مجلهی توسعهی آموزش جندی شاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال نهم ،شمارهی  ،2تابستان 79

بررسي تحليلي شاخص های کمي آزمون های چند گزينه ای گروه ايمني شناسي دانشكده
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز
عبدالحسین شکورنیا*  :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
مهری غفوریان :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
علی خدادادی :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
عطاء اهلل غدیری :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
افشین آماری :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
چکیده :با توجه به ا ستفاده گ سترده از سواالت چند گزینه ای در ارزیابی دان شجویان پز شکی ،پژوهش
حا ضر به منظور برر سی تحليلی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شنا سی دان شگاه علوم پز شکی
جندی شاااپور اهواز در سااال  6971انجام گرفت .در این مطالعه توصاايفی معطعی ،اطالعات مربوط به
آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شااناس ای که با دسااتگاه . OP-Scanتصااحيش شااده بود مورد
بررسی قرار گرفت(  808سوال) .ضریب دشواری ،ضریب تميز و گزینه های انحرافی محاسبه گردید .داده
ها با استفاده از آمار توصيفی و ضریب همبستگی پيرسون تحليل شد .ميانگين ضر یب دشواری سواالت
 0 /27 ±0 /22بود و  61/2درصد سواالت ضریب دشواری مناسب داشتند .ميانگين ضریب تميز سواالت
 ./22 ±0 /26بود و  29 /9در صد سواالت ضریب تميز منا سب دا شتند  .تجميع ضریب د شواری و تميز
سواالت نشان داد که فعط تعداد  268سوال(  90 /9درصد) از سواالت چند گزینه ای ایده آل می باشند.
تعداد  6222گزینه (  ) %12 /70از  2626گزینه مورد بررسااای گزینه انحرافی مناساااب ( Functional
 ) distractor=FDو  ) %99 /0 887گااز یاانااه انااحاارافاای نااامااناااسااااب( Non-functional
 ) distracters=NFDsبودند .یافته ها ن شان داد که در مجموع سواالت از کيفيت الزم برخوردار نبوده
و نيازمند بازبينی و اصالح می باشند.
واژگان کلیدی :سااواالت چند گزینه ای ،تحليل آزمون ،ضااریب دشااواری ،ضااریب تميز ،گزینه های
انحرافی ،ارزشيابی آموزشی.

*نویسندهی مسؤول :عضو هيأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: shakurnia@yahoo.com
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مقدمه
ارزشيابی جزء الینفک آموزش و یادگيری است .در
آموزش پزشکی ارزشيابی دانشجویان به روشهای
مختلف انجام می شود .یکی از این روش ها استفاده از
آزمون های چند گزینه ای می باشد .آزمون های
چندگزینه ای رایج ترین نوع آزمون کتبی می باشند
که از حدود پنج دهه قبل در آزمون های کتبی
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 ،2069امين و همکاران  .) 2066در این فرایند ،مدرس
با بررسی سواالت امتحانی سعی می کند ضمن تحليل
سواالت امتحانی ،سؤاالت مناسب را انتخاب و سؤاالت
نامناسب را اصالح و یا حذف نماید .و در نهایت با
تجزیه و تحليل نتایج آزمون ها و گزینش سؤاالت
مناسب و تدوین یک بانک سؤال جامع روایی و پایایی
آزمون ها را افزایش دهد .هدف از مطالعه حاضر بررسی
شاخص های کمی سواالت چند گزینه ای طراحی شده

بوردهای تخصصی در جهان مورد استفاده قرار می
گيرند .در ایران نيز در دانشگاههای علوم پزشکی آزمون
های چندگزینه ای متداول ترین آزمون ها در ارزشيابی

در بخش ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصيلی 6971

دانشجویان می باشند (وندربلت و همکاران ،2069

بوده است.

کوهپا یه زاده و همکاران  ،2062ابوزید و همکاران
.) 2069

روش کار
در این مطالعه توصيفی -تحليلی سواالت آزمون

الزمه تهيه سواالت چند گزینه ای مناسب ،آشنایی
کامل با اصول طراحی این سواالت بویژه نحوه تدوین
صحيش پایه سوال و انتخاب گزینه های انحرافی برای

های چند گزینه ای که توسط اساتيد گروه ایمنی
شناسی برای ارزیابی دانشجویان رشته های پزشکی،
دندانپزشکی ،داروسازی ،علوم آزمایشگاهی و پرستاری

هر سوال می باشد .به همين دليل بعد از برگزاری
آزمون های چندگزینه ای ،بررسی کيفيت این آزمون

مامایی در ترم تحصيلی اول و دوم سال 6972 -71در
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طراحی شده

و تجزیه و تحليل سؤاالت از نظر شاخص های کمی و
کيفی برای تعيين سؤاالت مناسب و تشکيل بانک
سؤال و بویژه استاندارد سازی این آزمون ها در

بود مورد بررسی قرار گرفت.
داده های مطالعه از بانک تصحيش اوراق امتحانی واحد
ماشينی معاونت آموزشی دانشگاه بدست آمد .پس از

دانشگاهها و مراکز آموزشی ضروری است (مکوبری
 ،2066کارکال و کانداپور  ،2061شکورنيا و همکاران
 ،2060 aپاتل .) 2069

برگزاری آزمون ،پاسخنامه های تک تک دانشجویان با
دستگاه  OP-Scanقرائت و با نرم افزار ویژه تجزیه و
تحليل سواالت چند گزینه ای آناليز شده و نتایج

در تحليل سواالت چند گزینه ای با تعيين شاخص های
کمی سواالت از قبيل ضریب دشواری ،ضریب تميز و
گزینه های انحرافی ،کيفيت سواالت چند گزینه ای

تحليلی هر آزمون به صورت ی ک بانک مجزا در
کامپيوتر ذخيره شد.
گزارشات ارزیابی حاصل از تجزیه و تحليل سواالت چند

مورد ارزیابی قرار می گيرد  .و سپس سواالت نامناسب
اصالح و یا حذف می شوند .گزارشات مختلف از بررسی
سواالت چند گزینه ای در مراکز آموزشی نشان می

گزینه ای شامل ،مشخصات روانسنجی آزمون اعم از
ضریب دشواری ( ) Difficulty Indexو قدرت تميز
( ) Discrimination Indexهر یک از سواالت

دهد که درصد باالیی از این سواالت نيازمند بازبينی و
اصالح می باشن د (پاتيل و همکاران  ،2069درخشان و

آزمون ها ،فراوانی پاسخ گویی دانشجویان به هر یک از
گزینه های انحرافی ( ) options distractorsو

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

همچنين محل قرار گرفتن پاسخ صحيش در بين گزینه
های مختلف بود .سپس این مشخصه ها و آماره های

تحليل آزمون ها و ارائه بازخورد به طراحان سوال و

فوق با توجه به استانداردهای آزمون های پيشرفت

آموزش روش های مناسب طراحی سوال ميتوان به
ارتعاء و بهبود کيفيت سواالت آزمون ها کمک کرد

تحصيلی از قبيل ضریب دشواری و تميز سوال و گزینه
های انحرافی مورد بررسی و تحليل قرار گرفت.

(درخشان و همکاران  ،2062مهياری و بيگلرخانی
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شاخص دشواری عبارت است از نسبت افرادی که به
یک سوال پاسخ صحيش داده اند .شاخص دشواری ی ک
شاخص وارونه است .هر چه معدار این شاخص کوچکتر
باشد سوال مشکل تر و هرچه معدار آن بزرگتر باشد

ميزان تاثير گزینه های انحرافی مورد ارزیابی قرار می
گيرد  .در هر سوال چهار گزینه ای تعداد گزینه های
انحرافی نامناسب از یک تا سه متغير است .اگر در ی ک
سوال چهار گزینه ای ،تعداد گز ینه های انحرافی

سوال آسان تر است .سطش دشواری مطلوب برای ی ک

نامناسب( ) NFDsبه ترتيب سه ،دو ،ی ک و یا صفر

سوال بدون توجه به نوع سوال حدود  20درصد (بين
 %90تا  ) %90در نظر گرفته می شود .ضریب دشواری

باشد ،ضریب تاثير یا کارایی ( ) DEآن سوال 99 /9 ، %0
 % 11/1 ، %و  %600در نظر گرفته می شود (تارانت و

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

همکاران .) 2007

از  0 /9خيلی آسان در نظر گرفته می شود (مخرجی
و الهيری .) 2062

آزمون ها و سواالت مورد بررسی بدون نام و مشخصات
فردی بود و کليه مالحظات اخالقی در این مطالعه از

قدرت تميز سوال عبارت است از ميزان قدرت سوال در
تفکي ک آزمون شوندگان دارای نمره باال ،از آزمون

جمله محرمانه بودن اطالعات فردی رعایت شد.
داده ها به کمک نرم افزار  SPSSو ب ا استفاده از آمار

شوندگان دارای نمره پائين  .هرچه معدار ضر یب تميز
بزرگتر باشد سوال از توان بيشتری در جدا کردن گروه
قوی و ضعيف برخوردار می باشد .ضریب تميز کمتر از

توصيفی از قبيل فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف
معيار و آزمون های مجذور کای و ضریب همبستگی
پيرسون تجز یه و تحليل شدند و معادیر  pکمتر از

 0 /2ضعيف 0 /2 ،تا  0 /96مناسب و باالتر از  0 /92عالی
در نظر گرفته شد (کویينگرین و آرهين .) 2069
برای نشان دادن سواالت ایده ال از تجميع دو ضریب

 0 /02معنی دار در نظر گرفته شد.

دشواری و تميز سواالت استفاده می شود .سواالت چند

یافته ها
در مجموع  808سوال چند گزینه ای درس ایمنی

گزینه ای ایده ال ،سواالتی هستند که ضریب دشواری
 0 /90تا  0 /90؛ و ضریب تميز باالتر از  0 /26داشته

شناسی مورد بررسی قرار گرفت .این سواالت توسط
اساتيد گروه ا یمنی شناسی تهيه شده و جهت ارزشيابی
دانشجو یان رشته های مختلف در طول یکسال

باشند (هينگرجو و جليل .) 2062
هر سوال چهار گز ینه ای دارای یک گزینه کامال درست
و سه گزینه نادرست می باشد که به این سه گزینه

تحصيلی مورد استفاده قرار گرفت .ميانگين ضریب
دشواری سواالت مورد بررسی  0 /27 ±0 /22بود و 61/2
درصد سواالت ضریب دشواری مناسب داشتند.

اصطالحا گزینه های انحرافی گفته می شود .گزینه
های انحرافی بایستی به گونه ای تهيه شوند که بتوانند
نظر تعدادی از آزمون شوندگان(دانشجو یان ) را به خود

ميانگين ضریب تميز سواالت  ./22 ±0 /26بود و 22 /1
درصد سواالت ضریب تميز مناسب داشتند (جدول .)6
تجميع ضریب دشواری و تميز سواالت نشان داد که

جلب کنند .به گزینه هایی انحرافی که بتوانند حداقل
نظر  %2آزمون شوندگان را به خود جلب کنند ،گزینه

فعط تعداد  268سوال(  90 /9درصد) از سواالت چند
گزینه ای ایده آل می باشند .و تعداد  210سوال( 17 /9
درصد) فاقد این ویژگی می باشند.

های انحرافی مناسب( functional or effective
 ) distractor=FDsو به گزینه های انحرافی که نظر
کمتر از  %2آزمون شوندگان را به خود جلب کنند

از تعداد  2626گزینه انحرافی در سواالت چند گزینه
ای مورد بررسی ،تعداد  )%12 /70 ( 6222گزینه انحرافی

گزینه های انحرافی نامناسب ( non-functional
 ) distractor=NFDsگفته می شود .در تحليل تاثير

مناسب( ) FDو تعداد  )99 /%60 ( 877گزینه انحرافی
نامناسب( ) NFDبودند .بنابراین ،در مجموع ميانگين

یا کارایی گز ینه های انحرافی ( Distractor

ضریب تاثير گزینه های انحرافی ( (DEدر سواالت

 ) Efficiency=DEکه بر اساس تعداد گز ینه های
انحرافی نامناسب( ) NFDsاز  %600 -0متغير است

مورد بررسی  12 /8درصد بود.
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از مجموع  808سوال چند گزینه ای مورد بررسی ،در
 297سوال(  ) %96 /2هر سه گزینه انحرافی مناسب
بودند و تعداد  227سوال(  ) %12 /2دارای  2 ،6و یا 9
گزینه انحرافی نامناسب بودند؛ تعداد 212

رابطه مثبت معنی داری نشان داد ( ، r =0 /228
 .) p = 0 /0006یعنی با افزایش تعداد گزینه های
انحرافی نامناسب ضریب دشواری سوال نيز افزایش می
یابد ،به عبارت دیگر هرچه تعداد گزینه های انحرافی

سوال(  ) %92 /6دارای  6گزینه انحرافی نامناسب616 ،

نامناسب در یک سوال افزایش پيدا می کند از درجه

سوال(  ) %20 /9دارای  2گزینه انحرافی نامناسب و در
 609سوال(  ) %62 /9هر سه گزینه انحرافی نامناسب

دشواری آن سوال کاسته می شود و سوال آسان تر می
شود .همچنين بين ضریب دشواری و ضریب تميز

بودند.

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

ضریب همبستگی پيرسون بين ضریب دشواری
سواالت و تعداد گزینه های انحرافی نامناسب() NFDs

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

جدول شماره  .1توزيع فراوان ي ضريب دشواری و ضريب تميز سواالت چند گزينه ای
ضريب تاثير گزينه های

درصد

تعداد

تعريف

مقادير ضريب دشواری

25/52

41/2

441

مشکل

> 3/03

28/88

14/5

020

مناسب

3/03 - 3/23

13/12

01/4

044

آسان

< 3/23

22/45

15/2

012

ضعیف

> 3/53

42/80

52/4

532

مناسب

3/53 - 3/01

23/58

04/2

524

قوی

< 3/02

انحرافي() DE

مقادیر ضریب تمیز

در نمودارهای شماره  6و  2توزیع فراوانی گز ینه های

شود تعداد سواالت با گزینه های انحرافی نامناسب تر

انحرافی در سواالت با درجه دشواری و درجه تميز

در سواالت آسان بيشتر و در سواالت با درجه تميز

مختلف نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می

باالتر کمتر است.

0 NFD

2 NFD

1 NFD

3 NFD
100
0

آسان

دشوار

مناسب

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

0 NFD

2 NFD

1 NFD
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نمودار  . 2درصد فراواني گزينه های انحرافي نامناسب در سواالت چند گزينه ای با ضريب تميز متفاوت

توزیع فراوانی چينش پاسخ های درست بين گزینه
های انحرافی در سواالت مورد بررسی وضعيت نرمال

نداشت .درصد فراوانی پاسخ درست در  22 /6درصد
سواالت گزینه ”الف“ ،در  92 /9درصد گزینه ”ب“ در
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 26 /7درصد گزینه ”ج“ و در  29درصد گزینه ”د“ بود.
معایسه توز یع فراوانی گزینه درست در محل های
مختلف (گزینه های الف ،ب ،ج و د) نشان داد که
فراوانی قرار گرفتن پاسخ درست در گزینه ”ب“ بطور

همکاران(  ) 2069در مطالعه ای با بررسی  20سوال
چند گزینه ای گزارش کرده اند که  62سوال() %92
سواالت دارای ضریب دشواری مناسب می باشند که
معادیر گزارش شده در معایسه با این مطالعه باالتر

بيشتر

است .بطور کلی یک آزمون چند گزینه ای باید به

معنی داری

از

گزینه های

دیگر

است( .) p=0 /006

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

یافته های این مطالعه اطالعات ارزشمندی در ارتباط
با کيفيت سواالت چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی
فراهم نمود .آزمون های چند گزینه ای یکی از روش

مدرس ممکن است موجب تالش کمتر دانشجویان

بحث

های موثر در ارزشيابی دانشجویان می باشند؛ اما این
موثر بودن به طراحی صحيش و بهبود مستمر این
سواالت از طریق تحليل آزمون بستگی دارد .این فرآیند
ميتواند منجر به بهبود کيفيت سواالت و افزایش مهارت
مدرسين در آزمون های بعدی شود( .رید و همکاران
 ،2009شکورنيا و همکاران  ،2060 bیوسف و تایب
.) 2066
یافته های این مطالعه نشان داد در مجموع بيش از 20

برای یادگيری محتوای درسی بشود و این موضوع می
تواند منجر به ارتعاء نامناسب دانشجویان شود و این
موضوع می تواند برای رشته های علوم پزشکی که در
آینده عهده دار امر بهداشت و درمان هستند نتایج
زیانباری را متوجه جامعه کند .در مجموع یافته های
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
الزم برخوردار نبوده و نيازمند تحلي ل و پایش مستمر
می باشند .تشکيل بانک سواالت در گروههای آموزشی
از طریق تحليل ادواری سواالت و حذف سواالت

درصد سواالت مورد بررسی درجه دشواری خيلی ساده
و یا خيلی مشکل دار ند و در محدوده سواالت مناسب
و با ضریب دشواری  0 /9تا  0 /9قرار نمی گيرند.

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

تشنيزی و همکاران نيز در بررسی سواالت آزمون های
چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گزارش
نمودند که حدود  20درصد سواالت دارای درجه

در بررسی کيفيت سواالت چند گزینه ای عالوه بر
سطش دشواری سواالت ،شاخص تميز نيز نعش مهمی
دارد و می تواند کمک بزرگی برای طراحان سواالت

دشواری مناسب بودند (حسينی تشنيزی و همکاران
 .) 2060بررسی سواالت چند گزینه ای آزمون
دستياری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان داد که

باشد .در این مطالعه کمتر از نيمی از سواالت ( ،)%62 /9
قدرت تميز پایين یا ضعيف داشتند .اگر قدرت تميز
سوال پایين تر از  0 /2و یا منفی باشد ،مفهوم آن این

کمتر از دو سوم سواالت آزمون ها درجه دشوار ی
مناسب داشتند (درخشان و همکاران  .) 2061نتایج
مطالعات مشابه در هند و عربستان نيز درجه دشوار ی

است که افراد ضعيف بهتر از افراد قوی توانسته اند به
آن سوال پاسخ بدهند و احتماال آن سوال اشکال فنی
و یا ساختاری داشته است و باید مورد تجدید نظر قرار
گرفته ،اصالح شده و یا در آزمون های بعدی کنار

مناسب سواالت چند گزینه ای را در حد  20درصد
گزارش کرده اند (الفاکی و همکاران  ،2062گاجر و

گذاشته شود (پاتل  .) 2069بررسی شاخص های کمی

همکاران  .) 2066که تا حدودی با یافته های این
مطالعه همخوانی دارد .در یافته های برخی مطالعات

سواالت چند گزینه ای در دانشگاههای علوم پزشکی
قزوین ،کاش ان و گلستان نشان داده است که بيش از

دیگر فراوانی سواالت با ضریب دشواری مناسب باالتر

نيمی از سواالت طراحی شده از قدرت تميز مناسبی

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

برخوردار نبودند و علت آن عدم آگاهی کافی اساتيد و
شيوه نامناسب طراحی سواالت معرفی شده بود
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شکورنیا و همکاران

(درخشان  ،2061وکيلی  ،2009ساناجو و همکاران
.) 2060
یافته های ا ین مطالعه همچنين نشان داد که بين دو
شاخص ضریب دشواری و ضریب تميز رابطه خطی

که باالتر از معادیر مطالعه ما می باشد و نشاندهنده
مهارت باالتر مدرسين در تهيه چند گزینه ای می باشد
(هينگرجو و جليل .) 2062
در طراحی سوال چند گزینه ای ابتدا ریشه سؤال ،بعد

معکوسی وجود دارد بنحوی که با افزایش ضریب

پاسخ درست سوال(گزینه صحيش ) و در نهایت تعدادی

دشواری (آسان تر شدن سوال ) ضریب تميز سوال کمتر
می شود .پورميرزا در کرمانشاه ،مارتا در مالزی و پاندی

پاسخ نادرست(گزینه های انحرافی) نوشته می شوند.
مشکل ترین بخش تهيه سواالت چند گزینه ای طراحی

در اندونزی نيز در مطالعات خود بين این دو شاخص

گزینه های انحرافی مناسب می باشد .گزینه های

یک رابطه خطی معکوس گزارش کرده اند که با یافته
های این مطالعه همخوانی دارد (مارتا و همکاران

انحرافی نعش مهمی در فرا یند طراحی و کيفيت
سواالت چند گزینه ای دارند و اگر به درستی تهيه

 ،2007پاندی و همکاران  ،2069پورميرزا و همکاران
 .) 2062بر این اساس می توان بيان داشت که با

شوند اعتبار این آزمون ها را افزایش می دهند .از طرف
دیگرگز ینه های انحرافی نامناسب منجر به افت کيفيت

طراحی سواالت آسان ،قدرت آزمون ها در تفکي ک
دانشجویان با عملکرد تحصيلی باال از دانشجویان با
عملکرد تحصيلی پایين که به طور شانسی به سواالت

سواالت شده زیرا قادر به تمایز بين دانشجویان با
عملکرد تحصيلی متفاوت نمی باشند .اگر گزینه های
انحرافی با توجه به اشتباهات و کج فهمی های متداول

پاسخ می دهند کاهش می یابد .نتایج یک مطالعه به
ارتباط ضعيف ضریب دشواری و ضریب تميز و قرار
گرفتن بهترین ضریب تميز در محدوده  0 /0 -1/8یعنی

دانشجویان تهيه شوند ،منبع بسيار مناسبی برای
تشخيص مشکالت دانشجویان خواهند بود .تهيه و
طراحی گزینه های انحرافی در سواالت چند گزینه ای

سواالت دارای درجه دشواری متوسط اشاره نموده است

کار مشکلی است .کيفيت یک سؤال چند گزینه ای به

و بيان داشته است که این رابطه منعکس کننده این
اصل است که طراحان سواالت چند گزینه ای عالوه بر

شيوایی گزینه های انحرافی آن بستگی دارد (فو
همکاران  ،2062مکرچيان .) 2066

درجه دشواری سوال با ید به قدرت تميز آن نيز توجه
کنند زیرا نمی توان به صرف طراحی کردن سواالت
دشوار قدرت تميز آزمون را افزایش داد (پاندی و

در این بررسی از تعداد  2626گزینه انحرافی،
تعداد
و
 ) %12/70 ( 6222مناسب() FD
 ) %99/60 ( 877نامناسب( ) NFDبودند .یعنی بيش از

همکاران  .) 2069هينگرجو ( ) Hingorjoمعتعد است
که ی ک آزمون چند گزینه ای ایده آل باید دارای درجه
دشواری متوسط ،ضریب تميز باال و گزینه های انحرافی

ی ک سوم گزینه های انحرافی نامناسب بودند .بررسی
گزینه های انحرافی سواالت چند گزینه ای در مطالعه
مشابهی در کشور هند نيز نشان داد که  %92 /9گزینه

مناسب( ) functioning distractorsکمتر از 9
باشد (هينگرجو و جليل .) 2062

های انحرافی در سواالت چند گزینه ای نامناسب بودند
که تا حدود زیادی با نتایج این مطالعه همخوانی دارد

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

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

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

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

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

بررسی بوده باشد .مطالعه انجام شده توسط نمدو
( ) Namdeoو همکاران از  92سوال مورد بررسی

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

تعداد  92سوال(  ) %61/6دارای گزینه انحرافی مناسب

درصد گزارش کرده اند که تا حدودی با یافته های این
مطالعه همخوانی دارد (گاجر و همکاران  ،2066مهتا و
مخاسی  .) 2066اما در مطالعه دیگری در پاکستان

و  60سوال(  ) %29 /6دارای گزینه انحرافی نامناسب
بودند (نمدو و روت  .) 2061در مطالعه دیگری توسط
دوسا و همکاران بررسی  68سوال چند گزینه ای نشان

فراوانی سواالت ایده ال  16درصد گزارش گردیده است

داد که حدو دو سوم(  ) %96 /9گزینه های انحرافی در
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سواالت مناسب و  %22 /9نامناسب بودند (دوسا و
همکاران .) 2069
این مطالعه نتایج بررسی های قبلی در ارتباط با تاثير
گزینه های انحرافی نامناسب بر ضریب دشواری

ترتيب  90 /28درصد و  22 /12درصد بود که با نتایج
دیگر مطالعات انجام شده همخوانی دارد (مهتا و
مخاسی  ،2066مخرجی و الهيری .) 2062
تحليل گزینه های انحرافی در سواالت چند گزینه ای

سواالت چند گز ینه ای را تایيد کرد (تارنت و وار

و تهيه گزینه های انحرافی مناسب می تواند درجه

 .) 2062یافته های ا ین مطالعه هماهنگ با نتایج
مطالعات مشابه انجام شده در پاکستان و عربستان

دشواری و تميز سواالت چند گزینه ای را افزایش داده
و باعث بهبود کيفيت آزمون های چند گز ینه ای شود.

نشان داد که با افزایش تعداد گزینه های انحرافی

بنابراین باید در پایش سواالت یک آزمون در کنار

نامناسب درجه دشواری سواالت چند گزینه ای کاهش
می یابد (هينگرجو و جليل  ،2062عبدالغنی و

پا یایی آزمون ،ضریب دشواری و ضریب تميز به گزینه
های انحرافی نيز اهميت داده شود.

همکاران  .) 2066 aدر مطالعه دیگری نيز نشان داده
شده است که سادگی سواالت چند گزینه ای می تواند

یکی از نگرانی ها یی که همواره در مورد سواالت چند
گزینه ای وجود داشته و به عنوان یکی از معا یب این

روی قدرت تميز این سواالت تاثير گذار باشد
(عبدالغنی و همکاران .) 2066 b
بطور کلی یافته های ا ین مطالعه نشان می دهد که

آزمون ها مطرح گردیده پاسخ حدسی به سواالت است
بنحوی که گاهی آزمون شوندگان با دانش کم با حدس
به پاسخ درست می رسند و این امر باعث کاهش اعتبار

افزایش تعداد گزینه های انحرافی نامناسب () NFDs
روی کيفيت سواالت چند گزینه ای تاثير می گذارد .با
افزایش تعداد گزینه های انحرافی نامناسب () NFDs

این آزمون ها می شود .راهکارهای مختلفی برای رهایی
از این مشکل ارائه شده است .محل قرار گرفتن گزینه
درست و توزیع متوازن آن بين گزینه های انحرافی از

ضریب دشواری سوال افزایش می یابد(سوال آسان می

مواردی است که در طراحی این آزمون ها مورد تاکيد

شود) و ضریب تاثير گزینه های انحرافی ( ) DEکاهش
می یابد؛ برعکس با افزایش تعداد گزینه های انحرافی

قرار گرفته است (کارنجی  ،2069اسنل و همکاران
 ،2062مرتاض هجری و همکاران  .) 2066نتایج ی ک

مناسب ( ) FDsدر سواال ت چند گزینه ای ضریب
دشواری سوال کاهش می یابد(سوال مشکل می شود)
و ضریب تاثير گزینه های انحرافی افزایش می یابد .در

مطالعه نشان داده است که محل قرار گرفتن گزینه
درست در سواالت چند گزینه ای روی ضریب دشواری
سوال تاثير دارد (حسينی و بعایی  .) 2069کارشناسان

این مطالعه ميانگين ضریب تاثير گزینه های انحرافی
در سواالت مشکل  92 /22درصد و در سواالت آسان
 60 /69درصد بود که با نتایج مطالعه مخرجی و

توصيه می کنند که برای جلوگيری از حدس کورکورانه
پاسخ سواالت ،محل قرار گرفتن گزینه درست بایستی
بطور تصادفی انتخاب شده و بين گزینه های

همکاران که ضریب تاثير گزینه های انحرافی را در
سواالت مشکل و آسان به ترتيب  89 /96درصد و

مختلف(الف ،ب ،ج و د) توزیع متعادل وجود داشته
باشد .بنحوی که توزیع پاسخ درست در ا ین آزمون ها

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

در هر ی ک از گزینه های ”الف ،ب ،ج و د“ بطور مساوی
 %22باشد (تارنت و وار  .) 2062معایسه توزیع فراوانی

یافته های مطالعه همچنين نشان داد که تعداد گزینه

پاسخ درست در گزینه های مختلف در این مطالعه

های انحرافی نامناسب ( ) NFDsروی ضریب تميز
سواالت تاثير دارد بنحوی که با افزایش تعداد گزینه

تفاوت معنی داری نشان داد بنحوی که حدود ی ک سوم
پاسخ های درست(  ) %92 /9در گزینه ”ب“ قرار گرفته

های انحرافی نامناسب ( ) NFDsضریب تميز سوال

بود .این یافته با نتایج مطالعه ای که در دانشگاه علوم

کاهش می یابد و قدرت تميز سوال کم می شود .ضریب
تاثير گزینه های انحرافی در سواالت قوی و ضعيف به

پزشکی جندی شاپور اهواز توسط شکورنيا انجام شد
همخوانی دارد (شکورنيا و الهام پور .) 2062
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Elfaki, OA, Bahamdan, KA, Al-Humayed,
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Department of Internal Medicine, College
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Sudan Medical Monitor, Vol.10, No.4,
Pp.123-134.

با توجه به یافته های این مطالعه و مطالعات مشابه
مبنی بر عدم کفایت الزم در سواالت چند گزینه ای
آزمون های برگزار شده و همچنين اهميت و نعش
ارزشيابی در فرایند آموزش و لزوم آگاهی و توانمندی
اساتيد دانشگاهها و بهبود عملکرد آنان در ارزیابی موثر
 برگزاری دوره های آموزشی مستمر و پایش،فراگيران
منظم سواالت با هدف ارتعا و بهبود کيفيت آزمون ها
 برای تحعق این هدف برگزاری.پيشنهاد می گردد
کارگاههای طرح سوال و ایجاد بانک سواالت استاندارد
 همچنين شایسته است که مراکز.ضروری است
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با بررسی ادواری
سواالت چند گز ینه ای اساتيد و ارائه بازخوردهای
مناسب به بهبود کيفيت سواالت چند گزینه ای کمک
.کنند

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص های کمی
سواالت مورد بررسی از کفایت الزم برخوردار نمی
 ضریب دشواری و تميز آزمون ها ضعيف بوده و.باشد
ضریب تاثير گزینه های انحرافی پایين است بنحوی که
بيش از یک سوم سواالت دارای گزینه انحرافی
 همچنين بين توزیع پاسخ درست.نامناسب می باشند
دربين گزینه های انحرافی تعادل مطلوبی وجود ندارد
و در مجموع سواالت آزمون ها از کيفيت الزم برخوردار
 از آنجایی.نبوده و نيازمند بازبينی و اصالح می باشند
که تحليل سواالت آزمون ها اهميت زیادی در ارتعای
 نویسندگان امي دوارند یافته های،کيفيت آزمون ها دارد
این مطالعه به عنوان الگو یی مناسب توجه اساتيد
دانشگاهها را به اهميت فرایند تحليل آزمون ها جلب
نموده و منجر به ارتعای کيفيت و بهبود شرایط آزمون
.ها گردد
جهت انجام این مطالعه م جوز الزم از کميته اخالق در
پژوهش های زیسات پزشاکی دانشاگاه علوم پزشاکی
جااااناااادی شاااااااپااااور اهااااواز بااااا
. دریافت شدIR.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 immunolo gy
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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