


 :اهداف اين بخش از کارگاه پيشرفته تحليل آزمون

 :از شرکت کنندگان انتظار مي رود در پايان کارگاه بتوانند
 

 .تحليل آزمون را تعريف کنند1.

 .توضيح دهندرا  ف تحليل سواالت يك آزموناهدا2.

 .را نام ببرند سواالت يك آزمونرايج ترين شاخصهاي تحليل 3.

 .ضريب هاي دشواري و تميز را محاسبه کنند و توضيح دهند4.

 .مقادير مختلف ضريب هاي دشواري و تميز را تفسير کنند5.

 .رابطه بين ضريب هاي دشواري و تميز را بيان کنند6.

 .را توضيح دهند  سؤال با کل آزمونهر همبستگي 7.

 .توضيح دهندبا يكديگر را  آزمون تهمبستگي ميان سؤاال8.

 .وضعيت گزينه هاي انحرافي يك آزمون را توضيح داده و تفسير کند9.



و دقت ميزان تعيين و سوالها تك تك وارسي :آزمون سوالهاي تحليل  

  يك ضعف و قوت نقاط ، آزمون سوالهاي تحليل در آنهاست هاي نارسايي

 . ميشود تعيين آن سوالهاي همه کيفيت و آزمون

آزمون هر اجراي از پس و پيش ، اساتيد که شود مي توصيه بنابراين ،  

  در نظر تجديد به حاصله نتايج از استفاده با و کنند تحليل را آن سوالهاي

 .نمايند اقدام بعدي هاي استفاده براي سوالها کيفيت بهبود و آزمون

  تحليل آزمون
 يا 

تحليل سواالت يك آزمونتجزيه و 



 تشخيص نقاط قوت و ضعف آزمون 
 (ارزيابي كيفي) بررسي كيفيت سواالت 

 (ارزيابي كمي) تعيين درجه سختي آزمون 

 (ارزيابي كمي) تعيين قدرت تمايز سواالت 

يتعيين ميزان دستيابي به اهداف آموزش 

تصميم سازي براي بهبود آزمونها در آينده 

 ف تحليل سوالهاي آزموناهدا



 مراحل تجزيه و تحليل سواالت آزمون

دانشجويان از يك هر نمره تعيين 

(پايين به باال از ) شايستگي اساس بر دانشجويان بندي رتبه 

پايين و باال گروههاي تعيين 

سواالت از يك هر دشواري شاخص محاسبه 

سواالت از يك هر تمايز شاخص محاسبه   

تجديد نظر و يا حذف هر  ,ارزيابي انتقادي سواالت به منظور قبول
 كدام ازآنها  

 سواالت آزمون کمي مراحل تجزيه و تحليل



 جمع آوري اطالعات

که هستند پاسخهايي آزمون يك سوالهاي تحليل براي نياز مورد اطالعات  

 :اند داده سوال هر به شوندگان آزمون

 اند کرده انتخاب را درست گزينه نفر چند ، 

است کرده جلب خود به را نفر چند انحرافي هاي گزينه از يك هر ، 

اند گذاشته جواب بي را آن نفر چند .    



و آزمون سوالهاي از يك هر تحليل براي که الزم اطالعات 

  طريق از هستند ضروري سوال آن آماري شاخصهاي محاسبه

 هاي پاسخ ثبت و (پايين) ضعيف و (باال) قوي گروه دو تعيين

  مي گردآوري آزمون هر سوالهاي تك تك براي گروه هر افراد

 . گردد



ترتيب به را آزمون هاي برگه پايين و باال گروههاي تعيين براي  

  از بعد . کنيد مرتب بزرگ به کوچك از اند گرفته که اي نمره

 خواهيد مي که را هايي برگه تعداد و کنيد شروع نمره باالترين

 پايين از ترتيب همين به و کنيد انتخاب دهيد قرار باال گروه در

  در خواهيد مي که را هايي برگه تعداد و کنيد شروع نمره ترين

 .برگزينيد نيز دهيد قرار پايين گروه



نيتكو و ،(1970) سيبرز و ويتني جمله از سازي آزمون متخصصان  
 :كه اند كرده پيشنهاد (1983)
دو به كالً را آزمون هاي برگه ، است كمتر يا نفر 20 داوطلبان تعداد اگر 

 . كنيد تقسيم پايين و باال نيمه
كل تعداد يعني) اند كرده شركت آزمون در كه داوطلباني كل تعداد اگر  

 10 و باال برگه 10 ، هستند نفر 40 تا و 20 از بيشتر ( آزمون هاي برگه
 . باشيد نداشته ها برگه بقيه به كاري و كنيد انتخاب را پايين برگه

بهترين است نفر 40 از بيش شوندگان آزمون كل تعداد كه شرايط در 
  براي رقم اين . هاست برگه ازكل %27 پايين و باال گروه براي رقم

  اما ، است شده پيشنهاد باشند بهنجار توزيع داراي نمرات كه شرايطي
  تعداد عنوان به درصد 33 تا 25 ارقام از يك هر كالسي آزمونهاي براي
   . است مناسب پايين يا باال گروه هاي برگه



 نمرات توزيع كه است صورتي در الذكر فوق شرايط

 يك هر كالسي و هنجار غير آزمونهاي در اما باشد هنجار

 درصد 33 است بهتر پايين يا باال گروههاي ارقام از

 (1993نيتكو ) .شود انتخاب

 :تذكر



 انتخاب را سوال هاي گزينه از يك هر که باال گروه افراد تعداد1)
 .اند گذاشته جواب بي را آن يا کرده

 
  را سوال هاي گزينه از يك هر که پائين گروه افراد تعداد2)

   . اند گذاشته جواب بي را آن يا کرده انتخاب

اطالعات مورد نياز براي تحليل هر يک از 
 سوالهاي آزمون



 ضريب دشواري

سوال يك به که شوندگاني آزمون کل درصد ، تعريف به بنا  

  با که است سوال آن دشواري ضريب دهند مي درست جواب

 . ميشود داده نشان P حرف



 ضريب دشواري

دخالت امتحاني هاي برگه کليه يا افراد کليه سوال يك تحليل در اگر 

 که است کافي آن سوال دشواري ضريب محاسبه براي باشند داشته

 بر (R)  اند داده درست جواب سوال آن به که را افرادي کل تعداد

  ضرب 100 در را نتيجه و کنيم تقسيم  (T)شوندگان آزمون کل تعداد

   : زير فرمول مطابق است سوال دشواري ضريب حاصل رقم نماييم

 P= 100 x 

 
T

R



 ضريب دشواري

( آزمون هاي برگه تعداد) شوندگان آزمون تعداد که مواردي در  
 و باال گروه افراد پاسخدهي نحوه به ما اطالعات و است زياد
 استفاده زير فرمول از است الزم شود مي محدود پايين گروه
  . کنيم

 انتخابهاي درست         +انتخابهاي درست                                 
   گروه پايين                           گروه باال                                

100                                                 = ضريب دشواري سوال =P 

  تعداد افراد گروه پايين +تعداد افراد گروه باال                            
 



 ضريب دشواري

سوال يك دشواري ضريب اندازه هر ، باال توضيحات براساس 

 است تر آسان سوال آن ، باشد ( تر نزديك 100% به ) تر بزرگ

 باشد (تر نزديك صفر به ) تر کوچك ضريب اين که اندازه هر و

  توان مي دشواري ضريب جاي به بنابراين . است دشوارتر سوال

 که است اين معمول اما . برد نام سهولت يا آساني ضريب از

 . بگويند دشواري ضريب آن به



 ضريب دشواري

سوالهايي ، آزمون نهايي فرم در گنجانيدن براي انتخاب لحاظ از  

  بيشتر صفر از و کمتر 1 از آنها دشواري ضريب که هستند بهتر

   .باشد نزديك 5/0 به و



 ضريب دشواري

 حداكثر 7/0 تا 3/0 بين دشواري هاي ضريب ، كلي طور به

 .دهند مي دست به آزمودنيها بين تفاوت درباره را اطالع

 قريب اكثر دشواري ضريب كه است آل ايده آزموني بنابراين

 .باشد فوق محدوده در آن، سواالت اتفاق به

 از و آزمون برگزاري از بعد صرفاً موضوع اين كه است بديهي

 .شد خواهد دانسته آزمون سواالت تحليل طريق



   محاسبه ضريب تميز سوال

با که تميز ضريب d در را سوال قدرت شود مي داده نشان  

 آزمون ضعيف گروه و قوي گروه بين تشخيص يا گذاري تمايز

  تا سوال که نمايد مي معلوم يعني ، کند مي مشخص شوندگان

  .سازد جدا ضعيف گروه از را قوي گروه تواند مي اندازه چه



 

  انتخابهاي درست گروه باال –انتخابهاي درست گروه پايين     
 d= ضريب تميز سوال =                                                                                            

 ( باال يا پايين ) تعداد افراد يك گروه         



 ضريب تميز

و بيشتر سوال آن تميز قوه ، باشد تر بزرگ تميز ضريب قدر هر  
  . است کمتر آن تميز قوه باشد تر کوچك ضريب اين قدر هر

 شوندگان آزمون سوال آن باشد 90/0 سوالي تميز قوه اگر مثالً
  اگر اما ، کرد خواهد جدا هم از خوب خيلي را ضعيف و قوي

  سازي جدا عهده از سوال آن باشد 10/0 سوالي تميز ضريب
 . آمد نخواهد بر خوبي به ضعيف و قوي آموزان دانش

وجه هيچ به سوال آن که است اين از حاکي صفر تميز ضريب 
  . شود قائل تمايز ضعيف و قوي گروه بين نتوانسته



سؤال   گاه اتفاق مي افتد که ضريب تميز سؤال منفي است در اين صورت
کرده  داراي عيب اساسي است که گروه قوي بدتر از گروه ضعيف عمل

 :، مثالًاست و بايد در آن تجديد نظر صورت گيرد
  ابهامي عميق يا اشتباهي فاحش در ساقه سوال وجود دارد بطوريكه دانشجويان

 .مطلع را به سوي گزينه غلط منحرف مي سازد
 (کليد غلط است)گزينه منتخب در کليد، پاسخ آن سوال نيست 

 
 فني نداشته باشد دليل چنين ضريبي مي تواند اين  اگر سؤال اشكال

باال يا آن سؤال را بطور کامل ياد نگرفته اند يا آن را   باشد که افراد گروه
 .(موضوع سوال، ناقص يا غلط آموزش داده شده است).اند به غلط آموخته

مثبت  بنابراين در حالت مناسب، تمامي ضريب هاي تميز سؤاالت بايد
 .باشد

 منفي ضريب تميز



 ضريب ولي نبوده فني اشکال داراي سوال اگر :پرسش

 چيست؟ نشانگر باشد داشته منفي تميز
 

 .بودند نياموخته را سوال آن باال گروه افراد1.

 .بودند آموخته غلط را سوال آن باال گروه افراد2.

  آزمون در تقلب احتمال3.

  آزمون کليد بودن نادرست احتمال4.

 تدريس در عمده اشکال5.



 تفسير نتايج حاصل از محاسبه

 :ضريب تشخيصي  

عالي   :  بيشتر و %35 تمايز ضريب 

خوب   :  %34 تا 25 تمايز ضريب 

(دقرارگيرنظر تجديد مورد سوال بايد) بينابيني : %23 تا 15 زتماي ضريب 

(شود حذف سوال است بهتر ) ضعيف  :  %15 از كمتر 

شود مي پيشنهاد %50 از باالتر معموال حد مطلوبترين. 

 تفسير نتايج حاصل از محاسبه

 :ميزضريب ت  



 مقادير مطلوب ضريب تميز

 و باالتر 4/0 سئواالت بسيار خوب

 30/0-39/0 تقريبا خوب

 20/0-29/0 سئواالتي که احتياج به تجديد نظردارند

سئواالت ضعيف که شديداً به تجديد نظر 
 نياز دارند و يا بايد حذف شوند

 19/0زير



 :مهم

و مشكل بسيار سواالت , كلي قاعده يك عنوان به 
  ضعيف تميز قدرت داراي دو هر ساده بسيار سواالت
 .هستند

قدرت داراي معموال باالتر و %50 تميز ضريب با سوال 
 .است آل ايده تميز

سواالت % 80 تا %20 بين دشواري ضريب با سواالت 
 .باشند مي قبول قابل

 :مهم



 شرکت کرده اند  MCQنفر در يک آزمون  300:  مثال

 (نفر  100هر گروه  ) 



 رابطه ضريب تميز و ضريب دشواري



Ideal 

Area 



مي رسد + 1به حداکثر يا ضريب تميزبايد دقت کنيم که تنها در صورتي 

.يعني در حد وسط باشد 5/0برابر  ضريب دشواريکه   

 

ضريب در نتيجه سئوالهاي خوب يک آزمون آنهائي هستند که داراي 

.باشند ضريب تميز باالئيو  دشواري متوسط  

 

 رابطه ضريب تميز و ضريب دشواري



 فلو چارت تحليل سواالت آزمون 



؟ مقدار ضريب دشواري چقدر است  

 سئوال نامطلوب است و بايد تجديد نظر 

 و احتماالً حذف شود

 آيا مقدار ضريب دشواري بين 

است ؟ %70-30  

 سئوال مناسب و قابل تائيد است

يا  30%آيا ضريب تميز   

 باالتر است؟

يا 30%آيا ضريب تميز  

 باالتر است؟

 سئوال کامالً مطلوب و مناسب است

 سئوال بايد تجديد نظر شود

 بلي

 بلي

 بلي

 خير

 خير

 خير



 تفسير ضريب دشواري - تحليل سؤال هاي آزمون

 (Norm- referenced) نمرات حاصل از يك آزمون وابسته  به هنجار واريانسهر چه 

بنابراين، يكي از راههاي قضاوت . ي استآزمون بهترآن آزمون  باشد بزرگتر  

بودن سؤال هاي يك آزمون اين است كه ببينيم سؤال تا چه اندازه به  درباره مفيد

 .نمرات كمك مي كند  واريانسيا   پراكندگي

(P(1-P =واريانس سؤال 

دشواري  ضريب Pدر اين فرمول 

 .مي باشد

 :خواهد بود( 0.25)واريانس سؤال حداكثر،  P=0.5زماني كه 
                              0.25(=P(1-P =واريانس سؤال 



 ساير با و داشته بزرگتري واريانس كه سئوالي هر

 به باشد داشته بيشتري همبستگي آزمون سئواالت

  .كند مي بيشتري كمك آزمون كل واريانس

 با سئواالت انتخاب به آزمون تحليل در اگر بنابراين

 در شود اقدام بزرگتر واريانس داراي و زياد همبستگي

 .است شده ديده تدارک بهتري آزمون واقع

  يك آزمون وابسته  به هنجاردر  سئواالت همبستگي

(Norm- referenced) 



 همبستگي سؤال با كل آزمون - تحليل سؤال هاي آزمون

 همبستگي دو رشته اي نقطه ايضريب همبستگي كه معموال به صورت 

 .است ضريب توافق سؤال با كل آزمونمحاسبه مي شود، در واقع 

  
باشد، بدان معني است كه سؤال با مجموعه   بيشترهر چه اين ضريب 

يز اتم بيشتردارد؛ و لذا بين گروه ها  همخواني بيشتريسؤال هاي ديگر 

   .پس هدف نهايي آزمون را بهتر برآورده مي سازد قائل مي شود

 قوي و ضعيف دانشجويانعدم تمايز بين  =ضريب همبستگي صفر

يعني سوالي که دانشجويان سطح باال مي توانند  ضريب همبستگي بيشتر

جواب صحيح بدهند و نمره بگيرند اما دانشجويان ضعيف نمي توانند و 

 .نمره اي از آن نمي گيرند و بدينوسيله تفکيک خوب از بد حاصل مي شود



 همبستگي دو رشته اي نقطه اي



 همه كه است اين آزمون يک سواالت براي شرايط بهترين

 باشند داشته کامل همبستگي يكديگر با آزمون يک سئواالت

 نيمه يعني باشد 0.5 آنها همه دشواري ضريب بطوريکه

 پاسخ سواالت همه به آزمون در شوندگان آزمون بااليي

 سواالت همه به پاييني نيمه و (کامل نمره) باشند داده صحيح

 هر تميز ضريب نتيجه در .(صفر نمره) باشند داده غلط پاسخ

 .بود خواهد (حداکثر) +1 نيز سوال

 (:محاسبات آماري)پس از نظر تئوريک 



 همبستگي ميان سؤال هاي آزمون - تحليل سؤال هاي آزمون

 :چند فايده مهم دارد همبستگي  تك تك سؤاالت با يكديگرمحاسبه 

با در دست داشتن تعداد سؤالهاي آزمون و ميانگين  -1

   ضريب پايايي آزمون  ضريب همبستگي بين آنها مي توان

 .را محاسبه كرد
 

 با استفاده از اين نوع همبستگي مي توان به مفهوم  -2

 .دست يافت قوه تميز سؤال



 تحليل گزينه هاي انحرافي

 :ابتدا جهت يادآوري ، اجزاي سواالت چند گزينه اي را مجدداً مرور مي كنيم 
 
 متن اصلي سوال را تشكيل مي دهد و در  :قسمت اصلي يا تنه سوال

 برگيرنده ي مسئله يا موضوعي است که سوال بايد آن را اندازه گيري کند  
 
 يكي از گزينه هاي پيشنهادي پاسخ درست  :گزينه درست يا پاسخ سوال

 (گزينه کليد.)سوال است که آزمون شنونده بايد آن را بگريزند
 
 گزينه هاي انحرافيDistracters:  تعداد ديگر گزينه ها که براي سوال

طرح مي شود و نقش آن منحرف کردن آزمون شوندگاني است که پاسخ  
 .سوال را نمي دانند 



 تحليل گزينه هاي انحرافي

 در شرايط عادي براي يک سوال ايده آل انتظار مي رود كه اكثر
و اكثر ( كليد)گزينه صحيح ( گروه نمره باال)قوي  آزمون شوندگان
گزينه هاي انحرافي را ( گروه نمره پايين)ضعيف  آزمون شوندگان

 ( .ضريب دشواري متوسط و ضريب تميز باال) انتخاب كرده باشند
 

 در حالت ايده آل براي يک سوال چهار گزينه اي مطلوب انتظار
مي رود كه هر سه گزينه انحرافي به ميزان نسبتاً يكساني جلب 
توجه نموده و از سوي آزمون شوندگان بي اطالع به يک ميزان 

 .مورد انتخاب  قرار گرفته باشند



 تحليل گزينه هاي انحرافي

را ( و مشابه)فقط يک گزينه مشخص ( قوي و ضعيف)  اگر همه آزمون شوندگان
است و هيچيک از گزينه هاي ( كليد)انتخاب كرده اند  كه گزينه صحيح 

 :انحرافي انتخاب نشده اند ، موارد زير مطرح مي گردد
 

 ( 0=و ضريب تميز 1=ضريب دشواري: )سوال فوق العاده آسان است 1.

 .بطور بسيار آشكاري خودنمايي مي كند( كليد)درست بودن گزينه پاسخ 2.

بي اطالع از  هيچيک از گزينه هاي انحرافي حتي براي آزمون شوندگان3.
 !موضوع ، جذابيتي ندارد 

 !در حقيقت اين سوال يک گزينه اي است نه چند گزينه اي 4.



 تحليل گزينه هاي انحرافي

را انتخاب كرده  ( و مشابه)فقط يک گزينه مشخص ( قوي و ضعيف)  اگر همه آزمون شوندگان
و هيچيک از آزمون شوندگان گزينه ي ( كليد نيست)اند  كه گزينه اي نادرست است 

و   0=ضريب دشواري)يا گزينه ها ي انحرافي ديگر را انتخاب نكرده است ( كليد)صحيح 
 :، موارد زير مطرح مي گردد (0=ضريب تميز

  
 .تنه سوال غلط يا كامالً مبهم است 1.
جذابيت كاذب و كاملي  براي همه آزمون شوندگانانتخاب شده گزينه ي انحرافي 2.

اند و همچنين گزينه   انتخاب نشدهدر حاليكه ساير گزينه هاي انحرافي كه ! داشته است 
 .جذابيتي نداشته اندكليد هيچ 

 !در حقيقت اين سوال نيز يک گزينه اي است نه چند گزينه اي 3.



 تحليل گزينه هاي انحرافي

يک  ( قوي و ضعيف)  اگر در مجموع انتخاب هاي همه آزمون شوندگان
يا دو گزينه مشخص از چهار گزينه ارائه شده ، اصالً انتخاب 

نشده اند، يعني آن يک يا دو گزينه ي مشخص توسط همه آزمون  
 :شوندگان كنار گذاشته شده اند

  

گزينه هاي انتخاب نشده خيلي دور از موضوع سوال بوده اند بطوريكه حتي براي 1.
 .بي اطالع از موضوع هم هيچ جذابيتي ايجاد نكرده اند  آزمون شوندگان

گزينه هاي انتخاب شده بطور بسيار آشكاري به پاسخ سوال نزديك بوده اند بطوريكه  2.
 .را به خود جلب کرده اند  توجه همه آزمون شوندگان

بسته به تعداد گزينه هاي انتخاب نشده ، اين سوال سه يا دو گزينه اي است نه چهار  3.
 !گزينه اي 




