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بناء المعرفة
ا
مارات العربية المّتحدة

تنفيذي ملّخص   

إن االرتقاء باملستوى التعليمي لكل طالب يف البالد هو أحد األهداف البالغة 
األهمية التي تضعها الحكومات يف جميع أنحاء العا�، حيث يوكل إىل صانعي 
يف  كب�  بشكل  تؤثر  والتي  والنبيلة  الصعبة  املهمة  هذه  الرتبوية  القرارات 
مستقبل البالد وحارضها. هنالك إدراك متزايد من الحكومات حول العا� أنه 
ويف ضوء عدم معرفتنا ما قد يحمله املستقبل، فإن التعليم الجيد هو الض§نة 

الوحيدة التي تؤمن ركيزة متينة للشعوب وتحرضهم للمستقبل.

من خالل اإلج§ع عىل أهمية التعليم، هنالك سعي دؤوب لتطويره بغية تلبية 
عىل  الرتكيز  كان  أن  فبعد  واملعرفة،  العلم  من  الحديث  العرص  متطلبات 
التطور  لرحلة  الطلبة  تهيئة  أهمية  عىل  التأكيد  األن  أصبح  وحده  املحتوى 
الدائم بعد أن يتم تزويدهم باملعرفة والقدرات التفك�ية الرضورية للنجاح. 

لقد كانت وزارة الرتبية والتعليم السبّاقة يف اعت§د برنامجها الطموح لإلصالح 
التعليمي الذي يهدف إىل التوصل إىل نظام تعليمي من الطراز األول، حيث 
رفع  والتعليم عىل  الرتبية  بوزارة  والخاصة   2020 – إسرتاتيجية 2010  ركزت 
وقد  اإلسرتاتيجية.  األهداف  أهم  كأحد  للطالب  العلمي  التحصيل  مستوى 
الطلبة  معرفة  مستوى  لتحديد  Îينًة  أداًة  الدولية  االختبارات  أصبحت 
وقدراتهم نسبًة ملستويات األداء الدولية، حيث تعتمد كافة الدول اليوم عىل 
هذه الدراسات لقياس النتائج ومدى التقدم يف نظمهم التعليمية باإلضافة إىل 

تقييم السياسات والربامج الرتبوية.

ينال قطاع التعليم القدر األكرب من االهت§م يف سبيل تحقيق آمال املجتمعات 
في§ يتعلق بالجيل الجديد، وبالطبع فإن مهارات القراءة والكتابة البسيطة � 
أصبحت  وبذلك  للمعرفة،  والعرشين  الحادي  القرن  منظور  من  كافية  تعد 
الطلبة  إتقان  تطوير  عىل  تركيزاً   Õأك املجال  هذا  يف  القرار  صّناع  اهت§مات 
 Öللمعارف واملهارات التي ستمّكنهم من متابعة التطور مدى الحياة متسلح

باملعرفة واملهارات املطلوبة لتحقيق النجاح.

ويقدم هذا التقرير تحليالً إلنجاز الطلبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
 TIMSS §من أبرز الدراسات الدولية ملعرفة الطلبة، وه Öدورة 2011 يف إثن
التقدم  (دراسة   PIRLSو والعلوم)  الرياضيات  يف  الدولية  االتجاهات  (دراسة 
الدويل يف القراءة). وقد أصبحت هذه الدراسات أداة Îينة لتحديد مستوى معرفة 
الطلبة ومهاراتهم بالنسبة ملستويات األداء الدولية. وتعتمد الدول يف جميع أنحاء 
العا� اليوم عىل هذه الدراسات لقياس مدى التقدم بأنظمتهم التعليمية باإلضافة 

إىل تقييم فعالية السياسات والربامج الرتبوية.

أظهر طلبة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أول مشاركة لها كدولة يف اختباري 
TIMSS وPIRLS معدالت إنجاز هي األعىل يف العا� العرâ يف كل من القراءة 
والرياضيات والعلوم. وتبÖ أن أداء طلبة الصف الثامن أفضل نسبياً من الصف 
الرابع. وكان أداء الطلبة يف الصف الرابع أعىل يف القراءة ثم الرياضيات ويتبعها 
العلوم أما يف الصف الثامن فكان األداء يف العلوم أعىل من الرياضيات. ولكن 
القيام  يدل عىل رضورة  م§  الدولية  املقاييس  من   æأد املعدالت  هذه  تبقى 

بتحليل دقيق لهذه الدراسات من أجل وضع حلول مبنية عىل األدلة. 

الحسابية،  والعمليات  باألعداد  املتعلقة  املحتوى  مجاالت  يف  الطلبة  يتفوق 
 Öولكنهم يعانون من صعوبات يف األشكال واملقاييس الهندسية يف كال الصف
الرابع والثامن باإلضافة إىل البيانات واالحت§ل. وقد لوحظ وجود قصور أيضاً 
يف قدرات التفك� من حيث تطبيق املعرفة التي اكتسبوها واستخدام املعرفة 

يف االستنتاج والربهنة والتعليل. 

لقد تفوقت اإلناث عىل الذكور بشكل عام يف مختلف املجاالت والصفوف، وقد 
وجد التباين األصغر بÖ الجنسÖ يف رياضيات الصف الرابع، أما التباين األكرب 
فكان يف القراءة يف الصف الرابع ويف علوم الصف الثامن. وعند تحليل توزّع 
نتائج اإلناث والذكور يتبÖ أن املتفوقÖ من الذكور يحققون نتائج أعىل من 
املتفوقات من اإلناث، ويدل ذلك عىل أن معظم التباين بÖ الجنسÖ يرتكز يف 

الـ %75 األدæ من التوزيع.
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بناء المعرفة
ا
مارات العربية المّتحدة

المقّدمة  

إىل  بالنسبة  األساسية  األهداف  من  واحداً  التعليم  �ستوى  االرتقاء  أصبح 
الحكومات يف جميع أنحاء العا�. هناك إدراك متزايد بأن عىل الرغم من كوننا 
وبالتأكيد سيتطلب مستوى أعىل من  أنه  إال  لنا  املستقبل  يُخبئه  ما  نعلم  ال 

القدرات.

القرار  صّناع  عىل  بات  العا�  يف  الرسيع  واالجت¥عي  االقتصادي  التغ©  مع 
باستمرار من  اليوم وضع نظم تعليمية جديدة ومتابعتها وتحسينها  الرتبوي 
بعد،  إنشاؤها  يتم   � والتي  املستقبلية  العمل  لفرص  الطلبة  تأهيل  أجل 
لحل  تأهليهم  إىل  باإلضافة  بعد،  تُكتشف   � التي  التكنولوجية  ولالخرتاعات 

املشاكل التي قد تطرأ يف املستقبل.

ينال قطاع التعليم القدر األكرب من االهت¥م يف سبيل تحقيق آمال املجتمعات 
في¥ يتعلق بالجيل الجديد. وبالطبع فإن مهارات القراءة والكتابة البسيطة � 
أصبحت  وبذلك  للمعرفة.  والعرشين  الحادي  القرن  منظور  من  كافية  تعد 
الطلبة  إتقان  تطوير  عىل  تركيزاً   Æأك املجال  هذا  يف  القرار  صّناع  اهت¥مات 
 Çمدى الحياة متسلح Çللمعارف واملهارات التي ستساعد عىل جعلهم متعلم

باملعرفة واملهارات املطلوبة لتحقيق النجاح.

الرتبية  بوزارة  ممثلة  التحدي  هذا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبنت 
والتعليم والتي اعتمدت برنامجاً طموحاً لإلصالح التعليمي يهدف إىل التوّصل 
 2020  –  2010 إسرتاتيجية  ركّزت  لذا  األول،  الطراز  من  تعليمي  نظام  إىل 
والخاصة بوزارة الرتبية والتعليم عىل رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب 
كأحد أهم األهداف اإلسرتاتيجية. ويقدم هذا التقرير تحليالً إلنجاز الطلبة يف 
اإلمارات العربية املتحدة يف إثنÇ من أبرز االختبارات الدولية ملعرفة قدرات 

.PIRLS 2011 و TIMSS 2011 ¥الطلبة أال وه
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بناء المعرفة
ا
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إىل  بالنسبة  أهّمية  تزداد  الطلبة وهي  الدولية إلنجاز  االختبارات  نشوء  منذ 
الرتبويّة. وقد أصبحت هذه االختبارات يف العرص  العمليّة  جميع املعني� يف 
الحديث أدوات ال غنى عنها لدى صّناع القرار واملعلم� عىل حد سواء. فهي 
§ثّل §ارين تعليمية تكوينية وتجميعية للدول املشاركة. فهي من جهة، يقصد 
منها قياس املخزون املعريف واملهارات التي يتمتّع بها الطلبة املنتم� إىل الفئة 
العمريّة نفسها أو الصف الواحد يف جميع أنحاء العا± ومن جهة أُخرى فهي 

تسلّط الضوء عىل القدرات املتوقَّع من الطلبة اكتسابُها.

§كننا البيانات املستخرجة من هذه الدراسات من قياس أداء طلَبتنا باستخدام 
االختبارات  هذه  ُصممت  قد  ذلك،  عىل  وعالوة  دولية،  مقارنة  ذات  تقو¾اً 
الحديثة، م¿  التعليمية  االتجاهات  باستخدام خصائص محددة تسّهل قياس 
أيضاً  وتربز  العلمي.  التحصيل  يف  التقدم  قياس  أدوات  أفضل  إحدى  يجعلها 
أهميّة البيانات الخلفية للطلبة التي يتم جمعها كجزء من هذه االختبارات. 
فهم  إىل  التوّصل  املعلومات من  لكّل هذه  والتحليل  املتقدم  البحث  و¾كِّننا 
السبب الكامن وراء تحقيق فئات مختلفة من الطلبة مستويات متباينة من 
التحصيل العلمي، م¿ يقودنا إىل الخطوات الواجب اتّخاذها للحّد من هذه 

الفروقات.

إىل  بالنسبة  الرئيسة  األداة  تصبح  أن  يف  الدولية  االختبارات  نجحت  كيف 
املجتمع الرتبوي؟ يكمن السبب جلياً يف التزامها باملبادئ األساسية لالختبارات 

الفعالة وهي الصدق والثبات. 

الصدق:  تحّدد إىل أي مدى يعكس االختبار مستوى مهارة الطالب.   

الثبات:  هي قياس دقة النتائج وتحديد إىل أي مدى تعكس الواقع.   

تتوّىل مهّمة وضع مفردات اختبارات TIMSS وPIRLS لجنٌة مؤلفة من خرباء 
دولي� يف التعليم من مجاالت ودول مختلفة، باإلضافة إىل ذلك، يتم مواءمة 
االختبارات لتتناسب مع األعراف اللغوية والثقافية لكّل دولة، ما يضمن درجة 
عالية من الصدق. وعالوة عىل ذلك، فإن ثبات هذه االختبارات الدولية هي 
التي §نحها هذا القدر من االحرتام، واألسئلة املرتابطة واملقاييس ب� الدورات 
تسمح بقياس كّمي لتقّدم الطلبة مع مرور الوقت. وÞا أن مستويات صعوبة 
االختبارات ال تتأرجح من دورة إىل أخرى، لذا تصبح الدول قادرًة عىل تحديد 

مدى تأثá السياسات عىل نوعية عمليّتَْي التعليم والتعلّم.

منهجاً  عرشين  من   ãأك املدارس  تقدم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
و  TIMSS دراسات  ُصممت  وقد  مختلفة.  إنجاز  مقاييس  وتعتمد  تعليمياً 
باستخدام  املشاركة  الدول  §ثل  الطلبة  من  عيّنة  اختبار  أجل  من   PIRLS
الوسيلة نفسها. ودون هذه الدراسات، يصبح  صّناع القرار غá قادرين عىل 
مقارنة تحصيل الطلبة أو مدى فعالية السياسات داخل الدولة أو باملقارنة مع 

دول أُخرى.

تواجه القيادات الرتبوية تحديات كثáة للوصول إىل بيانات إحصائية دقيقة. أما 
حاليًا، ومن خالل املشاركة يف االختبارات الدولية مثل TIMSS  وPIRLS  و
PISA  فإن اإلمارات العربية املتحدة لن تستفيد من أفضل امل¿رسات الدولية 
فحسب، بل وستتمكن من توليف املعرفة املحلية الرضورية للمعلم� وصّناع 
القرار. إن مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة بجميع إماراتها يف اختبارات 
TIMSS وPIRLS تبّرش بحقبة جديدة تستفيد من البيانات القابلة للمقارنة 
دولياً. تحظى هذه االختبارات التي تتم بإرشاف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل 
International Association for the Evaluation of Educa-) الرتبوي 
tional Achievement - IEA) بتقدير كبá لقدرتها عىل تقييم أداء الطلبة 

الحايل واملساهمة يف توجيه التقدم املستقبيل. 
 

أهمية االختبارات الدولية

فهم االختبارات الدولية

نقطت�  عند  والعلوم  الرياضيات  يف  الطلبة  معرفة  مستوى   TIMSS تقيس 
هامت� يف حياة الطالب التعليمية وه¿ الصف الرابع والصف الثامن Þا ¾ثّال 
من تطور محتوى املجال� . ك¿ تقيس PIRLS مستوى القراءة عند الطلبة يف 

الصف الرابع أيضاً.

قياس  مراعاة  تتم  بحيث   PIRLSو  TIMSS اختبارات  يف  األسئلة  وضع  يتّم 
 TIMSS املكونات املختلفة والهامة لبناء املعرفة. ويُشار إىل هذه املكونات يف
Þجاالت املحتوى ومجاالت التفكá. تحدد مجاالت املحتوى املوضوعات التي 
العلوم، ومن املفرتض أن  الرياضيات أو  سيتم تقييمها يف كل فرع من فروع 
أما مجاالت  املدارس.  املواد عىل مستوى  تصنيف  مع  املجاالت  تتوافق هذه 
التفكá فهي تصف مجموعة من السلوكيات املتوقعة من الطلبة عند االنخراط 

يف مجاالت املحتوى. 

وهدف  الفهم  هدف  إىل  بالنسبة  املعرفة  قياس  من   PIRLS بيانات  §كننا 
املبارشة  القراءة  عمليتي  بناء  الطلبة  مهارة  اآلخر  القياس  ويصف  القراءة. 

والتفسáية.

يَُقاس كل من اختباري TIMSS و PIRLS تبعاً ملتوسط قياس دويل يبلغ 500 
فيها.  االختبار  تنفيذ  تم  التي  األوىل  السنة  عىل  يعتمد  معياري  وانحراف 
معتمد  كمقياس  الدراست�  كال  يف   500 الدويل  القياس  متوسط  ويستخدم 

يساعد الدول املشاركة عىل مقارنة أداء طلبتها بالدول األخرى.
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اإلمارات العربية املتحدة

األردن

البحرين

الربتغال

الجمهورية التشيكية

الجمهورية العربية السورية

الد�ارك

السويد

الكويت

املغرب

اململكة العربية السعودية

ال�ويج

النمسا

الواليات املتحدة األمريكية

اليابان

اليمن

إسبانيا

إندونيسيا

إنكلرتا

إيرلندا

إيرلندا الش�لية

إيطاليا

أذربيجان

أرمينيا

أسرتاليا

أملانيا

أوكرانيا

بلجيكا (فرنيس)

بلجيكا (فلمن�)

بوتسوانا

بولندا

تايبيه الصينية

تايالند

الصف الثامن الصف الرابع  الصف الرابع  الدولة

TIMSS  PIRLS

تركيا

ترينيداد وتوباغو

تشييل

تونس

جمهورية إيران اإلسالمية

جمهورية سلوفاكيا

جمهورية كوريا

جورجيا

روسيا

رومانيا

سلوفانيا

سنغافورة

رصبيا

ُع�ن

غانا

فرنسا

فلسط¯

فنلندا

قطر

كازاخستان

الصف الثامن الصف الرابع  الصف الرابع  الدولة

TIMSS  PIRLS

بوتسوانا (6,9)

هندوراس (6,9)

الكويت (6)

املغرب (6)

جنوب أفريقيا (9)

اليمن (6)

(�الدول املشاركة يف صفوف أخرى  (الصفوف املشاركة مذكورة ب� مزدوج

الهيئات املشاركة يف تقييم األداء   

مقاطعة ألبÂتا،كندا

األندلس، إسبانيا

مقاطعة أونتاريو، كندا

مقاطعة كيبيك، كندا

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

دÇ، اإلمارات العربية املتحدة

والية أالباما، الواليات املتحدة األمريكية

والية كاليفورنيا، الواليات املتحدة االمريكية

والية كولورادو، الواليات املتحدة األمريكية

والية كينيتيكيت، الواليات املتحدة األمريكية

والية فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية

والية إنديانا، الواليات املتحدة األمريكية

والية ماساشوستس، الواليات املتحدة األمريكية

والية مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية

والية كاروالينا الش�لية، الواليات املتحدة األمريكية

املالطية، مالطة

جنوب أفريقيا (إنكليزي/أفريكانس)

كازاخستان

كرواتيا

كندا

كولومبيا

لبنان

ليتوانيا

مالطة

ماليزيا

مقدونيا

نيوزيلندا

هنغاريا

هولندا

هونغ كونغ

PIRLS 2011و TIMSS الدول والهيئات المشاركة في 
الجدول 1:

تظهر المربعات المظللة مشاركة الدول والهيئات حسب االختبار والصف.

من يشارك في االختبارات

بدأت الدراسة الدولية األوىل للرياضيات يف العام 1967 �شاركة 12 دولة. ويف 
 (TIMSS) عام 1995 بدأت دراسة االتجاهات الدولية يف الرياضيات والعلوم
يف شكلها الحايل مع دراسة تاريخية مصورة أطلقت بعد ذلك بأربع سنوات. 
ومنذ ذلك الح� يُجرى اختبار TIMSS يف دورة كل أربع سنوات، يف العام� 
2003 و2007 ومؤخراً يف عام 2011 حيث توسعت املشاركة إىل 63 دولة و14 
هيئة مشاركة يف تقييم األداء عىل مستوى املدن ك² هو موضح يف الجدول 1. 

يخضع الطلبة يف الدول املشاركة لالختبارات الدولية نفسها بعد ترجمتها للغة 
اإلمارات  دولة  ففي  ثقافتهم.  مع  يتناسب  �ا  وتكييفها  مدارسهم  التعليم يف 
العربية املتحدة، خضع الطلبة الذين يتلقون التعليم باللغة العربية لالختبارات 
دولية  دراسية  مناهج  يتبعون  ممن  غÈهم  خضع  بين²  العربية،  باللغة 

الختبارات باللغة اإلنكليزية.

العينة  لتقنية  وفقاً  مرحلت�  عىل  االختبار  يف  للمشاركة  الطلبة  اختيار  يتم 
عملية  وفق  املحددة  الطلبة  ومجموعات  املدارس  اختيار  فيتم  املختارة. 
احصائية تحددها الهيئةالدولية. ثم يتم اختيار صفاً كامالً عشوائياً ليشارك يف 
للصف   TIMSS اختبارات يف  أو  الرابع  للصف   PIRLSو  TIMSS اختبارات
الثامن. ومن الجدير بالذكر أن اإلمارات العربية املتحدة هي واحدة من 35 
دولة فقط شارك فيها الطلبة أنفسهم يف اختبارات TIMSS وPIRLS للصف 
اختبارات  يف  للطلبة  الضعيف  األداء  أسباب  أحد  أن  يذكر  ما  فغالباً  الرابع. 
لديهم. وعن طريق مشاركة  القراءة  والرياضيات هو ضعف مستوى  العلوم 
الطلبة أنفسهم يف اختبارات TIMSS وPIRLS أصبح لدى اإلمارات العربية 
املتحدة ميزة وهي قدرتها عىل قياس تأثÈ مستوى القراءة يف تحصيل طلبة 

الصف الرابع يف الرياضيات والعلوم.

ينعكس التنوع ب� سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تشكيلة املدارس 
يف الدولة. ويوضح الشكل 1 عدد املدارس يف اإلمارات العربية املتحدة املشاركة 
يف االختبارين، بين² يب� الشكل 2 توزع الطلبة املمثلة يف عينة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بناء عىل املنهج. 
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PIRLS 2011و TIMSS الدول والهيئات المشاركة في 
الجدول 1:

تظهر المربعات المظللة مشاركة الدول والهيئات حسب االختبار والصف.

من يشارك في االختبارات

بدأت الدراسة الدولية األوىل للرياضيات يف العام 1967 �شاركة 12 دولة. ويف 
 (TIMSS) عام 1995 بدأت دراسة االتجاهات الدولية يف الرياضيات والعلوم
يف شكلها الحايل مع دراسة تاريخية مصورة أطلقت بعد ذلك بأربع سنوات. 
ومنذ ذلك الح� يُجرى اختبار TIMSS يف دورة كل أربع سنوات، يف العام� 
2003 و2007 ومؤخراً يف عام 2011 حيث توسعت املشاركة إىل 63 دولة و14 
هيئة مشاركة يف تقييم األداء عىل مستوى املدن ك² هو موضح يف الجدول 1. 

يخضع الطلبة يف الدول املشاركة لالختبارات الدولية نفسها بعد ترجمتها للغة 
اإلمارات  دولة  ففي  ثقافتهم.  مع  يتناسب  �ا  وتكييفها  مدارسهم  التعليم يف 
العربية املتحدة، خضع الطلبة الذين يتلقون التعليم باللغة العربية لالختبارات 
دولية  دراسية  مناهج  يتبعون  ممن  غÈهم  خضع  بين²  العربية،  باللغة 

الختبارات باللغة اإلنكليزية.

العينة  لتقنية  وفقاً  مرحلت�  عىل  االختبار  يف  للمشاركة  الطلبة  اختيار  يتم 
عملية  وفق  املحددة  الطلبة  ومجموعات  املدارس  اختيار  فيتم  املختارة. 
احصائية تحددها الهيئةالدولية. ثم يتم اختيار صفاً كامالً عشوائياً ليشارك يف 
للصف   TIMSS اختبارات يف  أو  الرابع  للصف   PIRLSو  TIMSS اختبارات
الثامن. ومن الجدير بالذكر أن اإلمارات العربية املتحدة هي واحدة من 35 
دولة فقط شارك فيها الطلبة أنفسهم يف اختبارات TIMSS وPIRLS للصف 
اختبارات  يف  للطلبة  الضعيف  األداء  أسباب  أحد  أن  يذكر  ما  فغالباً  الرابع. 
لديهم. وعن طريق مشاركة  القراءة  والرياضيات هو ضعف مستوى  العلوم 
الطلبة أنفسهم يف اختبارات TIMSS وPIRLS أصبح لدى اإلمارات العربية 
املتحدة ميزة وهي قدرتها عىل قياس تأثÈ مستوى القراءة يف تحصيل طلبة 

الصف الرابع يف الرياضيات والعلوم.

ينعكس التنوع ب� سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تشكيلة املدارس 
يف الدولة. ويوضح الشكل 1 عدد املدارس يف اإلمارات العربية املتحدة املشاركة 
يف االختبارين، بين² يب� الشكل 2 توزع الطلبة املمثلة يف عينة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بناء عىل املنهج. 
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أظهرت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أول مشاركة لها نتائج مميّزة يف كل 
من االختبارات الخمسة التي شاركت فيها. ويقدم هذا الفصل ملحة عامة عن 
الدول  يف  أقرانهم  مع  باملقارنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الطلبة  إنجاز 
املجاورة ويف باقي دول العا�. وقد تم تحليل النتائج يف كل مجال من مجاالت 

االختبار يف كال الصف� املشارك�.

اإلنجاز يف الصف الرابع

شاركت 459 مدرسة يف اختباري TIMSS وPIRLS يف الصف الرابع، منها  164 
بعد  متعددة.  عاملية  مناهج  تقدم  خاصة  مدرسة  و295  حكومية  مدرسة 
التحليل الدقيق لنتائج االختبارين، تم التوّصل إىل استنتاجات حول طلبة الصف 
الرابع يف اإلمارات العربية املتحدة. وبشكل عام، كان أداء طلبة الصف الرابع يف 
القراءة أفضل نسبياً من الرياضيات والعلوم بالنسبة إىل املقاييس العاملية، بين½ 

كان األداء يف الرياضيات أعىل من العلوم بفارق غÂ دال إحصائياً.

 PIRLS مهارة القراءة ك� يقيسها اختبار

يف أول مشاركة لهم يف اختبار دويل، Çيّز طلبة الصف الرابع يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف نتائج القراءة، فنالوا أعىل من أقرانهم يف البلدان العربية 
املشاركة، ك½ يب� الشكل 3. بلغ معدل القراءة يف اإلمارات العربية املتحدة 
السعودية  العربية  اململكة  طلبة  تحصيل  من  نقاط  بتسع  أعىل  وهو   439
وبأربع عرشة نقطة من معدل اإلنجاز يف قطر والكويت وُع½ن واملغرب. ك½ 
كولومبيا    لنتائج  إحصائياً  مشابهة  نتائج  املتحدة  العربية  اإلمارات  طلبة  نال 

(448) وتقّدموا عىل طلبة أندونيسيا (428).

جديدة  أداة  العاملي  باملستوى  القراءة  يف  الطلبة  نتائج  مقارنة  تُعترب  في½ 
توفّرها، Çتد  التي  واملعلومات  تجمعها  التي  البيانات  إىل غنى  نظراً  ومفيدة 
اإلمارات  يف  الطلبة  قراءة  ملستوى  أعمق  فهم  إىل  الدولية  االختبارات  فوائد 
العربية املتحدة.    وباملقارنة مع نظرائهم من الدول األخرى فإن طلبة الصف 
الرابع يقرأون بشكل أفضل بكثÂ عندما يصّنف النص بالهدف اإلخباري بدالً 
من بالهدف األدÝ. فعند القراءة للحصول عىل املعلومات، ينخرط القارئ يف 
النواحي الواقعية امللموسة للكون محاوالً فهم ماهيّة العا� وأسباب حدوث 
إنجاز  انخفض  فقد  أخرى،  ناحية  ومن  فيها.  تحدث  التي  بالطريقة  األمور 
األمر  تطلب  عندما  تقريباً  نقطة   25 بـ  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الطلبة 

التعامل مع النصوص املجازية املليئة بالصور التشبيهيّة. 

أثبتت األبحاث يف مجال الرتبية أهمية القراءة للطلبة وتأثÂ هذه املهارة يف 
متابعة إنجازهم العلمي وجاهزيّتهم لدخول سوق العمل. وغالباً ما يشار إىل 
القراءة بالوسيلة املروجة للتعليم، فللقراءة دور فّعال يف جميع الالختصصات. 

املختلفة  االختصاصات  لديهم يف  القراءة  مهارات  استخدام  الطلبة  ويستطيع 
فقط عندما يطّوروا هذه املقدرة بالشكل الالزم. ويقيس اختبار PIRLS نوع� 
القراءة  عملية  املجاالت وه½  القراءة يف جميع  يشمالن  الفهم  عمليات  من 
عىل  املبارشة  القراءة  عملية  تنطوي  التفسÂية.  القراءة  وعملية  املبارشة 
استخراج املعلومات من النصوص بهدف االستدالل املبارش. أما عملية القراءة 
التفسÂية – والتي تعترب أصعب بالنسبة إىل معظم الطلبة – فتتطلب دمج 

عدة أفكار مع الحفاظ عىل نظرة نقدية للغة وألسلوب النص.

أما يف ما يتعلق ìعدل مستويات عملية الفهم يف اإلمارات العربية املتحدة، 
االستدالل  عىل  الطلبة  مقدرة  ب�  ما  كبÂة  فروقات  ظهور  عدم  نلحظ  فإننا 
املبارش وب� قدرتهم عىل دمج األفكار واملعلومات. وال يخلو األمر من وجود 

بعض التباين يف النتائج ضمن الدولة الواحدة. 

   يظهر التصنيف العاملي لكل دولة ب� القوس� بحسب متوسط التحصيل  لطلبة الصف الرابع يف القراءة.

* شاركت دولة الكويت عن طريق طلبة الصف السادس.

دولة ا	مارات العربية المتحدة في السياق الدولي

PIRLS 2011 - مستوى القراءة
الشكل 4

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

اململكةقطر (43)الكويت (44)ُع�ن (45)املغرب (46)
العربية

السعودية (41)

اإلمارات
العربية

املتحدة (40)

*

439
430 425 419 391

310

arabic moe media report.indd   16 12/8/12   10:12 AM



بناء المعرفة
35ا
مارات العربية المّتحدة

17

أظهرت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أول مشاركة لها نتائج مميّزة يف كل 
من االختبارات الخمسة التي شاركت فيها. ويقدم هذا الفصل ملحة عامة عن 
الدول  يف  أقرانهم  مع  باملقارنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الطلبة  إنجاز 
املجاورة ويف باقي دول العا�. وقد تم تحليل النتائج يف كل مجال من مجاالت 

االختبار يف كال الصف� املشارك�.

اإلنجاز يف الصف الرابع

شاركت 459 مدرسة يف اختباري TIMSS وPIRLS يف الصف الرابع، منها  164 
بعد  متعددة.  عاملية  مناهج  تقدم  خاصة  مدرسة  و295  حكومية  مدرسة 
التحليل الدقيق لنتائج االختبارين، تم التوّصل إىل استنتاجات حول طلبة الصف 
الرابع يف اإلمارات العربية املتحدة. وبشكل عام، كان أداء طلبة الصف الرابع يف 
القراءة أفضل نسبياً من الرياضيات والعلوم بالنسبة إىل املقاييس العاملية، بين½ 

كان األداء يف الرياضيات أعىل من العلوم بفارق غÂ دال إحصائياً.

 PIRLS مهارة القراءة ك� يقيسها اختبار

يف أول مشاركة لهم يف اختبار دويل، Çيّز طلبة الصف الرابع يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف نتائج القراءة، فنالوا أعىل من أقرانهم يف البلدان العربية 
املشاركة، ك½ يب� الشكل 3. بلغ معدل القراءة يف اإلمارات العربية املتحدة 
السعودية  العربية  اململكة  طلبة  تحصيل  من  نقاط  بتسع  أعىل  وهو   439
وبأربع عرشة نقطة من معدل اإلنجاز يف قطر والكويت وُع½ن واملغرب. ك½ 
كولومبيا    لنتائج  إحصائياً  مشابهة  نتائج  املتحدة  العربية  اإلمارات  طلبة  نال 

(448) وتقّدموا عىل طلبة أندونيسيا (428).

جديدة  أداة  العاملي  باملستوى  القراءة  يف  الطلبة  نتائج  مقارنة  تُعترب  في½ 
توفّرها، Çتد  التي  واملعلومات  تجمعها  التي  البيانات  إىل غنى  نظراً  ومفيدة 
اإلمارات  يف  الطلبة  قراءة  ملستوى  أعمق  فهم  إىل  الدولية  االختبارات  فوائد 
العربية املتحدة.    وباملقارنة مع نظرائهم من الدول األخرى فإن طلبة الصف 
الرابع يقرأون بشكل أفضل بكثÂ عندما يصّنف النص بالهدف اإلخباري بدالً 
من بالهدف األدÝ. فعند القراءة للحصول عىل املعلومات، ينخرط القارئ يف 
النواحي الواقعية امللموسة للكون محاوالً فهم ماهيّة العا� وأسباب حدوث 
إنجاز  انخفض  فقد  أخرى،  ناحية  ومن  فيها.  تحدث  التي  بالطريقة  األمور 
األمر  تطلب  عندما  تقريباً  نقطة   25 بـ  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الطلبة 

التعامل مع النصوص املجازية املليئة بالصور التشبيهيّة. 

أثبتت األبحاث يف مجال الرتبية أهمية القراءة للطلبة وتأثÂ هذه املهارة يف 
متابعة إنجازهم العلمي وجاهزيّتهم لدخول سوق العمل. وغالباً ما يشار إىل 
القراءة بالوسيلة املروجة للتعليم، فللقراءة دور فّعال يف جميع الالختصصات. 

املختلفة  االختصاصات  لديهم يف  القراءة  مهارات  استخدام  الطلبة  ويستطيع 
فقط عندما يطّوروا هذه املقدرة بالشكل الالزم. ويقيس اختبار PIRLS نوع� 
القراءة  عملية  املجاالت وه½  القراءة يف جميع  يشمالن  الفهم  عمليات  من 
عىل  املبارشة  القراءة  عملية  تنطوي  التفسÂية.  القراءة  وعملية  املبارشة 
استخراج املعلومات من النصوص بهدف االستدالل املبارش. أما عملية القراءة 
التفسÂية – والتي تعترب أصعب بالنسبة إىل معظم الطلبة – فتتطلب دمج 

عدة أفكار مع الحفاظ عىل نظرة نقدية للغة وألسلوب النص.

أما يف ما يتعلق ìعدل مستويات عملية الفهم يف اإلمارات العربية املتحدة، 
االستدالل  عىل  الطلبة  مقدرة  ب�  ما  كبÂة  فروقات  ظهور  عدم  نلحظ  فإننا 
املبارش وب� قدرتهم عىل دمج األفكار واملعلومات. وال يخلو األمر من وجود 

بعض التباين يف النتائج ضمن الدولة الواحدة. 

   يظهر التصنيف العاملي لكل دولة ب� القوس� بحسب متوسط التحصيل  لطلبة الصف الرابع يف القراءة.

* شاركت دولة الكويت عن طريق طلبة الصف السادس.

دولة ا	مارات العربية المتحدة في السياق الدولي

PIRLS 2011 - مستوى القراءة
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شاركت أك� من 455 مدرسة يف اختبار TIMSS للصف الثامن من ضمنها 274 
مدرسة تعلم جميع املراحل والتي شارك طلبتها أيضا يف اختبار الصف الرابع. 
و¥كن تحليل نتائج الرياضيات والعلوم لهذا الصف فقط. يتوفَّر مستوى أعىل 
من التفاصيل يف مجاالت املحتوى يف عمر الطلبة هذا مª يعكس تنّوع املناهج 

املدرسية عند هذه املرحلة من العملية الرتبوية. و¥كن قياس األداء يف أربعة 
مجاالت للمحتوى هي األعداد، البيانات واالحتªل، والجرب، واألشكال الهندسية 

والقياس.

ال يوجد فرق ملحوظ ب« مجاالت املحتوى يف العلوم عند طلبة الصف الثامن. 
بينª تُظهر نتائج الرياضيات بوضوح نقاط القوة ونقاط الضعف. فقد كان أداء 
ضعف  وجود  لوحظ  املقابل  ويف  األعداد.  يليها  الجرب  يف  األعىل  هو  الطلبة 
جوهري يف األداء يف مجايل األشكال واملقاييس الهندسية والبيانات واالحتªل. 
وكان معدل الطلبة يف مجال البيانات واالحتªل يف اإلمارات العربية املتحدة 

أدË بخمس عرشة نقطة من نتيجة الرياضيات يف الدولة بشكل عام، يف ح« 
كان إنجاز معظم الدول أقل يف البيانات واالحتªل، فإن معرفة طلبة اإلمارات 
العربية املتحدة باألشكال الهندسية والقياس كانت األدË ب« مجاالت املحتوى 
عام. بشكل  الرياضيات  مجموع  من  أقل  نقطة  وعرشين  خمسة  مع 

 

أظهر طلبة الصف الرابع يف معظم الدول املشاركة يف كال الصف« إنجازاً أعىل 
يف الرياضيات باملقارنة مع طلبة الصف الثامن. وÒ تكن الفوارق يف األداء ب« 
الرابع يف العاÒ العرÓ. ولكن يف كل الدول العربية  املجاالت كبÔة يف الصف 
املشاركة - باستثناء اإلمارات العربية املتحدة - يظهر اختالف يف الصف الثامن 
و¥يل  آخر.  مجال  عن  نقطة  بأربع«  املجاالت  أحد  يف  اإلنجاز  تباين  حيث 

الطلبة يف العاÒ العرÓ إىل أداء أفضل يف العلوم منه يف الرياضيات. 

من  أعىل  نتائج  املجال«  كال  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  طلبة  حقق 
بشكل  األعىل  املستوى  وبرز  جميعها.  املشاركة  العربية  الدول  يف  أقرانهم 
باستثناء  كلّها  العربية  البلدان  يف  الطلبة  الرياضيات حيث حقق  يف  خاص 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  معدل  من  نقطة  بعرشين  أقل  نتائج  لبنان 
الذين  السعودية  العربية  واململكة  البحرين  طلبة  أما  الثامن.  الصف 

اإلمارات. لطلبة  مªثالً  إنجازاً  حققوا 

العربية املتحدة يف الصف الرابع، فقد حققوا مستويات أدË بخمس« نقطة 
يف  التباين  هذا  ويتقلص  الثامن.  الصف  يف  التوايل  عىل  تقريباً  نقطة  وست« 
العلوم إال أنه يبقى موجوًدا حيث تجاوز معدل طلبة اإلمارات العربية املتحدة 

الدول العربية األخرى بثالث عرشة نقطة عىل األقل.  

تُظهر الدراسة املفصلة للبيانات واقعاً مختلفاً لطلبة الصف الثامن يف اإلمارات 
العربية املتحدة باملقارنة مع أâاط اإلنجاز للصف الثامن يف الدول املجاورة. 
فلم يُلحظ أي تباين حاد يف النتائج ب« املجاالت يف اإلمارات العربية املتحدة. 
وعىل عكس االتجاهات الدولية فقد كان أداء طلبة الصف الثامن أفضل نسبياً 
يف  جلياً  ذلك  ويبدو  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الرابع  الصف  طلبة  من 
العربية  اإلمارات  تكون  وبذلك  الدويل.  القياس  معدل  من  القريبة  نتائجهم 
مستوى  إىل  لتصل  الثامن  الصف  يف  الدويل  الرتتيب  يف  ارتفعت  قد  املتحدة 

النصف األعىل من الدول يف كال املجال« الرياضيات والعلوم.

 TIMSS الرياضيات والعلوم كما تقيسهما 

ا�نجاز في الصف الثامن

ا�مارات العربية وبعض الدول العربية المشاركة – الصف الثامن
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كيف نصف مهارة القراءة لدى طلبتنا؟
الجدول 2

عن  دقيقة  تفاصيل  يقدم   TIMSS اختبار  فإن   PIRLS مع  الحال  هو  وك 
املهارات التي �تلكها الطلبة، ويساعد بالتايل عىل معرفة ما يجب تحسينه من 
أجل االرتقاء £ستوى التعليم. تحلل نتائج الرياضيات بحسب مجاالت املحتوى 
الثالثة. وقد وجدت فروقات بسيطة بª مجاالت املحتوى حيث كان األداء أعىل 
واملقاييس  األشكال  مجال  يف  أد²  أداء  مع  باملقارنة  األعداد  مجال  يف  بقليل 
األشكال  يف  أد²  النتائج  كانت  حيث  مشرتكاً  االستنتاج  هذا  وكان  الهندسية، 
واملقاييس الهندسية عند أكºية الدول املشاركة يف االختبار. أما يف العلوم فبدا 
التباين جوهريّاً بª الدول من حيث القوة والضعف النسبي يف مجاالت املحتوى 
الفرعية. وقد ُوجد هذا التباين حتى يف الدول ذات األداء العايل مثل كوريا حيث 
كان األداء يف علوم الحياة أد² من األداء يف العلوم بشكل عام، ويف سنغافورة 

تظهر الحالة نفسها مع علوم األرض. أما يف اإلمارات العربية املتحدة، فقد أظهر 
الطلبة إنجازاً أعىل يف علوم األرض حيث تجاوز معدل العلوم بشكل عام بسبع 
نقاط بين كانت نقاط علوم الحياة أد² بخمس عرشة نقطة تقريباً من علوم 

األرض. 

باإلضافة إىل تقسيم العلوم والرياضيات إىل مجاالت بحسب املحتوى، فإنه من 
املهم أيضاً تحليل مجاالت التفكÎ من أجل تحديد القدرات التي يكتسبها الطلبة 
يف كل اختصاص. ويظهر استنتاج مشرتك يف كال املادتª يتمثل بتقدم صغÎ ولكنه 

مهم يف مجال املعرفة يقابله ضعف يف مجال التطبيق.

حقق طلبة الصف الرابع يف اإلمارات العربية املتحدة وأقرانهم يف البحرين النتائج 
األعىل بª دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية املشاركة يف اختبار2011 
TIMSS. فقد بلغ معدل الطلبة يف الرياضيات 434 وهو مطابق إحصائياً ملعدل 
السعودية بعرشين  العربية  إنجاز طلبة قطر واململكة  البحرين ويفوق  طلبة 
نقطة. ومن املثÎ لالهتم أن أداء الطلبة يف البحرين واململكة العربية السعودية 
كان أفضل يف العلوم منه يف الرياضيات عىل عكس طلبة اإلمارات العربية املتحدة 

حيث كان التحصيل يف الرياضيات أقرب إىل املعدل الدويل. ويف حª أن معرفة 
 Ü ،طلبة اإلمارات العربية املتحدة يف القراءة والرياضيات هي األعىل يف املنطقة
اململكة  يف  الطلبة  فقد حصل  نفسه.  املستوى  العلوم عىل  يف  التحصيل  يكن 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة نتائج متكافئة إال أن املعدل يف كال 

الدولتª كان أقل من معدل طلبة البحرين بعرشين نقطة عىل األقل.  

TIMSS الرياضيات والعلوم كما يقيسهما اختبار 

أهداف القراءة

452القراءة من أجل اكتساب املعلومات واستخدامها

427قراءة النصوص األدبية

الفهم عمليات 

438اسرتجاع املعلومات واالستدالل املبارش

439التفس� والدمج

  * شاركت اليمن عن طريق طلبة الصف السادس.
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ا�مارات العربية وبعض الدول العربية المشاركة – الصف الرابع
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تحليل التباين في المستوى
بين ا�ناث والذكور

في الصفين الرابع والثامن

الفصل الثالث: 
 

عدة  الدولة  مستوى  عىل  الدولية  االختبارات  نتائج  بيانات  تحليل  يُربز 
استنتاجات مهمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ففي مجال القراءة �تلك 
طلبة اإلمارات العربية املتحدة املهارات األفضل يف املنطقة، وك� هي الحال يف 
القراءة فإن اإلنجاز يف الرياضيات والعلوم لدى طلبة اإلمارات العربية املتحدة 
هو األعىل يف املنطقة.  رغم ذلك، ال يزال إنجاز كل طلبة الدول العربية دون 

معدل املقياس الدويل الذي يبلغ 500. 

منظور  فمن  النقص.  هذا  مصدر   TIMSS يف  املجال  مكونات  تحليل  يب· 
املحتوى ¹يل معرفة طلبة اإلمارات العربية املتحدة يف الرياضيات نحو التفوق 
يف العمليات الحسابية والجربية. ويف املعدل ينقصها فهم فّعال لعمل البيانات

 يف الصف الرابع، وكذلك يف الصف الثامن عند تقديم مفاهيم االحت�ل. ك� 
أن أداء طلبة الصف· هو األدÂ يف مجال األشكال الهندسية واملقاييس. ولكن ¿ 
يلحظ تباين يف فهم مجاالت املحتوى يف العلوم. وتتشابه قدرات التفكÄ ب· 
املجاالت، إذ يكتسب الطلبة املعرفة، ولكنهم يُظهرون قدرات أقل يف تطبيق 

هذه املعرفة مع فهم تصّوري لكيفية حل املشاكل أو اإلجابة عن األسئلة.  

بعد هذا التحقيق املفصل لكيفية أداء طلبة اإلمارات العربية املتحدة باملقارنة 
املجموعات  أداء  كيفية  إىل  الرتكيز  يتوجه  والعا¿،  املنطقة  يف  أقرانهم  مع 

املختلفة من الطلبة ضمن الدولة نفسها.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى دولة امارات العربية المتحدة؟
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في الصفين الرابع والثامن

الفصل الثالث: 
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أ�اط  يف  التباين  كان  إذا  ما  ملعرفة  فريدة  فرصة  الدولية  االختبارات  تؤّمن 
تُوفر  التي  النواحي  وإحدى  أخرى.  دول  يف  يتكرر  ما  دولة  داخل  اإلنجاز 
معلومات غنيّة للباحث� عند مقارنتها مع باقي الدول هي دراسة تباين النتائج 
تزويد  يف  كب�  بشكل   TIMSS مثل  دراسات  وتساهم  والذكور.  اإلناث  ب� 
ب�  الهّوة  ردم  إىل  الدؤوب  سعيهم  إطار  يف  املفيدة  باملعلومات  الرتبوي� 
الجنس�. ك´ تعطي ملحة عن حالة املساواة ب� الجنس� يف أي فرتة زمنية من 
استجابًة  التباين  هذا  تقلّص  مدى  لتقييم  دقيق  زمني  مرجع  تشكيل  خالل 
للم´رسات الحكومية. فمقارنة نتائج اإلناث والذكور يف دولة معيّنة مع نتائج 
من دول مشابهة أو مجاورة يصقل نظرة صّناع القرار للتأث� املتضارب الذي قد 

تحدثه السياسات املختلفة عىل إنجاز اإلناث والذكور.

التباين ب اإلناث والذكور - الصف الرابع

لإلناث يف  داÅاً  نتائج اإلناث والذكور أظهرت تفّوقاً  النتيجة األهم لدراسة  إّن 
مستوى القراءة عرب أشكال مختلفة من االختبارات ويف صفوف مختلفة. وقد 
الذكور يف  حازت اإلناث يف اختبار PIRLS عىل معّدل أعىل بكث� من معّدل 
ل فيها أي فارق ذي داللة  الدول املشاركة كافّة باستثناء كولومبيا التي Ò يَُسجَّ
ومن  نقطة.  والذكور 16  اإلناث  ب�  القراءة  يف  الفارق  مّعدل  وبلغ  إحصائية. 
الالفت أّن هذا الفارق يف القراءة ب� الجنس� كان  ظاهراً حتى يف أفضل الدول 
أداء، بين´ أظهر الطلبة يف بعض الدول وال سيّ´ العربية منها ضعفي هذا الفارق.

حصلت اإلناث يف دولة اإلمارات العربية املتّحدة يف القراءة نتائج أعىل بسبع 
وعرشين نقطة من زمالئهّن الذكور يف الصف الرابع. وكان هذا مشابهاً للتباين 
الكامن يف املغرب وقطر بحيث تأّخر الذكور بثالث� نقطة. أما التباين األكرب ب� 
الجنس� يف الدول العربية فكان يف اململكة العربية السعودية حيث تفوقت 

اإلناث بأربع وخمس� نقطة أو ما يزيد عن نصف انحراف معياري كامل.

يب� الجدول 3 الفروقات يف اإلنجاز  بحسب هدف القراءة وعملية الفهم. تُظهر 
تتطلب  التي  الحاالت  ويف  اإلخبارية  النصوص  يف  لإلناث  أكرب  تفوقاً  النتائج 
عمليات تفس�ية. م´ يدل عىل أّن اإلناث أكâ انتباهاً للتفاصيل وأكâ قدرة عىل 
استخراج املعلومات واالستدالل عىل املعاä غ� املذكورة بشكل مبارش يف النص.

 عىل الرغم من تفوق إناث الصف الرابع عاملياً يف القراءة، يبدو إنجاز الرياضيات 
متكافئاً ب� اإلناث والذكور يف العاÒ عامة. ففي معظم الدول تقريباً كانت نتائج 
الذكور أعىل بقليل من نتائج اإلناث مع أّن الفارق Ò يتجاوز الـ 10 نقاط. ك´ 
يُظهر الشكل 6 أّن التباين ب� الجنس� يستمر يف منطقة الرشق األوسط وش´ل 
افريقيا. ويبّ� هذا الرسم الفرق ب� معّدل اإلناث ومعّدل الذكور يف رياضيات 
الصف الرابع لدى عيّنة من الدول املشاركة يف TIMSS 2011. وêثل األعمدة 
األفقية املمتّدة إىل اليم� الدول التي كان إنجاز اإلناث فيها أعىل من إنجاز الذكور. 

ويُظهر التحليل أّن 8 من أصل 10 من أكرب الفوارق ب� الجنس� يف العاÒ كامنة 
الذكور  أداء  يرتاجع  الكويت  ففي  العربية.  الدول  الرابع يف  الصف  طلبة  عند 
بخمس وثالث� نقطة مقارنة مع أداء اإلناث بين´ ينحرس الفارق يف اإلمارات 

العربية املتّحدة إىل 8 نقاط فقط. 

بيّنت  الذكور،  عند  التقص�  موضع  لتحديد  املحتوى  مجاالت  تحليل  عند 
أّن  األعداد. غ�  لإلناث يف مجال  أدائهم كان مشابهاً  أّن مستوى  اإلحصاءات 
مجموعهم يف الرياضيات بشكل عام منخفض بسبب مجال البيانات واالحت´ل 
ومجال األشكال واملقاييس الهندسية بحيث أنّهم سّجلوا 14 و16 نقطة أقل من 

العربية  اإلمارات  أن معّدل  للنظر  امللفت  التوايل. ومن  األناث عىل  زميالتهم 
املتحدة يف مجال عرض البيانات كان أدñ بقليل من معّدل الرياضيات عاّمة، 
ّ́ يعكس رضورة الرتكيز  بين´ كان أداء اإلناث أفضل يف مجال عرض البيانات، م

عىل زيادة فهم الذكور لهذا املجال األسايس من مجاالت املحتوى.  

التباين في المستوى بين ا	ناث والذكور في الصفين الرابع والثامن

التباين بين الذكور وا	ناث في الرياضيات – الصف الرابع

نتائج اإلناث مطروحا منها نتائج الذكور
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التفك�. ال يوجد فرق  األرقام يف تحليلنا ملجاالت  النتيجة مع  وتنسجم هذه 
أعىل  إنجازاً  اإلناث  تُظهر  في�  الرياضيات،  يف  التفك�  مجاالت  ب�  ملحوظ 
بشكل كب� يف مجال الربهنة والتعليل يف العلوم، م� يعكس اكتساب قدرات 
التطبيق لدى اإلناث  أّن قدرات  العلمي مع املعرفة. والجدير بالذكر  البحث 
كانت أد¬ من املستوى يف العلوم بشكل عام. وتُعترب هذه النتيجة شائعة يف 
الدول التي ال تعتمد كث�اً عىل التعلّم عن طريق البحث م� ال ±نح الطلبة 
فرصة يف املدرسة أو يف املنزل لتطبيق املعرفة املتطّورة لديهم وقدرات الربهنة 

والتعليل التي اكتسبوها عرب دراسة مجاالت املحتوى. 

التباين ب� اإلناث والذكور - الصف اثامن

الدول  الثامن يف  الصف  والذكور يف  اإلناث  ب�  اإلنجاز  أكرب يف  فروقات  ظهرت 
بالذكر  الجدير  املجال� ولكن  اإلنجاز يف كال  كافّة. وينطبق ذلك عىل  املشاركة 
بالنسبة إىل الرتبوي� هو أّن حجم التباين وحتى إشارته اختلفت من دولة إىل أخرى. 
دولة   17 مقابل  دولة   23 أعىل يف  اإلناث معدالت  الرياضيات، حققت  ففي 
حّقق فيها الذكور مستويات أعىل. وك� هي الحال يف الصف الرابع، فإن التباين 
ب�  األكرب  التباين  وظهر  العايل.  األداء  ذات  الدول  يف  أقّل  كان  الجنس�  ب� 
الجنس� يف العاÎ يف ُع�ن حيث بلغ معّدل الذكور 63 نقطة أقّل من معّدل 
اإلناث يف إنجاز الرياضيات. أما عىل الطرف األخر فقد حصل الذكور 10 نقاط 
عىل األقل أك× من اإلناث يف اختبار TIMSS للرياضيات يف اثنت� من الدول 

العربية املشاركة وه� لبنان وسورية.

يظهر التباين مضاعفاً ب� الجنس� يف الرياضيات يف اإلمارات العربية املتحدة عند 
مقارنة طلبة الصف الرابع بطلبة الصف الثامن. وباملعّدل تفصل 17 نقطة ب� 
الجنس� يف الدولة، مّ� يش� إىل مستوى أد¬ من املعرفة لدى الذكور. ومع التعّمق 
يف التحليل، يبدو أّن أداء اإلناث والذكور أفضل يف الصف الثامن باملقارنة مع معدل 
املقياس الدويل، إال أن اإلناث يتفّوقن عىل زميالتهن األصغر سّناً أك× م� يتفّوقه  
الذكور. نتيجة لذلك، فإن التباين ب� الجنس� يف اإلمارات العربية املتّحدة هو أكرب 

يف الحلقة الثانية ويُنَسب ذلك إىل تحسن أكرب يف إنجاز اإلناث من الذكور. 

أّما يف مجال العلوم يف الصف الثامن، فتُظِهر النتائج الدولية أعىل إنجاز للذكور ب� 
كل املجاالت التي تم اختبارها يف كال الصف�. وبين� تفوقت اإلناث عىل الذكور يف 

الدول ذات اإلنجاز العايل يف املجاالت األخرى، وتنعكس الحالة يف نتائج علوم الصف 
الثامن يف أنظمة عّدة بحيث حقق الذكور عاّمًة نتائج أعىل من اإلناث يف كوريا 

والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا.

إن التباين يف تحصيل العلوم ب� اإلناث والذكور يف الصف الثامن يف دولة اإلمارات 
ب�  التباين  كان  ففي ح�  األخرى.  املجاالت  التباين يف  يفوق  املتحدة  العربية 
الجنس� يف الصف الرابع يف العلوم أكرب منه يف الرياضيات، تُظهر نتائج اختبار 
TIMSS أّن الهّوة ب� الجنس� يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هي األكرب يف علوم 
الصف الثامن. ويبّ� هذا الفارق البالغ 25 نقطة فجوًة واسعًة يف املعرفة ب� اإلناث 

والذكور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  

التباين في المستوى بين ا	ناث والذكور في الصفين الرابع والثامن
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التباين بين الذكور واالناث في الرياضيات - الصف الثامن  
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عىل الصعيد الدويل، يظهر التباين معكوًسا ب� الجنس� يف علوم الصف الرابع 
الذي  التباين  وهذا  الذكور.  لصالح  نقطت�  عاملياً  الفارق  معّدل  يبلغ  بحيث 
يبدو صغ�اً ناجٌم عن نتيجت� متضاربت�. فتشهد ست من أصل كّل عرش دول 
إنجازاً أعىل لدى الذكور. فكانت نتائج الذكور هي األعىل بشكل عام يف دول 
الـ 7 نقاط  التباين  غرب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وقد بلغ معّدل 

تقريباً يف الدول التي كانت نتيجة الذكور فيها أعىل من نتيجة اإلناث.

أما يف اإلمارات العربية املتحدة فمجال العلوم بالتحديد هو املجال الذي تربز 
من  أقل  نقطة   18 الذكور  يحقق  بحيث  الجنس�،  ب�  األكرب  الفروقات  فيه 

يف  املجال  هذا  واإلناث يف  الذكور  ب�  التباين  أّن  من  الرغم  وعىل  زميالتهم. 
اإلمارات العربية املتحدة هو األدÃ يف العاÂ العرÁ،  فإنّه ال يزال فارقاً كب�اً. 
وعند تحليل النتائج بحسب مجاالت املحتوى، يبدو تفوق اإلناث متكافئاً يف 
علوم األرض والفيزياء فيبلغ خمس عرشة نقطة تقريباً. ويزداد التباين ليبلغ 
أكË من ست وعرشين نقطة يف مجال علوم الحياة. مÊ يجعل من هذا املجال 
Ïاًما كمجال األشكال واملقاييس الهندسية يف الرياضيات مع أنه مرتبط بشدة 
بالحياة الواقعية إال أّن الذكور يف الصف الرابع يف اإلمارات العربية املتحدة ال 

يفهمونه Ðا فيه الكفاية  . 
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التفك�. ال يوجد فرق  األرقام يف تحليلنا ملجاالت  النتيجة مع  وتنسجم هذه 
أعىل  إنجازاً  اإلناث  تُظهر  في�  الرياضيات،  يف  التفك�  مجاالت  ب�  ملحوظ 
بشكل كب� يف مجال الربهنة والتعليل يف العلوم، م� يعكس اكتساب قدرات 
التطبيق لدى اإلناث  أّن قدرات  العلمي مع املعرفة. والجدير بالذكر  البحث 
كانت أد¬ من املستوى يف العلوم بشكل عام. وتُعترب هذه النتيجة شائعة يف 
الدول التي ال تعتمد كث�اً عىل التعلّم عن طريق البحث م� ال ±نح الطلبة 
فرصة يف املدرسة أو يف املنزل لتطبيق املعرفة املتطّورة لديهم وقدرات الربهنة 

والتعليل التي اكتسبوها عرب دراسة مجاالت املحتوى. 

التباين ب� اإلناث والذكور - الصف اثامن

الدول  الثامن يف  الصف  والذكور يف  اإلناث  ب�  اإلنجاز  أكرب يف  فروقات  ظهرت 
بالذكر  الجدير  املجال� ولكن  اإلنجاز يف كال  كافّة. وينطبق ذلك عىل  املشاركة 
بالنسبة إىل الرتبوي� هو أّن حجم التباين وحتى إشارته اختلفت من دولة إىل أخرى. 
دولة   17 مقابل  دولة   23 أعىل يف  اإلناث معدالت  الرياضيات، حققت  ففي 
حّقق فيها الذكور مستويات أعىل. وك� هي الحال يف الصف الرابع، فإن التباين 
ب�  األكرب  التباين  وظهر  العايل.  األداء  ذات  الدول  يف  أقّل  كان  الجنس�  ب� 
الجنس� يف العاÎ يف ُع�ن حيث بلغ معّدل الذكور 63 نقطة أقّل من معّدل 
اإلناث يف إنجاز الرياضيات. أما عىل الطرف األخر فقد حصل الذكور 10 نقاط 
عىل األقل أك× من اإلناث يف اختبار TIMSS للرياضيات يف اثنت� من الدول 

العربية املشاركة وه� لبنان وسورية.

يظهر التباين مضاعفاً ب� الجنس� يف الرياضيات يف اإلمارات العربية املتحدة عند 
مقارنة طلبة الصف الرابع بطلبة الصف الثامن. وباملعّدل تفصل 17 نقطة ب� 
الجنس� يف الدولة، مّ� يش� إىل مستوى أد¬ من املعرفة لدى الذكور. ومع التعّمق 
يف التحليل، يبدو أّن أداء اإلناث والذكور أفضل يف الصف الثامن باملقارنة مع معدل 
املقياس الدويل، إال أن اإلناث يتفّوقن عىل زميالتهن األصغر سّناً أك× م� يتفّوقه  
الذكور. نتيجة لذلك، فإن التباين ب� الجنس� يف اإلمارات العربية املتّحدة هو أكرب 

يف الحلقة الثانية ويُنَسب ذلك إىل تحسن أكرب يف إنجاز اإلناث من الذكور. 

أّما يف مجال العلوم يف الصف الثامن، فتُظِهر النتائج الدولية أعىل إنجاز للذكور ب� 
كل املجاالت التي تم اختبارها يف كال الصف�. وبين� تفوقت اإلناث عىل الذكور يف 

الدول ذات اإلنجاز العايل يف املجاالت األخرى، وتنعكس الحالة يف نتائج علوم الصف 
الثامن يف أنظمة عّدة بحيث حقق الذكور عاّمًة نتائج أعىل من اإلناث يف كوريا 

والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا.

إن التباين يف تحصيل العلوم ب� اإلناث والذكور يف الصف الثامن يف دولة اإلمارات 
ب�  التباين  كان  ففي ح�  األخرى.  املجاالت  التباين يف  يفوق  املتحدة  العربية 
الجنس� يف الصف الرابع يف العلوم أكرب منه يف الرياضيات، تُظهر نتائج اختبار 
TIMSS أّن الهّوة ب� الجنس� يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هي األكرب يف علوم 
الصف الثامن. ويبّ� هذا الفارق البالغ 25 نقطة فجوًة واسعًة يف املعرفة ب� اإلناث 

والذكور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  

التباين في المستوى بين ا	ناث والذكور في الصفين الرابع والثامن
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التباين بين الذكور واالناث في الرياضيات - الصف الثامن  
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الشكل 13 

متشابهة  نتائج  الرياضيات  يف  املحتوى  مجاالت  مستوى  عىل  التحليل  يُظِهر 
إحصائياً يف مجال األعداد. ويف الواقع تساهم نتائج الذكور يف مجال األعداد يف 
تقليص الفارق امللحوظ. إال أّن مصدر هذه الهّوة ب� الجنس� هو تفوق اإلناث 
بخمس وعرشين نقطة يف مجال األشكال واملقاييس الهندسية وبعرشين نقطة 
تقريباً يف مجايل الجرب والبيانات واالحت»ل، ولهذا الفارق األهمية نفسها عىل 

الرغم من كونه أصغر. 

ويف اإلطار نفسه، فإن أداء الذكور يف العلوم أقل بسبع وعرشين نقطة يف مجال 
الكيمياء وبثالث وثالث� نقطة يف مجال علم األحياء (البيولوجيا) مقارنًة مع 
اإلناث يف الصف الثامن. وتفصل ب� الجنس� أقّل من تسع عرشة نقطة بقليل 
يف مجايل علوم األرض والفيزياء، وتُعترب هذه النتيجة فريدة مقارنًة مع باقي 
دول العاÄ. فدولة اإلمارات العربية املتحدة هي واحدة من أصل ست دول  ال 

يتجاوز فيها الذكور إنجاز اإلناث يف علوم األرض يف الصف الثامن.
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ما الذي يفّسر هذه الهّوة الواسعة
في التحصيل بين الجنسين في الصف الثامن في دولة امارات العربية المتحدة؟

التباين بين الذكور واالناث في العلوم - الصف الثامن  

نتائج اإلناث مطروحاً منها نتائج الذكور

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى امارات العربية المتحدة؟

يف  واإلناث  الذكور  لنتائج  املتطور  التحليل  بعد  للنظر  ملفتة  Èاذج  ظهرت 
TIMSS وPIRLS. فعىل الصعيد الدويل، ينحرس التباين ب� الجنس� يف الدول 
الفّعالة فضالً عن  الرتبوية  األنظمة  أّن  نتائج مرتفعة. مّ» يعني  التي تحقق 
تركيزها عىل رفع مستوى النتائج، فهي تويل اهت»ماً أكرب للمساواة ب� الطلبة.

استمرارية ظهور  مع  أخرى  إىل  دولة  من  والذكور  اإلناث  إنجاز  اختلف  لقد 
يف  األكرب  الفجوة  ظهرت  حيث  والصفوف،  املجاالت  كافّة  يف  مقلقة  نتيجة 
اإلنجاز ب� الذكور واإلناث يف الدول العربية. فلم تحقق أّي دولة يف املنطقة 
نتائج متساوية ب� اإلناث والذكور. يف ح� أّن الفجوة ب� الجنس� يف معظم 
تختلف  ولكن  نفسه،  الفصل  يف  الطلبة  ب�  الفوارق  تعكس  ما  غالباً  الدول 
 Äعن باقي الدول، حيث يرتاد الذكور واإلناث يف العا Úالعر Äالفوارق يف العا
العرÚ مدارس منفصلة. وبالتايل فإّن التباين ب� الجنس� هو تبايٌن ب� مدارس 

منفصلة لإلناث والذكور، مّ» يعني أنه يشمل االختالف يف جودة املدارس لكل 
الدروس  يف  الطلبة  انخراط  مدى  يف  االختالف  إىل  باإلضافة  الجنس�،  من 
اإلمارات  دولة  الجنس� يف  ب�  التباين  أّن  من  وبالرغم  للمعرفة.  واكتسابهم 
التباين  ل  العربية املتّحدة هو األقل يف املنطقة، إال أنه ال يزال مرتفعاً. وُسجِّ
األكرب يف القراءة ثّم يف العلوم بين» اتّسع التباين ب� الجنس� يف الرياضيات يف 

الصف الثامن مقارنة بالصف الرابع. 

عىل صّناع القرار السعي باستمرار إليجاد حلول مبتكرة ملعالجة هذه الحالة 
والظروف  التكنولوجي  التطّور  يدفع  الوقت،  مرور  مع   .áّالتغ الداâة 
يضع  ما  بديلة  اتجاهات  سلوك  إىل  الطلبة  العمل  سوق  وتطّور  االقتصادية 
التي  املختلفة  الدعم  أشكال  لتأم�  مستمرة  مسؤولية  أمام  والتعليم  الرتبية 
يحتاجها الذكور واإلناث من أجل تحقيق أقىص إمكانات ينبغي الوصول إليها. 
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و   TIMSS 2011 اختباَري  من  كل  يف  املشاركة  املدارس  عيّنات  تعكس 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الكامن  الكب�  التنوع   PIRLS 2011
�ثلها  التي  املتنوعة  للرشائح  تبعاً  الرئيسة  النتائج  الفصل  هذا  يبّ�  وسوف 

الطلبة الذين يخضعون لهذا االمتحان.

مستويات إنجاز تفوق املعّدل 
طلبة  ب�  املعرفة  وضع  حول  أوضح  نظرة  تقديم  عىل  املساعدة  أجل  من 
وفقاً الطلبة  توّزع  نتائج  الفصل  هذا  يعرض  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

ملستويات األداء الدولية. و¿ثل مستويات األداء الدولية تلك مدى اإلنجاز يف 
لتقييم  الدولية  الهيئة  وتحّدد  والقدرات.  املعرفة  من  محّددة  مجموعات 
اختباري  يف  قياسها  يتم  دولية  أداء  مستويات  خمسة  الرتبوي  التحصيل 

TIMSS وPIRLS لتوصيف مستوى الطلبة ومدى معرفتهم.

وهي موّزعة عىل النحو التايل: 

املهارات  من  مجموعة  الدولية  األداء  مستويات  من  مستوى  كّل  �ثّل 
لتقييم  الدولية  الهيئة  اختبارات  معاي�  بحسب  واملقّسمة  الواضحة 
بها  املوىص  املعاي�  مع  يتوافق  مثالً  املتوّسط  فاملستوى  الرتبوي.  التحصيل 
العربية  اإلمارات  الطلبة يف دولة  توّزع  التايل  الشكل  كافّة. ويوضح  للطلبة 

املتحدة عىل مستويات األداء الدولية يف كّل املجاالت.

مقارنة نتائج الدولة بالمعايير الدولية 
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توزيع الطلبة على مستويات ا�داء الدولية – الصف الرابع
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الخطوات القادمة

 39 25 22 11  3

التي  الدولية  األداء  اختباَري TIMSS وPIRLS �ستويات  نتائج   عند مقارنة 
تحدد املستوى املتوقع ملعرفة ومهارات الطلبة، ونستخلص أّن %2 إىل %4 من 
العا�. ومع ذلك فإن  املعّدالت يف  الطلبة حققوا مستويات متقاربة مع أعىل 
أغلبيّة الطلبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد حققوا مستوى األداء املنخفض 

أو األقل من املنخفض .

عند النظر يف تباين األداء ب¯ الجنس¯ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نالحظ 
وجود أ·اط مهمة. ففي البداية، نرى أن اإلناث أقل عرضة للخطر نظراً ملستوى 
املعرفة الذي يتمتّعون بها، بين¿ %60 من الذكور هم يف مستوى األداء املنخفض 
أو األقل من املنخفض من مستويات األداء الدولية. وهذا التباين ب¯ الجنس¯ ال 

يطال الطلبة املتفوق¯ بحيث تظهر نسب متقاربة من كال الجنس¯.

ماذا تعني هذه ا�رقام بالنسبة لدولة امارات العربية المتحدة؟

0% 20% 40% 60% 80% 100%

متقدم

عايل

متوسط

منخفض
أقل
من املنخفض

توزيع الطلبة على مستويات ا�داء الدولية – الصف الثامن
الشكل 11.2 

عة من الطلبة الذين توّصلوا إىل تجاوز مستوى األداء العايل  برزت نسبة ُمشجِّ
النسبة هي  القراءة، وهذه  الدولية وهي %15 يف  األداء  بحسب مستويات 
أدÐ بقليل يف مجال العلوم بحيث بلغت الـ %14 ويف الرياضيات بلغت الـ 
%12. وتكُمن أهميّة هذا الشكل للتوزيع يف كونه يُظهر أّن %39 من الطلبة 
� يحّققوا مستوى األداء املنخفض يف مجال العلوم للصف الرابع. ويُب¯ هذا 
الشكل أّن املعّدل املنخفض لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العلوم مقارنًة 
باملجاالت األخرى ناجٌم عن أّن %64 من الطلبة قد حققوا املستوى املنخفض 

.TIMSS أو أقل من املنخفض يف العلوم بحسب اختبار

وقد بيّنت النتائج يف الفصل السابق أّن معّدل طلبة دولة اإلمارات العربية 
يُظهر  ك¿  الدويل.  القياس  معّدل  إىل  أقرب  كان  الثامن  الصف  يف  املتحدة 
بأّن نسبة الطلبة  التوزيع بحسب مقاييس األداء الدولية عل¿ً  الشكل 11.2 
الذين � يتوّصلوا إىل تحقيق املستوى املنخفض كانت هذه املرة أقل باملقارنة 

مع الصف الرابع.

ّ̄ هذا الشكل أيضاً أّن انحرافاً إيجابياً (أي عدد صغà من النتائج العالية)  ويب
قد رفع توزع طلبة اإلمارات العربية املتحدة  يف الصف الثامن. وبتعبàٍ آخر، 
فقد ظهرت النتائج شديدة االرتفاع يف العلوم بحيث æكن تصنيف %19 من 
الطلبة يف مستوى األداء العايل، م¿ أّدى إىل رفع معّدل طلبة الصف الثامن يف 

العلوم. 
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المقبلة الخطوات   

لقد بدأت الوزارة دراسة البيانات من االختبارات فضالً عن املعلومات الخلفية 
 TIMSS لالستفادة من االختبارات الدولية إىل أقىص درجة ممكنة نظراً لكون
2011 وPIRLS 2011 تعدان أول مشاركة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
تويل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بأن  أي شك  هناك  ليس  الدولة.  صعيد 
التعليم أعىل األولويات، وستظهر األبحاث القادمة ضمن هذا الربنامج كيفية 

تحقيق هذه الطموحات. 

سرتكز األبحاث عىل املواضيع التالية وهي:

االرتقاء نحو معاي� األداء العاملية  يف جميع املجاالت،    

  تقريب الفجوة ب� الجنس�،

تعزيز مشاركة الطلبة واهت�مهم باملواد التعليمية وثقتهم بأنفسهم،  

مشاركات املدارس يف نتائج األبحاث لتحس� أداء املعلم�، وإرشاك    
أولياء األمور بأفضل الطرائق.   

الطلبة  معرفة  مستوى  لتحديد  ¹ينة  أداة  الدولية  االختبارات  أصبحت  لقد 
أنحاء  الدول يف  جميع  وتعتمد  الدولية.  األداء  بالنسبة ملستويات  وقدراتهم 
التعليمية  بأنظمتهم  التقدم  مدى  لقياس  الدراسات  هذه  عىل  اليوم   Àالعا

باإلضافة إىل تقييم فعالية السياسات  والربامج.

مستوى  عىل  لها  مشاركة  أول  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  طلبة  أظهر  لقد 
 Àالعا يف  األعىل  هي  إنجاز  معدالت   PIRLSو  TIMSS اختباري  يف  الدولة 
 Åيف كل من القراءة والرياضيات والعلوم. ولكن تبقى هذه املعدالت أد Èالعر
من املقاييس الدولية مÊ يدل عىل رضورة القيام بتحليل دقيق لهذه الدراسات 
من أجل وضع حلول مبنية عىل األدلة. وقد ُوجد تباين بË الصفË يف اإلمارات 
العربية املتحدة، حيث كان أداء طلبة الصف الثامن أفضل نسبياً من الصف 
الرابع. وكان أداء الطلبة يف الصف الرابع أعىل يف القراءة ثم الرياضيات ويتبعها 

العلوم أما يف الصف الثامن فكان األداء يف العلوم أعىل من الرياضيات. 

 تنضم اإلمارات العربية املتحدة إىل مجموعة مختارة من الدول املشاركة يف 
املشدد عىل  الرتكيز  ويعترب هذا  الثالثة جميعها.  الرئيسة  الدولية  االختبارات 
التعليم يف اإلمارات العربية املتحدة هو من أقوى االستثÊرات يف الدولة، فهو 

يعكس طموح حّكامها يف التطور املستمر. 
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المقبلة الخطوات   

لقد بدأت الوزارة دراسة البيانات من االختبارات فضالً عن املعلومات الخلفية 
 TIMSS لالستفادة من االختبارات الدولية إىل أقىص درجة ممكنة نظراً لكون
2011 وPIRLS 2011 تعدان أول مشاركة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
تويل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بأن  أي شك  هناك  ليس  الدولة.  صعيد 
التعليم أعىل األولويات، وستظهر األبحاث القادمة ضمن هذا الربنامج كيفية 

تحقيق هذه الطموحات. 

سرتكز األبحاث عىل املواضيع التالية وهي:

االرتقاء نحو معاي� األداء العاملية  يف جميع املجاالت،    

  تقريب الفجوة ب� الجنس�،

تعزيز مشاركة الطلبة واهت�مهم باملواد التعليمية وثقتهم بأنفسهم،  

مشاركات املدارس يف نتائج األبحاث لتحس� أداء املعلم�، وإرشاك    
أولياء األمور بأفضل الطرائق.   

الطلبة  معرفة  مستوى  لتحديد  ¹ينة  أداة  الدولية  االختبارات  أصبحت  لقد 
أنحاء  الدول يف  جميع  وتعتمد  الدولية.  األداء  بالنسبة ملستويات  وقدراتهم 
التعليمية  بأنظمتهم  التقدم  مدى  لقياس  الدراسات  هذه  عىل  اليوم   Àالعا

باإلضافة إىل تقييم فعالية السياسات  والربامج.

مستوى  عىل  لها  مشاركة  أول  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  طلبة  أظهر  لقد 
 Àالعا يف  األعىل  هي  إنجاز  معدالت   PIRLSو  TIMSS اختباري  يف  الدولة 
 Åيف كل من القراءة والرياضيات والعلوم. ولكن تبقى هذه املعدالت أد Èالعر
من املقاييس الدولية مÊ يدل عىل رضورة القيام بتحليل دقيق لهذه الدراسات 
من أجل وضع حلول مبنية عىل األدلة. وقد ُوجد تباين بË الصفË يف اإلمارات 
العربية املتحدة، حيث كان أداء طلبة الصف الثامن أفضل نسبياً من الصف 
الرابع. وكان أداء الطلبة يف الصف الرابع أعىل يف القراءة ثم الرياضيات ويتبعها 

العلوم أما يف الصف الثامن فكان األداء يف العلوم أعىل من الرياضيات. 

 تنضم اإلمارات العربية املتحدة إىل مجموعة مختارة من الدول املشاركة يف 
املشدد عىل  الرتكيز  ويعترب هذا  الثالثة جميعها.  الرئيسة  الدولية  االختبارات 
التعليم يف اإلمارات العربية املتحدة هو من أقوى االستثÊرات يف الدولة، فهو 

يعكس طموح حّكامها يف التطور املستمر. 
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