
 

A review of the basics of determining the cut-off point in academic 

achievement tests and the introduction of Angoff scientific method  

Hossein Kareshki 1, Fatemeh Hajiabadi 2*, Maryam Bagheri 3, Akram Ghanbari Moghaddam 4 

 

1 Associate Professor, School of Education & psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. 

2 Assistant Professor , Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Scienc, Mashhad, Iran. 

3 Instructor  , Department of medical surgical ,School of Nursing and Midwifery ,Mashhad University of Medical sciences 

,Mashhad ,Iran 

4 Instructor , Department of medical surgical ,School of Nursing and Midwifery ,Mashhad University of Medical sciences 

,Mashhad ,Iran 
 ARTICLE INFO ABSTRACT 
Article type 

Review Article 

 

Article history 

Received: 26 Dece 2020 

Accepted: 14 Apri 2021 

Keywords 

Academic achievement tests 

Test standardization 

Determine the cutting point 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
10.22038/HMED.2021.54426.1116 

Introduction: The cut-off point in a test is the score that divides test takers into 

different classes (such as rejection-acceptance). The process of determining the 

cut-off point is frequently used in educational tests. The cut-off point should be 

based on a generally accepted methodology and reflect the judgment of 

competent and qualified individuals. The aim of this study was to determine the 

basics of determining the cut of point in academic achievement tests. 

Materials & Methods: The present study is a review study in which all articles 

related to the purpose, using keywords of standardization of the test and 

determination of the cutting point in reputable Persian and English scientific 

sites were searched.. 

Results: In the search, it was found that there was no reliable Persian scientific 

source in determining the cutting point. However, English articles and books in 

this field were carefully studied. 
Conclusion: Despite the importance of determining the correct cut point, 

especially in academic achievement tests, but Persian texts contain few 

resources in the field of principles and foundations for doing this and probably 

the lack of these resources makes researchers less familiar with the correct 

process of determining the point. Their inclination and tendency to use 

unscientific methods to do it in their studies. This article can be a useful tool as a 

guide to the basic principles of determining the cut-off point in academic 

achievement tests, which puts more emphasis on using the cut-off point for 

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

 نقطه. گیرد می قرار استفاده مورد کرات به  زشیآمو حوزه های آزمون در برش نقطه تعیین فرایند. کند می تقسیم

م بوده و منعکس کننده قضاوت افراد با کفایت و واجد شرایط عمو قبول مورد متدولوژی یک اساس بر باید برش

 .انجام شد یلیتحص شرفتیپ ینقطه برش در آزمون ها نییتع هیاول یمبان نییباشد. مطالعه حاضر با هدف تع

 دیمقاالت مرتبط با هدف، با استفاده از کل هیکل آن یکه ط است یمطالعه مرور کیر مطالعه حاض روش كار:

های معتبر علمی فارسی  و انگلیسی جستجو  نقطه برش در سایت نییزمون و تعآ یاستاندارد ساز یفارس های هژوا

 .شد

حال  نی. با ایافت نشدرش نقطه ب نییتع نهیدر زم  یفارسمعتبر  یمنبع علم چیانجام شده،  ه یدر جستجو نتايج:

 .قرار گرفتند یبه دقت مورد مطالعه و بررس نهیزم نیموجود در ا یسیمقاالت و کتب انگل

 اینکهو ،یلیتحص شرفتیپ یالخصوص در آزمونها ینقطه برش عل حیصح نییتع تیبا وجود اهم نتيجه گيري:

منابع  نیباشد و احتماال اندک بودن ا یار مک نیانجام ا یاصول و مبان نهیدر زم یمنابع اندک یحاو یمتون فارس

 یعلم ریغ یاز روش ها دهانها به استفا لینقطه برش و تما نییتع حیکمتر پزوهشگران با روند صح ییموجب آشنا

این مقاله می تواند به عنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش  ،باشد یمهم در مطالعات خود م نیجهت انجام ا

 باشد کمک کننده ی پیشرفت تحصیلی ، در آزمون ها

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Kareshki H, Hajiabadi F, Bagheri M, Ghanbari Moghaddam A, A review of the basics of determining the cut-off point in 

academic achievement tests and the introduction of Angoff scientific method. Horizon of Medical Education Development. 

2021;12(4):85-96 
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 مقدمه

نقطه برش در یک آزمون، نمره ای است که 

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

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

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

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

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

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

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

نمره آزمون خاص برای بعضی اهداف کافی است یا خیر، 

مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال عملکرد 

دانشجویان در یک آزمون ممکن است در یکی از طبقات 

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

 سیم بندی شود. آزمون تق

 یموضوع که  با وجود نیپیر  و زیکی متذکر شده اند به ا

که راه کاملی برای تعیین نقطه برش وجود ندارد، ولیکن 

مراحل مشخصی وجود دارد که طی این مراحل منجر به 

تولید نقاط برش معقول  و مفید خواهد شد. نویسنده 

عیین، همچنین تاکید می کند که نقطه برش باید بعد از ت

شود  و اینکه در عمل در صورتیکه تجربه نشان  بیاعتبار یا

دهد که نقطه برش تعیین شده اهداف مورد نظر را پوشش 

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

برش در آزمونهای پر استفاده در زمینه آموزشی نیاز به 

گیری مشارکت  سیاستگزاران ، مدرسین، متخصصین اندازه 

مراحل چندگانه فرایند قضاوت  دارد. نقاط  درو دیگران 

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

قبول باشد و منعکس کننده قضاوت افراد شایسته و با 

صالحیت باشد. برای تعیین منطقی و معقول نقطه برش باید 

ا نقطه چندین مرحله طی شود که عبارتند از:تعیین اینکه آی

بود، انتصاب پرسنل برای وظایفی که باید  واهدبرش مفید خ

انجام شود، انتخاب سطوح عملکردی که باید گزارش 

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

در مورد اینکه برای رسیدن به هر کدام از سطوح عملکردی  

اط برش موقت، به چه چیزی نیاز دارند، تعیین نق جویاندانش

ارزیابی  و نقاط برش عملکردی، ثبت مراحل فرایند یینتع

 نتایج استفاده از  نقطه برش تعیین شده است.

مهمی که در تعیین و استفاده از نقطه برش باید  موضوعات

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

 نیاز به قضاوت در هنگام تعیین نقطه برش، شایستگی

داورانی که در مراحل مختلف فرایند تعیین نقطه برش 

درگیرند، مفهوم عملکرد مرزی، احتمال خطای طبقه بندی 

استفاده از نقطه برش، نیاز به هماهنگی با نقطه  مدر هنگا

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

 اهمیت اطالعات هنجاری. و عطفی

نقطه برش،  نییتع نهیدر زماصول  نیاز مهمتر یکی

نقطه برش  نییتع ایموضوع است که آ نیمشخص کردن ا

. سیاستگزاران باید فواید آنچه از تعیین ریخ ایاست  دیمف

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

پایه نقاط برش گرفته می شود؟ چگونه این تصمیمات هم 

می شوند؟ چه دالیلی نقطه برش گرفته  غیاباکنون در 

وجود دارد  که  نقاط برش منجر به تصمیم گیری بهتر 

تصمیمات چه  نیخواهد شد. فواید مورد انتظار  از  ا

 [1هستند؟]

نقطه برش برای  نییاز تع یاست که لیست فواید ناش مهماین 

کسب اجماع در میان بهره گیران از برنامه مبنی بر مناسب 

ح است که نقطه برش به خودی بودن دالیل تهیه شود. واض

ارتقاء آموزش دارد. اندازه  یخود قدرت بسیار کمی برا

خواه  ،یگیری قد و وزن یک کودک و طبقه بندی رشد و

متناسب یا غیر متناسب، کمکی به رشد کودک نخواهد 

 [.2کرد]
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عنوان مثال، اگر یکی از دالیل تعیین نقطه برش ارتقاء  به

بلید بدانیم که نقطه برش  کیفیت تدریس در مدارس است،

به خودی خود اثرات مطلوب را در بر نخواهد داشت. 

استفاده از نقطه برش ممکن است نشان دهد که مدارس 

خاص، گروههای خاص و کوریکولوم های خاص بیشتر از 

ارتقاء می باشند.  ولی نقطه برش به تنهایی  ددیگران نیازمن

نیازهای زیربنایی آموزش را بهبود نمی بخشد. تا زمانیکه 

برای ارتقاء آموزش سر جای خود قرار دارد، تعیین نقطه 

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

در نظر داشتن اثرات منفی بالقوه نقطه برش نیز ضروری  

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

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

آنها کمک می شود؟ چه اتفاقی برای مدارسی که نسبت 

دانشجویان مردود شده آنها زیاد است می افتد؟ آیا این 

تنبیه می شوند یا اینکه مورد کمک واقع می  وسساتم

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

بیه می دانشجویان آنها مردود شده اند؟ آیا این معلمین تن

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

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

این حال بعضی افراد ممکن است استفاده از نقطه برش را 

ناعادالنه تصور کنند. مهم است که دالیل استفاده از نقطه 

م باید بدانند که برش به مدرسین و جامعه گفته شود. مرد

سطوح  بهچرا آزمون گرفته می شود و چرا دانش آموزان 

 مختلف شایستگی تقسیم بندی می شوند.

نقطه برش، حاصل شده و  نییتع لیدال نهیتوافق در زم اگر

 نی، در اباشد شتریان ب یمنف یامدهایمورد انتظار از پ دیفوا

عد . مرحله بمیصورت عاقالنه است که به مرحله بعد برو

 فهیوظ یرا برا یدارد که افراد استگذارانیاختصاص به س

 عمولکار م کیبگمارند. اینقطه برش استخدام کرده  نییتع

خواهند تا  یافراد م نیاست که از ا نیا استگذارانیس نیا

افراد  دیبا رانیخود را  ارائه دهند. مد یشنهادیطرح پ

مکن افراد م نیکار بگمارند.ا نیمتخصص و خبره را به ا

 نیباشند اما اغلب مشاور یمنطقه ا نیمدرس نیاست از ب

 یخصوص یاز پرسنل آژانس ها یفرد ایباشند  یم یخارج

نقطه برش، قرار داد  نییکمک به تع یکه برا یآزمون ساز

شده توسط  نییتع یها تیبا وجود محدود ریبسته است. مد

و  کندیم نییانجام شوند را تع دیکه با یفیوظا استگذاران،یس

کرده،  یکار را طراح یو بودجه بند یبرنامه زمانبند

کند،  یم نییرا تع ندیمشارکت کنندگان مراحل مختلف فرا

 ینقطه برش را مشخص م نییتع یروش مورد استفاده برا

 یم شیکار را پا ندیدهد، فرا یکند، داوران را آموزش م

 کند.   یحاصل م نانیکار اطم شرفتیکند و از پ

در مورد سطوح  دیبا ن،یبا کمک مدرس استگذارانیس

 فیتعر زیو ن جیگزارش نتا یمورد استفاده برا یعملکرد

نشاندهنده  ی. سطوح عملکردرندیبگ میهر سطح تصم یکل

 میبر اساس آنها تقس انیاست که عملکرد دانشجو یطبقات

 انیب یدر اصطالحات کل یشود. سطوح عملکرد یم یبند

 میتصم استگذارانیاست س مثال ممکن  نشوند. به عنوا یم

و  ت،یقبول و مردود، با کفا رینظ یکه سطح عملکرد رندیبگ

 [.1را مورد استفاده قرار دهند] شرفتهیپ

 نییتع ینام ها به روش خاص مورد استفاده برا نیا انتخاب

نوع  نییندارد و ممکن است قبل از تع ینقطه برش بستگ

 دنیرس یبرا ندیفرا نیروش مورد استفاده، مشخص شوند. ا

است که قرار است دانش  یشمار طبقات یبه اجماع برا

توافق  زیشوند، ضرورت دارد و ن یبند میآموزان به آنها تقس

شود و  یهر طبقه استفاده م یاست که برا یعنوان نهیزم رد

عنوان است. داشتن کمتر از  نیدر مورد ا یکل فیتعر کی

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

 انها مشکل باشد. نیممکن است که افتراق ب ن،یاز ا شتریب
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 یدانش آموزان برا نکهیقبل از شروع کار، در مورد ا دیبا

قادر  ایبدانند و  یزیچه چ دیبا یبه هر سطح عملکرد دنیرس

قبل از  دیداده شود. و با حیباشند توض یبه انجام چه کار

 استگذارانیو س رانیدم نیموضوع، ب نیاجرا، در مورد ا

 یهر سطح عملکرد حاتی. نوشتن توضدیتوافق به عمل ا

کار ابتدا الزم  نیا یاست. و برا یریکار بزرگ و وقتگ

شود. نقطه  نیینقطه برش تع کی یاست که به طور  مقدمات

 کی یبرا ازینمرات مورد ن هیانتخاب اول ،یبرش مقدمات

رش در آزمون خاص است. نقطه ب کیسطح عملکرد در 

 نیکه از ا یتوسط افراد یلیتحص شرفتیپ یآزمونها

 هیبر پا دیبا انیدانشجو یزیکه چه چ نددار یموضوع آگاه

شده خود در مورد موضوع، بدانند و  افتیدر یآموزشها

که نقطه برش  یشود. افراد یم نییقادر به انجام باشند تع

کنند ممکن است و نه ضرورتا مشابه  یم نییرا تع هیاول

 یرا ارائه م یسطوح عملکرد حاتیباشند که توض یراداف

برش  در  یدرست نقطه  نییتع تی[. با توجه به اهم1دهند]

 یو از طرف یلیتحص شرفتیمرتبط با پ یها یریگ میتصم

جهت  یدر متون فارس یعدم وجود منابع معتبر و تخصص

و مدرسان پژوهش حاضر  استگزارانیو س رانیمد یاستفاده 

نقطه برش در  نییتع هیاول یمبان نییهدف تع نییبا هدف تع

روش   کی یمعرف و یلیتحص شرفتیپ یآزمون ها

 .رابطه انجام شد نیدر ا یکاربرد

 

 روش كار

نقطه برش به  نییمطالعات مرتبط  با تع افتنی یبرا

 , pubmed)مربوطه  یو مجالت علم یاطالعات های¬گاهیپا

Erice  وCrossRef,Science direct Magiran,Google 

scholar, SID )متون مرتبط با موضوع  هیمراجعه شد و  کل

و متد  یلیتحص شرفتی: پ یفارس یه هاژوا دیپژوهش با کل

:  یسیانگل یواژه ها دیکل زینقطه برش و ن نییتع یها

educational achivement  وcut scoreنیدر منابع الت 

 ند . قرار گرفت یمورد بررس 2020تا  2000 یهاسال نیب

روش برای تعیین نقطه برش در آزمون های  اولین

 1954در سال   یمرجع بوسیله ندل اسک -تحصیلی معیار

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

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

عنوان مثال در فرایند انتخاب روش مناسب برای تعیین نقطه 

 کاسیبررسی ملی پیشرفت آموزشی در امریکا، ر برش برای

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

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

را برای تعیین نقطه برش که خصوصا برای مهارت های 

( مناسب بودند را ارائه دادند. productiveتولیدی )

 [. 3, 2، ثبت شده است] شرو 60 امروزه  بیش از

های طبقه بندی روش های تعیین نقطه  طرح

 :(classification schemesبرش) 

از ابتدایی ترین طبقه بندی های روش های تعیین  یکی

( به مسکاساس  در سال standard settingاستاندارد)

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

)یک state modelsت که عبارتند از: تقسیم کرده اس

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

    continuum model(  وclearly defined levels)روشن

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

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

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

صالحیت های متفاوت ، انها به صورت متغیر های پیوسته 

( 1989دلیل است که جاگر  ) همینتصور می شوند. به 

توصیه کرده است که انتخاب روش تعیین نقطه برش در 

موقعیت واقعی باید محدود به روش های متعلق به گروه 

مدل لیست شده  62مدل های پیوسته باشد. در عمل، همه 

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 

  .دارای ارزش تاریخی استصرفا بوده  و 

( یک طرح طبقه 1980سال بعد هامبلتون ) چند

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

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

مهمترین  .(combination)و ترکیبی (empirical)تجربی 

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

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

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

 به سر در گم شدن و  تفسیر اشتباه گردد. منجر

( یک طرح طبقه بندی پیچیده تر را 1986) برگ

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

طبیعت و ماهیت شایستگی مورد اندازه گیری است و در 

عمل  همزمان با طبقه بندی مسکاساس  است که روش ها را 

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

طبقه بندی، روش ها را بر اساس میزان نسبی  رحسطح دوم ط

ذهنیت در تعیین نقطه برش گروه بندی میکند. برک این 

 judgmentalگروه اصلی تقسیم می کند:  3روش ها را به 

که نقطه برش فقط بر پایه قضاوت تعیین می 

نقطه  که در آن تعیین Judgmental-empiricalشود.

با در نظر گرفتن داده  لیبرش اساسا بر پایه قضاوت است و

که داده های  Empirical-judgmentalهای تجربی و 

تجربی عامل تصمیم گیری هستند اما قضاوت نیز به حساب 

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

طبقه بندی، یک جزء ذهنی وجود دارد ولی میزان مشارکت 

قضاوتی ، روش  یمتغیر است. مثال های تیپیک از روش ها

است.. مثال روش   بلیانگوف  و ا ،یکالسیک ندل اسک

Judgmental-empirical  روشی است که توسط جاگر

تدوین شده است. و دو روش مشهور از گروه  

Empirical-judgmental  عبارتند از  روش گروه های

 مرزی  و متضاد .

البی که برای تعیین نقطه برش طبقه بندی غ روش

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

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

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

: به طوریکه موضوع مورد قضاوت ، Test–centeredشوند: 

که در Exminee-centeredد و  آزمون می باشن یها سوال

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

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

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

روش های متمرکز بر  نکهیعدم تعادل وجود دارد. از جمله ا

 جهینظر عملی استفاده می کنند که در نت از یک نقطه زمونآ

نیاز به منابع کمتر داشته و سازماندهی آنها آسانتر خواهد 

علی رغم فقدان مدارک و مستندات، به طور  نیبود، همچن

سنتی، روش های متمرکز بر آزمون بیشتر معتبر و قابل 

 اعتماد در نظر گرفته می شوند.           

فرمتی که برای اندازه رو به افزایش از  استفاده

(  مناسب performance assessmentگیری عملکرد)

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

جدید برای تعیین استاندارد های عملکردی شده است. در 

این روش ها، تمرکز قضاوت خود آزمون نیست بلکه پاسخ 

ایتم های آزمون مورد قضاوت قرار  ههای آزمون گیرنده ب

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

performance- centered .گروه بندی شده اند 

رغم استفاده زیاد از روش جاگر، ولی این  علی

روش قادر به در بر گرفتن همه روش های موجود برای 

ندی تعیین نقطه برش نیست برای همین ، طرح های طبقه ب

( یک 2000)  کاسیارائه شده است. به عنوان مثال ر بعدی

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

پایه: سطح پیچیدگی وظیفه ای که برای قضاوت تعیین  بر



 انگوف يبر مباني تعيين نقطه برش در آزمون های پيشرفت تحصيلي و معرفي روش علم یمرور       91
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1400زمستان ، 4 ، شماره12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

شده است، کمیت و نوع اطالعات و یا داده های تجربی 

فراهم شده برای قضاوت و سطح پیچیدگی روش های مورد 

ستفاده برای خالصه کردن نتایج قضاوت و تعیین نهایی ا

 نقطه برش می باشد.

ترین و مدرن ترین طرح طبقه بندی ،  مقبول

ارائه شده   کیطرحی است که توسط هامبلتون، جاگر و پل

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

قضاوت و تخصیص، انتخاب  قضات، روایی نقطه برش  و 

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

از موردی که مربوط به تمرکز  ارتندعملیاتی شده اند که عب

قضاوت  و نیز مورد مربوط به تخصیصی که به قضات داده 

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

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

 ز:عبارتند ا

1- Test–centered موضوع مورد قضاوت :

(: دو سوم task- materialسوالهای آزمون می باشد )

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

زمان و منابع زیاد  زیروش نیاز به آمادگی در سطح باال و ن

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

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

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

 –کاربرد آن، در مقایسه با  آزمون های آزمون شونده 

 گیرند قرار استفاده مورد توانند می بیشتری داوران محور،

 وظیفه در پایایی باالتر سطوح به دستیابی باعث این، که

دیگر همه روش های آزمون  ارتعب به. شود می قضاوت

محور نیاز به داور جهت داوری سختی آیتم های آزمون 

دارد و این با قضاوت در مورد احتمال پاسخ صحیح در 

گروه هدف آزمون دهنده تعریف شده  یا بوسیله طبقه بندی 

سوالهای آزمون به چندین گروه از پیش تعیین شده بر 

پاسخ صحیح  نادحسب سطح شایستگی مورد نیاز جهت د

شود. توانایی داوران برای تقسیم بندی  یم به آنها انجام

صحیح آیتم ها بر حسب دشواریشان موضوع بسیاری از 

مطالعات است. در کل مهمترین نتیجه ای که از این 

مطالعات استخراج شده است این است که داوران نمی 

توانند به طور کافی در مورد سختی آیتم ها قضاوت کنند 

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

این مشکل مهمترین عیب روش های آزمون محور در نظر 

 گرفته می شود.  

2-  examinee-centered موضوع مورد :

قضاوت آزمون شونده است)کسی که به آیتم های آزمون 

پاسخ می دهد):  روشهای آزمون شونده محور در مراحل 

عه روشهای تعیین استاندارد ایجاد شدند. مهمترین اولیه توس

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

دارای درجه پایداری  و کفایت  والها به دست می آید معم

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

مشکالت متعددی روبرو است. دیگر عیب این روش ها این 

که تعداد داوران به یک نفر برای هر آزمون شونده است 

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

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

روش به طور روز افزون با روشهای عملکرد محور 

جایگزین می شود گرچه هنوز به طور خاص روش 

 رد استفاده قرار می گیرد.گروههای متضاد  به کرات مو

3- Performance-centered موضوع مورد :

قضاوت پاسخ های آزمون شوندگان به سوالهای آزمون به 

طور مجزا است .روش های کارایی محور نیز در اساس 

آزمون شونده محور هستند اما با یک تمرکز محدودتر و 

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

آزمون شونده قبل از  هایضوع مورد قضاوت کل رفتار مو

آزمون است شاخص مورد ارزیابی در روش های کارایی 

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

آزمون شونده محور می شوند که همان محدودیت تعداد 

 داوران است. 

4- Result-centered موضوع مورد قضاوت :

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

آزمون تشکیل زیرآزمون )در موردی که آزمون از چندین 

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

که آزمون از  های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند جایی

ل شده است یا به عنوان یک تشکی جزاچندین قسمت م

روش همراه و تابع برای اهداف مقایسه ای و برای روایی 

نقطه برش تعیین شده با کمک دیگر روش های مقدماتی 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 در مورد وظیفه قضاوت در تعیین نقطه برش: نکاتی

در همه روش های تعیین استاندارد از قضاوت  تقریبا

عیین نقطه برش استفاده می شود. و بعد از متخصصین برای ت

ارائه قضاوت جداگانه توسط هر داور، نتایج داوری ها 

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

معمول، اجراهای متعدد قضاوت بوسیله متخصصان متعدد، 

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

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

حداقل تعداد آنها برای انجام قضاوت  باید گفت که هر چه 

تعداد بیشتر باشد بهتر است چرا که تعداد بیشتر داوران منجر 

و  وینگستونبه کاستن از خطای استاندارد می گردد. لی

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

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

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

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

 [.2را توصیه کرده اند]

 Method for setting cut)های تعیین نقطه برش  روش

score:) 

بتدا ذکر شد تعداد روش های تعیین نقطه که در ا همانطور

روش می رسد که مشهورترین آنها  60برش به بالغ بر 

که اولین روش ارائه شده برای  یعبارتند از روش ندل اسک

 یها روش گروه بل،یروش ا. تعیین نقطه برش می باشد

روش انگوف   افتهیمتضاد ، بسط  یها ، روش گروه  یمرز

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

 [.4, 1پردازیم] ییکی از این روش ها به نام روش انگوف م

 Angoff)انگوف برای تعیین نقطه برش  روش

Method:) 

انگوف فرایندی است که تعیین می کند که چقدر  روش

واجد حداقل شرایط عملکرد  یک فردِ

(minimallyqualified performer  یک سوال )

ه درستی پاسخ می دهد. در روند تعیین این آزمون را ب

میزان، گروهی از متخصصان انتخاب می شوند تا سواالت 

حداقل  اجدو آزمون را مرور کنند و احتمال اینکه فردِ 

شرایط عملکرد به سوال مورد نظر پاسخ صحیح بدهد را 

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

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

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

توضیح داده  تیباین جا آورده می شود و مراحل کار به تر

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

برگزاری  -Select the raters  ،2انتخاب داوران 

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

مرور نرخ های تخمین زده شده برای هر سوال توسط 

-5]شتعیین نقطه بر  -Review the ratings ،5داوران 

7.] 

 (Select the ratersاول: انتخاب داوران ) مرحله

 Subjectداور متخصص کارشناس موضوع ماده  5حداقل  

Matter Expert (SME) نها را در آید و انتخاب کن

یک محل جمع کنید .در این محل باید امکان کار گروهی 
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ان وجود داشته باشد.به طور ایده ال ده رو انفرادی برای داو

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

بودن داوران و از نظر تدارکات امکان انتخاب این  سدستر

نتخاب داوران شایستگی های تعداد داور ممکن نباشد.برای ا

 :زیر را درنظر بگیرید

شنایی با وظیفه و عملکردی که آزمون آن را اندازه آ-

 گیری می کند.

 یوانایی قبولی در آزمون مورد بررسی در نقطه برش فعلت-

، صحت، ویرایش سواالت آزمون از نظر شفافیت ییتوانا-

 جمله بندی و گرامر

آن وظایف را انجام فرادی که دانش مهارت مجموعه ا-

ای خواهند داد. و عالوه براین برای تخمین زدن آزمون ه

 (، از داورانی استفاده کنید که یک درجهRATپیشرفت )

 ان بااوردباالتر از آزمون شونده ها باشند. و سعی شود تا از 

ت نژاد، جنس ، سن و سطح تحصیلی و زمینه آموزشی متفاو

 متنوع استفاده شود. و

 (Take the test: اجرای آزمون ) دوم مرحله

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

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

آزمون نظر خواهی کنید. اگر سوال نیاز به تجدید نظر 

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

 کنید.تجدید نظر را اعمال 

 Rate theسوم: تخمین سواالت یا نرخ دادن به انها)  مرحله

Items) 

از اینکه فرایند واقعی تخمین شروع شود ابتدا داوران را  قبل

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

حداقل شرایط عملکرد ارائه دهید. راهنمایی های را در 

ت آزمون به داوران مورد چگونگی تخمین زدن سواال

بدهید و فرایند تخمین را شرح دهید. فرد واجد حداقل 

شرایط عملکرد کسی است که اوال وظیفه را در محیط انجام 

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

یک دانشجوی پرستاری(، کسی که دارای حداقل دانش و 

ست ، کسی که در تجربه مورد نیاز برای انجام ان وظیفه ه

انجام وظیفه به سطح استاندارد می رسد البته به سختی  و 

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

خود را  نیانجام می دهد. سپس از داوران بخواهید تا  تخم

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

 (1فرم مربوطه ثبت کنند)مطابق جدول 

 االت آزمونؤتخمین سنمونه فرم   :1جدول 
 االت آزمونؤتخمین س

 نام دوره: نام آزمون:

 نام ارزیاب: تاریخ:

حتمال از تذکر: هر سوال را بخوانید  وسپس احتمال اینکه فرد با حداقل شایستگي عملکردي بتواند به سوال پاسخ صحیح بدهد را تعیین کنید. میزان ا

 درصد کمتر نباشد.  25 درصد بیشتر و از 95

 فرد با حداقل شایستگي عملکردي:کسي است که داراي حداقل آموزش و تجربه الزم براي اجراي وظیفه مورد نظر است.

 درصد سواالت آزمون
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االت ؤدر نظر داشته باشید که داوران نباید کلید س

را در اختیار داشته باشند چراکه در اختیار داشتن کلید 

شود که میزان برداشت آنها از درجه  می االت باعثؤس

دشواری سوال تحت تاثیر قرار بگیرد. داوران در هنگام 

دادن تخمین با یکدیگر مشورت نکنند و تخمین به صور 

 100انفرادی داده شود. مدت زمان الزم برای یک آزمون 

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

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

 مراحل بعدی دور هم بنشینند.

 review the ratingمرحله چهارم: 

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

 وارد کنید. 2مطابق جدول  excelنتایج را در برنامه 

 

 االت آزمونؤس نیتخم جینتانمونه  :2جدول 

االت ؤس

 آزمون

ین در صد هاي تخمین زده میانگ

 شده

متخصص 

1 

متخصص  3متخصص  2متخصص 

4 

متخصص 

5 

انحراف 

 معیار

1 76 90 80 50 70 90 16.733 

2 68 65 70 60 75 70 5.7008 

3 74 85 85 60 60 80 12.9421 

4 85 85 90 80 85 85 3.5355 

5 79 95 85 60 80 75 12.9421 

  80 74 62 82 84 76.4 میانگین

 

خمین های متفاوت توسط داوران برای یک سوال پدیده ت

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

متفاوت نسبت به سطح شایستگی وظیفه مورد نظر و یا دیگر 

عوامل باشد. انحراف استاندارد منعکس کننده میزان توافق 

ف یا عدم توافق بین داوران در مورد هر سوال است. انحرا

تر نشان دهنده توافق بیشتر بین داوران است  نیاستاندارد پای

ودر صورتی که انحراف استاندارد خیلی باال باشد ، نیاز  

است که آن سوال مورد تجدید نظر قرار گیرد. در مورد هر 

است ، در مورد  10سوالی که انحراف معیار آن باالتر از 

بحث کنید تا در  نعلت این انحراف استاندارد باال با داورا

نتیجه این مباحثه احتماال داوران در مورد میزان تخمین های 

ئه شده خود تجدید نظر کنند. بعد از انجام مباحثه، داوران اار

و از آنها بخواهید تا هر کدام از  دیرا از یکدیگر جدا کن

 داشته است  10سواالت آزمون که انحراف استاندارد باالی 

 

و مجددا فرم ها را جمع آوری  نندکرا مجددا تخمین دهی 

 وارد کنید. excelکرده و در برنامه 

 determining the cut: تعیین نقطه برش: 5 مرحله

score 
از اینکه سواالت آزمون مورد تجدید نظر مجدد  قرار  بعد

داده های  ،گرفت و تخمین ها در برنامه اکسل وارد شدند

  :قرار دهیداکسل را از نظر موارد زیر مورد بررسی 

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  -

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

در هر حال اگر باز هم این عدم توافق های زیاد  -

 مینوجود داشت، نباید نگران آن بود. چرا که میانگین تخ

(در تعیین نقطه برش 2در جدول شماره  76,4ها )عدد 

 دخالت خواهد داشت.

 

 و نتيجه گيري بحث

 یلنقطه برش ع حیصح نییتع تیهموجود ا باتوجه به       

متون  و اینکه  ،یلیتحص شرفتیپ یالخصوص در آزمونها

 نیام انجا یاصول و مبان نهیدر زم یمنابع اندک یحاو یفارس

منابع موجب  نیباشد و احتماال اندک بودن ا یکار م

 و نقطه برش نییتع حیکمتر پژوهشگران با روند صح ییآشنا

ام جهت انج یعلم ریغ یروش ها ازآنها به استفاده  لیتما

ه بند این مقاله می توا ،باشد یمهم در مطالعات خود م نیا

ای ن هعنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمو

 کمک کننده باشد.پیشرفت تحصیلی ، 

 

 تقدير و تشكر:

 یدانشگاه علوم پزشک ناز  مسئوال لهینوسیبد

 دی شوم یمشهد تشکر و قدردان

 

  منافع:تضاد 
ن گابا منافع ار یگونه تضاد چیمطالعه ه نیا جینتا

 .ندارد  یفرد خاص  ای
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