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 : مقدمة
شهدت السنوات العشر األخيرة تقدما مذهاًل في تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت الرقمية بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، ومن المتوقع أن يزداد هذا النمو 

ابه بالتعليم والتدريب مجاراته إال إذا تمت اإلستج بشكل يجعل من الصعب على المهتمين
لهذا التطور والتكيف معه، وقد ساهم التطور الكبير فى التعلم القائم على الويب في 
بزوغ فجر جديد للتعلم والتدريب ساعد على بناء شبكه من المصادر التعليمية المتجددة 

لنموذج الخطى أحادي اإلتجاه دائمة التدفق وأدى ذلك بشكل مباشر إلى اإلنتقال من ا
في التعليم والتدريب والمعتمد على المعلم إلى النموذج غير الخطي المتعدد االتجاهات 

 والقائم على احتياجات المتعلم.
والتعلم القائم على الويب ليس فقط نظام لتوصيل المحتوي والمقررات 

طبيقي، كنه علم نظري تااللكترونية، أو نظام يستخدم أدوات ومستحدثات تكنولوجية ول
ونظام تكنولوجي تعليمي كامل، وعملية مقصودة ومحكومة، تقوم على أساس فكري 

يمر فيها المتعلم بخبرات مخططة ومدروسة، من خالل   فلسفي ونظريات تربوية جديدة
تفاعله مع مصادر تعلم الكترونية متعددة ومتنوعة بطريقة نظامية ومتتابعة ووفق 

عليمية منظمه، فى بيئات تعلم الكترونية مرنة، قائمة على الكمبيوتر إجراءات وأحداث ت
 (.1، 2010)محمد خميس،والشبكات تدعم عمليات التعلم وتسهل حدوثه فى أي وقت ومكان

وعلى الرغم من تلك المميزات التى يتيحها التعلم القائم على الويب وفاعليته فى 
ها ت التى تواجه المتعلمين عبر الويب منالعملية التعليمية، إال أن هناك بعض المشكال

أن التعلم عبر الويب يقدم المعلومات والروابط بنفس الطريقة لكل المتعلمين دون األخذ 
فى اإلعتبار إختالف خصائصهم الشخصية، وكذلك معرفتهم المسبقة، فى حين كان 

ى المتعلم دينبغى على المصمم التعليمى للمحتوى عبر الويب أن يضع فى اعتباره ما ل
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من خلفية بحيث يحذف المعلومات التى يعرفها المتعلم من قبل ويضيف تلك التى لم 
 .(Hongjing, Erik, Paul, 2001,141)يعرفها

 ,Aleksandra, et al ,2011وفى هذا السياق يشير إلكسندرا وآخرون 
م عملية ع( أنه وبالرغم ما يوفره التعلم القائم على الويب من أدوات مفيدة فى د(212

التعليم مثل المنتديات وغرف الدردشة ومجموعات النقاش اإل أنه يعرض المحتوى والمواد 
التعليمية التى يقدمها بنفس الطريقة لجميع المتعلمين، والتى فى العادة ال تتناسب مع 
احتياجاتهم الفعلية أو معرفتهم السابقة، وبالتالى ينبغى العمل على توفير نظام ذكى 

بر الويب، هذا النظام يسمح للمتعلمين بتوفير مسارات تناسب المتعلمين على متكيف ع
 اختالف خصائصهم الشخصية واحتياجات كل متعلم منهم.

( أن الوسائط الفائقة التكيفية هى (Peter ,2001,87-88بيتر   وكما يوضح
ليدى قالبديل المناسب للتغلب على مشكالت التى تواجه التعلم القائم على الويب الت

والذى يعمل وفق مقولة " حجم واحد مناسب للجميع"، حيث يقوم نظام الوسائط الفائقة 
 التكيفية ببناء نموذج خاص بكل متعلم بحيث يتناسب وحاجاته وخصائصة.

( (Enrique, Pilar, Diana, 2007,479يتفق معه إينريك وبيلر وديانا 
ولة " صًا للتغلب على هذه المقالذى يرون أن الوسائط الفائقة التكيفية صممت خصي

حجم واحد مناسب للجميع" بحيث تعمل على توفير إطار ثرى يلبى احتياجات المتعلمين 
عبر الويب، وتقوم من خالل نموذج المستخدم بتوفير هياكل من الروابط داخل بيئة 
الويب تتيح للمتعلم التوجه إلى المعلومات التى تثير اهتمامه، وذلك من خالل عرض 

 تكيف يتناسب واحتياجاته الشخصية.م
لهامي ) ( أن Tolga, Seref & Ilhami ,2010,1ويرى تولجا وسيرف وا 

الفرق الجوهرى والرئيسي بين تكنولوجيا الوسائط الفائقة التكيفية و تكنولوجيا الويب 
التقليدية والسائدة حاليا هو نموذج المستخدم حيث يقوم هذا النموذج بتخزين المسارات 
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اتخذها المتعلم وتلك التفاعالت التى قام بها ويقوم بتقيمها واستخالص المعلومات  التى
حول المتعلم واختياراته واسلوب تعلمه ثم يقوم بتوفير بيئة تعلم شخصية تقوم على 

 احتياجات كل متعلم بمفرده.
 تحديد مشكلة البحث:

لى عديد التغلب ععلى الرغم من قدرة الوسائط الفائفة التكيفية عبر الويب من 
من المشكالت التي تواجه المتعلمين عند التعلم عبر الويب، إال أنه بإطالع الباحثون 
على عديد من الدراسات واألدبيات، وجد أنه التوجد معايير محددة لبناء الوسائط الفائقة 

كيفية تالتكيفية عبر الويب، لذا توجه الباحثون إلى بناء قائمة بمعايير الوسائط الفائقة ال
 عبر الويب.

نطالقًا مما سبق، حاول هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:  وا 
 ما معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

التكيفية  ةما المجاالت الرئيسيه التي تتكون منها قائمة معايير الوسائط الفائق .1
 عبر الويب؟

 ما المعايير المكونة لكل مجال من هذه المجاالت؟ .2
 أهداف البحث:

 استهدف البحث الحالي، مايلي:
تحديد المجاالت الرئيسه التي تتكون منها قائمة معايير الوسائط الفائقة التكيفية  .1

 عبر الويب.
 تحديد المعايير المكونة لكل مجال من هذه المجاالت. .2
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 البحث:أهمية 
يستمد البحث الحالي أهميته من أنه محاولة لتقديم قائمة شاملة لمعايير الوسائط 
الفائقة التكيفية عبر الويب، بحيث يمكن اإلسترشاد بها من خالل المؤسسات التعليمية 

 في تطوير أنظمة التعلم عبر الويب التقليدية.
 منهج البحث:

ذي يقوم بوصف ماهو كائن اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي وال
وتفسيره وتم استخدام هذا المنهج في البحث الحالي، لوصف وتحليل البحوث والدراسات 

 السابقة للتوصل إلى قائمة بمعايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب.
 إجراءات البحث:

 لإلجابة عن أسئلة البحث، قام الباحثون بالخطوات اآلتية:
 ة معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب:إعداد قائم -

تتمثل أهداف البحث في تحديد معايير تصمممميم الوسمممائط الفائقة التكيفية عبر 
الويب والتي تعتبر متطلبًا أسممممممممماسممممممممميًا لبناء نظام الوسمممممممممائط الفائقة التكيفية عبر الويب، 

يث بناء قائمة المعايير، حوتناول البحث فى هذا الجزء الخطوات التى تم إتباعها عند 
أسممممممممممممتخدم المنهج الوصممممممممممممفي التحليلي عند اشممممممممممممتقاق قائمة المعايير وذلك من البحوث 
والدراسمممممات السمممممابقة والمراجع المتخصمممممصمممممة فى التعليم القائم على الويب بصمممممفة عامة 
والوسمممممممممممممممائط الفمائقمة التكيفيمة عبر الويمب بوجمه خماص، وتم إعمداد قمائممة المعمايير وفق 

 تية:الخطوات اآل
 .تحديد الهدف العام من بناء قائمة المعايير 
 .تحديد مصادر اشتقاق قائمة المعايير 
 .إعداد الصورة المبدئية لقائمة المعايير 
 .عرض قائمة المعايير على الخبراء والمتخصصين 



 2015والعشرون  لتاسعامجلة  دراسات فى التعليم الجامعى                                   العدد 

 231 

  المعالجة اإلحصممممممائية السممممممتجابات الخبراء والمتخصممممممصممممممين على قائمة
 المعايير.

 ائمة المعايير.إعداد الصورة النهائية لق 
 وفيما يلي عرض تفصيلي لكل مرحلة من المراحل السابقة:

 تحديد الهدف العام من بناء قائمة المعايير: -
الهدف العام هو الوصول إلى قائمة بمجموعة من المعايير التي يتم مراعاتها 
عند تصمممميم نظام الوسمممائط الفائقة التكيفية في البحث الحالي لتسممماعد المصمممممين عند 
بناء وتصمممممممممميم هذا النظام لتالميذ المرحلة اإلبتدائية، وذلك لكي يحقق نظام الوسمممممممممائط 

 الفائقة التكيفية أهدافه الموضوعة.
 تحديد مصادر اشتقاق قائمة المعايير: -

بالرجوع إلى مجموعة من المصمممممادر كقاعدة لبناء قائمة معايير الباحثون قام 
 سة الحالية، حيث:نظام الوسائط الفائقة التكيفية في الدرا

اسة در قام الباحثون باإلطالع على بعض البحوث والدراسات العربية ومنها  -
( والتي هدفت إلى التوصل إلى معايير الجودة لتصميم مقررات 2013السعيد الزاهري )

( والتي هدفت إلى معايير ومواصفات 2013التعليم االلكتروني ودراسة سعيد الغامدي)
الشريف  عبدالرحمندراسة الشريف لبيئة التعلم اإللكتروني و تصميم مقررات الحديث 

( والتي استهدفت التعرف المعايير القياسية لبناء نظم التعليم االلكترونى ودراسة 2012)
( والتي هدفت إلى التوصل إلى المستويات المعيارية 2012محمد حمدى وآخرون )

ودراسة عمر الصعيدي  0.2ويب ألنظمة التعليم اإللكترونى التعاونى القائمة على ال
( والتي استهدفت التوصل إلى المعايير الالزمة لتقديم محتوى المقررات 2011)

اإللكترونية في التعليم عن بعد من وجهة نظر الخبراء و المختصين ودراسة زينب العربي 
( والتي هدفت إلى الوصول إلى قائمة بمعايير نظم التدريس الذكية على الويب 2011)
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( والتي هدفت إلى التوصل إلى قائمة معايير تصميم 2011راسة مروة حامد وآخرون )ود
وبناء بيئة تعلم إفتراضية ثالثية األبعاد ضمن العوالم اإلفتراضية الحالية، ودراسة زينب 

( والتي هدفت إلى  بناء وتحويل المقررات الدراسية إلى مقررات 2010عبد العظيم )
( والتي 2010ر الجودة الشاملة ودراسة محمد زين الدين )إلكترونية على ضوء معايي

توصلت إلى  معايير البنائية لجودة برمجيات الواقع االفتراضي التعليمي والبيئات ثالثية 
( والتي هدفت إلى تطوير بعض مقررات "الدبلوم 2010األبعاد ودراسة أمل سويدان )

المي اإللكتروني ودراسة زينب الس العامة في التربية من بعد" في ضوء معايير التعليم
(  والتي هدفت إلى التعرف على  معايير تصميم وتطوير برامج 2009ومحمد خميس )

الكمبيوتر متعددة الوسائط القائمة على سقاالت التعلم الثابتة والمرنة ودراسة مصطفى 
المواقع  ة( والتي استهدفت التوصل إلى قائمة بالمعايير التربوية لتقويم جود2009السيد)

التعليمية و تطبيقها على بعض مواقع تكنولوجيا التعليم ودراسة طارق عبد الحليم وآخرون 
( والتي استهدفت تحديد معايير تصميم المساعدة التعليمية الموجزة والمتوسطة 2008)

( والتي استهدف 2008والتفصيلية ببرامج الوسائط المتعددة، ودراسة مريم الفالح )
نتاج برامج التعليم االلكتروني ودراسة شيماء يوسف التوصل إلى   معايير تصميم وا 

(، والتى هدفت إلى التوصل إلى معايير تصميم المناقشات 2008صوفي وآخرون )
( 2008الجماعية في بيئة المقررات اإللكترونية القائمة على الويب ودراسة حنان خليل )

ء معايير كنولوجيا التعليم في ضو والتي استهدفت  تصميم ونشر مقرر إلكتروني في ت
جودة التعليم اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي طالب كلية التربية ودراسة 

( والتي استهدفت إلى التعرف على  معايير تصميم مواقع المدارس 2007علي شقور)
إلى تطوير  ( والتي هدفت2007العربية على الشبكة العنكبوتية ودراسة حنان الشاعر )

دليل لتقويم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني ودراسة منى 
( والتي هدفت إلى  تطوير بنية المواقع التعليمية على شبكة اإلنترنت فى 2006فرهود )
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( والتى هدفت 2005ضوء نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة ودراسة بدر الصالح )
 لمعايير  التعلم االلكتروني والتصميم التعليمي في ضوء الجودة. إلى التوصل

و قام الباحثون باإلطالع على بعض البحوث والدراسات األجنبية ومنها دراسة  -
والتي هدفت إلى تطوير معايير إمكانية الوصول ( (Said,Et Al, 2012سعيد وآخرون 

والتي   ((Maria, & Kaye, 2008في بيئة التعلم اإللكتروني التكيفي دراسة ماريا وكيا 
هدفت إلى التوصل إلى نموذج لتطوير المقررات اإللكترونية عالية الجودة ودراسة ستاسي 

(Stacey ,2007)  والتي استهدفت التعرف على معايير جودة المقررات اإللكترونية
( التي هدفت إلى (Bevan & Spinhof, 2007عبر الويب، ودراسة بيفان وسبينوف 

التوصل إلى معايير قابلية االستخدام عبر بيئة الويب ودراسة إيكونوميدس 
Economides, 2005) التي هدفت إلى التوصل إلى معايير تقييم التغذية الراجعة )

والتي استهدفت بناء (Magoulas, et al, 2003) التكيفية ودراسة ميجوالس وآخرون 
 ,Néstor) علم التكيفية عبر الويب ودراسة نيستور وآخرون معايير إرشادية لبيئات الت

et al, 1997) .والتي استهدفت التوصل إلى معايير تصميم اإلبحار في صفحات الويب 
( 2011على بعض األدبيات منها وليد سالم الحلفاوي )الباحثون كما أطلع  -
يس محمد عطية خم( و 2005( وعبدالحميد بسيوني )2009الغريب اسماعيل )و 
(2003.) 
ومنها معايير سهولة  القومية إلى بعض المعايير العالميةالباحثون وأيضا أطلع  -

مكانية اإلستخدام التي أوردتها دراسة أندرياس  و دراسة  (Andreas, 2010)الوصول وا 
والمعايير  (Jose, et al,1996)جويس وآخرون  ودراسة (Nigel, 2005)نايجل 

 Guidelines To Ensure Websiteالعالمية لسهولة الوصول )
Accessibility ،) ومعايير المركز القومي للتعلم اإللكتروني والخاصة بإنتاج عناصر

 (.2011التعلم الرقمية )
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 إعداد الصورة المبدئية لقائمة المعايير: -
بالتوصل لقائمة معايير تصميم نظام الباحثون من خالل المصادر السابقة قام 

التكيفية عبر الويب لتالميذ المرحلة اإلبتدائية، حيث تمت صممممممممممممياغة الوسممممممممممممائط الفائقة 
المعايير في صمممورتها المبدئية في صمممورة عبارات تمثل كل منها شمممرطا أسممماسممميا ينبغي 
أن يتوافر، وقد تم مراعاة بعض الشمممروي في صمممياغة عبارات المعيار، وهى )أن تكون 

حمل معنى واحد، أن تحمل واضممممممممممحة، أن تكون سممممممممممليمة لغويا، أن تكون محددة، أن ت
فكرة واحدة(، وفى ضمممموء ذلك تم التوصممممل لقائمة المعايير في صممممورتها المبدئية ومرت 

 قائمة المعايير بالخطوات اآلتية:
  ُجمعت المعايير التي اشتقت من المصادر السابقة، وقد تضمنت قائمة المعايير

، تتضمن مجموعة من المعايير "DOMAINS"عدة مجاالت 
"STANDARDS"" يندرج تحتها مجموعة من المؤشرات ،"INDICATORS ،

 وقد تم تقسيمهم إلى عشرة مجاالت رئيسة.
  أعدت الصورة المبدئية لقائمة المعايير في ضوء مقياس ثالثي لدرجة األهمية

 )موافق جدًا، موافق، غير موافق(. 
جازتها: -  صدق قائمة المعايير وا 

( معيار 29ر، تم إعداد اسممممممممممممممتبانه تتكون من )وللتأكد من صممممممممممممممدق هذه المعايي
( مجاالت رئيسمممممة، وتم عرضمممممها على مجموعه من 10( مؤشمممممر أداء يضممممممهم )328)

( فى مجمممممال تكنولوجيممممما التعليم، والمنممممماهج وطرق التمممممدريس 27المحكمين عمممممددهم )
والحاسمممبات والمعلومات، وذلك بهدف آخذ آرائهم ومالحظاتهم حول هذه المعايير، ولقد 

مجموعه من المالحظات منها تعديل صممممممممممممممياغة بعض العبارات، وحذف بعض  أبدوا
احثون البالمعايير المتشمممممممممممابهة والمكررة، ونقل بعض المعايير إلي المجال اآلخر، وقام 
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بممذخممذ هممذه التعممديالت بعين االعتبممار، كممما قمماموا بكممافممة التعممديالت المقترحممة، سممممممممممممممواء 
 راء والمالحظات، تم تعديل المعايير.باإلضافة أو الحذف أو التعديل، وفى ضوء اآل

 ويوضح الجدول التالي، معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب:
 ( معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب1جدول )

 معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب م
 The Credibilityالمجال األول: مصداقية النظام 

1 
المعيار األول: يشير نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب إلى 

 .Intellectual Responsibility Systemالمسئولين عن النظام 

2 
المعيار الثاني: يراعي نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 .Input Dataالدقة والسرية في إدخال البيانات 

3 
الثالث: يراعى نظام الوسائط الفائقة التكيفية األمان وسياسة المعيار 

لكاًل من المعلم   Policy& Privacy Policiesالخصوصية
 والمتعلم المسجيلن بالنظام.

المعيار الرابع: يتيح نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب  4
 إمكانية التحديث.

 Design Interfaceتصميم واجهة التفاعل  -المجال الثاني

المعيار األول: يوفر النظام التكيفي عبر الويب واجهة تفاعل سهلة  5
 اإلستخدام وبسيطة ومتوازنة.

 Pages Layoutتخطيط صفحات النظام  -المجال الثالث

6 
المعيار األول: يتيح نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

بما يتناسب مع  Pages Layoutتخطيط صفحات النظام 
 خصائص المتعلمين.
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 معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب م
 Personalizationالمجال الرابع: التخصيص والتكيف للمتعلم 

&User Adaptation 

7 
المعيار األول: يتيح نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

مسارات  Personalization & Adaptationتخصيص وتكيف 
 تعليمية متنوعة وفقًا لإلحتياجات الفعلية للمتعلم.

 Design Contentالمجال الخامس: تصميم محتوى النظام التكيفي 

8 
المعيار األول: يتبنى النظام التكيفي عبر الويب مجموعة من 

 األهداف التعليمية العامة.

9 
ن م المعيار الثاني: يتبنى النظام التكيفي عبر الويب مجموعة

 األهداف التعليمية السلوكية.

10 
المعيار الثالث: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية مقدمة تعليمية 

Introduction .مشوقه ومناسبة لخصائص المتعلمين 

11 
المعيار الرابع: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية محتوى تعليمي 

 التعلم.مناسب لمساعدة المتعلم على تحقيق أهداف 

بنظام الوسائط  Textالمعيار الخامس: يتسم النص المكتوب  12
 الفائقة التكيفية بالوضوح.

13 
المعيار السادس: يستخدم نظام الوسائط الفائقة التكيفية لقطات 

عالية الجودة وذات   Video& Animationفيديو ورسوم متحركة 
 قيمة تربوية وتحقق أهداف التعلم .

14 
المعيار السابع: يستخدم نظام الوسائط الفائقة التكيفية ملفات صوت 

Sound .عالية الجودة وذات قيمة تربوية وتحقق أهداف التعلم 
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 معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب م

15 
المعيار الثامن: يستخدم نظام الوسائط الفائقة التكيفية صور ورسوم 

عالية الجودة وذات قيمة تربوية  Images And Graphicsثابتة 
 تعلم.وتحقق أهداف ال

16 
المعيار التاسع: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية استراتيجيات 

مناسبة ألهداف النظام  Educational Strategiesتعليم 
 ومتطلباته وخصائص المتعلمين.

17 
المعيار العاشر: يقدم نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 متنوعة. Instructional Activitiesأنشطة تعليمية 

18 
المعيار الحادي عشر: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية تقييمًا 
مستمرًا قصيرًا مناسب ألهداف النظام ومتطلباته وخصائص 

 المتعلمين.

19 
المعيار الثاني عشر: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية مسرد 

عالي الجودة ومناسب لخصائص  Glossaryمصطلحات 
 المتعلمين.

المعيار الثالث عشر: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية  20
 وافي يساعد على تحقيق أهداف التعلم. Summaryملخص

21 
المعيار الرابع عشر: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

متنوعة تتناسب مع خصائص  Assignmentsتكليفات 
 المتعلمين.
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 معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب م

22 
المعيار الخامس عشر: يحتوي نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر 

 Learning Resourcesالويب على روابط لمصادر التعلم 
 متنوعة.

 Navigation And Linksالمجال السادس: اإلبحار والروابط 

23 
المعيار األول: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 متنوع يتناسب مع خصائص المتعلمين Navigationإبحار 

24 
 Linksالمعيار الثاني: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية روابط 

 متنوعة ومناسبة لخصائص المتعلمين.
 Usabilityالمجال السابع: سهولة اإلستخدام 

25 
المعيار األول: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 المتعلم لمحتوى النظام. Usabilityسهولة استخدام 
 :Accessibilityالمجال الثامن: إمكانية الوصول

26 
المعيار األول: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 السهل لمحتوى النظام. Accessibilityإمكانية الوصول
 Interactionالمجال التاسع: التفاعلية  

27 
المعيار األول: يتضمن نظام الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب 

 تعليمية مستمرة. Interactionsعلى أنشطة تفاعلية 
المجال العاشر: التغذية الراجعة وأساليب المساعدة والتوجيه 

Feedback &Orientation& Help 
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 معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب م

28 
المعيار األول: يوفر نظام الوسائط الفائقة التكيفية أساليب مساعدة 

متنوعة ومناسبة لخصائص   Orientation& Helpوتوجيه 
 المتعلمين.

تزيد   Feed Backالمعيار الثاني: يتيح النظام تقديم تغذية راجعة 29
 من دافعية الطالب نحو التعلم.

 نتائج البحث:
الحالي إلى قائمة بمعايير تصميم الوسائط الفائقة توصل الباحثون في البحث 

 ( مجاالت رئيسة.10( معيار يضمهم )29التكيفية، وقد تكونت القائمة من )
 توصيات البحث:

على ضوء نتائج البحث تم وضع بعض التوصيات التي قد تساعد في توظيف 
 صيات:و معايير الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب في التعليم، ومن هذه الت

  تبني المركز القومي للتعلم اإللكتروني ومركز التطوير التكنولوجي للمعمممممممايير
المقترحة لنظم الوسممممممممممممممائط الفائقة التكيفية عبر الويب، لتطوير منظومة تصمممممممممممممميم 

نتاج المقررات اإللكترونية على المستوى القومي.  وا 
 حلة ما قبل ية لمر إنشاء مشروع قومي للتعلم اإللكتروني مهتم بتحويل المواد الدراس

الجامعي يتم بناءه في ضممممممموء فلسممممممملفة نظم الوسمممممممائط الفائقة التكيفية عبر الويب، 
وتدريب التالميذ والمعلمين على طرق التفاعل مع المواد الدراسممممممممممممممية بصممممممممممممممورتها 

 اإللكترونية.
  ضممممممممممممرورة بناء المحتوى المقدم عبر نظم الوسممممممممممممائط الفائقة التكيفية وفق دراسممممممممممممة

لمتعلمين من حيث )أسمممممممممماليب التعلم، الخبرة، االهتمام، السمممممممممممات الشممممممممممخصممممممممممية ل
 األساليب المعرفية، االتجاهات......(.
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  االهتمام بإنتاج مقررات وبرامج رقمية قائمة على نظم الوسمممممممممممممممائط الفائقة التكيفية
عبر الويب لتنمية المهارات والمعارف المختلفة لدى المتعلمين من كافة المراحل 

 التعليمية.
 سممتفادة من بيئات الوسممائط الفائقة التكيفية في تطوير مقرر المرحلة ضممممممممممممممممممرورة اال

الجمامعيمة والمرحلمة مما قبمل الجمامعيمة لتجماوز قمدراتهما مواقع الويمب العماديمة، ووفرة 
دارة عملية التعليم والتعلم وتطويرها.  أدواتها ووظائفها التعليمية الخاصة بتقمديم وا 

 مقترحات البحث:
الحالي، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة، من خالل نتائج البحث 

 يمكن اقتراح البحوث التالية:
  فاعلية نظام قائم على الوسمممائط الفائقة التكيفية التعاونية في تنمية مهارات التفكير

 اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
 نتاج عناصممممممممممممممر تعلم ذكية وأثرها على تنمية مهارات إنتا ت ج المقرراتصممممممممممممممميم وا 

 اإللكترونية التكيفية لدى معلمي الحاسب اآللي.
  فاعلية نظام تدريبي قائم على نظم الوسمممممممممممممممائط الفائقة التكيفية في تنمية مهارات

 تصميم عناصر التعلم الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
 ية مهارات تنم تصممممممممممممممميم نظام إدارة تعلم تكيفي قائم على الموبيل وقياس أثره في

 التعلم الذاتي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية واتجاهاتهم نحوه.
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية: -أولً 

(. تطوير بعض مقررات " الدبلوم العامة في التربية 2010أمل عبدالفتاح سويدان )
دراسات فى المناهج من بعد " في ضوء معايير التعليم اإللكتروني. 

 .201 - 158، ص ص 158،ع  مصر-وطرق التدريس 
(. التعلم االلكتروني والتصميم التعليمي : شراكة من 2005بدر بن عبدهللا الصالح )
تكنولوجيا التعليم الليكترونى -المؤتمر العلمى العاشر أجل الجودة. 

 .549 - 519، ص ص  2، ج  مصر-ومتطلبات الجودة الشاملة 
(. تصميم ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعليم في 2008حنان حسن خليل )

ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية 
 رة.، كلية التربية، جامعة المنصو رسالة ماجستيرلدي طالب كلية التربية، 

(. تطوير دليل لتقويم المقررات اإللكترونية في ضوء 2007حنان محمد الشاعر )
حولية كلية البنات لآلداب والعلوم معايير جودة التعليم اإللكتروني. 

 .309 - 237، ص ص 8،ع مصر –والتربية ) القسم التربوي ( 
(. معايير تصميم وتطوير 2009زينب حسن حامد السالمي; محمد عطية خميس)

رامج الكمبيوتر متعددة الوسائط القائمة على سقاالت التعلم الثابتة ب
المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا والمرنة. 

التعليم ) تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق 
 .36 - 5، ص ص مصر –المستقبل ( 

ير نظم التدريس الذكية على الويب. (. معاي2011زينب محمد العربي إسماعيل)
 .365 - 327، ص ص مصر –دراسات وبحوث  -تكنولوجيا التربية 
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(. بناء وتحويل المقررات الدراسية إلى 2010زينب مصطفى عبد العظيم هاشم )
 ،رسالة ماجستيرمقررات إلكترونية على ضوء معايير الجودة الشاملة، 

 كلية التربية النوعية، جامعة بنها.
شبكة معايير الجودة لتصميم مقررات التعليم االلكتروني، (. 2012الزاهري ) السعيد

 ،المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في الرياض
 .2013فبراير  7-4من 

معايير ومواصفات تصميم مقررات الحديث (. 2013الغامدي) الرقيب صالح بن سعيد
روني المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتالشريف لبيئة التعلم اإللكتروني، 

 .2013فبراير  7-4، من والتعليم عن بعد في الرياض
(. معايير 2008شيماء يوسف صوفي; محمد عطية خميس; حنان محمد الشاعر )

 مقررات اإللكترونية القائمة علىتصميم المناقشات الجماعية في بيئة ال
 - 101، ع ، ص ص 18، مج  مصر-تكنولوجيا التعليم الويب. 
142. 

طارق عبد السالم عبد الحليم; محمد عطية خميس; صالح امين محمد 
(. تحديد معايير تصميم المساعدة التعليمية الموجزة 2008عليوة)

 مصر-عليم نولوجيا التتكوالمتوسطة والتفصيلية ببرامج الوسائط المتعددة. 
 .142 - 125، ص ص 1، ع 18، مج 

(. المعايير القياسية لبناء نظم التعليم 2012عبدالرحمن الشريف محمد كرار)
،  يمنال-المجلة العربية لضمان الجودة فى التعليم العالى االلكترونى. 

 .157 - 120، ص ص 9، ع 5مج 
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س العربية على الشبكة العنكبوتية. (. معايير تصميم مواقع المدار 2007علي شقور)
، ص 1، ع 21فلسطين ، مج  -مجلة جامعة النجاح للعلوم االنسانية 

 . 372 - 349ص 
(. المعايير الالزمة لتقديم محتوى المقررات 2011عمر بن سالم محمد الصعيدي )

اإللكترونية في التعليم عن بعد من وجهة نظر الخبراء و المختصين. 
 171، ص ص 10، ع 4، مج  مصر -ربية الحديثة مجلة رابطة الت

- 221. 
(. التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى اإلحتراف 2009الغريب زاهر اسماعيل)

 والجودة. القاهرة: عالم الكتب.
محمد حمدى أحمد السيد; نادية السيد الحسينى; نبيل جاد عزمى; خالد محمود حسين 

(. المستويات المعيارية ألنظمة التعليم اإللكترونى 2012حسانين نوفل)
دراسات فى المناهج وطرق التدريس . 2.  0التعاونى القائمة على الويب 

 .121 - 101، ص ص 186،ع  مصر-
ى الندوة الولنحو نظرية شاملة للتعليم االلكترونى،  (.2010محمد عطية خميس )

خالل الفترة  ،فى تطبيقات تقنية المعلومات والتصال فى التعليم والتدريب
 .ابريل 12-14

معايير البنائية لجودة برمجيات الواقع االفتراضي  (. 2010محمد محمود زين الدين )
 تطبيقات تقنية المعلوماتمؤتمر التعليمي والبيئات ثالثية األبعاد"، 

والتصالت في التعليم والتدريب المنعقد في كلية التربية جامعة الملك 
-12هم الموافق 4/1431/ 29-27خالل الفترة من  ،سعود بالرياض

 . م14/4/2010
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، معايير تصميم عناصر التعلم الرقمية( 2011المركز القومي للتعلم اإللكتروني )
 إللكتروني، المجلس األعلى للجامعات.المركز القومي لتعلم ا

مروة حسن حامد حسن; نادية السيد الحسيني; نبيل جاد عزمي; سهام عبدالحافظ 
(. معايير تصميم وبناء بيئة تعلم إفتراضية ثالثية األبعاد 2011مجاهد)

بحوث دراسات و -تكنولوجيا التربية ضمن العوالم اإلفتراضية الحالية. 
 .486 - 467، ص ص مصر –

نتاج برامج التعليم االلكتروني. 2008مريم بنت عبدالرحمن الفالح) (. معايير تصميم وا 
، ص ص 4، ج 32، ع  مصر-عين شمس  -مجلة كلية التربية 

205 - 227. 
(. المعايير التربوية لتقويم جودة المواقع 2009مصطفى عبدالرحمن طه السيد)

تربية ) جامعة الالتعليمية و تطبيقها على بعض مواقع تكنولوجيا التعليم. 
 .389 - 363، ص ص 4، ج 143، ع  مصر -األزهر ( 

(. تطوير بنية المواقع التعليمية على شبكة 2006منى عبد المنعم حسين فرهود )
، ررسالة ماجستياإلنترنت فى ضوء نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة، 

 كلية التربية، جامعة حلوان.
(. المعايير التربوية لبناء موقع تعليمي على شبكة 2013نشوى رفعت شحاته )
، متاح في 7، جامعة المنصورة، عمجلة التعلم اإللكترونىاإلنترنت، 

22-7-2013 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&i

d=218 
ر ، القاهرة:  داالتعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة(. 2011وليد سالم الحلفاوي )
 الفكر.
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