
Item Analysis in Student 
Assessment 
 تحلیل آزمون ها



 تعين و سوالها تك تك وارسي آزمون تحليل از هدف

  سوالهاي تحليل در آنهاست هاي نارسايي و دقت ميزان

 همه كيفيت و آزمون يك ضعف و قوت نقاط ، آزمون

  اساتيد، كه است الزم بنابراين ميشود تعيين آن سوالهاي

  با و كنند تحليل را آن سوالهاي ، آزمون هر اجراي از پس

  بهبود و درآزمون نظر تجديد به حاصل نتايج از استفاده

  .نمايند اقدام سواالت كيفيت
 



 ضريب سهولت

Facility Index 

  پاسخ سوال يك به كه گروه، كل افراد از نسبتي :تعريف• 
 است يك تا صفر بين آن ميزان و .اند داده صحيح

  را يك سوال "مثال خاص آيتم يك گروه افراد تمام اگر •
   .است 1 ما  Facility Index گوييم مي باشند زده درست

 .است آسان آيتم آن يعني 1 = (FI) اگر•

  و 0 = (FI) گوييممي باشند زده غلط را سوال يك همه اگر •
   .است مشکلي آيتم يك آيتم اين كه است اين آن معني

 سوال آن باشد نزديکتر 1 به سهولت ضريب اندازه هر لذا•
 .است آسانتر

 



 فرمول محاسبه

Facility Index 

 
 نسبت افراد قوي كه به يك سوال پاسخ صحيح داده اند

+ 
 پاسخ صحيح داده اندسوال به يك ضعيف كه نسبت افراد 

 
2 

FI= 



 ضريب دشواري

Difficulty Index 

كل آزمون شوندگاني كه به يك سؤال درصد  :تعريف• 
 .مي دهند جواب درست

  تعدادآزمون اگر دشواري ضريب محاسبه براي•
  دو به را آزمون هايبرگه نفرباشد، 20≤ شوندگان

 .كنيم مي تقسيم پايين و باال دسته
 گروه براي رقم بهترين نفرباشد، 40 از بيش تعداد اگر•

 .است%27 پايين و باال
 انتخاب را درصد 33 تا 25 از توان، مي كلي بطور•

 .نمود

 



 فرمول محاسبه 

Difficulty Index 

 داده اند صحيحپاسخ گروه قوي تعداد افرادي كه از 
+ 

 داده اندصحيح پاسخ ضعيف گروه تعداد افرادي كه از 

 
 ضعيفكل تعداد افراد گروه  +قويكل تعداد افراد گروه 

DI= 



 

 
 

    

 2 11 20 

 4 4 5 

 15 9 18 ج

 0 0 1 

    

5.048918 DI



 ،سؤال باشد باالتر دشواري ضريب هرچه بنابراين•
 .است تر آسان

  نزديك 0/5 به كه است آن مناسب دشواري ضريب•
 .باشد

 حداكثر 0/7 تا 0/3 بين دشواري هاي ضريب بطوركلي•
 دست به شوندگان آزمون بين تفاوت باره در را اطالع

 .دهند مي

 



Discrimination Index (DI) 

 ضریب افتراق

 
  يا قوي گروه افراد از نسبتي تفاضل حاصل•

High score group آيتم يك به كه 
  ضعيف گروه افراد از اند داده درست پاسخ

  آيتم همان به كه Low score group  يا
 .اند داده درست پاسخ

 

•   



Discrimination index 

(باال يا پايين)تعدادافراد يك گروه   

 داده اند صحيحپاسخ گروه قوي تعداد افرادي كه از 
- 

 داده اندصحيح پاسخ گروه ضعيف تعداد افرادي كه از 

Discrimination index= 



 

 
 

    

 2 11 20 

 4 4 5 

 15 9 18 ج

 0 0 1 

    

375.024918 DI



 (باال%25) مان High score group افراد همه را آيتم يك اگر•
 Low افراد همه و يك شود مي افراد نسبت پس باشند زده درست

score group شود مي هم اين باشند زده درست را اين هم مان 
 :بنابراين يك

 DI= 1-1= 0 
 درست را خاص آيتم اين مان High score group افراد همه اگر•

 غلط را آيتم اين مان Low score group افراد همه و باشند زده
 :شند با زده

DI= 1-0= 1 
 Discrimination Index مقدار ترين مثبت و ميزان بيشترين يك•

 ضعيف و قوي افراد بين تواند مي خوب خيلي آيتم اين و باشند مي
 .است آل ايده و مطلوب بسيار آيتم اين و بدهد تمايز

 



  است ارزش بي تنها نه آيتم اين شود منفي افتراق ضريب گرا•
   .باشد مي ما آزمون ي كننده مخدوش بلکه

  را آن ضعيف افراد و اند زده اشتباه را آيتم آن قوي افراد زيرا•
   .اند زده درست

 است -1 تا 1 بين افتراق ضريب•
 Discrimination Index مقدار كمترين يك منفي •

 آيتم اين كند مي كار ما هدف معکوس جهت در و است
 نمره دادن دست از و ضعيف افراد براي نمره كسب موجب

 .شود حذف بايد حتماً و است قوي افراد براي



تحليل
Discrimination index 

Discrimination Index > 0       

 آیتم مناسبی است          

 

Discrimination Index = 0 

 (آیتم خنثی)بهتر است حذف شود ولی چنانچه حذف نشود مشکل خاصی ایجاد نمی کند 

 

Discrimination Index < 0 

 حتما باید حذف شود



 دشواریتمیز و ضریب رابطه ضریب 

 





می  +1بایددقت کنیم که تنهادرصورتی ضریب تمیزبه حداکثریا

 یعنی درحدوسط باشد/ 5رسدکه ضریب دشواری برابر

 

درنتیجه سئوالهای خوب یک آزمون آنهائی هستندکه دارای 

 ضریب دشواری متوسط وضریب تمیزباالئی باشند

 




