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 أثر أساليب دعم األداء يف احلىسبة السحابية على
 تنمية مهـارات الصىت لطفل الروضة

 

 إعــداد                                  
 أحـمد ســـامل عىيس محادد.                                             

                                          
 ة ــــدمــقـمـال

، فقد قمبت ىذه التكنولوجيا رأسا عمى عقب حديثاً  الحوسبة السحابية مجالً 
استخدام وسائل التخزين، أو الطريقة التي نتحقق وندير بيا موارد الحوسبة لمساعدة 

مثل نظم التشغيل أو  السحابية المعالجة أو أي مستوي أعمي من عناصر الحوسبة
 نشيدىا التى اإلنجازات أحد السحابية الحوسبة ُتَعدو ، ، وغيرىاتطبيقات البرمجيات

 اآللى الحاسب بعد الثالثة الثورة بوصفيا المعمومات تقنية مجال فى الراىن الوقت فى
 كخدمات، الحاسوبية الموارد تقديم فييا يتم التى األساليب أحد وىى اإلنترنت، وشبكة
 جياز خالل من منيا، لالستفادة اإلنترنت عبر إلييا الوصول لممستخدمين ويتاح
 عبر خدمات صورة فى لممستخدم البيانات كافة بتقديم يقوم نموذج فيى خادم،
 .  الشبكة

ال عبر البيئات اإللكترونية القائمة عمى الفع  يتم التواصل اإللكتروني و 
 اتومعمملألطفال الحوسبة السحابية في تنمية كافة الميارات والمفاىيم المختمفة 

 تسيم التربويين يتبناىا التى التعميمية والمساعدة الدعم تقديم إنكما ، رياض األطفال
 محددة مختصرة توجييات تقديم فيتم أدائو لنتيجة تبعاً  تعمممُ  كل حتياجاتا مقابمة فى
 التالية الخطوة إلى ينتقل الصحيح األداء إلى المتعمم يصل وعندما األمر بداية في

 في المتعمم فشل ذاإ ماأ لو، المصاحبة التوجييات خالل من المطموبة الميمة ألداء
 تيال الكافية التوقعات عطاءإ مع ،تفصيالً  كثرأ توجييات تقديم فيتم ةالميم داءأ

 نتيجة وبيان لكترونياإل المرشد تدخل قبل ليوإ وتوجيي تم ما بتطبيق لممتعمم يسمح
 استراتيجيات بتعدد ةالفتراضي التعمم بيئات ضمن داءاأل دعم نماطأ وتتعدد داء،األ
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   (ٙٗ ، ٕٕٔٓ، حشمت رمضان) التعميمية البرامج خالل من تقديميا شكالأو 
 ذكر فقد و،ئوبنا المحتوى تنظيم أىمية عمي المعرفي العبء نظرية وتؤكد

 تفاعل من القميل يتضمن بسيط محتوي تقديم أن( cooper  ،1998) كوبر
 بالبعد ىأوص كما النص، ستيعابا عمى قادراً  الطالب يجعلو  ،المعرفية العناصر

 غير تعمم إلى يؤدي ذلك ألن ،التفاعل من عالية مستويات المحتوى تضمين عن
 عن اإلمكان قدر بتعادوال الذاكرة عمى المعرفي العبء زيادة بسببوذلك  فعال،
 .التعمم عممية من تقمل أن شأنيا من التي المعمومات فى المعرفية ةالزياد

لى ضرورة تعدد وتنوع إ( ٕٜ ،ٖٕٓٓوقد أشار )محمد عطية خميس،
، وذلك التي تيدف إلى مساعدة المتعممين واستراتيجات وأنماط تقديم الدعم والتوجي

بما يتالءم مع احتياجاتيم وخصائصيم بما يسيل عمييم في نفس الوقت أداء ميام 
سب مستوى وخبرة تقديم درجات وأنماط مختمفة من الدعم تنا يتمالتعمم بنجاح، حيث 
، كما تتعدد طرق تقديم الدعم تبعًا لطبيعة كل موقف تعميمي كل متعمم عمى حده

 واليدف المرجو تحقيقو من خاللو.
بأنو  (ٕٛ،  ٕٓٔٓ،  Jingyan)مفيوم الدعم فيعرفو جنجيان أما عن 

تقديم المساعدة في ا المعممون األكثر دراية ومعرفة يعممية تربوية يستطيع من خالل
لى أداء الميام التي ل يستطيعون أداءىا بأنفسيم ولتمكين إلممتعممين عند الحاجة 

 المساعدات عند حدوث التعمم.المتعممين من تحقيق أىدافيم وتالشي تمك 
أن الدعم يقدم لممتعمم إما من خالل  (Mary  ،ٕٓٓٛ  ،78)ترى ماريو 

جتماعي أو باستخدام التكنولوجيا والتي يتم توفيرىا من قبل المعمم أو التفاعل ال
الموجو، لتمكن المتعمم من إكمال الميمة وتقود إلى مزيد من التعميم، كما أكد كل 

ىتمام عمى ضرورة ال( ٛٙٔ،  ٕٔٓٓ،  (Alessi & Trollipمن ألسي وتروليب 
لتفاعمية، وذلك بيدف الوصول بتصميم أنماط مختمفة لتقديم الدعم داخل البرامج ا

إلى برنامج فعال يوفر البناء الذي يساعد المتعمم عمى أن يظل موجيًا بشكل سميم، 
 أو أن يستعين ىذا التوجيو الصحيح عندما يتعثر ويصبح تائيًا داخل البرنامج .              

عمى أىمية تقديم أنماط  (ٕٖ،  ٖٜٜٔ،  Whelley) وقد أكد وييممي
ستخدام كل من الصور والمغة المفظية سواء المقروءة أو امتنوعة لمدعم مثل 
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المسموعة في عمميات توجيو المتعممين ومساعدتيم عمى تعمم الميارات المختمفة، 
كما أوصى بضرورة تقديم تمك التوجييات في أوقات مختمفة أيضًا بما تتناسب مع 

من يعانون من صعوبات في ء المتعممين، خاصة إذا كانوا ماحتياجات وقدرات ىؤل
 .التعمم
 ثــالبح كمةــــمش

 ،التفاعمية عامةالتعميمية تعدد أنماط تقديم الدعم من خالل برامج الكمبيوتر ت
فيناك من استخدم  والبرامج اإللكترونية المقدمة عبر مواقع اإلنترنت بصفة خاصة،

تقديم الرسومات والصور والمغة المفظية سواء المقروءة أو المسموعة في تصميم أداة 
وىناك من ، وتنمية ميارات الوعي الصوتي واألداء الصوتي ألطفال الروضة، الدعم

في توجيو أداء المتعممين  ،ة الفوريةععتمد عمى نموذج األداء الصحيح والتعذية الراجا
، ىذا باإلضافة إلى اختالف توقيت تقديم بتكرار األداء لمطفلير الفرصة بجانب توف

، فيناك من قدمو قبل بدء األطفالالدعم بما يتالءم مع احتياجات وقدرات ىؤلء 
، وىكذا تعددت تمك األنماط الطفلميمة، أو أثناء مراحل تدريب في أداء ال الطفل

وخصائصيم ومستوى  طفالحاجات األتبعًا لطبيعة موقف التعمم واليدف منو بجانب 
، وكذلك تقديم وتنمية ميارات الوعي الصوتي واألداء الصوتي باستخدام الدعم أدائيم

الثابت بالرسوم المتحركة والدعم الثابت بالصور المتحركة، وأييما أفضل كنمط يتم 
 استخدامو في برامج الكمبيوتر التعميمية المقدمة لألطفال.

 ثـــئمة البحــــأس
تنمية  عمىتوظيف الحوسبة السحابية فى ما أثر أساليب دعم األداء  الرئيس: السؤال

ويتفرع من السؤال ؟  الروضةألطفال والوعي الصوتي  الصوتيميارات األداء 
 -الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

 ؟  الالزمة لطفل الروضةوالوعي الصوتي ما ميارات األداء الصوتى  .ٔ
ما أثر أساليب دعم األداء القائمة عمى توظيف الحوسبة السحابية فى تنمية  .ٕ

 لطفل الروضة ؟ والوعي الصوتي ميارات األداء الصوتي 
 ؟ ةطفل الروضبيئات اإللكترونية لسموب الدعم المناسب في الأما  .ٖ
ما أسس بناء المنظومة اإللكترونية المقترحة عبر اإلنترنت القائمة عمى توظيف  .ٗ
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 ؟ فى تنمية ميارات األداء والوعي الصوتى  الحوسبة السحابية لطفل الروضة
 ييدف البحث الحالي إلى : :   ثــداف البحـــــأه
 .  لطفل الروضةتعرف ميارات الوعي الصوتي الالزمة  -
  . لطفل الروضةالالزمة تحديد ميارات األداء الصوتي  -
القائم عمى الحوسبة بناء البرنامج التدريبي اإللكتروني المقترح عبر اإلنترنت  -

 .أطفال الروضةفى تنمية األداء الصوتي لدى السحابية 
فى البيئات اإللكترونية القائمة عمى التعرف عمى أسموب دعم اإلداء المناسب  -

 لطفل الروضة.توظيف الحوسبة السحابية 
 : يما يميفيفيد قد  في أنوتنبع أىمية ىذا البحث  ث :ـــمية البحــــأه

 األهمية النظرية : 
ستفادة منيا فى إبراز دور تطبيقات الحوسبة السحابية في مجال التعميم، وال -

  مجال التعميم اإللكتروني ، وتنمية مفاىيم وميارات أطفال الروضة.
الحوسبة السحابية، فتح المجال أمام الباحثين، والمتخصصين لالىتمام بتطبيقات  -

 التعميم المختمفة. تومحاولة الستفادة منيا في مجال
 األهمية التطبيقية : 

لألطفال مج ا: حيث تفيدىم في تقديم بر  مخططي البرامج اإللكترونية التعميمية -
 مرحمة البتدائية.وال

: حيث تمدىم بقائمة بجوانب التنمية  مطورييارياض األطفال و مخططي مناىج  -
المينية في مقرر القراءة لمعممي المرحمة البتدائية، وتوقفيم عمى مستوى تحصيل 

 ، كما تمدىم بالبرنامج التدريبي التفاعمي.األطفال
دراسات أخرى تيتم بالتعميم اإللكتروني واتجاىات لالدراسة تيح الباحثين: حيث ت -

 المعممين نحوه.
فى تنمية لوجيا التعميم: حيث يمد ىذا البحث الميدان برؤية جديدة ميدان تكنو  -

 .طفالألميارات ا
 ألطفال الروضة.التعرف عمى ميارات الوعي الصوتي الالزمة  -
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 يمتزم البحث بالحدود التالية : ث :ـــدود البحـــــح
  : قاعات رياض األطفال بمدارس الفيومالتطبيق في تم حدود مكانية. 
  : خالل الفترة من  .مٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓ التطبيق في العام الدراسي تمحدود زمنية

 م. ٕٕٓٓفبراير  ٖٔم وحتى الخميس  ٕٕٓٓفبراير  ٕاألحد 
  عبر البيئات الحوسبة السحابية داء في دعم األأنماط حدود موضوعية : تقديم

 .ألطفالاإللكترونية ل
  : طفل  ٓ٘الروضة، وبمغ عددىم  أطفالمن عينة البحث تم تحديد حدود بشرية

أشير بمدارس  ٜسنوات و  ٘ إلى -سنوات  ٗ، وبمغ سن األطفال من وطفمة
  الحضر بمدينة الفيوم.

المتغير المستقل : أسموب تقديم الدعم فى بيئة الحوسبة السحابية  :ثــــالبح يراتـــمتغ
 ، دعم ثابت صور متحركو( ولو نمطين ىما )دعم ثابت رسوم متحركو 

 واألداء الصوتي الصوتي والمتغير التابع : ميارت الوعى
  ث التصميم التجريبي التالي : استخدم الباح : يـــالتجريب التصميم

دعم ثابت رسوم   عي الصوتيميارات الو المجموعة التجريبية األولى ) .ٔ
 (متحركة

دعم ثابت صور   وعي الصوتيميارات الالمجموعة التجريبية الثانية ) .ٕ
 (متحركة

  (دعم ثابت رسوم متحركة  داء الصوتيميارات األة )لثالمجموعة التجريبية الثا .ٖ
دعم ثابت صور  الصوتي ميارات األداء ة )الرابعالمجموعة التجريبية  .ٗ

  (متحركة
دون استخدام البرنامج القائم عمى  التقميديةالمجموعة الضابطة )الطريقة  .٘

 الحوسبة(
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 (1جدول )
 التصميم التجريبي لمبحث

 
 دعم ثابت صور متحركة دعم ثابت رسوم متحركة المتغير التابع / المتغير المستقل

 (ٕمج  ) (ٔمج  ) ميارات الوعي الصوتي
 (ٗمج  ) (ٖمج  ) ميارات األداء الصوتي

 استخدام الطريقة التقميدية دون استخدام الحوسبة (٘: مج ) المجموعة الضابطة
 

طفل وطفمة بقاعات رياض  ٓ٘عشوائية مكونة من تم اختيار عينة  : ثــة البحـــعين
 كل مجموعة، مجموعات متساوية العدد ٘، وتم تقسيميم إلى األطفال بمحافظة الفيوم

 مجموعة ضابطة(. -مجموعات تجريبية  ٗأطفال )  ٓٔ مكونة من 
 يعتمد البحث الحالي عمى المنيجين اآلتيين :  ث :ـــج البحــــمنه
تحميل الدراسات اإلطار النظري لمبحث و عرض لي المنيج الوصفي التحميم -

 السابقة لإلستفادة منيا. 
متعرف عمى العالقات المستقمة وأثرىا في وذلك لالتجريبي:  ج شبةالمني -

التجريبي من أكثر مناىج البحث شبة  المتغيرات التابعة، لذلك يعد المنيج
 مالءمة لمتحقق من ىذا األثر والكشف عنو .

 اعتمد البحث الحالى عمى األدوات التالية : : ثـــأدوات البح
 استبانة ميارات الوعي الصوتى واألداء الصوتي لألطفال )إعداد الباحث( ( ٔ)
 )إعداد الباحث(  الصوتيالوعي  اختبار (ٕ)
  )إعداد الباحث(.األداء الصوتي اختبار( ٖ)
  :يسعى البحث لمتحقق من صحة الفروض التالية : ثـــالبح روضــــف
بين متوسطات رتب درجات  ٘ٓ.ٓعند مستوى دالة إحصائيًا فروق  توجد .ٔ

أطفال المجموعات التجريبية األربعة والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 .الصوتي الوعيلختبار 
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بين متوسطات رتب درجات  ٘ٓ.ٓعند مستوى  اً فروق دالة إحصائيتوجد  .ٕ
أطفال المجموعات التجريبية األربعة والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 .لختبار األداء الصوتي
  -الخطوات التالية :الحالى تبع البحث ا : ثـــالبح طواتــــخ
الطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالي  .ٔ

  .بيدف إعداد اإلطار النظري لمبحث وذلك
 ألطفال الروضة.وعي الصوتى الالزمة ميارات البإعداد قائمة  .ٕ
  ألطفال الروضة.إعداد قائمة بميارات األداء الصوتي الالزمة  .ٖ
إعداد البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت القائم عمى الحوسبة السحابية لتنمية  .ٗ

 األداء الصوتي والوعي الصوتى ألطفال الروضة. 
عرض القائمة عمى المحكمين لستطالع رأييم حول محاور وبنود القائمة  .٘

  .وتصحيحيا وفق آراءىم
 .ابيةالقائم عمى الحوسبة السحعداد سيناريو البرنامج المقترح إ .ٙ
 جراء التعديالتا  و  المحكمين بمجال تكنولوجيا التعميم عرض السيناريو عمى .ٚ

 ة.الالزم
 استبانة ميارات الوعي الصوتى واألداء الصوتي لألطفال -
 (.األداء الصوتي اختبار -الصوتي الوعي  اختبار)بناء أدوات البحث  -
البرنامج التدريبي القائم عمى الحوسبة السحابية لتنمية األداء الصوتي  -

 والوعي الصوتى ألطفال الروضة. 
وصالحيتيما عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقيما األدوات  عرض .ٛ

 .لمتطبيق
  -:جراء التجربة من خالل إ .ٜ

، ومجموعة ةتجريبي تامجموعأربع لى إاختيار عينو البحث وتقسيميا  -أ
  ضابطة متساوية العدد

  .تطبيق األدوات قبمياً  -ب
 .البدء في تنفيذ تجربة البحث وتطبيق البرنامج المقترح -ت
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  .تطبيق األدوات بعدياً  -ث
  .استخراج البيانات ومعالجتيا احصائياً  .ٓٔ
 رصد النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء الدراسات والبحوث السابقة .  .ٔٔ
 سفرت عنو نتائج البحث .أتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما  .ٕٔ
 ث : ـــطمحات البحــــمص

تكنولوجيا تعتمد عمى نقل المعالجة :   Cloud computingالسحابيةالحوسبة 
ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابة وىي جياز خادم يتم 
الوصول إليو عن طريق اإلنترنت، بيذا تتحول برامج تكنولوجيا المعمومات من 

 مع توفير مساحات تخزين ىائمة لممستخدمين.منتجات إلى خدمات، 
فن التأثير في المستمع لينجذب إلى  Voice performance :  الصوتي األداء

المؤدي بكل حواسو السمعية والبصرية والشعورية، ولشك أن األداء السميم يحفظ 
ماع، ووقعيا الساحر فى الطباع، ويفتح ليا القموب فتعي ما تلمغة رونقيا فى األس
 وارتياح. هنتبااتسمع، ثم تتأممو فى 

ىو قدرة األطفال عمى سماع األصوات   Voice awareness : الصوتي وعيال
دراكو  وتمييزىا، عن بعضيا البعض،  لواعي بأن المغة تتكون من أصوات مستقمةيم اا 

صوت لو دور في الكممة ، وكل وعند دمج ىذه األصوات تتكون الكممات والجمل
 وتغييره يؤدي إلى تغيير الكممة ومعناىا. 

عبارة عن :  Phonological Awareness الصوتي الوعيوهناك من يرى أن 
قدرة الطفل عمى تحميل الوحدات الصوتية التي تتكون منيا الكممة أو تكوين كممة 
من وحدات صوتية مختمفة أو متشابية، حذف، إضافة وتبديل وحدات صوتية فى 

  ( ٜٜٜٔ،  Bentin الكممة.)
" طرق عبارة عن :  Performance support styles الدعم تقديم أسموب

تصال التعميمي واليدف منيا تقديم التوجييات والمساعدات التي تصاحب المتعمم ال
  فتراضية، ويتم تقديم ىذا الدعم في البحث الحالي عمى ىيئة : أثناء الجولة ال
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: وىو الدعم الظاىر طوال الوقت وغير متغير،  ةرسوم متحرك -ثابت الدعم الأ(  
في كل خطوة من خطوات تعممو، سواء شعر المتعمم بالحاجة إليو أو  مطفلقدم لي

 لم يشعر بذلك من خالل رسوم متحركة 
ال فترة تعممو من : وىو الدعم المقدم لمطفل طو  ةصور متحرك - الدعم الثابت ب(

 ة.خالل صور متحرك
 ةـــابقـات الســــوالدراس ثـري لمبحـــــار النظـــاإلطـ

  الحـوسبة السحـابيـة  
تأتي الحوسبة السحابية فى لحظة فارقة، في ممتقى الطرق بين البتكارات 
التكنولوجية وما تطرحو األعمال التجارية من تحديات وفرص، وعمى صعيد 
التكنولوجيا فإن الحوسبة السحابية عامل حافز وتمكيني عمى السواء لتحقيق تطورات 

نترنت األشياء والتعمم لضخمتكنولوجية كبيرة مثل الحوسبة المتنقمة والبيانات ا ة وا 
مستعممين الذكاء الصطناعي( والتفاعالت الجديدة بين الحاسوب وال) اآللي

سحابية ، تمثل الحوسبة ال)كالصوت( وغيرىا الكثير، وعمى صعيد األعمال التجارية
من شأنو أن يساعد في التصدي لبعض التحديات األساسية  نموذجًا تكنولوجيًا ميماً 

، والتحول حكومات فيما يتصل بالتحول الرقميو األعمال التجارية والالتى تواج
التجاري وتقدم الخدمات والقدرة عمى التصرف لتمبية احتياجات الدوائر المعنية، 
والتحديات المجتمعية مثل تحديات البيئة والتعميم والرعاية الصحية وغيرىا الكثير، 

لقدرة عمى التصرف وانخفاض التكمفة نظرًا لطابع الحوسبة السحابية التى تتسم با
 والبتكار. 
زيادة ، و عمى التقميل من صيانة البرمجيات تعمل الحوسبة السحابيةو 
تخفيض ، و التوافقية وسيولة الوصول، و التناغم مع الحواسيب الحالية، و الموثوقية

 برمجيات، وتوفير وفر البرمجيات بدون تكمفة الشراءت، و رقابمية التطوي، و مفةتالك
  .بدون أرقام إصدارات

( فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى ٕٙٔٓوبينت دراسة )محمد السيد ، 
تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات التعمم النقال لمعممى الحاسب اآللي، 

جوجل وىي  لشركةالسحابية  الحوسبةات قحيث تم استخدام عشرة تطبيقات من تطبي
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البريد اإللكتروني ومستندات جوجل ومحرك البحث ووسيط التخزين جوجل درايف 
ونماذج جوجل وقناة الفيديو وتقويم جوجل وأدوات نشر المدونات والفصول 

بين  ٘ٓ.ٓالفتراضية وتبين من نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى 
نامج التدريبي فى القياسين القبمي والبعدي متوسطي درجات المجموعة التى تمقت البر 

 فى الختبار المعرفي واألداء الميارى لصالح القياس البعدي.
( إلى توظيف تطبيقات ٕٙٔٓدراسة إسراء ممدوح عبدالنعيم )كما ىدفت 

الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات إنتاج الدروس اإللكترونية وقابمية استخداميا 
ميم وفق استعدادىم لمتفاعل الجتماعي، وقد أشارت النتائج إلى لطالب تكنولوجيا التع

فاعمية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية جانب األداء المياري والمعرفي 
نتاج الدروس اإللكترونية، وفاعميتيا فى تحسين قابمية استخدام إالمرتبط بميارات 

 لجتماعي لدى الطالب عينة البحث.  الدروس اإللكترونية وتنمية الستعداد لمتفاعل ا
بأنيا نقل عممية المعالجة من جياز المستخدم إلى أجيزة  وتعرف الحوسبة السحابية

خادمة عبر اإلنترنت، وحفظ ممفات المستخدم ىناك، ليستطيع الوصول إلييا من أي 
المستخدم مجرد  حاسوبمكان وأي جياز، ولتصبح البرامج مجرد خدمات، وليصبح 

أو نافذة رقمية. وغالبا ما تستخدم األجيزة الخادمة تقنيات األوساط  واجية
 .الفتراضية لمسماح لعدة مستخدمين باستخدام الخدمة ذاتيا

( الحوسبة السحابية بأنيا المصادر الحوسبية ٕٙٔٓويعرف محمد شمتوت )
(Software – Hardware .عن طريق اإلنترنت لتقديميا إلى المستخدم كخدمة ) 

( أن السحابة ىي نموذج لتوفير ٕٔٔٓ) Sanda Porumb and et alويبين 
وصول دائم ومناسب في أي وقت إلى الشبكة لمشاركة مجموعة كبيرة من المصادر 

 الحاسوبية والتي يمكن نشرىا وتوفيرىا بأدنى مجيود أو تفاعل مع موفر الخدمة. 
ن البيئة السحابية إ:  ة""الحوسبة السحابينتشار امواجهة التحديات التي تعيق 

ل يمكن لمحمول األمنية التقميدية  ،تنطوي عمى تحديات كثيرة وفجوات أمنية عدة
األمن يشكل الياجس األول بين التحديات أو المسائل المقمقة ن إحيث مواجيتيا، 

طورت "أتريند مايكروب" حزمة الحمول  ولذلك ،السحابية الحوسبةعند الحديث عن 
لتوفير الحماية  Trend Micro Secure Cloudاألمنية المتكاممة والمتقدمة 
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الكفيمة بإزالة مثل ىذه المخاوف إذ تحد ىذه الحزمة الجديدة من المخاطر األمنية، 
والمخاوف المتصمة بالخصوصية والتوافقية عند نشر المعمومات في بيئة الحوسبة 

 ابية.السح
بعد أن أخذت تتحدد معالم الحوسبة السحابية، وبدأت الشركات  اليومو 

لزامًا تطوير  ،أصبحبتخزين كميات ىائمة من بياناتيا المؤسسية في البيئة السحابية 
 الحمول األمنية الكفيمة بحماية البيانات وتعزيز معايير التحكم بيا.

مع مرور كل يوم تثبت الحوسبة السحابية أنيا :  الحوسبة السحابية تعامل كالسمع
 فقد ،كثيفة التداول كالزيوت والمحوم األخرىأصبحت مثميا مثل السمع الغذائية 

وسبة شيدت ىذه التقنية إطالق "سبوتكالود" الذي يعتبر أول سوق تجارية لمح
تعرض و حيث تعمل ىذه السوق مثل أى أسواق لمسمع الجاىزة األخرى،  ،السحابية

ىذا الفائض  -مثل مراكز البيانات -شركات التي لدييا فائض في سعتيا الحوسبيةال
حتياج قصير األجل لعمميات المبيع، وفي نفس الوقت فيناك شركات أخرى لدييا 

 أن تتقدم بعرض شراء بعض من ذلك الفائض.من الًممكن حوسبة 
بإحتضان فرص بدأت المؤسسات األوروبية :  العمل وفرص السحابية الحوسبة

فتراضية وتطبيقات الوصول من خالل السحاب، األعمال التي توفرىا األصول ال
% من ٓٙوذلك بحسب أبحاث جديدة قامت بيا شركة "بروكيد"،والتي بينت أن 
 سحابية.المؤسسات تتوقع أن تبدأ عممية التخطيط واإلنتقال إلى نماذج الحوسبة ال

المتخصصة في األبحاث  IDCوقع شركة تت:  اإلنفاق عمى الحوسبة السحابية
العالمية أن يشيد اإلنفاق عمى خدمات الحوسبة السحابية نقل المعالجة ومساحة 

، موماتعمى قطاع تقنية المعكثيرة أضعاف اصة بالحاسب، نموًا يبمغ التخزين الخ
  .حيث تتوجو المزيد من الشركات إلى نقل تطبيقاتيا إلى منصات الحوسبة السحابية

تدعم توسيع  يوجد حمول عديدة  :حمول جديدة مبتكرة لمشبكات السحابية العامة
 :ومنيا بنى الشبكات السحابية العامة لمزودي الخدمة

  إدخال عدد كبير من التحسينات عمى برمجيات عائمة كاممة من أجيزة توجيو
ويشمل ىذا  Edge والطرفية Metro والوسيطة  Core اإلنترنت الجوىرية

إلى  IPv4 ر مسار واضح لمترقية من شبكات بروتوكول اإلنترنت الرابعالتطوي
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 .IPv6شبكات بروتوكول اإلنترنت السادس 
 تصالت طرح باقة جديدة من األجيزة الموحية التي تالئم مستوى شركات ال

جيجابت إيثرنت  ٓٓٔو GbE جيجابت إيثرنت ٓٔالكبيرة بتقنيتي التوصيل 
كساب إل  Brocade MLX Seriesتتوافق مع أجيزة التوجيو )الراوتر( من فئة 

حابية بمزايا فتراضية الكثيفة التي تعتمد عمى الخدمات السالشبكات ذات النظم ال
 .ستخدام وحسب الحاجةمثل القدرة اليائمة عمى التدرج والتطور حسب ال

 ستخدام بروتوكول اإلنترنت الرابع/السادس اتحسين إمكانيات توجيو البيانات ب
في أجيزة التوجيو الصغيرة من  MPLS وتبديل البطاقات متعددة البروتوكولت

وسيع الشبكات السحابية لت  Brocade NetIron CER 2000 Seriesفئة
   Metro Network . الوسيطة الشبكاتلدى مزودي الخدمة في 

 اإلعالن عن سويتش Brocade 6910 Ethernet Access  وىو عبارة عن
مصّمم لتوصيل الخدمات   Metro Network جياز جديد لشبكات المترو

 المتقدمة لمشركات بتكمفة منخفضة. 
  لمحوسبة السحابية في كل نقطة ألنيا ستحدد أداء يجب أن تكون الشبكات مييئة

التطبيقات وتجربة العمالء داخل الشبكة السحابية. ويستطيع مزودو الخدمة 
ستفادة من ريادة "بروكيد" في شبكات مركز البيانات في سويتشات توزيع ال

اإليثرنت باإلضافة إلى تقنيات   Brocade Server Iron ADX التطبيقات
الرائدة  ات التخزينالنسيجية لشبكوالبنية   Ethernet Fabric النسيجية المبتكرة 

وتساعد تكنولوجيا اإليثرنت  في السوق إلرساء البنية التحتية لمشبكات السحابية.
النسيجية من "بروكيد" عمى وجو التحديد في إنشاء بيئة افتراضية بالكامل يقدم 
فييا مزودو الخدمة إمكانيات الحوسبة والتخزين والشبكات لمعمالء حسب الطمب. 

ط تكنولوجيا اإليثرنت النسيجية من إدارة وعمميات شبكات باإلضافة إلى تبسي
ستخدام وتقميل إجمالي تكمفة الممكية مركز البيانات وتحسين كفاءة الشبكة وال

 .بصورة جوىرية
ستخدام العديد من األجيزة المتنوعة ومن خالل اأما الحوسبة النقالة تواصل تقدميا ب

كما  ،رًا في المنصة التقنية الجديدةمجموعة من التطبيقات الجديدة، لتشكل عنص

http://www.brocade.com/products/all/routers/product-details/netiron-mlx-series/index.page
http://www.brocade.com/adx
http://www.brocade.com/launch/products/vdx/index.html
http://www.brocade.com/launch/products/vdx/index.html
http://www.brocade.com/launch/products/vdx/index.html
http://www.brocade.com/products/all/switches/index.page?network=FIBRE_CHANNEL
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ومن  جتماعي التجاري بزخم كبير في قطاع الشركات،حظيت برامج التواصل ال
جتماعي جزءًا التواصل ال، وأصبح ، وفي مؤشر واضحالمتوقع أن ينمو ىذا التوجو

جتماعية من قبل ستخدام المنصات الامن ىذه التقنية الجديدة، ومن المتوقع أن 
% من ٓٗالصغيرة والمتوسطة سيشيد تسارعًا ممحوظًا مع قيام أكثر من  الشركات

جتماعي لغايات ستخدام شبكات التواصل الاالشركات الصغيرة والمتوسطة ب
 ترويجية.
ندمجت أخيرًا مع اأن التقنيات الثورية العصر الحديث ن أىم ما يميز إ

ة، واألجيزة المحمولة بعضيا البعض، حيث الحوسبة السحابية مع األجيزة المحمول
جتماعية مع أدوات تحميل البيانات القادرة جتماعية، والشبكات المع الشبكات ال

 عمى تحميل فوري لكميات كبيرة لمبيانات في الوقت الحقيقي.  
، ختالف أحجاميااالحوسبة السحابية الكثير عمى الشركات المصرية بوتوفر 

ستضافة مراكز الحوسبة السحابية لخدمة منطقة الشرق مصر بيا مؤىالت كثيرة لف
فريقيا  ننا إذا تأخرنا في إدخال ىذه التكنولوجيات الجديدة إ، حيث األوسط وا 

الحوسبة السحابية ن إكما  ،سنضطر إلى شرائيا من دول محيطة أقل تكنولوجياً 
يسي في الحوسبة السحابية ىى التوجو الرئ، و ستغير شكل العمالة الماىرة في مصر

ذا لم نتحدث عنيا في الوقت  العالم كمو حاليًا، وىى ليست موضة تكنولوجية وا 
ستفدنا منيا سنتخمف عن ركب التطور التكنولوجي الذي تشيده أغمب دول االحالي و 

العالم فالحوسبة توجو حقيقي سيغير شكل صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات 
 .في العالم

بين الدول الثماني الكبرى في عدد السكان لذا ن مصر ستصبح من إكما 
ستخدام التكنولوجيا الحديثة واليواتف الذكية ان إستعداد من اآلن، حيث لبد من ال
فترة من المقدر لو أن يتضاعف خالل الوالذي ، اليائمةمن المعمومات  سيخمق كمّ 

ستعداد لكل من ال ولذلك فالبد ،مرة ٗٗمن بداية تاريخ البشرية حتى اآلن بـ القادمة 
ىذا مبكرًا، خاصة إذا لم تكن ىناك وسائل تخزينية مناسبة لكل ىذه المعمومات 

 والبيانات.
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 الوعى الصوتى واألداء الصوتي 
إلى تقنين أداء المغة  ،ييدف عمم الصوتيات من خالل دراستو ألصوات المغة

وفق النظام العام لمغة، فعمم أصوات العربية يسعى إلى تحديد النظام العام الذي 
حتى يتحقق لمعربية  كتؤدي بو المغة العربية الفصحى وفق الذوق العربي السميم، وذل

ء اواألد، سالمتيا من المحن والخطأ، فتعبر عن المعاني تعبيرًا دقيقًا غير منقوص
ره مصطمحًا صوتيًا ىو الصورة النطقية التى تأتي عمييا المغة المنطوقة باعتبا

( enunciation)، وبصفة عامة يمثل مصطمح األداء بأصواتيا وكمماتيا وجمميا
 اليدف والغاية لعمم الصوتيات

واألداء في المغة : مصدر أدى الشئ، قام بو، والدين قضاه والصالة قام بيا لوقتيا 
وفي القرآن الكريم.) وأداء ، ليو الشئ أوصمو إليو واألداء التاديةا  يا و والشيادة أدلى ب

 إليو بإحسان( ما يقال : ىو قارئ حسن األداء، يحسن إخراج الحروف من مخارجيا.
النطقي وتصحبيا أثار سمعية معينة  أما الصوت فيو عممية حركية يقوم بيا الجياز

الصوت وىو الجياز النطقي ومركز إرسال  مصدرتأتي من تحريك اليواء فيما بين 
استقبالو وىو األذن ، ولبد لدراسة ىذه العمميات النطقية واآلثار المصاحبة ليا من 

  مالحظة حسية وأحيانًا معممية لمباحث فييا فضل المالحظة والتسجيل. تكونأن 
خطيرًا العربية يمثل جانبًا ميمًا من جوانب المغة، وأساسًا المغة األداء الصوتي في و 

من أسس الكالم، فيو فن النطق بالكالم عمى صورة توضح ألفاظو، وتكشف القناع 
خطيرًا من  يمثل األداء الصوتي جانبًا ميمًا من جوانب المغة، وأساساً و ، عن معانيو
يتو عند العمماء كمما أكثر اإلنسان من العتماد عمى المغة م وتزداد أىمأسس الكال

 ام التابة والتدوين.لمنطوقة، وقمل من استخدا
ويعد األداء الصوتي من أبرز الميارات التي يجب أن يتدرب عمييا الطفال 
في سن مبكرة، وذلك لما لو من دور بارز فى تطوير شخصية الطفل، ووضوح 

ن إالمفاىيم والمعانى التى يريدىا الطفل من األخرين، بسيولة ودون تعقيد، حيث 
سميمة من  راجعة، مما يتيح لمطفل تغذية ءنطق ثاي (ث) وحرفتنطق ذال  (ذ)

المحيطين بو، تثبت لديو المعاني والمفاىيم واألفكار والقيم وغيرىا وبطريقة صحيحة 
 دون تعقيد.
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( ٕٗٓٓطعيمة ، رشدي قدمت دراسة ) أما عن المشكالت الصوتية وعالجيا فقد
ضرورة ، ومنيا عالج المشكالت الصوتية خالليابعض المقترحات التى يمكن من 

اقناع المعمم لمدارسين بأىمية النطق الصحيح وبيان ما يترتب عمى النطق الخطأ، 
عمى المعمم أن يكون إنموذجا يحتذى بو فى نطق أصوات المغة نطقًا صحيحًا، وأن و 

يكون اليدف من تدريس األصوات العربية واضحًا فى ذىن المعمم ، اإلكثار من 
يح، وضرورة البدء بتعميم المبتدئين فى تعمم األصوات التدريبات عمى النطق الصح

ىذه األصوات فى سياق ذي معني، وتجنب الكممات التى تتضمن اصواتًا متقاربة أو 
 متنافرة.

قبال كاظم ،  ( إلى أن ٕٙٔٓكما توصمت نتائج دراسة )أسماء عزيز، وا 
التركيز عمييا  ميارات الوعي الصوتي لزمة لمطمبة المدرسين بكمية التربية وضرورة

 الصوتيوتعميميا لمطمبة فى المرحمة الثانوية، إن الوعي الصوتي يركز عمى الجانب 
تم اقتراح عدد من التوصيات منيا : ضرورة تدريس ميارات الوعي و السمعي لمكممة، 

عداد أدلة  الصوتي فى مقررات طرائق تدريس المغة العربية بكميات التربية وا 
فصيمية ميارات الوعي الصوتي وتعطي أمثمة تطبيقية عن لممدرسين تشرح بصورة ت

 كيفية تدريسيا وتنميتيا من مرحمة رياض األطفال إلى المرحمة الثانوية.
 / ق –ض /  الفرق بين ) ط، مثل عممية معرفيةعبارة عن لوعى الصوتي وا

قدرة ذىنية لغوية فى تعيين نطق األصوات والفونيمات  ، وىو  ص(/ س  –ك 
ومعالجتيا عمى مستوى الكممات المنطوقة، والمغة العربية تحتوي بشكل أساسي عمى 
كممات متعددة المقاطع ، والمقطع ىو مجموعة من الفونيمات الصامتة المرتبة حول 

ة صوتية صائت مركزي ، وتشكل معو وحدة صوتية واحدة ، أى أن المقطع وحد
كبيرة )أكبر من الفونيمة( ، تتركب الكممات المختمفة من مقاطع ، فيناك كممات 
تتركب من مقطع واحد مثل )باب( ، وكممات مركبة من أكثر من مقطع واحد مثل 

ذات مبنى مقطعى بسيط ، ألن أنواع المقاطع فى المغة  لغة)شباك(، والمغة العربية 
يا قميل نسبيًا فتحتوي عمى مقطع قصير مفتوج العربية محدودة وعدد الصوامت في

قصير واحد ، ومقطع طويل مفتوح  تمثل )ب( ويتركب من صامت واحد وصائ
 مثل )با( 
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ويتركب من صامت واحد وصائت طويل واحد ومقطع قصير مغمق مثل 
)بر( ويتركب من صامت وصائت قصير وصامت أخر يغمق المقطع ومقطع طويل 

من صامت ، وصائت طويل وصامت آخر يغمق المقطع،  مغمق مثل )مال( ويتركب
من صامت، وصائت قصير، ، ومقطع قصير مغمق بساكنين مثل )عرس( ويتركب

وصامتين آخرين متتاليين ، ومقطع طويل مغمق بساكنين مثل )جاد( ويتركب من 
،  (ٚٚٔ-ٚٗٔ،  ٕٓٓٓعبابنة ، وصائت طويل وصامتين متماثمين ) ن صامت

األول : المقاطع المغمقة وىى التى تنتيي ، الصوتية إلى نوعينوتنقسم المقاطع 
 (عْن، مْن، قفْ  صامت + صائت قصير + صامت :)مثل  .بصوت صامت

وحة وىى التي تنتيي بحركة )بصائت( مثل )صامت تالمقاطع المف والثاني والثاني ،
 .َن، )صامت + صائت قصير+ صائت طويل( : ذا ، بي ، بوَ + صائت قصير( 
ىو امتالك المتعمم مجموعة من  phonological awarenessوالوعي الصوتي 

الميارات كالقدرة عمى تحديد أصوات الكممات المنطوقة، والتمييز بين الكممات 
وتقسيميا إلى أصوات منفردة، وتجميع األصوات المفردة لتكوين كممات، وتحميل 

ات، أي القدرة األساسية التي الكممات إلى مقاطع صوتية، وتقسيم الكممة إلى فونيم
تشكل أساسًا ميما لفيم المقروء، أي المعرفة الخاصة بأصوات المغة وتركيبات 
الكممة، والقدرة عمى التحكم بأجزائيا والقدرة عمى إدخال التغييرات المختمفة عمى 

 .الكممة
ىو القدرة عمى فيم أن الكممة المحكية ىي مجموعة من األصوات  الوعي الصوتيو 

 .ستماع التعرف، والتالعب باألصواتعمى ال وىي القدرة
في بداية تعمم الطفل لمقراءة، تعتبر جميع الكممات جديدة حتى تتكرر أمامو 

كمما كان الطفل حساس أكثر  ،دماغو يستطيع أن يقرأىا في برىة وتصبح صورة في
 ،مكتوبةرصيد المغة ال لألصوات الذي تؤلف الكممات كمما تمكن من توسيع دائرة

مذين لدييم صعوبات في الوعي لأما األطفال ا، اءةوبالتالي تزيد سرعتو في القر 
في القراءة  ءالكممات مما يؤدي إلى بط الصوتي، يواجيون صعوبات في تحميل

فقراءة الكممات بدقة  ،يقرؤنو وبالتالي عدم فيم ما ،األحرف ضأخطاء كحذف بعو 
فالقراءة ىي تحميل الرموز الكتابية  ،المقروءعامل أساسي في فيم  وسرعة تعتبر
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الكتابة فيي إستقبال سمعي  أما ،وربطيا بأصواتيا المناسبة إلصدار الكممات وفيميا
إلى رموزىا الكتابية  لموحدة الصوتية من ثم تحميل ىذه المدخالت السمعية وترجمتيا

 .المناسبة
تبر من األسس لتعمم لموعي الصوتي أىمية بالغة في القراءة والكتابة وتعو 

يمر الطفل بعدة مراحل فعميو أن يدرك أن الجمل تتألف من كممات و  ،المغة المكتوبة
ىذا  فيأي خمل و  ،إلى مقاطع ومن ثم إلى أصوات وأنو يستطيع تفكيك الكممات

ندما نطرح عمى ، وعالكممات بطريقة سميمة المستوى يؤدي إلى صعوبات في قراءة
عتبار بجميع أخذ ال ليتمكن من اليجاءفيو يقوم ب،دة أي شخص قراءة كممة جدي

قراءتيا  األحرف التي تؤلف الكممة وتحويل ىذه الرموز إلى أصوات قبل التمكن من
ما نفعمو عندما نقرأ الكممات المألوفة حيث تكون صورة الكممة  عكسىو و  ،كاممة
 .في الذاكرة جاىزة

( إلى إعداد برنامج لعالج ٕٚٓٓىدفت دراسة )ثناء رجب ، في ذلك و 
بعض صعوبات القراءة الجيرية، وتنمية الوعي الفونولوجي لدى تالميذ الصف 
السادس البتدائي ، وقد اعدت الباحثة قائمتين األولى : لتحديد ميارات القراءة 

الثانية لتحديد الجيرية والفونولوجية الالزمة لتالميذ الصف السادس البتدائي، و 
عدت أالصعوبات القرائية والفونولوجية لدى تالميذ الصف السادس البتدائي، ثم 

، لمعممى  Power Pointبرنامج من خالل البرنامج المقترح وتم تدريسو بالكمبيوتر 
المغة العربية، وتمكنت من خاللو من تنمية الصعوبات القرائية والفونولوجية وعالجيا 

 ف السادس البتدائي عينة البحث.لدى تالميذ الص
يعتمد  تطور القراءة والكتابة إن :أهمية الوعي الصوتي في تعمم القراءة والكتابة

وتركيب  معرفة الحروف،و  عمى ميارات لغوية وذىنية مثل الوعي الصوتي،
 .ةالكممات المكتوب األصوات مع القدرة عمى التعرف السريع عمى

ويمثل الوعي الصوتي إداراك أطفال الروضة ألصوات الحروف اليجائية 
المنطوقة، والكيفية التى تتشكل بيا لتكون مقاطع صوتية وكممات وجمل لكل منيا 

دراك التشابو والختالف  ويظير ذلك فى القدرة عمى  بينيماحدود سمعية وصوتية وا 
تقسيم الجمل الشفوية المسموعة إلى كممات ، والكممات إلى مقاطع صوتية، 



 أساليب دعم األداء فى الحوسبة السحابيةأثر 
 

 - 131 - 

 أحمد سالم عويس حمادد/ 

والمقاطع إلى أصوات، ومزج األصوات أو المقاطع معا لتكون كممات سواء ليا 
معنى أو عديمة المعني والتنغيم )إيجاد كممات ليا نفس النغمة( وتعرف الصوت 

 لمكممة. األخير( –الوسط  –)األول 
والوعي الصوتي ىو المعرفة بالوحدات الصوتية كما ىي ممثمة بالرسم اليجائي وفيم 

 .تكون الكممةونطقيا وتجزئة الحروف التى العالقات بين الحروف 
إخراج الحروف من مخارجيا لألطفال ) ميارات تتصل بالنطقومن أبرز 

ء والظاء والذال نطقًا نطق الثا، و النطق بال إبدال أو حذف أو إضافة، و الصحيحة
اختيار المفظ المناسب )تتصل باستخدام المفردات (، أما الميارات التي صحيحاً 

استخدام الكممة في ، و استخدام أدوات الربط، و استخدام المترادفات والمتضاداتو 
، تمثيل المعنى) تتصل باألداء الصوتى( ، ومن الميارات التي معانييا الصحيحة

، تغيير مجرى الحديث، و تكوين الصوت في غير تكمف، و التمعثمالرتجال وعدم و 
الوقف ، و تقدير الوقت المتاح لمكالم، و عدم التكرار، و الحديث بشكل مثير ومشوقو 

براز المشاعر و البتكار في التعبير ، و تصحيح الخطأ ذاتياً ، و عند إكمال المعنى ا 
 .نفسالتحكم فى التو النظر إلى المستمعين ، و بالرأس واليدين 

( إلى تعرف الميارات الصوتية ٜٕٓٓوفى ذلك ىدفت دراسة )القرني ، 
وميارات الوعي الصوتي الالزمة لمعممى المغة العربية لتعميم القراءة الجيرية 
بالصفوف الثالثة الولى من المرحمة البتدائية، اجريت الدراسة فى مصر وقد أعّد 

وعي الصوتي وكانت عينة الدراسة الباحث قائمة بالميارات الصوتية وميارات ال
أعضاء الييئة التدريسية فى الجامعة وموجيي المغة العربية ومعممييا بالمرحمة 

%  ٘ٚالبتدائية وقد عّد الباحث الميارة لزمة لمتالميذ اذا حصمت عمى نسبة اتفاق 
فأكثر وقد اعتمد الباحث عمى النسبة المئوية فى معرفة درجة لزوم الميارة وقد 

% من ميارات ٓٙ% أي ما يساوي ٓٓٔميارة عمى درجة لزوم  ٕٛمت حص
القائمة، وقد أوصى الباحث بضرورة تدريس الميارات الصوتية وميارات الوعي 
الصوتي والقراءة الجيرية فى مقررات طرائق تدريس المغة العربية بكمية التربية، 

ى مقررات الصوات والعناية بتدريس الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي ف
 بكميات التربية لمطالب المعممين.  
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بالتفصيل التأثيرات التراكمية الناتجة  Stanovichلقد وصف استانوفيتش 
عن المشكالت المبكرة فى الوعي المفظي )الصوتي( واإلخراج الصوتي، وأشار إلى 
أنو من األىمية تعميم الوعي )المفظي( الصوتي واإلخراج الصوتي كمتطمب سابق 
لمقراءة والمزاوجة بين نطق الكممة وتيجئتيا فى وقت مبكر من نمو الطفل، ألن 

بيا قد يؤدي إلى بداية ظيور سمسمة متنامية من التأثيرات الجانبية السمبية، كما غيا
أشار أيضًا إلى أن صعوبة تجزئة الرمز تعني أن القارئ الضعيف عندما يوضع في 
مجموعة من ضعاف القراء ل تتوافر لو فرصة قراءة عدد كبير من الكممات فى 

ة بالنسبة لو صعبة وخبراتو الولية فى حصة القراءة وغالبًا ما تكون مادة القراء
القراءة غير مجزية، وتكون النتيجة أن القراء الضعاف يمارسون القراءة بقدر أقل من 
غيرىم ويصبحون بطيئين في تطور استراتيجيات آلية لتعرف الكممة، وبدون ىذه 
اآللية الضرورية يجبر القارئ الضعيف عمى استخدام مصادر ذىنية ذات قيمة فى 
تعرف الكممة مما يقمل من المصادر المتوافرة لالستيعاب ويتأثر الستيعاب ويجمع 
لدى القارئ الضعيف خبرات سمبية لمنشاطات المرتبطة بالقراءة ويستمر فى القراءة 
ن كان ىناك سبب مجرد لصعوبة القراءة فإنو يكمن  بقدر أقل من القارئ الجيد، وا 

في ىذا المجال يؤخر ظيور التقدم في تجزئة فى الوعي الصوتي، وأن النمو البطئ 
الرموز، ويبدأ في بروز التفاعل بين الفشل فى التحصيل ومشكالت الدافعية. 

(Stanovich   ،ٕٓٓٔ  ،ٔٔٔ) 
ينقسم الوعي الصوتي إلى مستويين وأن الختالف بينيما فى مدى تعقد العمميات 

 في أداء ميام كل مستوى وىما : ةالمعرفية المتضمن
ويشير ىذا المستوى إلى القدرة عمى أداء الميام التي  : مستوى الوعي البسيط

، ة الحديث بالتقسيم والحذف والدمجالصوتية المكونة لمغ تتطمب التعامل مع الوحدات
وميمة دمج الوحدات   phoneme  Countingمثل عد الفونيمات الصوتية 

وميمة تقسيم الكممات إلى الفونيمات  phoneme Blendingالصوتية فى كممات 
وميمة حذف الفونيمات  phoneme Segmentationالصوتية المكونة ليا 

ويتطمب أداء ىذه الميام القيام بعمميات معرفية  phoneme Deletionالصوتية 
بسيطة متتالية فى الذاكرة ، وبالتالى ل يشكل أداؤىا عبئا عمى الذاكرة العاممة، ول 
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لدى األطفال حتى قبل  واسعًا منيا ، ولذا يظير ىذا المستوى مبكراً  يتطمب مدي
 التحاقيم بالمدرسة وتمقييم برامج القراءة.

ويشير ىذا المستوى إلى القدرة عمى أداء ميام  :مستوى الوعي الصوتي المركب 
 ،الوعي الصوتى، التى تتطمب القيام بأكثر من عممية معرفية في الذاكرة العاممة

لي يشكل أداؤىا عبئا عمى ىذه الذاكرة، ويتطمب مدى واسعا منيا، وذلك ميمة وبالتا
المزاوجة الصوتية بين الكممات عمى أساس اشتراكيم فى إحدى الفونيمات الصوتية، 

نظرًا لصعوبة ىذا المستوى فإنو ،و أو ميمة نطق كممة بعد حذف إحدى أصواتيا
 المدرسة ، وتمقييم برامج القراءة.ب يتأخر ظيوره لدى األطفال إلى ما بعد التحاقيم

ويشير الوعي الصوتي إلى الوعي بالوحدات الصوتية والقدرة عمى التعامل معيا فى 
ضافة إلى ذلك فإن أصل  مستوى الكممة وبشكل خاص الوعي باألصوات وا 
المصطمح ىو الوعي المغوى وىذا ىو مجال المعالجة الصوتية الذي حظى باىتمام 

جماع كبيرين  من الباحثين والعمماء فقد أوضح الباحثون باستمرار وجود عالقة بين وا 
الوعي المفظى )الصوتي( والنجاح في القراءة وأن ىذه العالقة موجودة بصرف النظر 

،  Mattingly) عن الوسيمة المستخدمة فى قياس الوعي المفظى )الصوتى(.
ٜٜٜٔ ) 

وتي عمى أنيا عالقة سببية تبرز العالقة بين الميارات القرائية والوعي الصو 
ثنائية التجاه، فالوعي الصوتي ىو األساس الذي تبنى عميو ميارات القراءة  فبعض 
نما نتيجة لتعمم  جوانب الوعي الصوتي  قد ل يبدو نتيجة طبيعية لعامل النضج وا 
الحروف اليجائية ، إذًا بدون ىذا التعمم يظل اكتساب المتعممين لموعي بالوحدات 

 (ٜٙ٘،  ٕٗٔٓ)جابر عبدالحميد وأخرين ،  ة محدودًا بدرجة كبيرة.الصوتي
عمم األداء الصوتي جانبًا ميمًا فى قيام المغة بوظيفتيا، وفي تحقيق حسن ويمثل 

براز المعنى   .األداء وجودة الكالم وا 
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خمس مستويات لموعي الصوتي تتدرج في مستوى  Adams( ٜٜٜٔقدم آدمز)
عمى أساس اختالف القدرات والميارات المتضمنة فى كل مستوى، كما  صعوبتيا
 يمي : 

يشير إلى القدرة عمى أداء الميام الصوتية التى تتطمب الوعي بوجود كممات  .ٔ
متشابية في السجع، بمعنى مطالبة األطفال بذكر الكممات المسجوعة )ذات 

 النيايات الصوتية المتشابية(
لميام الصوتية التي تتطمب الوعي بأوجو الشبو يشير إلى القدرة عمى أداء ا .ٕ

والختالف بين أصوات لغة الحديث، حيث يتطمب من األطفال في ىذا 
 المستوى تركيز النتباه نحو المكونات الصوتية لمكممات.

يتضمن قدرة األطفال عمى أداء الميام الصوتية التي يتطمب وعيًا بأن الكممات  .ٖ
وتية وقدرتيم عمى تجميع ىذه الفونيمات في تتكون من وحدات الفونيمات الص

 كممات، مثل فصل المقاطع الصوتية فى الكممة، وتجميع الفونيمات الصوتية.
يشير إلى قدرة األطفال عمى معرفة أن لغة الحديث تتكون من وحدات  .ٗ

الفونيمات وقدرتيم عمى عزل كل فونيم عمى حدة، ونطقو منفصاًل عن بقية 
مستوى بميمة تجزئ الكممات إلى وحداتيا الصوتية، ، ويقاس ىذا الاتالكمم

 وىذا المستوى أكثر تعقيدًا ول ينمو لدى األطفال إل بعد أن يتمقوا برامج القراءة.  
يشير إلى قدرة األطفال عمى أداء الميام الصوتية التي تتطمب التعامل مع  .٘

 الفونيمات الصوتية داخل الكممات بالحذف أو اإلضافة أو اإلبدال.
في ميمة حذف الفونيمات الصوتية يتطمب من الطفل نطق كممة بعد حذف و 

إحدى أصواتيا ، وفي ميمة استبدال الفونيمات الصوتية يطمب من الطفل التمفظ 
أصواتيا بصوت مختمف ن وفي ميمة عكس ببعض الكممات بعد استبدال إحدى 

أصواتيا. )مصطفى مب ترتيب الفونيمات الصوتية يطمب من الطفل نطق كممة بعد ق
 ( ٜٙ،  ٕ٘ٔٓ، طنطاوي

الذي يرى   Wagner & et م  ٜٜٗٔعام  ئووىناك تصنيف واجنر وزمال
أن لموعي الصوتي مستويين يختمفان فيما بينيما في طبيعة الميارات الصوتية 
المتضمنة في كل مستوى ، وباعتبار ما إذا كانت الميارات تركيبية أم تحميمية ، 
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 -وىذان المستويان ىما :
: الوعي الصوتي التركيبي، ويعني قدرة األطفال عمى إدراك الوحدات الصوتية  األول

المكونة لمكممات وتجميعيا في وحدات صوتية أكبر، كما في حالة تجميع مقطعين 
 وتجميع فونيمات مفردة، لتكوين كممة أيا كانت ذات معنى أو عديمة المعنى.

عمى تجزئ الوحدات الصوتية : الوعي الصوتي التحميمي، ويعني القدرة  الثاني
الكبيرة لمغة الحديث إلى وحدات أصغر كما في حالة تقسيم الكممة إلى الفونيمات 

أي أن الوعي الصوتي المغوي تختمف مستوياتو باختالف ، الصوتية المكونة لو
العمميات المعرفية فيو من جية وباختالف الميارات الصوتية والقدرات التي يتطمبيا 
كل مستوى من جية ثانية ، وتختمف أيضًا من جية ثالثة باختالف طبيعة المغة 

،  ٕ٘ٔٓ،  المكتسبة أو الممفوظة والميارات الصوتية المميزة )مصطفى طنطاوي
ٜٙ ) 

 مجموعات البحث  لتكافؤ بينا
في اختبار الوعى أواًل : التكافؤ بين المجموعات التجريبية األربعة والضابطة 

 الصوتي :
ولمتأكد من تكافؤ المجموعات الخمس  فى اختبار الوعى الصوتي تم تطبيق بطاقة 

-Kruskal)  رصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام اختبار كروسكال واليس
Wallis Test : وتتمخص النتائج في الجدول التالي ) 

 (2جدول )
 فى اختبار الوعى الصوتي فى التطبيق القبمى بحثتكافؤ أفراد مجموعات ال

 
 الداللة 2كا درجة الحرية متوسط الرتب العدد المجموعات

غير  ٖٗٗ.ٓ ٗ ٓٔ.ٕٚ ٓٔ المجموعة التجريبية األولى
 ٓٔ.ٕٙ ٓٔ التجريبية الثانيةالمجموعة  دالة

 ٓٗ.ٕٙ ٓٔ المجموعة التجريبية الثالثة
 ٘ٗ.ٖٕ ٓٔ المجموعة التجريبية الرابعة

 ٘ٗ.ٕٗ ٓٔ المجموعة الضابطة
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا في اختبار الوعى 
يعنى تكافؤ المجموعات  الصوتي في التطبيق القبمي بين المجموعات الخمس، وىذا

 الخمس فى اختبار الوعى الصوتي فى التطبيق القبمي .
اختبار االداء في ثانيًا : التكافؤ بين المجموعات التجريبية األربعة والضابطة 

 الصوتي :
داء الصوتي تم تطبيق بطاقة ولمتأكد من تكافؤ المجموعات الخمس فى اختبار األ

-Kruskalرصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام اختبار كروسكال واليس) 
Wallis Test :وتتمخص النتائج في الجدول التالي ) 

 (3جدول )
 فى اختبار االداء الصوتي فى التطبيق القبمىبحث مجموعات ال تكافؤ أفراد

 
متوسط  العدد المجموعات

 الرتب
درجة 

 ريةالح
 الداللة 2كا

غير  ٖٗ٘.ٓ ٗ ٘ٙ.ٕٙ ٓٔ المجموعة التجريبية األولى
 ٓٗ.ٕ٘ ٓٔ المجموعة التجريبية الثانية دالة

 ٓٓ.ٕٙ ٓٔ المجموعة التجريبية الثالثة
 ٓٛ.ٕٕ ٓٔ المجموعة التجريبية الرابعة

 ٘ٙ.ٕٙ ٓٔ المجموعة الضابطة
 

دالة احصائيا في اختبار الداء يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق 
الصوتي في التطبيق القبمي بين المجموعات الخمس ، وىذا يعنى تكافؤ المجموعات 

 الخمس فى اختبار الداء الصوتي فى التطبيق القبمي .
 ثــــج البحـــــنتائ

بالنسبة لمفرض األول من فروض البحث والذي  اختبار صحة الفرض األول :أواًل : 
بين متوسطات  ٘ٓ.ٓعند مستوى دالة إحصائيًا فروق  وجدت ينص عمى ما يمي : "

رتب درجات أطفال المجموعات التجريبية األربعة والمجموعة الضابطة في التطبيق 
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استخدم الباحث اختبار لمتحقق من صحة الفرض " الصوتي الوعيالبعدي لختبار 
( لممقارنة بين ٕكالحساب قيمة ) ( ، Kruskal-Wallis Test)  كروسكال واليس

درجات الطالب عينة البحث فى اختبار الوعى الصوتي فى التطبيق رتب متوسطات 
 البعدى ، ويتضح ذلك من الجدول التالي :

 (4جدول )
لممقارنة  (  Kruskal-Wallis Testكروسكال واليس ) ( الختبار 2كاقيمة )

 عة الضابطة درجات المجموعات التجريبية االربعة والمجمو رتب بين متوسطات 
 في التطبيق البعدي الختبار الوعى الصوتي

 
متوسط  العدد المجموعات

 الرتب
 الداللة 2كا درجة الحرية

 ٔٓ.ٓ ٚٔٓ.ٖٙ ٗ ٘ٓ.ٕٙ ٓٔ المجموعة التجريبية األولى
 ٓ٘.ٕٗ ٓٔ المجموعة التجريبية الثانية
 ٘ٓ.ٕٖ ٓٔ المجموعة التجريبية الثالثة

 ٓٗ.ٕٔ ٓٔ الرابعةالمجموعة التجريبية 
 ٓ٘.٘ ٓٔ المجموعة الضابطة

 
الوعي يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا في اختبار 

ربعة  والمجموعة الضابطة، وجاء في التطبيق البعدى بين المجموعات األالصوتي 
التجريبية المجموعة التجريبية الثانية، ثم المجموعة  ترتيب المجموعات كالتالى:

الثالثة، ثم المجموعة التجريبية األولى، ثم المجموعة التجريبية الرابعة، ثم المجموعة 
 الضابطة.

 اختبار صحة الفرض الثاني  :
وجد فروق تبالنسبة لمفرض الثاني من فروض البحث و الذي ينص عمى ما يمي: " 

المجموعات طات رتب درجات أطفال سبين متو  ٘ٓ.ٓعند مستوى  اً دالة إحصائي
  " التجريبية األربعة والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار األداء الصوتي
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-Kruskalاستخدم الباحث اختبار كروسكال واليس )لمتحقق من صحة الفرض 
Wallis Test،) ( لممقارنة بين متوسطات ٕكالحساب قيمة ) درجات الطالب رتب

فى التطبيق البعدى ، ويتضح ذلك من  عينة البحث فى اختبار الداء الصوتي
 الجدول التالي :

 (5جدول )
لممقارنة بين  ( Kruskal-Wallis Testكروسكال واليس ) ( الختبار 2كاقيمة )

 درجات المجموعات التجريبية االربعة والمجموعة الضابطة رتب متوسطات 
 داء الصوتيفي التطبيق البعدي الختبار األ

 
متوسط  العدد المجموعات

 الرتب
درجة 
 الحرية

 الداللة 2كا

 ٔٓ.ٓ ٚٙٔ.ٜٖ ٗ ٜٓ.ٛٔ ٓٔ المجموعة التجريبية األولى
 ٘ٓ.ٖٗ ٓٔ المجموعة التجريبية الثانية
 ٘ٔ.ٕٙ ٓٔ المجموعة التجريبية الثالثة
 ٜٓ.ٖٖ ٓٔ المجموعة التجريبية الرابعة

 ٓ٘.٘ ٓٔ المجموعة الضابطة
 

األداء  في اختبار فروق دالة احصائياً  يتضح من الجدول السابق وجود
ربعة والمجموعة الضابطة، وجاء في التطبيق البعدى بين المجموعات األالصوتي 

ترتيب المجموعات كالتالى: المجموعة التجريبية الثانية، ثم المجموعة التجريبية 
المجموعة ، ثم المجموعة التجريبية األولى، ثم ثالثة، ثم المجموعة التجريبية الرابعةال

 الضابطة.
 ثــــص البحــتخمــمسـ

يتم التواصل اإللكتروني الفع ال ، حيث ُتعد الحوسبة السحابية مجاًل حديثاً 
عبر البيئات اإللكترونية القائمة عمى الحوسبة السحابية في تنمية كافة الميارات 

تأتي الحوسبة السحابية فى لحظة ، و األطفال تلألطفال ومعمماوالمفاىيم المختمفة 
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 ،وفرصفارقة، في ممتقى الطرق بين البتكارات التكنولوجية وما تطرحو من تحديات 
برنامج دعم األداء في تقديم أثر أساليب إلى التعرف عمى البحث وفى ذلك ىدف 

الوعي الحوسبة السحابية عمى تنمية ميـارات إلكتروني مقترح قائم عمى توظيف 
قام الباحث بتطبيق أدوات البحث قد ، و  لطفل الروضة ألداء الصوتيي واالصوت
وطفمة من أطفال الروضة بقاعات رياض  طفالً  ٓ٘عينة عشوائية مكونة من  عمى

مجموعات متساوية العدد كما يمي :  ٘األطفال بمحافظة الفيوم، وتم تقسيميم إلى 
، ثابت رسوم متحركة(دعم  المجموعة التجريبية األولى)ميارات الوعي الصوتي

،  عم ثابت صور متحركة(د  المجموعة التجريبية الثانية )ميارات الوعي الصوتيو 
، دعم ثابت رسوم متحركة(  المجموعة التجريبية الثالثة )ميارات األداء الصوتيو 
 دعم ثابت صور متحركة( المجموعة التجريبية الرابعة )ميارات األداء الصوتي و 
 طة )الطريقة العادية دون استخدام البرنامج القائم عمى الحوسبة( المجموعة الضابو 

، وبرنامج واختبار الوعي الصوتي ميارات األداء الصوتي أعد الباحث اختبار
إلكتروني قائم عمى توظيف الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات الوعي الصوتي 

 واألداء الصوتي لألطفال.
فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعات وتوصمت نتائج البحث إلى وجود 

التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيقين القبمي والبعدى لصالح المجموعات 
التجريبية فى التطبيق البعدي مما يدل عمى فعالية أساليب تقديم دعم األداء القائمة 

ال عمى توظيف الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات األداء والوعى الصوتى ألطف
 ، كما يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعات التجريبية األربعةالروضة

عمى الصوتي  ى اختبار ميارات األداءففى التطبيق البعدي  والمجموعة الضابطة
، ثم المجموعة رابعةالمجموعة التجريبية الثانية، ثم المجموعة التجريبية ال: الترتيب

، كما التجريبية األولى، ثم المجموعة الضابطة  ، ثم المجموعةثالثةالتجريبية ال
في اختبار  فى رتب المجموعات دالة احصائياً توصمت نتائج البحث إلى وجود فروق 

ربعة والمجموعة الضابطة ، في التطبيق البعدى بين المجموعات األالوعي الصوتي 
المجموعة وجاء ترتيب المجموعات كالتالى : المجموعة التجريبية الثانية ، ثم 

التجريبية الثالثة ، ثم المجموعة التجريبية األولى، ثم المجموعة التجريبية الرابعة ، ثم 
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، مما يدل عمى فاعمية البرنامج اإللكتروني المقترح عبر بيئة المجموعة الضابطة
عم ثابت د  )ميارات الوعي الصوتيالحوسبة السحابية )المجموعة التجريبية الثانية 

  صور متحركة(
م الرسومات والصور والمغة المفظية ااستخدب إن تعدد أنماط تقديم الدعمكما 

في البرنامج اإللكتروني القائم عمى توظيف الحوسبة سواء المقروءة أو المسموعة 
تنمية ميارات الوعي  فيالسحابية حقق متعة وجاذبية الطفل لمتعمم كما ساىم 

 .الصوتي واألداء الصوتي ألطفال الروضة
 -ي بما يمي :ــث الحالــى البحـــأوص
  يستوجب تدريبًا خاصًا من أجل  لطفل الروضةالوعي الصوتي تنمية ميارات إن

 .التمكن منو
 تنبئ بالصعوبات عمى مستوى  لألطفال الوعي الصوتي إن صعوبات

 .والكتابة لذلك ل يجب إىماليا القراءة
  نتباه بصري و تمييز، و يحتاج إلى إدراك، لألطفال تعمم القراءة والكتابة ذاكرة وا 

 .وسمعي جيد
   .أىمية تفعيل أساليب تقديمم دعم األداء في الحوسبة السحابية فى برامج األطفال 
  ضرورة تدريس الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي والقراءة الجيرية فى

   لمطالبة المعممة بالجامعات المصرية. مقررات كمية التربية لمطفولة المبكرة
 ةــستقبميـموث ـــبح
بناء برنامج في ضوء الوعي الصوتي لعالج صعوبات القراءة لدى متعممي  .ٔ

 المغة العربية من الناطقين بغيرىا لتنمية مياراتيم فى تدريس األصوات العربية.
برنامج إلكتروني قائم عمى توظيف الحوسبة السحابية لتنمية الميارات الحياتية  .ٕ

 لطفل الروضة.
ح قائم عمى بيئات الفتراضية لتنمية المفاىيم الطبية أثر برنامج تدريبي مقتر  .ٖ

 لدى معممات رياض األطفال وأثره عمى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة.
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  رنتــة واإلنتـــة واألجنبيـــالعربي عــــــراجـالم
( : توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية ٕٙٔٓاسراء ممدوح عبدالنعيم عمى ) .ٔ

ونية وقابمية استخداميا لطالب فى تنمية ميارات إنتاج الدروس اإللكتر 
تكنولوجيا التعميم وفق استعدادىم لمتفاعل الجتماعي ، رسالة ماجستير ، كمية 

 التربية النوعية ، جامعة المنيا.
( : ميارات الوعي ٕٙٔٓأسماء عزيز عبدالكريم، إقبال كاظم حبيتر ) .ٕ

الصوتي الالزمة لمدرسي المغة العربية من وجية نظر تدريسيي قسم المغة 
 م  ٕٙٔٓ،  ٔ، ع  ٜٔالعربية ، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية ، المجمد 

وجيا العربية ( : دراسات في فقة المغة والفونولٕٓٓٓايمان عبدالفتاح عبابنة ) .ٖ
 ، دار الشروق ، عمان 

( : برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات ٕٚٓٓثناء عبد المنعم رجب ) .ٗ
القراءة الجيرية وتنمية الوعي الفونولوجي لدى تالميذ الصف السادس 

 .٘ٙالبتدائي ، مجمة القراءة والمعرفة، عدد
جابر عبدالحميد جابر، تياني صبري كمال شعبان، منى حسن السيد  .٘

( : برنامج تدريبي قائم عمى تجييز المعمومات لتنمية الوعي المفظي ٕٗٔٓ)
واإلخراج الصوتي وآثره في تحسين ميارات تعرف الكممة والفيم والنطق لذوي 
صعوبات التعمم بالحمقة األولى من التعميم األساسي، مجمة العموم التربوية ، 

 ٓٓٙ – ٚٚ٘، ص ص  ٕٗٔٓالعدد الثالث ، الجزء الثاني ، يوليو 
( : الميارات المغوية مستوياتيا، ٕٗٓٓرشدي أحمد طعيمة ) .ٙ

 تدريسيا،صعوبتيا ، القاىرة ، دار الفكر العربي.
( : أثر التفاعل بين أنماط الدعم بالمعامل ٕٕٔٓ)محمدشمت رمضان ح .ٚ

اإلفتراضية لمقررات العموم واألساليب المعرفية في تنمية األداء المعممي 
 عدادية ، رسالة دكتوراه ، كمية  التربية جامعة حموان .لطالب المرحمة اإل

( : قياس فاعمية برنامج تدريبي قائم ٕٙٔٓمحمد السيد أحمد محمد سممان ) .ٛ
عمى تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ميارات التعمم النقال لمعممى 

 الحاسب اآللي ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة المنصورة.
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( بين Cloud Computing( : الحوسبة السحابية )ٕٙٔٓشمتوت )محمد  .ٜ
 مٕٙٔٓالفيم والتطبيق ، كمية التربية ، جامعة المنصورة ، أبريل 

3id=&showhttp://emag.mans.edu.eg/index.php&task= 
دار الكممة ، ، ( : منتوجات تكنولوجيا التعميم ٖٕٓٓمحمد عطية خميس ) .ٓٔ

 القاىرة .
( : الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي ٜٕٓٓمحمد عويس القرني ) .ٔٔ

الالزمة لمعممي المغة العربية لتعميم القراءة الجيرية بالصفوف الثالثة األولى 
 .من المرحمة اإلبتدائية

 http://www.fayoum.edu.eg/education /curricula teaching/Dr 
mohamed.aspx 

القاىرة ، دار المعارف ، محمود طاىر درويش : الخطابة فى صدر اإلسالم  .ٕٔ
ٜٔٙٛ )ٔ/ٖٖ. 

( : تنمية الوعي الصوتى ، مدخل ٕ٘ٔٓإبراىيم طنطاوي )مصطفى عبداهلل  .ٖٔ
لتعميم تالوة القرآن الكريم )دراسة تشخيصية عالجية( ، مجموعة توارث 
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