
  استاندارد سازي سواالت آزمون:

  

  مقدمه:

 شاخص هرآزمون درپایان که است این آزمون نتایج وتحلیل ازاستاندارد سازي سواالت آزمون تجزیه بخش یک

 می محاسبه وروایی، آزمون ،اعتبارکل سواالت ،اعتباردرونی تمیزهرسوال دشواري،ضریب درجه به مربوط هاي

 ازاجراي گرددتاپس می مقایسه ظاهري ،روایی نظري دشواري درجه ازقبیل سواالتتحلیل  و تجزیه بانتایج و شود

 وجایگزینی قبول غیرقابل سواالت وحذف سوال دربانک شده ثبت هاي اصالح شاخص به نسبت هرآزمون

 گیري شودوهرقدراندازه ترمهارت دقیق سنجش موجب سوال طراحی کیفیت افزایش شود،تا بهتردربانک سواالت

واقعیت  شودبه می گرفته وبهبودآموزش شوندگان درموردآزمون که هایی تصمیم ، باشد تر دقیق
 .نزدیکترخواهدبود

آن  تاثیر میزان ، بعدي درآزمونهاي شده طرح سواالت وتحلیل ازتجزیه حاصل نتایج کارومقایسه بااستمراراین
 .خواهدشد مشخص

  

  "تحلیل سواالت آزمون"

نتایج  از تا هاست آن نارسائیهاي و دقت میزان وتعیین ها آن تک تک وارسی آزمون سواالت تحلیل از هدف
 و قوت نقاط آزمون، سوالهاي تحلیل در . شود استفاده آینده در سواالت کیفیت وبهبود نظر تجدید در حاصله
 ، آزمون هر اجراي از ،پس اساتید که است الزم بنابراین میشود تعیین آن سوالهاي همه کیفیت و آزمون یک ضعف

 استفاده براي سوالها کیفیت بهبود و ازمون در نظر تجدید به حاصل نتایج از استفاده با و کنند تحلیل را آن سوالهاي
  نمایند. اقدام بعدي هاي

  
  
  
  



  آزمون: سواالت تحلیل مراحل
 که است الزم آزمون یک هايسوال تحلیل براي.  پرداخت هاسوال تحلیل به باید امتحان هايبرگه تصحیح از پس

  . پرداخت هاسوال انحرافی هايگزینه تحلیل به و کرد تعیین را سوال هر تمیز و دشواري ضرایب

  :آزمون (سختی)ضریب دشواري -1
 . در کل فراگیران که به یک سوال جواب صحیح می دهند ضریب دشواري آن سوال است

  : تفسیر ضریب دشواري

 و دهد می دست به ها آزمودنی میان تفاوت درمورد را اطالع حداکثر ، 7/0 تا 3/0 بین دشواري ضریب کلی طور به
 مثالٌ .  کرد منظور را پایین یا باال دشواري ضریب توان می ، گوناگون اهداف به بسته اما ،بود خواهد مناسبی ضریب

) عددکمتر(  کمتر دشواري ضریب با مشکل سواالت باید ، شوند انتخاب باال درصد 10 است قرار که امتحانی در
 .خواهد بود  6/0بنابراین در ازمون هاي چهار گزینه اي سطح بهینه دشواري ، باشیم داشته

 : تمیز ضریب-2

 . دقدرت سوال را در تمایز گذاري یا تشخیص بین گروه قوي و گروه ضعیف آزمون شوندگان مشخص می کن

 : تفسیر ضریب تمیز

باشد قوه تمیز آن بیشتر و هر قدر این ضریب کوچکتر باشد قوه تمیز آن کمتر هر قدر ضریب تمیز سوال بزرگتر 
است . ضریب تمیز صفر حاکی از آن است که سوال بین گروه قوي و ضعیف تمایز ایجاد ننموده است و اگر در 

است و  محاسبه با ضریب تمیز منفی روبرو شویم به معناي آن است که در این سوال گروه قوي ، ضعیف عمل کرده
گروه پایین در کالس آن را بهتر پاسخ داده اند. بدیهی است این سوال اشکال اساسی دارد و باید به کلی کنار 

  .گذاشته شود و یا در آن تجدید نظر اساسی به عمل آید
:مقادیر مطلوب ضریب تمیز  

  خوب بسیار سئواالت:  باالتر و0 /4 
  تقریبا خوب  : 0/ 30 - 0/ 39
دارند نظر تجدید به احتیاج که سئواالتی: 0/ 20 - 0/ 29  

  : سئواالت ضعیف که به تجدید نیاز دارند و یا باید حذف شوند19/0زیر 
 : تحلیل گزینه هاي انحرافی  -3

براي دستیابی به اطالعات الزم در مورد سوال هاي آزمون ، عالوه بر تعیین ضریب دشواري و تمیز براي هر سوال 



در گزینه هاي انحرافی قاعده  .گی پاسخ ها مربوط به گزینه هاي انحرافی نیز بررسی گرددمی بایست نحوه پراکند
  کلی به شرح زیر است :

هر گزینه ي انحرافی باید دست کم یک نفرازافرادگروه ضعیف را به جلب کند واگر هردوگروه قوي و 
 ضعیف را به جلب کند ، تعداد افراد گروه ضعیف بیشتر ازگروه قوي باشد .

گزینه اي به عنوان گزینه انحرافی مناسب است که تعداد افرادي را که از گروه ضعیف به خود جلب می کند بیش از 
چنانچه گزینه ي انحرافی خاصی وجود داشته باشد که هیچ یک از افراد گروه قوي وضعیف آن   .گروه قوي باشد

 .د اصالح شودرا انتخاب نکرده باشند ، گزینه ي انحرافی مناسبی نیست وبای

 : تجدید نظر و اصالح آزمون
زمانی که ضریب دشواري و ضریب تمیز سوال هاي یک آزمون تعیین شد باید به اصالح سواالتی که نیاز به تغییر 

دارند اقدام نمود . سوال هایی که ضریب دشواري پایین یا باال دارند و یا ضریب تمیز آنها خیلی کم است باید مورد 
 . ار گیرند. این موارد شامل گزینه هاي انحرافی معیوب نیز می شود که باید اصالح یا عوض شوندتجدید نظر قر

 

  
 


