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 بسمه تعالی

 

 تواند  به منظور ارتقاء هر چه بیشتر سطح کیفی روشهای ارزیابی دانشجویان، الزم است هر سوال دارای روایی مناسبی باشد  یعندی ب  

 مدورد  هدا  آزمدون  در کنند گان  شرکت پاسخ نحوه از توان می را هرآزمون روایی. بسنج  درستی به را دانش فراگیر نظر مورد های حیطه

با توجه به نتدای  آزمونهدای سدالهای گهشدته و  یدا بدا توجده بده باز وردهدای           را کار این بهتر است هر گروه آموزشی و داد قرار ارزیابی

روایی سواالت آزمونها از  در صورت نیاز سوال یا سواالت آن درس بازنگری و اصالح گردد. و  داد انجام آزمون برگزاری از قبلدانشجویان، 

  : بررسی است جنبه های زیر قابل

 آزمونتحلیل کمی  روشهای

  واه  ش :جهت تحلیل و ارزیابی سواالت آزمون های تراکمی در هر نیمسال از شا صهای زیر استفاده 

  :1لدشواری يا سهولت سواشاخص -1

  .از نسبت افرادی که به یك سوال پاسخ صحیح داده ان  است عبارتشا ص دشواری یا سهولت سوال  تعريف شاخص:

تفسیرشا ص: شا ص دشواری یك شا ص وارونه است. هر چه مق ار این شا ص کو چکتر باش .)به صفر نزدیکتر باش  (  سوال 

نزدیکتر باش  (سوال آسان تر است. در آزمونهای هنجاری سوالهای مناسب و قابل  011مشکل تر و هرچه مق ار آن بزرگتر باش ) به 

باش . سوال های با سطح دشواری متوسط امکان پراکن گی درنمره آزمون  در ح  متوسطنها قبول سوالهای هستن  که سطح دشواری آ

  شون گان را افزایش می دهن .

                       111   = 
  تع اد پاسخهای درست

 تع اد شرکت کنن گان درهرگروه  
 شاخص دشواری يا سهولت سوال 

  :دامنه درجه دشواری  

                                                 111%-- - - 58%--  - - 58% ---  - -  58% -- -- 58% -  - --   1 

 52تا  1   =  فوق العاده دشوار% 

 52تا  %52 =       یلی دشوار% 

 52تا  %52         =        دشوار% 

 52تا  %52        =        متوسط% 

           011تا  % 52      =ساده% 

  :5زتمی شاخص -5 

یا تفکیك سوال عبارت است از میزان ق رت سوال در تفکیك آزمون شون گان دارای نمره  باال، از آزمون  ق رت تمیز :تعريف شاخص

شون گان دارای نمره پائین. به عبارت دیگر این شا ص مشخص می نمای  که آزمون چق ر توانسته است بین گروه قوی و ضعیف افتراق 

 بگهارد.

                                                           
1-  Item Facility 

2-  Item Discrimination 
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باش  سوال از توان بیشتری در ج ا کردن و تفاوت قائل ش ن میان گروه قوی و هرچه ع د ضریب تمیز بزرگتر  :تفسیر شاخص

ضعیف بر وردار می باش . منفی بودن ضریب تمیز به معنی آن است که گروه قوی از گروه ضعیف عملکرد پایین تری داشته ان .  این 

نباش ، افراد گروه باال یا آن سوال را به  سا تاریاشکال مشکل به طور معمول ناشی از  ایراد  ود سوال می باش  و چنانچه سوال دارای 

 طور کامل یاد نگرفته ان  یا آن را به غلط آمو ته ان ، 

  ل بر اساس نمودار ذیل تفسیر می شود.دامنه ق رت تمیز سوا

   -1    ه                                                                               +1                                               

  01 وب :  بزرگتر از%  

   :01تا  %01بین  متوسط%     

  01تا  1ضعیف : بین%    

 منفی : کم تر از صفر  

ت ریس نش ه یا مطلب بطور کامل اگر شا ص دشواری ح ود صفر باش ، سوال فاق  ق رت تفکیك است. در چنین حالتی      

احتماال مشکل در ارائه متن سوال یا گزینه های می باش . اگر مطلب ت ریس ش ه است،  مبهم و نارسا، یا متن سوال است

است. لها بای  متن سوال و الگوی پاسخهای داده ش ه بررسی شود. اگر نسبت زیادی از آزمون شون گان یك گزینه  پیشنهادی

  انتخاب کرده باشن ، متن گزینه انتخاب ش ه احتماال گمراه کنن ه است. و احتمال دیگر وجود انحرافی را به عنوان گزینه کلی

 اشتباه در کلی  تصحیح گزینه ها می باش . 

اگر شا ص ق رت تمیز منفی باش ، علت را بای  درگزینه های پاسخ سوال جستجو کرد. در هر صورت سوالهای با ق رت تمیز 

 و بای  حهف شون . ن فاق  ارزش هستمنفی سوال 

. سوالهای  یلی ساده یا  یلی دشوار از نمایی اگر شا ص ق رت تفکیك مثبت اما پائین باش ، به سطح دشواری سوال توجه 

 ق رت تفکیك کمی بر وردار می باشن . اگر سطح دشواری سوال مطلوب باش ، به الگوی پاسخها و متن سوال توجه شود.

 

 آزمون: رابطه بین شاخص های تحلیل

 است . بهترینزدیکتر باش  آن سوال، سوال  0و ضریب تمیز به  2/1ضریب دشواری به ق ر هر   -

سوال دارای واریانس بزرگتری باش  و با سایر سوالها همبستگی بیشتری داشته باش  به واریانس کل آزمون کمك بیشتری  ق رهر  -

دارن  و در ضمن دارای واریانس های  همبستگی زیادی با یک یگربپردازیم که  یمی کن . اگر در تحلیل آزمون به انتخاب سوال  های

 بزرگتری هستن  در مجموع آزمون بهتری را ت ارک دی ه ایم. 

ح اکثر  واه  رسی . در این صورت  52/1باش ، واریانس سوال به ح اکثر  ود یعنی  2/1زمانی که ضریب دشواری سوال  -

 آزمودنیها به دست  واه  آم .اطالعات  درباره تفاوت بین 

 پی ا می کن . ضریب پایایی آزمون افزایشبا انتخاب سواالتی با ضریب تمیز باال، ضریب دشواری متوسط،  -

واریانس مشاه ه ش ه نزدیکتر باش  از میزان واریانس  طا کاسته و نشان دهن ه این است که  0هر چق ر ضریب پایایی آزمون به  -

 ت.واریانس حقیقی اس
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 :3انحرافی گزينه های حلیلت-3

گزینه های انحرافی گزینه های اشتباهی می باشن  که همراه با گزینه پاسدخ یدا صدحیح آورده مدی شدون  تدا توجده         تعريف شاخص:

 آزمودنی های ناآگاه و کم اطالع را از گزینه پاسخ یا صحیح منحرف کنن .

 شرح زیر است::  در گزینه های انحرافی قاع ه کلی به تفسیرشاخص

را به  ود جلب کن  و اگر هر دو گروه قوی و ضعیف را به  ود جلب  ح اقل یك نفر از افراد گروه ضعیفهر گزینه انحرافی بای   

چنانچه گزینه ی انحرافی  اصی وجود داشته باش  که هیچ یك از افراد گروه  تع اد افراد گروه ضعیف بای  بیشتر از گروه قوی باش .کن ، 

 و ضعیف آن را انتخاب نکرده باشن ، گزینه انحرافی مناسبی نیست و بای  اصالح شود. قوی 

 

 روشهای کیفی تحلیل آزمون 

 (:Content Validity)محتوا روايی-1

 تاکسنومی سوال:-1 -1

 تاکسنومی، طبقه بن ی ه فهای آموزشی است که از طریق سواالت مطرح ش ه در آزمون سنجی ه می شون . تعريف شاخص:

گداه در سدطوح بداالتر، مانند       دارای سه حیطه دانش،  درک و فهم، و کاربرد سدوال  مدی باشد .   ح اقل تاکسنومی  تفسیر شاخص:

 ون تحلیل، سنتز یا قضاوت نیز وجود دارد.تحصیالت تکمیلی نیاز به طرح سوال در تاکسونومی باالتری همچ

دانش شامل به  یادآوری )باز وانی و بازشناسی(  می باش . درواقع  :1( تاکسونومی سطح در تاکسنومی سوال مفهوم دانش

 دانش در تاکسنومی  عبارت است از  به یاداوری پاسخهای صحیحی که قبال در موقعیت یادگیری و تمرین آمو ته ش ه ان .

 به عبارتی،. هنگامی است که ذهن با انجام یك مرحله فراین  به پاسخ می رس :  5سطح  وم درک و فهم در تاکسنومیمفه

توانایی درک منظور یا مقصود یك مطلب،یعنی فهمی ن به عملکردهایی فراتر  از آنچه قبال تمرین و آمو ته ش ه ان  نیار دارد. این 

 رگردان ، تفسیر و تعبیر،  الصه کردن و کشف شباهتها و تفاوتها.عملکردهای  اضافی شامل:  ترجمه یا ب

 هنگامی که ذهن با انجام دو مرحله فراین  به پاسخ می رس .  : 3سطح  مفهوم کاربرد در تاکسنومی

 لها  در پایان، بای  تع اد سواالتی که در هریك از تاکسونومی  فوق قرار دارن  به تفکیك سطح گزارش شود.

 الزم است نسبت به ایجا ستونی در جلوی هر سوال و تفکیك سطح سوال در حیطه شنا تی اق ام شود.هریك از سواالت لها برای 

 ضرورت سوال: -5-5

از این شا ص می توان به  صوص در آزمونهای تحصیالت تکمیلی استفاده شود در زمانی که تاکسونومی سواالت عمد تا  بدر مبندای    

 . سنجش سطوح اولیه دانش است

 است:ضرورت سوال دارای سه حیطه 

0) Must learn):)  موضوعاتی که یادگیری آنها از سوی آزمون شون ه برای رسی ن به تبحر و مهارت الزم در رشته مورد

 .سواالت را تشکیل می ده ( %51) تا نظر و حرفه آین ه، الزم و ضروی است

5) (better to learn)  : ضرورت و الزامی بودن در درجه پائین تری از حیطه اول قرار موضوعاتی که یادگیری آنها به لحاظ

 %02) تا دارن  و بهتر است آزمون شون ه برای باالتر بردن دانش و مهارت در رشته و حرفه  ود این موضوعات را بیاموزد

 .سواالت را تشکیل می ده (

                                                           
3 -Distractor Analysis  
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0) (nice to learn) : یشتر در زمینه رشته و شغل مطرح است و موضوعاتی که یادگیری آنها صرفا جهت داشتن اطالعات ب

 .سواالت را تشکیل می ده ( %2) تا به لحاظ اهمیت در درجه پائین تری نسبت به دو حیطه دیگر قرار دارد

 

 (:construct validityآزمون) ساختاریروايی  -5

 

 پرسشنامه میلمنبا استفاده از (Construct Validityيا اعتبار ساختار) رعايت قواعد ساختاری سوال

. قواع ی که برای تهیه سوال های چن  گزینه ای را نمره دهی می کن  قواع  تهیه سوال های چن  گزینه ایاین چك لیست، 

پیشنهاد می شون  براساس این طرز فکر ت وین ش ه ان  که یك سوال چن  گزینه ای بای  آزمون شون ه را با تکلیفی که هم مهم و کامال 

 ( رعایت MCQچن  گزینه ای ) سوال یك سا تار در بای  که مواردیست این چك لیست شامل .فهم است مواجه سازد برای او قابل

 1نحوه نمره دهی از . (لیست چك های گزینه ترتیب به) میگردد ارائه options))ها گزینه و( stem)سوال ساقه قسمت دو در که گردد

 باش .( می 5و کامال  ،  0)  یر، تاح ودی، 5تا 

 

 ) فرم کوتاه ش ه( پرسشنامه میل من 

  یر تاح ودی کامال موضوع  ردیف

    آیا بخش اعظم اطالعات در تنه سئوال گنجان ه ش ه است ؟ 0

    آیا سئوال یك ه ف ا تصاصی یادگیری را مورد ارزیابی قرار می ده ؟ 5

    بیان ش ه ان ؟آیا لغات استفاده ش ه در تنه یا گزینه ها ،شفاف و مستقیم  0

    آیا از کاربرد گزینه منفی برای تنه منفی  ود داری ش ه است ؟ 5

    و گزینه های ترکیبی  وداری ش ه "هیچک ام " "همه موارد "آیا از کاربرد گزینه هایی نظیر  2

    آیا از کاربرد گزینه های متضاد یک یگر،  وداری ش ه است؟ 5

تنه سوال استفاده ش ه است یا در صورت منفی بودن تنه سوال، لغات منفی مشخص آیا از لغات مثبت در  7

 ش ه ان ؟

   

    آیا این سوال مستقل از سئواالت دیگر می باش ؟ 5

    آیا گزینه ها از نظر طول، سا تار لغوی و سبك نگارش همسنگ هستن ؟ 9

    ها  وداری ش ه است؟آیا تا ح  امکان از کاربردعبارتهای تکراری در گزینه  01

    آیا کلمات بکار رفته در تنه و یا گزینه ها از نظر امالیی صحیح است ؟ 00

    (؟با پاسخهای متناقضآیا بطور مشخص یك گزینه صحیح می باش  ) وداری از طرح سئوالت  05

    آیا گزینه ها به طور عمودی لیست ش ه است ؟ 00

    تنها دانشجویان غیر مطلع را گمراه می کن ؟آیا گزینه های انحرافی،  05

    آیا تنه سوال و گزینه ها مثبت ان ؟ 02

 

 روش انالیز آسان آزمونهای عملکردی و تشريحی

یک سوال به صورت نمره ی میانگین گروه آزمون شوندگان برای آن سوال تعریف شده است .  ضریب دشواریدراین روش 

 فرمول آن به این صورت است :
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 ترتیب بهجدا کرده که  داشتند، را نمرات کمترین که دانشجویانی از %22 و داشتند را نمرات باالترین که دانشجویانی از22%  -1

 گیرند می نام پایین و باال گروه

 می کنیم کرده و با هم جمع هر سوال را در گروه باال و پایین حساب به صحیح پاسخ های  تعداد -2

 را به مجموع دانشجویان در دو گروه باال و پایین تقسیم می کنیمحاصل جمع باال   -3

 

 ضریب دشواری سوال   =    در دو گروه تعداد پاسخ های صحیح به هر سوال  مجموع          

                  دانشجویان در گروه باال و پایین تعدادمجموع                                                   

 براساس این روش بدینگونه محاسبه می شود : ریب تمییزض

 پایین را برای هر سوال تعیین می نماییم . گروه باال و صحیح های پاسخ تعداد   -1

 را محاسبه می کنیم . بین این تعداد پاسخ های صحیحتفاوت   -2

 تقسیم می نماییم . یک گروهتعداد دانشجویان در حاصل را به   -3

 ضریب تمییز=     تفاضل تعداد پاسخ های صحیح در دو گروه     

       تعداد دانشجویان در یک گروه                                                                                   

نفر(   01های صحیح در گروه پایین) است و تع اد پاسخ 9نفر( مساوی با  01در گروه باال )  0مثال: تع اد پاسخ های صحیح به سوال 

 برابر است با: 0است. ضریب دشواری و تمییز برای سوال  5مساوی با 

 1سوال  دشواری ضريب = ( 9+ 5  ) ÷51 = 88/1

      درص  سوال دشواری محسوب می شود 22این سوال با شا ص دشواری تفسیر:      

 ضريب تمییز =(  5-9 )  ÷ 11 = 7/1                                              

 تفسیر: این سوال به لحاظ شا ص تمییز سوال بسیار  وبی جهت متمایز کردن دانشجویان قوی از ضعیف می باش 

 



6 

 

نیز استفاده می شود که این کار در صورتی که تع اد  گروه متوسطگاهی برای محاسبه میزان سختی سواالت از دانشجویان 

با محاسبه برابر آنها باش ، ارزش بیشتری دارد. در این صورت،  2/0، بیش از قوی و ضعیف(گروه متوسط ) مابین  دانشجویان در گروه

رزیابی کرد، به طوری که اگر گروه قوی، متوسط و ضعیف می توان وجود سواالت مخ وش کنن ه را بهتر ا 0میانگین پاسخ صحیح بین 

، با احتمال زیاد آن سوال، کمتر یا بیشتر باش به سوالی در گروه قوی و ضعیف از میانگین آن در گروه متوسط،  پاسخ صحیحمیانگین 

) مانن  سوال  وبی نبوده و مخ وش گر است. البته تعیین گروه های متوسط در کالسهایی مناسب تر است که تعاد دانشجویان زیاد است

 کالسهای کارشناسی(

                         


