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مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :نقطه برش در یک آزمون ،نمره ای است که آزمون دهندگان را به طبقات مختلف(نظیر رد – قبول )

مقاله مروری

تقسیم می کند .فرایند تعیین نقطه برش در آزمون های حوزه آموزشی به کرات مورد استفاده قرار می گیرد .نقطه
برش باید بر اساس یک متدولوژی مورد قبول عموم بوده و منعکس کننده قضاوت افراد با کفایت و واجد شرایط

پيشينه پژوهش

باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های پیشرفت تحصیلی انجام شد.

تاریخ دریافت99/10/06 :

روش كار :مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که طی آن کلیه مقاالت مرتبط با هدف ،با استفاده از کلید

تاریخ پذیرش1400/1/25 :

واژه های فارسی استاندارد سازی آزمون و تعیین نقطه برش در سایت های معتبر علمی فارسی و انگلیسی جستجو

كلمات كليدي
آزمون های پیشرفت تحصیلی
استاندار سازی آزمون
تعیین نقطه برش

شد.
نتايج :در جستجوی انجام شده ،هیچ منبع علمی معتبر فارسی در زمینه تعیین نقطه برش یافت نشد .با این حال
مقاالت و کتب انگلیسی موجود در این زمینه به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
نتيجه گيري :با وجود اهمیت تعیین صحیح نقطه برش علی الخصوص در آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،واینکه
متون فارسی حاوی منابع اندکی در زمینه اصول و مبانی انجام این کار می باشد و احتماال اندک بودن این منابع
موجب آشنایی کمتر پزوهشگران با روند صحیح تعیین نقطه برش و تمایل انها به استفاده از روش های غیر علمی
جهت انجام این مهم در مطالعات خود می باشد ،این مقاله می تواند به عنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش
در آزمون های پیشرفت تحصیلی  ،کمک کننده باشد
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مقدمه

انجام شود ،انتخاب سطوح عملکردی که باید گزارش
نقطه برش در یک آزمون ،نمره ای است که

شوند(به عنوان مثال :ابتدایی ،با کفایت و پیشرفته) ،توضیح

آزمون دهندگان را به طبقات مختلف(نظیر رد – قبول )

در مورد اینکه برای رسیدن به هر کدام از سطوح عملکردی

تقسیم می کند .به عنوان مثال نقطه برش در اکثر آزمون

دانشجویان به چه چیزی نیاز دارند ،تعیین نقاط برش موقت،

های رانندگی  %70است و این به این معنی است که هر نمره

تعیین نقاط برش عملکردی ،ثبت مراحل فرایند و ارزیابی

زیر این درصد به منزله مردود شدن در آزمون و هر نمره

نتایج استفاده از نقطه برش تعیین شده است.

باالتر از آن به معنی قبولی در آزمون است .زیکی بیان می

موضوعات مهمی که در تعیین و استفاده از نقطه برش باید

کند که نقاط برش ،نقاط انتخاب شده در مقیاس نمره ای

به ان توجه داشت و مد نظر قرار داد عبارتند از :ضرورت

یک آزمون است[ .]1این نقاط برای تعیین اینکه آیا یک

نیاز به قضاوت در هنگام تعیین نقطه برش ،شایستگی

نمره آزمون خاص برای بعضی اهداف کافی است یا خیر،

داورانی که در مراحل مختلف فرایند تعیین نقطه برش

مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان مثال عملکرد

درگیرند ،مفهوم عملکرد مرزی ،احتمال خطای طبقه بندی

دانشجویان در یک آزمون ممکن است در یکی از طبقات

در هنگام استفاده از نقطه برش ،نیاز به هماهنگی با نقطه

نظیر ابتدایی ،با کفایت یا پیشرفته بر اساس نقطه برش آن

برش در سراسر نمره دهی ،انتخاب بین نمره دهی جبرانی و

آزمون تقسیم بندی شود.

عطفی و اهمیت اطالعات هنجاری.

پیر و زیکی متذکر شده اند به این موضوع که با وجودی

یکی از مهمترین اصول در زمینه تعیین نقطه برش،

که راه کاملی برای تعیین نقطه برش وجود ندارد ،ولیکن

مشخص کردن این موضوع است که آیا تعیین نقطه برش

مراحل مشخصی وجود دارد که طی این مراحل منجر به

مفید است یا خیر .سیاستگزاران باید فواید آنچه از تعیین

تولید نقاط برش معقول و مفید خواهد شد .نویسنده

نقطه برش مورد انتظار است را شرح دهند .چه تصمیماتی بر

همچنین تاکید می کند که نقطه برش باید بعد از تعیین،

پایه نقاط برش گرفته می شود؟ چگونه این تصمیمات هم

اعتبار یابی شود و اینکه در عمل در صورتیکه تجربه نشان

اکنون در غیاب نقطه برش گرفته می شوند؟ چه دالیلی

دهد که نقطه برش تعیین شده اهداف مورد نظر را پوشش

وجود دارد که نقاط برش منجر به تصمیم گیری بهتر

نمی دهد ,باید تغییراتی در آن صورت گیرد .تعیین نقطه

خواهد شد .فواید مورد انتظار از این تصمیمات چه

برش در آزمونهای پر استفاده در زمینه آموزشی نیاز به

هستند؟[]1

مشارکت سیاستگزاران  ،مدرسین ،متخصصین اندازه گیری

این مهم است که لیست فواید ناشی از تعیین نقطه برش برای

و دیگران در مراحل چندگانه فرایند قضاوت دارد .نقاط

کسب اجماع در میان بهره گیران از برنامه مبنی بر مناسب

برش باید بر پایه متدولوژی ای باشد که به طور کلی مورد

بودن دالیل تهیه شود .واضح است که نقطه برش به خودی

قبول باشد و منعکس کننده قضاوت افراد شایسته و با

خود قدرت بسیار کمی برای ارتقاء آموزش دارد .اندازه

صالحیت باشد .برای تعیین منطقی و معقول نقطه برش باید

گیری قد و وزن یک کودک و طبقه بندی رشد وی ،خواه

چندین مرحله طی شود که عبارتند از:تعیین اینکه آیا نقطه

متناسب یا غیر متناسب ،کمکی به رشد کودک نخواهد

برش مفید خواهد بود ،انتصاب پرسنل برای وظایفی که باید

کرد[.]2

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره  ،4زمستان 1400

http://hmed.mums.ac.ir

حسین کارشکی و همکاران 88

به عنوان مثال ،اگر یکی از دالیل تعیین نقطه برش ارتقاء

طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند .مدیران باید افراد

کیفیت تدریس در مدارس است ،بلید بدانیم که نقطه برش

متخصص و خبره را به این کار بگمارند.این افراد ممکن

به خودی خود اثرات مطلوب را در بر نخواهد داشت.

است از بین مدرسین منطقه ای باشند اما اغلب مشاورین

استفاده از نقطه برش ممکن است نشان دهد که مدارس

خارجی می باشند یا فردی از پرسنل آژانس های خصوصی

خاص ،گروههای خاص و کوریکولوم های خاص بیشتر از

آزمون سازی که برای کمک به تعیین نقطه برش ،قرار داد

دیگران نیازمند ارتقاء می باشند .ولی نقطه برش به تنهایی

بسته است .مدیر با وجود محدودیت های تعیین شده توسط

آموزش را بهبود نمی بخشد .تا زمانیکه نیازهای زیربنایی

سیاستگذاران ،وظایفی که باید انجام شوند را تعیین میکند و

برای ارتقاء آموزش سر جای خود قرار دارد ،تعیین نقطه

برنامه زمانبندی و بودجه بندی کار را طراحی کرده،

برش برای این اهداف ،کاری بیهوده است[.]1

مشارکت کنندگان مراحل مختلف فرایند را تعیین می کند،

در نظر داشتن اثرات منفی بالقوه نقطه برش نیز ضروری

روش مورد استفاده برای تعیین نقطه برش را مشخص می

است .چه اتفاقی برای دانش آموزان مردود شده می افتد؟

کند ،داوران را آموزش می دهد ،فرایند کار را پایش می

آیا به آنها انگ زده شده و فراموش می شوند و یا اینکه به

کند و از پیشرفت کار اطمینان حاصل می کند.

آنها کمک می شود؟ چه اتفاقی برای مدارسی که نسبت

سیاستگذاران با کمک مدرسین ،باید در مورد سطوح

دانشجویان مردود شده آنها زیاد است می افتد؟ آیا این

عملکردی مورد استفاده برای گزارش نتایج و نیز تعریف

موسسات تنبیه می شوند یا اینکه مورد کمک واقع می

کلی هر سطح تصمیم بگیرند .سطوح عملکردی نشاندهنده

شوند؟ چه اتفاقی برای معلمینی می افتد که تعداد زیادی از

طبقاتی است که عملکرد دانشجویان بر اساس آنها تقسیم

دانشجویان آنها مردود شده اند؟ آیا این معلمین تنبیه می

بندی می شود .سطوح عملکردی در اصطالحات کلی بیان

شوند یا کمک های اضافی و بیشتری را دریافت می دارند؟

می شوند .به عنوان مثال ممکن است سیاستگذاران تصمیم

با اینکه استفاده از نقطه برش منجر به نتایج مثبت می شود با

بگیرند که سطح عملکردی نظیر قبول و مردود ،با کفایت ،و

این حال بعضی افراد ممکن است استفاده از نقطه برش را

پیشرفته را مورد استفاده قرار دهند[.]1

ناعادالنه تصور کنند .مهم است که دالیل استفاده از نقطه

انتخاب این نام ها به روش خاص مورد استفاده برای تعیین

برش به مدرسین و جامعه گفته شود .مردم باید بدانند که

نقطه برش بستگی ندارد و ممکن است قبل از تعیین نوع

چرا آزمون گرفته می شود و چرا دانش آموزان به سطوح

روش مورد استفاده ،مشخص شوند .این فرایند برای رسیدن

مختلف شایستگی تقسیم بندی می شوند.

به اجماع برای شمار طبقاتی است که قرار است دانش

اگر توافق در زمینه دالیل تعیین نقطه برش ،حاصل شده و

آموزان به آنها تقسیم بندی شوند ،ضرورت دارد و نیز توافق

فواید مورد انتظار از پیامدهای منفی ان بیشتر باشد ،در این

در زمینه عنوانی است که برای هر طبقه استفاده می شود و

صورت عاقالنه است که به مرحله بعد برویم .مرحله بعد

یک تعریف کلی در مورد این عنوان است .داشتن کمتر از

اختصاص به سیاستگذاران دارد که افرادی را برای وظیفه

سه تا چهار طبقه از همه بهتر است چرا که در صورت تعداد

تعیین نقطه برش استخدام کرده یا بگمارند.یک کار معمول

بیشتر از این ،ممکن است که افتراق بین انها مشکل باشد.

این سیاستگذاران این است که از این افراد می خواهند تا
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باید قبل از شروع کار ،در مورد اینکه دانش آموزان برای

 educational achivementو cut scoreدر منابع التین

رسیدن به هر سطح عملکردی باید چه چیزی بدانند و یا قادر

بین سالهای  2000تا  2020مورد بررسی قرار گرفتند .

به انجام چه کاری باشند توضیح داده شود .و باید قبل از

اولین روش برای تعیین نقطه برش در آزمون های

اجرا ،در مورد این موضوع ،بین مدیران و سیاستگذاران

تحصیلی معیار -مرجع بوسیله ندل اسکی در سال 1954

توافق به عمل اید .نوشتن توضیحات هر سطح عملکردی

ایجاد شد .سال بعد شمار تعداد این روش ها به  38عدد

کار بزرگ و وقتگیری است .و برای این کار ابتدا الزم

رسید( )berk,1986و هنوز هم رو به افزایش است .به

است که به طور مقدماتی یک نقطه برش تعیین شود .نقطه

عنوان مثال در فرایند انتخاب روش مناسب برای تعیین نقطه

برش مقدماتی ،انتخاب اولیه نمرات مورد نیاز برای یک

برش برای بررسی ملی پیشرفت آموزشی در امریکا ،ریکاس

سطح عملکرد در یک آزمون خاص است .نقطه برش در

 14 ،مدلی که به تازگی تدوین شده بودند را تشریح کرد.

آزمونهای پیشرفت تحصیلی توسط افرادی که از این

در طی همین سالها ،هامبلتون و همکارانش  ،ده روش دیگر

موضوع آگاهی دارند که چه چیزی دانشجویان باید بر پایه

را برای تعیین نقطه برش که خصوصا برای مهارت های

آموزشهای دریافت شده خود در مورد موضوع ،بدانند و

تولیدی ( )productiveمناسب بودند را ارائه دادند.

قادر به انجام باشند تعیین می شود .افرادی که نقطه برش

امروزه بیش از  60روش  ،ثبت شده است[.]3 ,2
طرح های طبقه بندی روش های تعیین نقطه

اولیه را تعیین می کنند ممکن است و نه ضرورتا مشابه
افرادی باشند که توضیحات سطوح عملکردی را ارائه می

برش( :)classification schemes

دهند[ .]1با توجه به اهمیت تعیین درست نقطه ی برش در

یکی از ابتدایی ترین طبقه بندی های روش های تعیین

تصمیم گیری های مرتبط با پیشرفت تحصیلی و از طرفی

استاندارد( )standard settingبه مسکاساس در سال

عدم وجود منابع معتبر و تخصصی در متون فارسی جهت

 1976نسبت داده شده است که روش ها را به  2گروه اصلی

استفاده ی مدیران و سیاستگزاران و مدرسان پژوهش حاضر

تقسیم کرده است که عبارتند از(state models :یک

با هدف تعیین هدف تعیین مبانی اولیه تعیین نقطه برش در

متغیر مجرد و جدا و مجزا با سطوح کامال تعریف شده و

آزمون های پیشرفت تحصیلی و معرفی یک روش

روشن()clearly defined levels

کاربردی در این رابطه انجام شد.

(یک کمیت مستمر و پیوسته) .تفاوت بین این دو مدل در

وcontinuum model

نوع متغیر هایی(مجرد و مجزا یا پیوسته) است که شایستگی
روش كار

و صالحیت در آن بیان شده است .در مفاهیم جدید توسعه

برای یافتن مطالعات مرتبط با تعیین نقطه برش به

صالحیت های متفاوت  ،انها به صورت متغیر های پیوسته

پایگاه¬های اطالعاتی و مجالت علمی مربوطه ( pubmed ,

تصور می شوند .به همین دلیل است که جاگر ()1989

 Ericeو CrossRef,Science direct Magiran,Google

توصیه کرده است که انتخاب روش تعیین نقطه برش در

 )scholar, SIDمراجعه شد و کلیه متون مرتبط با موضوع
پژوهش با کلید واژه های فارسی  :پیشرفت تحصیلی و متد
های تعیین نقطه برش و نیز کلید واژه های انگلیسی :

موقعیت واقعی باید محدود به روش های متعلق به گروه
مدل های پیوسته باشد .در عمل ،همه  62مدل لیست شده
متعلق به طبقه مدل های پیوسته است.که در عوض نشان می
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دهد که این طرح طبقه بندی برای موقعیت حاضر نامناسب

مرزی و متضاد .
روش طبقه بندی غالبی که برای تعیین نقطه برش

بوده و صرفا دارای ارزش تاریخی است.
چند سال بعد هامبلتون ( )1980یک طرح طبقه

مورد استفاده قرار می گیرد ،توسط جاگر ارائه شده است .بر

بندی متفاوت را پیشنهاد کرد که روش ها را به  3گروه مهم

طبق این نوع روش طبقه بندی ،روش ها به  2گروه اصلی

تقسیم می کرد که عبارت بود از :قضاوتی (،)judgmental

بسته به اینکه قضاوت متمرکز بر چه چیزی است ،تقسیم می

تجربی ()empiricalو ترکیبی ) .(combinationمهمترین

شوند :Test–centered :به طوریکه موضوع مورد قضاوت ،

نقد این طرح دسته بندی این است که این اسامی و نامها این

سوال های آزمون می باشند و Exminee-centeredکه در

حقیقت را که همه روش ها شامل یک جزء ذهنی می باشند

آن ،موضوع مورد قضاوت ،فرد آزمون دهنده است .تنها %5

را کتمان می کنند و این بر طبق نظر جاگر( )1989می تواند

کل روش ها از این معیار استفاده کرده اند و مابقی همه

منجر به سر در گم شدن و تفسیر اشتباه گردد.

معیار اول را مد نظر قرار داده اند .چندین دلیل برای این

برگ ( )1986یک طرح طبقه بندی پیچیده تر را

عدم تعادل وجود دارد .از جمله اینکه روش های متمرکز بر

پیشنهاد داد که شامل  3سطح می باشد .سطح اول مربوط به

آزمون از یک نقطه نظر عملی استفاده می کنند که در نتیجه

طبیعت و ماهیت شایستگی مورد اندازه گیری است و در

نیاز به منابع کمتر داشته و سازماندهی آنها آسانتر خواهد

عمل همزمان با طبقه بندی مسکاساس است که روش ها را

بود ،همچنین علی رغم فقدان مدارک و مستندات ،به طور

به مدل های مجزا/منفرد و پیوسته تقسیم بندی کرده است.

سنتی ،روش های متمرکز بر آزمون بیشتر معتبر و قابل

سطح دوم طرح طبقه بندی ،روش ها را بر اساس میزان نسبی

اعتماد در نظر گرفته می شوند.

ذهنیت در تعیین نقطه برش گروه بندی میکند .برک این

استفاده رو به افزایش از فرمتی که برای اندازه

روش ها را به  3گروه اصلی تقسیم می کندjudgmental :

گیری عملکرد( )performance assessmentمناسب

که نقطه برش فقط بر پایه قضاوت تعیین می

است در  15الی  20سال گذشته ،منجر به خلق روش های

شود Judgmental-empirical.که در آن تعیین نقطه

جدید برای تعیین استاندارد های عملکردی شده است .در

برش اساسا بر پایه قضاوت است ولی با در نظر گرفتن داده

این روش ها ،تمرکز قضاوت خود آزمون نیست بلکه پاسخ

های تجربی و  Empirical-judgmentalکه داده های

های آزمون گیرنده به ایتم های آزمون مورد قضاوت قرار

تجربی عامل تصمیم گیری هستند اما قضاوت نیز به حساب

می گیرد .لذا این روش ها به طور جداگانه به عنوان

آورده می شود .همانطور که دیده شد ،همیشه در این نوع

 performance- centeredگروه بندی شده اند.

طبقه بندی ،یک جزء ذهنی وجود دارد ولی میزان مشارکت

علی رغم استفاده زیاد از روش جاگر ،ولی این

متغیر است .مثال های تیپیک از روش های قضاوتی  ،روش

روش قادر به در بر گرفتن همه روش های موجود برای

کالسیک ندل اسکی ،انگوف و ایبل است ..مثال روش

تعیین نقطه برش نیست برای همین  ،طرح های طبقه بندی

 Judgmental-empiricalروشی است که توسط جاگر

بعدی ارائه شده است .به عنوان مثال ریکاس ( )2000یک

تدوین شده است .و دو روش مشهور از گروه

طرح طبقه بندی شامل سه سطح را مورد استفاده قرار داد که

 Empirical-judgmentalعبارتند از روش گروه های

بر پایه :سطح پیچیدگی وظیفه ای که برای قضاوت تعیین
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شده است ،کمیت و نوع اطالعات و یا داده های تجربی

به آنها انجام می شود .توانایی داوران برای تقسیم بندی

فراهم شده برای قضاوت و سطح پیچیدگی روش های مورد

صحیح آیتم ها بر حسب دشواریشان موضوع بسیاری از

استفاده برای خالصه کردن نتایج قضاوت و تعیین نهایی

مطالعات است .در کل مهمترین نتیجه ای که از این

نقطه برش می باشد.

مطالعات استخراج شده است این است که داوران نمی

مقبول ترین و مدرن ترین طرح طبقه بندی ،

توانند به طور کافی در مورد سختی آیتم ها قضاوت کنند

طرحی است که توسط هامبلتون ،جاگر و پلیک ارائه شده

خصوصا اگر از ابتدا جهت انجام این کار تربیت نشده باشند.

است .این طرح شامل  6سطح مربوط به تمرکز  ،فرایند

این مشکل مهمترین عیب روش های آزمون محور در نظر

قضاوت و تخصیص ،انتخاب قضات ،روایی نقطه برش و

گرفته می شود.
:examinee-centered

موضوع

مورد

ویژگی های ابزار است .از همه  6سطح ،تنها دو سطح اول

-2

عملیاتی شده اند که عبارتند از موردی که مربوط به تمرکز

قضاوت آزمون شونده است(کسی که به آیتم های آزمون

قضاوت و نیز مورد مربوط به تخصیصی که به قضات داده

پاسخ می دهد( :روشهای آزمون شونده محور در مراحل

شده است می باشد .سطح اول به طور واقعی ،بسط یافته

اولیه توسعه روشهای تعیین استاندارد ایجاد شدند .مهمترین

مدل طبقه بندی جاگر است و شامل  4زیر طبقه است که

مزیت این روش ها این است که نقطه برشی که از این روش

عبارتند از:

ها به دست می آید معموال دارای درجه پایداری و کفایت

 :Test–centeredموضوع مورد قضاوت

باالیی است .ولی از نقطه نظر عملی کاربرد این روش ها با

سوالهای آزمون می باشد ( :)task- materialدو سوم

مشکالت متعددی روبرو است .دیگر عیب این روش ها این

روش های تعیین نقطه برش از همین نوع می باشند .این

است که تعداد داوران به یک نفر برای هر آزمون شونده

روش نیاز به آمادگی در سطح باال و نیز زمان و منابع زیاد

محدود می شود .و این با توجه به سطح شایستگی هر آزمون

ندارد .قسمت زیادی از این روش ها( )%68می تواند قبل از

شونده اجتناب ناپذیر است .و این دلیل ان است که این

اینکه تست اجرا شود ،انجام شود که این یکی از مهمترین

روش به طور روز افزون با روشهای عملکرد محور

فوائد آن است .دیگر مزیت این روش این است که در

جایگزین می شود گرچه هنوز به طور خاص روش

کاربرد آن ،در مقایسه با آزمون های آزمون شونده –

گروههای متضاد به کرات مورد استفاده قرار می گیرد.

-1

 :Performance-centeredموضوع مورد

محور ،داوران بیشتری می توانند مورد استفاده قرار گیرند

-3

که این ،باعث دستیابی به سطوح باالتر پایایی در وظیفه

قضاوت پاسخ های آزمون شوندگان به سوالهای آزمون به

قضاوت می شود .به عبارت دیگر همه روش های آزمون

طور مجزا است .روش های کارایی محور نیز در اساس

محور نیاز به داور جهت داوری سختی آیتم های آزمون

آزمون شونده محور هستند اما با یک تمرکز محدودتر و

دارد و این با قضاوت در مورد احتمال پاسخ صحیح در

باریک تر .در حالیکه در روش های آزمون شونده محور،

گروه هدف آزمون دهنده تعریف شده یا بوسیله طبقه بندی

موضوع مورد قضاوت کل رفتار های آزمون شونده قبل از

سوالهای آزمون به چندین گروه از پیش تعیین شده بر

آزمون است شاخص مورد ارزیابی در روش های کارایی

حسب سطح شایستگی مورد نیاز جهت دادن پاسخ صحیح

محور فقط محصول فعالیت آزمون شونده در طی آزمون
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است .این نوع تمرکز خود باعث رفع عیب اصلی روش های

همانطور که در ابتدا ذکر شد تعداد روش های تعیین نقطه

آزمون شونده محور می شوند که همان محدودیت تعداد

برش به بالغ بر  60روش می رسد که مشهورترین آنها

داوران است.

عبارتند از روش ندل اسکی که اولین روش ارائه شده برای

 :Result-centeredموضوع مورد قضاوت

تعیین نقطه برش می باشد .روش ایبل ،روش گروه های

نمرات آزمون است (و یا توزیع فراوانی آنها) یا پروفایل

مرزی  ،روش گروه های متضاد  ،بسط یافته روش انگوف

آزمون (در موردی که آزمون از چندین زیرآزمون تشکیل

 ،روش بوک مارک و روش بدنه کار  .در اینجا به شرح

شده است) .روش های نتیجه محور در اندازه گیری مهارت

یکی از این روش ها به نام روش انگوف می پردازیم[.]4 ,1

های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند جایی که آزمون از

روش انگوف برای تعیین نقطه برش ( Angoff

چندین قسمت مجزا تشکیل شده است یا به عنوان یک

:)Method

روش همراه و تابع برای اهداف مقایسه ای و برای روایی

روش انگوف فرایندی است که تعیین می کند که چقدر

نقطه برش تعیین شده با کمک دیگر روش های مقدماتی

یک

عملکرد

مورد استفاده قرار می گیرد.

( ) minimallyqualified performerیک سوال

نکاتی در مورد وظیفه قضاوت در تعیین نقطه برش:

آزمون را به درستی پاسخ می دهد .در روند تعیین این

تقریبا در همه روش های تعیین استاندارد از قضاوت

میزان ،گروهی از متخصصان انتخاب می شوند تا سواالت

متخصصین برای تعیین نقطه برش استفاده می شود .و بعد از

آزمون را مرور کنند و احتمال اینکه فردِ واجد حداقل

ارائه قضاوت جداگانه توسط هر داور ،نتایج داوری ها

شرایط عملکرد به سوال مورد نظر پاسخ صحیح بدهد را

خالصه شده تا نمره قبولی اولیه به دست آید .به طور

برآورد کرده و تخمین بزنند .میانگین این تخمین ها به دست

معمول ،اجراهای متعدد قضاوت بوسیله متخصصان متعدد،

خواهد آمد و از این میانگین به دست آمده برای تعیین نقطه

اطالعات کمی را ارائه می دهد که با استفاده از آنها می

برش استفاده می شود .برای فهم بهتر مطلب یک مثال در

توان نقطه برش اولیه را تعیین کرد .در مورد تعداد داوران و

این جا آورده می شود و مراحل کار به ترتیب توضیح داده

حداقل تعداد آنها برای انجام قضاوت باید گفت که هر چه

می شود .این فرایند شامل  5مرحله است .که عبارتند از -1 :

تعداد بیشتر باشد بهتر است چرا که تعداد بیشتر داوران منجر

انتخاب داوران

 -2 ،Select the ratersبرگزاری

به کاستن از خطای استاندارد می گردد .لیوینگستون و

آزمون -3 ،نرخ دادن به هر سوال -4،Rate the items

زیکی توصیه می کنند که تعداد داوران نباید کمتر از  5تا

مرور نرخ های تخمین زده شده برای هر سوال توسط

باشد .بیدل( )1993پیشنهاد می کند که  7الی  10داور کافی

داوران  -5،Review the ratingsتعیین نقطه برش[-5

خواهد بود و بر پایه تجزیه و تحلیل انجام شده با استفاده از

.]7

تئوری تعمیم پذیری ،هاتز و هرتز ( 10 )1999الی  15داور

مرحله اول :انتخاب داوران ()Select the raters

را توصیه کرده اند[.]2

حداقل  5داور متخصص کارشناس موضوع ماده Subject

روش های تعیین نقطه برش ( Method for setting cut

) Matter Expert (SMEانتخاب کنید و آنها را در

:)score

یک محل جمع کنید .در این محل باید امکان کار گروهی

-4
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فردِ

واجد

حداقل

شرایط
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و انفرادی برای داوران وجود داشته باشد.به طور ایده ال ده

آزمون نظر خواهی کنید .اگر سوال نیاز به تجدید نظر

نفر یا بیشتر داور مورد نیاز است ولی ممکن است از نظر در

داشت ،قبل از اینکه فرایند تخمین زدن شروع شود ،این

دسترس بودن داوران و از نظر تدارکات امکان انتخاب این

تجدید نظر را اعمال کنید.

تعداد داور ممکن نباشد.برای انتخاب داوران شایستگی های

مرحله سوم :تخمین سواالت یا نرخ دادن به انها( Rate the

زیر را درنظر بگیرید:

)Items

-آشنایی با وظیفه و عملکردی که آزمون آن را اندازه

قبل از اینکه فرایند واقعی تخمین شروع شود ابتدا داوران را

گیری می کند.

با بعضی مفاهیم آشنا کنید به عنوان مثال تعریفی از فرد با

-توانایی قبولی در آزمون مورد بررسی در نقطه برش فعلی

حداقل شرایط عملکرد ارائه دهید .راهنمایی های را در

-توانایی ویرایش سواالت آزمون از نظر شفافیت ،صحت،

مورد چگونگی تخمین زدن سواالت آزمون به داوران

جمله بندی و گرامر

بدهید و فرایند تخمین را شرح دهید .فرد واجد حداقل

-دانش مهارت مجموعه افرادی که آن وظایف را انجام

شرایط عملکرد کسی است که اوال وظیفه را در محیط انجام

خواهند داد .و عالوه براین برای تخمین زدن آزمون های

می دهد نه اینکه دانش آموز است (مثال یک پرستار و نه

پیشرفت ( ،)RATاز داورانی استفاده کنید که یک درجه

یک دانشجوی پرستاری) ،کسی که دارای حداقل دانش و

باالتر از آزمون شونده ها باشند .و سعی شود تا از داوران با

تجربه مورد نیاز برای انجام ان وظیفه هست  ،کسی که در

نژاد ،جنس  ،سن و سطح تحصیلی و زمینه آموزشی متفاوت

انجام وظیفه به سطح استاندارد می رسد البته به سختی و

و متنوع استفاده شود.

باالخره کسی که وظیفه را در حد لب مرز ولی قابل قبول

مرحله دوم :اجرای آزمون ( )Take the test

انجام می دهد .سپس از داوران بخواهید تا تخمین خود را

از داوران بخواهید تا آزمون را با همین نقطه برش اجرا کنند

به صورت درصد از  100در مورد هر سوال ارائه دهند و در

و از داوران در مورد جمله بندی ،طرح آزمون و سواالت

فرم مربوطه ثبت کنند(مطابق جدول )1

جدول  :1نمونه فرم تخمین سؤاالت آزمون
تخمین سؤاالت آزمون
نام آزمون:

نام دوره:

تاریخ:

نام ارزیاب:

تذکر :هر سوال را بخوانید وسپس احتمال اینکه فرد با حداقل شایستگي عملکردي بتواند به سوال پاسخ صحیح بدهد را تعیین کنید .میزان احتمال از
 95درصد بیشتر و از  25درصد کمتر نباشد.
فرد با حداقل شایستگي عملکردي:کسي است که داراي حداقل آموزش و تجربه الزم براي اجراي وظیفه مورد نظر است.
سواالت آزمون
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در نظر داشته باشید که داوران نباید کلید سؤاالت

سوالی  ،حداقل  2ساعت است لذا باید زمان کافی به داوران

را در اختیار داشته باشند چراکه در اختیار داشتن کلید

داده شود .بعد از دادن تخمین از داوران بخواهید برای طی

سؤاالت باعث می شود که میزان برداشت آنها از درجه

مراحل بعدی دور هم بنشینند.

دشواری سوال تحت تاثیر قرار بگیرد .داوران در هنگام

مرحله چهارمreview the rating :

دادن تخمین با یکدیگر مشورت نکنند و تخمین به صور

فرم های مربوط به تخمین را از داوران جمع آوری کنید و

انفرادی داده شود .مدت زمان الزم برای یک آزمون 100

نتایج را در برنامه  excelمطابق جدول 2وارد کنید.

جدول  :2نمونه نتایج تخمین سؤاالت آزمون
متخصص 2

متخصص

متخصص

انحراف

متخصص 3

سؤاالت

میانگین در صد هاي تخمین زده

متخصص

4

5

معیار

آزمون

شده

1

50

70

90

16.733

1

76

90

80

75

70

5.7008

2

68

65

70

60

80

12.9421

3

74

85

85

60

60

3.5355

4

85

85

90

80

85

85

12.9421

5

79

95

85

60

80

75

میانگین

76.4

84

82

62

74

80

تخمین های متفاوت توسط داوران برای یک سوال پدیده

را مجددا تخمین دهی کنند و مجددا فرم ها را جمع آوری

ای مورد انتظار است .این تفاوت ها می تواند ناشی از درک

کرده و در برنامه  excelوارد کنید.

متفاوت نسبت به سطح شایستگی وظیفه مورد نظر و یا دیگر

مرحله  :5تعیین نقطه برشdetermining the cut :

عوامل باشد .انحراف استاندارد منعکس کننده میزان توافق

score
بعد از اینکه سواالت آزمون مورد تجدید نظر مجدد قرار

یا عدم توافق بین داوران در مورد هر سوال است .انحراف
استاندارد پایین تر نشان دهنده توافق بیشتر بین داوران است
ودر صورتی که انحراف استاندارد خیلی باال باشد  ،نیاز
است که آن سوال مورد تجدید نظر قرار گیرد .در مورد هر
سوالی که انحراف معیار آن باالتر از  10است  ،در مورد
علت این انحراف استاندارد باال با داوران بحث کنید تا در
نتیجه این مباحثه احتماال داوران در مورد میزان تخمین های
ارائه شده خود تجدید نظر کنند .بعد از انجام مباحثه ،داوران
را از یکدیگر جدا کنید و از آنها بخواهید تا هر کدام از
سواالت آزمون که انحراف استاندارد باالی  10داشته است

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره ،4زمستان 1400

گرفت و تخمین ها در برنامه اکسل وارد شدند ،داده های
اکسل را از نظر موارد زیر مورد بررسی قرار دهید:
-

اگر یک داور تخمین های مشابهی را برای همه

سواالت در نظر گرفته بود ،آن داوری را حذف کنید.
-

اگر نتایج داوری یک داور بسیار با داوری

دیگران تفاوت داشت  ،حذف داوری او را مد نظر قرار
دهید.
-

اگر باز هم در مورد یک سوال انحراف استاندارد

باالی  10وجود داشت  ،جلسه بحث و بررسی دیگری برای
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آن برگزار کنید.
-

در هر حال اگر باز هم این عدم توافق های زیاد

وجود داشت ،نباید نگران آن بود .چرا که میانگین تخمین
ها (عدد  76,4در جدول شماره )2در تعیین نقطه برش

تقدير و تشكر:
بدینوسیله از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
مشهد تشکر و قدردانی می شود

دخالت خواهد داشت.
تضاد منافع:
بحث و نتيجه گيري
باتوجه به وجود اهمیت تعیین صحیح نقطه برش علی

نتایج این مطالعه هیچ گونه تضادی با منافع ارگان
یا فرد خاصی ندارد.

الخصوص در آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،و اینکه متون
فارسی حاوی منابع اندکی در زمینه اصول و مبانی انجام این
کار می باشد و احتماال اندک بودن این منابع موجب
آشنایی کمتر پژوهشگران با روند صحیح تعیین نقطه برش و
تمایل آنها به استفاده از روش های غیر علمی جهت انجام
این مهم در مطالعات خود می باشد ،این مقاله می تواند به
عنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های
پیشرفت تحصیلی  ،کمک کننده باشد.
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