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 استخدام تقنية البودكاست  أثر

 في تدريس مقرر التكشيف واالستخالص على التحصيل الدراسي: 
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 شاهيـــن   رجب   أحمد   د. 

 مدرس املكتبات واملعلومات 

 كليــة اآلداب، جامعــة طنطــا 

dr.ahmadshaheen@yahoo.com 

 املستخلص: 
هدفت الدراسة إىل التحقق من فاعلية التدريس باستخدام تقنية البودكاست، وأثره عىل التحصيل الدرايس لوحدتني من  

مقرر التكشيف واالستخالص عرب عينة من طالبات الفرقة الثالثة بقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب، جامعة طنطا، حيث 

طالبة، واملقسمة إىل جمموعتيــــن متساويتني:    30  الذي طبق عىل عينة الدراسة املكونة من  ف ذلك عىل املنهج التجريبي  تم االعتامد

جمموعة جتريبيــة )درست باستخدام تقنية    :جمموعة ضابطــة)درست باستخدام املحارضة كطريقــة تقليديــة(، والثانية  :األوىل

 البودكاست( . 

ا  -لقياس فاعلية  -تواستخدم البودكاست ف  عىل    -بمستوياته املختلفة  -لتدريس، وأثرها ف التحصيل الدرايس  تقنية 

اختبار حتصييل بعدي، وذلك عقب التأكد من صدق هذا االختبار وثباته. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  

لصالح املجموعة التجريبية،    بني متوسطات درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف االختبار التحصييل   0,05عند مستوى  

كان ذلك عىل مستوى التحصيل الدرايس ككل، أو بالنسبة لكل مستوى من مستويات التحصيل عىل حدة،  مما يعني فاعلية  أسواء 

  -كأسلوب تدريس  -استخدام تقنية البودكاست ف تدريس مقرر التكشيف واالستخالص، ووجود أثر إجيايب كبري هلذه التقنية  

يل الدرايس بمستوياته: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، بحيث يفوق هذا األثر الناتج ما حيدثه أسلوب املحارضة عىل التحص

 التقليدية من أثر ف التحصيل الدرايس بنفس املستويات األربع السابقة.  

 صيل الدرايس. التح ؛تقنية البودكاست ؛املكانز ؛الكشافات ؛التكشيف واالستخالص الكلامت املفتاحية:
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 : الطار املنهجي للدراسة:أوالً 
 تمهيد: ال

دون أن تعتمد  ما  لدولة    ا ا من مظاهر رقي األمم، ومقياًسا لتقدم الدول وهنضتها، ومل يسجل التاريخ تقدمً يعد التعليم مظهرً 

حتديات  اوز ما يصادفه من  قدرته عىل جت  ، ويعزز منيكفل لإلنسان الفهم الصحيح ملا يدور حوله  ،ف ذلك عىل نظام تعليم قوي

 صعوبات بشكل سليم. و

ات القرن املايض ف يا، حيث ظهر هذا االهتامم منذ بداية تسعينا بالغً الدول املتقدمة للتعليم اهتاممً   وال عجب ف أن تويل

متعلم  لفأصح ل،  األساليب والوسائل املستخدمة  ىالتي أحدثت طفرة هائلة ف التعليم عىل مستو، والواليات املتحدة األمريكية

ف التعليم من خالل ما يعرف بالتعليم اإللكرتوين أو التعليم عن البعد، والتعليم النقال، وكلها أساليب تؤمن    ا وإجيابيً   ا فاعاًل دورً 

ف أساليب    حدثت  النهضة التي  ب أن وال ري  ،للتعليم ختطي حدود املكان والزمان، وتضمن للمتعلم إجيابية املشاركة والتعلم الذايت

 (.2012)عامشة، الشابع،  ا شبكة اإلنرتنتبالتطور الكبري ف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وحتديدً  ةمدعومكانت التعليم 

  واجتياحه لكافة دول العامل إىل تعاظم دور التعليم اإللكرتوين، والتعليم عن بعد عرب ،  هذا وقد أدي ظهور فريوس كورونا 

للتغلب عىل صعوبة حتقيق التعليم املبارش الذي يلتقي فيه املعلم    ؛  اإلنرتنت ، حيث أصبح االعتامد عىل ذلك رضورة ال مفر منها 

 ، غالق املؤسسات التعليمية لفرتات ليست قصرية، وتزكية الدولة لفلسفة التباعد االجتامعيإلنتيجة  ؛ وذلك  واملتعلم وجها لوجه  

 ئل لتحجيم الفريوس واحلد من انتشاره.ر التجمعات كوسا حظو

التعليم إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، مثل  التي تم االعتامد عليها ف  ميكروسوفت    :وتنوعت التطبيقات واملنصات اإللكرتونية 

 الرقمية.والوسائل تيمز، وبالك بورد، ويوتيوب، وغري ذلك من التطبيقات 

ضمن    2004ف التعليم، حيث بدأ ظهور هذه التقنية عام    هاًم م  العب دورً ويعد البودكاست من التقنيات التي يمكنها أن ت 

للويب   الثاين  املدونات،    Web2.0اجليل  من  يضمه  بام  اإلنرتنت  عىل  الرقمي  املحتوي  إثراء  ف  املشاركة  من  املتعلم  مكن  الذي 

 (. 2013)هارون،  والويكي، ومواقع التواصل االجتامعي

الذي يعني النرش    Broadcastمشغل الوسائط، وبرودكاست    نىبمع  I Podمها:    ، قطعنيويتكون مصطلح البودكاست من م 

البث البودكاستو  ،أو  رقميً   :بأنهاصطالحيًا    يعرف  وإتاحتها  وتسجيلها  إنتاجها  يتم  ملفات صوتية  عن  إليها عبارة  لالستامع    ا 

؛ بوسنان،  Richard,2006حسب الرغبة)  مكان  أيف  و  ،ف أي وقتبعد ذلك    إليها أو حتميلها لالستامع    ،مبارشة عىل اإلنرتنت

2019). 

 مزايا البودكاست ف التعليم كام ييل:  تعديد ويمكن 

يتسم البودكاست بالفاعلية ف التعليم، حيث يمكن تكرار استخدامه ملراجعة املادة العلمية من أجل استيضاح  -

 ثبيت املعلومات ف الذهن. إليها قبل ذلك، مما يساعد عىل ت ُينتبهبعض النقاط التي مل 

ا لظروف املتعلم، وهذا األمر يفتقده املتعلم ف حالة املحارضة التي إمكانية االستامع إليه ف أي زمان أو مكان طبقً  -

 ا لالستفادة منها.ا ومكانيً تقيده زمنيً 
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التعليميالبودكاست  يضمن   - املوقف  أثناء  واالنتباه  الرتكيز  تعتمد عىل  ، عىل عكس  للمتعلم  التي  املرئية  املواد 

 .(2018)احلارثي،  عىل حساب الرتكيز مع الصوت الصورة، والتي قد ينشغل هبا املتعلم 

يتفوق البودكاست كتقنية صوتية سمعية عىل الوسائط املرئية األخرى ف إمكانية حتقيق التعلم أثناء أداء املتعلم   -

أو أي نشاط  ،وسائل املواصالت، أو أثناء القيام باألعامل املنزليةقيادة السيارة أو استقالل  :ألنشطة أخرى، مثل

عىل عكس ما تتطلبه الوسائط املرئية من تفرع ملشاهدة الصورة التي قد يتوقف استيعاب املعلومات عىل    ،خرآ

 رؤيتها.

مكن أن حتققه تقنية البودكاست  وبالرغم من املردود اإلجيايب الذي ي  ا،ورغم مميزات تقنية البودكاست عىل النحو املذكور آنفً 

التعليم، والذي أكدته دراسات أكاديمية عديدة  التقنية مل تنل أي اهتامم  ، إال أن  (2018)الغامدي،    عند توظيفها ف  عىل    – هذه 

  ، لميةف تدريس أي من مقرراته العها  عن فاعلية استخدام   للكشفعلم املكتبات واملعلومات  من الباحثني ف  –املستوى األكاديمي  

استخدام تقنية البودكاست ف تدريس بعض وحدات مقرر   فاعليةاستدراكه عند حماولة الكشف عن    احلالية  وهو ما حتاول الدراسة

 التحليل(.والتطبيق، والفهم، و)التذكر،  :اتهيعىل التحصيل الدرايس بمستو  ، وأثرها التكشيف واالستخالص

 مشكلة الدراسة:

 وجهني مها:تنحرص مشكلة الدراسة ف 

ا فرضه وجود  ملنتيجة  ؛ ا لوجه بني طرف العملية التعليمية )املعلم واملتعلم(صعوبة حتقيق التواصل واللقاء املبارش وجهً  -1

حظر التجمعات، وإغالق اجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية، مما أثر بالسلب    :فريوس كورونا من إجراءات احرتازية منها 

 عىل التعليم. 

قياس من خالهلا  يمكن    ،عدم وجود برامج وحلقات بودكاست جاهزة ف مقرر التكشيف واالستخالص حمل الدراسة  -2

 التحصيل الدرايس مقارنة باملحارضة كأسلوب تقليدي. أثرها عىل ، والكشف عناستخدامها ف التدريس فاعلية

د عىل أحد تطبيقات إنتاج وتسجيل البودكاست وهو  والذي متثل ف االعتام ،  وحاول البحث إجياد احلل للمشكلة بوجهيها 

ة رابط  مشاركمن خالل  ، ثم استخدام البودكاست الذي تم إنتاجه  )للتغلب عىل الوجه الثاين من مشكلة الدراسة(  Anchorتطبيق  

به اخلاص  وذلك  املجموعةأفراد  مع    االسرتجاع  ال  التجريبية؛  مقرر  من  وحدتني  تدريس  ف  استخدامه  أثر  يف شتكلقياس 

عن املحارضة أو   ا لتأكد من جدارة هذه التقنية كأسلوب للتدريس عوًض بغية ا ؛  واالستخالص عىل التحصيل الدرايس بمستوياته

)التغلب عىل الوجه األول من مشكلة  صعوبة التواصل والتدريس املبارشوا هلا عىل أقل تقدير، وبذلك يتم التخفيف من وطأة  مساندً 

 . الدراسة(

 سة: أهمية الدرا

 التأكيد عىل فاعلية تقنية البودكاست كوسيلة تعليمية، من شأهنا االرتقاء بالتحصيل الدرايس بمستوياته. -1

 التوجيه نحو استخدام تقنية البودكاست، يوفر دعاًم للتعليم اإللكرتوين، ويشجع التعليم الذايت.  -2

مساندة للمحارضة أو بديلة عنها ف احلاالت التي حتول دون حضور الطالب    -سهلة اإلنتاج  –توفري وسيلة تعليمية    -3

 للتعلم املبارش وجًها لوجه.  
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 إتاحة وسيلة للتعلم الفردي، وهو ما يفتقده أسلوب املحارضة التي تتسم بالتعليم اجلامعي.   -4

 أهداف الدراسة:

ف تدريس وحدتني من مقرر     -مقارنة باملحارضة كأسلوب تقليدي  -استخدام تقنية البودكاست    فاعليةالكشف عن   -1

 التحصيل الدرايس بمستوياته )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل(. أثرها عىل  عىل  ، والتعرفالتكشيف واالستخالص

لة تعذر اللقاء املبارش بني  عنها ف حا   كاماًل   اقرتاح تقنية البودكاست كوسيلة مساندة للتعليم بجانب املحارضة، أو بدياًل   -2

 املعلم واملتعلم ألي سبب كان. 

قدرة الطالب عىل التعلم الذايت   يعززدعم أساليب التعليم احلديثة املتمثلة ف التعليم اإللكرتوين أو التعليم عن بعد، بام  -3

 ري تقنية البودكاست. ع

 فروض الدراسة:

لمحارضة كأسلوب ووسيلة تدريس،  لفضلية لتقنية البودكاست أو  صياغة فروض غري موجهة للدراسة، بحيث ال تقر أ  تم

 ملا تسفر عنه التجربة، ومتثلت فروض الدراسة فيام ييل: لوسيلة دون األخرىا الكشف عن هذه األفضلية كً تار

  باستخدام   تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  -1

الضابطة  (البودكاست واملجموعة  املحارضة  تدرسالتي  )،  طريق  عن  التقليدية  التك  (بالطريقة  مقرر  من  يف  شلوحدتني 

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى التذكر. ،واالستخالص

باستخدام    تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  -2

الضابطة  (البودكاست واملجموعة  املحارضة  تدرسالتي  )،  طريق  عن  التقليدية  التك  (بالطريقة  مقرر  من  يف  شلوحدتني 

 .الفهم  وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى ،واالستخالص

باستخدام    تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  -3

الضابطة  (البودكاست واملجموعة  املحارضة  تدرسالتي  )،  طريق  عن  التقليدية  التك  (بالطريقة  مقرر  من  يف  شلوحدتني 

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى التطبيق. ،واالستخالص

باستخدام    تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  دعنيوجد فرق دال إحصائيًا    -4

الضابطة  (البودكاست واملجموعة  املحارضة  تدرسالتي  )،  طريق  عن  التقليدية  التك  (بالطريقة  مقرر  من  يف  شلوحدتني 

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى التحليل. ،واالستخالص

باستخدام    تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  دإحصائيًا عن  يوجد فرق دال   -5

الضابطة  (البودكاست واملجموعة  املحارضة  تدرسالتي  )،  طريق  عن  التقليدية  التك  (بالطريقة  مقرر  من  يف  شلوحدتني 

 مستوى التحصيل الدرايس ككل.  عىلوذلك ف اختبار التحصيل الدرايس   ،واالستخالص
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 تساؤالت الدراسة:

واالستخالص عىل التحصيل الدرايس عند    التكشيفوحدتني من مقرر    ف تدريس  ما أثر استخدام تقنية البودكاست  -1

 ؟التذكر ىمستو

واالستخالص عىل التحصيل الدرايس عند    التكشيفوحدتني من مقرر    ف تدريس  ما أثر استخدام تقنية البودكاست  -2

 الفهم؟  ىمستو

واالستخالص عىل التحصيل الدرايس عند    التكشيفوحدتني من مقرر    ف تدريس  ما أثر استخدام تقنية البودكاست  -3

 التطبيق؟ ىمستو

الستخالص عىل التحصيل الدرايس عند  وا  التكشيفوحدتني من مقرر    ف تدريس  ما أثر استخدام تقنية البودكاست  -4

 التحليل؟ ىمستو

ككل  واالستخالص عىل التحصيل الدرايس  التكشيفوحدتني من مقرر  ف تدريس ما أثر استخدام تقنية البودكاست -5

 بأبعاده األربعة؟

 ؟ ا باستخدام تقنية البودكاست ف التدريسا أكثر مستويات التحصيل الدرايس التي تأثرت إجيابيً م -6

 حدود الدراسة:

 احلدود املوضوعية:  

 عىل وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص مها: الدراسة جتربة  إجراءتم 

 افات: مفهومها، ومكوناهتا، وأمهيتها.شالك -أ

 القائمة بني املصطلحات.  : مفهومها، وأنواعها، وأنواع املصطلحات داخلها، وطبيعة العالقاتنزاملكا  -ب

 املكانية: احلدود  

 قسم املكتبات واملعلومات، كلية اآلداب، جامعة طنطا )طالبات الفرقة الثالثة(.

 احلدود الزمنية: 

 .10/5/2021حتى  29/3/2021 ، وذلك خالل الفرتة من2020/2021الفصل الدرايس الثاين للعام اجلامعي 

 مصطلحات الدراسة: 

 Podcastالبودكاست:  

أو حتميلها لالستامع    ،ا لالستامع إليها مبارشة عىل اإلنرتنتجها وتسجيلها وإتاحتها رقميً عبارة عن ملفات صوتية يتم إنتا 

 (. 2019؛ بوسنان، Richard,2006حسب الرغبة ) مكان  أيف و ،ف أي وقتبعد ذلك  إليها 
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  alpha levelمستوى الداللة اإلحصائية : 

التي يتم التوصل إليها ف البحوث، وهي قيمة    شك ف دقة النتائجال  ىهو احلد األعىل املتفق عليه، والذي يمكن قبوله ملستو

 (.2020)حسني،  0,01أو  0,05حيث تبلغ  البحث، إجراءقبل  ا معروفة سلفً 

 probability valueقيمة الداللة اإلحصائية: 

البحث التي تم التوصل إليها، وال تكون معلومة    وهي القيمة االحتاملية الفعلية للشك ف نتائج  p valueا بـ  وتعرف اختصارً 

اإلحصائية  إجراءقبل   سلفً   التحليالت  املحدد  الداللة  بمستوى  مقارنتها  عند  عدمه  من  بالداللة  عليها  احلكم  ويتم    ا للدراسة، 

 . (2020)حسني، 

 التحصيل الدراس:  

ويمكن    من أهداف تعليمية مرتبطة بمقرر درايس معني،   عد مرور فرتة زمنية معينةبتعلمه الطالب  هو حمصلة ما يكتسبه وي

 . (2013)هارون،  قياسها بالدرجة التي حيصل عليها باختبار حتصييل

 االختبار التحصييل: 

ا، وذلك من خالل  ها مسبقً تعلم معينة ثم    حتصيل الطالب ملعلومات ومهارات ف مادة ىطريقة منظمة للكشف عن مستو

 . ( 2011)عبد الرمحن،  ا  صادقً املادة الدراسية متثياًل  ىمتثل حمتو إجابتهم عىل جمموعة من األسئلة التي

 ة لالختبار: السيكومرتي الكفاءة  

 .(2017)السيد،  والثبات تصافه بالصدقهي قدرة االختبار عىل حتقيق اهلدف من إعداده من خالل ا

 صدق االختبار: 

 .(2004)حممد،  دقة االختبار وقدرته عىل قياس ما وضع لقياسه ىمد

 ثبات االختبار:  

 .  (1998)عوض، فيها  ا ف كل مرة يتم تطبيق االختبارحصول نفس األفراد عىل الدرجات ذاهتا تقريبً 

 عرفة: م تصنيف بلوم لل 

الذي   التصنيف  مستويات، هي:هو  املعرفية ف ست  واألهداف  املهارات  والتحليل،    حيرص  والتطبيق،  والفهم،  التذكر، 

 (. 2018؛ الطالب،2011)عبد الرمحن،  أعقدها  التقويميعترب والرتكيب، والتقويم، ويعد التذكر، أبسط هذه املستويات ف حني 
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 :  Anchor podcastتطبيق  ال 

تطبيق جماين إلنتاج وتسجيل حل احتياًج هو  وأقلها  التطبيقات  أبسط  البودكاست، ويعد  لإلمكانيات وقات  لتجهيزات  اا 

نرتنت، ويتيح التطبيق بث ونرش حلقات البودكاست التي تم  متصل باإل  smart phoneاملادية، حيث ال حيتاج سوي هاتف ذكي  

 .(2020ا )الغضيبات،  وغريه   Google podcast    ،apple podcast  ،  Radio    Publicإنتاجها عىل مواقع البودكاست العاملية مثل:  

 منهج الدراسة: 

كأحد أنواع املنهج     Quasi Experimental هلذه الدراسة، وذلك بتصميم شبه جتريبي    ا املنهج التجريبي منهجً   تم اعتامد

كس املنهج التجريبي احلقيقي الذي التجريبي الذي ال يتحكم ف املتغري املستقل، وال يتبع العشوائية التامة ف اختيار العينة عىل ع

العينة اختيار  بالعشوائية ف  املنعم،    يتسم  اختيار عينة    (،2013)بدر، متويل، عبد  التكافؤ ف بعض األمور عند  تم مراعاة  حيث 

 . عىل النحو املبني الحًقا عند تناول عينة الدراسة الدراسة

فقد   الدراسة،  هذه  االستشهادات ف  إسناد  أسلو  االعتامد  كانوعىل صعيد  عىل  ذلك  النفس     APAب  ف  علم  جلمعية 

 .األمريكية

 هذا ويرتبط باستخدام املنهج التجريبي ف هذه الدراسة ما ييل: 

 متغريات الدراسة:  -1

تأثريها عىل املتغري التابع الذي يتمثل ف   املتغري املستقل أو التجريبي: وهو تقنية البودكاست التي يستهدف الكشف عن  -أ

 التحصيل الدرايس بمستوياته لوحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص.

الذي  -ب واالستخالص  التكشيف  ملقرر  الدرايس  التحصيل  وهو  التابع:  مد  املتغري  عن  الكشف  ب  ىيراد  تقنية  تأثره 

 ف التدريس.  ا البودكاست عند استخدامه

 جمموعات الدراسة:  -2

حيث تدرس بأسلوب املحارضة التقليدي، مع    طالبة،  15بلغ عددها  يد العينة  املجموعة الضابطة: هي جمموعة من أفرا  -أ

 جتنب تطبيق تقنية البودكاست عليها.

 طالبة.  15ويبلغ عددها  البودكاست املجموعة التجريبية: وهي املجموعة التي تدرس باستخدام تقنية -ب

 عينة الدراسة: 

اختيار عينة    كانتلقد   الرشوع ف  كبرية عند  الطالب عىل احلضور  صعوبة  الضعيف من  اإلقبال  نتيجة  الدراسة، وذلك 

تباع اجلامعة ألسلوب التعليم اهلجني الذي يقلل من حضور  اف ظل انتشار فريوس كورونا، و  -وقت إعداد الدراسة  -للجامعة

 التكافؤ ف األوجه التالية:  طالبة، حيث روعي ف اختيارها   30تمكن من اختيار عينة قوامها تم الالطالب، ولكن ف هناية األمر 

التكافؤ ف العمر: حيث تم اختيار أفراد العينة ف نفس السن من طالبات الفرقة الثالثة بقسم املكتبات واملعلومات  •

 بكلية اآلداب، جامعة طنطا.

 ف العامني السابقني.  تقدير جيدالدرايس: حيث تم اختيار الطالبات احلاصالت عىل   ىالتكافؤ ف املستو •
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لقلة عدد الطالب ا  التكافؤ ف اجلنس أو النوع: حيث اختيار مجيع أفراد العينة من الطالبات، وقد اضطر لذلك نظرً  •

اة التكافؤ بني أفراد العينة وف ظل مراع  والتعاون من ناحية أخرى،  ضورباحل  التزامهم  عدمالذكور من ناحية، و

د ـ قدر املستطاع ـ أي تأثري هلذه العوامل ا استبع  تم التعليمي، والنوع(    ى)العمر، واملستو  :ف اجلوانب السابقة

كمتغريات دخيلة عىل التحصيل الدرايس، وضمن ما قد يطرأ من تأثري عىل املتغري التابع )التحصيل الدرايس(  

 فقط دون غريه.  (البودكاست)إنام مرده للمتغري املستقل 

 طالبة لكل جمموعة.  15بواقع  وجتريبيةضابطة  طالبة عىل جمموعتني 30وبعد ذلك تم تقسيم عينة الدراسة البالغ عددها 

 أدوات الدراسة:

 جاءت عىل النحو التايل:  ،عداد هذه الدراسة بعدة أدواتإاستأنس البحث ف 

 وذلك إلنتاج وتسجيل حلقات البودكاست عن وحديت التكشيف واالستخالص. ، Anchorبرنامج أو تطبيق  -1

للتحليل اإلحصائي، وذلك للخروج باملؤرشات    Statistical Package in Social Sciences (SPSS)حزمة برجميات   -2

 بني متوسطي عينتني مستقلتني.  قرفلل  T Testت  املطلوبة حول املتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري، واختبار

ريبية )حملق رقم  االختبار التحصييل البعدي، وذلك لقياس التحصيل الدرايس بمستوياته للمجموعتني الضابطة والتج  -3

 ف ختام الدراسة(.  1

 الدراسات السابقة: 

أدوات   تم ف  بالبحث  وذلك  الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  عىل  للتعرف  الفكري  اإلنتاج  مراجعة 

 اف التالية:روجيلبالضبط الب

 https://www.ekb.egبنك املعرفة املرصي، متاح عىل الرابط التايل:    -

 جوجل سكوالر )الباحث العلمي(، متاح عىل الرابط التايل: -

http://scholar.google.com.eg/schhp?hl=ar 

 قاعدة بيانات اهلادي لإلنتاج الفكري، متاحة عىل الرابط التايل: -

      http://arab-afli.org/main/content.php?alias 

 احتاد مكتبات اجلامعات املرصية، متاح عىل الرابط التايل: -

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx                

 نت عرب حمرك البحث جوجل.البحث املبارش عىل شبكة اإلنرت -

عن السابقة  األدوات  ف  البحث  أسفر  تستهدف    العديد   وجود  وقد  التي  الدراسات  من  من  عىل  التحقق  الواقع  األثر 

ويمكن تقسيم  متغريات مستقلة،  ك  استخدام التعليم اإللكرتوين بأساليبه ووسائله املختلفة  التحصيل الدرايس كمتغري تابع نتيجة

  فئتني، مها:  هذه الدراسات إىل

https://www.ekb.eg/
http://scholar.google.com.eg/schhp?hl=ar
http://arab-afli.org/main/content.php?alias
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كمتغري مستقل عىل  ف التدريس    الكشف عن أثر استخدام تقنية البودكاست  الفئة األوىل: وهي الدراسات التي هدفت إىل

 . كمتغري تابع ملقرر معني التحصيل الدرايس

  - ووسائله املختلفةوالفئة الثانية: عبارة عن الدراسات التي رمت للكشف عن فاعلية استخدام التعليم اإللكرتوين بأساليبه  

كويست   الويب  إسرتاتيجية  جوجل،  فصول  الذهنية،  اخلرائط  املقلوب،  )التعليم  وزيادة   -(    Web Questمثل  التدريس  ف 

 من األقدم لألحدث عىل النحو التايل:  التحصيل لبعض مقررات علم املكتبات واملعلومات، وتعرض الدراسات ف الفئتني

: دراسات الفئة األوىل  )دراسات أثر استخدام البودكاست ف التدريس عىل  التحصيل الدرايس(:  أوالا

تقنية البودكاست ف تعليم اللغات، وقد    استخدام  الكشف عن فاعلية  إىلهدفت  فقد  ،  2009نرشت    التي  الدراسةفأما  

الدراسة عىل جمموعة من طالب جامعة أولد   نيوأجريت  املتحدة األمريكيةدومي  بالواليات  الدراسة عن حصول  وكشفت    ،ن 

ب التعلم  نتيجة  عالية  درجات  عىل  مال  ،البودكاستاستخدام  الطالب  يعني  تعليم  ءمما  ف  الوسيلة  هذه  مة 

 (. Abdous,Camarena&Facer,2009)اللغات

عام   التي نرشت  الدراسة  اإلنجليزية  2010أما  اللغة  تعليم  البودكاست ف  استخدام  فاعلية  التعرف عىل  فقد حاولت   ،

الدراسة درجات أعىل ألفراد املجموعة التجريبية التي درست  لطالب ا الثالث االبتدائي بوالية كاليفورنيا، وقد سجلت  لصف 

 . (Mathison&Billings,2010) باستخدام تقنية البودكاست مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

ظهرتلدراسة  وا عن  2011عام    التي  بالكشف  اهتمت  تقنية  ثر  أ،  اللغة  استخدام  كتابة  مهارة  تنمية  ف  البودكاست 

طالبا للمجموعة التجريبية    18طالبا بواقع    41اإلنجليزية لألجانب املولودين خارج كاليفورنيا، وذلك من خالل عينة قدرها  

لتجريبية التي درست بالبودكاست عىل املجموعة الضابطة  طالبا للمجموعة الضابطة، وخلصت الدراسة إىل تفوق املجموعة ا  23و

 . ( Nguyen,2011)التي درست من خالل املحارضة، وذلك ف اختيار الكتابة للغة اإلنجليزية

ا إىل التعرف عىل تأثري استخدام البودكاست ف تدريس مادة العلوم للصف  أيًض  2011وهدفت الدراسة التي ظهرت عام 

التحصيل الدرايس، وأظهرت الدراسة حصول أفراد املجموعة التجريبية عىل درجات أعىل مقارنة باملجموعة الضابطة  اخلامس عىل  

 . ( Ruben,2011)التي درست عن طريق املحارضة

للغة    فقد،  2012عام    املنشورةالدراسة  أما   اللغوية  املفردات  تنمية  ف  البودكاست  استخدام  أثر  عن  بالكشف  اهتمت 

، وخلصت الدراسة إىل تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة، مما يدفع نحو استخدام البودكاست ف تنمية اإلنجليزية

 . ( Rezapour, Gorjianb,Pazhakh,2012) مهارة اللغة اإلنجليزية

عام  التي  الدراسة  و ف  أثر  2013ظهرت  عن  الكشف  إىل  هدفت  الاستخدام  ،  التحصيل  عىل  البودكاست  درايس  تقنية 

 طالبا لكل من املجموعتني  ني طالبا، بواقع أربعنيلطالب الصف السادس ف مادة العلوم، واعتمدت الدراسة عىل عينة قدرها ثامن

التجريبية والضابطة، وانتهت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط املجموعتني ف االختبار التحصييل البعدي 

 . (Wilczak,2013) جريبيةلصالح املجموعة الت 

عام   السابعة  الدراسة  مادة 2013ونرشت  تدريس  ف  البودكاست  استخدام  فاعلية  عن  بالكشف  اهتمت  حيث  أيضا   ،

حدامها ضابطة واألخرى جتريبية، وأظهرت النتائج ارتفاع درجات املجموعة التجريبية إالكيمياء، واستخدمت الدراسة جمموعتني  
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بالبو درست  بشدالتي  طريق  كاست  عن  درست  التي  الضابطة  املجموعة  أفراد  عليها  حصل  التي  بالدرجات  مقارنة  كبري  كل 

 . (Cinthia&Mason,2013)  املحارضة

، وهدفت إىل الكشف عن فاعلية تقنية البوكاست ف التحصيل الدرايس ملادة  أيًضا   2013كام نرشت الدراسة الثامنة ف عام  

باحة ف مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة األحياء لطالب املرحلة الثانية ف ال

طريق   عن  درست  التي  الضابطة  واملجموعة  بالبودكاست  درست  التي  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية 

 . (2013)هارون،  املحارضة ف التحصيل الدرايس بمستوياته لصالح املجموعة التجريبية

، حيث اهتمت بالكشف عن فاعلية البودكاست ف تنمية التحصيل الدرايس ملادة اللغة  2017ونرشت الدراسة التاسعة عام  

طالبا من مدرسة    30اإلنجليزية لطالب الصف األول باملرحلة الثانية، وقد استخدم الباحث لذلك عينة من الطالب الذكور قدرها  

الثانوية بمكة املكرمة ب ىل تفوق املجموعة  إطالبا لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة، وتوصلت الدراسة    15واقع  املدائن 

)الصاعدي,   التجريبية عىل املجموعة الضابطة ف نتائج االختبار التحصييل، مما يعني فاعلية البودكاست ف تعليم اللغة اإلنجليزية

2017.) 

لكشف عن فاعلية البودكاست التعليمي ف تنيمة مهارات التحدث  ، وهدفت إىل ا2018ونرشت الدراسة العارشة عام  

باللغة اإلنجليزية لدي عينة من طالبات الصف األول املتوسط بالباحة باململكة العربية السعودية، واعتمدت الدراسة عىل عينة 

بو  44  ا قدره السيدة خدجية بنت خويلد، موزعة عىل جمموعتني ضابطة وجتريبية  طالبة ف كل جمموعة،    22اقع  طالبة من جممع 

مما يدل    ،وانتهت الدراسة إىل وجود فروق دال إحصائيًا بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية لصالح األخرية

 (.2018)الغامدي، عىل فاعلية البودكاست ف تنمية مهارات التحدث باللغة اإلنجليزية

فقد اهتمت بالكشف عن أثر استخدام البودكاست ف التعليم عىل    ،ا أيًض   2018أما الدراسة احلادية عرشة التي نرشت عام  

قوامها   الثانوية  املرحلة  من  األول  الصف  طالبات  من  عينة  عىل  الدراسة  وبنيت  األحياء،  ملقرر  الدرايس  طالبة،   27التحصيل 

البو فاعلية  الدراسة  ارتفاع  د وأظهرت  حيث  األحياء،  مقرر  تدريس  ف  بدرجات كاست  مقارنة  التجريبية  املجموعة  درجات 

 . (2018)احلارثي،    ، فضال عن التحصيل الدرايس ككلةوالفهم، والتطبيق كل عىل حد   ،راملجموعة الضابطة عىل مستويات التذك

 علومات(:)استخدام التعليم اإللكرتوين بأساليبه ووسائله املختلفة ف   ختصص املكتبات وامل ثانياا: دراسات الفئة الثانية

عام   التي ظهرت  الدراسة  وتطبيقه ف  2009فأما  آليا،  املقروءة  الفهرسة  مقرر  لتدريس  آيل  برنامج  فقد هدفت إلعداد   ،

املحارضة  أسلوب  باستخدام  مقارنة  وذلك  املنوفية،  جامعة  اآلداب،  بكلية  املكتبات  بقسم  الثالثة  السنة  طالب  عىل  التدريس 

ك الباحثة إىل  الزمن التقليدي، وتوصلت  يقلل من  التدريس بمساعدة احلاسب اآليل  باستخدام احلاسب اآليل، و  التدريس  فاءة 

 (. 2009% مقارنة بام تستغرقه املحارضة التقليدية )حممد، 81املستغرق ف العملية التعليمية بمقدار 

عام   املنشورة  الدراسة  الويب كو2014أما  إسرتاتيجية  استخدام  أثر  الكشف عن  ف    Web Qwestيست  ، فكان هدفها 

املكتبات   بقسم  األوىل  السنة  طالب  من  لعينة  الدرايس  التحصيل  عىل  واملكتبات  الكتب  تاريخ  مقرر  وحدات  إحدى  تدريس 

الويب   إسرتاتيجية  الستخدام  كبرية  فاعلية  عن  الدراسة  كشفت  اختبار حتصييل  وعرب  بنها.  جامعة  اآلداب،  بكلية  واملعلومات 

 (.2014ل الدراسة، ووجود أثر إجيايب عىل التحصيل الدرايس باستخدام هذه الوسيلة )حجازي،كويست ف تدريس الوحدة حم



 101 د. أمحد رجب شاهني 

 

 

إىل اقرتاح برنامج قائم عىل اخلرائط الذهنية لزيادة استيعاب املقررات الدراسية    2018وهدفت الدراسة التي ظهرت عام  

ط جامعة  اآلداب،  بكلية  واملعلومات  والوثائق  املكتبات  قسم  اختبار  لدى طالب  وبواسطة  املقرتح،  الربنامج  تطبيق  وبعد  نطا، 

التحصيل  عىل  له  إجيايب  أثر  ووجود  التدريس،  ف  الذهنية  اخلرائط  عىل  القائم  املقرتح  الربنامج  فاعلية  الدراسة  أثبتت  حتصييل، 

 (.2018الدرايس لدى الطالب )السحيتي، 

أثر    نرشت دراسة أخرى، هدفت إىل  2018وف عام   الذهنية اإللكرتونية  التعرف عيل  باستخدام اخلرائط    عىلالتدريس 

طالبات قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب، جامعة طنطا،    ى سرتاتيجيات التعلم النشط لدإالتحصيل الدرايس، كأحد أهم  

ثاين؛ ولتحقيق ذلك  ف وحدتني من مقرر مدخل إىل تكنولوجيا املعلومات، الذي يدرس لطالب الفرقة األويل بالفصل الدرايس ال

  ، ومن خالل جتريبية وضابطة جمموعتني: استخدمت الباحثة املنهج التجريبي، واالختبار التحصييل كأداة، وتم تطبيق الدراسة عىل 

  ي متوسط  وجود فرق دال إحصائيًا بني  توصلت الدراسة إىلم،    2017/  2016االختبار التحصييل هناية الفصل الدرايس للعام  

بالطريقة    درستالتي  الضابطة   املجموعة  ودرجات    ،باستخدام اخلرائط الذهنية  درستملجموعة التجريبية التي  درجات حتصيل ا

 (.2018وذلك لصالح املجموعة التجريبية، مما يؤكد فاعلية اخلرائط الذهنية ف التدريس )مريس، التقليدية، 

م عىل التعلم املقلوب لزيادة التحصيل الدرايس ف  إىل تصميم برنامج مقرتح قائ  2019وهدفت الدراسة التي نرشت عام  

ودراسة فاعلية الربنامج املقرتح لدى الطالبات بقسم املكتبات مقرر تنمية املجموعات )مستوى متهيدي(، والدافعية نحو التعلم،  

من    مكونةعينة    م تطبيقه عىل، الذي تاملنهج التجريبي عىل واعتمدت الدراسة ف إجراءاهتا   ،واملعلومات بكلية اآلداب جامعة طنطا 

( بني 0.01فرق دال إحصائيًا عند مستوى )وجود  وتوصلت الدراسة إىل    ،( طالبة بالفرقة الثانية بقسم املكتبات واملعلومات40)

زيادة   مما يشري إىل فاعلية الربنامج املقرتح ف   عدي الختبار تنمية املجموعات،ب متوسطي درجات الطالبات ف التطبيقني القبيل وال

 (.2019التحصيل الدرايس )مريس، 

عام   املنشورة  الدراسة  االفرتاضية    2020وحاولت  فصول جوجل  فاعلية  عىل  تنمية     Google classroomالتعرف  ف 

بمقرر الفهارس اآللية لدى عينة من طالبات الفرقة الثالثة بقسم املكتبات واملعلومات بكلية    21التحصيل الدرايس لوحدة مارك  

اب، جامعة طنطا، وكشفت الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية والضابطة لصالح اآلد

 (.2020املجموعة التجريبية، مما يعني فاعلية هذا األسلوب ف التدريس، ورفع مستوى التحصيل الدرايس )دنيا، 

 ويالحظ عىل الدراسات السابقة ما ييل:

نها مل يتعرض للكشف عن فاعلية استخدام تقنية البودكاست ف التحصيل الدرايس ألي مقرر من مقررات علم  ا من أيً إ  -1

 املكتبات واملعلومات. 

كاست عىل التحصيل بوجه عام، والقليل دة قد أنصب تركيزها عىل قياس أثر استخدام البوابقأغلب الدراسات الس  -2

 . فقط مستويات التحصيل املختلفة ممثلة ف الفهم، والتذكر، والتطبيقمنها هو الذي فصل هذا األثر عىل 

وجود تنوع ف الدراسات املعنية باستخدام التعليم اإللكرتوين ف ختصص املكتبات واملعلومات عىل مستوى األساليب    -3

 لتدريس. والوسائل املستخدمة، إال أهنا مل تتطرق إىل تقنية البودكاست للكشف عن فاعليتها كوسيلة ل



 ...   أثر استخدام تقنية البودكاست ف تدريس مقرر التكشيف واالستخالص عل التحصيل الدراس 102

 

 

الدراسات السابقة ف كوهنا    انطالًقا مما سبقو الدراسة احلالية ختتلف عن  استخدام تقنية    حماولة للكشف عن فاعلية فإن 

من  كاستدالبو مقرر جديد  تدريس  واالستخالصعلم  مقررات    ف  التكشيف  وهو  واملعلومات  الدراسة    تنفردكام  ،  املكتبات 

 )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل(. مستويات للتحصيل الدرايس الوحيدة بقياس هذا األثر عىل أربع  

 
ً
 ا: إجراءات ومراحل الدراسة: ثاني

 حل عىل النحو التايل:ااحلالية، وتأيت هذه املر هتا لقد مرت الدراسة بعدة مراحل حتى استوت ف صور

 :العلمي محل التجربة ىتحديد المحتو -1

التكشيف   مقرر  من  وحدتني  اختيار  مكتباتتم  الثالثة  للفرقة  املقرر    واالستخالص  توصيف  ضوء  ف  ومعلومات 

 ومصفوفته، وتدور الوحدتان حول ما ييل:

 :األوىلالوحدة 

 . الكشافات: مفهومها، ومكوناهتا، وأمهيتها 

 الوحدة الثانية:

 .املكانز: مفهومها، وأنواعها، وأنواع املصطلحات داخلها، وطبيعة العالقات بني املصطلحات ف نزاملكا 

كام جاءت ف    -هذا وقد روعي ف اختيار الوحدتني السابقتني اشتامهلام عىل مستويات املعرفة املطلوب قياسها ف التجربة  

مصفوفة املحتوى العلمي موضوع    (1ضح اجلدول رقم )وي وليل،  وهي التذكر، والفهم، والتطبيق، والتح   -تصنيف بلوم للمعرفة  

 . جتربة الدراسة

 العلمي محل الدراسة ى( مصفوفة المحتو1جدول )

 املعرف ى املستو                          

 وحدة املقرر
 التحليل  التطبيق  الفهم التذكر

 - - ✓ ✓ الكشافات: مفهومها، مكوناهتا، أمهيتها 

مفهومها، أنواعها، أنواع املصطلحات داخلها،  : نزاملكا

 طبيعة العالقة بني املصطلحات 
✓ ✓ ✓ ✓ 

 إنتاج وتسجيل حلقات البودكاست: -2

التطبيق    إلنتاج وتسجيل  Anchor podcastعتمد ف هذه املرحلة عىل تطبيق  اُ  البودكاست، حيث مل يتطلب هذا  حلقات 

ذكي    ىسو املحتو  ،نرتنتباإل  متصل  Smart Phoneهاتف  تسجيل  تم  الربنامج  حتميل  التكشيف    ىوبعد  لوحديت  العلمي 

 : كام ييلواالستخالص عىل حلقتني  

ا، ومتثل دقيقة تقريبً   18بعنوان: الكشافات: مفهومها، ومكوناهتا، وأمهيتها، واستغرقت احللقة    :احللقة األويل •

 رابط اسرتجاع هذه احللقة فيام ييل: 

https://anchor.fm/ahmad-shaheen/episodes/ep-espufl     
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بعنوان • الثانية:  واستغرقت   :احللقة  داخلها،  املصطلحات  بني  العالقات  وطبيعة  وأنواعها،  مفهومها،  املكانز: 

   دقيقة تقريبا، وجاء رابط اسرتجاع هذه احللقة كام ييل: 32احللقة 

https://anchor.fm/ahmad-shaheen/episodes/ep-eu6g0p 

رابط االسرتجاع السابق املخصص لكل حلقة، فقد أتيح للطالب اسرتجاع احللقتني واالستامع إليهام بالبحث باإلضافة إىل  و

بث ونرش  ب  Anchorاملبارش عىل اإلنرتنت عرب حمرك البحث جوجل من خالل الكلمة املفتاحية بودكاست التكشيف، كام قام تطبيق  

 Apple ,Google podcast, pocket casts, Breaker  Listen  :برز منصات البودكاست العاملية، مثلي البودكاست عرب أتحلق

notes, spotify, عن منصة   البودكاست العريب، فضاًل وAnchor . 

أو    ،ا نفآأو املنصات العاملية املذكورة    ،ا حللقتي البودكاست حمل التجربة عرب الروابط السابقةوبالتايل أصبح االستامع متاًح 

 جوجل. حمرك البحث بالبحث املبارش عىل اإلنرتنت من خالل 

 اختيار عينة الدراسة:  -3

بكلية اآلداب  طالباتطالبة من    30اختيار عينة قدرها    تم الثالثة مكتبات ومعلومات  جامعة طنطا، وروعي ف    ، الفرقة 

حدامها إاختيار العينة التكافؤ بني أفرادها ف العمر، واملستوى التعليمي، والنوع أو اجلنس، وتم تقسيمها إىل جمموعتني متساويتني،  

راسة ف  ، وذلك عىل النحو السابق بيانه تفصياًل عند تناول عينة الدطالبة  15طالبة، واألخرى جتريبية وعددها    15ضابطة وعددها  

 . اإلطار املنهجي

جتريبية،    يةجتربة االختبار التحصييل من خالل دراسة استطالع  عىلقترص دورها فقط  اطالبة    15كام تم اختبار عينة أخرى من  

 لدراسة. األصلية لطبق عىل هذه العينة نفس رشوط اختيار عينة قد ثم استبعادها بعد ذلك، و

 تطبيق التجربة: - 4

 . ( 2قم )ر ولا للتوقيتات الزمنية املوضحة باجلدوفقً تم تطبيق التجربة 

 ( التوقيتات الزمنية لتطبيق التجربة 2جدول )

 طريقة التدريس التوقيت املجموعة

 وحدة املكانز وحدة الكشافات

 املحارضة 4/4/2021 2021/ 3/ 29 الضابطة

 البودكاست  4/4/2021 2021/ 3/ 29 التجريبية 

طالبات عن   8طالبات باملحارضة،  7 4/4/2021 2021/ 3/ 29 االستطالعيةالدراسة جمموعة 

 طريق البودكاست 

حيث خصص األسبوع األول لرشح وحدة    ، أسبوعني  ى( أن التجربة قد تم تطبيقها عىل مد2يتضح من اجلدول رقم )

 بالطريقة التقليدية املتمثلة ف الضابطة درست املجموعة  وقداملكانز،  لرشح وحدةاألسبوع الثاين يص ختص تمف حني  ،الكشافات

 .بينام تم مشاركة رابط حلقتي البودكاست مع أفراد املجموعة التجريبية، املحارضة
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 جمموعة الدراسة االستطالعية التي سيجرب عليها االختبار التحصييل للتأكد من ثباته لنفس الظروف، حيث  تكام خضع 

البودكاست مع  مجايلإأفراد من    8  ىتلق باستخدام  التدريس  العينة  البالغ  ،التجريبيةاملجموعة   هذه  تم    7  عددهم  والباقي  أفراد 

 التدريس هلم مع املجموعة الضابطة بطريقة املحارضة.

 تصميم االختبار التحصييل كأدة للقياس: -5

يراعي الظرف العام    ، بحيثوالتجريبيةف هذه املرحلة إعداد اختبار لقياس التحصيل الدرايس للمجموعتني الضابطة    تم

وذلك من خالل   ،التقليل من حضور الطالب إىل اجلامعة  استدعتحرتازية  اوما تبع انتشاره من إجراءات    ،لوجود فريوس كورونا 

 تقليل عدد أسئلة االختبار هبدف تقليل زمن اإلجابة.

حمل الدراسة من ناحية،    ىاملحتو  أسئلة، بحيث تستوعب وحديتبلغ عدد أسئلة االختبار التحصييل عرش  ،  ا مما سبقوانطالقً 

األربع الدرايس  التحصيل  مستويات  والتحليل)ا  : وتقيس  والتطبيق،  والفهم،  كام  (لتذكر،  وذلك  أخرى،  ناحية  من    من  يتضح 

 (. 3مصفوفة االختبار املبينة باجلدول رقم )

 ( مصفوفة عناصر أسئلة االختبار التحصيلي 3جدول )

 التحصيل  ىمستو             

 

 ىاملحتو

 الوزن النسبي إمجايل األسئلة  التحليل  التطبيق  الفهم التذكر

 % 30 3 - - 1 2 الكشافات وحدة

 % 70 7 2 2 2 1 وحدة املكانز

 % 100 10 2 2 3 3 عدد األسئلة 

  24 6 6 6 6 جمموع الدرجات

 ما ييل:( 3ويالحظ من خالل اجلدول رقم )

التذكر والفهم فقط، ف حني    مستويياعتبار هذه الوحدة تقيس  ب%  30أن الوزن النسبي ألسئلة وحدة الكشافات بلغ    -أ

لعدد   النسبي  الوزن  املكانز  أبلغ  وحدة  والتطبيق،  70سئلة  والفهم،  التذكر،  ف  متثلت  معرفية  مستويات  أربع  تقيس  ألهنا  %؛ 

 التحليل. و

درجة، بواقع ست درجات لكل مستوى من مستويات التحصيل الدرايس،    24إمجايل عدد درجات االختبار التحصييل    -ب

وآثر الباحث املساواة ف عدد الدرجات املخصصة لكل مستوى؛ حتى يتم جتنب أي تأثري لزيادة عدد الدرجات املخصصة ملستوى  

 . معني عىل رفع أو خفض التحصيل اإلمجايل

 ة لالختبار التحصييل: السيكومرتي التحقق من الكفاءة  -6

االختبار بالصدق   أن يتصفيشيع ف البحوث الرتبوية والنفسية ما يعرف بالكفاءة السيكومرتية لالختبار، والتي تقتيض  

 والثبات. 

وعة من اخلرباء إلبداء  صدق املحكمني للتحقق منه، حيث تم عرض االختبار عىل جممعىل  د  عتامكان اال   فأما الصدق فقد  

ف علم املكتبات واملعلومات باعتبار حمتوى االختبار خرباء    -بنهاية الدراسة(    2)ملحق رقم    –الرأي فيه، وضمت قائمة املحكمني  

 متخصص ف املقام األول، فضاًل عن خبريين ف علم النفس الرتبوي، وعلم اللغة. 
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املقرر حمل   ىمتثيلها لوحديت حمتو  ىر فيام يتعلق بطبيعة األسئلة ومدتم التحقق من صدق االختبا   املحكمنيومن خالل  

مة  ء مال  ىالدراسية، وقدرهتا عىل قياس مستويات التحصيل الدرايس املختلفة، وكذلك التأكد من الصياغة اللغوية لألسئلة، ومد

 من مستويات التحصيل الدرايس. ىاألفعال املستخدمة لقياس كل مستو 

التي تقتيض إجراء االختبار وإعادته   Test Retest Methodأما ثبات االختبار فقد تم التحقق منه بطريقة إعادة االختبار  

 بغية  -تم إجراء الدراسة االستطالعية التي هتدف لتجربة االختبار(، حيث  2004)حممد،    عىل نفس األفراد بعد فرتة زمنية معينة

بنفس رشوط اختيار عينة الدراسة األساسية، حيث تم استبعاد تم اختيارها    ،طالبة  15عينة قدرها  عىل    -ثباته    ىلتعرف عىل مدا

 قياس ثبات االختبار. ف  أفراد هذه العينة االستطالعية التجريبية بمجرد انتهاء دورها 

ر عىل ذات املجموعة  ثم أعيد االختبا   11/4/2021عينة الدراسة االستطالعية بتاريخ  عىل  تم إجراء االختبار  قد  وهذا  

 من خالل هذا االختبار حتديد ماييل:  تمبعد ميض أسبوعني، وقد  

 : الختبار النهائيلتقدير زمن اإلجابة )أ( 

عدد    املستغرقة ف اإلجابة عىل  جمموع الدقائق  إمجايل  قسمة  من خالل  حيث تم حساب متوسط زمن اإلجابة عىل االختبار

اإلجابة عىل االختبار عند   دقيقة، ف حني بلغ متوسط زمن  25,93ابة عىل االختبار األول  زمن اإلج  وجاء متوسط،  أفراد العينة

الختبار الالزم ل زمن  اليكون متوسط    2لإلجابة عىل االختبار ف املرتني وقسمته عىل    جمع الزمن املستغرقبدقيقة، و  22,46إعادته  

 إلجابة عىل االختبار النهائي. دد لحتوهو الزمن الذي  تقريبا،  دقيقة 25 :أي ،دقيقة 24,19

ثبات   ى للتعرف عىل مد  ؛ وذلك االختبارين  حساب معامل االرتباط بني درجات الدراسة االستطالعية التجريبية ف)ب(  

ف إصدارهتا العرشين،    SPSSا عىل حزمة برامج التحليل اإلحصائي  عىل حدة، وذلك اعتامدً   ى معرفاالختبار التحصييل لكل مستو

 (. 4عىل النحو املبني باجلدول رقم )  نتائج معامل ارتباط بريسون حيث جاءت

 ( مدى ثبات االختبار التحصيلي لمستويات التحصيل المختلفة 4جدول رقم ) 

 مؤرش الثبات  معامل الثبات  التحصيل  ىمستو عدد العينة 

15 

0 التذكر  قوي  814,

0 الفهم  قوي  7,

0 التطبيق   قوي  842,

0 التحليل   قوي  784,

0 التحصيل ككل   اقوي جدً  967,

، وأن قيمة معامل 0,9،  0,7األربع تراوحت بني    التحصيل( أن قيمة معامل الثبات ملستويات  4يتضح من اجلدول رقم )

الثبات لالختبار التحصييل ككل اقرتبت من الواحد الصحيح، ومجيعها قيم تشري إىل قوة ثبات االختبار، حيث تنسجم مع قيمة 

 . (1998االختبارات التحصيلية )عوض،  الثبات املتفق عليها كمؤرش لقوة ثباتمعامل 

 التطبيق النهائي لالختبار عىل املجموعتني الضابطة والتجريبية: -7

املرحلة   هذه  والتجريبيةتم  ف  الضابطة  املجموعتني  عىل  النهائي  التحصييل  االختبار  رقم  )  -تطبيق  بخامتة   1ملحق 

ثبات االختبار عرب طريقة والتأكد من  صدق االختبار من خالل املحكمني،  من    وذلك بعد التحقق ف املرحلة السابقة  -الدراسة(
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،  5وجاءت درجات أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة ف االختبار التحصييل النهائي كام يتضح من اجلدولني )،  إعادة االختبار

6.)  

ا  عبئً ذلك  شكل  ي حتى ال  هلن،  وجتنب ذكر األسامء الكاملة    ،للطالبات  كود ( استخدام  6،  5ىل اجلدولني )يالحظ عحيث  

 ( بخامتة الدراسة. 3إدراج األسامء الكاملة للطالبات ف املجموعتني الضابطة والتجريبية بمحلق رقم ) تفضيلعىل اجلدول، و

 يلي ( درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحص5جدول )

 درجة االختبار بمستوياته  كود الطالبة

 املجموع التحليل  التطبيق  الفهم التذكر

 17,5 4,5 5 3,5 4,5 1أ

 15 4,5 4,5 2,5 3,5 2أ

 14,5 4 4 2,5 4 3أ

 11,5 3,5 4,5 1 2,5 4أ

 13 4,5 2 3 3,5 5أ

 13,5 4 3 3 3,5 6أ

 13 4 2,5 2,5 4 7أ

 15 3 4,5 4 3,5 8أ

 13 3,5 3,5 3 3 9أ

 7 1,5 1 2 2,5 10أ

 14 4 4 2,5 3,5 11أ

 12 4 2 2,5 3,5 12أ

 11 3,5 3 1,5 3 13أ

 14,5 5 5 0,5 4 14أ

 8 1,5 1 2,5 3 15أ

 ( درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي 6جدول )

 كود الطالبة
 درجات االختبار بمستوياته 

 املجموع التحليل  التطبيق  الفهم التذكر

5 5 5 1ب ,5 5 ,5 21 

5 6 5 5 2ب ,5 21,5 

4 3ب ,5 4 5 5 18,5 

4 4ب ,5 4 ,5 6 5 ,5 20,5 

3 4 5ب ,5 5 5 17,5 

4 6ب ,5 3 4 ,5 5 17 

5 5 7ب ,5 6 5 ,5 22 

4 5 8ب ,5 6 6 21,5 

5 9ب ,5 5 6 5 ,5 22 

4 4 10ب ,5 5 5 ,5 19 

5 11ب ,5 5 6 5 ,5 22 

5 6 5 5 12ب ,5 21,5 

4 13ب ,5 3 ,5 5 5 18 

4 5 14ب ,5 4 ,5 5 ,5 19,5 

4 15ب ,5 5 ,5 6 5 ,5 21,5 
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ف إصداره العرشين للخروج باملؤرشات اإلحصائية الالزمة ، والتي    SPSSعمد البحث إىل برنامج التحليل اإلحصائي  

متثلت ف املتوسط احلسايب لدرجات املجموعتني الضابطة والتجريبية للتحصيل الدرايس ككل، ولكل مستوى حتصييل عىل حدة،  

 independent sample t test فرق بني متوسطي جمموعتني مستقلنيلت ل  وكذلك للتعرف عىل االنحراف املعياري، وقيمة اختبار

 ، %0,5املقدر بـ  و  a levelالداللة املفرتض    ىملقارنتها بمستو  p value، وكذلك الكشف عن قيمة الداللة أو القيمة االحتاملية،  

 . النتائجومناقشة  الدراسة سبق ف السطور التالية عند معاجلة التحقق من صحة فروض ويتضح كل ما 

 
ً
 صحة فروض الدراسة ومناقشة النتائج: : التحقق من  اثالث

التحليالت اإلحصائية الالزمة للتحقق من صحة الفروض، حيث تم ف  اإلحصائي    SPSS 20  ستخدم برنامج  اُ  إجراء 

درجات املجموعتني   اتللتعرف عىل داللة الفروق بني متوسط    independent sample t test لعينتني مستقلتني ت إعداد اختبار  

( الذي يبني متوسطات درجات املجموعتني ف االختبار التحصييل  1والتي تتضح من خالل الشكل رقم )الضابطة والتجريبية،  

إىل تفوق املجموعة   -للوهلة األوىل  –ككل، وف كل مستوى من مستويات التحصيل األربع عىل حدة، حيث يشري الشكل البياين 

التي در التقليدية، التجريبية  املحارضة  بأسلوب  التي درست   الضابطة  املجموعة  البودكاست عىل حساب  تقنية  باستخدام  ست 

 وذلك ف كل مستويات التحصيل الدرايس، وهو األمر الذي  سيتضح تفصياًل عند معاجلة التحقق من صحة فروض الدراسة . 

 

 مستويات التحصيل الدراسيل ةمتوسط درجات المجموعتين الضابطة والتجريبي  (1شكل رقم ) 

 : التحقق من صحة الفرض األول للدراسة -1
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 تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  صيغة الفرض:

يف  شلوحدتني من مقرر التك  (بالطريقة التقليدية عن طريق املحارضة تدرسالتي  )، واملجموعة الضابطة  (باستخدام البودكاست

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى التذكر. ،واالستخالص

ت للفرق بني متوسطات درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف   لتحقق من صحة الفرض السابق تم إجراء اختبارلو

 (. 7تذكر، وجاءت نتيجة االختبار كام يتضح من اجلدول رقم )االختبار التحصييل عند مستوى ال

 عند مستوى التذكرت اختبار  نتيجة ( 7جدول )

 قيمة ت  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب حجم العينة  نوع املجموعة
قيمة الداللة أو  

 القيمة االحتاملية 
 مؤرش الداللة 

3 15 الضابطة ,43 0 ,563 
7  إحصائيًا دال  0.000 119,

4 15 التجريبية  ,77 0 ,458 

 ( ما ييل: 7يتضح من اجلدول رقم )

هو أعىل  ، و0,458بانحراف معياري قدره    4,77بلغ متوسط الدرجات عند مستوى التذكر للمجموعة التجريبية   −

 .0,563بانحراف معياري قدره  3,43 الذي بلغ من متوسط درجات املجموعة الضابطة 

وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ، 0,000بقيمة داللة أو قيمة احتاملية قدرها  7,119اختبار ت بلغت نتيجة  −

التجريبية والضابطة ف التحصيل 0,05 ، مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطي درجات املجموعتني 

التجريبية املجموعة  التذكر لصالح  تقنيالدرايس عند مستوى  يعَزى إىل استخدام  التدريس؛،  البودكاست ف   ة 

 صحة الفرض األول وقبوله. ثبوت وبالتايل 

تقنية بإثبات أثر إجيايب وفاعلية أكرب الستخدام    ، وذلكعىل التساؤل األول للدراسةمعطيات اجلدول أيًضا  يب  جت −

عند مستوى  املحارضة  باستخدام  التكشيف واالستخالص مقارنة  مقرر  تدريس وحدتني من  البودكاست ف 

 كام أظهرت درجات االختبار التحصييل.  ر،ذكالت

 التحقق من صحة الفرض الثاين للدراسة: -2

 تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  صيغة الفرض:

يف  شلوحدتني من مقرر التك  (بالطريقة التقليدية عن طريق املحارضة تدرسالتي  )، واملجموعة الضابطة  (باستخدام البودكاست

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى الفهم. ،واالستخالص

اختبار ت للفرق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف    إجراءتم    الثاينوللتحقق من صحة الفرض  

 (. 8م، وجاءت نتيجة اختبار ت كام يتبني من اجلدول رقم )االختبار التحصييل عند مستوى الفه

 اختبار ت عند مستوى الفهم نتيجة ( 8جدول )

االنحراف   املتوسط احلسايب حجم العينة  نوع املجموعة

 املعياري

قيمة الداللة أو   قيمة ت  

 القيمة االحتاملية 

 مؤرش الداللة 

2 15 الضابطة ,43 0 ,903 6 ,951 0  إحصائيًا دال     000,
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4 15 التجريبية  ,53 0 ,743 

 ( ما ييل: 8يتضح من اجلدول رقم )

قدره   يبانحراف معيار  4,53التجريبية ف االختبار التحصييل عند مستوى الفهم    املجموعة  بلغ متوسط درجات −

0 بانحراف   2,43الذي بلغ    - عند مستوى الفهم    – وهو أعىل من متوسط درجات املجموعة الضابطة  ،  743,

 .0,903معياري قدره 

الداللة وهي قيمة أصغر من مستوى    0.000بقيمة داللة أو قيمة احتاملية قدرها    6,951بلغت نتيجة اختبار ت   −

والضابطة ف  0,05  املفرتض التجريبية  املجموعتني  متوسطي درجات  بني  دال إحصائيًا  يعني وجود فرق  مما   ،

وبالتايل    يرجع إىل استخدام تقنية البودكاست؛  لصالح املجموعة التجريبية،التحصيل الدرايس عند مستوى الفهم  

 . صحة الفرض الثاين للدراسة وقبولهثبوت 

أثر إجيايب وفاعلية الستخدام البودكاست ف    وتشري لوجود  ، عىل التساؤل الثاين للدراسة  جتيب بيانات اجلدول  −

 استخدام املحارضة عند مستوى الفهم. تدريس وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص مقارنة ب

 التحقق من صحة الفرض الثالث للدراسة:  -3

 تدرسالتي  )بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية    0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  صيغة الفرض:

يف  شلوحدتني من مقرر التك  (بالطريقة التقليدية عن طريق املحارضة تدرسالتي  )، واملجموعة الضابطة  (باستخدام البودكاست

 التطبيق. وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى ،واالستخالص

تم إجراء اختبار ت للفرق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف   الثالث الفرض    ةوللتحقق من صح

 (. 9تطبيق، وجاءت النتائج كام يتضح من اجلدول رقم ) عند مستوى الالتحصييلاالختبار 

 اختبار ت عند مستوى التطبيق نتيجة ( 9جدول )

 قيمة ت  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب حجم العينة  نوع املجموعة
قيمة الداللة أو  

 القيمة االحتاملية 
 مؤرش الداللة 

3 15 الضابطة ,3 1 ,360 
5 ,735 0  إحصائيًا دال  000,

5 15 التجريبية  ,5 0 ,597 

 ( إىل ما ييل: 9يشري اجلدول رقم )

بانحراف معياري   5,5بلغ متوسط الدرجات ف االختبار التحصييل عند مستوى التطبيق للمجموعة التجريبية   −

 .1,360بانحراف معياري بلغ  3,3وهو أعىل من متوسط درجات املجموعة الضابطة البالغ ، 0,597قدره 

 وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة،  0.000  قدرها   بقيمة داللة أو قيمة احتاملية  5,735بلغت نتيجة اختبار ت   −

والضابطة  ،  0,05  املفرتضة التجريبية  املجموعتني  متوسطي درجات  بني  دال إحصائيًا  فرق  يعني وجود  ف  مما 

الدرايس   التجريبالتحصيل  املجموعة  لصالح  التطبيق  مستوى  ف ي،  ةيعند  البودكاست  تقنية  الستخدام  عود 

 . صحة الفرض الثالث وقبولهثبوت وبالتايل التدريس؛ 
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اجلدول  يب  جت − للدراسة  حمتويات  الثالث  التساؤل  عند    بوجودعىل  البودكاست  لتقنية  أكرب  وفاعلية  إجيايب  أثر 

املح باستخدام  مقارنة  واالستخالص  التكشيف  مقرر  من  تدريس وحدتني  ف  مستوى استخدامها  عند  ارضة 

 التطبيق.

 لدراسة: لالتحقق من صحة الفرض الرابع -4

 تدرسالتي  )درجات املجموعة التجريبية    متوسطي  بني  0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  صيغة الفرض:

يف  شلوحدتني من مقرر التك  (بالطريقة التقليدية عن طريق املحارضة تدرسالتي  )الضابطة    واملجموعة  ،(باستخدام البودكاست

 وذلك ف اختبار التحصيل الدرايس عند مستوى التحليل. ،واالستخالص

وللتحقق من صحة الفرض أعاله، تم إجراء اختبار ت للفرق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف 

 (. 10والذي جاءت نتائجه كام يتضح من اجلدول رقم ) ،تحليلاالختبار التحصييل عند مستوى ال

 اختبار ت عند مستوى التحليل نتيجة ( 10جدول )

 املتوسط احلسايب حجم العينة  نوع املجموعة
االنحراف  

 املعياري
 قيمة ت 

قيمة الداللة أو  

 القيمة االحتاملية 
 مؤرش الداللة 

3 15 الضابطة ,66 1 ,011 
6 ,394 0  إحصائيًا دال  000,

5 15 التجريبية  ,40 0 ,280 

 ما ييل: ( 10يتبني من اجلدول رقم )

بانحراف معياري   5,40عند مستوى التحليل للمجموعة التجريبية  التحصييل  بلغ متوسط الدرجات ف االختبار   −

3وهو أعىل من متوسط درجات املجموعة الضابطة الذي بلغ ، 0,280بلغ   .1,011بانحراف معياري قدره  66,

وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ، 0,000بقيمة داللة أو قيمة احتاملية قدرها  6,394ت  نتيجة اختباربلغت  −

والضابطة  ،  0,05 التجريبية  املجموعتني  متوسطي درجات  بني  دال إحصائيًا  فرق  يعني وجود  االختبار مما  ف 

التجريبية،  التحصييل   املجموعة  لصالح  التحليل  مستوى  ف عند  البودكاست  تقنية  استخدام  إىل  ذلك  يرد 

 . صحة الفرض الرابع للدراسة وقبولهحتقق وبالتايل التدريس؛ 

بإقرار  ، وذلك عىل التساؤل الرابع للدراسةدرجات املجموعتني التجريبية والضابطة  متوسطيجييب الفرق بني   −

أثر إجيايب وفاعلية أكرب لتقنية البودكاست عند استخدامها ف تدريس وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص 

 ستوى التحليل.  مل ةبالنسب مقارنة باستخدام املحارضة 

 امس للدراسة:التحقق من صحة الفرض اخل -5

 تدرسالتي  )درجات املجموعة التجريبية    متوسطي  بني  0,05داللة    ىمستو  ديوجد فرق دال إحصائيًا عن  صيغة الفرض:

يف  شلوحدتني من مقرر التك( بالطريقة التقليدية عن طريق املحارضة تدرس التي )الضابطة   واملجموعة ،(باستخدام البودكاست

 ككل.   الدرايس عىل مستوى التحصيل  لتحصيل الدرايسوذلك ف اختبار ا ،واالستخالص
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، تم إعداد اختبار ت للفرق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف السابقوللتحقق من صحة الفرض  

 (. 11وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول رقم ) ،لتحصييل عند مستوى التحصيل ككلااالختبار 

 للتحصيل الدراسي ككل  اختبار تنتيجة ( 11جدول )

قيمة الداللة أو   قيمة ت   االنحراف املعياري املتوسط احلسايب حجم العينة  نوع املجموعة

 القيمة االحتاملية 

 مؤرش الداللة 

2 12,83 15 الضابطة ,697 8 ,828 0  دال إحصائيًا     000,

1 20,20 15 التجريبية  ,780 

 : اآليت( 11اجلدول رقم ) يوضح

20متوسط الدرجات ف االختبار التحصييل ككل للمجموعة التجريبية  بلغ   − ، 1,780بانحراف معياري قدره    20,

 .2,697بانحراف معياري قدره  12,83وهو أعىل من متوسط درجات املجموعة الضابطة الذي بلغ 

وهي قيمة ،  0,000بقيمة داللة أو قيمة احتاملية قدرها    8,828ت عىل مستوى التحصيل ككل    قيمة اختباربلغت   −

الداللة   مستوى  من  درجات  0,05املفرتضة  أصغر  متوسطي  بني  إحصائيًا  دال  فرق  وجود  إىل  يشري  مما   ،

وعتني التجريبية والضابطة عن مستوى التحصيل ككل لصالح املجموعة التجريبية يرجع الستخدام تقنية جمامل

 .وقبوله  اخلامس صحة الفرض يتحققوبالتايل  ،البودكاست ف التدريس

وال شك أن األفضلية التي اكتسبتها املجموعة التجريبية فيام يتعلق بارتفاع متوسط درجات أفرادها ف االختبار  −

التحصييل، يرد ملا يتسم به البودكاست من إمكانية تكرار االستامع إليه عدد ال هنائي من املرات ف أي مكان وأي 

فرصة التعلم الفردي ، وقلة فرص التشويش وتشتت االنتباه التي يتعرض هلا املتعلم،  زمان، فضاًل عن إتاحته  

   عكس أسلوب املحارضة الذي يفتقد إىل كل ذلك. 

كام يوضح   –الفرق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية ف االختبار التحصييل ككل    جييب −

سة بإقرار أثر إجيايب وفاعلية أكرب لتقنية البودكاست ف تدريس عىل التساؤل اخلامس للدرا  -(11اجلدول رقم )

 وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص مقارنة باستخدام املحارضة عىل مستوى التحصيل الدرايس ككل.

 أكثر مستويات التحصيل الدرايس التي تأثرت إجيابيًا باستخدام تقنية البودكاست ف التدريس:  -6

  ؛ ا باستخدام تقنية البودكاست ف التدريسإجيابيً   شف عن أكثر مستويات التحصيل الدرايس التي تأثرتلكجاءت املحاولة ل

إلجابة درجات االختبار التحصييل للمجوعة التجريبية ف مستويات التحصيل الدرايس األربع؛ بغية ا  وذلك من خالل متوسطات

 (. 12اجلدول رقم ) التساؤل السادس للدراسة، وجاءت النتيجة كام تتضح من عىل

 ( تأثير استخدام البودكاست في التدريس على مستويات التحصيل12جدول )     

 متوسط الدرجات  مستوى التحصيل 

4 التذكر ,77 

4 الفهم ,53 

5 التطبيق  ,5 

5 التحليل  ,40 
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ا باستخدام تقنية إجيابيً أن مستوى التطبيق هو أكثر مستويات التحصيل الدرايس التي تأثرت  (12يتضح من اجلدول رقم )

وهو أعىل متوسط    5,5البودكاست ف تدريس وحديت مقرر التكشيف واالستخالص، حيث بلغ متوسط الدرجات ف هذا املستوى  

ثم مستوى التذكر    5,40درجات بني متوسطات درجات مستويات التحصيل األخرى، يليه مستوى التحليل بمتوسط درجات  

مستوىوأخريً   4,77بمتوسط   ف  الفهم    ا  البودكاست  تقنية  استخدام  بإجيابية  تأثًرا  الدرايس  التحصيل  مستويات  أقل  كان  الذي 

التطبيق    ييتقنية البودكاست ف التدريس عىل مستواستخدام  ، مما يعني أن فاعلية  4,53متوسط درجات  التدريس، عندما سجل أقل  

 تذكر والفهم.  ال ييمستو التدريس عىل ف  ا والتحليل تفوق فاعلية استخدامه

ا: نتائج الدراسة وتوصياتها: 
ً
 رابع

 النتائج: -أ

التكشيف واالستخالص ف    -1 لتدريس وحدتني من مقرر  كأسلوب  املحارضة  البودكاست عىل  تقنية  استخدام  تفوق 

املجموعتني  بني متوسطي درجات    0,05، حيث ثبت وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى  التذكرالتحصيل الدرايس عند مستوى  

 . التذكرعند مستوى  التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية البودكاست

ملحارضة كأسلوب لتدريس وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص  عىل ا تفوًقا استخدام تقنية البودكاست  كشف -2

بني متوسطي درجات املجموعتني   0,05فرق دال إحصائيًا عند مستوى  ، حيث ثبت وجود  الفهمف التحصيل الدرايس عند مستوى  

 .الفهمعند مستوى  التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية البودكاست

عىل املحارضة كأسلوب لتدريس وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص  أفضلية  استخدام تقنية البودكاست    حقق  -3

مستوى  ف عند  الدرايس  التحصيل  مستوى  التطبيق  عند  إحصائيًا  دال  فرق  وجود  ثبت  حيث  درجات   0,05،  متوسطي  بني 

 .التطبيق عند مستوى املجموعتني التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية البودكاست

البودكاست  حظي  -4 تقنية  املحا   بأفضلية  استخدام  التكشيف عىل  مقرر  من  وحدتني  لتدريس  كأسلوب  رضة 

بني متوسطي    0,05، حيث ثبت وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى  التحليلواالستخالص ف التحصيل الدرايس عند مستوى  

البودكاست تقنية  باستخدام  درست  التي  التجريبية  املجموعة  لصالح  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  مستوى   درجات  عند 

 .ليلالتح

عىل املحارضة كأسلوب لتدريس وحدتني من مقرر التكشيف واالستخالص  تفوًقا  استخدام تقنية البودكاست    أثبت  -5

بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية   0,05، حيث ثبت وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى  ككلالتحصيل الدرايس  ف  

 . التحصيل الدرايس ككلمستوى عىل  باستخدام تقنية البودكاستوالضابطة لصالح املجموعة التجريبية التي درست 

التحصيل    -6 ف  أكرب  فاعلية  واالستخالص  التكشيف  مقرر  من  تدريس وحدتني  ف  البودكاست  تقنية  استخدام  أظهر 

ليه  كأكرب متوسط درجات بني مستويات التحصيل املختلفة، ي   5,5الذي حظي بمتوسط درجات    ،الدرايس عىل مستوى التطبيق

التحليل بمتوسط درجات   التذكر بمتوسط درجات  5,40مستوى  التذكر بمتوسط درجات   ا، وأخريً 4,77، ثم مستوى  مستوى 

 استخدام تقنية البودكاست ف التدريس. ب إجيابيًا  تأثرتكأقل مستويات التحصيل الدرايس التي  4,53
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 التوصيات:  -ب

وذلك للتغلب   بديلة عن املحارضة التقليدية، أو مساندة هلا،التوجه نحو استخدام تقنية البودكاست كوسيلة للتدريس  -1

 ، مثل: الظرف الراهن الذي فرضه فريوس كورونا. ولقاء املتعلم باملعلم ،عىل أي ظروف حتول دون التعليم املبارش

إنتاج حلقات بودكاست خاصة بمقرراهتم الدراسية كوسيلة لدعم    رضورة اجتاه أعضاء هيئة التدريس باجلامعات نحو  -2

 التعليم عن بعد والتعليم الذايت. 

إجراء املزيد من الدراسات التجريبية لقياس فاعلية استخدام تقنية البودكاست ف تدريس مقررات أخرى ف ختصص   -3

 . ن الذكور م أو النوع نساملكتبات واملعلومات، مع األخذ ف االعتبار عامل اجل

 وكوسيلة للتعليم ضمن أحد مقررات ختصص املكتبات واملعلومات. ،التعريف بالبودكاست كمصدر معلومات -4

 : قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية:

يمان إسماعيل& عبد المنعم، غادة. )  -     مناهج البحث في علم المعلومات(، 2013بدر، أحمد أنور& متولي، ونار
ين والمكتبات في  الأكاديمية.المكتبة  :القاهرة ، القرن الحادي والعشر

)جامعة   واجتماعية إنسانيةمجلة دراسات  ،في العملية التعليمية البودكاستديناميكية  (،2019بوسنان، رقية، )  -
 .  118-107. ص ص10ع. وهران(

http://search.mandumah.com/Record/1041198 
التحصيل   أثر توظيف تقنية البودكاستنج في بيئة التعلم النقال على(، 2018الحارثي، نشمية عبد الله عواض، )  -

ية ىحياء لدلأالدراسي في مقرر ا ية والنفسية ،طالبات المرحلة الثانو بو . ص ص  10ع. المجلة الدولية للعلوم التر
125- 186. http://search.mandumah.com/Record/871433-  9/5/2021تاريخ الاسترجاع . 

يست 2018حجازي، أمجد جمال، )  - يب كو يس وحدة دراسية  Web Quest(، استخدام إستراتيجية الو في تدر
يبية، مجلة جامعة   بمقرر تاريخ ال كتب والمكتبات وأثرها في التحصيل الدراسي والاتجاه نحو المقرر: دراسة تجر

 . 409-331. ص ص 15، ع7طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، مج

http://search.mandumah.com/Record/937743 -  2021/ 4/6تاريخ الاسترجاع  

ير البحث عن: الدلالة وقيمة الدلالة ىمستو(، 2020حسين، محمد حبشي، )  -     دما الذي يجب كتابته في تقر

 . APAالة الإحصائية وفقا للإصدار السابع من لكتابة الد   

https://youtu.be/JRM3phj49JE -  5/5/2021تاريخ الاسترجاع  
لتنمية       Google Classroom( فاعلية استخدام فصول جوجل الافتراضية 2020دنيا، هبة فتحي، )  -

ثالثة بقسم المكتبات والوثائق   التحصيل الدراسي لوحدة دراسية بمقرر الفهارس الآلية لطالبات الفرقة ال

http://search.mandumah.com/Record/1041198
http://search.mandumah.com/Record/871433
http://search.mandumah.com/Record/937743
https://youtu.be/JRM3phj49JE
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يبية،  . 3، ع7. مجالمكتبات والمعلوماتالمجلة الدولية لعلوم والمعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا: دراسة تجر
تاريخ الاسترجاع  -http://search.mandumah.com/Record/1088141   87-42ص ص 

3/6/2021 . 

يادة ا2018السحيتي، محمد محمود مصلحي، )  - ستيعاب الطلاب (، فعالية برنامج قائم على الخرائط الذهنية في ز
ية محمد البسيوني، أحمد رجب شاهين. جامعة    طنطا كلية   -للمقررات الدراسية)أطروحة دكتوراه(/ إشراف بدو

 ص.201قسم المكتبات والمعلومات.  -الآداب
ينب ماضي، )  - ية للأطفال العاديين وذوي (،2017السيد، ز ية لاختبار القدرات النفس لغو    ال كفاءة السيكومتر

 . 395 -357. ص ص  51ع مجلة الإرشاد النفسي   ، سنوات 10-6اقة العقلية من الإع
بية لتنمية التحصيل الدراسي ل البودكاستفاعلية (، 2017الصاعدي، أحمد عيد براك، )  - دى  في البرامج الحاسو

ية للدراسات المتخصصةجالم  ، يةو طلاب المرحلة الثان    455 -430. ص ص 15ع ،لة المصر

http://search.mandumah.com/Record/864287 -   2021/ 5/6تاريخ الاسترجاع  
يب ،تصنيف بلوم للأهداف التعليمية(، 2018الطالب، صليحة المهدي، )  -  . موسوعة التعليم والتدر

 https://www.edutrapedia.com/A9-article-92  - 29/4/2021تاريخ الاسترجاع       

ية وتطبيقات عملية (،2011عبد الرحمن، أحمد محمد، )   - أسامة  دراسة: عمان ،تصميم الاختبارات: أسس نظر
يع  . للنشر والتوز

بي )موسوعت.  Anchor podcastق يتطب ،(2020) ،العضيبات، آية  - ب كأي عر  ( ي بالعر
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b

7%d8%a8%d9%8a%d9%82-anchor-podcast/-    25/3/2021تاريخ الاسترجاع  

  (. استخدام تقنية بث الوسائط )البودكاست( في2012) ،الشابع، علي بن صالح وعماشة، محمد عبده راغب،   -
 .165  -87ص ص    13ع  .طلاب الجامعة   مجلة دراسات المعلومات دىإدارة التعلم الإل كتروني ل

 8/5/2021تاريخ الاسترجاع 

 http://search.mandumah.com/Record/206791     
ية والتطبيق(، 1998عوض، عباس محمود، )  - ية ،القياس النفسي بين النظر  . دار المعرفة الجامعية :الإسكندر
ية       فاعلية البودكاست التعليمي في تنمية مهارة التحدث باللغة(، 2018الغامدي، منال عبد الله جمعان، )  - الإنجليز

ية والنفسية ،الباحةبطالبات المرحلة المتوسطة  ىلد بو  . 200 -150. ص ص 10ع. المجلة الدولية للعلوم التر
http://search.mandumah.com/Record/871406 -  2021/ 9/5تاريخ الاسترجاع  

ي ، المرجع في القياس النفسي ،(2004) ،محمد، بشرى إسماعيل  -  ة. القاهرة: مكتبة الأنجلو مصر

https://0810gsk6q-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1400&page=1&from=
https://0810gsk6q-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1400&page=1&from=
https://0810gsk6q-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1400&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Record/1088141
http://search.mandumah.com/Record/864287
https://www.edutrapedia.com/A9-article-92
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-anchor-podcast/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-anchor-podcast/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-anchor-podcast/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-anchor-podcast/
http://search.mandumah.com/Record/206791
http://search.mandumah.com/Record/871406
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يس الفهرسة المقروءة آليًا 2009محمد، سالي سمير شاكر، )  - يبية على : دراسة تMARC(، إعداد برنامج آلي لتدر جر
طلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية/ إشراف حسناء محمود محجوب، محمد محمد النجار،  شبين  

 ص.  301كلية الآداب، قسم المكتبات والمعلومات.  -ال كوم: جامعة المنوفية
يادة تحصي استخدامأثر  (،2018مرسي، نادية سعد، )  -     ل الطلاب لوحدتينالخرائط الذهنية الإل كترونية في ز

يبية على طالبات الفرقة الأولى بقسم المكتبات إمدخل  من مقرر      لى تكنولوجيا المعلومات: دراسة تجر
- 65. ص     ص 2، ع5، مجالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلوماتطا ، والمعلومات بكلية الآداب جامعة طن

97 . http://search.mandumah.com/Record/915347-  3/6/2021تاريخ الاسترجاع. 

يادة التحصيل في مقرر تنمية المجموعات" مستوى 2019ــــ )ــــــــــ  - (، برنامج مقترح قائم على التعلم المقلوب لز
تمهيدي" والدافعية نحو التعلم لدى طالبات الفرقة الثانية بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا:  

يبية، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات .  149-120. ص ص2، ع6، مجدراسة تجر
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 ( منوذج لالختبار التحصيلي الذي مت تطبيقه يف الدراسة.1ملحق )
 

لتكشيف واالستخالص  ا التحليل( ملقرروالتطبيق، والفهم ، و)التذكر، : اختبار لقياس التحصيل املعرف بمستوياته       

 .عرب عينة من طالب الفرقة الثالثة بقسم املكتبات واملعلومات

 درجات 6السؤال األول )مستوى التذكر( : 

 )درجتان: درجة لكل من أ، ب(  أكمل ما ييل بعبارات صحيحة :

 ................... ...........،..........يتكون الكشاف من: ............  -

 ....................................... يعرف املكنز بأنه:.......................................  -

  اذكر أمهية الكشافات : ) أربع درجات : نصف درجة لكل نقطة(  -

 

 درجات  6السؤال الثاين )مستوى الفهم(: 

 مثال ف كل حالة :  ارشح كل حالة من احلاالت التالية، مع ذكر -

 توفري الكشافات للباحثني الوقت واجلهد . )درجتان(  -

 أنواع املصطلحات ف املكانز . )درجتان( -

 عالقة الرتابط أو التكافؤ بني املصطلحات من موضوع أعم . )درجتان( -

 

 درجات 6السؤال الثالث )مستوى التطبيق( :  

 ملصطلحات التالية، مع ذكر نوع العالقة : أنشئ العالقة املطلوبة بني كل زوجني من ا -

 احلياء، اخلجل  )ثالث درجات( 

 الفهرسة، الفهرسة املوضوعية  )ثالث درجات( -

 

 درجات 6السؤال الرابع )مستوى التحليل( :  

 حلل العالقتني التاليتني، مع ذكر نوع العالقة ف كل حالة : )ثالث درجات لكل عالقة( 

 )ب(      الصوت                                            )أ(     اجلوامع           

 اس                                                                       م ع           

 املساجد                                                                   الفيزياء      
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 اخلرباء حمكمي االختبار التحصيلي الذي مت تطبيقه يف الدراسة.  ( قائمة السادة2ملحق )
 

 .أمحد عبادة العريب، أستاذ املكتبات واملعلومات بآداب طنطا  .أ.د

 . ثروت يوسف الغلبان، أستاذ املكتبات واملعلومات بآداب طنطا  .أ.د

 .عبد الكريم حممد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بآداب طنطا  .أ.د

 كفر الشيخ.حممد عبد الرمحن السعدين، أستاذ املكتبات واملعلومات بآداب  .أ.د

 .بآداب طنطا  الرتبوي هبة هبي الدين ربيع، أستاذ علم النفس .أ.د

 ريبية. ( أمساء الطالبات املشاركات يف التجربة كمجموعتني ضابطة وجت3ملحق )
 

 املجموعة الضابطة )أسلوب املحارضة(   -أ 

 

 املجموعة التجريبية )أسلوب البودكاست(  -ب

 اسم الطالبة  كود الطالبة

 

 اسم الطالبة  كود الطالبة

 

 آية رشيف سعد الدين 1ب آية حسن العريب 1أ

 آية حممد عبد اجلواد 2ب أريج إبراهيم الرببري 2أ

 أسامء عبد الرمحن السيد  3ب إرساء عبد الرمحن حسن  3أ

 أسامء عبد اهلل مصطفى  4ب أسامء عيل غازي 4أ

 أسامء مرعي أمحد  5ب إيامن حممد شلبي  5أ

 حنان السيد عبد الرمحن  6ب إيامن حممد عبد الرسول 6أ

 دعاء بسيوين رضوان 7ب بسمة حممد كرم  7أ

 رانيا عادل عبد اجلواد 8ب بسنت رضا إبراهيم  8أ

 سارة عالء عبد النبي  9ب باسم خليفة جهاد  9أ

 شيامء صربي حممود 10ب روضة حسن املسريي  10أ

 عبري عبد الفضيل رمضان  11ب رهيام حامد اجلندي  11أ

 مروة السيد جودة  12ب سارة أبو زيد الصعيدي  12أ

 ندى إهلامي الشيخ  13ب مريم هاين برنس  13أ

 الشيخ ندى حممد  14ب نوال عصام ممدوح 14أ

 ياسمني مجال املرشدي  15ب هالة عبد احلميد رساج  15أ

 ●●● 
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The study aimed to verify the effectiveness of using podcast technology in teaching, and its effect on the 
academic achievement of two units of the indexing and abstracting course through a sample of third-year 
students in the Department of library and Information, Faculty of Arts, Tanta University, Where the 
researcher relied on the experimental method that he applied to the study sample consisting of 30 students, 
which was divided into two equal groups: The first is control (studied using the lecture as a traditional 
method), and the second is experimental (which studied using the Podcast Technology) . 

The researcher used to measure the effectiveness of the podcast, and its effect on academic achievement 
on a post-achievement test, after confirming its validity and reliability, and the results of the study showed 
statistically significant differences at the level of 0.05 between the mean scores of the control and experimental 
groups in the achievement test in favor of the experimental group, which means The effectiveness of using 
podcast technology in teaching the Indexing and Abstracting Course, and the presence of a greater positive 
effect on academic achievement at its levels: remembering, understanding, application, and analysis, compared 
to what was created by the lecture method . 

 
Key Words: Indexing and Abstracting; Indexes; Thesauruses; Podcast Technology;  The Academic 

Achievement. 
  


