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کارگاه تحلیل سواالت آزمون

:(شناختیحوزه)اهداف رفتاری 
.سواالت آزمون را توضیح دهنداثربخش اهمیت ارزشیابی 1.
.مراحل تحلیل سواالت یک آزمون را توضیح دهند2.
.را توضیح دهند( محاسبه و تفسیر ضریب دشواری و تمیز) تحلیل کمی آزمون 3.
.رابطه بین ضریب دشواری و ضریب تمیز در سواالت را بیان نمایند4.
.های انحرافی را شرح دهندچگونگی تحلیل گزینه5.
.های وابسته به هنجار و وابسته به مالک را توضیح دهندهای مهم بین تحلیل آزمونتفاوت6.
.روش تعیین همبستگی سوال با کل آزمون را شرح دهند7.

:(حرکتی–روانی حوزه)اهداف رفتاری 
.شده نتایج یک آزمون برگزار شده را تحلیل و تفسیر نمایندبر اساس اصول آموخته-

2



اهمیت و مزایای تحلیل آزمون

افزایش کیفیت سواالت آزمون•

ایجاد بانک سواالت استاندارد•

کمک به طراحی فعالیت های یادگیری •

ارتقاء مهارت استاد در آزمون سازی•

ارتقاء انگیزه دانشجویان•
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سطوح تحلیل آزمون

سطح کل آزمون. 1

االتوسطح تک تک س. 2
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آزمونسواالت تحلیل 
ضریب دشواری-1

ضریب تمیز-2

انحرافیگزینه های تحلیل -3

5



تعداد سواالت مورد نیاز برای تحلیل آزمون به روش دستی

کل برگه ها: نفر20تعداد دانشجویان کمتر از . 1

برگ پایین10برگ باال و 10: نفر40تا 20تعداد دانشجویان بین . 2

درصد برگه های پایین27درصد برگه های باال و 27: نفر 40تعداد دانشجویان بیش از . 3
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مرتببزرگهبکوچکازاندگرفتهکهاینمرهترتیببهراآزمونهایبرگهپایینوباالگروههایتعیینبرای•

.کنید

بهوکنیدابانتخدهیدقرارباالگروهدرخواهیدمیکهراهاییبرگهتعدادوکنیدشروعنمرهباالترینازبعد•

نیزدهیدقرارپایینگروهدرخواهیدمیکهراهاییبرگهتعدادوکنیدشروعنمرهترینپایینازترتیبهمین

.کنیدانتخاب
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تفاوت آزمون های هنجاری و مالکی

(CRITERION REFERENCED TEST)آزمون مالکی•

ان معموال در آزمون مالکی انتظار می رود همه شرکت کنندگ
.قبول شوند

انترنیامتحانات جامع علوم پایه و پره : مثال 

معموال

o دشواری بزرگضریب

o ضریب تمیز کوچک

(NORM REFERENCED TEST)آزمون هنجاری •

وی و نتیجه آرمانی یک آزمون هنجاری، تمیز دانشجویان ق
ضعیف است

 کنکور سراسری: مثال

بهتر است:

oضریب دشواری متوسط

oضریب تمیز باال
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ضریب دشواری

DIFFICULTY INDEX

نشانPحرفباکه.گویندسوالآندشواریضریبدهند،میدرستجوابسوالیکبهکهشوندگانیآزمونکلدرصد•

.شودمیداده
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دشواریریبضمحاسبهبرایباشندداشتهدخالتامتحانیهایبرگهیکلیهیاافرادیکلیهسوالیکتحلیلدراگر•

قسیمتشوندگانآزمونکلتعدادبرانددادهدرستجوابسوالآنبهکهراافرادیکلتعدادکهاستکافیسوال

:زیرفرمولمطابقاستسوالدشواریضریبحاصلرقمنماییمضرب100دررانتیجهوکنیم

P=        × 100
T

R
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010تا 1میزان ضریب دشواری بین 



واستزیاد(آزمونهایبرگهتعداد)شوندگانآزمونتعدادکهمواردیدر•
الزمشودمیمحدودپایینگروهوباالگروهافرادپاسخدهینحوهبهمااطالعات

.کنیماستفادهزیرفرمولازاست

درستانتخابهای+درستانتخابهای•

باالگروهپایینگروه

100 =P
پایین                تعداد افراد گروه + افراد گروه باال د تعدا

دادندجوابدرستسوال،بهکهقبولدانشجویانتعداد+دادندپاسخسوال،بهدرستکهمردوددانشجویانتعداد•

100 =P
تعداد دانشجویان هر دو گروه   11

در آزمون های هنجاری

در آزمون های معیاری



آسانسوالآن،باشد(ترنزدیک1به)تربزرگسوالیکدشواریضریباندازههر،باالتوضیحاتبراساس•

.استدشوارترسوالباشد(ترنزدیکصفربه)ترکوچکضریباینکهاندازههرواستتر

•P=0 زمانی است که هیچ کس به سوال پاسخ نداده باشد و اگرP=1باشد همه به سوال پاسخ داده اند.

.بیشترین اطالعات را در مورد تفاوت های دانشجویان به دست می دهد0/7تا 0/3ضریب دشواری بین •

.اریانس آنها باال باشددر آزمون های هنجاری مطلوب است که توزیع نمرات پراکنده باشد یعنی و•

P(1-P)، واریانس سوال برابر است با ( صفر و یک ) وقتی توزیع ما دوحالتی است •

.ی داشته باشدسوالی خوب است که واریانس آن بزرگتر و با سایر سواالت آزمون همبستگ•
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کار گروهی

ول  ضریب دشواری این سوال را با توجه به جد. گزینه ب می باشدXفرض بفرمایید پاسخ سوال 
.بصورت عدد و درصد بیان نمایید

بدون 
پاسخ

د ج ب الف گروه ها

10 2 0 3 5 0 باال% 25

10 0 0 3 2 5 پایین% 25
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ضریب تمیز
DISCRIMINATION INDEX

عیفضگروهوقویگروهبینتشخیصیاتمایزگذاریدرراسوالقدرتشود،میدادهنشانDباکهتمیزضریب•

گروهازارقویگروهتواندمیاندازهچهتاسوالکهنمایدمیمعلومیعنیکند،میمشخصشوندگانآزمون

.سازدجداضعیف
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D=

انتخاب های درست گروه باال–انتخاب های درست گروه پائین 

(باال یاپائین)تعداد افراد یک گروه 
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تفسیرضریب تمیز
باشد قوه تمیزآن  هرقدرضریب تمیزبزگترباشدقوه تمیزآن سئوال بیشتروهرقدر این ضریب کوچکتر

کمتراست

باشدآن سئوال آزمون شوندگان قوی وضعیف راخیلی خوب ازهم/ 90مثال اگرضریب تمیزسئوالی 

.جداخواهدکرد

باشدآن سئوال ازعهده جداسازی دانشجویان قوی وضعیف به خوبی  / 10امااگراین ضریب 

.برنخواهدآمد

عیف تمایزقائل  ضریب تمیزصفرحاکی ازاین است که سئوال به هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوی وض

.شود

خ گویی نبوده  ضریب تمیز منفی است که گروه ضعیف به سوال پاسخ داده ولی گروه قوی قادر به پاس

.است

قابل قبول نیست0/3ضریب تمیز زیر
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تفسیرضریب تمیز

.کمتراستزآن کترباشد قوه تمیهرقدرضریب تمیزبزگترباشدقوه تمیزآن سئوال بیشتروهرقدر این ضریب کوچ•

.باشدآن سئوال آزمون شوندگان قوی وضعیف راخیلی خوب ازهم جداخواهدکرد/ 90مثال اگرضریب تمیزسئوالی •

.آمدباشدآن سئوال ازعهده جداسازی دانشجویان قوی وضعیف به خوبی برنخواهد/ 10امااگراین ضریب •

.ل شودقوی وضعیف تمایزقائضریب تمیزصفرحاکی ازاین است که سئوال به هیچ وجه نتوانسته بین گروه•

.ه  استادر به پاسخ گویی نبودضریب تمیز منفی است که گروه ضعیف به سوال پاسخ داده ولی گروه قوی ق•

.نیستقابل قبول 0/3ضریب تمیز زیر•
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کار گروهی

.ضریب تمیز را محاسبه نمائید. گزینه ب می باشدXفرض بفرمایید پاسخ سوال 

بدون 
پاسخ

د ج ب الف گروه ها

10 2 0 3 5 0 باال% 25

10 0 0 3 2 5 25  %
پایین

18



دشواریضریب رابطه ضریب تمیز و 
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محاسبه ضریب تمیز با استفاده از ضریب همبستگی نمره سوال با نمره کل

زمون های چند ضریب همبستگی در آ. ن ضعیف و قوی است همبستگی سوال با نمره کل نشان دهنده قدرت آن در تمایز بین دانشجویا•
 20تا 1ه مثال است در حالی که نمره کل، یک متغیر پیوستگزینه ای، نمره هر سوال به صورت صفر یا یک، یعنی یک متغیر دو حالته

. است

نقطه ای _ار می رود همبستگی دو رشته ایروشی که برای محاسبه همبستگی بین متغیر دو حالتی و متغیر پیوسته بک•

•(POINT- BISERIAL CORRELATION)و ضریب تمیز از فرمول زیر محاسبه می شود:

• D= 
اند داده پاسخ درست ،سوال به که دانشجویانی کل نمره میانگین − دانشجویان همه کل نمره میانگین

کل نمره معیار انحراف
×

اند داده درست پاسخ ،سوال به که دانشجویانی تعداد
اند داده غلط پاسخ ،سوال به که دانشجویانی تعداد
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 را است که جواب درست سؤالشوندگانی در سؤال ها منحرف کردن آزمون انحرافی از قرار دادن گزینه هدف
.دانند نمی 

 آن  حرافی های انگزینه قوی که افراد ضعیف بیشتر از افراد گروه می کند عمل خوبی یک سؤال به در صورتی
.نمایندسؤال را انتخاب 

تحلیل گزینه های انحرافی



کار گروهی

.دتحلیل گزینه های انحرافی را انجام دهی. گزینه ب می باشدXفرض بفرمایید پاسخ سوال 

بدون پاسخ د ج ب الف گروه ها

10 2 0 3 5 0 باال% 25

10 0 0 3 2 5 پایین% 25
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