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  مستخلص البحث

ث وان البح ب : عن اھیم الوی ض مف ة بع ى تنمی ة التواصلیة ف دریبي باستخدام النظری امج ت ة برن  3فاعلی

  .ومھارات إنشاء بیئات افتراضیة لدى اخصائیى تكنولوجیا التعلیم واتجاھاتھم نحو تكنولوجیا المعلومات

   سید محمد سید محمد فرغلى طنطاوي:  اسم الباحث

  جامعة سوھاج –كلیة التربیة :  جھة البحث

  . ) من أخصائیي تكنولوجیا التعلیم٤٠تكونت مجموعة البحث من( :  مجموعة البحث

  مواد وأدوات البحث :  

  التواصلیة النظریة باستخدام تدریبي برنامج -١

  .   التواصلیة النظریة على قائم web3 مفاھیم اختبار -٢

 . إلكتروني  تحصیلي اختبار -٣
 .التعلیم تكنولوجیا أخصائیي لدى االفتراضیة البیئات انشاء مھارات تنمیة مدى لتحدید مالحظة بطاقات -٤
   . المعلومات تكنولوجیا نحو التعلیم تكنولوجیا أخصائیى التجاھات إلكتروني مقیاس -٥

  نتائج البحث 

ا أخصائیي لدى web3 مفاھیم بعض  تنمیة في  التدریبي البرنامج فاعلیة .١ یم تكنولوجی د التعل  عن

 . البحث لمجموعھ البعدى التطبیق لصالح% ٠.٠٥ داللھ مستوى
ة .٢ امج فاعلی دریبي البرن ى الت ة ف ض تنمی ارات بع اء مھ ات إنش یة البیئ دى االفتراض ائیي ل  أخص

 . البحث لمجموعھ البعدى التطبیق لصالح% ٠.٠٥داللھ مستوى عند التعلیم تكنولوجیا
ة .٣ امج فاعلی دریبي البرن ي الت ة ف ات تنمی ائیى اتجاھ ا اخص یم تكنولوجی و التعل ا نح  تكنولوجی

 . البحث لمجموعھ البعدى التطبیق لصالح% ٠.٠٥ داللھ مستوى عند المعلومات
   التوصیات

ب   -١ ف أدوات الوی ات توظی ة متطلب تیة لتلبی ة اللوجس وفیر البیئ یم  (Web 3)ت ي التعل ى عملیت ف

 .web3والتعلم والقدرة على استیعاب تلك المفاھیم الخاصة

ائیي  -٢ دى أخص داللي ل ب ال اء الوی ة بن ح كیفی ات توض داد برمجی ة وإع ررات الكترونی ز مق تجھی

  التعلیمتكنولوجیا 

  الكلمات المفتاحیة 
  المعلومات تكنولوجیا - االفتراضیة البیئات – التعلیم تكنولوجیا أخصائیي -  3 الویب -التواصلیة النظریة

  



 ب 
 

  
Research abstract 

Research Title: 
The Effectiveness of a Training Program Using the Connectivism Theory in 

Developing Some Web3 Concepts and Skills of Establishing Virtual 
Environments Of Educational Technology Specialists And Their Attitudes 

toward Information Technology 
Researcher Name: Sayed Mohamed Sayed Mohamed Farghly Tantawy. 
Place of Research: Faculty of Education -  Sohag University 
Research Group: it consists of forty education technology specialists 
Material and Tools: 

1- A training program based on the Connectivism theory  

2- Web concepts test 3.0 based on the Connectivism theory 

3- Electronic Achievement Test 

4- Observation cards to know the development of the education technology 
specialist’s skills to create virtual environments. 

5- Electronic Rubrics for the Attitudes of the Education Technology 
Specialist Towards the Education Technology. 

Research Results: 
1) The effectiveness of the training program in developing some web 

concepts 3.0 with the education technology specialist to the level 0.05 % 
for the post application of the research group. 

2) The effectiveness of the training program in developing some of the 
education technology specialist’s skills to create virtual environments to 
the level 0.05 % for the post application of the research group. 

3) The effectiveness of the training program in developing some of the 
education technology specialist’s skills towards the education technology 
to the level 0.05 % for the post application of the research group. 

Recommendations  
1- Provide the logistics environment to meet the requirements of the use of 

Web tools in the teaching and learning processes and the ability to absorb 
these concepts. 

2- The preparation of electronic courses and the preparation of software to 
demonstrate how to build the web in the eyes of educational technology 
specialists 

key words: The Connectivism theory- The web 3- The education 
technology specialist- The virtual environments- The education technology 




