
دكتر محسن حاجي زاده
گروه فيزيك پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس علوم پايه اغلب توسط آزمون هاي ص-غ و يا چندگزينه اي انجام مي شود. 
مقايسه اين دو نوع آزمون از جهات مختلف با يكديگر، مى تواند كمك مؤثرى به اساتيد در طراحى سؤاالت امتحانى و اطمينان 
از نحوه ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دانشجويان در هر يك از موضوعات درسى باشد. براي تحليل سؤاالت و ارزشيابي آزمون 
مي توان از شاخص هاي ضريب دشواري (و يا واريانس نمرات) و ضريب تميز سؤاالت و همچنين ضريب پايائى آزمون استفاده 

نمود.

فيزيك  در درس  دانشجويان  پيشرفت تحصيلي  درارزشيابي  اي (ص-غ)  و 2 گزينه  آزمون 4  دو شيوه  مقايسه  منظور  به 
پزشكي، از تحليل سؤاالت و نمرات در امتحان پايان ترم دو گروه دانشجويان پزشكي، 76 نفر، و دندانپزشكي، 74 نفر، كه در 
ترم دوم سال تحصيلي 86-85 اين درس را انتخاب نموده اند؛ استفاده شد. براي دانشجويان پزشكي 40 سؤال 4 گزينه اي از 
مباحث مشخصى طراحى شد. با استفاده از عبارات استفاده شده در گزينه هاى هر يك از سؤاالت، يك تا 2 سؤال 2 گزينه اي 

(ص-غ)، جمعا 60 سؤال براي دانشجويان دندانپزشكي طراحي شد.

ــؤال برحسب شماره سؤال ها به همراه ضرائب سختي،  ــجويان و نيز درصد نمرات مكتسبه آنان از هرس نمرات امتحانى دانش
 KR20 ــپيرمن-براون و روش ــؤاالت و نيز ضريب پايائى آزمون با دو روش دو نيمه كردن اس واريانس نمرات و ضرائب تميز س
كودر-ريچاردسون محاسبه و ارائه شده است. به منظور مقايسه هر يك از ضرائب فوق با مقادير بهينه آن ها، درصد ضرائب بهينه 

نيز نشان داده شده است.
در درس فيزيك پزشكى سؤاالت امتحانى 4 و 2 گزينه اى ص-غ مى تواند از نظر سختى يكسان طراحى گردد، ولى در شرايط 
ــه اى ص-غ مى تواند  ــؤاالت 2 گزين ــا حدود40٪ داراى ضريب تميز باالترى بوده و بهتر از س ــؤاالت 4 گزينه اى ت ــان س يكس
ــون در امتحان با سؤاالت 4 گزينه اى به  ــجويان را ارزيابى نمايد. همچنين ضريب پايايى به روش KR20 كودر- ريچاردس دانش
ــؤاالت 4            ــت كه در هر يك از س ــد. با اين وجود ضرورى اس ــؤاالت 2 گزينه اى مى باش ــان با س ــتر از امتح ــزان 13/7٪ بيش مي
گزينه  اى، گزينه هاى مختلف با دقت طراحى شده و از انتخاب گزينه هايئ كه سبب اشتباه اغلب دانشجويان مى گردد پرهيز شود.       
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مــقـــــدمــــه:
در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي معموال براي ارزيابي حوزه هاي شناختي 
از آزمون هاي كتبي و در حوزه هاي مهارتي از آزمون هاي عملكردي استفاده 
مي شود. در آزمون هاي كتبي نيز اغلب از آزمون هاي عيني1 استفاده مي گردد. 
ــاي ص-غ، جوركردني و چندگزينه اي)  ــامل آزمون ه در اين آزمون ها (ش
ــته          ــونده قرار مي گيرد و از او خواس ــواب در اختيار آزمون ش ــؤال و ج س
ــه به اين كه در  ــح تصميم بگيرد. با توج ــا در باره جواب صحي ــود ت مي ش
ــجويان در دروس علوم پايه بيشتر از  ــرفت تحصيلي دانش ــيابي پيش ارزش
آزمون هاي ص-غ و چندگزينه اي استفاده مي شود، درنظر است اين دو نوع 

آزمون از جهات مختلف با يكديگر مقايسه شوند.
اگرچه استفاده از آزمون هاي چندگزينه اي در همه جا اثربخشي ندارد و 
در مواردي بهتر است از آزمون هاي ديگر استفاده شود، مثال براي محاسبات 
ــنجش  ــخ كوتاه (جاي خالي) و براي س رياضي و علوم از آزمون هاي پاس
واقعيت ها استفاده از آزمون هاي ص-غ توصيه مي شود و يا در مواردي كه 
ــوار است اما تعدادي مطالب متجانس  تهيه گزينه هاي مناسب انحرافي دش
ــتفاده نمود. ولي به  ــت از آزمون هاي جوركردني اس ــود دارد، بهتر اس وج
ــؤال چندگزينه اي كاربرد  ــال اين گونه مي توان نتيجه گيري نمود كه س هرح
ــت (2). از طرفي هيچ نوع  ــه بهترين نوع سؤال نيس زيادي دارد؛ اما هميش
ــنجش همه هدف هاي  ــون واحدي وجود ندارد كه به خوبي از عهده س آزم
ــطوح مختلف يادگيري برآيد. بنابراين بهتر است براي ارزشيابي دقيق تر  س
ــجويان، آزمون هاي تركيبي را كه شامل سؤال هاي  پيشرفت تحصيلي دانش
ــريحي، عيني و كوتاه پاسخ مي باشند، مورد استفاده قرارگيرد يا  مختلف تش
ــامل  ــول ترم چند آزمون مختلف به عمل آورده كه هر يك از آنها ش در ط

نوع بخصوصي از سؤال ها باشند (1).
ــرفت  ــزاري آزمون هاي پيش ــن مدت برگ ــؤاالت و تعيي ــي س در طراح
ــد كه اين آزمون ها از نوع  ــي اين نكته بايد همواره مورد توجه باش تحصيل
ــود  ــوندگان داده ش ــند و بايد وقت كافي به آزمون ش آزمون قدرت مي باش
(زماني كه 75٪ آزمون شوندگان آزمون را به پايان برسانند) تا بدون عجله 

و رقابت بتوانند گزينه هاي درست را انتخاب نمايند (3).
ــاخص هاي ضريب  ــؤاالت مي توان از ش ــر آزمون براي تحليل س در ه
ــتفاده نمود.  ــؤاالت اس ــواري (و يا واريانس نمرات) و ضريب تميز س دش
ضريب دشواري براي هر سؤال (p) به صورت نسبت تعداد كل افرادي كه 
به آن سؤال جواب درست داده اند، به كل آزمون شوندگان (يا نسبت تعداد 
پاسخ هاي درست در گروه هاي پائين و باال به جمع افراد گروه هاي مذكور) 
تعريف مي شود. در شرايط توزيع به هنجار نمرات معموال 27٪ برگه ها براي 
هر يك از گروه هاي پائين و باال انتخاب مي شود ولي در ساير شرايط،  اين 
ــد. مقدار اين  ــكيل مي دهن ــوندگان را تش ــا از 25 تا 33٪ آزمون ش گروه ه
ــان دهنده  ــؤال بين 1-0 تغيير مي نمايد. مقدار صفر نش ضريب براي هر س

سختي سؤال بوده و بيان گر آن است كه هيچ يك از افراد در گروه هاي باال 
و پائين به سؤاالت پاسخ درست نداده اند و مقدار 1 برعكس بيانگر سادگي 
سؤال مي باشد. براي تحليل سؤاالت برخي به جاي اين ضريب از واريانس 
ــت      ــؤال از رابطه               به دس ــتفاده مي نمايند. واريانس هر س نمرات اس
 (p=1) و بسيار آسان (p=0) ــؤاالت بسيار سخت مي آيد. مقدار آن براي س
ــط               برابر با 0/25       ــختي متوس ــؤاالت با س برابر با صفر و براي س
ــد. سطح بهينه دشواري در آزمون هاي چند گزينه اي اندكي كم تر از  مي باش
ــط فاصله بين 1 و سطح موفقيت با حدس زدن تعريف مي شود. سطح  وس
ــخ هاي درست با حدس زدن در  ــبت پاس موفقيت با حدس زدن برابر با نس
ــؤاالت 4 گزينه اي با احتساب  ــؤال است (Allen et al). مثال براي س هر س
ــؤاالت  ــواري برابر 0/625 و يا براي س ــطح بهينه دش ــره منفي س 0/25 نم

ص-غ با ⅓ نمره منفي برابر 0/75 مي باشد.
ــؤاالت(d) به صورت نسبت تفاضل پاسخ هاي درست در  ضريب تميزس
ــا پائين) تعريف           ــك گروه (باال ي ــن به تعداد افراد ي ــاي باال و پائي گروه ه
مي شود. ماكزيمم اين ضريب براي هر سؤال 1 و مقادير كمتر از آن به معني 
ــط افراد در گروه هاي ضعيف و  ــخيص پاسخ صحيح توس كاهش توان تش
ــد. مقدار صفر براي اين ضريب به معني عدم امكان تشخيص  قوي مي باش
ــط افراد در گروه هاي ضعيف و قوي و مقادير منفي به  ــخ صحيح توس پاس
ــي مي باشد.  ــؤال و يا آموزش غلط مطلب درس ــكال در س معني وجود اش
ارتباط ضرايب دشواري و تميز سؤاالت و مقادير بهينه آن ها را از مثلث زير 

مي توان به دست آورد.

در آزمون هاي وابسته به هنجار هرچه واريانس نمرات گروهي در آزمون 
ــد، آزمون بهتر است. به  ــؤاالت (ضريب تميز) بيشتر باش ــتگي س و همبس
ــون، داراي واريانس باال (و يا  ــؤال هاي خوب در يك آزم عبارت ديگر س

ضريب دشواري متوسط) و ضريب تميز باالئي هستند. 
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روش كـــــار:
ــه دو شيوه آزمون 4 و 2 گزينه اي (ص-غ) در ارزشيابي  به منظور مقايس
پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس فيزيك پزشكي، از تحليل سؤاالت 
ــجويان پزشكي و دندانپزشكي كه در ترم  و نمرات امتحانى پايان ترم دانش
ــال تحصيلي 85-86 اين درس را انتخاب نموده اند، استفاده شد. در  دوم س
انتخاب دانشجويان مذكور فرض بر اين است كه تمامى دانشجويان از نظر 
ــان بوده و صرفا بر مبناى عالقه  ــتعداد تحصيلى و ضريب هوشى يكس اس
ــكى و دندان پزشكى  ــرى به دو گروه پزش ــخصى از طريق كنكور سراس ش

تقسيم شده اند.
با سؤاالت 4 و 2 گزينه اي (ص-غ) از مباحث يكساني كه توسط مدرس 
واحدي و به روش مشابهي به دانشجويان مذكور تدريس شده بود، امتحان 
ــجويان پزشكي 40 سؤال 4 گزينه اي طراحي  كتبي به عمل آمد. براي دانش
ــتفاده از عبارات مشابه با عبارات استفاده شده در گزينه ــد و سپس با اس ش
ــؤال 2 گزينه اي (ص-غ)، جمعا 60  ــؤاالت، يك تا 2 س  هاي هر يك از س
ــكي طراحي گرديد. امتحان دو گروه به  ــؤال براي دانشجويان دندانپزش س
ــط اداره آموزش دانشكده پزشكي تعيين  فاصله 20 روز از يكديگر و توس
شده بود. دانشجويان پزشكي 76 نفر و دانشجويان دندانپزشكي 74 نفر كه 
13 نفر آن از بهداشتكاران دهان و دندان بودند. سؤاالت 4 جوابي با 0/25 

نمره منفي و سؤاالت ص-غ با 0/33 نمره منفي تصحيح گرديد.

نــتــــايـــــج:
ــجويان پزشكى 10/5 و براى دانشجويان  ميانگين نمرات خام براى دانش
دندانپزشكى 12/3 مى باشد. ميانگين نمرات دانشجويان دندانپزشكى بدون 
ــتكاران دهان و دندان  ــجويانى كه با سهميه بهداش ــاب نمرات دانش احتس

پذيرفته شده اند، 12/5 مى باشد. 
توزيع نمرات دانشجويان و نيز درصد نمرات مكتسبه دانشجويان از هر 
ــؤال برحسب شماره سؤاالت 4 گزينه اي در نمودارهاى زير ترسيم شده  س
ــبه مربوط به 60 سؤال دندانپزشكي با توجه به ارتباط  ــت. نمرات مكتس اس
موضوعى آن ها در گزينه هاي سؤاالت 4 گزينه اي به 40 سؤال تجميع و در 

نمودار شكل 2 ترسيم شده است.

ــختي، واريانس نمرات و ضرائب تميز سؤاالت و نيز ضريب  ضرائب س
 KR20 ــپيرمن-براون و روش ــا دو روش 2 نيمه كردن اس ــى آزمون ب پايائ
ــون محاسبه و در جدول زير نشان داده شده است. در اين  كودر-ريچاردس
ــه هر يك از ضرائب فوق با مقادير بهينه آنها، درصد  جدول به منظور مقايس

ضرائب بهينه نيز درج گرديده است. 
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بــــــحـــــث:
ــاى با و بدون  ــكى در گروه ه ــجويان دندانپزش ــه نمرات دانش از مقايس
ــتكاران در نمودار 1 مالحظه مى شود كه متوسط نمرات دانشجويانى  بهداش
ــده اند، كمتر از متوسط  ــتكار دهان و دندان پذيرفته ش ــهميه بهداش كه با س

نمرات سايرين مى باشد. 
ــت كه در برخى از سؤاالت، دانشجويان پزشكى  نمودار 2 بيانگر آن اس
ــجويان  ــره كمترى از دانش ــل توجهى نم ــه طور قاب ــى) ب ــؤال 4 جواب (س
دندانپزشكى (سؤال ص-غ) كسب نمود  ه اند و اين بدان معناست كه در اين 
سؤاالت گزينه هاى اضافى موجب گمراهى دانشجويان شده است. در مورد 
ــؤاالت 7 و 26 و 29 و 35  كه تفاوت نسبى نمرات كسب شده بيشتر از  س
ساير سؤاالت است، با مراجعه به ضرائب تحليلى و متن سؤاالت مشخص 
ــد كه اين موضوع به جز در موردى كه به دليل سختى سؤال هر دو گروه  ش
ــب نموده اند، در ساير موارد  گزينه هاى اضافى سبب  نمره بسيار كمى كس
ــجويان و در نهايت اشتباه در انتخاب گزينه صحيح در سؤاالت  ترديد دانش
ــت. اين موضوع در بحث دشواري انتخاب گزينه هاي  ــده اس 4 گزينه اى ش
انحرافي به عنوان يكي از معايب آزمون هاي چند گزينه اي اشاره شده است 
ــؤاالت 4 گزينه اى، گزينه ــت كه در هر يك از س (4). بنابراين ضرورى اس
 هاى مختلف با دقت طراحى شده و از انتخاب گزينه هايئ كه احتمال اشتباه 
ــجويان قوي را به دليل اشكاالت و پيچيدگي هاي آن افزايش مى دهد،  دانش
پرهيز شود. با توجه به اينكه امتحان درس فيزيك پزشكى براى دانشجويان 
ــجويان پزشكى آخرين امتحان در  ــكى اولين امتحان و براى دانش دندانپزش
ــجويان  ــت، لذا كاهش 2 نمره در ميانگين نمرات دانش ترم مذكور بوده اس
ــان و يا امكان حدس  ــه دليل برگزارى ديرتر امتحان آن ــكى مى تواند ب پزش

كوركورانه در سؤاالت ص-غ باشد.       
ــود، على رغم آنكه متوسط ضريب  ــاس جدول فوق مالحظه مى ش براس
سختى سؤاالت امتحانى براى دانشجويان پزشكى كمتر است و يا به عبارت 
ديگر سؤاالت براى اين گروه از دانشجويان سخت تر تلقى مى شود، ولى با 
ــختى بهينه براى هر نوع سؤال مشاهده مى شود كه  درنظر گرفتن ضريب س
ــختى بهينه و يا درصد ضريب سختى  ــبت ضريب سختى به ضريب س نس
ــد. اين موضوع در مورد متوسط  ــان مى باش بهينه براى دو گروه كامال يكس
ــت. بنابراين  واريانس نمرات و درصد واريانس بهينه نمرات نيز صادق اس
ــرايط يكسان سختى سؤاالت بستگى به نوع  مى توان نتيجه گرفت كه در ش
سؤال 4 و يا 2 گزينه اى ندارد. متوسط ضريب تميز سؤاالت امتحانى براى 
ــجويان پزشكى بيشتر است و يا به عبارت ديگر سؤاالت اين گروه از  دانش
ــيابى نمايد. بنابراين مى توان  ــته است آنان را ارزش ــجويان بهتر توانس دانش
نتيجه گرفت كه در شرايط يكسان سؤاالت 4 گزينه اى تا حدود40٪ بهتر از 

سؤاالت 2 گزينه اى ص-غ مى تواند دانشجويان را ارزيابى نمايد.  
مقابسه مقادير ضرايب پايائى امتحان با دو روش مختلف در جدول فوق 

نشان مى دهد كه مقدار اين ضريب بستگى به روش منتخب دارد. در روش 
ــپيرمن-براون تفاوتى در ضريب پايائى امتحان با  ــؤاالت اس 2 نيم كردن س
 KR20 ــه از روش ــود ندارد. ولى چنانچ ــا 2 گزينه اى وج ــؤاالت 4 و ي س
ــود، ضريب پايايى در امتحان با سؤاالت 4  ــون استفاده ش كودر- ريچاردس
ــتر از امتحان با سؤاالت 2 گزينه اى مى باشد.  گزينه اى به ميزان 13/7٪  بيش
بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه در شرايط يكسان سؤاالت 4 و 2 گزينه اى 
ــوند، ولى به هرحال  ــختى يكسان طراحى ش (ص-غ) مى توانند از نظر س
سؤاالت 4 گزينه اى بهتر قادر به ارزشيابى دانشجويان بوده و پايائى امتحان 

را نيز باالتر مى نمايد.  

نتيــجه گيـــــري:
ــى 4 و 2 گزينه اى ص-غ        ــؤاالت امتحان ــكى س ــك پزش در درس فيزي
مى تواند از نظر سختى يكسان طراحى گردد ولى در شرايط يكسان سؤاالت 
4 گزينه اى تا حدود40٪ داراى ضريب تميز باالترى بوده و بهتر از سؤاالت 
ــجويان را ارزيابى نمايد. همچنين ضريب  2 گزينه اى ص-غ مى تواند دانش
ــون در امتحان با سؤاالت 4 گزينه پايايى به روش KR20 كودر- ريچاردس
ــتر از امتحان با سؤاالت 2 گزينه اى مى باشد. با اين   اى به ميزان 13/7٪  بيش
ــه اى، گزينه هاى  ــؤاالت 4 گزين ــت كه در هر يك از س ــال ضرورى اس ح
مختلف با دقت طراحى شده و از انتخاب گزينه هايئ كه سبب اشتباه اغلب 

دانشجويان مى گردد، پرهيز شود. 
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