
 الباب الثالث

 نتائج البحث

 منهج البحث . أ

 نوع البحث و املنهجية .1

ذ َزا البدث ؽلى شيل مجاٌ البدث أو البدث اإلاُذاوى باظخخذام مىهج  هىعى، أي بدث التى أحٍش

لت حمؿ البُاهاث مً ألاخىاٌ املحُطت. البدث الىىؼ وصفى بهذف  لفهم الغىاَش ؤلاحخماؽُت وفّظل مً طٍش

لدششح و جدلُل ألاخىاٌ املحُطت فى وكذ جىفُز دسط اللغت الؾشبُت ججشي مؿ اظخخذام جطبُلاث وظائل 

 شش.الاؽالم ؤلاحخماؽُت ؽبر ؤلاهترهذ مباشش و غير مبا

 إجراءات جمع البيانات .2

أظلىب حمؿ البُاهاث هي الخطىة ألاهثر اظتراحُت فى البدث، ألن الهذف الشئِس ى مً َزا البدث َى 

 1الحصٌى ؽلى البُاهاث.

 موضوع البحث .3

فؾالُت حؾلم الترحمت ؽبر ؤلاهترهذ مباشش وغير مباشش : دساظت خالت كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت حامؾت 

 7112/7112ا الؾام الجامعى دمحمًت ًىهُاهشج
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 زمن البحث .4

ل  2 –ماسط  12  7112أبٍش

 موقع البحث .5

البدث ًلؿ في كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت ولُت حؾلُم اللغاث بجامؾت دمحمًت ًىهُاهشجا الفصل  مىكؿ

جامعي الذساس ي الثاوي. الؾىىان  في كاؽت كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت البىاء  ن . ٌ  ئبشاَُم الالطابم واخذ ال

، ًىهُاهشجا   .88125 –اإلاخيامل بجامت دمحمًت ًىهُاهشجا الشاسؼ بشاوحاًا، واظيهان، باهخٌى

كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت لذيها ؽذة مشاخل التي مثُل بخؾلُم خاصت في حؾلم اللغت الؾشبُت جبذأ مً 

ذ مً اإلاعاؽذة و جخفُف اإلاعخىي اإلابخذئين الى اإلاعخىي النهائي. و مً اإلاخىكؿ أن مؿ َزا البدث ؽلذ م ٍض

الطالب في الترحمت مً ؤلاهذوهِعُت ئلى الؾشبُت أو مً الؾشبُت ئلى ؤلاهذوهِعُت. هما ظِخم وصفها َزا هخائج 

ىزا فان اإلاإلفت حؾخبر أن َزا اإلاىكؿ كذ اظتراجُجي  ش البدث. َو لخفؾل البدث بيعبت وفلا ممثل  –الخلٍش

 الؾىىان.

 ثحديد مصادر البيانات .6

 البُاهاث فى َزا البدث ٌؾنى :مصذس 

 أصلي : (1

 مطالؾت -

ُخب -
ُ
 ه

 مصادؼ/اإلاشاحؿ -

 حشاهُل -



 فرعي : (2

 سئِغ كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت -

جىزُم كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت بجامؾت دمحمًت ًىهُاهشجا : َزٍ الىزائم ظىف ًيىن مصذس  -

خ جأظِغ الىلابت فى الجامؾت دمحمًت ًىهُاهشجا، الحاٌ  البُاهاث التى مً شأنها أن جىمل جاٍس

كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت بجامؾت دمحمًت ًىهُاهشجا الحاطش مً هاخُت الؾام و الحاٌ اإلاؾلم 

غ و َُيل ؤلاداسي و ؽذد اإلاخخّشحين ول مشخلت.  و َُئت الخذَس

 ملابلت. -

كعم حؾلُم اللغت الؾشبُت حامؾت دمحمًت  7112/7112طالب اإلاعخىي ؽشبى للؾام الجامعى  (5

 .ًىهُاهشجا

 طريقة جمع البيانات .7

أظلىب حمؿ البُاهاث هي الخطىة ألاهثر اظتراحُت فى البدث، ألن الهذف الشئِس ى مً َزا البدث َى 

 7الحصٌى ؽلى البُاهاث.

 طريقة املالحظة (1

مالخغت هي ؽملُت مؾخلذة، وهي ؽملُت جخيىن مً الؾملُاث البُىلىحُت و الىفعُت. ازىين مً أَم ٌؾنى 

 5شة.ؽملُت مالخغت و ره

لت إلاالخغت و حسجُل  فؾل طٍش
ُ
خؾضص َزا الشأي مً أخمذي و هشوىبى ٌؾنى أداة حمؿ البُاهاث التى ج ٍو

 4بصفت هغامى ألاؽشاض الخدلُم.
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مؿ مالخغت، الباخثت ظىف ًفهم ظُاق البُاهاث فى مجمل الحالُت ؤلاحخماؽُت، لزلً ظىف جدصل ؽلى 

 ؽً الىمط الؾمل و الىغام التى ًخم جطبُلها سؤٍت هلي وشامل. مؿ مالخغت الباخثت ًمىً أن ً
ً
الخػ  مباششة

فى حؾلم اللغت الؾشبُت فى حامؾت دمحمًت ًىهُاهشجا. فى َزٍ اإلاالخغت الباخثت، ظىف جدعين كذسة الباخثين مً 

 خُث الذافؿ والثلت وؤلاَخمام.

الخػ ٌؾنى أوال، أوشطت الخؾلم فى الفصل لخطبُم الخؾل ًُ م الىغام ؽبر ؤلاهترهذ َزا البدث الزي ظىف 

مباشش و غير مباشش. زاهُا، ؽملُت الخدٌى مً اإلاؾشفت )جشحمت( للمشاسهين. زالثا، فؾالُت اإلاشاسهت فى الفصل 

 ؽلى ؤلاظخجابت ول اإلاىاد اإلالذمت. سابؾا، كىة الفهم ول اإلاشاسن مً اإلاىاد اإلالذمت.

ىفير اإلاىاد راث الصلت بترحمت و جطبُم حؾلم ؽبر كُام بأسبؾت َزٍ اإلاالخغت، الباخثت اإلاباششة فى الفصل ج

ؤلاهترهذ مباششة وغير مخصل. ولزالً َىا فان الباخثت حعخخذم أظلىب اإلاالخغت الىصفى والتى جفؾل ؽىذ 

دت مؿ مالخغت. ًمىً  دخٌى اإلاىاكف ؤلاحخماؽُت همشبط البدث. َزا الهذف ًمىً جالخػ بمألىفت و مٍش

 لخفاصُل.لدعئل أهثر مً الخفاصُل و ا

 طرية املقابلة (2

ف ماهدخاج ئلُه. وفلا ظىغُىهى مً ًخدذر أن  ئٌعتربغ ملابلت هي ؽملُت ملابلت مؿ شخص حؾخبر حؾٍش

ف الباخثت بالظبط ماهي اإلاؾلىماث التى ظدخم  اإلالابلت َىان زالزت أهىاؼ. أوال، مىغم اإلالابلت، خُث حؾٍش

ُذ اإلالابلت ُظئل ؽً ألافياس وآلاساء. زالثا، اإلالابلت لِعذ بيُت الحصٌى ؽليها. زاهُا، اإلالابلت شبه بيُت خُث ُدؽ

 8أن الباخثت الحعخخذم الخىحيهُت اإلالابلت التى جم جشجُبها بجهاصي و واملت لجمؿ البُاهاث.
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فؾالُت حعخخذم اإلالابلت شبه بيُت للحصٌى ألافياس وآلاساء مً اإلاصادس راث الصلت  فى اإلالابلت، للباخثت

خصىصا اإلاعخىي ؽشبى  مت ؽبر ئهترهذ مباشش وغير مباشش : دساظت طالب كعم حؾلُم لغت الؾشبُتحؾلم الترح

. الخالى، أّن لُىحذ اإلاؾلىماث ؽمُلا، الباخثت ظخفؾل ئحشاء ؤلاسججاٌ ؽلى ألاظئلت 7112/7112للؾام الجامعى 

 ملذم.

 طريقة التوثيق (3

ز شيل الىص أو الصىس أو آلازاس الصشحى مً الخىزُم َى سجل ألاخذار العابم. الخىزُم ًمىً أن ًأخ

خ الحُاة و كصت و العيرة الزاجُت و جىغُم  6شخص. الخىزُم الزي ؽلى شيل هخاباث اإلاثاٌ سجل الُىمُت وجاٍس

ا. دساظت  اث وألافالم وغيَر و خىُم. الخىزُم الزي ؽلى شيل آزاس اإلاثاٌ آزاس فىُت مثال والشظىماث واملحخٍى

لت اإلاالخغت واإلالابلت فى البدث الىىعى. بىحىد الخىزُم وفلا ظىغُىهى،  الخىزُم َى مىمل مً اظخخذام طٍش

. وباإلطافت ئلى رلً، فان هخائج الخىزُم  هخائج اإلالابالث واإلاالخغاث التى كذمذ ظابلا ظىف جيىن مؾلٌى

لت اإلاالخغت و اإلالابلت فى البدث الىىعى.  ظُيىن مىمال مً اظخخذام طٍش

ش بىغام الخؾلم غير مباشش. وظىف جأخز للطت شاشت فى َزٍ الحالت،  الباخثت ظىف جصٍى

(screenshoot) .بىغام الخؾلم ؽبر ؤلاهترهذ مباشش ؽلى مخخلف الخفاؽالث حؾلم اللغت الؾشبُت فى الفصل 

 طريقة الاستبيان (4

مً مجمىغت  وفلا اللامىط الىبير باللغت ؤلاهذوهِعُت الاظخبُان ٌؾنى أداة البدث أو ؤلاظخؾشاض ًخيىن 

ذ أو دفخاس أظئلت.  ألاظئلت اإلاىخىبت تهذف ججذ حىاب مً مخخاس اللىم مً خالٌ ملابلت شخص ي أو بٍش
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لت الاظخبُان اإلاعخخذم فى َزٍ البدث َى ؤلاظخبُان التى مخصف بمغلم. ألاظئلت ًمىً أن جأخز  طٍش

َزا َى، ئرا  2ا بمعاؽذة الحاظىب.شيل : ألاظئلت اإلاغللت. ألاظئلت املخخلفت ًمىً أن جيىن مباششة جدلُله

وان َىان العإاٌ فى الاظخبُان ًترافم أًظا مؿ ؤلاحاباث اإلامىىت، ختى املجُبين ًمىً أن جخخاس فلط ؤلاحابت 

مها أهثر بمىاظبت ومالئمت.  التى جلٍى

 طريقة ثحليل البيانات .8

 البحث مجتمع (1

ىىخى أن العيان فى البدث ٌؾنى مجمىؽت مً ألافشاد او ألاشُاء التى  هي خصائص ؽامت. وأوضح أٍس

." وأوضح مً ظىغُىهى العيان َى "الخؾمُم اإلاىطلت جخيىن مً ألاشُاء أو 2"العيان َى مىطىؼ البدث

مىطىؼ التى لذيها بؾع الصفاث والخصائص التى جدذدَا البدث لذساظت زم جأخز ؤلاظخيخاج." مً بُان 

ى َزا البدث ٌؾنى اإلاعخىي ؽشبى للؾام الجامعى ببُان ششح مً خبراء َزٍ، زبذ الباخثت العيان ف

7112/7112.9 

 عينة البحث (2

اللطش أو صىؿ همىرج مً العيان لخمثُل العيان بعبب لترفؿ هخائج البدث جيىن صالحت ومفُذة 

ىىخى أّن "الىمىرج حضء أو ممثل العيان الزي ُدكم." الخالى وفلا ظىغُىهى الىمىرج َى  11للعيان. وأوضح أٍس

 11ؽذد و الخصائص التى ملىها العيان.حضء مً 
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. همىرج املجمىؽاث حعخخذم لخؾين همىرج لى (cluster sampling)الباخثت حعخخذم همىرج املجمىؽاث 

اإلاىطىؼ الزي ظىف بدث أو اإلاصذس البُاهاث واظؾا. كشسث الباخثت أّن همىرج املجمىؽاث  فى َزا البدث 

 .7112/7112ٌؾنى اإلاعخىي ؽشبى للؾام الجامعى 

 ثحليل البيانات (3

بؾذ ًخم حمؿ البُاهاث، فان الخطىة الخالُت ٌؾنى ؽملُت و جدلُل و اظخخالص الىخائج مً البُاهاث التى 

جم حمؾها. الغشض مً جدلُل البُاهاث فى َزا البدث ٌؾنى لترهيز ؽلى الحذ مً اهدشاف بدُث جصبذ 

ب والترجِب و ملحىظ. فى جدلُل ال
ّ
لت البُاهاث باهخغام و جشه بُاهاث التى جم حمؾها الباخثت حعخخذًم طٍش

 الخدلُل الىصفى الخدلُلُت.

ىفُز.
ُ
لت البدث َى ؤلاحشاء هُفُت البدث ج  17طٍش

صىس باليلماث أو الجمل التي جفاسق خعب الفئت للحصٌى  ًُ لت الىىعى َى جدلُل الزي  بِىما أن الطٍش

ِصف هما الىىعى هغشة  ًَ ؽامت ؽلى اإلاعخىي ؽشبى للؾام الجامعى الىدُجت. فى َزا العُاق الباخثت 

7112/7112. 

ٌؾنى هما ًىحي الاظم. طالب هثير ئلى اظخخذام ألاسكام. مً حمؿ البُاهاث و جفعير البُاهاث  البدث الىمى

 15وهزلً عهىس الىدُجت.

البُاهاث الىمُت، ٌؾنى جظمً ألاسكام مً هخائج الحعاب أو كُاط ًمىً مً خالٌ َزٍ الؾملُت فى ؽذة 

ُشق ٌؾنى :
ُ
 ط
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 لخص، كُاط ئلى ؽذد اإلاخىكؿ و ًدصل بيعبت ِمإوٍت. (1

، أفظل  (7 صىؿ الجذٌو ًُ صيُف. بدُث ًخم جشجِب ظلعلت مً البُاهاث )مجمىؽت(. الخالى 
ُ
لخص، ج

فلط جخىفم ختى الجذٌو بالطبؿ ئما ؽملُتن ئطافى جيىن خاظب خالصت أو لصالح الخصىس مً 

 البُاهاث.

عخخذًم الصُغت الخالُت :بِىما للحصٌى ؽلى كُمت ال
ُ
 ىمُت جم جدلُلها باإلخصائي مؾّذٌ )مخىظط(، ح

P = F 

    N 

P أسكام مإوٍت اإلاطلىب : 

F جشدد : 

  N   14.: ؽذد ألافشاد
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