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INTRODUCTION
THE UAE VISION 2021
AND PISA 2015

The United Arab Emirates continuous investment in education enabled the country to 
accomplish impressive feats and to develop at a remarkable pace in recent years. The 
country is continuing to flourish and is becoming one of the most advanced countries in 
the rapidly growing world economy. In 2010 and in line with its great efforts to continue 
improving the educational sector, the UAE has participated in several international 
assessments, such as the Programme for International Student Assessment (PISA). 
Repeated every three years, PISA is a rigorous international assessment of 15-year-
old students’ achievement overseen by the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD). The target age represents a critical milestone in a student’s 
educational pathway as it is the end of compulsory schooling in most countries around 
the world. PISA is an essential instrument for policymakers aiming to understand 
the determinants of a high quality educational system as the assessment presents 
cross-nationally comparable evidence on students’ skills. The country had its first 
participation in a special cycle called PISA 2009+ and continued its participation with 
the 2012 and 2015 cycles with all the UAE2. The country will also participate in the 
upcoming 2018 and 2021 cycles.

2 Dubai was the only emirate to participate in PISA 2009. Later, the UAE participated on a country level in PISA 2009+.
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What are the main goals of Vision 2021?
Vision 2021 consists of four main principles that underpin all national targets, policies 
and reforms. These principles are:

To develop a knowledge economy 
where access to high quality 
information is crucial for economic 
growth

Unity in Knowledge03

To build a cohesive society in the 
UAE and promote national identity 
by emphasizing the UAE cultural 
heritage and high literacy in Arabic

Unity in Responsibility01

To provide a First-Rate Education and 
World-Class Healthcare as well as 
develop infrastructure while 
maintaining the environment

Unity in Prosperity04

To maintain safety in the UAE and 
fairness of the judiciary system

Unity in Destiny02

In keeping with its forward-looking vision, the UAE has launched Vision 2021 National 
Agenda to achieve the goal of a modern and prosperous country. As illustrated in the 
below visual, Vision 2021 consists of six national priorities, which represent the key 
sectors that the government will focus on in the coming years.
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First-Rate Education System: Path to the PISA Target
In Vision 2021, the provision of high quality education is one of the six national priorities 
and is considered it to be a critical element for the development of the country. The 
vision emphasizes the importance of developing a first-rate education system and 
sets targets for eight performance indicators that are to be met by 2021. Two of 
these indicators relate to performance on international assessments: (1) aim to 
be amongst the top 20 performing countries in PISA and (2) aim to be amongst 
the 15 best performing countries in the Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS)3. 

The target set in Vision 2021 for the UAE to be ranked amongst the 20 best achieving 
countries in PISA by 2021 is ambitious yet attainable given the immense efforts and 
resources the country is investing in the education sector. The visual below illustrates 
the path to the PISA target since the first participation of the country in 2009. After each 
PISA administration, the government evaluates progress in students’ achievement and 
develops suitable educational reforms to ensure that the PISA target is achieved by the 
deadline. Therefore, it is crucial to analyse PISA results in depth, identify areas in need 
of improvement in the current system and propose policy recommendations. 

The below visual illustrates the pathway of the country to achieve the Vision 2021 targets 
for the PISA assessment.

3 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is an international large-scale assessment that measures 
students’ achievement in Mathematics and Science at Grade 4 and Grade 8 every four years in over fifty countries. TIMSS 2015 
was the UAE second participation in the study, the first one being in 2011.
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The Significance of Assessing the Performance of 15-year-olds in the UAE
Policymakers and educators are interested in knowing whether students are equipped 
with the necessary knowledge and skills at the end of compulsory education to pursue 
secondary education or enter the labour force and contribute to their society. In a context 
of fierce global competition and increasing demand for skilled labour that is advanced in 
technology, the UAE is fully aware of its responsibility to provide a first-rate education 
system for young people and to prepare them for future employment. Participation in 
PISA offers an excellent opportunity for the country to evaluate the current education 
system and develop effective educational policies to improve it.   

This report contains preliminary findings and is intended for the public. Additional 
reports addressing the in depth analysis of the PISA results and the various factors 
affecting student performance and policy development will be developed in the 
near future.

This report describes the performance of the UAE 15-year-old students in PISA 
2015 and consists of five chapters:
→ The first chapter provides an overview of what PISA measures, its development, 
design and sampling procedures.
→ The second chapter examines the UAE overall achievement in PISA 2015 in each 
domain in the international context.
→ The third chapter focuses on trends in achievements, the UAE performance in PISA 
2015 in Science subscales and investigates gender differentials.
→ The fourth chapter analyses the proficiency level distribution in the UAE in each 
domain and by gender.
→ The fifth chapter concludes the report.

Methodology To Calculate Country Rankings
The Ministry of Education in the UAE has applied a new methodology featured in this 
report to calculate the 2015 international assessment country rankings. This methodology 
entails that countries which have received the same rounded scores would be given the 
same rank. By applying this new methodology, the listing of country rankings is more 
accurate as it does not reflect variations in rankings due to insignificant digits after the 
decimal (sometimes as low as only 0.1 of a score point). It is therefore important to 
consider the effect of this methodology when comparing the country rankings between 
rounds as a climb in the ranks does not necessarily signify an improvement.
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CHAPTER 1
WHAT IS PISA?

1.1 Overview of the Study
The Programme for International Student Assessment (PISA) was officially launched in 
1997 and its first assessment was administered in 2000 with a total of 43 countries 
and economies participating. Central to the development of the assessment by the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) was a strong demand 
from many countries for regular and reliable data on the performance of their education 
systems and the knowledge and skills of their students necessary to fully participate 
in modern societies. National and international leaders recognised that, as technology 
advances and more complex problems arise, what is more valued in economies and 
societies today is not just the skills and knowledge students have acquired in school 
but whether they can apply them to unfamiliar situations both inside and outside the 
school. Leaders and policymakers are interested in assessing whether young individuals 
possess such skills and are increasingly utilizing PISA results as one of the measures to 
achieve that end.  

Each participating country and economy uses stratified random sampling methods 
identified by OECD to select 15-year-old students to represent the national student 
population. This is firstly achieved by randomly selecting a minimum of 150 schools 
per country, in a way that includes all school types. Subsequently, 15-year-old students 
are then randomly selected from these schools. From this sample, results are weighted 
and analysed using sophisticated psychometric and statistical techniques to estimate 
characteristics of the entire student population. The students’ ages should range 
between 15 years 3 months and 16 years 2 months at the time of the assessment. 
This milestone, corresponding to the end of compulsory education in most of the OECD 
countries, is important because after compulsory education, some students may choose 
to continue upper secondary schooling and pursue higher education, enrol in vocational 
training programmes or immediately enter the labour market, among other options. 

PISA assesses students’ literacy in three compulsory domains: Reading, 
Mathematics and Science and since 2012, countries could participate in two 
additional optional domains: Financial Literacy and Problem Solving. Table 1.1 
shows the domains tested in each PISA cycle since 2000 with a highlighted cell for the 
major domain. 
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Table 1.1: Major domain of PISA by cycle

           
           
           

     

The assessments comprise simple and complex multiple-choice questions as well as 
open constructed responses. The comparability of the assessments across the cycles 
enables policymakers to monitor the improvements of the educational system over time 
(OECD, 2016)4.  

Along with the assessments, PISA collects extensive background information through 
surveys of students, parents, teachers and schools. By combining assessment and 
background data, policymakers can analyse factors affecting student learning, identify 
areas in need of improvement in their education systems and develop educational 
policies to address them. For that purpose, PISA is considered an invaluable source of 
extensive quality data for each participating country and economy. 

1.2 What Does PISA Measure and How?
PISA measures the knowledge and skills that 15-year-old students have and how 
well they can apply them to real life challenges through a measure of Science, 
Mathematics and Reading Literacies (described in details in the sections below). Test 
scores are scaled to have a mean of 500 and a standard deviation of 100 in the OECD 
students’ population.

1.2.1 Science Literacy

The 2015 Definition of Science Literacy
Science Literacy is the ability to engage with science related issues and with the ideas 
of science, as a reflective citizen. A scientifically literate person is willing to engage in 
reasoned discourse about science and technology, which requires the competencies to:
• Explain phenomena scientifically – recognise, offer and evaluate explanations for 
a range of natural and technological phenomena
• Evaluate and design scientific enquiry – describe and appraise scientific 
investigations and propose ways of addressing questions scientifically
• Interpret data and evidence scientifically – analyse and evaluate data, claims 
and arguments in a variety of representations and draw appropriate scientific  
conclusions

Source: (OECD, 2016)5

4 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD 
Publishing.
5 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD 
Publishing
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The Science framework in PISA 2015 considers the knowledge of Science and Science 
based technology a significant contributing factor to the individuals’ personal, social and 
professional lives (OECD, 2016)6. Science literacy is hence a complex construct describing 
the scientific knowledge, critical thinking and processing skills that are necessary 
for students to become pro-active citizens, capable of evaluating and using scientific 
information to engage with and reflect on science-related issues especially with today 
heavy influence of technology (El Masri et. al, 2016)7. An understanding of Science and 
technology is thus central to a young person’s “preparedness for life” (Bybee, 2008)8. 

Science Literacy was the major focus of PISA 2015. The assessment has been designed 
to measure students’ performance on the following three subscales (1) Competency, (2) 
Knowledge and (3) System as illustrated in the below visual (OECD, 2016)9.  

6 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD 
Publishing.
7 El Masri, Y.H., Baird, J., & Graesser, A., (2016). Language effects in international testing: The case of PISA 2006 science items. 
Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. http://dx.doi.org/10.1080/0969594X.2016.1218323.
8 Bybee, R. W. (2008). Scientific literacy, environmental issues  and  PISA 2006: The 2008 Paul F-Brandwein lecture. Journal of 
Science Education and Technology, 17(6), 566-585.
9 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD 
Publishing.
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10 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.

As defined by the OECD, Table 1.2 shows the desired distribution of items by subscales. 

Table 1.2: Desired distribution of items in Science by subscales

1.2.2 Mathematical literacy

The 2015 Definition of Mathematics Literacy
Mathematics Literacy is the individual’s capacity to formulate, employ and interpret 
mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using 
mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict 
phenomena. It assists individuals to recognise the role that mathematics plays 
in the world and to make the well-founded judgements and decisions needed by 
constructive, engaged and reflective citizens.

Source: (OECD, 2016)10

PISA 2015 framework asserts that understanding Mathematics is central to a young 
person’s preparedness for life, considering the growing proportion of problems and 
situations encountered in daily life requiring some level of mathematical reasoning 
and understanding. Thus, emphasis is accentuated on the view of students as problem 
solvers and the explicit link to a variety of contexts for problems. It is therefore essential 
that young people gain mathematical reasoning skills and acquire a capacity to use 
mathematical concepts, procedures, facts and tools effectively in order to understand 
issues and solve meaningful problems.      
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Table 1.3 displays the desired distribution of items in Mathematics by aspect. 
Mathematical Processes describe what individuals do to connect the context of the 
problem with Mathematics and thereby solve the problem, as well as the capabilities 
that underlie those processes. This aspect of the assessment examines a student’s 
ability to (1) Formulate Situations Mathematically, (2) Employ Mathematical Concepts, 
Facts, Procedures and Reasoning and (3) Interpret, Apply and Evaluate Mathematical 
Outcomes. The second Mathematical aspect, the Content, refers to the ability to apply 
mathematical knowledge to the solution of meaningful contextualized problems. It 
is comprised of four content categories: (1) Change and Relationships, (2) Space and 
Shape, (3) Quantity and (4) Uncertainty and Data. The third mathematical aspect, the 
Context, ensures that the assessment reflects a broad range of uses of Mathematics, from 
everyday personal uses to the scientific demands of global problems. The Context aspect 
consists of four types: (1) Personal, (2) Occupational, (3) Societal and (4) Scientific.

In Mathematics Literacy, the PISA assessment has been designed to measure students’ 
competencies in the following three aspects as illustrated in the visual below: (1) Process, 
(2) Content and (3) Context.
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Table 1.3: Desired distribution of items by aspect of Mathematics Literacy

Source: (OECD, 2016)11

1.2.3 Reading Literacy

The 2015 Definition of Reading Literacy
Reading Literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written 
texts, in order to achieve one’s goals, develop one’s knowledge, and potential and 
participate in society.

Source: (OECD, 2016)12

11 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
12 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
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PISA 2015 framework for Reading Literacy suggests that its intention is to express the 
active, purposeful and functional application of Reading in a range of situations and 
for various purposes. Achievements in Reading Literacy are considered a prerequisite 
for successful participation in most areas of adult life (Smith et. al, 2000)13. It is, thus, 
essential to track and improve students’ achievement in Reading Literacy and to compare 
the country performance against international benchmarks.      

The Reading Literacy domain in PISA has been developed on three main task 
characteristics as illustrated in the visual below: (1) Situation, (2) Text and (3) Aspect. 

Table 1.4 reports the desired distribution of items in Reading by task characteristic. 
The first task characteristic, the Situation, refers to the four different contexts in which 
reading takes place. It includes Personal, Educational, Occupational and Public Contexts. 
The second task characteristic, the Text, represents the range of materials that is read 
and consists of four different formats: Continuous, Non-Continuous, Mixed and Multiple. 
The third characteristic, the Aspect, describes the cognitive approach that defines the 
way readers engage with a text and includes three categories: Access and Retrieve, 
Integrate and Interpret and Reflect and Evaluate.

13 Smith, M. C., Mikulecky, L., Kibby, M. W., Dreher, M. J., & Dole, J. A. (2000). What will be the demands of literacy in the workplace 
in the next millennium? Reading research quarterly, 35(3), 378-383.
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Table 1.4: Desired distribution of items in Reading by task characteristic

Source: (OECD, 2016)14

14 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing

1.3 The Importance of Participating in PISA
PISA has become an important international educational assessment to measure students’ 
performance and progress in Mathematics, Reading and Science. Many countries and 
economies choose to participate in PISA for a variety of reasons. This section outlines 
four major benefits for participating in PISA.

a. Comprehensive data on 15-year-old students and relevant stakeholders
PISA not only assesses students’ skills, knowledge and competencies in the three 
domains, but also offers the option to survey students, parents, schools and teachers 
to collect rich data on learning-related factors both at school and at home. This data 
enables policymakers to analyse performance in-depth and identify factors inhibiting or 
encouraging students’ learning. Such analyses allow policymakers to respond to needs 
and design effective educational policies and programs to improve performance.   
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b. International benchmarking of educational systems worldwide and 
understanding trends
PISA allows policymakers to compare students’ performance within countries and 
against regional and global benchmarks. As the UAE has over 20 different curricula 
offered across the country, this data is particularly useful when conducting analysis by 
school type and curriculum. PISA also provides an understanding of how well students 
perform relative to their international peers and international standards set by the 
OECD. An international comparison enables policymakers to identify the strengths 
and weaknesses of their educational systems and to accordingly set national goals and 
strategies. Furthermore, repeated participation in PISA every three years allows for the 
comparison of performance across cycles and hence deducing trends. This is especially 
important when evaluating educational policies and strategies over time. 

c. The lifelong learning component
PISA not only assesses students’ performance in Science, Mathematics and Reading 
Literacy, but also gathers information about their motivations and their learning 
strategies and their beliefs about themselves. This is driven by the conviction that to 
successfully become lifelong learners, students need to be aware of how and why they 
learn. This data is essential to promote positive changes not only in core subjects such 
as Science, Mathematics and Reading, but also to explore the extent to which school 
systems support students’ attainment of learning competencies which are critical for 
academic success and learning throughout their lives.

d. PISA as a computer-based assessment
In alignment with the rapid advancements in technology worldwide, computer-based 
assessments became the primary mode of delivery for all domains in PISA 2015. The 
rationale behind this change alludes to the need for international assessments to adapt 
to current times by advancing the technological components. Also, computer-assisted 
scoring ensures higher efficiency in the assessment process and reduces the time lag 
between collecting the data once the assessment is administered and making results 
available to participant countries to feed into educational improvement.

These important benefits of participating in PISA have led to a rapid growth over time 
in the number of participating countries and economies.  In the first PISA cycle in 2000, 
a total of 43 countries and economies participated. Fifteen years later, in PISA 2015, the 
number grew to over 70 countries, including the 34 OECD member countries. Table 1.5 
lists the countries and economies participating in PISA 2015. 
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Table 1.5: PISA 2015 Participants

The below map highlights the countries participating in PISA 2015
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PISA measures the skills and knowledge of students at a given age (15 years) rather than 
at a specific grade level; therefore, grade levels of the sampled students at the time of 
the assessment varied between Grade 7 and Grade 12 as shown in Figure 1.2 with most 
sampled students being from Grade 10 (54%) or Grade 11 (31%). 

1.4 The UAE Sample in PISA 2015
The growing economy of the UAE attracts an increasing number of expatriates of varying 
nationalities. As a result, the country educational system is characterized by a diversity 
of both curricula and student population. 

In PISA 2015, a total of 15,419 15-year-old students were sampled from the whole 
country; 179 public schools and 301 private schools participated. The number 
of participating students increased by 34% from 11,500 students in 2012. Figure 1.1 
shows a breakdown of the sampled students by emirate. The largest number of students 
was sampled from Dubai, followed by Abu Dhabi, with both emirates accounting for over 
70% of the student sample.

Figure 1.1 Number of sampled students by emirate - PISA 2015
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 Sampled students’ distribution across curricula

�ublic � ���
���

�ri�ate � ��
����ri�ate � �S

���

�ri�ate � ���
���

�ri�ate � �ndian
���

�ublic � ���
��

�ri�ate � ��
��

�ri�ate � �a�istani
��

�ri�ate � ��illipine
��

�ri�ate � �i�ed
��

Figure 1.3 shows the distribution of sampled students across curricula in the UAE. When 
examining the sample by school type, one third (33%) of the students attended public 
schools that offered the MOE curriculum in addition to 5% attending public IAT 
schools15.  This is the largest group in the sample. Private schools accounted for 62% of 
the sample with Private schools following the MOE curriculum accounting for 13%. The 
distribution is almost identical to the PISA 2012 UAE sample16.  

Figure 1.3: Distribution of sampled students across curricula

Figure 1.2: Proportion of sampled students by grade level

15 The Institute of Applied Technology (IAT) offers career-based technical education for students in the UAE.
16 Media Report – PISA 2012 Results. Preparedness for life: Skills at age 15 in the UAE. UAE, Ministry of Education, Assessments Department.
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1.5 How Did the UAE Perform in the Previous Cycle of PISA 2012?
The UAE participated in PISA for the second time in 2012 along with 64 other countries 
and economies. A total of 11,500 15-year-old students were selected across the UAE 
using the stratified random sampling technique. In that cycle, the students’ performance 
was comparable across the domains in terms of average scale scores and rankings. 

• In Science Literacy, students in the UAE scored 448 on average, which is 53 points 
below the OECD average. The country ranked 44th internationally and first across 
the Arabic-speaking countries17. 
• In Mathematics Literacy, students in the UAE scored 434 on average, which is 61 
points below the OECD average. The country ranked 48th internationally and first 
across the Arabic-speaking countries.
• In Reading Literacy, students scored 442 on average, which is 54 points below 
the OECD average. The country ranked 46th internationally and first across the 
Arabic-speaking countries.
The country Vision 2021 aims to improve the ranking of the UAE in PISA to the top 20 
achieving countries by 2021. To attain this goal, the country has invested significant 
resources in education and carefully monitored school progress. This diligent, steadfast 
effort has enabled the country to identify challenges and provide customized support 
for struggling schools and students.  

This report examines the country academic progress towards the national goal and 
provides readers with an overview of the PISA 2015 primary results. Using the PISA 
2015 data, this report investigates the following important questions:

1. How well did students in the UAE perform in PISA 2015 globally and regionally in each 
domain?
2. Did the UAE overall ranking change from 2012 to 2015?
3. How did male and female students in the UAE perform in each domain?
4. Did gender differentials in the average scores vary between 2012 and 2015?
5. How was students’ achievement in PISA 2015 distributed across the proficiency levels 
of the various domains?

The upcoming chapters provide answers to these questions in a detailed analysis of 
PISA 2015 data, allowing educational stakeholders to better understand the results and 
respond to existing challenges in order to achieve national goals by 2021.

17 In PISA 2012, participating Arabic-speaking countries included Jordan, Qatar, Tunisia and the UAE. In PISA 2015, the Arabic-
speaking countries additionally include Algeria and Lebanon.
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HIGHLIGHTS OF THIS CHAPTER

Chapter 1 introduced PISA as a highly valued international assessment 
globally and for the UAE in particular. The UAE Vision 2021 National Agenda 
has set a target of becoming amongst the top 20 highest ranking countries 
in the world in PISA.

In summary, this chapter has emphasized the following points:

• The internationally comparable outcomes of PISA provide countries with 
opportunities to benchmark their students’ performance in Mathematics, 
Science and Reading at age 15.

• PISA provides data about the country, the home and the schools, which 
enable countries to better understand contexts that promote learning and 
to examine the performance of population sub-groups.

• The UAE sample included students from all the emirates who were 
enrolled in a variety of curricula offered in the country.

• Given that PISA measures the skills and knowledge of 15-year-old students, 
grade levels of the sampled students at the time of the assessment varied in 
the UAE between Grades 7 and 12 with 84% of sampled students being in 
either Grade 10 or 11.



2
THE UAE IN A GLOBAL
CONTEXT: PISA 2015 
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CHAPTER 2 
THE UAE IN A GLOBAL
CONTEXT: PISA 2015 

This chapter examines the performance of students in the UAE across the three domains 
of Mathematics Literacy, Reading Literacy and Science Literacy. Since Science was the 
major domain of PISA 2015, the data collected in this cycle provides in-depth analyses 
of students’ performance in Science by examining the scores in Competency subscales, 
Knowledge subscales and System subscales. The performance of students in the UAE 
is then compared with that of other participating economies to understand where the 
country stands in the global rankings18.  

2.1 The Science Domain

How did 15-year-old students in the UAE rank internationally in Science Literacy in 
PISA 2015?
In PISA 2015 Science domain, 15-year-old students in the UAE scored 437 points 
hence 56 points below the OECD average, placing the country in the 35th position 
in the global rankings. The OECD average was 493, that is, 8 points lower than 
it was in PISA 2012. Table 2.1 shows the average scale scores in Science across all 
participating countries. 

18 According to the OECD, three countries (Argentina, Malaysia and Kazakhstan) were eliminated from the list of results since 
their coverage is too small to ensure comparability.
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Table 2.1: Science Literacy average scores by country19

19 The standard error is a measure of the accuracy of an estimated quantity; the smaller the standard error the more accurate 
the measure is (in this case the average).
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How did 15-year-old students in the UAE perform in Science Literacy in PISA 2015 
compared to participants from other Arabic-speaking countries?
Among participating countries within the Arabic-speaking countries, 15-year-old 
students in the UAE were the top performing in PISA 2015. The UAE was followed by 
Qatar (418), Jordan (409), Tunisia and Lebanon who both had the same average score 
(386). The lowest performing Arab country was Algeria (376). Figure 2.1 shows the 
average scores in Science across participating Arabic-speaking countries.

Figure 2.1: A comparison of overall Science Literacy within Arabic-speaking countries– 
PISA 2015

Back to TOC

         Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.

How did 15-year-old students in the top achieving countries compare between PISA 
2012 and PISA 2015 in Science Literacy?
Singapore was the top performing country among the 70 participating countries and 
economies whose results were reported. Its average score was 556, 63 points above the 
OECD average. Following Singapore, the top four performing countries were Japan (538), 
followed by Estonia (534), Chinese Taipei (532) and Finland (531). When comparing 
average scale scores between PISA 2012 and PISA 2015, it appears that Singapore and 
Chinese Taipei improved their scores by five and nine points respectively, with Chinese 
Taipei being the most improved in Science within the top five performing countries. In 
PISA 2015, Japan, Estonia and Finland all witnessed drops in their scores from PISA 
2012. Japan average scale score dropped by nine points, Estonia by seven points and 
Finland by fourteen points which is the largest drop in Science scores within the top 
5 performing. Figure 2.2 shows a comparison of the average scale scores of the top 5 
performing countries between PISA 2012 and PISA 2015 in Science Literacy. 

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.
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Figure 2.2: A comparison of overall Science Literacy in the top 5 countries in PISA 2012 
and 2015

2.2 The Mathematics Domain

How did 15-year-old students in the UAE rank internationally in Mathematics Literacy 
in PISA 2015?
In Mathematics Literacy, the OECD average score was 490, which dropped by four 
points from PISA 2012 (494). Table 2.2 shows the average scale scores in PISA 2015 
across all participating countries. 15-year-old students in the UAE scored 427 on 
average in Mathematics Literacy, which ranked the country 37th. 

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.
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Table 2.2: Mathematics Literacy average scores by country20

20 The standard error is a measure of the accuracy of an estimated quantity; the smaller the standard error the more accurate 
the measure is (in this case the average).
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How did 15-year-old students in the UAE perform in Mathematics Literacy in PISA 2015 
compared to participants from other Arabic-speaking countries?
The UAE was the highest performing country within the Arabic-speaking countries 
and scored 25 points above Qatar (402) followed by Lebanon (396) and Jordan (380). 
Tunisia and Algeria were the two lowest performing Arabic-speaking countries (367 
and 360, respectively). Figure 2.3 compares the average scale scores of participating 
Arabic-speaking countries in Mathematics Literacy.

Figure 2.3: A comparison of overall Mathematics Literacy within Arabic-speaking 
countries - PISA 2015

How did 15-year-old students in the top achieving countries compare between PISA 
2012 and PISA 2015 in Mathematics Literacy?
The highest performing country was Singapore, whose students scored 564 on average, 
followed by Hong Kong (548), Macao (544), Chinese Taipei (542) and Japan (532). It 
is notable that Asian economies occupied the top seven positions. When comparing 
average scale scores between PISA 2012 and PISA 2015, it appears that Macau was the 
only participant amongst the top five performing countries who improved its score in 
Mathematics Literacy, increasing its average score by six points. In PISA 2015, Singapore, 
Hong Kong, Chinese Taipei and Japan all witnessed drops in their scores from PISA 
2012. Singapore average scale score dropped by nine points, Hong Kong by 13 points, 
Japan by four points and Chinese Taipei by eighteen points which is the largest drop in 
Mathematics scores within the top 5 performing. Figure 2.4 shows a comparison of the 
average scale scores of the top 5 performing countries between PISA 2012 and PISA 
2015 in Mathematics Literacy. 

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.



44 

Figure 2.4: A comparison of overall Mathematics Literacy in the top 5 countries in PISA 
2012 and 2015

2.3 The Reading Domain

How did 15-year-old students in the UAE rank internationally in Reading Literacy in 
PISA 2015?
In Reading Literacy, the OECD average was 493, which dropped by three points from 
the previous PISA cycle. 15-year-old students in the UAE scored 434 on average in 
Reading Literacy and ranked 34th internationally. The UAE average was 59 points 
below the OECD average. Table 2.3 reports the average scale scores in Reading Literacy 
across the participating countries and economies.

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.
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Table 2.3: Reading Literacy average scores by country21

21 The standard error is a measure of the accuracy of an estimated quantity; the smaller the standard error the more accurate 
the measure is (in this case the average).
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4.41355751

     Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.

OECD average

How did 15-year-old students in the UAE perform in Reading Literacy in PISA 2015 
compared to participants from other Arabic-speaking countries?
Among Arabic-speaking countries, the UAE was again the highest performing 
country and it scored 26 points above Jordan (408) followed by Qatar (402) and Tunisia 
(361). Algeria and Lebanon were the two lowest performing Arabic-speaking countries 
(348 and 347, respectively). Figure 2.5 compares the UAE average scale scores in Reading 
Literacy to those of participating Arabic-speaking countries.

Figure 2.5: A comparison of overall Reading Literacy within Arabic-speaking countries– 
PISA 2015

How did 15-year-old students in the top achieving countries compare between PISA 
2012 and PISA 2015 in Reading Literacy?
The highest performing country was Singapore, which also achieved the highest score in 
Science and Mathematics. Students in Singapore scored on average 535, hence 45 points 
above the OECD average. Hong Kong and Canada ranked 2nd at 527, followed by  Finland 
(526) and Ireland (521). When comparing average scale scores between PISA 2012 and 
PISA 2015, it appears that Canada and Finland improved their scores by four and two 
points respectively, with Canada being the most improved in Reading within the top five 
performing countries. In PISA 2015, Singapore, Hong Kong and Ireland all witnessed 
drops in their scores from PISA 2012. Singapore average scale score dropped by seven 
points, Ireland by two points and Hong Kong by eighteen points which is the largest 
drop in Reading scores within the top 5 performing. Figure 2.6 shows a comparison of 
the average scale scores of the top 5 performing countries between PISA 2012 and PISA 
2015 in Reading Literacy. 

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.
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Figure 2.6: A comparison of overall Reading Literacy in the top 5 countries in PISA 2012 
and 2015

4.41355751

 A global comparison of overall reading literacy

Note: Numbers in parantheses show country rankings in the domain.
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HIGHLIGHTS OF THIS CHAPTER

Chapter 2 presented the achievement of 15-year-old students in the UAE 
in Mathematics, Science and Reading in the international context and 
compared the country ranking to the other Arabic-speaking countries for 
each subject. The chapter also presented a comparison between PISA 2012 
and PISA 2015 of the top five performing countries.

In summary, the chapter has emphasized the following points:
• Students in the UAE are still performing below the OECD average in all 
domains.

• Students in the UAE scored an average of 437 in Science, placing the 
country 35th in the global rankings. Among participating countries within 
the Arab world, the UAE was the top performing country.

• In Mathematics, students in the UAE scored 427 on average, 63 points 
below the OECD average and ranked the country 37th on the international 
scale. Nevertheless, the UAE was the highest performing country within the 
Arab world.

• In Reading, students in the UAE scored 434 on average, 59 points below 
the OECD average and ranked 34th on the international scale. Nevertheless, 
among countries within the Arabic-speaking countries, the UAE was again 
the highest performing country.

• Comparisons between PISA 2012 and PISA 2015 of the top 5 performing 
countries reveal a general decreasing trend of average scores across all 
three domains.
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CHAPTER 3 
HOW DID STUDENTS IN THE 
UAE PERFORM IN PISA 2015? 

The previous chapter compared the performance of students in the UAE with that 
of their international peers and discussed where the country stands in Science, 
Mathematics and Reading. This chapter describes trends in achievement from PISA 
2009+, PISA 2012 until PISA 2015. It also focuses in detail on the performance 
of students in the UAE in PISA 2015 and examines their overall performance in 
the Science subscales and gender differentials in each domain. An understanding 
of performance differentials by gender will assist policymakers and education experts 
in designing effective instructional curricula, understanding contributing factors to 
successful schools and students and developing evidence-based policies to improve 
overall performance. 

3.1 Trends in Achievement – PISA 2009+, PISA 2012 and PISA 2015
As shown in Figure 3.1, average scores of students in the UAE decreased in 
comparison with PISA 2012 results in all three domains but slightly increased 
in Mathematics and Reading in comparison with PISA 2009+. A closer look at the 
other participating countries whose scores also decreased in comparison with the 
2012 cycle, reveal that 39 countries saw a decrease in their Science scores with Turkey 
registering the largest decrease of 38 points. In Mathematics, 35 countries registered a 
decrease in their scores with Korea having the largest drop with 30 points. In Reading, 
scores dropped in 34 countries with Turkey registering the largest decline of 47 points. 
It should be noted that the number of participating countries whose results were 
reported was 67 countries in PISA 2015, 65 countries in PISA 2012 and 75 countries 
in PISA 2009+.
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Figure 3.1: Comparison of average scores in Science, Mathematics and Reading between 
three cycles PISA 2009+, PISA 2012 and PISA 2015

Average scores in Science, Mathematics and Reading 
compared to PISA 2012

3.1.1 Trends in Achievement in Science Literacy
In Science Literacy, the average score declined by 11 points from PISA 2012 
dropping from 448 points to 437 points and by one point in comparison with PISA 
2009+.  The OECD average score also registered a decline of nine points from the 2012 
and 2009 cycles going from 501 points (in both 2009+ and 2012) to 493. The country 
international ranking of 35th improved by nine ranks in comparison with PISA 
2012, and by 13 ranks in comparison with the PISA 2009+ cycle where the UAE ranked 
48th in Science.

3.1.2 Trends in Achievement in Mathematics Literacy
In Mathematics Literacy, the UAE average score decreased by seven points in 
comparison with results from PISA 2012, going from 434 points to 427 points; but it 
increased by six points from the 2009+ cycle. Overall, the country ranking improved 
moving up from the 50th position in PISA 2009+ and 48th in PISA 2012 to the 37th 
position in PISA 2015. The OECD average decreased by four points from 494 in PISA 
2012 to 490 in 2015. It was the highest in PISA 2009+ with a score of 496 points.

3.1.3 Trends in Achievement in Reading Literacy
In Reading Literacy, the UAE average score dropped by eight points from PISA 
2012, going from 442 points in 2012 to 434 points in 2015. It increased by three points 
when compared to the 2009+ cycle. Overall, the country ranking improved by moving 
up from the 48th position in 2009+, to 46th in 2012 to 34th in 2015. The OECD average 
in Reading dropped by three points in PISA 2015 going from 496 points to 493 points 
but it was equal to the one achieved in 2009+. 
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As explained previously, the Vision 2021 sets a goal that the UAE should rank within the 
top 20 performing countries in PISA by the year 2021. To achieve this, the country needs 
to improve its international ranking by at least 15 positions in Science, 17 positions in 
Mathematics and 14 positions in Reading by the year 2021. With the UAE government 
substantial and continuous investment in education, the gradual enhancement of 
students’ performance will result in an improvement in the country international 
rankings in upcoming PISA cycles. 

The below visual summarizes the achievement of the UAE in all three domains. It also 
shows the change in scores between PISA 2012 and PISA 2015 and the ranks by growth.

The following section delves into the details of the results of students’ performance in 
the UAE on a subdomain level in Science, the major domain of PISA 2015.

3.2 Performance of Students in the UAE in Science in PISA 2015 
In Science Literacy, the main subject of PISA 2015, students in the UAE scored an average 
of 437 in PISA 2015.  Since Science was the major domain in PISA 2015, analyses by 
subscales revealed the following results as shown in Figure 3.2. Overall, students in 
the UAE performed below the OECD average in Science across all subscales.

• In the Competency subscales, students in the UAE scored highest and equally in 
Explaining Phenomena Scientifically and Interpreting Data and Evidence Scientifically 
with an average score of 437. They scored the lowest in Evaluating and Designing 
Scientific Enquiry (431).
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• In the Content subscales, they scored higher in the Content subscale (437 points) than 
in the Procedural and Epistemic subscale (435). 

• In the System subscales, they scored highest in Living Science (438) followed by Earth 
and Space (435). They scored the lowest on Physical Science (434). It should be noted 
that the scores for Earth and Space and Physical Science were very close with only one 
point difference, which suggests a consistent achievement across the three subscales. 

Figure 3.2: Students’ average scores in the UAE in Science subscales

3.3 Achievement by Gender
In this section, gender differentials in PISA 2015 are described. Figure 3.3 suggests that 
female students outperformed male students in all domains in PISA 2015, just 
like they did in PISA 2012.

3.3.1 Gender Differentials in Overall Achievement by Domain
• In Science, female students scored 449, whereas male students scored 424, on 
average. This difference of twenty-five points was found to be statistically significant. 
Female students appear to be ahead of their male peers in Science by almost a half year 
of schooling22.

22 Around 40 points in the PISA scales are considered equivalent to one year of formal schooling.
OECD (2014), PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Students Performance in Mathematics, Reading and Science 
(Volume I, Revised edition, February 2014), PISA, OECD Publishing.  
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• In Mathematics, female students scored 431, seven points higher than male students 
who scored 424 on average. This difference of seven points was not found to be 
statistically significant.

• In Reading, the gender differential was the widest, where female students outperformed 
male students by 50 points (458 and 408, respectively). This difference was found to be 
statistically significant. Female students appear to be ahead their male peers in Reading 
by almost one year of schooling. 

Figure 3.3: Students’ average scores by gender across the three domains

Note: Statistically significant differences are indicated by an aterisk

Comparing the above gender differentials to the ones observed in PISA 2012, one can 
note that the gender gap narrowed slightly by three points from 28 points to 25 points 
in PISA 2015 in Science, increased by 7 points in Mathematics and was reduced by six 
points in Reading.
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Note: Statistically significant differences are indicated by an aterisk

3.3.2 Gender Differential in Achievement in Science Literacy by Subscales
How did boys and girls perform in PISA 2015 in Science in the UAE?
Further analyses were carried out on PISA 2015 data to explore gender differentials in 
the major domain, Science Literacy, at subscales level.

• Competency subscales: Figure 3.4 shows gender differentials in the Competency 
subscales. The largest gender differential was found in Evaluating and Designing 
Scientific Enquiry. In this Competency area, female students outperformed male students 
by 33 points (447 and 414, respectively). This difference was found to be statistically 
significant. Female students appear to be ahead their male peers by almost three quarters 
of a schooling year. It is notable that, while female students performed similarly across 
the three competency areas, male students achieved lower in Evaluating and Designing 
Scientific Enquiry than in the other two competencies. 

Figure 3.4: Science Competency subscales average scores by gender

• Knowledge subscales: Figure 3.5 examines gender differentials in the Knowledge 
subscales. The widest gender differential was found in Procedural and Epistemic 
Knowledge, where female students outperformed male students by 30 points (450 
and 420, respectively). This difference was found to be statistically significant. Female 
students appear to be ahead their male peers in almost a half of a year of school in the 
Knowledge subscales. The gender differential was also wide in Content with 22 points 
difference, which was also found to be statistically significant.
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Figure 3.5: Science Knowledge subscales average scores by gender

Note: Statistically significant differences are indicated by an aterisk

• System subscales: Figure 3.6 displays gender differentials in the System subscales. 
Across the three subscales of the System subscales, female students outperformed male 
students by 20 points or more. This difference was found to be statistically significant 
across all three subscales. Female students appear to be ahead their male peers by almost 
more than half a year in the System subscales. The gender differential stood out in Earth 
and Space, where the difference between female and male students was 30 points (450 
and 420, respectively).

Figure 3.6: Science System subscales average scores by gender

Note: Statistically significant differences are indicated by an aterisk
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HIGHLIGHTS OF THIS CHAPTER

Chapter 3 presented trends in achievement from PISA 2009+, 2012 and 
2015, in addition to the performance of 15-year-olds in Mathematics, 
Science and Reading and highlighted gender differentials in PISA 2015.
In summary, it discussed the following points:

• The UAE registered ranking improvements in all three domains in 
comparison with the 2009+ cycle and the 2012 cycle.

• In Science, students in the UAE scored an average of 437 in PISA 2015, 11 
points below the score observed in PISA 2012. 

• In the Science Competency subscales, students in the UAE scored highest 
and equally in Explaining Phenomena Scientifically and Interpreting Data 
and Evidence Scientifically. In the Science Knowledge subscales, students 
in the UAE scored better in Content Knowledge than in Procedural and 
Epistemic Knowledge with a difference of two points in the average score. In 
the Science System subscales, there were no notable differences; students 
performed similarly across the three subscales.

• In Mathematics, students in the UAE scored 427 on average in Mathematics 
in PISA 2015, which represented a decline in seven points from PISA 2012. 
In Reading, they achieved 434 and the average score fell by eight points 
from PISA 2012. 

• Gender differentials analyses revealed that female students outperformed 
male students in all domains. In Science, the major subject of PISA 2015, 
female students scored 449, whereas male students scored 424, on average. 
The difference in average scores slightly narrowed by three points when 
compared to PISA 2012.  The gender differential was the widest in Reading 
in PISA 2015 and was observed although to a lesser extent in Mathematics.  
Difference in achievement between males and females was found to be 
statistically significant in Science and Reading.
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CHAPTER 4 
THE PROFICIENCY LEVEL 
DISTRIBUTION OF STUDENTS 
IN THE UAE 

The analyses in the previous chapters focused on the average scores of students’ 
performance in PISA 2015 in Science, Mathematics and Reading. In this chapter, 
achievement of students in the UAE in PISA 2015 will be analysed in terms of proficiency 
levels - which describes the sets of skills and knowledge that students have at each level. 
This provides evidence that students in the UAE achieved a wide range of scores, some 
students classified as high achievers while others categorized as underperformers. 
For the UAE to rank amongst the top 20 performing countries by 2021, gaining insight 
into the proportion of students at each proficiency level may guide strategic resource 
allocations and shape future educational reform. 

4.1 Defining the Proficiency Levels in PISA
Proficiency levels describe particular sets of skills and knowledge that students 
are expected to have. The OECD defines six proficiency levels, with Level 1 being the 
lowest and Level 6 as the highest. For example, students at Level 6 in Mathematics can 
“conceptualize, generalize and utilize information based on their investigations and 
modelling of complex problem situations and can use their knowledge in relatively 
non-standard contexts” (OECD, 2016)23. Students at the other end of the spectrum at 
Level 1 are only able to answer “questions involving familiar contexts where all relevant 
information is present and the questions are clearly defined” (OECD, 2016)24. Students 
not achieving Level 1 are classified as below Level 1 in this report. The OECD defines 
Level 2 as a reference level. Students at or above this level are considered to have the 
necessary set of skills and knowledge to succeed in today advanced knowledge economy.

23 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
24 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing
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There are six proficiency levels of the Science Literacy domain as shown in Figure 4.1, 
with Level 6 being the highest and set at 708, followed by Level 5 set at 633, Level 4 at 
559 and Level 3 at 484. In PISA 2015, the OECD considered level 2 as the baseline level. 
Students at this level and above are considered having the necessary skills to participate 
fully in modern society. This marks a change in comparison with PISA 2012 where level 
3 was considered the baseline level. A detailed description of each proficiency level in 
each domain is provided with associated cut-off scores in Appendix 1. It should be noted 
that these scores differ across the three domains. 

Figure 4.1: Proficiency level cut scores in Science in PISA 2015

25 Proficiency level percentages do not add up to exactly 100 due to rounding

335              409    484   559 633    708

4.2 Distribution of Students over the PISA 2015 Proficiency Levels 

4.2.1 Distribution of Students over the PISA Proficiency Levels by Domain
Across all three domains, results revealed a decrease in the percentage of students 
achieving at Level 2 or above and an increase in the percentage of students 
achieving at Level 1 or below. Figure 4.2 displays the proficiency Level distribution in 
each domain for all students in the UAE25. 

In Science, 58% of the students achieved Level 2 or above, of which 27% achieved Level 
2, 19% Level 3, 9% Level 4, 3% Level 5 and 0.2% Level 6. The percentage dropped from 
the previous cycle by six points (64%). At the lower tail of the distribution, 42% of the 
students achieved Level 1 or below Level 1. This percentage rose by six points from 36% 
in PISA 2012.

In Mathematics, 52% of the students achieved Level 2 or above of which 23% achieved 
level 2, 16% Level 3, 9% Level 4, 3% Level 5 and 0.6% Level 6. This result is a slight drop 
from the 54% in PISA 2012. On the other hand, the percentage of students performing 
at or below Level 1 rose from 46% to 48%. 
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In Reading, 60 % of students achieved Level 2 or above of which 25% achieved level 
2, 21% Level 3, 11% Level 4, 3% Level 5 and 0.3% Level 6. This percentage of 60% of 
students at Level 2 and above in Reading marks a five-point decrease from PISA 2012 
(65%). At the lower end of the distribution, 40% of students achieved at or below Level 
1, which is a five-point increase in comparison with PISA 2012. 

The high percentages varying from 40% to 49% at or below Level 1 in the proficiency 
levels constitute an important indicator for policy makers to make the necessary changes 
and attempt to reduce these percentages at the lower end of the distribution.

Figure 4.2: The proficiency level distribution of students in the UAE in each domain in 
PISA 2015
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4.2.2 Gender Differentials in Proficiency Levels
Further analyses in the proficiency level distribution revealed gender differentials in 
Science and Reading but not in Mathematics as shown in Figure 4.3.

In Science, 65% of female students performed at or above Level 2, whereas only 51% 
of male students did. The percentages decreased from PISA 2012 in both gender groups, 
and the gender differential narrowed by only one percentage point from 15% to 14%. 
At the lower tail of the distribution, the percentage of students performing at or below 
Level 1 increased in both groups. Among male students, the percentage rose from 43% 
to 49%; among female students, it increased from 28% to 35%. 

In Mathematics, gender differentials were much narrower than those observed in 
Science and Reading, as was the case in the previous cycle. In both gender groups, close 
to 50% of students achieved Level 2 or above. The difference was four percentage points, 
with female students outperforming male students (53% and 49%, respectively). At the 
other end of the distribution, just over 50% of male students and 47% of female students 
could not achieve Level 2. These results are close to those found in PISA 2012.   65 

In Reading, gender differentials were wider than those observed in Science and 
Mathematics. 48% of male students achieved Level 2 or above, whereas 70% of 
female students did. The difference was 22 percentage points, which narrowed from 
26 percentage points in the previous cycle. At the lower level of the distribution, only 
30% of the female students performed at or below Level 1, whereas just over half of the 
male students did so. This difference of 22 percentage points was the widest across the 
domains. Yet, compared with the gender differentials in the previous cycle, it decreased 
by four percentage points.

Figure 4.3: The proficiency level distribution by gender in each domain
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HIGHLIGHTS OF THIS CHAPTER

Chapter 4 reported findings on the distribution of students’ performance 
in the UAE based on the PISA 2015 proficiency levels in each domain and 
by gender. Scores indicated an increase in the percentage of students at or 
below Level 1 in Science and Reading from the previous PISA cycle in 2012, 
while that figure remained unchanged for Mathematics.

In summary, this chapter has deduced the following points:

• There has been a consistent decrease in the proportion of students 
achieving at Level 2 or above and a concurrent increase in those achieving 
at or below Level 1 in all three domains.

• In Science, 58% of sampled students reached a proficiency Level of 2 or above.

• In Mathematics, 52% of sampled students reached a proficiency Level of 
2 or above.

• In Reading, 60% of sampled students reached a proficiency Level of 2 
or above.

• Gender differentials in proficiency levels existed in Science and Reading 
but not in Mathematics. In Science, 65% of girls achieved Level 2 or above 
versus 51% of boys. At the other end of the distribution, 35% of girls 
achieved Level 1 or below versus 49% of boys. In Reading, 70% of girls 
were at Level 2 or above versus 48% of boys; while only 30% of girls scored 
at or below Level 1 and 52% of boys reached the same level.  
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CONCLUSION

In 2015, a sample of over 15,000 fifteen-year-old students in the UAE took part in PISA 
2015. This was the third time whereby all UAE participated in this global assessment. PISA 
provides education stakeholders in the UAE with vital and comprehensive data about 
teaching and learning in Science, Mathematics and Reading for 15-year-old students 
nearing the end of compulsory education. Additionally, the data enables policymakers 
to monitor educational progress and growth in these domains across different cycles 
and to compare the country performance to regional and international benchmarks. 
PISA data is immensely useful for education stakeholders as the assessment provides 
them with the information necessary to improve the performance of students, teachers 
and school leaders - in the aim of meeting the ultimate goal of Vision 2021 in regards to 
putting the UAE on the map as a global leader in education.  

This report has described the performance of the UAE in PISA 2015 in each domain, with 
a particular focus on Science Literacy, by analysing the country achievement compared 
to global and regional Arabic-speaking participants. The report additionally presented 
the achievement of students on the three Science subscales.  Gender differentials were 
also examined at the domain level and in terms of proficiency level, in addition to trends 
in achievement starting from PISA 2009+, PISA 2012 and until PISA 2015. 

The UAE Performance in PISA 2015: Results in Brief
The UAE is still performing below the OECD average in all three domains in PISA 2015; 
however, it outperformed all other Arabic-speaking countries participating in this cycle 
thereby maintaining its leading position held in PISA 2012. Average scores were similar 
across all three domains. In Science, students in the UAE scored an average of 437. In 
Mathematics, students scored an average of 427 and 434 in Reading. In all domains, 
the average scores in the UAE declined compared to PISA 2012. It should be noted that 
similarly the OECD average in all three domains also registered a decline in scores in 
PISA 2015, when compared to PISA 2012. 

Because Science was the major domain of PISA 2015, student performance on Science 
subscales was analysed in depth. In the Science Competency subscales, students in the 
UAE scored highest and equally in Explaining Phenomena Scientifically and Interpreting 
Data and Evidence Scientifically. In the Science Knowledge subscales, students in the 
UAE scored better in Content Knowledge than in Procedural and Epistemic Knowledge 
with a difference of two points in the average score. In the Science System subscales there 
were no notable differences; students performed similarly across the three subscales. 
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Female students outperformed male students in all domains. In Science, female students 
scored 449, whereas male students scored 424, on average. The gender differential was 
the widest in Reading; gender differentials were also found in Mathematics but to a 
lesser extent.   

In terms of proficiency levels, across all three domains there was a decrease in students 
achieving at Level 2 or above; and there was a concurrent increase in those at or below 
Level 1. Gender differentials in proficiency levels existed in Science and Reading but not 
in Mathematics. In Science, 65% of girls achieved Level 2 or above, while 51% of boys 
were able to match this accomplishment. In Reading, 70% of girls were at Level 2 or 
above versus 48% of boys; at the other end of the distribution, only 30% of girls scored 
at or below Level 1 while 52% of boys reached the same level. 

The UAE is committed to attempt to reach the UAE Vision 2021 goal of becoming one 
of the top 20 in PISA by 2021. PISA 2015 revealed a ranking of 35th in Science, 37th in 
Mathematics and 34th in Reading. This means that an international improvement by 15 
positions in Science, 17 in Mathematics and 14 in Reading, is needed. Improvements in 
ranking were achieved in all three domains in comparison with the PISA 2012 cycle.  To 
reach the intended goal by 2021, the Ministry of Education needs to continue to exert its 
efforts in improving student performance across the emirates, domains and grade levels.
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Benchmark A standard, or point of reference, against which things 
can be compared, assessed, measured or judged

Compulsory education Compulsory education refers to a period of education 
that is required of all persons and is imposed by law

Framework A basic structure that helps understand and make 
sense of complex systems

Knowledge-based   
economy

The knowledge-based economy is an expression coined 
to describe trends in advanced economies towards 
greater dependence on knowledge, information and 
high skill levels and the increasing need for ready 
access to all of these by the business and public sectors.

Mathematics Literacy Mathematics Literacy is the individual’s capacity to 
formulate, employ and interpret mathematics in a 
variety of contexts.

MOE Ministry of Education

OECD The Organization for Economic Co-operation and 
Development

PISA Programme for International Student Assessment

Proficiency levels A scale that maps PISA scores to well-defined skills 
in each domain. Level 2 is identified by the OECD as 
the minimum required to successfully function in 
today knowledge economy while Level 5 or above 
characterizes high achievement.

Random sampling Technique where researchers select a group of 
subjects (a sample) for study from a larger group (a 
population). Each individual is chosen entirely by 
chance and each member of the population has an 
equal chance of being included in the sample.

GLOSSARY
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Reading Literacy Reading Literacy is understanding, using, reflecting on 
and engaging with written texts, in order to achieve 
one’s goals, develop one’s knowledge and potential and 
participate in society.

Science Literacy Scientific Literacy is the ability to engage with science 
related issues and with the ideas of science, as a 
reflective citizen.

Standard deviation A measure of variation within data; it is set by the 
OECD to a constant 100 in PISA.

Standard error The standard error is a measure of the accuracy of an 
estimated quantity; the smaller the standard error the 
more accurate the measure is.

Statistically significant Measurements used to assess the likelihood of 
observing the sample trends in the population. When a 
trend is said to be statistically significant’ it means that 
it is highly likely to be observed in the population. For 
the analyses in this report, statistical significance was 
set at 95% confidence levels.

Stratified sample A sample that is drawn from a number of separate 
strata of the population, rather than at random from 
the whole population, in order that it should be 
representative.
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APPENDIX:
PROFICIENCY LEVELS 
DESCRIPTIONS26

Level 6
708

At Level 6, students can consistently identify, explain and apply 
scientific knowledge and knowledge about science in a variety of 
complex life situations. They can link different information sources and 
explanations and use evidence from those sources to justify decisions. 
They clearly and consistently demonstrate advanced scientific thinking 
and reasoning and they use their scientific understanding in support of 
solutions to unfamiliar scientific and technological situations. Students 
at this level can use scientific knowledge and develop arguments in 
support of recommendations and decisions that center on personal, 
social or global situations. 

Level 5
633

At Level 5, students can identify the scientific components of many 
complex life situations, apply both scientific concepts and knowledge 
about science to these situations and can compare, select and evaluate 
appropriate scientific evidence for responding to life situations. 
Students at this level can use well-developed inquiry abilities, link 
knowledge appropriately and bring critical insights to situations. 
They can construct explanations based on evidence and arguments 
based on their critical analysis. 

Level 4
559

At Level 4, students can work effectively with situations and issues that 
may involve explicit phenomena requiring them to make inferences 
about the role of science or technology. They can select and integrate 
explanations from different disciplines of science or technology and link 
those explanations directly to aspects of life situations. Students at this 
level can reflect on their actions and they can communicate decisions 
using scientific knowledge and evidence. 

Science - Proficiency Levels Descriptions

26 OECD (2016). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.    
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Level 3
484

At Level 3, students can identify clearly described scientific issues 
in a range of contexts. They can select facts and knowledge to 
explain phenomena and apply simple models or inquiry strategies. 
Students at this level can interpret and use scientific concepts from 
different disciplines and can apply them directly. They can develop 
short statements using facts and make decisions based on scientific 
knowledge.

Level 2
409

At Level 2, students have adequate scientific knowledge to provide 
possible explanations in familiar contexts or draw conclusions based 
on simple investigations. They are capable of direct reasoning and 
making literal interpretations of the results of scientific inquiry or 
technological problem solving. 

Level 1
335

At Level 1, students have such a limited scientific knowledge that it 
can only be applied to a few, familiar situations. They can present 
scientific explanations that are obvious and follow explicitly from 
given evidence.

Below 
Level 1

Students scoring below Level 1 usually do not succeed at the most 
basic levels of Science that PISA measures. Such students will have 
serious difficulties in using Science to benefit from further education 
and learning opportunities and in participating in life situations 
related to Science and technology.
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Mathematics - Proficiency Levels Descriptions

Level 6
669

At Level 6 students can conceptualise, generalise and utilise 
information based on their investigations and modelling of complex 
problem situations. They can link different information sources and 
representations and flexibly translate among them. Students at this level 
are capable of advanced mathematical thinking and reasoning. These 
students can apply this insight and understandings along with a mastery 
of symbolic and formal mathematical operations and relationships to 
develop new approaches and strategies for attacking novel situations. 
Students at this level can formulate and precisely communicate their 
actions and reflections regarding their findings, interpretations, 
arguments and the appropriateness of these to the original situations. 

Level 5
607

At Level 5 students can develop and work with models for complex 
situations, identifying constraints and specifying assumptions. 
They can select, compare and evaluate appropriate problem solving 
strategies for dealing with complex problems related to these 
models. Students at this level can work strategically using broad, 
well-developed thinking and reasoning skills, appropriate linked 
representations, symbolic and formal characterisations and insight 
pertaining to these situations. They can reflect on their actions and 
formulate and communicate their interpretations and reasoning. 

Level 4
545

At Level 4 students can work effectively with explicit models for complex 
concrete situations that may involve constraints or call for making 
assumptions. They can select and integrate different representations, 
including symbolic ones, linking them directly to aspects of real- world 
situations. Students at this level can utilise well-developed skills and 
reason flexibly, with some insight, in these contexts. They can construct 
and communicate explanations and arguments based on their 
interpretations, arguments and actions. 

Level 3
482

At Level 3 students can execute clearly described procedures, including 
those that require sequential decisions. They can select and apply 
simple problem solving strategies. Students at this level can interpret 
and use representations based on different information sources and 
reason directly from them. They can develop short communications 
reporting their interpretations, results and reasoning.
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Level 2
420

At Level 2 students can interpret and recognise situations in contexts 
that require no more than direct inference. They can extract relevant 
information from a single source and make use of a single representational 
mode. Students at this level can employ basic algorithms, formulae, 
procedures, or conventions. They are capable of direct reasoning and 
making literal interpretations of the results. 

Level 1
358

At Level 1 students can answer questions involving familiar contexts 
where all relevant information is present and the questions are clearly 
defined. They are able to identify information and to carry out routine 
procedures according to direct instructions in explicit situations. They 
can perform actions that are obvious and follow immediately from the 
given stimuli. 

Below 
Level 1

Students below Level 1 may be able to perform very direct and 
straightforward mathematical tasks, such as reading a single value 
from a well-labeled chart or table where the labels on the chart match 
the words in the stimulus and question, so that the selection criteria 
are clear and the relationship between the chart and the aspects of the 
context depicted are evident and performing arithmetic calculations 
with whole numbers by following clear and well-defined instructions.
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Reading - Proficiency Levels Descriptions

Level 6
698

Tasks at Level 6 typically require the student to make multiple inferences, 
comparisons and contrasts that are both detailed and precise. They 
require demonstration of a full and detailed understanding of one or 
more texts and may involve integrating information from more than 
one text. Tasks may require the student to deal with unfamiliar ideas 
in the presence of prominent competing information and to generate 
abstract categories for interpretations.

Level 5
626

Tasks at Level 5 that involve retrieving information require the student 
to locate and organize several pieces of deeply embedded information, 
inferring which information in the text is relevant. Reflective tasks 
require critical evaluation or hypotheses, drawing on specialized 
knowledge. Both interpreting and reflective tasks require a full and 
detailed understanding of a text whose content or form is unfamiliar. 
For all aspects of Reading, tasks at this level typically involve dealing 
with concepts that are contrary to expectations.

Level 4
553

Tasks at Level 4 that involve retrieving information require the student 
to locate and organize several pieces of embedded information. 
Some tasks at this level require interpreting the meaning of nuances 
of language in a section of text by taking into account the text as a 
whole. Other interpretative tasks require understanding and applying 
categories in an unfamiliar context. Reflective tasks at this level require 
the student to use formal or public knowledge to hypothesize about or 
critically evaluate a text. The student must demonstrate an accurate 
understanding of long or complex texts whose content or form may be 
unfamiliar. 

Level 3
480

Tasks at Level 3 require the student to locate and in some cases, 
recognize the relationship between several pieces of information that 
must meet multiple conditions. Interpreting tasks at this level require 
the student to integrate several parts of a text in order to identify a main 
idea, understand a relationship, or construe the meaning of a word 
or phrase. The student needs to take into account many features in 
comparing, contrasting, or categorizing. Often the required information 
is not prominent or there is much competing information; or there are 
other obstacles in the text, such as ideas that are contrary to expectation 
or negatively worded. 
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Level 2
407

Tasks at Level 2 require the student to locate one or more pieces 
of information that may have to be inferred and may have to meet 
several conditions. Others require recognizing the main idea in a 
text, understanding relationships, or construing meaning within a 
limited part of a text when the information is not prominent and the 
student must make low-level inferences. Tasks at this level may involve 
comparisons or contrasts based on a single feature in the text.

Level 1a
335

Tasks at Level 1a require the student to locate one or more 
independent pieces of explicitly stated information, recognize the 
main theme or author’s intent in a text about a familiar topic, or make 
a simple connection between information in the text and common, 
everyday knowledge. The required information in the text is usually 
prominent and there is little, if any, competing information. The 
student is explicitly directed to consider relevant factors in the task 
and in the text. 

Level 1b
262

Tasks at Level 1b require the student to locate a single piece of explicitly 
stated information in a prominent position in a short, syntactically 
simple text with a familiar context and text type, such as a narrative or 
a simple list. The text typically provides support to the student, such as 
repetition of information, picture, or familiar symbols. There is minimal 
competing information. In tasks requiring interpretation, the student 
may need to make simple connections between adjacent pieces of 
information.
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تتطلــب المهمــات مــن الطالــب فــي المســتوى 2 تحديــد بعــض المعلومــات التــي 
ــاج إلــى االســتدالل أو اإليفــاء بشــروط متعــددة. وتتطلــب مهمــات أخــرى  قــد تحت
ــى فــي قســم  ــل المعن ــز الفكــرة الرئيســة فــي النــص وفهــم العالقــات وتأوي تميي
ــارزة ويحتــاج الطالــب إلــى القيــام  قصيــر مــن النــص حيــث تكــون المعلومــات غيــر ب
باالســتدالل البســيط. وعلــى الطالــب فــي هــذا المســتوى أيًضــا التمكــن مــن القيــام 

بمقارنــات ومقابــالت وفــق ســمة واحــدة فــي النــص.

المستوى 2
407

يتطّلــب المســتوى 1 )أ) مــن الطالــب تحديــد جــزء واحــد أو أجــزاء مســتقلة مــن 
المعلومــات الصريحــة الظاهــرة وتمييــز المحــور الرئيســي أو هــدف الكاتــب فــي نــص 
ــة  ــص والمعرف ــن معلومــة فــي الن ــط البســيط بي ــا، أو الرب ــا مألوًف ــاول موضوًع يتن
اليوميــة المشــتركة. تكــون هــذه المعلومــات بــارزة عــادة فــي النــص مــع غيــاب 
ــب بشــكل  ــه الطال ــم توجي ــا. ويت ــل منه ــرى متعارضــة أو فقــط القلي ــات أخ معلوم

ــة فــي المهمــة وفــي النــص.   ــى عوامــل ذات صل ــه إل ظاهــر للتنّب

المستوى 1  )أ)
335

تتطلــب المهمــات فــي المســتوى 1 )ب) مــن الطالــب تحديــد معلومــة صريحــة 
وظاهــرة وبــارزة فــي نــص قصيــر وبســيط التركيــب وســياق ونــوع نــص مألــوف مثــل 
القصــة أو الالئحــة البســيطة. كمــا يقــدم النــص دالئــل إضافيــة تســاعد الطالــب 
مثــل تكــرار المعلومــات والصــور والرمــوز المألوفــة مــع القليــل مــن المعلومــات 
ــه إجــراء الربــط البســيط بيــن أجــزاء  المتعارضــة. أمــا مهمــات التفســير فتتطلــب من

ــة مــن المعلومــات.  قريب

المستوى 1 )ب)
262
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تتطّلــب مهمــات المســتوى 6 تمّكــن الطالــب مــن القيــام بعملّيــات اســتداللية 
ومقارنــات ومقابــالت دقيقــة ومفّصلــة متعــّددة. كما تســتلزم إظهــار الطالب فهم 
ــر بشــكٍل كامــل ومفّصــل، وقــد تتضّمــن طلــب دمــج معلومــات  نــص واحــد أو أكث
مــن بيــن عــّدة نصــوص. وتقتــدي مــن الطالــب أيًضــا القــدرة علــى التعامــل مــع أفــكار 

غيــر مألوفــة مــن بيــن معلومــات بــارزة ومتعارضــة، وتقديــم التفســيرات المجــّردة.

المستوى 6
698

تتطلــب مهمــات اســترجاع المعلومــات فــي المســتوى 5 أن يتمكــن الطالــب مــن 
ــر االســتدالل مــن  ــة عب ــة وضمني ــم عــّدة أجــزاء مــن معلومــات مبّطن ــد وتنظي تحدي
المعلومــات ذات الصلــة فــي النــص. وتســتلزم مهمــات التفكيــر إقامــة الفرضيــات 
أو التقييــم النقــدي فــي ســياق المعرفــة المتخصصــة، فــي حيــن تســتلزم مهمــات 
التفســير والتفكيــر فهًمــا شــامال ومفّصــال لنــص ذي شــكل أو مضمــون غيــر مألوف. 
وتتضمــن مهمــات كافــة جوانــب القــراءة فــي هــذا المســتوى التعامــل مــع مفاهيــم 

تتعــارض مــع التوقعــات.  

المستوى 5
626

يســتطيع الطالــب فــي المســتوى 4 وفــي إطار مهمــات اســترجاع المعلومات تحديد 
وتنظيــم أجــزاء عــّدة مــن المعلومــات المبّطنــة. وقــد تتطلــب بعــض المهمــات فــي 
هــذا المســتوى تفســير معانــي الفــروق الدقيقــة فــي اللغــة فــي قســم معيــن مــن 
ــار. وتتطلــب مهمــات التفســير األخــرى  ــن االعتب ــه بعي النــص مــع أخــذ النــص بكامل
ــر مألــوف، فيمــا تســتلزم مهمــات  ــة التصنيــف فــي ســياق غي فهــم وتطبيــق عملي
التفكيــر أن يســتطيع الطالــب اســتخدام المعرفــة المنهجيــة أو العامــة إلقامــة 
الفرضيــات أو التقييــم النقــدي حــول نــص مــا. كمــا ُيتوقــع مــن الطالــب الفهــم 
الدقيــق للنصــوص الطويلــة والمعّقــدة ذات الشــكل أو المضمــون غيــر المألــوف. 

المستوى 4
553

تتطلــب المهمــات فــي هــذا المســتوى مــن الطالــب تحديــد وفــي بعــض الحــاالت 
ــزاء عــّدة مــن المعلومــات تســتلزم إيفــاء شــروط متعــددة.  ــن أج ــز العالقــة بي تميي
وتتطلــب مهمــات التفســير فــي هــذا المســتوى أن يتمكــن الطالــب مــن دمــج 
ــل  ــى فكــرة رئيســة أو فهــم عالقــة أو تأوي ــا للتعــّرف عل ــص م ــّدة مــن ن أقســام ع
معنــى كلمــة أو جملــة مــا. يتنّبــه الطالــب إلــى عــّدة ســمات فــي المقارنــة والمقابلــة 
وعمليــة التصنيــف. فالمعلومــات المطلوبــة غالًبــا مــا تكــون غيــر بــارزة أو متعارضــة 
مــع معلومــات أخــرى؛ كمــا يمكــن وجــود عقبــات أخــرى فــي النــص مثــل أفــكار 

تتعــارض مــع التوقعــات أو مصاغــة بطريقــة النفــي. 

المستوى 3
480

مستويات الكفاءة في القراءة
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ــا  ــراءات موصوفــة بوضــوح بمــا فيه ــذ إج ــة فــي المســتوى 3 تنفي يســتطيع الطلب
تلــك التــي تتطلــب قــرارات متتابعــة. يمكنهــم اختيــار وتطبيــق اســتراتيجيات بســيطة 
لحــّل المشــكالت، وتفســير واســتخدام تمثيــالت انطالًقــا مــن مصــادر معلومــات 
مختلفــة واالنطــالق منهــا مباشــرة فــي التعليــل. بإمكانهــم صياغــة تصاريــح قصيــرة 

تشــرح تفســيراتهم ونتائجهــم وتعليلهــم. 

المستوى 3
482

يمكــن لطلبــة المســتوى 2 تفســير وتمييــز المواقــف فــي ســياقات ال تتطّلــب أكثــر 
مــن االســتدالل المباشــر. يمكنهــم اســتخراج معلومــات ذات صلــة مــن مصــدر واحــد 
واســتخدام نمــط تمثيلــي أحــادي. كمــا يســتطيعون تطبيــق الخوارزميــات األساســّية 
البرهنــة  علــى  قــادرون  وهــم  البســيطة،  واالصطالحــات  واإلجــراءات  والصيــغ 

والتعليــل المباشــر وتقديــم تفســيرات كتابيــة للنتائــج.

المستوى 2
420

وتقتصــر الكفــاءة الرياضيــة للطلبــة فــي هــذا المســتوى علــى اإلجابــة علــى األســئلة 
ــة  ــع المعلومــات ذات الصل ذات المواقــف المألوفــة فقــط أي عندمــا تكــون جمي
ظاهــرة واألســئلة محــّددة بوضــوح. فهــم قــادرون علــى تحديــد المعلومــات والقيــام 
يكــون  ظاهــرة،  مواقــف  فــي  مباشــرة  تعليمــات  وفــق  الروتينيــة  باإلجــراءات 

ــر إشــارات ظاهــرة.  ــًزا عب ــا ومحّف ســلوكهم بديهيًّ

المستوى 1
358

قــد يتمكــن الطلبــة مــا دون المســتوى 1 مــن القيــام بالمهّمــات الرياضيــة البســيطة 
والمباشــرة مثــل قــراءة قيمــة واحــدة فــي رســم بيانــي أو جــدول واضــح العناويــن 
ــزات أو  واإلشــارات أو العالمــات الظاهــرة فيــه هــي نفســها الظاهــرة فــي المحّف
األســئلة، فتكــون معاييــر االختيــار إًذا واضحــة والعالقــة بيــن الرســم البيانــي وجوانــب 
الســياق المصــّور جلّيــًة. كمــا باســتطاعتهم القيــام بالعمليــات الحســابية التــي تتضّمن 

أعــداًدا صحيحــة مــن خــالل اتبــاع تعليمــات واضحــة ومحــّددة. 

أدنى من المستوى 1
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يمتلــك الطلبــة فــي هــذا المســتوى القــدرة علــى التصــّور والتعميــم واســتخدام 
معّقــدة.  لمســائل  نمــاذج  تطويــر  ومــن  تحقيقاتهــم  مــن  انطالًقــا  المعلومــات 
عنهــا  والتعبيــر  والتمثيــالت  المعلومــات  مصــادر  مختلــف  بيــن  الربــط  بإمكانهــم 
بســهولة ومرونــة، كمــا يظهــرون قــدرات متقّدمــة فــي التفكيــر الرياضــي والبرهنــة 
إلــى  التحاليــل والمفاهيــم باإلضافــة  والتعليــل. يســتطيع الطلبــة تطبيــق هــذه 
العمليــات والعالقــات الرياضيــة الرمزيــة والشــكلية التــي يتقنونهــا، فــي صياغــة 
مقاربــات واســتراتيجّيات جديــدة لمعالجــة مواقــف غيــر مألوفــة. كمــا يســتطيع 
ــد عــن ســلوكهم وتفكيرهــم  ــر بالتحدي ــة فــي هــذا المســتوى صياغــة والتعبي الطلب
فــي مــا يتعّلــق باســتنتاجاتهم وتفســيراتهم وبراهينهــم وربطهــا بالمواقــف التــي 

انطلقــوا منهــا. 

المستوى 6
669

يســتطيع الطلبــة فــي المســتوى 5 تطويــر نمــاذج للمواقــف المعّقدة واســتخدامها، 
والتعــّرف علــى القيــود، وتحديــد االفتراضــات. بإمكانهــم اختيــار ومقارنــة وتقييــم 
مالءمــة اســتخدام اســتراتيجيات حــل المشــكالت فــي معالجــة المســائل المعّقــدة 
ا  اســتراتيجيًّ المســتوى  هــذا  فــي  الطلبــة  يســتخدم  النمــاذج.  بهــذه  والمتعلقــة 
مهــارات تفكيــر وبرهنــة وتعليــل شــاملة ومتطــورة، وتمثيــالت ذات صلــة ومالئمــة، 
وخصائــص رمزيــة وشــكلّية، ورؤى نافــذة فــي هــذه المواقف. ويســتطيعون التفكير 

فــي ســلوكهم وصياغــة تفســيراتهم وتعليلهــم والتعبيــر عنهــا. 

المستوى 5
607

يســتطيع الطلبــة فــي المســتوى 4 التعامــل بفعاليــة مــع نمــاذج ظاهــرة لمواقــف 
ــم االفتراضــات.  ــى تقدي ــود أو تســتدعي إل ــى قي ــدة قــد تشــتمل عل ــة معّق حقيقي
يمكنهــم اختيــار ودمــج تمثيــالت مختلفــة بمــا فيهــا الرمزيــة منهــا وربطهــا مباشــرًة 
بجوانــب المواقــف الواقعّيــة. كمــا بإمكانهــم اســتخدام مهــارات متطــورة والتفكيــر 
بمرونــة مــع معرفــة بســيطة فــي هــذه المواقــف، وتطويــر التفســيرات والبراهيــن 

والتعبيــر عنهــا بنــاًء علــى ســلوكهم وقراراتهــم المتخــذة. 

المستوى 4
545

مستويات الكفاءة في الرياضيات
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يمتلــك الطلبــة فــي المســتوى 2 معرفــة علمّيــة مناســبة لتقديــم التفســيرات 
المبنّيــة علــى تحقيقــات  النتائــج  المحتملــة فــي ســياقات مألوفــة، واســتخالص 
علميــة بســيطة. يتقنــون كذلــك البرهنــة والتعليــل المنطقــي، وتقديــم التفســيرات 

الكتابّيــة لنتائــج اســتقصاء علمــي أو حــل مشــكالت تكنولوجيــة. 

المستوى 2
409

ا ومطّبقــة فــي بضعة  يمتلــك الطلبــة فــي المســتوى 1 معرفــة علميــة محــدودة جــدًّ
مواقــف مألوفــة فقــط. يقّدمــون التفســيرات العلميــة البديهّيــة ويســتخدمون 

ــة المقّدمــة والظاهــرة أمامهــم.  األدّل

المستوى 1
335

ال يمتلــك الطلبــة فــي هــذا المســتوى المعرفــة األساســية فــي العلــوم التــي 
يقيســها PISA، وســيواجهون بالتالــي صعوبــات بالغــة فــي اســتخدام العلــوم ســواء 
فــي مراحــل التعليــم الالحقــة أو أي فرصــة تعلــم أخــرى أو فــي المشــاركة فــي 

المواقــف الحياتيــة المتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا.   

أدنى من المستوى 1
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الملحق:
توصيف مستويات الكفاءة26

يســتطيع الطلبــة فــي المســتوى 6 التعــّرف علــى المعرفــة العلميــة وعلــى المعرفــة 
عــن العلــوم وتفســيرها وتطبيقهــا فــي مواقــف حياتيــة معّقــدة ومختلفــة. كمــا 
ــة منهــا  ــط مصــادر معلومــات وتفســيرات مختلفــة واســتخراج األدل يســتطيعون رب
لتبريــر القــرارات المتخــذة. يتمّتعــون بقــدرات متقّدمــة فــي التفكير العلمــي والبرهنة 
الحلــول فــي  العلميــة المكتســبة الســتنباط  والتعليــل، ويســتخدمون المفاهيــم 
ــة فــي هــذا المســتوى  ــر مألوفــة. يســتخدم الطلب ــة غي ــة وتكنولوجي مواقــف علمي
والقــرارات  التوصيــات  بغيــة دعــم  البراهيــن  العلميــة ويقّدمــون  المعرفــة  أيًضــا 

ــة.  ــة أو العالمي ــذة فــي المواقــف الشــخصية أو االجتماعي المتخ

المستوى 6
708

يســتطيع الطلبــة فــي المســتوى 5 التعــّرف علــى المكّونــات العلميــة فــي مواقــف 
حياتيــة معّقــدة ومتعــّددة، وتطبيــق المفاهيــم العلميــة والمعرفــة عــن العلــوم فــي 
هــذه المواقــف، فضــاًل عــن مقارنــة األدّلــة العلميــة واختيــار المناســبة منهــا وتقييــم 
ــة فــي هــذا المســتوى  ــك المواقــف. يســتخدم الطلب اســتخدامها فــي مواجهــة تل
أســاليب اســتقصائية متقّدمــة، كمــا يحســنون ربــط المعــارف وتقديــم رؤى ناقــدة 
لألوضــاع. يســتطيعون أيًضــا تقديــم التفســيرات المبنيــة علــى األدّلــة والبراهيــن 

القائمــة علــى التحليــل النقــدي. 

المستوى 5
633

ــا  ــة مــع المواقــف والقضاي ــة فــي المســتوى 4 مــن التعامــل بفعالي يتمكــن الطلب
التــي قــد تحــوي ظواهــر واضحــة تتطّلــب منهــم إقامــة االســتدالل حــول دور العلــوم 
أو التكنولوجيــا. كمــا يســتطيعون اســتخراج التفســيرات مــن مختلــف أنظمــة العلــوم 
أو التكنولوجيــا ودمجهــا وربطهــا مباشــرًة بجوانــب مــن المواقــف الحياتيــة. يتقــن 
الطلبــة فــي هــذا المســتوى أيًضــا التفكيــر فــي ســلوكهم، واســتخدام المعرفــة 

واألدلــة العلميــة فــي التعبيــر عــن قراراتهــم. 

المستوى 4
559

يســتطيع الطلبــة فــي المســتوى 3 التعــّرف علــى قضايــا علميــة موصوفــة بوضــوح 
فــي مجموعــة مــن الســياقات المختلفــة. يحســنون اختيــار الحقائــق والمعرفــة لتفســير 
الظواهــر وتطبيــق النمــاذج البســيطة أو األســاليب االســتقصائية. يســتطيعون أيًضــا 
تفســير واســتخدام وتطبيق المفاهيم العلمية الخاصة بمختلف األنظمة، واســتخدام 

الحقائــق فــي صياغــة تصاريــح قصيــرة والمعرفــة العلميــة فــي اتخــاذ القــرارات.  

المستوى 3
484

مستويات الكفاءة في العلوم

26 OECD )2016(. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.    
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تقنيــة يختــار مــن خاللهــا الباحثــون مجموعــة مــن األفــراد )عّينــة) مــن 
أصــل مجموعــة أكبــر )مجتمــع الدراســة) معنّيــة بالدراســة. يتــم اختيــار 
كّل فــرد بمنتهــى الصدفــة فيمــا يتســاوى احتمــال االختيــار بيــن أفــراد 

مجتمــع الدراســة. 

العينة العشوائية

قــدرة الفــرد علــى فهــم النصــوص المكتوبــة واســتخدامها والتفكيــر 
فيهــا والتعامــل معهــا بغيــة تحقيــق األهــداف، وتطويــر المعرفــة 

ــات، والمشــاركة فــي المجتمــع.  واإلمكان

معرفة القراءة

ــا مفّكــًرا علــى المشــاركة بفاعلّيــة فــي  قــدرة الفــرد باعتبــاره مواطًن
القضايــا المرتبطــة بالعلــوم واألفــكار عــن العلــوم. 

معرفة العلوم

قيــاس يمثــل التبايــن ضمــن البيانــات وقــد حددتــه منظمــة التعــاون 
.PISA ــد القيمــة 100 فــي ــة عن ــة االقتصادي والتنمي

االنحراف المعياري

الحقيقيــة؛  والقيمــة  المقــدرة  القيمــة  بيــن  التبايــن  يمّثــل  قيــاس 
القيــاس. الدقــة فــي  المعيــاري كلمــا زادت  الخطــأ  وكلمــا قــّل 

الخطأ المعياري

قياســات تقّيــم أرجحّيــة وجــود االتجاهــات الملحوظــة فــي العّينــة فــي 
ــا، تــزداد أرجحيــة  مجتمــع الدراســة. وعندمــا يكــون االتجــاه داالًّ إحصائيًّ
ــل  ــا فــي مجتمــع الدراســة. وفــي التحلي ــاه فعليًّ مالحظــة هــذا االتج
ــد نســبة  ــة عن ــة اإلحصائي ــم تثبيــت الدالل ــر، ت ــوارد فــي هــذا التقري ال

%95 مــن مســتويات الثقــة. 

الداللة اإلحصائّية

تقنيــة فــي اختيــار العّينــات تســتلزم توزيــع مجتمــع الدراســة وفــق 
طبقــات تنّظــم عمليــة االختيــار بغيــة ضمــان تمثيــل أفضــل لمجتمــع 

الدراســة. 

العّينة العشوائية الطبقية
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قائمة المصطلحات

ــم أو  ــة أو التقيي ــع أســاس للمقارن مســتوى أو عالمــة ُتعتمــد كمرج
ــاس أو الحكــم.  القي

المعيار

مرحلة التعليم المفروضة على كّل شخص بحسب القانون.  التعليم اإللزامي

بنية أساسية ُتساعد على فهم وإدراك أنظمة معّقدة.  إطار عمل

المعرفــة  علــى  االرتــكاز  تزايــد  اتجاهــات  يصــف  مبتكــر  مصطلــح 
االقتصــادات  فــي  الملحوظــة  العاليــة  والمهــارات  والمعلومــات 
ــدة فــي القطاعــات العامــة وقطاعــات  ــة المتزاي المتطــورة، والحاج

األعمــال إلــى العمــل علــى توفيرهــا.   

اقتصاد قائم على المعرفة

قدرة الفرد على صياغة واستخدام وتفسير الرياضيات في سياقات 
مختلفة. 

معرفة الرياضيات

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
The Organization for Economic Cooperation

and Development

OECD

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
Programme for International Student Assessment

PISA

مقيــاس يــوّزع نتائــج PISA وفــق مســتويات ومهــارات محــّددة لــكّل 
مجــال مــن مجــاالت االختبــار الثالثــة. وقــد حــّددت منظمــة التعــاون 
والتنميــة االقتصاديــة المســتوى 3 علــى أنــه الحــّد األدنــى المطلــوب 
مــن الطلبــة للمشــاركة بنجــاح فــي االقتصــاد المعرفــي، فيمــا يتضّمن 

المســتوى 5 ومــا فوقــه خصائــص التفــّوق فــي األداء.  

مستويات الكفاءة



قائمة المصطلحات
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وفــي مــا يتعلــق بمســتويات الكفــاءة، أظهــرت النتائــج انخفاًضــا فــي عــدد الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى 2 ومــا 
فوقــه توافــق مــع ارتفــاع فــي عــدد الطلبــة فــي المســتوى 1 ومــا دونــه. كمــا بّينــت النتائــج اختالًفــا فــي التوزيــع وفــق 
مســتويات الكفــاءة بيــن اإلنــاث والذكــور فــي العلــوم والقــراءة إنمــا ليــس فــي الرياضيــات. ففــي العلــوم، حققــت 
نســبة %65 مــن اإلنــاث ونســبة %51 مــن الذكــور المســتوى 2 ومــا فوقــه. وفــي القــراءة، بلغــت نســبة الطلبــة فــي 
المســتوى 2 ومــا فوقــه %70 لإلنــاث مقابــل %48 للذكــور، أمــا نســبة الطلبــة فــي أســفل التوزيــع فشــملت 30% 

مــن اإلنــاث و %52 مــن الذكــور فــي مســتوى الكفــاءة 1 ومــا دونــه. 

ــول عــام 2021  ــة 2021، وبلوغهــا بحل ــى تحقيــق هــدف الرؤي ــة المتحــدة بالســعي إل ــة اإلمــارات العربي ــزم دول تلت
ــا  قائمــة الــدول العشــرين األفضــل أداًء فــي PISA. وقــد حققــت الدولــة فــي دورة PISA 2015 المركــز 35 دوليًّ
فــي العلــوم والمركــز 37 فــي الرياضيــات والمركــز 34 فــي القــراءة. ممــا يعنــي أنهــا تحتــاج إلــى االرتقــاء 15 
مركــزًا فــي العلــوم و 17 مركــزًا فــي الرياضيــات و 14 مركــزًا فــي القــراءة. ســّجلت الدولــة تحّســًنا فــي المجــاالت 
الثــالث بالمقارنــة مــع دورة PISA 2012، ويبقــى المطلــوب تســريع الخطــوات مــن أجــل بلــوغ هــدف عــام 2021. 
ويتحقــق التقــدم مــن خــالل مواصلــة وزارة التربيــة والتعليــم بــذل الجهــود الالزمــة لتحســين أداء الطلبــة عبــر كافــة 

أرجــاء الدولــة وفــي كافــة المجــاالت والصفــوف.
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الخاتمة

شــارك مــا يزيــد عــن 15000 طالــب مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دورة PISA 2015. وُتعــّد هــذه 
المشــاركة الثالثــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا االختبــار الدولــي. ويــزّود برنامــج PISA الجهــات المعنيــة 
بالقطــاع التربــوي فــي الدولــة ببيانــات شــاملة وحيويــة حــول النظــام التعليمــي وتعلــم العلــوم والرياضيــات والقــراءة 
ــاع  ــات صّن ــن هــذه البيان ــم اإللزامــي. كمــا تمّك ــة التعلي ــة مرحل ــة فــي ســن الخامســة عشــر أي فــي نهاي ــدى الطلب ل
السياســات مــن رصــد التطــّور والنمــو التربــوي فــي هــذه المجــاالت وعبــر الــدورات المختلفــة، ومــن مقارنــة أداء 
الطلبــة فــي الدولــة بالمعاييــر اإلقليميــة والدوليــة. وتفيــد بيانــات PISA بشــكٍل كبيــٍر أيًضــا الجهــات المعنيــة بالقطــاع 
ــة  ــار المعلومــات الالزمــة لتحســين أداء الطلبــة والمعلميــن ومــدراء المــدارس، بغي ــر لهــم االختب التربــوي، بحيــث يوّف
ــة ضمــن  ــة المتحــدة 2021 األســمى أال وهــو وضــع الدول ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــق هــدف رؤي ــى تحقي التوصــل إل

أفضــل دول العالــم مــن ناحيــة النظــام التعليمــي فيهــا.

ولقــد تنــاول هــذا التقريــر أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دورة PISA 2015 فــي كل مــن المجــاالت 
ــاًل النتائــج فــي الســياق الدولــي وبالمقارنــة مــع الــدول  ــز بشــكٍل خــاص علــى معرفــة العلــوم، محّل الثالثــة مــع التركي
العربيــة المشــاركة. كمــا تطــّرق التقريــر إلــى أداء الطلبــة فــي مجــاالت العلــوم الفرعية، وإلى اختــالف األداء بين اإلناث 
والذكــور ضمــن مجــاالت العلــوم الفرعيــة وضمــن التوزيــع وفــق مســتويات الكفــاءة، فضــال عــن شــرح االتجاهــات فــي 

 .PISA 2015 و PISA 2012 و PISA 2009+ األداء بيــن

PISA 2015 أداء دولة اإلمارات العربية المتحدة باختصار في دورة
مــا زالــت المعــّدالت المحققــة فــي المجــاالت الثالثــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أدنــى مــن معــّدل منظمــة 
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة فــي دورة PISA 2015، غيــر أن الدولــة حافظــت علــى المركــز األول بيــن الــدول العربيــة 
ــاالت  ــت المعــّدالت المســّجلة فــي كل مــن المج ــك فــي دورة PISA 2012. وتقارب ــه كذل ــذي حققت المشــاركة وال
الثالثــة إذ بلغــت 437 فــي العلــوم و427 فــي الرياضيــات و 434 فــي القــراءة. وقــد تراجعــت هــذه المعــّدالت جميعهــا 
مقارنــة مــع نتائــج دورة PISA 2012. والجديــر باإلشــارة أن معــّدالت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة فــي 

  .PISA 2012 مقارنــة مــع دورة PISA 2015 المجــاالت الثالثــة تراجعــت هــي أيًضــا فــي دورة

ونظــًرا ألن معرفــة العلــوم شــّكلت محــور التركيــز فــي دورة PISA 2015، فقــد شــمل التحليــل أداء الطلبــة فــي 
مجاالتهــا الفرعيــة أيًضــا. ففــي مجــاالت الكفــاءة الفرعيــة للعلــوم، حقــق طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا”. وفــي مجــاالت المعرفــة  ــا” و”تفســير البيانــات واألدلــة علميًّ النتائــج األعلــى فــي مجالــي “تفســير الظواهــر علميًّ
الفرعيــة للعلــوم، كان أداء الطلبــة فــي مجــال معرفــة “المحتــوى” أفضــل مــن أدائهــم فــي مجــال المعرفــة “اإلجرائيــة 
واإلدراكيــة” وبفــارق نقطتيــن بيــن المعّدليــن. أمــا فــي مجــاالت النظــام الفرعيــة للعلــوم، لــم يتــم تســجيل أي فــوارق 

ملحوظــة إذ كان أداء الطلبــة متشــابًها بيــن كافــة المجــاالت الفرعيــة ضمــن هــذه المجموعــة.  

ــل  ــّدل 449 مقاب ــوم مع ــاث فــي العل ــاالت. فقــد حققــت اإلن ــع المج ــى الذكــور فــي جمي ــاث عل وقــد تفّوقــت اإلن
424 للذكــور. وبلــغ االختــالف فــي األداء بيــن اإلنــاث والذكــور أعلــى مســتوى فــي القــراءة، كمــا ُســّجل اختــالف إنمــا 

بمســتوى أقــل فــي الرياضيــات. 
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الرسم البياني 4.3: مقارنة التوزيع وفق مستويات الكفاءة بين اإلناث والذكور في كل مجال

	  

النقاط األساسية في الفصل
عــرض الفصــل الرابــع نتائــج توزيــع طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــق مســتويات الكفــاءة 
لــدورة PISA 2015 فــي كل مجــال واختالفــه بيــن اإلنــاث والذكــور. وقــد أظهــرت هــذه النتائــج 
ارتفــاع عــدد الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى 1 ومــا دونــه فــي مجالــي العلــوم والقــراءة بالمقارنــة 

ــر فــي مجــال الرياضيــات.  مــع نتائــج دورة عــام 2012 فيمــا لــم يشــهد هــذا العــدد أي تغّي

وباختصار، استخلص هذا الفصل النقاط التالية: 
ــة  ــن حققــوا مســتوى الكفــاءة 2 ومــا فوقــه فــي المجــاالت الثالث ــة الذي • انخفضــت نســبة الطلب

ــه. ــن حققــوا المســتوى 1 ومــا دون ــل نســبة الذي وارتفعــت فــي المقاب

• في العلوم، بلغت نسبة الطلبة الذين حققوا المستوى 2 وما فوقه 58%. 

• في الرياضيات، بلغت نسبة الطلبة الذين حققوا المستوى 2 وما فوقه 52%. 

• في القراءة، بلغت نسبة الطلبة الذين حققوا المستوى 2 وما فوقه 60%. 

ــوم  ــاث والذكــور فــي العل ــن اإلن ــاءة بي ــع وفــق مســتويات الكف ــالف فــي التوزي ــم تســجيل اخت • ت
والقــراءة ولكــن ليــس فــي الرياضيــات. ففــي العلــوم، بلغــت نســبة اإلنــاث فــي المســتوى 2 ومــا 
ــاث فــي  ــع، بلغــت نســبة اإلن ــة مــن التوزي فوقــه %65 مقابــل %51 للذكــور. وفــي الجهــة المقابل
المســتوى 1 ومــا دونــه %35 مقابــل %49 للذكــور. أمــا فــي القــراءة، فقــد بلغــت نســبة اإلنــاث 
فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه %70 مقابــل %48 للذكــور، فيمــا بلغــت نســبة اإلنــاث فــي المســتوى 

1 ومــا دونــه %30 مقابــل %52 للذكــور. 
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الرســم البيانــي 4.2: توزيــع طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــق مســتويات الكفــاءة فــي كل مجــال فــي دورة 
PISA 2015
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4.2.2 مقارنة التوزيع وفق مستويات الكفاءة بين اإلناث والذكور 
أظهــر تحليــل توزيعــات الطلبــة وفــق مســتويات الكفــاءة اختالًفــا بيــن اإلنــاث والذكــور فــي مجالــي العلــوم والقــراءة 

ولكــن ليــس فــي الرياضيــات كمــا هــو مبّيــن فــي الرســم 4.3. 

• ففــي العلــوم، بلغــت نســبة اإلنــاث فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه %65 مقابــل %51 للذكــور. وقــد تراجعــت هاتيــن 
النســبتين عمــا حققــه الطلبــة فــي دورة PISA 2012، وانخفضــت نســبة االختــالف بينهمــا مــن %15 إلــى %14. أمــا 
فــي أســفل التوزيــع، فقــد ارتفعــت نســبتا اإلنــاث والذكــور فــي المســتوى 1 ومــا دونــه مــن %28 إلــى %35 بالنســبة 

لإلنــاث، ومــن %43 إلــى %49 بالنســبة للذكــور. 

• أمــا فــي الرياضيــات وكمــا فــي الــدورة الســابقة، كان اختــالف التوزيــع بيــن اإلنــاث والذكــور أقــل بكثيــر مــن االختــالف 
الملحــوظ فــي كل مــن مجالــي العلــوم والقــراءة. فقــد بلــغ عــدد اإلنــاث وعــدد الذكــور فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه 
نســبتين قريبتيــن مــن %50، مــع فــارق أربــع نقــاط فقــط لصالــح اإلنــاث )%53) مقابــل الذكــور )%49). وفــي الجهــة 
المقابلــة مــن التوزيــع، ســّجل نســبة %51 مــن الذكــور ونســبة %47 مــن اإلنــاث مســتوى الكفــاءة 1 ومــا دون. وقــد 

 .PISA 2012 جــاءت هــذه النتائــج مشــابهة لنتائــج دورة

• وفــي القــراءة، كان االختــالف الملحــوظ بيــن اإلنــاث والذكــور أعلــى ممــا تــم تســجيله فــي كل مــن العلــوم 
ــاث أي بفــارق 22  ــل %70 لإلن ــات. فقــد بلغــت نســبة الذكــور فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه %48 مقاب والرياضي
نقطــة انخفــض مــن فــارق 26 نقطــة المســّجل فــي الــدورة الســابقة. وفــي أســفل التوزيــع، بلغــت نســبة اإلنــاث 
فــي المســتوى 1 ومــا دونــه %30 مقابــل %52 للذكــور. وكان الفــارق الــذي بلــغ 22 نقطــة بيــن اإلنــاث والذكــور 
فــي القــراءة هــو األعلــى مــن بيــن جميــع المجــاالت علــى الرغــم مــن انخفاضــه أربــع نقــاط عــن الفــارق المســّجل فــي 

المجــال عينــه فــي الــدورة الســابقة. 
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PISA 2015 الرسم البياني 4.1: مستويات الكفاءة في العلوم لدورة

1المستوى  المستوى 
2

المستوى 
4

المستوى
3

المستوى المستوى 
5

أدنى من 
المستوى 

األول

335          409       484      559 633       708

PISA 2015 4.2 توزيع الطلبة وفق مستويات الكفاءة لدورة
4.2.1 توزيع الطلبة وفق مستويات الكفاءة في كل مجال

أظهــرت نتائــج التوزيعــات فــي المجــاالت الثالثــة انخفــاض نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى 2 ومــا فوقــه 
وارتفــاع نســبة أولئــك الذيــن ســّجلوا المســتوى 1 ومــا دونــه. وُيظهــر الرســم البيانــي 4.2 توزيــع طلبــة دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة وفــق مســتويات الكفــاءة فــي كل مجــال25. 

• ففــي العلــوم، بلغــت نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى 2 ومــا فوقــه %58، ونســبة %27 مــن بينهــم فــي 
المســتوى 2، و %19 في المســتوى 3 و %9 في المســتوى 4، و %3 في المســتوى 5، و %0.2 في المســتوى 6. 
وقــد انخفضــت هــذه النســبة )%58) ســت نقــاط مــن النســبة المســّجلة فــي الــدورة الســابقة )%64). وفــي أســفل 
التوزيــع، بلغــت نســبة الطلبــة فــي المســتوى 1 ومــا دونــه %42 وقــد ارتفعــت هــذه النســبة ســت نقــاط عــن نســبة 

 .PISA 2012 36 المســّجلة فــي دورة%

• وفــي الرياضيــات، بلغــت نســبة الطلبــة فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه %52، مــع نســبة %23 مــن بينهــم فــي 
المســتوى 2، و %16 في المســتوى 3، و %9 في المســتوى 4، و %3 في المســتوى 5، و %0.6 في المســتوى 6. 
وقــد انخفضــت هــذه النســبة )%52) بشــكل بســيط عــن نســبة %54 فــي دورة PISA 2012. أمــا فــي الجهــة المقابلــة 

مــن التوزيــع، فقــد ارتفعــت نســبة الطلبــة فــي المســتوى 1 ومــا دونــه مــن %46 إلــى 48%. 

• وفــي القــراءة، بلغــت نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى 2 ومــا فوقــه %60، مــع نســبة %25 مــن بينهــم فــي 
المســتوى 2، و %21 فــي المســتوى 3، و %11 فــي المســتوى 4، و %3 فــي المســتوى 5، و %0.3 فــي المســتوى 
6. وقــد انخفضــت نســبة الطلبــة فــي المســتوى 2 ومــا فوقــه فــي معرفــة القــراءة خمــس نقــاط مــن النســبة 
المســّجلة فــي دورة PISA 2012 (65%( PISA 2012.. أمــا فــي أســفل التوزيــع، فقــد بلغــت نســبة الطلبــة فــي المســتوى 1 ومــا 

 .PISA 2012 دونــه %40 مرتفعــًة بالتالــي خمــس نقــاط مــن النســبة المســّجلة فــي دورة

وتشــّكل النســب المرتفعــة والمتراوحــة بيــن %40 و %48 فــي المســتوى 1 ومــا دونــه مؤشــًرا هاًمــا بالنســبة لصنــاع 
السياســات يدفعهــم إلــى القيــام بمــا يلــزم مــن أجــل التقليــل مــن هــذه النســب فــي المســتوى األدنــى مــن التوزيــع. 

25 إن النسب المئوية الظاهرة في الرسم خضعت للتدوير
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رّكــز التحليــل فــي الفصــول الســابقة علــى معــّدالت األداء التــي حققهــا طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
إختبــارات العلــوم والرياضيــات والقــراءة لــدورة PISA 2015. وســيتناول التحليــل فــي الفصــل الحالــي أداء الطلبــة 
وفــق مســتويات الكفــاءة التــي تصــف مجموعــة المهــارات والمعرفــة التــي يتمّتــع بهــا الطلبــة عنــد كل مســتوى. يشــير 
هــذا التوزيــع إلــى اختــالف وتنــّوع معــّدالت الطلبــة ضمــن الدولــة، بحيــث ُصّنــف بعــض الطلبــة فــي خانــة المتفّوقيــن 
ــع  ــة توزي ــع إلرشــاد عملي ــة المتحــدة بهــذا التوزي ــة اإلمــارات العربي فيمــا ســّجل قســٌم آخــر إنجــاًزا أقــل. وتســتعين دول
المــوارد وإصــالح النظــام التعليمــي الــذي يهــدف إلــى تحقيــق وصــول الدولــة بحلــول عــام 2021 إلــى قائمــة الــدول 

 .PISA العشــرين األفضــل أداًء فــي

PISA 4.1 مستويات الكفاءة في
تمثــل مســتويات الكفــاءة مجموعــة محــددة مــن المهــارات والمعرفــة المتوقعــة مــن الطلبــة فــي كل مســتوى. وقــد 
حــّددت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ســتة مســتويات كفــاءة يشــّكل المســتوى 1 فيهــا المســتوى األدنــى 
والمســتوى 6 هــو األعلــى. ومثــال علــى ذلــك، يمتلــك الطلبــة فــي مســتوى الكفــاءة 6 للرياضيــات “القــدرة علــى 
التصــّور والتعميــم واســتخدام المعلومــات انطالًقــا مــن تحقيقاتهــم ومــن تطويــر نمــاذج لمســائل معّقــدة، واســتخدام 
ــر مألوفــة.”OECD, 2016( 23) أمــا الطلبــة فــي الجهــة المقابلــة مــن المقيــاس أي فــي  المعرفــة فــي ســياقات غي
مســتوى الكفــاءة 1، فيســتطيعون اإلجابــة فقــط علــى “األســئلة ضمــن الســياقات المألوفــة حيــث تكــون جميــع 
المعلومــات ذات الصلــة ظاهــرة واألســئلة محــّددة بوضــوح.”OECD, 2016( 24) وُيصّنــف الطلبــة الذيــن ال يبلغــون 
المســتوى 1 فــي مســتوى ُيســّمى “أدنــى مــن المســتوى 1”. ويعتبــر المســتوى 2 وفًقــا لتعريــف منظمــة التعــاون 
ــق  ــارات والمعرفــة الالزمــة لتحقي ــى مــن المه ــد األدن ــن الح ــذي يتضّم ــة المســتوى المرجعــي ال ــة االقتصادي والتنمي

مشــاركة الطلبــة بنجــاح فــي االقتصــاد المعرفــي المتطــور والســائد فــي يومنــا هــذا. 

يبّيــن الرســم 4.1 مســتويات الكفــاءة الســتة فــي معرفــة العلــوم وقــد جــرى تحديــد المســتوى 6 وهــو األعلــى ابتــداًء 
مــن معــّدل 708، يأتــي المســتوى 5 مــن بعــده ابتــداًء مــن معــّدل 633، ثــم المســتوى 4 مــن معــّدل 559 والمســتوى 
3 مــن معــّدل 484. وقــد اعتبــرت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة المســتوى 2 علــى أنــه هــو المســتوى 
المرجعــي فــي دورة PISA 2015، مــا يعنــي أن الطلبــة الذيــن يحققــون هــذا المســتوى ومــا فوقــه يمتلكــون المهارات 
 PISA ــه فــي دورة ــة فــي المجتمــع المعاصــر. وقــد اختلــف هــذا المســتوى عمــا كان علي الالزمــة للمشــاركة بفاعلي

2012 حيــث كان المســتوى 3 هــو المســتوى المرجعــي.

يتضّمــن الملحــق 1 فــي هــذا التقريــر تفاصيــل المهــارات والمعرفــة المطلوبــة عنــد كل مســتوى وفــي كل مجــال مــع 
العلــم أن معــّدالت كل مســتوى تتغّيــر مــن مجــال إلــى آخــر.  

23 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
24 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing
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النقاط األساسية في الفصل
 PISA و PISA 2012 و PISA 2009+ عــرض الفصــل الثالــث االتجاهــات فــي األداء بيــن دورات
ــراءة،  ــوم والق ــات والعل ــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي الرياضي ــى أداء الطلب 2015، باإلضافــة إل

 .PISA 2015 ملقًيــا الضــوء علــى اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور فــي دورة

وباختصار، تطّرق الفصل إلى النقاط التالية: 
• حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقّدًمــا فــي المراكــز علــى جــداول الترتيــب الدوليــة 

. PISA 2012 و PISA 2009+ بالمقارنــة مــع دورة  الثالثــة  المجــاالت  الختبــارات 

 PISA 2015 ففــي العلــوم، ســّجل طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــّدل 437 فــي دورة •
متراجعيــن 11 نقطــة عــن المعــّدل الــذي حققــوه فــي دورة عــام 2012. 

• وفــي مجــاالت الكفــاءة الفرعيــة للعلــوم، ســّجل الطلبــة وبالتســاوي المعّدليــن األعلــى فــي 
ــا”. أمــا فــي مجــاالت المعرفــة  ــا” و”تفســير البيانــات واألدلــة علميًّ مجالــي “تفســير الظواهــر علميًّ
الفرعيــة للعلــوم، تجــاوز معــّدل الطلبــة فــي مجــال معرفــة “المحتــوى” المعــّدل الــذي حققــوه فــي 
مجــال المعرفــة “اإلجرائيــة واإلدراكيــة” بفــارق نقطتيــن. ولــم يتــم تســجيل أي فــوارق ملحوظــة 
بيــن مجــاالت النظــام الفرعيــة للعلــوم، بحيــث تشــابهت المعــّدالت التــي ســّجلها الطلبــة فــي هــذه 

ــة.  ــاالت الفرعي المجموعــة مــن المج

• أمــا فــي الرياضيــات، فقــد تراجــع معــّدل طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي بلــغ 427 فــي 
دورة PISA 2015 ســبع نقــاط عمــا كان عليــه فــي دورة عــام 2012. وكذلــك فــي القــراءة، فقــد 

 .PISA 2015 تراجــع معّدلهــم ثمانــي نقــاط مــن دورة عــام 2012 وبلــغ 434 فــي دورة

• أظهــرت تحاليــل اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور تفــّوق اإلنــاث علــى الذكــور فــي كافــة 
المجــاالت. ففــي مجــال العلــوم الــذي شــّكل محــور تركيــز دورة PISA 2015، ســّجلت اإلنــاث معــّدل 
449 مقابــل 424 للذكــور، بتقّلــص ضئيــل لفــارق األداء بلــغ ثــالث نقــاط بالمقارنــة مــع الفــارق 
 PISA 2015 بلــغ الفــارق فــي األداء أعلــى مســتوى لــه فــي دورة .PISA 2012 المســّجل فــي دورة
فــي مجــال القــراءة، كمــا لوحــظ فــارق إنمــا بنســبة أقــل فــي مجــال الرياضيــات. وكان الفــارق فــي 

ــوم والقــراءة.   ــي العل ــا فــي مجال األداء داال إحصائّي
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• مجــاالت النظــام الفرعيــة: يبّيــن الرســم 3.6 اختــالف األداء فــي مجــاالت النظــام الفرعيــة. تجــاوزت معــّدالت اإلنــاث 
معــّدالت الذكــور فــي هــذه المجــاالت الفرعيــة الثالثــة بفــارق 20 نقطــة ومــا فــوق. وكانــت الفــوارق فــي المجــاالت 
ــا. ويشــير تفــّوق أداء اإلنــاث علــى أداء الذكــور تقدمهــن بمــا يســاوي نصــف عــام دراســي  الفرعيــة الثالثــة دالــة إحصائيًّ
تقريًبــا. بلــغ الفــارق أعلــى مســتوى لــه فــي مجــال »األرض والفضــاء« حيــث وصــل إلــى 30 نقطــة بيــن معــّدل اإلنــاث 

)450) ومعــّدل الذكــور )420). 

الرسم البياني 3.6: مقارنة معّدالت األداء بين اإلناث والذكور في مجاالت النظام الفرعية للعلوم

.تشير النجمة إىل وجود فارق ذي داللة إحصائية: مالحظة

���

���

���

���

*فيزيائي *احيائي *األرض والفضاء

اإلناث الذكور

مالحظة: تشري النجمة* اىل وجود فارق ذي داللة إحصائية.
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الرسم البياني 3.4: مقارنة معّدالت األداء بين اإلناث والذكور في مجاالت الكفاءة الفرعية للعلوم

Back to TOC

.إحصائية داللة ذي فارق وجود إلى النجمة تشير: مالحظة

448 447 450

426
414

423

350

400

450

500

*تفسير الظواهر علميًّا *ميتقييم وإعداد االستقصاء العل *اتفسير البيانات واألدلّة علميًّ 

اإلناث الذكور

• مجــاالت المعرفــة الفرعيــة: يتنــاول الرســم 3.5 اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور فــي مجــاالت المعرفــة الفرعيــة. 
بلــغ االختــالف ذروتــه فــي مجــال المعرفــة »اإلجرائيــة واإلدراكيــة« حيــث تجاوز معــّدل اإلنــاث )450) معّدل الذكــور )420) 
ــا. ويشــير تفــّوق أداء اإلنــاث علــى أداء الذكــور تقدمهــن بمــا يســاوي  بفــارق 30 نقطــة. وكان هــذا الفــارق داالًّ إحصائيًّ

ــا وصــل إلــى 22 نقطــة.  نصــف عــام دراســي تقريًبــا. كمــا ســّجل االختــالف فــي مجــال »المحتــوى« فارًقــا دااّل إحصائيًّ

الرسم البياني 3.5: مقارنة معّدالت األداء بين اإلناث والذكور في مجاالت المعرفة الفرعية للعلوم

*محتوى *إجرائية وإدراكية
اإلناث الذكور

مالحظة: تشري النجمة* اىل وجود فارق ذي داللة إحصائية.

مالحظة: تشري النجمة* اىل وجود فارق ذي داللة إحصائية.
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الرسم البياني 3.3: مقارنة معّدالت األداء بين اإلناث والذكور في المجاالت الثالثة

*العلوم الرياضيات *القراءة

اإلناث الذكور

ــص الفــارق  ــن عامــي 2012 و 2015، نلحــظ تقّل ــاث والذكــور المســّجلة بي ــن اإلن ــة فــوارق اختــالف األداء بي وبمقارن
ثــالث نقــاط مــن 28 نقطــة فــي دورة PISA 2012 إلــى 25 نقطــة فــي دورة PISA 2015 فــي العلــوم، وارتفاعــه 

ســبع نقــاط فــي الرياضيــات، وانخفاضــه ســت نقــاط فــي القــراءة. 

3.3.2 اختالف األداء بين اإلناث والذكور في مجاالت العلوم الفرعية
أداء اإلناث والذكور في اختبار العلوم لدورة PISA 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــى مســتوى المجــاالت  ــاث والذكــور عل ــن اإلن ــات دورة PISA 2015 البحــث فــي اختــالف األداء بي ــل بيان شــمل تحلي
الفرعيــة لمعرفــة العلــوم التــي شــّكلت محــور تركيــز هــذه الــدورة. 

• مجــاالت الكفــاءة الفرعيــة: ُيظهــر الرســم البيانــي 3.4 اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور فــي مجــاالت الكفــاءة 
الفرعيــة. وقــد ُســّجل االختــالف األكبــر فــي مجــال »تقييــم وإعــداد االســتقصاء العلمــي« حيــث تجــاوز معــّدل اإلنــاث 
ــا. ويشــير تفــّوق أداء اإلنــاث علــى أداء  )447) معــّدل الذكــور )414) بفــارق 33 نقطــة. كان هــذا الفــارق داالًّ إحصائيًّ
ــاث  ــن ســّجلت اإلن ــه وفــي حي ــى أن ــاع عــام دراســي. وتجــدر اإلشــارة إل ــة أرب ــا ثالث الذكــور تقدمهــن يمــا يعــادل تقريًب
معــدالت متقاربــة بيــن مجــاالت الكفــاءة الفرعيــة الثالثــة، كان معــّدل الذكــور فــي مجــال »تقييــم وإعــداد االســتقصاء 

العلمــي« أدنــى ممــا حققــوه فــي المجاليــن اآلخريــن. 

مالحظة: تشري النجمة* اىل وجود فارق ذي داللة إحصائية.
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تفسير الظواهر 
علميًّا

تقييم وإعداد 
ياالستقصاء العلم

تفسير البيانات
واألدلّة علميًّا

محتوى إجرائية وإدراكية فيزيائي احيائي األرض والفضاء

مجاالت الكفاءة الفرعية للعلوم  مجاالت المعرفة الفرعية للعلوم مجاالت النظام الفرعية للعلوم

المعّدل العام للعلوم

الرسم البياني 3.2: مقارنة معّدالت أداء طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجاالت العلوم الفرعية

3.3 اختالف األداء بين اإلناث والذكور
يشــرح هــذا القســم االختــالف فــي األداء بيــن اإلنــاث والذكــور فــي دورة PISA 2015. ويظهــر فــي الرســم البيانــي 
3.3 تفــّوق اإلنــاث علــى الذكــور فــي المجــاالت الثالثــة لــدورة PISA 2015، وقــد تفّوقــن أيًضــا فــي الــدورة الســابقة 

 .PISA 2012

3.3.1 اختالف األداء بين اإلناث والذكور في المجاالت الثالثة
• ففــي العلــوم، حققــت اإلنــاث معــّدل 449 مقابــل 424 حققــه الذكــور. وكان الفــارق بيــن المعّدليــن والبالــغ 25 

ــا22.  ــا. فــأداء اإلنــاث تجــاوز أداء الذكــور بمــا يســاوي نصــف عــام دراســي تقريًب نقطــة داالًّ إحصائيًّ
• وفــي الرياضيــات، حققــت اإلنــاث معــّدل 431 الــذي تجــاوز معــّدل الذكــور البالــغ 424 بفــارق ســبع نقــاط. لــم يكــن 

ــا.  فــارق الســبع نقــاط داالًّ إحصائيًّ
• أمــا فــي القــراءة، فقــد بلــغ الفــارق بيــن معّدلــي اإلنــاث والذكــور أعلــى قيمــة لــه بيــن المجــاالت، بحيــث تجــاوز معــّدل 
اإلنــاث )الــذي بلــغ 458) معــّدل الذكــور )408) بفــارق 50 نقطــة مشــيًرا إلــى تفــّوق اإلنــاث علــى الذكــور بمــا يعــادل 

ــا. عاًمــا دراســيًا كامــاًل تقريًبــا. وكان هــذا الفــارق دااّل إحصائيًّ

22 كل 40 نقطة بمقياس PISA تعادل عاًما دراسًيا رسمًيا كامال. 

OECD (2014(, PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Students Performance in Mathematics, Reading and Science 
(Volume I, Revised edition, February 2014), PISA, OECD Publishing. 
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يبّيــن الرســم أدنــاه أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المجــاالت الثالثــة، والتغّيــر فــي المعــّدالت بيــن 
دورتــي PISA 2012 و PISA 2015 باإلضافــة إلــى المركــز بحســب هــذا التغيــر. 

القراءة الرياضيات العلوم

المركز

المعّدل

التغيّر

المركز 
وبحسب النم

437427434

11-7-8-

يفّصــل القســم التابــع نتائــج أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المجــاالت الفرعيــة لمعرفــة العلــوم التــي 
 .PISA 2015 شــّكلت محــور التركيــز فــي دورة

3.2  أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العلــوم فــي دورة 
PISA 2015

حّقــق طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــّدل 437 فــي معرفــة العلــوم التــي شــّكلت محــور التركيــز األســاس 
فــي دورة PISA 2015. ونظــًرا لتركيــز هــذه الــدورة علــى هــذه المعرفــة، شــمل التحليــل النتائــج المحققــة فــي كل مــن 
مجاالتهــا الفرعيــة كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي 3.2. وبصــورة عامــة، حقــق طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

معــّدالت أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وذلــك فــي كافــة مجــاالت العلــوم الفرعيــة. 

• ففــي مجــاالت الكفــاءة الفرعيــة، ســّجل طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المعــّدل األعلــى فــي مجالــي 
ــا« بلــغ 437 فــي المجاليــن. بينمــا ســّجلوا المعــّدل األدنــى  ــا« و«تفســير البيانــات واألدلــة علميًّ »تفســير الظواهــر علميًّ

ــغ 431 فــي مجــال »تقييــم وإعــداد االســتقصاء العلمــي«.  ــذي بل ال
• أمــا فــي مجــاالت المعرفــة الفرعيــة، فقــد حقــق الطلبــة معّدلــي 437 فــي مجــال »المحتــوى« و 435 فــي مجــال 

المعرفــة »اإلجرائيــة واإلدراكيــة«.
• وفــي مــا يتعّلــق بمجــاالت النظــام الفرعيــة، ســّجل الطلبــة معّدلــي 438 فــي مجــال »العلــوم اإلحيائيــة« و435 فــي 
مجــال »األرض والفضــاء« وهمــا المعــّدالن األعلــى ضمــن هــذه المجموعــة. بينمــا ســّجلوا المعــّدل األدنــى الــذي بلــغ 
434 فــي مجــال »العلــوم الفيزيائيــة«. وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن معّدلــي »األرض والفضــاء« و »العلــوم الفيزيائيــة« 

ا وبفــارق نقطــة واحــدة فقــط ممــا يشــير إلــى تناغــم األداء بيــن هــذه المجــاالت الفرعيــة الثالثــة.  متقاربــان جــدًّ
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العلوم الرياضيات القراءة

PISA 2012 و PISA 2009+ الرسم البياني 3.1: مقارنة معّدالت العلوم والرياضيات والقراءة بين دورات
PISA 2015 و

3.1.1 االتجاهات في األداء في معرفة العلوم 
ــة مــع معــّدل 448 المحقــق فــي  ــغ 437، بالمقارن ــوم 11 نقطــة فــي دورة PISA 2015 حيــث بل تراجــع معــّدل العل
ــة  ــاون والتنمي ــّدل منظمــة التع ــا ســّجل مع ــّدل +PISA 2009. كم ــة مــع مع ــدة بالمقارن PISA 2012، ونقطــة واح
 PISA االقتصاديــة تراجًعــا أيًضــا بلــغ تســع نقــاط بالمقارنــة مــع دورتــي عامــي 2012 و +2009 منخفًضــا مــن 501 )فــي
 PISA وقــد تقدمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي .PISA 2015 إلــى 493 فــي (PISA 2012 2009 و+

2015 تســعة مراكــز بالمقارنــة مــع المركــز 44 الــذي حققتــه فــي الترتيــب الدولــي لــدورة PISA 2012، و 13 مركــزًا 
 .PISA 2009+ بالمقارنــة مــع المركــز 48 الــذي حققتــه فــي اختبــار العلــوم لــدورة

3.1.2 االتجاهات في األداء في معرفة الرياضيات
تراجــع معــّدل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســبع نقــاط فــي الرياضيــات مــن 434 فــي PISA 2012 إلــى 427 فــي 
PISA 2015، غيــر أنــه ارتفــع ســت نقــاط عــن معــّدل دورة +PISA 2009. وقــد تقّدمــت الدولــة فــي الترتيــب الدولــي 
ــى المركــز 37 فــي PISA 2015. كمــا تراجــع  مــن المركــز 50 فــي +PISA 2009، والمركــز 48 فــي PISA 2012، إل
معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة أربــع نقــاط مــن 494 فــي PISA 2012 إلــى 490 فــي عــام 2015، بعــد 

أن بلــغ أعلــى قيمــة فــي +PISA 2009 وهــي 496 نقطــة. 

3.1.3 االتجاهات في األداء في معرفة القراءة
تراجــع معــّدل القــراءة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ثمانــي نقــاط بعــد أن بلــغ 442 فــي PISA 2012 و 434 
فــي PISA 2015، ولكنــه ارتفــع ثــالث نقــاط عــن معــّدل +PISA 2009. وقــد تقــّدم ترتيــب الدولــة مــن المركــز 48 
فــي دورة عــام +2009، إلــى المركــز 46 فــي دورة عــام 2012، والمركــز 34 فــي دورة عــام 2015. كمــا انخفــض معــّدل 
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة للقــراءة بمــا يعــادل ثــالث نقــاط مــن 496 فــي عــام 2012 إلــى 493 فــي عــام 

2015، إال أنــه كان معــاداًل لمــا كان عليــه فــي دورة عــام +2009.

تهــدف رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2021 وكمــا ذكرنــا ســابًقا إلــى وصــول الدولــة بحلــول عــام 2021 إلــى 
قائمــة الــدول العشــرين األفضــل أداًء فــي PISA. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تحتــاج الدولــة إلــى االرتقــاء 15 موقًعــا فــي 
الترتيــب الدولــي للعلــوم، 17 مركــزًا فــي الترتيــب الدولــي للرياضيــات و 14 موقًعــا فــي ترتيــب القــراءة بحلــول عــام 
2021. ومــن خــالل مبــادرات اســتثمارية كبــرى ومتواصلــة فــي القطــاع التربــوي تســعى الدولــة إلــى تحقيــق تحّســن 

تدريجــي فــي أداء الطلبــة وتقــّدم فــي الترتيــب الدولــي لــدورات PISA القادمــة.
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الفصل الثالث:
أداء طلبة دولة اإلمارات العربية 

PISA 2015 المتحدة في دورة

تطــّرق الفصــل الســابق إلــى مقارنــة أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنتائــج طلبــة الــدول األخــرى وإلــى 
المراكــز التــي أحرزتهــا الدولــة فــي اختبــارات العلــوم والرياضيــات والقــراءة. يشــرح هــذا الفصــل االتجاهــات فــي األداء 
بيــن دورات +PISA 2009 و PISA 2012 و PISA 2015. كمــا يرّكــز علــى أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي دورة PISA 2015 موضحــًا أداءهــم العــام فــي مجــاالت العلــوم الفرعيــة واختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور 
فــي كل مجــال. يســمح تحليــل اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور لصنــاع السياســات وللخبــراء فــي القطــاع التربــوي 
بتخطيــط مناهــج دراســية وأســاليب تعليميــة فاعلــة، وفهــم العوامــل المؤديــة إلــى نجــاح المــدارس والطلبــة، وتطويــر 

السياســات المبنيــة علــى األدلــة وصــواًل إلــى تحســين األداء العــام. 

PISA 2012 و PISA 2009+ 3.1 االتجاهات في األداء بين دورات
PISA 2015 و

 PISA تراجعــت معــّدالت أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المجــاالت الثالثــة بالمقارنــة مــع نتائــج دورة
2012، غيــر أّنهــا ارتفعــت بشــكل بســيط فــي الرياضيــات والقــراءة بالمقارنــة مــع نتائــج دورة +PISA 2009، كمــا 
يظهــر فــي الرســم البيانــي 3.1. ومــن بيــن الــدول التــي عرفــت تراجًعــا فــي المعــّدالت بالمقارنــة مــع دورة عــام 2012، 
ســّجلت 39 دولــة انخفاًضــا فــي معــّدالت العلــوم فيمــا ســّجلت تركيــا التدّنــي األكبــر الــذي بلــغ 38 نقطــة. وانخفضــت 
معــّدالت الرياضيــات فــي 35 دولــة مــع تســجيل كوريــا الهبــوط األبــرز بفــارق بالغــًا 30 نقطــة. أمــا فــي القــراءة، فقــد 
تراجعــت المعــّدالت فــي 34 دولــة فيمــا ســّجلت تركيــا التراجــع األكبــر الــذي وصــل إلــى 47 نقطــة. وال بــد مــن اإلشــارة 
إلــى أن عــدد الــدول المشــاركة فــي االختبــارات وصــل إلــى 67 دولــة فــي دورة PISA 2015، و 65 دولــة فــي دورة 

 .PISA 2009+ و 75 دولــة فــي دورة PISA 2012
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(1)سنغافورة  الصين -هونغ كونغ 
(2) (2)كندا  (3)فنلندا  (4)إيرلندا 

PISA 2012 الرسم البياني 2.6: مقارنة معدالت معرفة القراءة في الدول الخمس األفضل أداًء بين دورتي
PISA 2015 و

النقاط األساسية في الفصل
ــارات  ــة اإلم ــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي دول ــا الطلب ــي حققه ــج الت ــي النتائ ــّدم الفصــل الثان ق
العربيــة المتحــدة فــي اختبــارات الرياضيــات والعلــوم والقــراءة فــي الســياق الدولــي، كمــا قــارن بيــن 
المركــز الــذي حققتــه الدولــة فــي كل اختبــار ومراكــز الــدول العربيــة المشــاركة. وتطــّرق الفصــل 
كذلــك إلــى مقارنــة النتائــج المحققــة بيــن عامــي 2012 و 2015 فــي الــدول الخمــس األفضــل أداًء. 

وباختصار، ألقى هذا الفصل الضوء على النقاط التالية: 

• مــا زالــت معــّدالت أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون 
والتنميــة االقتصاديــة فــي كافــة المجــاالت. 

• حقــق طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــّدل 437 فــي اختبــار العلــوم، والمركــز 35 فــي 
الترتيــب الدولــي، والمركــز األول بيــن مجموعــة الــدول العربيــة المشــاركة. 

• وفــي الرياضيــات، حقــق الطلبــة معــّدل 427 وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة 
ــا والمركــز األول بيــن الــدول  االقتصاديــة بفــارق 63 نقطــة. وحصلــت الدولــة علــى المركــز 37 دوليًّ

العربيــة المشــاركة.  

• وفــي القــراءة، ســّجل الطلبــة معــّدل 434 وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة 
االقتصاديــة بفــارق 59 نقطــة. أحــرزت الدولــة المركــز 34 فــي جــدول الترتيــب الدولــي والمركــز األول 

مــن جديــد بيــن الــدول العربيــة المشــاركة. 

ــا  • وأظهــرت مقارنــة نتائــج الــدول الخمــس األفضــل أداًء بيــن عامــي 2012 و 2015 اّتجاًهــا عامًّ
ــا للمعــّدالت المســّجلة ضمــن المجــاالت الثالثــة. انخفاضيًّ

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.
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أداء الطلبة في سن الخامسة عشر في معرفة القراءة بالمقارنة مع نتائج الدول العربية المشاركة
ــار  ــة المشــاركة فــي اختب ــدول العربي ــن ال ــز األول بي ــى المرك ــد عل ــدة مــن جدي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول حصل
القــراءة وقــد ســّجلت معــّدال تجــاوز معــّدل األردن )408) بفــارق 26 نقطــة، ومعــّدل قطــر )402)، ومعــّدل تونــس 
ــر  ــة المشــاركة مــع معــّدل 348 فــي الجزائ ــدول العربي ــن ال ــن األقــل إنجــاًزا بي ــان الدولتي ــر ولبن )362). وشــكلت الجزائ
و347 فــي لبنــان. ويقــارن الرســم البيانــي 2.5 معــّدل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اختبــار القــراءة بمعــّدالت 

ســائر الــدول العربيــة المشــاركة. 

PISA 2015 الرسم البياني 2.5: مقارنة معّدالت معرفة القراءة بين الدول العربية المشاركة في دورة
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(34)المتحدة 

(42)األردن  (45)قطر  (49)تونس  (52)الجزائر  (53)لبنان 

����معّدل 

أداء الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي معرفــة القــراءة بيــن عامــي 2012 و 2015 فــي الــدول األفضــل أداًء فــي 
PISA

وكمــا فــي العلــوم والرياضيــات، حققــت ســنغافورة المركــز األول أيًضــا فــي اختبــار القــراءة. فقــد ســّجل طلبــة 
ســنغافورة معــّدل 535 وهــو أعلــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بمــا يعــادل 45 نقطــة. جــاءت 
هونــغ كونــغ وكنــدا فــي المركــز الثانــي مــع معــّدل 527، ثــم فنلنــدا )526)، ثــم إيرلنــدا )521). وبمقارنــة المعــّدالت 
المحققــة بيــن عامــي 2012 و 2015، تقــّدم معــّدل فنلنــدا نقطتيــن، فيمــا أحــرزت كنــدا التقــّدم األبــرز بيــن مجموعــة 
الــدول األفضــل أداًء فــي اختبــار القــراءة والــذي بلــغ أربــع نقــاط. بينمــا تراجعــت معــّدالت كل مــن ســنغافورة، وهونــغ 
كونــغ، وإيرلنــدا بيــن عامــي 2012 و 2015. فقــد تراجعــت هــذه المعــّدالت ســبع نقــاط فــي ســنغافورة، ونقطتيــن 
فــي إيرلنــدا، وثمانــي عشــرة نقطــة فــي هونــغ كونــغ التــي ســّجلت التراجــع األكبــر بيــن مجموعــة الــدول الخمــس 
ــن  ــار القــراءة بي ــدول الخمــس األفضــل أداًء فــي اختب ــة معــّدالت ال األفضــل أداًء. وُيظهــر الرســم البيانــي 2.6 مقارن

عامــي 2012 و 2015.

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.
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الجدول 2.3: معّدالت معرفة القراءة في الدول والهيئات المشاركة21
المركز 

بحسب 
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�� -� ���� ��� أيسلندا ��
�� -� ���� ��� لوكسمبورغ ��
�� -� ���� ��� ليتوانيا ��
�� -�� ���� ��� هنغاريا ��
�� -�� ���� ��� اليونان ��
� ��� ���� ��� تشيلي ��
�� -�� ���� ��� سلوفاكيا ��
--- --- ���� ��� مالطا ��
�� -� ���� ��� ص قنر ��
� ��� ���� ��� أوروغواي ��
�� -� ���� ��� رومانيا ��
�� -� ���� ��� اإلمارات العربية المتحدة ��
�� -� ���� ��� بلغاريا ��
�� -�� ���� ��� تركيا ��
�� -�� ���� ��� كوستاريكا ��
--- --- ���� ��� ترينيداد وتوباغو ��
�� �� ���� ��� مونتينيغرو ��
� ��� ���� ��� كولومبيا ��
�� -� ���� ��� المكسيك ��
--- --- ���� ��� مولدوفا ��
�� -�� ���� ��� تايالند ��
�� �� ���� ��� األردن ��
�� -� ���� ��� ازيل النر ��
� ��� ���� ��� ألبانيا ��
� ��� ���� ��� قطر ��
--- --- ���� ��� جورجيا ��
� ��� ���� ��� و البن  ��
�� �� ���� ��� إندونيسيا ��
�� -�� ���� ��� تونس ��
--- --- ���� ��� جمهورية الدومينيكان ��
--- --- ���� ��� السابقة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية ��
--- --- ���� ��� الجزائر ��
--- --- ���� ��� كوسوفو ��
--- --- ���� ��� لبنان ��

ــاري كلمــا زادت الدقــة فــي  ــل التبايــن بيــن القيمــة المقــدرة والقيمــة الحقيقيــة؛ وكلمــا قــّل الخطــأ المعي ــاري هــو قيــاس يمّث 21 الخطــأ المعي

ــاس )أي المعــّدل فــي هــذا الســياق) القي 42 

 PISA 2012 الرســم البيانــي 2.4: مقارنــة معــدالت معرفــة الرياضيــات فــي الــدول الخمــس األفضــل أداًء بيــن دورتــي
PISA 2015 و

(1)سنغافورة  الصين -هونغ كونغ 
(2) ( 3)الصين -ماكاو  (4)تايبيه الصينية  (5)اليابان 

2.3 معرفة القراءة
ترتيب الطلبة في ســن الخامســة عشــر في معرفة القراءة بين دول العالم

ــدورة  ــالث نقــاط عــن معــّدل ال ــا ث ــار القــراءة 493 منخفًض ــة الختب ــة االقتصادي ــغ معــّدل منظمــة التعــاون والتنمي بل
ــا. كان  الســابقة مــن PISA. وأحــرز الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر معــّدل 434 فــي اختبــار القــراءة والمركــز 34 دوليًّ
معــّدل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بفــارق 59 نقطــة. 

وُيوّضــح الجــدول 2.3 معــّدالت كافــة الــدول والهيئــات المشــاركة فــي اختبــار القــراءة.

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.
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اإلمارات العربية 
(37)المتحدة 

(46)قطر  (48)لبنان  (52)األردن  (55)تونس  (57)الجزائر 

معّدل 

أداء الطلبة في سن الخامسة عشر في معرفة الرياضيات بالمقارنة مع نتائج الدول العربية المشاركة
ــاوزًة قطــر  ــات متج ــار الرياضي ــة المشــاركة فــي اختب ــدول العربي ــب ال ــة المتحــدة ترتي ــة اإلمــارات العربي تصــّدرت دول
)402) بفــارق 25 نقطــة، ولبنــان )396) واألردن )380). فيمــا ســّجلت تونــس )367) والجزائــر )360) المعّدليــن 
األدنــى مــن بيــن هــذه الــدول. ويقــارن الرســم البيانــي 2.3 المعــّدالت المســّجلة بيــن الــدول العربيــة المشــاركة فــي 

ــات.   ــار الرياضي اختب

PISA 2015 الرسم البياني 2.3: مقارنة معّدالت معرفة الرياضيات بين الدول العربية المشاركة في دورة

أداء الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي معرفــة الرياضيــات بيــن عامــي 2012 و 2015 فــي الــدول األفضــل أداًء 
PISA فــي

ــغ  ــات بعــد أن ســّجل طلبتهــا معــّدل 564، وتبعتهــا هون حصلــت ســنغافورة علــى المركــز األول فــي ترتيــب الرياضي
كونــغ )548)، ثــم مــاكاو )544)، ثــم تايبيــه الصينيــة )542)، ثــم اليابــان )532). وتجــدر اإلشــارة إلــى احتــالل الــدول 
والهيئــات اآلســيوية المراكــز الســبعة األولــى فــي هــذا الترتيــب. وبمقارنــة المعــّدالت المحققــة بيــن عامــي 2012 
و 2015، شــّكلت مــاكاو الهيئــة الوحيــدة مــن بيــن الــدول والهيئــات األفضــل أداًء وســّجلت تقّدًمــا فــي معــّدل 
الرياضيــات وصــل إلــى ســت نقــاط. بينمــا تراجعــت معــّدالت كل مــن ســنغافورة، وهونــغ كونــغ، واليابــان، وتايبيــه 
الصينيــة بيــن هذيــن العاميــن. فقــد تراجــع معــّدل ســنغافورة تســع نقــاط، ومعــّدل هونــغ كونــغ ثــالث عشــرة 
نقطــة، ومعــّدل اليابــان أربــع نقــاط، فيمــا ســّجلت تايبيــه الصينيــة التراجــع األعلــى بيــن الــدول األفضــل أداًء وقــد بلــغ 
ثمانــي عشــرة نقطــة. ويقــارن الرســم البيانــي 2.4 المعــّدالت التــي أحرزتهــا الــدول الخمــس األفضــل أداًء فــي اختبــار 

ــن عامــي 2012 و 2015. ــات بي الرياضي

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.
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المركز 
بحسب 

النمو

ات من  التغّير
����العام 

الخطأ 
المعياري

ل المعدر الدول والهيئات المشاركة المركز

�� -� ���� ��� سنغافورة �
�� -�� ���� ��� ن- هونغ كونغ  الصي  �
�� �� ���� ��� ن- ماكاو  الصي  �
�� -�� ���� ��� تايبيه الصينية �
�� -� ���� ��� اليابان �
--- --- ���� ��� ن وشانغهاي وجيانغسو وغوانغدونغ  ن)بكي  � (الصي 
�� -�� ���� ��� كوريا �
�� -�� ���� ��� سويرسا �
�� -� ���� ��� إستونيا �
�� -� ���� ��� كندا ��
�� -�� ���� ��� هولندا ��
� ��� ���� ��� الدنمارك ��
�� -� ���� ��� فنلندا ��
� �� ���� ��� سلوفينيا ��
�� -� ���� ��� بلجيكا ��
�� -� ���� ��� ألمانيا ��
�� -�� ���� ��� بولندا ��
�� �� ���� ��� إيرلندا ��
� ��� ���� ��� وي    ج النن ��
�� -� ���� ��� النمسا ��
�� -� ���� ��� نيوزيلندا ��
�� -�� ���� ��� فييتنام ��
� ��� ���� ��� روسيا ��
� ��� ���� ��� السويد ��
�� -�� ���� ��� اليا أسنر ��
�� -� ���� ��� فرنسا ��
�� -� ���� ��� المملكة المتحدة ��
�� -� ���� ��� تشيكيا ��
�� �� ���� ��� تغال النر ��
�� �� ���� ��� إيطاليا ��

��� ����معّدل 
�� -� ���� ��� أيسلندا ��
�� �� ���� ��� إسبانيا ��
�� -� ���� ��� لوكسمبورغ ��
�� -� ���� ��� التفيا ��
--- --- ���� ��� مالطا ��
�� � ���� ��� ليتوانيا ��
�� � ���� ��� هنغاريا ��
�� -� ���� ��� سلوفاكيا ��
�� -�� ���� ��� كية الواليات المتحدة األمن  ��
�� -� ���� ��� كرواتيا ��
�� �� ���� ��� اليونان ��
�� -� ���� ��� رومانيا ��
�� �� ���� ��� بلغاريا ��
�� -� ���� ��� ص قنر ��
�� -� ���� ��� اإلمارات العربية المتحدة ��
�� � ���� ��� تشيلي ��
�� -�� ���� ��� تركيا ��
--- --- ���� ��� مولدوفا ��
� �� ���� ��� أوروغواي ��
� �� ���� ��� مونتينيغرو ��
--- --- ���� ��� ترينيداد وتوباغو ��
�� -�� ���� ��� تايالند ��
� ��� ���� ��� ألبانيا ��
�� -� ���� ��� المكسيك ��
--- --- ���� ��� جورجيا ��
�� ��� ���� ��� قطر ��
� -� ���� ��� كوستاريكا ��
--- --- ���� ��� لبنان ��
� ��� ���� ��� كولومبيا ��
� ��� ���� ��� و البن  ��
� ��� ���� ��� إندونيسيا ��
�� -� ���� ��� األردن ��
�� -�� ���� ��� ازيل النر ��
--- --- ���� ��� السابقة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية ��
�� -�� ���� ��� تونس ��
--- --- ���� ��� كوسوفو ��
--- --- ���� ��� الجزائر ��
--- --- ���� ��� جمهورية الدومينيكان ��

الجدول 2.2: معّدالت معرفة الرياضيات في الدول والهيئات المشاركة20

ــاري كلمــا زادت الدقــة فــي  ــل التبايــن بيــن القيمــة المقــدرة والقيمــة الحقيقيــة؛ وكلمــا قــّل الخطــأ المعي ــاري هــو قيــاس يمّث 20 الخطــأ المعي

ــاس )أي المعــّدل فــي هــذا الســياق) القي
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سنغافورة (1) اليابان (2) إستونيا (3) ةتايبيه الصيني (4) فنلندا (5)
2012 551 547 541 523 545
2015 556 538 534 532 531

PISA 2012 الرسم البياني 2.2: مقارنة معدالت معرفة العلوم في الدول الخمس األفضل أداًء بين دورتي
PISA 2015 و

2.2 معرفة الرياضيات
ترتيب طلبة الخامسة عشر عاًما في معرفة الرياضيات بين دول العالم

بلــغ معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة الختبــار الرياضيــات 490 فــي دورة PISA 2015 متراجًعــا أربــع نقــاط 
ــن الجــدول 2.2 المعــّدالت التــي ســّجلتها كافــة الــدول المشــاركة  عّمــا كان عليــه فــي دورة عــام 2012 )494). ويبّي
فــي دورة PISA 2015. وقــد أحــرز الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــّدل 427 

والمركــز 37 فــي الترتيــب الدولــي الختبــار الرياضيــات. 

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.
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اإلمارات العربية 
(35)المتحدة 

(43)قطر  (46)األردن  (50)لبنان  (50)تونس  (53)الجزائر 

معّدل 

أداء الطلبة في سن الخامسة عشر في معرفة العلوم بالمقارنة مع نتائج الدول العربية المشاركة
حقــق الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــز األول بيــن الــدول العربيــة 
المشــاركة فــي دورة PISA 2015. وتبعتهــا فــي الترتيــب قطــر )بمعــّدل 418)، ثــم األردن )بمعــّدل 409)، ثــم تونــس 
ولبنــان وقــد ســّجلتا معــّدال متســاوًيا )386). وســّجلت الجزائــر المعــّدل األدنــى )376) مــن بين الدول العربية المشــاركة. 

ويبّيــن الرســم البيانــي 2.1 المعــّدالت التــي حققتهــا هــذه الــدول فــي اختبــار العلــوم. 

PISA 2015 الرسم البياني 2.1: مقارنة معّدالت معرفة العلوم بين الدول العربية المشاركة في دورة

PISA أداء الطلبة في سن الخامسة عشر في معرفة العلوم بين عامي 2012 و 2015 في الدول األفضل أداًء في
ــج دورة  ــار العلــوم، بحســب نتائ ــة وهيئــة مشــاركة فــي اختب حصلــت ســنغافورة علــى المركــز األول مــن بيــن 70 دول
PISA 2015. وبلــغ معــّدل ســنغافورة 556 وهــو أعلــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بمــا يعــادل 
ــة )532)،  ــه الصيني ــان )538)، وإســتونيا )534)، وتايبي ــة كل مــن الياب 63 نقطــة. وتبعتهــا فــي المراكــز األربعــة التالي
وفنلنــدا )531). وبمقارنــة المعــّدالت المحققــة بيــن عامــي 2012 و 2015، تقّدمــت ســنغافورة خمــس نقــاط بينمــا 
ــرز مــن بيــن الــدول األفضــل أداًء فــي اختبــار العلــوم بلــغ تســع نقــاط. أمــا اليابــان  أحــرزت تايبيــه الصينيــة التقــّدم األب
وإســتونيا وفنلنــدا فقــد تراجعــت معّدالتهــا بيــن هذيــن العاميــن. وبلــغ هــذا التراجــع تســع نقــاط فــي اليابــان، وســبع 
نقــاط فــي إســتونيا، بينمــا وصــل إلــى أربــع عشــرة نقطــة فــي فنلنــدا التــي ســّجلت بالتالــي التراجــع األكبــر مــن بيــن 
الــدول الخمــس األفضــل أداًء. وُيظهــر الرســم البيانــي 2.2 مقارنــة للمعــّدالت التــي أحرزتهــا الــدول الخمــس األفضــل 

أداًء فــي اختبــار العلــوم بيــن عامــي 2012 و 2015.

مالحظة: تشري األعداد بني القوَسني اىل مركز الدولة أو الهيئة يف الرتتيب الدويل للمجال املعنّي.



37 

المركز 
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ــاري كلمــا زادت الدقــة فــي  ــة؛ وكلمــا قــّل الخطــأ المعي ــن القيمــة المقــدرة والقيمــة الحقيقي ــن بي ــل التباي ــاس يمّث ــاري هــو قي 19 الخطــأ المعي

ــاس )أي المعــّدل فــي هــذا الســياق) القي

الجدول 2.1: معّدالت معرفة العلوم في الدول والهيئات المشاركة19
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الفصل الثاني:
دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

PISA 2015 - السياق الدولي

ــات  ــة وهــي معرفــة الرياضي ــة المتحــدة فــي المجــاالت الثالث ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــاول هــذا الفصــل أداء طلب يتن
ومعرفــة القــراءة ومعرفــة العلــوم. ونظــًرا ألن مجــال العلــوم شــّكل محــور التركيــز فــي دورة PISA 2015، شــملت 
بيانــات هــذه الــدورة تحليــاًل معّمًقــا للنتائــج التــي حققهــا الطلبــة فــي كل مــن مجــاالت الكفــاءة ومجــاالت المعرفــة 
ومجــاالت النظــام الفرعيــة للعلــوم. كمــا تّمــت مقارنــة أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع نتائــج الــدول 

والهيئــات األخــرى المشــاركة بغيــة تحديــد مراكــز الدولــة فــي الترتيــب الدولــي لــكل مجــال18.

2.1 معرفة العلوم
ترتيب الطلبة في سن الخامسة عشر في معرفة العلوم بين دول العالم

حقــق الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــّدل 437 فــي اختبــار العلــوم لــدورة 
PISA 2015، وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بفــارق 56 نقطــة. وضــع هــذا المعــّدل 
الدولــة فــي المركــز 35 مــن جــدول الترتيــب الدولــي. وقــد بلــغ معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة فــي 
هــذه الــدورة 493 منخفًضــا ثمانــي نقــاط عّمــا كان عليــه فــي دورة PISA 2012. وُيظهــر الجــدول 2.1 المعــّدالت التــي 

حققتهــا كافــة الــدول المشــاركة فــي اختبــار العلــوم.

18 جــرى حــذف ثــالث دول مــن الئحــة النتائــج بحســب منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وهــي: األرجنتيــن وماليزيــا وكازاخســتان، وذلــك ألن 

ــا. نطــاق التغطيــة فيهــا كان محــدوًدا بمــا ال يصلــح للمقارنــة دوليًّ
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وتهــدف رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى االرتقــاء بترتيــب الدولــة لتبلــغ وبحلــول عــام 2021 قائمــة الــدول 
العشــرين األفضــل أداًء فــي PISA. ولتحقيــق هــذا الهــدف، قامــت الدولــة بمبــادرات اســتثمارية كبــرى فــي القطــاع 
التربــوي ورصــد دقيــق لمســتويات التقــّدم الــذي تــّم تحقيقــه فــي المــدارس. وقــد أثمــرت هــذه الجهــود الجّديــة عــن 

تمّكــن الدولــة مــن تحديــد المشــكالت وتوفيــر مــا يلــزم مــن الدعــم للطلبــة والمــدارس التــي تحتاجــه. 

يتنــاول هــذا التقريــر التقــّدم األكاديمــي الــذي أحرزتــه الدولــة فــي إطــار أهــداف األجنــدة الوطنيــة مــع عــرض نبــذة عامــة 
عــن النتائــج األوليــة لــدورة PISA 2015. كمــا يســتخدم بيانــات دورة PISA 2015 فــي اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

1. كيف كان أداء طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولي واإلقليمي في كل مجال في دورة PISA 2015؟
2. هل تغّيرت مراكز دولة اإلمارات العربية المتحدة بين عامي 2012 و 2015؟

3. كيف اختلف األداء بين اإلناث والذكور في كل مجال؟
4. هل تغّير االختالف في معّدالت األداء بين اإلناث والذكور بين عامي 2012 و 2015؟
5. كيف توّزع أداء الطلبة على مستويات الكفاءة في كل مجال في دورة PISA 2015؟

تقــّدم الفصــول المقبلــة أجوبــة علــى هــذه األســئلة مــن خــالل تحليــل مفّصــل لبيانــات دورة PISA 2015، بغيــة تحقيــق 
أهــداف األجنــدة الوطنيــة بحلول عــام 2021.

النقاط األساسية في الفصل
ــا وال ســّيما فــي  عــّرف الفصــل األول برنامــج PISA علــى أنــه اختبــار دولــي يحظــى بتقديــر كبيــر عالميًّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد حــّددت األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة 2021 هــدف وصــول الدولــة بحلــول عــام 2021 إلــى قائمــة الــدول العشــرين األفضــل أداًء 

 .PISA حــول العالــم فــي
وباختصار، تطّرق الفصل إلى النقاط التالية:

ــا الــدول مــن تقييــم أداء طلبتهــا فــي ســن الخامســة عشــر  • تمّكــن نتائــج PISA القابلــة للمقارنــة دوليًّ
فــي كل مــن الرياضيــات والعلــوم والقراءة.

• يجمــع برنامــج PISA بيانــات عــن الدولــة والمنــزل والمــدارس تمّكــن الــدول مــن إدراك الســياقات 
المشــّجعة علــى التعّلــم وتحليــل أداء كل فئــة مــن فئــات المجتمــع.

• تضمنــت عينــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طلبــة مــن كافــة أرجــاء الدولــة ينتمــون إلــى 
مجموعــة مختلفــة مــن المناهــج الدراســية المعتمــدة فيهــا.   

• يقيــس اختبــار PISA معرفــة ومهــارات الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر، لــذا تعــّددت الصفــوف 
التــي اشــترك منهــا الطلبــة فــي وقــت االختبــار وتراوحــت فــي مــا بيــن الصفــوف الســابع حتــى الثانــي 
عشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع انتمــاء القســم األكبــر مــن الطلبــة بنســبة %84 مــن 

مجموعهــم فــي العينــة إلــى الصّفيــن العاشــر والحــادي عشــر. 
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ويبّيــن الرســم البيانــي 1.3 توزيــع عينــة الطلبــة وفــق المناهــج الدراســية المعتمــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. كمــا يظهــر توزيــع العينــة وفــق نــوع المــدارس أن عــدد الطلبــة المنتميــن إلــى المــدارس الحكوميــة التــي تتبــع 
منهــاج وزارة التربيــة والتعليــم شــّكل ثلــث مجمــوع عــدد الطلبــة )أي نســبة %33 وهــي األعلــى فــي التوزيــع) إضافــة 
إلــى نســبة %5 بلغهــا طلبــة معهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة15. أمــا المــدارس الخاصــة فشــّكلت مجتمعــة نســبة 62% 
مــن العينــة مــع بلــوغ نســبة المــدارس الخاصــة التــي تتبــع منهــاج وزارة التربيــة والتعليــم %13 مــن العينــة. ويتشــابه 

 .16PISA 2012 هــذا التوزيــع مــع توزيــع عينــة طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدورة

الرسم البياني 1.3: توزيع عينة الطلبة بحسب المنهاج الدراسي

منهاج وزارة -حكومي 
التربية والتعليم

%33

بريطاني-خاص 
أميركي-خاص %16

%14

منهاج وزارة -خاص 
التربية والتعليم

%13

هندي-خاص 
%12

معهد -حكومي 
ةالتكنولوجيا التطبيقي

%5

بكالوريا دولية-خاص 
%3

باكستاني-خاص 
%2

فيليبيني-خاص 
%1

مناهج مختلطة-خاص 
%1

15 يقّدم معهد التكنولوجيا التطبيقية التعليم التقني والمهني للطلبة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

16 التقريــر اإلعالمــي – نتائــج PISA 2012 . االســتعداد للحيــاة: مهــارات الطلبــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، وزارة التربيــة والتعليــم، إدارة التقويــم واالمتحانــات
17 تضمنــت الــدول العربيــة المشــاركة فــي دورة PISA 2012 اإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن وقطــر وتونــس. وشــاركت إضافــة إليهــا الجزائــر 

.PISA 2015 و لبنــان فــي دورة

 PISA 2012 1.5 أداء دولة اإلمارات العربية المتحدة في دورة
شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمــرة الثانيــة فــي برنامــج PISA فــي دورة عــام 2012 إلــى جانــب 64 دولــة 
وهيئــة أخــرى مشــاركة. وتألفــت العينــة المشــاركة مــن 11500 طالــب فــي ســن الخامســة عشــر جــرى اختيارهــم مــن 
كافــة أرجــاء الدولــة وفــق تقنيــة العينــة العشــوائية الطبقيــة. وكان أداء الطلبــة فــي تلــك الــدورة متشــابًها بيــن 

المجــاالت الثالثــة مــن حيــث المعــّدالت والمراكــز. 

• ففــي معرفــة العلــوم، بلــغ معــّدل طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 448 وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة 
ــا والمركــز األول بيــن الــدول العربيــة  التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بفــارق 53 نقطــة. وحققــت الدولــة المركــز 44 دوليًّ

المشــاركة17. 
• وفــي معرفــة الرياضيــات، ســّجل الطلبــة معــّدل 434 وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 

ــا والمركــز األول بيــن الــدول العربيــة المشــاركة.  بفــارق 61 نقطــة. وســّجلت الدولــة المركــز 48 دوليًّ
• وفــي معرفــة القــراءة، حقــق الطلبــة معــّدل 442 وهــو أدنــى مــن معــّدل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 

ــا والمركــز األول بيــن الــدول العربيــة المشــاركة.  بفــارق 54 نقطــة. وســّجلت الدولــة المركــز 46 دوليًّ
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الصف السابع
%1 الصف الثامن

%2

الصف التاسع
%11

الصف العاشر
%54

الصف الحادي عشر
%31

الصف الثاني عشر
%1

الفجيرة

رأس الخيمة

أم القيوين

عجمان

الشارقة

دبي

أبوظبي

PISA 2015 الرسم البياني 1.1: عدد الطلبة المشاركين من كل إمارة في دورة

ــن، ممــا أّدى إلــى  ــا) وليــس فــي صــف معّي ــار PISA معرفــة ومهــارات الطلبــة فــي ســن معيــن )15 عاًم يقيــس اختب
اختــالف الصفــوف التــي اشــترك منهــا الطلبــة فــي وقــت االختبــار فتراوحــت فــي مــا بيــن الصــف الســابع حتــى الصــف 
الثانــي عشــر. ويظهــر الرســم البيانــي 1.2 أدنــاه أن معظــم الطلبــة فــي العينــة انتمــوا إلــى الصفيــن العاشــر )54%) 

والحــادي عشــر )31%). 

الرسم البياني 1.2: توزيع عينة الطلبة بحسب الصف
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 .PISA 2015 تظهر في الخارطة أدناه الدول التي شاركت في دورة

موقف
يشمل الموقف السياقات والظروف التي 

الشخصي، : تحيط بالقراءة، وتتضمن
.والتربوي، والمهني، والعام

شكل النص
يتألف النص من مجموعة مواد القراءة 

المستمر، وغير : ويتخذ أربعة أشكال
.المستمر، والمختلط، والمتعدد

جانب
يعبّر الجانب عن المقاربة الذهنية التي 
م يتفاعل من خاللها القارئ مع النص وتقس

الوصول إلى المعلومات : إلى ثالث فئات
واسترجاعها، والدمج والتفسير، والتفكير 

. والتقييم

 PISA 1.4 عّينــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المشــاركة فــي دورة
2015

ــى جنســيات  ــن إل ــن المنتمي ــى ارتفــاع عــدد الوافدي ــة المتحــدة إل ــة اإلمــارات العربي أّدى النمــو االقتصــادي فــي دول
ــة.  ــّوع المناهــج الدراســية ومجتمــع الطلب ــك بتن ــة نتيجــة لذل ــز النظــام التعليمــي فــي الدول مختلفــة. ويتمّي

تألفــت عينــة الطلبــة المشــاركين فــي دورة PISA 2015 مــن 15419 طالًبــا فــي ســن الخامســة عشــر ومــن 179 
ــة المشــاركين  ــدد الطلب ــة. وقــد ارتفــع ع ــاء الدول ــة و 301 مدرســة خاصــة مشــاركة مــن كافــة أرج مدرســة حكومي

ــب. ــغ 11500 طال ــذي بل ــام 2012 وال ــن شــاركوا فــي دورة ع ــة الذي ــدد الطلب ــن مجمــوع ع بنســبة %34 ع

ــة المشــاركين إلــى  ــر مــن الطلب ــة بحســب اإلمــارة. وينتمــي العــدد األكب ــة الطلب ــع عين ــن الرســم البيانــي 1.1 توزي يبّي
إمــارة دبــي، وتتبعهــا إمــارة أبوظبــي، فيمــا يشــّكل مجمــوع عــدد طلبــة هاتيــن اإلماراَتيــن نســبة %70 مــن المجمــوع 

العــام للطلبــة فــي العينــة. 
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ج. عنصر التعلم مدى الحياة
ــات والقــراءة، يجمــع برنامــج PISA معلومــات عــن  ــة فــي معرفــة العلــوم والرياضي ــم أداء الطلب باإلضافــة إلــى تقيي
الدوافــع واألســاليب وآراء الطلبــة المرتبطــة بالتعّلــم. وتنطلــق هــذه المنهجيــة مــن قناعــة بــأن إدراك الطلبــة لهــذه 
ــا فــي إحــداث تغييــر  الدوافــع واألســاليب يحّثهــم علــى التعلــم مــدى الحيــاة. كمــا تــؤدي هــذه المعلومــات دوًرا حيويًّ
ــا فــي معرفــة مــدى مســاهمة  ــات والقــراءة، وأيًض ــوم والرياضي ــل العل ــي علــى مســتوى المــواد األساســية مث إيجاب
أنظمــة المــدارس فــي تشــجيع الطلبــة علــى اكتســاب الكفــاءات التعّلميــة الضروريــة لتحقيــق النجــاح األكاديمــي 

والتعلــم مــدى الحيــاة.

 PISA د. استخدام الحاسوب في اختبار
تــم اعتمــاد الحاســوب فــي دورة PISA 2015 كصيغــة أوليــة إلجــراء االختبــارات فــي المجــاالت الثالثــة وذلــك تماشــًيا 
مــع التقــدم التكنولوجــي الســريع حــول العالــم، وانطالًقــا مــن حاجــة االختبــارات الدوليــة إلــى التكّيــف مــع مقتضيــات 
العصــر الحالــي. كمــا أن اعتمــاد الحاســوب فــي الحصــول علــى النتائــج يضمــن دقــة أكبــر فــي عمليــة التقييــم ويختصــر 
الوقــت فــي عمليتــي جمــع المعلومــات عنــد بــدء تنفيــذ االختبــار وإعــالن النتائــج التــي تحتاجهــا الــدول المشــاركة 

للمباشــرة بخطــط اصــالح النظــام التعليمــي. 

أّدت هــذه الفوائــد األربــع إلــى تحقيــق نمــو ســريع فــي عــدد مــن الــدول والهيئــات المشــاركة فــي برنامــج PISA. كمــا 
ارتفــع عــدد الــدول والهيئــات المشــاركة مــن 43 دولــة وهيئــة فــي الــدورة األولــى مــن البرنامــج أي فــي عــام 2000، 
إلــى 70 دولــة ومــن بينهــا 34 دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة شــاركت فــي 
ــات  ــدول والهيئ ــدول 1.5 ال ــح الج ــى. وُيوّض ــدورة األول ــى ال ــا عل ــرور خمســة عشــر عاًم ــد م دورة PISA 2015 أي بع

.PISA 2015 المشــاركة فــي دورة

PISA 2015 الجدول 1.5: الدول والهيئات المشاركة في دورة

سنغافورة اإلمارات العربية المتحدة بلجيكا تغال البر
ن- شانغهاي  الصي  ن األرجنتي  بولندا الدنمارك

ن- غوانغدونغ  الصي  األردن تركيا السويد
فييتنام ازيل البر تشيكيا المكسيك
قطر و البب  تشيلي المملكة المتحدة

كازاخستان الجزائر سلوفاكيا وي    ج البن
كرواتيا إندونيسيا سلوفينيا النمسا

كوستاريكا ألبانيا سويرسا كية الواليات المتحدة األمب 
كوسوفو أوروغواي فرنسا اليابان
كولومبيا بلغاريا فنلندا اليونان

التفيا ن  ن- بكي  الصي  كندا إسبانيا
لبنان تايبيه الصينية كوريا إستونيا

ليتوانيا تايالند لوكسمبورغ إيرلندا
ن- ماكاو  الصي  ترينيداد وتوباغو نيوزيلندا إيطاليا
مالطا تونس هنغاريا اليا أسبر
يا ن مالب  جمهورية الدومينيكان هولندا ألمانيا

مقدونيا جورجيا أيسلندا
مولدوفا ن- جيانغسو  الصي 

مونتينيغرو روسيا
ن- هونغ كونغ  الصي  رومانيا

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
الدول والهيئات غير األعضاء ف 

ي 
���� ����الدول المشاركة ف 

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
الدول األعضاء ف 
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الجدول 1.4: توزيع األسئلة بحسب خصائص القراءة

النسبة المئوية 
من مجموع األسئلة القراءة

��� شخصي
��� تربوي
��� ي مهن 
��� عام

��� مستمّر
��� غير مستمّر
�� مختلط
�� متعّدد

��� جاعها الوصول إىل المعلومات واسير
��� الدمج والتفسير
��� التفكير والتقييم

سياق

شكل النص

مهارات

)OECD, 2016(14 المصدر 

PISA 1.3 أهمية المشاركة في
يحظــى برنامــج PISA اليــوم بتقديــر كبيــر كاختبــار تربــوّي دولــّي يقيــس أداء الطلبــة فــي الرياضيــات والعلــوم والقــراءة. 
وفيمــا تتعــّدد الدوافــع التــي تحّفــز الــدول والهيئــات علــى المشــاركة فــي البرنامــج، يوجــز القســم الحالــي أربــع فوائــد 

أساســية مــن المشــاركة.

أ. الحصول على بيانات شاملة عن الطلبة في سن الخامسة عشر وعن الجهات المعنية بالقطاع التربوي
باإلضافــة إلــى تقييــم معرفــة ومهــارات الطلبــة فــي المجــاالت الثالثــة، يجمــع برنامــج PISA بيانــات وافرة عــن العوامل 
ــن.  ــاء األمــور والمــدارس والمعلمي ــة وأولي ــالل اســتبانات الطلب ــزل مــن خ ــم ضمــن المدرســة والمن المرتبطــة بالتعل
تســمح هــذه البيانــات لصّنــاع السياســات بتحليــل األداء علــى نحــو معّمــق وتحديــد العوامــل المؤثــرة فــي عمليــة 
التعّلــم. كمــا تمّكنهــم هــذه التحاليــل مــن االســتجابة للحاجــات وتطويــر البرامــج والسياســات التربويــة الفاعلــة والهادفــة 

إلــى تحســين األداء.

ب. القدرة على مقارنة األنظمة التعليمية بالمعايير الدولية وفهم االتجاهات
يمّكــن برنامــج PISA صّنــاع السياســات مــن مقارنــة أداء الطلبــة ضمــن الدولــة وعلــى المســتويين اإلقليمــي والعالمي. 
وتســتفيد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل خــاص عندمــا يتنــاول التحليــل مقارنــة األداء بحســب أنــواع المــدارس 
ا مختلًفــا ضمــن أرجائهــا. كمــا يســمح برنامــج  والمناهــج الدراســية، بحيــث أنهــا تتضّمــن مــا يزيــد عــن 20 منهاًجــا دراســيًّ
PISA بمقارنــة أداء الطلبــة بــأداء طلبــة الــدول األخــرى المشــاركة وبالمســتويات والقياســات الدوليــة التــي تحّددهــا 
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة. ويســتعين صّنــاع السياســات بهــذه المقارنــة الدوليــة لتمييــز مواضــع القــوة 
ــا لهــا. فضــال عــن ذلــك، تســمح  والضعــف فــي األنظمــة التعليميــة وإرشــاد األهــداف واالســتراتيجيات الوطنيــة تبًع
المشــاركة فــي دورات PISA بشــكل دوري كل ثالثــة أعــوام بمقارنــة األداء بيــن الــدورات وبالتالــي اســتخالص 

االتجاهــات التــي تســاعد علــى تقييــم السياســات واالســتراتيجيات التربويــة مــع مــرور الزمــن. 

14 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing
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1.2.3معرفة القراءة

ــق  ــة تحقي ــر فيهــا والتعامــل معهــا بغي ــة واســتخدامها والتفكي معرفــة القــراءة هــي فهــم النصــوص المكتوب
ــات، والمشــاركة فــي المجتمــع. ــر المعرفــة واإلمكان األهــداف، وتطوي

)OECD, 2016(12 المصدر 

يهــدف إطــار عمــل PISA 2015 لمعرفــة القــراءة إلــى التعبيــر عــن التطبيــق الفاعــل والهــادف والوظيفــي للقــراءة فــي 
مجموعــة مــن المواقــف وألغــراض متنّوعــة. وتعتبــر معرفــة القــراءة إحــدى مســتلزمات المشــاركة الناجحــة فــي معظــم 
جوانــب الحيــاة بالنســبة لألفــراد )Smith et. al, 2000). فــال بــّد إًذا مــن تعّقــب أداء الطلبــة فــي هــذه المعرفــة 

وتحســينه ومقارنــة أداء الدولــة بالمعاييــر الدوليــة للقــراءة. 

يتألــف اختبــار معرفــة القــراءة فــي PISA مــن ثــالث خصائــص تظهــر فــي الرســم أدنــاه وهــي: )1) الســياق، )2) وشــكل 
النــص، )3) والمهــارات.

�

�

�

�

�

�

�

�

السياق
يشمل السياقات والظروف التي 

: تحيط بالقراءة، وتتضمن
الشخصي، والتربوي، والمهني، 

.والعام

شكل النص
يتألف النص من مجموعة مواد 

:  القراءة ويتخذ أربعة أشكال
المستمر، وغير المستمر، 

.والمختلط، والمتعدد

المهارات
تعبّر المهارات عن المقاربة 

الذهنية التي يتفاعل من خاللها 
القارئ مع النص وتقسم إلى ثالث 

الوصول إلى المعلومات : فئات
واسترجاعها، والدمج والتفسير، 

. والتفكير والتقييم
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يبّيــن الجــدول 1.4 توزيــع أســئلة اختبــار معرفــة القــراءة بحســب الخصائــص. وترتبــط الخاصيــة األولــى وهــي الســياق 
بالقــراءة وتتضمــن الســياقات الشــخصية، والتربويــة، والمهنيــة، والعامــة. أمــا  بأربعــة ســياقات مختلفــة تحيــط 
ــر  الخاصيــة الثانيــة فهــي شــكل النــص وتمثــل مختلــف أصنــاف مــواد القــراءة وتتخــذ أربعــة أشــكال: المســتمر، وغي
ــي يتفاعــل  ــة الت ــة الذهني ــق بالمقارب ــة وهــي المهــارات فتتعل ــة الثالث ــط، والمتعــدد. أمــا الخاصي المســتمر، والمختل
القــّراء مــن خاللهــا مــع النــص وتقســم إلــى ثــالث فئــات هــي: الوصــول إلــى المعلومــات واســترجاعها، والدمــج 

والتفســير، والتفكيــر والتقييــم. 

12 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
13 Smith, M. C., Mikulecky, L., Kibby, M. W., Dreher, M. J., & Dole, J. A. (2000). What will be the demands of literacy in the 
workplace in the next millennium? Reading research quarterly, 35(3), 378-383.
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ُيظهــر الجــدول 1.3 توزيــع أســئلة اختبــار الرياضيــات بحســب األوجــه. وتصــف العمليــات الرياضيــة ســلوك وتصرفــات 
األفــراد عنــد ربــط ســياق المشــكلة بمعرفــة الرياضيــات ثــم حلهــا، باإلضافــة إلــى المهــارات التــي ترتكــز عليهــا هــذه 
ا، )2) واســتخدام  العمليــات. ويعالــج هــذا الوجــه مــن االختبــار قــدرة الطالــب علــى )1) صياغــة المواقــف حســابيًّ
التعليــل والمفاهيــم والحقائــق واإلجــراءات الرياضيــة، )3) وتفســير وتطبيــق وتقييــم النتائــج الرياضيــة. أمــا وجــه 
ــل المشــكالت الســياقية  ــة فــي ح ــة الرياضي ــق المعرف ــى تطبي ــرد عل ــاول قــدرة الف ــات فيتن ــوى فــي الرياضي المحت
بأفضــل الطــرق الممكنــة، ويتضّمــن أربــع فئــات وهــي )1) التغّيــر والعالقــات، )2) واألشــكال والهندســة الفراغيــة، 
)3) والكــم، )4) واالحتمــال والبيانــات. ويحــرص الوجــه الثالــث فــي اختبــار الرياضيــات وهــو الســياق أن يشــمل االختبــار 
ــا مــن االســتخدامات الشــخصية اليوميــة وصــوال إلــى المتطّلبــات  ــًزا واســًعا مــن اســتخدامات الرياضيــات انطالًق حّي
ــي، )3)  ــواع وهــي: )1) الشــخصي، )2) والمهن ــى أربعــة أن ــوّزع الســياق عل ــة. ويت ــّل المشــكالت العالمي ــة لح العلمي

والمجتمعــي، )4) والعلمــي. 

الجدول 1.3: توزيع األسئلة بحسب أوجه الرياضيات

عمليّات
ة قدرة الطالب على صياغتقيّم العمليات

المواقف حسابيًّا، واستخدام التعليل 
والمفاهيم والحقائق واإلجراءات 

الرياضية، وتفسير وتطبيق وتقييم النتائج 
. الرياضية

محتوى
يتألف محتوى الرياضيات من التغيّر

والعالقات، واألشكال والهندسة 
.الفراغية، والكم، واالحتمال والبيانات

سياق
يقسم السياق إلى أربعة أنواع هي 

الشخصي، والمهني، والمجتمعي، 
. والعلمي

النسبة المئوية من مجموع 
األسئلة الرياضيات

��� ا صياغة المواقف حسابيًّ

��� استخدام التعليل والمفاهيم والحقائق واإلجراءات 
الرياضية

��� تفسير وتطبيق وتقييم النتائج الرياضية

��� ر والعالقات التغير
��� ة األشكال والهندسة الفراغير
��� الكم
��� االحتمال والبيانات

��� شخصي
��� ي مهن 
��� ُمجتمعي
��� علمي

ات عملير

محتوى

سياق

)OECD, 2016(11 المصدر 

11 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.

يســمح تصميــم اختبــار الرياضيــات فــي PISA بقيــاس كفــاءات الطلبــة فــي األوجــه الثالثــة المصــّورة فــي الرســم أدنــاه 
وهــي )1) العمليــات، )2) والمحتــوى )3) والســياق.
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يبّيــن الجــدول 1.2 توزيــع أســئلة اختبــار العلــوم بحســب مجــاالت العلــوم الفرعيــة كمــا حّددتــه منظمــة التعــاون 
االقتصاديــة.  والتنميــة 

الجدول 1.2: توزيع األســئلة بحســب مجاالت العلوم الفرعية

1.2.2معرفة الرياضيات

معرفــة الرياضيــات هــي قــدرة الفــرد علــى صياغــة واســتخدام وتفســير الرياضيــات فــي ســياقات مختلفــة. 
ا واســتخدام المفاهيــم واإلجــراءات والحقائــق واألدوات الرياضيــة لوصــف  وتتضّمــن قــدرة التعليــل حســابيًّ
ــى إصــدار  ــم، وعل ــات فــي العال ــد دور الرياضي ــى تحدي ــع الظواهــر. كمــا تشــمل قــدرة الفــرد عل وتفســير وتوّق

األحــكام الثابتــة والقــرارات التــي يحتاجهــا كل مواطــن مفّكــر ومشــارك وفاعــل. 

)OECD, 2016(10 المصدر 

يشــّدد إطــار عمــل PISA 2015 علــى أهميــة فهــم الرياضيــات كمكــّون أســاس الســتعداد الطلبــة للحيــاة، وال ســّيما 
ا أدنــى من مهــارات التعليــل والفهم  فــي ظــل ارتفــاع وتيــرة المشــكالت والمواقــف الحياتيــة اليوميــة التــي تتطلــب حــدًّ
ــم الحلــول وعلــى الربــط الواضــح بيــن المشــكالت وســياقات  ــز علــى دور الطلبــة فــي تقدي ــة. وينصــّب التركي الرياضي
مختلفــة. فــال بــّد مــن أن يكتســب الطلبــة مهــارات التعليــل الرياضيــة وقــدرة اســتخدام المفاهيم واإلجــراءات والحقائق 

واألدوات الرياضيــة بطريقــة فاعلــة مــن أجــل فهــم القضايــا وحــل المشــكالت بأفضــل الطــرق.

10 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.

النسبة المئوية من مجموع 
األسئلة العلوم

ن  ��% و ��%بي  ا تفسي  الظواهر علميًّ
ن  ��% و ��%بي  تقييم وإعداد االستقصاء العلمي
ن  ��% و ��%بي  ا ة علميًّ

ّ
تفسي  البيانات واألدل

ن  ��% و ��%بي  محتوى
ن  ��% و ��%بي  إجرائية
ن  ��% و ��%بي  إدراكية

��% ي
يائ  ن في 

��% ي
احيائ 

��% األرض والفضاء

نظام

معرفة

كفاءة

24 

ا مســهًما فــي  يرتكــز إطــار عمــل العلــوم فــي دورة PISA 2015 علــى اعتبــار معرفــة العلــوم والتكنولوجيــا عامــاًل أساســيًّ
تحســين حيــاة الفــرد الشــخصية واالجتماعيــة والمهنيــة.OECD, 2016(6) فمعرفــة العلــوم هــي بنيــة معّقــدة تشــتمل 
ــن  ــن فاعلي ــوا مواطني ــة ليصبح ــا الطلب ــي يحتاجه ــة الت ــارات المعالج ــر النقــدي، ومه ــة، والتفكي ــة العلمي ــى المعرف عل
وقادريــن علــى تقييــم واســتخدام البيانــات العلميــة فــي المشــاركة والتفكيــر فــي القضايــا المرتبطــة بالعلــوم وال ســيما 
فــي ظــل هيمنــة التكنولوجيــا فــي يومنــا هــذا.El Masri et. al, 2016(7) يشــّكل فهــم العلــوم والتكنولوجيــا بالتالــي 

(Bybee, 2008(8”.ــا بالنســبة للطلبــة فــي مرحلــة “االســتعداد للحيــاة عنصــًرا حيويًّ

شــكلت معرفــة العلــوم محــور التركيــز فــي دورة PISA 2015. ويســمح تصميــم اختبــار العلــوم بقيــاس أداء الطلبــة 
فــي المجــاالت الفرعيــة التاليــة: )1) مجــاالت الكفــاءة، )2) ومجــاالت المعرفــة، )3) ومجــاالت النظــام كمــا يصّورهــا 

(OECD, 2016(9.الرســم التالــي

كفاءة
تتضمن مجاالت الكفاءة القدرة 

قييم على تفسير الظواهر علميًّا، وت
ر وإعداد االستقصاء العلمي، وتفسي

.البيانات واألدلة علميًّا

معرفة
تتألف مجاالت المعرفة من معرفة 

المحتوى والمعرفة اإلجرائية 
.واإلدراكية

نظام
تتضّمن مجاالت النظام القدرة على

فهم مبادئ العلوم الفيزيائية 
واإلحيائية وأنظمة األرض 

. والفضاء

السياق
يشمل السياقات والظروف التي 

: تحيط بالقراءة، وتتضمن
الشخصي، والتربوي، والمهني، 

.والعام

شكل النص
يتألف النص من مجموعة مواد 

:  القراءة ويتخذ أربعة أشكال
المستمر، وغير المستمر، 

.والمختلط، والمتعدد

الجانب
يعبّر الجانب عن المقاربة الذهنية

التي يتفاعل من خاللها القارئ مع 
: النص وتقسم إلى ثالث فئات
الوصول إلى المعلومات 

واسترجاعها، والدمج والتفسير، 
. والتفكير والتقييم

6 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
7 El Masri, Y.H., Baird, J., & Graesser, A., )2016(. Language effects in international testing: The case of PISA 2006 science items. 
Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. http://dx.doi.org/10.1080/0969594X.2016.1218323.
8 Bybee, R. W. (2008). Scientific literacy, environmental issues  and  PISA 2006: The 2008 Paul F-Brandwein lecture. Journal of 
Science Education and Technology, 17(6), 566-585.
9 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
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تتألــف االختبــارات فــي PISA مــن أســئلة متعــددة األجوبــة، بســيطة ومعّقــدة، وأســئلة مقاليــه محــّددة اإلجابــة. 
وتتشــابه االختبــارات بيــن الــدورات بحيــث تبقــى قابلــة للمقارنــة فــي مــا بينهــا بمــا يمّكــن صّنــاع السياســات مــن رصــد 

ــر فــي النظــام التعليمــي عبــر الزمــن4.    التغّي

ــن والمــدارس.  ــاء أمورهــم والمعلمي ــة وأولي ــة شــاملة مــن خــالل اســتبانات الطلب ــات خلفي كمــا يجمــع البرنامــج بيان
وبدمــج هــذه البيانــات مــع نتائــج االختبــارات، يســتطيع صّنــاع السياســات تحليــل العوامــل المؤثــرة علــى تعّلــم الطلبــة 
 PISA وتحديــد الجوانــب التــي تحتــاج إلــى التطويــر أو المعالجــة علــى مســتوى األنظمــة التعليميــة. وهنــا تكمــن أهميــة

باعتبــاره مصــدًرا قّيًمــا لبيانــات هامــة وشــاملة تســتفيد منهــا الــدول والهيئــات المشــاركة فيــه. 

 PISA 1.2 المجاالت وتقنية القياس في
يقيــس اختبــار PISA معرفــة ومهــارات الطلبــة فــي ســن الخامســة عشــر وقدرتهــم علــى تطبيقهــا فــي مواجهــة تحّديات 
ــج  ــات ومعرفــة القــراءة. وُتقــاس نتائ ــارات معرفــة العلــوم ومعرفــة الرياضي ــة، وذلــك مــن خــالل اختب ــاة الواقعي الحي
االختبــارات نســبة لمعــّدل 500 وانحــراف معيــاري 100 فــي مجتمــع طلبــة دول منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة.

1.2.1معرفة العلوم

ــا المتعلقــة بالعلــوم  ــًرا علــى المشــاركة فــي القضاي ــا مفّك ــاره مواطًن معرفــة العلــوم هــي قــدرة الفــرد باعتب
ــا المشــاركة فــي محادثــة منطقيــة تــدور حــول العلــوم  وفــي أفــكار العلــوم. فيســتطيع الفــرد المثقــف علميًّ

ــة: ــب هــذه المشــاركة اكتســاب الكفــاءات التالي ــا. تتطّل والتكنولوجي
ــا أي تحديــد وتقديــم وتقييــم التفســيرات حــول مجموعــة مــن الظواهــر الطبيعيــة  • تفســير الظواهــر علميًّ

والتكنولوجيــة
ــر التحقيقــات العلميــة واقتــراح أســاليب لمعالجــة  • تقييــم وإعــداد االســتقصاء العلمــي أي وصــف وتقدي

ــا األســئلة علميًّ
ــا أي تحليــل وتقييــم البيانــات والحجــج والبراهيــن في تمثيالت مختلفة واســتخراج  • تفســير البيانــات واألدلــة علميًّ

الخالصات العلمية المناســبة

)OECD, 2016(5 المصدر 

4 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing.
5 OECD, 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing
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الفصل األول:
تعريف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

PISA

PISA 1.1 نبذة عامة عن
 Programme for ا البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة OECD رســميًّ
International Student Assessment (PISA فــي عــام 1997، وشــاركت 43 دولــة وهيئــة حــول العالــم فــي 
أول دورة منــه فــي عــام 2000. وقــد أنشــأت المنظمــة برنامــج PISA تلبيــة لحاجــة ملّحــة لــدى عــدد كبيــر مــن 
الــدول بالحصــول علــى بيانــات موثوقــة ومنتظمــة حــول أداء أنظمتهــا التعليميــة ومــدى اكتســاب طلبتهــا للمعرفــة 
وللمهــارات الالزمــة لمشــاركتهم الفاعلــة فــي المجتمعــات الحديثــة والمتطــورة. وفــي ظــل تقــّدم التكنولوجيــا وتزايــد 
المشــكالت المعّقــدة، أدرك قــادة الــدول أن الهــدف األهــم مــن اكتســاب المعرفــة والمهــارات هــو إمكانيــة تطبيقهــا 
ــاع السياســات إلــى تقييــم مــدى  ــز القــادة وصن ــذا توجــه تركي ــر مألوفــة داخــل المدرســة وخارجهــا. ل فــي مواقــف غي

اكتســاب الطلبــة لهــذه المهــارات واالســتعانة أكثــر فأكثــر بنتائــج PISA كأحــد أدوات التقييــم. 

ــة  ــي تحّددهــا منظمــة التعــاون والتنمي ــة الت ــة العشــوائية الطبقي ــة العين ــات المشــاركة تقني ــدول والهيئ وتســتخدم ال
االقتصاديــة فــي اختيــار طلبــة فــي ســن الخامســة عشــر لتمثيــل مجتمــع الطلبــة فــي الدولــة. فيتــم فــي مرحلــة أولــى 
اختيــار 150 مدرســة علــى األقــل مــن كل دولــة بطريقــة تضمــن تمثيــل المناهــج المختلفــة الموجــودة ضمــن أرجائهــا، ثــم 
يجــري اختيــار طلبــة فــي ســن الخامســة عشــر علــى نحــو عشــوائي مــن هــذه المــدارس. تخضــع نتائــج هــذه العينــة للتحليــل 

باســتخدام تقنيــات قياســية وإحصائيــة متطــورة تســمح بتعميــم النتائــج علــى مجتمــع الطلبــة بأســره.

ويســتهدف برنامــج PISA الطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 عاًمــا وثالثــة أشــهر و16 عاًمــا وشــهرين فــي وقــت 
ــم اإللزامــي فــي معظــم دول منظمــة التعــاون  ــة التعلي ــة مرحل ــذي يتوافــق مــع نهاي ــر هــذا العمــر ال ــار. ويعتب االختب
والتنميــة االقتصاديــة مرحلــة مفصليــة مــن حيــاة الطلبــة إذ يختــارون مــن بعدهــا إمــا مواصلــة تحصيلهــم العلمــي عبــر 
التســجيل لمرحلــة التعليــم مــا بعــد اإللزامــي، أو االلتحــاق ببرامــج التدريــب المهنــي، أو االنضمــام إلــى ســوق العمــل، 

أو غيرهــا.   

يقيــس اختبــار PISA معرفــة الطلبــة فــي ثالثــة مجــاالت إلزاميــة هــي القــراءة والرياضيــات والعلــوم، ومجاليــن اختيارييــن 
تّمــت إضافتهمــا منــذ عــام 2012 وهمــا مهــارة حــل المشــكالت والمعرفــة الماليــة. وتظهــر فــي الجــدول 1.1 المجاالت 

التــي جــرى اختبارهــا والمجــال الــذي شــكل محــور التركيــز فــي كل دورة مــن PISA ابتــداًء مــن عــام 2000.

PISA الجدول 1.1: مجال التركيز في كل دورة من

(

���� �� ���

العام
المجال

            الرياضيات
            القراءة
            العلوم
      مهارة حل المشكالت

ي كل عام: مالحظة
ز عليه فز كير . تشير المربعات المظللة إىل المجال الذي تم الير
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أهمية تقييم أداء الطلبة في سن الخامسة عشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يهتــم صنــاع السياســات والمعنيــون بالقطــاع التربــوي بتقييــم مــدى اكتســاب الطلبــة فــي نهايــة مرحلــة التعليــم 
اإللزامــي للمعرفــة والمهــارات التــي تمكنهــم مــن متابعــة مرحلــة التعليــم مــا بعــد اإللزامــي أو االنضمــام إلــى القــوى 
العاملــة والمســاهمة فــي مجتمعهــم. وفــي ظــل المنافســة العالميــة وتزايــد الطلــب علــى اليــد العاملــة ذات المهــارة 
العاليــة فــي مجــال التكنولوجيــا، تــدرك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤوليتها الكبيــرة فــي توفيــر نظــام تعليمــي 
رفيــع المســتوى لطلبتهــا وإعدادهــم للمرحلــة المهنيــة. لــذا تمنحهــا المشــاركة فــي PISA فرصــة تقييــم النظــام 

التعليمــي الحالــي وتطويــره وفــق سياســات تربويــة فاعلــة. 

يعــرض هــذا التقريــر االســتنتاجات األوليــة لنتائــج PISA ويضعهــا فــي متنــاول الجميــع. وســتظهر فــي المســتقبل 
القريــب تقاريــر إضافيــة وتحاليــل معّمقــة لهــذه النتائــج وللعوامــل المختلفــة المؤثــرة فــي أداء الطلبــة وفــي تطويــر 

السياســات. 

 PISA 2015 يصــف إًذا هــذا التقريــر أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســن الخامســة عشــر فــي دورة
وُيقســم إلــى خمســة فصــول:

    يتضّمــن الفصــل األول نبــذة عامــة عــن اختبــار PISA، والمجــاالت التــي يقيســها، وكيفيــة تحضيــره وتصميمــه 
وأســاليب اختيــار عّينــات الطلبــة والمــدارس المشــاركة.

     يتطــّرق الفصــل الثانــي إلــى الســياق الدولــي والنتائــج التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كل مجــال 
 .PISA 2015 في دورة

     يتنــاول الفصــل الثالــث االتجاهــات فــي األداء، وأداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــاالت العلــوم 
الفرعيــة لــدورة PISA 2015، كمــا ُيحلــل اختــالف األداء بيــن اإلنــاث والذكــور.

     يحّلــل الفصــل الرابــع توزيــع أداء طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــق مســتويات الكفــاءة فــي كل مجــال 
واختالفــه بيــن اإلنــاث والذكــور.

     يعرض الفصل األخير خالصة استنتاجات التقرير.

المنهجية الحتساب ترتيب الدول
اعتمــدت وزارة التربيــة والتعليــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا التقريــر منهجيــة جديــدة حــّددت ترتيــب 
الــدول المشــاركة فــي االختبــارات الدوليــة لعــام 2015 2015. جــرى بموجبهــا تدويــر األرقــام بحيــث تظهــر الــدول التــي 
حققــت نتائــج متســاوية بعــد التدويــر فــي المرتبــة نفســها . وبــات الترتيــب أكثــر دقــة إذ لــم تــؤّدّ اختالفــات بســيطة بعــد 
الفاصلــة العشــرية فــي النتائــج ) وقــد ال تتجــاوز 0.1 نقطــة أحيانــّا ) إلــى تغييــر مرتبــة الدولــة . وينبغــي بالتالــي التنّبــه 
إلــى تأثيــر هــذه المنهجيــة عنــد مقارنــة ترتيــب الــدول بيــن مختلــف الــدورات، بحيــث قــد ال يشــير ارتفــاع فــي الترتيــب 

إلــى تحّســن فعلــّيّ فــي النتائــج

→

→

→

→

→
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وفــي مــا يلــي رســم توضيحــي للمســار المــؤّدي إلــى مؤشــر PISA كمــا حّددتــه رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة2021.

P I S A
2 0 1 8

P I S A  
2 0 1 5

P I S A  
2 0 0 9 +

2 0 2 1

كما حددته األجندة الوطنية لرؤية مؤشر اختبار 
2021اإلمارات العربية المتحدة 

الوصول الى قائمة الدول العشرين األفضل أداء  

P I S A
2 0 2 1

P I S A  
2 0 1 2

مراكز ومعدالت دولة االمارات العربية 
:المتحدة في 

في العلوم448ومعدل 44المركز 
في الرياضيات434ومعدل 48المركز 
في القراءة442ومعدل 46المركز 

مراكز ومعدالت دولة االمارات العربية 
:المتحدة في 

في العلوم437ومعدل المركز 
في الرياضيات427ومعدل المركز 
في القراءة434ومعدل المركز 

مراكز ومعدالت دولة االمارات العربية 
:المتحدة في 

في العلوم438ومعدل 41المركز 
في الرياضيات421ومعدل 41المركز 
في القراءة431ومعدل 42المركز 

 PISA نظام تعليمي رفيع المستوى: مسار تحقيق مؤشر
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــة الســت فــي رؤي ــات الوطني ــع المســتوى أحــد األولوي ــر نظــام تعليمــي رفي يشــكل تطوي
المتحــدة 2021 باعتبــاره مكّونــا أساًســا فــي نمــو وتقــّدم الدولــة. وتشــّدد الرؤيــة علــى أهميــة تطويــر نظــام تعليمــي 
رفيــع المســتوى وتحــّدد ثمانيــة مؤشــرات وطنيــة ينبغــي تحقيقهــا بحلــول عــام 2021. يرتبــط مؤشــران منهــا بــاألداء 
فــي اختباَريــن دولّييــن: األول هــو وضــع الدولــة ضمــن قائمــة الــدول العشــرين األفضــل أداًء فــي PISA، والثانــي هــو 
وضعهــا ضمــن قائمــة الــدول الخمــس عشــرة األفضــل أداًء فــي دراســة االتجاهــات الدوليــة فــي الرياضيــات والعلــوم 

 .3Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS(

وبالرغــم مــن أن الوصــول إلــى قائمــة الــدول العشــرين األفضــل أداًء فــي PISA بحلــول عــام 2021 هــدٌف طمــوح، 
اال انــه يمكــن للدولــة تحقيقــه نظــًرا للجهــود العظيمــة التــي تبذلهــا والمــوارد التــي تســتثمرها فــي القطــاع التربــوي. 
ــة ألول مــرة فــي  ــا مــن مشــاركة الدول ــق مؤشــر PISA انطالًق ــى تحقي ــي المســار المــؤدي إل وُيظهــر الرســم التال
دورة عــام 2009. فتقّيــم الدولــة بعــد كل اختبــار التقــّدم المحــرز فــي أداء الطلبــة وُتطــّور المبــادرات التربويــة 
الالزمــة لضمــان تحقيــق مؤشــر PISA. ومــن هنــا تظهــر أهميــة تحليــل نتائــج PISA بشــكل معّمــق إذ يســاعد علــى 
تحديــد الجوانــب التــي تحتــاج إلــى التطويــر فــي النظــام التعليمــي الحالــي مــن جهــة، وعلــى اقتــراح توصيــات إرشــادية 

للسياســات مــن جهــة أخــرى. 

3 دراســة االتجاهــات الدوليــة فــي الرياضيــات والعلــوم )TIMSS) هــي دراســة دوليــة تشــمل قيــاس أداء طلبــة الصــف الرابــع والصــف الثامــن 

فــي الرياضيــات والعلــوم، وينّفــذ كل أربعــة أعــوام فيمــا تشــارك فيــه أكثــر مــن خمســين دولــة. شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمــرة 
الثانيــة فــي دورة TIMSS 2015 بعــد أن شــاركت فيــه للمــرة األولــى فــي عــام 2011.
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تطوير اقتصاد معرفي يعتمد توفير 
المعلومات القيّمة والضرورية لتحقيق 

االزدهار االقتصادي

متحدون في المعرفة  03

مجتمع متالحم وتعزيز الهوية الوطنية من اءنب
خالل التمسك بتراث دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الثقافي وإتقان اللغة العربية 

متحدون في المسؤولية 01

وفير نظام تعليمي من الطراز األول ونظام ت
تية صحي بمعايير عالمية، وتطوير البنية التح

مع المحافظة على البيئة

متحدون في الرخاء 04

المحافظة على مجتمع آمن ونظام قضائي 
عادل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

متحدون في المصير 02

ما هي المبادئ الرئيسة لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 2021؟
ــادئ رئيســة تنبثــق عنهــا جميــع اهــداف األجنــدة  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2021 علــى أربعــة مب ترتكــز رؤيــة دول

ــة والسياســات وهــي: الوطني
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مقدمة
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 

PISA 2021 ودراسة

حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إنجــازات باهــرة وتطــورًا بــارزًا فــي األعــوام األخيــرة بفضــل المبــادرات 
االســتثمارية المتواصلــة فــي القطــاع التربــوي. وتســتمر الدولــة فــي االزدهــار والتطــّور حتــى تصبــح واحــدة مــن 
االقتصــادات األكثــر تطــّوًرا فــي االقتصــاد العالمــي الحالــي الســريع النمــو. وفــي إطــار الجهــود العظيمــة التــي تبذلهــا 
فــي مجــال اصــالح النظــام التعليمــي، شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2010 فــي اختبــارات دوليــة 
.Programme for International Student Assessment (PISA( عــّدة ومنهــا البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة

 The Organization بشــكل دوري كل ثالثة أعوام بإشــراف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية PISA ُينّفذ برنامج
for Economic Co-operation and Development (OECD وهــو اختبــار دولــي شــامل يقيــس أداء الطلبــة فــي 
ــل هــذا الســن مرحلــة مفصليــة مــن مســيرة الطالــب التعليميــة، فهــو العمــر الــذي تنتهــي  ســن الخامســة عشــر. يمّث

عنــده مرحلــة التعليــم اإللزامــي فــي معظــم الــدول.

ــة  ــة بطريقــة قابل ــاس مهــارات الطلب ــاع السياســات إذ يمّكنهــم مــن قي ا لصّن ويشــّكل برنامــج PISA أداة هامــة جــدًّ
 PISA ــة ُعرفــت باســم ــّرة فــي دورة خاّص ــدة ألول م ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا. وقــد شــاركت دول ــة دوليًّ للمقارن
+2009، وواصلــت بعــد ذلــك مشــاركتها فــي دورَتــي عــام 2012 وعــام 22015. كمــا تنــوي الدولــة المشــاركة أيًضــا 

ــي عــام 2018 وعــام 2021.  فــي دورَت

وفــي إطــار التطلعــات المســتقبلية نحــو تحقيــق نمــوذج الدولــة الحديثــة والمتطــورة، أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــات الوطني ــة المتحــدة 2021 مــن األولوي ــة االمــارات العربي ــة دول ــف رؤي ــة 2021. وتتأل ــدة الوطني المتحــدة األجن
الســت المصــّورة فــي الرســم التالــي وهــي القطاعــات التــي تشــّكل محــور التركيــز األســاس لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة فــي األعــوام المقبلــة. 

2 شــاركت إمــارة دبــي فــي دورة PISA 2009 وتبعتهــا باقــي اإلمــارات فــي عــام 2010 فــي دورة خاصــة ُعرفــت باســم +2009 كملحــق لــدورة 

عــام 2009

(
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