
جامعة اإلمارات العربیة المتحدة: استخدام التحلیالت لقیاس مستوى
تفاعل الطالب مع الوسائل التعلیمیة عبر اإلنترنت/الُمختلطة التخاذ
قرارات استراتیجیة مستنیرة بالبیانات

التحدي: دعم تنفیذ مبادرة التحول للمقررات الدراســیة الُمختلطة التي تقدمھا الجامعة، من خالل توفیر
القدرة على قیاس مســتوى تفاعل الطالب مع الجزء المقدم عبر اإلنترنت من المقررات الدراســیة

المختلطة. حیث كان الھدف الرئیســي ھو تحفیز ھیئة التدریس على الثقة في كفاءة وفاعلیة المقررات
الدراســیة الُمختلطة أو عبر اإلنترنت، واكتســاب معلومات تفصیلیة متعمقة حول كیفیة تفاعل الطالب

مع األنشــطة عبر اإلنترنت، مثل المواد التعلیمیة المتاحة عبر الوســائط المتعددة، والتعلیم التكیفي
والُمخصص، والتعلیم الجماعي والفصل المعكوس، وإمداد اإلدارة العلیا (رؤســاء األقســام، والعمداء

ونائب الُمستشــار) بتقاریر لحظیة حول اســتخدام بیئة التعلم االفتراضیة الخاصة بالجامعة، وكیفیة
تفاعــل الطالب وھیئة التدریس معھا.

Learn  لـ Blackboard Analytics الحل: بدأت جامعة اإلمارات العربیة المتحدة في اســتخدام
في صیف 2018، بعد االطالع المباشــر على ُمختلف الطرق الممكنة لتوظیف األداة. ووفقًا
لتصریحات الدكتور/ ســلیم، اتضحت قیمتھا بشــكل جلي عندما اســتعرض أول مقرر دراسي

ُمختلــط للخریجیــن یقدمــھ مركز التمیّز في التعلیم والتعلم بالجامعة، في ندوة التعلیم والتعلم
(A4L) الُمختلــط. فقــد جــاء في كلمتھ أن التقاریر التي أعدتھا أداة التحلیالت لألغراض التعلیمیة
بشــأن مشــاركة الطالب عبر اإلنترنت قد أصابت الحضور بالدھشــة البالغة، ومھدت الطریق أمام

تبني المزید من أعضاء ھیئة التدریس للعمل بالتقاریر الُمتكاملة التي تُعدھا أداة (A4L) بشــأن
المقررات الدراســیة. وفي نفس العام، عرض الدكتور/ ســلیم على مجموعة عمداء الكلیة لوحة

Blackboard بیانات رؤســاء وُعمداء ُمختلف األقســام، حیث شارك معھم نتائج استخدام
وتوظیفھ في كل مقرر دراســي وقســم أكادیمي وكلیة على حدة. وقد وضعت لوحات البیانات تلك

بین أیدي العُمداء وغیرھم من اإلدارة العلیا بالجامعة تقاریر لم یســبق لھم رؤیتھا بشــأن المقررات
الدراســیة عبر اإلنترنت، والتي أبرزت أعلى مســتوى من تفاعل الطالب ومعلمیھم، وحول ما

یتعلق بأي جوانب نظام إدارة التعلیم تُســتغل على نحو ُمالءم وأیھا مشــوب بقصور في االســتغالل.

ـ  النتائــج: حققــت جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، منذ تبینھا العمل بأداة Blackboard Analytics لــ
Learn، منافع عظیمة ســاعدتھا على اتخاذ قرارات مبنیة على البیانات ومدعومة باألدلة. وفیما یلي

عــرض لبعض األمثلة على القدرات العملیة لألداة:

وتخطط جامعة اإلمارات إلى العمل في المســتقبل على تنمیة الوعي بشــأن اســتخدام التحلیالت وتعمیم تبنیھا
عبر مختلف أجزاء الجامعة.
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الدكتور/ حّسان سلیم، • أستاذ نظم المعلومات اإلداریة، 
ومدیر مركز التمیز في التعلیم والتعلّم بالجامعة، • والقائم

بأعمال عمید الكلیة الجامعیة، • باإلمارات العربیة
 الُمتحدة

وقد ساھم استخدام التقاریر المتكاملة للمقرر الدراسي، مثل مصفوفة األنشطة ومخطط تشتت النشاط
والدرجات في تمكین الدكتور/ السلیم من التعّرف على الطالب الُمھددین بالخطر وتشجیعھم على زیادة
مشاركتھم عبر اإلنترنت في المنتدیات النقاشیة أو المشاركة في المحاضرات المصغّرة عبر اإلنترنت

وغیرھا من المواد التفاعلیة للمقرر الدراسي المتوفر عبر اإلنترنت.
كما ساھم استخدام لوحات البیانات والتقاریر المتعلقة باألقسام والكلیة في ُمساعدة مركز التمیز في 

التعلیم والتعلّم على إعداد برامج وورش عمل احترافیة ُمخصصة لھیئة التدریس، الستھداف اإلمكانیات
غیر الُمستغلة أو التي ال یستخدمھا جمیع أعضاء ھیئة التدریس.

وقد استطاع رؤساء األقسام تحدید أعضاء التدریس ضمن "أفضل 10 فصول في التفاعل" بناًء على
مستوى مشاركة الطالب في األنشطة التعلیمیة عبر اإلنترنت.

كما یستطیع العُمداء تحدید المقررات الدراسیة صاحبة أقل معدل الستخدام أنظمة إدارة التعلیم، ومساعدة
ھیئة التدریس عن طریق توفیر برامج تنمیة مھنیة متخصصة تضمن االرتقاء بمھاراتھم وتحسینھا.

فضال عن قدرة كل من ُمستشار جامعة اإلمارات ونائبھ على االطالع على لوحات البیانات والحصول
على تحلیالت لحظیة بشأن كیفیة إدارة المقررات الدراسیة عبر اإلنترنت و المقررات الدراسیة الُمختلطة.
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