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 اهداف رفتاري:

 :از خواننده انتظار مي رود پس از مطالعه بتواند

 - آزمون چندگزينه اي را تعريف كنند.1

 - ويژگيهاي سواالت چندگزينه اي را با ذكر مثال توضيح دهد.2

 - نقش گزينه هاي انحراي را بيان كند.3

 - انواع سواالت چند گزينه اي را با ذكر مثال توضيح دهد.4

 - محاسن و معايب استفاده از آزمونهاي چند گزينه اي را نام ببرد.5

 - قواعد تهيه سوالهاي چندگزينه اي را با ذكر مثال بيان كند.6

 

 

ارزشيابي يكي از جنبه هاي مهم در فرآيند فعاليت هاي آموزشي است و توسط آن مي توان كاستي ها و 

 نقاط قوت و ضعف را مشخص نمود.

ارزشيابي دانشجو يكي از مهمترين اركان تدريس و آموزش دانشگاهي قلمداد مي شود. ارزشيابي موثر نه 

تنها در غربالگري دانشجويان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث افزايش انگيزه در دانشجويان شده و نيز مدرس 

 را در ارزيابي فعاليتهاي خود كمك مي كند.

مهمترين وسيله اندازه گيري پيشرفت تحصيلي آزمون است، يكي از دسته بندي هاي آزمون هاي پيشرفت 

 تحصيلي آزمون پيشرفت تحصيلي كتبي است كه به دو دسته عيني و غيرعيني تقسيم مي شود.

آزمونهاي عيني آزمونهايي هستند كه هم سوالها و هم جواب سوالها در اختيار آزمون شوندگان قرار مي 

دهند و آزمون شوندگان درباره جوابهاي داده شده اعمالي انجام مي دهند يا تصميماتي اتخاذ مي كنند به 

 غلط، جور كردني و –همين سبب به اين آزمونها، آزمونهاي بسته پاسخ مي گويند. همانند آزمونهاي صحيح 

چند گزينهاي كه اين روشها، روشهاي عيني بخش انتخاب پاسخ مي گويند. دسته دوم كه غيرعيني مي 
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باشند شامل روشهاي ساختن پاسخ مي باشد. در اين روش فراگير خودش پاسخ خواسته شده را ميسازد يا 

توليد مي كند. اين روش ها گوناگونند از جمله آزمونهاي تشريحي، كوته پاسخ، شفاهي، انفرادي، آثار هنري، 

 پروژه تحقيقي و ....

 آزمونهاي چندگزينه اي

متداولترين آزمون عيني مورد استفاده مي باشد. آزمون چند گزينه اي شامل تعدادي سوال است كه هر يك 

از آنها از يك قسمت اصلي و تعدادي گزينه (پاسخ) تشكيل مي شود و آزمون شونده از ميان گزينه هاي 

 پيشنهادي گزينه صحيح را انتخاب مي كند.

 قسمتهاي مختلف سوال چندگزينه اي

اين بخش سوال متن اصلي سوال را تشكيل مي دهد و در برگيرنده مسئله يا  - قسمت اصلي يا تنه سوال:1

 موضوعي است كه با سوال بايد در آن اندازه گيري شود.

يكي از گزينه هاي پيشنهادي پاسخ درست سوال است كه آزمون شونده بايد آن را - گزينه درست: 2

 برگزيند به اين گزينه كليد گفته مي شود.

 به غير از گزينه درست سوال، تعدادي گزينه ديگر نيز براي هر سوال تهيه مي شود كه - گزينه انحرافي:3

به آن گزينه هاي انحرافي مي گويند، نقش گزينه هاي انحرافي منحرف كردن آزمون شوندگاني است كه 

پاسخ درست سوال را نمي دانند. تعداد گزينه هاي سوال هاي چندگزينه (گزينه درست و گزينه هاي 

 پاسخ انحرافي كار دشواري است. 3 متغير است. اما به سبب اينكه پيدا كردن بيش از 5 تا 2انحرافي) از 

آزمون هاي چندگزينه اي كه در آن امكان حدس زدن جواب درست يك در چهار است شهرت بيشتري 

) پيشنهاد كرده اند كه آزمون ساز تازه 1968كسب كرده است. متخصصان آزمون سازي از جمله گرانالند (

 كار بهتر است كوشش كند كه متن سوال هاي خود را در قالب جمله هاي پرسشي طرح كند.
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 انواع سواالت چند گزينه اي:

 در اين نوع سوال تنها يكي از گزينه ها درست است.- نوع تنها گزينه درست: 1

 همه گزينه ها درست هستند اما يكي از آنها از همه درست تر يا بهتر است.- نوع بهترين گزينه: 2

 در اين نوع سوال تنه سوال به صورت منفي بيان مي شود و همه گزينه ها بجز يكي از آنها - نوع منفي:3

 درست هستند.

 محاسن آزمونهاي چند گزينه اي:

- اين آزمونها از ساير آزمونها هاي عيني انعطاف پذيرترند كه عالوه بر سطح دانش ديگر توانايي ها را هم         1

 مي توانند بسنجند.

 غلط كمتر امكان حدس زدن كوركورانه را به آزمون –- آزمونهاي چندگزينه اي نسبت به آزمونها صحيح 2

 شونده مي دهند.

- با استفاده از سوال هاي چندگزينه اي مي توان از يك زمان محدود تعداد زيادي از هدفهاي آموزشي و 3

 بخش مهمي از محتوي درس را اندازه گيري نمود.

 - پاسخهاي اين سوالها به سادگي و با عينيت كامل قابل تصحيح هستند.4

- اگر گزينه هاي انحرافي اين آزمونها با توجه به اشتباهات متداول فراگيران تهيه شود منبع بسيار مناسبي 5

 براي تشخيص مشكالت دانش آموزان خواهند بود.

 معايب آزمونهاي چندگزينه اي

- ساختن اين آزمونها بسيار دشوار است، معلمان غالبًا نمي توانند تعدادي گزينه انحرافي خوب براي 1

 سوالهاي چندگزينه اي انتخاب كنند.

- معلمان اغلب سوالهاي چندگزينه اي را در حد سنجش اطالعات جزئي و كم اهميت مي نويسند البته 2

 ايرادي است كه به همه آزمونهاي عيني از جمله به آزمونهاي چندگزينه اي مي گيرند.
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 غلط خواندن اين آزمونها و پيدا كردن گزينه درست مستلزم صرف وقت –- در مقايسه با آزمونهاي صحيح 3

 زيادتري است. به ويژه اگر گزينه ها خيلي شبيه به هم ساخته شوند.

- زماني كه پاسخهاي غلط نمره منفي داده شوند فراگيراني كه خطر مي كنند از ساير فراگيران نمره هاي 4

 بهتري مي گيرند.

- دانش آموزان  قوي بيش از دانش آموزان معمولي قادر به پيدا كردن اشكاالت و پيچيدگيها در سوالها 5

هستند اما از آن جا كه تنها يك پاسخ صحيح در سوال وجود دارد. با سبب اين تيزبيني هاي خود نه تنها 

 تشويق نمي شوند. بلكه با دادن جوابي كه موردنظر طراح سوال نيست ممكن است تنبيه هم شوند.

 قواعد تهيه سوالهاي چندگزينه اي 

 - هر سوال بايد يك موضوع مهم يا يك هدف آموزشي را اندازه بگيرد.1

 - بيشتر از يك مسئله يا يك مطلب در هر سوال قرار ندهيد.2

 - سوالها را از كامالً روشن و واضح بنويسيد و از عبارات و كلمات قابل فهم آزمون شوندگان استفاده كنيد.3

 - از تكرار مطالب در گزينه ها خودداري كنيد.4

 - مطالب اصلي سوال را به طور كامل در تنه سوال بنويسيد.5

 - همه گزينه هاي يك سوال بايد متجانس و به موضوع واحدي مربوط شوند.6

 - سوالها را طوري بنويسيد كه پاسخ درست تنها پاسخ درس يا قطعاً درست تمرين و پاسخ باشد.7

 - براي اندازه گيري فرايندهاي پيچيده ذهني از موقعيت هاي تازه استفاده كنيد.8

- گزينه هاي انحرافي را طوري بنويسيد كه توجه آزمون شوندگان بي اطالع از موضوع سوال را به خود 9

 جلب كنيد.

- گزينه هر سوال را طوري بنويسيد كه از نظر دستوري و جمله بندي به نحوي درست مكمل متن سوال 10

 باشد.

 - از به كاربردن اشاره هاي دستوري نامربوط و غيره خودداري كند.11
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 - در سواالت منفي كلمات منفي را با كشيدن خطي در زير آن مشخص نماييد.12

- از نوشتن سوالهايي كه در آنها متن سوال منفي و گزينه ها هم منفي هستند يعني منفي مضاعف 13

 خودداري كنيد.

 - تا حد امكان از كاربرد عبارتهاي مانند همه موارد فوق و يا همه آن چه در باال گفته شد خودداري كند.14

 - سوالها را مستقل از يكديگر بنويسيد.15

 - از طرح سوالهاي گمراه كننده بپرهيزد.16

 - دو گزينه متضاد را كه يكي از آنها درست است به كار نبرد.17

 - طول گزينه درست را در سوال هاي مختلف تغيير دهيد.18

 - محل گزينه هاي درست را در ميان گزينه هاي انحرافي به طور تصادفي انتخاب كنيد.19

  گزينه در نظر بگيريد.5 تا 3- براي هر سوال بين 20

 - عبارتهايي نظير هيچ يك از موارد باال، هيچ كدام از آنها را به كار نبريد.21

 - در سوالهايي كه تنه آنها جمله ناتمام است. جاي خالي را در قسمت آخر جمله قرار دهيد.22

 تحليل سوالهاي آزمون

هدف از تحليل سوالهاي آزمون براي تك تك سوالها و ميزان دقت و نارسايي هاي آن است. در تحليل سوال 

هاي آزمون نقاط قوت و ضعف يك آزمون و كيفيت همه سوالهاي آن تعيين مي شود. بنابراين الزم است كه 

مدرسين پس از اجراي هر آزمون سوالها را تحليل كنند و با استفاده از نتايج حاصل به تجديد نظر در آزمون 

 بهبود كيفيت سوال ها براي استفاده هاي بعدي اقدام نمايد.

 پيشنهاد كرده اند كه اگر تعداد كل 1983 و نتيكو 1970متخصصان آزمون سازي از جمله دويتني و سيبوز 

 برگه پايين 10 برگه باال و 10 نفر هستند 40 و تا 20فراگيراني كه در يك آزمون شركت كرده اند بيشتر از 

 نفر يا كمتر هستند برگه 20را انتخاب كنيد و كاري به بقيه برگه ها نداشته باشند و اگر تعداد فراگيران 

هاي آزمون را كامالً به دو دسته باال و پايين تقسيم كنيد و در شرايطي كه تعداد كل آزمون شوندگان بيش 
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% كل برگه ها مي باشد اين رقم براي شرايطي كه 27 نفر هستند بهترين رقم براي گروه باال و پايين 40از 

% به 33 تا 20نمرات داراي توزيع بهنجار باشد پيشنهاد شده است اما براي آزمونهاي كالسي هر يك از ارقام 

عنوان تعداد برگه هاي گروه باال و پايين مناسب مي باشد بعد از تهيه گروه هاي باال و پايين الزم است براي 

 هر سوال اطالعات زير را تهيه نمود.

 - تعداد افراد گروه باال كه هر يك از گزينه هاي سوال را انتخاب كرده يا آن را بي جواب گذاشتهاند.1

 - تعداد افراد گروه پايين كه هر يك از گزينه هاي سوال را انتخاب كرده يا آن را بي جواب گذاشتهاند.2

 مي توان از جدول زير استفاده نمود.

 تاريخ اجراي آزمون:       عنوان آزمون:
 موضوع سوال:

 سوال:
 گزينه ها:

 جواب درست گزينه:
 

 جمع كل بدون پاسخ د ج ب الف گروهها
       % باال25
       % پايين25

       ضريب دشواري
       ضريب تميز

 

 محاسبه ضريب دشواري سوال

: درصد كل آزمون شوندگاني كه به يك سوال جواب درست مي دهند ضريب دشواري آن سوال بنا بر تعريف

 Difficulty index نشان مي دهند. Pاست كه با حرف 

 انتخاب هاي درست گروه پايين + انتخاب هاي درست گروه باال

 
 =Pضريب دشواري  

 تعداد افراد گروه باال + تعداد افراد گروه پايين

 

×100 
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اگر در تحليل يك سوال كليه افراد با كليه برگه هاي امتحاني دخالت داشته باشند براي محاسبه ضريب 

دشواري سوال آن كافي است كه تعداد كل افرادي را كه به آن سوال جواب درست داده اند بر تعداد كل 

 آزمون شوندگان تقسيم كنيم.

 نفر به آن سوال جواب درست 65 نفر و از اين تعداد 80به عنوان مثال اگر تعداد پاسخ دهندگان به سوال 

 داده باشند ضريب دشواري اين سوال

 R= تعداد كساني كه به سوال جواب درست داده اند 

 T= نشان دهنده تعداد كل آزمون شوند گان 

𝑃𝑃 = 100 �𝑅𝑅
𝑇𝑇
�                        𝑃𝑃 = 100 �65

80
�  = 81 

رقم به دست آمده در ضريب دشواري نشان مي دهد درصدي از دو گروه باال و پايين پاسخ درست سوال 

 نزديك تر باشد نشان دهنده آن 100را برگزيده اند. هر اندازه ضريب دشواري يك سوال بزرگتر يعني به 

است كه آن سوال آسان تر است و هر اندازه كه اين ضريب كوچكتر باشد به صفر نزديكتر باشد سوال 

 نام Facility indexدشوارتر است. بنابراين جاي ضريب دشواري مي توان از ضريب آساني يا سهولت 

 برد.

گاهي از فرمول زير بعلت همخواني يا ضريب تميز در تفسير استفاده مي كنند و نتيجه عدد اعشاري مي 

 شود.

 

 

 

 

 

 

   ضريب دشواري=

 + نسبت افراد گروه پايين كه به سوال جواب درست داده اند 
 نسبت افراد گروه باال كه به سوال جواب درست نداده اند

 

2 
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 : محاسبه ضريب تميز سوال

برخالف ضريب دشواري كه ميزان آسان بودن يا دشوار بودن يك سوال را براي گروه آزمون شوندگان نشان         

 نشان داده مي شود. قدرت سوال را در تمايزگذاري يا d كه با discriminativeمي دهد. ضريب تميز 

 تشخيص بين گروه قوي و گروه ضعيف آزمون شوندگان مشخص مي كند.

 

 
 

هر قدر ضريب تميز بزرگتر باشد قوه تميز آن سوال بيشتر و هر قدر ضريب كوچكتر باشد قوه تميز آن كمتر 

است. ضريب تميز صفر حاكي از اين است كه آن سوال به هيچ وجه نتوانسته بين گروه قوي و ضعيف تمايز 

 قائل شود.

گاه اتفاق مي افتد كه ضريب تميز سوال منفي است. اين نوع ضريب تميز نشان مي دهد كه در آن سوال 

گروه قوي بدتر از گروه ضعيف عمل كرده است. اينگونه سوالها داراي معايب اساسي هستند كه بايد به كلي 

كنار گذاشته شود يا در آنها تجديد نظر اساسي صورت پذيرد. اگر سوال داراي اشكال منفي نباشد. دليل 

چنين ضريبي مي تواند اين باشد كه افراد گروه باال يا آن سوال را به طور كامل ياد نگرفته اند و يا آن را 

 غلط آموخته اند. تمامي ضريبهاي تميز سوالهاي آزمون بايد ثبت شوند.

 

 :برگرفته شده از كتابهاي

 

1- Evaluation and Testing in nursing Education- Marilyn H. Oermann, Kathleen 

B. Gaberson – Third Edition. 95-117 

 - اندازه گيري، سنجش، ارزشيابي آموزشي. دكتر علي اكبر سيف. ويرايش سوم2

 d =ضريب تميز سوال 
 تعداد افراد گروه باال يا پايين

 

  انتخاب درست گروه باال–انتخاب درست گروه پايين 

 


