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  هاي ادواري هاي عيني در آزمون بررسي پرسش

 پرسش عيني چيست؟  
گذاري آن مستقل از نظر شخصي و قضاوت ذهني ارزشيابي كننده است . يعني  شود كه اوالً نمره پرسش عيني به سؤالي گفته مي

آموز) خود پاسخ  ها ،معموالً آزمايش شونده (دانش ثانياً در اين گونه از پرسشكنندگان مختلف به آن نمره مساوي بدهند. تصحيح
كند با پيشرفت  زدن عالمت مشخص مي هاي داده شده پاسخ درست راپيدا كرده و با كند،بلكه از بين گزينه سؤال راتهيه نمي

هاي عيني به علت سهولت در تصحيح و اعالم نتايج از استقبال  پرسش ها، ق آزموناتصحيح اورهاي  تكنولوژي و توليد ماشين
كننده ي آوري مؤسسات توليد ويكي ديگر از علل ر ،اند. سرعت و دقت و عدم وجود اشتباه در ارزشيابي بيشتري برخوردار شده

  آزمون به سمت اينگونه سؤاالت است.
ها بوده  و ناشران آزمون گانكنند گيري پيشرفت تحصيلي از دير زماني مورد توجه تهيه در اندازه از آنجا كه تأكيد بر مالك نسبي

گيري پيشرفت نسبي  هايي كه براي اندازه ها در آزمون ي تجزيه و تحليل سؤال اي ساده به بيان مراحل و نحوه است. بنابراين به گونه
  پردازيم. رود مي آموزان به كار مي دانش

  1. Objective test 

  هاي عيني: مراحل تجزيه و تحليل پرسش

  ترين نمره خام) ها از باال به پايين(بر حسب باالترين و پايين هاي آزمودني سورت كردن پاسخ الف:

وسيبرز  طبق پيشنهاد وتينيرا  )L(ها را از زير به عنوان گروه ضعيف  % پاسخ27و  )(U ها را از باال به عنوان گره قوي پاسخ % 27 ب:
  گذاريم. % باقي مانده را كنار مي46كنيم.و بقيه يعني  انتخاب مي "هاي زياد با توزيع بهنجار براي گروه" 1983و نيتكو  1970

به هر  كه و محاسبه تعداد افرادي از گروه ضعيفNU) (اند دهابه هر سؤال پاسخ درست د كه محاسبه تعداد افرادي از گروه قوي ج:
  )NL(اند . سؤال پاسخ درست داده

  )صفحه آخر نفر (طبق جدول 90سؤالي براي  20اي  گزينه 4اجراي يك آزمون  مثال:

.  فرن  /U   27 90   گروه قوي      24

.  نفر /L   27 90   گروه ضعيف      24

د ان  به آن سؤال پاسخ درست داده كه يعني نسبت افرادي از گروه قوي puمحاسبه سطح دشواري هر سؤال در گروه قوي  د:

U
NUP
U

  و محاسبه سطح دشواري هرسؤال در گروه ضعيفLP  به آن سؤال پاسخ كه يعني نسبت افرادي از گروه ضعيف

L اند درست داده
NLP
L

  

1 
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UP/خواهيم داشت  1براي سؤال  مثال:  
20 0 LP/و  8324  

6 0 0/، يعني 2524 0/گروه قوي و083 گروه ضعيف به 025

  اند. پاسخ درست داده 1سؤال 

/تقسيم كرد . 2مجموع نسبتها را به  نتوا باشند ميهاي قوي و ضعيف مساوي  اگر گروه تذكر: / /P 
 

0 83 0 25 0 532  

0/يعني حدود    اند. ن سؤال پاسخ درست دادهآعيف و قوي به ضافراد گروه 053

         P اند ت دادهسنسبت گروهي كه به سوال معين پاسخ در    
         q  اند دادهنسبت گروهي كه به سؤال معين پاسخ غلط  

اند كه از   داده درستخ سكه برابر نسبت افرادي كه از دو گروه باال و پايين به آن سؤال پا p هر سؤالاري شومحاسبه سطح د :ـ ه

NUفرمول  NLP
U L





  قابل محاسبه است. 

P/ با : جدول برابر است 1سطح دشواري سؤال  مثال: 



20 6 0 5324 0/يعني حدود  24 افراد گروه قوي و ضعيف به اين سؤال 053

  اند. دادهدرست پاسخ 

P 0 0يعني دامنه تغيير سطح دشواري هر سؤال از صفر تا يك است.قرار دارد،  1 1  

تر شود سؤال  ك يهر چه سطح دشواري به سمت يك نزد است. دشوارترتر شود سؤال  هر چه سطح دشواري به سمت صفر نزديك 
  است. تر آسان

pباشند در آن صورت   داده درستاين در حالتي كه همه افراد گروه قوي و همه افراد گروه ضعيف به سؤال پاسخ ربناب ●  خواهد  1
  تر است و سؤال آسان شد

pنداده باشند درستدر حالتي كه هيچ يك از دو گروه قوي و ضعيف به اين سؤال پاسخ ●  خواهد شد و در اين صورت سؤال  0
  رترين است.ادشو

محاسبه واريانس  و: v  هر سؤال كه به صورت.p q شود. محاسبه مي  

  اند. داده طاند در نسبت افرادي كه به آن سؤال پاسخ غل هر سؤال پاسخ درست داده هحاصل ضرب نسبت افرادي كه ب ●

pچون ● q  qاست بنابراين  1 p 1  1خواهد بود كه در مورد سؤال مذكور( شماره(/ /q   1 0 53 0   .است 47

.شود:  واريانس اين سؤال ميبنابراين  / / /p q   0 53 0 47 0 25  

  .p q 



/0 25/0 47/0 53
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  هاي غلط چگونه است؟ د مطالعه در انتخاب پاسخ درست و پاسخردهد كه پراكندگي افراد مو واريانس هر سؤال نشان مي 

 تغيير واريانس سؤال به صورت  منهدا. /p q 0 0 هاي خيلي آسان  است. زيرا در سؤال25 ,p q 1 هاي  و در سؤال0

خيلي دشوار  p ،q 0 p.واريانس  1 q  هاي متوسط  در سؤال .خواهد شد 0 / /P ،q 0 5 0 مقدار واريانس  5
. /p q  0   خواهد شد.25

  ن و باالترين مقدار است. يهاي متوسط داراي بيشتر واريانس سؤالكه دهد  نشان مي برآورداين 

  ها را در انتخاب پاسخ درست هر سؤال مشخص كنند. هاي آزمودني  توانند تفاوت هاي با سطح دشواري متوسط بهتر مي سؤال

  Discrimination Valueيا قدرت تميز: Dمحاسبه ضريب تشخيص  ز:

ld. بنابراين از فرمول دهد ر سؤال در افراد گروه قوي و ضعيف را نشان ميهفاوت سطح دشواري تاين شاخص  pu p   قابل
  است:موضوع  دوگر  بيانمحاسبه است كه 

  چه حد آن سؤال قادر است افراد گروه قوي و افراد گروه ضعيف را از هم متمايز كند. تاكند  خص ميشم -1

دي از ضريب هبستگي سؤال با نمره ربر آو Dواقع مقدار دركند كه تا چه حد آن سؤال با كل آزمون همساز است.  مشخص مي -2
  كل آزمون است.

Dبه صورت Dدامنه تغييرات    1   است. 1

داده باشند در آن  پاسخ غلط لوه ضعيف به همان سؤارورد نظر پاسخ درست و همه افراد گماگر همه افراد در گروه قوي به سؤال 
Dصورت    1 0 Dخواهد شد و در حالت عكس 1    0 1    دهد را نشان مي كه قدرت تشخيص منفي شود مي1

درست داده باشند ضريب ت مساوي پاسخ بنس هو گروه بدر حالتي كه هر ددهد) و  ان ميش( قوي را ضعيف و ضعيف را قوي ن
Dقدرت تشخيص يا تشخيص     دهد سؤال فاقد قدرت تشخيص است. خواهد شد كه نشان مي0

 هايي تخابنال آزمون اوبراي تفسير ضريب همبستگي سؤاالت با قدرت تشخيص معين بايد گفت اگر هدف از تجزيه و تحليل س ذكر:ت
تري از افراد گروه ضعيف بدست شن افراد گروه قوي و ضعيف در جهت مثبت امتياز بگذرند يعني افراد گروه قوي نمرات بييب كه

د دو ان افريكه ضريب همبستگي آنها منفي است حذف كرد، زيرا آنها معرف رابطه معكوس بهايي را  اين صورت بايد سؤال رآورند. د
  اند. قوي كسب كرده دها نمرات بيشتري از افرا روه هستند چون افراد ضعيف در اين گروه سؤالگ

r ار كرد، زيرظن ست نيز بايد صرفاهايي كه مقدار ضريب آن صفر  از سؤال 0 .معرف فقدان رابطه بين نمرات دو گروه است  
0/ابر رواري بشرسد كه ضريب د يم+ 1تنها در صورتي ضريب تميز به حداكثر يا    يعني در حد متوسط باشد.5
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  باشند. باالو قدرت تشخيص  متوسطهايي هستند كه داراي ضريب دشواري  نهاي خوب يك آزمون آ سؤال

0/ي  هاي پيشرفت تحصيلي در بازه مطلوب ترين درجه دشواري در آزمون 0/تا 7 هايي كه بعد  ش توان در گزار بنابراين ميقرار دارد.3
  گردد، كيفيت سؤاالت را با اطالعات بدست آمده از اين مطلب بررسي كرد. از اجراي هر آزمون منتشر مي

Difficulty index         ضريب دشواري سؤال  
Discrimination index        قدرت تشخيص سؤال 

 سير قدرت تشخيص سؤالفت  

 ميز آن كمتر است.تضريب كمتر باشد قوه  اين هر قدر ضريب تشخيص سؤال بزرگتر باشد، قدرت تميز آن سؤال بيشتر و هر قدر -

  سؤاللوب ميزان قدرت تشخيص طمقادير م -

  ارزش سؤال  دامنه
/0   و باالتر4
/0 39-/0 3  
/0 29-/0 2  
0/زير 19  

  بسيار خوب
  تقريباً خوب

  احتياج به تجديد نظر دارد
  بايد حذف شودضعيف است و 

  

 آزمون: سؤاالت هاي انحرافي در هدف از قرار دادن گزينه  

  دانند. منحرف كردن آزمون شوندگاني است كه جواب درست سؤال را نمي-

 هاي انحرافي آن سؤال را انتخاب نمايند. كند كه افراد ضعيف بيشتر از افراد قوي گزينه يم لل به خوبي عمادر صورتي يك سؤ-
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 N=90  هاي آزمون عيني جدول تجزيه و تحليل پرسش

D  Pq  q  P  PL  PU NL  NU  
شماره سؤال 

  1در مرحله 

58/0 25/0  47/0 53/0  25/0  83/0  6  20  1  
16/0 14/0  17/0 83/0 75/0  91/0  18  22  2  
21/0 25/0  48/0 52/0 41/0  62/0   10  15  3  
34/0 24/0  42/0 58/0 41/0  75/0  10  18  4  
42/0 20/0  71/0 29/0 08 /0  50/0  20  12  5  
17/0 22/0  33/0 67/0 58/0  75/0  14  18  6  
25/0 16/0  250/0 75/0 62/0  87/0  15  21  7  
30/0 15/0  19/0 81/0 66/0  96/0  16  23  8  
9 0/0 22/0  33/0 67/0 62/0  71/0  15  17  9  
33/0 22/0  33/0 67/0 50/0  83/0  12  20  10  
17/0 25/0  50/0 50/0 41/0  58/0  10  14  11  
50/0 23/0  63/0 37/0 12/0  62/0  3  15  12  
41/0 25/0  55/0 45/0 25/0  66/0  6  16  13  
42/0 25/0  46/0 54/0 33/0  75/0  8  18  14  
25/0 17/0  78/0 22/0 08/0  33/0  2  8  15  
0 25/0  50/0 50/0 50/0  50/0  12  12  16  
50/0 23/0  63/0 37/0 12/0  62./0  3  15  17  
46/0 18/0  77/0 23/0 0  46/0  0  11  18  
25/0 25/0  47/0 53/0 16/0  41/0  4  10  19  
46/0 25/0  52/0 48/0 25/0  71/0  6  17  20  

 78/2   29/6 67/3  89/8        
 


