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کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی
د .دالراو ػثًبٌ صبنح
کۆيەنُبضی  /ئبداة
ئًٛێمdlaram.salih@su.edu.krd :
ٚەکە  6 =2ضؼبث
ئبيبدەبَٕٔی يبيۆضخبی ٔاَەبێژ بۆ قٕحببٛبٌ نە يبٔەی ْەفخەٚەکذا ١4 :ضؼبث
نە ضبنی  ١١١١-١١٩١بڕٔاَبيەی بەکبنۆرٚۆش نە بەغی کۆيەڵُبضی نە
کۆنێجی ئبداة نە زاَکۆی ضەالحەددْ-ٍٚۀنێر.
نە ضبنی  ٦١١٢-٦١١٦بڕٔاَبيەی يبضخەر نە بەغی کۆيەڵُبضی نە کۆنێجی
ئبداة نە زاَکۆی ضەالحەددْ-ٍٚۀنێر.
نە ضبنی  ٦١١١-٦١١٩بڕٔاَبيەی دکخۆرا نە بەغی کۆيەڵٍ
ئبداة نە زاَکۆی ضەالحەددْ-ٍٚۀنێر.

اضی نە کۆنێجی

حبکٕ ئێطخب بەردۀايى ٔەک يبيۆضخب نە ْەيبٌ بەظ ٔ کۆنێج ٔ زاَکۆ .
ٔ .9غە ضەرەکٛەکبٌ
-01پیىاسًوپەیامەكاوىبابەت 
کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی :نقێکی کۆيەڵُبضی گػخٛٛە کە گرَگی دەداث بە غٛکردَۀەی پەٕٚەَذی َێٕاٌ کۆيەڵگۀ
چٕاردۀریٔ ،احب کۆيەڵگۀ ژُٚگۀ کبرٚگەری ْەرٚەکەٚبٌ نەضەرئۀی دٚکەٚبٌ .بۀ يبَبٚەی کە دٚراضەی
کبرنێکەکبَی َێٕاٌ ژُٚگەی غرٔغخی ٔ ڕێکخطخُی کۆيەاڵٚەحی ٔ داو ٔ دەزگب کۆيەاڵٚەحٛٛەکبٌ ٔ ڕەفخبری
کۆيەاڵٚەحی دەکبث ،بە ئبيبَجی داَبَی چبرەضەری گَٕجبٔ بۆ ئۀ کێػبَەی کە حبکەکبَی کۆيەڵگە بەرپرضٛبرٌ
نێٛبَۀە.
پەٚبيە زاَطخٛەکبَی بببەث خۆی دەبُٛێخۀە نە :ڕَٔٔکردَۀە ٔ غٛکردَۀەی زاَطخی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی بە
غێٕەٚەکی زاَطخی  ،ڕَٔٔکردَۀەی َبٔەرۆکی بببەحەکبٌ ٔئبڕاضخۀ حٛۆرٛٚەکبٌ ٔ بببەحی پەٕٚەضج بەو نقە زاَطخٛە
بۆ قٕحببٛبٌ  ،نە ْەيبٌ کبث دا غبرەزاکردَی قٕحببٛبٌ بە گرَگخر ٍٚکبر ٔ ئبيبَجی ئەو بببەحە.
پٕخخەی َبٔەرۆکی بببەث
 -١ڕَٔٔکردَۀۀ غٛکردَۀەی چەيک ٔ ٔاحبٔ ببٚەخی بببەحی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی .
 -٦حٛػک خطخُە ضەرپەٕٚەَذی زاَطخی کۆيەڵُبضی ژُٚگە نەگەڵ زاَطخەکبَی دٚکە .
 -٣ئبيبژەکردٌ بە دايەزرێُەراَی کۆيەڵُبضی ژُٚگە ٔ ببضکردَی گرَگخر ٍٛٚئبڕاضخۀ حٛۆرٛٚەکبَی پەٕٚەضج بەو
زاَطخە .
 .11ئبيبَجەکبَی کۆرش
 -١ئبغُبکردَی قٕحببٛبٌ بە َبٔەرۆکی زاَطخی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی نە ڕٚگەی غٛکرَۀەی زاَطخەکە ٔ دٚبرٚکردَی
پەٕٚەَذی بە زاَطخەکبَی حر.
 -٦حٛػک خطخُە ضەر چۆَٛەحی ضەرەحب ٔ پەرەضەَذَی يێژٔٔٚی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی ٔ ببکگڕأَذەکەی.
 -٣دٚبرٚکردَی کبرٚگەربَٕٔی ببرٔدۆخی حەَذرٔضخی گػخی بە فبکخەرە کۆيەاڵەحٛٛەکبٌ ٔ ْەڵٕێطخی ژُٚگەٚی
حبکەکبٌ.
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 -٤دٚبرٚکردٌ ٔ ببضکردَی گرَگخر ٍٚبببەحەکبَی پەٕٚەضج بە کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی.
ئبيبَجەکبَی بببەحی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی:
 -١غرۆڤەکردَی کبرنێکی َێٕاٌ ژُٚگۀ کۆيەڵگە.
 -٦دەضج َٛػبَکردَی ئۀ فبکخەراَەی کە ْۆکبرٌ بۆ درٔضج بٌٕٔ ٔ ضەرْەڵذاَی کێػەی ژُٚگەٚی.
 -٣پەٕٚەَذی َێٕاٌ ڕەفخبری کۆيەاڵٚەحی حبکەکبَی کۆيەڵگۀ ْەڵٕێطخی ژُٚگەٛٚبٌ ٔ حەَذرٔضخی گػخی.
 -٤چبالک کردَی ْەيبْەَگی َێٕاٌ حبکەکبٌ ٔ گرٔپەکبَی کۆيەڵگە نەپێُبٔ پبراضخُی ژُٚگۀ کەو کردَۀەی
قەٚراَەکبَی ژُٚگە کە يرۆڤ بەرپرضە نێٛبٌ.
 -٥ئبگبدارکردَۀەی کۆيەڵگە نە يەحرضی ٔ ْەڕەغەی کێػەکبَی ژُٚگە نەضەر يرۆڤبٚەحی ،بەيبَبی ْٕغٛبرکردَی
يرۆڤ بۀ پەٕٚەَذٛٚە بەْێسەی کەنە َێٕاٌ پبراضخُی ژُٚگۀ حەَذرٔضخی يرۆڤذا ْەٚە.
 -٦داَبَی پالٌ ٔ يٛکبَٛسيی گَٕجبٔ بۆچبرەضەرکردَی کێػە ژُٚگەٛٚەکبٌ.
بەغێٕەٚەکی گػخی ڕۆنی ضەرەکی کۆيەڵُبضبَی ژُٚگە برٚخ ّٛٛنەغٛکردَۀۀ دەضج َٛػبَکردَی ٚۀ ْێساَەی کە
کبرٚگەرٌ نەضەر گۆڕاَی ضٛطخًی ژُٚگەٚی ،نەڕێگبی گرَگٛذاٌ بە ضرٔغج ٔ بُٛبدی کۆيەاڵٚەحی ٔ ئببٕٔری ٔ
ضٛبضی ٔ کٕنخٕٔری ٔ بەْبکبٌ نەچٕارچێٕەی ضٛطخًی ژُٚگەٚی .بە ٔاحبٚەکی دی ( غٛکردَۀۀ چبرەضەرکردَی
کێػەکبَی ژُٚگە نە چٕارچێٕەٚەکی کۆيەاڵٚەحی).

 .12ئەرکەکبَی قٕحببی
ئبيبدەبَٕٔی ڕێک ٔ پێکی ڕۆژاَەی قٕحببٛبٌ نە ٔاَەکبٌ ٔ بەغذاری کردَٛبٌ نە گفخٕگۆ ٔ ٔاَەکبٌ ٔ ئەَجبيذاَی کٕٚس
ٔ حبقٛٛکردَۀەْ ،ەرٔەْب چەَذ چبالکٛٛەک ٔەک ڕاپۆرث َٕٔض ٔ ٍٛضًُٛٛبر پێػکەظ کردٌ.

 .13ڕێگّی ٔاَّ ٔٔحُِّٔ
يبيۆضخب بببەحەکبٌ نە ڕێگەی دەرش گٕحبر ٔ گفخٕگۆ ٔ ئبڕاضخەکردٌ ٔ ٔەاليذاَۀەی پرضٛبر پێػکەظ دەکبث ،بۆ
ئەو يەبەضخەظ پػج دەبەضخێج بە ضەرچبٔەی زاَطخی جٛبٔاز بە زيبَی کٕردی ٔ ػەرەبی ٔ ئُٛگهٛسی ٔ ضبٚخە
ئەنکخرۆَٛٛەکبٌ ٔ ضٕٔد نە بەکبرْێُبَی حەخخەی پۆل ٔ الپخۆپ دەبُٛێج .بۆ خطخُە ڕٔٔی بببەحەکبٌ بە غێٕەٚەکی
ڕٌٔٔ ٔ ئبغکرا.

 .14ضٛطخەيی ّْڵطَّگبَذٌ
دٔٔ حبقٛكردَتٔة٘ ٔةرز ٙٚئتَجبيذةدر، ٍَٚپرضٛبرةكبٌ نتغَٕٛة٘ جؤرارجؤرٌْ ،تر حبقٛكردَتٔةكٛبٌ( )١٥پبزدە
ًَرة٘ بتردةكتَٔٚجْ .ترٔةْب نتضترةحب٘ ضبن ٙخَُٕٚذٌ حب كؤحب ٙٚضبل چتَذ حبقٛكردَتٔةٚتك( ٙكٕٚس) نت كؤحبٙٚ
ٔاَت٘ ٚتكتو ٚبٌ دٔٔةو دا ئتَجبو دةدر ٔ ٍَٚنتگتل چبالك ٙپؤل – رِاپؤرث ،ضًُٛٛبر ٔ بتغذارٚكردٌ نت ٔاَت )١١( -
دة ًَرةٚبٌ نتضترة .حبقٛكردَتٔة٘ كؤحب ٙٚضبنٛع ( )٦١غتضج ًَرة٘ نتضترة.

 .15دِرئَّجبيّکبَی فێربٌٕٔ
قٕحببی نەو بببەحە زاَٛبری بەدەضج دەْێُێج نەببرەی يبَب ٔ گرَگی ٔ ضرٔغخی کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی بە گػخی ٔ  ،ئەو
زاَٛبرٛٚبَەظ فبکخەرێکی ٚبريەحٛذەرٌ بۆ گۆڕاَی بٛرکردَۀە ٔ حێڕٔاَُٛٛبٌ نەضەر زۆرێک نە بببەحەکبَی يرۆٚی ٔ
کٕنخٕری ٔکۆيەالٚەحی ،کە کبرٚگەری دەبێج نەضەر پخۀکردَی ْٕغٛبری ٔ گرَگٛذاَٛبٌ بە پرضی ژُٚگۀ پبک ٔ
خبٔێُی ٔ َەخۆغی ٔ چبالک کردَی ْەيبْەَگی َێٕاٌ حبکەکبٌ ٔ داو ٔ دەزگبی حەَذرٔضخی نە يٛبَەی حٕێژُٚۀۀ
دٚراضەکردَی بُٛبدی کۆيەاڵٚەحی ٔ ٔەزٚفەکبٌ ٔ پەٕٚەَذٛٚەکبَی ،نە پێُبٔ بەرجەضخە کردَی ژُٚگەٚەکی خبٔێٍ ٔ
دٔٔر نە َەخۆغی .

 .16نٛطخی ضەرچبٔەكبٌ .
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 -1انبٛئت ٔانًػكهت انطكبَٛت  ،2004 ،حطٍ احًذ غحبحّ ،انذار انؼربٛت نهُػر ،انقبْرة.
 -2ػهى االجخًبع انبٛئْ ،2016،ٙبرٖ بخر ،حرجًت،صببر احًذ ػبذانببق ٙدكرٔر٘.
 -3ػهى االجخًبع انبٛئ ،2017،ٙغَُ ٙبصر انقرٚػ ،ٙاحالو يحًذ غٕا٘.
 -4ضٕضٕٛنٕجٛب انبٛئت ف ٙظم انًذارش انُظرٚت ٔاالحجبْبث انًفطرة  ،2015 ،ضبػذ ًْبظ.
 -5االَطبٌ ٔحهٕد انبٛئت ،2000،يحًذ صببر،االدارة انؼبيت نهُػر،انطؼٕد.ّٚ
 -6ػهى االجخًبع ،2005،فبٚس انضٛبع ،يركس دراضبث انٕحذة انؼربٛت ،بٛرٔث.
7- Environmental (sociology) 2006, 2edition, john Hannigan , Rontledge,
newyork.
8- Sociology, 2010, james.M. Henslin, Allyn&Bacon, U.S.A.
 -9پٛطبَٕٔی ژُٚگۀ جۆرەکبَی،يحًذ ضەٚذ ػجٕۀ،ەرگێڕاَی -ئەحًەد ػهی ئەحًەد،ضهێًبَی.
 -10بەڕێووووٕەبردَی ژٚووووُگە،٦١١٤،زکرٚووووب حووووبحٌٕٔ ،ەرگێڕاَووووی -ئەحووووًەد ػهووووی ئەحًەد،دەزگووووبی
ڕۆغُبٛری.
 -11پٛطوووووبَٕٔی ژٚوووووُگە،٦١١٣،ػبوووووذٔنًُؼى بەنبوووووغٔ ،ەرگێڕاَوووووی ،ضوووووەاڵ ضوووووەػذی،چبپەيەَی
َبرْ،ٍٚۀنێر.

 .17بببەحەکبٌ

َبٔی يبيۆضخبی ٔاَە


أٌ.ةفتةوڕیَكةوت

د .دالراو ػثًبٌ صبنح
٦جبر  ٦کبحژيێر نە ْەفخە

()١


واوویشان
بەغی ٚەکەو
● کۆيەڵُبضی ژُٚگەٚی – چەيک -گرَگی ٔ
ئبيبَجەکبَی.

()٦
()٣

● ژُٚگە – جۆرەکبَی – چەيکەکبَی
پەٕٚەضج بەژُٚگە.
بەغی دٔٔەو
قٕحببخبَەکبَی غٛکردَۀەی پەٕٚەَذی َێٕاٌ
ژُٚگە ٔکۆيەڵگە.
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()٤
()٥

● قٕحببخبَەی حەحًٛەحی ژُٚگەٚی (جەبر
گەراٚی).
قٕحببخبَەی ئٛخخٛببری -ئًٛکبَی.

()٦

قٕحببخبَەی ئٛحخًٛبنی -ئەگەری.

()٢

بەغی ضێٛەو
ئبڕاضخەکبَی ضۆضٛۆنۆجی بۆ غٛکردَۀەی
پرضی ژُٚگە.

()٩

ئبڕاضخەی ٔەزٚفی – پبرێسگبری

()١

ئبڕاضخەی نٛبرانی

()١١

ئبڕاضخەی ڕادٚکبنی(يهًالَێ)

()١١

ئبڕاضخەی ًََٕٔەی ژُٚگەی َٕێ

()١٦

بەغی چٕارەو
فبکخەرە کبرٚگەرەکبٌ نەضەر ڕەفخبر ٔ
ژُٚگە:
● پەٕٚەَذٛٚە کۆيەاڵٚەحٛەکبٌ

()١٤

● بەْب ٔ بٛرٔببٔەڕەکبٌ
● ژُٚگەی کۆيەاڵٚەحی

()١٢

بەغی پێُجەو
ٔ
کۆيەاڵٚەحی
گۆڕأە
پەٕٚەَذی
يرۆٛٚە
بەڕەفخبرە
کٕنخٕٔرٚەکبٌ
پەٕٚەضخەکبٌ بەژُٚگە.

()١٩

غٛبَذَی کۆيەاڵٚەحی
خسيەحگٕزاری
داة ٔ َەرٚج
بەْبکبٌ

()١١

بەغی غەغەو
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کێػەکبَی ژُٚگەی يرۆٚی
● کێػەی پٛص بَٕٔی ژُٚگە
● کێػەی ڕێژەی داَٛػخٕاٌ
()٦١

بەغی حۀحەو
کبرٚگەری يرۆڤ نەضەر ژُٚگەی ضرٔغخی.
● ئبضۀاری کۆيەاڵٚەحی پٛص بَٕٔی ژُٚگە
نەژٚبَی ْبٔچەرخ.
● ڕۆنی داو ٔ دەزگب کۆيەاڵٚەحٛەکبٌ
نەپبراضخُی کۆيەڵگەی يرۆٚی نە پٛص
بَٕٔی ژُٚگە.

 .١٩بببەحی پراکخٛک َٛٛ :ە
 .١١حبقٛکردَۀەکبٌ
 .1دارغخٍ:
پ -ئبيبژە بکە بە ئبيبَجەکبَی کۆيەڵُبضی ژُٚگە؟
ٔەالو:
 -١غرۆڤەکردَی کبرنێکی َێٕاٌ ژُٚگۀ کۆيەڵگە.
 -٦دەضج َٛػبَکردَی ئۀ فبکخەراَەی کە ْۆکبرٌ بۆ درٔضج بٌٕٔ ٔ ضەرْەڵذاَی کێػەی ژُٚگەٚی.
 -٣پەٕٚەَذی َێٕاٌ ڕەفخبری کۆيەاڵٚەحی حبکەکبَی کۆيەڵگۀ ْەڵٕێطخی ژُٚگەٛٚبٌ ٔ حەَذرٔضخی گػخی.
 -٤چبالک کردَی ْەيبْەَگی َێٕاٌ حبکەکبٌ ٔ گرٔپەکبَی کۆيەڵگە نەپێُبٔ پبراضخُی ژُٚگۀ کەو کردَۀەی
قەٚراَەکبَی ژُٚگە کە يرۆڤ بەرپرضە نێٛبٌ.
 ..2بژاردەی زۆر:
پ :ئبڕاضخەی نٛبرانی ٚەکێکە نە ئبڕاضخەکبَی ضۆضٛۆنۆجی بۆ غٛکردَۀەی پرضی ژُٚگە ،کە جەخج دەکبحۀە ضەر
ْێس ٔ دەضەاڵث ٔ دەضج بەضەرداگرحٍ ،کە گٕزارغج دەکبث نە بٛرٔببٔەڕەکبَی بٛريەَذی کۆيەاڵٚەحی؟
(کبرل يبرکص – ئەيٛم دۆرکٓبٚى – يبکص ڤێبەر)
 .20حێبُٛی حر


 .21پێذاچَِّٕٔٔی ْبِٔڵ
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