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ق جامعة الملك عبد العزیز: تحسین جودة التعلیم اإللكتروني وتنفیذه عن طری 
استخدام التحلیالت

التلتحدي: كانت جامعة إزمیر االقتصادیة تتطلع 
إلى امتالك القدرة على تحلیل البیانتا التي ُتجمع نع طریق نظام إدارة التعلیم في الجامعة بالك بورد(، وإعداد تقریر 

مفصل لتقدیمھ إلى 
األطراف المعنیة؛ بغیة تمكینھم نم فھم طریقة استخدام نظام إدارة التعلیم، إلى جانب سایق مستویات تفاعل كل نم 

م.   الطالب والمعلّ
وقد كان الھدف الرئیسي لجامعة إزمیر االقتصادیة ھو تیسیر إمكانات التدّخل المبكر لالرتقاء بمستوى تفاعل 

الطالب، نع طریق التعّرف على الطالب الُمھددین بالخطر، بناًء على االستخدام واألداء؛ لتستطیع ھیئة التدریس 
اتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة للتغلب على مشكالت االحتفاظ. ذلك إلى جانب رغبة جامعة إزمیر االقتصادیة في 

تنمیة وعي الطالب، نع طرقي استخدام بعض التقاریر مثل "لمحة نع الطالب"، الذي ُیطلع الطالب على مقدار دامھم 
للدورة مقارنة بزمالئھم، باإلضافة إلى ام سایق یحققونھ نم إنجاز بالنسبة إلى غیرھم. وأخیًرا، سعت جامعة إزمیر 

االقتصادیة إلى استخدام التحلیالت في مقارنة متوسطات أداء ھیئة التدریس واألقسام عند بدایة كل عام دراسي 
ونھایتھ، لتحدید مستوى النجاح الُمتحقق مقارنة باألھداف المؤسسیة وخمرجتا عملیة التعلیم. وسیسھم جعم 

المعلومات، كالنظرات التفصیلیة على نشاط المستخدم، وتصمیم الدورة، وأداء الطالب في مختلف الكلیات واألقسام، 
ب.   في تمكینھم نم تحسین استخدامھم لنظام إدارة التعلیم؛ لدعم التعلیم والتعلّم واالرتقاء بإنجاز الطال

الحل: بدأت الجامعة في استخدام تحلیالت بالك بورد لألغراض التعلیمیة في 2016، كوسیلة الستكمال نظام بالك 
بورد إلدارة التعلیم. واكتمل تنفیذ المشروع في خریف 2017، وأصبحت تقاریر تحلیالت الدورات التعلیمیة متاحة 

منذ ذلك الحین.

فقد رّكزت الدكتورة/ كاجاليان على إمكانيتين رئيسيَتين لألداة، وھما:  

1. توفر لوحات البيانات، التي تمكنھم من الجمع بين التقارير الُمعّدة ُمسبًقا وتقاريرھم 
الخاصة المعّدة بجھود ذاتية في مكان واحد، والخروج بلوحة بيانات يسھل على 

المستخدم االستفادة منھا.  

 القدرة على إضافن ةصوص ديانميكية إلى المنشورات الصادرة عن أداة BI Office في أداة بیرامید 2
لتلحليلات. وقد أاتحت تلك المنشورات لجامةع إزمیر الاتقصادية القدرة على تصميت مقارير سةلھ 

ا، تھعُدّ عن طريق الدراسات الجاھزة الُمدمجة في أداة BI-Office في أداة  الاستخدام وإعدادھا وتوزيعُ
ع على الأطراف المنعية داخل المؤسسة، كما أاتحت  بیرامید لتلحليلات، وُيعُدّ برانمج زمين لاھ وُتوزَّ

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 
A4L(( في خقل بيئة داخل جامةع إزمیر الاتقصاديت ،ةمكن الُمدرس 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.  

فلعى سبيل المثتعت ،لامد كلية الطب )المتعمدة حدیًثا( في جامةع إزمیر الاتقصادية، بصورة كبیرة على 
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 
ل وُتحفظ إنجازات الطالب إلكترونيًّ،ا ثم یوفر  أداة الأھداGoals ف المدمجة ضمن نظام إدارة اللعتيم، فُتسجَّ
النظما البيانات الملعتقة بالمستوى الذي يصل إلیھ كل طالب يحقق ُمخرجات العملية اللعتيمية للدورة. وبفضل 

ذل،ك استطعا المستشارون إعداد تقارير بالتحليلات لمراقبة أداء الطالب والأنشطة ضمن النظما، ولتمكيمھن 
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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