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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 
 

 روانشناسی تربیتی و مشاوره گروه آموزشی:
  مطايرٌ   تحصیلی: رشته کارضىاسیتحصیلی:    مقطغ                                        سىجص ي ارزیابی در مطايرٌػنوان درس:   

 سایر توضیحات:  SPSSآمار استىباطی ي کاربرد  نیاز: پیش ػملی:                 2:               نظری: تؼداد واحد

 َای رياویآضىایی با مباوی وظری آزمًن هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 زی را ضرح دَذ.داوطجً بتًاوذ مراحل آزمًن سا را بیان کىذ. سىجیريانداوطجً بتًاوذ تاریخچٍ 

 .تًضیح دَذچگًوگی تذيیه سًاالت را داوطجً بتًاوذ  ا وام ببرد.َا رگیریاوذازٌَای مقیاسداوطجً بتًاوذ اوًاع 

 داوطجً بتًاوذ اوًاع پایایی آزمًن را تًضیح دَذ. را رکر کىذ.گیری َای َر مقیاس اوذازٌداوطجً بتًاوذ يیژگی

 .داوطجً بتًاوذ ريایی آزمًن را محاسبٍ ومایذ متغیر ي سازٌ را تعریف کىذ.داوطجً بتًاوذ 
 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسه

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تذریس وظری  تاریخچٍ سىجی تاریخچٍ ريان 1جلسٍ 

 تذریس وظری ، ترتیبی ي وسبیایرتبٍ ی،س اسممقیا گیریَای اوذازٌمقیاس 2جلسٍ 

 بحث گريَی َای ضخصیتَای کارایی در برابر آزمًنآزمًن َای رياویبىذی آزمًنطبقٍ 3جلسٍ 

 بحث گريَی َای سرعت در برابر قذرتآزمًن َای رياویبىذی آزمًنطبقٍ 4جلسٍ 

 بحث گريَی َای گريَی در برابر فردیآزمًن َای رياویبىذی آزمًنطبقٍ 5جلسٍ 

 بحث گريَی َای يابستٍ بٍ فرَىگ در برابر وابستٍ بٍ فرَىگمًنآز َای رياویبىذی آزمًنطبقٍ 6جلسٍ 

 بحث گريَی َامتغیر، سازٌ، تعریف عملیاتی ي َذف مراحل آزمًن سازی 7جلسٍ 

 بحث گريَی تعییه عبارات ي سًاالت مراحل آزمًن سازی 8جلسٍ 

 میان ترم 9جلسٍ 

 تذریس وظری برای تحیل آزمًن تعییه ومًوٍ َای آماریريش 11جلسٍ 

 بحث گريَی تعییه پایایی پایایی 11جلسٍ 

 بحث گريَی ضریب پایایی ي کاربرد آن پایایی 12جلسٍ 

 تذریس وظری خطای اختالفکاربرد ومرٌ خطا ي  ومرٌ خطا  13جلسٍ 

  ي اوًاع آن ريایی ريایی 14جلسٍ 

 تذریس وظری َای تعییه رياییريش ريایی 15جلسٍ 

 بحث گريَی َای تعییه َىجارَاريش َىجارَا 16جلسٍ 

 آزمًن پایان ترم 17جلسٍ 
 

 مطالعٍ ي پژيَص فردیآزمًن وظری میان ترم ي پایان ترم، گسارش  نوع ارزشیابی:
 

  فهرست منابغ:

 گیری. ترجمٍ دالير. تُران: سمت.َای اوذازٌای بر وظریٍ(. مقذم1391ٍ. )آله،م، ج.، يوذی ام، ی
 آزمایی. ترجمٍ براَىی، م، ن. تُران: داوطگاٌ تُران.(. ريان1387آواستازی، ا. )
 .گیری، سىجص ي ارزضیابی آمًزضی. تُران: ديرانٌ(. اوذاز1395سیف، ع، ا. )
 َای رياوی. ترجمٍ براَىی، م، ن. تُران: داوطگاٌ تُران.(. مباوی وظری آزمًن1356مگسًن، د. )

 فرم طرح درس


