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 مستخمص البحث

 عنوان البحث:

 اإلبداعيتنمية ميارات التحدث  فيتآلف األشتات لتدريس التعبير إستراتيجية أثر استخداـ      
 .اإلعدادؼألوؿ لدػ تبلميذ الصف ا

 اليدف من البحث:

لدػ  اإلبداعيارات التحدث تآلف األشتات لتنمية ميإستراتيجية البحث إلى استخداـ ىدؼ      
 اإلبداعيضعف ميارات التحدث  فيتحددت مشكمة البحث ، و اإلعدادؼالصف األوؿ  تبلميذ

 .اإلعدادؼالصف األوؿ  لدػ تبلميذ

 اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي: لحاليحاوؿ البحث ا ولعالج ىذه المشكمة

تنمية ميارات التحدث  فيتآلف األشتات لتدريس التعبير إستراتيجية ما أثر استخداـ  -ٔ
 ؟اإلعدادؼلدػ تبلميذ الصف األوؿ  اإلبداعي

 منيج البحث:

ضابطة(؛ وذلؾ  -القائـ عمى تصميـ المجموعتيف )تجريبية تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي     
لدػ  اإلبداعيتنمية ميارات التحدث  فيتآلف األشتات إستراتيجية استخداـ ؼ عمى أثرلمتعر 

 .  اإلعدادؼتمميذات الصف األوؿ 

 فيمف أوراؽ عمل التمميذ  لباحثة المواد واألدوات المطموبة،؛ أعدت االبحث ولتحقيق أىداف
، اإلبداعيار التحدث واختب، وا عداد دليل المعمـ اإلرشادؼ تآلف األشتات،إستراتيجية ضوء 

، اتطبيق األدوات تطبيق ا قبمي  و  البحث، يار مجموعتيت، ثـ تـ اخاإلبداعيوبطاقة مبلحظة لمتحدث 
تآلف األشتات، إستراتيجية خداـ لممجموعة التجريبية باست التعبير الشفييموضوعات ثـ تدريس 

ا، وتـ معالجة النتائج ا بعدي  ق  ثـ طبقت أدوات البحث تطبيابطة، المعتادة لممجموعة الض ةالطريقوب
 :وكانت كالتالي اإحصائي  
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تمميذات  درجات ( بيف متوسطي٘ٓ.ٓمستوػ الداللة ) عند اوجود فرؽ داؿ إحصائي   -ٔ
ات تمميذات المجموعة تآلف األشتات، ودرجإستراتيجية درست باستخداـ  المجموعة التجريبية التي

لصالح  اإلبداعيالتحدث  الختبار التطبيق البعدؼطريقة المعتادة في درست بال الضابطة التي
 المجموعة التجريبية.

وانتيى البحث إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات ليتسنى االستفادة منيا ومن ىذه       
 التوصيات:

 بشقيو المغوؼ  اإلبداع لتنمية األشتات تآلف إستراتيجية استخداـ عمى قائمة برامج تصميـ -
 .المختمفة التعميمية المراحل تبلميذ لدػ -يوالكتاب الشفيي –

 ،العربية المغة فروع كبقية بو االىتماـ وضرورة التعبير، لفرع مقرر إيجاد في النظر إعادة -
 .التعمـ أىداؼ وتحقيق المتعمـ قدرات تنمية في دور مف لو لما الشفيي التعبير وخاصة

 التحدث ميارات تقويـ عمى ،يةالتعميم المراحل مختمف في العربية المغة معممي تدريب -
 .محددة معايير وفق اإلبداعي

 اإلبداعي التحدث ميارات تجعل بحيث العربية المغة في متنوعة تقويـ أساليب إعداد -
 .التقويـ في اميم   اجانب  
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Abstract 

Research title 

     The impact of using synectics strategy for teaching expression in 

developing the creative speaking skills of first year preparatory students. 

Objectives of the study:  

    The current research aims at using synectics strategy for teaching 

expression in developing the creative speaking skills of first year 

preparatory students. This problem identified the weakness in creative 

speaking skills of first year preparatory students.                                   

To solve this problem, this study attempted to answer the following  

question:                                                                                                   

What is the impact of the use of synectics strategy for teaching expression 

in developing the creative speaking skills of first year preparatory 

students.                                                                                                  

Research Methodology 

     The present research depends on the quasi-experimental approach that 

is based on the two designed groups (experimental-controlled) to identify 

the impact of using synectics strategy in developing the creative speaking 

skills of first year preparatory students.                                                 

      To perform this experiment, the researcher prepared the tools and 

materials required in the formulation of topics of verbal expression in the 

light of synectics strategy and preparing the guide of guidance teacher 

and identifying a list of creative speaking skills, creative speaking test, 

and creative speaking note card. Then, two research groups  were chosen 

to apply the tools, then teaching the topics to experimental groups  by 

using  synectics  strategy and by usual method for controlled group that 

represent the independent variable in synectics strategy and dependent 

variable in creative speaking skill(fluency-flexibility- originality-details). 

Then, the tools were applied and the results were statistically processed as 

follows:                                                                                                  
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There are statistic differences in the level of significance (, 05) among the 

average of the pupils' marks of the experimental group that studied by the 

synectics strategy and the other marks of the controlled group pupils that 

studied by usual method in testing creative speaking skills for the 

experimental group.                                                                                 

This research has come to an end and introduced some of its 

recommendations.                                                                                   

Research Recommendations:                                                                    

- Designing  programs based on using synectics strategy for 

developing the linguistic creativity whether written or verbal for 

different educational. 

- Reviewing syllabus for expression branch and the interest of it as 

the rest of the branches, especially the verbal expression because of 

its role in developing the learner's capabilities and achieving 

learning objectives. 

- Training the different educational stages on the creative speaking 

skills by using synectics strategies                                                                      

- Preparing various evaluations, methods in Arabic language to make 

the creative speaking skills an important tool in evaluation.                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 




