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اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت
اﻟﺗﻟﺗﺣدي :ﻛﺎﻧت ﺟﺎﻣﻌﺔ إزﻣﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗطﻠﻊ
إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺗﺎ اﻟﺗﻲ ُﺗﺟﻣﻊ ﻧﻊ طرﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻼك ﺑورد) ،وإﻋداد ﺗﻘرﯾر
ﻣﻔﺻل ﻟﺗﻘدﯾﻣﮫ إﻟﻰ
اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻧم ﻓﮭم طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﺎﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻔﺎﻋل ﻛل ﻧم
.
اﻟطﺎﻟب واﻟﻣﻌﻠّ م.
ّ
اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻔﺎﻋل
وﻗد ﻛﺎن اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إزﻣﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھو ﺗﯾﺳﯾر إﻣﻛﺎﻧﺎت
اﻟطﺎﻟب ،ﻧﻊ طرﯾق اﻟﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب اﻟﻣُﮭددﯾن ﺑﺎﻟﺧطر ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام واﻷداء؛ ﻟﺗﺳﺗطﯾﻊ ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼت اﻻﺣﺗﻔﺎظ .ذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﻏﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إزﻣﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻲ اﻟطﺎﻟب ،ﻧﻊ طرﻗﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺛل "ﻟﻣﺣﺔ ﻧﻊ اﻟطﺎﻟب" ،اﻟذي ﯾُطﻠﻊ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار داﻣﮭم
ﻟﻠدورة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑزﻣﻼﺋﮭم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ام ﺳﺎﯾق ﯾﺣﻘﻘوﻧﮫ ﻧم إﻧﺟﺎز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﯾرھم .وأﺧﯾرً ا ،ﺳﻌت ﺟﺎﻣﻌﺔ إزﻣﯾر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳطﺎت أداء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس واﻷﻗﺳﺎم ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم دراﺳﻲ
وﻧﮭﺎﯾﺗﮫ ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣُﺗﺣﻘق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷھداف اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﺧﻣرﺟﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم .وﺳﯾﺳﮭم ﺟﻌم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛﺎﻟﻧظرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺧدم ،وﺗﺻﻣﯾم اﻟدورة ،وأداء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم،
ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻧم ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻟﻧظﺎم إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم؛ ﻟدﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠّم واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟطﺎﻟ ب.
اﻟﺣل :ﺑدأت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺑﻼك ﺑورد ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ  ،2016ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻧظﺎم ﺑﻼك
ﺑورد ﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم .واﻛﺗﻣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺧرﯾف  ،2017وأﺻﺑﺣت ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟدورات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن.
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 .1توفر لوحات البيانات ،التي تمكنھم من الجمع بين التقارير المُعدّة مُسب ًقا وتقاريرھم
الخاصة المعدّة بجھود ذاتية في مكان واحد ،والخروج بلوحة بيانات يسھل على
المستخدم االستفادة منھا.
 2اﻟﻘدرة على إضافن ةصوص ديانميكية إﻟﻰ المنشورات الصادرة ﻋن أداة  BI Officeفي أداة ﺑﯾراﻣﯾد
لتلحليلات .وقد أاتحت تلك المنشورات لجامةع إزﻣﯾر الاتقصادية اﻟﻘدرة على تصميت مقارير سةلھ
الاستخدام وإعدادھا وتوزيعُا ،تھع ُّد ﻋن طريق الدراسات الجاھزة اﻟ ُمدمجة في أداة  BI-Officeفي أداة
ﺑﯾراﻣﯾد لتلحليلات ،و ُ
يع ُّد برانمج زمين لاھ وُتوزَّ ع على الأطراف المنعية داخل المؤسسة ،كما أاتحت
إمكناية إضافن ةصوص ديانميكية في المنشورات لق اھدر أﻛﺑر ﻣن المروةن والتخصيص بما يانتسب مع
كل كلية أو قسم في الجامةع.
النتائج :أسمھ الجمع ﺑﯾن استخدان مظما إدارة اللعتيم ونظما إﻋداد التقارير مثل التحليلات للأغراض اللعتيمية
 ))A4Lفي خقل بيئة داخل جامةع إزﻣﯾر الاتقصاديت ،ةمكن اﻟ ُمدرس ﻣن مراقبن ةجحا طلابه لحظة بلحظة،
حيث يستطيع الوصول بكل سھولة إﻟﻰ جميع البيانات الرقمية الملعتقة بأداء طلابه في اﻟدورات اللعتيمية
وتقديم اللعتيقات التقييمية علياھ لماتبةع إنجازامھت وتقدممھ .يعمل فريق ﻣرﻛز اللعتيم والمّلعت في الجامةع
على فحت صقارير لوحة البيانات بصةف متنظمة ،إلعداد برامت جدريب ھيئة التدريس وتخصيصاھ بما
يانتسب مع احتياجات القسم واﻟﻣدرﺳﯾن ﺑﮫ ،كمت امدھت مقارﯾر لوحة البيانات بنظرة فتصيلية ﻋن أنماط
الاستخدام ،ومراقبت ةبين استخدان مظما إدارة اللعتيم وتحسينه على المستوى اﻟﻣؤسسي.
ً
ﺣدﯾثا) في جامةع إزﻣﯾر الاتقصادية ،ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة على
فلعى سبيل المثتعت ،لامد كلية الطب (المتعمدة
نظاماھ إلدارة اللعتيم في جميع ما يقلعت بنأشطة الإدارة ،والتقييم ،والتقويم ،حيت ثمت مواءمة كل عنصر
ﻣن المحتوى اللعتيمي ،والواجبات ،والتقويمات مع المخرجات اللعتيمية الخاصة بالكلية ﻋن طريق استخدام
أداة الأھدا Goalsف المدمجة ﺿﻣن نظام إدارة اللعتيم ،فُتﺳﺞَّ ل وُتحفظ إنجازات الطالب إلكترونيًّ،ا ثم ﯾوﻓر
النظما البيانات الملعتقة بالمستوى الذي يصل إﻟﯾﮫ كل طالب يحقق ُمخرجات العملية اللعتيمية للدورة .وبفضل
النظما ،ولتمكيمھن
ذل،ك استطعا المستشارون إﻋداد تقارير بالتحليلات لمراقبة أداء الطالب والأنشطة ﺿﻣن
:
ﻣن تصميم ﺧطط النتمية لكل طالب يخضع إلﺷرافھم .وبفضل استخدام التحليلات وغيرھا ﻣن أدوات تقويم
اﻟدورات الماتحة على نظما بلاك ﺑورد ،استطاعت ھيئة التدريس واﻟﻣدﯾرون والمنسقون تقييم ُمخرجات
برامجمھ والاسافتدة ﻣن تلك الملعومات فت يصميم المانھج اللعتيمية المستقبلية.
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