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 املمارسة جمتمعات لتصميم والتقنية الرتبوية املعايري
 الويب على القائمة

 لتصميم والتقنية التربوية المعايير تحديد يإل الدراسة هدفت _الملخص
 واألهداف الدراسة هذه لطبيعة ونظرًا ،الويب عبر الممارسة مجتمعات

 تحليل في التحليلي الوصفي المنهج استخدم ،لتحقيقها يتسع التي
 في الخبراء بعض ومناقشة ،االنترنت عبر الممارسة مجتمعات بعض
 المجتمعات تلك تصميم معايير أبرز الستخالص ،المجتمعات تلك

 من مجموعة يعل المعايير هذه عرض ثم ،الصحيحة بالصورة
 من بقائمة والخروج التعليم تقنيات مجال في المتخصصين المحكمين
 منها كل وتحت تقنية ومعايير ،تربوية معايير: قسمين يعل المعايير

 صورتها في االستبانة عرض ذلك بعد تم ثم ،الفرعية المحاور من عدد
 تقنيات مجال في خبيرًا( 91) من والمكونة الدراسة عينة يعل النهائية
 وقد ،معيار لكل موافقتهم درجة يمد حول آرائهم الستطالع التعليم
 لتصميم الالزمة والتقنية التربوية المعايير تحديد عن النتائج أسفرت

 ،معيارًا( 942) بلغت والتي ،0.2 الويب عبر الممارسة مجتمعات
 بنسبة تقنيًا معيارا (88)و ،%31.92 بنسبة تربويًا معيارًا( 20) منها

 بضرورة ييوص ،إليها التوصل تم التي النتائج ضوء وفي 50.82%
 .الويب عبر الممارسة مجتمعات إنشاء في المعايير هذه تطبيق

 ،الويب ،مجتمعات الممارسة ،المعايير التربوية: الكلمات المفتاحية
 .الرقمية ، مجتمعات التعلمالمعايير التقنية

 المقدمة. 1
إن مجتمعات الممارسة المهنية هي في الواقع موجودة في      

كل مكان، ولكنها تجارب مألوفة لدرجة أنها غالبا ال تلفت 
أنظارنا، إال عندما تتخذ اسما ويتم التركيز عليها تصبح منظورا 

 يل، ويسمح لنا أن نر فهم عالمنا بشكل أفضى يساعدنا عل
الكيانات السابقة بوضوح أكثر كالمنظمات والحجرات الدراسية أو 
الدول وأن ندرك أن هذه الكيانات هي انشغال بالممارسة المهنية 

وتعرف مجتمعات الممارسة  ،والتعلم غير الرسمي الذي يصحبها
غاية واحدة، ويقومون  يبأنها جماعات من البشر يشتركون ف

هذه الناحية عن طريق التفاعل  يبتعميق معرفتهم وخبراتهم ف

 يبصورة مستمرة، ولقد أظهر تحليل تأثير تقنيات االتصال عل
 يالحياة اليومية أن المجتمعات المحلية ال تتشكل فقط ف

، يالفضاء اإللكترون يالمساحات الجغرافية المحددة بل أيضًا ف
 [.Virtual communities [1االفتراضية  المجتمعات يوتسم
 ىوبالطبع ال يقتصر التعلم في مجتمع الممارسة المهنية عل     

المبتدئين فحسب، والممارسة المهنية للمجتمع تعتبر فعالة وترتبط 
كما يؤثر مفهوم مجتمع الممارسة  ،بالتعلم من جانب الجميع

ومنذ بدايات  المهنية في النظرية والممارسة في مجاالت عديدة،
هذا المفهوم األعمال  ىدراسة الممارسة المهنية المبتدئة بادرت إل

القطاعات  يالتي تهتم بإدارة المعرفة ومن هنا وجد طريقه إل
بنجاح، وأصبح اآلن أساس المنظور الخاص بالمعرفة  ىاألخر 

والتعلم والذي يشكل الجهود لبناء أنظمة التعليم في قطاعات 
ات متنوعة من المجتمعات المحلية من أجل متنوعة وفي مستوي

 .[0]المنظمات المنفردة، الشراكات، المدن، األقاليم والعالم بأسره 
وال تحمل مجتمعات الممارسة المهنية نفس االسم في جميع      

المنظمات، وتعرف بأسماء عديدة مثل شبكات التعلم، أو 
م من أنها المجموعات الموضوعية أو نوادي التكنولوجيا، بالرغ

تتكون من الثالثة عناصر المجال والمجتمع والممارسة المهنية 
إال أن لها أشكال متنوعة، البعض منها يكون صغيرا والبعض 
اآلخر كبير جدا وغالبا ما تتكون من مجموعة أساسية والعديد 
من األعضاء المحيطين بها، البعض محلي والبعض يغطي 

والبعض يلتقي عبر اإلنترنت، العالم، وبعضهم يلتقي وجها لوجه 
وبعض هذه المجموعات تكون جزءا من منظمة والبعض يضم 
أعضاء من منظمات مختلفة، والبعض يتخذون شكال رسميا بل 
وتكون لهم ميزانية والبعض اآلخر ال يتخذون الشكل الرسمي 

 .لدرجة أنهم يختفون عن األنظار
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جديدا لربط تقدم مجتمعات الممارسة عبر الويب نموذجا      
األفراد بروح التعلم، وتبادل المعارف، والتعاون، وكذلك المجموعة 

أن مجتمعات الممارسة عبر  ىواألفراد، والتطوير التنظيمي بمعن
 :الويب مهمة ألنها

التواصل، إما  ىربط الناس الذين قد ال يكونوا قادرين عل (9)
 .اإلطالق ىبشكل متكرر أو عل

للناس للتواصل وتبادل المعلومات، توفير سياق مشترك  (0)
 .والقصص، والخبرات الشخصية بطريقة تبني التفاهم والبصيرة

تمكين الحوار بين الناس الذين يأتون معا الستكشاف  (3)
إمكانيات جديدة، لحل المشاكل الصعبة، وخلق فرص عمل 

 .جديدة، وفرص المنفعة المتبادلة
الحقيقية، والتوجيه،  تحفيز التعلم من خالل خدمة االتصال (4)

 .والتدريب، والتأمل الذاتي
تحسين  ىالتقاط ونشر المعارف القائمة لمساعدة الناس عل (2)

الممارسة من خالل توفير ببيئة لتحديد الحلول العملية للمشاكل 
 .المشتركة لجمع وتقييم أفضل الممارسات

إدخال عمليات التعاون للمجموعات والمنظمات وكذلك بين  (5)
 .المنظمات لتشجيع التدفق الحر لألفكار وتبادل المعلومات

التنظيم حول إجراءات هادفة تقدم نتائج  ىمساعدة الناس عل (1)
 .ملموسة

تحويل  ىاستحداث معارف جديدة لمساعدة الناس عل (8)
  .[3] ممارساتهم الستيعاب التغيرات في االحتياجات

مجتمعات الممارسة ومن أبرز التجارب العالمية في إنشاء      
وبعد  ،ما قام به مكتب التربية الدولي لليونسكو ،المهنية التربوية

وجه بإنشاء مجتمع ممارسة  ،عقد عدد من االجتماعات المتكررة
تحسين  ىوالذي يهدف إل ،مهنية كشبكة عالمية لمطوري المناهج

المناهج الدراسية في كل أنحاء  ىاإلصالحات التي تطرأ عل
تحقيق أفضل ألهداف  ىمر الذي من شانه أن يؤدي إلاأل ،العالم

 .برنامج توفير التعليم للجميع
 ىموقًعا عل 32وتعقد مايكروسوفت سنويا تجمًعا عالمًيا في      

يجمع المبرمجين ( الهاكثون) العالم وتطلق عليه ىمستو 

والمصممين لتطوير التطبيقات بشكل تعاوني للجيل القادم من 
وفيه يتم تزويد  ،والويندوز فون 8نظام الويندوز  ويندوز وبالتحديد

الطالب بالموارد التي يحتاجونها لبناء التطبيقات الخاصة بهم، 
وستوديو اكسبريس للويندوز  ،0290مثل الرؤية المستقبلية لعام 

ذلك، سيتمكن الطالب من اختبار  ىوباإلضافة إل ،وغيرها
اء والمدربين وعادة ما يكون الخبر  التطبيقات الخاصة بهم،

األسئلة وتقديم المساعدة  ىوالمطورين متواجدون للرد عل
 .[4] تطبيقات ويندوز ىللمشاركين عل

ودورها  ،أهمية مجتمعات الممارسة ىوتوصلت الدراسات إل      
فهم  ىإل[ Chun [5وهدفت دراسة  ،في عملية التعليم والتعلم

 ،الطبيعة االجتماعية لمجتمعات الممارسة المهنية عبر االنترنت
 ،رضا أعضاء المجموعة ،وكان من نتائجها .في التعليم والتعلم

  Phyllis [6]ودراسة. والشعور باالرتياح لهذا النمط من التعلم
مهنية التعلم  ىفي تأثير مجتمعات الممارسة المهنية عل

ودور التفاعل المهني بين الطالب أهمية  ىوخلصت إل ،والطالب
 .وتعزيزها للتعلم الفعال ،في مجتمعات الممارسة

فقد  ،وليس كل مجتمع يمكن أن نطلق عليه مجتمع ممارسة     
 ،ثالث عناصر أساسية لمجتمعات الممارسة[ Etienne [2حدد 

الممارسة  –المجتمع  –المجال : )تميزها عن غيرها وهي
 ،ممارستها المهنية عبر أنشطة متنوعةتقوم بتطوير  ،(المهنية

ويكون بطرح التساؤل اآلتي  ،حل المشكالت -:سبيل المثال ىعل
هذ التصميم  ىهل يمكننا العمل عل :أعضاء المجتمع ىعل

ويكون  ،ونبتكر بعض األفكار؛ ألنني عالق؟ طلب المعلومات
أين يمكنني العثور  :أعضاء المجتمع ىبطرح التساؤل اآلتي عل

ويكون بطرح  ،شفرة االتصال بالمستخدم؟ البحث عن الخبرة ىعل
هل تعامل أحدكم مع : أعضاء المجتمع ىالتساؤل اآلتي عل

إيجاد  ىكل هذه األسئلة تهدف إل ،الخ.. عميل في موقف كهذا؟
لزيادة  ،حلول معينة من خالل التفاعل بين أعضاء المجتمع

 .بين أعضائهاوالرفع من كفاءة المهنية  ،الخبرات المتبادلة
واحد في  ىإن مجتمعات الممارسة ال يجب أن تكون بمسم     

مثل شبكات  ،وتنوعت ،فقد تعددت أسماؤها ،جميع المنظمات
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. أو نوادي التكنولوجيا ،أو المجموعات الموضوعية ،التعلم
 وبالرغم من أنها تتكون من عناصر مجتمعات الممارسة الثالث

إال أن لها أشكال ( المهنية الممارسة –المجتمع  –المجال )
والبعض اآلخر يكون كبير  ،فالبعض منها يكون صغيًرا ،متنوعة
وفي غالب األحيان تتكون من مجموعة أساسية تقوم  ،جًدا

ومن ثم ينضم إليها العديد  ،بتأسيس هذا المجتمع وتشرف عليه
وبعض هذه الشبكات يكون  ،العالم ىمستو  ىمن األعضاء عل

كما أن بعض تلك المنظمات تكون  ،المًياواآلخر ع ،محليا
  .[0]وبعضها ال يكون كذلك  ،رسمية ولها ميزانية محددة

ويعد البحث محاولة لوضع المعايير المناسبة لمجتمعات 
 .والتقني عبر الويب يالممارسة المهنية في شكلها التربو 

 دراسةالمشكلة . 2
لديهم اهتمام العديد من األفراد والمجتمعات اليوم أصبح      

مجتمعات الممارسة المهنية وشبكاتها كمفتاح  ىوتركيز عل
ويظهر ذلك بوضوح في  ،والتحسين من إنتاجيتهم ،لتطوير أدائهم

 ،وشبكاتها ،الدراسات السابقة في مجال مجتمعات الممارسة
 ىفي تأثير مجتمعات الممارسة المهنية عل[ Phyllis [6كدراسة 

والتي تحدثت عن [ Chun [5ودراسة  ،مهنية التعلم والطالب
فهم الطبيعة االجتماعية لمجتمعات الممارسة المهنية عبر 

مواقع الويب العربية  ىوبالرجوع إل ،في التعليم والتعلم ،االنترنت
مجتمعات الممارسة  وجد أن هناك العديد من المحاوالت لتصميم

 ،المهندسين العرب ،اإلحصائيون العرب) المهنية مثل مجتمع
( المحامين المسافرون العرب ،المعلمين ،األطباء العرب

وبالمشاركة في هذه المجتمعات لوحظ أن هناك تبايًنا في 
التصميم واإلجراءات المتبعة في التفاعل والتعامل مع هذه 

حيث تم إجراء المقابالت مع بعض مؤسسي تلك  ،المجتمعات
تقنية  عن وجود معايير ،وبعض المشاركين فيها ،المجتمعات

كانت  ،وتربوية لتصميم شبكات الممارسة المجتمعية عبر الويب
اإلجابة بعدم توافر تلك المعايير بالرغم من أهميتها في تصميم 

ونظًرا  ،تؤدي دورها بشكل صحيح ىوبناء هذه الشبكات حت
وجود معايير فنية وتربوية في تصميم شبكات  ىللحاجة إل

مشكلة البحث في التساؤل ويمكن تحديد  ،الممارسة المجتمعية
 :ياالت
 الويب؟ على القائمة الممارسة مجتمعات تصميم معايير هي ما

 :منه ويتفرع
 الويب؟ على القائمة الممارسة مجتمعات لبناء التقنية المعايير ما
 على القائمة الممارسة مجتمعات لبناء التربوية المعايير ما

 الويب؟
  دراسةالأهداف . أ
 الممارسة شبكة لبناء الالزمة التربوية المعايير تحديد (9)

 . الويب على القائمة التربوية التعليمية المجتمعية
 الممارسة شبكة لبناء الالزمة التقنية بالمعايير قائمة تحديد (0)

 .الويب على القائمة التربوية التعليمية المجتمعية
  دراسةالأهمية . ب
 بناء عند والمعلمين المصممين تساعد معايير ضعو  (9)

 .الويب القائمة  الممارسة مجتمعات
 يتعد هذه الدراسة تلبية لحاجة المجتمعات التربوية إل (0)

 .معايير علمية في تصميمها لمجتمعات الممارسة
قد يساعد في تقويم  ،وجود معايير علمية تربوية وفنية (3)

مجتمعات الممارسة الموجودة حالًيا أو التي سيتم تصميمها 
  .مستقبالً 

يعد هذا البحث استجابة للدراسات والمؤتمرات السابقة  (4)
المؤتمر العلمي الخامس عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا )

عشر للجمعية المصرية  يالثان ي؛ المؤتمر العلم[1] الحاسبات
المؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلكتروني [ 8]ا التعليم لتكنولوجي

  ،؛ سليمان[99] ي،؛ القحطان[92]؛ الصغير [1] والتعليم عن بعد
 Dalkir, [15] Hatcher & Leonard [13]  ؛ [90]

14] Mazur,.)] 
  دراسةالمصطلحات . ج

 :(standards Design)معايير التصميم 
المقياس أو األساس "بأنه المعيار [ 95]تعرف شاهين      

قيمة الكم  ىالمرشد المتفق عليه والمعترف به للداللة عل
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 ."والكيف
المعيار بأنه عبارة عامة واسعة تصف [ 91]كما يعرف خميس 

  ."ينبغي أن يكون عليه الشيء  ما
بأنها جملة ذات أبعاد : وتعرف معايير التصميم إجرائًيا     
عليه تصميم ونشر معايير تصف ما ينبغي أن يكون  ،محددة

 .مجتمعات الممارسة عبر الويب
 (:  community of practice)مجتمعات الممارسة 

مجموعات من األفراد الذين : بأنها[ Etienne [2يعرفها      
يشتركون مًعا في االهتمام بشيء معين يفعلونه ويتعلمون كيفية 

 .فعله أفضل ألنهم يتواصلون بانتظام
أن مجتمع الممارسة [ Manuel & Felix [18ها كما يعرف     

العالقات  ىعبر الويب هو مجتمع ممارسة افتراضي قائمًا عل
تؤثر  يالمشاركة المجتمعية الت ىويعتمد عل ،التبادلية عبر الويب

البحث هذا  يالمجتمع ويتبن ياالندماج ف ىعل يبشكل إيجاب
 .التعريف

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :مفهوم مجتمعات الممارسة

مجتمعات الممارسة المهنية هي مجموعات من األفراد الذين      
يشتركون معا في االهتمام بشيء معين يفعلونه ويتعلمون كيفية 
فعله بصورة أفضل ألنهم يتواصلون بانتظام الحظ أن هذا 

أن يكون التعلم هو سبب  –لكن ال يفرض  –التعريف يسمح 
أو نتيجة عارضة لتفاعل أحد األعضاء، وليس ترابط المجتمع 

كل شيء يطلق عليه مجتمع يكون مجتمعا للممارسة المهنية، 
سبيل المثال يطلق عليها مجتمع ولكنها بالطبع  ىالجيران عل

ليست مجتمعا للممارسة المهنية، هناك سمات أساسية البد من 
 .[0] مجتمع ممارسة ،يمكن أن نسمي مجتمًعا ما ىتوافرها حت

 :السمات األساسية لمجتمع الممارسة
 : المجال
مجتمع الممارسة المهنية ليس بنادي لألصدقاء أو شبكة      

للتواصل بين األفراد ويتسم باالشتراك في االهتمام بمجال معين، 
ولذلك تشترط العضوية االلتزام بالمجال وبالتالي فالكفاءة 

من الممكن ) رادالمشتركة هي التي تميز األعضاء عن باقي األف
، (أن تنضم لنفس الشبكة مثل شخص ما وأنت ال تعلمها

خارج المجتمع، فمن " مهارة"والمجال ليس بالضروري أن يعد 
الممكن أن تطور عصابة من الشباب كل األشكال والطرق التي 
يتعاملون بها مع المجال الخاص بهم والتي تبقيهم أحياء في 

الهوية التي يستطيعون العيش  ىالشارع وتساعدهم في الحفاظ عل
بها، ويقدرون كفاءتهم الناتجة عن تجمعهم معا ويتعلمون من 
بعضهم البعض بالرغم من أن بعض األفراد خارج المجموعة 

 .يقدرون خبرتهم ويفهمونها
 : المجتمع
استكماال الهتمامهم بمجالهم ينشغل األعضاء بإجراء      

لومات مع بعضهم أنشطة ومناقشات لمساعدة ومشاركة المع
البعض حيث أنهم يكونون عالقات تمكنهم من التعلم من 
بعضهم، والموقع اإللكتروني في حد ذاته ال يعد مجتمعا 

الوظيفي ال  ىللممارسة المهنية، كما أن تشابه الوظيفة أو المسم
يشكل مجتمعا للممارسة المهنية إال إذا تفاعل األعضاء وتعلموا 

البيانات في شركة تأمين كبيرة أو معا، حيث يمكن لمعالجي 
طالب في مدارس ثانوية أمريكية أن يكون لديهم العديد من 
األشياء المشتركة لكن إن لم يتفاعلوا ويتعلموا معا ال يشكلوا 
مجتمعا للممارسة المهنية، ولكن أعضاء هذا المجتمع ليس 

سبيل  ىبالضرورة أن يعملوا معا بصورة يومية، فاإلبداعيون عل
المثال اعتادوا أن يلتقوا في المقاهي وألستوديها لمناقشة أسلوب 
الرسم الذي اخترعوه معا ألن هذا التفاعل ضروري لتشكيل 
مجتمع الممارسة المهنية بالرغم من أنهم غالبا ما يقومون بالرسم 

 .حدا ىكل عل
 : الممارسة المهنية

فراد مهتمين مجتمع الممارسة المهنية ليس مجرد مجتمع أل     
بأنواع معينة من األفالم مثال بل إن أعضاء هذا المجتمع 
: يكونون ممارسين، فهم يطورون مجموعة من الموارد المشتركة
 - التجارب، القصص، األدوات، طرق تصنيف المشاكل المتكررة
 ىباختصار ممارسة مشتركة، وهذا يستغرق وقتا ويحتاج إل
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متن طائرة يمكن أن  ىعلتفاعل، حيث أن حديث جيد مع غريب 
الشيقة ولكنه في حد ذاته ال يشكل  ييمنحك كل أنواع الرؤ 

مجتمعا للممارسة المهنية، ويمكن لتنمية الممارسة المشتركة أن 
تشكل إدراكا أكبر أو أقل للذات، ويبذل المهندسون المختصون 

في أحد مصانع السيارات مجهودا " مساحات الزجاج األمامي"ب
وتوثيق الحيل والدروس التي تعلموها ووضعها في مشتركا لجمع 

النقيض من ذلك فإن الممرضات الالتي  ىقاعدة للمعرفة، عل

قد ال يدركن  ىالغداء في مقصف المستشف ىيلتقين بانتظام عل
الغداء هي أحد مصادرهن األساسية لمعرفة  ىأن مناقشاتهن عل

لمحادثات ، واليزالون في نطاق كل هذه ايكيفي االعتناء بالمرض
يطورون مجموعة من القصص والقضايا التي أصبحت رصيد 

 .مشترك لممارستهم المهنية
 :كيف تبدو مجتمعات الممارسة المهنية

 1 جدول
 أنشطة مجتمعات الممارسة المهنية

 ."عالقهل يمكننا العمل على هذا التصميم ونبتكر بعض األفكار؛ ألنني " حل المشكلة
 "أين يمكنني العثور على شفرة االتصال بالمستخدم؟" طلب المعلومات
 "هل تعامل أحدكم مع عميل في موقف كهذا؟ البحث عن الخبرة

 ."لدي اقتراح بشأن شبكة محلية كتبته لعميل العام الماضي، يمكنني إرساله لك كي تستخدمه مع هذا العميل" إعادة استخدام الممتلكات
 "هل نستطيع دمج صفقاتنا للحصول على تخفيضات هائلة؟" والتكاتف التنسيق

 "ما رأيك في نظام تعدد األبعاد؟ هل هو مفيد حقا؟" مناقشة التطورات
 ."لقد واجهنا هذه المشكلة خمس مرات حتى اآلن، دعنا ندونها مرة واحدة" مشاريع التوثيق

 ."درسة؟ نحتاج إلى تأسيس برنامج مثله في مدينتناهل يمكن أن نأتي ونرى برنامجك لبعد الم" الزيارات
 "من يعرف ما الذي ينقصنا؟ ومع أي المجموعات علينا أن نتواصل؟" تعلم رسم الخرائط ومعرفة الفجوات

  الممارسة مجتمعات  عليها تعتمد التي النظرية
 ,Johnson البنائية إلى جذورها تمتد الممارسة مجتمعات إن    

 المعلمين من السلطة بتحويل األساسي مبدأها يقوم التي[ [19
 البنائية النظرية من الممارسة مجتمعات وتستمد المتعلمين، إلى
 :التالية المفاهيم في
 التعلم حالة في ،(الحرة األسئلة مثل) التنظيم سوء مشكالت (9)

 يتمكن كي منها والتخلص المشكالت تبسيط يتم التقليدي
 تطبيق يتم كي وكذلك محددة مفاهيم على التركيز من المتعلمون
 الخاصة المختلفة المواقف من مجموعة على العامة المفاهيم

 مشكالت تعد أخرى ناحية ومن المستقبلية، الواقعية بالتطبيقات
 المتعلمون يوجهها والتي ومعقدة متأصلة مشكالت التنظيم سوء
 وضع إلى للتعلم البناءة البيئات وتسعى الواقعي، العالم في

 في مهاراتهم تنمية من يتمكنوا كي حقيقية مشكالت في المتعلمين
 .والمبهمة المعقدة المشكالت حل
 الواقعي، العالم لمشكالت وطبيعي اجتماعي سياق في التعلم( 0)

 داخل الجماعي والعمل والتعاون المجموعة أنشطة فيها بما
 يتمتع التي الفرق في الواقعية المشكالت حل يتم ما غالبا الفريق،
 تساعدهم أن شأنها من وخلفيات وخبرات مختلفة بمهارات أفرادها
 يحاول المعقدة، والمشكالت التنظيم سوء مشكالت حل على
 .االجتماعي الترابط هذا بناء إعادة البناء التعلم

 المعلمين من كل بين مناقشتها تتم التي المشتركة األهداف( 3)
 على هذه المناقشة عملية تساعد المتعلمين، وبين والمتعلمين

 االهتمام من كل زيادة وبالتالي المشكالت، على المتعلم سيطرة
 .والتعلم

 المعرفة تنظيم على المتعلمين تعين والتي المعرفية األدوات( 4) 
 ويمكن ،[02] والتخطيط والتنظيم التصنيف أساليب مثل

 المعرفية األدوات هذه مساعدة والتكنولوجيا واإلجراءات للعمليات
[09.] 
 سوء مشكالت تساهم كمدرب، أو التيسير في المعلم دور( 2)

 بما فرد أي على السيطرة مهارات غير مهارات تنمية في التنظيم
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 إلى المتعلمين ليرشد المعلم دور يتغير وكذلك المعلم، ذلك في
 استراتيجيات تطوير في مساعدتهم طريق عن أهدافهم بلوغ كيفية
 .المعرفية وغير المعرفية التعلم
 لمجتمعات نظريا أساسا[ wenger [21 وينجر يقدم     

 داخل للتعلم تطويرية عملية بأنها يصفها حيث الممارسة،
 موجودة كانت ولطالما الممارسة مجتمعات بها التي المجموعات

 للتعلم، سبال وتقديم المهام إنجاز ضرورة من تتشكل وهي بها،
 ويشير معينة، منظمات وخارج – وبين – داخل موجودة وهي

[22] Liedka تنشأ ولم تتشكل لم الممارسة مجتمعات أن إلى 
 مع المجتمعات هذه تتطور وكذلك لألفراد، الحاجة دون تنحل أو

 .الوقت مرور
 ومجتمعات الجماعي العمل بتعريف[  Wick [23قام كما     

 حيث الصعبة، المشكالت حل على تعين كيانات بأنها الممارسة
 متشابهة، مسئوليات لديهم المحترفين من مجموعة بأنها يعرفها
 األفكار تبادل لدعم سريعا وتنحل تتشكل أن الفرق على ويجب
 المعرفة الممارسة هذه تتيح المختلفة، المجموعات بين فيما

 موجودة الممارسة مجتمعات إن التخصصات، عبر والممارسة
 .أفرادها بين التواصل خالل من التعلم لدعم
 هو الممارسة بمجتمعات االهتمام لزيادة األساسي السبب إن     
 Johnson  وفرق التقليدية، التعلم ومجاالت بطرق الرضا عدم
 ،"الممارسة مجاالت"و الممارسة مجتمعات بين بالتمييز[ [19

 الممارسة ومجاالت الممارسة مجتمعات من كل أن من وبالرغم
 الصعبة المشكالت وحل جيد محتوى خالل من التعلم في تساهم
 الواقعي، الموقف عن المحتوى تفصل الممارسة مجاالت أن إال

 األدوار، وتمثيل المحاكاة مثل أنشطة الممارسة مجاالت وتشمل
 مجتمعات في التعلم أن نجد الممارسة مجاالت عكس وعلى

 االجتماعي العمل عن وال النشاط عن ينفصل ال الممارسة
 .النشاط فيه يتم الذي الهادف
 التعليم في الممارسة مجتمعات تطبيقات

 تدريب في المهنية الممارسة مجتمعات تطبيقات تظهر     
 موجة وهناك لزمالئهم، بمنفذ المنفصلين المديرين وتزويد المعلم

 تعتمد والتي المهني بالتطور الخاصة األنشطة بهذه االهتمام من
 مجرد التعلم يعد ال التعليم قطاع في ولكن بالند، الند مبدأ على
 النهاية، في يخرج الذي المنتج إنه بل نهاية إلى للوصول وسيلة
 في عالقة له أيضا المهنية الممارسة مجتمعات منظور فإن لذا
 األعمال مجال في المجتمعات هذه على والتركيز المستوى، هذا

 عليه، هي ما تغير ال ولكنها للمنظمة التعقيد من طبقة يضيف
 أعمق تحول المدارس في التعلم نظرية في التغير يمثل بينما

 هذه منظور ويؤثر أطول، زمنا حتما سيستغرق وهذا بكثير،
 :جوانب ثالثة من التعليم ممارسة على المجتمعات

 في التعليم تؤسس التي التعليمية الخبرات تنظيم يتم كيف: داخليا
 مجتمعات في المشاركة خالل من الممارسة على المدارس
 المواد؟ حوله تدور ما تتناول محيطة
 خالل من حقيقية بممارسة الطالب خبرة ربط يتم كيف: خارجيا

 المدرسة؟ جدران خلف أوسع مجتمعات في المشاركة
 من الطالب احتياجات تلبية يتم كيف: الطالب حياة مدار على
 المهنية للممارسة مجتمعات تنظيم طريق عن الحياة مدى التعليم
 التعليم فترة خارج بالطالب االهتمام استمرارية على تركز التي

 االبتدائي؟
 للتعليم، المثالي المكان المدرسة تعتبر ال المنظور هذا ومن     
 تحصيل الطالب فيه يستطيع ومنغلقا مستقال عالما ليست فهي

 تعليمي نظام من جزء تعتبر بل الخارج في لتطبيقها المعرفة
 حد في الحياة إن بل للتعليم أساسي عنصر ليس والفصل أشمل،
 والفصول المدارس تزال وال للتعليم، الرئيسي العنصر هي ذاتها

 من البد ولكن الرؤية هذه في دورا تلعب التدريبية والجلسات
 .العالم في التعليم لخدمة العناصر هذه وجود

 الطريقة واالجراءات. 4
  الدراسة منهج. أ

 يعتمد الذى التحليلي الوصفي المنهج على البحث يعتمد     
 الويب على القائمة الممارسة مجتمعات حول البيانات جمع على
 الويب عبر الممارسة مجتمعات معايير إلى للتوصل دراستها و

  الدراسة أداة. ب
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  الويب على القائمة الممارسة مجتمعات معايير استبيان إعداد تم
 :التالية للخطوات وفقا
 االستبيان من الهدف( 9)
 على القائمة الممارسة مجتمعات تحديد إلى االستبيان يهدف  

 . الويب
 االستبيان بناء مصادر( 0)
 :التالية المصادر خالل من االستبيان بناء تم
 بالموضوع المرتبطة واألبحاث الدراسات بعض نتائج -أ 
([24] Havelock, [25] Silva, et al, [26] Educause 

[27] Educause, [28] Cheatham,) 
 اإلنترنت عبر الممارسة مجتمعات بعض على اإلطالع -ب 
(29] Gratch, [30] Gammelgaard, [31] Douville,]) 
 المجال في المتخصصة العلمية والمراجع الكتب -ج 
 & Hatcher[ 34] أبوزيد، ؛[33] مصطفى، ؛[30] خميس،) 

14] Mazur, [35] Carpenter,)] 
 التربية تكنولوجيا في المتخصصين من مجموعة مع مقابالت -د 

 .والشبكات
  االستبيان مفردات مستوى تحديد( 3)

 عبارات من يبنى أسلوب وهو ليكرت أسلوب استخدام تم     
 الفرد ويجيب بالموضوع ومرتبطة مصاغة إخبارية أو تقريرية
 من يتكون خماسي خط امتداد على إشارة بوضع عبارة كل على
 :هي استجابات خمس

 ( تؤثر ال مهم، غير محايد، مهم، جدا، مهم) 
 :اآلتية لألسباب ليكرت أسلوب اختيار تم وقد
 .واستخداما شهرة المقاييس أكثر من يعتبر -أ 
 كل على بسهولة الموافقة درجة قياس خالله من يمكن -ب 

 .االستبيان مفردات من مفرده
 متدرجة مستويات خمسة من لالختيار فرصة يعطى -ج 

 .لإلجابة
 .إحصائيا تحليله يسهل -د 
 إجابة تتطلب محددة أسئلة يوجه أنه حيث ضبطه يسهل -ه 

 .محددة
 عبارات من عبارة كل على الفرد استجابات تحويل ويتم     

 كما العبارة لنوع وفقاً  2 9 من تتراوح تقديرية أوزان إلى االستبيان
 :كالتالي (0) جدول يوضحها

 2 جدول
 ليكرت لمقياس وفقا   للعبارات االستجابة درجات

 يؤثر ال مهم غير محايد مهم جدا مهم العبارة نوع
 9 0 3 4 2 الدرجة

كما  تم تقسيم مستوى تأثير العامل على كل فقرة من      
إلى خمسة مستويات، ( المتوسط المرجح) فقرات االستبيان
 :باستخدام المعادلة

 2(/  9 -2= )  2( / الحد األدنى للفئة –ألعلى للفئة الحد ا)
 :يلتكون المستويات كالتال 8,2= 

  82,9=  8,2+  9= ال يؤثر 

  52,0=  8,2+  82,9= يؤثر بدرجة منخفضة 
  42,3=  8,2+ 52,0= يؤثر بدرجة متوسطة 
  02,4=  8,2+   42,3= مرتفعة يؤثر بدرجة 
  22,2=  8,2+   02,4= يؤثر بدرجة مرتفعة جدا 

لى كل فقرة من فقرات االستبيان لتصبح مستوى تأثير العامل ع
 :يخمسة مستويات وفقا للجدول التال إلى (المتوسط المرجح)

 3جدول 
 درجات المتوسط المرجح

 ال تؤثر غير مهم محايد مهم جدامهم  نوع العبارة
 11,9 9 21,0 82,9 31,3 52,0 91,4: 42,3 22,2 02,4 الدرجة
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 بناء مفردات االستبيان( 4)
شكل بنود مقسمة إلى خمسة  يفتمت صياغة مفردات االستبيان 

 :يالتالمحاور وفقا للجدول 
 تعليمات االستبيان( 2)

تعليمات االستبيان بحيث تشتمل على الهدف تمت صياغة      
، (اختياري)االسم )من االستبيان و بيانات خاصة بالفرد مثل 

المؤهل، المهنة واإلشارة بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى 
 .خاطئة عدم ترك عبارة دون االستجابة عنها

 تصميم موقع االستبيان( 5) 
ة من خالل موقع صورتها المبدئي يفتم تصميم موقع القائمة  

 :تصميم االستبانات
(http://www.estebyans.com/newestebyan.php )

وكان يتم إرسال كلمة المرور للسادة المحكمين من خالل البريد 
  :وذلك E-mailاإللكتروني 

لسهولة االطالع على القائمة ومراسلة عدد كبير من  -أ 
  .والعربية الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية يفالمحكمين 

استمارة القائمة دون الحاجة  يفسهولة عمل التعديالت  -ب 
 .إلعادة كتابتها

 .يالتقليدإرسال واستقبال القائمة بالمقارنة بالبريد  يفالسرعة  -ج 
 عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين (1)

صورته األولية على  يفمن خالل عرض االستبيان      
تخصصات تكنولوجيا التعليم  يفمجموعة من السادة المحكمين 

والمناهج وطرق التدريس والحاسب اآللي ونظم المعلومات 
الكمبيوتر التعليمي وتطوير التعليم وذلك  يفباإلضافة إلى خبراء 

ضوء هدف وطبيعة البحث وذلك من  يفبهدف ضبط االستبيان 
 :حيث

 .مل الرئيسة والفرعيةأهمية العوا -أ 
 .مالءمة العوامل ومناسبتها -ب 
 .مالءمة الصياغة العلمية -ج 
إضافة أو حذف ما يرونه مناسبًا من عوامل رئيسة وفرعية  -د 

 .للقائمة
 .تقديم بعض المالحظات أو المقترحات  -ه 
وقد قام السادة المحكمون بإضافة وحذف وتعديل بعض       

آراء السادة المحكمين في إعادة تقسيم  المعايير ويمكن تلخيص
عادة توزيعها بما يتناسب مع المعايير الرئيسة السابقة  المعايير  وا 
ضافة بعض البنود، وحذف  مع إعادة صياغة البعض منها وا 

 . المكرر منها
ما عدا ذلك فقد وجد اتفاقًا كبيرًا بين أراء السادة الُمحكمين      

تبيان للتطبيق من حيث سالمة على صالحية االس%  12بنسبة 
المفردات ودقتها وكذلك قدرة مفردات المقياس على قياس ما 
وضعت لقياسه ومناسبة العبارات ووضوحها وقد تم إجراء 

 .أشار إليها السادة المحكمون يالتالتعديالت الالزمة 
 التجربة االستطالعية لالستبيان( 8)

مين وبعد إجراء بعد عرض االستبيان على السادة الُمحك     
التعديالت الالزمة تم إجراء التجربة االستطالعية لالستبيان 

 :ييلبهدف حساب صدق وثبات عبارات االستبيان وفقا لما 
 صدق عبارات االستبيان –أوال

تم االعتماد على الصدق الظاهري أو صدق المحكمين وهو      
يعتمد بوجه عام على تقديرات المحكمين، حيث تم إجراء 

عادة توزيع بنود  يالتالتعديالت  اتفق عليها السادة المحكمون وا 
عادة صياغة البعض  العوامل بما يتناسب مع العوامل الرئيسة وا 

ضافة بعض البنود  السادة المحكمون، كما أشار إليها  يالتمنها وا 
تقل نسبة الموافقة فيها  يالتتم حذف المكرر من العوامل، أو 

 .%(82) عن
 ثبات عبارات االستبيان -ثانيا
من أنسب الطرق  يهتم استخدام  معامل ألفا كرونباخ و      

لحساب ثبات االستبيانات، وقد تم حساب معامل باستخدام 
لغت قيمة معامل ألفا وقد ب SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي 

 .االستبيان كالتالي بعد حذف خمس عبارات من االستبيان يف
 :(4) وجاءت نتيجة الثبات لكل محور كما بجدول
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 4جدول 
 يوضح قيمة معامل كرونباخ ألفا لمحاور االستبانة

 الصدقمعامل  قيمة معامل كرونباخ عدد المعايير المعايير الرقم
 2.10 2.823 8 معايير المجال في مجتمعات الممارسة 9
 2.88 2.182 1 معايير المجتمع في مجتمعات الممارسة عبر الويب 0
 2.11 2.849 92 عيةممعايير الممارسة المهنية في شبكات الممارسة المجت 3
 2.15 2.101 00 معايير التصميم لمجتمعات الممارسة في بيئة االنترنت 4
 2.82 2.139 3 معايير تقويم الممارسات 2
 2.85 2.120 92 معايير النصوص 5
 2.82 2.133 92 معايير الصور والرسومات الثابتة 1
 2.19 2.843 92 معايير مرتبطة بالفيديو والرسوم المتحركة 8
 2.83 2.124 2 معايير الصوت 1
 2.10 2.828 92 معايير الروابط الفائقة وأساليب التصفح 92
 2.81 2.159 1 معايير تصميم واجهات مجتمع الممارسة 99
 2.10 2.823 93 معايير التفاعلية والتحكم 90
 2.81 2.111 1 معايير تتصل بالمساعدة والتوجيه والبحث 93
 2.14 2.129 94 معايير فنية 94
تبيان على من خالل الجدول السابق نجد أن عبارات االسو      

يمكن أيضا التأكد من صدق درجه مقبولة من الثبات، كما 
معامل عبارات االستبيان من خالل معامل الثبات حيث قيمة 

من الجدول و لمعامل الثبات  يالصدق تساوى الجذر التربيع
 .الصدقالسابق نجد أن عبارات االستبيان على درجه مقبولة من 

 .جاهزا للتطبيقهائية و صورته الن يوبهذا أصبح االستبيان ف
 دراسةمجتمع ال. ج

مجتمع البحث في هذا البحث، هم األشخاص      
تقنية  – الحاسب اآللي –تقنيات التعليم )المتخصصون في 

فرد، ممن ( 03)حيث تم اختيار عينة قوامها ( المعلومات
تقنية  –لحاسب اآللي ا –تقنيات التعليم )في يحملون تخصصات 

 .من المتخصصين 91للعينة  يد الفعلالعد لغب، و (المعلومات
 المعالجة اإلحصائية . د

 Statistical) تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية     

Package for Social Sciences – SPSS ) في إجراء هذه
ذلك لغايات تحقيق أغراض التحليالت واالختبارات اإلحصائية وك

 :اإلحصائية التاليةخدام األساليب ، وتم استالدراسة

صائص أفراد العينة وذلك لعرض خ: اإلحصاء الوصفي (9)
 :ووصف إجاباتهم، من خالل استخدام التالي

واستخدمت لقياس التوزيعات التكرارية : النسبة المئوية (0)
جاباتهم على ع بارات النسبية لخصائص أفراد العينة وا 

 .االستبانة
المركزية  واستخدم كأبرز مقاييس النزعة: الوسط الحسابي (3)

 .على أسئلة االستبانة لقياس متوسط االستجابات
واستخدم كأحد مقاييس التشتت لقياس : االنحراف المعياري (4)

 .ت أفراد العينة عن وسطها الحسابياالنحراف في إجابا
 نتائجال. 5

 القائمة الممارسة مجتمعات لتصميم والتقنية التربوية المعايير ما
 ؟الويب على
وتضمن هذا المحور خمس محاور : التربويةالمعايير : أوال

فرعية، ويندرج تحت كل محور منها عدد من المعايير التربوية، 
وتم حساب المتوسط النسبي لكل معيار من هذه المعايير، فكانت 

 :ينتائج المعايير على النحو التال
 : ايير المجال في مجتمعات الممارسةمع :المحور األول
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 5جدول 
 (معايير المجال)سبي للمحور األول المتوسط الن

غير مهم  المقياس المعيار
مهم  مهم محايد غير مهم أبدا

 جد ا
 المتوسط
 النسبي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

أن يكون مجال الممارسة للمجتمع محدًدا  (9)
 وواضًحا

 8 5 3 0 2 تكرار
 مرتفع 9.20 4.22

 40.9 39.5 92.8 92.2 2 نسبة
أن يكون عنوان المجال واضًحا ويدل على  (0)

 .محتواه
 1 8 3 9 2 تكرار

 مرتفع 9.202 4.92
 35.8 40.9 92.8 2.3 2 نسبة

المجتمع أن يكون الهدف التعليمي لمجال  (3)
 .واضًحا ودقيًقا

 8 5 3 0 2 تكرار
 مرتفع 9.92 4.22

 40.9 39.5 92.8 92.2 2 نسبة
 أن ال تقل عدد المجاالت ضمن مجتمع (4)

 .الممارسة عن خمسة مجاالت متنوعة
 4 4 2 5 2 تكرار

 متوسط 2.12 3.39
 09.9 09.9 05.3 39.5 2 نسبة

أن تتنوع أهداف الممارسة ضمن المجال فتشمل  (2)
 .ب المعرفية والمهارية والوجدانيةالجوان

 8 8 9 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 4.92

 40.9 40.9 2.3 92.2 2 نسبة
الممارسة ذات قيمة أن تكون أهداف مجال  (5)

 .تربوية للمارس
 1 1 9 0 2 تكرار

4.09 9.92 
مرتفع 
 41.4 35.8 2.3 92.2 2 نسبة جًدا

للمارس باختيار المجال أن يسمح المجتمع  (1)
 .ضمن نطاقه

 2 1 3 4 2 تكرار
 مرتفع 9.01 3.58

 05.3 35.8 92.8 09.9 2 نسبة
أن يتيح المجتمع للمارس االنتقال لمجال آخر  (8)

 .ء من المجال األول وتحقيق أهدافهبعد االنتها
 1 2 9 5 2 تكرار

 مرتفع 9.20 3.58
 35.8 05.3 2.3 39.5 2 نسبة

 مرتفع 9.25 3.12 25 29 02 02 2 تكرار نتيجة المحور األول
يير معا)نتائج المحور األول ومن الجدول يالحظ أن      
وهذا يعني أن جميع  (مرتفع)أي ( 09.3) حصل على ( المجال

معايير هذا المحور مهمة ويمكن اعتمادها ضمن قائمة المعايير 
ويرجع ذلك أن المجال هو الذي يحدد هوية المجتمع التربوية 

 .مجتمع الممارسة ويلبى حاجاتهم ودافعيتهم نحو المشاركة في
معايير المجتمع في مجتمعات الممارسة عبر : المحور الثاني

  .الويب

 6جدول 
 (معايير المجتمع)المتوسط النسبي للمحور الثاني 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 

 النتيجة المعياري

أن يتيح  مجتمع الممارسة إمكانية صياغة  (9)
ميثاق المجتمع والذي يتضمن األهداف 

 .والرسالة والرؤية واتفاقات األعضاء

 8 8 9 0 2 تكرار
 مرتفع 2.12 4.92

 40.9 40.9 2.3 92.2 2 نسبة

أن ينص مجتمع الممارسة على الكفاءات  (0)
ي الممارسين ضمن المطلوب توافرها ف
 .مجاالتهانطاقات 

 2 8 3 3 2 تكرار
 مرتفع 9.23 3.18

 05.3 40.9 92.8 92.8 2 نسبة

أن يسمح مجتمع الممارسة للممارسين  (3)
م البعض ضمن نطاق التفاعل مع بعضه

 .المجال المختار

 8 1 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

إمكانية أن يتيح مجتمع الممارسة للممارسين  (4)
 مشاركة المعلومات فيما بينهم

 2 1 2 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 3.18

 05.3 35.8 05.3 92.2 2 نسبة



342014

  102  

أن يستطيع الممارسون التواصل فيما بينهم  (2)
تمكنهم ضمن نطاق المجال وتكوين عالقات 
 .من التعلم من بعضهم البعض

 5 8 3 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 3.14

 39.5 40.9 92.8 92.2 2 نسبة

أن يستطيع األعضاء الممارسون تشغيل  (5)
 .الممارسة ومجاالتها بسهولة ويسر مجتمع

 8 3 3 2 2 تكرار
4.05 2.13 

مرتفع 
 40.9 40.9 92.8 2 2 نسبة جًدا

أن يلزم مجتمع الممارسة  جميع الممارسين  (1)
نشطة والممارسات ضمن بالمشاركة في األ

 .نطاق المجال

 4 8 0 2 2 تكرار
 مرتفع 9.90 3.21

 09.9 40.9 92.2 05.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية عرض  (8)
مارسين في مجال مالخبرات السابقة لل

 .الممارسة

 8 5 3 0 2 تكرار
 مرتفع 9.20 4.22

 40.9 39.5 92.8 92.2 2 نسبة

تمع الممارسة قائد المجال أن يحدد مج (1)
 .ونائبه

 2 1 2 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 3.18

 05.3 35.8 05.3 92.2 2 نسبة
 مرتفع 2.82 3.14 21 50 08 91 2 تكرار نتيجة المحور الثاني

( معايير المجتمع)لثاني نتائج المــحور اومما سبق تظهر      
حسب مقياس ليكارت ( مرتفع)أي  (09.3)حصـل عــلى  حيث

، وهذا يعني أن جميع معايير هذا المحور مهمة ويمكن الخماسي
ويرجع ذلك إلى ان هذه اعتمادها ضمن قائمة المعايير التربوية 

المعايير هي التي تحدد ألية العمل داخل المجتمع كما أن 

الممارسات التي تتم داخل المجتمع تحدد وفقا لمعايير المجتمع 
 .ومجاالته وخصائص المشاركات التي تتم

معايير الممارسة المهنية في شبكات الممارسة : محور الثالثال
 .المجتمعية

 7جدول 
 (معايير الممارسة الهنية)المتوسط النسبي للمحور األول 

غير  المقياس المعيار
 مهم أبد ا

غير 
 مهم

مهم  مهم محايد
 جد ا

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة

، الممارسات أن يحدد مجتمع الممارسة (9)
تحقيقها من الممارسين ضمن المطلوب 

 .المجال

 8 1 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

ول ما يستطيع أن أن تتمركز الممارسات ح (0)
 .يقوم به الممارس

 1 1 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 4.22

 35.8 35.8 09.9 2.3 2 نسبة
تويات أن تتدرج الممارسات ضمن المس (3)

 .المعرفية من األدنى لألعلى
 2 8 4 0 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.12 4.58
 05.3 40.9 09.9 92.2 2 نسبة

ات الهدف التعليمي لمجال أن تحقق الممارس (4)
 .المجتمع

 1 2 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.12 4.92

 41.4 05.3 09.9 2.3 2 نسبة
الممارسات بشكل واضح أن تعرض  (2)

 .ومختصر ومفيد
 1 1 2 2 2 تكرار

 مرتفع 2.82 4.92
 35.8 35.8 05.3 2 2 نسبة

أن يحدد مجتمع الممارسة جدول زمني  (5)
ر الممارسات المهنية  ضمن لمتابعة تطو 

 .المجال

 1 1 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 4.22

 35.8 35.8 09.9 2.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية إنشاء دليل  (1)
 .لمناقشات تنظيم الوثائق والمواردتنظيمي 

 1 5 4 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.82 4.05

 41.4 39.5 09.9 2 2 نسبة
 مرتفع 9.21 3.20 4 5 2 4 2 تكرارأن يعين مجتمع الممارسة ميسًرا مجتمعًيا  (8)
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 09.9 39.5 05.3 09.9 2 نسبة لكل مجال من مجاالتها
ميسر  أن يحدد مجتمع الممارسة أدوار (1)

 .المجتمع ضمن المجال
 5 1 3 3 2 تكرار

 مرتفع 9.25 3.84
 39.5 35.8 92.8 92.8 2 نسبة

أن يكون لمجتمع الممارسة منظمة  (92)
 .راعية

 5 5 4 3 2 تكرار
 مرتفع 9.28 3.18

 39.5 39.5 09.9 92.8 2 نسبة
 مرتفع 2.14 4.22 51 55 42 95 2 تكرار الثالثنتيجة المحور 

 معايير) الثالث المحور تائجن تظهر السابق الجدول ومن     
 أن يعني وهذا ،(مرتفع) أي( 4.22) بلغ حيث( المهنية الممارسة
 قائمة ضمن اعتمادها ويمكن مهمة المحور هذا معايير جميع

 يتناول المحور هذا أن الى ذلك ويرجع التربوية، المعايير
 مع يتفق وهذا الممارسة مجتمعات داخل تتم التي الممارسات

 معايير أهمية إلى توصلت التي[. Leonard [15 دراسة
 مجتمعات نجاح مؤشرات من هام كمؤشر المهنية الممارسة

 .الويب عبر المهنية التعلم
 بيئة في الممارسة لمجتمعات التصميم معايير: الرابع المحور
 .االنترنت

 8 جدول
 (التصميم معايير) الرابع للمحور النسبي المتوسط

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 

 النتيجة المعياري

 .أن تصمم مجتمعات الممارسة بطريقة بسيطة وشاملة (9)
 8 1 3 2 9 تكرار

 مرتفع 9.24 4.92
 40.9 35.8 92.8 2 2.3 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية االستفادة من موارد  (0)
حف االفتراضية االنترنت المتاحة واآلمنة كالمتا

، والسحابة والمكتبات الرقمية، والحياة الثانية
 االلكترونية

 1 1 4 9 2 تكرار

 مرتفع 2.19 4.22
 35.8 35.8 09.9 2.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية التواصل المتزامن  (3)
 وغير المتزامن لكل مجال من مجاالتها

 2 8 4 9 9 تكرار
 مرتفع 9.28 4.92

 05.3 40.9 09.9 2.3 2.3 نسبة
أن يسمح مجتمع الممارسة للممارسين باستخدام  (4)

 .والصورة لنقل خبراتهم وممارساتهمالصوت 
 1 5 3 9 2 تكرار

4.09 2.19 
مرتفع 
 41.4 39.5 92.8 2.3 2 نسبة جًدا

أن يحتوي مجتمع الممارسة على عدد من األدوات  (2)
 اآللةلممارس أثناء ممارسته، مثل التي تعين ا

 ، والساعة والمفكرةالحاسبة

 1 1 9 3 9 تكرار
 مرتفع 9.02 3.81

 35.8 35.8 2.3 92.8 2.3 نسبة

ح مجتمع الممارسة على لوحة توضأن يحتوي  (5)
 .الممارسات الحالية والمستقبلية

 5 8 3 9 9 تكرار
 مرتفع 9.92 3.81

 39.5 40.9 92.8 2.3 2.3 نسبة
أن يتضمن مجتمع الممارسة سجل خاص لكل  (1)

، ه وضع ممارساته السابقة والحاليةممارس يتيح ل
مستوى إنجازه ضمن المجال ويمكنه من رؤية 

 .المختار

 1 2 4 9 2 تكرار

 مرتفع 2.12 4.92
 41.4 05.3 09.9 2.3 2 نسبة

 أن يصمم مجتمع  الممارسة بطريقة منسقة ومتكاملة (8)
 4 1 2 9 2 تكرار

 مرتفع 2.83 3.84
 09.9 41.4 05.3 2.3 2 نسبة

أن يصمم مجتمع الممارسة بطريقة تثير دافعية  (1)
 .ارسين وتشعرهم بالراحة واالنتماءالمم

 5 1 2 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 3.14

 39.5 35.8 05.3 2.3 2 نسبة
أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية عمل االستفتاءات  (92)

 .مارسينمئجها للوعرض نتا
 5 1 2 9 2 تكرار

 مرتفع 2.19 3.14
 39.5 35.8 05.3 2.3 2 نسبة
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 .الممارسة الفريق األساسي وقائده أن يحدد مجتمع (99)
 8 5 0 3 2 تكرار

 مرتفع 9.92 4
 40.9 39.5 92.2 92.8 2 نسبة

أن يسمح مجتمع الممارسة بإنشاء مجموعات صغيرة  (90)
 .د لهاضمن المجال مع تعيين قائ

 1 8 9 3 2 تكرار
 مرتفع 9.22 4

 35.8 40.9 2.3 92.8 2 نسبة
أن يتيح مجتمع الممارسة حق الوصول إلى الفريق  (93)

الفرعية ضمن األساسي من جميع المجموعات 
 .المجال

 1 4 9 2 9 تكرار
 مرتفع 9.22 3.40

 35.8 09.9 2.3 05.3 92.2 نسبة

أن يحدد مجتمع الممارسة األدوار المختلفة والمتاحة  (94)
 .ضمن المجموعات داخل نطاق المجال ألفرادها

 5 2 2 3 2 تكرار
 مرتفع 9.21 3.13

 39.5 05.3 05.3 92.8 2 نسبة

 الممارسة التوجيه لألعضاء الجددأن يوفر مجتمع  (92)
 8 1 0 2 2 تكرار

4.39 2.51 
مرتفع 
 40.9 41.4 92.2 2 2 نسبة جًدا

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية مشاركة وعرض  (95)
، اللتقاط أفضل اح الممارسات الفردية والمجتمعيةنج

 الممارسات وخلق اإلثارة والزخم

 1 1 9 9 9 تكرار
 مرتفع 9.21 4.22

 35.8 41.4 2.3 2.3 2.3 نسبة

أن يحدد مجتمع الممارسة أعضاء مجموعة دعم  (91)
 .شطة والممارسات الجماعية الناشئةاألن

 4 1 4 0 2 تكرار
 مرتفع 2.19 3.58

 09.9 41.4 09.9 92.2 2 نسبة
أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية تبني الممارسات  (98)

 .والممولةضها على الجهات الداعمة الناجحة وعر 
 8 5 3 0 2 تكرار

 مرتفع 9.20 4.22
 40.9 39.5 92.8 92.2 2 نسبة

أن يحدد مجتمع الممارسة أعضاء مجموعة جميع  (91)
، المقابالت والدراسات االستقصائية، مثل لبياناتا

لتقييم وقياس مدى نجاح الممارسات داخل المجتمع 
 .في نطاق مجاله

 5 1 4 0 2 تكرار

 مرتفع 2.11 3.81
 39.5 35.8 09.9 92.2 2 نسبة

أن يحدد مجتمع الممارسة أعضاء فريق تطوير البنية  (02)
 التحتية للمجتمع

 4 8 4 0 9 تكرار
 مرتفع 9.99 3.53

 09.9 40.9 09.9 92.2 2.3 نسبة
بدعم  أن يكون إجراء الممارسات وتقاسم التكنولوجيا (09)

 .البيانات المنظمة والحديثة
 8 1 3 9 2 تكرار

 مرتفع 2.81 4.92
 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

نشر المقاالت عن أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية  (00)
 .اريعه وممارساته الناجحة، ومشالمجتمع الممارس

 5 8 4 2 9 تكرار
 مرتفع 9.20 3.14

 39.5 40.9 09.9 2 2.3 نسبة
 مرتفع 9.29 3.12 945 921 19 32 8 تكرار نتيجة المحور الرابع

معايير )تائج المحور الرابع من الجدول السابق تظهر نو      
، وهذا يعني أن جميع (مرتفع)أي ( 09.3) حيث بلغت( التصميم

معايير هذا المحور مهمة ويمكن اعتمادها ضمن قائمة المعايير 
 ة تلك المعايير إلى أهمية النواحيترجع أهميو التربوية 
ن لهم تقديم تضمية التي تضمن مشاركة المتعلمين و التصميم

التي  ,Cheatham [28]التسهيالت التقنية وهذا يتفق مع دراسة 
توصلت إلى أنه كلما توافرت معايير التصميم في مجتمعات 

 .لمشاركة والتفاعل بين المتعلمينالممارسة زادت درجة ا

 .معايير تقويم الممارسات: المحور الخامس

 9جدول 
 (معايير تقويم الممارسات)المتوسط النسبي للمحور الخامس 

 المقياس المعيار
غير 

 مهم أبد ا
غير 
 مهم محايد مهم

مهم 
 جد ا

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

أثناء أن يتجنب الممارسون السخرية من الممارس  (9)
 .المختلفةعمليات  الممارسة 

 8 4 2 0 2 تكرار
 مرتفع 9.21 3.14

 40.9 09.9 05.3 92.2 2 نسبة
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 .تدرج الممارسات في مستوى صعوبتهاأن ت (0)
 1 4 2 3 2 تكرار

 مرتفع 9.93 3.18
 35.8 09.9 05.3 92.8 2 نسبة

لممارس ملخًصا أن يوفر مجتمع الممارسة ل (3)
 .تشخيصًيا عن أدائه

 8 4 4 0 9 تكرار
 مرتفع 9.02 3.84

 40.9 09.9 09.9 92.2 2.3 نسبة
 مرتفع 9.92 3.82 03 90 94 1 9 تكرار نتيجة المحور الخامس

 معايير) الخامس المحور نتائج تظهر السابق الجدول ومن     
 مقياس حسب (مرتفع) أي( 09.3) بلغ حيث( الممارسات تقويم

 مهمة المحور هذا معايير جميع أن يعني وهذا الخماسي، ليكارت
 إلى ذلك ويرجع التربوية المعايير قائمة ضمن اعتمادها ويمكن

 أثناء المشاركين احترام تضمن الممارسات تقويم معايير أن
 دافعية من تزيد فهي بالتاليو  المختلفة الممارسة عمليات

 .الويب عبر الممارسة مجتمعات في المشاركة نحو المشاركين

 :التقنية المعايير: ثانًيا
 كل تحت ويندرج فرعية، محاور تسع المحور هذا ويتضمن 

 المتوسط حساب وتم التقنية، المعايير من عدد منها محور
 على المعايير نتائج فكانت المعايير، هذه من معيار لكل النسبي
 :التالي النحو

 .النصوص معايير: األول المحور

 01 جدول
 (النصوص معايير) األول للمحور النسبي المتوسط

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 
 النتيجة المعياري

صوص على الصحفة بشكل أن تظهر الن (9)
 .واضح ومقروء

 2 8 2 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 3.81

 05.3 40.9 05.3 2.3 2 نسبة
على  أن يستخدم ثالثة أنواع من الخطوط (0)

 .األكثر داخل مجتمع الممارسة
 8 1 3 9 2 تكرار

 مرتفع 2.81 4.92
 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

أن تكون النصوص صحيحة لغوًيا واضحة  (3)
 .المعاني

 2 1 3 0 2 تكرار
 مرتفع 2.13 3.81

 05.3 41.4 92.8 92.2 2 نسبة
خدم في الكتابة خطوط مألوفة مثل تسأن ي (4)

simplified Arabic  وتجنب استخدام
 .الخطوط المزخرفة

 1 8 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 35.8 40.9 92.8 2.3 2 نسبة

للعناوين  98الخط هو  أن يكون حجم (2)
 للمتن 94، وللعناوين الفرعية 95الرئيسية و

 4 1 3 0 9 تكرار
 مرتفع 9.92 3.58

 09.9 41.4 92.8 92.2 2.3 نسبة
أن يتباين لون الخط مع لون الخلفية مثل  (5)

 .ة باللون األسود على خلفية بيضاءالكتاب
 1 1 0 9 2 تكرار

 مرتفع 2.83 4.92
 35.8 41.4 92.2 2.3 2 نسبة

أن تترك مسافة بين السطور بواقع مسافتين أو  (1)
 مسافة ونصف

 5 1 9 0 9 تكرار
 مرتفع 9.94 3.81

 39.5 41.4 2.3 92.2 2.3 نسبة
أن يتبع نظام واحد في كتابة العناوين الرئيسية  (8)

 .والفرعية في كل أقسام المجتمع
 4 1 2 9 2 تكرار

 مرتفع 2.83 3.84
 09.9 41.4 05.3 2.3 2 نسبة

، مع رة ومعبرةأن تكون العناوين والفقرات قصي (1)
الترقيم في الكتابة بشكل ات استخدام عالم

 .صحيح

 8 1 0 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 4.92

 40.9 35.8 92.2 92.2 2 نسبة

أن يتجنب استخدام الحروف الكبيرة   (92)
Capital Letters في كتابة المتن. 

 2 1 4 2 9 تكرار
 مرتفع 2.84 3.14

 05.3 41.4 09.9 2 2.3 نسبة
 مرتفع 2.10 3.15 21 84 39 93 3 تكرار نتيجة المحور األول
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معايير )تائج المحور األول ومن الجدول السابق تظهر ن
وهذا يعني أن جميع  (مرتفع)أي ( 09.3)حيث بلغ ( النصوص

معايير هذا المحور مهمة ويمكن اعتمادها ضمن قائمة المعايير 
 لمجتمعاتتعد النصوص المكتوبة من العناصر الهامة و  التقنية

 :الممارسة حيث يتم استخدامها في
 .كتابة العناوين الرئيسية والفرعية -
 .القوائم والمفاتيح -

 .توضيح األفكار وشرح الدروس -
 .تعريف المستخدم بأهداف البرنامج -
 .شرح مكونات الصور والرسوم -
 .عرض إرشادات وتوجيهات للمشاركين -
 .تقديم االستجابة النصية -

 الصور والرسومات الثابتةمعايير : المحور الثاني

 00جدول 
 (الرسومالصور و معايير ) الثانيالمتوسط النسبي للمحور 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 
 النتيجة المعياري

أن يكون الهدف من الصورة أو الرسم  (9)
 .الممارس ا لدىواضحً 

 1 5 0 0 2 تكرار
 مرتفع 9.29 4.92

 41.4 39.5 92.2 92.2 2 نسبة

 أن تعبر الصورة أو الرسم عن مضمون (0)
 .المحتوى موضوع الممارسة للمجتمع

 92 5 0 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.88 4.39

 20.5 39.5 92.2 2.3 2 نسبة

ة أو الرسم أن تتناسب مساحة ومحاذاة الصور  (3)
 .بقية عناصر الصفحةمع 

 1 5 4 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.82 4.05

 41.4 39.5 09.9 2 2 نسبة

أن يكون الرسم التوضيحي واضًحا وبسيًطا  (4)
نسبة والتناسب بين قدر اإلمكان مع مراعاة ال

 .الرسم والواقع

 99 5 9 9 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.83 4.40
 21.1 39.5 2.3 2.3 2 نسبة

حمة تستخدم الصور المألوفة غير المزدأن  (2)
 .بتفاصيل غير مرتبطة بالموضوع

 1 5 3 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.19 4.09

 41.4 39.5 92.8 2.3 2 نسبة

أن تستخدم األلوان الواقعية في الصور  (5)
 .رسومات بداًل من األلوان الرمزيةوال

 8 5 2 4 9 تكرار
 مرتفع 9.34 3.84

 40.9 39.5 2 09.9 2.3 نسبة

أن تستخدم الصور البسيطة الصادقة بداًل  (1)
 من  الصور المركبة

 2 5 2 3 2 تكرار
 مرتفع 9.22 3.58

 05.3 39.5 05.3 92.8 2 نسبة

 أن يتجنب استخدام الفالتر الملونة حتى ال (8)
تعطي المتعلم انطباًعا خاطًئا عن موضوع 

 .التعلم

 92 5 0 9 2 تكرار

 جًدامرتفع  2.88 4.39
 20.5 39.5 92.2 2.3 2 نسبة

أن يظهر تلميح نصي مكتوب في مكان  (1)
 الصورة للداللة عليها إلى أن يتم تحميلها

 99 5 9 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.83 4.40

 21.1 39.5 2.3 2.3 2 نسبة

أن تستخدم الصيغ القياسية في الصورة التي  (92)
يدعمها متصفح االنترنت وفي نفس الوقت 

 1 8 0 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.58 4.35

 41.4 40.9 92.2 2 2 نسبة
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تشغل مساحة تخزينية بسيطة مع الحفاظ 
 على دقتها وجودتها

 مرتفع جًدا 2.10 4.31 19 50 00 94 9 تكرار نتيجة المحور الثاني
معايير ) نتائج المحور الثانيومن الجدول السابق تظهر      

( مرتفع جًدا)أي ( .390)حيث بلغ ( الصور والرسومات الثابتة
، وهذا يعني أن جميع معايير هذا حسب مقياس ليكارت الخماسي

ألن  المحور مهمة ويمكن اعتمادها ضمن قائمة المعايير التقنية
تكسب المحتوى العلمي لمجتمع الممارسة المزيد الصور والرسوم 

فالصورة تمد المشاركين باتصال دقيق مع الواقع أو " من الواقعية 
تغير فيه وفقا ألهداف المجتمع فتكبر الصغير من األشياء 
وتصغر الكبير حتى يمكن فهم هذا الواقع ودراسته وتساعد 

ر والصورة الصورة على فهم المجردات وتوضيح المفاهيم واألفكا
التعليمية الجيدة أكثر فهما من النص المكتوب وأسرع في توصيل 

 .المعلومة
وتستخدم الرسوم الخطية في توضيح وشرح المفاهيم      

والمبادئ والقواعد وتبسيط المعلومات الصعبة فهي تعبيرا بصريا 
لألشياء والكلمات واألرقام وتمثيال للواقعية باستخدام الخطوط 

 .بصريةوالرموز ال
 .معايير مرتبطة بالفيديو والرسوم المتحركة: المحور الثالث

 01جدول 
 (معايير الفيديو والرسوم المتحركة)المتوسط النسبي للمحور الثالث 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 

 النتيجة المعياري

أن يتاح للممارس التحكم في عرض الفيديو من  (9)
 خالل شريط تحكم الفيديو

 8 8 3 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.13 4.05

 40.9 40.9 92.8 2 2 نسبة
ام ملفات الفيديو على أن يتاح إمكانية استخد (0)

 .نطاق واسع
 8 1 3 9 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.81 4.11
 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

أن يكون الرسم المتحرك واضًحا وبسيًطا قدر  (3)
اإلمكان مع مراعاة النسبة والتناسب بين مساحة 

 الرسم ومساحة الصفحة

 8 8 3 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.13 4.05

 40.9 40.9 92.8 2 2 نسبة

أن تحقق الصورة المتحركة الوضوح بمساحة  (4)
 تخزينية قليلة

 92 2 4 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.80 4.39

 20.5 05.3 09.9 2 2 نسبة
ديو في نفس الوقت أن يتجنب جمع لقطتي في (2)

 .على نفس الصفحة
 8 1 0 0 2 تكرار

 مرتفع 2.11 4.92
 40.9 35.8 92.2 92.2 2 نسبة

باه الممارس  نحو أن تثير الرسوم المتحركة انت (5)
 .الشكل والمضمون

 1 1 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 4.22

 35.8 35.8 09.9 2.3 2 نسبة
أن تستخدم السرعة الطبيعية في عرض لقطات  (1)

لزم األمر لتأثيرات تعليمية الفيديو إال إذا 
 .خاصة

 8 5 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.13 4.92

 40.9 39.5 09.9 2.3 2 نسبة

تغير أن يتجنب استخدام الفالتر اللونية ألنها  (8)
 .نمن الدرجات الطبيعية لأللوا

 1 5 2 9 2 تكرار
 مرتفع 2.14 4

 35.8 39.5 05.3 2.3 2 نسبة
أن يستخدم الصيغ القياسية لملفات الفيديو مثل  (1)

avi , mpg 
 8 1 3 9 2 تكرار

 مرتفع 2.81 4.92
 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

أن يستخدم الصيغ القياسية لملفات الرسوم  (92)
 gif , swfالمتحركة مثل 

 8 5 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.13 4.92

 40.9 39.5 09.9 2.3 2 نسبة
 مرتفع جًدا 2.81 4.09 82 51 35 8 2 تكرار نتيجة المحور الثالث
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معايير )نتائج المحور الثالث من الجدول السابق تظهر و     
 (مرتفع جًدا)أي ( 39.4)حيث بلغت ( الفيديو والرسوم المتحركة

، وهذا يعني أن جميع معايير هذا مقياس ليكارت الخماسيحسب 
  :ويرجع ذلك إلىالمحور مهمة 

في مجتمعات الممارسة  لقطات الفيديو للمشاركينتتيح - 4
 إلعادةتبعا لقدراتهم الخاصة ويسمح  مشاهدة تتابعات الفيديو

 .والتعديل والمراجعة طبقا للرغبة
، تكرار الشرح إلىحاجة ال يقللكوسيلة للشرح  هعند استخدام- .

لحافز المسموع حيث يقدرون قيمة ا لمشاركينيستمتع به ا كما 

 بأنفسهموالطبيعة النشطة الفعالة لمشاركتهم  هالذى يوفر  يالمرئ
يستطيع ان يوفر  هكما ان يزيد القدرة على فهم المفاهيم الصعبةو 
الى  باإلضافةالمناقشة  هالذى يتحرك في لالتجاهالسيطرة و مرونة ال

نه يدعم بعض العمليات فر الفيديو فرصة التعلم البناء ألذلك يو 
 .المعرفية الضرورية للتعلم كذلك الجوانب الفعالة للحفز والمتعة

لمدة  المشاركين على تركيز انتباهه الرسوم المتحركةتساعد  -0
 .مجال المفاهيم الصعبة يتقدم جيد ف لتحقيقطويلة 

 .الصوتمعايير  :المحور الرابع 

 01 جدول
 (معايير الصوت)المتوسط النسبي للمحور الرابع 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
 مهم

مهم  مهم محايد
 جد ا

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة

أن يتناسب الصوت مع األهداف وطبيعة  (9)
 .الممارسة للمجتمع

 5 1 2 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 3.14

 39.5 35.8 05.3 2.3 2 نسبة
ستوى أن يتاح للممارس إمكانية إيقاف أو ضبط م (0)

 .الصوت
 1 1 2 2 2 تكرار

 مرتفع 2.82 4.92
 35.8 35.8 05.3 2 2 نسبة

 .أن يتجنب استخدام الصدى مع الصوت (3)
 92 5 0 9 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.88 4.39
 20.5 39.5 92.2 2.3 2 نسبة

أن يتناسب الصوت المستخدم مع الوظيفة التي  (4)
 .يؤديها

 92 8 9 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.59 4.41

 20.5 40.9 2.3 2 2 نسبة
أن تستخدم الصيغ القياسية في ملفات الصوت  (2)

الوقت  التي يدعمها متصفح االنترنت وفي نفس
 .تشغل مساحة تخزينية بسيطة

 90 2 9 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.84 4.41

 53.0 05.3 2.3 2.3 2 نسبة

 مرتفع جًدا 2.82 4.02 42 33 94 3 2 تكرار نتيجة المحور الرابع
معايير )نتائج المحور الرابع ومن الجدول السابق تظهر      

حسب مقياس ( مرتفع جًدا)أي ( 39.3) حيث بلغ( الصوت
، وهذا يعني أن جميع معايير هذا المحور مهمة ليكارت الخماسي

الصوت المسموع قد يكون بديل للنص المكتوب وال يشترط ألن 
أن يكون الصوت المسموع كالمًا أو شرحًا ُيلقى على المتعلم في 
عمليات التعلم المختلفة بل يمكن أن يكون صوتًا يساعد المتعلم 

تعمل  الموسيقىأن في التقدم نحو عمليات التعليم والتعلم كما 
على خلق االنفعال وجذب االنتباه بين المتعلم والبرنامج مثل 

الموسيقى التصويرية المناسبة لمحتوى الموقع باإلضافة إلى 
تعمل على جذب انتباه المتعلم نحو التي  المؤثرات الموسيقية

العرض كما أنها تأتى غالبا مصاحبة للمؤثرات البصرية التي 
مثل إصدار أصوات خاصة كأصوات الرياح تظهر على الشاشة 

حيوانات والطيور أو أصوات اآلالت أو األمطار أو أصوات ال
 .وغيرها

 .معايير الروابط الفائقة وأساليب التصفح: مسالمحور الخا

 
 
 



 

109 

 01جدول 
 (التصفحمعايير الروابط الفائقة وأساليب )المتوسط النسبي للمحور الخامس 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 
 النتيجة المعياري

 .حيحةأن تكون الروابط الفائقة بالمجتمع ص (1)
 7 8 3 1 0 تكرار

 مرتفع 0187 0110
 3.18 0.11 1318 313 0 نسبة

للروابط الفائقة عنوان نصي  أن يكون (.)
 .واضح

 . 8 3 . 0 تكرار
 مرتفع 01.7 31.0

 .311 0.11 1318 1013 0 نسبة
أن يظهر تغيير واضح في لون الروابط  (3)

 التي تم استخدامها  من قبل
 . . 3 1 0 تكرار

 مرتفع جًدا 01.1 01.1
 0710 .311 1318 313 0 نسبة

حددة وثابتة في أن تكون الروابط الرئيسية م (0)
 .كل صفحات المجتمع

 8 7 0 0 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0178 01.1

 0.11 3.18 111. 0 0 نسبة
بسيطة يسهل  أن تنظم الروابط بطريقة (3)

 .فهمها والوصول إليها
 8 0 3 . 0 تكرار

 مرتفع 1107 31.0
 0.11 111. 13.. 1013 0 نسبة

من الروابط خارج مجتمع  أن يتجنب اإلكثار (.)
 .الممارسة

 8 8 . 1 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0183 01.1

 0.11 0.11 1013 313 0 نسبة
 أن يكون موقع االرتباط على شبكة اإلنترنت (7)

 .ذا عالقة وثيقة بموضوع الممارسة
 . 10 . 1 0 تكرار

 مرتفع 0180 0110
 .311 .3.1 1013 313 0 نسبة

موقع االرتباط  يف أن تكون المعلومات (8)
 .صحيحة و دقيقة

 . 3 3 0 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0183 01.1

 0710 13.. 13.. 0 0 نسبة
أن يكون موقع االرتباط آمنًا ال يسبب  (.)

لنظام التشغيل أو متصفح مشكالت 
 .اإلنترنت

 7 7 3 0 0 تكرار
 مرتفع 0180 0110

 3.18 3.18 13.. 0 0 نسبة

أن تتنوع أساليب التصفح داخل المجتمع  (10)
المفاهيم والعالمات مثل استخدام خرائط 

 الخرائط المصورةاإلرشادية و 

 7 . 0 . 0 تكرار
 مرتفع .110 31.0

 3.18 .311 111. 1013 0 نسبة

 مرتفع .018 .010 73 .. .3 10 0 تكرار نتيجة المحور الخامس
معايير )نتائج المحور الخامس ومن الجدول السابق تظهر      

( مرتفع)أي ( .393) حيث بلغ( الروابط الفائقة وأساليب التصفح
، وهذا يعني أن جميع معايير هذا حسب مقياس ليكارت الخماسي

بسبب ارتباط مواقع أو مستندات ويرجع ذلك المحور مهمة 

اإلنترنت ببعضها البعض من خالل روابط تكون مدمجة في 
االنتقال من موقع مجتمعات الممارسة وتمكن المستخدم من 

 .آلخر
 .معايير تصميم واجهات مجتمع الممارسة: المحور السادس

 01جدول 
 (معايير تصميم واجهات مجتمع الممارسة) المتوسط النسبي للمحور السادس

 المقياس المعيار
غير مهم 

 أبد ا
غير 
 مهم محايد مهم

مهم 
 جد ا

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

يم لصفحات مجتمع الممارسة أن يكون التصم (9)
س ، مقبواًل لدى الممار بسيًطا، سهل االستخدام

 .دون تعقيد أو ازدحام في عناصره

 8 1 9 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.82 4.05

 40.9 41.4 2.3 2.3 2 نسبة

أن ينظم مخطط صفحات مجتمع الممارسة  (0)
 ومنظم مع حركة العينبشكل متناسق 

 2 8 3 3 2 تكرار
 مرتفع 9.23 3.18

 05.3 40.9 92.8 92.8 2 نسبة
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مارسة أن تتناسب خلفية صفحات مجتمع الم (3)
 .مع محتويات موضوع الممارسة

 8 1 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة
أن تنظم عناصر مجتمع الممارسة بنظام واحد  (4)

 .كل صفحاتهافي 
 1 5 2 9 2 تكرار

 مرتفع 2.14 4
 35.8 39.5 05.3 2.3 2 نسبة

أن تثير صفحات مجتمع الممارسة انتباه  (2)
و موضوع الممارسة وليس نحو الممارس نح

 .الشكل

 8 1 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 40.9 35.8 92.8 2.3 2 نسبة

أن يتجنب ازدحام الصفحات بالصور  (5)
 .والحركة والرسومات

 8 8 3 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.13 4.05

 40.9 40.9 92.8 2 2 نسبة
أن تكون الخلفية موحدة من حيث اللون  (1)

الصفحات مع تجنب  والتصميم في كل
 .الوميض المتكرر

 8 8 0 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.82 4.09

 40.9 40.9 92.2 2.3 2 نسبة

خدام األلوان أن يتجنب مجتمع  الممارسة است (8)
في ( أللوان الساطعةا)التي تجهد العين 

 .الخلفية

 1 5 3 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.19 4.09

 41.4 39.5 92.8 2.3 2 نسبة

أن يربط بين العناصر المتشابهة باستخدام  (1)
ثل لون الخط أو لون تعبئة  األلوان م

 .ت الرسوميةانيالتكو 

 5 1 2 9 2 تكرار
 مرتفع 2.19 3.14

 39.5 35.8 05.3 2.3 2 نسبة

 مرتفع 2.88 4.92 51 55 08 92 2 تكرار نتيجة المحور السادس
 معايير) السادس المحور نتائج تظهر السابق الجدول ومن    

 أي( 3943) بلغ حيث( الممارسة مجتمع واجهات تصميم
 جميع أن يعني وهذا الخماسي، ليكارت مقياس حسب (مرتفع)

 شاشات تصميم متغيرات تشمل ألنها مهمة المحور هذا معايير
 ونقاط ومكوناتها، أنواعها، حيث من( المقرر إطارات) العرض
 الخروج، أوالتالي  أو السابق أو القائمة إلى بالذهاب القرار اتخاذ
 وغيرها الفيديو ولقطات والصور النصوص مواقع تحديد وكذلك
  .الوسائط من
    

 عوامل هناك أن إلى التفاعل واجهة بثبات االهتمام ويرجع   
 عليه االنتباه تركيز ومدى رؤيته مدة مثل الشكل ثبات على تؤثر
 تجعل االنتباه تركيز وعدم للشكل، السريعة الخاطفة الرؤية ألن

 تسمح التي الكافية الرؤية أما دقيق، وغير مشوشا اإلدراك
 الشكل عن المختلفة المعلومات بتجميع البصرى للجهاز

 صحيح إدراك عنها فينتج مركز انتباه يصاحبها التيو  ومكوناته،
 تصحيح على البصرى الجهاز تساعد أنها كما ومكوناته، للشكل
 .[03] محمد، وفائقة على السيد الشكل
  .والتحكم التفاعلية معايير: السابع المحور

 06 جدول
 (والتحكم التفاعلية معايير) السابع للمحور النسبي المتوسط

 المقياس المعيار
غير مهم 

 أبد ا
غير 
 مهم محايد مهم

مهم 
 جد ا

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

مختلفة من أن يتيح مجتمع الممارسة أنماطًا  (9)
 التفاعل بين الممارس ومحتوى المجتمع

النقر  ،التصفح، الضغط على لوحة المفاتيح)
 ..(بالماوس

 92 4 4 9 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.11 4.09
 20.5 09.9 09.9 2.3 2 نسبة

ل مجتمع الممارسة مع اسم أن يتعام (0)
 .الممارس

 1 4 4 0 2 تكرار
 مرتفع 9.21 4.22

 41.4 09.9 09.9 92.2 2 نسبة
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أن يبدأ مجتمع الممارسة بعبارات ودية ترحب  (3)
التوفيق بمجرد فتحه ى له بالممارس وتتمن

 .للمجتمع

 1 2 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.12 4.92

 41.4 05.3 09.9 2.3 2 نسبة

أن تتنوع التفاعالت بين محتوى المجتمع  (4)
والممارسين فيما بينهم من خالل االنضمام 
إلى قوائم بريدية أو مجموعات نقاش أو 

 .يةمؤتمرات فيديو ح

 4 99 4 2 2 تكرار

 مرتفع 2.55 4
 09.9 21.1 09.9 2 2 نسبة

أن يحتوي مجتمع الممارسة على عنوان البريد  (2)
ع لتلقي االلكتروني لمسؤول المجتم

 .االستفسارات والرد عليها

 1 5 3 9 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.19 4.09

 41.4 39.5 92.8 2.3 2 نسبة

أن يقدم مجتمع الممارسة قائمة بأسماء  (5)
ليتمكنوا الممارسين وعناوين بريدهم االلكتروني 

 .من المراسلة فيما بينهم

 5 1 4 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 3.81

 39.5 35.8 09.9 92.2 2 نسبة

أن يقدم مجتمع الممارسة مساحة تمكن  (1)
الممارس من نشر ما يريد من أفكار 

الممارسين دون ومقترحات على زمالئه 
 .الحاجة إلى استخدام البريد االلكتروني

 2 1 4 9 2 تكرار

 مرتفع 2.84 3.14
 05.3 41.4 09.9 2.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة حرية خروج  (8)
الممارس من أي قسم بالمجتمع في أي لحظة 

 يرغب فيها بالخروج

 8 8 3 2 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.13 4.05

 40.9 40.9 92.8 2 2 نسبة

أن تكون أزرار التحكم بعنوان نصي أو تجمع  (1)
 .الرموز المرئية والعناوين النصيةبين 

 5 8 2 2 2 تكرار
 مرتفع 2.11 4.22

 39.5 40.9 05.3 2 2 نسبة
بالضغط مرة واحدة  أن تعمل أزرار التحكم (92)

 .على زر الفأرة
 1 8 9 9 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.80 4.39
 40.9 40.9 2.3 2.3 2 نسبة

ل الزر يبين أن يظهر تغير واضح في شك (99)
 .استخدام الزر مسبًقا

 1 1 9 0 2 تكرار
 مرتفع جًدا 2.11 4.09

 41.4 35.8 2.3 92.2 2 نسبة
كم بشكل متناسق أن تكون أزرار التح (90)

 .وثابت وغير مزدحم
 2 99 3 2 2 تكرار

 مرتفع 2.52 4.92
 05.3 21.1 92.8 2 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة تحكم الممارس في  (93)
تسلسل العرض والتنقل بين الصفحات وعرض 
أي صفحة يرغب في عرضها حتى يضغط 

النتقال أو اإلبحار داخل على أزرار ا
 .المجتمع

 2 99 3 2 2 تكرار

 مرتفع جًدا 2.52 4.40
 05.3 21.1 92.8 2 2 نسبة

 مرتفع 2.84 4.93 14 922 43 99 2 تكرار نتيجة المحور السابع
معايير )نتائج المحور السابع ومن الجدول السابق تظهر      

حسب مقياس ( مرتفع)أي ( 3940) حيث بلغ( التفاعلية والتحكم
أن جميع معايير هذا المحور ، وهذا يعني ليكارت الخماسي

تعنى الحوار بين ت الممارسة مجتمعا التفاعلية في ألن مهمة
م ومحتوى المجتمع من خالل المتعل طرفي الموقف التعليمي
ى تجتذب انتباه يجب أن تكون سهلة حت واجهة المستخدم التي

 المستخدم فيسير في المحتوى ويتلقى تغذية راجعة ويبحر في
، كما يستطيع يرغبها لعرض ليكتشف يصل للمعلومات التيا

محتوى المادة المعروضة معدل عرض  المتعلم أن يتحكم في
حتوى المجتمع بحريته م به، ويمكنه أن يبحر فيليختار ما يناس

بطرق متعددة، وكل القرارات التي تحدث في موقف التعلم تكون 
 .العرض م ذاته وليس من تحكم البرنامج فييد المتعل في
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 .معايير تتصل بالمساعدة والتوجيه والبحث: المحور الثامن
 07جدول 

 (معايير تتصل بالمساعدة والتوجيه)المتوسط النسبي للمحور الثامن 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 

 النتيجة المعياري

ين الممارس في التعامل أن تقدم إرشادات تع (9)
 .مع الشبكة

 1 8 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 35.8 40.9 92.8 2.3 2 نسبة
ارسة واضحة أن تكون تعليمات مجتمع المم (0)

 .ومفهومة  لدى الممارس
 5 8 3 0 2 تكرار

 مرتفع 2.81 3.14
 39.5 40.9 92.8 92.2 2 نسبة

 أن يقدم مجتمع الممارسة توجيًها أو تلميحات (3)
 .نصية عند حدوث أخطاء من الممارس

 1 8 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.11 4.92

 35.8 40.9 92.8 2.3 2 نسبة
أن يوفر مجتمع الممارسة أدوات للبحث عن  (4)

المعلومات المختلفة داخل محتوى المجتمع  
بحيث ينتقل الممارس مباشرة  إلى الصفحة 

بحث )ت فيها كلمات البحث التي ورد
 .(داخلي

 2 1 3 0 2 تكرار

 مرتفع 2.13 3.81
 05.3 41.4 92.8 92.2 2 نسبة

أن يربط المحتوى بمحرك بحث يسمح  (2)
واإلنجليزية على بالبحث باللغتين العربية 

 (بحث خارجي)شبكة اإلنترنت 

 5 8 4 9 2 تكرار
 مرتفع 2.88 4

 39.5 40.9 09.9 2.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانات البحث  (5)
الوقت ي توفر على الممارس المتقدم الت

 .والجهد

 1 8 3 9 2 تكرار
 مرتفع 2.81 4.92

 35.8 40.9 92.8 2.3 2 نسبة

أن يتيح مجتمع الممارسة إمكانية البحث  (1)
 المتعدد في أكثر من محرك بحث على شبكة

 .االنترنت دون الخروج من المجتمع

 5 8 3 0 2 تكرار
 مرتفع 2.11 3.14

 39.5 40.9 92.8 92.2 2 نسبة

 مرتفع 2.12 4 44 21 00 92 2 تكرار المحور الثامننتيجة 
معايير )ومن الجدول السابق تظهر نتائج المحور الثامن      

( مرتفع)أي ( 4)حيث بلغ ( تتصل بالمساعدة والتوجيه والبحث
حسب مقياس ليكارت الخماسي، وهذا يعني أن جميع معايير هذا 

ألنها تمكن المشارك من التنقل بحريه بين المحور مهمة 
المصادر المعروضة للبحث عن المعلومات المطلوبة، ويتطلب 
ذلك تنظيم محطات المعلومات بطريقة تسهل الوصول إليها، 
خاصة المحطات التي تربطها عالقة بحيث توضح اتجاه السير 

 :ترجع أهمية هذه المعايير إلىمن محطة ألخرى، كما 
لفرصة للمشارك الختيار مساره التعليمي الخاص إتاحة ا( 9)

 .عن طريق أدوات اإلبحار
إتاحة الفرصة للمشارك الختيار ما يرغبه من مصادر ( 0)

 .التعلم المعروضة حسب قدراته وحاجاته
إتاحة العديد من طرق تنظيم المحتوى لتناسب متعلمين  (3)

 .مختلفين
لى أين ي (4)  .ذهبمعرفة المشارك أين هو اآلن، وا 
إتاحة مجموعة من األدوات تساعد المتعلم على االنتقال  (2)

 .واكتشاف المعرفة
 معايير فنية: المحور التاسع
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 11جدول 
 (معايير فنية)المتوسط النسبي للمحور التاسع 

غير مهم  المقياس المعيار
 أبد ا

غير 
مهم  مهم محايد مهم

 جد ا
المتوسط 

 النسبي
االنحراف 

 النتيجة المعياري

خروج منها أن يكون دخول مجتمع الممارسة وال (1)
 .سهاًل بالنسبة للممارس

 . . 3 1 0 تكرار
 مرتفع 0180 0103

 .311 0710 1318 313 0 نسبة
أن يسمح مجتمع الممارسة بتحميل وحفظ  (.)

وطباعة أي ملف منها على كمبيوتر الممارس 
ون من تشغيل المجتمع دبحيث يتمكن الممارس 

 .ضرورة االتصال بشبكة االنترنت

 . . 0 0 0 تكرار

 مرتفع جًدا 0180 ..01
 0710 .311 111. 0 0 نسبة

خالية من أخطاء أن يكون مجتمع  الممارسة  (3)
 .التصميم والبرمجة

 0 . 3 1 0 تكرار
 مرتفع 0183 3180

 111. 0710 13.. 313 0 نسبة
ملفات المجتمع خالية من أن تكون جميع  (0)

م أحد البرامج المضادة الفيروسات باستخدا
 .للفيروسات

 . 8 3 0 0 تكرار
 مرتفع 0177 0103

 .311 0.11 13.. 0 0 نسبة

أن يسمح مجتمع الممارسة بعرض جميع ملفات  (3)
الوسائط المتعددة التي يدعمها متصفح االنترنت 

وملفات مثل ملفات الجافا التفاعلية والمتحركة 
 .الواقع االفتراضي

 . 8 3 0 0 تكرار

 مرتفع 0177 0103
 .11. 0.11 13.. 0 0 نسبة

أن تتجنب زيادة عدد اإلطارات داخل الصفحة  (.)
 .احدة عن ثالثة إطارات على األكثرالو 

 10 . . 1 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0188 0131

 .3.1 .311 1013 313 0 نسبة
القبلية المطلوبة لتشغيل أن تحدد المتطلبات  (7)

الشبكة مثل درجة وضوح الشاشة أو سعة الذاكرة 
المطلوبة أو نظام التشغيل أو رقم إصدار 

 المتصفح

 7 11 1 0 0 تكرار

 مرتفع جًدا 0138 0131
 3.18 .371 313 0 0 نسبة

أن يصمم مجتمع الممارسة بطريقة تصحح جميع  (8)
أن يقع أخطاء التشغيل واالستخدام التي يحتمل 

، لممارسون المقصودة وغير المقصودةفيها ا
سبب تلك األخطاء بحيث ال يتعطل المجتمع أو ت

 .في تجميد النظام

 11 7 1 0 0 تكرار

 مرتفع جًدا 01.1 .013
 .371 3.18 313 0 0 نسبة

الحذف  مجتمع الممارسة من مشرفأن يتمكن   (.)
لى المجتمع مثل حذف بعض  واإلضافة من وا 

غير المناسبة من  الكلمات أو جمل الممارسين
 .مجموعات النقاش

 7 . 3 1 0 تكرار

 مرتفع 01.0 0
 3.18 .311 13.. 313 0 نسبة

أن يسمح مجتمع الممارسة  باستخدام اللغة   (10)
 .عربية أو اإلنجليزية على حد سواءال

 8 . 1 1 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0180 ..01

 0.11 .071 313 313 0 نسبة
ل أن يتحكم قائد مجموعة الممارسة داخل المجا  (11)

، أو يظهر فيمن يبقى داخل مجموعات النقاش
 .في مؤتمرات الفيديو من الممارسين

 7 10 1 1 0 تكرار
 مرتفع جًدا 0178 01.1

 3.18 .3.1 313 313 0 نسبة

الممارسة نظاًما لألمن لكي أن يقدم مجتمع   (.1)
يتم  يتحقق من شخصية كل ممارس كي ال

 .عب أو التجسس على بيانات زمالئهالتال

 0 11 3 1 0 تكرار
 مرتفع 0177 31.0

 111. .371 1318 313 0 نسبة
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أن يكون وقت تحميل مجتمع الممارسة مناسًبا   (13)
رنت حتى ال يتسبب في ضيق على متصفح االنت

 .الممارس

 . . 3 1 0 تكرار
 مرتفع جًدا 01.1 01.1

 0710 .311 1318 313 0 نسبة

أن يجرب مجتمع الممارسة على أكثر من نظام  (10)
 .وثباتهتشغيل للتأكد من استقراره 

 . 8 0 1 0 تكرار
 مرتفع 0188 0

 .311 0.11 111. 313 0 نسبة
 مرتفع 0180 0110 100 110 03 . 0 تكرار نتيجة المحور التاسع

معايير )نتائج المحور التاسع  من الجدول السابق تظهرو      
حسب مقياس ليكارت  (مرتفع)أي ( 3943) حيث بلغ (فنية

ألنها ، وهذا يعني أن جميع معايير هذا المحور مهمة الخماسي
التي تضمن العمل مع مجتمعات تشمل على النواحي الفنية و 

عند  تعرض المشاركون إلى أي مشكالت تقنية الممارسة دون
  .ل مع مجتمعات الممارسة عبر الويبالتعام

 ملخص النتائج 
يها خمس محاور فرعية وهي وجاء ف: في مجال المعايير التربوية

 :كالتالي

فقد تم  :ايير المجال في مجتمعات الممارسةمع: المحور األول
للمجتمع محدًدا الممارسة إلى أهمية أن يكون مجال  التوصل
، ن المجال واضًحا ويدل على محتواه، وأن يكون عنواوواضًحا

، وأن تتنوع وح الهدف التعليمي للمجتمع ودقتهمع أهمية وض
أهداف الممارسة ضمن المجال فتشمل الجوانب المعرفية 

ف المجال ذات قيمة تربوية ، وأن تكون أهداوالوجدانية والمهارى
ى أهمية أن تسمح الشبكة للمارس ، كما تم التوصل إلللمارس

، وأن يتيح المجتمع باختيار المجال ضمن نطاق المجتمع
ء من المجال األول للمارس االنتقال لمجال آخر بعد االنتها

وأما في معيار عدد المجاالت ضمن المجتمع . وتحقيق أهدافه
، وبالتالي أقل من خمسة، فقد كانت النتيجة حيادية وأن ال تكون
 .ر هذا المعيار معياًرا اختيارًيابايمكن اعت

ع في مجتمعات الممارسة عبر معايير المجتم: المحور الثاني
فقد تم التوصل إلى أهمية أن يتيح المجتمع إمكانية : الويب

لرؤية صياغة ميثاق للمجتمع والذي يتضمن األهداف والرسالة وا
، مع أهمية أن ينص مجتمع الممارسة على واتفاقات األعضاء

في الممارسين ضمن نطاقات  كفاءات المطلوب توافرهاال

، كما تم التوصل إلى ضرورة أن يسمح المجتمع المجال
م البعض ضمن نطاق المجال بالتفاعل مع بعضه للممارسين
ركة إمكانية مشا للممارسين، وأن يتيح المجتمع المختار

المعلومات فيما بينهم، وأن يتواصلوا مع بعضهم البعض في 
تمكنهم من التعلم من بعضهم ، لتكوين عالقات الهمنطاق مج
يل المجتمع ، وأن يستطيع األعضاء الممارسون تشغالبعض

، مع أهمية أن يلزم المجتمع جميع ومجاالته بسهولة ويسر
ات ضمن نطاق الممارسين بالمشاركة في األنشطة والممارس

اتهم ، مع إتاحة المجتمع للممارسين إمكانية عرض خبر المجال
، كما تم التوصل إلى أهمية أن سابقة في ضمن نطاق المجالال

 .لمجتمع قائًدا للمجال ونائًبا لهيحدد ا

رسة المهنية في مجتمعات معايير المما: المحور الثالث
وفيه تم التوصل إلى ضرورة أن يحدد المجتمع : الممارسة

، وأن تحقيقها من الممارسين ضمن المجالالممارسات المطلوب 
، مع ول ما يستطيع أن يقوم به الممارسلممارسات حتتمركز ا

، تويات المعرفية من األدنى لألعلىتدرج الممارسات ضمن المس
، وتم ات الهدف التعليمي لمجال المجتمعوأن تحقق هذه الممارس

لممارسات بشكل واضح التوصل إلى أهمية أن تعرض ا
ور تط، وأن يحدد المجتمع جدوال زمنًيا لمتابعة ومختصر ومفيد

، وأن يتيح المجتمع إمكانية الممارسات المهنية ضمن المجال
، مع األخذ لمناقشات تنظيم الوثائق والمواردإنشاء دليل تنظيمي 

وأن ، جتمع ميسًرا لكل مجال من مجاالتهباالعتبار أن يعين الم
ة ، وأن يكون هناك منظمة راعييحدد المجتمع أدوار الميسر

 .وبقائهللمجتمع لضمان استمراره 

بيشة  معايير التصميم لمجتمعات الممارسة في: المحور الرابع
صمم المجتمع بطريقة إلى أهمية أن ي وفيه تم التوصل: االنترنت



 

115 

رد االنترنت ، وأن يتيح إمكانية االستفادة من موابسيطة وشاملة
حف االفتراضية والمكتبات الرقمية، ، كالمتاالمتاحة واآلمنة
، وأن يمكن المجتمع الممارسين من وغيرهاوالحياة الثانية 

التواصل المتزامن وغير المتزامن في مجاالته مع أهمية توافر 
مكانية التواصل عبرهما لنقل الخبرات  الصوت والصورة وا 

، كما تم التوصل إلى أهمية أن يحتوي المجتمع على والممارسات
آللة ، مثل االتي تعين الممارس أثناء ممارستهعدد من األدوات 

، وأن يحتوي مجتمع الممارسة على والمفكرة والساعةالحاسبة 
، وأن يتضمن ح الممارسات الحالية والمستقبليةلوحة توض

المجتمع سجل خاص لكل ممارس يتيح له وضع ممارساته 
، نية رؤية مستوى إنجازه ضمن مجاله، مع إمكاقة والحاليةالساب

مع أهمية كون  المجتمع بطريقة مناسبة ومتكاملة، وأن يصمم
، التصميم مثيًرا لدافعية الممارسين، مع شعورهم بالراحة واالنتماء

نية عمل االستفتاءات وعرض وأن يتيح المجتمع للمارس إمكا
، والوصول إلى توصيات عملية للمدارسعلى الممارسين  انتائجه

، مع إمكانية إنشاء د المجتمع الفريق األساسي وقائدهوأن يحد
، وأن يتيح ضمن المجال وتعيين قائد لها غيرةمجموعات ص

المجتمع أحقية الوصول إلى الفريق األساسي من جميع 
، مع أهمية أن يحدد المجتمع المجال الفرعية ضمنالمجموعات 

ضمن المجموعات داخل نطاق  األدوار المختلفة والمتاحة ألفراده
ر المجتمع التوجيه ، وتم التوصل إلى ضرورة أن يوفالمجال
اح ، وأن يتيح إمكانية مشاركة وعرض نجضاء الجددلألع

ل الممارسات وخلق ، اللتقاط أفضالممارسات الفردية والمجتمعية
شطة ، مع أهمية تحديد أعضاء مجموعة دعم األناإلثارة والزخم

، وأن يتيح المجتمع إمكانية تبني والممارسات الجماعية الناشئة
، داعمة والممولةضها على الجهات الالممارسات الناجحة وعر 

كما تم التوصل إلى أهمية أن يحدد المجتمع أعضاء مجموعة 
لتقييم  المقابالت والدراسات االستقصائيةجمع البيانات مثل 

وقياس مدى نجاح الممارسات داخل المجتمع وفي نطاق مجاله 
وأن يحدد المجتمع أعضاء فريق تطوير البنية التحتية للمجتمع 

سات وتقاسم التكنولوجيا بدعم البيانات وأن يكون إجراء الممار 

المنظمة والحديثة وأن يتيح المجتمع إمكانية نشر المقاالت عن 
 .مجتمع الممارسة ومشاريعه وممارساته الناجحة

المحور الخامس معايير تقويم الممارسات وتم التوصل إلى 
أهمية أن يتجنب الممارسون السخرية من الممارس أثناء عمليات 

المختلفة وأن تتدرج الممارسات في مستوى صعوبتها الممارسة 
وأن يوفر مجتمع الممارسة للممارس ملخًصا تشخيصًيا عن 

  .أدائه

ويقع في تسع محاور فرعية وهي  في مجال المعايير التقنية
 :كالتالي

معايير النصوص وتم التوصل إلى أهمية أن : المحور األول
وء وأن صفحة بشكل واضح ومقر التظهر النصوص على 

يستخدم ثالثة أنواع من الخطوط على األكثر داخل مجتمع 
الممارسة وأن تكون النصوص صحيحة لغوًيا واضحة المعاني 

 Simplified Arabiوأن يستخدم في الكتابة خطوط مألوفة مثل 
 .4وأن يكون حجم الخط  وتجنب استخدام الخطوط المزخرفة

 توصلللمتن كما  43و للعناوين الفرعية 43للعناوين الرئيسية و
لون الخط مع لون الخلفية مثل الكتابة بلون  يتباينإلى أهمية أن 

أسود على خلفية بيضاء وأن تترك مسافة بين السطور لواقع 
مسافتين أو مسافة ونصف وأن يتبع نظام واحد في كتابة 
العناوين الرئيسية والفرعية في كل أقسام المجتمع مع مراعاة أن 

والفقرات قصيرة ومعبرة مع استخدام عالمات تكون العناوين 
الترقيم في الكتابة بشكل صحيح وأن يتجنب استخدام الحروف 

 .الكبيرة في كتابة المتن

معايير الصور والرسومات الثابتة وتم التوصل  :المحور الثاني
إلى أهمية أن يكون الهدف من الصورة أو الرسم واضًحا لدى 

الرسم عن مضمون المحتوى الممارس وأن تعبر الصورة أو 
موضوع الممارسة في المجتمع  وأن تتناسب مساحة ومحاذاة 

يكون  مع ضرورة أن الصورة أو الرسم مع بقية عناصر الصفحة
الرسم التوضيحي واضًحا وبسيًطا قدر االمكان ومراعاة النسبة 
والتناسب بين الرسم والواقع وأن تستخدم الصور المألوفة غير 

صيل غير مرتبطة بالموضوع وأن تستخدم األلوان المزدحمة بتفا
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الواقعية في الصور والرسومات بدال من األلوان الرمزية وأن 
تكون الصور بسيطة وصادقة وغير مركبة وأن يتجنب استخدام 
الفالتر الملونة حتى ال تعطي الممارس انطباًعا خاطًئا عن 
موضوع الممارسة وأن يظهر تلميح نصي مكتوب في مكان 

إلى  البحثلصورة للداللة عليها إلى أن يتم تحميلها وتوصل ا
أهمية استخدام الصيغ القياسية في الصورة التي يدعمها متصفح 
االنترنت وفي نفس الوقت تشغل مساحة تخزينية بسيطة مع 

 .الحفاظ على دقتها وجودتها

والرسوم المتحركة  بالفيديومعايير مرتبطة : المحور الثالث
من  الفيديوية أن يتاح للمارس التحكم في عرض أهم توصل فيه

 الفيديومع إمكانية استخدام ملفات  الفيديوخالل شريط تحكم 
على نطاق واسع وأن يكون الرسم المتحرك واضًحا وبسيًطا قدر 

ة والتناسب بين مساحة الرسم ومساحة باإلمكان مراعًيا النس
تخزينية الصفحة وأن تحقق الصورة المتحركة الوضوح بمساحة 

قليلة وأن يتجنب جمع لقطتي فديو في نفس الوقت على نفس 
الصفحة وأن تثير الرسوم المتحركة انتباه الممارس نحو الشكل 

أهمية أن يستخدم السرعة الطبيعية  إلىوالمضمون كما توصل 
إال إذا لزم األمر لتأثيرات تعليمية  الفيديوفي عرض لقطات 

ر اللونية ألنها تغير من خاصة وأن يتجنب استخدام الفالت
الدرجات الطبيعية لأللوان وأن يستخدم الصيغ القياسية لملفات 

اسية لملفات الرسوم المتحركة والصيغ القي avi, mpgمثل  الفيديو
 .gif , swfمثل

في هذا المحور إلى  تم التوصل: معايير الصوت :المحور الرابع
مارسة أهمية أن يتناسب الصوت مع األهداف وطبيعة الم

للمجتمع وأن يتاح للممارس إمكانية إيقاف أو ضبط مستوى 
الصوت وأن يتجنب استخدام الصدى مع الصوت كما تم 
التوصل إلى أهمية أن يتناسب الصوت المستخدم مع الوظيفة 
التي يؤديها وأن تستخدم الصيغ القياسية في ملفات الصوت التي 

مساحة تخزينية يدعمها متصفح االنترنت وفي نفس الوقت تشغل 
 .بسيطة

معايير الروابط الفائقة وأساليب التصفح وتم  :المحور الخامس

التوصل في هذا المحور إلى أهمية أن تكون الروابط الفائقة 
المجتمع صحيحة مع أهمية أن تكون هذه الروابط الفائقة عنوان 
نصي واضح مع أهمية أن يظهر تغيير واضح في لون الروابط 

استخدامها من قبل وأن تكون الروابط الرئيسية محددة التي تم 
وثابتة في كل صفحات المجتمع وأن تنظم الروابط بطريقة سهلة 
وبسيطة يسهل فهمها والوصول إليها وأن يتجنب اإلكثار من 

اط على شبكة تبوأن يكون موقع االر  الروابط خارج المجتمع
كون االنترنت ذا عالقة وثيقة بموضوع الممارسة وأن ت

المعلومات في موقع االرتباط صحيحة ودقيقة مع أهمية أن 
مشكالت لنظام التشغيل أو  ال يسببيكون موقع االرتباط آمًنا 

متصفح االنترنت وأن تتنوع أساليب التصفح داخل المجتمع مثل 
 .استخدام خرائط المفاهيم والعالمات اإلرشادية والخرائط المصورة

م واجهات مجتمع الممارسة وتم معايير تصمي :المحور السادس
التوصل إلى أهمية أن يكون التصميم لصفحات المجتمع بسيًطا 
ومقبواًل لدى الممارس دون تعقيد أو ازدحام في عناصره مع 
تنظيم مخطط صفحات المجتمع بشكل متناسق ومنظم حسب 
حركة العين وأن تتناسب خلفية صفحات المجتمع مع محتويات 

تنظم عناصر المجتمع بنظام واحد في موضوع الممارسة وأن 
كل صفحاتها مع أهمية أن تثير صفحات المجتمع انتباه 
الممارس نحو موضوع الممارسة وليس نحو الشكل وأن يتجنب 
ازدحام الصفحات بالصور والرسومات والحركة وأن تكون الخلفية 
موحدة من حيث اللون والتصميم في كل الصفحات مع تجنب 

وأن يتجنب مجتمع الممارسة استخدام األلوان الوميض المتكرر 
في الخلفية وأن يربط بين ( األلوان الساطعة)تي تجهد العين ال

العناصر المتشابهة باستخدام األلوان مثل لون الخط أو لون 
 .تعبئة التكوينات الرسومية

تم معايير التفاعلية والتحكم وفي هذا المحور : المحور السابع
اعل ن يتيح المجتمع أنماًطا مختلفة من التفإلى أهمية أ التوصل

التصفح الضغط على لوحة )بين الممارس ومحتوى الشبكة 
وأن يتعامل مجتمع الممارسة مع اسم ( النقر بالماوس المفاتيح

الممارس وأن يبدأ المجتمع بعبارات ودية ترحب بالممارس 
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وتتمنى له التوفيق بمجرد فتحه للمجتمع وأن تتنوع التفاعالت 
بين محتوى المجتمع والممارسين فيما بينهم من خالل االنضمام 
إلى قوائم بريدية أو مجموعات نقاش أو مؤتمرات فديو حية وأن 
يحتوي مجتمع الممارسة على عنوان البريد االلكتروني لمسؤول 
المجتمع لتلقي االستفسارات والرد عليها وأن يقدم مجتمع 

عناوين بريدهم االلكتروني الممارسة قائمة بأسماء الممارسين و 
ليتمكنوا من المراسلة فيما بينهم وأن يقدم مجتمع الممارسة 
مساحة تمكن الممارس من نشر ما يريد من أفكار ومقترحات 
على زمالئه الممارسين دون الحاجة إلى استخدام البريد 
االلكتروني وأن يتيح المجتمع حرية الخروج للممارس من أي 

لحظة يرغب فيها بالخروج وأن تكون  قسم بالمجتمع في أي
أزرار التحكم بعنوان نصي أو تجمع بين الرموز المرئية 
والعناوين النصية وأن تعمل أزرار التحكم بالضغط مرة واحدة 
على زر الفأرة وأن يظهر تغير واضح في شكل الزر يبين 

بشكل متناسق  أزرار التحكماستخدام الزر مسبًقا وأن تكون 
زدحم وأن يتيح مجتمع الممارسة تحكم الممارسة وثابت وغير م

في تسلسل العرض والتنقل بين الصفحات وعرض أي صفحة 
يرغب في عرضها حتى يضغط على أزرار االنتقال أو اإلبحار 

 .داخل المجتمع

معايير تتصل بالمساعدة والتوجيه والبحث وتم  :المحور الثامن
للممارسين تعينهم التوصل إلى أهمية أن يقدم المجتمع إرشادات 

على التعامل بشكل صحيح مع المجتمع وأن تكون تعليمات 
المجتمع واضحة ومفهومة لدى الممارس وأن يقدم المجتمع 
توجيًها أو تلميحات نصية عند حدوث أخطاء من الممارس وأن 
يوفر المجتمع أدوات للبحث عن المعلومات المختلفة داخل 

مباشرة إلى الصفحة التي  محتوى المجتمع بحيث ينتقل الممارس
وأن يربط المحتوى ( بحث داخلي)وردت فيها كلمات البحث 

بمحرك بحث يسمح بالبحث باللغتين العربية واإلنجليزية على 
وأن يتيح مجتمع الممارسة ( بحث خارجي)شبكة االنترنت 

إمكانات البحث المتقدم التي توفر على الممارس الوقت والجهد 
ارسة إمكانية البحث المتعدد في اكثر من وأن يتيح مجتمع المم

 محرك بحث على شبكة االنترنت دون الخروج من المجتمع
المحور التاسع معايير فنية وفيه تم التوصل إلى أهمية أن يكون 
دخول المجتمع والخروج منه سهال بالنسبة للمارس وأن يسمح 
المجتمع بتحميل وحفظ وطباعة أي ملف منها على كمبيوتر 

رس بحيث يتمكن الممارس من تشغيل المجتمع دون المما
ضرورة االتصال بشبكة االنترنت وأن يكون مجتمع الممارسة 

وأن كون جميع ملفات  من األخطاء التصميمية والبرمجية خالًيا
المجتمع خالية من الفيروسات باستخدام أحد البرامج المضادة 

ائط المجتمع بعرض جميع ملفات الوس يسمحللفيروسات وأن 
التي يدعمها متصفح االنترنت مثل ملفات الجافا  المتعددة

التفاعلية والمتحركة وملفات الواقع االفتراضي وأن يتجنب 
المجتمع زيادة عدد اإلطارات داخل الصفحة الواحدة عن ثالثة 
إطارات على األكثر وأن تحدد المتطلبات القبلية لمطلوبة لتشغيل 

أو سعة الذاكرة المطلوبة أو المجتمع مثل درجة وضوح الشاشة 
نظام التشغيل أو رقم إصدار المتصفح وأن يصمم المجتمع 
بطريقة تصحح جميع أخطاء التشغيل واالستخدام التي يحتمل 
ال أن يقع فيها الممارسون المقصودة وغير المقصودة بحيث 

المجتمع أو تتسبب تلك األخطاء في تجميد النظام وأن  يتعطل
لى الشبكة يتمكن مترأس المجت مع من الحذف واإلضافة من وا 

مثل حذف بعض الكلمات أو جمل الممارسين غير المناسبة من 
مجموعات النقاش وأن يسمح المجتمع باستخدام اللغة العربية أو 
اإلنجليزية على حد سواء وأن يتحكم قائد مجموعة الممارسة 
داخل المجال فيمن يبقى داخل مجموعات النقاش أو يظهر في 

من الممارسين وأن يقدم مجتمع الممارسة نظاما  الفيديوتمرات مؤ 
التالعب  ال يتملألمن لكي يتحقق من شخصية كل ممارس كي 

أو التجسس على بيانات زمالئه وأن يكون وقت تحميل المجتمع 
مناسًبا على متصفح االنترنت حتى ال يتسبب في ضيق 

يل للتأكد الممارس وأن يجرب المجتمع على أكثر من نظام تشغ
 .من استقرار وثباته

 التوصيات .6
مجتمعات اعتماد المعايير التربوية والتقنية في تصميم  (4)
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لتحقق أهدافها التربوية بشكل الممارسة عبر الويب 
 .صحيح

إعادة تشكيل مجتمعات الممارسة عبر الويب الحالية  (.)
 .لتتوافق مع المعايير التي تم التوصل إليها

ضافة متابعة المستجدات في  (0) مجال مجتمعات الممارسة وا 
جراء الدراسات الالزمة لتطبيقها  .المعايير المستحدثة وا 

جراء المزيد من  (3) تفعيل مجتمعات الممارسة بشكل صحيح وا 
 .البحوث والدراسات عليها

 المقترحات
بناء على إجراءات ونتائج الدراسة يقترح إجراء دراسات في 

 :المجاالت التالية
الممارسة على تبادل المعارف في ضوء أثر مجتمعات  (4)

 .مجتمعات الممارسة عبر الويبالمعايير التربوية والتقنية ل

تصميم مناهج واستراتيجيات مجتمعات الممارسة عبر  (.)
 .الويب

 .تطبيقات التعلم من خالل مجتمعات الممارسة عبر الويب (0)

استخدام مجتمعات الممارسة لتعليم الطالب ضعيفي  (3)
 .البصر

 المراجع
 المراجع العربية  .أ

دور مواقع التواصل االجتماعي (. 0290. )بشرى الراوى [1]
 :من ،0293يناير 02 يه فتم استرجاع. في التغيير

www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day.../se

ssion.../bushra.doc  

ولوجيا الحاسبات تكنلجمعية المصرية لنظم المعلومات و ا [7]
روني مجتمعات التعلم اإللكت .(فبراير 05-08، 0228)

لعلمي الخامس المؤتمر ا. وتطوير البرمجيات التعليمية
جامعة عين . وتكنولوجيا الحاسبات عشر لنظم المعلومات

  .شمس، القاهرة
 

 01-08، 0221)الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  [8]
 بين تحديات يتكنولوجيا التعليم اإللكترون(. أكتوبر

 عشر يالثان يالمؤتمر العلم. المستقبل آفاقو  الحاضر
للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بالتعاون مع كلية 

 .جامعة عين شمس، القاهرة. البنات

 0299)ليم عن بعد المركز الوطني للتعليم االلكتروني والتع [9]
للتعلم  يلدولي الثانالمؤتمر ا. (فبراير 04:09 –

، تعلم فريد لجيل جديد: م عن بُعداإللكتروني والتعلي
عليم االلكتروني والتعليم عن المركز الوطني للت. الرياض

 .بعد

مجتمعات التعلم مدخل  (.0221. )الصغير، أحمد حسين [10]
دراسة ميدانية في : ضمان الجودة في المدارس الثانويةل

الجمعية المصرية . (35)90التربية  .مجتمع االمارات
 .911 – 921للتربية المقارنة ص ص 

أثر استخدام  (.0292) ، محمد بن عايضيالقحطان [11]
البرمجيات االجتماعية على كفايات التعليم االلكتروني 
لدى مجتمع الممارسة من أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة أم . كلية التربية. رسالة دكتوراه. جامعة الملك خالد
 .القرى

آليات عمل  (.0290) ، هالة عبدالمنعم أحمدسليمان [12]
دراسة تحليلية : تعليم الكبار يمات غير الحكومية فالمنظ

 ،قطر – مجلة التربية .مجتمعات التعلمفي ضوء مفهوم 
 .092 - 982ص ص  ،(0290) ،911ع  ،49س 

تقويم برمجيات الوسائط (. 0224) ، سعاد أحمدشاهين [16]
. المتعددة لوزارة التربية والتعليم في ضوء معايير الجودة

معية المصرية الج: ، القاهرة94، مجلة تكنولوجيا التعليم
 .920-51لتكنولوجيا التعليم، 

 الكمبيوتر التعليمي(. 0221) خميس، محمد عطيه [17]
 دار :القاهرة. الطبعة األولى. الوسائط المتعددة وتكنولوجيا

http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60989
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60989
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60989
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60989
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=472685
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=472685
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=472685
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=472685
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 .والتوزيع نشرالسحاب لل

معايير  (.أبريل 01-05، 0222) .خميس، محمد عطية [32]
نتاجها/ دة تصميم نظم الوسائل المتعد . الفائقة التفاعلية وا 

 يمنظومة تكنولوجيا التعليم ف. بعالسا يالمؤتمر العلم
الجمعية المصرية . (3)92. "الواقع و المأمول"المدارس 

  .لتكنولوجيا التعليم

إنتاج مواقع اإلنترنت . (0225) يمصطفى، أكرم فتح [33]
 .ر والتوزيعنشعالم الكتب لل: القاهرة. التعليمية

بناء  (.0299) .، عمرو صالح عبدالفتاحابوزيد [34]
مجتمعات التعلم المعرفي الشبكي وأثرها على معلمي 

 - 951ص ص (. 99)بالفيوم مجلة كلية التربية  .العلوم
002. 

اإلدراك . (0229)يد على سيد أحمد وفائقة محمد بدر الس [36]
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Abstract_This research aimed to identify the educational and technical design standards of communities of 

practice in Web Because of the research nature, the researcher uses descriptive analytical approach in 

reviewing and analyzing the researches and studies literature. In addition, he analyses various 

communities of practice sites in the Internet by discussing some experts in those communities, to extract the 

most prominent needs and standards to activate those communities properly. Then, he elicits some 

standards and divides them into tow categories - educational and technical - and under each one some 

subcategories. After that, he hands them to specialized educational technology arbitrators and settled on 

some standards for the questionnaire. Next, he gives the questionnaires to (19) experts in the field of 

educational technology to explore their views on each standard. The result of determining, the educational 

and technical design standards of communities of practice in Web 2.0, is (140) standards, including (52) 

educational standards (37.15%), and (88) technical standards (62.85%). So, the researcher recommended 

applying those standards in designing communities of practice in Web websites. 

Keyword: Educational standards, communities of practice, Web, technical standards, Digital Learning 

Communities1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


