
 

 

 
 

 پیشگهتار
 

ی که بیه فا سیی ترجمیه ییا     یها کتابا زشیابی س سنجش تعداد  ا زیابی، یری،گ انداز د  حوزة 
سرسکا  دا ند، چیه   ها زیاد است. دانهجویان س متخصصانی که با این حوز  ننبتاً ،اند شد یو تأل
د  هیا دسترسیی دا نید.     ی بیه متیون ین حیوز     احتی  بیه ینه نظری س چه د  زمین  کا بردی، زم د 

ة توجیه بیه ایین    دهند ننهاالمووی هم سجود کتاب س مجالت زیاد  ینباز کهو  س د  حیط   تا ج
هایی است که با سنجش سیرسکا  زییادی    یشگراس  ها . مهاس ة شغوی یکی از  شتههاست حوز 
 کیه   اکنیون است س  شد  یغازبا سنجش ساقع  د پا سونز س  کا  با سد این  شته  به نظر می دا د.
یص کیه ابیزا    ابیزا  تهیخ   تنهیا  نیه ، سینجش  انید  د د  مهاس ة شغوی ا ائیه شی   فرامد ن های نظریه

یو ایین کتیاب نبییود کتیابی تیاص بیرای دانهییجویان س      تیأل انگییزة اصییوی   مداتویه نییز هنیت.   
 رانگییا   کتییاب مییدت زیییادی یییول کهییید، زییی متخصصیان مهییاس ة شییغوی د  ایییران اسییت. 

  تی جامع به منظو  سنجش د  مهاس ة شغوی بودند. ترسیم نیم به دنبالنوینندگان 
 مبنیای کیا  محنیوب    هیا  شود که د  تماا  شته ش یغاز میاصوی سنج های کتاب با پایه

شود که د  مهاس ة شغوی سنتی مرسوا است  شود. سپس د با ة متغیرهای محتوایی بحث می می
متغیرهیای محتیوایی، یعنیی سیالمت      شیود.  مفصل ا ائه میی  یو  به کداا هرسنجش  های س شیو 

 استعداد س پیهیرفت،  هو  هیجانی، ،هو  زمانی، انداز چهم  غبت، ،ها ا ز   سان، شخصیت،
. برتیی متخصصیان از   اسیت همی  متخصصیان  شید شیغوی      توجیه  میو د متغیرهایی هنیتند کیه   

از:  انید  لبا ت سند. این متغیرها  کنند س سراغ متغیرهای فرایندی می متغیرهای محتوایی لبو  می
 گیری شغوی. یممتصیری شغوی، یمادگی انتخاب شغوی س پذ انطباق بووغ شغوی، هویت شغوی،
برتیی   نیوع سینجش نییز متفیاست اسیت.      گیریِ متمرکیز بیر نیوع متغییر،     جهت برلالس  

سنجهی بیا   بنابراین،؛ کنند ید میتأکمتخصصان بر سنجش کمّی س برتی دیگر بر سنجش کیفی 
 یری  ا د  برگیرد.گ جهتاست تا این نوع  شد   اضافهلنوان سنجش کیفی نیز به کتاب 

ینیی س کیا بردی بیودن تمرکیز شید  اسیت؛ بنیابراین کمتیر بیه          نو ساد  د  این کتاب بر
 صو ت لموی بهتر بتوانند از ین استفاد  کنند. است تا مهاس ان به شد نظری پرداتته  های جنبه

تواند زمین  توبی برای بحیث د  حیوزة سینجش د  مهیاس ة شیغوی توقیی        این کتاب می
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هیای مربیوط تقاضیا دا ییم بیا       یان  شت  مهاس   س  شته س، از هم  اساتید س دانهجو  ینا از شود.
 های بعدی بیفزایند. ا ائ  ی اء س انتقادات تود بر غنای کتاب د  چاپ

« سیمت »ضمن تهکر از تداسنید متعیال بابیت الطیای ایین فرصیت، از سیازمان محتیرا         
همچنیین   یو کتاب موافقت س زمین  چاپ کتاب  ا فراهم کردنید. تألسپاسگزا یم که با پیهنهاد 

 قد دان زحمات اساتید س متخصصان حوزة سنجش س مهاس ة شغوی د  ایران هنتیم.
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