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واحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  17)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ش و ارتقاء سالمت آموز گروه آموزشی: بهداشت                                                      دانشکده:

 دكتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت تحصیلی: یرشتهو قطع م

       2 تعداد واحد: بهداشت و آموزش سالمت ارتقاء هاي ابزار روانسنجي نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ                   واحد عملي 1، نظري 1 د:نوع واح

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:             13-15 :ساعت    سه شنبه :روز   زمان برگزاری کالس:

 دكتر مسعود صالحي-طاهره دهداري دكتر :مدرس  نفر 1  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ادراكیي هوممف يك بتواند و شود ادراكي هاي مقیاس روانسنجي مراحل و مفاهیم درك به قادر در اين درس، فراگیر
 نمايد. سالمت ارتقاء مطالعات در كاربردي و سنجش قابل مقیاس يك را تبديل

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 قابلیت آن با يسازنروا و سازي مفهوم رفتار، يك با مرتبط ادراكي نظري مفاهیم تحلیل و دركنايي دانشجويان با آش
  مطالعات در كاربرد

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 ن امه را نشاو محورهاي اصلي برن استنسبت به اهداف كلي روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلي به اجزاي تخصصي شکستنمنظور)

 (.اند ر واقع همان اهداف رفتاريكه داست  ويژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصي اهداف بینابیني مي دهد.

 

 سنجيروان تعريف و ادراكي، تاريخچه هاي مقیاس شناخت، و شخصیت مقدمه، آشنايي دانشجويان با .1

 واع ابزارها و حیطه هاي مربوط به ابزارهاانآشنايي دانشجويان با  .2

 هاي ويژگي سائيشنا سازه، ابعاد سازه، تعريف سازي، مفهومروش هاي تولید گويه ها )ان با آشنايي دانشجوي .3
 (فکري بارش يا و دلفي روش ،متون اساس بر سازه

  ها سازه براي مناسب هاي گويه تولیدآشنايي دانشجويان با  .4

 سنجش قابل ابزار به سازه با مرتبط هاي گويه تبديل آشنايي دانشجويان با .5

 و روائي بتنس هاي شاخص تعیین ترجمه، باز ترجمه،(  استاندارد فرهنگي تطابقآشنايي دانشجويان با  .6

 )فکري، بارش ويا دلفي روش محتوي،

 هدف گروه در صوري روايي آشنايي دانشجويان با .7

 ( ...و سقف و كف اثر پخي، میانگین، چولکي،) ها گويه و مقیاس تحلیلآشنايي دانشجويان با  .8

 مقیاس پايائيآشنايي دانشجويان با  .9

 اكتشافي عاملي تحلیلآشنايي دانشجويان با  .10

 رگرسیوني هاي تحلیلآشنايي دانشجويان با  .11

 تائیدي عاملي تحلیلآشنايي دانشجويان با  .12



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراناه علوم پزشکي دانشگ

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 همگرا روايي ، همزمان روايي بین، پیش رواييآشنايي دانشجويان با  .13

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ريزي شده   سخنراني

 (TBLيادگیري مبتني بر تیم)  (PBLيادگیري مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

 رويکیرد بیر تنيمب ادراكي مقیاس يك تدوين – )كار با نرم افزارهاي مرتبط عملي  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 (روانسنجي

 

 )لطفا شرح دهید( ايف و تکالیف دانشجو:وظ

 . حضور به موقع در كالس1

 شركت فعال در يادگیري مبتني بر حل مساله. 2

 كارهاي عملي و تمرين ها. شركت فعال در 4
 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 تارتقاء سالم ودالين هاي طراحي ابزار در آموزش بهداشت ، گايكامپیوتر ، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 10 :شرکت فعال در کالس    نمره درصد 10 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور کردنی ایچندگزينه       پاسخ کوتاه        تشريحی

 عملي :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Measurement in Health Behavior, Lorio,CKD. Jossey Bass Last Publisded 

2. Kenan A. Pituch and Stevens. J. P. Sca Develop RuBert.F.Devi, Applied 

Multivsriate Statiscs for the Social sciences. 

3. Aslakson, R., Dy, S.M., Wilson, R.F., Waldfogel, J.M., Zhang, A., Isenberg, S.R., 

Blair, A., Sixon, J. and Robinson, K.A., 2017. Assessment tools for palliative care. 

4. Committee on Psychological Testing, I.V., 2015. Psychological Testing in the 

Service of Disability Determination. National Academies Press (US). 

5. Kline, Paul. Handbook of psychological testing. Routledge, 2013. 

6. Kline T. Psychological testing: A practical approach to design and evaluation. 

Sage; 2005 Feb 15. 
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7. Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. John Wiley & Sons; 2009 

Oct 20. 

8. Suzuki LA, Ponterotto JG, editors. Handbook of multicultural assessment: Clinical, 

psychological, and educational applications. John Wiley & Sons; 2007 Dec 10. 

9. Reynolds CR, Livingston RB. Mastering modern psychological testing: Theory and 

methods. 

10. Godfred O. Boateng, Torsten B. Neilands, Edward A. Frongillo, 

Hugo R. Melgar-Quiñonez, Sera L. Young. Best Practices for Developing and 

Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research. Front. Public Health 

6:149. 

 دستورالعمل هاي طراحي ابزارهاي مرتبط با سازه هاي الگوها و تئوري هاي تغییر رفتار. 11

همکاران. اندازه گیري و اندازه گییري تغیییر: راهنمیاي عملیي ابزارسیازي در علیوم  و. مريم خوشبخت پیشخاني 12

 . 1398سالمت. تهران: نشر جامعه نگر، چاپ دوم، 
 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ره دهداريدكتر طاه روانسنجي تعريف و ادراكي، تاريخچه هاي مقیاس شناخت، و شخصیت مقدمه، 1

 دكتر طاهره دهداري انواع ابزارها و حیطه هاي مربوط به ابزارها 2

 ويژگي شناسائي سازه، ابعاد سازه، تعريف سازي، مفهومروش هاي تولید گويه ها ) 3
 فکري( بارش و يا دلفي روش متون، اساس بر سازه هاي

 دكتر طاهره دهداري

 طاهره دهداري دكتر ها سازه براي مناسب هاي گويه تولید 4

 دكتر طاهره دهداري سنجش قابل ابزار به سازه با مرتبط هاي گويه تبديل 5

 و يروائ نسبت هاي شاخص تعیین ترجمه، باز استاندارد )ترجمه، فرهنگي تطابق 6
 فکري و...( بارش و يا دلفي روش محتوي،

 دكتر طاهره دهداري

 دكتر طاهره دهداري هدف گروه در صوري روايي 7

 مسعود صالحيدكتر  ( و... سقف و كف اثر پخي، میانگین، ها )چولکي، گويه و مقیاس تحلیل 8

 مسعود صالحيدكتر  (1)قسمت  مقیاس پايائي 9

 مسعود صالحيدكتر  (2)قسمت  مقیاس پايائي 10
 مسعود صالحيدكتر  (1)قسمت  اكتشافي عاملي تحلیل 11

 مسعود صالحيدكتر  (2)قسمت  اكتشافي عاملي تحلیل 12

 مسعود صالحيدكتر  (1)قسمت رگرسیوني  هاي تحلیل 13

 مسعود صالحيدكتر  (2)قسمت رگرسیوني  هاي تحلیل 14

 مسعود صالحيدكتر  (1)قسمت تائیدي  عاملي تحلیل 15

 مسعود صالحيدكتر  (2)قسمت تائیدي  عاملي تحلیل 16
 


