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مقدمه

دوره دوازدهم شماره دوم

یکی از قواعد ساختاري تأثیرگذار بر کیفیت این آزمونها ،تهیه

آزمونهاي چند گزینهاي (Multiple choice questions

گزینههاي انحرافی مناسب و توزیع متناسب پاسخ صحیح بین

یا  )MCQدر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر دنیا به

گزینهها میباشد .عدم دقت کافی در تهیه گزینههاي انحرافی و

عنوان متداولترین روش ارزیابی دانشجویان مورد استفاده قرار
میگیرد .این آزمونها در دانشگاههاي علوم پزشکی ایران نیز
رایجترین روش ارزیابی دانشجویان میباشد (.)2-3

عدم توزیع مناسب گزینه صحیح بین گزینههاي انحرافی باعث
کاهش اعتبار آزمون شده ،احتمال انتخاب تصادفی گزینه
صحیح را افزایش میدهد .یکی از نگرانیهایی که همواره در

سؤاالت چند گزینهاي از یک سؤال یا مسأله به عنوان پایه

مورد سؤاالت چند گزینهاي وجود دارد ،پاسخ حدسی و

یا بدنه سؤال و چهار پاسخ به عنوان گزینهها که فقط یکی از

تصادفی دانشجویان به این سؤاالت است و براي رعایت

آنها صحیح میباشد ،ساخته شده است .پاسخ گزینه صحیح

عدالت باید از شرایطی که منجر به حدس زدن دانشجویان

به عنوان جواب درست و سایر پاسخها گزینههاي انحرافی

میگردد ،جلوگیري کرد (.)9-23

میباشند ( .)3کیفیت هر آزمون به کیفیت سؤاالت آن آزمون

نتایج برخی مطالعات ( ،)22-23تأثیر نامطلوب ناشی از

بستگی دارد .سؤاالت چند گزینهاي اگر به درستی طراحی و

نامناسب بودن ساختار سؤاالت چند گزینهاي را در بخش قابل

تهیه شوند ،از روایی و پایایی الزم برخوردار خواهند بود.

توجهی از سؤاالت آزمونهاي چند گزینهاي و تأثیر نامطلوب آن

چالش اصلی در تهیه سؤاالت چند گزینهاي ،رعایت قواعد

را بر کیفیت آزمون نشان دادهاند .عدم رعایت اصول طراحی به

طراحی آنها میباشد و این امر مستلزم داشتن آگاهی کافی از

هر میزان ،روایی سازه را در آزمون مختل مینماید و در این

محتوا و اهداف ارزیابی و همچنین ،مهارت نوشتن سؤاالت

صـورت کارکرد اصلی آزمون (سنجش عملکرد آزمودنیها) را

چند گزینهاي است (.)4 ،1

تحت تأثیر قرار داده ،این مسأله با ایجاد زمینه براي کسب نمره با

سؤاالت چند گزینهاي باید به گونهاي طراحی شوند که تنها
کسانی که هدف مورد اندازهگیري هستند یا جواب سؤال را
میدانند ،بتوانند گزینه صحیح را انتخاب نمایند .از آنجایی که
طراحی نامناسب این سؤاالت با فراهم نمودن پاسخ حدسی
باعث افت کیفیت آزمون میشود و در نهایت میتواند عواقب
ناگواري را براي آزمون شوندگان به دنبال داشته باشد ،توجه

کمک روشهایی غیر از تسلط علمی مانند حدس زدن ،نگرش
دانشجویان را نسبت به آزمون با اشکال مواجه میسازد (.)23
بررسی رابطه محل گزینه صحیح با ضریب دشواري و
ضریب تمییز سؤاالت چند گزینهاي نیز در برخی مطالعات
( )24 ،21مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده است که محل
گزینه صحیح بر ضریب دشواري و تمییز سؤاالت تأثیر دارد؛ به

به اصول طراحی این گونه آزمونها از اهمیت بسیاري

طوري که سؤاالت سادهتر بیشتر در گزینههاي وسط و سؤاالت

برخوردار است (.)3

مشکلتر بیشتر در گزینههاي کناري قرار گرفتهاند .محققین

در پاسخ به سؤاالت چند گزینهاي ،چند گزینه به عنوان

اعتقاد دارند که قرار گرفتن پاسخ صحیح در گزینههاي وسط

پاسخ ارایه میگردد که تنها یکی از آن گزینهها صحیح میباشد

باعث افت کیفیت و ضریب تشخیص سؤال میشود .به عبارت

و دانشجو باید پاسخ صحیح را از بین گزینهها تشخیص دهد.

دیگر ،سؤاالتی که پاسخ صحیح آنها در گزینه وسط قرار

ساخت گزینههاي انحرافی مناسب که به اندازه کافی براي

میگیرد ،سادهتر هستند و ضریب تمییز کمتري دارند و براي

دانشجویان جذاب باشد ،کار مشکلی میباشد و انتخاب محل

حدس زدن جذابتر میباشند (.)24 ،21

گزینه صحیح نیز از مواردي است که اهمیت زیادي دارد و اگر

از آنجا که تاکنون مطالعهاي در ارتباط با محل و توزیع

از آن غفلت شود ،ممکن است روي روایی آزمون تأثیر بگذارد.

پاسخ صحیح بین گزینههاي انحرافی در آزمونهاي چند

333

شکورنیا و همکار

بررسی محل گزینه صحیح در آزمونهاي...

گزینهاي در ایران انجام نشده است و با توجه به اهمیت و

چند گزینهاي استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت .محل

جایگاه ارزشیابی در نظام آموزشی و با عنایت به اینکه نتایج

قرارگیري گزینههاي صحیح (که در سؤاالت امتحانی به

حاصل از آزمونهاي غیر استاندارد عالوه بر تضییع حقوق

صورت الف ،ب ،ج و د گزارش شده بود) به صورت فراوانی

دانشجویان ،با فراهم نمودن اطالعات نادرست موجب افت

و درصد محاسبه و ارزیابی شد .از فراوانی و درصد براي

کیفیت آموزش میشوند ،لزوم بررسی و تحلیل سؤاالت

توصیف دادهها و از آزمون  3جهت تحلیل دادهها در نرمافزار

آزمونها ضرورت پیدا میکند .هدف از این مطالعه ،بررسی

 )SPSS Inc., Chicago, IL( SPSSاستفاده گردید.

توزیع محل پاسخ صحیح در بین گزینههاي انحرافی در
آزمونهاي چند گزینهاي برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی
جندي شاپور اهواز در سال تحصیلی  2393-93بود.

یافتهها
از  323عنوان آزمون مورد بررسی 249 ،عنوان (33/9
درصد) به دروس علوم پایه و  41عنوان ( 31/3درصد) به

روش کار

دروس بالینی اختصاص داشت .در مجموع این آزمونها

در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر همه آزمونهاي چهار

مشتمل بر  23349سؤال چند گزینهاي بود که از این تعداد،

گزینهاي پایان ترم ( 323عنوان از دروس تخصصی به تعداد

 3443سؤال مربوط به دروس علوم پایه و  1933سؤال مربوط

 23349سؤال) که در نیمسال دوم سال تحصیلی 2393-93

به آزمونهاي بالینی بود.

جهت تصحیح به مرکز خدمات ماشینی دانشگاه تحویل شده

محل پاسخ صحیح در  3313سؤال ( 24/3درصد) گزینه

بود ،از نظر محل قرار گرفتن گزینه صحیح بررسی گردید .در

«الف» ،در  3993سؤال ( 33/2درصد) گزینه «ب» ،در 3193

این مرکز بعد از تصحیح اوراق امتحانی ،شاخصهاي

سؤال ( 33/1درصد) گزینه «ج» و در  3433سؤال (33/1

روانسنجی تکتک سؤاالت امتحانی مورد تجزیه و تحلیل قرار

درصد) گزینه «د» قرار داشت (شکل  .)2به همین ترتیب ،پاسخ

میگیرد و گزارشهایی جهت ارایه به مدرسین آماده میشود.

صحیح  4393سؤال ( 33/3درصد) در گزینههاي کناري «الف

از این دادهها که حاوي اطالعات زیادي درباره ویژگیهاي

و د» و  9431سؤال ( 49/3درصد) در گزینههاي وسطی «ب و

سؤاالت امتحانی بود ،محل قرار گرفتن پاسخ صحیح سؤاالت

ج» قرار گرفت.
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شکل  :2درصد فراوانی توزیع گزینههاي صحیح در آزمونهاي چند گزینهاي
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آزمون  3نشان داد که بین توزیع فراوانی محل پاسخ

معنیداري وجود داشت (جدول )2؛ به طوري که بیشترین و

صحیح در گزینههاي «الف»« ،ب»« ،ج» و «د» از نظر آماري هم

کمترین درصد پاسخهاي صحیح به ترتیب در گزینههاي «ج» و

در آزمونهاي علوم پایه و هم در آزمونهاي بالینی تفاوت

«الف» مشاهده شد (.)P > 3/343

جدول  :2درصد فراوانی پاسخ صحیح در سؤاالت چند گزینهاي
گزینه
آزمون



3

الف

ب

ج

د

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

P

پایه ( 3443سؤال)

(2333 )23/3

(2992 )34/2

(3399 )33/2

(3213 )39/1

133/19

3/332

بالینی ( 1933سؤال)

(2343 )29/3

(3333 )39/3

(3293 )33/3

(2313 )33/2

331/34

3/332

کل ( 23349سؤال)

(3313 )24/3

(3993 )33/2

(3193 )33/1

(3433 )33/1

923/33

3/332

بر طبق یافتهها ،توزیع فراوانی محل پاسخ صحیح در

بین توزیع فراوانی محل پاسخ صحیح در گزینههاي اول

گزینههاي کناري «الف و د» در مقایسه با گزینههاي وسطی «ب

«الف و ب» در مقایسه با گزینههاي آخر «ج و د» نیز از نظر

و ج» از نظر آماري معنیدار بود (جدول )3؛ به طوري که

آماري تفاوت معنیداري مشاهده شد (جدول )3؛ بدین ترتیب

درصد پاسخهاي صحیح در گزینههاي وسطی بیشتر از

درصد پاسخهاي صحیح در گزینههاي آخر بیشتر از گزینههاي

گزینههاي کناري بود (.)P > 3/343

اول بود (.)P > 3/343

جدول  :3درصد فراوانی پاسخ صحیح در گزینههاي وسطی (ب و ج) و کناري (الف و د) در سؤاالت چند گزینهاي
گزینه
آزمون

3

الف و د

بوج

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

P

پایه ( 3443سؤال)

(3213 )32/9

(3393 )49/2

333/33

3/332

بالینی ( 1933سؤال)

(3121 )39/4

(3291 )12/4

313/49

3/332

کل ( 23349سؤال)

(4393 )33/3

(9431 )49/3

433/13

3/332

جدول  :3درصد فراوانی پاسخ صحیح در گزینههاي اول (الف و ب) و آخر (ج و د) در سؤاالت چند گزینهاي
گزینه
دوره

3

الف و ب

جود

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

P

پایه ( 3443سؤال)

(3999 )39/3

(3149 )12/3

323/33

3/332

بالینی ( 1933سؤال)

(3344 )33/9

(3433 )43/2

23/43

3/323

کل ( 23349سؤال)

(1243 )33/9

(9331 )43/2

393/33

3/332

بحث و نتیجهگیري

انحرافی باید به طور نسبی یکسان و تصادفی صورت پذیرد.

یکی از دشواريهاي آزمونهاي چند گزینهاي ،تهیه

رعایت این قاعده از حدس کورکورانه و کشف تصادفی پاسخ

گزینههاي انحرافی مؤثر و قرار دادن پاسخ صحیح در بین

صحیح جلوگیري خواهد کرد .اگر در تعیین محل گزینه صحیح

گزینههاي انحرافی میباشد .توزیع پاسخ صحیح بین گزینههاي

ترتیب خاصی رعایت شود و پاسخهاي درست همواره در
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محل معینی قرار گرفته باشد ،ممکن است آزمون شونده نظم

 Attaliو  Bar-Hilleleدر پژوهش خود با بررسی

چینش گزینهها را کشف کند و بدون اینکه از اطالعات علمی

ویژگیهاي روانشناختی آزمونهاي چند گزینهاي اعالم کردند

الزم برخوردار باشد ،تنها بر اساس حدس به انتخاب گزینههاي

که مدرسین به دالیل ناشناخته تمایل دارند پاسخ صحیح

درست هدایت شود (.)2،23،29

سؤاالت را بیشتر در گزینههاي وسطی قرار دهند؛ به طوري که

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در آزمونهاي چند

در مواردي تا  93درصد پاسخهاي صحیح در گزینههاي وسطی

گزینهاي برگزار شده در دانشگاه ،توزیع گزینه صحیح بین

قرار گرفته بود ( .)23آنان در ارتباط با علل این گرایش در تهیه

گزینههاي انحرافی متعادل نمیباشد؛ به طوري که حدود یک

کنندگان سؤاالت آزمون بیان داشتند که به نظر میرسد طراح

سوم پاسخهاي صحیح ( 33/1درصد) در گزینه «ج» و کمتر از

سؤال با این کار قصد پنهان کردن پاسخ صحیح را در بین

یک پنجم ( 24/3درصد) در گزینه «الف» قرار گرفته و در

گزینههاي انحرافی دارد ( .)23البته میتوان تصور کرد که این

مجموع ،توزیع پاسخ صحیح در بین گزینههاي وسطی «ب و

قاعده توسط آزمون شوندگان نیز تقلید میشود و آنها همان

ج» بیشتر از گزینههاي کناري «الف و د» بوده است .در تحلیل

کار تهیه کنندگان آزمونها را انجام میدهند و این امر تمایل به

ویژگیهاي روانشناختی سؤاالت چند گزینهاي آزمون

انتخاب گزینههاي وسطی توسط دانشجویان را افزایش میدهد

دستیاري در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز نیز عدم

و به آنها در حدس پاسخ سؤاالتی که نمیدانند ،به طور

تناسب توزیع پاسخ صحیح در بین گزینههاي انحرافی بیان شد

شانسی کمک میکند .نتایج یک بررسی نشان داد که در

( )4که با یافتههاي مطالعه حاضر همخوانی دارد .یافتههاي

آزمونهاي چند گزینهاي حداقل  43درصد دانشجویان وقتی

مطالعات مشابه نیز ضمن اعالم عدم تناسب گزینههاي انحرافی

پاسخ صحیح سؤالی را نمیدانند ،یکی از گزینههاي وسط را

در سؤاالت چند گزینهاي ،رعایت قواعد طراحی این سؤاالت را

انتخاب میکنند ( .)33شاید علل تمایل دانشجویان به انتخاب

جهت افزایش روایی این آزمونها پیشنهاد کردهاند (.)23 ،29

گزینههاي وسط ناشی از تجارب قبلی آنان مبنی بر توزیع

در تحقیقات انجام شده ( )24 ،33در ارتباط با محل

بیشتر پاسخهاي صحیح در این گزینهها باشد.

قرارگیري گزینه صحیح در سؤاالت چند گزینهاي ،یافتههاي

یافتههاي پژوهش حاضر حاکی از آن بود که فراوانی محل

بسیاري نشان میدهد که توزیع پاسخهاي صحیح در گزینههاي

قرار گرفتن پاسخ صحیح در دو گزینه آخر «ج و د» در مقایسه

وسطی «ب و ج» بیشتر از گزینههاي کناري «الف و د» بوده

با دو گزینه اول «الف و ب» به طور معنیداري بیشتر بوده

است Shaw .و همکاران با بررسی محل پاسخ صحیح در

است؛ بدین معنی که استادان بیشتر تمایل داشتهاند که پاسخ

آزمونهاي چند گزینهاي ،گزارش کردند که  19درصد

صحیح سؤاالت را در گزینههاي آخر قرار دهند و شاید

پاسخهاي صحیح در گزینههاي وسطی و  33درصد در

هدفشان این بوده است که پاسخ صحیح را از دسترسی آزمون

گزینههاي کناري توزیع شدهاند ( .)33نتایج مطالعه دیگري در

شوندگان دور بدارند و آنان را براي پیدا کردن پاسخ سؤال به

نیجریه نیز نشان داد که  43درصد پاسخهاي صحیح در

بررسی همه گزینهها وادار کنند .تاکنون در داخل کشور

گزینههاي وسطی و  33درصد در گزینههاي کناري قرار

مطالعهاي در این ارتباط صورت نگرفته است .شاید از نظر

گرفتهاند ( .)24در مطالعه حاضر نیز  49/3درصد پاسخهاي

فرهنگی تمایل بیشتر تهیه کنندگان سؤال در ایران بر خالف

صحیح در گزینههاي وسطی و  33/3درصد در گزینههاي

کشورهاي دیگر که تمایل بیشتري به درج پاسخ صحیح در

کناري قرار داشتند که با یافتههاي مطالعات انجام گرفته

گزینههاي وسط را داشتند ،به دو گزینه آخر معطوف بوده

( )24 ،33همخوانی دارد.

باشد .به طور قطع تراکم پاسخهاي صحیح سؤاالت در برخی
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.جامعتري از کیفیت سؤاالت چند گزینهاي حاصل میشد
نتیجهگیري
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توزیع پاسخ صحیح در
بین گزینههاي انحرافی در آزمونهاي چند گزینهاي مناسب
 با توجه به اینکه توزیع نامناسب پاسخ صحیح.نمیباشد
میتواند بر روي کیفیت آزمون تأثیر بگذارد و به دانشجویان
،در کشف پاسخ گزینه صحیح با حدس زدن کمک کند
پیشنهاد میشود که محل پاسخ صحیح بین گزینههاي انحرافی
 مطالعاتی در، همچنین.به طور تصادفی و مساوي توزیع گردد
مورد بررسی محل پاسخ صحیح در سؤاالت چند گزینهاي و
ارتباط بین شاخصهاي ضریب دشواري و تمییز سؤاالت
چند گزینهاي با محل پاسخ صحیح در سایر دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی جهت روشن شدن ابعاد این موضوع
.انجام شود

 باعث افت،گزینههاي خاص میتواند با تأثیر بر اعتبار آزمون
.کیفیت ارزیابی دانشجو گردد
پژوهشگران با بررسی شیوههاي مختلف پاسخدهی حدسی
 انتخاب تصادفی محل گزینههاي،به سؤاالت چند گزینهاي
صحیح را به عنوان راهکار مناسبی براي جلوگیري از این
 در واقع اگر پاسخ صحیح به طور.مشکل پیشنهاد کردند
 احتمال تورش،تصادفی بین گزینههاي مختلف توزیع شود
 درصد خواهد34  شانس هر گزینه براي انتخاب،وجود نداشته
،بود و اگر پاسخ صحیح در گزینههاي وسط هم قرار گیرد
.)32-33( مشکلی ایجاد نخواهد کرد
البته در مطالعه حاضر محدودیتهایی مانند بررسی
آزمونهاي چند گزینهاي در یک نیمسال تحصیلی و انجام
 اگر مطالعه بر روي.مطالعه در یک دانشگاه وجود داشت
سؤاالت چند گزینهاي و بررسی ارتباط محل پاسخ صحیح با
 تصویر،شاخصهاي ضریب دشواري و تمییز انجام میگرفت
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Background & Objective: One of the issues of multiple choice tests is preparation of effective
distracter options and position of the correct answer among the distractor options. The aim of this
study was to determine the position of the correct option in multiple choice tests in Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences, Iran, in 2013.
Methods: In this descriptive study, 214 exams, which were entered into the automated service
center of the university, were studied in respect to the position of the correct answer. Data were
analyzed using SPSS software and frequency, percentage, and chi-square test.
Results: In general, 14,359 multiple choice questions were investigated. The position of the correct
answer was the A option in 2260 questions (15.7%), the B option in 3893 question (27.1%), the C
option in 4683 question (32.6%), and the D option in 3523 questions (24.6%). Chi-square test
showed statistically significant difference between of the correct answer in options of A, B, C, and
D (P = 0.001). The highest percentage of correct answers was in option C, and the lowest percentage
of correct answer was in option A. The findings of the study also revealed that the percentage of the
correct answer in the middle options (B and C) was significantly higher than other options (A and
D) (59.7% V 40.3%, P = 0.001).
Conclusion: The results showed that the distribution of correct choices between options of multiple
choice tests performed in the university is not suitable. Random selection of the correct options is
recommended as a suitable approach to avoiding this problem.
Key Words: Multiple choice test, Distracter options, Position of correct option
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