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«We are at the start of the road.. to our vision..
for every peak we reach overlooks the next..
Only those who thrive to achieve are on top...»

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
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PISA overview

The Organisation for Economic Co-operation 
and Development’s (OECD) Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
is a triennial international survey that is 
used by policymakers and educators as a 
primary tool for measuring the progress of 
educational systems. By assessing skill levels 
of students at age 15, it evaluates the extent 
to which students at the end of compulsory 
education are able to apply their knowledge to 
real-life situations and are equipped for full 
participation in society. In addition to providing 
internationally benchmarked information on 
student achievement, PISA collects background 
information from principals, students and 
parents on contextual factors related to student 

learning. This enables decision-makers to 
identify the factors associated with raising 
students’ skills.

As an on-going survey, PISA provides information 
on trends in student performances over time. 
The assessment measures skills in reading, 
mathematics and science with each cycle 
focusing on one of these domains. In PISA 2012, 
problem solving was also introduced while 
mathematics was the focal domain featuring 
extended sections that measure various 
components of mathematical proficiency. 
Participating in PISA has grown with countries 
around the world recognising the importance of 
the valuable information provided by this study. 
In total, 65 countries participated in PISA 2012, 
including 34 OECD countries.

The Importance of Participating in 
PISA for the UAE

PISA enables countries to measure their 
progress over time and identify ways of reaching 
desired goals. The UAE’s Vision 2021 identifies 
quality education as critical for all Emiratis to 
“develop into well-rounded individuals, enhance 
their educational attainment, and achieve 
their true potential, contributing positively to 
society.” The nation has therefore set an aim 
of developing a first-rate education system by 
2021. PISA is critical to achieving this vision for 
the following reasons:
• PISA focuses on students’ capacity to apply 
their knowledge and skills to real-life settings. 
This is today’s definition of “literacy” in the 21st 

century knowledge-economy.
• PISA allows comparison between student 
performances across countries to benchmark 
the quality of educational systems as well as 
within the diverse educational system of the 
UAE.
• PISA provides valid and reliable measures 
of trends over time providing insights into how 
student skills and the educational system are 
evolving.

• PISA data can be used to construct a holistic 
view of education through its information on 
achievement as well as the factors that affect 
student outcomes.
• PISA provides information which informs 
evidence-based decision-making to help 
students learn better, teachers teach better, and 
schools to run more effectively.

PISA 2012 Participants

The UAE first participated in PISA through 
Dubai’s involvement in PISA 2009, followed by 
the remaining Emirates in 2010 as part of a 
special round known as PISA 2009+. In 2012, the 
UAE was among 65 countries and economies, 
including 34 OECD countries, who took part in 
PISA. 

A total of 11500 15-year old students from 
375 schools were selected across the UAE 
through a rigorous statistical sampling process 
for PISA 2012. Emirati students constituted 
approximately half of all participants. As PISA is 
an age-based assessment, sampled 15-year old 
students were distributed across several grade 
levels, with year 10 being the modal grade in 

Participating Countries in PISA 2012
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Table 1: UAE participants in PISA 2012

which 62% of 15-year old students are enrolled. 
Students were sampled from all major curricula 

Emirati Males 24

Emirati Females 24

Non-Emirati Males 26

Non-Emirati Females 26

Total 100

Abu Dhabi 28

Dubai 43

Sharjah 7

Ajman 5

Umm Al Quwain 3

Rasl Al Khaimah 7

Fujairah 7

Total 100

Public MOE 32

Private UK 15

Private US 13

Private MOE 12

Private MIXED 10

Private INDIAN 10

Private OTHER 4

Public IAT 2

Private - IB 2

Total 10011,500

Curriculum

3,705

1,684

1,509

1,333

1,166

1,153

507

230

213

Region

3,163

4,974

839

624

363

785

752

11,500

Characteristic Frequency Proportion (%)

Nationality and Gender

2,797

2,705

3,022

2,976

11,500

Major Results of PISA 2012

Among PISA 2012 participants, UAE ranked 48th in 
mathematical literacy with a mean score of 434, 
44th in reading literacy with a mean score of 442 
and 46th in science with a mean score of 448. The 
UAE also ranked 40th among the 44 participants 
in the problem solving domain with a score of 
411. Students in Shanghai-China were found 
to have the highest skill levels in mathematics 
(613), reading (570) and science (580), while 
Singapore were the highest scoring in problem 
solving (580). Other high-achieving economies 
included Korea, ranked 3rd in mathematics (554) 
and 2nd in problem solving (561), while students 
in Hong-Kong China showed the 2nd highest 

skill levels in science (555) and the 3rd highest in 
reading (542).

Figure 1 highlights average achievement 
by domain in the UAE and a select group of 
comparison countries. Results for students in 
Bulgaria were found to be most similar to those 
observed in the UAE, with other comparable 
achievement in Romania, Thailand and Serbia. 
In all three academic domains, students in the 
UAE outperformed similar-aged students in a 
number of countries including Brazil, Indonesia, 
Jordan, Malaysia, Mexico, Montenegro, Qatar 
and Tunisia, although their average skill level 
was found to be lower than that in Turkey. 

in the UAE where English or Arabic was the 
main language of instruction. 
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Compared to the country’s previous participation 
in 2009, results measured in PISA 2012 were 
significantly higher. By 2012, 15-year-old students 
in the UAE achieved skill levels that were on 
average 13 points higher in mathematics, 10 
points higher in reading and 11 points higher in 
science when compared to 2009 (Figure 2). These 
trends compare favourably to the trends in the 
OECD countries, where there were no positive 
changes in mathematical literacy scores or 
scientific literacy scores during this period.

Figure 1: PISA 2012 results among some participating countries.

Reading

Mathematics Reading Science
Problem

Solving

Shangha-China 613 570 580 536

Finland 519 524 545 523

Turkey 448 475 463 454

UAE 434 442 448 411

Bulgaria 439 436 446 402

Jordan 386 399 409

Qatar 376 388 384
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Figure 2: Trends in Students’ Skills - PISA 2009 and PISA 2012 in the UAE.

PISA results can be further analysed according 
to 6 defined proficiency levels that are ranked in 
ascending order, reflecting the skills expected 
of students at age 15. The proportion of UAE 
students who achieved Level 3 proficiency, the 
level considered by the OECD as necessary for 
students to succeed in the knowledge economy, 
ranged from 23% in problem solving to 36% in 
reading (Figure 3). These 15-year old students 
are ready to fully participate as productive, 
engaged and reflective citizens, both locally and 
globally. These results show that less than 13% 

of UAE students were able to meet Level 4 across 
all domains. At the same time, the analysis 
shows that a proportion of students ranging 
across domains from 2% to 3% of students in 
the UAE can be considered highly proficient on 
a global scale. On the other hand, substantial 
support is required for the students unable to 
achieve Level 2. This was found to encompass 
over one-third of the UAE student population at 
age 15 in reading and science and approximately 
half of that population in mathematics and 
problem solving.

PISA 2012 results of
the UAE were higher 
than the previous 
round.
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Figure 3: The proficiency level distribution of UAE students in each domain.

Achievement Trends by Gender

When achievement in the UAE was analysed 
by gender (Figure 4), considering both PISA 
2009 and PISA 2012, female students were 
found to be most skilful in reading, while males 
performed their best in science followed closely 
by mathematics. The lowest proficiency for 
both males and females at age 15 was found to 
be in problem solving. In both rounds of PISA, 
females significantly outperformed males in 

all domains except mathematics where no 
significant difference was observed. In PISA 
2012, the largest gender differential in skills 
amongst 15-year-old students was identified in 
reading, where females scored approximately 
56 points higher than males. In science and 
problem solving, this differential was reduced 
to 28 and 26 points respectively. This result 
emphasises a substantial gap in male students’ 

Figure 4: Achievement by gender in the UAE across the four domains.
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reading proficiency at age 15 as they lag behind 
girls in this domain by twice the observed margin 
in science or problem solving. Despite this, the 
gender differential in PISA 2012 was found to be 
approximately 1.5 points lower in mathematics 
and three points lower in reading and science 

when compared to PISA 2009. Further analysis 
has found higher results among both genders 
in mathematics and reading. While scientific 
skills appear to be higher for both genders, 
the difference was only found to be statistically 
significant for male students.
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Next steps 
 
The value in participating in studies such as PISA 
extends beyond simple measures of student 
proficiency at a particular age. Policymakers 
and educators have taken elevated interest in 
these studies due to the background information 
that is additionally collected from every 
participating student and their school principal. 
The background information that is collected 
is important for a number of reasons. Some of 
the factors related to students’ attitudes and 
non-cognitive skills are firstly considered vital 
as outcomes in their own right. For example, 
students in the UAE were found to have above-
average attitudes towards school. These are 
considered essential for well-rounded students 
who will actively participate in driving their 

country forward. In addition, these factors, be 
they at the student, teacher or school level, have 
been found to influence student achievement. 
Thus, in addition to representing fundamental 
outcomes, these factors may also play the role 
of key ingredients in the education process. 

With the release of the PISA 2012 data, the 
Ministry of Education now commences an 
extensive program of analysis and research to 
extract the important policy lessons from this 
international study. This milestone is equally 
important for schools and teachers who will be 
critical partners in utilising this information to 
enhance the quality of education received by all 
students in the UAE.

الخطوات القادمة

تتخّطــى فائــدة المشــاركة فــي دراســة PISA مجــّرد قيــاٍس 
باهتمــام  الطلبــة فــي عمــٍر معّيــٍن، فهــي تحظــى  لكفــاءة 
صانعــي القــرار والمعّلميــن نظــرًا لمــا تقّدمــه مــن معلومــاٍت 
خلفّيــٍة عــن كل طالــب مشــارٍك وعــن المــدارس التــي ينتمــي 
إليهــا هــؤالء الطلبــة. وُتعــزى أهمّيــة معلومــات الخلفّيــة هــذه 
بمواقــف  المتعّلقــة  فالعوامــل  األســباب.  مــن  عــدٍد  إلــى 
الطلبــة ومهاراتهــم غيــر المعرفّيــة ُتعتبــُر أساســّية بصفتهــا 
مخرجــات تعليمّيــة بحــّد ذاتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، مــن 
المهــم الوقــوف عنــد مواقــف الطلبــة تجــاه التعليــم كعنصــر 
أســاس فــي بنــاء مجتمــع معرفــي. وقــد ظهــرت مواقــف 
طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تجــاه التعّلــم والتعليــم 
ــًة أكثــر مــن المعــّدل الدولــي مــع ظهــور بعــض التبايــن  إيجابّي
ضمــن الدولــة. وتعتبــر هــذه العوامــل حيوّيــًة فــي توســيع 
بفعاليــٍة  ليســاهموا  شــخصّيتهم  وصقــل  الطلبــة  مــدارك 

أّن هــذه  تبّيــن  إلــى ذلــك،  بنــاء مجتمعهــم. وإضافــة  فــي 
العوامــل، ســواء كانــت علــى مســتوى الطلبــة أو المعّلميــن 
أو المدرســة، تؤّثــر علــى إنجــاز الطلبــة. وبالتالــي فإضافــًة إلى 
كونهــا مخرجــات أساســية، تــؤّدي هــذه العوامــل دور المكّونات 

ــم.        ــة التعلي ــة فــي عملّي الهاّم

ومــع إصــدار بيانــات PISA 2012، تبــدأ وزارة التربيــة والتعليــم 
برنامجــًا مكّثفــًا مــن البحــوث والتحليــالت بغيــة اســتخالص 
الــدروس المتعّلقــة بصناعــة السياســات التعليميــة مــن هــذه 
ــًة بالنســبة  ــة. وال تقــّل هــذه الدراســة أهمّي الدراســة العالمّي
فــي  أساســيون  شــركاء  فهــم  والمعّلميــن،  للمــدارس 
اســتخدام هــذه المعلومــات بأفضــل الطــرق مــن أجــل رفــع 
جــودة التعليــم الــذي يتلّقــاه كل طالــٍب فــي دولــة اإلمــارات 

المتحــدة.  العربيــة 
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الشكل 4: اإلنجاز في دولة اإلمارات العربية المتحدة تبعًا لجنس الطلبة والمجال
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الرياضيات القراءة العلوم حل المشكالت

2009 2012

الشكل 3: توّزع طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستويات الكفاءة في كل مجال

المتحــدة  العربيــة  لــدى تحليــل اإلنجــاز فــي دولــة اإلمــارات 
 PISA 2012 و PISA 2009 ــي ــة فــي دورت تبعــًا لجنــس الطلب
ــاث كان فــي معرفــة  ــن أن أفضــل إنجــاز لإلن )الشــكل 4(، تبّي
معرفــة  فــي  للذكــور  األفضــل  اإلنجــاٍز  كان  بينمــا  القــراءة، 
العلــوم تليهــا معرفــة الرياضيــات. والكفــاءة األدنــى لجميــع 
الطلبــة ذكــورًا وإناثــًا كانــت فــي مهــارة حــّل المشــكالت. وقــد 
تفّوقــت اإلنــاث علــى الذكــور بفــارٍق كبيــٍر في جميــع المجاالت 
فــي الدورتيــن، باســتثناء الرياضيــات حيــث لــم ُيلحــظ أّي فــارٍق 
داٍل. وكان الفــارق األكبــر فــي المهــارات بيــن الجنســين فــي 
مجــال القــراءة، حيــث كان معــّدل اإلنــاث أعلــى مــن معــّدل 
الذكــور بمقــدار 56 نقطــة تقريبــًا. ولكــّن هــذا الفــارق يتقّلــص 
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ــى 28 و26  ــوم ومهــارة حــل المشــكالت إل فــي معرفــة العل
نقطــة علــى التوالــي. وتشــير هــذه النتائــج إلــى فجــوٍة فــي 
بمــا  الخامســة عشــر  عمــر  فــي  الطلبــة  مــن  الذكــور  كفــاءة 
أنهــم يتأخــرون عــن اإلنــاث فــي هــذا المجــال بمقــداٍر يبلــغ 
ضعــف الهامــش الملحــوظ فــي معرفــة العلــوم ومهــارة حــل 
المشــكالت. بالرغــم مــن ذلــك، يبــدو الفــارق بيــن مهــارات 
ــات  ــاث ومهــارات الذكــور أقــّل بـــ1.5 نقطــة فــي الرياضي اإلن
و3 نقــاط فــي معرفــة القــراءة ومعرفــة العلــوم عنــد مقارنتــه 
نتائــج  أن  التحليــل  PISA 2009. ويظهــر  دورة  فــي  بالفــارق 
كال الجنســين كانــت أعلــى بفــارق داّل إحصائّيــا فــي العــام 
2012 فــي معرفــة الرياضيــات ومعرفــة القــراءة. أّمــا بالنســبة 
لمعرفــة العلــوم، فــإّن الفــارق كان داّل احصائيــًا  فقــط للذكــور.

مقارنة بين أداء اإلناث والذكور في سن الخامسة عشر
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بالمقارنــة مــع المشــاركة الســابقة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
نتائــج  حققــوا  الطلبــة  أّن  نجــد   ،2009 دورة  فــي  المتحــدة 
أعلــى بكثيــر فــي دورة 2012. فتبّيــن أن الفــارق بيــن متوّســط 
الدولــة فــي الــدورة الســابقة والعــام 2012 يــوازي 13 نقطــة 
ــات، و 10 نقــاط فــي معرفــة القــراءة،  فــي معرفــة الرياضي
ــوم )الشــكل 2(. ويتقــّدم هــذا  و11 نقطــة فــي معرفــة العل
التغّيــر فــي االتجاهــات علــى دول منظمــة التعــاون والتنميــة 
االقتصاديــة حيــث لــم يظهــر أّي تغّيــٍر إيجابــّي فــي معرفــة 

ــرة. ــوم خــالل هــذه الفت ــات ومعرفــة العل الرياضي

الشكل 2: تغّير االتجاهات في مهارات طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة بين دورتي 2009 و 2012

كمــا ويمكــن تحليــل نتائــج PISA بمزيــد مــن التفصيــل تبعــًا 
لمســتويات الكفــاءة الســّتة المرّتبــة تصاعدّيــًا حيــث ُيتوقــع 
مهــارات  يمتلــك  المرتفعــة  المســتويات  فــي  الطالــب  أن 
فكريــة عليــا. تعكــس مســتويات الكفــاءة المهــارات المتوّقــع 
مــن الطلبــة امتالكهــا فــي عمــر الخامســة عشــر. وتراوحــت 
نســبة طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذيــن حققــوا 
المشــكالت  حــل  مهــارة  فــي   23% بيــن   3 المســتوى 
 ،3 والمســتوى   .)3 )الشــكل  القــراءة  معرفــة  فــي  و36% 
االقتصاديــة،  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  لتعريــف  وفقــًا 
هــو المســتوى المطلــوب أن يحققــه الطلبــة ليتمّكنــوا مــن 
المشــاركة بنجــاح فــي اقتصــاد المعرفــة. وهــؤالء الطلبــة، أي 
اللذيــن حققــوا المســتوى 3، هــم علــى اســتعداٍد للمشــاركة 

الكاملــة فــي المجتمــع بصفتهــم مواطنيــن منتجين وفاعلين، 
علــى الصعيديــن المحّلــي والعالمــي. كمــا وتظهــر النتائــج أّن 
حوالــي %13 مــن طلبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد 
حّققــوا المســتوى 4 و مــا فــوق. وفــي نفــس الوقــت، أظهــر 
تحليــل البيانــات وجــود نســبة مــن طلبــة الدولــة يعتبــرون مــن 
المتفّوقيــن عالميــًا وتتــراوح نســبتهم بيــن %2 و %3 حســب 
المجــال.  مــن ناحيــٍة أخــرى، ال بــّد مــن تقديــم المزيــد مــن 
الدعــم للطلبــة الذيــن لــم يحققــوا المســتوى 2 والذيــن تبلــغ 
نســبتهم أكثــر مــن ثلــث الطلبــة فــي معرفــة القــراءة ومعرفــة 
الرياضيــات  معرفــة  فــي  تقريبــًا  الطلبــة  ونصــف  العلــوم 

ومهــارة حــل المشــكالت.  

 PISA أظهرت بيانات
2012 أداء أعلى لطلبة 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة مقارنًة مع 
الدورة السابقة. 
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PISA 2012 الجدول 1: عّينة دولة اإلمارات العربية المتحدة المشاركة في

24ذكور إماراتيين
24إناث إماراتيات

26ذكور غير إماراتيين
26إناث غير إماراتيات

100المجموع
28أبوظبي

43دبي
7الشارقة
5عجمان

3أم القيوين
7رأس الخيمية

7الفجيرة
100المجموع
32منهج وزارة التربية والتعليم– حكومي 
15بريطاني- خاص 
13أمريكي- خاص 
12منهج وزارة التربية والتعليم - خاص 
10مناهج مختلطة– خاص 
10هندي- خاص 
4مناهج أخرى– خاص 

IAT2- حكومي 
2بكالوريا دوليّة– خاص 

11,500 100المجموع

(%)النسبة العددالخصائص

المنهج 

3,705
1,684
1,509
1,333
1,166
1,153
507
230
213

اإلمارة

3,163

752
11,500

جنس الطلبة وجنسيّتهم

2,797
2,705
3,022
2,976
11,500

4,974
839
624
363
785

PISA 2012 أبرز نتائج دراسة

 48 المرتبــة  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حّلــت 
فــي معرفــة الرياضيــات والمرتبــة 44 فــي معرفــة القــراءة 
والمرتبــة 46 فــي معرفــة العلــوم. وحققــت متوســط نقــاٍط 
بلــغ 434 نقطــة فــي معرفــة الرياضيــات و 442 نقطــة فــي 
معرفــة القــراءة و 448 نقطــة فــي معرفــة العلــوم. كمــا حّلــت 
فــي المرتبــة 40 مــن بيــن 44 دولــٍة مشــاركٍة فــي مهــارة حــل 
ــن أّن طلبــة  المشــكالت مــع معــّدل بلــغ 411 نقطــة. كمــا تبّي
شــانغهاي – الصيــن يمتلكــون المهــارات األعلــى فــي معرفــة 
الرياضيــات )613(، ومعرفــة القــراءة )570(، ومعرفــة العلــوم 
)580( بيــن كل المشــاركين، بينمــا كانــت ســنغافورة صاحبــة 
النتيجــة األعلــى فــي مهــارة حــل المشــكالت )580(. ومــن 
الــدول ذات األداء األعلــى أيضــًا كوريــا حيــث حّلــت في المرتبة 
الثالثــة فــي معرفــة الرياضيــات )554( والمرتبــة الثانيــة فــي 

مهــارة حــل المشــكالت )561(، فــي حيــن احتــل طلبــة هونــغ 
كونــغ – الصيــن المرتبــة الثانيــة فــي معرفــة العلــوم )555( 

ــة فــي معرفــة القــراءة )542(.   والثالث

يظهــر الشــكل 1 متوســط أداء طلبــة الدولــة مقارنــًة بــأداء 
 .PISA 2012 أقرانهــم فــي دول أخــرى شــاركت فــي دراســة
تبــدو نتائــج طلبــة بلغاريــا هي األقرب إلــى مهارات طلبة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كّل مجــاالت المعرفــة. وتبّيــن 
مــن البيانــات الدوليــة أن أداء طلبــة رومانيــا، وتايالنــد وصربيــا 
كان مشــابهًا فــي أحــد المجــاالت علــى األقــل. وبتحليــل لهــذه 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــات، يظهــر متوســط أداء طلب البيان
ــى مــن  ــه أعل ــا ولكّن ــى مــن المتوســط فــي تركي المتحــدة أدن
نتائــج طلبــة عــّدة دول منهــا البرازيــل، وإندونيســيا، وماليزيــا، 

والمكســيك، ومونتينيجــرو، واألردن، وقطــر، وتونــس.

الشكل 1: مقارنة نتائج دولة اإلمارات العربية المتحدة مع نتائج بعض الدول المشاركة

Reading

الرياضيات القراءة العلوم مهارة حل المشكالت
الصين-شانغهاي  613 570 580 536

فنلندا 519 524 545 523

تركيا 448 475 463 454

اإلمارات العربية المتحدة 434 442 448 411

بلغاريا 439 436 446 402

األردن 386 399 409

قطر 376 388 384
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 PISA نبذة عن اختبار

ــة  ــة )PISA( دراســة دولّي ــم الطلب ــي لتقيي ــر البرنامــج الدول ُيعتب
تجريهــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OECD(  كل 
ثــالث ســنواٍت ويســتخدمها المعّلمــون وصانعــو القــرار كأداة 
أساســّية فــي قيــاس تطــّور أنظمة التعليــم. فمن خالل قياس 
مســتويات المهــارة التــي يمتلكهــا الطلبــة فــي عمــر الخامســة 
عشــر، تقّيــم دراســة PISA مــدى اســتعداد الطلبــة فــي نهايــة 
مرحلــة التعليــم اإللزامــّي لتطبيــق معرفتهــم فــي مواقــف 
الحيــاة الواقعّيــة ومــدى جاهزّيتهم للمشــاركة بفاعلّية تاّمة في 
مجتمعاتهــم. وباإلضافــة إلــى تقديــم بيانــاٍت قابلــٍة للمقارنــة 
دولّيــًا، تجمــع PISA معلومــاٍت أساســّية عــن مديــري المــدارس 
والطلبــة وأوليــاء أمورهــم تتعلــق بعوامــل ســياقّية تؤثــر فــي 
تعّلــم الطلبــة. وتســاعد هــذه المعلومــات صانعــي القــرار علــى 

تحديــد العوامــل التــي ترفــع مســتوى مهــارات الطلبــة. 

أهمّيــة مشــاركة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
 PISA اختبــار

تمّكــن دراســة PISA الــدول المشــاركة فيهــا مــن قيــاس تطــّور 
الوصــول  ســبل  وتحديــد  الوقــت  مــع  التعليمّيــة  أنظمتهــا 
العربيــة  المنشــودة. وتؤّكــد دولــة اإلمــارات  إلــى أهدافهــا 
المتحــدة فــي رؤيــة 2021 علــى أهمّيــة أن يحظــى مواطنوهــا 
بتعليــم مــن الطــراز األّول »يرفــع تحصيلهــم العلمــي ويوّســع 
مداركهــم ويصقــل شــخصّيتهم لتكــون أكثــر غنــًى وتكامــاًل، 
ويمّكنهــم لكــي يســاهموا بفعالّيــة فــي بنــاء مجتمعهــم«. 
هــدف  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وضعــت  ولذلــك 
الوصــول إلــى نظــاٍم تعليمــٍي مــن الدرجــة األولــى مــع حلــول 
ــر المشــاركة فــي دراســة PISA أساســّيًة  العــام 2021. وتعتب

ــة: ــة الطموحــة لألســباب التالي ــق هــذه الرؤي فــي تحقي
تطبيــق  علــى  الطلبــة  قــدرة  علــى   PISA دراســة  ترّكــز   •
معرفتهــم ومهاراتهــم فــي مواقــف الحيــاة الواقعّيــة. وهــذه 
هــي »المعرفــة« كمــا يحددهــا اقتصــاد المعرفــة الســائد فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين. 
• تســمح دراســة PISA بمقارنــة أداء طلبــة الدولــة مــع الــدول 
المختلفــة مــن أجــل قيــاس جــودة أنظمــة التعليــم، كمــا تســمح 
أنظمــة  فــي  الكبيــر  التنــّوع  مــن  بالرغــم  داخلّيــًا  بالمقارنــة 

التعليــم المّتبعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ــر  ــة تغّي ــة والمصداقّي ــٍة مــن الصّح • تقيــس PISA بدرجــٍة عالي
اتجاهــات األداء مــع الوقــت فتقــّدم بذلــك معلومــاٍت عــن 

كيفّيــة تطــّور مهــارات الطلبــة والنظــام التعليمــّي.
• يمكــن اســتخدام البيانــات التــي تجمعهــا دراســة PISA فــي 
تكويــن نظــرٍة شــاملٍة عــن التعليــم مــن خــالل مــا تقّدمــه مــن 
معلومــاٍت عــن إنجــاز الطلبــة والعوامــل المؤّثرة فــي نتائجهم. 

ونظــرًا الســتمرار دراســة PISA علــى مــدى ســنوات، فهــي 
تقــّدم معلومــات عــن تغّيــر اتجاهــات أداء الطلبــة مــع الوقــت. 
ويقيــس دراســة PISA مهــارات الطلبــة فــي مجــاالت القــراءة 
والرياضيــات والعلــوم، بحيــث يكــون التركيــز فــي كل دورة 
تــم إضافــة   2012 المجــاالت. وفــي دورة  أحــد هــذه  علــى 
مجــال مهــارة حــل المشــكالت إلــى االختبــار، وبمــا أّن معرفــة 
الرياضيــات كانــت محــور التركيــز األساســّي فــي هــذه الــدورة، 
تقيــس  مطّولــًة  أســئلًة  الرياضيــات  معرفــة  اختبــار  تضّمــن 
فــي  الطلبــة  كفــاءة  علــى  تــدل  التــي  المختلفــة  النواحــي 

معرفــة الرياضيــات.  

ونظــرا ألهمّيتهــا، تحظــى دراســة PISA باهتمــام متزايــد مــن 
     65 PISA 2012 قبــل دول العالــم. فقــد شــاركت فــي دراســة
التعــاون  الــدول األعضــاء فــي مجلــس  دولــة مــن ضمنهــا 

والتنميــة االقتصاديــة البالــغ عددهــم 34 دولــة.

• تقــّدم PISA معلومــات تثــري صنــع القــرار المبنــي علــى 
التعّلــم  علــى  الطلبــة  أن تســاعد  التــي مــن شــأنها  األدّلــة 
يطريقــٍة أفضــل، والمعّلميــن علــى التعليــم بطريقــٍة أفضــل، 

والمــدارس علــى العمــل علــى نحــٍو أكثــر فاعلّيــة.

عّينــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دراســة 
PISA 2012

كانــت المشــاركة األولــى لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي PISA عــن طريــق مشــاركة إمــارة دبــي فــي دورة 2009، 
وتبعتهــا باقــي اإلمــارات ســنة 2010 فــي دورة خاّصــٍة تعــرف 
باســم +PISA 2009. وفــي دورة العــام 2012، كانــت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إحــدى 65 دولــٍة مشــاركٍة مــن بينهــا 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  مــن   34

  OECD االقتصاديــة 

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة PISA 2012 فــي دول وقــد شــملت عّين
ــم  ــًة مــن عمــر الخامســة عشــر ت ــًا وطالب المتحــدة 11500 طالب
وفقــًا  اإلمــارات  مختلــف  مــن  مدرســٍة   375 مــن  اختيارهــم 
لقوانيــن إحصائّيــٍة دقيقــٍة. وبلغــت نســبة الطلبــة اإلماراتييــن 
نصــف العّينــة تقريبــًا. وباعتبــار أّن دراســة PISA تقّيــم الطلبــة 
ع  المنتميــن إلــى فئــٍة عمرّيــٍة محــددة هــي الخامســة عشــر، تــوزَّ
الطلبــة المشــاركون فــي العّينــة علــى عــّدة صفــوٍف، حيــث 
كانت النســبة األكبر )%62( في الصف العاشــر. وقد شــملت 
ــة التــي  ــع المناهــج الدراســّية الرئيســة فــي الدول ــة جمي العّين

تعتمــد إحــدى اللغتيــن العربيــة أو اإلنجليزيــة فــي التعليــم.     
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وكلما وصلنا لقمة تطلعنا للقمة اللتي تليها..

وال يعشق القمم إال أصحاب الهمم...«
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