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 هــدفت الدراســة إلــى تحديــد معــايير أداء متعــددة فــي الرياضــيات للصــف     :ملخــص
 ،Bookmarkالثــــامن األساســــي فــــي األردن باســــتخدام أســــلوب الفقــــرة المرجعيــــة   

 عـن وتحديد درجـة االتسـاق فـي تصـنيف الطلبـة بـاختالف نمـوذج نظريـة االسـتجابة          
وألغـــراض الدراســـة تـــم اســـتخدام  . الفقـــرة المعتمـــد فـــي أســـلوب الفقـــرة المرجعيـــة  

مؤشـرات األداء   اختبـار  طالبًا وطالبة من طلبة الصـف الثـامن علـى     2490استجابات 
وباسـتخدام  . فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد      ) 128(في الرياضيات المكـون مـن   

أسلوب الفقرة المرجعية تم تحديد ثالث عالمـات قطـع للتمييـز بـين أربعـة مسـتويات       
ــألداء  ــدم  (لـ ــان، والمتقـ ــي، اإلتقـ ــي، األساسـ ــى   ) دون األساسـ ــاد علـ ــم االعتمـ ــث تـ حيـ

ي المــرة األولــى وعلــى النمــوذج ثالثــي المعلــم فــي المــرة    النمــوذج احــادي المعلــم فــ 
وقد أظهرت النتائج أن نسبة قليلـة مـن الطلبـة وصـلوا إلـى مسـتوى اإلتقـان؛        . الثانية

ــوالي ــم، و    % 21 حـ ــادي المعلـ ــوذج احـ ــتخدام النمـ ــد اسـ ــة عنـ ــن الطلبـ ــد % 7مـ عنـ
د كمــا أظهــرت النتــائج وجــو   . اســتخدام النمــوذج ثالثــي المعلــم فــي تعييــر الفقــرات      

اخـــتالف  فـــي عالمـــات القطـــع  بـــاختالف النمـــوذج المســـتخدم فـــي تعييـــر الفقـــرات،  
ووجود درجة منخفضة من االتساق بين التصنيفين للطلبة إلـى معـايير األداء األربعـة    

، إال أن االتسـاق بـين التصـنيفين يتحسـن عنـد      0.095حيث كانت قيمـة معامـل كابـا    
معـــايير األداء فـــي : ات المفتاحيـــةالكلمـــ( .تصــنيف الطلبـــة إلـــى مســـتويين لـــألداء 

الرياضيات، عالمـات القطـع، النظريـة الحديثـة فـي القيـاس، أسـلوب الفقـرة المرجعيـة،          
  ).التصنيف اتساق

 
 
 
 
 
 
 

وهـي   ،أساسيًا في تعلـيم الطالـب   ًاُتعد الرياضيات مكون :مقدمة
 ,Bishop, Hart( مــن أهــم الموضــوعات فــي المنــاهج المدرســية   

Lerman, and Nunes, 1993( .     ويؤكـد المجلـس الـوطني لمعلمـي
الرياضـــيات فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة دورهـــا فـــي إثـــارة فكـــر  

 National( المــتعلم وتنميــة قدرتــه علــى التفكيــر وحــل المشــكالت  

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000.(   
نـامج  معايير في الرياضيات من أجل توفير إطار عام لبرالوُتبنى 

شــامل فــي الرياضــيات لكــل المراحــل المدرســية، وتعــد بمثابــة الــدليل  
فــي بنــاء المنــاهج واختيــار طــرق التــدريس وتحديــد أســس التقــويم،     
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Abstract: The study aims at identifying multiple performance levels of 
Jordanian eighth  graders in mathematics by using the bookmark 
method, and determining the degree of consistency of students 
classification according  to item response theory model used in the 
calibration of test items. To achieve the purposes of the 
study, responses of 2490 students to 128 performance indicators test 
items in mathematics were used. Using the appropriate software to 
analyze the data and  the Bookmark method, three cut-off  scores have 
been identified to differentiate  among the four levels of 
performance (below basic, basic,  full proficient,  and advanced), 
according to one parameter logistic IRT model in the first case and 
three parameter logistic IRT model in the second case.  The results 
showed  that, a small percentage of students reached the “ Full 
proficient” level, only  21% in case one and 7%  in case two. The 
results also showed  a clear difference in cut-off scores between the 
two cases and a poor degree of consistency  between the two 
classifications of students into  four performance levels, where the 
value of Kappa coefficient ( 0.095) is very low and not statistically 
significant. However, it is noted that the agreement between the two 
models becomes better if students are classified into two performance  
levels. (Keywords: Levels of performance in mathematics, cut-off 
scores, Modern Measurement Theory , Bookmark method, consistency 
of  classification). 

  
  

أول مـــن اقتـــرح الطـــرق   (Nedlesky,1954)وُيعـــد ندلســـكي
المطلقة لتحديد معـايير األداء التـي اعتمـدت علـى مقارنـة أداء الفـرد       

ــوب   ــن األداء المطلـ ــول مـ ــى المقبـ ــد األدنـ ــد وصـــف جـــالس  . بالحـ وقـ
Glass )cited in Sheperd, 1984 (رأســـاليب وضـــع المعـــايي 

تقديرات البشر، وأشـار إلـى    ألنها تركز على ،بالتعسفية أو االعتباطية
  .أنه يجب البحث عن أساليب عملية لتفسير درجات االختبار

ــد م  ــية تحديــ ــايير وقضــ ــدة، فــــالمعلمون   عــ ــت جديــ األداء ليســ
يواجهون هذه المشكلة في كل مرة يضعون فيها العالمات للطلبـة فـي   
ــار التســـاؤالت حـــول المســـتوى أو     ــة المحـــك، وتثـ ــارات مرجعيـ االختبـ

أن يصــل إليــه الطالــب ليحصــل علــى تقــدير معــين،    الحــد الــذي يجــب
    .وحول الحد الفاصل بين النجاح والرسوب

وتتطلب الكثير من األنظمة التربوية كتابة تقارير عن أداء طلبة 
المراحـــل المدرســـية فـــي المباحـــث المختلفـــة بداللـــة معـــايير متعـــددة   
لإلتقـــان مثـــل األساســـي، واإلتقـــان التـــام،  والمتقـــدم، ويجـــب علـــى        
األنظمــة التربويــة عندئــذ أن تبــين بوضــوح معنــى كــل معيــار مــن هــذه  


