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الوقذهـــت :
 في إطبر خطة وزارة التربية والتعلٌم في تطوير وتحذيث أداء مخرجات النظام التعلٌمً بمملكة البحرٌن-شاركت الوزارة كعضو رئٌسـً فً اللجنة العالمٌة لـ ( )TIMSSمنذ عام  2113إٌمانا ً منها بضرورة تطوٌر
المناهج الدراسـٌة و اإلرتقاء بها إلى مستوى الدول المتقدمـة .
و ٌشــرؾ على دراسـة الـ TIMSS

” الهٌئة الدولـٌة لتقـٌٌم التحصـٌل الـتربوي“ - IEA

(The

) ،International Association for the Evaluation of Educational Achievementو مقرها فً
أمستردام بهولندا  ،ومراكزها التً تتابع هذه الدراسة هً  Boston College :فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
 ،و مركز معالجة البٌانات  (Data Processing Center) DPCفً هامبورغ بألمانٌا .
و ٌطبق اإلخت بار الرئٌسً مرة كل أربع سنوات بإشراؾ اللجنة العالمٌة ٌسبق ذلك بسنة اختبار تجرٌبً
ٌطبق على عٌنة عشوائٌة ٌ -تم اختٌارها من قبل برامج عالمٌة تابعة للمشروع  -لضمان جودة تطبٌق اإلختبار
الرئٌسً .
وفً خالل فترة األربع سنوات ٌتم مناقشة األسئلة و إجاباتها و كذلك أسلوب الترجمة من قبل جمٌع الدول
المشاركة  .كما ٌقوم منسقو الدول المشاركة و مدٌرو بٌانات المشروع بحضور ورشات عمل و حلقات دراسـٌة
حول البرمجٌات و كٌفٌة استخدامها و توظٌفها فً إختٌار العٌنة و إدخال بٌانات النتائج و اإلستبانات لٌتم تحلٌلها
عالمٌا من خالل البرمجٌات الخاصة المعدة لذلك و هـً  WinDEM ، WinW3S:و برنامج التحلـٌل
اإلحصـائً  SPSSمن خالل ملحقات خاصة كـ . IDB Analyzer
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أهـداف الـ : TIMSS
الهدؾ العام من مشروع الـ  TIMSSهو معرفة و مقارنة مستوى أداء تحصٌل طلبة الصؾ الثامن
(الثانً اإلعدادي) فً العلوم والرٌاضٌات بمستوى األداء العالمً بؽرض تطوٌر مستوى التعلٌم لإلرتقاء به إلى
مستوى الجودة العالمٌة من خالل مقارنة نتائج تحصٌل طلبة المملكة مع مستوى تحصٌل طلبة الدول األخرى
المشاركة والذٌن ٌبلػ عددهم ( )71دولة منها ( )14دولة عربٌة.
أما األهـداؾ الخاصــة فهً :
 )1قٌاس مستوى تحصٌل الطلبة فً مادتً الرٌاضٌات و العلوم .
 )2تعوٌد الطلبة على تطبٌق جمٌع المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة التً درسوها لتطوٌر أدائهم.
 )3تدرٌب المعلم على صٌاؼة األسئلة الموضوعٌة التً تتمحور حول المعلومة بحٌث ٌستخدم الطلبة
المفاهٌم و المهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحٌح .
 )4اكساب الطلبة المهارات الرٌاضٌة و العلمٌة التً تعتمد على أسلوب التفكٌر و التحلٌل والتحدي .
أدوات الدراســة المستخدمـة في الـ : TIMSS
تتضمن الدراسة عدة أدوات خاصة بالهـدؾ العام وهً على الشكل التالً :
أوالً  :كراسات اإلختبارات:
وهً عادة ما تكون على شكل كتٌبات متكافئة ٌتراوح عددها بٌن(  ) 14 - 7كتٌب بحٌث ٌشمل كل كتٌب
عدد من أسئلة الرٌاضٌات و العلوم ( %71من هذه األسئلة من نوع االختٌار من متعدد و  %31األسئلة ذات
اإلجابات القصٌرة المعتمدة على استنتاج الحل) ،و توزع هذه الكتٌبات على الطلبة الممتحنٌن بطرٌقة عشوائٌة
عن طرٌق البرمجٌات الخاصة بهذه الدراسة التً تحدد اسم الطالب و رقم الكتٌب الخاص به.
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ثانٌا ً  :استبانات الدراســة :
وتنقسم إلى  4استبانات:
 )1استبانة الطالـب  :وهً استبانة توفر معلومات حول الخلفٌة األسرٌة واألكادٌمٌة للطلبة ،واتجاهاتهم
وطموحاتهم والممارسات الصفٌة لمعلمً الرٌاضٌات والعلوم من وجهة نظر الطلبة .
 )2استبانة معلم الرياضيات  :و تتعلق فقراتها بالخلفٌات العلمٌة واألكادٌمٌة والممارسات التدرٌسٌة
واتجاهات معلمً الرٌاضٌات لٌجٌب علٌها معلم الفصل الذي اختٌر ضمن العٌنة.
 )3استـبانة معلم العـلوم  :و تتعلق فقراتها بالخلفٌات العلمٌة واألكادٌمٌة والممارسات التدرٌسٌة واتجاهات
معلمً العلوم لٌجٌب علٌها معلم الفصل الذي اختٌر ضمن العٌنة.
 )4استبانة المدرسة  :و تتعلق فقراته ا بمعلومات عن البٌئة المدرسٌة والهٌئة التدرٌسٌة والطلبة والمنهاج
والبرامج الدراسٌة واالمكانٌات المادٌة وبرامج تطوٌر العاملٌن وعالقات المدرسة مع المجتمع .وٌجٌب
علٌها مدٌرو المدارس اإلعدادٌة المشاركة فً الدراسـة.
ثالثا ً  :برمجٌات الدراســة:
ٌ .1قوم مدٌر بٌانات المشروع و فرٌقه بإعداد استمارة نمذجة المدارس ( ) School Sampling
و المحتوٌة على بٌانات جمٌع طلبة الصؾ الثانً اإلعدادي بالمملكة بما فً ذلك المدارس
الحكومٌة و الخاصة و من ثم ارسالها إلى مركز معالجة البٌانات  DPCفً هامبورج بألمانٌا لٌتم
اعتمادها من قبلهم.
 .2تقوم اللجنة العالمٌة بمعالجة استمارة النمذجة و إدخال بٌاناتها ضمن قاعدة بٌانات تابعة لبرنامج
 ) Windows within School Sampling Software ( WinW3Sو من ثم إرسال هذه
الملفات لمدٌري بٌانات المشروع لٌتم تفرٌػ باقً البٌانات.
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 .3بعد إدخال كافة البٌانات فً قاعدة بٌانات برنامج ٌ ، WinW3Sقوم مدٌر بٌانات المشروع و
بواسطة البرنامج باستخراج العٌنة العشوائٌة للصفوؾ المنتقاة لكل مدرسـة لتطبٌق اإلختبار.
ٌ .4تم استخراج استمارات المتابعة  Tracking Formsاستعداد لمألها أثناء اإلختبار.
 .5بعد تطبٌق اإلختبار ٌتم إدخال بٌانات اإلختبار و اإلستبانات فً قاعدة بٌانات أخرى خاصة
ببرنامج الـ  ، ) Windows Data Entry Manager ( WinDEMوذلك بعد ربط البرنامجٌن
ببعضهما البعض.
 .6بعد إدخال جمٌع البٌانات ٌتم إرسالها إلى  DPCو  Statistics Canadaلٌتم تحلٌلها بواسطـة
برنامج التحلٌل اإلحصائً . SPSS

الخـالصـــــة :

من خـالل مشاركـة مملـكة البحرٌن فً اختبارات  TIMSS-2003و اإلختبارات التجرٌبٌة لـ TIMSS-
 ، 2007تبٌن أن هناك بعض الموضوعـات التً لم تحتوٌها مناهجنا و أخرى موجودة و لكنها فً مـراحل أعلى
بٌنما هً موجـودة فً مناهج الدول المشاركة( األعضـاء ) ،و بوجود حوالً  411سـؤال فً مادة الرٌاضٌات
إضافة إلى  411سـؤال فً مادة العلوم مع اإلستبانات الشاملة فإن عملٌة إٌجاد مواطن الضعـؾ باستخـدام
البرمجـٌات الخاصة تكون محددة وعلى ضوء ذلك ٌتم تقوٌم هذه المناهـج و تطوٌرهـا.
إضافـة إلى كل ذلك  ،تعطً نتائج هذه الدراسـة فـرصـة كبـٌرة لرعاٌـة الموهوبـٌن بحٌث ٌمكـن دعمـهم
و رعاٌتـهم رعـاٌة خـاصـة و إلحاقهم ضمن برامج مركز رعاٌة الموهوبٌن .
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