
 
 

 أ
  

ختليط الشفرة وحتويلها يف حمادثة الطالبات مبعهد "دار السالم" كونتور للبنات 
 اخلامس

 جاوى الشرقية-كاديري-كاندجنان
(جتماعيةإة ويدراسة لغ)  

 حبث جامعي
 (S1مقدم الستيفاء االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا )

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية
 ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامع

 إعداد:
 مفتوحة
 09003321رقم القيد: 

 املشرفة:
  كتورة معصمةد ال
 020031399330319391رقم التوظيف: 

 
 
 
 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
6102 



 
 

 ب
  

 لاالستهال
 

 :قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
ن يربياين صغرية ياللذ روضةووالديت العفيفة  حمّمد خدةوالشريف،  زدي العزيوال .1

 حفظهما هللا يف سالمة الدنيا واآلخرة.
 أخي النبيل كورنادي وأختني ويئام ميالوايت وفوتري أولياء عزيزة. .2
كلية العلوم   -كافة أساتيذي وأستاذايت الكرام يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .3

قد علموين ولو حرفا واحد بالصرب واإلخالص، يسر هللا هلم يف اإلنسانية ومن 
 جهادهم وبارك هللا فيهم.

ومجيع أصحايب األحباء يف معهد سونان أمبيل العايل ويف قسم اللغة العربية وأدهبا  .4
الميكن أن أذكر أمساءهم واحدا فواحدا الذين قد أعطوين محاسة يف إهناء هذا 

 هللا فيكم أمجعني. البحث، يسر هللا عليكم وبارك
وكل من أعطاين من وقته وعنايته ومدىل يد العني جزاكم هللا خري اجلزاء، عسى هللا  .5

 أن يرمحكم ويرضى عنهم.
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف 
والبيان، والصالة على حممد املبعوث اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم 

خبري امللل واألديان، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. أما 
 بعد.

ختليط الشفرة وحتويلها يف قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع: 
. (ة اجتماعيةلغوي)دراسة  حمادثة الطالبات مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس

قد بذلت جهدها إلكمال هذا واعرتفت الباحثة أنه كثري النقص واخلطأ رغم أهنا 
 البحث.

وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
 األحباء. ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: 

احستري رئي  اجلامعة موالنا مالك إبراهيم األستاذ دكتور موجيا راهرجو، امل .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 الدكتورة استعادة، املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .2
 الدكتور حممد فيصل، املاجستري رئي  قسم اللغة العربية وأدهبا  .3
 الدكتورة معصمة، املاجستري املشرفة يف كتابة البحث اجلامعي .4

جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلنا هللا وإيهم من أهل العلم أقول هلم شكرا 
للباحثة   والعمال واخلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي

  وسائر القراء. آمني يارب العاملني. 
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 املستخلص

، ختليط الشفرة وحتويلها يف حمادثة الطالبات مبعهد دار السالم كونتور 06001121حة، مفتو 
للبنات اخلامس )دراسة لغوية اجتماعية(. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اإلنسانية، 

 عصمة.، حتت االشراف: الدكتورة م6102جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
 الكلمة الرئيسية: ختليط الشفرة، حتويل الشفرة، حمادثة الطالبات.

اللغة نشاط أو سلوك اجتماعي تقوم به مجاعة من الناس هبدف االتصال والتعاون. اللغة ظاهرة 
اللغة يف  اجتماعية والظواهر االجتماعية ليست ثابتة بل تتعرض للتغري باستمرار. ومن ذلك جعلت

يثة وثيقة الصلة بكل أشكال السلوك اجلماعي. يف هذا البحث اختارته الباحثة إحدى اجملتمعات احلد
هو ظاهرة اللغة بشكل عام اليت ميكن أن حتدث يف مجيع أنواع و ختليط الشفرة وحتويلها الظاهرة اللغوية هي 

التصال، اللغة واجملتمع ألن الشخص ُيشرتط أن يكون لي  فقط قادرا على إتقان اللغة الواحدة يف ا
ولكنها أخذت التمكن من لغة أخرى لالتصال مع آخرين يف مناطق أخرى، من أجل قضاء احتياجات 

 احلياة.

مبعهد دار السالم كونتور للبنات  يف حمادثة الطالبات حبثت الباحثة عن ختليط الشفرة وحتويلها
ختليط الشفرة وحتويلها اليت ما أنواع جاوى الشرقية. وقد ظهر سؤالن، األول -كاديري-اخلام  كانداجنان

 سببما العوامل اليت توالثاين دار السالم" كونتور للبنات اخلام ، "تستخدم يف حمادثة الطالبات مبعهد 
 إىل وقوع ختليط الشفرة وحتويلها يف حمادثة الطالبات. أما أهداف البحث مناسب بسؤالني.

 خدمت الباحثة املنهج الوصفي( حيث استField Researchوهذا من نوع البحث امليداين )
. وأخذت الباحثة جمتمع البحث طالبة فصل الرابع وفصل الثالث التكثيفي وبأخذ العينة بالطريقة الكيفي

العشوائية. واستخدمت طريقة مجع البيانات منها طريقة املالحظة، طريقة السماع والكتابة، طريقة املقابلة، 
 وطريقة الوثائق.

اللغوية من اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، واللغة  وجود العناصر ونتائج البحث يدل على
( 0اإلندونيسية يف حمادثة الطالبات مبعهد دار السالم. نوع ختليط الشفرة الواقعة يف احملادثة هو من ناحية 

الداخلي (كلوسا. ونوع حتويل الشفرة الواقعة هو حتويل الشفرة 1( العبارة، و 0( تكرار الكلمة، 9الكلمة، 
وجود لغة أخرى أي اللغة هي وحتويل الشفرة اخلارجي. أما العوامل اليت تسبب إىل وقوع ختليط الشفرة 

الدائرية يف احملادثة بني املتكلم واملخاطب، انتقال احلال من األحوال الرمسية إىل األحوال  غري رمسية، وهبذا 
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ردة املطلوبة يف الكالم. أما العوامل اليت تسبب إىل تعرف قدرة لغة املتكلم، نقصان استيالء الطالبات املف
وقوع حتويل الشفرة هي من ناحية املتكلم املتعلقة خبلفية لغة املتكلمة، من ناحية املخاطب وهتدف هذا 
السبب ملوازنة لغة املخاطبة، تغيري  احلال حبضور الشخص الثالث، وتغيري موضوع الكالم. واألسباب من 

يف الكالم هي للتأثري، للحاجة، واالستمرارية، وانفعال معني، توسيع املسافة ناحية عرض  اللغة 
جملرد توكيد اجلملة. أي يقول املعىن الواحد  9إىل ل 0االجتماعية، وللتوكيد وهو قد يتوىل املتكلم من ل
 بلغتني بدال من أن يكرر اجلملة ذاهتا باللغة ذاهتا.
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Maftuhah. 12310094. Campur kode, Alih Kode dalam percakapan satri Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri 5 (Kajian Sosolinguistik). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2016. Pembimbing Dr. Muassomah, M.Si. M,Pd.  
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Bahasa adalah kegiatan atau perilaku kebahasaan oleh sekelompok 

manusia untuk berkomunikasi dan saling tolong-menolong. Bahasa merupakan 

fenomena sosial, dan fernomena sosial tidak bersifat statis tetapi selalu berubah. 

Oleh sebab itu, bahasa dalam masyarakat modern menjadi titik hubung seluruh 

bentuk kegiatan sosial. Peneliti campur kode dan alih kode sebagai salahsatu 

fenomena kebahasaan bersifat umum yang mungkin terjadi diseluruh lapisan 

bahasa dan masyarakat, karena seorang individu dituntut tidak hanya mampu 

menguasai satu bahasa dalam berkomunikasi, melainkan penguasaan bahasa lain 

untuk berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain, untuk kebutuhan hidup. 

Peneliti mengkaji tentang campur kode, alih kode dalam perkapan santri 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kandangan-Kediri-Jawa timur dengan 

menghadirkan dua masalah, pertama aca macam campur kode dan alih kode yang 

digunakan dalam percakapan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

5, kedua apa faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dan alih kode 

dalam percakapan santri. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

dua permasalahan yang telah diajukan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapang yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.. populasi yang diambil yaitu santri kelas empat dan kelas tiga 

intensive dan sampel diambil dengan metode acak. Peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data dengan metode observasi, simak catat, interview dan metode 

dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adalnya unsur bahasa Arab, 

Inggris, dan bahasa Indonesia dalam percakapn santri di Pondok Modern 

Darussalam Gontor. Adapun macam campur kode yang digunakan yaitu dalam 

bentuk 1) kata, 2) pengulangan kata, 3) frase, dan 4) klausa. Dan jenis alih kode 

yang digunakan adalah alih kode ke dalam dan alih kode keluar. Faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya campur kode adalah menyelipkan bahasa daerah 

dalam percakapan, perpindahan keadaan dari formal ke informal, dan dari 

keadaan tersebut dapat diketahui kemampuan bahasa penutur, kurangnya 

penguasaan kosakata santri. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya alih 

kode adalah dari aspek penutur yang berhubungan dengan latar belakang 

bahasanya, dari aspek lawan tutur yaitu bertujuan untuk menyeimbangi 

bahasanya, adanya orang ketiga, dan perubahan topic pembicaraan. Dan sebab 

lain dilihat dari penggunaan bahasa yaitu untuk mempengaruhi lawan tutur, 

kebutuhan bahasa, terus-menerus, meluasnya jarak sosial, dan untuk penekanan 

yaitu mengulangi kalimat yang sama dalam dua bahasa.  
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Maftuhah. 12310094. Code mixing, code switching in student conversation of 

Islamic Boarding School Darussalam Gontor For Girls Five (Sociolinguistic 

study). Thesis. Department of Arabic Language and letters Department, 

Humanities Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016. Supervisor Dr. Muassomah, M.Si. M, Pd. 

Keywords: Code mixing, code switching, students conversation. 

Language is an activity or behavior a group of human language to communicate 

and help each other. Language is a social phenomenon, and social phenomenon is 

not static (dynamic) but constantly changing. Therefore, the language of modern 

society becames into the relation of all social activity. The researchers of code-

mixing and code switching as one of similiar linguistic phenomenon which may 

occur throughout level of language and society, because an individual is required 

not only able to know one language in communication, but also empower another 

language to communicate with people in other areas, for the necessities of life , 

The researchers investigated code mixing, code switching students conversation 

of Islamic boarding school Darussalam Gontor for Girls Five kandangan-Kediri, 

East Java by presenting two problems, the first What kinds of code-mixing and 

code switching used in students conversation of Islamic boarding school in 

Darussalam Gontor 5, the second What factors occur code-mixing and code 

switching in students conversation. The purpose of the study is to determine two 

issues that have been raised. 

This research is one of field research which uses qualitative descriptive method .. 

population is taken from the fourth and third level intensive students and the 

sampling is random method. The researchers used data collection methods in 

observation, taking notes, interviews and documentation methods. 

The results of study indicate elements Arabic, English and Indonesian languanges 

in students conversation of Islamic Boarding School in Darussalam Gontor For 

Girls Five. The kinds of codes mixing used in the form of 1) word, 2) repeatition 

of word, 3) phrase, and 4) clause. And the type of code used is internal code 

switching and external code switching. The factors are occured code-mixing is 

slid local language in conversation, transition from formal to informal sitution, 

and and from that situation can know speakers language skills, less empowering 

students vocabulary. While the factors are occured code switching is from 

speakers aspects which related their languange background,  from opponents 

aspects that aim to balance the language, the existence of a third person, and topic 

changing in conversation. And the other causes in using language aspect is to 

affect opponents, language needs, continuous, widespread social distance, and to 

emphasis in repeating the same sentence in two languages.  
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 األول الفصل

 املقدمة

 خلفية البحث .أ
اللغة ظاهرة اجتماعية والظواهر االجتماعية ليست ثابتة بل تتعرض للتغري 

نظام من الرموز  باستمرار والتغري حتكمه يف الغالب قوانني تكاد تكون ثابتة. اللغة هي
املنطوقة املكتسبة تستخدمه مجاعة معينة من الناس هبدف االتصال وحتقيق التعاون فيما 

اإلنسان مدين بالطبع اليستطيع أن يعيش بنفسه حيتاج إىل غريه يف قضاء   بينهم.
وجود االحتياجات البشرية بني الناس هنا يكون عامال يف املعاملة و   احتياج احلياة.

بني االنسان املوجودة يف اجملموعة كبرية مّسي باجملتمع. وحيتاج االنسان إىل أداة  االتصال
 االتصال وهي اللغة.

اللغة نشاط أو سلوك اجتماعي تقوم به مجاعة من الناس هبدف االتصال 
والتعاون، وهي هبذا املعىن تتدخل يف أشكال النشاط االجتماعي السائدة يف اجملتمع، 

اجملتمع يباشر نشاطا من هذه األنشطة يستخدم اللغة بشكل أو بأخر وكل فرد من أفراد 
  0يف حتقيق نشاطه.

يرى أصحاب هذا الرأي االنسان هو الذي وضع اللغة وارجتلها ارجتاال، 
اللغة يف اجملتمعات احلديثة  9واصطلح عليها بالتواضع واالتفاق يف التواصل اليومي.

ي، ويتمل هذا على السواء عند استحضار وثيقة الصلة بكل أشكال السلوك اجلماع

                                                           

 .00(، 0228)القاهرة: دار الفكر العريب،  غةمدخل إىل علم اللحممد حسن عبد العزيز،  0 

 .08(، 9330)القاهرة: دار النشر للجامعات،  علم اللغة مدخل نظري يف اللغة العربيةحممد عكاسة،  9 
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تاريخ هذا اجملتمع أو جتاربه املاضية أو عند االتصال املباشر باألحداث أو بالتجارب 
 0اليومية أو عند مباشرة العمل وتوجيه القائمني به.

أما وظيفة اللغة هي ألة االتصال ومساعدة الفكر وأخذت مقومات الوطن 
ويل والقومي واالجتماعي وللتنفي  على االحساسات والوطنية ووسيلة للرتابط الد

وخباصة العنيفة ووسيلة للتسلية أحيانا، والوظيفة األساسية من اللغة هي أهنا أداة 
االتصال اليت ميكنها البشر هي من أحسن وسائل االتصال وأكملها بالنسبة إىل الوسائل 

لكاملة، واللغة قطعة من احلياة، ألّن االنسان دون اللغة ال يتمتع باالنسانية ا 1األخرى.
نشأت فيها، وسارت معها، وهنضت بنهودها، بل لعلها الوسيلة الوحيدة لالفصاح عن 

 العالقات االجتماعية.
ومن املظاهر اللغوية األخرى هي ختليط الشفرة وحتويلها. وقد وقع يف معظم 

لغتني أثناء الكالم.  اجملتمع إذا تكلم املتكلم مع غريه باللغتني أي خلط املتكلم هتني
وتكثر هذه احلالة عندما تتساوى اجلماعتان يف األمهّية واملكانة، كما أّن التسامح الثقايف 
والتسامح اللغوي والتعايش العرقي يزيد من فرص الثنائية التبادلية، فتهتّم كل مجاعة مبعرفة 

  5لغة اجلماعة األخرى.
ل عام، اليت ميكن أن حتدث يف ختليط الشفرة وحتويلها هو ظاهرة اللغة بشك

مجيع أنواع اللغة واجملتمع ألن الشخص ُيشرتط أن يكون لي  فقط قادرا على إتقان اللغة 
الواحدة يف االتصال، ولكنها أخذت التمكن من لغة أخرى لالتصال مع آخرين يف 

                                                           
 .23ص:مدخل إىل علم اللغة. حممد حسن عبد العزيز،  0

4 Abdul Chaer, Leoni Agustina. Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta, Rinneka Cipta, 2004. 
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ل، اللغة اإلندونيسة  امناطق أخرى، من أجل قضاء احتياجات احلياة. ويف هذ االتص
  .ن أنسب وسيلة للربط بني األعراقكا

مستوى استيالء اللغة بني شخص وشخص آخر خمتلف ألّن اكتساب اللغة 
اإلندونيسية أو اللغة الثانية ال يتساوى بينهم. بعضهم من جيتهد يف تعلم اللغة رمسيا يف 

. معهد الفصل واملدرسة، وبعضهم يتعلمون ألهنم يف بيئة اللغة األجنبية غري اللغة الدائرية
دارالسالم كونتور للبنات هو املكان املناسب للتعبري عن األحوال غري متجانسة 
)متنوعة(. وال يؤكد ) برنشتاين ( أن كل طبقة اجتماعية متلك لغة خاصة فحسب، وإمنا 
تتنوع العالمة اللغوية احيانا حسب العائلة، وخاصة فيما تعطية من اهتمام، أو ال تعطيه 

، ويرى يف هذا املقام أن التأثر مبادل بني شكل اخلطاب املتعلم، يف تربية األطفال
والكالم املستعمل وسيلة أساسية من وسائل الفرد يف استبطان القواعد االجتماعية، وملا  
كانت هذه القواعد تتنوع من وسط إىل أخر جند متايزا كبريا يقع بني األطفال حىت قبل 

 6دخوهلم املدرسة.
لطالب يأتون من أحناء الدائرة  بإندونيسيا بل يأيت من خارج ويف هذا املعهد،  ا

البالد جيتمعون فيه لطلب العلم والدراسة. اهنم يأتون من خلفيات ثقافية ولغات خمتلفة، 
حبيث أن االتصال حيدث باستخدام اللغة املتنوعة يف البداية. للفصول املبتدئني يف 

يف األشهر األوىل، وللفصل الثاين إىل معظمها ال تزال تستخدم اللغة االندونيسية 
 .الطبقات العليا ملزمة باستخدام اللغة الرمسية هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية

يف جمتمع متعدد اللغات، كان استخدام اللغة اليت ال متتثل للقواعد املفروضة يف 
راض حتويل أع أنّ بعض األحيان يؤدي إىل ختليط الشفرة وحتويلها. وفقا لرأي ابيل 

                                                           

 .15(، 0288هادي هنر، علم اللغة االجتماعي عند العرب )بريوت: دار الغصون،  0 
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ومن هنا خطر السؤال يف بال الباحثة "هل كل  7استخدام اللغة بسبب تغري األحوال.
الطالبات يف معهد "دار السالم" كونتور للنبات اخلام  بكانداجنان كاديري جاوى 

 الشرقية هلّن الكفائة يف التكلم باللغة العربية اجلّيدة؟ 
 أسئلة البحث .ب
دار "ا اليت تستخدم يف حمادثة الطالبات مبعهد ما أنواع ختليط الشفرة وحتويله -0

 جاوى الشرقية. -كاديري   -السالم" كونتور للبنات اخلام  كاندجنان 
يف حمادثة الطالبات مبعهد  وحتويلها إىل وقوع ختليط الشفرة سببما العوامل اليت ت -9

 جاوى الشرقية. -كاديري   -"دار السالم" كونتور للبنات اخلام  كاندجنان 
 اف البحثأهد  .ج

 األهداف من هذا البحث هو الوصول إل معرفة من :

أنواع ختليط الشفرة وحتويلها اليت تستخدم يف احملادثة اليومية لدى الطالبات   -0
جاوى  -كاديري   -مبعهد "دار السالم" كونتور للبنات اخلام  كاندجنان 

 الشرقية.
ليومية لدى الطالبات العوامل اليت تؤدي إىل وقوع ختليط الشفرة يف احملادثة ا  -9

جاوى  -كاديري   -مبعهد "دار السالم" كونتور للبنات اخلام  كاندجنان 
 الشرقية.

 

 
                                                           
7 Rene Appel, Gerad Huber, dan Guus Maijer. Sosiolinguistiek, Utrech-Antwerpen: Het Spectrum. 

1976, 79. 
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 حتديد البحث .د

إن ظاهرة ختليط الشفرة وحتويلها واسعة فتحتاج الباحثة إىل حتديدها لرتكيز 
 عملية البحث، حددت الباحثةيف األمور اآلتية:

ات فصل الثالث التكثيفي والرابع يف يف حمادثة طالب املستخدمة اللغة نوع -0
 األنشطة اليومية مبعهد "دار السالم".

املستخدمة يف حمادثة طالبات فصل الثالث التكثيفي  وحتويلها الشفرة ختليط -9
 والرابع يف األنشطة اليومية مبعهد "دار السالم".

 فوائد البحث .ه
 الفوائد النظرية  -0

اللغة اليت ال يستطيع حبثها بوصف ترجو الباحثة بأن البحث يكون وسيلة يف فهم 
النحو، الصرف، األصوات والداللة. وما عدا ذلك، يُرجا هذا البحث أن تسهم جمال 

 علم اللغة االجتماعي. 
 الفوائد التطبيقية -9
تستفيد الباحثة زيادة الفهم عن استخدام اللغة يف البيئة واحملادثة اليومية   (أ

خاصة يف جمال علم  ومات واملعرفةوتبّحر املعلكوسائل االتصال االجتماعي. 
 .وحتويلها الشفرة ختليط عن اللغة االجتماعي

يستفيد جمتمع املعهد زيادة العلم عن ختليط الشفرة وحتويلها وانواعها وأثرها  (ب
 واستخدامها يف احلياة االجتماعية.

 حتديد املصطلحات .و

 قد حددت الباحثة بعض التالية:
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 codeىل اللغة األخرى مسي بتخليط الشفرة هي استخدام اللغة إ  ختليط الشفرة -0

mixing. 
حتويل الشفرة هي حتويل اللغة إىل اللغة األخرى عند احملادثة إما بتغري املوضوع أو  -9

 code switching.8املوقف أو األحوال مسي بتحويل الشفرة 
حمادثة الطالبات هو احملادثة اليومية لدى طالبات فصل الثاين والرابع يف األنشطة  -0

 اليومية.
 الدراسة السابقة .ز

 قد سبق الباحثني مثل هذا البحث، وجعل الباحثة مرجعا هلذا البحث منها:

( وهو طالب قسم اللغة العربية 9338البحث األول عـبد الواحـد نور هـدايـة )
وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يبحث عن ختليط الشفرة 

املعهد العصرى "سريا بوانا "مبالنج )دراسة عن علم اللغة اجلتماعية(. ومن وحتويلها يف 
( إن ختليط الشفرة ينقسم إل ستة أنواع ومن أنواع ختليط الشفرة 0نتائج حبثه هو 

وحتويلها هي :من ناحية الكلمة، من ناحية االصطالح، من ناحية كلمة التكرار، من 
حية كالوسا .ومل جيد الباحث ختليط الشفرة من ناحة البسرت، من ناحية العبارة، من نا

ناحية تعبري إصطلحي، وباسرت وأكثرها يستخدم فيها ختليط الشفرة من ناحية الكلمة، 
وكذلك من ناحية كالوسا والعبارة و كـلمة التكرار وجد الباحث من هـذه الكلمة ولكن 

ة ينقسم إل نوعني ومن ( وأما حتويل الشفر 9مأخوذة بعضها من اللغة الندونيسية أيضا. 
ومن الناحية   internal Code Switchingأنواع حتويل الشفرة هي :من ناحية الداخلية 

                                                           
8 Opcit, Abdul Chaer, Leonie Agustina. 108. 
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. فأكثرها يستخدم فيها حتويل الشفرة من الناحية External Code Switchingرجية ااخل
 اخلارجية ومل جيد الباحث من الناحية الداخلية.

هي طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا ( و 9303لندا أغسطني ك )البحث الثاين 
ختليط الشفرة و جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج تبحث عن 

( إن 0ونتائج حبثها هي حتويلها يف حمادثة الطالب مبعهد احلديث األمانة سيدوارجو. 
من ناحية الكلمة و ناحية يقع  ختليط الشفرة الذي يوجد يف معهد احلديث األمانة  

حتويل الشفرة فيه هو حتويل ا ارة و ناحية كلوسا و ناحية تكرار الكلمة .و أمالعب
لشفرة وهي وجود الناحية االشفرة اخلارجي و الداخلي .و إن أسباب وقوع ختليط 
وجود العناصر اللغوية و ي، الىت حتقيق احلوار بني دور االجتماعي ووظائف اللغو

يقصد على املدلول يف فرة ، استعمال ختليط الشتنوعها اليت ختلل يف اللغة األخرى
.و أما أسباب وقوع حتويل الشفرة هي جملتمع الوضع اإلجتماعي وهوية الشخصية يف ا

من ناحية املتكلم و ناحية املخاطب و مناسبة املوضوع. وأهداف ختليط الشفرة هي 
، )جلعل احلالة الدائرية(النوع من ناحية ، من ناحية املتكلم )إلحترام و تأكيد الكالم(

و أهداف حتويل قصد(. البيانات أو للتفسري )ملناسبة املراد الذي إرادة من ناحية 
 الشعور الفكاهية.، ولنيل املنفعة من تفاعل احملادثة، وإلظهار بللتقرّ الشفرة هي 

( وهي طالبة جامعة احلكومية بسيمارانج 9335البحث الثالث سري سوترسين )
سوق جوهار بسيمارانج. تبحث عن ختليط الشفرة وحتويلها يف خطاب البيع والشراء يف 

نتائج هذا البحث هي: إن حتويل الشفرة ينقسم إىل قسمني: من ناحية حتويل اللغة، 
( غضب 0ومن ناحية مستوى اخلطاب. والعوامل اليت تسبب إىل حتويل الشفرة هي 

، ( 1( وجود القصد املعني0( انزعاج البائع على املشرتي، 9البائع على املشرتي، 
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( وجود 0( تعبري التعجب عند املشرتي، 5ملستخدمة عند املشرتي، مطابقة الشفرة ا
 ( اجملاملة على املشرتي.8( مزح البائع على املشرتي، 0مشرتين احملتملني عند املساومة، 

وقع االختالف الواضح بني البحث الذي ستبحث الباحثة والبحث يف 
وهو ختليط  الفرق ىف املوضوعالدراسات السابقات املكتوبة. أما حبث األول والثاين هناك 

مبعهد احلديث األمانة الشفرة وحتويلها يف املعهد العصرى "سريا بوانا" مبالنج، و 
، هذان حبثان يقعان يف حمادثة الطالب، وأما الباحثة ستبحث يف حمادثة سيدوارجو

 الطالبات مبعهد "دار السالم" كونتور، والبحث الثالث وقع الفرق ىف أنواع ختليط الشفرة
 وحتويلها املبحوث فيه بني اخلطاب واحملادثة.

 منهج البحث .ح

 متواليت  املناسبة حيتاج البيانات اللغوية ا البحث هذ يف املشاكل املطروحة ملناقشة
. والوصول إىل ذلك حيتاج إىل املنهج، الكائن اهلدف دراسة احلصول عليها من خالل
 طائفة وعلى الفرضيات على مدتعت البحث يف منظمة طريقة هوفمنهج البحث العلمي 

 التقيد بالبحث القائم على وتفرض البحث سري على هتيمن اليت والقوانني القواعد من
 .هبا

 :التايل باملنهج تقوم أن يلزم البحث أهداف ولتحقيق

 نهجهمو  البحث نوع -0

 أن ،(Qualitative) الكيفية الطريقة هي البحث هذا يف املستخدم البحث نوع
كأداة  على البشر، واالعتماد بأسره الطبيعية كان متجذرا إىل اخللفية  البحث الكيفي

البحوث ، وتوجيه االستقرائي البيانات سلوك، وحتليل الطريقة الكيفية، يستفيد  حبثية
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 من يفّضل العملية، وصفية أساسية، نظرية للعثور على حماولة للعمليات يف املوجهة
 اللغوية الواقعة يف اجملتمع.هذا البحث يناسب بالظواهر  2النتائج.

نهج الوصفي، ميكن تعريف هذا املنهج نهج الذى تستخدم الباحثة هو املوامل
"بأنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو 
موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول على نتائج 

 10فسريها بطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة.عملية مت ت
والبحث الوصفي ال يقف عند وصف الظاهرة كما يبدو من التسمية بل ميضي إىل ما 
هو أبعد من ذلك ألنه يفسر البيانات ويقارن ويقيم أيضا وذلك هبدف التوصل إىل 

  00ر املدروسة.تعميمات ذات معىن يزيد هبا رصيد معارفنا عن الظواه

 البيانات ومصادر البيانات -9

 إىل البيانات مصادر الباحثة فتنقسم املصادر، إىل حيتاج البيانات إىل للوصول
 .الثانوي واملصدر الرئيسي املصدر مها نوعني

 كونتور" السالم دار" مبعهد الطالبات حمادثة هو البحث هذا يف الرئيسي املصدر
 ةالباحث الكتب هو الثانوي واملصدر. الشرقية جاوى-يكادير -كانداجنان اخلام  للبنات
 بعملية املتعلقة والكتب وحتويلها، الشفرة ختليط باب يف خاصة االجتماعي اللغة علم عن

 .البحث

 البيانات مجع طريقة -0
                                                           
9 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 44. 

 .10(، 0222عمان: دار وائل للنشر، ، )منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبيدات وأصحابه،  03 

 . 90(، 9335، )اجلزائر، منهجية البحث "سند تكويين لفائدة املفتشني يف خمتلف األطوار التعليميةهيئة التأطري باملعهد،  00 
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 :يلي كما الطريقة الباحثة استخدمت

 Observation املالحظة طريقة (أ

تعلقة بسلوكيات الفرد الفعلية تعد املالحظة احدى وسائل مجع املعلومات امل
تفضل بعض الباحثني طريقة املالحظة املباشرة يف مجع  09ومواقفه واجتاهاته ومشاعره.

املعلومات وخباصة إذا كان موضوع الدراسة سلوكا انسانيا معينا أو ظاهرة اجتماعية 
كلية   واملراد هبا أّن الباحثة تتأمل مظاهر طالبات فصل الثاين والرابع يف 00حمددة.

 املعلمات االسالمية وتسجيلها تسجيال جيدا. 

تستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات اليت تتعلق بأحوال طالبات فصل 
 باللغة العربية.الثاين والرابع والعوامل املساعدة يف حمادثتهن اليومية 

 والكتابة السماع طريقة (ب

السماع تستخدم الباحثة  استخدمت الباحثة طريقة السماع والكتابة، يف طريقة
اليت أجريت يف البداية للحصول على البيانات املطلوبة. عملية الفصد الذي يكون طريقة 

يف  .14ألن يتم ذلك يف بداية الدراسة، وهذا النشاط ميكن اعتبار طريقة األساسية
حاولت الباحثة احلصول إىل  .الرجوع إىل هذه الطريقة، ركزت الباحثة على لغة املتكلم

 .15البيانات عن طريقة الفصد استخدام لغة شخص أو أشخاص كمخربين

                                                           

رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، )عمان: دار صفاء للبشر  09 
 .009(، 9333لتوزيع،وا

 .053(، 9330رحيم يون  كرو العزاوي، مقدمة يف منهج البحث ا.لعلمي، )عمان: دار دجلة،  00 
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يف طريقة الكتابة أو كتابة البيانات املنتاج من السماعة إما مباشرة أو بعد أن 
ُسّجلت يف وقت الحق يف الكتابة، هو كتابة الظاهرة اللغوية من ختليط الشفرة وحتويلها 

 16تصنيف البيانات وجتميعها. يف حمادثة املخرب وفق النظرية املستخدمة ثّ 

 طريقة املقابلة (ج

تعد املقابلة استبانة شفوية يقوم من خالهلا الباحث جبمع معلومات بطريقة 
شفوية مباشرة من املفحوص. واملقابلة عبارة عن احلوار يدور الباحث )املقابل(، 

  17والشخص الذي تتم مقابلته )املستجيب(.

 طريقة الوثائق (د

طريقة تستعمل الباحثة جلمع احلقائق اليت تبحثها الباحثة من طريقة الوثائق وهي 
تشمل الوثائق على البحوث الوجزة والتقريرات واحلكايات واملقاالت وما  18الوثائق.

 يتصل بذلك. وهذا دليل على استنباط الوثائق.

وأهداف وعوامل اليت  أسباب عن املعرفة و البيانات لنيل الطريقة هذه تستعمل
والثالث  طالبات فصل الرابع يف املستخدمة حتويلها و الشفرة ختليط قوعو  على تسبب
 .التكثيفي

 البيانات حتليل طريقة (ه

                                                           
16 Opcit, Metode Penelitian Bahasa. Hal 214. 

 .039 رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم،نف  املرجع، ص: 00 

18 Arikunto, Suharmini. Prosedur Penelitian Suatu  Pendekan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

2006. Hal: 227. 
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 حتليل يف وأخذته الباحثة الكيفية الوصفية حتليل الباحثة تستعمل الىت الطريقة
 ويف حتليلها عملت الباحثة اخلطوات التالية: البيانات.

وهتتم إىل أنشطة جمتمع البحث أخذت بطريقة املالحظة، أهنا تشارك  (أ
 حىت تعرف أحوال احملادثة واستخدام اللغة لدى الطالبات.

أثناء املالحظة، مسعت الباحثة حمادثتهن وسجلت بألة التسجيل ثّ   (ب
 غريت األصوات املسجلة على شكل الكتابة.

قابلت الباحثة الطالبات بتقدمي األسئلة املتعلقة بأحواهلّن وعالقتها باللغة  (ج
 ستخدمة.امل
بعد أن مّتت البيانات، مجعت الباحثة الوثائق املتعلقة بالطالبات وأحوال  (د

 املعهد.
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 الثاين فصلال

 اإلطار النظري

 اللغة .أ

حني نستعرض بعضا من التعريفات اليت وضعها اللغويون للغة يتبني لنا بروز 
 اجلانب االجتماعي يف معظم هذه التعريفات:

ومعىن  02.اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهميعرفها ابن جين، بأن  -0
 93هذا أن اللغة عندها ظاهرة اجتماعية إنسانية، تنمو وتتطور حلصور الداعي.

ويقول دكتور أني : أهنا اكتسبت مع الزمن صفة أمسى وأرقى من جمرد الرمزية  -9
 90ألهنا اتصلت خبواطر الناس وأفكارهم، فأصبحت جزءا من هذه األفكار.

وهو من اللغويني الغرب احملدثني يعرّفها بأهنا: وسيلة انسانية  E. Sapirابري وس -0
لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات عن طريق نظام من الرموز اليت تصدر 

 99بطريقة إدارية.
يعرفها بأهنا: )الصورة اللغوية املثالية اليت تفرض نفسها Vendryes وفندري   -1

 ة واحدة(.على مجيع األفراد يف جمموع
أما أوملان فسيعرفها بأهنا )نظام من رموز صوتية خمزونة يف أذهان أفراد اجلماعة  -5

 اللغوية(.

                                                           

 .00(، 0283مكتبة وهبة: القاهرة،)، علم اللغة العامتوفيق حممد شاهدين،  02 

 .0 (،0225دار املعرفة اجلامعة، )، علم اللغة االجتماعيصربي إبراهيم اللسيد،  93 

 .00(،0283مكتبة وهبة)القاهرة: ، علم اللغة العامتوفيق حممد شاهدين، 90 

 .0ص: .عي، علم اللغة االجتماصربي إبراهيم اللسيد 99 
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وأما ستريتيفات فاللغة عنده )نظام من رموز ملفوظة عرفية، بواسطتها يتعاون  -0
 ويتعامل أعضاء اجملموعة االجتماعية املعينة(.

اللغة ذات وظيفة اجتماعية، ويرى مالنوفسكى عامل األنرتوبولوجيا الشهري أن  -0
وليست احدى وسائل توصيل األفكار واالنفعاالت أو التعبري عنها، فمثل هذا 

 90ال يعدو أن يكون وظيفة واحدة من الوظائف املتعمدة للغة.
 وعرفها )جفونز( بأهنا: وسيلة للتوصيل، وأداة للتسجيل، ومساعد آيل للتفكري. -8
ن رموز ملفوظة عرفية، بواسطتها يتعاون وبعض احملدثني يعرفها بأهنا: نظام م -2

 91ويتعامل أعضاء اجملموعة االجتماعية املعينة.

هبذه التعريفات العديدة، ميكن القول إن اللغة هي األلفاظ الدالة على املعاين 
وطريقها الكالم والكتابة وهبذا االعتبار ختتلف صيغها باختالف األمم ودرجات علومهم 

من الرموز االصطالحية يف مفرداهتا، وجمموعة من القواعد  ومتّدهنم مبا هي جمموعة
ال ختضع ملنطق عقلّي عام، ألهنا  -هلذا-النحوية االتفاقية يف ضبط تلك املفردات، فهي

اصطالحية اتّفاقية، أعين به إّن اللغة من األمور االعتبارية، واألمور االعتبارية اليشرتط 
ال إذا اتفقوا على ما هو معترب، ويقول األزهر: إذا فيها أن تكون عامة بني األمم مجيعا، إ

فُِقد االتفاق، اختلف الناس فيما هو معترب، وهلذا اختلفت اللغات فكان لكل لغة 
 95مفرداهُتا وقواعدها ونظمها.

رأى )جيوفنز( أن وعندما نتكلم عن اللغة، فال ختلو اللغة عن وظيفتها اهلامة. 
 أغراض اللغة يف أمور ثالثة: 

                                                           

 .1. ص: نف  املرجع90 

 .00ص:. علم اللغة العامتوفيق حممد شاهدين، 91 

 .2، ص: (0800: دار صادر لبنان-، )بريوتمعجم عجائب اللغةشوقي محاده،  95 
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 اللغة وسيلة للتفاهم. كون -0
 كوهنا أداة صناعية تساعد على التفكري. -9
 90كوهنا أداة لتسجيل األفكار والرجوع إليها. -0

 وهناك وظائف أخرى للغة فيما يأيت:

قد تكون اللغة وسيلة اللهو والتسلية، فكثريا ما نرى األطفال يستخدموهنا يف  -0
هلا أو يبتكرون ألفاظا ألعاهبم بل كثريا ما نراهم يستخدمون ألفاظا ال معىن 

أخرى، ولي  هذا مقصورا لألطفال بل إن كثريا من املفكرين والفالسفة قد 
 يرسلون القول ارساال.

وتستعمل اللغة كذلك يف إقامة الشعائر الدينية، وغريها من املناسبات  -9
 االجتماعية اليت ترتبط بالدين. 

ء والصحفيني ورجال واللغة تستخدم كذلك يف التأثري على الغري، إن اخلطبا -0
اإلعالم وغريهم ممن ترتبط أعماهلم أو تصل حياهتم باالتصال بالناس 

 يستخدمون اللغة للتأثري يف السامعني أو القراء.
 وتستعمل اللغة يف التعبري عن املشاعر من حزن وسعدة، وحب وكراهية.  -1
لة اليت يتم واللغة هي الوعاء الذي حيفظ جتارب األمة وثقافتها وتراثها وهي الوسي -5

عن طريقها نقل هذا الرتاث من جيل إىل جيل، ومتثل اللغ املكتوبة دورا كبريا يف 
 90حفظ هذا الرتاث.

 
                                                           

 .015، ص: (0288 ،دار الفكر العريب )القاهرة: ،مدخل إىل اللغةحممد حسن عبد العزيز، 90 

 .018-010ص:  .اللغةحممد حسن عبد العزيز، مدخل إىل 90 
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 اللغة واجملتمع .ب

اللغة جمموعة من القوانني أو األنظمة تصف جمموعة ال حد هلا من اجلمل، كل 
ة من مجلة منها هلا معىن يقرتن بسلسلة من األصوات. واجلملة تتألف من جمموع

الكلمات، ومعىن اجلملة يتوقف على معاين الكلمات اليت تتألف منها، كما يتوقف نطق 
اجلملة على نطق الكلمات اليت تتألف منها، وهلاذا يقال: إن اللغة تتألف من مجل، 
واجلملة تتألف من كلمات، والكلمات تتألف من أصوات، وهذه هي الغاية اليت ميكن 

ادي يف حتليله، أما اللغوي فريى أن كل صوت من هذه أن ينتهي إليها الشخص الع
واألصوت إذن  98األصوات املفردة أو املستقلة يرتكب يف الواقع من عدد من الصفات .

هي مادة اللغة، وهذه األصوات رموز. أي بدائل نستخدمها يف اإلشارة إىل شيئ لي  
فحسب، فكل غري أن اللغة ليست وحدات مفردة )كلمات(  92هو األصوات نفسها.

وحدة من وحدات اللغة هلا عالقة واضحة ومطردة من الوحدات، إهنا يف احلقيقة 
ونتيجة هلذا االتفاق  -بناء على هذا -تستخدم وفقا التفاق بني املتكلمني، إن اللغة 

 03ميكنن أن يقال إهنا عرفية.

اللغة ليست شيئا جامدا، وإمنا هي املستودع األمني للرتاث االجتماعي وهي 
العامل اأَلوحد لنشر هذا الرتاث، لذا كانت الرابط بني أفراد األمة، هبا يتسّلم اجليل 
الطالع من اجليل املتواري نظرته يف اإلنسان، والطبيعة، واخلالق فتكون مهزة وصل بني 
األجيال مصداقا لقويل ذات مرّة: "اللغة كائن حّي، حييا وميوت تبعا ملقتضيات احلضارة 

                                                           

 .08ص:  نف  املرجع.98 

 .21ص:  نف  املرجع.92 

 .033ص:  نف  املرجع.03 
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وإن اللغة يف احلقيقة تعك  ثقافة اجملتمع الذي يستخدمها وتعرب  00.وحاجات العصر"
عن حاجاته وهلذا السبب، نعدها أداة ذات تأثري يف سلوك الفرد ونظرته إىل احلياة، 
ولكنها مع ذلك أداة ألسنة األفراد وعلى أقالمهم قد فرضنا اجملتمع املعني عليهم ولكنهم 

ل بوضوح، إن اللغة تؤثر يف ثقافة اجملتمع وثقافة مع ذلك يطوعوهنا حبسب حاجاهتم، لنق
 09اجملتمع تؤثر يف لغته.

وحني نتكلم عن العالقة بني اللغة واجملتمع، أو عن ما تؤديه اللغة من وظائف 
عديدة يف اجملتمع، ينبغي أن حتاول بادئ ذي بدء أن نعرف كال من هذين املصطلحني: 

أجل غرض أو أغراض معينة. واللغة هي ما فاجملتمع هو جمموعة من الناس ترتابط من 
يتكلمه أفراد جمتمع معني. ورغم أن هذين التعريفني يعربان عن تصور شامل لكل من 
املصطلحني فإن هذه الشمولية تقدم لنا فائدة كبرية، خاصة حني يتبني لنا أن هناك 

ن أن يظهر يف أنواعا عديدة من اجملتمعات علينا أن ندرسها، وأن الكالم يف اجملتمع ميك
أشكال خمتلفة غاية االختالف، وأن بعض اجملتمعات قد تكون متعددة اللغات 

plurilingual.00، فيستعمل عدد كبري من أفراد اجملتمع أكثر من لغة 

يكتسب الطفل لغته من جمتمعه الذي يعيش فيه، ومنذ والدته حىت وفاته يصري 
آخر. وبعد أسابيع قليلة من والدته عضوا يف هذا اجملتمع، وقد يكون عضوا يف جمتمع 

يبدأ يف الصياح لتقضى له حاجة من حاجاته أو تشبع رغبة من رغباته، وبعد شهور 
يكتشف عامل األشياء واألمساء ويدرك أن كل شيئ امسا، وأن قضاء حاجاته العملية أو 

ال يف االشتهائية يتصل اتصاال وثيقا باللغة. ويستمر هذا االتصال ممتدا يف حايته طف
                                                           

 .00ص: . معجم عجائب اللغة شوقي محاده،00 

 .029ص:. مدخل إىل اللغة حممد حسن عبد العزيز،09 

 .0. ص: علم اللغة االجتماعيصربي إبراهيم اللسيد، 00 
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البيت أو تلميذا يف املدرسة أو طالبا يف اجلامعة أو عامال يف مصنع. وعضويته الفعالة يف 
هذه اجملتمعات ترتبط بقدرته على االتصال وسيطرته على اللغة اليت هي أعقد أداوات 
االتصال وأغناها. وهلذا كان اكتساب الفرد للغة عملية ممتدة امتداد حياته أو قل إهنا 

و متصل. وهذه العملية تتوقف على عوامل كثرية بعضها يرجع إىل طبيعة الفرد عملية من
 نفسها وبعضها يرجع إىل طبيعة اجلماعات أو املؤسسات اليت يكون عضوا فيها.

واجملتمع حريص أشد احلرص على أن جيعل الفرد عضوا فيه، وأن يصبغ هذا الفرد 
يت يستخدمها اجملتمع لتحقيق هذا يف فكره ويف سلوكه بصبغته. واللغة هي األداة ال

اهلدف، ومن الواضح أن اجملتمع بكل أشكاله يقوم هبذا الدور فالبيت واملدرسة والنادي 
واملصنع واملتجر. وهبذه الطريقة يكتسب الفرد شخصيته االجتماعية فيكون عضوا فعاال، 

ل لوي : إن كما يكتسب لغته فيتحدث هبا وفقا لعرف اجلماعة اليت ينتمي إليها. ويقو 
مالحظة الطفل ومراعات االستعمال اليومي للغة يف اجملتمع لتوضح أن الدافعني التعاملي 
 34والتنفيسي توأمان يتم هبما تطور اللغة عند الطفل ويظالن الوظيفتني للغة يف اجملتمع.

وختدم الوظيفة التعاملية يف أكثر صورها تطورا ما ميكن أن يسمى النشاط العملي 
يف عمومه وألعضائه فرادى، ومدا هذا النشاط واسع جدا. فهو يشمل العمل للمجتمع 

اليومي املباشر من أجل حتقيق احلاجات االقتصادية كما يشمل العمل اليومي املباشر من 
أجل حتقيق احلاجات االقتصادية كما يشمل التنظيم السياسي للجماعة للمحافظة على 

مل أيضا التطبيق العملي للسيطرة على العامل شخيتها يف عامل تسود فيه احلروب، ويش
املادي، ويستطيع الفرد بواسطة اللغة أن يستعني بإمكانيات اجملتمع من أجل حتقيق هذه 

 األهدف، كما تستطيع اجلماعة هبا أن تنظم سلوك األعضاء من أفرادها. 
                                                           

  34محد حسن عبد العزيز، مدخل إىل اللغة. ص:050 .
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أعلى أما الوظيفة التنفيسية فتمتد عند منوها الكامل من احملادثة اليومية إىل 
مستوى من التفاهم والتعبري اجلميلني، ويف كل املراحل الراقية للوظيفة التنفيسية تؤثر اللغة 
يف خلق شركة يف الفكر أو يف اإلحساس أو يف كليهما أكثر مما تؤثر يف تنظيم اجلماعة 

 05من أجل العمل فيما خيص البيئة الطبيعية أو االجتماعية.

يه مكانا ذا أمهية أساسية، إذ هي أقوى الروابط واللغة ترتبط باجملتمع، وتشغل ف
بني أعضاء اجملتمع، وهي يف الوقت نفسه رمز إىل حياهتم املشرتكة وضمان هلا. وليست 

 00اللغة رابطة بني أعضاء جمتمع بعينه، وإمنا هو عامل مهم للرتابط بني جيل وجيل.

يها على النحو أما عن الروابط بني اللغة واجملتمع فقد تنوعت وجهات النظر ف
 00التايل:

فقد ذهب بعضهم إىل أن الرتكيب االجتماعي يؤثر يف شكل الرتتيب اللغوي  -0
 والسلوك والدليل على ذلك ظاهرة )التدرج السين(.

وذهب بعض آخر إىل أن الرتكيب اللغوي والسلوك  يؤثران يف شكل الرتكيب  -9
 االجتماعي.

ؤثر أحدمها يف اآلخر، فقد وذهب بعض ثالث إىل أن كال من اللغة واجملتمع ي -0
قدم ديتمار نظرة ماركسية يزعم فيها أن السلوك االجتماعي يف حالة تفاعل 

 دائم، وأن حاالت احلياة املادية عامل مهم يف هذه العالقة. 

                                                           

 . 058ص:. مدخل إىل اللغةحممد حسن عبد العزيز، 05 
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وذهب بعض رابع شغلى أنه لي  هناك أى رابط على اإلطالق بني الرتكيب  -1
ستقل عن اآلخر، ذلك هي اللغوي والرتكيب االجتماعي، وأن كال منهما م

النظرة اليت يؤمن هبا تشومسكي، حيث نراه يفضل أن يقوم بتطوير علم لغة غري 
 اجتماعي، ويكون هذا إجراء متهيديا ألي نوع آخر من علم اللغة.

ويذكر جومربز أن علم اللغة االجتماعي هو حماولة إلجياد روابط بني الرتكيب  -5
 ة ألي تغيريات حتدث.االجتماعي والرتكيب اللغوي، ومالحظ

 اجلماعة اللغوية  .ج

وملا كان علم اللغة االجتماعي يبحث يف اللغة بالنظر إىل اجملتمع، فإنه يعرض 
 أساسا للوحدات االجتماعية الكبرية، واألمم، والطبقات االجتماعية.

واجملتمع يتكون من أفراد، والفرد هو مركز االهتمام، ولو مل نفهم كيف يعمل 
ا قادرين على أن نفهم كيف تتصرف اجملموعة. وفضال عن ذلك، اليتكلم الفرد ملا كن

اثنان نف  اللغة، ألهنما الميلكان نف  اخلربة اللغوية. وترتاوح الفروق بني املتكلمني ما 
بني فروق طفيفة وفروق تامة. واملتكلم تشكله خربته باعتباره مستمعا أكثر مما يشكله 

ون من كالم نتيجة أفراد آخرون. فالفرد لي  جمرد )تلقائة تركيبه اجليين، وخربته هذه تتك
اجتماعية(، تعك  ماضية يف منوذجه احلايل بطريقة حقيقية ودقيقة. وإمنا يصفي خربته 
للمواقف اجلديدة من خالل منوذجه املوجود. وقد جند اثنني من الناس يسمعان نف  

وبعض األفراد يرغبون  08ني.الشخص يتحدث، لكنهما يتأثران بكالمه بطريقتني خمتلفت
يف خلق مفردات جديدة، أو يستعملون اللغة استعماال جمازيا، حيث يتجاوز الفرد املبدع 
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وختضر إلينا  02املعايري املقبولة، ورمبا حيطمها، حتت ظروف خاصة كما يف الشعر.
مصطلح "اجلماعة اللغوية" من املصطلحات شائعة االستخدام يف علم اللغة االجتماعي، 
وهو مصطلح تستخدم للداللة على مجاعة تعرف على أساس اللغة. ويستخدم 
مصطالح اجلماعة الكالمية يف بعض الكتب بنف  املعىن أيضا. فاللغة والكالم ال فرق 
بينهما عند دراستهما يف علم اللغة اإلجتماعي ألن اللغة أداة احملادثة يف اجملتمع، فاللغة 

رآة اإلنسان بل هي اإلنسان نفسه، واالنسان سلوكا هي الكالم نفسه. إن اللغة هي م
وفكرا ومادة وعقال كائن معقد، من أي جهة نظرت فيه وإليه وجدت جديدا يستحق 

أما الكالم فهو األحداث الفعلية املنطوقة من الفرد املعني يف موقف  13النظر والتأمل،
   10معني.

 اعة الكالمية:ظهرت تعريفات عديدة ملصطلح اجلماعة اللغوية أو اجلم

يعرفها الدكتور حممد أمحد أبو الفرج بأهنا ))عبارة عن جمموعة من الناس يعتربون  -0
أنفسهم يتكلمون لغة واحدة. وعلى ذلك فهناك اجملتمع اللغوي الصين ألن 
الصينيية يعتربون أنفسهم يتكلمون الصينية. ويطلق اإلجنليز واألمريكان 

لغتهم االجنليزية، فهم يكونون  جمتمعا لغويا  والكنديون واالسرتاليون وغريهم على
 واحدا((.

ويعرفها الدكتور حممود فهمي حجازي بأهنا ))اجلماعة اليت تتشابه فيها جمموع  -9
 العبارات اليت يتعامل هبا أبناؤها، على حنو ميكنهم من الفهم املبادل((.
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وميكن  19نة((.ويعرفها ليونز بأهنا )) كل الناس الذين يستعملون لغة أو هلجة معي -0
على أساس هذا التعريف أن ترتاكب اجلماعة الكالمية أو تتشابك )حيث يكون 
هناك أفراد مزدوجو اللغات( دومنا حاجة إىل أن تتميز اجلماعة بالوحدة 

 10االجتماعية أو الثقافة.
اجلماعة اللغوية، كما يرى بعضهم تتألف من أناس يعتربون أنفسهم أصحاب  -1

اجلماعة اللغوية تشرتك يف أمور أخرى ختتّص هبا كالتاريخ لغة واحدة، لكن هذه 
 11املشرتك والرتاث األديب ونظام الكتابة، واألعراف والتقاليد.

ويعرفها هويت بأهنا: كل جمموعة الناس الذين يتصل بعضهم ببعض، بطريقة  -5
ويقوم بتعريف أخر أهنا مجاعة من الناس يتصل  15مباشر، بواسطة اللغة املشرتكة.

م ببعض سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وذلك عن طريق لغة شائعة بعضه
بينهم. وقد أضاف هوكيت معيارا االتصال داخل اجلماعة كشرط لوجود اجلماعة 
اللغوية، فحىت لو حتدثت مجاعتان بنف  اللغة دون أن يكون بينهما اتصال، فإن 

 10ذلك جيعلها مجاعتني كالميتني منفصلتني.
 يلد بأهنا: جمموعة من الناس تتفاعل عن طريق الكالم.ويعرفها بلومف -0
ويعرفها جومربز بأهنا: اجملموعة االجتماعية اليت قد تكون أحادية اللغة  -0

monolingual  أو متعددة اللغات، وتشبع فيها مناذج تفاعل اجتماعي، يغايرها
 عن املناطق احمليطة هبا ضعف يف خطوط االتصال.

                                                           

 .90ص:  .علم اللغة االجتماعيصبري إبراهيم السيد،  19 

 .15 (،0223 ،عامل الكتب)القاهرة: ، علم اللغة االجتماعيهدسون، د. 10 

 .000ص: .علم اللغة اإلجتماعي مدخلكمال بشر، د.11 

 .98. ص: علم اللغة االجتماعيصبري إبراهيم السيد،  15 

 .10: . صعلم اللغة االجتماعيهدسون، د. 10 



 
 

23 
  

عة اليت تتشابه فيها جمموع العبارات اليت يتعامل هبا اجلماعة اللغوية هي اجلما -8
، وهذا mutual intelligibilityأبناؤها، على حنو ميكنهم من الفهم املبادل 

اجملموع من العبارات يف اجلماعة اللغوية يصدر عن بنية لغوية واحدة، وتشلبه 
ماعة مجاعة جمموع العبارات اليت يتعامل هبا أفراد اجلماعة هو الذي جعل من اجل

 10لغوية واحدة.
تعريفا آخر حني يقول: ))إن اجلماعة اللغوية هي أي  Gumperzويضع جومربز  -2

جتمع إنساين مييزه تفاعل منتظم ومشرتك عن طريق جمموعة من العالقات 
اللغوية، وتغايره عن التجمعات املتشاهبة فروق مهمة يف استعمال اللغة((. 

ات باألمماملنقسمة إىل ))أقاليم  فرعية أصغر، ويضرب جومربز أمثلة هلذه التجمع
أو االنتحادات املهنية، أو اجلماعات املتجاورة(( ث يقول: ومهما صيغت 
العالقات بني اختيار اللغة وقواعد املالءمة االجتماعية، فإهنا تسمح بضم صيغ 
 لغوية مناسبة إىل اللهجات، واألساليب املتميزة، واللغات املهنية، أو اللغات
اخلاصة األخرى، فالدراسة اللغوية االجتماعية للجماعات اللغوية تعاجل 

 18التشبهات والفروق اللغوية بني هذه األنواع اللغوية((.

وقد حبثنا يف السابق عن اللغة واجملتمع الذي يكون عنصورا أساسيا يف احلياة 
االجتماعية جند  االجتماعية، وهذا البحث حتت دراسة علم اللغة االجتماعي. ويف احلياة

الظواهر اللغوية املختلفة واملتنوعة منها: االزدواج اللغوي، الثنائية اللغوية، ختليط الشفرة 
وحتويلها وهو الذي يكون نقطا أساسيا يف هذا البحث، وسوف نبحث هذه الظواهر 

 بالتدرج.
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 علم اللغة االجتماعي  .د

ت العلمية بني علم علم اللغة االجتماعي على أنه التخصصانظرا اىل مصطلح 
االجتماع وعلم اللغة. واثنني من العلوم التجريبية اليت هلا عالقة تعاون وثيق جداً. ث، 
جلعل الشعور باحلاجة إىل هذا العلم نتحدث أواًل عن ما هي اجتماعية ولغوية. علم 
 االجتماع هو دراسة موضوعية وعلمية عن الناس يف اجملتمع. بينما علم اللغة هو دراسة
اللغة أو اللغة اليت تأخذ العلم ككائن به. وهكذا ميكن استنتاج علم اللغة االجتماعي 
هو علم متعدد التخصصات أن الدراسات اللغوية فيما يتعلق باستخدام اللغات يف 

 12اجملتمع.
بأنه علم  sociolinguisticعلم اللغة االجتماعي  J.A Fishmanرأى فيشمان 

سلوك االنساين: استعمال اللغة والتنظيم االجتماعي يبحث التفاعل بني جانيب ال
للسلوك. ويركز على املوضوعات اليت ترتبط بالتنظيم االجتماعي لسلوك اللغة، وهذه ال 
يشمل استعمال اللغة فحسب، وإمنا يشمل أيضا اجتاهات اللغة والسلوكيات الصرحية 

س.  يف كتاب Widdowsonو  (Criper)كريبري ووافقه   53جتاه اللغة وجتاه مستعملى اللغة.
علم اللغة االجتماعي هو دراسة اللغة يف استخدامها،  أن J.P.Bبييت كوردر  والني 

هبدف دراسة كيفية ارتباط اللغة استخدامها االتفاقية يف اجلوانب األخرى للسلوك 
االجتماعي. رأى كريداالكسانا بأن علم اللغة االجتماعي بشائع التعريفات كدراسة 

ص وجمموعة متنوعة من اللغات، فضال عن العالقة بني اللغويني مع وظائف هذه اخلصائ
النوعيات اللغوية ضمن مجاعة اللغوية. بويج و فريكويل يقول أن علم اللغة االجتماعي 
هو دراسة التخصصات الفرعية اللغويات اليت يبحث العوامل االجتماعية اليت تؤدي دوراً 
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الجتماعي. وأوضح نانسي بروت هيكريسون يف تعريفه بأن يف استخدام اللغة واالتصال ا
علم اللغة االجتماعي هو وضع أحد فروع لغوية تركز البحوث على نوعيات اخلطاب، 
وإعادة النظر فيها يف سياق اجتماعي. ويبحث علم اللغة االجتماعي الرتابط بني 

 50العوامل االجتماعية هذا مع نوعيات اللغة.
ق، ث أنه ميكن االستخالص على أن علم اللغة االجتماعي ومن التعريفات الساب

هو فرع من فروع العلم الذي هو الدراسات اللغوية مع العلوم متعددة التخصصات يف 
علم االجتماع، وهدف البحث هو العالقة بني اللغة والعوامل االجتماعية يف جمتمع 

 غة، إىل من، ومىت."اللغة. أو كما يقول فيشمان "دراسة للذين يتكلمون، أي الل
علم اللغة اإلجتماعي دراسة أوصاف اللغة وتنوعاهتا ووظائفتها يف التوصل 

 اإلجتماعي وحيمل علم اللغة اإلجتماعي الفوائد مما يلي:
 وصف األحوال االجتماعية مبراقبة اللغة. -0
 وصف تنوعات والطبقات اللغوية يف اجملتمع. -9
 ة املناسبة بالسياق.مساعدة اجملتمع يف اختيار تنوعات اللغوي -0

فائدة علم اللغة االجتماعي للحياة أما الفائدة األخرى الذي قّدمه عبد اخلري 
اليومية لكثري جدا، ألن اللغة كوسيلة التصال اللفظي للبشر، فطبعا هلا نظام معني. يف 
عملياهتا، علم اللغة اإلجتماعي يعطي املعرفة بكيفية استخدام اللغة. علم اللغة 

عي يشرح كيفية استخدام تلك اللغة يف بعض اجلوانب أو وجهة النظر االجتما
االجتماعية. أواًل وقبل كل استخدام املعرفة ميكننا أن جنعل من علم اللغة االجتماعي يف 

سوف تعطي املبادئ التوجيهية بالنسبة لنا يف  Sociolinguisticsاالتصال أو التفاعل. 
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متنوعة من لغة أو لغات، و ما اللغة اليت ينبغي  االتصال عن طريق عرض اللغة، جمموعة
 59أن نستخدمها إذا كنا نتحدث إىل أشخاص معني.

وعلم اللغة االجتماعي فرع من علوم اللغة التطبيقي، يدرس مشكالت اللهجات 
اجلغرفية، واللهجات االجتماعية، واالزدواج اللغوي، ويعين مبالحظة التفاعل بني كل من 

تأثري كل منهما يف اآلخرة متعمدا على مبادئ كل من علم اللغة وعلم اللغة واجملتمع، و 
 50االجتماع أو فلنقل اختصارا إنه يعين دراسة اللغة بالنظر إىل اجملتمع.

 إزدواج اللغة )الدجلوسيا( .ه

، وهو نوع من القيود االجتماعية Diglossiaاالزدواح اللغوي أو الدجلوسيا 
 Large scaleقيود على ) نوعيات واسعة االنتشار ( املفروضة على الوحدات تتخذ صورة 

varieties بدال من القيود اليت تقتصر على كل وحدة على حدة. وقد كان شارلز ،
( هو أول من استخدم هذا املصطلح يف أحباث 0252) Charles Fergussonفرجسون 

 العريب بصفة علم اللغة االجتماعي لوصف املواقف اللغوية املوجودة يف اليونان والعامل
عامة، وسويسرا املتحدثة باللغة األملانية وجزيرة هاييت. ويوجد يف كل هذه اجملتمعات 
نوعيتان منفصلتان متميزتان متيزا كافيا بشكل يسمح للعوام بوصفها على أهنما لغتان 
منفصلتان، تستخدم إحدامها يف املواقف الرمسية والعامة، بينما تستخدم األخرى يف 

 51العادية واليومية.الظروف  

فرجوسون يستخدم مصطلح دجيلوسيا إىل إظهار حالة اجملتمع اليت توجد فيها 
تتعايش نوعني من لغة واحدة، وكل منهما له دور حمدد. تعريف دجيلوسيا أكثر احتماالً 
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الستخدامها لإلشارة إىل حالة اجلماعة الكالمية، حيث حدوث توزيع وظيفة هاتني 
واالزدواج اللغوي فإنه قائم بني اللغة األم، أعين اللغة القومية وبني  55.اللغتني أو نوعيتني

رموز خطاب طارئ، أو مصنوع، أو دخيل، ومع علمنا بأن أكثر من )هلجة( أو )لغة( 
أو )أسلوب( يف األداء اللغوي لألمة أو الشعب املعنيني هي مسألة طبيعية عندما تكون 

ب( متثل ظاهرة نفسية متصلة ومرتابطة يف كيان هذه النوعيات أو )اللهجات واألسالي
لغوي واحد كما هو احلال يف اللغة الدارجة أو العامية يف العربية أو االنكليزية مثال واللغة 

 56(.Standardاألدبية أو ما يسمى بالقياسية )

الدجلوسيا على أنه موقف لغوي ثابت نسبياً  Furgessonوقد عرف فرسجون 
إىل اللهجات األساسية للغة بعينها )واليت قد تتضمن هلجة متواضعا توجد فيه باالضافة 

على سبيل املثال، يف اللغة من عليها(، هذه النوعية غالبا تستخدم يف احملادثة اليومية، 
ونوعية أخرى خمتلفة صارمة من ناحية  50أملانيا، وسويسرا، وجريك، العربية وهلم جرا.

هذه النوعية   عقيدا من ناحية قواعدها النحوية(.التقنني )وهي غالبا ما تكون أكثر ت
غالبا ما تكون مفروضة من جهة "عليا"، وهي أيضا لغة الكتابة األساسية يف األدب 
ولغة الرتاث ورمبا لغة جلماعة كالمية يف املاضي، وهذه النوعية يدرسها ويتعلمها الناس 

مجيع املواقف واألغراض من خالل النظام التعليمي الرمسي للبالد. وهي تستخدم يف 
الرمسية املنطوق منها واملكتوب، ولكنها ليست مستخدمة يف أي قطاع من قطاعات 

  58اجملتمع لتجاذب أطراف احلديث اليومي العادي.

                                                           
55 Aslinda, Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, Bandung, PT Refika Aditama, 2007. 27. 

 .50 (،0288، ندار الغصو : بريوت)، علم اللغة االجتماعي عند العربهادي هنر،  50

57 Chaedar Alwasilah, Pengantar Sosiologi Arab, Bandung, Angkasa, 1993. 119. 
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انطالقا إىل التعريف السابق نستطيع أن نستنبط بأن الدجلوسيا أو االزدواج 
ة وبصورة تكاملية. ففي حالة اللغوي هو حالة استخدام الفرد للهجني من لغة واحد

املثقفني العرب، تراهم يستخدمون العربية الفصيحة يف التعليم واحملاضرات واخلطب 
الرمسية والكتابة ونشرات األخبار، ويستخدمون العامية يف البيت والشارع مع اختالف 

واالستخدام التكاملي هنا واضح: فاللهجة  59بني أعلى املتكلمني تعليما وأدناهم.
لفصيحة لالستخدام الرمسي واللهجة العامية لالستخدام غري الّرمسي. وال نقصد بالرمسي ا

على االستخدام الرفيع للغة ومصطلح  formalهنا احلكومي، بل يدّل مصطلح الرمسي 
  03يدل على االستخدام الشخصي أو الشعيب أو الوّدي للغة. informalغري الرمسي 

61و  Tوقد مييز بني 
R دام. وهتني نوعيتني قد تتميز أيضا بني نوعية يف االستخ

( علم 0( واملفردات، و 9( النحوي، 0على اآلخر يف اللغة نفسها يف بعض املواضع 
 االختالفات على النحو التايل: Dittmarاألصوات. واستنبطت 

بطبقة  تسمي T، بينما  وعدم وجود نظام االلتواءات T أقل من Rطبقة النحوية عند 
 .R( أكثر وأصعب بالنسبة املورفولوجيةالنحوية )
معجم أن يكمل كل منهما اآلخر. وهناك أزواج  Rو  Tوباختصار، لقد متلك  -0

 . R أو Tاملفردات اليت هلا نف  املعىن ولكن تستخدم يف حاالت معينة يف 
نظام األصوات األساسية،   Rاتبع نف  النظام من األصوات حيث يعرض  Rو   -9

 شكل نظاما فرعيا أو نظاما.الذي ت Tن علم األصوات والسمات اليت حتيد ع

                                                           

 .012. علم اللغة االجتماعيصبري إبراهيم السيد، 52 

 .92 (.0288جامعة السعود العربية،)، "احلياة مع لغتني "الثنائية اللغوية لي اخلويلي،د عحمم03 

استخدام اللغة يف حالة رمسية دّلت على مسّو منزلة شخص ما بالنسبة إىل اللهجات الدائرية. يف كالم جمتمع املزدوج اللغة 00 
 ( دلت على اللغة العليا.T: tinggiلمة )دلت على اللغة الدارجة أو العامية، وك (R: rendah)يستخدم كلمة 
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 ائية اللغويةالثن .و

 09وردت يف مراجع هذا املوضوع عدة تعريفات للثنائية اللغوية، منها:

 أن يتكلم الناس يف جمتمع ما لغتني. -
 أن يعرف الفرد لغتني. -
 أن يتقن الفرد لغتني. -
 أن يستعمل الفرد لغتني. -

للغوية هي ظاهرة ذات أبعاد متعددة كلُّ بعد منها إضافة إىل ذالك، أن الثنائية ا
متغري، وترتبط درجة التغري باملكان الذي يوجد فيه الشخص الثنائي اللغة، ومبصدر 
الثنائية اللغوية، وبتفوق اللغات من حيث املرتبة، وبوظيفة اللغات االجتماعية، وتنعك  

بأن   Nababan ث فرق نبابان 63تغريات هذه االبعاد على الفرد واللغة واجملتمع معا.
ثنائية اللغة لعادة استخدام لغتني وأما ثنائي اللغة لقدرة على استعمال لغتني، وهو يقول 
إذا ذكرنا عن قدرة الشخص يستخدم لغتني فنقول بثنائي اللغة وأما عادة االستخدام 

خدام لغتني من فالثنائية اللغة يف علم اللغة االجتماعي يعرف است 64فنقول بثنائية اللغة.
لتكون قادرة على استخدام لغتني، ينبغي علىى الناس أن متكلم يف معاملته مع اآلخرين. 

 يتقن هاتني لغتني.

الثنائية اللغوية له عالقة قوية بالبحث عن اللغة األوىل واللغة الثانية. فاللغة الثانية 
ن تعليم رمسي. خيتلف الناس يف اكتساهبا، فبعضهم يكتسبها من البيت والشارع دو 

                                                           

 .00ص: اللغوية.الثنائية احلياة مع لغتني "حممد علي اخلويلي، 09 

 .59. ص:علم اللغة االجتماعي عند العربهادي هنر، 00 

64 P.W.J. Nababan. Sosiolinguistik: Suatu Pengantar. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.1993. 27. 
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أو الثنائية الثانوية  artificial bilingualismوتدعى هذه احلالة الثنائية الطبيعية 
secondary bilingualism غري أنين أفضل التسمية األوىل ألهنا أدّل على املقصود .

 ولغته األوىل ما يسمى بلغة 05من الثانية، كما أن الثانية قد تلتب  مع الثنائية االبتدائية.
 األم ولغات أخرى كلغة ثانية.

وفقا على ما عرفه بلومفيلد مسي بالثنائية اللغة إذا كان شخص ما ميكن 
دو أن ثنائية اللغة هي القدرة على البدرجة متساوية. ويقول روبرت  9و ل 0استخدام ل

استخدام اللغة بشخص ما مع جيدة أو تقريبا كجيدة، مما يشري إىل معرفة لغتني. إذن، 
دو أن إتقان اللغتني اليت ال حتتاج إىل أن يكون جمرد جيدة، يكون تقريبا  الي على رأ

، ال يلزم ملتكلمي اللغتني أن يستخدم تلك اللغتني فعاال، ولكن Haugenكجيدة. وفقا 
أيضا أن تعلم اللغة الثانية، لغة  Haugenيكفي إذا كنت أفهم على أي حال. يقول 

 00ثري على اللغة األصلية.أجنبية، لي  حبد ذاته سوف تعطي تأ

من املعلومات الذي قد مّت عرضه من قبل أن الظاهرة اللغوية بني االزدواح اللغوي 
وثنائية اللغة هلما املساوة أعين اللزدواج اللغوي يدرس عن استخدام اللهجني أو نوعيتني 

رمسية  من لغة مع الفرق يف استخدام اللغة عند حالة رمسية )اللغة العالية( وحالة غري
)اللغة الدارجة(، أما ثنائية اللغة يدرس فيه عن استخدام اللغتني جبيدة أو تقريبا جبيدة. 

 هلما عالقة قوية يف دراسة اللغة.فلهتني ظاهرتني 

 

 
                                                           

 .90،"الثنائية اللغوي"ويلي، احلياة مع لغتني حممد علي اخل05 

66 Opcit, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Hal:86. 
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 67صّور فيشمان عالقة ثنائية اللغة واالزدواج اللغوي.

 

 

 

 

 ثنائية اللغة

 االزدواج اللغوي

 + - 

ثنائية اللغة  .1 +
اج واالزدو 
 اللغوي.

ثنائية اللغة بغري  .2
 االزدواج اللغوي.

. االزدواج اللغوي بغري 0 -
 ثنائية اللغة.

. ال ازدواج اللغوي وثنائية 1
 اللغة

   

 ختليط الشفرة .ز
 مفهوم ختليط الشفرة -1

قبل أن نبحث ختليط الشفرة، ينبغي لنا أن نعرف ما هي الشفرة؟، يقصد 
اخلصائص يف تطبيق عنصور اللغة حسب خلفية بالشفرة هي أحد نظام النطق الذي له 

قال سويطا أن الشفرة هي إحدى  .08 املتكلم وعالقة املتكلم باملخاطب يف احملادثة.
نوعيات اللغة املستحدمة يف االتصال. إذا حبثنا عن االتصال أو احملادثة فال ختلوا من 

                                                           
67 Opcit, Pengantar Sosiologi Arab, hal 126.  
68 R. Kunjana Rahardi, sosiolinguistik, Kode dan Alin kode, Yogyakarta, pustaka pelajar,  2001.21. 
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لشخصني فأكثر حضون شخصني أو أكثر. وإذا حدثت الشفرة املختلطني الواقعة بني ا
 مّسي بتخليط الشفرة.

ختليط الشفرة هو استخدام اللغة من لغة واحدة إىل لغة أخرى التساع أسلوب 
اللغة أو نوعية اللغة، على سبيل املثال إذا كان املتكلم يدخل عنصور اللغة الدائرية )غري 

وال اللغوية ومن األح 69رمسي( إىل اللغة اإلندونيسية )الرمسي( يف الكالم أو احملادثة.
األخرى هي كيفية حدوث ختليط اللغتني أو نوعية اللغة يف الكالم بعدم السبب الذي 

ّث قال  70يؤدي إىل ذلك التخليط. وهذه احلالة متعلقة بعاداة املتكلم اليومية.
Wardhaugh  أّن الشفرة هلا صفة حمايدة. يقال باحملايدة ألهنا ال مييل إىل االنطباع الذي
 00دوث العاطفة.يؤدي إىل ح

 أنواع ختليط الشفرة  -2

نظرا إىل العناصر اللغوية املقررة، كان ختليط الشفرة ينقسم إىل أقسام. سويطا 
 يفرقه إىل ستة أنواع:

من ناحية "الكلمة" وهي أصغر وحدة لغوية ذات معىن وقد تتكون من  (أ
 صوت واحد أو مورفيم واحد أو أكثر. املثال: مكتبة، شجرة.

ارة". ويقصد هبا يف النحوي العريب الرتكيب غري اإلسنادي، من ناحية "عب  (ب
تتكون من كلمتني بينهما عالقة غري اسنادية أو بناء لغوي يتألف من  
كلمتني بينهما ترابط سياقي. جيعل منها وحدة متماسكة حىت ميكن أن 

                                                           
69 Opcit, pengantar siosiolinguistik. 87. 
70 Opcit, Sosiolinguistik: suatu pengantar. Hal: 32. 
71 R. Kunjana Rahardi, sosiolinguistik, Kode dan Alin kode, pustaka pelajar, Yogyakarta,  2001. 

22. 
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قال حسنني بأن الرتكيب أو عبارة يقصد به  09يستبدل هبا كلمة واحدة.
ناصر ترتبط ببعضها وتصلح ألن تشغل وظيفة واحدة يف جمموعة من الع

اجلملة، أي أهنا تساوي حنويا كلمة مفردة، فيستبدل مبجموع عناصرها امسا 
.  00أو فعال.  املثال: قميُص عليٍّّ

من ناحية باسرت وهي مأخوذ من اندماج عنصرتان اللغة املختلفة ث تكون  (ج
ثال يتكون من عنصورتني وحدة اللغة، وهذا امل Monolingualمعنا واحد. 

 لغويتني هي اللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية.
من ناحية تكرار الكلمة وهي كلمة حمصولة من عملية مضاعفة. املثال: قّطع  (د

 . (Ahmad memotong-motong taliأمحد احلبل )
من ناحية التعبري اإلصطالحي وهو تعبري خيتلف معناه عن املعىن الكّلي  (ه

املثال: يكون املوظف يف هذا الواقع غنم األسود. غنم األسود مبعىن ألجزائه. 
 املتهم.

من ناحية كلوسا. يستخدم بادري كلمة الرتكيب ويتألف الرتكيب من طرفني  (و
يسمى أوهلما املسند إليه والثاين املسند. فاملسند إليه )اجلملة الرئيسية، 

، واملسند يشمل )اخلرب، املوضوع، املبتدأ، الفاعل، اسم إّن، وما أشبه ذلك(
املثال: سقط الصيّب هذه اجلملة ترتكب من الفعل  01خرب إّن، خرب كان(.

 والفاعل.
 

                                                           
72 Imam asrori, sibtaksis bahasa arab, Misykat. Malang,  2004. Hal:33. 

 .001. ص:0281، دار العلوم للطباعة والنشر. الرياض، سة يف علم اللغة الوصفي والتارخييدراحسنني،  00 

74 Imam asrori, sibtaksis bahasa arab. Malang, Misykat. 2004. 69. 
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 أهداف ختليط الشفرة  -3

وقال سويطا أن ختليط الشفرة حيدث خبلفية لغوية وخلفية سلوكية. وهتني 
أما تلك األهداف  خلفيتني هلما العالقة بعضهم على بعض وأحيانا يف موضع واحد.

 05:تعرف من بعض الناحية اآلتية

من ناحية املتكلم. وهي هتدف إلعطاء االنطباعات خالل الكالم، حنو ختليط  (أ
 الشفرة النطباع االحرتام أو ختليط الشفرة للدنية وما أشبه ذلك.

من ناحية النوع. وهي هتدف جلعل التقرب وهذه الناحية تناسب باملواقف احمللية   (ب
لة غري رمسية وغريه. وهذه احلالة توجد بالنظر إىل مكان املتكلم خيلط تلك أو احلا
 اللغات.

ومن ناحية إرادة البيانات أو التفسري. وهتدف هذه الناحية لبيان اهلويةز املثال:  (ج
 إذا خيلط االندونيسي الشفرة من اللغة العربية يف كالمه. هذا البيان أنه مسلم.

 ع ختليط الشفرةإىل وقو  العوامل اليت تسبب  -4

إىل وقوع ختليط الشفرة يف احملادثة بني شخصني فأكثر  من العوامل اليت تسبب
 )املتكلم واملخاطب( منها: 

 دثة بني املتكلم واملخاطب.أخرى أي اللغة الدائرية يف احملا وجود لغة (أ
لوقوع الكالم بشكل الكلمة، كلمة التكرار، العبارة، التعبري اإلصطالحي،   (ب

سا يف الكالم، بوجود هذه كلها يكون املخاطب يفهم ما قاله وكذلك كلو 
 املتكلم.

                                                           
75 Bustanul Arifin. Beberapa Aspek Sosiokinguistik. Malang. IKIP Malang, 1999. Hal: 39-40 



 
 

35 
  

غري رمسية، وهبذا تعرف قدرة  من األحوال الرمسية إىل األحوال انتقال احلال (ج
 لغة املتكلم.

 00توجد أثناء الكالم العناصر اللغوية وتنوعها ختلو من لغة أخرى. (د
 حتويل الشفرة .ح

 مفهوم حتويل الشفرة -1

وهذه "النوعية"  mixture of varietiesنوع من خليط النوعيات  إن حتويل الشفرة
جزء من نظرية علم اللغة االجتماعي، ألن ما يطلق عليه عادة لفظة النوعية قد يكون 
خمتلطا مع نوعيات أخرى حىت يف نف  الفقرة من احلديث. ومن أوضح األمثلة وأوسعها 

، حيث يستخدم املتحدث code-switchingإنتشارا الظاهرة املسماة )بتحويل الشفرة( 
الواحد أكثر من نوعية واحدة يف أوقات خمتلفة. ويعد ذلك نتيجة تلقائية لوجود العديد 
من )سجالت السياق( ألن املتحدث قد يستخدم بالضرورة سجالت خمتلفة يف مواقف 

سبب ( أن حتويل الشفرة هو عملية حتويل استخدام اللغة املAppelورأى أفيل ) 00خمتلفة.
أن حتويل الشفرة ال يقع بني  Appel( بتعريف Hymesبوجود تغيري احلال. خيالف هيم  )

  08اللغى فحسب، بل إمنا يقع بني النوع الواقع يف لغة واحدة.

 

 

 

                                                           
76 Sumarsosno, Sosiolinguistik, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2003. 112.  
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 أنواع حتويل الشفرة -2

من املظاهر اللغوية خاصة يف جمتمع الثنائية اللغة ومزدوج اللغة ال ختلوا من وقوع 
ويل الشفرة ينوّع إىل أنواع. رأى هدسون عن نوع حتويل الشفرة من حتويل الشفرة، فتح

 02حيث استخدام الشفرة ينقسم إىل ثالثة أقسام:

(، حيث يتم Metaphorical Code-Switchingالتحويل اجملازي للشفرة ) (أ
استخدام نوعية بعينها تستخدم يف موقف معني غالبا، يف موقف أخر 

الذي قد يثار عادة يف النوع األول من  خمتلف، ألن املوضوع هو من النوع
 املواقف.

استخدام مصطلح )حتويل الشفرة(  John Gumperzويقرتح جون مجربز  (ب
ملثل هذا النوع. جيعل من  Conversational Code-Switchingيف احملادثة 

)حتويل الشفرة( أمرا كثري أمهية، وهو أن املتكلم يستطيع أن حيول الشفرات 
  إطار الرتكيب الواحد، وقد يفعل ذلك مرات عديدة. )أي النوعيات( يف

( )والذي يطلق Situational Code-Switchingحتويل الشفرة يف املواقف ) (ج
هو عليه )االزدواج اللهجي( مبعناه األكثر عمومية واملذكور سابقا( والذي 

وقع هذا التحويل إذا  تتطابق حلظة حتويل الشفرة فيه مع حلظة تغري املوقف.
  موضوع الكالم.تغري

وال يطرأ مثل هذا التغيري على املوقف يف )حتويل الشفرة يف احلديث( ، كما ال 
يوجد أي تغيري يف املوضوع قد يؤدي إىل )التحويل اجملازي للشفرة(. وعلى خالل ذلك، 
فإن االنتباع الذي خنرج به، هو أن الغرض من حتويل الشفرة يف احملادثة هي إنتاج أمثلة 
                                                           

 .21-20د. هدسون، علم اللغة االجتماعي. ص:  02 
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عيتني بنسبة متعادلة تقريبا. وميكننا حتقيق مثل هذا التوازن عن طريق استخدام من النو 
نوعية للتعبري عن تركيب بعينه، ونوعية أخرى للتعبري عن تركيب أخرى، ويبدو أن )حتويل 
الشفرة يف احملادثة( أمر مسموح به يف بعض اجملتمعات، وغري مسموح به يف جمتمعات 

رد مزدوخ اللغة، إال عندما يتحدث إىل عضو من أعضاء أخرى. هو شيئ ال يفعله الف
 80اجملتمع الذي يسمح بذلك.

ومن أوضح األمثلة على )حتويل الشفرة يف احملادثة(. هو تلك األمثلة اليت تكون 
فيها النوعيات املستخدمة خمتلفة للغاية. كما هو األمر عندما تكون هذه النوعيات 

األمر عندما تكون هذه النوعيات لغات خمتلفة. املستخدمة خمتلفة للغاية، كما هو 
من  Puerto Ricanوالفقرة التالية، نص من حديث متحدث من أصل )بورت ريكى( ، 

، وقد ترمجت األجزاء 0200سكان مدينة نيويورك، وقد قّدم ذلك املثل ويليام البوف 
 81األساسية من هذا احلديث داخل أقواس:

Por eso cada (therefore each…), you know it’s noting to be proud of , porque 

yo no esoy (because I’m not) proud of it, as a matter of fact I hate it, pero viene. 

Viene y sabado yo estoy, tu me ve hacia mi, sola (but come (?) Friday and 

Saturday I am, you see me, you look at me, alone) with a, aqui solita, a veces, que 

Frankie me de ja (here alone, sometimes Frankie leaves me), you know a stick or 

something… 

أما أنواع حتويل الشفرة من ناحية تغيري الشفرة املستخدمة ينقسم سويطا إىل 
 89قسمني:

 
                                                           

 .21نف  املرجع. ص:  83 

 .25. ص: اللغة االجتماعي علمد. هدسون، 80 

82 Abd. Chaer, leoni agustini, sosiolimguistik perkenalan awal.2004. hal 108. 
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 (internal code switching)حتويل الشفرة الداخلي  (أ

ل الشفرة الداخلي هو حتويل الشفرة الواقعة يف ذاهتا، املثال حتويل اللغة حتوي
اإلندونيسية إىل اللغة اجلاوية. وهذا البحث يبحث عن اللغة العربية كاللغة الرئيسة فيقع 

 حتويل الشفرة إىل اللغة اإلندويسية كلغة البالد لدي الطالبات.

Buk’e : Tulis juga sama Mas mu itu. Mosok kuliah Sembilan tahun kok 

ndak tamat-tamat. Bilang, buk’e kangen banget sampan kebawa-

bawa mimpi. 

Husna : Buk’e…. buk’e, sejak Bapak meninggal, Mas Azzam kan sengaja 

kuliah sambil bekerja, supaya bisa ngirim  biaya buat rumah, buat 

biaya sekolah saya, Lia, sama Sarah. Ya jado mungkin kuliahnya 

dinomorduakan buk’e. 

Buk’e : Lha iya to, si Azzam kie lak pinter. Lhong bapakmu itu bilang 

dulu pertama di Mesir itu ujiannya nomer satu terus kok.83 

 (external code switching)  حتويل الشفرة اخلارجي (ب

التحويل اليت يقع بني اللغة األصلية )إحدى اللغة أو أما حتويل الشفرة هو 
نوعيتها الواقعة يف جمتمع اللغة( واللغة األجنية. ويف هذا البحث وقع التحويل بني اللغة 

 العربية كاللغة األساسية واللغة األجنبية )اللغة اإلجنليزية(.

Azzam : Sudah lama bis-nya pergi? 

Anna : Sekitar lima belas menit yang lalu. 

Azzam : ‘ammu yumkinu musri’atan? Qoth’al thariq ilaal masjidu Nuril 

khitab kulliyatul banat madiinatunnasr, tawaqofat ‘indal 

makhothoh. 

Sopir Taksi : Laa takhofuu. Kaana; amalii ‘indaman kinnat shoghiiraan.84 

 

                                                           
83 Tri Samsiyati, “Alih Kode dalam film Ketika Cinta Bertasbih”, Skripsi, Universitas Negeri 

Jogjakarta. 2014: 63. 
84 Ibid. 70. 
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 ل الشفرةإىل وقوع حتوي سبباليت ت العوامل -3

يف بعض مكتبة العلم اللغوي بوجه عام يبني عن األسباب العامة اليت تؤدي إىل 
 85وقوع حتويل الشفرة منها:

 من ناحية املتكلم (أ
 من ناحية املخاطب (ب
 تغيري  احلال حبضور الشخص الثالث (ج
 تغيري احلال من الرمسي إىل احلال غري رمسيٍّّ  (د
 تغيري موضوع الكالم (ه

رنا عملية شعورية إرادية، فإنه يظهر السؤال عن أسباب وإذا كان التحول كما ذك
 80من ناحية عرض  اللغة يف الكالم كما يلي: 86التحول. فأسباب التحول اللغوي

 التأثري: هناك من يتحول ليؤثر يف سامعيه. (أ
احلاجة: أحيانا حيدث التحول بنية بريئة سليمة، بقصد التوضيح ال بقصد   (ب

، وفجأة حيتاج كلمة 0يتكلم الفرد مستخدما ل. 9التباهي والتفاخر مبعرفة ل
. وما أن تنتهي 9، فيضطرب إىل التحول إىل ل9أومصطلحا أو مجلة من ل

 ويبقى معها ما وسعه ذلك. 0حىت يعود إىل ل 9احلاجة إىل ل

                                                           
85 Abdul chaer, leonie Agustina, sosiolinguistik perkenalan awal, 2004. Hal: 108. 

يف كتابه "علم اللغة اإلجتماعي "، وقد استخدم  code switchingاستخدم هدسون عبارة "حتويل الشفرة" عند بيانه عن  80 
 .code switchingحممد علي اخلويلى عبارة "التحول اللغوي" يف كتابه "احلياة مع لغتني". وهتني عبارتني يبني عن 

 .093. ص:0288حممد علي اخلويلي، احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(، جامعة السعود العربية، 80 
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مثال.  9إىل ل 0االستمرارية: أحيانا حيدث التحول لسبب ما. فيتحول من ل (ج
، فهناك ميل 9تهى األمر إىل أنه صار مع لوان 9ولكن مبا أنه قد حتول إىل ل
 .0حمتمل إىل االستمرار مع ل

االقتباس: قد حيدث التحول ألن املتكلم يريد االقتباس مثل أو بيت شعر أو قول  (د
 مأثور أو حكمة من لغة أخرى.

حتديد املخاطب: قد يتحول املتكلم من لغة إىل أخرى إذا كان يتكلم إىل  (ه
توجيه الكالم إىل شخص ما يف اجلماعة أو جمموعة  مجاعة. ويقصد هبذا التحول

 من األشخاص باللغة اليت هي تفهم.
 0ليعطي إشارة إىل املستمع أن ل 9إىل ل 0االنتماء: قد يتحول شخص من ل (و

 هي لغلتهما األم وأهنما ينتميان إىل أصل واحد زلغة واحدة وأقلية واحدة.
بلغة ما، وفجأة على غري انفعال معني: إذا اعتاد شخص أن يتكلم مع آخر  (ز

العادة حتول إىل لغة أخرى، فاألغلب أن مرّد هذا هو النقل إشارة االنفعال أو 
 الغضب أو الضيق.

. وفجأة يقرتب منه ويهم  يف أذنه 0السرية: يتكلم شخص مع آخر باللغة  (ح
 دون مه  أحيانا. 9أو يتحول إىل ل 9باللغة 

وأثناء احلديث أراد أن يقول  0االقصاء: يتكلم شخص مع مجاعة مستخدما ل (ط
 شيئا لواحد من اجلماعة دون سواه، أو جلرء من اجلماعة دون اجلزء األخر.

توسيع املسافة االجتماعية: يتكلم شخص بلغة ما مع شخص أخر. ث يفطن  (ي
املتكلم أن استخدام هذه اللعة قد يعطي لدى املستمع انطباعا بأن املسافة 

 بينهما قريبا.
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جملرد توكيد اجلملة. أي يقول املعىن  9إىل ل 0توىل املتكلم من لالتوكيد: قد ي (ك
الواحد بلغتني بدال من أن يكرر اجلملة ذاهتا باللغة ذاهتا. الغاية فقط لفت النظر 

 إىل أمهية الفكرة.
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 الثالثالفصل 

 عرض البيانات وحتليلها

 حملة معهد دار السالم كونتور  .أ
 لسالم كونتورتاريخ تأسيس معهد دار ا -1

-مالراك-املعهد املسمى مبعهد العصري دار السالم كونتور يقع يف قرية كونتور
 0015ربيع األول  09جاوى الشرقية. ُأس  معهد كونتور يوم اإلثنني، -فونوروجو

-0230على يد الكياهي احلاج أمحد سهل ) 0290سبتمبري  93املناسب بالتاريخ 
(، والكياهي احلاج إمام 0200-0235فناين )(، الكياهي احلاج زين الدين 0200

نت اخلطوة األوىل اليت اضطلعت هبا ثالثة أشقاء كا(. 0285-0203زركاشي )
يف هذه املدرسة، ُعّلم الطلبة بدروس الدين اإلسالمي، تأسي  مدرسة تربية األطفال. 

ما عاد  .نفقا ملستوى املعرفة العامة عند اجملتمع يف ذلك الزماالفن، والعلوم العامة و 
ذلك، كان الطلبة يتعلم فيها كيفية حفظ النظافة، زراعة النبات، رعاية الغنم والدجاجة، 

 ويتعلم املنظمة فيها.

كان اجملتمع يقبل وجود تربية األطفال يف حّيهم بقبول تامة، فأّسست املؤسسة 
رر ". قKMIاألعلى من تربية األطفال ومّسي بكلية املعلمات اإلسالمية امللقب ب"

. ويف نف  الوقت استخدم أيضا اسم "العصري" يف تسمية 0200سنة  KMIتأسي  
 معهد كونتور.

معهد دار السالم يعمل جتديد التدري  هو تعليم اللغتني اللغة العربية واللغة 
اإلجنليزية كحاصل من فكرة الكياهي احلاج أمحد سهل الذي يشعر بالتكليف على 
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بية واإلجنليزية لدى املسلمني. وهذه الفكرة وافقه الكياهي وجوب استيالء هتني لغتني العر 
 زين الدين فناين والكياهي إمام زركاشي.

كإحدى املؤسسة املتخصصة بالتعليم اإلسالمي، املعهد اإلسالمي وداخل فيه 
معهد العصري كونتور، أّكد على عوامل التدري  جبانب العوامل التعليمية، خصوصا يف 

ة واإلجنليزية. طّبق معهد دار السالم كونتور نظام التعليم املختلف بنظام تعلم اللغة العربي
املعاهد األخرى. يف املعاهد اإلسالمي، تعليم علم النحو أو العلوم اليت تتعلق بالقواعد 
اللغوية  يدرسه الطلبة قبل تعلم اللغة واصبح معظم الطالب يقدرون على فهم القواعد 

، فمعهد كونتور يعّلم اللغة العربية قبل تعّلم النحو. لذلك اللغوية. خيالف تلك العادة
طّبق معهد كونتور الطريقة اليت يوجب الطلبة باستخدام اللغة العربية واإلجنليزية يف 
حمادثتهم اليومية. لنجاح تعليم اللغة األجنبية، كان املعهد يعطي الرخصة للطلبة قدر ستة 

لكل طالب أن يستخدم اللغة الرمسية يف األنشطة أشهر يف تعلم اللغة، وبعد ذلك ينبغي 
 اليومية بال استثناء.

تعليم القواعد اللغوية حنوا كان أو صرفا يتعلمه الطلبة يف الفصل الثاين يف كّلية 
املعلمني اإلسالمية. لتقوية تعليم اللغة العربية فالدروس الدينية ألقاه املعلمني باللغة العربية 

غة العربية أيضا. وبذلك، مّت منهج تعليم اللغة األجنبية الذي له والكتب اإلسالمي بالل
 88اخلصائص الرائعة وحيمل املعهد إىل البيئة اللغوية الشاملة.

 

 

                                                           
88 Hisyam Zaini, Bahasa Arab khas Gontor, Mizan media utama, Yogyakarta.2013. hal:7-8. 
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 تاريخ تأسيس معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس -2

معهد دار السالم كونتور للبنات هو األفكار اليت يطمح  ترميوريت )مؤس  معهد 
نتور( إىل اجليل القادم، إستنادا إىل تلك األمانة والقرار الذي اختذه " دار السالم كو 

اجملل  من وكالة األوقاف مبعهد احلديث" يف اجللسة اخلامسة والعشرين يف السابع من 
. بعد املشاورة العظيمة بني مدير املعهد ورؤسائه فُتح معهد دار 0100ربيع األول سنة 

يف قرية سامبريجيوا  0100-0103دراسية األوىل السالم كونتور للبنات للسنة ال
يرافقه سفري مصر يف التاريخ مانتينجان الذي افتتحه وزير الشؤون الدينية "منّور شاذيل" 

. اآلن تطور املعهد دار 0223من مايو  00املوافق بالتاريخ  0103من ذي القعدة  0
الثالث، الرابع، اخلام ،  السالم كونتور للبنات وأصبح كونتور للبنات األول، الثاين،

 السادس، والسابع اليت تقع يف األماكن املختلفة.

، معهد دار السالم كونتور للبنات  تظل متسقة يف تنفيذ 95تصل أعمارهم إىل 
التعليم والتدري  من أجل تكوين مسلمة صاحلة ، وامرأة منوذجية حيتذى به ككادر األمة 

 .عن طريق التعليم يف املعهدخمتصة للنهوض بالدين واألمة والبالد 

معهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  كأحد الفروع مبعهد دار السالم كونتور 
كاديري، مع األرض املتوقف على السّيدة احلاجة سيت -كاندجنان-يقع يف قرية بوبوسان

هكتار. هو أحد اجلهود لتحقيق الكمال وجممل النتائج وللوصول إىل  0،9حليمة قدر 
 ف التعليم والتدري  املرجّوة.أهدا
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يف سن التاسعة، كانت الطالبة مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  قد بلغ 
وسبعة وستني طالبة و مائة وثالثون مدرسا مع التوجيه من األستاذ  ةإىل ألف ومائ

 الدكتور محيم شهداء الكاجستري كمدير املعهد.

لسالم كونتور هو التعليم االجتماعي، التعليمية مبعهد دار ا تإحدى االجتاها
فالتدريب والتعليم والتزويد املعطي إىل الطلبة تركز على القضايا االجتماعي. مع هدف ، 
أولئك الذين أكملوا التعليم مبعهد دار السالم يتعامل يف جمتمع بكل قدراهتا. اخلرجيني 

هلم ميدان اجلهاد املتنوعة  مزجوا يف اجملتمع إما من نطاق وطين أو نطاق إقليميالذين قد 
وحيمل دورًا هاما يف بناء واملنتشرة يف تنوّع احلياة إما اإلجتماعي، السياسي، أو الثقايف. 

 احلكومة والشعب، ووحدة األمة.
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 النظم اللغوية مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس -3

ي اللغة العربية معهد دار السالم كونتور بنظام اللغة املشهور بالثنائية اللغة ه
واللغة االجنليزية له نظام لغوي خاص. ألزم معهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  
مجيع الطالبات باستخدام اللغة العربية يف حمادثتهن اليومية إال يف بعض األمكنة املعينة 
هي شركة الطالبات، مقصف الطالبات، مقصف اإليدام، مقصف اخلبز، و ديوان 

ليزية. أما لقسم الطالبات باستخدام اللغة االجن ت هذه األمكنة املعينة ألزماإلدارة. ويف
عهد يستخدم اللغة الرمسية اإلجنليزية والعربية حسب األسبوع، أسبوعان إذاعة اإلعالم امل

 للغة العربية وأسبوعان للغة اإلجنليزية إلعطاء املعلومات للمعهد. 

اء اللغة يف املعهد هو قسم اللغ. القسم القسم الذي له املسؤولية لرتقية وإلحي
الذي ينّظم مسري نظام اللغة. وينبغي لكل الطالبات أن يطيع النظوم املوجودة يف املعهد، 
وللطالبات اليت جتاوز النظام عليه أن ينال العقاب املناسب بنوعية التجوزات. ما عاد 

الرئيسي لقسم اللغة هو الوظائف السابقة، لقسم اللغة برامج رئيسّي. ومن الربنامج 
(، مالكة اللغة املخصص drama contesاحملادثة الصباحية، املسابقة املسرحية اللغوية )

لفصل األول والثاين واألول التكثيفي، ومالكة اللغة املخصص لفصل الثالث والرابع 
)يوم  (، أسبوع اللغةI’m a Queenوالثالث التكثيفي، مسابقة الغناء العريب أو اإلجنليزي )

 عة(، وتشجيع اللغة يف كّل أسبوع.اجلم

 أنواع ختليط السفرة وحتويلها .ب
 نوع ختليط الشفرة -1
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بعد أن الحظنا أحوال الطالبات مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  جند 
 بعض الظاهرة اللغوية الواقعة يف حمادثتهّن خاصة يف ختليط الشفرة.

 :من بعض ختليط الشفرة الواقعة فيها هي
 من نوع الكلمة (أ

 :مقصف اخلبز. موقع الكالم (1
 (9(، الطالبة )املتكلة 0: األستاذة )املتكلمة  املخاطبات

 : شراء اخلبز. موضوع الكالم

 احملادثة:

 : أستاذة، سأشرتي 0املتكلمة 

 : ستشرتي ماذا أخيت؟ 9املتكلمة 

 مخسة. terus sosisأربع،  piscok: سأشرتي  0املتكلمة 

 التحليل:

لبيانات تبني األنشطة التجارية يف مقصف اخلبز الواقعة بني البائعة ا كانت
)األستاذة( واملشرتية )الطالبة(. يف بداية الكالم استخدمت املتكلمتان اللغة 
العربية كلغة رمسية وخّلطت املتكلمة الثانية اللغة احمللية عندها وهي اللغة 

ليط الشفرة يف هذه احملادثة من . وقع خت"terus"" ،sosis"اإلندونيسية يف كلمة  
 ىل اللغة اإلندونيسية. اللغة العربية إ

 : يف احلمام موقع الكالم (2
 : الطالبة و زميلتها املخاطبات
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 : التكلم عن الضيوف وأدوات االستحمام موضوع الكالم
 احملادثة:
   ، بعد من؟؟ أّي معهد؟رحمة:  0املتكلمة 
 .(blitar): معهد يف بليرت  9املتكلمة 
وطلبت إىل  0. )تأيت الطالبة duluأدوات  ambilأنا  anterin: 0املتكلمة 

 .أن تشاركها( 9الطالبة 

 التحليل:

هذه البيانات تشمل على حمادثة ثالثة الطالبات يف احلمام. يف بداية 
احملادثة تتكون من املتكلمتني املستخدمتني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، 

األوىل اللغة اإلندونيسي كعادهتا يف التكلم هبا يف بعض خلطت املتكلمة 
الكلمات. وقد جند أنواع ختليط الشفرة فيها فهي من ناحية الكلمة، توجد كلمة 

"anterin" ،"ambil" ،"dulu،" "pake". 

 : أمام غرفة النوم موقع الكالم (3
 : الطالبة و زميلتها املخاطبات

 : الذهاب إىل الشركة موضوع الكالم
 ادثة:احمل

 .!ya، هذا الفلوس... شكرا dongشيئا   order: أنا  0املتكلمة 

 .ok:  9املتكلمة 

 التحليل:
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هذه البيانات تبحث عن حمادثة طالبتني عند الراحة خالية عن األنشطة الواجبة. جند  
ختليط الشفرة من ناحية  وقع نوعة اللغة احمللية. ، وهي إحدى"dong" ،"ya"كلمة 

 ".Order" كلمة الكلمة وهي يف
 : يف احلّمام موقع الكالم (4

 :الطالبة و زميلتها املخاطبات
 : االستحمام موضوع الكالم

 احملادثة:
 .: أنا بعدك نعم 0املتكلمة 

 ، انتظري  حلظة.!bentar ya :نعم،  9املتكلمة 

 التحليل:
من نوع الكلمة الواقعة يف كلمة هو  ختليط الشفرة يف هذه احملادثة نوع

"bentar ya!." 
 : يف احلّمام موقع الكالم (5

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : االستحمام موضوع الكالم

 احملادثة: 
 : يف الداخل؟؟ 0املتكلمة 

 مممممم.........:  9املتكلمة 

 : أخيت، مازلت قدمي أم ال؟ 0املتكلمة 

 :نعم، أنت ستستحّم بعدي؟ 9املتكلمة 
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 .بعدك ، أنا طابورiya nih:  0املتكلمة 

 :بعدي موجودة.. 9املتكلمة 

 التحليل:
جند يف هذه احملادثة اللغتني املختلفتني املستخدمة بني املتكلمتني. 

 9باستخدام اللغة العربية يف البداية واستخدمت املتكلمة  0تكلمت املتكلمة 
أليت ألقتها " iya nih"اللغة العربية بتمام اللغة. وقد يقع التخليط يف كلمة 

 وتلك الكلمة نوع من أنواع ختليط الشفرة من ناحية الكلمة.  0لمة املتك
 : يف الفصل )عند التعّلم الليلي( موقع الكالم (6

 (9(، الطالبة )املتكلمة 0:األستاة )املتكلمة  املخاطبات
 : التعلم موضوع الكالم

 احملادثة: 
 :أستاذة، يف مشكلة... 0املتكلمة 

 : أّي مشكلة؟؟ 9املتكلمة 

 أستاذة رعاية!!  samaمأخوذة  barang-barang LPK: أستاذة،  9مة املتكل

 : طبعا، ألّنك حتملني إىل الفصل. 0املتكلمة 

 : ال، أستاذة. 9املتكلمة 

 التحليل: 
هذه البيانات تبني لنا عن أحوال تعلم الطالبات حواىل األنشطة 

دونيسية، خّلطت اإلضافية يف املعهد. وحتدُث احملادثة باللغتني العربية واالن
  ."sama" بعض الكلمات اللغة اإلندونيسية يف كالمها وهي كلمة 9املتكلمة 
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 : أمام غرفة النوم موقع الكالم (7
 : الطالبة وزميلتها املخاطبات

 : الصالة يف الغرفة موضوع الكالم
 احملادثة: 
 ؟ طّهرِت، خالص؟اآلن؟ : ملاذا 9املتكلمة 

 ...belum:  0املتكلمة 

 : ال بأس، ستصّلني يف احلجرة؟ 9 املتكلمة

 التحليل:
 0هذه احملادثة واقعة عند إرادة صالة كشوف الشم ، سألت املتكلمة
زميلتها باستخدام اللغتني العربية واالندونيسية، وقد خّلطت تلك اللغتني يف 

وداخلة إىل نوع ختليط الشفرة من ناحية  "،belumمجلة. وكانت الكلمة هي "
 الكلمة. 

 : يف املطبخ الكالمموقع  (8
 : الطالبة وزميلتها املخاطبات

 : أخذ الرزّ  موضوع الكالم
 احملادثة:
 .banyakقطاع  minta : أنا بدون إيدام، أخيت، أنا 0املتكلمة 

 :ممنوع! 9املتكلمة 

 التحليل:
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كان ختليط الشفرة يف هذه احملادثة هو التخليط من ناحية الكلمة الواقعة 
ختلط  0وقع ختليط الشفرة ألن املتكلمة  "banyak"لمة "، وكmintaيف كلمة "

 اللغة العربية باللغة اإلندونيسية.
 : يف الغرفة موقع الكالم (9

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : أخذ الرزّ  موضوع الكالم

 احملادثة:
 .semoga umi dapet yang lebih baik:  0املتكلمة 

 آمني... : 9املتكلمة 

 Alsoة :حبيب 0املتكلمة 

 Alsoأنتم   : 9املتكلمة 

 : هاهاها... آمني. 0املتكلمة 

 التحليل:

كان ختليط الشفرة يف هذه احملادثة هو التخليط من ناحية الكلمة الواقعة 
اللغة  ت اللغتني هيخلط 0الشفرة ألن املتكلمة وقع ختليط  "،Alsoيف كلمة "
 اإلجنليزية.العربية باللغة 

 من نوع تكرار الكلمة  (أ
 : يف احلمام وقع الكالمم (1

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات

 : التكلم عن الضيوف وأدوات االستحمام موضوع الكالم
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 احملادثة:
أنا مع البنت  Jadi: اليت من معهد بليرت ذاك أيضا بني قسم.  0املتكلمة 
 .sepasang-sepasang gitu، احملبوبة

  ، بعد من؟؟ أّي معهد؟رحمة:  9املتكلمة 
 .(blitar): معهد يف بليرت  0تكلمة مل ا

 التحليل:
خلطت املتكلمة األوىل اللغة اإلندونيسي كعادهتا يف التكلم هبا يف بعض 

تكرار الكلمة وهي   الكلمات. وقد جند أنواع ختليط الشفرة فيها فهي من ناحية
  ،"sepasang-sepasang gitu"كلمة 

 : يف احلّمام موقع الكالم (2
 ة و زميلتها:الطالب املخاطبات

 : االستحمام موضوع الكالم
 احملادثة:
 : من يف الداخل؟؟ 0املتكلمة 
 : أنا أخيت، أليا. 9املتكلمة 

 : دور من بعدك أخيت؟ 0املتكلمة 

 : ما يف.. 9املتكلمة 

 .!jangan lama-lama ya: أنا بعدك نعم،  0املتكلمة 

 ، انتظري  حلظة.!bentar ya :نعم،  9املتكلمة 

 :التحليل
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 وقع هذه احملادثة عند الراحة واهتزت الطالبات الفرصة لالستحمام. فنوع
من ناحية تكرار الكلمة الواقع يف كلمة  هو النوع ختليط الشفرة يف هذه احملادثة

"ya! lama-lamajangan ." 

 : أمام مكتب اإلدارة موقع الكالم (3

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات
 : أخ الرزمة موضوع الكالم

 حملادثة: ا
 : دوي، أنت ستأخذين الفلوس إىل إدارة؟ 0املتكلمة 

 ، أنا سآخذ الرزمة..kogال  : 9املتكلمة 

 : تناولت الرزمة من البيت؟ 0املتكلمة 

 : نعم، بعُد سوف أمحل إىل احلجرة... 9املتكلمة 

 .!ya: أنا أنتظر  0املتكلمة 

 جرة.يف احل  bagi-bagi kogأنا   iya, ntar: 9املتكلمة 
 التحليل:

جند يف هذه احملادثة اللغتني املختلفتني ونوعية اللغة املستخدمة بني 
باستخدام اللغة العربية يف بداية الكالم،  0املتكلمتني. تكلمت املتكلمة 

بتخليط نوعية اللغة  هااللغة العربية يف حديث 9واستخدمت املتكلمة 
م النوعية األخرى لدت اإلندونيسية. وقد تسبب تلك النوعية إىل استخدا

وقد وقع ختليط الشفرة من نوع أخر هو من ناحية تكرار الكلمة . 0املتكلمة 
  ".bagi-bagiالواقع يف كلمة "
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 : يف الفصل )عند التعّلم الليلي( موقع الكالم (4
 (9(، الطالبة )املتكلمة 0:األستاة )املتكلمة  املخاطبات

 : التعلم موضوع الكالم
 احملادثة: 
 :أستاذة، يف مشكلة... 0مة املتكل

 : أّي مشكلة؟؟ 9املتكلمة 

أستاذة   samaمأخوذة  masak, barang-barang LPK: أستاذة،  0املتكلمة 
 رعاية!!

 : طبعا، ألّنك حتملني إىل الفصل. 9املتكلمة 

 : ال، أستاذة. 0املتكلمة 

 التحليل:
نشطة هذه البيانات تبني لنا عن أحوال تعلم الطالبات حواىل األ

اإلضافية يف املعهد. وحتدُث احملادثة باللغتني العربية واالندونيسية، خّلطت 
-barang"بعض الكلمات اللغة اإلندونيسية يف كالمها وهي كلمة  9املتكلمة 

barang"إىل نوع ختليط الشفرة من ناحية تكرار الكلمة.  ة. كانت الكلمة داخل 
 من نوع العبارة (ب
 .:مقصف اخلبز موقع الكالم (1

 (9(، الطالبة )املتكلة 0: األستاذة )املتكلمة  املخاطبات

 : شراء اخلبز. موضوع الكالم

 احملادثة:
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 : أستاذة، سأشرتي 0املتكلمة 

 : ستشرتي ماذا أخيت؟ 9املتكلمة 

 مخسة. terus sosisأربع،  piscok: سأشرتي  0املتكلمة 

 : ماذا كمن؟ 9املتكلمة 

 أثنني أستاذة. sweet bananaكمن، نعم أستاذة، ماذا   : 0املتكلمة

 : نعم، انتظري 0املتكلمة 

 :نعم... 9املتكلمة 
 التحليل:

لبيانات تبني األنشطة التجارية يف مقصف اخلبز الواقعة بني اكانت 
البائعة )األستاذة( واملشرتية )الطالبة(. يف بداية الكالم استخدمت املتكلمتان 

تكلمة الثانية اللغة احمللية عندها وهي اللغة اللغة العربية كلغة رمسية وخّلطت امل
ىل اللغة وقع ختليط الشفرة يف هذه احملادثة من اللغة العربية إ .اإلندونيسية

وأصل الكلمة  "piscok"من ناحية العبارة يف كلمة اإلندونيسية وجند نوعه 
"pisang cokelat "وكلمة  قبل وقوع النحت"sweet banana." 

 (Bakery) صف اخلبز: مق موقع الكالم (2

 (9(، الطالبة )املتكلمة 0: الطالبة )املتكلمة  املخاطبات
 : شراء اخلبز موضوع الكالم

 احملادثة: 
 واحد...... cokelat keju:  0املتكلمة 
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 أستاذة، الدونات كم أستاذة؟  

 : الدونات ألفني. 9املتكلمة 

 : الدونات أيضا أستاذة. 0املتكلمة 

 :كم؟؟ 9املتكلمة 

 : اثنني. 0ملتكلمة ا

 التحليل:

)الطالبة( الواقعة يف اجملال  ةبني البائعة )األستاة( واملشرتي هذه احملادثة
ع والشراء بينهما باستخدام اللغة كآلة يني لنا معاملة الببالتجاري للمعهد ت

اللغة اإلندونيسية باللغة العربية يف كلمة 0االتصال. وقد خّلطت املتكلمة 
"cokelat keju.وهذه الكلمة داخلة إىل نوع التخليط من ناحية العبارة ،" 

 من نوع كلوسا (ج
 : يف احلمام موقع الكالم (1

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات
 : التكلم عن الضيوف وأدوات االستحمام موضوع الكالم

 احملادثة:
وطلبت إىل  0. )تأيت الطالبة duluأدوات  ambilأنا  anterin: 0املتكلمة 

 أن تشاركها( 9 الطالبة

 !ambil sendiri kek: 9املتكلمة 

 أنت. sebel banget deh sama:أنت خبيل جدا،  0املتكلمة 
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 :ما استعملت اخلمار... 9املتكلمة 

 التحليل:

هذه البيانات تشمل على حمادثة ثالثة الطالبات يف احلمام. يف بداية 
بية واللغة اإلندونيسية، احملادثة تتكون من املتكلمتني املستخدمتني اللغة العر 
ا يف التكلم هبا يف بعض خلطت املتكلمة األوىل اللغة اإلندونيسي كعادهت

 ".sebel deh sama anti" من ناحية كلوساالكلمات، جند خنليط الشفرة 

 : يف املسكن موقع الكالم (2

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات

 : طلب الطبع موضوع الكالم

 احملادثة: 

 .!yuk: نطلب الطبع  0املتكلمة 
 : الطبع؟   9املتكلمة 
 !minta tanda tangan yuk:  0املتكلمة 
   minta ke siapa sih?  ،emang :   9املتكلمة 

 مالخظتها من؟
 : أخيت أوليفيا. 0املتكلمة 

 التحليل:
اللغة العربية يف بداية  0نعرف هنا عند احملادثة استخدمت املتكلمة 

هذه الكلمة نوع من ، "!yuk"للغة اإلندونيسية يف كلمة االكالم، ث خّلطت  ب
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 emang mintaوختليط الشفرة من ناحية كلوسا "ية الداخلة يف احملادثة. اللغة احملل

ke siapa sih?." 
 : شركة الطالبات موقع الكالم (3

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : شراء الكتاب موضوع الكالم

 احملادثة: 
  ,sister, I want buy some notebooks:  0املتكلمة 

 ثّ، يف القاموس أخيت؟؟  

 : القاموس موجودة. 9املتكلمة 

 : واحد أخيت، لكن للغة العربية. 0املتكلمة 

 التحليل:

حتُدث احملادثة يف معاملة البيع والشراء الواقعة يف شركة الطالبات بني 
ية الكالم استخدمت (. يف بدا9املتكلمة ( واملشرتية )0البائعة )املتكلمة 

وقد وقع ختليط الشفرة فيها  اللغة اإلجنليزية وخّلطتها باللغة العربية. 0املتكلمة 
 ".sister, I want buy some notebooksكلوسا يف مجلة "من نوع  

 : يف احلّمام موقع الكالم (4
 : الطالبة وزميلتها املخاطبات

 : االستحمام موضوع الكالم
 احملادثة: 
 : يف الداخل؟؟ 0املتكلمة 
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 مممممم.........:  9املتكلمة 

 : أخيت، مازلت قدمي أم ال؟ 0املتكلمة 

 :نعم، أنت ستستحّم بعدي؟ 9املتكلمة 

 .، أنا طابور بعدكiya nih:  0املتكلمة 

 :بعدي موجودة.. 9املتكلمة 

 ، تكلمي أنا بعدها.!owh yaudah deh:  0املتكلمة 

 .yes I do:  9املتكلمة 

 :التحليل

جند يف هذه احملادثة اللغتني املختلفتني املستخدمة بني املتكلمتني. 
 9باستخدام اللغة العربية يف البداية واستخدمت املتكلمة  0تكلمت املتكلمة 

 owh, yaudah deh" ،"yes مجلة "اللغة العربية بتمام اللغة. وقد يقع التخليط يف 

I do." رة من ناحية كلوسامن أنواع ختليط الشفنوع  ملةوتلك اجل . 
 : أمام غرفة النوم موقع الكالم (5

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : الصالة يف الغرفة موضوع الكالم

 احملادثة: 
 : ال بأس، ستصّلني يف احلجرة؟ 0املتكلمة 

  .tapi, takut g cukup waktunya, ukhti:  9املتكلمة 

 : ثّ، ستطّهر مىت؟ 0املتكلمة 
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 اآلن. :  9املتكلمة 

 التحليل:

 0هذه احملادثة واقعة عند إرادة صالة كشوف الشم ، سألت املتكلمة
زميلتها باستخدام اللغتني العربية واالندونيسية، وقد خّلطت تلك اللغتني يف 

داخلة إىل نوع  "tapi, takut enggak cukup waktunya"مجلة. وكانت اجلملة هي 
 ختليط الشفرة من ناحية كلوسا.

 : يف املسكن لكالمموقع ا (6

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : العقاب موضوع الكالم

 احملادثة: 
 : أخيت، أنا معاقبة.. 0املتكلمة 

 :معاقبة ماذا؟؟ 9املتكلمة 

 ؟ya: مثل باألم   0املتكلمة 

 .dipaksa keluar sama dindaأنا  tapi: أنا مريضة،  9املتكلمة 

 التحليل:

واجلملة  ،"!ya"استخدام اللغتني يف اإللقاء. جند كلمة  هذه احملادثة ترتكب من
"di paksa keluar sama dinda"  فيها. وقد ظهر لنا خصائص ختليط الشفرة وهي ختليط

اللغتني. الكلمة األوىل إحدى نوعية اللغة اإلندونيسية اليت تكون عالمة على أن حالة 
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وع ختليط الشفرة من ناحية كلوسا ألهنا احملادثة حالة غري رمسية، أما اجلملة داخلة إىل ن
 89ترتكب من املسند إما بوجود املسند إليه أو بعدمها.

 : يف املشرب  موقع الكالم (7

 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : احملاضرة األسبوعية موضوع الكالم

 احملادثة: 
 رة موجودة هذا اليوم.اضاحمل:  0املتكلمة 

 ..!itu lama tau sekarang:حماضرة  9املتكلمة 

 : ها ها ها... 0املتكلمة 

 التحليل:

هذه احملادثة ترتكب من املتكلمتني مستخمة اللغة العربة واللغة 
فيها. وقد ظهر لنا خصائص  "itu lama tau sekarangاإلندونيسية . جند مجلة "

اللغة العربية وخلطت  9ختليط الشفرة وهي ختليط اللغتني. استخدمت املتكلمة 
اإلندونيسية. كانت اجلملة داخلة إىل نوع ختليط الشفرة من ناحية كلوسا  باللغة

ألهنا ترتكب من ااملسند إما بوجود املسند إليه أو بعدمها. فاملسند هنا على 
 " وهي باللغة العربية.حماضرةشكل اخلرب، أما املبتدأ هو كلمة "

 نوع حتويل الشفرة -2

                                                           
89 Opcit, sintaksis bahasa arab, 2004. Hal: 68. 
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البات هي حتويل الشفرة، إذا وقع ختليط من الظاهرة اللغوية الوقعة يف حمادثة الط
 الشفرة فال خيلو عن وقوع التحويل ألن هتني ظاهرتني هلما العالقة بعضها على بعض.

 الشفرة الواقعة فيها هي: حتويلمن بعض 

 حتويل الشفرة الداخلي (أ
 : يف احلمام موقع الكالم (1

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات
 ف وأدوات االستحمام: التكلم عن الضيو  موضوع الكالم

 احملادثة:
أنا مع البنت  Jadi: اليت من معهد بليرت ذاك أيضا بني قسم.  0املتكلمة 

 .sepasang-sepasang gitu، احملبوبة

   ، بعد من؟؟ أّي معهد؟رحمة:  9املتكلمة 
 .(blitar): معهد يف بليرت  0املتكلمة 
وطلبت إىل  0الطالبة . )تأيت duluأدوات  ambilأنا  anterin: 0املتكلمة 

 أن تشاركها( 9الطالبة 

 !ambil sendiri kek: 9املتكلمة 

 أنت. sebel banget deh sama:أنت خبيل جدا،  0املتكلمة 

 :ما استعملت اخلمار... 9املتكلمة 

 .sini tak pakein: 0املتكلمة 

 ...duluأدوايت   dulu lah!،pakeأدوايت  pake:  9املتكلمة 

 التحليل:
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يف هذه احملادثة  من ناحية تغيري الشفرة املستخدمة وقع حتويل الشفرة وقد
 Internal) ةمن اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية املسمى بتحويل الشفرة الداخلي

Code Switching).  مسي بتحويل اجملازي للشفرة  استخدام الشفرةومن ناحية
(Situational Code Switching)   ألخرى ل من اللغة إىل اللغة األن الشخص حيو

 بالنظر إىل تغيري املوضوع.
 : يف املسكن موقع الكالم (2

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات

 : طلب الطبع موضوع الكالم

 احملادثة: 

 .!yuk: نطلب الطبع  0املتكلمة 
 : الطبع؟   9املتكلمة 
 !minta tanda tangan yuk:  0املتكلمة 
   minta ke siapa sih?  ،emang :   9املتكلمة 

 مالخظتها من؟
 : أخيت أوليفيا. 0املتكلمة 

 
 

 التحليل:
وقع حتويل الشفرة من اللغة العربية إىل اللغة بالنظر إىل احملادثة السابقة، 

 Internal Code) ةحتويل الشفرة الداخلي من ناحية تغيري الشفرة هو اإلندونيسية
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Switching)  وهذا التحويل 0ة اليت ألقتها املتكلمة مبفرد 9لعدم فهم املتكلمة ،
 (Conversational Code Switchingداخل إىل نوع حتويل الشفرة يف احملادثة )

طار استنادا إىل نوع التحويل من ناحية استخدام اللغة ألن وقوع التحويل يف إ
 تركيب واحد.

 : يف الفصل )عند التعّلم الليلي( موقع الكالم (3
 (9(، الطالبة )املتكلمة 0)املتكلمة :األستاة  املخاطبات

 : التعلم موضوع الكالم
 احملادثة: 
 : تعّلمي... 0املتكلمة 

 .g fokus:   9املتكلمة 

 .makanya, usaha buat focus : 0املتكلمة 

 :أستاذة، يف مشكلة... 9املتكلمة 

 : أّي مشكلة؟؟ 0املتكلمة 

 التحليل:

 9احملادثة. استخدمت املتكلمة  جند كذلك حتويل الشفرة الواقعة يف تلك
. فهذا التحويل مسي بتحويل الشفرة 0اللغة اإلندونيسية يف إجابة سؤال املتكلمة 

( ألن اللغة املستخدمة هي اللغة العربية Internal Code Switching) ةالداخلي
حتويل هو واإلندونيسية. ومن ناحية استخدام الشفرة، كان التحويل الواقعة 

ألن الشخص حيول من   (Situational Code Switchingاملوقف ) الشفرة  يف
 اللغة إىل اللغة األخرى بالنظر إىل تغيري املوضوع.
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 : أمام غرفة النوم موقع الكالم (4
 : الطالبة وزميلتها املخاطبات

 : الصالة يف الغرفة موضوع الكالم
 احملادثة: 
 يف امليدان؟ boleh g klo g shalat:  0املتكلمة 

 ؟ طّهرِت، خالص؟اآلن؟ : ملاذا 9تكلمة امل

 ...belum:  0املتكلمة 

 : ال بأس، ستصّلني يف احلجرة؟ 9املتكلمة 

  .tapi, takut g cukup waktunya, ukhti:  0املتكلمة 

 : ثّ، ستطّهر مىت؟ 9املتكلمة 

 :  اآلن. 0املتكلمة 

 التحليل:
و حتويل الشفرة جند كذلك نوع حتويل الشفرة من احملادثة السابقة ه

( ألن اللغة املستخدمة بني املتكلمتني هي Internal Code Switchingالداخلية )
ومن ناحية استخدام الشفرة، كان التحويل اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 

( ألن Conversational Code Switchingالواقع فيها هو حتويل الشفرة يف احملادثة )
وال يتغري املوقف وال موضوع  ت يف إطار الرتكيب الواحداملتكلمة حتول الشفرا
 لك مرات عديدة.الكالم، وقد تفعل ذ

 حتويل الشفرة اخلارجي  (ب
 : شركة الطالبات موقع الكالم (1
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 : الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : شراء الكتاب موضوع الكالم

 احملادثة: 
  ,sister, I want buy some notebooks:  0املتكلمة 

 ، يف القاموس أخيت؟؟ثّ   

 : القاموس موجودة. 9املتكلمة 

 : واحد أخيت، لكن للغة العربية. 0املتكلمة 

 ?which one do you want: 9املتكلمة 

 .that is sister: 0املتكلمة 

 ??how many:  9املتكلمة 

 : اثنان فقط. 0املتكلمة 

 : إاّل اثنان فقط؟ كثّري.. 9املتكلمة 

 ؟.yaماذا كمن  ؟؟،what else، : خالص 0املتكلمة 

 التحليل:

وقد ظهر لنا عن ظاهرة حتويل الشفرة يف هذه احملادثة. فاللغة املستخدمة 
 ةهي حتويل اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية فسمي بتحويل الشفرة اخلارجي

(External Code Switching وقد استخدمت املتكلمة .)اللغة االجنلريية يف  0
. م ألن استخدامها واجب على كل طالبة الداخلة إىل شركة الطالباتأول الكال

ومن ناحية استخدام الشفرة، كان التحويل الواقع فيها هو حتويل الشفرة يف 
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( ألن املتكلمة حتول الشفرات يف Conversational Code Switchingاحملادثة )
لك وقد تفعل ذوال يتغري املوقف وال موضوع الكالم،  إطار الرتكيب الواحد

 مرات عديدة.
 : شركة الطالبة موقع الكالم (2

 :الطالبة وزميلتها املخاطبات
 : شراء امللب  وضوع الكالمم

 احملادثة: 
 موجودة. xxl: إن ال  0املتكلمة 

 .so big for me:  9املتكلمة 

 not, it’s enough for you: 0املتكلمة 
this is xl, do you want? 

 ??xxxl, is there: 9املتكلمة 

 .xxxl?? There is no: 0املتكلمة 

 : كم الثمن؟ 9املتكلمة 

 :مائتني. 0املتكلمة 

 : غال جدا أخيت. 9املتكلمة 

 التحليل:

اللغة  0استخدمت املتكلمة  قد حتويل الشفرة يف هذه احملادثة، جند
زية، إىل اللغة اإلجنلي الكالم  9املتكلمة  اإلندونسية يف بداية كالمها ث حولت
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(. ومن External Code Switchingومسي هذا التحويل بتحويل الشفرة اخلارجية )
ناحية استخدام الشفرة، كان التحويل الواقع داخل إىل حتويل الشفرة يف احملادثة 

(Conversational Code Switching ) ألن املتكلمة حتول الشفرات يف إطار
 وع الكالم.وال يتغري املوقف وال موض الرتكيب الواحد

 : أمام غرفة النوم موقع الكالم (3

 : الطالبة و زميلتها املخاطبات
 : الذهاب إىل الشركة موضوع الكالم

 احملادثة:
 ?where will you go: زكية،  0املتكلمة 

 : أنا سأذهب إىل الشركة، ملاذا؟؟ 9املتكلمة 

 التحليل:

 ية يف تلك احملادثة.غة اإلجنليزية إىل اللغة العربجند حتويل الشفرة من الل
 9باستخدام اللغة اإلجنليزية يف كالمها وأجابت املتكلمة  0بدأت املتكلمة 

تحويل الباللغة العربية كعادة تكلمها اليومية. هذا التحويل الواقع داخل إىل نوع 
 (.External Code Switching) ةالشفرة اخلارجيمن ناحية تغيري الشفرة هو حتويل 

حتويل الشفرة من ناحية استخدامها، فالتحويل الواقع فيها هو  واعمادا إىل نوع
( ألن وقوع التحويل Conversational Code Switchingحتويل الشفرة يف احملادثة )

 .بال تغيري املوقف وال املوضوع طار تركيب واحديف إ
 العوامل اليت تسبب إىل وقوع ختليط الشفرة وحتويلها .ج
 ختليط الشفرةالعوامل اليت تسبب إىل قوع  .1
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إىل وقوع ختليط الشفرة يف احملادثة بني شخصني فأكثر  من العوامل اليت تسبب
 منها: الواقعة يف حمادثة الطالبات )املتكلم واملخاطب( 

 .حمادثة الطالباتيف  الداخلة وجود لغة أخرى أي اللغة الدائرية (أ
 نقصان استيالء الطالبات يف استخدام املفردة املطلوبة الكالم. (ب
 العادة اليومية اخلالدة يف أذهان الطالبات حىت تشعرن بالصعوبة يف تركها.  (ج
لوقوع الكالم بشكل الكلمة، كلمة التكرار، العبارة، التعبري اإلصطالحي،   (د

هم ما قاله ة تفون املخاطبوسا يف الكالم، بوجود هذه كلها تكوكذلك كل
املخاطبة فامهة على كالم لبيان املفردة الغريبة لدى املخاطبة وأصبحت  املتكلم.
املثال: يف احملادثة السابقة أن املتكلمة ترتجم كلمة "الطبع" إىل اللغة  املتكلمة.

 اإلندونيسية.
حالة العجل ويسبب إىل  يفاللغة العربية باللغة اإلندونيسية  خّلطت الطالبة (ه

 .تعجيل كالمها فأصبحت اللغة املستخدمة هي اللغة اإلندونيسية
نظرا إىل عناصر اللغة ل من األحوال الرمسية إىل األحوال غري رمسية، انتقال احلا (و

 ".yuk!" ،"ya!" ،"dongاحمللية الداخلة يف احملادثة. مثل كلمة "
فخر النف  على استيالء اللغة املتعددة، خّلطت الطالبات اللغة العربية باللغة  (ز

 االجنليزية.
 العوامل اليت تسبب إىل وقوع حتويل الشفرة  .2

 العوامل اليت تسبب إىل وقوع حتويل الشفرة هي:أما

حدث التحويل من اللغة االجنليزية إىل اللغة العربية لسهولتها ، من ناحية املتكلم (أ
يف الكالم ولعادهتا الكالمية يف بيئة عربية وامليل حمتمل إىل استمرار الكالم مع 
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ية كالمها وحولت اللغة العربية مع أن املتكلمة  استخدمت اللغة العربية يف بدا
إىل اللغة االجنليزية ألهنا وعت على أهنا واقعة يف األمكنة املتخصصة باستخدام 

، وحّولت إىل اللغة العربية مرة أخرى كلغتها (English areaاللغة االجنليزية )
 اليومية.

، حدث التحويل من اللغة العربية إىل اللغة االندونيسية من ناحية املخاطب (ب
 لغة العربية مرة أخرى وعملت هذه مرّة عديدة ملوازنة لغة املخاطبة.وحّولت إىل ال

. حضور اطالبة الثالثة يؤدي إىل تغيري حال تغيري  احلال حبضور الشخص الثالث (ج
 اخلطاب ملناسبة حبضورها وتسبب أيضا إىل تغيري موضوع الكالم.

غة العربية إىل ، كان التحويل من اللتغيري احلال من الرمسي إىل احلال غري رمسيٍّّ  (د
اللغة االندونيسية واستمرت الكالم باللغة االندونيسية. أ هذه احملادثة يف حالة 

 غري رمسية ووجود التحويل جلعل احملادثة مرحية.
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 الرابع الفصل
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ
بعد أن عرضت وحللت الباحثة البيانات يف هذا البحث اجلامعي مبوضوع حتليط 

-ويلها يف حمادثة الطالبنا مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  كاندجنانالشفرة وحت
 جاوى الشرقة حصلت إىل النتائج اآلتية.-كاديري
 ختليط الشفرة الواقعة يف هذا البحث هو التخليط من ناحية الكلمة املثال:نوع  .1

من ،  أثنني أستاذة. sweet banana ، من ناحية العبارة املثال:شيئا orderأنا 
ومن  ،sepasang-sepasang gitu، أنا مع البنت احملبوبةناحية يكرار الكلمة املثال: 

. أما ختليط الشفرة tapi, takut g cukup waktunya, ukhtiناحية كلوسا املثال: 
 ,emang, minta ke siapa sihينقسم إىل قسمني، ختليط الشفرة الداخلي املثال:

 sister, I want buy someفرة اخلارجي املثال: وختليط الش ، ؟ مالخظتها من

notebooksثّ يف قاموس أخيت؟ ،. 
لتخليط الشفرة وحتويلها عوامل، فالعوامل اليت تسبب إىل وقوع ختليط الشفرة  .2

وجود لغة أخرى أي اللغة الدائرية يف احملادثة بني الواقعة مبعهد دار السالم هي 
األحوال الرمسية إىل األحوال  غري رمسية، املتكلم واملخاطب، انتقال احلال من 

وهبذا تعرف قدرة لغة املتكلم، توجد أثناء الكالم العناصر اللغوية وتنوعها ختلو 
من لغة أخرى. نقصان استيالء الطالبات املفردة املطلوبة يف الكالم. أما العوامل 

فية لغة اليت تسبب إىل وقوع حتويل الشفرة هي من ناحية املتكلم املتعلقة خبل
املتكلمة، من ناحية املخاطب وهتدف هذا السبب ملوازنة لغة املخاطبة، تغيري  
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احلال حبضور الشخص الثالث، وتغيري موضوع الكالم. واألسباب من ناحية 
عرض  اللغة يف الكالم هي للتأثري، للحاجة، واالستمرارية، وانفعال معني، 

جملرد  9إىل ل 0يتوىل املتكلم من لتوسيع املسافة االجتماعية، وللتوكيد وهو قد 
توكيد اجلملة. أي يقول املعىن الواحد بلغتني بدال من أن يكرر اجلملة ذاهتا باللغة 

 ذاهتا.
 مقرتحات البحث .ب

بعد أن حبثت الباحثة هذا البحث أرادت الباحثة أن تقّدم إىل إخواهنا الطلبة 
 والقاء باالقرتاحات اليت كتبها على النحو التايل:

حت الباحثة إىل الطالبات بعهد دار السالم كونتور للبنات اخلام  أن اقرت  .1
سن لغتهن جيدة، أن يطعن النظم اللغوية السائرة بني يديهّن، وأن يعني بأن ر متا

اللغة مهمة يف احلياة، وبأن اللغَة مهارٌة البد استخدامها يف أي وقت ويف كل 
 مكان.

اللغة العربية وأدهبا خصوصا إىل اقرتحت الباحثة إىل مجيع الطالب يف قسم  .2
 الباحثة أن يدرسوا وأن يبحثوا عما يتعلق بتخليط الشفرة وحتويلها أعمق وأوسع.

اقرتحت الباحثة إىل جامعة موالنا ملك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج أن  .3
تزيد يف مكتبتها الكتب املتعلقة بالبحوث اللغوية األخرى بالنظر إىل قّلة الكتب 

 ملتبحة فيها.ا
أرجو هللا أن يكون هذا البحث نافعا إىل مجيع الطالب يف هذه اجلامعة خاصة 

 ربية وأدهبا وعلى مجيع القارئني.الطالب يف قسم اللغة الع
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األول  1
 التكثيفي

2int b 2 int c 2int d 
89 

19 18 71 

 الثاين 7
1 b 1c 1d 1e 1f 

282 
78 78 76 77 76 
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7b 7c 7d 7e 7f 

253 
72 71 71 72 72 
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4b 4c 4d 4e 
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77 72 77 72 

 اخلامس 3
5b 5c 5d 5e 5f 5g 
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76 76 75 76 75 76 
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6b 6c 6d 6e 
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76 76 76 73 
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 الفصل الرقم
 الدائرة

جاوى 
 الشرقية

جاوى 
 الوسطى

جاوى 
 الغرب

جابوديتابك 
(Jabodetabek) 

خارج 
 اجلاوى

 b” 8 27 - 5 3“الرابع  2
 c” 21 22 2 1 5“ الرابع 1
 d” 21 4 1 5 21“ الرابع 7
 e” 6 21 7 7 9“ الرابع 4
الثالث  5

 "b“ التكثيفي
4 7 6 6 27 

الثالث  6
 ”c“التكثيف

2 9 3 1 3 

الثالث  3
 ”d“التكثيفي

7 1 7 1 11 
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