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ةلص الملا                  

 

 املنهجي التحليل من مأخوذة حقائق على املبين القرار اختاذ من احلاسوب ميكن علم هو األناالتيكس        
 فحص خالله من يتم   حيث املعلومات، وتكنولوجيا احلديث العلم إليه ما توصل أحدث من يعد وهو. للبيانات

 ،(Intranet)اخلاصة  والشبكات ،(Internet)الدولية  الشبكة يف املتوفرة املهيكلة، وغري املهيكلة، البيانات،
 أرقام إىل تلقائيا   وحتويلها واألصوات، والصور النصوص لفهم احلديثة احلاسوبية الربامج بواسطة وفهمها وحتليلها

 األكادميي األناالتيكس الستخدام طريق خارطة يضع البحث هذا .عليها بناء   قرارات واختاذ وتنبؤات، ومعلومات،
 تعريف خالل من وذلك األكادميي، واالعتماد الشاملة، للجودة مرجعا   ليكون اإلسالمية والكليات اجلامعات يف

 الرؤية القرآنية وبيان لتطبيقاهتا، النماذج بعض وعرض الشرعية، وخمالفاهتا عيوهبا وبيان فوائدها، وشرح األنواع، هذه
 .اإلسالمية الدراسات خصوصية مراعاة مع منها، الصاحل لتطبيق
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 لملقدم 
 وصحبه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه حممد وعلى آله     
اجلامعات والكليات اإلسالمية يف دول العامل اإلسالمي منوط هبا نشر حقيقة الدين اإلسالمي القائم ! فوبعد    

ورعي حرماته وضروراته اخلمس عدال  وقسطا ، مسلما  كان أم غري  ،على احلنيفية السمحة وحفظ حقوق االنسان
عداد طالب أكفاء مؤهلني ألداء واجبهم للنهوض الشامل إمسلم، وترسيخ املفاهيم اإلسالمية، من خالل 

نسانية يف ضوء مبادئ اإلسالم. ومن هذا املنطلق، فهي حباجة إىل التطوير املستمر ملناهجها ومقرراهتا الدراسية باإل
ل إىل السبق الستثمار األدوات والوسائل املنهجية احلديثة والتكنلوجيا املتطورة، لالرتقاء من املفضو  من خالل

الفاضل فاألفضل يف عامل التعليم. ومن أحدث ماتوصل إليه العلم احلديث وتكنلوجيا املعلومات هو ما يعرف 
وما  (Statistical software)، وهو منهج متكامل جيمع بني الربامج اإلحصائية (analytics)ناالتيكس باسم األ

رية واملعقدة اجملموعة من املصادر التقليدية والرقمية وهي البيانات الكب (Big data)يطلق عليه يف الغرب مصطلح 
داخل املؤسسة وخارجها واليت من الصعب معاجلتها باستخدام األدوات والربامج التقليدية إلدارة قواعد البيانات. 
ومن اجملاالت اليت بدأت االستفادة من هذا املنهج حديثا  التعليم، وذلك من خالل جتارب بعض املؤسسات 

يمية الرائدة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، مثل جامعة بوردو وجامعة نوتنقهام. ويرى الكثري من التعل
دث ثورة يف جمال التعليم يف السنني  متخصصي التعليم يف العامل أن األناالتيكس عنصر ال غىن عنه، وسوف ُيح

، والتعليم عن (Tablet computers)واحلواسب اللوحية القادمة. فهو ُيتل  املرتبة الرابعة، بعد اهلواتف الذكية، 
  والعشرين. الواحدطريق األلعاب اإلكرتونية، من حيث التكنلوجيا األكثر تأثريا  يف التعليم يف القرن 

الستخدام األناالتيكس األكادميي التعليمي  ميّهد ، من خالل منهج جيمع بني الوصف والتحليل،هذا البحث    
تعريف بللجودة الشاملة، واالعتماد األكادميي، وذلك  يف اجلامعات والكليات اإلسالمية ليكون مرجعا  

للشريعة  ، مراعاة  هلتطبيقوعرض بعض الضوابط املستوحاة من القرآن األناالتيكس، وشرح فوائده، وبيان عيوبه، 
 ، وخامتة. مطالب مخسةوسيكون على هذا النحو: مقدمة، و  راسات اإلسالمية.خصوصية الداإلسالمية و 
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(1)  .2007-Academic analytics. Educause 2007, Campbell, J. and Oblinger, D. 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB6101.pdf 
(2)  -The 2011 Horizon Report, Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., and Haywood, K. 

2011.  

 تربيفالألنثالتةكساوجمثالتهلملطةلبالألول:ا
البيانات الكبرية واملعقدة اليت من الصعب معاجلتها وقواعد األناالتيكس هو منهج جيمع بني الربامج اإلحصائية     

املبين علي علم ميكن احلاسوب من اختاذ القرار فهو  .(1)إلدارة قواعد البيانات باستخدام األدوات والربامج التقليدية
حقائق مأخوذة من التحليل املنهجي للبيانات. وهو يعد من أحدث ماتوصل إليه العلم احلديث وتكنلوجيا 

، (Internet)املعلومات. حيث يتم  من خالله فحص البيانات، املهيكلة، وغري املهيكلة، املتوفرة يف الشبكة الدولية 
بواسطة الربامج احلاسوبية احلديثة لفهم النصوص والصور ، وحتليلها وفهمها (Intranet)والشبكات اخلاصة 

وجناح وتطور األناالتيكس  واألصوات، وحتويلها تلقائيا  إىل أرقام ومعلومات، وتنبؤات، واختاذ قرارات بناء  عليها.
الثة: املهيكلة، يعتمد يف املقام األول على وفرة البيانات. ومن مميزاته أنه يستطيع فهم وحتليل البيانات بأقسامها الث

 .(2)وغري املهيكلة، واملتعددة اهليكلة
 
 :للبةثنثتالملهةكةل اااا
هي البيانات اليت جتمعها الشركات واملؤسسات يف ملفات وفق نظام  (Structured data)البيانات املهيكلة     

امليالد، أو درجات الطالب يف وترتيب معينني، مثل عناوين الطالب، أو أمساء وأرقام هواتف املوظفني، أو تواريخ 
الفصل الدراسي، وما إىل ذلك. وهذا النوع من البيانات له ميزة سهولة التخزين اإللكرتوين يف قواعد البيانات، 

 والبحث والتحليل.
 :للبةثنثتاغريالملهةكةل اااا
يف مواقع الشبكة  هي البيانات املتواجدة بشكل غري مرتب (Unstructured data)البيانات غري املهيكلة     

أو أهل احلديث، واملنتديات املختلفة، ووسائل ومواقع اإلعالم اإلجتماعية، العنكبوتية، مثل موقع ملتقى أهل التفسري، 
مثل تغريدات تويرت، ومداخالت الفيس بوك، والرسائل الربيدية اإللكرتونية. وهذا النوع من البيانات كان يف السابق قبل 

 والبحث فيها وحتليلها.صعب ختزينه يف قواعد البيانات اإللكرتونية، ظهور األناالتيكس ي
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(3) Application of computerized adaptive testing to educational problems,  Weiss, D.J., and 

Kingsbury, G.G. Journal of Educational Measurement, 21, - 1984 (pp 361-375). 

 :للبةثنثتامخرددةالهلةكةل اااا
البيانات متعددة اهليكلة،  (Multi-structured data)النوع الثالث من البيانات اليت ُيللها األناالتيكس هي     

وهي البيانات الناجتة عن تفاعل اإلنسان مع اآلالت واألجهزة اإللكرتونية، فتشمل الصور املتحركة اليت تسجلها  
كامريات املراقبة يف املكتبات، ومقاطع الفيديو اليت يرفعها الطالب يف املواقع اإلجتماعية، وملفات سجالت املواقع 

، وهذا النوع من البيانات يتكون من مزيج من النصوص، واألصوات، والصور الثابتة، (web log-files)اإللكرتونية 
من جمموع  %80إىل  %70. ومتثل البيانات متعددة اهليكلة من (pdf)واملتحركة، وامللفات الضوئية املصورة 

 البيانات املتوفرة يف اإلنرتنت حاليا.
األناالتيكس يف وضع سياساهتا الداخلية واخلارجية وتقييمها عرب خاصة أمريكا، و تستخدم الدول الكربى،     

ثروة البيانات اليت جتمعها بشكل يومي من مواقع التواصل االجتماعي، واألقمار الصناعية، وأجهزة  االستفادة من
يانات. ومتَّ كذلك املراقبة والتنّصت اليت من الصعب معاجلتها باستخدام األدوات والربامج التقليدية إلدارة قواعد الب

استخدم األناالتيكس يف العقدين املاضيني يف جمال إدارة األعمال، مث تطور تدرجييا  مع توفر التكنلوجيا؛ ليشمل 
جماالت التسويق، والصحة، والرياضة. ومن اجملاالت اليت بدأت االستفادة من هذا املنهج حديثا  التعليم، وذلك من 

ليمية الرائدة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، مثل جامعة بوردو وجامعة خالل جتارب بعض املؤسسات التع
 (3)نوتنقهام.

 
اوخطولتهاللخرةلةميالألكثدمييالملطةلباللثثين:الألنثالتةكس

أداة  التعليمي جماله اجلامعات وإداراهتا املختلفة، والطالب وسلوكياهتم التعليمية، فهو األكادميي األناالتيكس    
 فهمها لغرض فيها، وسياقاهتا، حتدث اليت وحتليل البيانات عن العملية التعليمية للطالب، والبيئة ومجع، لقياس،

: ملراقبة وحتسني العملية التعليمية آليا، وذلك من خالل أربع خطوات حمركا   باعتباره إليه ينظر أن وحتسينها. فيمكن
 واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. واالستشراف، وإصدار التقارير، مجع البيانات،

الخلطوةالألوىلامجعاللبةثنثت:
األناالتيكس، ومجعها يعترب اخلطوة األوىل يف سبيل االستفادة منها. فيمنح نظام  أساس هي البيانات    

األناالتيكس إمكانية الوصول إىل أكرب قدر ممكن من بيانات الطالب يف أنظمة اجلامعة املختلفة، األكادميية منها 
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(4) , J., International Journal of ćJovanovi related Feedback for Teachers,-Generating Context

Technology Enhanced Learning (IJTEL), Vol. 1, No.1/2 - 2008 (pp 47 - 69). 
(5)  .)4 p( .J ,llebpmaC ,Academic analytics. Educause 

 واسعة جمموعة جلامعات جتمعواإلدارية، وبأشكاهلا وأنواعها املختلفة، كجداول البيانات، والنصوص، والصور، فا
التقليدية اليت جتمعها الكثري من  البيانات أنواع من عينة أدناه يقدم 1رقم  اجلدول .الطالب عن البيانات من

 .(4)اجلامعات عن الطالب واملواد
 
 1جدولارقما

 (5)واملواد الطالب عن اجلامعات جتمعها اليت البيانات أنواع
البيانات خالل الفصل  تكرار حتديث

 الدراسي
 نوع البيانات التفاصيل

 االدميوغرافي العمر مرة واحدة
 العرق مرة واحدة
 طالب جامعي من اجليل األول مرة واحدة

 القدرة األكادميية تصنيف املدرسة الثانوية مرة واحدة
 املعدل الرتاكمي للطالب يف املدرسة الثانوية مرة واحدة
يف املدرسة الثانوية )الرياضيات،  درسهااملواد اليت  مرة واحدة

 (،...والعلوم
 نتائج اختبار حتديد املستوى مرة واحدة
 نتائج االختبارات املوحدة مرة واحدة

 األداء األكادميي املعدل الرتاكمي يف اجلامعة مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 سحب منها الطالبنعدد الساعات واملواد اليت ا مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات امتحان منتصف الفصل مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات أعمال الفصل مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات االمتحان النهائي مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
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 األكادمييالتاريخ  التخصص األول مرة واحدة
 عدد الساعة املعتمدة اليت أكملها مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 التخصص احلايل مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 املقررات الدراسية السابقة مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 املاليةاملقدرة  حجم املساعدات املالية مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 يعمل ويدرس مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد

معلومات املشاركة  املساعدات الفنية يتفاوت من مكان آلخر
 األنشطة التوجيهية يتفاوت من مكان آلخر والتفعاعل

 الطالبية اجلمعيات يتفاوت من مكان آلخر
 التعليم اإلضايف يتفاوت من مكان آلخر

 اجلهد األكادميي استخدام الربامج التعليمية اإللكرتونية آلخريتفاوت من مكان 
 ساعات استخدام خمترب احلاسوب يتفاوت من مكان آلخر

 ساعات استخدام املكتبة يتفاوت من مكان آلخر
 عدد الكتب املستعارة من املكتبة يتفاوت من مكان آلخر
 املواظبة أو احلضور للفصل يتفاوت من مكان آلخر

معلومات املؤسسة  العدد الكلي للطالب مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 عدد املواد املطروحة مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد التعليمية

 عدد الطالب يف كل مادة مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 سحب منها الطالبنعدد الساعات واملواد اليت ا مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات امتحان منتصف الفصلمعدالت  مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات أعمال الفصلمعدالت  مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد
 درجات االمتحان النهائيمعدالت  مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد

 
 تتوقف التحسينية لعملية التعليم القرارات ألن ضروري، ولكنه كبريا  حتديا قد يكون البيانات هذه وتنظيم مجع    
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(6) creative capacity: Using network visualisation to evaluate pedagogical  Monitoring student

practice, Dawson, S., McWilliam, E., and Poole, G., In proceedings for, Creating value 
between commerce and commons, Centre for Excellence for Creative Industries and 

Innovation, Brisbane - Australia - 2008. 

لذلك بعض املؤسسات ال تكتفي بتلك البيانات التقليدية، وإمنا أيضا  .البيانات تلك وسالمة وفرة، وجودة، على
يرت، والفيس ترصد مشاركات الطالب يف مواقع اإلنرتنت، واملنتديات املختلفة، ومواقع التواصل اإلجتماعي، مثل تو 

بوك، وبعضها يصل حد مراقبة الرسائل الربيدية اإللكرتونية يف بريد اجلامعة. وطبعا يف مثل هذه املمارسة ال تؤخذ 
 موافقة الطالب، بل ويف كثري من األحيان ال يكون له علما  هبا، مما جيعلها مصدر قلق أخالقي للكثريين. 

اإلجابة عليها بواسطة  ميكن اليت األسئلة طبيعة على يؤثر البيانات تلك حتديثات إضافة إىل ذلك، فإن وترية    
من خالل االمتحان النهائي  للطالب فقط األكادميي األداء قياس مت إذا املثال سبيل فعلى. األناالتيكس التعليمي

الفصل الدراسي للتأثري الفعال يف  أثناء التدخل ميكن ال يف بعض مواد الدراسات العليا، فإنه هو احلال للمادة، كما
 حتسني درجة الطالب يف تلك املادة. 
الخلطوةاللثثنة اإصدلراللخقثريب.

-data) للبيانات مستودع ترحيلها إىل البيانات اليت مت مجعها من األنظمة املختلفة داخل وخارج اجلامعة يتم    
warehouse)، من خالل طريقة النمذجة  للتحليل متاحة مما جيعلها(modeling or data mining .) واهلدف من

عمل األنظمة يف أثناء  إبطاء أو تعطيل دون من معاجلتها وحتليلها مستقل هو التمكن مستودع يف البيانات ختزين
ل  ليال . تلك البيانات ساعات العمل الرمسية، فبعض املؤسسات ترحِّّ

اخلطوة التالية هي معاجلتها بواسطة برنامج خمصص يدمج  مشرتك، موقع يف نهاوختزي البيانات استخراج ومبجرد    
 business intelligence)وما يسمى بـ الربامج الذكية  (SPSS)بني الربامج اإلحصائية احلديثة، مثل برمناج 

software) ،قارير تقليدية مثل ومن مث إكتشاف أمناط معينة من تلك البيانات، وإصدار تقارير بذلك، ليس يف هيئة ت
 اليت تكون عادة يف شكل جداول بيانات، ولكن يف لوحات ذكية تقارن بني األهداف املوضوعة والنتائج احلالية. اجلدول

 .(6)األناالتيكس التعليميالربامج اليت تستخدم يف  أنواع من عينة التايل يقدم
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(7)  today.org/surveys/sa/sa1.html.-http://www.orms 

ا2جدولارقما
 (7)التعليميأنواع الربامج اليت تستخدم يف األناالتيكس 

 
 للشبك الملنخج  سماللربنثمجل

سن اإصدلرا
للنسص ا
 لألوىلامنه

 للسوقالملسخهدف 

1 AcaStat AcaStat Software 1999 الباحثني واألكادمييني والطالب واحملللني 
2 Analytic Solver 

Platform 
Frontline 

Systems Inc. 
 األعمالللتحليالت شاملة؛ وطالب ماجستري إدارة  2013

3 Autobox 6.0 Automatic 
Forecasting 

Systems, Inc. 

 االستشراف املستقبلي، ونظم اإلنذار املبكر 1976

4 SPSS IBM 1968  يستخدمه آالف املؤسسات التجارية واحلكومية
واملؤسسات األكادميية يف حل جمموعة من املشاكل 

 التجارية والبحوث
5 iData MJC2 1989  الصناعةمعظم قطاعات 
6 JMP 10 SAS Institute 1972  علماء الطبيعة، وعلماء االجتماع، واملهندسني

)وخاصة يف جمال اجلودة واالعتماد اهلندسي( وحمللني 
 السوق وغريهم من املستكشفني

7 Minitab 16 
Statistical Software 

Minitab Inc 1993 خرباء اجلودة، وزارات الطاقة، واملهندسني 

8 Optimal Scientist 
Software Package 

Transpower 
Corpoation 

 جمال الصناعة، واألوساط األكادميية 1988

9 Oracle Crystal Ball 
Suite 

Oracle America 
Inc. 

حمللي املخاطر، واملتخصصني يف التسلسل الزمين،  1964
 والطالب

10 P-STATÂ (R) P-STAT, Inc   ،والتعليم، وأحباث السوق، وحتليل التصنيع، والدواء
 املسح وأحباث العالمات التجارية

11 QMS - 
Quantitative 

Methods Software 

QuantMethods 1990 اجملال التعليمي 
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12 SAS SAS 1976 الصناعات 
13 Smoothie Demand Works 2003 املصنعني واملوزعني يف الشركات املتوسطة والكبرية 
14 Stat::Fit Geer Mountain 

Software 
Corporation 

النمذجة، وتقييم املخاطر، واجلودة اهلندسية واإلدارة  1995
 املالية

15 Unistat Statistical 
Package for 
Windows 

Unistat Ltd  أداة إحصاءات عامة 

16 Vanguard Business 
Analytics Suite 

Vanguard 
Software 

 مجيع التخصصات 1995

17 XLMiner Frontline 
Systems Inc. 

املستخدمني لربنامج اإلكسيل يف جمال الصناعة،  2003
وطالب ماجستري إدارة األعمال الذين يتعلمون بناء 

 تطبيقات التنقيب يف البيانات األولية

 
أنواع التقارير اليت يصدرها األناالتيكس تعتمد على البيانات اليت يف مقدوره الوصول إليها، فمنها تقارير يومية     

للطالب يف أثناء الفصل الدراسي، مثل درجاهتم يف االختبارات يف خمتلف املواد،  األداء األكادمييأو دورية عن 
 معلومات املشاركة والتفعاعلاألخرى. وكذلك تقارير عن درجات أعمال الفصل وامتحان منتصف الفصل، و 

للطالب، وجهدهم األكادميي، مثل املواظبة وحضور احملاضرات، ساعات استخدام املكتبة ومعمل احلاسوب. أمهية 
هذه التقارير تكمن يف أهنا األساس يف معرفة النتيجة املتوقعة لكل طالب يف كل املواد، ومسبباهتا، والتدخل 

 سب ملعاجلتها قبل فوات األوان.املنا
الخلطوةاللثثلث الالسخشبلفاوللخنبؤامبصبجثتاللرمةلة اللخرةلةمة 

اخلوارزميات  من العديد على بناءا. الثالثة من مراحل عمل لألناالتيكس التعليمي هي االستشراف املرحلة    
 (،(logistic regressionاللوجسيت  االحندار مثل، (complex statistical algorithms)  املعقدة اإلحصائية

االستشرافية التنبؤية  النماذج تربمج (neural networks)العصبية  والشبكات ،(decision trees)القرار  وأشجار
ومبوجب نتائج تقارير االستشراف يتم االنتقال من مرحلة توفر املعلومة إىل  من البيانات املتوفرة عن الطالب واملواد.
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(8)  -Signals: Applying Academic Analytics, Kimberly, E. A., Educause Quarterly, Volume 33 

2010. 
(9) UChicago Structural Holes and Good Ideas, Burt, R. S, American Journal of Sociology, 

Press,110(2), - 2004 (pp 349-399).  

 .(8)الفوري بشقيه اآليل والبشري لتحسني مستوى الطالب مرحلة التدخل
يف  األكادميي ئهمأداو حلرص الطالب على حضور احملاضرات، يستطيع لألناالتيكس من خالل رصده     

، وجهدهم األكادميي، وموقفهم املادي، يستطيع أن يتنبأ بعدة أشياء عن الطالب، أعمال الفصلاالختبارات و 
صعوبات،  يواجهون الذين املنهج الدراسي ككل يف أثناء الفصل الدراسي. فيحدد الطالبوعن األساتذة، وعن 

وبناءا  على جتارهبم السابقة، ومقارنتهم بأقراهنم، كذلك ُيدد اإلجراء املتوقع من الطالب، إما أنه سوف ينسحب 
 من املادة، أو يرسب يف املادة، أو ينسحب من اجلامعة ككل.

الإلجبلءلتاللخصحةحة الملنثسب اثذلخلطوةاللبلير الخت
تتخذ اإلجراءات  املؤسسات التعليمية من أن متكني األناالتيكس التعليمي هو مشروع األساس من اهلدف    

 قد هذه اإلجراءات .(9)واحتماالت مستنبطة من بيانات حقيقية توقعات على املناسبة يف الوقت املناسب، وبناءا  
لكل  توفر بعض تطبيقات األناالتيكس املثال، سبيل فعلى ."التدخل املباشر" إىل" املعلومات"جمرد توفري  من ترتاوح

طالب عرض مستمر ملعلومات عن تقدمه يف كل املواد مقارنة مع أقرانه. ويف حالة تنبؤ حتليل بيانات الطالب بـأنه 
لك، ويقرتح عليه احللول املناسبة صعوبات يف إحدى املواد، يبني للطالب أوجه القصور اليت أدت إىل ذ سيواجه

فقد يكون السبب عدم حضوره حماضرة . لتحسني موقفه األكادميي يف املادة للخروج بالدرجة اليت تناسب مستواه
معينة، أو عدم استعارة كتاب استعاره معظم أقرانه، أو الساعات الطويلة اليت يقضيها الطالب يف احلاسوب 

ذلك من التحليالت املبنية على البيانات املتوفرة عن الطالب وأقرانه. وقد يكون  ألغراض غري أكادميية، وما إىل
إخبار الطالب بواسطة مكاملة هاتفية شخصية يقوم هبا الربنامج، أو بريد إلكرتوين، أو عن طريق إعالم أستاذ 

 املادة.
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(10) Framing Action Analytics and Putting Them to Work, Norris, D., Baer. L., Leonard, J., 

Pugliese, L. and Lefrere P., EDUCAUSE Review, Volume 43, Number 1 - 2008. 

 الألنثالتةكساللخرةلةميالملطةلباللثثلث:امزليث
 مجة وأثر إجيايب على الطالب، واملعلم، وإدارة اجلامعة. مزايا التعليمي ال شك أن لألناالتيكس    

افولئدهالةلطثلب
التعلم بصفة  لعملية حتسينات وتقدمي التكييف يستطيع األناالتيكس السابق، األكادميي األداء أساس فعلى    

 واملواقع االجتماعية، - خمتلفة املصادر من مجع ودمج وحتليل البيانات طريق وعن. شخصية لكل طالب على حدا
حلول  التعليمية، ويصنع الطالب لتجربة مشولية نظرة يوفر األناالتيكس وخارجها، داخل اجلامعة، ونظم املعلومات

لكل طالب. وبذلك يليب حاجة أساسية كان من الصعب توفرها، أال وهي خلق بيئة تعليمية  خمصصة فردية
، مما يتيح للطالب فرصة الستثمار كامل طاقاته وإمكاناته لتحقيق أهدافه املستمرقيح نتفاعلية قابلة للتكيف والت

 ومن فوائده للطالب كذلك: .التعليمية
عن مستقبلهم  التنبؤية باملعلومات يرحبون قد الطالب عن مستقبلهم التعليمي. فبعض توفريامرةلومثتاأفضل -1

 . أدائهم حتسني لىع تساعدهم سوف يف املادة، وتقدمهم الدراسي ككل، ألهنا
  لبذل املزيد من اجلهد يف سبيل النجاح. للطالب الالزم اليت توفر التشجيع لالسخشبلفة اللخنبؤلت -2
املوجودة  املوارد على الضوء لألناالتيكس التعليمي القدرة على تسليط. للخربيفايثملولردالملخثح ايفالجلثمر  -3

 .الدراسية املهارات دورات مثل يف اجلامعة واليت قد يكون ليس للطالب علما هبا،
افولئدهالةلمرةلم

 املختلفة واألنظمة املصادر من الطالب عن جيمعها اليت املعلومات خالل من بالنسبة للمعلم، فاحلاسوب،    
 أساليب وتطوير وإجياد أقرانه، مع ومقارنته للطالب، األكادميي لألداء الفوري التتبع من املعلم ميّكن للجامعة،
 جناح ادارة من املعلم ميّكن باألحرى، أي .(10)طالب كل  يناسب الذي املنهج وحتديد له، الفعالة التدريس
كل طالب حسب املعلومات املتوفرة   الذي يناسب املنهج يف حتديد فاألناالتيكس التعليمي يساعد املعلم .الطالب

الدراسية. وكذلك البيانات اليت  املناهج تطوير يف يبذهلا املعلم اليت ترشيد اجلهود منه يف االستفادة ميكن عنه، كما
ومتكينهم  تدريسهم، اسرتاتيجيات للمعلمني لضبط قد تكون مبثابة دليل توجيهي يوفرها األناالتيكس عن الطالب

 ومن فوائده للمعلم كذلك: .عند احلاجة املبكرة من التدخالت
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(11) (p 13). 2002 -New York  -R., Basic Books The rise of the creative class, Florida,  

اليت تتنبأ  يرحب باملعلومات منهم فالعديد .جناح الطالب يريدون التدريس هيئة أعضاء معظم. للطثلباجنثح -1
األناالتيكس جناحة يف حتسني مستوى  أثبت مشروع فإذا. تركيز جهودهم من يتمكنوا حىت الطالب بأداء

 .سريحبون به التدريس هيئة أعضاء من الطالب فال شك أن العديد
 فعالية أكثر هي اليت التدريس أساليب يف جديدة رؤى مبقدور األناالتيكس التعليمي توفري. للخدريساللفرثل -2

 احتياجات التدريسية اليت توائم األساليب مع التكّيف التدريس هيئة ألعضاء تتيح تلك املعلومات. غريها من
 .الطالب

 املمارسات بني اليت تسعى للربط على مزيد من الدراسات حتفز األناالتيكس التعليمي وحتليالته قد. إثبلءاللبحو  -3
 والتعلم. التعليمالدراسات تثري أحباث  هذه ومثل الطالب، جناح أو الطالب وتعلم الفعالة التعليمية

افولئدهاإلدلرةالجلثمر 
 من األقسام، ورؤساء الكليات، وعمداء اجلامعة، إدارة ميكن اإلدارة، فهو حتسني من خالل االناالتيكس ميكن    
 من املستهدف العدد وجلب أطول، زمنية فرتات عرب امليزانيات وإدارة حقائق، على املبنية اإلدارية القرارات اختاذ

 وحتسني اجلامعة، يرتكوا أن املرجح من الذين الطالب وتوقع صعوبات، يواجهون الذين الطالب وحتديد الطالب،
 املوضوعة واألهداف باخلطط ومقارنته وأقسامها، وكلياهتا، اجلامعة، اليومي ألداء التقييم وكذلك .(11)التخرّج معدل
 وقياس التقييم، أساليب وحتليل الدراسية، والفوري للمناهج واملقررات والتقييم املستمر إضافة  إىل االختبار. مسبقا  

 التعلم. ومن فوائده إلدارة اجلامعة كذلك: خمرجات
املبنية على بيانات من خالل مشروع األناالتيكس التعليمي ترسيخ مبدأ املسائلة  ميكن .لملسثءل اتبسةخامبدأ -1

 .ال ميكن إنكارها أو التشكيك فيها
الطالب الذين  اخنفاض عدد إىل يؤدي األكادميي معدالت النجاح زيادة .لةلمولرداللفرثلالالسخصدلم -2

 وذلك بدوره يؤدي إىل توفري مقاعد. يسجلون املادة الواحدة أكثر من فصل تعليمي واحد بسبب الفشل فيها
 .اليت عليها طلب كبري، مثل املواد املتطلبة ألكثر من ختصصاملواد  يف إضافية

واملشرفني  األمور، وأولياء لألناالتيكس التعليمي تثبت للطالب، التفاعلية االستباقية الطبيعة .للسمر احتسني -3
افة اجلامعة يف ك مسعة يؤدى إىل حتسني االهتمام هذا ال شك أن مثل. الطالب بنجاح الرتبويني اهتمام اجلامعة
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 .والدوائر
 

الألنثالتةكساللخرةلةميلملطةلباللبليع:اللخحديثتالليتاتولجها
 هي البياناتالتعليمي، إاّل أنه يواجه العديد من التحديات. ف وعلى الرغم من املزايا العديدة لألناالتيكس    

وتساؤالت  قلق بواعثاألناالتيكس، ومجعها يعترب اخلطوة األوىل يف سبيل االستفادة منه، إال أن هنالك  أساس
 متعلقة بالطريقة اليت جتمع هبا البيانات، وخمرجات املشروع ككل، منها اآليت: 

اللخرةلةمي:الألنثالتةكسامشبوع خمثوفاللطثلبامن
وتوقعات جناحه أو  الطالب؟ ما هي اجلهات واألشخاص الذين ميكنهم االطالع على بيانات. لخلصوصة  -1

 أو أو املشرفني، التدريس، هيئة ألعضاء أن تصل ملثل هذه املعلومات يريدون قد ال الطالب بعض فإن فشله؟
 .األمور أولياء

 اليت تقودهم لتحسني جناحهم، ومعرفة اخلطوات بتنبؤ يرحبون قد الطالب بعض أن من الرغم على. للدق  -2
 .صحيح غري عليه بشكل ُيكم سوف يتخوف من أنه قد اآلخر إال أن البعض درجاهتم،
اللخرةلةمي:الألنثالتةكسامشبوع لملرةلمامنخمثوفا

إال أنه قد يكون  الطالب، جناح يهمهم التدريس هيئة أعضاء من العديد أن حني يف. لملرةلمافرثلة اتقةةم -1
. املعلم نفسه وأسلوبه يف التدريس لتقييم جتمع قد يتم استخدامها اليت هنالك ختوف من أن البيانات

 .الطالب جناح إىل يؤدي دائما الفاألسلوب الفعال يف التدريس قد 
 التعليمي سيضع أن تطبيق مشروع األناالتيكس من يشوهبم القلق قد التدريس هيئة أعضاء. زيثدةالألعبثء -2

 .ومواردهم وقتهم على إضافية أعباء
 التدريس هيئة أعضاء بعض الطالب؟ مسؤولية وتبدأ التدريس هيئة عضو مسؤولية تنتهي أين. لملسؤولةثتاتدلخل -3

 عليه رصد وينبغي تعليمه، عن النهاية يف مسؤول أن رصد تقدم الطالب ليس من مسؤولياته، فالطالب يشعر قد
 .املسؤولية مشرتكة أن آخرون ويعتقد. بنفسه، وينتهي دور املعلم بتوصيل املادة العلمية تقدمه
اللخرةلةمي:الألنثالتةكسامشبوع لجلثمر امناخمثوفاإدلرة

 وتنفيذ تطوير واملعلمني أثناء بيانات الطالب إىل الوصول هم األشخاص الذين ميكنهم. من إدلرةاللبةثنثت -1
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 على التنبؤ بالنتيجة املتوقعة تأثري للطالب؟ وما كيفية كشف النتائج  حتكم اليت السياسات هي الشروع؟ وما
 الطالب؟ ثقة

فمن الذي جيب عليه التدخل أو  الطالب،أو رسوب  جناح التعليمي احتمالتوقع تقرير األناالتيكس  إذا. لاللخزلم -2
 ، واإلدارة؟والطالب التدريس، هيئة اجلهات الثالث: أعضاء بني املسؤولية يتم تقسيم وكيف التصرف؟

 احلاجة أشد يف ل لذين املوارد فتوزيع اليت يوفرها األناالتيكس التعليمي، التنبؤ مناذج مع. لملولرداتوزيع -3
 تستثمرها اجلامعة يف أن اليت جيب املوارد مقدار اإلشكاالت والتساؤالت عنيثري العديد من  قد للمساعدة

وهل ختصص املوارد للذين يف حاجة للمساعدة أم لكل من  تنبأ األناالتيكس هلم بالفشل، الذين الطالب
 حمدودة؟ املوارد كانت  وملن تكون األولوية إذا يرغب من الطالب؟

حتٍد لتطبيق األناالتيكس التعليمي يف العديد من اجلامعات، وميكن  الشك أن التساؤالت السابقة تشكل    
التغلب عليها بوضع السياسات املناسبة. أما إذا ما وضعنا يف االعتبار الشريعة اإلسالمية، وخصوصية الدراسات 

أمها يف اإلسالمية، فالبد من ضوابط وشروط واضحة يتم االتفاق عليها قبل الشروع يف مثل هكذا مشروع، نذكر 
 الفقرة القادمة مستوحاة من القرآن الكرمي.

 
الملطةلبالخلثمس:اضوليطاقبآنة الخطبةقالألنثالتةكساللخرةلةميايفالجلثمرثتالإلسالمة 

دث وسوف عنه، غىن ال عنصر األناالتيكس أن العامل يف التعليم متخصصي من الكثري يرى      جمال يف ثورة ُيح
 ،(Tablet computers) اللوحية واحلواسب الذكية، اهلواتف بعد الرابعة، املرتبة ُيتل   فهو. القادمة السنني يف التعليم

. والعشرين احلادي القرن يف التعليم يف تأثريا   األكثر التكنلوجيا حيث من اإلكرتونية، األلعاب طريق عن والتعليم
 ألداء مؤهلني أكفاء طالب إعداد هبا منوط اإلسالمي العامل دول يف اإلسالمية والكليات اجلامعات أن ومبا

 ملناهجها املستمر التطوير إىل حباجة إذا   فهي اإلسالم، مبادئ ضوء يف باإلنسانية الشامل للنهوض واجبهم؛
 يف لالرتقاء املتطورة، والتكنلوجيا احلديثة املنهجية والوسائل األدوات الستثمار السبق خالل من الدراسية ومقرراهتا

  .التعليم عامل
وال مينع كون هذه التكنلوجيا أتت من غري املسلمني من أن يستفاد منها يف اجلامعات اإلسالمية، فالعلم كله     

أصله من هللا سبحانه وتعاىل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، كما أشار إىل ذلك العديد من املفسرين. 
اَخةَلقَااَخةَلَق.اللَِّذيارَيِّكَاايِثْسمِاالقْـَبأْا)) تفسريه لقوله تعاىل: فنجد عبد الرمحن السعدي رمحه هللا يشري إىل ذلك يف
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 [.5-1سورة العلق، من اآلية ] (12)
عبد  :حتقيق الطبعة الثانية، هـ1422 -الرياض  - تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، دار السالم للنشر والتوزيع (13)

 .)1098 - 1097 ص ) الرمحن بن معال اللوُيق
 ص 8 ج) سامي بن حممد سالمة: حتقيق الطبعة الثانية، هـ1420 -الرياض  -تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن كثري، دار طيبة للنشر والتوزيع انظر:  (14)

438). 
 [.31، من اآلية ]بقرةسورة ال (15)
 .(122 ص 20 ج) حتقيق هشام مسري البخاري الطبعة األوىل، ه1423 -الرياض  - اجلامع ألحكام القرآن، مشس الدين القرطيب، دار عامل الكتب (16)
 [.113، من اآلية ]نساءسورة ال (17)
 .(122 ص 20 ج) القرطيباجلامع ألحكام القرآن،  (18)

نَسثنَا نَسثنَااَعةلَّمَاايِثْلَقةَلِم.اَعةلَّمَااللَِّذيالأْلَْكَبُم.اَورَيُّكَااَعةَلٍق.القْـَبأْااِمنْاالإْلِ  تعاىل فيقول: "فإنه (12)،((يـَْرةَلمْاالَْااَمثالإْلِ
 وعلمه القرآن، فعلمه .العلم أسباب له ويسر والفؤاد، والبصر السمع له وجعل شيئا ، يعلم ال أمه بطن من أخرجه

 فلله خطاهبم، مناب تنوب للناس رسال   وتكون احلقوق، وتضبط العلوم، حتفظ به الذي بالقلم، وعلمه احلكمة،
ويقول ابن كثري يف  (13)شكور". وال جزاءٍ  على هلا يقدرون ال اليت النعم هبذه عباده على أنعم الذي واملنة، احلمد

 به امتاز الذي القدر وهو بالعلم، وكرمه فشرفه يعلم، مامل اإلنسان علم أن تعاىل كرمه  من تفسريه هلذه اآليات "وأن
 .(14)املالئكة" على آدم البشرية أبو

اَعةَلىاَعَبَضُهمْااثَّااُكةلََّهثاالأْلَْْسَثءَااآَدمَااَوَعةلَّمَا))وذِّكر ابن كثري آلدم عليه السالم فيه إشارة لقوله سبحانه وتعاىل:     
 «اإلنسان: »وصرح بذلك القرطيب، فقال: "قيل (15).((َصثِدِقنيَااُكنُخمْاااِإناَهـُٰؤاَلءِاايَِأْْسَثءِااَأنِبُئويناافـََقثلَاالْلَماَلِئَك ِا

  ٱأَلمسمَآءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ )) :تعاىل قوله يف القرآن به جاء ما حسب شيء؛ كل  أمساء علمه. السالم عليه آدم هنا
 ظهر وبذلك. عحلِّّمه كما  للمالئكة آدم وذكره لغة، بكل امَسه آدمَ  سبحانه وعلَّم إال شيء يبق فلم. ((كحلََّها...

 شرف من رأت لَِّما األمر املالئكة وامتثلت املالئكة، على هللا حجة وقامت نبّوته، وثبتت قدره، وتبنّي  فضله،
 قوما   وتناقلوه سلف، بعد خلفا   ذريته ذلك توارثت مث. األمر عظيم من ومسعت القدرة، جالل من ورأت احلال،

. بل وأضاف القرطيب رمحه هللا أنه قد يكون املقصود باإلنسان يف اآلية حممد صلى هللا عليه وسلم، (16)قوم" عن
اَتُكنالَْااَمثاَوَعةلََّمكَا)) تعاىل: قوله دليله وسلم؛ عليه هللا صلى حممد الرسول هنا «اإلنسان: »وقيل فقال: "
. ويف ذلك أدلة واضحة إىل أن العلم كله مصدره هللا (18)املستقبل" «ـعلَّمك»بـ فاملراد هذا وعلى (17) .((تـَْرةَلمُا

 سبحانه وتعاىل، وأخذ النافع منه من غري املسلم ال غضاضة فيه.
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 .(39 ص)السعدي  املنان، كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري (19)

 

، ومنها: أن ..منها:. :وفيه فضيلة العلم من وجوهفقال: "وكذلك أشار السعدي رمحه هللا إىل فضل آدم بالعلم     
 وسلم عليه هللا صلى وفوق ذلك كله، فالنيب (19)".هللا عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون يف العبد

 الذين املشركني أسارى بعض فادى وسلم عليه هللا ثبت عنه أنه صلى فقد الكفار، من مفيد هو ملا التعلم شرع
إال أن مثل  .الكتابة الصحابة أبناء من مجاعة نفسه بتعليم به يفدي ما املال من جيد مل بدر ممن غزوة يف أسروا

فإن جلب مثل هذه  دينه. وعليه، يف يفتنه أن ميكن ما الكافر من املسلم تعلم يف يكن مل إذا مبا هذا اجلواز مقيد
اإلسالمية. فإليك مجلة من الضوابط يف سبيل  مبا يوافق الشريعة منه إذا استطعنا توظيفها الربامج املفيدة ال مانع

 التمهيد الستخدام األناالتيكس التعليمي إلدارة الدراسات اإلسالمية:
 ضوليطاحلفظاخصوصة اللطثلب: أواًل:

 جتمع. اليت البيانات ومصادر أنواع يف والوضوح الشفافية التزام -1
 بيانات. عنه وجتمع مراقب أنه الطالب إعالم -2
 جتمع. اليت البيانات بأنواع الطالب إعالم -3
 املعلومات. منها جتمع اليت باملصادر الطالب إعالم -4
 البيانات. مجع من اهلدف أو بسبب الطالب إعالم -5
 وحتليلها. البيانات مجع قبل كتابة    الطالب من رمسية موافقة أخذ -6
 املشروع. يف االشرتاك عدم يف اخليار الطالب لدى -7
 املشروع. من" االنسحاب" خيار الطالب لدى -8

اثثنةثً:اضوليطاإلنصثفاللطثلب:
 يف املتبع اإلحصائي اليت جتمع، واملنهج وجودة، ووفرة البيانات نوع، على تعتمد النتائج موثوقية بأن التسليم -1

 التحليل.
 . ختطئ قد توقعات عن عبارة الربنامج تنبؤآت بأن التسليم -2
 بنتيجته. التنبؤ نتيجة الطالب على سلبية تبعات هنالك يكون ال أن -3
 األناالتيكس. لتنبؤآت نتيجة اجلامعة موارد استخدام يف أحد يظلم ال أن -4
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 [.29-27، من اآلية ]قصصسورة ال (20)
 .(2689ص  5 ج) الطبعة احلادية عشرة م1975 - ه1405 -بريوت  -يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق  (21)
  (.398 ص 10 ج) دار السعادة سيد حممد طنطاوي، ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي (22)
 .(614 ص)السعدي  املنان، كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري (23)
 [.282اآلية ]، من بقرةسورة ال (24)
 .(161 ص 1 ج) م2001 - ه1421 -بريوت  - حممد علي الصابوين، دار الفكر ،صفوة التفاسري (25)
 [.15-10، من اآلية ]نفطارسورة اإل (26)

اثثلثثً:اضوليطاحلفظاخصوصة الملؤسس اللخرةلةمة :
 البيانات. حلفظ واضحة سياسات هنالك يكون أن -1
 والتطفل. السرقة من البيانات حلماية واضحة سياسات هنالك يكون أن -2
 عليها. االطالع هلا املسموح للجهات البيانات توصيل هبا تتم اليت للكيفية واضحة سياسات هنالك يكون أن -3
 مشروعة. تعليمية ملصاحل البيانات تستخدم أن -4
 والرقابة. اللوائح وضع بدور للقيام التعليمي األناالتيكس مشروعات على لإلشراف عليا هيئة تكوين -5

هدي القرآن، وسنة املصطفى خري األنام عليه أفضل الصالة والسالم. يقول هللا  تلك الضوابط مستوحاة من    
ه ملا دار من اتفاق بني سيدنا موسى وسيدنا شعيب عليهما السالم: اأُنِكَحكَااَأنْااُأرِيدُااِإينِّااَقثلَا)) تعاىل يف قصِّّ

اِحَججٍااََثَثينَااتَْأُجَبينااَأناَعةَلىٰااَهثتـَنْيِااليـَْنيَتَّااِإْحَدى اَعةَلْةكَااَأُشقَّااَأنْااُأرِيدُااَوَمثاِعنِدكَااَفِمنْااَعْشًبلاَأْْتَْمتَااِإنْافَاا
ِلكَااللصَّثحلِِنَي.اقَثلَااِمنَااللةلَّـهُااَشثءَااِإناَسَخِجُدينا َنكَاايـَْةِنااذَٰ َثاَويـَةـْ اَمثاَعةَلىٰااَوللةلَّـهُااَعةَليَّااُعْدَولنَااَفاَلااَقَضْةتُاالأْلََجةَلنْيِااَأميَّ
نستوحي من تلك اآليات أن االتفاق بني سيدنا موسى وشعيب كان واضحا بينا. قال سيد  (20).((وَِكةل اانـَُقولُا

إن مواضع العقد وشروط التعاقد ال جمال للغموض فيها، وال عند تفسريه لآلية الكرمية: " -رمحه هللا–قطب 
وكذلك جند أن شعيبا طلب من موسى موافقته دون إجباره على األمر، وقد تلقى موسى . (21)"اللعثمة، وال احلياء

 ، كائن وحاصل بيينيواشرتطته عل قلته يل يذلك الذذلك العرض بالقبول، بإفادته لشعيب عليه السالم أن 
بيين أي: هذا الشرط، الذي أنت ذكرت، رضيت به، وقد مت فيما ، (22)وبينك، وكالنا مطالب بالوفاء به

 . (23)وبينك
إرشاد منه تعاىل  (24)،((فَثْكُخُبوُه...امَُّسمًّىاَأَجلٍااِإىَلٰااِيَدْينٍااَتَدليَنُخماِإَذلاآَمُنولاللَِّذينَااَأيُـَّهثايَث))ويف قوله تعاىل:     

 .(25)لعباده بكتابة املعلومات املؤجلة ليكون ذلك أحفظ وأوثق ملقدارها وميقاهتا
ملهنج هللا سبحانه وتعلى ابيان (26)((تـَْفَرةُلونَااَمثايـَْرةَلُمونَااَكثتِِبنَي.ااحَلَثِفِظنَي.اِكَبلًمثاَعةَلْةُكمْااَوِإنَّا))اويف قوله تعاىل:    
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 .(340 ص 8 ج)اابن كثري العظيم، القرآن تفسري (27)
 [.9-8، من اآلية ]نسورة اجل (28)
باب ) م2001 - ه1422 -الرياض -الرشد  حممد ضياء الرمحن األعظمي، مكتبة ،للحافظ البيهقياملنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى  (29)

 .2088رقم  (349 ص 5 ج) (الشركة

من قبل املالئكة الكرام، وأن كل ما يفعله  يف تعامله مع البشر؛ حيث أعلمهم بأهنم مراقبون يف مجيع أعماهلم
مه بأنه يراَقب، وأوقات تلك املراقبة، ونوعها، وأهدافها، وكافة اإلنسان مسجل. أي أن من حق املراَقب إعال

 تفاصيلها.
 وكيفوأنزل عليه القرآن،  ويف إخباره تعاىل عن حال اجلن، يف السورة اليت مسيت بامسهم، حني بعث حممد     

أن السماء ملئت حرسا شديدا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطني عن مقاعدها اليت كانت تقعد فيها 
على مشروعية وضع السياسات الالزمة حلفظ البيانات من التطّفل ، دليل قبل ذلك؛ لئال يسرتقوا شيئا من القرآن

اَوُشُهًبث.اَشِديًدلاَحَبًسثاُمةِلَئتْاافـََوَجْدنَثَهثاللسََّمثءَااَلَمْسَنثاَوَأنَّث))اقال هللا تعاىل يف بيان ذلك املوقف: (27) عليها.
َهثانـَْقُردُااُكنَّثااَوَأنَّث  (28).((رََّصًدلاِشَهثيًثاَلهُااَيَِدْاالْْلنَااَيْسَخِمعِااَفَمناِلةلسَّْمعِااَمَقثِعدَااِمنـْ
الدقة يف إجناز املشروعات، وااللتزام بالشروط املوضوعة لتلك املشروعات لإلشراف على آت يئاهلتكوين وكذلك     

هيئة عليا لإلشراف على مشروع مجع  سنة ثابتة لكل أمر مجاعي، على سبيل املثال فقد كون سيدنا أبو بكر 
ال  أو املسلمون على شروطهم إال شرط حرم حال: »القرآن الكرمي، وسيدنا عثمان لكتابته. وضابط ذلك وقوله 

 .(29)«شرط أحل حراما  
 

الخلثْت اونخثئجاللبحث
األمة من خالل جامعاهتا اإلسالمية العريقة املنتشرة يف العامل اإلسالمي حباجة إىل تطوير مناهجها ومقرراهتا     

السبق الستثمار األدوات والوسائل املنهجية ، وإحدى السبل إىل ذلك الدراسية مبا يتوافق ومستجدات العصر
احلديثة والتكنلوجيا املتطورة يف عامل التعليم. ومن أحدث ماتوصل إليه العلم احلديث وتكنلوجيا املعلومات هو ما 

الستخدام األناالتيكس األكادميي التعليمي يف  مّهدهذا البحث . (analytics)ناالتيكس يعرف باسم األ
واالعتماد األكادميي، وذلك من خالل تعريف للجودة الشاملة،  اجلامعات والكليات اإلسالمية ليكون مرجعا  
خصوصية الشريعة اإلسالمية و ، مع مراعاة هلتطبيقوضع ضوابط األناالتيكس، وشرح فوائده، وبيان عيوبه، و 

 ومن أهم نتائج البحث ما يلي: الدراسات اإلسالمية.
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البيانات الكبرية املعقدة اليت من الصعب وقواعد األناالتيكس هو منهج جيمع بني الربامج اإلحصائية أن  -1
علم ميكن احلاسوب من اختاذ القرار فهو معاجلتها باستخدام األدوات والربامج التقليدية إلدارة قواعد البيانات. 

 املبين علي حقائق مأخوذة من التحليل املنهجي للبيانات.
سامها الثالثة: املهيكلة، وغري املهيكلة، أنه يستطيع فهم وحتليل البيانات بأقاألناالتيكس أن من مميزات  -2

 واملتعددة اهليكلة.
 التعليمي جماله اجلامعات وإداراهتا املختلفة، والطالب وسلوكياهتم التعليمية، فهو األكادميي أن األناالتيكس -3

 لغرض ا،فيها، وسياقاهت حتدث اليت وحتليل البيانات عن العملية التعليمية للطالب، والبيئة ومجع، أداة لقياس،
 وحتسينها. فهمها

: ملراقبة وحتسني العملية التعليمية آليا، وذلك من خالل أربع خطوات حمركا   باعتباره إليه ينظر األناالتيكس أن -4
 واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. واالستشراف، وإصدار التقارير، مجع البيانات،

 لتجربة مشولية وللمعلم، وإلدارة اجلامعة، من أمهها أنه يوفر نظرةمجة للطالب،  مزايا ألناالتيكس التعليميأن ل -5
 لكل طالب. خمصصة حلول فردية التعليمية، ويصنع الطالب

 املختلفة واألنظمة املصادر من الطالب عن جيمعها اليت املعلومات خالل من ،ألناالتيكسبالنسبة للمعلم، فا -6
 له، الفعالة التدريس أساليب وتطوير وإجياد للطالب، األكادميي اءلألد الفوري التتبع من املعلم ميّكن للجامعة،

 طالب. كل  يناسب الذي املنهج وحتديد
 .مسبقا   املوضوعة واألهداف باخلطط ومقارنته وأقسامها، وكلياهتا، اجلامعة، اليومي ألداء التقييم وكذلك -7
 املساءلة. ميهد لرتسيخ مبدأ ألناالتيكسوأن  -8
التعليمي، إاّل أنه يواجه العديد من التحديات، منها اخلصوصية،  املزايا العديدة لألناالتيكسوعلى الرغم من  -9

 املوارد. املسؤوليات، وتوزيع وزيادة األعباء، وتداخل
 التعليمي يف اجلامعات اإلسالمية ال بد من ضوابط، أمهها: لتطبيق األناالتيكس -10

 اليت البيانات ومصادر إعالمه بأنواع يف والوضوح الشفافية حفظ خصوصية الطالب، من خالل التزام 
 جتمع.

 بنتيجته. التنبؤ نتيجة عليه سلبية تبعات هنالك يكون ال إنصاف الطالب بأن 
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 من حلفظ البيانات، ومحايتها واضحة سياسات هنالك يكون وحفظ خصوصية املؤسسة التعليمية أن 
 والتطّفل. السرقة

 والرقابة. اللوائح وضع بدور للقيام التعليمي األناالتيكس عاتمشرو  على لإلشراف عليا هيئة وتكوين 
 أو سهوٍ  من كان  وما وحده، هللا فمن توفيق من كان  فما جهٍد، من وسعنا ما البحث هذا يف بذلنا وقد هذا    
  براء. منه ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمنا نسيان، أو خطأ أو زللٍ 
 دعوانا وآخر. عليه والقادر ذلك ويل إنه الكرمي، لوجهه خالصا   جيعله وأن العمل، هذا منا يتقبل أن نسأل وهللا    
 .العاملني رب هلل احلمد أن
 
 

ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
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