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لةم بةندة ضةند ضةمكيَكي بنةرِةتي لة ثيَوانةو هةلَسةنطاندن دةخةينة رِوو كة بة بناغةي ئةم   -:ثيشةكي 
جطة لةوةي كة ثيَوانة لة ذياني رِوَذانةمان بة شيَوةيةكي طشيت ولة بواري فيَركردن  , بابةتة دادةنريَ

هةروةهاثيَوانة ثيَناسة دةكةين لةطةلَ جوَرةكاني و سيفاتةكاني ,وفيَربوون بة تايبةتي كاريَكي زوَر طرنطة
ئةوجا تاقيكردنةوة ثيَناسة دةكةين وجيوازي نيَوان  0وبةراوردكردني لة طةلَ ثيَوانةي فيزياوي سروشيت

تاقيكردنةوةو ئةزموون دياري دةكةين وثيَناسةي هةلَسةنطاندن دةكةين لة طةلَ  طرنطي لة بواري فيَركردن  
0وفيَربوون وثةيوةندي نيَوان ثيَوانةو هةلَسةنطاندن و دياري كردني جوَرةكاني هةلسةنطاندني ثةروةردةيي 



ضي دةثيَوين؟

زوَريبةبةلَام,Traits))(مساتيَك)رِوخساريَكضةندبةرانبةردةكةويَتةثوَلناولةماموَستا
دةووتريَثيَيياندةناسريَئةمةشوة((التحصيل))هيَنانبةدةستمسةتيبةرانبةردةكةويَتة
Educational)ثةروةردةييثيَوانةي measurement),مساتلةهةيةترضةندجوَريَكيبةلَام
وزيرةكي(القلق)نالةباريوةك(التحصيل)هيَنانبةدةستلةمسةيبكاتجياوازيانناتوانيَماموَستا

Psycological))دةرونيثيَوانةيبةدةناسريَئةمةشهتد000وقوتابيئارةزووي

measurement,وتوانايتيذيوضاوقورسيودريَذيوةك(مسات)لةهةيةترجوَريَكيهةروةها
Physical)فيزياويثيَوانةيبةدةناسريَكة,طرتنطويَ measurement)0



مسة برتييةوة ,(مسات)جا لةبةر ئةوة دةتوانني بلَيَني ئةوةي ثيَوانةي دةكةين بريتيية لة 
ئةوةش سيفةتيَكي تاك }كوَمةليَك لة رِةفتاري بةيةكةوة بةسرتاوة كة دةيةويَت ثيَكةوة روو بدات{لة

بوَ منوونة ئةوةي منرةكاني بةرزة واتة مسةي بةدةست هيَناني ,(مركب)نيية بةلكو ئاويَتةية
دةضيَتة مةكتةبة بوَ خويَندندنةوةي زياترو هةروةها زوَر ضاالكي تري هةية , ي هةية(( التحصيل))

0لة دةرةوةي ثوَل

ئيَمة  ,(زيرةكي)زوَربةي مسات راستةو خوَ ثيَوانة ناكريَ بوَمنونة بوَ ثيَواني مسةتيَكي ميَشك وةك 
ناتوانني زيرةكي ببينني يان تيَبيين بكةين راستةو خوَ بةلكو تيبيين دةكةين بة هوَي ضةند 

0هةلَويَستيَكي جيواز كة ثةيوةندي بة زيرةكيييةوة هةية



نيَوان كةسان  لة ( جياوازي)بةهوَي ثيَوانة دةتوانني بةراوردي 
-:ئةم جيوازيانةش ضوار جوَرن,مسات ثيَوانة بكةين 

.لةكوَمةلَةكةيتريةكيَكيبةكةسيَككردنيبةراورد←كةسانلةبةيين-1

.كةسةئةوتوانايلةهيَزيبةخالَيوهيَزيبيَخالَيكردنيبةراورد←كةسيةكلةناو-2

.ورةفتاريانويذدانيوجةستةييوزانيارياليةنيكردنيبةراورد←كوَمةلَانناولة-3

.(كةسيَكضةند)كةساننيَوانلةكردنكارتوانايكردنيبةراورد←كارةكانناولة-4



ثيَناسةى ثيَوانة

يان,مالَناولةيانرِيَطالةرِوَيشنتوةكهةلَدةستيَتكاريَكضةندبةدارِوَذانةيذيانيلةكةسيَكهةر
ئةوقةبارةيياندةيربِيدوورييةيئةوكردنيدياريليَرة,ئاولةكراودياريقةبارةيةكيخواردنةوةي

يةكةيةكضةندبةدةبرِيندةر,كارشوييَندةطاتةتادةخيايةنيَتكاتةيئةويان,دةخيواتةوةئاوةي
0ضركةيان,خولةكيان,سعات,لةتر,مةتر,وةك

كوَنرتوَليتواناي,بريكردنةوة,بريكةوتنةوةوةكبكةينسفةتيكضةندثيَوانيمبانةويَئةطةربةلَام
0ثيَوانكردنيثيَناسةبةدةبيَتثيَويستيمانبوَية,ثيَشرتلةمانةيدةبيَتزةمحةترتويَنةكةئةوا,سوَز



كة ضةند اليةنيكي ثيَوانة كراو بة دةر , يان تاقيكردنةوة, وة ثيَوانة كردن دةكريَ  لة رِيَي ذماردن
وة دةكريَ ئةم ,ثاش ئةوة ئةجنامةكاني ثيَوان دةردةبرين بة ذمارة,قورسي,دةخات وةك دريَذي

0هتد 00000000يان,ذمارانة ذمارةي  تةواو بن يان كةرت بن يان رِيَذةيي بن  يان الداني  ثيَوةري بن



ليَرة ضةند ثيَناسةيةكي ثيَوان دةخةينة بةر ضاو
}ذمارةبةسيفةتيَكضةنددةربريين{لةبريتييةثيَواندةلَيَكة000كامبلثيَناسةي.1

0دياريكراوياسايةكيذيَرلةرِووداويَكيانشتيَكبوَذمارةدياريكردنيلةبريتييةثيَواندةلَيَكة000ستيظنزثيَناسةي.2

0ذمارةبةرِووداويَكضةندوةسفكردنيلةبريتييةثيَوانةدةلَيَكة000جيلفوَردثيَناسةي-3

-:دةطريَتةوةكوَمةلَةسيَثيَوانكةدةردةكةويَبوَمانثيَناسانةلةم
0هيَماكانوكانذمارة-1

0رِةووشةكانيانمساتيانرِووداو-2

0ياساكان-3



-:جوَرةكاني ثيَوانة 
-:جوَردووبوَبكةيندابشثيَواندةكريَ*

يان,مروَظدريَذيكردنيثيَوانةمنونةبوَ,خوَراستةودةكةينثيَوانةسفةتةكةواتة-:خوَراستةوثيَوانةي-1

0كارديَتقورسيبوَطراميانكيلوَطراموة,ديَتكاربةبوَدريَذيياردةيانمةتركة,قورسي

ضونكة,مروَظلةزيرةكيثيَوانيوةكبثيَوينخوَراستةوسيفةتةكةناتواننيحالةتةلةو-:خوَراستةوناثيَوانةي-2

لةرِيَطايوة,زيرةكيثيَوانيبةتايبةتةكةدةكةيندروستتاقيكردنةوةيةكضةندبةلكوو,تةرازووسةربيخةينةناتوانني
ضةندةنازاننيوانةيةكهةرلةقوتابيهيَنانيبةدةستهةروةها,ضةندةمروَظيَكهةرزيرةكيبزاننيدةتواننيتاقيكردنةوة

0ضةندةهيَنانيبةدةستتوانايبزاننيئةوةيبوَوانةيةلةمنةكةينةوةتاقيئةطةر



-:(Test)تاقيكردنةوة

ئةوادةكريَدياريثيَرِةوشييانمساتكةكارةيةئةوثيَوانةئةطةر
بوَديَتكاربةكة(ئةداتةية)ئامرازةيةيانكارطيَريةيةئةوتاقيكردنةوة

.ذمارةبةدياريكردنةئةو



ياندةكريَتداواقوتابيلةكةهةلَويَستةثرسيارولةكوَمةليَك{تاقيكردنةوةواتة

شيكاريانووشةيةكضةندمانايوةلَاميوةك}بداتةوةوةلَاميتركةسيَكيهةر

لةثارضةيةكضةنددوَزينةوةييانبريكاريلة(ثرسياريَك)كيَشةيةككردني

.تةواوناويَنةيةكي



دةلَيَ(Cronbach)كروَنباخليَرةدا
بوَبةراوردوثيَكةرِيَكرِيَطايةكىتاقيكردنةوة

.زياتريانكةسدوورِةفتارينيَوانلةكردن



ثسثوَراني ثيَوانةو هةلَسةنطاندن دةلَيَن جياوازي هةية لة نيَوان ضةمكي  

هةرضةندة يةك لةجياتي , (Examination)و ضةمكي ئةزموون ( test)تاقيكردنةوة

.ئةوي تر بةكار ديَت لة بواري فيَركردن


