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شجویان پزشکی، پ        چکیده: سواالت چند گزینه ای در ارزیابی دان ستفاده گسترده از  وهش ژبا توجه به ا

سی     ضر به منظور برر س    یمنیآزمون های چند گزینه ای گروه ا تحليلیحا شکی     یشنا شگاه علوم پز دان

اطالعات مربوط به  ،یمطالعه توصاايفی معطع این انجام گرفت. در 6971شاااپور اهواز در سااال   یجند

تصااحيش شااده بود مورد . OP-Scan دسااتگاه  باکه  یشااناساا یمنیچند گزینه ای گروه ا یآزمون ها
داده محاسبه گردید.  یانحراف یها نهیز و گزيتم ، ضریبضریب دشواری .سوال( 808بررسی قرار گرفت)

سواالت   یدشوار  بیضر  نيانگيشد. م  تحليل رسون يپ یهمبستگ  بیبا استفاده از آمار توصيفی و ضر    ها

سواالت   زيتم بیضر  نيانگيمناسب داشتند. م   یدشوار  بضری  سواالت  درصد  2/61 و بود 22/0±27/0
صد  9/29 و بود/.  22 26/0± شتند   زيتم بضری  سواالت  در سب دا ضریب دشواری و تميز   منا . تجميع 

درصد( از سواالت چند گزینه ای ایده آل می باشند.     9/90سوال)  268سواالت نشان داد که فعط تعداد   

 Functionalمناساااب )ی انحراف نهیگزگزینه مورد بررسااای  2626از ( %70/12)گزینه 6222تعداد 

distractor=FD نااامااناااسااااب)   یانااحاارافاا  نااهیاا( گااز%0/99 887( وNon-functional 

distracters=NFDs .سواالت از ک   افتهی( بودند شان داد که در مجموع  الزم برخوردار نبوده  تيفيها ن

  باشند. یو اصالح م ینيبازب ازمنديو ن

 

 یها نهیگز ز،يتم بیضاار ،یدشااوار بیآزمون، ضاار ليتحل ،یا نهیسااواالت چند گزواژگان کلیدی: 
 ی.آموزشارزشيابی  ،یانحراف
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 مقدمه
ر داست.  یريادگیآموزش و  نفکیجزء ال یابيارزش    

دانشجویان به روشهای  یابيارزشآموزش پزشکی 

روش ها استفاده از  نیاز ا یکی مختلف انجام می شود.

باشد. آزمون های  یم یا نهیچند گز یآزمون ها
ند باش یچندگزینه ای رایج ترین نوع آزمون کتبی م

کتبی  یکه از حدود پنج دهه قبل در آزمون ها

تخصصی در جهان مورد استفاده قرار می  وردهایب
 علوم پزشکی آزمون یگيرند. در ایران نيز در دانشگاهها

های چندگزینه ای متداول ترین آزمون ها در ارزشيابی 

، 2069)وندربلت و همکاران  باشند یدانشجویان م

و همکاران  دی، ابوز2062زاده و همکاران  هیکوهپا
2069  .) 

 ییمناسب، آشنا یا نهیسواالت چند گز هيالزمه ته

 نینحوه تدو ژهیسواالت بو نیا یکامل با اصول طراح
 یبرا یانحراف یها نهیسوال و انتخاب گز هیپا شيصح

بعد از برگزاری  ليدل نيباشد. به هم یهر سوال م

آزمون  نیا تيفيک یآزمون های چندگزینه ای، بررس

و تجزیه و تحليل سؤاالت از نظر شاخص های کمی و 
 و تشکيل بانک مناسب کيفی برای تعيين سؤاالت

در آزمون ها  نیا یاستاندارد سازو بویژه  سؤال

 ی)مکوبر دانشگاهها و مراکز آموزشی ضروری است
و همکاران  اي، شکورن2061، کارکال و کانداپور 2066

a2060 2069، پاتل .) 

 یاشاخص ه نييبا تع یا نهیسواالت چند گز ليتحل در

و  زيتم بیضر ،یدشوار بیضر ليسواالت از قب میک
 یا نهیسواالت چند گز تيفيک ،یانحراف یها نهیگز

. و سپس سواالت نامناسب رديگ یقرار م یابیمورد ارز

 یشوند. گزارشات مختلف از بررس یحذف م ایاصالح و 
 ینشان م یدر مراکز آموزش یا نهیسواالت چند گز

و  ینيبازب ازمنديسواالت ن نیاز ا ییدهد که درصد باال

، درخشان و 2069و همکاران  ليد )پاتنباش یاصالح م

 (.2066گاجر و همکاران  ،2061همکاران 
با  نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که

آزمون ها و ارائه بازخورد به طراحان سوال و  ليتحل

به  توانيسوال م یمناسب طراح یآموزش روش ها
سواالت آزمون ها کمک کرد  تيفيارتعاء و بهبود ک

 یگلرخانيو ب یاري، مه2062)درخشان و همکاران 

مدرس  ند،یفرا نی(. در ا2066و همکاران  ني، ام2069

 ليلتحسعی می کند ضمن   یسواالت امتحانبا بررسی 
، سؤاالت مناسب  را انتخاب و سؤاالت یسواالت امتحان

با  تینماید. و در نهاو یا حذف  را اصالح  بنامناس

سؤاالت  نشیآزمون ها و گز جیتجزیه و تحليل نتا

روایی و پایایی  جامعمناسب و تدوین یک بانک سؤال 
 بررسیمطالعه حاضر هدف از آزمون ها را  افزایش دهد. 

شده  یطراح یا نهیسواالت چند گز یکم یشاخص ها

علوم  دانشگاه یدانشکده پزشک یشناس یمنیدر بخش ا
 6971 یليشاپور اهواز در سال تحص یجند یپزشک

 است. بوده

 روش کار
 تحليلی سواالت آزمون -این مطالعه توصيفی در    

 یمنیاکه توسط اساتيد گروه  یا نهیهای چند گز

، پزشکی یرشته ها انیدانشجو یابیبرای ارز یشناس
دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی و پرستاری 

در  6972-71سالترم تحصيلی اول و دوم در  مامایی

ه شد یطراح شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک

 قرار گرفت. یبود مورد بررس
واحد  یاوراق امتحان شيمطالعه از بانک تصح یها داده

دانشگاه بدست آمد. پس از  یمعاونت آموزش ینيماش

 اب انیتک تک دانشجو یآزمون، پاسخنامه ها یبرگزار
 و هیتجز ژهیقرائت و با نرم افزار و OP-Scanدستگاه 

 جیشده و نتا زيآنال یا نهیسواالت چند گز ليتحل

بانک مجزا در  کی صورتهر آزمون به  یليتحل

 شد.   رهيذخ وتريکامپ
ند سواالت چ ليو تحل هیحاصل از تجز یابیارز گزارشات

آزمون اعم از  یشامل، مشخصات روانسنج یا نهیگز

 زي( و قدرت تمDifficulty Index) یدشوار بیضر
(Discrimination Index هر )از سواالت  کی

از  کیبه هر  انیدانشجو ییپاسخ گو یآزمون ها، فراوان

( و options distractors) یانحراف یها نهیگز

 نهیگز نيدر ب شيمحل قرار گرفتن پاسخ صح نيهمچن
 یمشخصه ها و آماره ها نیمختلف بود. سپس ا یها

 شرفتيپ یآزمون ها یفوق با توجه به استانداردها

 دشواری و تميز سوال و گزینه ی از قبيل ضریبليتحص
 قرار گرفت.   ليو تحل یمورد بررس های انحرافی
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عبارت است از نسبت افرادی که به  یدشوار شاخص

 کی ییک سوال پاسخ صحيش داده اند.  شاخص دشوار
شاخص کوچکتر  نیشاخص وارونه است. هر چه معدار ا

باشد سوال مشکل تر و هرچه معدار آن بزرگتر باشد 

 کی یمطلوب برا یسوال آسان تر است. سطش دشوار

 ني)ب درصد 20سوال بدون توجه به نوع سوال حدود 
 یدشوار بیشود. ضر ی( در نظر گرفته م%90تا  90%

مناسب و باالتر  9/0تا  9/0سخت،  یليخ 9/0کمتر از 

 یشود )مخرج یدر نظر گرفته  م آسان یليخ 9/0از 
 (. 2062 یريو اله

قدرت سوال در  زانيسوال عبارت است از م زيتم قدرت

نمره باال، از آزمون  یآزمون شوندگان دارا کيتفک

 زيتم بی. هرچه معدار ضرنينمره پائ یشوندگان دارا
ه در جدا کردن گرو یشتريبزرگتر باشد سوال از توان ب

ر از کمت زيتم بیباشد. ضر یبرخوردار م فيو ضع یقو

 یعال 92/0مناسب و باالتر از  96/0تا  2/0 ف،يضع 2/0
 (. 2069 نيو آره نینگریيدر نظر گرفته شد )کو

برای نشان دادن سواالت ایده ال از تجميع دو ضریب 

دشواری و تميز سواالت استفاده می شود. سواالت چند 

اری وگزینه ای ایده ال، سواالتی هستند که ضریب دش
داشته  26/0؛ و ضریب تميز باالتر از  90/0تا  90/0

 (. 2062 ليو جل نگرجوي)هباشند 

کامال درست  نهیگز کی یدارا یا نهیسوال چهار گز هر
 نهیسه گز نیباشد که به ا ینادرست م نهیو سه گز

 هنیشود. گز یگفته م یانحراف یها نهیاصطالحا گز

وانند شوند که بت هيته یبه گونه ا یستیبا یانحراف یها
( را به خود انیاز آزمون شوندگان)دانشجو ینظر تعداد

ل که بتوانند حداق یانحراف ییها نهیجلب کنند. به گز

 نهیآزمون شوندگان را به خود جلب کنند، گز %2نظر 

 functional or effectiveمناسب) یانحراف یها

distractor=FDsکه نظر  یانحراف یها نهی( و به گز

آزمون شوندگان را به خود جلب کنند  %2ز کمتر ا

 non-functionalنامناسب ) یانحراف یها نهیگز

distractor=NFDsر تاثي ليشود. در تحل ی( گفته م

 Distractor)یانحراف یها نهیگز ییکارایا 

Efficiency=DEیها نهی( که بر اساس تعداد گز 

است  ريمتغ %600-0( از NFDsنامناسب) یانحراف

 یقرار م یابیمورد ارز یانحراف یها نهیگز ريتاث زانيم

 یها نهیتعداد گز یا نهی. در هر سوال چهار گزرديگ
 کیاست. اگر در  ريتا سه متغ کینامناسب از  یانحراف

 یانحراف یها نهیتعداد گز ،یا نهیسوال چهار گز

 صفر ایو  کیسه، دو،  بي( به ترتNFDsنامناسب)

 9/99،  %0( آن سوالDE) ییکارایا  تاثير بیباشد، ضر
شود )تارانت و  یدر نظر گرفته م %600و  % 1/11،  %

 (. 2007همکاران 

بدون نام و مشخصات  یها و سواالت مورد بررس آزمون
مطالعه از  نیدر ا یمالحظات اخالق هيبود و کل یفرد

 شد. تیرعا یجمله محرمانه بودن اطالعات فرد

ا استفاده از آمار و ب SPSSها به کمک نرم افزار  داده

ف و انحرا نيانگيدرصد، م ،یفراوان لياز قب یفيتوص
 یهمبستگ بیو ضر یمجذور کا یو آزمون ها اريمع

کمتر از  p ریشدند و معاد ليو تحل هیتجز رسونيپ

 دار در نظر گرفته شد.  یمعن 02/0

 ها افتهی
 یمنیدرس ا یا نهیسوال چند گز 808مجموع  در     

سواالت توسط  نیقرار گرفت. ا یمورد بررس یشناس
 یابيشده و جهت ارزش هيته یشناس یمنیگروه ا دياسات

 کسالیمختلف در طول  یرشته ها انیدانشجو

 بیضر نيانگيمورد استفاده قرار گرفت. م یليتحص
 2/61 و بود 27/0±22/0 مورد بررسی سواالت یدشوار

مناسب داشتند.  یدشوار بضری سواالت درصد

 1/22 و بود/.  22 ±26/0سواالت  زيتم بیضر نيانگيم

 .(6)جدول  مناسب داشتند زيتم بضری سواالت درصد
تجميع ضریب دشواری و تميز سواالت نشان داد که 

درصد( از سواالت چند  9/90سوال) 268فعط تعداد 

 9/17سوال) 210گزینه ای ایده آل می باشند. و تعداد 
 درصد( فاقد این ویژگی می باشند.

در سواالت چند گزینه  یانحراف نهیگز 2626تعداد  از

 یانحراف نهی( گز%70/12)6222تعداد  ،یمورد بررسای 

 یانحراف نهی( گز99/%60)877( و تعداد FDمناسب)
بنابراین، در مجموع ميانگين ( بودند. NFDنامناسب)

در سواالت  DE)ضریب تاثير گزینه های انحرافی )

 درصد بود. 8/12مورد بررسی 
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ی، در مورد بررس یا نهیسوال چند گز 808از مجموع  

مناسب  یانحراف نهی( هر سه گز%2/96سوال)  297
 9و یا  2، 6ی ( دارا%2/12سوال) 227بودند و تعداد 

 212تعداد  ؛نامناسب بودند یانحراف نهیگز

 616نامناسب،  یانحراف نهیگز 6 ی( دارا%6/92سوال)

نامناسب و در  یانحراف نهیگز 2 ی( دارا%9/20سوال)
نامناسب  یانحراف نهی( هر سه گز%9/62سوال) 609

 بودند.  

 یدشوار بیضر نيب رسونيپ یهمبستگ بیضر
( NFDsنامناسب) یانحراف یها نهیسواالت و تعداد گز

،   r=228/0نشان داد ) یدار یرابطه مثبت معن

0006/0 p = .)یها نهیتعداد گز شیبا افزا یعنی  
 یم شیافزا زيسوال ن یدشوار بینامناسب ضر یانحراف

 یانحراف یها نهیهرچه تعداد گز به عبارت دیگر ابد،ی

کند از درجه  یم دايپ شیسوال افزا کیدر  مناسبنا

 یشود و سوال آسان تر م یآن سوال کاسته م یدشوار
همچنين بين ضریب دشواری و ضریب تميز  شود.

 -077/0سواالت رابطه منفی معنی داری مشاهده داد )

=r  002/0و=p به این معنی که سواالت آسان تر .)
 دارای ضریب تميز کمتر بودند.

 یا نهيسواالت چند گز زيتم بيو ضر یدشوار بيضر يفراوان عي. توز1 شماره جدول

ضريب تاثير گزينه های 

 (DEانحرافي)
 مقادير ضريب دشواری تعريف تعداد درصد

 < 03/3 مشکل 441 2/41 52/25

 03/3 - 23/3 مناسب 020 5/14 88/28

 > 23/3 آسان 044 4/01 12/13

 مقادیر ضریب تمیز    

 < 53/3 فیضع 012 2/15 45/22

 53/3 - 01/3 مناسب 532 4/52 80/42

 >  02/3 قوی 524 2/04 58/23

 یها نهیگز یفراوان عیتوز 2و  6شماره  یدر نمودارها

 زيو درجه تم یدر سواالت با درجه دشوار یانحراف

 یمختلف نشان داده شده است. همانطور که مشاهده م

 نامناسب تر یانحراف یها نهیشود تعداد سواالت با گز

 زيو در سواالت با درجه تم شتريدر سواالت آسان ب

 باالتر کمتر است.

 
 های انحرافي نامناسب در سواالت چند گزينه ای با ضريب دشواری متفاوت. درصد فراواني گزينه 1نمودار 

 

 . درصد فراواني گزينه های انحرافي نامناسب در سواالت چند گزينه ای با ضريب تميز متفاوت2نمودار 

 هنیگز نيدرست ب یپاسخ ها نشيچ یفراوان عیتوز

نرمال  تيوضع یالت مورد بررسدر سوا یانحراف یها

درصد  6/22پاسخ درست در  ینداشت. درصد فراوان

در “ ب” نهیدرصد گز 9/92، در “الف” نهیسواالت گز

0
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دشوار مناسب آسان

3 NFD 2 NFD 1 NFD 0 NFD

0
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40
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ضعیف مناسب قوی

3 NFD 2 NFD 1 NFD 0 NFD
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بود. “ د” نهیدرصد گز 29و در “ ج” نهیدرصد گز 7/26

 یدرست در محل ها نهیگز یفراوان عیتوز سهیمعا
الف، ب، ج و د( نشان داد که  یها نهیمختلف )گز

طور ب“ ب”  نهیقرار گرفتن پاسخ درست در گز یفراوان

 شتريب گرید یها نهیاز گز یدار یمعن

 (. p=006/0است)

  بحث
یافته های این مطالعه اطالعات ارزشمندی در ارتباط 
با کيفيت سواالت چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی 

ای یکی از روش فراهم نمود. آزمون های چند گزینه 

های موثر در ارزشيابی دانشجویان می باشند؛ اما این 

موثر بودن به طراحی صحيش و بهبود مستمر این 
آیند این فر سواالت از طریق تحليل آزمون بستگی دارد.

مهارت  شیمنجر به بهبود کيفيت سواالت و افزا واندميت

و همکاران  دیدر آزمون های بعدی شود. )ر مدرسين
 بیو تا وسف، یb2060و همکاران  ايشکورن، 2009

2066 .)   

 20از  شيمطالعه نشان داد در مجموع باین  یها افتهی

ساده خيلی  یدرجه دشوار یدرصد سواالت مورد بررس
ند و در محدوده سواالت مناسب رمشکل داخيلی  ایو 

رند. يگ یقرار نم 9/0تا  9/0 یدشوار بیو با ضر

 یسواالت آزمون ها یدر بررس زيو همکاران ن یزيتشن
هرمزگان گزارش  یدانشگاه علوم پزشک یا نهیچند گز

درجه  یدرصد سواالت دارا 20نمودند که حدود 

و همکاران  یزيتشن ینيمناسب بودند )حس یدشوار

 آزمون بررسی سواالت چند گزینه ای(. 2060
که  نشان داد نیقزو یدانشگاه علوم پزشکدر  یاريدست

 یوم سواالت آزمون ها درجه دشوارکمتر از دو س

 جی(. نتا2061مناسب داشتند )درخشان و همکاران 
 یدرجه دشوار زيمطالعات مشابه در هند و عربستان ن

درصد  20 را در حد یا نهیمناسب سواالت چند گز

، گاجر و 2062و همکاران  یگزارش کرده اند )الفاک

 نیا یها افتهیبا  ی(. که تا حدود2066همکاران 
در یافته های برخی مطالعات  دارد. یطالعه همخوانم

دیگر فراوانی سواالت با ضریب دشواری مناسب باالتر 

گزارش گردیده است که می تواند بيانگر مهارت بيشتر 
و کيفيت بهتر سواالت آن آزمون ها بوده باشد. منون و 

سوال  20( در مطالعه ای  با بررسی  2069همکاران)

( %92سوال) 62کرده اند که  چند گزینه ای گزارش
سواالت دارای ضریب دشواری مناسب می باشند که 

معادیر گزارش شده در معایسه با این مطالعه باالتر 

باید به  یا نهیبطور کلی یک آزمون چند گزاست.  

داشته باشد و هم سوال  مشکلنسبت مناسب هم سوال 
آسان. ولی تعداد زیاد سواالت ساده آزمون های یک 

است موجب تالش کمتر دانشجویان  کنمدرس مم

برای یادگيری محتوای درسی بشود و این موضوع می 
ن ایتواند منجر به ارتعاء نامناسب دانشجویان شود و 

ر که دپزشکی  های علوم رای رشتهموضوع می تواند ب

نتایج ه دار امر بهداشت و درمان هستند آینده عهد

در مجموع یافته های زیانباری را متوجه جامعه کند. 
این  مطالعه همچون مطالعات انجام شده در سایر 

مناطق نشان می دهد که سواالت آزمون های تهيه 

شده در بيشتر دانشگاهها کم و بيش از اعتبار و کفایت 
ل و پایش مستمر الزم برخوردار نبوده و نيازمند تحلي

می باشند. تشکيل بانک سواالت در گروههای آموزشی 

از طریق تحليل ادواری سواالت و حذف سواالت 

نامناسب راهکار مناسبی در راستای بهبود کيفيت 
 آزمون ها خواهد بود.   

عالوه بر  یا نهیسواالت چند گز تيفيک یدر بررس 

 ینعش مهم زين زيسواالت، شاخص تم یسطش دشوار
طراحان سواالت  یبرا یتواند کمک بزرگ یدارد و م

(، %9/62از سواالت ) یمين کمتر ازمطالعه  نیباشد. در ا

 زيداشتند. اگر قدرت تم فيضع ای پایين زيقدرت تم
 نیباشد، مفهوم آن ا یمنف ایو  2/0پایين تر از سوال 

ه توانسته اند ب یبهتر از افراد قو فياست که افراد ضع

 یآن سوال پاسخ بدهند و احتماال آن سوال اشکال فن

ار نظر قر دیمورد تجد دیو بااست داشته  یساختار ایو 
کنار  یبعد یدر آزمون ها ایگرفته، اصالح شده و 

 یکم یشاخص ها ی(. بررس2069گذاشته شود )پاتل 

 یعلوم پزشک یدر دانشگاهها یا نهیسواالت چند گز
از  شيان و گلستان نشان داده است که بکاش ن،یقزو

مناسبی  زيشده از قدرت تم یاز سواالت طراح یمين

و  دياسات یکاف یبرخوردار نبودند و علت آن عدم آگاه

بود  هشد یشيوه نامناسب طراحی سواالت معرف
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، ساناجو و همکاران 2009 یلي، وک2061)درخشان 

2060 .) 
و د نينشان داد که ب نيمطالعه همچن نیا یها افتهی

 یرابطه خط زيتم بیو ضر یدشوار بیشاخص ضر

 بیضر شیکه با افزا یوجود دارد بنحو یمعکوس

ر سوال کمت زيتم بیضر (آسان تر شدن سوال) یدشوار
 یو پاند یدر مالز اترادر کرمانشاه، م رزايشود. پورم یم

دو شاخص  نیا نيبدر مطالعات خود  زين یدر اندونز

 تهافیمعکوس گزارش کرده اند که با  یرابطه خط کی
دارد )مارتا و همکاران  یمطالعه همخوان نیا یها

ا و همکاران ميرز، پور2069و همکاران  ی، پاند2007

ا می توان بيان داشت که ب اساساین بر  (.2062

 کيسواالت آسان، قدرت آزمون ها در تفک  یطراح
با  نایز دانشجوبا عملکرد تحصيلی باال ا انیدانشجو

 تواالبه س یکه به طور شانس عملکرد تحصيلی پایين

ه مطالعه ب کی جی. نتاابدی یدهند کاهش  م یپاسخ م
و قرار  زيتم بیو ضر یدشوار بیضر فيارتباط ضع

 یعنی 0/0-8/1در محدوده  زيتم بیضر نیگرفتن بهتر

اشاره نموده است  سطمتو یدرجه دشوار یسواالت دارا

 نیرابطه  منعکس کننده ا نیداشته است که ا انيو ب
عالوه بر  یا نهیاصل است که طراحان سواالت چند گز

 توجه زيآن ن زيبه قدرت تم دیسوال با یدرجه دشوار

کردن سواالت  یتوان به صرف طراح ینم رایکنند ز
و  یداد )پاند شیآزمون را افزا زيدشوار قدرت تم

( معتعد است Hingorjo) نگرجوي(. ه2069همکاران 

درجه  یدارا دیآل با دهیا یا نهیآزمون چند گز کیکه 
 یانحراف یها نهیباال و گز زيتم بیمتوسط، ضر یدشوار

 9( کمتر از functioning distractorsمناسب)

 (. 2062 ليو جل نگرجويباشد )ه

 268یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد 
درصد( از سواالت چند گزینه ای مورد  9/90سوال)

 9/0ایده آل می باشند و ضریب دشواری بين  بررسی

دارند. گاجر و  26/0؛ و  ضریب تميز باالتر از  9/0و
( درصد 2066( و مهتا و همکاران)2066همکاران )

 26و  92سواالت چند گزینه ای ایده آل را به ترتيب 

درصد گزارش کرده اند که تا حدودی با یافته های این 

، مهتا و 2066همکاران  گاجر ومطالعه همخوانی دارد )
اما در مطالعه دیگری در پاکستان   (.2066مخاسی 

درصد گزارش گردیده است  16فراوانی سواالت ایده ال 

که باالتر از معادیر مطالعه ما می باشد و نشاندهنده 

مهارت باالتر مدرسين در تهيه چند گزینه ای می باشد 
  (. 2062 ليو جل نگرجوي)ه

ابتدا ریشه سؤال، بعد  یا نهیگز سوال چند یطراح در

 ی( و در نهایت تعدادشيصح نهیپاسخ درست سوال)گز

د. شون یانحرافی( نوشته م یها نهیپاسخ نادرست)گز
 یراحط یا نهیسواالت چند گز هيبخش ته نیمشکل تر

 یها نهیباشد. گز یمناسب م یانحراف یها نهیگز

 تيفيو ک یاحطر ندیدر فرا ینعش مهم یانحراف
تهيه  یدارند و اگر به درست یا نهیسواالت چند گز

دهند. از طرف  یم شیآزمون ها را افزا نیشوند اعتبار ا

 تيفينامناسب منجر به افت ک یانحراف یها نهیگرگزید

 با انیدانشجو نيب زیقادر به تما رایسواالت شده ز
باشند. اگر گزینه های  یمتفاوت نم یليعملکرد تحص

با توجه به اشتباهات و کج فهمی های متداول  افیانحر

دانشجویان تهيه شوند، منبع بسيار مناسبی برای 
تهيه و تشخيص مشکالت دانشجویان خواهند بود. 

در سواالت چند گزینه ای  های انحرافی نهیگز یحاطر

است. کيفيت یک سؤال چند گزینه ای به کار مشکلی 

رد )فو های انحرافی آن بستگی دا نهیشيوایی گز
 (. 2066 اني، مکرچ2062 همکاران

 ،یانحراف نهیگز 2626از تعداد  یبررس نیا در

( و تعداد FD( مناسب)70/12%)6222
از  شيب یعنی( بودند. NFD( نامناسب)60/99%)877

 ینامناسب بودند. بررس یانحراف یها نهیسوم گز کی

در مطالعه سواالت چند گزینه ای  یانحرافهای  نهیگز
 نهیگز %9/92نشان داد که  زيدر کشور هند ن یمشابه

مناسب بودند نا ی در سواالت چند گزینه ایانحراف یها

 دارد یمطالعه همخوان نیا جیبا نتا یادیکه تا حدود ز

مطالعات مشابه انجام در (. در 2066)گاجر و همکاران 
مناطق مختلف نتایج متفاوتی گزارش گردیده است که 

ت در جامعه و حجم نمونه مورد می تواند به دليل تفاو

توسط نمدو  انجام شدهمطالعه بررسی بوده باشد. 
(Namdeo و همکاران از )یسوال مورد بررس 92 

 اسبمن یانحراف نهیگز ی( دارا%6/61سوال) 92تعداد 

نامناسب  یانحراف نهیگز ی( دارا%6/29سوال) 60و 

در مطالعه دیگری توسط  (. 2061بودند )نمدو و روت 
سوال چند گزینه ای نشان  68و همکاران بررسی  دوسا

( گزینه های انحرافی در %9/96داد که حدو دو سوم)
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نامناسب بودند  )دوسا و   %9/22سواالت مناسب و 

 (.  2069همکاران 
 ريدر ارتباط با تاث یقبل یها یبررس جیمطالعه نتا نیا

 یدشوار بینامناسب بر ضر یانحراف یها نهیگز

کرد )تارنت و وار  دیيرا تا یا نهیسواالت چند گز

 جیمطالعه هماهنگ با نتا نیا یها افتهی(. 2062
عربستان و  مطالعات مشابه انجام شده در پاکستان

 یانحراف یها نهیتعداد گز شینشان داد که با افزا

کاهش  یا نهیسواالت چند گز ینامناسب درجه دشوار
و  ی، عبدالغن2062 ليو جل نگرجوي)ه ابدی یم

نشان داده نيز  یگرید همطالعدر  (.a2066همکاران 

ند توا یم یا نهیسواالت چند گز یسادگ شده است که

باشد  گذار ريسواالت تاث نیا زيقدرت تم یرو
 (. b2066و همکاران  ی)عبدالغن

دهد که  یمطالعه نشان م نیا یها افتهی یکل بطور

 (NFDsنامناسب ) یانحراف یها نهیتعداد گز شیافزا
با  .تاثير می گذارد یا نهیسواالت چند گز تيفيکروی 

 (NFDs) افزایش تعداد گزینه های انحرافی نامناسب

ضریب دشواری سوال افزایش می یابد)سوال آسان می 

( کاهش DEشود( و ضریب تاثير گزینه های انحرافی )
می یابد؛ برعکس با افزایش تعداد گزینه های انحرافی 

ت چند گزینه ای ضریب در سواال (FDs) مناسب

دشواری سوال کاهش می یابد)سوال مشکل می شود( 
و ضریب تاثير گزینه های انحرافی افزایش می یابد. در 

این مطالعه ميانگين ضریب تاثير گزینه های انحرافی 

درصد و در سواالت آسان  22/92در سواالت مشکل 
درصد بود که با نتایج مطالعه مخرجی و  69/60

ضریب تاثير گزینه های انحرافی را در  همکاران که

درصد و  96/89سواالت مشکل و آسان به ترتيب 

درصد گزارش کرده اند همخوانی دارد  22/22
 (. 2062)مخرجی و الهيری 

یافته های مطالعه همچنين نشان داد که تعداد گزینه 

روی ضریب تميز  (NFDs)های انحرافی نامناسب
ا افزایش تعداد گزینه سواالت تاثير دارد بنحوی که ب

ضریب تميز سوال  (NFDs)های انحرافی نامناسب

کاهش می یابد و قدرت تميز سوال کم می شود. ضریب 

تاثير گزینه های انحرافی در سواالت قوی و ضعيف به 

درصد بود که با نتایج  12/22درصد و  28/90ترتيب 

دیگر مطالعات انجام شده همخوانی دارد )مهتا و 
 (.  2062، مخرجی و الهيری 2066مخاسی 

 یا نهیدر سواالت چند گز یانحراف یها نهیگز ليتحل 

تواند درجه  یمناسب م یانحراف یها نهیگز هيو ته

 داده شیرا افزا یا نهیسواالت چند گز زيو تم یدشوار
د. شو یا نهیچند گز یآزمون ها تيفيو باعث بهبود ک

آزمون در کنار  کسواالت ی شیدر پا باید نیبنابرا

 نهیبه گز زيتم بیو ضر یدشوار بیآزمون، ضر ییایپا
 اهميت داده شود. زين یانحراف یها

که همواره در مورد سواالت چند  ییها یاز نگران یکی

 نیا بیاز معا یکیوجود داشته و به عنوان  یا نهیگز

به سواالت است  یپاسخ  حدس دهیآزمون ها مطرح گرد
آزمون شوندگان با دانش کم با حدس  یکه گاه یبنحو

امر باعث کاهش اعتبار  نیرسند و ا یبه پاسخ درست م

 ییرها یبرا یمختلف یشود. راهکارها یآزمون ها م نیا
 نهیمشکل ارائه شده است. محل قرار گرفتن گز نیاز ا

ز ا یانحراف یها نهیگز نيمتوازن آن ب عیدرست و توز

 ديون ها مورد تاکآزم نیا یاست که در طراح یموارد

، اسنل و همکاران 2069 یقرار گرفته است )کارنج
 کی جی(. نتا2066 انو همکار ی، مرتاض هجر2062

 نهیمطالعه نشان داده است که محل قرار گرفتن گز

 یدشوار بیضر یرو یا نهیدرست در سواالت چند گز
(. کارشناسان 2069 ییو بعا ینيدارد )حس ريسوال تاث

ه از حدس کورکوران یريجلوگ یکنند که برا یه ميتوص

 یستیدرست با نهیپاسخ سواالت، محل قرار گرفتن گز
 یها نهیگز نيانتخاب شده و ب یبطور تصادف

داشته وجود متعادل  عیمختلف)الف، ب، ج و د( توز

 آزمون ها نیپاسخ درست در ا عیکه توز یباشد. بنحو

 یمساو ربطو“ الف، ب، ج و د” یها نهیاز گز کیدر هر 
 یفراوان عیتوز سهی(. معا2062باشد )تارنت و وار  22%

مطالعه  نیمختلف در ا یها نهیپاسخ درست در گز

م سو کیکه حدود  ینشان داد بنحو یدار یتفاوت معن
قرار گرفته “ ب” نهی( در گز%9/92درست)های پاسخ 

علوم  گاهنشکه در دا یمطالعه ا جیبا نتا افتهی نیبود. ا

 انجام شد ايشاپور اهواز توسط شکورن یجند یپزشک

 (. 2062و الهام پور  ايدارد )شکورن یهمخوان
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با توجه به یافته های این مطالعه و مطالعات مشابه 

مبنی بر عدم کفایت الزم در سواالت چند گزینه ای 
نعش و  تياهم آزمون های برگزار شده و همچنين

 یو توانمند یآموزش و لزوم آگاه ندیدر فرا یابيارزش

 وثری مابیعملکرد آنان در ارز بودبهو دانشگاهها  دياسات

برگزاری دوره های آموزشی مستمر و پایش  ،رانيفراگ
 آزمون ها تيفيارتعا و بهبود ک منظم سواالت با هدف

 یبرگزار دفه نیا تحعق یبرا  پيشنهاد می گردد.

واالت استاندارد بانک س جادیطرح سوال و ا یکارگاهها
است که مراکز  ستهیشا نياست. همچن یضرور

 یادوار یبا بررس یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

 یو ارائه بازخوردها دياسات یا نهیسواالت چند گز

مک ک یا نهیسواالت چند گز تيفيبهبود ک بهمناسب 
 کنند. 

 یریگ جهینت
 میک یمطالعه نشان داد که شاخص ها نیا جینتا

 یالزم برخوردار نم تیاز کفا یسواالت مورد بررس

بوده و  فيآزمون ها ضع زيو تم یدشوار بیباشد. ضر

که  یاست بنحو نیيپا یانحراف یها نهیگز ضریب تاثير
 یانحراف نهیگز یسوم سواالت دارا کیاز  شيب

ت پاسخ درس عیزتو نيب نيباشند. همچن ینامناسب م

 دروجود ندا یبطلوتعادل م یهای انحراف نهیگز نيدرب
الزم برخوردار  تيفيو در مجموع سواالت آزمون ها از ک

 ییباشند. از آنجا یو اصالح م ینيبازب ازمندينبوده و ن

 یدر ارتعا یادیز تيسواالت آزمون ها اهم ليکه تحل

 یاه افتهی دوارنديام سندگانیآزمون ها دارد، نو تيفيک
 ديمناسب توجه اسات ییمطالعه به عنوان الگو نیا

آزمون ها جلب  ليتحل ندیفرا تيدانشگاهها را به اهم

مون آز طیو بهبود شرا تيفيک ینموده و منجر به ارتعا
 ها گردد.

جوز الزم از کميته اخالق در جهت انجام این مطالعه م

های زیسات پزشاکی دانشاگاه علوم پزشاکی      پژوهش

ا اهااااواز باااا  جااااناااادی شاااااااپااااور  
 .شد دریافت IR.AJUMS.REC.1397.609 کد
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Abstract: Considering the widespread use of MCQs in assessment of medical 

students, present study was conducted to item analyze of MCQs in immunology 

department at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2017. In this 
descriptive cross-sectional study, the data of MCQs designed by immunologica l 
faculties that corrected by the OP-Scan was assessed and explored the difficulty 

index, discrimination index and distractor options (808 MCQs). Then, data were 
analyzed using descriptive statistics and Pearson coefficient. The results showed 

the average of difficulty index of the MCQs was 0.59 ± 0.25, and 46.2% of the 
MCQs had a suitable difficulty. The average of the discrimination index of the 
MCQs was 0.25 ±0.24 and 57.3% of the MCQs had a discrimination index. 

Accordingly, a Combination of the two difficulty and discrimination indices 
showed that only 248 MCQs (30.7%) were ideal. 1525 distractor option (62.9%) 
were functional distractor (FD) and 889 (37%) were non-functional distractor 

(NFDs). The findings showed that the MCQs required to be reviewed and 
improved.  

 

Keywords: MCQs, Item analysis, difficulty index, discrimination index, distractor 

options. 
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