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 تهیه و تنظیم: دکتر فتانه هاشم دباغیان

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده طب ایرانی

 

 تحلیل آزمون

Item analysis 



 Item analysisحلیل آزمون ت

طراحی این کار به  یکی از کارهایی که بعد از انجام آزمون ها انجام می گردد، تحلیل سواالت آزمون است.

کمک می نماید. برای این منظور الزم است ابتدا سواالت طراحی و آزمون اجرا شود و سپس  سواالت مناسب تر

نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحلیل آزمون برای طراحی آزمون بعدی کمک کننده و راه گشاست. 

 ضریب افتراق انجام می گردد. تحلیل آزمون  معموال با محاسبه دو شاخص به نام های ضریب سختی و

  Difficulty indexضریب سختی یا دشواری : 

این ضزیب درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب درست داده اند را مشخص می کند ) در واقع 

ضریب آسانی است ولی به نام ضریب سختی معروف است.(به عبارتی از محاسبه ضریب دشواری ر سوال می 

ه گرفت که چه تعدادی از افراد توانسته اند به آن پاسخ صحیح بدهند. اگر همه افراد به سوالی پاسخ توان نتیج

صحیح بدهند ، ان سوال اسان بوده و اگر هیچ یک از افراد پاسخ صحیح ندهند ، ان سوال دشوار است . برای 

 د:بررسی و محاسبه دشواری سواالت چند گزینه ای از فرمول زیر استفاده می شو

)/ (N1+N2)correct2correct+ N 1N( Difficulty Index = 

correct 1N  تعداد جواب های صحیح در گروه باال = 

correct2N تعداد جواب های صحیح در گروه پایین = 

2+N1N =تعداد در گروه باال به عالوه تعداد در گروه پایین در مخرج کسر 

که گرفته اند از کوچک به بزرگ مرتب کنید . بعد از باالترین نمره  ابتدا برگه های آزمون را به ترتیب نمره ای 

شروع کنید و تعداد برگه هایی را که می خواهید در گروه باال قرار دهید انتخاب کنید و به همین ترتیب از پایین 

 .ترین نمره شروع کنید و تعداد برگه هایی را که می خواهید در گروه پایین قرار دهید نیز برگزیند

 10نفر است ،  40و کمتر از  20متخصصان آزمون سازی پیشنهاد کرده اند که اگرتعداد آزمودنی ها بیشتر از 

 2نفر یا کمتر است برگه های آزمون را کامال به  20برگه پایین را انتخاب کنید. اگر تعداد کل   10برگه باال و 

 دسته باال و پایین تقسیم بندی کنید.



کل  %27نفر است بهترین رقم برای گروه باال و پایین  40کل آزمون شوندگان بیش از  در شرایطی که تعداد

نفر می شود و  13کل داوطلبان ،  %27نفر باشند،  50برگه هاست. به طور مثال اگر شرکت کنندگان در آزمون 

 نامه انها بررسی شود.نفر(انتخاب و پاسخ 26نفر با کمترین نمره )یعنی  13نفر با بیشترین نمره و  13الزم است 

 بعد از تهیه گروه های باال و پایین الزم است برای هر سوال اطالعات زیر را تهیه کنید:

 گزینه های سوال را انتخاب کرده یا آن را بی جواب گذاشته اند.تعداد افراد باال که هر یک از  -1

 یا آن را بی جواب گذاشته اند.تعداد افراد گروه پایین که هر یک از گزینه های سوال را انتخاب کرده  -2

نفر گروه  10نفر از  3نفر گروه باال و  10نفر از  5شرکت کننده در آزمون داشته باشیم و  30به طور مثال اگر 

 پایین به سوال مورد نظر جواب درست داده باشند ، ضریب سختی سوال مورد نظر ما:

5+3)/20=0.4                                                                                         ) 

است. تفسیر عدد صفر این است که هیچ کس به ان سوال پاسخ  100ضریب دشواری ، عددی بین صفر تا 

ه آن سوال داده اند. سطح نشانگر این است که همه شرکت کنندگان پاسخ صحیح ب 100درست نداده و عدد 

 29درصد است. ضریب دشواری صفر تا  70تا  30مطلوب ضریب دشواری برای سواالت چهر گزینه ای ، بین 

آسان و نامناسب قلمداد می شوند. از آنجاییکه در  100تا  71سواالتی سخت و نامناسب و ضریب دشواری بین 

درصد است. در  25ت به طور شانسی انتخاب شده باشد آزمون های چهارگزینه ای ، احتمال اینکه پاسخ درس

است. احتمال  انتخاب جواب درست در  0.625درصد یا  60آزمون های چهار گزینه ای سطح بهینه دشواری 

است.در  0.75درصد است و در این گونه سواالت ، بهترین ضریب سختی  50غلط  –سواالت با پاسخ درست 

 است. 0.665گزینه ای  3باشد و در سواالت  0.5ختی غلط اگر ضریب س –سواالت درست 

 احتمال شانس ( +1)  /2

 

 Discrimination indexضریب تمیز :

از فعالیت های دیگری که برای تحلیل سواالت دیگری چند گزینه ای انجام می شود، محاسبه ضریب تمیز می  

ضریب تمیز به توانایی آزمون در تعیین تفاوت بین گروه های قوی و ضعیف گفته می شود . به عبارتی  باشد.



ضریب تمیز به بررسی قدرت سوال از نظر تشخیص و تفکیک دانشجوی قوی از ضعیف می پردازد. برای محاسبه 

 ضریب تمیز شواالت ، فرمول زیر به کار گرفته می شود:

t)/ Ncorrec2correct+ NN1 ( = Discrimination Index 

correct 1Nتعد جواب های صحیح در گروه باال = 

correct2N تعداد جواب های صحیح در گروه پایین = 

N   در مخرج کسر = تعداد در یک گروه 

روش کار همانند محاسبه ضریب دشواری است. بدین ترتیب که ابتدا رتبه دانشجویان در هر درس مشخص شده 

که باالترین و پایینترین نمره را در آن درس داشتند استخراج نموده و پاسخنامه انها مورد بررسی  نفراتی %27و 

 قرار می گیرد.

نفر گروه  10نفر از  3نفر گروه باال و  10نفر از  5شرکت کننده در ازمون داشته باشیم و  30به طور مثال اگر 

 تمیز :پایین به سوال مورد نظر جواب درست داده باشند ضریب 

5+3)/10=0.8                                                                      ) 

باشد. اگر عدد به دست آمده منفی باشد بدین معنی است که  100تا  -100ضریب تمیز می تواند عددی بین 

ازمون همگن نمی باشد لذا بهتر پایین نسبت به افراد سطح عملکرد بهتری داشته اند و این با کل  %27افراد 

است ان سوال حذف شود یا نمره ان به سواالت داده شود. ضریب تمیز صفر حاکی از این است که ان سوال به 

هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوی، ضعیف تمایز قایل شود.این گونه سوال ها دارای معایب اساسی هستند که یا 

انها تجدید نظر اساسی صورت پذیرد. اگر سوال دارای اشکال فنی نباشد  باید به کلی کنار گذاشته شوند یا در

دلیل چنین ضریبی می تواند این باشد که افراد گروه باال یا ان سوال را به طور کامل یاد نگرفته اند یا ان را به 

ویان خوب از بد نزدیک باشد ان سوال در تمایز دادن بین دانشج 100غلط اموخته اند . اگر ضریب تمیز سوال به 

 به خوبی عمل کرده است.

 موفق باشید


