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 نووسينةوةي كتَيبفؤرمي زانياري ثالني 
 

 ناونيشاني كتَيب
 ؤظايةتييةكانرَيبازةكاني توَيذينةوة لة زانستة مر

                     ن سليمانشةوبو مشس الديد.   دين امحد عزيز د. عزالث ى    ناوي توَيذةران :
 2022 - 06 - 05 :بةش رَيكةوتي تؤماركردني كتَيب لة 

 2022 -06 -10 :دةستثَيكردني نووسيين كتَيب ي رَيكةوت
  ثَينج مانط :ماوةي ثَيويست بؤ تةواو كردني كتَيب

 

 : لةسةر كتَيبةكة ختةيةك ؤث

ةوتين كؤمةَلطا لة رَيطةي زانستةوة دةبَيت بؤية توَيذينةوةي زانسيت طرنطي خؤي هةية بؤ زامنكردني داهاتووي كثَيش
ة توَيذينةوةي زانسيت ضةندين ثرنسيث وبةنةماي سةرةكي هةية ثَيويستة ِرةضاو بكرَيت تا دةرئةجنامةكان ببَيت كؤمةَلطا.

شاراوةنيية دياردة سرووشيت و كؤمةاَليةتييةكان بؤ ئةوةي بة شَيوةيةكي  ؤ كاركردن لةسةري.باوةرثَيكراو بسةرضاوةيةكي 
سيين نوو .بؤ هؤكارةكان و رَيطةضارةكانيدا هةية بة لَيكدانةوةي زانسيت ِراست درووست شَيكردنةوةي بؤ بكرَيت ثَيويسيت

ئاشناكردني بؤ هةذمار دةكرَيت  كتة مرؤظايةتييةكان وةك زةرورةتَيذينةوة لة زانسبازةكاني توَيدةربارةي رَي كتَيبك
ي و هةولَيكة بؤ دةولةمةندكردني كتَيبخانةي كوردي بة و توَيذةران بة توَيزينةوةي زانسيت بة زماني كورداني زانكؤ قوتابي

 .هةمي زانسيتبةر

 ناوةرؤكي كتَيبةكة بةم شَيوةية دةبَيت :

  ثيَشةكي 
 بةشي يةكةم

  نست و ثَيناسةي ئةم ضةمكةاز 
  اسةي توَيذينةوةي زانسيتنثَي 
  ثاَلنةرو تايبةمتةندييةكان توَيذةر 
  ثاَلنـــــــــــةرةكاني توَيذةر  
  تايبةمتةندييةكاني توَيـــــذةر 
  ئاماجنةكاني خوَيندني رَيبازةكاني توَيذينةوة  



  ةدارَيبازي زانسيت لة توَيذينةو 
  ني توَيذةري زانسيتةنديةكاتايبةمت 
  اني ئاسيت زانياري وعةقليةوفر 
  شيَوةييكي بةر دةوامطةران بة دواي زانياري بة  
  طةران بة شوين هؤكارةكاني راستةقينةي رووداوةكان 
  برياردان لةسةر بنةماي بةلَطةي رِاست وباوةر ثيَكراو 
  يدؤخي كؤمةاليةتؤ طؤريين بارو باوةري بة رؤلي زانست هةبيَت ب 
  نسيتَيذينةوةي زامةرجةكاني تو 
  هــةَلـــةكــانـي تـوَيـــذةر  
  يةكةم : هةَلةكردن لة كاتي ثالن دانان بؤ توَيذينةوة 
  دووةم: هةَلةكردن لة كاتي بةدواداضووني توَيذينةوةكاني ثَيشوو 
  ي توَيذينةوةسَييةم: هةَلةكردن لة كاتي داناني ثرؤطرام 
  زانيارييةكانردنةوةي ضوارةم: هةَلةكردن لة كاتي كؤك 
  ثَينجةم: هةَلةكردن لة كاتي بةكارهَيناني كةرستة ئامارييةكان 
  شةشةم: هةَلةكردن لة كاتي نووسيين توَيذينةوة 
  حةوتةم: هةَلةكردن لةكاتي هةَلسةنطاندني توَيذينةوة 
  جؤرةكاني توَيذينةوة 
  تويّذينةوة دةبن بة دوو جؤري سةرةكي ئةويش ئةمانةن ةوكان بة ثيَي سروشيتردني تويَذيندابةش ك -م :كةية 
  دووةم : دابةش كردني تويَذينةوةكان بة ثيَي جؤري ريَبازي تويَذينةوة 

 بةشي دووةم
  طرميانةكاني زانست وتوَيذينةوةي زانسيت 
  سةرضاوةكاني طرميانة  
  ن بة دياردة سرووشتيةكان : بةتتايطرميانانةي يةكةم: ئةو  
  طرميانةي لةيةك ضوني جؤرة سرووشتيةكان:  
  طرميانةي جيَطريي 
  طرميانةي بةلَطةنةويست )حتمي(:  
  دووةم: طرميانةكاني كة تايبةتن بة هؤكاري دةرووني مرؤظ: 
  طرميانةي دروسيت درككردن 
  رِاسيت بريهاتنةوةطرميانةي  
  وطةيشنت بة ئةجنام يت بريكردنةوةطرميانةي دروس 
  ثؤلَين كردن بة شَيوازي داتاشراوي 
  طرميانةي داريَذؤاو 
  طرميانة )استقرائي(   
  ثؤلَين كردن بة ثَيي كردارة ئامارييةكان 
  Null Hypothesesطرميانة سفري  



  Alternative Hypothesisطرميانةي جيَطرةوة  
  اوتة نةكري ئاراسطرميانة 
  طرميانةي ئاراستةكراو 
  رة كاني هةًلةي طرميانةكان و و هَيزي تاقيكردنةوةؤج 
  طرنطي طرميانةكان 
  مةرجةكاني طرميانة 
  داِرشتين طرميانة 
  سةملاندنى طرميانة 
  زانستة كؤمةاليةتيةكان وزانستة سرووشتيةكانجياوازي لة نَيوان  
  Measurementثَيــــوانةكردن  
  ثؤلَينكردني ثَيوانةكان. 
  Nominalوانةى ناوي ثيَ 
  Ordinalثيَوانةي ثلةداري  
  Interval وداةمثيَوانةي  
  Ratioثيَوانةى ريَذةيي  
  جؤرة جياجياكاني ثَيوانة و ثةيوةندي بة كةرستة ئاماريةكان  

 : بةشي سيَيةم

  رَيبازي وةسفي 
  لتجريد(كرداري جيا كردنةوة ) عملية ا 
  (Generalizationكرداري كشتاندن ) 
  جؤرةكاني توَيذينةوةي وةسفي 
  لَيكؤلينةوةكاني رووثَيو -يةكةم : 
  قوتاخبانةييرووثيَوي  -أ 
  رووثيَوي راي طشيت -ب 
  روو ثيَوي كؤمةلطاي ناوخؤ -ج 
  شيكردنةوةي كار و ثيشة -د 
  امةكانردنةوةي ناوةرؤك ياخود بةلطةنشيك -ه 
   -كاني ثةيوةنديية ئالو طؤرةكان:لَيكؤلينةوة -دووةم : 
  ليَكؤلينةوةي كةيس -أ 
  هؤيةكانليَكؤلينةوةكاني بةراوردي  -ب 
  ئاستةنطةكاني ليَكؤلينةوةكاني بةراوردي هؤيةكان 
  ليَكؤلينةوةكاني ثةيوةندي -ج 
  نستة ئامارييةكانجؤرةكاني ثةيوةندي زا 
  لَيكؤلينةوةكاني بةدواداضوون -سَييةم: 
  لَيكؤلينةوةكاني طةشةكردن ) دراسات النمو( -1 



  : Longitudinal study يان ليَكؤلَينةوةى دريَذخايةن  ليَكؤلينةوةي ستوونيشيوازي ياخود ريَطاي  -أ 
  خاَلة بةهَيزةكاني شَيوازي ياخود رَيطاي ستووني 
  رَيطاي ستووني وكووِرييةكاني شَيواز ياخود  كةم 
  Cross study خود ريَطاي ليَكؤلينةوةي ئاسؤيي يان ليَكؤلَينةوةى ثانتاييشيوازي يا -ب 
  خاَلة بةهَيزةكاني شَيواز ياخود رَيطاي ئاسؤيي 
  كةم وكووِرييةكاني شَيوازي ياخود رَيطاي ئاسؤيي 
  ستووني   -ديزايين ئاسؤيي  -ج 
  لَيكؤلينةوةكاني ئاراستة 
  بةشي ضوارةم 
  ي توَيذنةوةي مَيذووييريبازضوارةم:  
  توَيذينةوةي زانسيتسةرضاوةكاني  
  يةكةم :سةرضاوةي الوةكي 
  سةرضاوةي  بنةِرةتييةكان يان سةرةكييةكان -دووةم: 
  هةنطاوةكاني رَيبازي توَيذينةوةي مَيذوويي 
  وَيذينةوةي مَيذوويي تيةكاني توَيذةر لة رَيبازي تتايبةمتةنديية زانس 
  : (Ethnography): ِرَيبازي مرؤظزاني مثَينجة 
  : (Psychophysiological)شةشةم: ِرَيبازي فسيؤلؤذي دةرووني  
  :  (Experimental Method)حةوتةم: ِرَيبازي تاقيطةيى 

 بةشي ثيَنجةم

  ئامرازةكاني كؤ كردنةوةي زانياري 
  : تَيبيين زانسيتيةكةم 
  جؤِرةكانى تَيبينى كردن:  
  وةكانى تَيبينى كردنشَي 
  اليةنة باشةكانى تَيبينى كردن 
  كةموكوِريةكانى تَيبينى كردن 
  دووةم :راثرسي ) االستبيان( 
  ضؤنيةتي ئامادةكردني يان دروست كردني فؤرمي راثرسي  
  اليةنة ئةرَينييةكاني راثرسي 
  كةم وكوِرييةكاني راثرسي 
  سىهؤكارةكانى ديزاينكردنى ِراثر 
  مةرجةكانى ِراثرسى باش ئةمانةن 
  سَييةم: ضاوثَيكةوتن ) املقابلة( 
  بنةما سةرةكيةكانى ضاوثَيكةوتن 
  جؤرةكانى ضاوثَيكةوتن 



  اليةنة ثؤزةتيظةكاني ضاو ثَيكةوتن   
  نكةم وكووِرييةكاني ضاو ثَيكةوت 
   Case studyر  ضوارةم: ليكؤَلينةوةي با 

 شةشةمبــةشي 
  دارشتين ثالني توَيذينةوة  

  يةكةم:  ناونيشاني توَيذينةوة  
  دووةم: كَيشةي توَيذينةوة  
  ضؤنييةتي هةلسةنطاندي كَيشة 
  طرنطي توَيذينةوةسَييةم:  
  ضوارةم: ئاماجنةكاني توَيذينةوة 
  ري توَيذينةوةثَينجةم: سنوو 
  توَيذينةوةداي كردني ضةمكة بنةرةتيةكاني لة شةشةم: ديار 
  حةوتةم: لَيكؤلَينةوةكاني ثَيشووتر  
  طرنطي خستنةر ِرووي توَيذينةوةكاني ثَيشوو 
  هةنطاوةكاني توَيذينةوة 
  توَيذينةوة منونةىو  كؤمةَلطا 
  ) قةبارةي طوجناو ضةندة؟( هةنطاوةكاني هةَلبذاردني منوونةي تويََّذنةوة 
  ئامرازةكانى توَيذينةوة 
  ستطؤييي و جَيطريي ثَيوةرةكان ِرا 

  :شةشةمبةشي 
  Review Articles توَيذينةوةكاني ثَيشوو  ؤبةدواداضوون ب 

  ؤ توَيذينةوةكاني ثَيشووتي بةدواداضوون بئةو خاالنةي ثَيويسنت رةضاو بكرَين لة كا 

  Plagiarismدزيين ئةدةبي  

   ئةدةبي جؤرةكاني دزيين 

  سةرضاوةكان 
 

 ناوي توَيذةران 

                     ن سليمانبو مشس الديشةود.  د. عزالدين امحد عزيز ي.ث. 

 

 واذؤ 

 2022/   06/     05  :   رَيكةوت


