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 النتائج . أ

عبر إلاهترهذ مباشس و غير مباشس، فعالُت العالب في جسحمت  مً هخائج البدث خٌى فعالُت الخعلم الترحمت 

بعض العملُاث ألاطاطُت التي جؤثس  الىصىص العسبُت إلى إلاهدوهِظُت أي إلاهدوهِظُت إلى العسبُت،ثم هىان

لت الترحمت.  على العالب في اخخُاز ظٍس

لت حُدة للترحمت هي  .1 عملُت جدلُم زغبت ومىهبت كدزة حعلم العالب في الترحمت. ًثبذ هرا ظٍس

لت عبر إلاهترهذ  في العثىز على  مباشس وغير مباشس البدث أن الخعبُم بين العٍس
ً

أصبذ شًِئا فّعاًل

لت طهلت للترحمت.  خل ظٍس

ت وظسق الترحمت العىامل ألاخسي التي جؤثس على فعالُت الخعلم هي كلت املعسفت باملفسداث وكىاعد اللغ .2

الصحُدت. في هرا الظُاق ، جخابع الباخثت مً خالٌ معسفت املشاول التي ًىاحهها العالب في الترحمت. 

مً خالٌ جلدًم اخخبازاث على الترحمت باطخخدام كامىض عبر إلاهترهذ مباشس أو غير مباشس ، 

م جدلُل  لخين. عً ظٍس اللىاعد واملفسداث بيظبت طُعسف الباخثت بشيل أهثر فعالُت ٌعني مً العٍس

 هدىّي و صسفّي.

ظالبا مهخمين  23العىامل مً مىهبت الخعلم خصائص املشازهين ًىظس إليها مً مىهبت الخعلم مً  .3

:. مً الاخخباز املشازهين لالخخباز على العالب املروىز 8.13: مً غير املهخمين خٌى 13.61خٌى 

حمت هثير : بمعنى أن معدٌ املشازهين أععىا الاطخجابت بأن مؤشس جىفُر اخخباز التر  8.69ٌعني خٌى 



:. 2.31مً املهخمين العالب. الخالي، مً جسدد إلاحابت معسوف أًًضا بأن معدٌ اللُمت مىخفضت ٌعني 

هرا ٌعني أن أغلبُت العالب ًفترضىن أن الاخخباز غير فّعاٌ. اللُمت املعدٌ مؤشس جسحم عبر إلاهترهذ 

هين أحبىا أن املؤشس جسحم : ًمىً جفظيره أن معدٌ املشاز 5.39مُاشس على العالب املروىز ٌعني 

 عبر إلاهترهذ مباشس هثير مً املهخمين العالب في كظم حعلُم اللغت العسبُت بجامعت دمحمًت ًىهُاهسجا. 

:. ٌشير هرا إلى أن أغلبُت  2.31مً جسدد إلاحابت املعسوف أًضا أن اللُمت املعدٌ مىخفضت ٌعني 

ير فعاٌ في أوشعت الترحمت. اللُمت املعدٌ ملؤشس العالب ًفترضىن أن الترحمت عبر إلاهترهذ مباشس غ

: ًمىً جفظيرها بأن معدٌ املشازهين أحاب أن املؤشس جسحم 5.21الاخخباز على العالب املروىزَعني 

بغير إلاهترهذ هثير مً املهخمين العالب مً كظم حعلُم اللغت العسبُت بجامعت دمحمًت ًىحُاوازجا فصل 

:. ٌشير هرا  2.43حاباث معسوف أًًضا بأن معدٌ اللُمت املىخفضت ٌعني الدزاس ي الثاوي. مً جسدد إلا 

إلى أن غالبُت العالب ًفترضىن أن الترحمت في وضع عدم الاجصاٌ أكل فاعلُت في جسحمت ألاوشعت. 

: ًمىً جفظيرها أن مخىطغ 7.61اللُمت الىطعُت ملؤشس الاخخباز على العالب املروىزًٍ أعاله هي 

بىا بأن طسوز الباخث مفُد حدا في جىفُر اخخبازاث العالب وجىفير مصادز مبخىسة / املظخجُبين أحا

:.  2.31وطائل إلاعالم في الترحمت. مً جسدد إلاحابت املعسوف أًضا أن اللُمت املعدٌ مىخفضت ٌعني 

ٌشير هرا إلى أن أغلبُت العالب ًفترضىن أن الترحمت عبر إلاهترهذ مباشس غير فعاٌ في أوشعت 

: ًمىً جفظيرها بأن معدٌ 5.21ترحمت. اللُمت املعدٌ ملؤشس الاخخباز على العالب املروىزَعني ال

املشازهين أحاب أن املؤشس جسحم بغير إلاهترهذ هثير مً املهخمين العالب مً كظم حعلُم اللغت 

بأن معدٌ العسبُت بجامعت دمحمًت ًىحُاوازجا فصل الدزاس ي الثاوي. مً جسدد إلاحاباث معسوف أًًضا 

:.  ٌشير هرا إلى أن أغلبُت العالب ًفترضىن أن الترحمت بغير مباشس  2.43اللُمت املىخفضت ٌعني 

: ًمىً 7.61غير فعاٌ في أوشعت الترحمت. اللُمت املعدٌ ملؤشس الاخخباز على العالب املروىز ٌعني 



ىفُر اخخبازا العالب وجىفير جفظيرها أن معدٌ املشازهين أحابىا بأن إبداعُت الباخثت مفُد حدا في ج

 مصادز أي وطائل إبداعُت في الترحمت.

عىد التردد باإلحماٌ أغلبُت العالب املهخمين إذن جؤدي اخخباز فعالُت جسحم بعسق إلابداعُت جلدم  .4

مً الباخثت. يهخم ظالب الفصل الدزاس ي الثاوي أهثر مً املهخمين بالترحمت عبر إلاهترهذ مباشس مً 

 بالعسق التي جلدمها الباخثت. ألهه وفلا لهم جسحم عبر الاهترهذ أهثر مسوهت وعملُت.غير املباشس 

 الترجمة عبر إلانترنت مباشر و غير مباشر املزايا و النقائص . ب

  إكخصاد الخيلفت، عملي، الىكذ و الصمان : مباشس الترحمت عبر إلاهترهذاملصاًا  -
ً
وظخعُع هترحم حملت

، فلغ هبدث باإلهترهذ، ول املىاد باملحفىػ.ثم هدللها، هبدث بامل مباشسة  حمٌى

املحٌى مملىء باإلعالن، املحمٌى : إلاكخصاد هثير باإلهترهذ،  مباشس الترحمت عبر إلاهترهذ الىلائص -

، اخُاها طىء الفهم، غير بؤزة، مخخلت  ت ضعُفت، ًل وظخعُع بعُد مً املحمٌى أطسع بالبعاٍز

 خصائص ول شخص.

ت في البدث ول شيئ بغير الترحمت غير مباشس :  املصاًا - فلغ مسة واخدا ازجباط إلاهترهذ، العالب خٍس

 ، وعسف امللصىد ول اليلمت جفصُال.خّد، املعلم ٌعني مصادز ول معسفت لعالب

أهثر كامىض اللغت العسبُت غير عملي لىدمل، هدخاج هثرة الىكذ، الترحمت غير املباشس :  الىلائص -

 أكل املصادز.

 الاقتراحات و املدخالت . ج

مً هخائج هرا البدث، فئن مهازة ومعسفت كىاعد اللغت واملفسداث لها جأثير هبير على مىهبت العالب. 

همخابعت مً بعض اهدشاف البدث ، جىص ي الباخثت على املعلم لتهخام بدكٍت و أهمُت بعض العىامل. ًل طُما 



لت الخعلم الترحمت ألن هره  العىامل لها جأثير هبير و مهم في عملُت مىهبت الخعلم عىاصس الجىدة في ظٍس

لت الخعلم الترحمت وهرلً جدظين  العالب. لِع هرا فدظب، بل ًجب جدظين عىاصس الجىدة في ظٍس

عىاصس الجىدة للمفسداث وكىاعد اللغت. ألهه طُيىن مىخفضت و غير مباشس طىف جأثير مىهبت الخعلم لترحم 

 لباخثت الاكتراخاث الخاصت باألظساف ذاث الصلت:الىص جسحمخه بظهىلت. جلخص ا

 لسئِع كظم حعلُم اللغت العسبُت : ًأّدي الدوزة ملعلم اللغت العسبُت عً ظسق املىاطبت في الترحمت. (1

 الترحمت : ًدزض ظسق الترحمت طهلت وأغنى املفسداث و الىدىي و الصسف و غير ذلً. ادةمعلم امل (2

لت الظهلت لعالب فصل الدزاس ي الثاوي : حظخف (3 اد مً املصادز املخخلفت بدُث ًمىً جدصل على ظٍس

للترحمت.  املثاٌ : املعلم والىخب واللامىض واملجالث و الجساهُل والىطائل إلاعالم و الاحخماعُت 

 وألاصدكاء وألاخىة وألاخىاث وغير ذلً.

لت الترحمت بظهىلت لصاد (4 . للباخثت الظابم : أفضل مً البدث أن جؤّدي الدوزة ظٍس
ً
 البدث آحال

وشعت خاص أو الدوزة إلاكتراح آخس التي جبرش خصلذ عليها الباخثت مً مالخظاث مخخلفت وهى علد ألا

 .بظُعت خاص

ف البدث أهثر 
ّ
أل
ُ
لت الصحُدت والعملُت لفصل الدزاس ي ألاصغس بدُث جيىن ج الدوزة للترحمت بالعٍس

لت الصحُدت للترحمت. ف العٍس  خبرة وأطسع. ألن حعٍس

 


