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Item Analysis in Student Assessment 

سهولتضريب   

Facility Index  

Facility Index يك آيتم خاص را درست زدندنسبتي از افراد كل گروه اين معني است كه جه به ،. 

 Facilityگوييم مي سوال يك را درست زده باشند  "اگر تمام افراد گروه يك آيتم خاص مثال

Index   كه ميگوييم است. و زماني  1ماFacility Index   است يعني اين آيتم راحت است. اگر  1ما

اين است كه ما صفر است و معني آن   Facility Indexگوييم همه يك سوال را غلط زده باشند مي

نزديكتر باشد آن سوال آسانتر  1لذا هر اندازه ضريب سهولت به  .اين آيتم يك آيتم مشكلي است

  .است

 

  ضريب دشواري

Difficulty Index  

 تعريف:

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

هاي آزمون را كال به دو نفرباشد، برگه 20≥دشواري اگر تعدادآزمون شوندگان ببراي محاسبه ضري
 دسته باال و پايين تقسيم مي كنيم.

  %است.27ايين بهترين رقم براي گروه باال و پ نفرباشد، 40اگر تعداد بيش از 

  انتخاب نمود. درصد را 33تا  25بطور كلي مي توان، از 

  ضريب دشواريفرمول محاسبه 
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 مثال
 نتايج يك سؤال ازيك آزمون

نفر)89(تعدادآزمون شوندگان=  

 %متوسط46 %پايين27 %باال27 گزينه

 20 11 2 الف

 5 4 4 ب

 15 9 18 ج

 1 0 0 د

 نفر41 نفر24 نفر24 جمع

 
 

 تر است. آسانباشد ،سؤال  باالتربنابراين هرچه ضريب دشواري 

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

شوندگان طالع را در باره تفاوت بين آزمون حداكثر ا 0/ 7 تا0/ 3 بطوركلي ضريب هاي دشواري بين

  به دست مي دهند.
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 = سؤاالت بسيار خوب و باالتر 0/ 4شاخص هاي  �

  تقريبا خوب ولي احتماال بايد بهتر شود.= 0/ 39تا 0/ 3خص هاي شا �

سؤاالت لب مرزي كه به نوعي تجديد نظر نياز = 0/ 29تا 0/ 2شاخص هاي  �

  داشته و يابايد حذف شوند.

اساسي  نظر تجديد كه به ي است= سؤاالت ضعيف 0/ 19شاخص هاي زير  �

 بايد حذف شوند. داشته و يا نياز

  

Discrimination Index (DI) 

  ضريب افتراق

است كه به اين شكل محاسبه مي  ضريب افتراقيا  Discrimination Indexيك شاخص ديگر 

 ابتدا Low score group داريم و يك گروه ضعيف High score groupشود: ما يك گروه قوي يا 

هستند و يك آيتم را درست زدند محاسبه مي كنيم  High score groupنسبتي از افراد در گروه 

هستند و همان آيتم را درست زدند را  Low score groupنسبتي از افراد كه در گروه  سپس

 High scoreمحاسبه مي كنيم و اين دو را از هم كم مي كنيم. چنانچه يك آيتم خاص را همه افراد 

group ) و همه افراد 100افراد مي شود يك يعني %باال) درست زده باشند پس نسبت 25مان %Low 

score group اين هم مي شود يك همان طور كه مشاهده مي  مان هم اين را درست زده باشند

 Discrimination Index كنيد اين آيتم ما نمي تواند افراد قوي را از افراد ضعيف افتراق دهد يعني

  آن صفر است پس آيتم بي ارزشي مي شود.

 Lowمان اين آيتم خاص را درست زده باشند و همه افراد  High score groupافراد  اگر همه

score group  و يك بيشترين ميزان و مثبت ترين مقدار 1-0=1مان اين آيتم را غلط زده با شند 

Discrimination Index  مي باشند و اين آيتم خيلي خوب مي تواند بين افراد قوي و ضعيف تمايز

  ن آيتم بسيار براي ما مطلوب است مي شود گفت ايده آل است.بدهد و اي

ما صفر شود بي ارزش  Discrimination Indexيك شكل بسيار نا مطلوب داريم ما وقتي گفتيم 

است اگر منفي شود اين آيتم نه تنها بي ارزش است بلكه مخدوش كننده ي آزمون ما مي باشد. زيرا 

اد قوي غلط زدند و همه ي افراد ضعيف اين را درست زدند در شما يك آيتمي داريد كه همه ي افر
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، منفي ترين  0- 1= - 1اين اتفاق نمي افتد مي شود "مثال اوج در نظر گرفته شده است كه معموال

است مي بينيم كه اين آيتم در جهت معكوس هدف ما كار مي كند  Discrimination Indexمقدار 

بايد حذف شود اگر شما  "ف و نمره كن براي افراد قوي است حتمااين آيتم نمره آور براي افراد ضعي

آن صفر باشد بهتر است كه حذف شود اگر هم  Discrimination Indexآيتمي داشته با شيد كه 

حذف نشود چون حالت خنثي دارد در مجموع ممكن است تاثيري نداشته باشد زيرا همه دارند 

است و مقادير منفي  1و  -Discrimination Index 1آيتمي امتيازش را مي گيرند اما اگر در مورد 

قابل قبول نيست و مقادير صفر و حول و حوش صفر بي ارزش است و هر چه  "اصال

Discrimination Index  برود آن آيتم با ارزش تري محسوب مي شود . 1به سمت   

  

  


