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 رياض سليمان السيد طه . د           لدي متعلمي اللغة األلمانية  بةاعالقة مستىي الكتابة وأسلىبها باستراتيجيات الكت

 مقدمة
يهتم عمم النفس المػوي بدراسة المػة من منظور نفسي، وبالتالي فهو يـددي دورا  
مهمــا  فــا دراســة تفمــم اغفــراد لمػــاي الجديــد أ ويتغمــد تفمــم نيــة لػــة جديــد   تقــان نربــ  
مهاراي بدرجاي متباينةأ ها اإلنصاي، والقراء ، والتحدث، والكتابة. وقـد ااد اههتمـام 

ار  الكتابة باعتبارها من نهم وسائل التواصل والتفبير عن الـااي في اآلونة اغخير  بمه
بين اغفراد، باإلضافة  لـا ننهـا مـن نهـم المهـاراي الواجـد اكتسـابها لـدم المـتفمم بوجـ  

 عام، ومتفمم المػاي اغجنبية بوج  خاص. 
وتحول اههتمام فا البحوث الحديثة فا الكتابة من مجرد التركيا المحدود عما 

ابة "كناتج"  لا التركيـا عمـا الكتابـة "كفمميـة"، وفيهـا يـتم دراسـة الفمميـاي المفرفيـة الكت
التــــا تــــتم فــــا نثنــــاء الكتابــــة، ومــــا يــــرتبغ بهــــا مــــن اســــتراتيجياي تســــتخدم لتنفيــــا تمــــ  
الفممياي، ومن هاا المنظور تتضمن الكتابة ثالث عممياي نساسية متفاعمة فيمـا بينهـا 

 هي: 
تحديـد نهـداا الكتابـة، وتوليـد اغفكـار الالامـة لهـا، وتنظـيم  التخغيغ: وتشير  لـا  .1

 تم  اغفكار.
 تحويل نفكار الكاتد  لا نص مكتود.الترجمة: وتشير  لا   .2
ـــا .3 ـــا صـــورت   المراجفـــة: وتشـــير  ل ـــا يصـــل  ل ـــنص المكتـــود حت ـــار ال  عـــاد  اختب

 .النهائية المثما من منظور الكاتد
نسمود الكتابة من نهم المتػيراي التي تدثر ويفد متػير مستوم الكتابة، ومتػير 

عمــــا اختيــــار المــــتفمم هســــتراتيجياي الكتابــــة،  ه نن الدراســــاي التــــي تناولتهمــــا قميمــــة، 
باإلضافة  لا تفـار  نتـائج تمـ  الدراسـاي، لـاا فـرن الدراسـة الحاليـة تسـفا  لـا بحـث 

 عالقة استراتيجياي الكتابة بمتػيري مستوم الكتابة ونسموبها.



 

466 

  2014والثالثىن  الثانًمجلة دراسات فً التعليم الجامعً                                          العدد 

 مشكمة الدراسة:
 يمكن تحديد مشكمة الدراسة في اغسئمة اآلتية:

هل توجـد فـرود دالـة  حصـائيا  فـي اسـتخدام اسـتراتيجياي الكتابـة ) المفرفيـة، ومـا   .1
وراء المفرفيــة، والتفويضــية، والوجدانيــة ( نتيجــة لتبــاين مســتوم الكتابــة ) مرتفــ    

 منخف  (
 نجنبية؟لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة      

هل توجـد فـرود دالـة  حصـائيا  فـي اسـتخدام اسـتراتيجياي الكتابـة ) المفرفيـة، ومـا   .2
وراء المفرفية، والتفويضـية، والوجدانيـة ( نتيجـة لتبـاين نسـمود الكتابـة ) مباشـر   

 مترجم ( لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية؟
اي الكتابـة ) المفرفيـة، ومـا هل توجـد فـرود دالـة  حصـائيا  فـي اسـتخدام اسـتراتيجي  .3

وراء المفرفيــة، والتفويضــية، والوجدانيــة ( نتيجــة لتفاعــل مســتوم الكتابــة ونســموبها 
 لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية؟

 هدف الدراسة:
تهـــــدا الدراســـــة  لـــــا الكشـــــا عـــــن عالقـــــة متػيـــــري مســـــتوم الكتابـــــة ونســـــموبها 

عـــــل المشـــــتر  لممتػيـــــرين عمـــــا اســـــتخدام باســـــتراتيجياي الكتابـــــة، وفحـــــص تـــــ ثير التفا
 استراتيجياي الكتابة لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية.

 نهمية الدراسة:
تتناول الدراسة اهستراتيجياي التي يستخدمها المتفمم عند الكتابة بالمػة اغلمانية 

لمــدور الــاي  كمػــة نجنبيــة، لــاا فرنهــا تمثــل نهميــة كبــرم لمتفممــي المػــاي اغجنبيــة نظــرا  
تددي  تم  اهستراتيجياي فـي تحسـين مسـتوم المـتفمم فـي الكتابـة، كمـا نن الكشـا عـن 
عالقـــة اســـتراتيجياي الكتابـــة بمتػيـــري مســـتوم الكتابـــة ونســـموبها يســـاعد المفممـــين عنـــد 
تـــــدريد المتفممـــــين بـــــاختالا مســـــتوياتهم ونســـــاليبهم فـــــي الكتابـــــة عمـــــا توظيـــــا تمـــــ  
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 لا الـ  فالدراسـة لهـا نهميـة تغبيقيـةأ حيـث يمكـن اهسـتفاد  اهستراتيجياي. باإلضافة 
مـــن نتائجهـــا فـــا دراســـاي مســـتقبمية تتنـــاول تصـــميم بـــرامج إلكســـاد الغـــالد المفـــارا 
الالامــة عــن اســتراتيجياي الكتابــة، ولتــدريبهم عمــا اســتخدام تمــ  اهســتراتيجياي بشــكل 

 نكثر فاعمية.
 فروض الدراسة:

 ا النحو التالي:يمكن صياغة فرو  الدراسة عم
توجد فرود دالة  حصائيا  في استخدام استراتيجياي الكتابة ) المفرفيـة، ومـا وراء    .1

المفرفيــــة، والتفويضــــية، والوجدانيــــة ( نتيجــــة لتبــــاين مســــتوم الكتابــــة ) مرتفـــــ    
 منخف  (

 لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية.      
توجد فرود دالة  حصائيا  في استخدام استراتيجياي الكتابة ) المفرفيـة، ومـا وراء    .2

)مباشر   مترجم(  المفرفية، والتفويضية، والوجدانية ( نتيجة لتباين نسمود الكتابة
 لدم متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية.

لمفرفيـة، ومـا وراء توجد فرود دالة  حصائيا  في استخدام استراتيجياي الكتابة ) ا   .3
المفرفيــة، والتفويضــية، والوجدانيــة ( نتيجــة لتفاعــل مســتوم الكتابــة ونســموبها لــدم 

 متفممي المػة اغلمانية كمػة نجنبية.
 إجراءات الدراسة:

 أواًل: مفحوصو الدراسة:
( غالبــا  وغالبــة بالفرقــة الثالثــة، شــفبة المػــة  30بمــع عــدد مفحوصــي الدراســة ) 

 .2009 – 2008جامفة عين شمس، في الفام الدراسي  –بكمية التربية اغلمانية، 
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 ثانيًا: مهام وأدوات الدراسة:
 مهمة تحديد مستوم الكتابة بالمػة اغلمانية.  .1
: ويســتخدم فــي تصــحيو النصــوص قاعــد  تقــدير مســتوم الكتابــة بالمػــة اغلمانيــة  .2

 المػة اغلمانية.المكتوبة من قبل الغالد وفقا  لمحكاي تصحيو الكتابة ب
مهمـة التــدريد عمــا البروتوكــوهي والكتابــة بالمػــة اغلمانيــة: وتســتخدم فــي توجيــ    .3

 وتدريد الغالد عما  كيفية كتابة البروتوكوهي الفظية.
 مهمة الكتابة باغسمود المباشر.  .4
 مهمة الكتابة باغسمود المترجم.  .5
 استبيان استراتيجياي الكتابة بالمػة اغلمانية. .6
 البروتوكوهي المفظية.  .7

 األساليب اإلحصائية:
اســتخدم الباحــث اغســاليد اإلحصــائية وهــي:  المتوســغ، واهنحــراا المفيــاري، 
ومفامل اهرتباغ، وتحميل التباين الثنائي او القياسـاي المتكـرر ، باإلضـافة  لـا اختبـار 

 نقل فرد دال.
 نتائج الدراسة:

ومنخفضـي مسـتوم الكتابـة فـي درجـة اسـتخدام توجد فرود دالة  حصائيا  بين مرتففي  .1
اســتراتيجية " الفصــا الــاهني " ك حــد اهســتراتيجياي المفرفيــة، وفــي درجــة اســتخدام 
اهستراتيجياي ما وراء المفرفية ) تخغـيغ المحتـوم واغفكـار، ومراقبـة المهمـة، وتقيـيم 
ـــنص، وتحريـــر الـــنص ( والـــ  لصـــالو مرتففـــي  الـــنص، ومراجفـــة الـــنص، وتفـــديل ال
مســـتوم الكتابـــة، فـــي حـــين لـــم توجـــد فـــرود دالـــة  حصـــائيا  بـــين مرتففـــي ومنخفضـــي 
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مســـتوم الكتابــــة فـــي درجــــة اســـتخدام ني  مــــن اهســـتراتيجياي التفويضــــية والوجدانيــــة، 
 وبال  تحقد الفر  اغول جائيا .

يوجـــد نثـــر دال  حصـــائيا  هخـــتالا نســـمود الكتابـــة ) مباشـــر   متـــرجم ( عمـــا درجـــة  .2
ـــدي " ك حـــد اهســـتراتيجياي اســـتخدام المف حوصـــين هســـتراتيجية "  عـــداد مخغـــغ تمهي

المفرفية وال  لصالو اغسمود المترجم، وكال  عما درجة استخدامهم هسـتراتيجية " 
اهختاال " التفويضية لصالو اغسمود المباشر، في حـين لـم يوجـد نثـر دال  حصـائيا  

ي مــا وراء المفرفيـــة والوجدانيـــة، هخــتالا نســـمود الكتابـــة عمــا ني  مـــن اهســـتراتيجيا
 وبال  تحقد الفر  الثاني جائيا .

يوجـــــد نثـــــر دال  حصـــــائيا  لتفاعـــــل مســـــتوم الكتابـــــة ونســـــموبها عمـــــا درجـــــة اســـــتخدام  .3
استراتيجية " التفصيل " ك حد اهستراتيجياي المفرفيـة لصـالو مرتففـي مسـتوم الكتابـة 

ائيا  لتفاعــل مســتوم الكتابــة فــي اغســمود المباشــر، فــي حــين لــم يوجــد نثــر دال  حصــ
ونسموبها عما درجة استخدام اهستراتيجياي التفويضية وما وراء المفرفية والوجدانيـة، 

 وبال  تحقد الفر  الثالث جائيا .
 تم تفسير النتائج في ضوء اإلغار النظري والدراساي السابقة.

 


