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  د ویری تلل او پیمانه کول
د ويرى د تللو او پيمانه كولو په برخه كې بنسټى ستونزى پدى كې پرتى دى چې 

انى نه شى بيلولى خوسره ددى هم و څخه په اسسړى ويره د نورو ساايزو بدرګه پيښ
 شته (Tests) او پيمانى (Scale) يو زيات شمير تلى  لپارهد ويرى د اندازه كولو 

 او د ټورنر (Manif.Anxiety Scale) د ښكاره ويرى تله (Taylor)دى لكه د ټيلر 
(Thurner) اوټيوس (Tewes) د ماشومانو د ويرى پيمانه  

(Kinder Angst Test)د ډيكسن  (Dixon) د ويرى  تله (Anxiety Scale) او 
خو مونږ نه غواړو چې دلته د ويرى مختلفى تلى او پيمانى راغونډى . داسى نور

ه تله رڼا اچوو چې مونږ د ويرى د مختلفو تلو او پيمانو كړو او يوازى د ويرى په هغ
يولو سره  ددغى تلى د اتبار په پام كې نلپارهد څيړنى په نتجه كې د پښتنى ټولنى 

  .جوړه كړيده
باندى » نه « او » هو « پوښتنو څخه جوړه شويده  چې په  ) ۵٠(  د پنځوسو هدا تل

كه څوك غواړى چې خپله ويره پخپله اندازه كړى نو همدلته . جواب وركول كيږى
دى د كتاب لوستل نور بس كړى او د الندى تلى پوښتنو ته دى په هو او نه سره 

  . ځواب وركړى 
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  د ویری تله
  ځـوابـونـه  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
      زما السونه او پښى تل عادى حرارت لرى؟  ١
      زه په مياشت كې يو يا څو ځل ايسال كيږم؟  ٢
      زه كله كله په قهر كيږم؟  ٣
      زه كله كله په ځان باور نلرم؟  ۴
      په ما كله كله سرګرزى او كانګى راځى؟  ۵
      ر خراب او نا ارامه دى؟ځما خوب ډي  ۶
      زه ډير كم قبضيت لرم؟  ٧
      ما ته كله كله ځان بى ارزښته ښكارى  ٨
ما هيڅكله د چا سره بى لوزى او وعده خالفى نده   ٩

  كړى؟
    

      ځما تل خيټه خوږيږى؟  ١٠
      زه ډير ژر ستړى كيږم؟  ١١
      ما ته ډير وخت واړه شيان ډير غټ ښكارى؟  ١٢
      ا وايم ؟زه تل رښتي  ١٣
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  ځـوابـونـه  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
      زه په يخنى كې هم كله كله خولى كيږم ؟  ١۴
      ځما ډير وخت سر خوږى ؟  ١۵
      زه ځنى وخت دومره عصبى يم چې خوب نه راځى؟  ١۶
ټول هغه كسان چې زه ئې پيژنم په ما ډير ګران دې   ١٧

  او يو مى هم بدى  نه راځى ؟
    

زه تل د لوږى احساس لرم كه څه هم ډوډۍ مې   ١٨
  خوړلى وى؟

    

ځما ستونزى او ربړى دومره زياتى دى چې د حل   ١٩
  اميد ئې نلرم ؟

    

      ځما رنګ ژر نه تښتى ؟  ٢٠
ځما  وار وپار په وړه پيښه كې هم كله كله خطا   ٢١

  كيږى ؟
    

زه كله كله په داسى خرابو شيانو كې فكر وهم چې   ٢٢
  اندى د چا سره ګړيدلى نه شم ؟په هغو ب

    

ځما په ژوند كې داسى وخت هم و چې د ډيره غمه   ٢٣
  خوب نه راتلو ؟

    

زه په لويو جرګو كې چې ډير خلك راټول شوى  وى   ٢۴
  تنګيږم ؟

    

      زه فكر كوم چې د ډيرو خلكو زه نه خوښيږم ؟  ٢۵
      زه زيات وخت عصبى يم ؟  ٢۶
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  ـونـهځـواب  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
زه كله نا كله هغه كار چې سمدستى كول پكار دى   ٢٧

  بل وخت ته پريږدم
    

زه كله كله ځان يوازى حس كوم كه څه هم د ملګرو   ٢٨
  سره يم ؟

    

      زه تل په خپل راتلونكى كې چرت وهم  ٢٩
كله چې زه په شړو ځايونو يا الرو تيريږم غونى مى   ٣٠

  ځيږيږى ؟
    

بيږى كله چې د ډيرو خلكو په مخكى ځما زړه غر  ٣١
  خبرى كو ؟

    

      ما ته كله كله په بى ادبه ټوكه خندا راځى ؟  ٣٢
ځما سره تل دا خيال وى چې ناروغى يا بل څه به   ٣٣

  راپښ شى ؟
    

      زه په تش كور كې چې خلك پكې نه وى تنګيږم ؟  ٣۴
      زه نسبت نورو ته ډيره حوصله لرم ؟  ٣۵
      ه لرم او هيڅكله مې ژړلى ندى ؟زه ډير كلك زړ  ٣۶
زما سره د خپلو خپلوانو  او دوستانوغم وى چې   ٣٧

  څه بد څه ورپيښ نه شى ؟
    

      زما د شپى په تياره كې چيرته تګ نه خوښيږى ؟  ٣٨
زه په جرګو او غونډو كې ځكه چوپ ناست يم چې   ٣٩

  كومه غلطه خبره ونكړم ؟
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  ځـوابـونـه  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
كله كله ځما په سترګو تكه تياره راشى چې رڼا   ۴٠

  ورځ راته شپه بريښى ؟
    

ځما كله كله الس، سترګى، وښكى  يا كوم بل ځاى   ۴١
  بى اختياره رپيږى  يا ريږدى ؟

    

      زه هر شى ډير جدى او مهم نيسم ؟  ۴٢
ما سره تل ددى غم وى چې  نورو ته كم عقل ښكاره   ۴٣

  نه شم ؟
    

      ما هيڅكله  دروغ ندى ويلى ؟  ۴۴
كله كله زه داسى فكر كوم چې څه راكى نيمګړى   ۴۵

  دى ؟
    

ما سره تل ددى انديښنه وى چې څه ميكروب   ۴۶
  راپورى نه شى ؟

    

ځينى ژوى او حيوانات چې د ټولو خلكو خوښيږى   ۴٧
  او مينه ورسره لرى ځما بدى شى ؟

    

      ما تل خپله ژمنه سرته رسولى ده ؟  ۴٨
زما سره كله كله دا خيال وى چې بال يا پيريان به   ۴٩

  مى وځوروى ؟
    

      زه ډير خراب خوبونه ويم ؟  ۵٠
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  د ویری تول                     
د شمير په ژبه واړول   پكار دى چې د خبرو وينا او يا لوست ژبهلپارهد ويرى د تول 

  .پوښتنى وزن او ارزښت وټاكل شىشى او دا پدى توګه سره كيداى شى چې د هرى 
 ، ٣( پوښتنو څخه جوړه شويده چې لس پوښتنى   ) ۵٠( د ويرى  دا تله د پنځوسو 

دروغ اندازه كوى او پاتى نورى  ) ۴٨ ، ۴۴ ، ٣۶ ، ٣٢ ، ٢٧  ،٢٢ ، ١٧ ، ١٣ ، ٩
پدى تله كې ټولى پوښتنى كه د دروغو وى او كه د . پوښتنى ئې ويره اندازه كوى 

كبله سړى هرى پوښتنى ته يو خورد يا  لدى .  يو شانته وزن او ارزښت  لرىويرى وى
پدى تو ګه . يو پاو يا يو چارك يا يو من وزن منلى شى او يا يوه نمره وركولى شى 

ميچونه يا ،خبرو يا وينا ژبه د  شمير په ژبه اړول كيږى او دوه معيارونه دسره
يا ( دڅلويښتو نمرو  د لسو او بله ئې پيمانى پدى تله كې الس ته راځى چې يوه ئې

څخه جوړه شويده چې سړى پرى د ) دونو يا پاوونو يا چار كونو يا منونو خور
  .مختلفو كسانو په منځ كې دروغ او ويره  پرتله كولى شى

  
 
  

   ـ   جدول۱
وته شوی دی چې د دروغو  وابونه راپه   پدی جدول کې هغه 

 .او یا ویری مانا ورکوی
 
  
 
 
  
 
  
 



 
  ځواب   پوښتنو لمبرد  د پو ښتنو ډول  
  ويره  نه  ١  
  ويره  هو  ٢  
  دروغ  نه  ٣  
  ويره  هو  ۴  
  

  ويره  هو  ۵
  

    ويره  هو  ۶
    ويره  نه  ٧
    ويره  هو  ٨
    دروغ  هو  ٩
    ويره  هو  ١٠
    ويره  هو  ١١
    ويره  هو  ١٢
    دروغ  هو  ١٣
    ويره  هو  ١۴
    ويره  هو  ١۵
    ويره  هو  ١۶
    دروغ  هو  ١٧
    ويره  هو  ١٨
    ويره  هو  ١٩
    يرهو  نه  ٢٠
    ويره  هو  ٢١
    دروغ  نه  ٢٢
    ويره  هو  ٢٣

  ويره  هو  ٢۴ 
   هو  ويره  ٢۵ 
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    ځواب  د پوښتنو لمبر  د پو ښتنو ډول
    ويره  هو  ٢۶
    دروغ  نه  ٢٧
    ويره  هو  ٢٨
    ويره  هو  ٢٩
    ويره  هو  ٣٠
    ويره  هو  ٣١
    دروغ  نه  ٣٢
    ويره  هو  ٣٣
    ويره  هو  ٣۴
    ويره  نه  ٣۵
    دروغ  هو  ٣۶
    ويره  هو  ٣٧
    ويره  هو  ٣٨
    ويره  هو  ٣٩
    ويره  هو  ۴٠
۴١  
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  ويره  هو  
  ويره  هو    ۴٢

  ويره  هو  ۴٣  
  دروغ  هو  ۴۴  
  ويره  هو  ۴۵  
  ويره  هو  ۴۶  
  ويره  هو  ۴٧  
  دروغ  هو  ۴٨  
  ويره  هو  ۴٩  

  هو  ويره  ۵٠  
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تنه او نتیجی      هو   په شان پههغى پوښتنو ته چې د پورتنى جدول    :ارز
يا (  نه ځواب وركړ شوى وى يا نى د دروغو يا ويرى مانا وركوى يوه نمرى   او

هغى پوښتنو ته چې  بر خالف . وركول كيږى ) خودر ، پاو ، چارك ، يا من  وزن 
 ځواب وركړى شوى وى يا سپينى پريښودل شوى وى او  ددغه جدول د ځوابونو

 ډير   نه  پدى ډول د درغو د. نمره وركول كيږى  صفر  هيڅ ځواب نه وى وكړ شوى 
ډيرى  څلويښت نمرى الس ته راځى چې  نه   د ډير ويرى د نمرى او  لس  ډيرى 

 په دوهم .ويرى نمرى  په درى ډلو ويشو موږ دغه دواړه يانى هم د دروغو او هم د
يشل يا ډار نمرى او په دريم جدول كې د درغو نمرى په ډلو و جدول كې د ويرى

 .شويدى
 
  

      ـ   جدول۲

  ويره     يا      ډار  نمرى
  لږ ډارن  ١٠     ـــ     ١   
  برابر ډارن  ٢٩      ـــ     ١١
  ډير  ډارن   يا   ناروغه  ويره  ۴٠      ــــ    ٣٠
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  ـ   جدول۳
 نمرى     دروغ
٣  ــــ   ١ لږ دروغجن  
٧   ـــ   ۴ برابر دروغجن  
١٠   ــ  ٨ ډير دروغجن  

   
 

ډاډ « اره د تلى د يى له مخى د نتيجو د سمى مانا  لپ د تول د نظر:د نتیجو مانا 
  .پيژندنه پكار ده  ( Validity )» اتبار «  او  ( Reliability )» باور « يا » 

» باور « يا » ډاډ « هر څومره چې يوه تله سمه او دقيقه تلل كوى هغومره ئې نتيجى د 
يوه تله هغه وخت لرى كله چې هغه څه اندزه كوى چې سړى اندازه »  اتبار «. وړ دى 

  .كول غواړى
پدى كې پروت دى چې پوښتنى ئې د ويرى د نښونښانو » اتبار « د ويرى ددى تلى 

 ،ټاكل كيږىاسطه ئې د دروغو د اندازه پو» باور « يا » ډاډ « په باره كې دى او 
هر څومره . مى تجربى په بنسټ والړى دىكومى چې منطقى پوښتنى دى چې د عمو

چې سړى زيات دروغجن وى هغومره ئې د ويرى پوښتنى هم په دروغو ځواب 
هر څومره چې سړى لږ دروغجن وى هغومره ئې . دىه ن  وړ  او باور ډاډ كړيدى او د 

ښتنو چې پدى حالت كې د ويرى د پود ويرى پوښتنى  هم په رښتيا ځواب كړى دى 
 . دى  وړ  او باور اډډ ځوابونو د 

 
 
 
 
 
  
  
  



    ـ   جدول۴
 ويره  دروغ                                                                                                                                     

  %ډاډ  پوښتنى      
  

فر   ١٠٠  ص
  ٩٠  ١  

٨٠  ٢    
٧٠  ٣    ۴  ۶٠  

  ۵  ۵٠  
۶  ۴٠    
٢٠  ٨    ٣٠  ٧  

  ١٠  ٩  
   صفر  ١٠

 
 
  
  

د څلورم جدول څخه جوتيږى كه چا د دروغو لس واړه پوښتنو ته داسى ځواب 
» ډاډ « فر يا هيڅ د دروغو مانا ولرى نو بيا د ويرى پوښتنى صوركړى وى چې د 

 .دى ه وړن
كه نهه پوښتنو ته ئې داسى ځواب وركړى وى چې دروغو مانا ولرى نو بيا په سلو 

اتو  پوښتنو ته ئې  همدغسى كه . ى دوړ» ډاډ « د ويرى د پوښتنو ځوابونه د كې لس 
كه شيږو ،  پوښتنو ته  نو بيا په سلو كې ديرش  اوو  كه ،نو بيا په سلو كې شل

ځوپوښتنو ته نو بيا په سلو كې كه پن،پوښتنوته نو بيا په سلو كې څلويښت 
پيته كه درى پوښتنو ته نو بيا  كه څلورو پوښتنو ته نو بيا په سلو كې ش،وس پنځ

 او كه يوى پوښتنى ته   دوو پوښتنو ته نو بيا په سلو كې اتياه ك، په سلو كې اويا
وركړ شوى وى چې د دروغو مانا ولرى نو بيا د ويرى د پوښتنو ځوابونه داسى ځواب

  . وړ دى » ډاډ «  په سلو كې نوى رښتيا او  
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نه لرى  مانا  ځواب وركړى وى چې  د دروغو ټولو پوښتنو ته داسى كه چا د درغو  
ډاډ « وى نو بيا د ويرى د پوښتنو ځوابونه سل په سلو كې د  تن  يا نى  ډير رښتونى 

   نه نيولى تر  اتو لنډه دا چې كله چې سړى ډير دروغجن وى او د دروغو د .وړ دى» 
نو بيا د   ځواب كړى وى چى د  دروغو مانا ولرى  پوښتنو پورى داسى لسو واړو

 ويرى مانا  د  خپله هم  دروغ  خو ، ندى پكار » باور «  د پوښتنو په ځوابونو ويرى  
 د ښكاره كيدلو څخه   راز  د خبرى او زړه لرى ځكه چې پدى حالت كې سړى د 

 درغو د څلورو څخه تر اوو پورى كله چې سړى برابر دروغجن وى يانى د .ډاريږى
دريم جدول پرتله ( ړى وى چې د دروغو ماناولرى  داسى ځواب وركپوښتنو ته ئى

وړ دى خو مانا او څرګندونه ئې په » ډاډ « نو بيا د ويرى پوښتنى څه نا څه د ) كړى 
 ددى څخه ټيه وى نو بيا ويرى د پوښتنو خو كه د درغو اندازه. احتياط سره پكار ده

څخه تر څلويښتو پدى حالت كې كه چا د ديرشو . وړ دى » ډاډ «  د ځوابونه پوره 
  ولرى نو بيا دغه  ښتنى داسى ځواب كړى وى چې د ويرى ماناپورى د ويرى پو

ل  پدى دوهم او درى جدو(  خامخا پكار دى  ده چې درمل ئې ويره  ناروغه  ويره
  ) .هكله هم كتلى شى

وړكړى نو د » ډاډ « ښتنو نتيجى سل  په سلو كې كه څوك غواړى چې د ويرى د پو
 په مرسته كولى شى او دا پدى توګه چې هر څومره چې  سړى د دولجڅلورم 
   د  چا ښتنى  وشمير ى د مثال په توګه كهوغجن وى په هماغه تناسب د ويرى پور

 پوښتنو ته داسى ځواب وركړى وى چې د دروغو مانا ولرى او د  درى دروغو 
ولرى نو   ويرى پنځه ديرش پوښتنو ته ئې داسى ځواب وركړى وى چې د ويرى مانا

سره » باور « او » ډاډ « پدى حالت كې د څلورم جدول له مخى په سلو كې په اويا 
  . ناروغه ويره ده ويره دوهم جدول په نښتون كې ويلى شو چې دغه 

ده چې كه وغواړو چې په سلو كې په سل ډاډ سره دغه نتيجى مانا كړو نو بيا پكار 
  . ئې وويشو سلو ه رب او پبيا پنځه ديرش  په   اويا   كې ض

  
٧٠ x ٣۵  =    ۵٢ ، ٠۴   
       ١٠ ٠     
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 جدول له   دريمد.  ته راټيټ شو ٢۴ ، ۵٠ښتنو شمير د پو ويرى  پدى توګه سره د 
په نورو تورو سره . ته راښكته شو  پړاو   ډارن برابر پړاو څخه د   له  مخى د ډير ډار

  .دى ډارن  غه سړى ډير ډاډ سره ويلى شو چې د په  مونږ سل په سلو كې 
 د ويرى د تلى  پوښتنو متن او لپارهد څرګندولو ) كيفيت ( والى نګرى د څرد وي

 شوى ښتنو د ډډ او متن څخه چې داسى ځوابپوول پكار دى د هغه ډاډ ته نظر اچ
پييلى نا . يدلى شى چې سړى څه ډول ويره لرى وى چې د ويرى مانا ولرى جوت

  .بل ډول ويره دهپييلى كه ټولنيزه او يا 
تنو ته ئې ان چې ددى تلى د يارلسمى او څلورڅلويښتمى  پوښهمدغسى هغه كس

چې د دروغو هڅه كوى او يا  ئې په وابونه وركړى وى داسى كسان دى مختلف ځ
ځكه چې دغه دواړه . دروغو نوى پيل كړى دى او په چل ئې پوره نه پوهيږى

  .ه منفى او مثبت دوه پوښتنى شويدىپوښتنى د دروغو يوه پوښتنه ده او يوازى پ
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