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جامعة بريتوريا: استخدام بيانات التنبؤ للتدخل المبكر مع الطالب  

التحدي: ُتعد جامعة بريتوريا واحدة من أولى مؤسسات التعليم العالي المطبقة لنظام إدارة 
التعليم، منذ عام 1998. وتحول نظام إدارة التعليم إلى نظام مؤسسي حيوي ومھم لدعم أنشطة 

التعليم والتعلم، وقد أقر الطالب بأثره البالغ على نجاحھم. بدأ قسم اإلبداع التعليمي في جامعة 
بريتوريا في االستخدام التجريبي ألداة تحليل بالك بورد التعليمية لتقييم ما سيحققه ھذا النظام من 
تأثير وما سيضيفه من قيمة إلى الجامعة. وأصبح من الواضح خالل الفترة التجريبية خالل عامي 

2014 و2015، أن تحليالت بالك بورد التعليمية، سيكون لھا دور بالغ األھمية في إعداد 
المبادرات الھادفة إلى دعم نجاح الطالب ونجاح مشروع "FLY@UP" الذي تنفذه الجامعة.  

الحل: بدأت جامعة بريتوريا في االستخدام التجريبي ألداة بالك بورد للتنبؤ في الفصل الثاني 
لعام 2018، حيث كان من بين التحديات التي تواجه جميع الكليات ھو التعّرف على الطالب 

المھّددين باألخطار، وإمدادھم بالدعم الالزم لضمان نجاحھم أكاديمّيًا. كان الھدف من المشروع 
ھو االرتقاء بمستوى اإلدراك المؤسسي لتأثير المنھجية القائمة على البيانات في نجاح الطالب، 

وإمداد الفريق األكاديمي ومستشاري ھيئة التدريس والطالب وغيرھم من األطراف المعنية 
بالبيانات اللحظية عن الطالب، بما في ذلك ما يحققونه من إنجاز ال يقتصر على وحدة واحدة 

فقط، بل في جميع الوحدات التي يدرسونھا أيًضا. تعتمد بيانات أداة التنبؤ Predict ونموذجھا 
على الوصول إلى درجات تقييم تكويني ذات معنى، وھو ما سيقود الجامعة الحًقا نحو إعداد 

استراتيجية لزيادة استخدام مركز الدرجات في أداة بالك بورد التعليمية الستخالص الدرجات 
التكوينية.  

وقد بدأ االستخدام التجريبي لنموذج بالك بورد للتنبؤ على ست وحدات مرتفعة المخاطر في 
الجامعة، ثم امتد استخدامه ليشمل جميع الكليات اعتباًرا من بداية الفصل األول لعام 2019 

وأُعدت التقارير بعد كل سلسلة من االختبارات، وأُطلع كل من المحاضرين ونائب العميد 
وإدارة التعليم والتعلم على تلك التقارير، لتحديد آليات التدخل أو الدعم الممكن اتباعھا لمساعدة 

الطالب. أظھرت بيانات التنبؤ لألسبوع 8 من الفصل الدراسي وجود عالقة ارتباط ما بين 
جوھرية إلى قوية بالنسبة إلى درجات الطالب في نھاية الفصل الدراسي.  

النتائج: انطوت أدلة المشروع التجريبي على ما يؤكد القيمة الثمينة لبيانات التنبؤ بخصوص 
التدخل المبكر، كما جاءت التعليقات التقييمية من جانب لجنة مستشاري ھيئة التدريس 

والطالب إيجابية، حيث أكدوا أن اطالعھم على تلك البيانات قد أسھم في إدراكھم لتفاصيل 
عوامل المخاطر األكاديمية، كما أمدتھم باألداة المثالية لمتابعة نجاح عمليات التدخل، 

ونتائجھا النھائية على أداء الطالب.  

انتفعت جميع الكليات من ذلك بصورة غير مباشرة، حيث أظھرت البيانات ارتفاًعا إجمالّيًا في 
معدل استخدام نظام الدرجات في وحدات نظام إدارة تعليم الطالب من %56 إلى %66 في 

عام 2018. وقد استفاد المحاضرون ومستشارو ھيئة التدريب والطالب أيًضا من ذلك، بفضل 
تحديد التدخالت الُمستھدفة، وھو ما سيعود في النھاية بالنفع على الطالب أنفسھم، حيث أوضح 
المحاضرون ومستشارو ھيئة التدريس والطالب أن لوحة بيانات التنبؤ الخاصة بالمستشار قد 
ساعدتھم في مراقبة طالب كلياتھم، وفًقا لمجموعة متنوعة من المعايير الُمحددة، بما في ذلك 

العرض المفصل لدرجات الفصل الدراسي، والمسار الزمني لتلك الدرجات، كما أتاحت 
المعلومات البيوغرافية اإلضافية لمستشاري ھيئة التدريب والطالب إمكانية تصنيف الطالب 

وفًقا لمستويات الخطورة، ومتوسط درجات المدرسة الثانوية، وبرامج الشھادة التعليمية، 
واألقسام، والمستوى األكاديمي، والحالة األكاديمية، من بين الكثير غيرھا، كما استطاع 

محاضرو المرحلة التجريبية تقديم المزيد من الدعم للطالب المعرضين لمخاطر مرتفعة؛ حيث 
تلقت مجموعة محدودة من الطالب، خالل الوحدات التجريبية، دروًسا إضافية، واستطاع 

جميعھم اجتياز اختباراتھم النھائية. وقد عاد ذلك أيًضا بالنفع على تنمية قدرات ھيئة التعليم، 
حيث أسھمت زيادة البيانات المتاحة في نظام إدارة التعليم في إعداد دورات تنمية للموظفين 
الجدد، بھدف دعم المحاضرين في استخدامھم للبيانات الواردة في وحداتھم، لضمان التدخل 

بالصورة المناسبة والصحيحة.  

إيزاك سيمت • مدير مركز تقنيات التعليم الُمبتكر   
 جامعة شبه جزيرة كيب للتقنية، جنوب إفريقيا  

https://www.blackboard.com/ar-sa



