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 هدف از تحليل سوالهاي آزمون

وارسي تك تك سوالها -

و تعيين ميزان دقت و نارسايي هاي آنهاست -

 در تحليل سوالهاي آزمون ، نقاط قوت و ضعف يك آزمون و

كيفيت همه سوالهاي آن تعيين ميشود 

 ، بنابراين الزم است كه مدرسين ، پس از اجراي هر آزمون

جديد نظر سوالهاي آن را تحليل كنند و با استفاده از نتايج حاصل به ت

. نماينددرآزمون و بهبود كيفيت سوالها براي استفاده هاي بعدي اقدام
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انواع آزمون های چند گزينه ای

آزمون مالک مرجع آزمون هنجار مرجع
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آزمون هنجار مدار
ضريب دشواری◦

ضريب تميز◦

آزمون معيار مدار
ضريب تميز◦

ضريب همبستگی نقطه ای رشته ای

منحنی ويژگی آزمون

تحليل آزمون های عملکردی



آزمونيكسوالهايتحليلبراينيازمورداطالعات:

انددادهسوالهربهشوندگانآزمونكههستندپاسخهايي-1

(اندكردهانتخابرادرستگزينهنفرچند)

استكردهجلبخودبهرانفرچندانحرافيهايگزينهازيكهر-2

.اندگذاشتهجواببيراآننفرچند-3
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محاسبهوآزمونسوالهايازيكيتحليلبرايكهموجوداطالعات

:هستندضروريسوالآنآماريشاخصهاي

شوندگانآزمون(پايين)ضعيفو(باال)قويگروهدوتعيين-1

سئوالمختلفهایگزينهبهآنانپاسخدهینحوهتعيين-2

(هستندضروريآزمونهرتسواالتكتكبراياطالعات)
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كهاينمرهترتيببهراآزمونهايبرگهپايينوباالگروههايتعيينبراي

.كنيدمرتببزرگبهكوچكازاندگرفته

روهگدرخواهيدميكهراهاييبرگهتعدادوكنيدشروعنمرهباالترينازبعد

كنيدانتخابدهيدقرارباال

ميكهارهاييبرگهتعدادوكنيدشروعنمرهترينپايينازترتيبهمينبهو

برگزينيدنيزدهيدقرارپايينگروهدرخواهيد
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كردهپيشنهاد(1983نيتكوو،1970،سيبرزوويتنيجملهاز)سازيآزمونمتخصصان

:كهاند

20بين(آزمونهايبرگهكلتعداديعني)اندكردهشركتآزموندركهافرادیكلتعداداگر

هابرگهبقيهبهكاريوكنيدانتخابراپايينبرگه10وباالبرگه10،هستندنفر40تا

.باشيدنداشته

وباالدستهدوبهكالا راآزمونهايبرگه،استكمتريانفر20آموزاندانشتعداداگر

.كنيدتقسيمپايين

وباالگروهبرايرقمبهتريناستنفر40ازبيششوندگانآزمونكلتعدادكهشرايطدر

.هاستبرگهكل%27پايين

براياما،استشدهپيشنهادباشندبهنجارتوزيعداراينمراتكهشرايطبرايرقماين

ياباالگروههايبرگهتعدادعنوانبهدرصد33تا25ارقامازيكهركالسيآزمونهاي

.استمناسبپايين
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فراگيراني كه پاسخنامه آنها بايد تحليل شودتعداد فراگيران

پايين%50باال%50كليه فراگيراننفر يا كمتر 20

برگه پايين 10برگه باال 10نفر 40تا 20

گروه پايين % 27گروه باال % 27نفر 40بيش از 

(25-33  ) %



ضريب دشواری-1

ضريب تميز-2

تحليل گزينه های انحرافی-3
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تعريف
درصدی ازافرادکه به سئوال جواب درست داده اند

 3-/7مطلوب درجه دشواری درآزمون های پيشرفت تحصيلی  /
است

سئوال دشوار سئوال آسان

0 1
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ضریب دشواری 
(  P)سئوال =

نانتخاب های درست گروه پائی+ انتخاب های درست گروه باال

ینتعدادافرادگروه پائ+ تعدادافرادگروه باال 

100
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.1A119

.2B118

.3C017

.4D117

.5E016

.6F116

.7G116

.8H115

.9I015
.10J115
.11K014
.12L114
.13M114
.14N013
.15O012
.16P012
.17Q111
.18R110
.19S09
.20T09

گروه باال

گروه پايين

غلط3صحيح  7

غلط7صحيح  4

7+4
20

5=0.5
.



.  است100ضريب دشواری عددی بين صفر تا 

ت نداده هيچ کس به آن سؤال پاسخ درساين است که عدد صفر تفسير 

. استپاسخ صحيح کليه داوطلبان به سؤال نشانگر 100عدد و 

 و 30بين سؤاالت چهار گزينه ای ضريب دشواری سطح مطلوب

.  می باشد70

 سخت و نامناسب سؤاالتی 29صفر تا ضريب دشواری

 آسان و نامناسب 100تا 71و ضريب دشواری بين

.قلمداد می شوند
14By: Dr K . Mirzae



:بطور كلي 

مناسب تر است و  بيشترين اطالعات0.7تا  0.3ضريب دشواري بين

رابه ما درشاخص تميز مي دهد  
در شرايط ويژه ضريب دشواری فرق می کند

:سطح بهينه دشواري 

.  و سطح موفقيت با حدس زدن است1اندكي كمتر از وسط فاصله بين 

625.0
2

25.01






 1+2.5=  0.625گزينه اي              4براي يك سؤال

2

                        1+0.5= 0.75يك سؤال صحيح غلط

2

                   1+0.0= 0.5براي يك سؤال كوته پاسخ

2



تعريف
زمون آتشخيص بين گروه قوی وگروه ضعيفقدرت سئوال را در: ضريب تميز 

شوندگان مشخص می کند 

عيف يعنی معلوم می نمايد که سئوال تاچه اندازه می تواند گروه قوی راازگروه ض

تشخيص دهد
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D=

انتخاب های درست گروه باال–انتخاب های درست گروه پائين 

(باال ياپائين)تعداد افراد يک گروه 

18By: Dr K . Mirzae



.1A119

.2B118

.3C017

.4D117

.5E016

.6F116

.7G116

.8H115

.9I015
.10J115
.11K014
.12L114
.13M114
.14N013
.15O012
.16P012
.17Q111
.18R110
.19S09
.20T09

گروه باال

گروه پايين

غلط3صحيح  7

غلط7صحيح  4

7-4
10

=0.3
.



Good 

student

bad 

student
0

قوه تميز سوال

استمناسب

سوال بدون توان  

تميز فراگير قوی

وضعيف 

1-1

بنامناسقوه تميز سوال 

است

Good 

student

Good 

student

bad 

student
bad 

student

فراگير قوي از فراگير 

ضعيف بدتر عمل كرده است



شتر قوه تميزآن سئوال بيباشد             بزرگترهرقدرضريب تميز
قوه تميزآن کمتراستباشد              کوچکترهرقدر اين ضريب 

 باشدآن سئوال آزمون شوندگان / 90اگرضريب تميزسئوالی : مثال
قوی وضعيف راخيلی خوب ازهم جداخواهدکرد

 باشدآن سئوال ازعهده جداسازی دانشجويان / 10امااگراين ضريب
قوی وضعيف به خوبی برنخواهدآمد

سته ضريب تميزصفرحاکی ازاين است که سئوال به هيچ وجه نتوان
بين گروه قوی وضعيف تمايزقائل شود
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سئواالت بسيارخوب وباالتر/ 4

تقريبا خوب 39/-30/

سئواالتی که احتياج به تجديد نظردارند 29/-20/

سئواالت ضعيف که به تجديد نظرنياز 

دارند ويا بايد حذف شوند

/19زير
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دشواریتمیز و ضریب رابطه ضریب 
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می رسدکه +1بايد دقت کنيم که تنها درصورتی ضريب تميزبه حداکثريا

يعنی درحدوسط باشد/ 5ضريب دشواری برابر

يک آزمون         سئوالهای خوب درنتيجه 

ئی آنهائی هستندکه دارای ضريب دشواری متوسط وضريب تميزباال
باشند
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فلوچارت تحلیل سئواالت آزمون
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؟مقدارضریب دشواری چقدراست 

سئوال باید تجدیدنظر شود

آیا مقدارضریب دشواری بین
است ؟70-30

سئوال مناسب وموردتائید است

یا 30آیا ضریب تمیز 
باالتراست؟

یا 30آیا ضریب تمیز 
باالتراست؟

سئوال مناسب وموردتائید است

سئوال باید تجدیدنظر شود

بلی

بلی

بلی

خير

خير

خير
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هدف از قرار دادن گزينه ي انحرافي در سؤال ها 

منحرف کردن آزمون شوندگاني است که جواب 

. درست سؤال را نمي دانند 

ي در صورتي يک سؤال به خوبي عمل مبنابراين 

ي کند که افراد ضعيف بيشتر از افراد گروه قو

گزينه هاي انحرافي آن سؤال را انتخاب نمايند



:  به شرح زير است قاعده کلی در گزينه های انحرافی 

 ه جلب را بضعيف بايد دست کم يک نفرازافراد گروههر گزينه ی انحرافی
کند 

واگر هردوگروه قوی و ضعيف را به خود جلب کند ، تعداد افراد گروه
. ضعيف بيشتر ازگروه قوی باشد 

 عيف که افراد گروه ضدر صورتی يک سوال به خوبی عمل می کند بنابراين
.مايند قوی گزينه های انحرافی آن سوال را انتخاب ناز افراد گروهبيشتر

راد چنانچه گزينه ی انحرافی خاصی وجود داشته باشد که هيچ يک از اف
اسبی گروه قوی وضعيف آن را انتخاب نکرده باشند ، گزينه ی انحرافی من

. نيست وبايد اصالح شود 
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 رای بصرفا ضريب دشواری و ضريب تميز به شرحی که گفته شد

مناسب استآزمونهای وابسته به هنجار 

 اين ضرايب مورد استفاده ندارند وابسته به مالک در آزمونهای

واری با اين حال متخصصان روانسجی معتقدند که محاسبه ضرايب دش

.  و تميز برای اين گونه سئواالت نيز مفيد است 

 از طريق مراجعه به اين ضرايب است که می توان نحوه ی عمل

سئوال ها را بررسی کرد 
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 اصوالٌ در آزمون های وابسته به مالک مانند آزمون های پيشرفت

تحصيلی ، سواالت آزمون بايد به گونه ای باشد که اکثر دانش

درصد ، در صورت تسلط بر درس و 90تا 85آموزان در حدود 

. آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند

 ضريب دشواری با مقدار در واقع سواالت اين نوع آزمون ها بايد

.  داشته باشند ضريب تمييز با عدد کم و زياد 

 يز قدرت تمييز آن ها نواکثر سواالت آسان يعنی برای دانش آموزان

باشد بسيار کم 
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پایایي آزمون
Reliability))
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تعريف

کرار پايايي به دقت ،اعتمادپذيري ثبات ،يا ت
.پذيری نتايج آزمون اشاره مي کند
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ايا رابطه بين روايي و پايايي ازاين قرار است که يک آزمون بايد پ

.باشد تا بتواند روا باشد

اگر آزموني در هر بار اجرا برروي تعدادي آزمون شونده نتايج 

مختلفي به دست دهد ، آن آزمون يک آزمون پايا نخواهد بود و در 

ن واقع هيچ چيز را به درستي اندازه نخواهد گرفت و اگر يک آزمو

ا چيزي را به درستي اندازه گيري نکند، هيچ اطالع مفيدي به م

.نخواهد داد
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پايايي شرط روايي است اما روايي
.براي پايايي ضروري نيست
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روش پايايي مصححان-1

روش بازآزمايي-2

روش فرم هاي موازي يا هم ارز-3

:روشهاي همساني دروني -4

روش دو نيمه کردن آزمون -الف

ريچاردسون-روش کودر-ب

روش ضريب آلفاي کرانباخ -ج
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راشامل 1تا0ارقامي از “ضريب پايايي”

كوچك ترمي شودو هرچه ضريب پايايي

ين كمترو هر چه اپايايي باشد،نشان دهنده 

يادترزپايايي باشد حاكي ازبزرگترضريب 
.آزمون است
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 غير يا به طور کلي آزمون هايتشريحيبراي تعيين پايايي آزمون هاي

ايد از قرار مي گيرد،بمصححاننمرات آنها تحت تاثير قضاوتکه عيني

مي که مستقال پاسخ هاي آزمون شوندگان راتصحيحدو يا چند مصحح

کنند، استفاده کرد 

 ه بشاخص پايايي مصححانهمبستگي بين نمرات مصححان مختلف

(ميزان توافق نظر مصححان .) حساب مي آيد

 ی است و اين پايايی مربوط به تصحيح کنندگان برگه های امتحان:نکته

نبايد آن را با پايايی آزمون مربوط به سئوالهای خود آزمون است 
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يا موضوع تهيه مي کنندمطلبيکبراي معادلموازي يا دو آزمون

و آنها رادر فاصله زماني کوتاهي به يک گروه واحداز آزمون 

.شوندگان مي دهند

:دو فرم يک آزمون در صورتی هم ارز يا معادلند که 

ميانگين و واريانس آنها با هم برابر باشد

ضريب همبستگی بين نمرات حاصل از اجرای اين دو فرم آزمون ،

ضريب پايايی آن آزمون به حساب می آيد 

41By: Dr K . Mirzae



د دارند بر خالف روشهای قبلی ذکر شده که بر ثبات نتايج آزمون تاکي

، در روش همسانی  درونی برهمسانی يا يکنواختی ماده ها يا اجزای

.تشکيل دهنده يک ازمون تاکيد دارد
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 از آزمون شوندگان اجرا گروه واحدي با يک بار آزمون مورد نظر را

.تقسيم مي نماييم دو نيمه، آن را به پس از اجرامي کنيم و 

 بهترين راه دونيمه کردن آزمون اين است که همه سؤالدر اين روش

را زوجرا يک آزمون حساب آوريم و همه سؤال هاي فردهاي 

.بدانيمآزمون ديگري

ر ضريب همبستگي حاصل از نمرات دو نيمه آزمون ضريب پايايي ه
.يک از دونيمه خواهد بود
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 ميزان رابطه ي دو دسته نمره متعلق به گروه واحدي از آزمون

.مشخص  مي کنندضريب همبستگيشوندگان را با محاسبه 

 متداول ترين روش تعيين همبستگي ،روش محاسبه ضريب
.استپيرسونهمبستگي 

44By: Dr K . Mirzae



يمه ها براي محاسبه ضريب پايايي کل آزمون ، ضريب همبستگي بين ن

.قرار مي دهيمبراون–فرمول اسپير من رادر 

.خواهد بودضريب پايايي  کل آزموننتيجه حاصل، 
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 r11 ضريب پايايی کل آزمون =

 r 1/2 1/2 = ضريب همبستگی بين نيمه های آزمون

اگر ضريب همبستگی بين دو نيمه های يک آزمون برابر :  مثال

:باشد ، ضريب پايايی کا آزمون عبارت است از0/50

r11 = 2 * 0.50 / 1+0.5  = 0.67
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 ه ابزار اندازه گيري از جملمحاسبه هماهنگي درونياين روش براي

ي پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گير

.مي كند بكار مي رود

اي هر براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره ه

و واريانس كل را ( يا زير آزمون)زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه 

را سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا. محاسبه كرد

.محاسبه كرد
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 اگر پرسشنامه داراي سه زير مجموعه سوال باشد، به طوري:مثال

بوده و واريانس 7و 4، 6كه واريانس هر زير مجموعه به ترتيب 

باشد، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از32كل برابر با 

:فرمول ياد شده به صورت زير به دست مي آيد

 نشان + 1مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و

.دهنده قابليت اعتماد كامل است
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:اين روش در شرايطي بکار مي رود که

به،بلکهيکوصفردوارزشيصورتبهنه،سؤالنمرات-1

کامالتاموافقکامالصورتبه5تا1از)ارزشيچندصورت

.شودميتعيين(مخالف

.باشدنميمناسبKR20ازموارداستفادهگونهايندر

هايبخشياآزمونخردهتعداديازآزمونيککهزماني-2

.استشدهتشکيلمختلف
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در اين روش آزمون تنها يک بار اجرا مي شود،اما 

.همه ماده هاي آزمون تحليل مي شوند

اين روش برای بررسی همسانی درونی آزمون و 

تعيين پايايی آزمون استفاده می شود 
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محاسبه
پايايي 

به روش 
20ريچاردسون –کودر 

Kuder –Richardson 20
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 براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اينKR21 نيازي به داشتن ،

يانس نسبت پاسخ هاي صحيح و غلط نيست، بلكه در دست داشتن وار

.نمره هاي كل و ميانگين نمرات كفايت مي كند

اين آزمون به گروهي از دانش . سوال است40آزموني داراي : مثال

و واريانس كل 25ميانگين نمره هاي آزمون . آموزان داده شده است

.  سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. محاسبه شده است26

:ضريب قابليت اعتماد اين آزمون را محاسبه كنيد
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.با افزودن برتعدادسؤاالت يك آزمون پايايي آن افزايش مي يابد-1

تر با متجانس تر وهمگون تر كردن سؤاالت يك آزمون ،پايايي آن بيش-2

.مي شود

ن باال با افزودن تعدادي سؤال با ضريب تميز زياد به يك آزمون پايايي آ-3

.مي رود
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ن با افزودن تعدادي سؤال با ضريب دشواري متوسط به يك آزمو-4

.پايايي ،پايايي آن افزايش مي يابد

اگر يك آزمون رادرمورد گروهي ازافراد كه ازنظر توانايي مورد -5

با يكديگر دارنداجراكنيم،آزمون پاياييتجانس كمتريسنجش 

.بيشتري نشان خواهدداد

ه را نسبت ببيشتريضريب پايايي سرعتمعموال آزمون هاي-6

.آزمون هاي قدرت نشان مي دهند
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