور اللغة ال  .العائالت اللغوية
(Twitter)كالتايل: 

 جتماعيوسائل التواصل اال (أ

وسائل   اجلميع  استخدم  املتطور،  اليوم  عصر  التواصل يف 
أنواع  هناك  الكبار.  إىل  األطفال  من  للتواصل  االجتماعي كوسيلة 
خمتلفة من الوسائط االجتماعية مبا يف ذلك فسبوك و انستاجرام و  
التواصل  وسائل  يف  اجلماع  يؤثر  ذلك.  وغري  تيكتوك  و  تويرت 
االتصال.  يف  املستخدمة  اللغة  تطور  على  بشكل كبري  االجتماعي 

ا تستخدم  عام،  االجتماعي بشكل  التواصل  وسائل  على  حملاداثت 
اللغة  هذه  تظهر  املراهقني.  قبل  من  عامية  لغة  أو  رمسية  غري  لغة 

أن    دارجةال يريدون  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  ألن 
يستخدم بعضهم بعض الكلمات اجلديدة اليت ظهرت للتو يف ذلك  

غ  بشكل  عليها  ويتفقون  البعض  بعضهم  يستخدمون  مث  ري  الوقت 
مباشر. حبيث مل تعد الكلمة كلمة أجنبية ابلنسبة هلم ألهنا غالًبا ما  

التواصل. يف  لوسائل   تستخدم  ظهور  اليت  الدارجة  اللغة  الكلمة 
 التواصل االجتماعي هي "فاهي" و "قاعد أمشي". 
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 واملخاطب   متكلم ب(

ال اللغة  ظهور  أسباب  املت  دارجةأحد  بني  التواصل  كلم  هو 
. يف حدث االتصال، سيستخدم الدارجة  ستخدام اللغةإب  طب اخوامل
لغة يفهم كل منهم. على الرغم من أن اللغة ال  بل  طباخوامل  كلماملت

تتوافق مع قواعد اللغة وال ميكن فهمها من قبل األطراف األخرى، 
إال أهنم ما زالوا يستخدمون اللغة. ألهنم يريدون الظهور مبظهر رائع  

ا  بسبب  اجملموعة  سابًقا.  الدارجةللغة  يف  استخدموها  الكلمة    اليت 
ملتكلم واملخاطب منها: "عادي"، "أحس"،   اللغة الدارجة اليت ظهور

 "بس"، "مو"، "أيب".

 ج( موقف احلدث

عن  فقط  اللغة  واستخدام  للغة  االجتماعية  العوامل  تنتج  ال 
عوامل لغوية ولكن أيًضا من عوامل غري لغوية مثل العوامل الظرفية. 

العوا احملاورتشمل  هو  ومن  ابللغة،  املتحدث  هو  من  الظرفية  ،  مل 
، وما هي اللغة املستخدمة أثناء احملادثة ونوع  ومىت وأين جتري احملادثة

اللغة   استخدام  يكون  أن  جيب  احملادثة.  يف  حيدث  الذي  املوقف 
،  سبة ألنه إذا مل يكن ذلك مناسًبايف املكان والظروف املنا  دارجةال

ب ذلك يف سوء فهم ملستخدمي اللغة اآلخرين الذين  فسوف يتسب
يفهمون ملوقف    .دارجةال  اللغة  ال  ظهور  اليت  الدارجة  اللغة  الكلمة 

"أنطم"،   ينوكل"،  "يناس  ماينالم"،  بدمي"،  منها: "أدعمك  احلدث 
 "عبيط".

 جنبية اللغة األ (د
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ستجد  ابلطبع،  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  يف 
ألن وسائل التواصل االجتماعي يستخدمها  ات خمتلفة من اللغأنواًعا 

لغة أجنبية يعرف فقط  الاجلميع يف هذا العامل. عندما جيد شخص ما  
أنه سيقلد اللغة ولكن يتم تعديل التهجئة والكالم والكتابة مع لغته  
من   متنوعة  جمموعة  ظهور  إىل  األجنبية  اللغة  هذه  ستؤدي  األم. 

تويرت   يف  غة األجنبية اليت يستخدمها املراهق العريبالل  ،غالباً العامية.  
مع كتابة   األجنبية  اللغة  يكتبون  اإلجنليزية.  اللغة  من    هجائية أتيت 

ا فهم  معينة  جملموعة  فقط  ميكن  الدارجةحبيث  اللغة    .للغة  الكلمة 
و  "بليز"  "بيق"،  منها:  األجنبية  اللغة  بسببب  ظهور  اليت  الدارجة 

 "اثنكيو". 
الشر  عن  استخلص  الدارجة ح  اللغة  ظهور  على  االجتماعي  عوامل 
 : يف اجلدول التايل (Twitter)للمراهق العريب يف توتري 

 (Twitter)هق العريب يف توتري . عوامل االجتماعي على ظهور اللغة الدارجة للمرا2اجلدوال 
 عوامل اجلتماعي على ظهور اللغة الدارجة  أشكال اللغة الدارجة 

أمشي فاهي، قاعد   وسائل التواصل االجتماعي 
 متكلم واملخاطب  عادي، أحس، بس، مو، أيب

 موقف احلدث أدعمك بدمي، ماينالم، يناس ينوكل، أنطم، عبيط
 اللغة األجنبية  بيق، بليز، اثنكيو 
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 الباب الرابع 

 اإلختتام 

 

 اخلالصة -أ
للبحوث  العربية    الدارجةلغة  الأشكال    عن  السابقةواملناقشة    استنادا 

يف  العرايب  على    (Twitter)  تويرت  للمراهق  االجتماعي  لغة  الظهور  وعوامل 
العريبامنوذًجا    15يوجد  .  العربية  الدارجة للمراهق  العربية   تويرت  يف  للغة 

(Twitter)    الدارجة  5ويوجد اللغة  ظهور  على  اإلجتماعية  للمراهق    عوامل 
 . (Twitter)العريب يف توتري 

 منها: تويرت    يفالعريب    الدارجة العربية للمراهق  لغةال  أشكال  15  وجد
بدمي  ،اثنكيو  ،بليز  ،بيق ينوكل  ، ماينالم  ،أدعمك    ، عادي  ، فاهي  ،يناس 

أمشي  ،عبيط  ،أنطم  ،مو  ،بس  ،أحس قاعد  أشكال    أيب,  هناك  لغة ال. 
لغة ال، و ةلغة الفصحالجنبية أو معربة، وتغيري من  األلغة  الأتيت من    الدارجة
 نفسهم. أبالعريب  تكوين املراهقجديدة 

العربية للمراهق   الدارجةلغة  الظهور  جتماعي على  عوامل اال  4ووجد  
منها: تويرت  التواصل االجتماعي،    العريب يف  املخاطبوسائل  مع  ،  واملتكلم 

احلدث   اللغواالمنقف  حالة    .األجنبية   ةستخدام  بسبب  عواملها  كل 
  اللغة لذلك  ، و أبداالتغيريات اليت حتدث يف البيئة  ستتبع  اللغة  جتماعي. و اال

 .العريب املراهق البيئةيف  الدارجة
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 اإلقرتاحات -ب

 هذا البحث مبوضوع "اللغة الدارجة العربية للمراهق العريب يف تويرت   مت
(Twitter)      لغوية لتنمية ا)دراسة  الالقرتاحات  الباحثة  وقدمت  جتماعية(" 

 هذه الدراسة هي كما اتيل:  

حول   (1 البحث  هذا  يوفر  أن  ميكن  على   الدارجةلغة  الللقراء،  اثقبة  نظرة 
العربية على وسائل التواصل االجتماعي. هذه اللغة    الدارجةلغة  الأشكال  

. كما هو احلال  األولية هي واحدة من املتغريات العامية اليت هتم املراهقني
لغة برانمج الشباب إندونيسي اليت يتم فهمها واستخدامها فقط من  المع  

من هذا القبيل ال ميكن  هي    الدارجةاللغة العربية    ،قبل جمموعات معينة
 .فهمها واستخدامها إال من قبل جمموعات معينة من املراهقني

الة لبسطة الكم  دراجة  هذا البحث بعيد عنألن    ،للباحثني يف املستقبل (2
فيها والنقصان  األخطاء  بسبب  وكون  البحث.  حتديد  من  يف   كثري 

املثال،   الوقت  الدراسة.  ألن  حتديد  الدارجةللبحث  يف   اللغة  ستستمر 
التغيري بعد األحداث اليت حتدث على وسائل التواصل االجتماعي. فيما  

فقط   البحث  موضوع  بقصر  بكيبوب يتعلق  احملبني  العريب  ألن   املراهقني 
من  الدارجة    لغة  ال جمموعة  إال  يفهمها  وال  خمتلفة  جمتمعية  جمموعة  كل 

يستخدمون   الذين  ااألشخاص  الباحثة  فرتجو  الدارجة.  يكمل اللغة  ن 
 هذا البحث ببحث األخر يف املستقبل.

مباالنججل (3 احلكومية  اإلسالمية  ابراهيم  مالك  موالان  لقسم   امعة  خاصة 
ستقوم   اليت  لطلبة  مرجعاً  البحث  هذا  يكون  ان  وأديها  العربية  اللغة 

  البحث فب املستقيل.
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