
 31/05/2012תאריך עדכון: 

 שם המרצה: ד"ר אמיר רוזנמן                                       
 שם הקורס: תורת המבחנים

 60-301-01/02מספר הקורס:  
 שיעור סוג הקורס:

 "סש 2:  היקף שעות                   ב-02א  -01: סמסטר               תשע"ג: שנת לימודים

 אתר במערכת הקורסים המתוקשבים של האוניברסיטה           אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 (מטרות על / מטרות ספציפיות): מטרות הקורס 
בתחום  -וגיה"מבחנים פסיכולוגיים מהווים בסיס להערכה ומחקר בכל תחומי הפסיכול

הקליני, הייעוצי, הארגוני, התעסוקתי ובמחקר בסיסי. הקורס הנוכחי יעסוק בעקרונות 
בסיסיים, במחקר ובתיאוריות בתחום המדידה וההערכה. במסגרת הקורס נתמקד 

במושגים תיאורטיים בבניית מבחנים כגון: מהימנות, תוקף, נורמות וניתוח פריטים. 
עם מספר מבחנים פסיכולוגיים כגון: מבחני אינטליגנציה,  כמו כן הקורס יערוך היכרות

 עצמי. "-מבחני אישיות שונים וגישות חלופיות למבחני דיווח
 

 
 (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

 
 (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) מהלך השיעורים:    

 
שמועלות לאתר הקורס השיעורים ניתנים כהרצאות בליווי מצגות מפורטות, 

המתוקשב בכדי לאפשר לסטודנטים להקשיב ולהשתתף בדיונים מבלי לכלות את זמן 
 בלהעתיק את הכתוב.

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1  מבוא: מתאר הקורס והנושא 

 סית למבחנים""התיאוריה הקלא 

  '21-45עמ 
  '215-224עמ 
  '335-344עמ 

2  מהימנות   '92-115עמ 

3  מהימנות: חישובים נלווים 

 תוקף: תוכן וקריטריון 

  '118-139עמ 

4  תוקף מבנה   '141-166עמ 

5  מודלים של החלטה  

6   מודלים של החלטה: תועלת  



 אופני שילוב מבחנים 

7  ת והוגנות מבחןהטיי   '284-293עמ 

8  ניתוח פריטים   '169-184עמ 

9  המבחן כגירוי: בניית פריטים  

10  "תיאוריית התגובה לפריט"   '184-192עמ 

11  מבחני משכל  215-245 

 275-284 

12  מבחני אישיות  333-390 

13   סיכום: מבחנים פסיכולוגיים, תיאוריה

 וחברהפסיכולוגית 

 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

 מבחן סופיחובות / דרישות / מטלות:  
 

 מבחן סופי  100%: מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר) 
 
 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד (     
 

פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה, האוניברסיטה הפתוחה, ). מבחנים 2009ג'אנדה, ל. ה. (
 רעננה. 

 
 
 
  חומר מחייב למבחנים: 

 
 כל ההרצאות והמצגות ממהלך הסמסטר 
 :מספר הקורס 

  מבוא למבחנים פסיכולוגיים1פרק : 
  מהימנות4פרק : 
  תוקף5פרק : 
  מבחני משכל יחידניים236-243(מלבד עמ'  9פרק :( 
  מדדי נטיות305-311עמ' (רק  12פרק :( 
  סוגיות בבחינת יכולת11פרק : 
  מדדי אישיות מובנים13פרק : 
  מבחני השלכה והערכה קליניים14פרק : 

 


