
 بالتدري مقرر على اإللكتروني اإلنجازي  والملف التعاوني التعلم منهجية إدخال أثر قياس
  الميداني

 في العمل سوق  احتياجات مع والتكيف القسم مخرجات تحسين بغرض التعليم تكنولوجيا لقسم
 الكويت دولة

 ، د.أمل مبارك الحمارد. عبد هللا عبد العزيز المديرس

 أ. رابحة سالمين مبارك

 )الملخص العربى(
قرر التدريب لمالمتدرب ت للخط  الجديدة المتبع   الط لب ت وتقييم رضةة  مدى على التعرف إلى الدراسةة  تهدف

الميداني بقسةةم تونولوجي  التعليما الدراسةة  لم تآخا  راط الطلب  بق  مل  ةةملت  راط هعضةة ط ديي  التدري  بقسةةم 
تونولوجي  التعليم وسةةةةةةةةةةةةةول العمل الممرل  بنراط التربوييت بي و ارة التربي ا خرجت الخط  بطريق  تدري  جديدة 

منهج  ف اإلنج  ي، ورش العمل، وغيرد ا هسةةةةةةتخدمت الدراسةةةةةة ق يم  علي هسةةةةةة   عدة هن ةةةةةةط  مت مينه   المل
( كمنهجي  علمي  للدراسةةةةةةةةةة  وال  من ط على الممي ات التي يقدمه  داا Action Researchالبحث االجرايى )

النوع مت البحوث للمج ل التربويا توونت عين  الدراسةةة  مت ط لب ت مقرر التدريب الميداني ب ل اةةةل الدراسةةةي 
عضةةةةةةةةةةوا مت هعضةةةةةةةةةة ط ديي  التدري  بي قسةةةةةةةةةةم  21ط لب ، وكال  عدد  83وعدددم  1121 – 1122األول 

ريق البحث ب عداد ب بي الهيي  الع م  للتعليم التطميقي والتدريبا ق م األسةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةي  التربي  بكلي  تونولوجي  التعليم
ب لقسةةةةةم  التدري  الجديدة، وتقييم هعضةةةةة ط ديي  التدريب هدوات بحث متنوع  لقي   مدى رضةةةةة  الط لب ت لخط 

عب رة عت  اسةةةةةتمي ت لمدي رضةةةةة  وتقييم المتدرب ت للخط ، اسةةةةةتمي ت لتقييم هعضةةةةة ط  األدوات لهاه الخط ا ك نت
ديي  التدري  للخط ، اسةتم رة تقييم التربوييت مت سةول العمل ل ع لي  ورش العمل، وهخيرا مسةتوي ت التحايل 

هرر إمج مي علي تقدم الط لب ت هو ديمي  ومهني  حيث معدل  األو ديمي  للمتدرب تا ه ةةةةةةةةةةةةةة رت النت يج إلى وجود
ا كم  مينت النت يج قمول إيج مي للخط  الجديدة المقترح  مت قمل %211إلي  %3.68النج ح يتراوح م  ميت 

 هعض ط ديي  التدري  ب لقسم والتربوييت بي سول العمل وال  مت خالل االرتق ط األو ديمي والمهني للط لب تا
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