
 الباب الرابع

 عرض البيانات و ثحليلها

 وصف للمشاركين املقابلة . أ

املشازلين في خالصت مما مشازلين مً خالى املقابلت وشغت غلى صىزة خصائص  32بحنم هخائج  البحث 

 ًلي :

قت هرا ال جضيؼ الىقت و مسوهت و غمليت. قت الترجمت غبر إلاهترهت. ألن بعٍس   جخخاز ألثر مً العالب بعٍس

.
ً
 ماملت

ً
حلل بحيث جصبح جملت

ُ
 بػد ذلو ه

ً
 أي لهل فقسة

ً
قت ٌػني جحليل لهل جملت  الترجمت بهره العٍس

 وصف للمشاركين املالحظة . ب

الحظ هره
ُ
املشهلت مً قبل غىدما الباحثت حػلم في قسم حغليم اللغت الػسبيت بجامػت دمحمًت  وقد ج

د أن أحلل املشهلت في  ًىليالسجا. وجدث الباحثت املشهلت في الترجمت و أهخم في إثازة هرا املىضىع ألهني أٍز

اء الرًً اشخهىا مً الترجمت. هل هىاك ألثر فػاليت غبر إلاهترهت مباشس أو غير مباشس. وزأًُت بػض ألاصدق

 مشهلت ظسق الترجمت غير فػاليت.

 

 



 وصف للمشاركين التوثيق . ج

 لفترة وشاط الترجمت ٌػني الصىزة.أبدث الباحثت ا

 وصف للمشاركين الاستبيان . د

مشازلين مً خالى الاسخبيان وشغت غلى صىزة خصائص املشازلين في جدواى  32بحنم هخائج  البحث 

 مما ًلي :4.1 – 4.1

 وهيبةثردد امل .1

 إدزاك املشازلين للمىاهب العالب في الترجمت غبر إلاهترهت مباشس و غير مباشس.

 جسدد املىهبت 1.6جدول 

P = F/N X 100% 

   = 313/23 X 100% 

   = 13.60 % 

 

P = F/N X 100% 

   = 187/23 X 100% 

   = 8.13 % 

رلس غلى جدوى  ًُ شازلين زاجؼ مً هاحيت زغبت خصائص امل 4.1بحنم جسدد إلاجابت للمشازلين الري 

%. هرا ألهه في الفصل الدزاس ي  3.42% مً غير مساغبين حىى 42.31العالب مساغبين حىى   32الخػلم مً 

دون أن جظهس زغبت و مىهبت خاصت فيما ًخػلق بالترجمت في مجاى  الثاوي ماشاى العالب حػلمىن بيشاط و جٍس



 غىد اللغت الػسبيت. مىاهبتهم ماشاى مسخقسا. حت
ً
ى الرًً ليس مخخسجين مً املػهد. حاولىا ليىجد مػسفت

 ًىاجهىن املشامل. أنهم ًحبىن الخػلم مً خالى مىاقشت السيما في مجاى الترجمت.

 تبارالاخ .2

 شازلين غلى جىفير الاخخباز لدغم القدزة العالب في الترجمت.إدزاك امل

 الاخخباز جسدد 1.7جدول 

P = F/N X 100% 

   = 200/23 X 100% 

   = 8.69 % 

P = F/N X 100% 

   = 53/23 X 100% 

   = 2.30 % 

رلس غلى جدوى  ًُ ػسف أن قيمت مػدى الاخخباز  لعالب ٌػني  4.1بحنم جسدد الاجابت للمشازلين الري  ٌُ

% هرا بمػنى بأّن مػدى املشازلين اأجىا الجىاب ٌػني جىفير الاخخباز الترجمت ألثر زاغبىن مً العالب 3.31

م القدزة الترجمت في حػليم اللغت الػسبيت بجامػت دمحمًت ًىليالسجا فصل الدزاس ي الثاوي إما غبر إلاهترهت لدغ

%. هرا 3.21مباشس و غير مباشس. مؼ ذلو، مً جسدد إلاجابت أًضا مػسوف أن مػدى القيمت املىخفضت ٌػني 

 القدزة السغبت حػلم الترجمت.ٌػني أن أغلبيت العالب ٌػخبرون الاخخباز غير فّػاى لخىفير  لدغم 

 



 مباشر عبر إلانترنتالترجمة  .3

 مباشس املشازلين غلى العالب الترجمت غبر إلاهترهت إدزاك

 ترجمت غبر إلاهترهت مباشسجسدد ال 1.8جدول 

 

P = F/N X 100% 

   = 124/23 X 100% 

   = 5.39 % 

P = F/N X 100% 

   = 53/23 X 100% 

   = 2.30 % 

ػسف أن قيمت مػدى الترجمت غبر إلاهترهت  4.3جابت للمشازلين الري ًرلس غلى جدوى بحنم جسدد إلا  ٌُ

% هرا بمػنى باّن مػدى مشازلين اأجىا الجىاب ٌػني جسجم بػبر إلاهترهت ألثر 1.21مباشس لعالب ٌػني 

مؼ ذلو، مً جسدد زاغبىن مً العالب  في حػليم اللغت الػسبيت بجامػت دمحمًت ًىليالسجا فصل الدزاس ي الثاوي. 

أّن  أغلبيت العالب ٌػخبرون  ٌػني%. هرا 3.21إلاجابت أًضا مػسوف أن مػدى القيمت املىخفضت ٌػني 

 حػلم الترجمت.في  دغم القدزة السغبت الاخخباز غير فّػاى لخىفير  

 

 



 غير مباشرالترجمة  .4

 املشازلين غلى العالب الترجمت غبر إلاهترهت إدزاك

 مباشسغير  جسدد 1.9جدول 

 

P = F/N X 100% 

   = 120/23 X 100% 

   = 5.21 % 

P = F/N X 100% 

   = 56/23 X 100% 

   = 2.43 % 

ػسف أن قيمت مػدى الترجمت غير مباشس  4.1بحنم جسدد إلاجابت للمشازلين الري ًرلس غلى جدوى  ٌُ

ير مباشس ألثر زاغبىن مً % هرا بمػنى باّن مػدى مشازلين اأجىا الجىاب ٌػني جسجم بغ1.34لعالب ٌػني 

العالب  في حػليم اللغت الػسبيت بجامػت دمحمًت ًىليالسجا فصل الدزاس ي الثاوي. مؼ ذلو، مً جسدد إلاجابت أًضا 

%. هرا ٌػني أن أغلبيت العالب ٌػخبرون الاخخباز غير فّػاى في 3.12مػسوف أن مػدى القيمت املىخفضت ٌػني 

 .وشاط الترجمت

 

 



 ةإبداعية الباحث .1

 .في الترجمتإدزاك املشازلين غلى إبداغيت الباحثت  جخلق املصادز/الىسيلت الابخهاز لعالب 

 إبداغيت الباحثتجسدد  1.11جدول 

 

P = F/N X 100% 

   = 175/23 X 100% 

   = 7.60 % 

 

P = F/N X 100% 

   = 25/23 X 100% 

   = 1.08 % 

رلس غلى جد ًُ ػسف أن قيمت مػدى الاخخباز  لعالب  4.3وى بحنم جسدد الاجابت للمشازلين الري  ٌُ

جىفير الاخخباز في  مفيد جدا % هرا بمػنى بأّن مػدى املشازلين اأجىا الجىاب ٌػني إبداغيت الباحثت 1.31ٌػني

بجامػت دمحمًت ًىليالسجا و حػعى املصادز/الىسيلت الابخهاز في الترجمت قسم حػليم اللغت الػسبيت  الترجمت

%. 1%13، 4أن مػدى القيمت املىخفضت ٌػني مؼ ذلو، مً جسدد إلاجابت أًضا مػسوف . لثاوي فصل الدزاس ي ا

لدغم القدزة السغبت حػلم الاخخباز  أن الباحثت ليس حساغد في جىفير هرا ٌػني أن أغلبيت العالب ٌػخبرون 

 الترجمت بػبر إلاهترهت مباشس أو غير مباشس.



 التردد باإلجمال .2

ىظس مً هاحيت هخائج مل ظبقت. أغلبيت العالب  التردد باإلجماى أن جساغبىن إذن أن جؤدي الاخخباز فػاليت ًُ

الترجمت باسخخدام ظسق الابخهاز التي جقدمما الباحثت. ألثر ُتهخمىن العالب لفصل الدزاس ي الثاوي جسجمىن 

 ثر مسوهت و غمليت.غلى إلاهترهت مباشس مً غير مباشسبعسق ذلو. ألن وفقا لهم الترجمت غبر إلاهترهت أل

التردد باإلجماى 1.11جدول   

P = F/N X 100% 

   = 893/23 X 100% 

   = 38.82 % 

 

P = F/N X 100% 

   = 336/23 X 100% 

   = 14.60 % 


