
 

 

تنمية مهارة يف  أثر توظيف تقنية البودكاست
االستماع  يف مادة اللغة اإلنجليزية لدى طالب 

 األول بمحافظة جنوب الباطنة   الصف
 

 

 محمد بن زيد املعولية إيمان بنت  
 سلطنة ُعمان   -وزارة التربية والتعليم

qazaqmah@yahoo.com 
 
 

 

 17/4/2021قبول البحث:                     2021/ 4/ 8مراجعة البحث:             2021/ 24/3استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.1.10 

 

 

 

 

 

 
Creative Commons Attribution 4.0 International under afile is licensed  

 

 

   املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

 170:185، ول، العدد األ عاشراملجلد ال
 ( 2021) آب

 10بحث رقم 



 185-170، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 170 

 

  لدى طالب نجليزيةال في مادة اللغة   االستماعتنمية مهارة في  البودكاستأثر توظيف تقنية 

 بمحافظة جنوب الباطنة  األول  الصف

 إيمان بنت محمد بن زيد املعولية

 سلطنة ُعمان   -وزارة التربية والتعليم 

qazaqmah@yahoo.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة:  .1

باملرحلةعد  يُ  أهم    االهتمام  العالملوياأو األساسية من  في  التعليم  أنظمة     ،ت 
 
إعداد    نظرا في  املرحلة  املبادئ الطلبةألهمية هذه  أهم  وتعليمهم   ،

، مما يضمن أن تكون هذه املدخالت متميزة وقادرة على التعامل مع النظام املدرس ي للمستقبل الحياة، وكيفية التعامل مع اآلخرين، وتهيئتهم البسيطة في  

 بشكل مباشر.

ا  التربوية  املناهج  ركزت   وقد 
 
محورا الطالب، وجعلته  والتوصل    لحديثة على  املهمات،  بأداء  يقوم  الذي  فهو  التعليمية،  النتائج، مما للعملية  إلى 

التي تستطيع أن تكتشف املواهب، وتحرر الطاقات الكامنة، وهي   للمعلمةبداعاته، ويرجع الفضل كله  إ ، وتفجير طاقاته و الطالبيعمل على زيادة وعي  

 ( 2008)جاد، .تمثل الركن األهم في نجاح العمل وتحقق األهداف التربوية

أنواعها قد   بمختلف  التربوية  املؤسسات  الحديث  هتمت  التعلم  بموضوع  وتحسين مخرجاتها  بما يناسب  وتقنياته  تكنولوجيا،  ثورة  التطور  و   مع 

التكنولوجيا وتوظيفها  حيث كان،  بالتعليم السريع واملستمر   التعليمية  التوجه نحو توفير هذه  العلمية  املنشودةبما يخدم  التربوية    ، ويحقق األهداف 

 (Al- Qasim & Al- Fadda, 2013) .األثر الكبير في املسيرة التعليمية
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 :امللخص

األول   الصف  اإلنجليزية لدى طالب  اللغة  تنمية مهارة االستماع في مادة  البودكاست في  أثر توظيف تقنية  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

الباطنة،   العينة على )بمحافظة جنوب  األول األساس ي  54اشتملت  الصف   من طلبة 
 
الباطنة( طالبا للعام    بمحافظة جنوب  الثاني  الفصل  خالل 

 للمجموعة التجريبية، و)27بواقع )  2018/2019الدراس ي  
 
 للمجموعة الضابطة. لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير اختبار قبلي  27( طالبا

 
( طالبا

االستماع،   اإلنجليزية لدى  وآخر بعدي في مهارة  اللغة  تنمية مهارة االستماع في مادة  البودكاست في  أثر لتوظيف تقنية  النتائج وجود  أظهرت  وقد 

الصف األول بمحافظة جنوب الباطنة، كما أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام تقنية البودكاست على تنمية    طلبة

أهمهما: ضرورة  التوصيات من  الدراسة بمجموعة من  البعدي. وقد أوصت  التحصيلي  الضابطة في االختبار  املجموعة  مهارة االستماع لديهم على 

مهارة   االهتمام تنمية  في  التقنية  لهذه  الكبير  األثر  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  أشارت  إذ  االستماع،  مهارة  تنمية  في  البودكاست  تقنية  بتوظيف 

 االستماع لدى طلبة الصف األول.  

 اللغة اإلنجليزية.؛ مهارة االستماع ؛تقنية البودكاست الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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االهتمام   جاء  هنا  أنواعها،  بالتقنياتمن  بمختلف  الحديثة  العملية  أثبتت  التيالبودكاست    تقنيةك  التربوية  في  خالل   ،التعليمية  فاعليتها  من 

،  اكتساب املهارات املطلوبةالطلبة    على  مما يسهل،  تعمل على زيادة التشويق واملتعة في عملية التعلم التي  وامللفات الصوتية واملرئية    الوسائط  استخدام

 ( 2016، الحربي) .نجليزيةاإل في مادة اللغة  االستماعرة امه ملشاكل تعلم  حلول املراد تعلمها، بإضافة إلى تقديم لألفكار  واستيعابهم فهمهم  ويعزز 

أي   االستماعوينبع االهتمام بمهارة   الخطوة األهم في تدرج تعليم الطلبة، حيث أن  شك    إهمال في تعلم تلك املهارة، يؤثر بال  أوضعف    باعتبارها 

 نجليزيةاإل على بقية عمليات الفهم، مما ينبئ بضعف في التمكن من تعلم اللغة 
 
 ، األمر الذي يتطلب تدخال

 
 الطلبة لرفع كفاءة هذه العملية في أداء  مباشرا

   االستماع بوجه عام وعملية    نجليزيةاإل في اللغة  
 
 متعة وتشويقعن أنها تجعل عملية التعلم أيسر وأسهل وأسرع وأكثر    بوجه خاص وفضال

 
 ,Liu & Chu)  ا

2010 .) 

 الدراسة: مشكلة   . 1.1

اللغة    إن في  يعدُّ    نجليزيةاإل تعليم  التعليمية  العملية  التي تعتمد عليها  املهمة  الركائز  الذي   ،ُعمانسلطنة  من  األساس ي  التعليم  وخاصة في نظام 

   نجليزية اإل اللغة    األساس ي ويغلب على تعلم   األول   من الصف    نجليزية اإل الطالب اللغة    فيهيتعلم  
 
ة  دكونها لغة جدي  ى،األولفي مراحلها    الصعوبة وخصوصا

لهم  االتجاهات  ، حيث  بالنسبة  الحديثة  تؤكد  الحديثة    استخدامعلى ضرورة  التربوية  الدراسيةالتقنية  املناهج  واستجابة   في  املعرفية  الثورة  ملواكبة 

 .طلبةتحسين مخرجات العملية التعليمية ورفع املستوى التحصيلي للمن أجل ، واهتماماتهم لحاجات املتعلمين 

الباحثة من خالل عملها كمعلمة لغة   بمدرسة    طلبتهالدى    نجليزية اإل باللغة    االستماعمهارة    تنميةللمرحلة األساسية، ضرورة    إنجليزيةوالحظت 

األ   املعاول   وادي  البودكاست كوس  ن ساس ي، وذلك مللتعليم  التعليم  يلخالل استخدام تقنية   ة لجعل 
 
   أكثر جذبا

 
التعلم   وتشويقا أثر  زمنية   لفترة   وابقاء 

ف  . طويلة استقصاء  إلذلك  في  تحددت  الدراسة  مشكلة  مهارة    توظيف  أثر ن  تنمية  في  البودكاست  طلبة   االستماعتقنية    محافظةب  األول   الصف   لدى 

 الباطنة. جنوب

 :  الدراسةأسئلة   . 2.1

 يلي:  عمافي اإلجابة  الدراسةتتلخص مشكلة  
 األول بمحافظة جنوب الباطنة؟  أثر توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع لدى طالب الصفما  •

لصالح    القياسين القبلي والبعدي البودكاست في    باستخدام تقنية  الذين درسوا املجموعة التجريبية    طالب هل توجد فروق بين متوسطي درجات   •

 ؟ القياس البعدي 

    :الدراسةوض فر   . 3.1
 اآلتية:  الفروضإلى فحص الدراسة سعى ت

إحصائية  ال • داللة  ذات  فروق  الداللة    توجد  مستوى  متو   (α≤0.05)عند  طالب    سطبين  التجريبية  درجات  درسوا املجموعة  تقنية ب  الذين 

 البعدي الختبار مهارة االستماع.ادية في التطبيق ابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيومتوسط درجات طلبة املجموعة الضالبودكاست 

البودكاست وفي    (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   • الذين درسوا باستخدام تقنية  التجريبية  املجموعة  بين متوسطي درجات طالب 

 . القياس البعدي  والبعدي لصالح القياسين القبلي

 :الدراسةأهداف   . 4.1

 .توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع لدى طلبة الصف األول بمحافظة جنوب الباطنة أثرالتعرف على  فيالدراسة يكمن هدف 

 : الدراسةأهمية   . 5.1

 التالية: الحالي في النقاط الدراسة تتضح أهمية 

   .مواكب ملتغيرات العصر الحديثلخلق جيل جديد  املتنوعة التربوية االستفادة من مستحدثات التقنية •

التعلم لفترة زمنية   أثربفائدة مع االحتفاظ    وأعظم متعة  أكثر  التعلم    وجعل عملية  بة من خالل تفريد التعليم،مراعاة الفروق الفردية بين الطل  •

 .أطول 

على   • مهارة    أثرالتعرف  تنمية  في  البودكاست  تقنية  طلبة    نجليزيةاإل باللغة    االستماعتوظيف  وبيان    األول   الصفلدى  على  أثراألساس ي    ذلك 

 مخرجات العملية التعليمية. 

الذين يستخدمون الطرق التقليدية في  خاصة    بصورة   نجليزيةاإل اللغة  ومعلمي  عامة    بصورة من املؤمل أن يستفيد منها معلمو املرحلة األساسية   •

 . التعليمية ( في العمليةالبودكاست)لى توظيف التقنيات الحديثة التدريس ع
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 :الدراسة حدود  . 6.1

املوضوعية:  • تن  الحدود  املوضوعية من خالل  الحدود  لدى    ل او تتحدد  االستماع  مهارة  تنمية  في  البودكاست  تقنية  األول توظيف  الصف  طلبة 

 . بمحافظة جنوب الباطنة

 .2020/ 2019للعام  األول  الدراس ي فصلال في الدراسة طبقت :الزمانية الحدود •

 األساس ي.  األول  الدراسة على عينة من طالب الصف  طبقت :الحدود البشرية •

 التابعة ملحافظة جنوب الباطنة.  للتعليم األساس ي املعاول  مدرسة وادي  طبقت الدراسة في الحدود املكانية: •

 :الدراسةمصطلحات   . 7.1

 : "( أنها2010:55يعرفها الخليفة)  :تقنية البودكاست  •
 
على    تسجيله  أو  اإلنترنتعبر    ه ونشر ،  على فكرة التدوين الصوتي واملرئي  تقنية تقوم أساسا

   إليه  االستماعو ،  أجهزة أخرى 
 
 أما    ."في أي وقت  الحقا

 
تعليمية تصممها الباحثة    ( Pdf)  ملفات فيديو و و   ( Mp3عبارة عن ملفات صوتية )فهي    إجرائيا

 
 
 اآليباد أوتشغيلها على أجهزة الحاسوب الشخص ي  أواألساس ي والتي يمكن تحميلها  األول  للصف  نجليزيةاإل باللغة  االستماعلتنمية مهارة   إلكترونيا

(iPad ) آ عبر برنامج الواتس  إنترنتعلى متصفح  يحتوي هاتف نقال  أو( بwhatsApp و )في أي وقت وفي أي مكان ومشاهدتها إليها االستماع . 

أنها  االستماعمهارة    ( 27،  2011هادي )يعرف  :  االستماعمهارة   • "على  وفهم  :  املنطوقة،  الرموز  إدراك  يشمل  ش يء مسموع هو  إلى  االصفاء  حسن 

الوظيفة   وتحديد  املنطوق مدلولها،  الكالم  أن  الرموز  في  املتضمنة  أنها    ."االتصالية  تعرف على   
 
إجرائيا في  أما  الطالب  عليها  يحصل  التي  الدرجة 

 واملعد من قبل الباحثة.  نجليزيةاإل في مادة اللغة  االستماعاالختبار التحصيلي ملهارة 

أنه  :التعليم األساس ي • الدولة  د  تعليم موح"  :يعرف على  السلطنةتوفره  املدرسة  ممن هم   لجميع أطفال  على    يقوم،  عشر سنوات  مدته،  في سن 

االحتياجات  توفي واملهارات  التعليميةر  املعلومات  والقيم  ،  من  االتجاهات  من   التيوتنمية  املتعلمين  والتعلم    تمكن     أواالستمرار 
 
وفقا   التدريب 

وقدراتهم    مليولهم  التواستعداداتهم  هذا  يهدف  في  ،  تنميتها  إلىعليم  التي  املستقبل  وتطلعات  الحاضر  وظروف  تحديات   التنمية   إطارملواجهه 

 (.2001:3، وزارة التربية والتعليم ) "املجتمعية الشاملة

 الطار النظري:  .2

وأهم التعليم  تكنولوجيا  إلى  تشير  التي  املوضوعات  بعض  النظري  اإلطار  ومنها  يتناول  التعليم  أنماط  تطوير  في  في  تها  البودكاست  تقنية  توظيف 

 فيما يلي عرض لإلطار النظري:لطلبة في مختلف البيئات املدرسية، و لية التعلم في العديد من املقررات لعم

 أهمية تكنولوجيا التعليم على العملية التعليمية:   . 1.2

ا  في  األكبر  الدور  لها  وكان  التعلم،  أنماط جديدة من  فرز  في  التعليم  تكنولوجيا  في أسهمت  التعليم، والسيما  تحسين مخرجات  في  منها  الستفادة 

 والتي أشارت إليها العديد من الدراسات سواء في عملية التحصيل أو التفكير أو اكتساب املهارات.  الحديثة توظيف العديد من التقنيات

 2015)العدوان وقد أشار 
 
( بأن التعليم يرتكز على ثالث ركائز أساسية هي املعلم واملتعلم واملعلومة على اعتبار بأن التعليم التقليدي لم يزيد شيئا

ووسائطه املتعددة ( بأنه مع توظيف التقنيات الحديثة  2011)العنزي  بداع. ولهذا فقد أشار  ن ال بد من مواكبة التجديد واإل على املحتوى التعليمي، فكا

شرت من صوت وصورة وأقراص مدمجة أسهمت في تطوير أنماط التعلم. فكان لتوظيف التقنيات الحديثة األثر الواضح في القطاع التعليمي والذي انت

 (.2018الدحدوح، اإلنساني )قادرة على إظهار إبداعات العقل  والتي لهاإليجابية بسبب النواتج ا 

)  أوضحفقد   املعلمين قادرة على توظيف  2018آل سرور  تنمية مهارات  للتحديات، وأن  نتيجة  املهمة  األمور  التعليم تعد من  ( بأن تطوير عملية 

وتحسين   التعليمية  بالعملية  واالرتقاء  الضرور امخرجاتهالتكنولوجيا  من  أصبح  كما  املواد   ي ،  مختلف  في  التكنولوجيا  توظيف  على  املعلمين  تشجيع 

العنزي، املدمجة )األقراص  و التعليمية. فقد ظهرت أنماط جديدة من التعلم وخاصة اللوحات الذكية وتوظيف التعلم االلكتروني واملدارس االفتراضية  

2018) (Nair, 2012) (Susan et al., 2014). ( بأن الجيل الثاني للويب يعمل على تفعيل دور املتعلم في إثراء املحتوى الرقمي  2018وقد ذكرت الغامدي )

اال  املدونات والشبكات  أبرزها  للويب ومن  الثاني  الجيل  التطبيقات خصائص  الكترونية وتعكس هذه  بناء مجتمعات  االنترنت والتعاون في  جتماعية على 

 والبودكاست. 

سبق بأن تطور التكنولوجيا أفرز إلى ظهور أنماط جديدة من عملية التعلم وساعدت املؤسسات التعليمية على تطوير اآلليات نحو  ويالحظ مما  

 انتاج مخرجات جديدة تهدف في خلق جيل مسلح بالعلم وقادر على مسايرة كافة التحديات والعلوم الحديثة. 

 (: Podcastتقنية البودكاست )   . 2.2

)تعد   عام  أواخر  في  ظهرت  التي  التقنيات  من  البودكاست  ا 2004تقنية  في  استخدامها  انتشر  حيث  تسجيل  (،  خالل  من  التعليمية  لعملية 

 ما تستخدم في تعليم اللغات والتدريب بسبب إمكانية عادة تشغلها ا 
 
 . عدة مرات حسب رغبة الطالبملحاضرات وإعادة بثها وغالبا
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البودكاست  وتعد   أو مرئيةPodcast)تقنية  التي تستخدم سلسلة ملفات ووسائط متعددة صوتية  التطبيقات  ، والتي تبث عبر قناة  منها  ( إحدى 

الصوتي للبث  طريق    –ثابتة  عن  )التزامن  باإلنترنت  االتصال  بمجرد   
 
أوتوماتيكيا امللفات  وتحميل  القناة  هذه  في  االشتراك  من  األشخاص  تمكن  املرئي 

 (. 2013هارون،) الويب(

( ستانلي  البودكاست  (  Stanley, 2005وأشار  تقنية  العنكبوتية  بأن  الشبكة  أو مرئية على  برامج مسموعة  بامتداد   فيعبارة عن  ملفات صوتية 

(Mp3  تكون جاهزة للتحميل من قبل املتعلمين لحفظها على حواسبهم الشخصية أو على أي ،)( مشغلMp3 تجعل باإلمكان االستماع  إليها في أي وقت ) 

أما   اإلنترنت 2011ساطور )وفي وأي مكان.  يتم تحميلها بواسطة برامج من  اإلنترنت،  الفيديو على شبكة  أو  الصوتية  امللفات  لتوزيع  أنها وسيلة  ( فيرى 

، ليتم عرضها على مشغالت املوسيقى أو على أجهزة الكمبيوتر.
 
 أو تلقائيا

 
سهمت في تعزيز عمليات ( بأن تقنية البودكاست أ 2019وقد اشارت أكرم ) يدويا

 وفهم املادة بشكل أفضل. اللفظ الصحيح التعلم من خالل إمكانية الرجوع للمادة أكثر من مرة والتي تساعد الطلبة على حفظ 

التعليمية والتي تتطلب ويالحظ مما سق بأن تقنية البودكاست تعد من التقنيات الحديثة والتي تسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من القضايا  

   .النطق الصحيح وخاصة في تعليم اللغات وقراءة القرآن الكريم 

 تقنية البودكاست في التعليم: توظيف  أهمية   .1.2.2

(  2018. وقد ذكر سالمة )مع التطور التكنولوجي أصبح من الضروري العمل على تحسين أنماط التعلم من خالل توظيف التقنيات بصورة عملية

ي سهولة  بأن توظيف التكنولوجيا في عملية التعلم أسهمت في حل العديد من القضايا وخاصة في معالجة الفروق الفردية بين التالميذ، والذي يسهم ف

املعلومة   وفهم  تسهيل  بهدف  أكثر من مرة  املادة  قبلإعادة عرض  بطريقة ممتعة  من  و الطلبة  التكنولوجيا عزز من  أ .  استخدام  الإ ن  طلبة على قبال 

، وهذه التقنية لها العديد من الفوائد  في البيئة التعليميةالتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها  وتعد من (Sulaimani, 2017 ; Brown, 2014) استخدامها

 ونجملها بما يلي: ( 2019وأكرم ) (2012وعماشة والشايع ) (2005كامل )كل من والتي بينها 

 . من عناصر تشويق وتغيير في أنماط التعلم وذلك ملا تتضمنه الوسائط املتعددة ، املتعلم زيادة دافعية  •

املعلومات وفق املتطلبات في بعض  فهم على  الطلبةإمكانية تشغيل البودكاست للرجوع إلى املادة عدة مرات مما يسهل حفظ املعلومات ويساعد  •

 املواد.

 . تعلم العملية  ت الحديثة والتي من شأنها أن تدفع الطلبة في، من خالل استخدام العديد من األدوا للتعليم بة وتشويقهم  انتباه الطل جذب •

 . ، والذي يمكن الطلبة من االستماع عدة مرات للمادة التعليميةالطلبةالفروق الفردية بين  مراعاة  •

 . جماعيأو إمكانية استخدامها بشكل فردي  •

  ، باإلضافة إلى تقليل من تكاليف العملية التعليمية والتقليل من تكاليف التنقل من وإلى املدرسة التعلم لفترة طويلة من الزمن  أثراالحتفاظ ب •

 .بالنسبة للطلبة

التعليمية  بأن أهمية(  Laning, 2007)ويذكر الينج   العملية  واملشاهدة في أي    االستماعمكانية  إ   ي تمكن الطلبة منت وال  استخدام البودكاست في 

 املمكن  ومن، استذكار املواد الصوتية واملرئيةسهولة فهم و  ، إضافة إلىفي عملية التعلمأداة فعالة  زمان وأي مكان، فهي
 
لكتابة املالحظات   أن تكون بديال

  .داخل املحاضرة 

ه أن علم التقليدي إلى تعلم شيق وجذاب والذي من شأنويالحظ مما سبق بأن أهمية البودكاست تعد ذات أهمية كبيرة ألنها تخرج الطلبة من الت

إلى اعتمادهم على الذات ألن املادة التعليمية في تطبيق البودكاست تكون مسجلة والتي تمكنهم من الرجوع إليها عدة يزيد من مستوى تعلمهم ويدفعهم  

 مرات. 

 مجاالت استخدام البودكاست في التعليم   .2.2.2

والتي تتنوع ما    فيها،البودكاست  التي يمكن استخدام تقنيةجاالت العديد من املهناك  البودكاست تنوع استخدامها في البيئة التعليمية. و أن تقنية 

  (Goldman, 2018). فقد ذكر جولدن بين املشاهدة أو االستماع أو من خالل الدمج بين املشاهدة واالستماع
 
  بأن املدونات الصوتية شهدت ارتفاعا

 
كبيرا

، قفزت   2018، وفي عام  2018مليار في عام  13.7، و 2016مليار في عام  10.5نزيل، و مليارات ت 7، حيث بلغ إجمالي تنزيالت بودكاست من  2014في عام 

دولة، مع ما ال  155(. وأن البودكاست تغطي اآلن أكثر من  Locker, 2018مليار عملية تنزيل وتدفق للبودكاست ) 50إلى  Appleعمليات تنزيل بودكاست 

مليون حلقة. الناس يستمعون، والنمو مستمر، فإن إمكانية الوصول إلى البودكاست وتوافرها  18.5عرض بودكاست نشط وأكثر من  525000يقل عن 

التمري أو  التنقل  أثناء  البودكاست  إلى  العمل.منتشران على نطاق واسع، يمكننا االستماع  أو  الباحثين    ن  العديد من  ،  2004ومنهم )الكلوب،  وقد أشار 

 :تكمن فيما يلي (، بأن مجاالت استخدام تقنية البودكاست1996سالمة، 

 .كالشرائح الشفافة التعليميةلمواد لصاحبة مل املادة التعليميةتسجيل سهولة  •

 .الحاجةوالرجوع إليها وقت بشكل علمي تسجيل محاضرات وندوات ودروس  •
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باإلضافة إلى بعض الدوس التي تعد مهمة لتعليم   كتب والقصص العاملية وقصص األطفال الن الكريم و كالقرآ   أنواعها  بمختلفتسجيل الكتب   •

 وإطالع الطلبة عليها خاصة إذا كانت من املواد العلمية املصورة.

يها من معلومات والتي تعد بمثابة معلومات ومعارف تسهم في تعزيز فوكتابة ما يدور    الوقتتسجيل املقابالت الشخصية حيث توفر الكثير من   •

 األدب النظري في بعض املواقف.  

 . خاصة في تعلم الكثير من اللغات واملخارج والتي تتطلب تطبيق الفظ الصحيح الطلبةالنطق الصحيح عند بعض  وتعلم معالجة عيوب النطق  •

 ما تستخدم بشكل كبير في تعليم اللغات وبعض املواقف  والتي تهدف إلى ت  االستخدام في مختبرات اللغة •
 
علم الطلبة باالعتماد على الذات وغالبا

 . األخرى 

حتوي على الكثير  ا تويالحظ مما سبق بأن استخدام تطبيق البودكاست يعد ذات فائدة كبيرة للبيئة التعليمية ملختلف املستويات التعليمية، ألنه

التي تسهم   الفوائد  املصطلحاتمن  املهارات والتعرف على بعض  العقبات في تعلم بعض  الكثير من  الطلبة واملعلمين على تجاوز  فإن تطبيق   ،وتساعد 

 .اسهم في فهم الطلبة للكثير من املعاني واملفاهيم واللفظ للعديد من املصطلحات وخاصة في اللغة االنجليزيةالبودكاست 

 مهارة االستماع:   . 3.2

اال  مهارة  باإلضافة  تشير  املواد  بعض  إلى  اإلصغاء  وحسن  االنتباه  إلى  إدراكستماع  الخبرات   إلى  وتفاعل  مدلولها  وفهم  املنطوقة  اللغوية  الرموز 

 املحمولة في هذه الرموز مع خبرات املستمع وقيمه ومعاييره. 

السماع والسمع واالستماع واالتمهارة االستماع    فإن األذن،  تمثل  أكدت    وتعدصال، وهي متصلة مع  البشر، لقد  بين  املهمة  أدوات االتصال  من 

 األ 
 
 نماط التعليمية الحديثة على أهمية الجانب السمعي عند املتعلم باعتبار أساس اللغة، وأن طبيعة التواصل اللغوي تقتض ي متحدثا

 
وهذا   .   ومستمعا

وتحتل مهارة االستماع الركن األول في ترتيب تعلم مهارة اللغة،   (.  2010مدكور،  التعلم )أثناء عملية    علم اللغة على أهمية السمع عند املتعلم   ما أكده 

املدخل اللغة مهما كانت  االساس ي  وتعد  أ  الكتساب   في برامج هألنها تمثل 
 
م مهارات االستقبال واملعرفة، ولهذا فإن مهارة االستماع أصبحت جزاء مهما

ولهذا فقد  (.2017حلس والشوبكي، االستماع )% في عملية 45العديد من الدراسات بأن طالب املدارس يخصصون أكثر من  حيث أشارت .تعليم اللغات

أساليب تدريسها وخاصة وأن األجهزة  2000أشار خطايبة ) الحديثة في تطوير  التقنيات  اإلنجليزية يتطلب استخدام  اللغة  العيد من ( بأن تعليم  توفر 

 االستماع والتعرف على النطق الصحيح.  املناسبة السيما في مهارة الحلول 

 مهارة بعض املعلمين تتسم ويالحظ مما سبق بأن تعلم اللغة اإلنجليزية يتطلب  
 
من املعلم توفير آليات علمية صحيحة ونطق صحيح والذي غالبا

وتنمية مهارة االستماع من    التعليمية  فإن توظيف التقنياتيحة. وعليه  اللغة اإلنجليزية بصورة صح  اللفظ الصحيح ملفردات اللغة وخاصة في  بالضعف  

 .اللغة اإلنجليزي من قبل الطلبةشأنه أن يطور ويحسن عملية التعلم 

 مفهوم مهارة االستماع:    .1.3.2

. كما يقصد باملعنى اللغوي أن االس
 
تماع لغة: " السمع هو: ما قر في األذن من ش يء سمعه، ويقال: ساء سمعان، فأساء إجابة، أي لم يسمع حسنا

 (.256، 2004ابن منظور، حسنة )للكالم ينتج عنه إجابة 

: فقد تنوع تعريف مفهوم االصطالح غير أن املعنى العام بقي ضمن  
 
االجماع العام، أن االستماع هو بداية تعلم املتعلم، واالستماع أما اصطالحا

 .يعد من أهم عناصر الحواس في البشر وأنه من العناصر األساسية في عملية التواصل مع اآلخرين

شترك فيه األذن  بأنه: "عملية إنسانية ذهنية واعية مقصودة ترمي إلى تحقيق غرض معين يسعى إليه السامع، ت  ( 217،  2008عطية )فقد عرفه  

 .والدماغ"

البيئة   داخل  مقصودة  بصورة  بثه  يتم  ما  خالل  من  الصحيح  النطق  تعلم  على  الطلبة  قدرة  إلى  تشير  االستماع  مهارة  بأن  سبق  مما  ويالحظ 

 التعليمية، وأن هذه املهارة تكون هي نواة تعلم الطلبة للغة بصورة صحيحة.

 االستماع: مهارة أهمية  .2.3.2

املفردات والعلوم املختلفة، كما أن سماع الكلمات من شأنه أن يزيد   مهارة   عدت  االستماع من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الطلبة في اكتساب 

زيادة معارف في  وتسهم  الكتابة  دون  التغبير  ملها  همن قدرته على  تكون  ما   
 
التعليمية غالبا البيئة  وفي  الصحيحة.  واللفظية  االسالعلمية  الطلبة رة  تماع 

النصيب وفهم    للمعلم  التعلم  في عملية  )األكبر  أما    فإن.  (2009صومان،  املقررات  التلقين  بعملية  يكتفوا  املعلمين  الكلمات  بعض  الطالب من خالل 

 ( بأن أهمية االستماع لدى الطلبة تتمثل فيما يلي: 2012وقد ذكر مزيد )  (.2008عطية، املسموعة )
 التمييز بين األصوات والحروف واللفظ الصحيح للكلمات. قدرة الطلبة على  •

 إثر محصلة الطلبة اللغوية بالعديد من املعاني واأللفاظ والعبارات وبيان الصحيح منها. •

 تنمية التفكير النقدي لدى الطلبة عبر ما يسمعه من آراء واتجاهات وأفكار مختلفة في يتعلق ببعض املواضيع.  •

 األفكار بصورة مرتبة ومنطقية.  مساعدة الطلبة على تنظيم  •



 ....                                                                                           إيمان املعولية مادة اللغة النجليزيةأثر توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع  في  

 185-170، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 175 

 

 تنمية الذاكر السمعية للطلبة واالحتفاظ باملعلومات وتوظيفها في العديد من األماكن. •

 تنمية اللغة الشفوية واملنطوقة لطلبة بصورة علمية صحيحة. •

 .ل التلميذ فأحيانا يتأخر التلميذفاالستماع أساس ي في استيعاب وتحصي •

إلى   باإلضافة  العلوم  املزيد من  إلى  املراحل  كافة  في  الطلبة  تعلم  نحو  األساسية  املنطلقات  من  تعد  االستماع  أهمية  بأن  تعلم  يالحظ مما سبق 

لتوظ الطلبة  يحتاج  التي  املفردات  املزيد من  تعلم  في  كبيرة  بصورة  تسهم  االستماع  مهارة  بأن هذه  يخفى  وال  الصحيح،  والنطق  اللفظ  في يأسلوب  فها 

 مختلف مراحل الحياة ومختلف العلوم.  

 : عالقة مهارات تعلم اللغة باالستماع  .3.3.2

 من قبل الطلبة أو من قبل املعلمين، وغير   
 
 مميزا

 
ن الجهد األكبر يقع على عاتق الطلبة، ولهذا فإن أ أن تعلم اللغات لغير الناطقين بها تتطلب جهدا

التعليم التقنيات  من  العديد  لبعض توافر  الصحيح  النطق  الطلبة  تعلم  ومتنوعة  كثير  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  البرامج  توافر  وخاصة  الحديثة  ية 

تعزيز  املفردات فإن  شأنه    كلمة،  الطلبة من  لدى  يساعداالستماع  في    أن  الطالقة  نمو  )على  بالقراءة  (2007مصطفى،  الحديث  االستماع  أما عالقة   .

األساس   الطلبة من فاالستماع هو  يتمكن  اللفظ عدة مرات على  إعادة سماع  تتطلب  والتي  الحروف  بعض مخارج  في  الصحيح خاصة  اللفظي  للتعلم 

لمات واملعاني الوصول إلى الغاية والهدف، أما العالقة بين االستماع والكتابة فتتمثل في أن املستمع الجيد يتمكن من التمييز بين أصوات الحروف والك

اللفظية وينعكس بصورة إيجابية في التعبير الكتابي واللفظي   م ها بشكل صحيح، كما أن مهارة االستماع تمكن الطلبة من زيادة مفرداتهفيستطيع كتابت

 .(2010الخويسكي، لهم )

املزيد من  إ  إلى  الوصول  الطلبة من  يتمكن من خالل  الذي  النظري  الجانب  تمثل  االستماع  مهارة  بها  تتميز  التي  العالقة  الصحيحة ن  املفردات 

ت توفر  والنطق الصحيح، ولهذا فإن مهارة تعلم اللغة تتطلب املعرفة التامة في كيفية النطق الصحيح لأللفاظ والحروف وخاصة بأن تقنية البودكاس

 ما تكون 
 
 فيها صعوبة في عملية النطق.آلية معرفة اللفظ الصحيح ويمكن للطلبة من الرجوع إلى االستماع عدة مرات إلى بعض املفردات والتي غالبا

 : ُعمانتعليم اللغة النجليزية في سلطنة   . 4.2

في سلطنة   األولى  املرحلة  في  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  النظام    ُعمانيتم  يمثل  الثاني  أما  العام.  التعليم  نظام  األول  يمثل  متوازيين،  نظامين  وفق 

بإ السلطنة  التعليم األساس ي، فقد قامت  اإلنجليزية في نظام  اللغة  نبذة عن واقع  يلي  )التعلم األساس ي( وفيما  املطور تحت مسمى  اللغة  التربوي  دخال 

، وتمثل الصفوف من األول إلى الرابع "الحلقة 1998الصف األول االبتدائي أي في سن السادسة منذ العام  اإلنجليزية في مرحلة التعليم األساس ي بدء  من  

الجديد) اإلنجليزية  اللغة  وقد صمم منهج  دراسية،  لكل سنة  أسبوعية  الخطة سبع حصص  تشمل  كما  املرحلة  (،  English for meاألولى" من هذه 

 باملهارات والتوجيهات التي يحتاجها لكي يتمكن من النجاح في عالم متغير.  ويهدف املنهج الجديد إلى تزويد الطالب

تطبق فهي  األولى  الحلقة  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في  للطلبة  التحصيلي  املستوى  لرفع  البرامج  من   
 
عددا والتعليم  التربية  وزارة  الجولي    وتطبق 

( وبرنامج  Jolly Phonicsفونيكس  والثاني،  األول  للصفين   )(dolch املستوى لرفع  ومستمر  دؤوب  عمل  فهناك  األساس ي،  والرابع  الثالث  للصفين   )

 ( أن أهمية تقنية البودكاست في تعلم اللغة اإلنجليزية على النحو اآلتي: Bradyb et al., 2009(. وأشار برادي وآخرون )2017التحصيلي للطلبة)البدري،

املستخدم، مما يسمح بمراجعة املحتوى التعليمي، وبالتالي اكتساب الطلبة للغة بشكل أفضل   إعادة تشغيل امللف الصوتي أو تنزله على الجهاز •

 لغير الناطقين بها.  

للمعلم  • تسمح  التي  باألفالم  الصوتي  امللف  ربط  أو  املعلومات  التعلم  مصادر  وروابط  للمحتوى  الداعمة  بالصور  الصوتي  امللف  ربط  إمكانية 

 در تعليمية تتناسب مع طبيعة الطلبة وطرق تعلمهم. باستخدام املرئيات إليجاد مصا

ة استخدام البودكاست كأداة تتفاعل مع مهمات طرق التعلم، كاستخدام طرق تدريسية تعتمد على النموذج البنائي في التعلم أو النماذج املوج •

 للفرد الشخص ي.

الفئة املس •  الحتياجات 
 
تبعا الوقت  إدارة  للبودكاست وخاصة في  املعلم  عوائد عامة  الطالبتهدفة سواء من قبل  للطالب وقت  أو  ، بحيث توفر 

 التعلم املناسب وإدارته بنفسه. 

سته،  ومما سبق يتضح بأن تعليم اللغة اإلنجليزية يحتاج إلى جهد كبير من قبل املعلم ألن معظم الطلبة لديهم نفور من هذا املقرر لصعوبة درا 

يعرضهم إلى مزيد من االحراج، ولكن مع تطبيق البودكاست أتاح املجال للطلبة إلى تسجيل املادة والرجوع إليها وقت فإن اللجوء إلى املعلم عدة مرات ربما 

 الحاجة، وأن معظم الطلبة على دراية كبيرة بتنزيل امللفات الصوتية من اإلنترنت وامتالكهم ملشغالت الصوت.

 الدراسات السابقة:   . 5.2

 لحداثة تقنية البودكا
 
مجال التعليم في في البيئة العربية التي تناولت هذه التنقية في    ست في املجال التربوي فإن هناك القليل من الدراساتنظرا

 : مرتبة من األحدث إلى األقدم السابقة العربية ومنها واألجنبية فيما يلي عرض الدراساتدكاست في مقرر اللغة اإلنجليزية. مقررات متنوعة وظفت البو 
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لدى   قال على التحصيل الدراس ي في مقرر اإلحياءتوظيف تقنية البودكاست في بيئة التعلم الن أثركشف عن دراسة لل   (2018) الحارثي أجرتفقد  •

املنهواستخدم ،  الثانوي في الباحة  األول   ( طالبة من الصف27)  وتكونت عينة الدراسة من،  طالبات املرحلة الثانوية ج شبه التجريبي،  ت الباحثة 

الدراسة   نتائج  تقنية    إحصائية  ذات داللة   عن وجود فروقوأظهرت  اللواتي درسن باستخدام  التجريبية  املجموعة  بين متوسطي درجات طالبات 

والبعدي   القبلي  التطبيقين  في  وال  لالختبارالبودكاست  التذكر  التحصيليالتحصيلي عند مستوى  واالختبار  والتطبيق  االختبار   فهم  لصالح  ككل 

 . البعدي 

لدى طالبات املرحلة   نجليزيةاإل هدفت  الكشف عن فاعلية البودكاست التعليمي في تنمية مهارة التحدث باللغة بدراسة  (2018الغامدي )وقامت  •

بطاقة   تم استخدام  ولتحقيق أهداف الدراسة،  تم اختيارهم بالطريقة قصدية  ( طالبة44والبالغ )  ، وتكونت عينة الدراسة من املتوسطة بالباحة

املهاري  األداء  الدراسة    .مالحظة  نتائج  التي تستخدم أظهرت  الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات  بين متوسط  إحصائية  ذات داللة  وجود فروق 

عدي في بطاقة مالحظة مهارة التحدث  املجموعة التجريبية التي تستخدم البودكاست التعليمي في القياس الب يقة التقليدية ومتوسط درجات  الطر 

 . لصالح املجموعة التجريبية نجليزيةاإل باللغة 

لدى    االستماعالتعرف على فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات    إلىهدفت    ( 2017ي )و اوفي دراسة أخرى قام بها املشهر  •

وقد صمم الباحث أدوات الدراسة برنامج قائم على  ،  ولتحقيق هدف الدراسة أستخدم الباحث املنهج التجريبي،  طالب الصف السادس األساس ي

املالحظة وبطاقة  تحريري  واختبار  املتعددة  السادس  واخت  .الوسائط  الصف  طالب  من  شعبتين  العشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  الباحث  ار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات    إلىوقد توصلت الدراسة    .األساس ي

ملهارات   البعدي  الضابطة في االختبار  أهمهاأو وقد    .التجريبية  لصالح املجموعة  االستماعاملجموعة  التوصيات من  الدراسة بمجموعة من   :صت 

 . بمختلف املواد التعليمية وزيادة التحصيل الدراس ي االستماعتصميم وإنتاج برامج وسائط متعددة املباحث الدراسة ولذلك لتنمية مهارات 

لدى   نجليزيةاإل   النافد في مقرر اللغة  االستماعالتعرف على فاعلية القصص الرقمية في تنمية مهارات    إلىبدراسة هدفت    (2016وقامت الحربي ) •

( 24منهم )، ( طالبة44)الدراسة من  عينةواملنهج شبة التجريبي، وتكونت  املنهج الوصفيوتم استخدام  ، طالبات املرحلة الثانوية في مدينة الرياض

املجموعة   في  الرقمية طالبة  القصص  باستخدام  درست  التي  التقليدية20و)،  التجريبية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  املجموعة  طالبة من   ).  

باستخدام القصص الرقمية ذا فاعلية كبيرة في تنمية مهارات اإلسماع الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية في    إن التدريس  وأظهرت نتائج الدراسة

 . في مدينة الرياض  نجليزيةإل ا مقرر مادة اللغة 

املعاطي    دراسةأما   • ) أبو  مهارات  هدفت    ( 2015وآخرون  رقمية   أثر والكشف عن    نجليزيةاإل باللغة    االستماعالتعرف على  تعلم  كائنات   تصميم 

الثانوي. تكونت عينة الدراسة   األول   لدى طالب الصف   االستماعقائمة على الدمج بين أنماط التفاعل وتقنية بث الوسائط الصوتية لتنمية مهارة  

الدراسة60من) نتائج  التجريبي، وأظهرت  املنهج شبه  ، وتم استخدام 
 
التي   ( طالبا الثانية  التجريبية  للمجموعة  وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .  تدرس باستخدام كائنات تعلم رقمية قائمة على الدمج بين أنماط التفاعل وتقنية بث الوسائط الصوتية

،  فورنيايلامن خارج والية ك  نجليزيةاإل البودكاست في تنمية مقرر كتابة اللغة  الكشف عن فاعلية دراسة هدفت (Nguyen, 2011) ناجون  قامكما  •

 41)  تكونت عينة الدراسة منو ،  استخدمت الدراسة املنهج شبة التجريبيو 
 
 ( طالب18حدهما تجريبية وعددهم )أ على املجموعتين    ا قسمو   ( طالبا

 
  ا

 طالب  ( 23واألخرى الضابطة وعددهم )  واستخدموا تقنية البودكاست
 
تفوق املجموعة التجريبية أظهرت النتائج  و ،  يستخدمون التعليم التقليدي   ا

 التي استخدمت أداة تقنية البودكاست في اختبار الكتابة على املجموعة الضابطة التي استخدمت التعلم التقليدي. 

التعرف على فاعلية  ( Levitan, Mathison & Billings, 2010) ماسيثون وبنينك  ليفيتن و   قام  كما • تنمية   بدراسة هدفت  البودكاست في  تقنية 

اللغة   في  االبتدائي  الثالث  الصف  طالب  ك   نجليزيةاإل أداء  الدراسة    فورنيا،يلابوالية  أهداف  ،  التجريبي  شبه  املنهج  الباحثينستخدم  ا ولتحقيق 

الدراسة من    طالب(  112)وتكونت عينة 
 
)  مجموعتين أحدهما  إلىتم تقسيمهم    ا  45تجريبية عددهم 

 
)،  ( طالبا  58األخرى ضابطة وعددها 

 
،  ( طالبا

الدراسة نتائج  البودكاست  إلى  وأظهرت  تقنية  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  التي    تفوق  الضابطة  املجموعة  على  اللغويات  فهم  مهارة  في 

   .استخدمت التعليم التقليدي 

تنمية مهارة    أثرلكشف عن  ا   (Khany & abo-Nejadian, 2010)  ناجدين  خاني وأبو بينما هدفت دارسة   • البودكاست في  لدى   االستماعتقنية 

اإليرانيين شب،  املتعلمين  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت  الدراسة  أهداف  من)،  التجريبي  هولتحقيق  الدراسة  عينة   60تكونت 
 
طالبا تم   ( 

)  إلىتقسيمهم    30مجموعتين أحدهما تجريبية عددها 
 
)،  البودكاست()يستخدمون ملفات صوتية    ( طالبا الضابطة وعددهم   30واألخرى 

 
  ( طالبا

التقليدي  التعليم  اختبار    وأظهرت،  يستخدمون  في  البودكاست  تقنية  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  الدراسة  على    االستماعنتائج 

 املجموعة الضابطة التي استخدمت التعليم التقليدي. 
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   :منها الحاليةوموقع الدراسة  تعقيب على الدراسات السابقة

  على تقنية البودكاست بقة في مجال االهتمام والتي تركز مع الدراسات السا الحاليةخالل استعراض الدراسات السابقة يتضح توافق الدراسة من 

املنهج  ،  نجليزيةاإل باللغة    االستماعومهارة   املستخدم والذي هو  املنهج  القائم علىشبه  كما توافقت في  العينة  التجريبي  مجموعتين تجريبية    إلى  تقسيم 

على  ،  وضابطة جميعها  أكدت  فحيث  البودكاست  تقنية  توظيف  لدورهاضرورة  التعليمية  العملية  الطلبة  ي  لدى  الدراس ي  التحصيل  رفع  في   . الفعال 

مهارة   تنمية  في  البودكاست  تقنية  بأنها وظفت  السابقة  الدراسات  الدراسة عن  ع  نجليزيةاإل باللغة    االستماعوتميزت هذه  منعلى  التعليم   ينة  مرحلة 

 
 
 . نجليزيةاإل ى أهم مرحلة لتكوين مهارات اللغة األول كون مرحلة الحلقة األساس ي األول  طالب الصف  الصفوف الدنيا وهم  األساس ي وخصوصا

 : الطريقة والجراءات .3

 الدراسة وتصميمه: منهج   . 1.3

 تصميم ال( 1) الشكلح ، ويوضمع القياس القبلي البعدي  املنهج شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة استخدامتم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 التصميم شبه التجريبي للبحث  : (1شكل )

 : الدراسة وعينة مجتمع  . 2.3

 وطالبة  159والبالغ عددهم )بمحافظة جنوب الباطنة    األول   تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف
 
حسب اإلحصائيات الصادرة ( طالبا

 .من دائرة اإلحصاء التربوي باملديرية العامة للتخطيط واملعلومات التربوية

الدراسة فتكونت    54من )أما عينة 
 
الصف    ( طالبا  مجموعتين   إلى  مقسمينتم  ،  للتعليم األساس ي  املعاول   بمدرسة وادي   األول وطالبة من طالب 

والضابطة   بينالتجريبية  من  الشعبتين  اختيار  الست  تم  املدرسة    الشعب  الفي  الباحثةبالطريقة  كون  املادة   قصدية  في   معلمة  الطلبة  انتظام  وفيها 

 27( املجموعة التجريبية والبالغ عددها )1l1الشعبة )حيث مثلت   .الصفوف
 
شعبة أما ال،  تدريسها باستخدام تقنية البودكاست  والتي تم   وطالبة   ( طالبا

 27مثلت املجموعة الضابطة والبالغ عددها )ف (1/2)
 
 الدراسة:  عينةتوزيع   ( يوضح1)والجدول  .وطالبة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ( طالبا

 يوضح توزيع عينة الدراسة  :(1)جدول 

 مجموع أفراد العينة  عدد الطالب  التدريس  استراتيجية املجموعة  الشعبة 

 27 تقنية البودكاست  التجريبية  ل أو  /ل أو 
54 

 27 الطريقة االعتيادية  الضابطة ثان /ل أو 

 :الدراسةمتغيرات   . 4.3

 :وهي بمستويين هما، ويتمثل في طريقة التدريس :املتغير املستقل 

 .باستخدام تقنية البودكاستتدريس املجموعة التجريبية  •

 . تدريس املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية •

 وتتمثل في:  املتغيرات التابعة

 .األساس ي األول  لصفا  نجليزيةاإل باللغة  االستماعمهارة  •

التطبيق القبلي                              نوع المعالجة                            التطبيق                   مجموعات الدراسة  

 البعدي

 

 التجريبية  

 

 الضابطة  

 

ختبار ا

تحصيلي في 

الوحدة 

السادسة 

 My)بعنوان 

Classroom) 

من كتاب 

(classbook

) 1A 

التدريس باستخدام 

 ودكاستتقنية الب

التدريس باستخدام 

 الطريقة االعتيادية

ختبار ا

تحصيلي في 

الوحدة 

السادسة 

 My)بعنوان 

Classroom) 

من كتاب 

(classbook
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 :تؤثر في نتائجها وهي كي الالدراسة في بتوحيدها  املتغيرات التي تم ضبطها :املتغيرات الدخيلة

 .الدراسةاملعلم في نتائج  أثرالتجريبية والضابطة وذلك الستبعاد  :حيث تم اختيار معلم واحد ليقوم بتدريس املجموعتين :املعلم  •

  الصف األول وهم طالب  ،  يوذلك عن طريق اختيار طالب من نفس املستوى الدراس ،  حيث تم ضبط هذا املتغير  :الدراسة  الزمني ألفرادالعمر   •

 األساس ي.

 عن طريق تدريس املجموعتين التجريبية والضابطة نفس الوحدة الدراسية.   وذلك، م ضبط هذا املتغيرت :املحتوى الدراس ي •

التدريس • بلغت أسبوعين  :زمن  الزمنية والتي  الفترة ونفس املدة  الدراسية في نفس  الوحدة  الدراسية لل  تمت مراعاة تدريس  الخطة  مادة  حسب 

 االستماع. واملرتبطة بمهارة 

 :الدراسة أداة  . 5.3

التحصيلي كأداة لقياس   الدراسة االختبار  الدراس ي في  اعتمدت  الصف    االستماعمهارة  التحصيل  التعليم   األول ملوضوعات مقررة على طلبة  من 

يق أهداف الدراسة تم بناء اختبار ولتحق، نجليزيةاإل مادة اللغة من  (My Classroom) األول للفصل الدراس ي  الوحدة السادسة ُعمانة ناألساس ي بسلط

   أسئلة  (5اشتمل الجزء الثاني على )و ،  ( أسئلة5على )  األول   لجزء  اشتمل ا   والذي   االستماع
 
( أسئلة تقيس 10لغ مجموع أسئلة االختبار )بوبذلك  ،  أيضا

 : ةاآلتيلي بالخطوات يوقد مرت عملية بناء االختبار التحص، نجليزيةاإل دروس الوحدة السادسة من كتاب مادة اللغة  في االستماعمهارة 

 االستماع مهارة    بالتركيز على  والضابطةقياس املعرفة القبلية لدى طالب املجموعتين التجريبية    إلى  االختباريهدف    :االختبارتحديد الهدف من   •

 القبلي. االختبارطالب املجموعتين على  من تكافؤلتأكد 

 باملدرسة. األساس ي الصف األول لدى طالب  نجليزيةاإل  باللغة االستماعاالختبار ليشمل مهارة  إعدادتم  :االختبارتحديد مهارة  •

االختبار • نوع  األسئلة  :تحديد  اختيار  ا   تم  نمط  االختبار  والخطأ،  لصواب  باستخدام  من  النوع  والسهولة  هذا  باملوضوعية  ربما وكذلك  يتميز 

  إلىباإلضافة  األساس ي  األول كون عينة الدراسة من طالب الصف لوجود صعوبة في كتابة الكلمات 
 
 بسهولة.  إمكانية تحليل نتائجها إحصائيا

أسئلة   • االختبار  :وبنائها  االختبارصياغة  أسئلة     أن  تم مراعاة بحيث  ،  تمت صياغة 
 
دقيقة علميا األسئلة     تكون 

 
الغموض   وخالية،  ولغويا ، من 

 .للطالب والعقليي مناسبتها للمستوى الزمن  إلى باإلضافة

 .وذلك إلتباع الدقة واملوضوعية في احتساب الدرجات، عداد نموذج اإلجابة الصحيحة من أسئلة االختبارإ تم  •

 : الدراسةمحتوى أداة   . 6.3

اللغة   كتاب  بتحديد  الباحثة  لل  األول   للصف  نجليزيةاإل قامت  السلطنة  مدارس  في  الدراس ي  األساس ي  السادسة    األول فصل   My)الوحدة 

Classroomوتقسي التقنية  لهذه  كمحتوى  مع    إلىة  م(  تتناسب  واملحتوى   استراتيجيةعناصر  األهداف  وتم عرض  على    التدريس  من  املقترح  مجموعة 

املشرفاملحكمين وه اللغة  و األ   واملعلمات  التربويات   ات م من  في  بتحديدكما    .نجليزيةاإل ائل  الباحثة  والوسائل    قامت  في،  مناسبة  األكثراملصادر   تمثلت 

املطلوبة   التعليمي    إلنتاج وتصميم الوسائط  البودكاس  (PDF)  ملفات)البرنامج  الصوتية واملرئية  وملفات  أ ت  التعليمي واملقاطع وفيديوهات  نفوجرافيك 

  من  ( (Class book( من كتاب  (My Classroomالسادسة  تحتويها الوحدة الدراسة    لنصوص التيل االستماعمن خالل الجزء الخاص ب  (MP3)الصوتية  

  .الدراس ي األول الفصل 

 :الدراسة أداةصدق   . 7.2

من صدق   التحصيلي  البرنامجتم عرض  ،  الدراسةأداة  لتحقق  في    نجليزيةاإل باللغة    االستماعمهارة  تنمية  لقياس    (ي والبعد  -يالقبل)  واالختبار 

العامة للتربية والتعليم    ائل ومشرفات تربوياتأو   من معلمات  نجليزيةاإل في مجال تدريس اللغة  ،  ية على مجموعة من املحكميناألول  صورتها   في املديرية 

ومالحظاتهم حول االختبار    راءهم آ وذلك إلبداء  ،  نجليزيةاإل تدريس اللغة    وأساليبفي مناهج    ية التربية بالرستاقكلأساتذة من  بمحافظة جنوب الباطنة و 

 آراءهمو وبناء على مالحظات املحكمين إضافة فقرات مناسبة أو وحذف ، فقراته وضوحومدى  هللهدف الذي أعد من أجلفقرات االختبار  ومدى مناسبة

  .حتى أصبح بصورته النهائية التحصيلي بعض فقرات االختبارتم تعديل 

 : الدراسةأداة ثبات   . 8.3

 20ثبات أداة الدراسة تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ) للتحقق من
 
الصف  وطالبة من طالب   ( طالبا

  (20)كودر ريتشاردسون  وتم حساب الثبات باستخدام معادلة  ،  ( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 1-4األساس ي )للتعليم    وادي املعاول بمدرسة    األول 

 . وجود ثبات لالختبار ( وهي قيمة مرتفعة وهذا يدل على0,89) ي و اوكان يس

 أداة الدراسة:معامل الصعوبة والتمييز لفقرات 

 ( يبين نتائج ذلك.3تم حساب قيم معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات، والجدول )
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 قيم معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات : (3جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة  الفقرة

1 0.401 0.660 
2 0.725 0.582 
3 0.632 0.694 
4 0.601 0.386 
5 0.603 0.694 
6 0.525 0.716 
7 0.495 0.434 
8 0.524 0.463 
9 0.443 0.692 

10 0.675 0.393 

( الجدول  من  )3يتبين  بين  تراوحت  الصعوبة  معامالت  قيم  أن   )0.401( وبين  التمييز  0.725(  معامالت  قيم  وأن  بين(،  وبين  0.386)  تراوحت   )

 (، وهي قيم جيدة وضمن املدى املقبول. 0.716)

 تكافؤ املجموعتين قبل التطبيق: التحقق من 

 ( يبين نتائج ذلك.2تم التحقق من تكافؤ املجموعتين باستخدام اختبار )ت( على نتائج القياس القبلي، والجدول )

 (: نتائج التحقق من تكافؤ املجموعتين على االختبار القبلي 2جدول )

 املجموعة 
 الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة  

 ت 
 مستوى الداللة  الحرية درجات  

 0.953 5.703 التجريبية 

1.349 52 0.183 
 1.754 5.185 الضابطة

( الجدول  من  )ت(  2يتبين  قيمة  بلغت  حيث  املجموعتين،  تكافؤ  على  يدل  وهذا  للمجموعتين،  الحسابية  املتوسطات  بين  فروق  وجود  عدم   )

(1.349( الداللة  مستوى  عن  دالة  غير  قيمة  وهي  على  (  0.183(  الدراسة  تطبيق  بصالحية  يعني  مما  املستوى  في  املجموعتين  تكافؤ  إلى  يشير  مما 

 املجموعتين. 

 : الدراسةإجراءات   . 9.3

، واإلطار النظري والدراسات السابقة   ه ومتغيراته والتعريفات اإلجرائية للبحثوأسئلت،  الدراسةتحديد مشكلة    على األدب التربوي ثم   طالعبعد اال 

 : حيث اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلنية، الدراسةمشكلة  تحددت بهة لإلجابة عن السؤال الذي اآلتيتم القيام باإلجراءات 

في ضوء تقنية البودكاست    نجليزية اإل املوجودة في كتاب اللغة    األول   للفصل الدراس ي ((My Classroom صياغة الوحدة الدراسية السادسة  إعادة  •

 .االستماعواألنشطة واالختبارات القصيرة في مهارة  من حيث األهداف واملحتوى 

ا  • وفيديوهات  وملفات  ينفوجرافال تصميم مقاطع صوتية  البودكاست  pdf))ك  تقنية  تدريسهاملحتوى    قائمة على  املراد  بمهارة    الوحدة  واملرتبطة 

  االستماع.

 . ومالحظاتهم في التعديل آراءهم املحكمين واالستفادة من  مجموعة من عرض أدوات الدراسة على •

   املحكمين ومالحظاتهم. في ضوء آراء الدراسة الصورة النهائية ألدوات إعداد •

 .عينة الدراسة بالطريقة القصدية كون الباحثة معلمة املادة  راختيا •

 تقسيم العينة  •
 
 مجموعة تجريبية تدرس باستخدام تقنية البودكاست ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية.  إلى عشوائيا

 . القبلي تم إخضاع عينة الدراسة التجريبية والضابطة للتطبيق االختبار للتأكد من تكافئ وتماثل املجموعات  •

الصف  • ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة عشوائية من طالب  الدراسة وتم حساب  األول   التحقق من  الثبات   معامل  األساس ي من خارج عينة 

   .(20)كودر ريتشاردسون باستخدام معادلة 

على  وتنفيذتطبيق   • القائم  املجموعة    البرنامج  طالب  على  البودكاست  أسبوعين  التجريبيةتقنية  الضابطة   في  ملدة  املجموعة  طالب  يدرس    حين 

 . بالطريقة االعتيادية

 .تم إخضاع املجموعتين التجريبية والضابطة للتطبيق البعدي لالختبار (تقنية البودكاست) التعليمي فاعلية البرنامج مدى  للتأكد من •

 .وجمع البيانات االختبارتصحيح  •

 البيانات  معالجة •
 
 .ورصد الدرجات  SPSS اإلحصائيبواسطة البرنامج  إحصائيا

   .الدراسةنتائج  ضوء  وتقديم التوصيات واملقترحات في، نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها تحليل •
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 :بالدراسةاملستخدمة  الحصائيةاملعالجات . 10.3

 .(20) معادلة كودر ريتشاردسون  حساب معامل ثبات االختبار باستخدام تم  •

، والضابطة قبل البدء بتطبيق الدراسة عن طريق حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  من تكافؤ املجموعتين التجريبية  التأكدتم   •

للعينتين )ت(  اختبار  املجموعة    (Independent-sample t-test)املرتبطة    واستخدام  طالب  درجات  متوسطي  بين  الفروق  داللة  لحساب 

  .االستماعة هار التحصيلي مل الختبار ي في التطبيق البعد بيةالتجري

 باستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة. ل للبحثاملستقللمتغير  ثرحساب حجم األ •

 ومناقشتها:  الدراسةنتائج  .4

بمحافظة    األول   الصف  طالبلدى    االستماعتنمية مهارة    في  توظيف تقنية البودكاست   أثر : ما  الذي ينص على   األول   السؤال النتائج املتعلقة ب   . 1.4

 ؟ الباطنةجنوب 
تم لإلجا السؤال  الداللة    بة على  إحصائية عن مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  ال  التالي:  الفرض    طالببين متوسط درجات    (α≤0.05)صياغة 

الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي   الضابطة  املجموعة  طلبةاملجموعة التجريبية الذين درسوا بتقنية البودكاست ومتوسط درجات  

 ن ذلك. ي( يب4)والجدول ، لعينتين مستقلتينت( )استخدام اختبار . والختبار الفرض تم الختبار مهارة االستماع

 البعدي  االختبار  والضابطة فياملجموعة التجريبية  الفروق بينلداللة نتائج اختبار )ت( : (4)جدول 

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املجموعة 
 قيمة

 ت 

 درجات  

 الحرية 
 مستوى الداللة 

 2.06 7.89 التجريبية 
3.031 52 0.004 

 1.25 6.48 الضابطة

 أثروهذا يدل على وجود  ،  وكانت الفروق لصالح املجموعة التجريبية،  ( وجود فروق بين املتوسطات الحسابية للمجموعتين4)يتبين من الجدول  

 . االستماعلتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة 

( بلغت قيمة )ت(  )3.031حيث  الداللة  التجريبية0.004( وهي دالة عن مستوى  املجموعة  املجموعتين لصالح  بين  إلى وجود فروق    ، ( مما يشير 

 ارة االستماع لدى طالب املجموعة التجريبية. في تنمية مه وهذا يشير بأن تقنية البودكاست كان لها تأثير إيجابي

مهارة  و      تنمية  على  البودكاست  تقنية  توظيف  في  أثر  وجود  الباحثة  الصف  االستماعتعزو  وادي   األول   لدى طالب  مدرسة  للتعليم   املعاول   في 

( السادسة  الوحدة  البرنامج، حيث تم عرض دروس  إلى طريقة عرض  الطالب    (My Classroomاألساس ي  واملرتبطة بمهارة    A1  (Classbook)من كتاب 

  Pdf)ات )ت أنفوجرافك التعليمية، وملف(، ومقاطع مرئية وفيديوهاMp3بطريقة تقنية البودكاست التعليمي وذلك باستخدام مقاطع صوتية ) االستماع

البودكاست   تقنية  دور  إلى  إضافة  أهدافه،  البرنامج وتحقيق  لدراسة  وتشويقهم  إلى جذبهم  أدى  بطريقة سهلة  مما  للطلبة  التعليمية  املادة  توصيل  في 

الفرصة ملزيد من إلتقان في التعلم  وممتعة، وإثارة حماس ودافعية الطالب نحو التعلم األمر الذي ينعكس على التحصيل الدراس ي لدى الطلبة، مما أتاح 

 لها أكثر من مرة.  االستماعللمتعلم إمكانية إعادة املشاهدة و ومراجعة الدرس ألنها ليست محصورة بزمن الحصة إذا تتيح  االستماعوتنمية مهارة 

إمكانية كما تعزو الباحثة ذلك إلى أن تقنية البودكاست تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين، حيث توفر لهم التعلم خارج الحصة وذلك من خالل  

 
 
البودكاست مرارا    تشغيل ملفات 

 
أي ج  وتكرارا الحصة باستخدام  الهاتفهاز محمول  ملراجعة  أي زمان ومكان وإعادة عدة مرات.  أو  وتتفق     املتنقل في 

(، حيث أثبتت هذه الدراسات فاعلية توظيف تقنية البودكاست في تنمية 2015)  وآخرون   ي (، ودراسة أبو املعاط2018)  يالحارث  هذه النتيجة مع دراسة:

 .نجليزيةاإل باللغة  االستماعمهارة 

املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام   طالبهل توجد فروق بين متوسطي درجات    :الذي ينص على   السؤال الثاني النتائج املتعلقة ب   . 2.4

 تقنية البودكاست في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي؟ 

إحصائية   داللة  توجد فروق ذات  ال  التالي:  الفرض  تم صياغة  السؤال  التجريبية   طالببين متوسطي درجات    (α≤0.05)لإلجابة على  املجموعة 

لصالح   والبعدي  القبلي  القياسين  في  البودكاست  بتقنية  درسوا  لعينتين مرتبطتين،    .البعدي القياس  الذين  اختبار)ت(  استخدام  تم  الفرض  ولفحص 

 ( يبن نتائج ذلك. 5والجدول )

 درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي   الفروق بيننتائج اختبار )ت( لداللة : (5جدول )

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي القياس 
 قيمة

 ت 
 مستوى الداللة  درجات الحرية 

 0.953 5.703 القبلي
-4.855 26 0.000 

 2.06 7.89 البعدي 
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الجدول  من  درجات  5)  يتبين  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تقنية  (  باستخدام  درسوا  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب 

والبعدي  القبلي  القياسين  بين  القياس،  البودكاست  لصالح  الفروق  )  البعدي   وكانت  ت  قيمة  بلغت  الداللة   ،(4.855حيث  مستوى  عند  دالة  وهي 

، للتعليم األساس ي  املعاول   في مدرسة وادي    الصف األول لدى طالب    االستماعتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة  وهذا يدل على فاعلية  ، (0.000)

 كان كبير  ثروهي قيمة تدل على أن حجم األ،  (0.48ي )او وكان يس ثروتم حساب حجم األ
 
  .ا

البودكاست    وهذا  تقنية  فاعلية  يؤكد  بيئات  ما  ضمن  حديثة  النقالكطريقة  الطالب    إذا   التعلم  املحتوى    طالع اال يستطيع   التعليمي ومراجعة 

ساهم وبشكل ، مما يلاآل أو الحاسب لنقالقات وعبر استخدام الهاتف ا و أكثر من مرة وبمختلف األ  إليه االستماع أوويكمن مشاهدته باستمرار  للدروس 

 .لدى الطلبة االستماعيساهم في تنمية مهارة  ره الفهم املسموع والذي بدو  استيعابفعال في 

في كل مكان    ل عملية التعلم حيث توفر تقنية البودكاست املادة التعليمية للمتعلمينيتسهكما تعزو الباحثة ذلك إلى أهمية تقنية البودكاست في  

للمتعلمين   ويعطي فرصة     أو مشاهدة   االستماعوزمان 
 
   الدروس من معلميهم مرارا

 
بصورة شيقة،  وتكرارا تعلمها  املراد  املادة  تقديم  بالتالي   على  وممتعة 

املزيد من   واكتساب  أفضل  االنتباه وإثارة دافعية  املهارات.تساعدهم على تحقيق تعلم  التقنية على جذب  التعلم   كما تعمل هذه  ، الذاتي   الطلبة نحو 

 . أطول  زمنية لفترة  ثروتساعدهم على اكتساب الخبرات وجعلها باقية األ

مع  وتتفق النتيجة  السابقة  هذه  أكدت    (Nguyen, 2011)دراسة  و   ، ((Levitan, Mathison & Billings, 2010  كدراسة  الدراسات  على حيث 

توظيف وخاصة  فاعلية  الحديثة  التعليمي  تقنية  التقنيات  وتطوير    في  البودكاست     التعليميةالعملية  تحسين 
 
شكال التعلم    باعتبارها  أشكال  من 

  .لكترونياإل

 :التوصيات  . 3.4

الكبير لهذه التقنية في تنمية مهارة   ثراأل إلى الحاليةإذ أشارت نتائج الدراسة ، االستماعضرورة االهتمام بتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة  •

   .األول  لدى طلبة الصف االستماع

   .ة التعلم من خالل التحصيل الدراس ياليفي زيادة فع أثردراسية واملواد الدراسية ملا لها من البودكاست في جميع املراحل ال توظيف تقنية ضرورة  •

لها من   • ملا  البودكاست  التعليم وخاصة تقنية  الحديثة في  للتقنيات  املادي  الدعم  التدريس والتحصيلإ ثار  آ توفير  نتائج   يجابية على  كشفت عنها 

 الدراسة. 

 . في العملية التعليمية  وتصميم ملفات البودكاست وتوظيفها إلنتاجاملعلمين  أهمية تدريب •

 املقترحات:   . 4.4

 نها تقترح اآلتي: إف الحالية،من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

   عامة.دراسية أخرى  والقراءة وموادمن الدراسات والبحوث املماثلة لهذه الدراسة في مهارات اللغة االنجليزية األخرى مثل التحدث  إجراء املزيد •

 أخرى. لتعليمي في تنمية متغيرات الدراسات عن فاعلية تقنية البودكاست ا  املزيد منإجراء  •

 التعليمية. إجراء دراسة عن معوقات استخدام تقنية البودكاست في العملية   •

 :املراجع

: املراجع العربية
ً
 :أوال
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Abstract: The study aimed to identify the impact of the use of podcast technique in the development of 
listening skills in the English language for first grade in South Batinah Governorate. The sample included (45) 
students of the first-grade primary school with (27) students for the experimental group, and (27) for the 
control group. To achieve the objectives of the study, a reading test was developed before and after the end of 
the study. The results showed that there was an effect on the use of podcast technique in the development of 
listening skill in English language for first grade students in South Batinah Governorate. The results showed 
that the experimental group who studied using the podcast technique increased their listening skills to the 
control group in the test Dimensional achievement. 

Keywords: podcast technology; of listening skills; English language. 
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