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 پىختە

؛ ر ةەداایتەدیئەٌەی ًە زۆژگازی ئەمڕۆدا ًە پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکاندا دێتینی دەکسێر ةەکازىێنانی ئامساشەکانی دەکنۆًۆژیایە ةەگؼذی ٌ ئینذەزنێ

، ةۆ گەیاندنی پەیامەکاا  ٌ دزٌطاذکسدنی پەیٍەنادییەکا ە ًەگەە ئەٌەی ئەَ ئاامساشانە کاازی ەزیی پۆشەدی یاا  ازىێنانی دۆزە کۆمەاڵیەدییەکانەةەدایتەدرتیؽ ةەک

ٌانەغ پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییەکااا ؛ کەتاای ًەىەمانکاداادا زەناا ە کااازی ەزیی نێ ەدی یؼاای  طااەز ًەىەیە ًە ىەمااٌٍ الیەنەکااانی ژیااانی کااۆمەاڵیەدیی، ًە

 ةەکازىێنەزانی ىەةێرە

ٌا  ًەگەە دەٌزٌةەزەکە ی ئەَ دااٍێژینەٌەیە ئامااانای شانیناای ئەٌ کازی ەزییااانەیە کە دەػاات ئینذەزنێاار ًەطااەز پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییەکااانی ال

ًٌێاسە ۆاۆز ٌ دزٌطذیا  ةکاخە ئەٌ میذۆدەی ًەَ دٍێژینەٌەیەدا ةەکازىادٌٍە )زٌٌپێٍی کۆمەاڵیەدی(یەە ىەزٌەىا کۆمەڵ ای دٍێژین ەٌەکەغ ةسیذییە ًە ػازی ىە

ٌنەیی)مەةەطاذداز( ةە كەةاازەی ) ًٌێاسە زاطاذێذیی)١()١١٧كەةازەی منٌٍنەکە ةسیذییە ًە منٍ %( ٌ ۆێ یسیای  95.61( الٌی کاٍ  ٌ کیای دانیؼاذٌٍی نااٌ ػاازی ىە

ٌنەدە زٌٌ، گسن رتینیاا ی شیاادس ًە نیاٍەی داکەکاانی (ە ئەناامەکانی دٍێژینەٌەکە ةەپێی ئاماناەکاانی داٍێژینەٌەکە ًە تەنا0.729پسطیازنامەکە) د دەٌەزێکادا داسا

( کاادژمێس، ئینذەزنێار ةەکاازدەىێننە شیاادس ًە نیاٍەی ٤ -٣%( مناٌٍنەکە ) ٤٤( کادژمێس ئینذەزنێار ةەکاازدەىێنن، ىەزٌەىاا زێاژەی )٢ – ١منٌٍنەی دٍێژینەٌە ًە )

ەزنێر ةەکازدەىێننە داکەکانی منٌٍنەی دٍێژینەٌە شیادس ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، ةۆ کسدنەٌەی فەیظاتٌٍ  ٌ داکەکانی منٌٍنەی دٍێژینەٌە ًە ًەماڵەٌە شیادس ئینذ

ٌای ٌا  ةە دێاصانەٌە کاسدٌٌە، داا  ٌاە ٌ شانیازیە ىەزٌەىا ئینذەزنێر  ةە پٌەی یەکەَ کازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکانی ال ًێياادٌٍە دێصانەکاا   ىە

ٍا  دێصانییەکا  ةٌٍەە گٌەیی ةکە  ًە    ةەکازىێنانی ئینذەزنێرە کازی ەزی ًەطەز کەمتٌٍنەٌەی ىادٌٍتۆی نێ
 

 ئینذەزنێر، دۆ ەهۆمەاڵیەدییەها ، پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا ، فەیظتٍ ، الٌ    کلیلەکانی تىێژینەوە:
 

 پێشەکی

 ٍ ٌنەٌەزێوی هاۆمەاڵیەدییە ٌ ةەىاۆی هۆمەڵێاى داة ٌنەزیار ٌ ةەىاای هاۆمەاڵیەدییەٌە زۆڤ ةە رسٌػذی داۆی ةاٍ

پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییەهانی ًەگەە دەٌزٌةەزەهەی زێودەداخە ۆ ە ًە دێصا  هە دەشگایەهی هۆمەاڵیەدییە ٌ داان 

ٌا ًەَ طاەزدەمەدا ًەةاسی دێاصا  ٌ دەشگاا  طەزەدا پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییەهانی دۆی ًەٌێدا ئەشمٌٍ  دەهاخ، ئە

مساشەهانی دەهنۆًۆژیاغ ةٌٍ  ةە ةەػێوی گسنگ ٌ ىەمٌٍ الیەنێوی ژیاانی هاۆمەاڵیەدی دااهی گسداٌٍەدەٌەە هۆمەاڵیەدییەهانی دیوە ئا

ٍهە ًە پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییەهاانی داان ٌ دێصانادا دێتینای دەهسێار، ئەٌەیە هە ةەهازىێناانی ئامساشەهاانی دەهنۆًۆژیاا  ئەٌەی ىەن

ٌای ًێياادٌٍە  ةەگؼذی ٌ ئینذەزنێر ةەدایتەدی ًە ةەزكەزازهسدنی پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییەها  ةٌٍە ةە حااڵەدێوی ئاطاایی ٌ دەناانەخ 

طەزدانیوسد  ٌ تاالهییەهانی نێٍ دێصانیؽ دازادەیەهی شۆز هەمتۆدەٌە ٌ ئەندامانی دێصا  هادێوی شۆز هەَ ةۆ دانیؼنت ًەگەە یەهرت 

ٌانیؽ کاسدةێذەٌە، ٌە  ئەٌەی دەزدا  دەهە ە ًەةەزامتەزیؼدا دەػت ىەز ئەَ ئامساشانە پەیٍەنادی  ٌانیاا  ةەزفاسا کاۆمەاڵیەدی ال

ًە ێ ەی ئینذەزنێر ٌ دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکانەٌە پەیٍەندی ًەگەە کەطاانێ  دزٌطاذدەکە  کە ًەزٌٌی ۆێنادەز، نەدەٌە، کًٍذاٌٍز، 

ٌاش  ةەاڵَ پەیٍەنادییا  ةەیەکەٌە ىەیە ٌ، ىەز ًە ز  ٍگسافی، ئایین ٌ مەشىەةیؼەٌە ًەٌ ۆیاا ێا ەی ئەَ داۆ انەٌە دەػات ػٍێنی ۆ

ٌا  ةذاٍانن ًەَ زێا ەیەٌە ىاٌطاەزی  زۆژانە تەند کادژمێسێ  ةەیەکەٌە كظاە ٌ ةااض ةاکە ە دەناانەخ کااز گەیؼاذٌٍەدە ئەٌەی ال

ێ  ٌ پەیٍەندی  ٌدٌٍ کۆمەڵێ  کاًز ژیانیؼیا  دەطذنیؼا  ةکە ە ةەماۆزە ئەَ دۆ انەی ئینذەزنێر ٌە  ئامساشێکی پەیٍەندی پێؼکە

ٌانی دەةێر ًەطەز ئاطذی داکی ٌ زەفذازی  ٌا ، کە زەن دانە ٌ کازی ەزی ةەزفسا ًٍذٌٍزی پەیٍەطر ةەدۆی ىێناٌەدە نێٍ ژیانی ال ٌ ک

ٌدی کاۆمەاڵیەدی ةێاذە  ٍکە ێ  ٌ ةەىا ٌ ىەڵظا ٌایکسدٌٌە ػێٍاش ٌ ۆۆزی دیکەی پەیٍەندی کۆمەاڵیەدی، کاًز کۆمەڵی، ىەز ئەمەػە 

ٌانەٌە، کە شۆزةەی ۆااازا ٌا  ةەدەمەناارت  نێااٍ ژیااانی ال ٌانەی ًە ٌا  ًەگەە دێااصا  ٌ ئە   ۆۆزێاا  ًە ةۆػااایی ًە نێااٍا  دااٍێژی ال

 دزٌٌطر دەکاخ ٌ ًێکذێنەگەیؼنت دیذە گۆ ێە

ٌا ە   ٌڵدەدزێر ةااض ًە کازی ەزییەکاانی ئینذەزنێار ةکسێار ًەطاەز ال ًەَ دٍێژینەٌیەدا ًە زێ ەی تەند دەٌەزێکەٌە ىە

َ 
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 ٍ  ەیە یدەٌەزەکانی ئەَ دٍێژینەٌەیە ةەمؼێ

 ٌهی دٍێژینًیەکەَی هێؼً

( شەةەالحان ٌ ًەیە  کادادا MySpace, Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram, Watsupدۆ ەکانی ئینذەزنێذی ٌە  )

مٌیۆنەىا ئامساشی دەهنۆًۆژی ٌ مٌیۆنەىا مسۆڤ ةەیەهەٌە دەةەطذنەٌە، ةێ ٍما  ًەماٌەیەهی هەمدا ػاێٍاشی ژیاانی داان ٌ دێصانای 

یٍە ٌ ةەػێٍەیەن ًە ػێٍەها  هازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییەهانیا  دزٌطار هاسدٌٌەە هاازی ەزی داۆ ی ئینذەزنێار گۆ 

مەٌدایەهی شۆزی ًەدۆگسدٌٍە ٌ ىەمٌٍ الیەنەهانی ژیانی ئاةٌٍزی، هاۆمەاڵیەدی، طیاطای ٌ فێسهاازی گسداٌٍەدەٌە داا گەیؼاذٌٍە ةە 

ٌنیاد ٌ ٌەشیفەیەٌە هازی ەزةٌٍەە دێصا ، هە ئەمیؽ ةە ۆڵی دۆی ةەٌ پ ٌدنە دەهنۆًۆژییە ًەزٌٌی ةٍ  ێؼوە

ٌکە ئینذەزنێر ةٌٍە ةە یەکێ  ًە گسن رتین، ىەزشانارتین، ةەزدەطاذرتین ٌ ئاطاانرتین ئامساشەکاا  ةاۆ دزٌطاذوسدنی  ىەنٍ

ێووسدنیەٌە ًەگەە دەطذە ٌ دٍێژی ۆۆزاٌۆۆز ًە ىەماٌٍ   پەیٍەندی هۆمەاڵیەدی نٍێ پنذێوای ئەَ ۆیياانەە ئەَ داۆ ە ًەمیانەی هاًز

ٌنیا  نەةٌٍەە ةە مٌیۆنەىا کەض ًەطاەز  شەةەالحە ػێٍاشی ژیانی داکەکانی گۆ یٍەە ةەىا ٌ تەمکی نٍێی ىێناٌەدە ئازاٌە کە پیؼرت ةٍ

ٍگاۆ ًەگەە یەکادا ةاکە ؛ ةیاسٌ ا ٌ شانیاازی ًە نێا ٍا  ىێڵن ٌە  ئەٌەی ئەمانە ًە یە  ػاٍێندا کۆةاٌٍةنەٌە ٌ كظاە ٌ ةااض ٌ گفذ

ٍگۆ  پێتکە ە ئەگەزتی دۆ ەکانی ئینذەزنێر ئامساشگەًێکی ةەىێص  ةۆ دزٌطذکسدنی پەیٍەنادی کاۆمەاڵیەدی ناٍێ ةەىاۆی  دۆیاندا ئاڵ

ٌاش ًە ىەمٌٍ ػٍێنێکی ئەَ ۆیيانە، ًەگەە ئەٌەػدا زەن ە ئەَ ئاامساشە مەدسطاییەن ةێار  مامەڵەکسد  ًەگەە دەطذە ٌ دٍێژی ۆیا

ٌا ىەیە ًەطەز دزٌطذی دێصا  ٌ هاز ٌاكیػییەکا  دزٌطذتواخ، دەنانەخ ۆاازی  ٍگٍ ی پەیٍەندییە هۆمەاڵیەدییە  ی ەزی ًەطەز گەزم

ٌکات ٌ دەنیاایی ٌ دٌٌزەپەزێاصی  ًەةەز دساپی ةەهازىێنانی ئەَ ئامساشانە دێصا  دٌٌتاازی ًێوارتاشا  دەةێاذەٌە ٌ، الٌ دٌٍػای دڵەزا

 ە(DiMaggio et al.,2001)دەةێر 

ًٌێس ةەدایتەدی تەندین هۆمپانیای دێدایە، هە دۆ ەهانی ئینذەزنێر فەزاىەَ ئێظذا ىەزێمی هٍزدطذ ا  ةەگؼذی ٌ ػازی ىە

دەهە  ٌە  )کۆ ە ، ئاطیاطێٍ، فاطر ًین  ٌ ئەی دی ئێع ئێڵە(، ىەز داهێى دەدٍانێر ًەزێ ەی دەًەفۆنی دەطاذییەٌە یاانیؽ 

ةواخە ئەگەز تەند طاڵێى پاێؽ ئێظاذا دەنياا ًە زێا ەی كاٌەداانەی هۆمپیٍدەز ٌ ئایپادەٌە ةێر، ىێڵێوی ئینذەزنێر ةۆ دۆی داةین 

ٌا ئێظذا هاازەهە شۆز ئاطاانوازی دێادا هاساٌە ًە  ئینذەزنێذەٌە دان دەیذٍانی الپە ەهانی ئینذەزنێر ٌ دۆ ە هۆمەاڵیەدییەها  ةوادەٌە، ئە

ؼاوەغ ةە هڕیازانیاا  دەهە ە کااز ةەٌە گەیؼاذٌٍە نێٍماە، دەنانەخ ػٍێنە گؼذییەکا ، ةاشا  ٌ مۆڵەهانیؽ ئەٌ دصمەد ٍشازییانە پێ

ىەندێ  ًە داکظی، پاطەکانی ىێڵی گؼذی، ػٍێنەکانی ۆٍانکازی )ئازایؼ ا، طەزداػذانە( )ةۆ گەزمکسدنی ةاشا یا ( ػٍێنی کٌینکای 

ٌادە ئەماانە ئامااژە  ةاۆ ئەٌەی ئینذەزنێار تەنادە  پصیؼکا  کە نەدۆغ طەزدانییا  دەکاخ، ىێڵی ئینذەزنێذی ةەزدەطر دەکە ە هە

ٌا ە ىەزٌەىا شۆز ةە ئاطاانی ٌ  دەڵکی ًەَ ػازەدا ةەدۆیەٌە طەزكاڵکسدٌٌە ٌ، ةٌٍە ةە شەزٌٌزەدێکی ژیانی ةەدایتەخ الی دٍێژی ال

ٌدنی شۆز ئاطانەە ًێسەدا پسطی طاەزەهی ئەَ داٍێژینەٌەیە ةاسیذیە  ٌاَ فەزاىەمکساٌە ٌ دەطذکە ًە ىەمٌٍ کٍناێکی ئەَ ػازە ةەزدە

ٌانکاسد  ًەٌەی  ٌانی گۆ یٍە؟ پەیٍەندییەکانیانی پیڕاندٌٌە؟ یا  یازمەدیدەزةٌٍە ةۆ ةەزفسا ئایا ةەکازىێنانی ئینذەزنێر تۆ  ژیانی ال

ٌنیؼەٌە مەٌدایەکی شۆزیا  ًە  ٍگسافی ٌ ػٍێنی نیؼذەۆێتٍ ٌانی دیکە؟ کە ئەگەز ًەزٌٌی ۆ ٌ دزٌطذکسدنی پەیٍەندی نٍێ ًەگەە ئە

ٌا  ةە ئەنااادامانی نێٍانااادا ةێااار؟ طاااەزكاڵتٌٍ  ة ٌنی پەیٍەنااادییە کۆمەاڵیەدییەکاااانی ال ٌاشةاااٍ ە ئینذەزنێاااذەٌە ةاااٌٍەدە ىاااۆی ال

 دیصانەکانیانەٌە؟ە ةاةەدی ئەَ دٍێژینەٌەیە پێکدەىێننە
 

  وهدووەم: گرنگی تىێژینه

 ڕوو: ینهبخهوهی الی خىارهند خاڵهم چهله یهوهم تىێژینهتىانین گرنگی ئهده

ٌا  ًە کاۆمەڵ ەدا ىەیاانە، ئەَ داٍێژینەٌەیە ةاایەدی داایتەدی داۆی ىەیە کە ةااض ٌ ٌ گسن ییًۆػنایی ئًز ز ةًی 1ًً ی کە دٍێژی ال

ٌا  دەکاخ، کە ئەٌیؽ تەندێذی ٌ تۆنیەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ٌ کازی ەزییەکاانییەدی  ٌکەیی ال ٌاداتٌٍ  ةۆ ةاةەدێکی ىەنٍ ةەد

زازکسدنی ئەٌ پەیٍەندییانە ٌ مامەڵەکسدنی ئەَ دٍێژە تاالکەی کۆمەڵ ە ًەگەە ٌەىاا ةاةەدێا  ًەطەز تەندیذی ٌ ػێٍاشەکانی ةەزكە

ەةەزی ژیانی داکەکانی گۆ یٍەە  کە طەًز

داای ىەمااٌٍ الیەکە ةەدااایتەخ دێااصا  ٌ الیەنە ی ةایااًٌ، ۆێ ااًدێواای  ۆژە ةاةااً، هااً دایااًٌهًااًیااً ٌهَ دٍێژینااًهاای دیااکەی ئااًی گسن ییاا2ً

ٍناااٌ داةبێار ةاۆ کاۆنذڕۆڵکسدنی الیەنە نێ ەدی ەکاانی ئەَ پەیٍەند ٍانسێار زێ ەتاازەی گ یدازەکا  ةە پەزٌەزدە ٌ فێسکسدنەٌە، دااٌەکٍ ةذ

 ئامساشانەە

 طێیەَی ئاماناەکانی دٍێژینەٌە

ٌانەغی ٌڵدەداخ ةەتەند ئاماناێ  ة اخ، ًە  ئەَ دٍێژینەٌەیە ىە
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ٌنییەهانی ةەهازىێنەزانی ئینذەزنێرە ًە دەطڵەخ ٌ دایتەمتەندی  دظذنەزٌٌی ىەندێ -1  یە هۆمەاڵیەدی ٌ دەزٌ

ٌاكیػاای -2 ٌا  ةەزكەزازیاااا  دەکە  ًەمیااانەی شەكکاااسدنەٌەی  ٌ رسٌػاااذیی ػاایکسدنەٌەی  ئەٌ پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییااانەی ال

 کازی ەزییەکانی ةەکازىێنانی ئینذەزنێرە

ٌا  ًەةااازەی کااةااً -3 ٌنی ال ٌاشی نێااٍا  ةۆتااٍ ةەپێاای کۆمەاڵیەدییەکااا  ازی ەزی ئینذەزنێاار ًەطااەز پەیٍەناادییە زاٌزدکااسد  ٌ ۆیااا

ةازی کۆمەاڵیەدی، ئاطذی دٍێنادەازی، داىاادی مان اانە، پیؼاە، کادژمێسەکاانی ةەکازىێناانی  ، مًش، دًگًزهگۆ اٌەهانی دٍێژینەٌهە )

 ئینذەزنێر ٌ تۆنیەدی ةەکازىێنانی(ە

 ینەٌە تٍازەَی دیازیکسد  ٌ ناطاندنی تەمکەکانی دٍێژ

ٌڵدەدزێر ئەٌ تەمکانە ةذسێنە ٌٌ کە پەیٍەطنت ةە ةاةەدی دٍێژینەٌەکەٌە، ئەٌ تەمکانەغ ةسیذین ًەی   ًەَ دەٌەزەدا ىە

ئینذەزنێر، پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا ، دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا ، فەیظتٌٍ  ٌ الٌە ًەدٍازەٌە ىەزیە  ًەٌتەمکانەی دٍێژینەٌەکە 

 نەدیازیدەکسێن ٌ دەناطێبێ
 

 (Internet: ئینتەرنێت )1

ئینذەزنێر دۆ ی پەیٍەندی ٌ شانیازی ۆیيانییە کە دۆ ێ  ًە ئامساشە دێکنۆًۆژیییەکا  پێٍەی پەیٍەطنت ًە ىەمٌٍ پنذێکای 

 ئەَ ۆیيانە، دا  دەدٍانێر ًە  ێ ەی ماڵپە ی دایتەدەٌە ةیێذە نێٍ دۆ ەکانی ئینذەزنێذەٌەە

ٍ ١٩٩٤ًە طاڵی ) ٌاٌە طظذمی پەی ەندی دایتەخ ةە دۆ ەکانی ئینذەزنێر پێؼذسا ٌ ةٌٍةە ةە ئامساشێکی ۆیيانی ٌ ةەىۆی ( ةەد

ٌکسایەٌە، کە ئێظاذا ًەطاەز ئاطاذی ۆیياا  ةە  ٌدٌٍەٌە ئەَ دۆ ە ةاڵ مان ە دەطذکسدەکا  ٌ ئامساشەکانی پەیٍەندی ٌ گەیاندنی پێؼکە

ٌاشي ٌدٍۆح،  مٌیۆنا  دەڵ  ةٌٍ  ةەةەکازىێنەزی ئەَ دۆ انە ٌ ةۆ ۆۆزەىا پێٍیظذی  (ە٨ی ٢٤١٣ةەکازیاندەىێنن)

ىەزٌەىااا دەدٍانسێاار ةٍدسێاار؛ ئینذەزنێاار دااۆ ێکی ئیٌکرتۆنیاایە کە ًە کۆمەڵێاا  دااۆ ی دیااکە پێکيااادٍە ٌ دەڵاا  ٌ 

ٌە  ئاامێسی پەیٍەنادیکسدنی –شانیازییەکا  ةەیەکەٌە دەةەطذێذەٌە ئەٌیؽ ًەمیانەی ئامێسی کۆمپیٍدەز ٌ ئامێسی ژمێسەیای دیاکەٌە 

ٌانای دیاکە دەداخ، ًەةەزاماتەزدا زێا ە ةە گە انەٌەی ٌەاڵمای ئەٌ -دەطذی ، ةەۆۆزێ  زێ ە ةە پەیٍەنادیکسدنی کەطاێ  ًەگەە ئە

ٌاكیػێکی دەطذکسد ٌ، فەشایەکای کاساٌەیە کە داکەکاا  (DiMaggio et al.,2001)پەیٍەندییانە دەداخ ە ةەگٍێسەی ئەمانە، ئینذەزنێر؛ 

 ٌ ٍگۆ ٌ زەدنە ٌ دانە ة اس ، دەناانەخ ئەَ داۆ انە ٌە  کەنااڵێکی دزٌطاذکەزی ةەمەیٌی دۆیا  دەدٍانن ًەمیانەیە ە پەیٍەندی، گفذ

ٌانیؼە کە دا  دەدٍانت ةەىاۆیەٌە تەنادا  پەیٍەنادی کاۆمەاڵیەدی ًەگەە ژماازەیەکی شۆزی دەڵا   پەیٍەندی کۆمەاڵیەدی ةەزفسا

ٌانە یەکرتیااا  ةینیت ٌاۆاااز ىەز ئەَ فەشایە دەػاات پەیٍەناادی دزٌطاار ةکاااخ ةاات ئەٌەی زۆژێکاایؽ زاطااذەٌدۆ ٌ زٌٌةە  ێاارە د

ًٍلێنێارە ًەةەزامەزدا دەػات ىەز ئەَ ئاامساشەغ ةات، کە پەیٍەنادییە زٌةە ٌەکاانی  ٌانە ًە نێٍا  داکەکاندا ةذ کۆمەاڵیەدی زٌٌةە 

 داکەکانی کۆمەڵ ە ٌ ئەندامانی نێٍ دێصانێ ، کەمتکادەٌەە

 

 (Social Relationship: پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان )2
ێوێوە هە ًە نێاٍا  دٌٌ هەض یاا  شیاادسدا  ٌٌدەداخ ًەپێنااٌ  پەیٍەندیی هۆمەاڵیەدی ىەز تەػنە پەیٍەندی یاادٍد هااًز

ێوە پێودەىێننە)اً،ظان،  ( ًە پێناطاەیەهی ٤٤٥ی ١٩٩٩دێسهسدنی پێداٌیظذییەهانی ئەٌ داهانەدا هە ئەَ تەػنە پەیٍەنادی یاادٍد هااًز

ةەطاذەزەٌەی دٌٌالیەنە  ًە نێاٍا  داهەهاا  ٌ هۆمەڵ اادا، هە ًەئەنااامی پەیٍەنادییا    هۆمەڵێا  دیوەدا پەیٍەندیی هاۆمەاڵیەدی

ێویا  ًەگەە یەهدیدا دزٌٌطر دەةێر، ٌەن ةەطذەزەٌە دصمایەدییەکا )غثٌل ،   (ە ١٢٣ی ٢٤٤٤ةەیەهدییەٌە ٌ هاًز

ٌا پێناطەی پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  دەکاخ کە ةسیذییە ًەی زەڤیتەز) فذازی کاۆمەڵە دااکێکە کە کاسدە ئەناااَ دەدە ، ( 

ٌانی دیاکە) ٌگسدنی کسدەی ئە (ە ًێاسەدا ڤیاتەز پێیاٍایە کە پەیٍەنادییە کۆمەاڵیەدییەکاا  ةەشۆزی ةاۆ ئەٌ Camic, 1998:208ةەًەةەزتا

ازی ئەٌی دیااکە ىەڵٍێظااذە ةەکازدێاار کە ًەمیااانەیەٌە دٌٌ کەض یااا  شیااادس زەفذااازێکی دیااازیکساٌ دەنااٍێنن؛ ٌ ىەزیەکەیااا  زەفذاا

ێککسدٌٌە ٌ ًە نێاٍا  دٌٌ کەض یاا  شیاادسدا  ٌادە ئەَ پێیٍایە پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  ىەڵٍێظذێکی کااًز ًەةەزتاٌ دەگسێرە کە

ٌنەٌە ٌەطذاٌە، ةەمؼاێٍەیە ًە  زٌٌدەداخ، ئیناا ئەَ ىەڵٍێظذە ًەطەز کێؼکسدنی دٌٌالیەنە، ىەڵتژازد  یا  زەدکسدنەٌە ٌ زكٌێتٍ

ٍگۆ کساٌ ًە ئەناامی کازی ەزی یەکیا  ةەطەز ئەٌی دسیاانەٌە، دزٌطاذەةێرە ىەزٌەىاا  نێٍا  ئە ێکێکی ئاڵ دٌٌ کەض یا  شیادسە کاًز

ٌاش دەةێر ًەزٌٌی ۆۆزی پەیٍەندییەکانەٌەە  ئەَ پەیٍەندییە ًە گسٌپێکەٌە ةۆ یەکی دیکە ۆیا

ٌاشییا  ىەیە، ٌە ی پەیٍەندی کۆمەاڵیەدیی دزێژدایە ، کٍزدذاایە ،  ػێٍاش ٌ رسٌػذی پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  ۆیا

ٌنی ٌ ئاطۆیی، کساٌە ٌداداساٌ، ةەزایای ٌ الٌەکیایە ًەگەە ئەمانەػادا ًەکاادی  زاطذەٌدۆ ٌ نازاطذەٌدۆ، پۆشەدیڤ ٌ نێ ەدیڤ، طذٍ
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ٌاداناساٌ (، کە ةاسیذییە ًەٌ افرتاكای -ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ۆۆزێ  ًە پەیٍەندیی دزٌطر دەةێر دەػت نااٌی ةبێار )پەیٍەنادیی 

ٌنەٌەی ئەَ پەیٍەنادییانە  پەیٍەندییەی ًە نێٍا  ةەکازىێنەزانی دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  دزٌطار دەةێار، ئینااا ةەىاۆی دٌٌةاازەةٍ

ٌاكیػادا زەن ادانەٌەی ىەةێارە ةەمپێایە  ٌنی پەیٍەندی کۆمەاڵیەدی زاطاذەكیە ٌ ًە  ٌاۆاز ٌ ًەکۆداییدا ةتێذە ىۆی دزٌطذتٍ زەن ە د

ٌاكیػیی(، ئەَ ۆاۆزەی  دەدٍانین ٌادانساٌ یا  ناا ٌاكیػی ٌ  ۆۆزێکی دیکەی پەیٍەندیی کۆمەاڵیەدیی شیاد ةکسێر ئەٌیؽ)پەیٍەندیی 

 (ە١٨٤ی ١٩٩٩، اًلـیسکۆداییە کە ًەَ دٍێژینەٌەیەدا ۆەدذی ًەطەز دەکسێذەٌە)

ٌەی ىاصز، ئەشماٌٍ  ٌ ػاازەشایی ٌ پەیٍەندییکسدنیی ةسیذییە ًەی دزٌطذکسدنی پەیٍەندیی کۆمەاڵیەدییە ًەمیانەی گٍاطذنە

ٍگۆ پێکسدنی ئەٌ ػااازەشاییانە ٌ مەغااسیفە ًە نێااٍا  ةەکااازىێنەزانی دۆ کۆمەاڵیەدییەکااا ، ئیناااا ئەٌ پەیٍەناادیکسدنە، دەػاات  ئاااڵ

 کازی ەزیی پۆشەدیڤ یا  نێ ەدیڤ ًەطەز ةەػدازةٌٍی ئەٌ دۆ ە کۆمەاڵیەدییانە دزٌطر ةکاخە

ٍگۆ کساٌی نێاٍا  تەناد کەطاێکە، کە ًە دەدٍانسێر ةٍدسێر کە پەیٍەندیی ە کۆمەاڵیەدییەکا ی پەیٍەندیی ٌ کازی ەزیی ئاڵ

ێکیاا  ًەگەە یەکارتدا، دزٌطار دەةێارە ئەَ  ٍگۆ کسدنی ىەطار ٌ طاۆش ٌ کاًز ٌنەٌەیاا  ٌ ئااڵ میانەی رسٌػار ٌ تاۆنیەدی کۆةٍ

ٌاش ؛ ٌ دەػت ةەػێٍەیەکی نێ  ٍکمادانی پەیٍەندییانەغ ًەزٌٌی رسٌػر ٌ ػێٍاشیانەٌە ۆیا ەدیڤ یا پۆشەدیڤ کازی ەزی ًەطاەز ح

 داکەکا  ةۆ یەکدی ىەةێر، ٌە  ىاٌ ێیەدی، پەیٍەندییە دٍێنییەکا ، ةسادەزی ػٍێنی کازکسد  ٌ ناطیاٌەکا ە 

 

 (Social Networks: تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان: )3

کە تەنادا   ۆمەاڵیەدیی دزٌطر دەکە ،ٌ پێکيادەیەکی ئیٌکرتۆنی ک دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  کۆمەڵێ  الپە ەی ئیٌکرتۆنین

ٌاە، زێکاکَ، کادتەطاەزةسد ، یاازیکسد ، ٌێانە، گاسدەی ڤیادیۆیی، ةااشا کسد ، کااز ٌ کاازگێڕیی،  ةااةەخ ًەداۆ دەگسێار ٌە ی ىە

ٌداان، کەطااەزەدا دەنيااا دااۆ ی دااایتەدتٌٍ   ةە دااٍێژینەٌەی شانظااذییە ئەمااانە ًە دۆ کااانی ئینذەزنێاار ًە طااااڵنی نەٌەدەکااانەٌە دەزکە

ًٍذٌٍزیی ٌ ٌەزشػیی(ە ئەَ دۆ انە ًە ىەمٌٍ  دەشگاکانی حکٍمەخ، دامەشزاٌەکانی دایتەخ ةەشانیازیی )کەطیی، طیاطیی، ةاشزگانی، ک

(ە ىەزٌەىاا ئەَ داۆ انە ٣٤ی ٢٤٤٣ةٍازەکاندا ةاةەدیا  ًەطەز ةاڵٌ کساٌەدەٌە ٌ ةە ئاطانی دەگاادە دەطاذی ةەکازىێنەزانیا )اطاٌلغیٍ، 

زەیی دزٌطذەکە  ٌ زێ ە ةە ةەػدازةٍانیا  دەدە ؛ الپە ەی دایتەخ ةەدۆیاا  ىەةێار ٌ ًە نێٍیادا دۆکیٍمێنذەکاانی ژین ەیەکیی ژما

ٌانەػی کە مەةەطذیانە، ةاڵٌی ةکەنەٌە ٌ کەطاانی دیاکەغ، ًەىەز کاٍێیەکی ۆیياا   دۆیا  پۆًێن ٌ زێکتذە ، ىەزٌەىا ةذٍانن ئە

ا  ًێیا  ةێرە ىەزٌەىا ئەمە ػێٍاشێکی کازی ەزە ةۆ پەیٍەدندیکسدنیی کۆمەاڵیەدیی ًە ةن، ةیا  ةینن ٌ كظەیا  ًەگەڵدا ةکە  ٌ گٍێی

ٌاداناساٌ ىاٌ ێیادیاا   ٌاكیػادا ىااٌ ێتٌٍةێنت یاانیؽ ًەمیاانەی ئەَ داۆ انەٌە ةەػاێٍەیەکی  نێٍا  داکەکا ، ئیناا ئەگەز پێؼارت ًە

ٌڵااادەدزێر دیؼاااکی ةذااسێذە طاااەز داااۆ ە ە ةەاڵَ ئەٌەی ًەَ دااٍێژینەٌە(Hiebert & Gibbon, 2000: 101)ةکەیاار یەدا ىە

 کۆمەاڵیەدییەکانن، ًەنێٍیؼیاندا فەیظتٌٍ ە 

 

 (Facebook: فەیسبىوک )4

فەیظتٌٍ ، یەکاێکە ًە گسن رتینای داۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاا  کە ًە ىەزێمای کٍزدطاذا  شۆز ةەزةااڵٌە ٌ ًە نێاٍا  ىەماٌٍ 

ٌانی ةەکازدەىێبێرە  دٍێژەکانی کۆمەڵ ادا ةە فسا

ٌنەٌەیەکی کۆمەاڵیەدی ًە نێاٍا  ةەػادازةٍانیدا دزٌطار ناکااخ، ةەڵکاٍ ةنکەیەکای دەکنۆًاۆژی فەی ظتٌٍ ، دەنيا کۆةٍ

ٌای دەکاادەٌەە ًێاسەدا دااکی ةەػادازةٌٍ  ئاطانیؼە کە ىەز کەطێ  دەدٍانت دەطذی ةکەٌێر ٌ ىەز ػذێکیؼای ةٍێار ًەنێٍیادا ةااڵ

دیۆ، ىەزتااالکییە  کە ًەژیاانی زۆژانادا ئەناامادەدزێر(ە ئەماانە ًەالیە  دەدٍانت کۆمەڵێ  ةاةەخ ةاڵٌةکادەٌە ٌە  )ٌێانە، ڤیا

ٌنی دۆیاانی ةەزاماتەز  ةەکازىێنەزا  ٌ ةسادەزە ةەػدازةٌٍەکا  ٌ نەناطەکانیؼەٌە دەدٍانسێر ةتیبێر ٌ طاەزن  ٌ دێتینای ٌ زاشیتاٍ

ٌادە؛ فەیظتٌٍ  زێ ە دۆغ دەکاخ ةۆ پەیٍەنMezrich, 2010: 45نیؼا  ةدە ) دییکسدنی کۆمەاڵیەدیی، کە ئەمەغ ةسیذییە ًەٌ (ە کە

ٌامی ًەمیانەی ئامساشێکی ئیٌکرتۆنییەٌە ةۆ ژماازەیەکی شۆزی ٌەزگاس دەنێسێار ٌ  پسۆطەیەی کە نێسەز تەند نامە ٌ پەیامێ  ةە ةەزدە

ٌاش، پاػااا  پەزتەکسدازیااا  ٌەزدەگااسێذەٌە،  ٌڵاادەداخ کازی ەزییااا  ًەطااەز دزٌطاار ةکاااخ ئەٌیااؽ ةەزێاا ەی ۆیااا کە ئەمەغ ىە

 ە  L (Merrill,2000:23)کازی ەزیی ًەطەز ىەزدٌٌ ال ةەػێٍەیەکی زێژەیی، دزٌطر دەکاخ

دەدٍانی ةڵێین فەیظتٍ ی ۆۆزێکی دۆ ەکۆمەاڵیەدییە ةەزةاڵٌەکا  کە کۆمەڵێا  دصمەد اٍشازی دەکنۆًاۆژی پێؼاکەغ ةە 

ٌانە )دایتەدکسدنی دۆکیٍمێنذی دا یتەخ ةە کەطی ةەػادازةٌٍ، زەدظااندنی ناطاینی ةاسادەز ٌ ةەکازىێنەزا  ٌ ةەػدازةٍانی دەکاخ ًە

ٌگسدەی ڤیادیۆیی، زێا ە ةە دزٌطاذکسدنی گاسٌپە  دزٌطذکسدنی پەیٍەندی، نازدنی نامە ٌ پەیاَ )پەیٍەندیکسدنی کۆمەاڵیەدیی(، ٌێنە 
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 ۆیاۆیاکا  دەداخ، زێ ەدەداخ ةۆ زێککمکسد  ةۆ کااڵ ٌ ػذٍمە  ٌ طادکسدنەٌە(ە 

 

 (Youth: الو )5

ی ىێؼاذا شانایاانی  مواناً ٌ تً ًاً  هێواً هی گؼاذی( یً یً ػاێٍه  ڵناطای ةاً هانی دسی هۆمً موً ی تً ن شۆزةً موی الٌ )ٌه تً

  شۆز  ٌ دێویڕژاٌ ە  موً َ تً هانی ئً ىا پێناطً زٌه هۆن نین، ىً  ٌه یً ةازه  ڵناطی ًً هۆمً
ٍایً هً ده  ێناطًهانی ژیا  پ ی كۆناغً تٍازتێٍه    الٌێذی ًً ندێى ىً ىً ،  هی ةایۆًۆژیی نییً یً طذً نيا ده الٌێذی دً  هً   ، پێی

ٌانییً دییً اڵیً هی هۆمً یً طذً ی ده ٌپێیً ین ةً هً الٌێذی ده  ، ئیناا هادێى ةاض ًً دیؼً اڵیً هی هۆمً یً طذً ڵوٍ ده ةً   هً  ، مانای 

  ًً  دً َ حاڵً ىا ئً زٌه ىً ە(١٤٩ةدز، ةت طاڵی تاپی )هانی ژیا  كۆناغً  ًً ً ڵوٍ الٌێذی كۆناغێو ، ةً هی ةایۆًۆژیی نییً یً طذً ده

ٍنیادێکی کۆمً  پێ ً  ڵناطیدا شیادس ةً کۆمً   مکً َ تً ةێرە ئً  دێکی ةایۆًۆژی طاده نيا حاڵً ی دً ٌه نسێر، ًً داده  دی ۆیاکساٌه اڵیً یا  ة

دای  زه طً  ز ًً کانی ژیانی مسۆڤ ةکاخ، ىً كۆناغً  کازدێر دا گٍشازػر ًً ةً  ٌه ی ةۆ ئًکی گؼذ یً ػێٍه ، ةً کازىادٌٍه ةً  طت زێ ً  ةً

  ٌه یؼذنً كۆناغی پێ ً  تنً ده  ٌه کازییً زشه كۆناغی ىً  ی ًً ٌ داکانً ةۆ گٍشازػذکسد  ًً  ٌه کی دسه الیً داکٍ الٌێذیە ًً  ٌه منداڵییً

ٌای یً   ةً دییً یً اڵیً کۆمً  طۆش ٌ کێؼً  میؽ ةۆ گٍشازػذکسد  ًً کی کً یً ێٍهػ ةً  مکً َ تً ىا ئً زٌه کازدێرە ىً ةً کا   کً د

ٌنی الٌ ًً  ةً  طذً یٍه پً  ىێبێر، کً کازده ةً  (ەScott & Marshall, 2005: 708کاندا) طاشییً پیؼً  ڵ ً کۆمً  ةٍ

ٍاطذنً پسۆطً  هً ی فیوسی، ػً هانی گً ةایۆًۆژییەکا  ٌ كۆناغً  نیؼانً  ًً  ةێا ً ةۆ   ٌه كۆناغی منداڵیً  ًً  ی داهً ٌه ی گ

ٌادسیؽ ةۆ الٌێذی زشه ىً ٌانً دییً اڵیً هۆمً  ندییً یٍه می پً زىً ةً  موێى داةنێین هً هٍ تً دٍانین الٌێذی ٌه ، ده هازی ٌ د ە  گً ًً  هانی ال

ٌاش ًً مً هانی دً پًی گسٌٌ غ پێ ً مً پێی ئً ە ةً ٌه  ػً ٌانً پێیً  ٌ ةً  ڵ ً هۆمً ٌاكیػێوً  نی ۆیا دزٌطر   ڵ ً پێی هۆمً ةً  زاطذیدا 

 (ە٢٥ی ٢٤٤٨ذکايئ، هسێر) ده

ةۆ   ٌه زه غ دیازیوسدنی ىێڵی ۆیاهً مً ی مسۆڤ، ةً ػً هانی گً نێٍ كۆناغً  ًً  زه الٌێذی كۆناغێوی گٍشه  ندێوی دس پێیانٍایً ىً

ٍ  دً حمً ی مسۆڤ شه ػً هانی گً كۆناغً دی،  هانی پێؼٍیً ٌامی كۆناغً زده ةً  كۆناغی الٌێذی كۆناغێوً  هً  ٌا  پێیانٍایً ئً  نوً، ت

ٌادسی، هً كۆناغً  ةً  طذً یٍه پً طذنیؼانوسدنی كتٍە  ٌ ده  ٌه ٌ ۆیاهسدنً  نساٌ پێويادٌٍه یً طرتاٌ ٌ گً ةً ٌه هً یً مێوی ةً طظذً  ًً  هانی د

ٌنی، هۆمً ی ده هً ی هۆڵًغ كۆناغی الٌێذ یً مؼێٍه ە ةً نییً   (ە١٨ی ٢٤٤١اًریفاين، یً) دی، ةایۆًۆژی ٌ مێژٌٌیی دۆی ىً اڵیً زٌ

 

 پێنجەم: رەهەندە تیۆرییەکان

 لێرەدا دوو تیۆر دەخرێنەروو سەبارەت بە بابەتی تىیژینەوەکە:    

ۆەمااٌەزیی )ًێکاۆڵینەٌەیەکی ٌەشیفیای ئەَ دیۆزە گسن ای دەداخ ةە داٍێژینەٌە ًە پەیٍەنادی : تیۆریی بەکارهێنان و تێرکردن: 1

ٌا دەماػااای ۆەماااٌەز دەکاااخ کە؛ ۆەماااٌەز کااازایە ًە ىەڵتااژازد  ٌ ناااٌە ۆکی ئەٌ پەیامااانەی ًەزێاا ەی  زێکذااساٌ(ە ئەَ دیااۆزە 

ەٌەیە زاگەیاندنەکانەٌە ةۆیا  دێرە ًێسەدا پسطایاز ئەٌە نیایە کە ئاامساشەکە تای ةەطاەز ةەکاازىێنەزەکە دێنێار، ةەڵکاٍ پسطایازەکە ئ

   ةەکازىینەز تی ًە ئامساشەکە دەکاخ، ىەزٌەىا ةۆتی ةەکازی دەىێنێر ٌ ئەٌ الیەنانە کامانە  کە دێسیا  دەکاخ؟ە

ٌانای (شانایەکی ئەڵٌلنای ةاٍازی زاگەیانادنە()Katz) ًێسەدا دەدٍانسێر گسیٌلنە طەزەکییەکانی ئەَ دیۆزە؛ ٌە  ئەٌەی  ٌ ئە

 دیکە دایا  ناٌە، ةذەینەزٌٌی

ىێنەزی ئامساشە دەکنۆًۆژییە نٍێکا )ةەکازىێنەزیی دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا ( تاالکە، کەطێکی پۆشەدیڤ ٌ کازی ەزە، ةەکازىێنانی ةەکاز  -

 ةۆ دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  پەیٍەطذە ةە ئامنا ەًێکی دیازیکساٌی دۆیەٌەە

 ییەکانی دێس دەکە ەةەکازىێنەز ئەٌ ئامساش ٌ دۆ ەکۆمەاڵیەدییانە ةەکازدێنێر کە حەش ٌ پێداٌیظذ -

ٌانە ئەٌ ئامساش  - ةەکازىێنەز دٍانای ئەٌەی ىەیە کە گسن ی پێدا  ٌ پیداٌیظذیی ٌ پاڵنەزەکانی دۆی دەطذنیؼا  ةکاخ، ئیاا ةەپێی ئە

 ٌ دۆ ە کۆمەاڵیەدییانە ىەڵدەةژێسێر کە دۆی مەیٌی ًێیانەە

ٌ تاۆنیەدیی ةەکازىێناانی ئامساشەکاانی پەیٍەنادیکسد ، ئەٌیاؽ  فاکذەزە دیمۆگسافی ٌ کۆمەاڵیەدییەکا  زۆڵیاا  ىەیە ًە تەنادێذی -

ٌازیی ٌ کۆمەاڵیەدیی ٌ ئاةٌٍزییە  ًەزٌٌی دەمە ، زەگەش، پیؼە، ئاطذی دٍێندە

ئەٌ دێسکسدنانەی دا  ًە ئەناامی ةەکازىێنانی ئامساشەکانی پەیٍەندیکسد  ٌ دۆزەکۆمەاڵیەدییەکانەٌە ٌەدەطذی دەکەٌێار،  

 گسنەٌەیئەمانەی دٍازەٌە دە

ٌدنی شانیازییەکا ە -  دێسکسدنی زێنیؼاندەزی دەطذکە



  1027ساَلى  ،4، ذمارة. 21بةرطى.                                         طؤظارى زانكؤ بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان
 

85 
 

Vol.21, No.4, 2017 
 

 دێسکسدنی کۆمەاڵیەدییی دۆ ی پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا ە -

دێسکسدنی کسدەییی ٌە ؛ ىەطذکسد  ةە دڵذۆػی ٌ تێژ ٌەزگسدن، دۆدٌزکسدنەٌە ًە ةێصازیی ٌ ىەطذکسد  ةە دەنیایی ٌ زاکاسد  ًە  -

 (ە٢٣٩ی ٢٤٤٤کێؼەها )مکاٌي ٌ اًظید، 

پساکذیصەکسدناای ئەَ دیااۆزە ًەَ دااٍێژینەٌەیەدا گسن اای دااۆی ىەیە، ةەۆۆزێاا  زەناا ە گااسن رتین ئەٌ ىۆکازانەمااا   

دەطااذکەٌێر کە پەیٍەناادی ىەیە ةە ةەکازىێنااانی دۆزەکۆمەاڵیەدییەکااانەٌە، ًەةەزئەٌەی ًە ىۆکازەکااانی ةەکازىێنااا  ٌ دێسکسدناای 

ٌدنی شانیاازیی، ًەگەە طەزەکی دایتەخ ةە دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  ی دزٌطذکسدنی ىاٌ ێیاادی، کااخ ةەطاەزةسد ، دۆناطاین، دەطاذکە

ٌدنی پێداٌیظذییە کۆمەاڵیەدییەکا ە ىەزٌەىا شۆزینەی ةەکازىێنەزەکانی دۆزەکۆمەاڵیەدییەکا  مەیٌیا  ةۆ ئەٌەیە کە کەطانی  دەطذکە

  ًە پەیٍەناادییەکانی پێؼااٌٍیا ، دزٌطااذکسدنی دۆ ێاا  دیااکە ةناطاان، کە پێؼاارت نەیااا  ناطاایٍ ، ًەدە  ئەمەػاادا پازێصگااازیکسد

ٌکەزی ئەٌ پەیٍەندییانە ە ٌا ٌاشە ٌ ىەندێکاازیؽ دە ٌاكیػییەکانیا  ۆیا ٌادانساٌ کە ًەگەە پەیٍەندییە   پەیٍەندیی کۆمەاڵیەدیی 

کااانی ژیااانی ًەالیەکاای دیااکەٌە، ئینذەزنێاار ةەػاادازییەکی کااازا دەکاااخ ًەٌەی گۆ انکااازیی كااٌٍە ٌ کااازی ەز ًە نەزیذە 

ةەکازىێنەزانی دزٌطر ةکاخ، ئەمە ًەدە   ۆڵە داکی ٌ کۆمەاڵیەدییەکانی، ئیناا ًەگەە ئەَ ٌەزتەزداانە دێاسایەی  ۆە ٌ نەزیاذە 

ێکی دا  ًەگەە ىاٌ ێ ٌ دێصا  ٌ پەیٍەندییە پیؼەیەکانی، ًە ۆیيانی فیصیکای گاۆ اٌە ةاۆ ۆیياانێکی  ٌا کاًز دایتەدییەکانی داکدا، ئە

(ە ئەمەغ ًەةەز شۆز ةەزةاااڵٌی ئەٌ دۆ ەکۆمەاڵیەدییااانە ٌ ةەکازىێنانیااا  ًەالیە  Bellin, 2012:171ەنێااٍ ئینذەزنێذاادا)ئیٌکرتۆناای ً

ٌاداناساٌ ٌ دەیاڵییاانە ةان کە پێداٌیظاذیی کاۆمەڵە دەڵکێکای  دەڵکێکی شۆزەٌەە ىەزٌەىا؛ دەػت دۆ ەکۆمەاڵیەدییەاکن ئەٌ ػٍێنە 

ٌانەی نااادٍانن ًە دەزەٌەی ژیاان ەی دیااازیکساٌ پااڕدەکەنەٌە، ةەمپێاایە ئەَ  دااۆ انە کۆمەڵ ایەکییااا  دزٌطااذکسدٌٌە ةااۆ شۆزةەی ئە

 ئینذەزنێر ٌ دۆ کۆمەاڵیەدییەکا  ئەٌ پێداٌیظذییانەیا  دێس ةکە ە

ٍکەکا  دەداخ ٌ ًە داکەکا  ٌ زەفذازی داکەکەنەٌە دەطذپت دەکاخ ةۆ دێ ەیؼانت : کارلێکی هێامیی:2  ئەَ دیۆزە گسن ی ةە یەکە ةی

ًە طظااذمی کااۆمەاڵیەدییە زەفذااازی داکەکااا  ۆی یااسدەةن ٌ ةەمەغ ةنیااادیی زۆڵەکااا  دزٌطاار دەةاانە دەدٍانسێاار ًەمیااانەی 

ٌانی دیکە ًەزٌٌی مانا ٌ ىێٌلکانەٌە، دەماػای ئەٌ زۆاڵنە ةکسێر، ًێسەدا فاۆکع ًەطاەز  ٌانیەکانی داکەکانەٌە ةۆ دۆیا  ٌ ئە تاٌە 

 (ە ٣٣٥ی ١٩٩١یەکا  دەةێر، یا  فۆکع ًەطەز زەفذاز ٌ کسدەی کۆمەاڵیەدیی دەةێرە )ًیٌح، ةنیادی زۆڵەکا  ٌ طظذمە کۆمەاڵیەدی

ٌانینای پازطاۆنصە  ٌادەماػای ةنییادی کۆمەاڵیەدیی دەکاخ ةەٌپێیەی ئەمانە ةنیادیی زۆڵەکانن، ئەمەغ ٌە  دێڕ ئەَ دیۆزە 

ێکی ىیٌلیای کە ًەمیاانەی شماا ، ماناکاا  ٌ ٌێانە ةۆ طظذمەکا ، ةەاڵَ ئەٌیا  گسن ای ةە ػایکسدنەٌە دەداخ ًەطاەز ئاطاذیی کا اًز

ٌانای دیاکە ًەةەزتااٌ  شەینییەکانەٌە دزٌطر دەةێر، ئەٌەغ ةەپؼر ةەطنت ةە زاطذییەکی شۆزگسنگ؛ ًەطەز دا  پێٍیظذە زۆڵای ئە

ێکی نێاٍا  داکەکاانی کۆمەڵ اا؛ پێ ٌانانی ئەَ دیۆزە، گسن یدا  ةە پسۆطاەی پەیٍەنادی ٌ کااًز  ەیەکای ناٌەنادیی ٌ ة سێرە الی دیۆزە

ًٍی)G.Meedطەزەکی ًە ىصزی ئەماانەدا داگیسکاسدٌٌە ٌە ی )ۆاۆزی میاد() ع کا ٌنەیی C.Cooley(، تااًز (ە ًە شاناا نٍێکاانیؽ مناٍ

(ە ًەگەە Stryker( ٌ )طارتایکەز()B.Meltzer(، )ةێسناازد میٌذاصەز()E.Goffman(، )ئەزفناگ گاۆفٌل ()H.Blumer)ىێسةەزخ ةٌاٍمەز()

ێکی کاۆمەاڵیەدیی ًە پسۆطاەی ئەٌەی ئەَ شانای ٌانینەکانیاا  ىەیە طاەةازەخ ةەٌ زۆڵەی پەیٍەنادیی ٌ کااًز ٌاشیی کەَ ًە دێڕ انە ۆیا

ٌنی ًەَ پسۆطە کاۆمەاڵیەدییە،  ٌا، ىەز ىەمٌٍیا  ىاٌ ا  ًەطەز گسن ی ئەٌ زۆڵە ٌ ناٌەندێذیی ةٍ ةنیادنانی شادیی دا  دەی ێڕ ، ئە

ٌانای ًەةەز ئەٌەی کەطایەدیی دا  دەزەناامی  ٌاشەکاانی ژیاانیی ًەگەە ئە ێککسدنە ًە ىەڵٍیظاذە ۆیا پسۆطەی پەیٍەندیکسد  ٌ کااًز

 ە(Johnson, 2008: 109 )دیکەداە

ێکی ىێٌلیایە( ةااض ًە پەیٍەنادیی ىێٌلیای ٌ نااىێٌلیی Meedئەٌەدا؛ ) ٌانێکی ئەمسیکییە طەز ةە كٍداةذانەی کااًز ()دیۆزە

تەمکەکا ، ئاًێسەدا شما  طاەةازەخ ةە پسۆطاەی پەیٍەنادیی نێاٍا  دەڵا  گسن یای دەکاخ؛ ۆەدذدەکادەٌە ًە ةەکازىێنانی ىصز ٌ 

( Blumerدۆی ىەیەە ةەگٍێسەی ئەمە، طظذمی کۆمەاڵیەدیی دەزىاٌێؼذەی ئەٌ کاسدانەیە، کە داکەکاانی کۆمەڵ اا دەیاانکە ە ةەاڵَ )

ٌانیؽ دٌٌ ۆۆزی ةەیەکەٌە پەیٍەطنتی دەئٍیٌی دەز  ەکای ٌ نااٌەکییە یەکەمیاا ی مەةەطار ًێای ئەٌ ةاض ًە دەئٍیٌکسد  دەکاخ؛ ئە

ٌانی دیکە دزٌطر دەکاخە ةەاڵَ دٌٌەمیا ی  ێ  ٌ پەیٍەندیکسدنەیە کە دا  ةەىۆیەٌە ۆیيانە ىاٌةەػەکەی ًەگەە ئە پڕۆطەی کاًز

ێکی ًە ٌگاۆ ٌ کااًز ٌانای داس ًە نێٍا  دا  ٌ دٍدیی دۆی زٌٌدەداخ، کە دا  ئەٌ ئاماژە ٌ مانا ٌ ىێٌلیانەی ًەئەناامیی گفذٍ گەە ئە

ٌان ەیی دٍدیی داۆیەٌە ٌانی دس ٌ ًە  ٌان ەی ئە ٌادە؛ دەماػاکسدنی دٍد ًە   ,.Sharrock et al) ًەالی دزٌطذتٌٍە، دەئٍیٍ دەکاخە 

 ە (158 :2003

ٌنکسدنەٌەی ئەٌ ػیٍاشانەی کە داا  دەیاان سێذە ةەز ةاۆ Goffmanًەالیەکی دیکەٌە) ( شۆز ةەدایتەخ گسن یی دەداخ ةە زٌ

ٌانی دیکە ٌ ئەٌ زێ ایانەی گٍشازػذەکانی، ىەطر ٌ طۆش، زەفذاز ٌ پێٍەزەکانی کە کاۆنذڕۆڵی  ۆە گێ ێکی ًەگەە ئە سانیی ًەکادی کاًز

ٌناااٌە  ٌدانە دەکاااخ کە حەشدەکاااخ ةیااا  کاااخ یااا  حەش ناکاااخ ةیانکاااخ، ئەمەػاای نا ٍکە تااۆنیەدیی ىەڵتژازدنیاای ئەٌ ىەڵظاا
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 .(Scott, 2006: 143پسۆطەی)منایؼی ػانۆیی()

ىەندێ ػر شیاد دەکااخ ٌ پێیاٍایە شادای داا  زەىەنادێکی دیکەػای  (Goffman(، ًەطەز ىصزەکانی )Strykerىەزٌەىا)

ىەیە، ئەٌیؽ؛ زیصةەندیی شادە، ةەۆۆزێ  شاخ ًە تەند زەىەنادێ  پێکياادٌٍە کە ةەپێای گسن ییاا  ًەالی داا ، زیصةەناد کاساٌ ە 

ٌنەٌەی الیەنێ  ًە الی ٌدن ٌ شەكتٍ ەنەکا  شادی دا  شیادس ًە الیەنەکانی دیکەی؛ دەٌەطاذێذە طاەز پێٍیظاذییەکانی ئەٌ ئیناا؛ دەزکە

ٌنی نییە کە ةۆ ىەمٌٍ ىەڵٍیظذەکانی ژیانی دا  گٍنااٌ ةێر ٌ ةذٍانێر دەنيا  ٌادە؛ شادێکی ۆێ یس ةٍ ٌاکازییەکانیە کە ىەڵٍێظذە ٌ دا

ێکی کاۆمەاڵیەدیی داۆ  ی ةەزكەزاز ةکااخە ئیارت ئەَ پٌەةەنادییەی شاخ، ًەزاطاذیدا؛ ًە ێ ەی ئەٌ شادەٌە پسۆطەی پەیٍەندیی ٌ کااًز

ٌاش) ٌانی دیکە ٌ ةەزێ ەی ۆیا ٌانی پت دەةەدؼێر ةۆ پێؼکەػکسدنی دۆی ةۆ ئە  (ەDillon, 2010:145ئاشادییەکی ةەزفسا

دنەٌە ةەماۆزە؛ دەزدەکەٌێر کە دەدٍانسیر ئەَ دیۆزە ًەطاەز ةااةەدیی داٍێژینەٌەکە پساکذیاصە ةکسێار، ةەٌپێایەی ػایکس 

ٌانی دیاکە، ئەٌیاؽ ًەمیاانەی ةەکازىێناانی داۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاا  ٌ  ێکی کۆمەاڵیەدیی دا  ًەگەە ئە دەداخ ًەطەز رسٌػذیی کاًز

ٌادانااساٌدا، ىەزٌەىااا کااازی ەزیی ةەکازىێنااانی  ٌنی ًە کۆمەڵ ااایەدیی  ةەدااایتەخ فەیظااتٌٍ  ٌ ئەٌ  ۆڵەی دەی ێڕێاار ًە دێکەاڵٌةااٍ

ی ژیاانی کاۆمەاڵیەدیی ٌ ػاێٍاشی پەیٍەنادییە کۆمەاڵیەدییەکاانی داا ، ًەةەز ئەٌەی ئەَ ةەکازىێناانە فەیظتٌٍ  ًەطەز الیەنەکاان

ٌادانساٌە کە ةەطەز ةەکازىێنەزدا دەطەپێنێرە ئاًێسەٌەیە کە کۆڵەگە طەزەکەییەکانی ئەَ  کۆمەڵێ  ىێٌل ٌ ةەىای نٍێی نێٍ کۆمەڵ ا 

ٌ ىێٌلیاانەی کە داۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاا  ةەزىەمیاا  دەىێانن طاەةازەخ ةە داا  ٌ  دیۆزە یازمەدیدەزەةن ةۆ شانین ٌ ناطینی ئەٌ ماناا

ٌادە؛ ئەٌ طەزتاٌەی ئەٌ ىێٌل ٌ ةەىایانەیە کە دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاا  ةەزىەمای  کۆمەڵ اە ىەزٌەىا تۆ  دا  دەةێذە داکێکی ةکەز، 

 دەىێننە

 تىێژینەوەکانی پێشىو شەشەم: 

 (Hampton et al., 2011) یەکان: ژیانی ئێمە و تۆڕە کۆمەاڵیەتی1

 American lifeئەمە دااٍێژینەٌەیەکە ًە شانکااۆی ةنظااٌ انیا ئەنااماادزاٌە ةە پاڵپؼااذی ناٌەناادی دااٍێژینەٌەی ئەمسیکاای ) 

project(  ٌڵادزاٌە کاازی ەزییە کۆمەاڵیەدییەکاانی ةەکازىێناانی داۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاانی ٌە  ,Facebook(ە ًەَ داٍێژینەٌەیەدا ىە

MySpace, Twitter ًەطەز ژیانی دەڵکی ئەمسیکا ةصانسێرە ًێسەدا  ٌپێٍییەکی گؼاذ یس ئەناامادزاٌە ةاۆ طاۆزادکسدنی پەیٍەنادی )

نێااٍا  ئەَ دۆزەکۆمەاڵیەدییااانە ٌ ىەزیە  ًە تەمکەکااانی )مااذٌلنە، ًێتااٍزدەیی، پاڵپؼااذی کااۆمەاڵیەدی ٌ ةەػاادازی طیاطاای(ە ًەٌ 

 ٌ ٌانای ئەمسیکاا ئینذەزنێار ةەکاازدێنن، کە زێاژەی ٧٩(دا زێاژەی )٢٤١١ەی ًەطااڵی )ئەناامانەی ئەَ دٍێژینەٌەیە پێای گەیؼاذٍ %(ی ال

( ٢٤١١%(یا  یەکێ  ًە دۆزەکۆمەاڵیەدییەکا  ةەکازدێننە ىەزٌەىا ناٌەندی ژمێسەیی ةۆ دەمەنی ةەکازىێنەزانی ئینذەزنێر ًەطاڵی )٤٧)

( طااڵی ةاٌٍە ىەزٌەىاا ًەَ داٍێژینەٌەیەدا ٣٣ٌەندی ژمێسەیی دەمە  )(دا نا٢٤٤٨( طاڵی، ئەمە ًەکادێکدایە کە ًە طاڵی )٢٨ةٌٍە ةە )

ٌدااٌٍە کە فەیظااتٍ  شۆزدااسین ةەکااازىێنەزی ىەیە، کە دەگااادە ) ٌدااٌٍە کە ةەىااۆی ةەکازىێنااانی ٩٢دەزکە %(ە شێاارت ًەٌەغ دەزکە

ٍگٍ دسةااٌٍ  ةەةەزاٌزد ةەطااااڵنی ز  اةااسدٌٌە ىەزٌەىااا ةەکازىێنااانی ئینذەزنێااذەٌە، پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییەکااا  ًە ئەمسیکااا گەزم

ٌدۆڵکسدنی پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکانی نێٍا  داکەکا ە  فەیظتٍ  ةەػێٍەیەکی ةەزتاٌ یازمەدیدەزةٌٍە ًە دزٌطذکسد  ٌ دٍند

 (ە٢٤٤٨)طازي،  : کاریگەرییەکانی پەیىەندیکردن لەرێگەی ئینتەرنێتەوە لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان.2

ٌنەیە ( پسطاایاز ٢١( کەطاای ٌەزگیااساٌە ةەػااێٍەیەکی ىە ەمەکاای، کە ًەزێاا ەی پسطاایازنامەٌە کە ًە )٤٧١کی )ًێااسەدا منااٍ

ٌنەدەٌەە گۆ اٌەکاانی داٍێژینەٌەکە ئەماانە )زەگەش، دەمە ، ةاازی کاۆمەاڵیەدی، داىااخ، پیؼاە(ە ًە  پیکيادٌٍە، شانیازییەکا  کاۆکسا

ٌاش ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، کازی ەزی ئینذەزنێر ًەطەز کیا  شیادسە  ئەناامە طەزەکییەکانیی ىەزدٌٌ زەگەش زۆژانە ٌ ةە ئاطذی ۆیا

ٌاكػییەکانی دا  دزٌطذکسدٌٌە، ةٌٍەدە  ٌادانساٌە، کازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییە  ٌە  ًەطەز کٍ ا ، ئەَ پەیٍەندییە 

ٌایکسدٌٌە کە زێژەیەکی ةەزتاٌ ًە  ٌنی پەیٍەندی طۆشدازی ئەمەغ  ٌنەکە الزییاا  نەةێار کە ىاٌطاەزی ژاینیاا  ىۆی دزٌطذتٍ منٍ

ٌانکسدناای پەیٍەناادییە  ًەزیاا ەی ئینذەزنێااذەٌە ىەڵتژێااس ، ةەػاادازةٌٍ  ًە دااۆ ە کۆمەاڵیەدییەکااا  زێاا ە دۆػاادەکاخ ةااۆ ةەزفسا

ٌادانساٌەکا  ٌ ناطینی کەطاانێ  کە پێؼارت نەناارساٌةٌٍ ، ىەزٌەىاا ةەکازىێناانی ئینذەزنێار ةاٌٍەدە ىاۆ  ی ئەٌەی کۆمەاڵیەدییە 

 ةەػدازةٌٍ ىەطر ةە نامۆةٍ  ةکاخ طەةازەخ ةە کۆمەڵ ەکەیە

)غاٍق،  ٌەزگیساٌ ًە( Vansson, 2010: کاریگەریی بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان)3

 (ە١١ی ٢٤١١

ٌنەیەکی الٌ، کە ًە) ٌانە ةەکاازىێنەزیی ( الٌی ةەز١٦٤٤ئەمە دٍێژینەٌەیەکی زٌٌپێٍییە ًەطەز منٍ یذاانیی پێکياادٌٍەە ئەٌ ال

دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکاننە ئامانای ئەَ دٍێژینەٌەیە دەزدظذنی کازی ەزییەکانی ةەکازىێنانی دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  ًەطەز پەیٍەنادییە 
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ٌانەی دۆ ەکااا   ٌانەی شیااادس ًە نیااٍەی ئەٌ ال ةەکااازدێنن ًەنێٍیؼاایاندا کۆمەاڵیەدییەکااا ، ئیناااا ةەکۆمەڵێاا  ئامااان  گەیؼااذٌٍە، ًە

)فەیظتٌٍ  ٌ یٍدیٍب(، دا  ةەٌەدا دەنێن کە کاادێکی دٌزٌدزێاژ ًەگەە دۆ ەکاانی ئینذەزنێذادا ةەطاەزدەةە ، شیاادس ًەٌەی ًەگەە 

ٌاكیػییەکانیا  ةەطاەزی دەةە ە ىەزٌەىاا ًەزێا ەی دەًەفاۆنەٌە شۆز کەَ كظاەدەکە  ٌ شۆز ةەکەمای دەماػاای  ىاٌ ێ ٌ دێصانە 

ٌداٌٍە ناصیکەی دەًەڤیصۆ   دەکە ، ىەزٌەىا یازی کۆمپیٍدەزی کەمرت دەکە ، ًەةەزامتەزدا ناامە ٌ پەیاامی شۆز شۆز دەنێاس ە دەزکە

ٌنەکە دەڵااێن کە ةەکازىێنااانی دااۆ ە کۆمەاڵیەدییەکااا  ةە کسدەیاای ػااێٍاشی ژیانیااانی گۆ یااٍە، ىەزٌەىااا  ٥٣) %(ی داکەکااانی منااٍ

زانی ئینذەزنێار ًە ةەزیذانیاا ئەنادامن ًە یەکێا  ًە داۆ ە کۆمەاڵیەدییەکانادا، ئەمە دٍێژینەٌەکە دەزیذظذٌٍە کە نیٍەی ةەکاازىێنە

 %( ًە ٌالیەدە یەک سدٌٍەکانی ئەمسیکاە٤٤ %( ًە یاةا  ٌ )٣٣ %( ًە فەزەنظا، )٢٧ةەةەزاٌزد ةە )

 

، نٍماازە)کۆمەاڵیەتییەکـان( لەسەر پەیىەندییە Facebook,Twitter: کاریگەرییەکانی بەکارهێنانی تۆرە کۆمەاڵیەتییەکانی )٤

 (ە٢٤١٢

ئەمە دااٍێژینەٌەیەکی مەیاادانییە ًەطااەز كٍداةیااانی شانکااۆی )مٌاا  غتااداًػصیص( ًە ۆاادەە ئامااانای ئەَ دااٍێژینەٌەیە 

ٌانەٌە دەنێر ةەػدازیی ًە دۆ ەکانی )فەیظاتٌٍ  ٌ داٍیذەز( ةاکە ە ًێاسەدا میذاۆدیی  دەطذنیؼانکسدنی ئەٌ ىۆکازانەیە کە پاە ةە ال

ٌنەی ٌەزگیاساٌ ةاسیذییە ًە )زٌٌپێٍی  ( كٍدااةیی کە ١٥٤کۆمەاڵیەدیی ةەکازىادٌٍە ًەگەە پسطیازنامە ةۆ کۆکسدنەٌەی شانیازییەکا ە مناٍ

ٌانەی ًە ةەىێصدسینی ئەٌ ىۆکازانەی پاە ةە  ةەػێٍەیەکی مەةەطذداز ٌەزگیساٌ ە ئەَ دٍێژینەٌەیە ةە کۆمەڵی  ئەنااَ گەیؼذٌٍە، ًە

ە ةەػدازی ًە دۆ ەکانی )فەیظتٌٍ  ٌ دٍیذەز( ةکە ، ئەٌەیە کە ةەئاطانی دەداٍانن گٍشازػار ًە ىاصز ٌ كٍداةیانی کیەٌە دەنێر ک

ةیسکسدنەٌەکانیا  ةکە  کە نادٍانن ةە زاطذەٌدۆ ًە کۆمەڵ ادا گٍشازػذیا  ًت ةکە ە ىەزٌەىا ئەناامێکی دیکەی دٍێژینەٌەکە ةسیذییە 

ٌای ًەٌەی كٍداةیانی کچ طٌٍدیا  ًەَ دٌٌ دۆزە ٌە زگسدٌٍە ةۆ دزٌطذکسدنەٌەی پەیٍەنادییە ىااٌ ێیەدییە کۆنەکانیاا  ٌ گەزا  ةەد

ٌکەطەکانیا  کە ًە ػٍێنە دٌٌزەکاننە ًەدە  ئەمانەػدا ةەکازىێنانی فەیظاتٌٍ   پەیٍەندیی نٍێ، ىەٌزەىا پەیٍەندیکسد  ةە دصمٍ

ٍگۆ ی کًٍذااٌٍزییە ًەةەزامااتەزدا ٌ دااٍیذەز؛ کااازی ەزیی پۆشەدی یااا  ىەةااٌٍە گسن رتینیااا ؛ کااسانەٌەی ئاطااۆی ة یسکااسدنەٌە ٌ ئاااڵ

ێکی دێصانی ٌ پەیٍەندییەکانی نێٍ دێصا ە   ةەکازىێنانی دۆ ە کۆمەاڵیەدییەکا  کازی ەزیی نێ ەدی ی ىەةٌٍە ًەطەز کاًز

 

 (ە٢٤١٢ە)اةٍ غسكٍب ٌ اًذداَ، : کاریگەریی ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کەسییەکان بە خێسان و هاوڕییانەوە٥

ئەمە دااٍێژینەٌەیەکی ٌەطاافی ػاایکازییە ٌ ئامااانای شانیناای کازی ەزییەکااانی ةەکازىێنااانی ئینذەزنێااذە ًەطااەز پەیٍەناادییە  

ٌنەیەکی ) (کەطایدا داةەػاکساٌە کە ىەمٌٍیاا  كٍدااةی کیان ًە ٣٤٤کەطییەکا  ةە دیصا  ٌ ىاٌ ێیانەٌەە پسطیازنامەیە  ةەطەز مناٍ

ٌنیی نییە  کۆًێژی )غٌیاٍا (ی شانکۆی ئٍزد ە ئەَ ٌانیؽی ىیچ ئاماژەیەکی ئامازیی ةٍ دٍێژینەٌەیە ةە تەند ئەناامێ  گەیؼذٍە، ئە

ٍکاز ٌ ىاٌ ێ کیەکانیا ،  ًەنێٍا  ةەکازىێنەزانی ئینذەزنێر کە کازی ەزیی ىەةێر ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکانیا  ًەگەە کەط

(ە ةاٍنی پەیٍەنادییە  کە ئامااژەدازە ًە زٌٌی ٤١ە٤ی( ةە ئاطاذی ئامااژەی )ةەپێی گۆ اٌەکانی )داىادی مان انە، ئاطذی شانظذی، پظپۆز 

ئامسییەٌە طەةازەخ ةە کازی ەزیی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ًەطاەز پەیٍەنادییە دێصانیای ٌ ىاٌ ێیەدییەکاا  ئەٌەیاؽ ةەپێای گاۆ اٌی 

ٌنەە ةەکازىێنانی ئینذەزنێر کازی ەزیی ىەیە ًەطەز زەفذازی كٍد ٍا ، تٍنکە ةەکازىێنانی ػٍێنی نیؼذەۆێتٍ اةیانی کیی کۆًێژی غٌیا

ٍکاز ٌ ىاٌ ێ کیەکانیا   ٌانەیا  ًەگەە دێصا  ٌ کەط ٌنەٌەی پەیٍەندیی زٌٌةە   شۆزی ئینذەزنێر کازی ەزیی ىەةٌٍە ًەطەز کەمتٍ

 (ە ٢٤١٣دفسكنیر، : پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان لەبەر رۆشنایی بەکارهێنانی فەیسبىوک.)٦

ٌەیەکی مەیاادانییە طااەةازەخ ةە دەطذنیؼااانکسدنی الیەناای پۆشەدیااڤ ٌ نێ ەدی اای دۆزەکۆمەاڵیەدییەکااا  ئەمە دااٍێژینە 

)فەیظتٌٍ ( ًە کۆمەڵ ای ۆەشائیسییە ًێسەدا میذۆدیی ٌەطفی ةەکازىادٌٍە ًەمیانەی دەطذنیؼانکسدنی ئەٌػذانەی ًەطەز ئەمتاةەدە 

ٌداا ٌاە، ٌ ٌنەدەٌە )ىە ٌکاسا ٌکی کسدةێار(، ًە زۆژنامەکانی ۆەشائیاس ةاڵ ز کە ةااض ًە کاازی ەزییە نێ ەدیاڤ ٌ پۆشەدی ەکاانی فەیظاتٍ

ٌنەیەکی مەةەطااذداز ًە ماااٌەی نێااٍا  ) ( ٌەزگیااساٌەە ئەٌ ئاماناااانەی ئەَ دااٍێژینەٌەیە پێاای گەیؼااذٌٍەی ٢٤١٣ - ٢٤١٢ئەٌەغ ةە منااٍ

ٌکەٌەە کازی ەزییەکااانی ًەطااەز شمااانی غەزەةاا ی ٌ کًٍذااٌٍزی غەزەةاای، ًێکرتاشاناای دزٌطااذکسدنی گسٌٌپاای فؼاااز ًەزێاا ەی فەیظااتٍ

ٌنی  ٌاداناساٌ ٌ دٌٌزکەٌدانەٌە ًە ژیاانی زاطاذەكینە، ةەئیٌکرتۆنیتاٍ ٌدنەٌە ًە ژیانی  کۆمەاڵیەدیی، گۆ انی طظذمی ةەىاکا ، نصیککە

ٌنەٌەی دیااازدەی نێ ەدیااڤ ًەنێااٍ دەڵکاایە دزٌطااذکسدنی گااسٌٌپ ةااۆ کااازی دێسدااٍاشیی،  پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییەکااا ، ةاڵٌةااٍ

 ةان ەػەکسد  ةۆ پاکساگسدنی ژین ەی ۆەشائیسە

ٌدەَی میذۆدی دٍێژینً   ٌه حە
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ٌنە ةەهاازىێباٌە، ةۆئاً هانی  نااماً ی ةذٍانسێار ئً ٌه ًەَ دٍێژینەٌەیەدا میذاۆدی زٌٌپێاٍی هاۆمەاڵیەدی ةە زێا ەی مناٍ

ٌنً داهً  (ە ٣٢٩ی ٢٤١٤ة ؼذێبێر)غلیٍ،   ٌه ی دٍێژینً ڵ ً ز هۆمً طً ةً  هً هانی منٍ
 

   وه ی تىێژینه و منىونه  ڵگه هەشتەم: كۆمه

ٌنەی )مەةەطذداز( ًە ۆۆزی  ٌنەی دٍێژینەٌەهە ةسیذییە ًە منٍ ًٌێس، ىەزٌەىا منٍ هۆمەڵ ەی دٍێژینەٌە ةسیذییە ًە ػازی ىە

ٌنەی ئاماناداز ٍکمی داکەکەطیPurposive Samples -غیناخ ىادفح -)منٍ ٌنەیە کە ًەطەز ةنەمای ح ٌ زاکێؼانی  (، ئەٌ ۆۆزەی منٍ

(ە ًێسەدا ١٩١ی ٢٤٤٤تۆنایەدییەٌە ًەالیە  دٍێژەزەٌە ىەڵدەةژێسدزێر ٌ ةەپێی ئاماناەکانی دٍێژینەٌەکە دەةێر) ناػمیاش ٌ فسانکفۆزخ، 

ٌنەی دٍێژینەٌەهە، هە دۆ ەهانی ئینذەزنێذی ) ٌانە ةتنە منٍ ٌنەیە ٌەزگیساٌە داٌەکٍ ئەٌ ال ( ةەهازدەىێنن ٌ ADSLةۆ ئەٌە ئەَ منٍ

ٍکەٌە طەزكاڵە دەةنەم  اٌەیەکی شۆز ةە فەیظت

 كان ی زانیارییه وه نۆیەم: ئامرازی كۆكردنه

ی زاطااذێذی ئااامساشی  ە پٌااً هازىێباٌه ها  ةااً ی شانیازییااً ٌه ( ةااۆ هۆهسدنااQuestionnaireً)  دا پسطاایازنامً یااً ٌه َ دٍێژینً ًااً

َ  ی ئاً ی پسطایازەکانی پسطایازنامً هۆداییادا ژماازه  (یەە ًا7.1ًە9زنامەکە )(ە ىەزٌەىا ۆێ یسیی پسطیا%59ە16)  ًً  هسد  ةسیذییً پێٍانً

ٌنً هانی ئً ندییً متً طفوسدنی دایتً ( پسطیازیا  گؼذین ةۆ ٌه٨غ ) ٌانً ( پسطیاز، ١٩ًً)  ةٌٍ ةً  یً ٌه دٍێژینً داناساٌ  ٌ،   هاً ندامانی منٍ

ٌنی داکە ( پسطیازیؼیا  دایت١١ً) ٌنەکەە دین، ةۆ دەزدظذنی ةۆتٍ  کانی منٍ

ًەَ دٍێژینەٌەیەدا پؼار ةە پسطایازنامە ةەطارتاٌە ةاۆ کاۆکسدنەٌەی شانیازییەکاا ، ًەةەز ئەٌەی ئەَ ئاامساشە دەدٍانێار 

 شانیازییەکی شۆز ةدادە دەطذەٌەە 

 دا یه وه م تىێژینه كارهاتىو له كانی به ئامارییه  دەیەم: ئامرازه

َ  ًااً  ی هااً زیانااً هۆمپیٍدً  زنامااً ٌ ةً هێى ًااً گێڕێاار، یااً دا زۆڵێواای ةااااڵ ده ٌهً ی دٍێژیناا پسۆطااً  ز ًااً مڕۆ هۆمپیٍدااً ئااً -

ها  طاٌٍدی  ی شانیازییاً ٌه ها  ٌ ػیوسدنً ٌیؽ ةۆ پۆًێنوسد  ٌ دزٌطذوسدنی دؼذً (، ئSPSSًی ) زنامً ةً   هازىادٌٍه ةً  دا یً ٌه دٍێژینً

یاای  ناادی ژمێسه (، ناٌهMeanاًٍطااا اً،ظااا  یی ) ناادی ژمااازه (، ناٌه  اًنظااتح اویٍیااح)دی  ی طااً زىێنااانی زێااژو ىا ده زٌه ە ىااً زگیساٌه ًێااٍه

ٌنتاخ ) ، ئً(٥٥ی٢٤٤٦اونیصي ٌ غسایتح، ) (، اًٍطا اً،ظا  اوسۆح ًٌفلسج)  ن وساٌی ةسگً طً ،  ( ةاۆ ۆێ یاسی پسطایازنامAlpha Cronbachًًفا هس

غاکَ، )( Anova -د،ٌیاٍ اًذتاایننۆڤا ) ( ٌ ئاT-Testً -اًذايئ االدذتاز(ی )خی ) ٌه (، داكیوسدنStd. Deviationً -االن،ساف اوػیازي زیی ) الدانی پێٍه

 ە     زگیساٌه طٌٍدی ًێٍه   (١٩٤ -١٦٥ی ٢٤٤٤

 یازدەم: ئیتیكی تىێژینەوە:

نی الیەنای مەیادانی ًەدٍێژینەٌە هۆمەاڵیەدییەهاندا شۆز گسن ی ةە ئیذیوی دٍێژینەٌە دەدزێر، ةەٌپێیەی ًەهادی ئەناامادا

ٌا دەةێر ًێذٍێژەز ةیسۆهەیەن ًەةازەی دٍێژینەٌەهە ةصانێر، ٌەن ئامان  ًە داٍێژینەٌەهە ٌ ئەٌ  ىەز دٍێژینەٌەیەهی هۆمەاڵیەدی، ئە

ەٌە ٌ شانیازییانەی ًە پسطیازنامەٌە دۆماز دەهسێن، تۆ  ةەهازدێنە پێٍیظذە ًێذٍێژەز دڵنیاةوسێذەٌە هە شانیازییەهاا  ةەنيێنای دەمێنان

 ىەمٌٍ مافێوی پازێصزاٌ دەةێرە 

ٌدان، کە تاۆ  ٌ ةەش ػایٍاشێ  ٌ  ٌای ئەٌەی دٍێژەزا  ًەگەە یەکرت ًەطەز تەند ةنەمایە  زێککە ًەَ دٍێژینەٌەیەدا د

ًٌێاس، ٌنەکە ًە ػٍێنیی کازکسد ، تایذانە ٌ کافێکانی نااٌ ػاازی ىە ٌای دۆشینەٌەی داکەکانی منٍ  ًەکٍێدا فۆ مەکا  ةاڵٌةکەنەٌەە د

ٌاَ ةەکازدێنێر ٌ دەدی ئەی طی دی ئێڵ  ٍکی ىەیە ٌ ئینذەزنێر ةەزدە ٌنذی فەیظت ٌانە ئەکا ٌای ئەٌەی دڵنیاةٌٍین کە ىەزیە  ًە د

ةە شۆزیی ةەکاز دێنێرە پاغ ٌەزگسدنی زەشامەندی ًێذاٍێژەز کە ئەٌەی ًەَ فاۆ مەدا ٌەاڵَ دەدزێاذەٌە ةە نيێنای دەمێنێاذەٌە ٌ ةاۆ 

ٌکسدنەٌەی کازی شانظذییەٌ ػٍێن ٌ ئە ٌکسدنەٌەی پسطیازنامەکا ە ًەکادی ةاڵ دزەطی دۆما  ةۆیا  ئاػکسا کسد، ئیرت دەطذٌلنکسد ةە ةاڵ

( کەض دەةاٌٍ ، شۆزیؼایا  ١٨فۆزمەکاندا شۆز کەض ىەةٌٍ کە ىەز ٌەاڵمیا  نەدەداینەٌە کە گٍێٌل  ًێت اس ، ئەماانیؽ ناصیکەی )

ٌایاا  پات نەدەکاسدین ٌ مااٌەیەکی شۆز ًەگەڵ ٌای ًێتٌٍزدنیاا  دەکاسد کە ناادٍانن ىەةٌٍ ةڕ یاا  دادەنیؼاذین، ةەاڵَ ًە کۆداییادا دا

ٌا پؼااذ یسی کۆًێژمااا  ًەگەە دۆماناادا ٧ةەػاادازةن ًەگەڵااٌل ، ئەمااانیؽ ) (کەض دەةااٌٍ ە ةەاڵَ ةااۆ دامەشزاٌە حکٍمییەکااا ، ئە

ٌنەٌە ٌ ( ١٣٤ىەڵ سدتٌٍ دا ةذٍانین فۆزمەکا  ًەٌ ػٍێنانەدا ةاڵٌ ةکەینەٌەە ةۆئەَ مەةەطذە) ٌکسدەٌە، ةەاڵَ ًەکادی پیاتٍ فۆ مٌل  ةاڵ

 ( فۆ می دزٌطذٌل  ةۆ مایەٌەە ١١٧دەماػاکسدنیا ، دەنيا )
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ًٌێااسدا نیؼااذەۆێن ٌ دەمەنیااا  ًەنێااٍا  ) ٌانە  کە ًە ػااازی ىە ٌانەی پسطاایازنامەکانیا  ةەطااەزدا داةەػااکساٌە؛ ئە -١٨ئە

ٌکیا  ىەةاٌٍ، (طاڵیدایە، ش کچ ش کٍ ە ىەزٌەىا ئینذەزنێذیا  شۆز ة٣٥ ٌنذی فەیظاتٍ ەکازدەىێنا، ةەدایتەخ ئەی طی دی ئێاڵ ٌ ئەکاا

ٌنەیەکی مەةەطذدازەە ئیرت ىەز پیؼەیەکیا  ىەةێر گسنگ نییە ٌنەی دٍێژینەٌەکە؛ منٍ  ەتٍنکە منٍ

ٌا ةاۆ ئەَ  ػایانی ئاماژە ةۆکسدنە، طەةازەخ ةە ىەندێ شانیازیی ًەةازەی ئەٌ شانیازییاانەی پەیٍەطانت ةە ئینذەزنێاذەٌە، ئە

 مەةەطذە طەزدانی ٌەشازەدی زۆػنتیسیٌل  کسد، ةەاڵَ ٌەاڵمیا  نەیداینەٌە، ةە پاطاٌی پازاطذنی ئەمنییەخە

ٌکازی دٍێژەزا  ًەگەە ئەَ ۆۆزە ئینذەزنێذاانە ناٌٍرساٌ  ٌ ئاماژەیاا   ئەٌەػی ًیسە ئاماژەی پێکساٌە، ةەپێی دێتینی ٌ طەز

 پێکساٌەە
 

  وه كانی تىێژینه نجامه كان و ئه هی زانیاریی وه دوازدە: شیكردنه

  ٌه هانی دٍێژینً ی شانیازییً ٌه  ٌٌ ٌ ػیوسدنً یە ی دظذنً

ٌنەدەٌە  ٌڵاادەدزێر ئەٌ شانیازییااانە ػاایکسدنەٌەیا  ةااۆ ةکسێاار، کە ًەمیااانەی پسطاایازنامەٌە کااۆکسا ًەَ دەٌەزەدا ىە

ٌنکااسدنەٌەی کازی ەزییەکااانی ئینذەزنێاار ةەطااەز پەیٍەناادییە کۆمەاڵیەدییەکااانەٌەە پاػااا ؛ ئەٌ ئەناامااانەی کە  ةەمەةەطااذی زٌ

 دٍێژینەٌەکە پێی گەیؼذٌٍە دەدسێنە  ٌٌە 

ٌنً هانی داهً گؼذییً  دً طڵً ی د1ً   ٌه ی دٍێژینً هادی منٍ
 

 دەخاتەڕوو  وه ی تىێژینه كاتی منىونه كانی تاكه گشتییه  ته سڵه خه (1ی  )خشته

 یرێژەی سەد ژمارە وەاڵمەکان گۆڕاوەکان ز

 رەگەز 1
 % 63.2 74 نێس

 % 36.8 43 مت

 تەمەن 2

 % 47 55 طاە 2. -91

 % 40.2 47 طاە 1. -2.

 % 12.8 15 طاە 26 -29

 باری کۆمەاڵیەتی 3
 % 68.4 80 طەڵر

 % 31.6 37 دێصانداز

 واریئاستی خىێنده 4

 % 4.3 5 نٍطێردٍێنێر ٌدهده

 % 23.9 28 ییئاماده

 % 17.9 21 ایٌلن پً

 % 53.8 63 شانکۆ

 داهاتی مانگانە 5

 % 66.7 78 ىەشاز 299مرت ًً کً

 % 17.9 21 ىەشاز 511 -299

 % 15.4 18 ىەشاز 799شیادس ًە 

 پیشە 6

 % 35.0 41 كٍداةی

 % 29.1 34 ززمانتًفً

 % 14.5 17 کاطث

 % 6.8 8 مامۆطذا

 % 6.0 7 ژنی ماە

 % 8.5 10 ةێکاز

7 
کارهێنانی کاتژمێرەکانی به

 رنێتئینته

 % 51.3 60 کادژمێس . – 9

 % 40.2 47 کادژمێس 2 – 2

 % 8.5 10 ٌ شیادس  کادژمێس 5 – 6

8 
چۆنییەتی بەکارهێنانی 

 ئینتەرنێت

 % 70.9 83 مکازی دێننيا ةًدًةً

 % 19.7 23 طانی دیکًە کًگًًً

ٌکیا ىً  % 9.4 11 زدٌ

 یەکە 221کۆی منىونە=     

( فۆرمی راپرسییان باڵو کردەوە، بەاڵم دوای پێداچىونەوە و سەیرکردنی ٠٣١تێبینی: تىێژەران لە بنچینەدا )

 ( فۆرمی دروستامن دەستکەوت.١١٧فۆرمەکان تەنها )
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ٌنً دً طڵً دیاییدا دً  ( ه9ًی ) دؼذً  ًً  ٌێری هً زده  ٌٌ، ةۆما  ده دً دساٌه  هً ٌه ی دٍێژینً هانی گؼذییەکانی داکەکانی منٍ

ٌنً داهً ز: گه ره -٠ ٌنەکە %36.8 )  شی مت گً شی نێس پێکيادٌٍ ، زه گً ( ًە زه%63.2 ) ی زێژو  ةً  هً ٌه ی دٍێژینً هانی منٍ ( منٍ

 پێکدەىێننە 

 -91نی ) مً ی دً طذً ٌانیؽ ده ػوساٌ ، ئً نی داةً مً ی دً طذً ةۆ طت ده  ٌه هانی دٍێژینً نی داهً مً ی دً طذً دهن:  مه ته -٢

ٌنً% 47ی ) طاە( زێژو 2. ٌنً% 40.2ی ) طاە( زێژو 1. -2.نی ) مً ی دً طذً ىێنن، ئیناا ده پێوده  هً ( منٍ ىێنن ٌ، کۆدا  پێوده  هً ( منٍ

ٌانە  کە دەمەنیا  ًە نێٍا  )% 12.8زێژەغ )  طاە( دایەە 26 -29( ئە

ٌانەی )طەڵر(  زێژەی )طەةا باری کۆمەاڵیەتی: -٣ ٌا، ئە ٌنەکە پێکدەىێننە 68.4 زەخ ةە ةازی کۆمەاڵیەدی ئە %(ی  منٍ

ٌانەی دیصانداز نین ٌ ةەزپسطیازەدی دێصا  ٌ 31.6 ًەةەزامتەزیؼدا زێژەی ) ٌادە شۆزةەی ئە ٌنکە دێصانداز ە کە %(ی داکەکانی منٍ

ٌنی ةەزپسطیازەدی ماە ٌ منداە ىۆکازێکتێر ةۆ منداڵیا  ةەطەزەٌە نییە، کادێکی شۆز ةە ئینذەزنێذەٌە دەزی   دەةن، کە زەن ە ةٍ

ئەٌەی دا  ئەٌەنە کادی نەةێر، کە ةە ئینذەزنێذەٌە دەزی  ةێرە یانیؽ ئەٌ پێٍیظذییانەی نەةێر کە ةە تادکسد  ٌ طەزگەزمییەکانی 

 ئینذەزنێر پڕةکسێنەٌەە

ٌنەکە ًە ةەزشدسین زێژە ةۆ نصمرتین زێژە،  ئاستی خىێندەواری: -٤ ٌا ةۆما  دەزەکەٌێر کە شۆزینەی داکەکانی منٍ ئە

ٌازییا  دەگادە شانکۆ، ئەمانە زێژەی ) ٌنەکە پێکدەىێننە ىەزٌەىا زێژەی )53.8 ئاطذی دٍێندە %(ی داکەکانی 23.9 %(ی داکەکانی منٍ

ٌنەکە ًە ئاطذی ئامادەییدا ە ًەةەزامتەزدا زێژەی ) ٌنەکە ًە ئاطذی 17.9 منٍ پەیٌلن ەدا ە کەتی زێژەیەکی کەمی %(ی داکەکانی منٍ

ٌنەکە کە دەکادە )  %( دەنیا دەدٍێنن ٌ دەنٍطنە 4.3داکەکانی منٍ

ٌنەکە کە دەکادە ) داهاتی مانگانە: -٥ ىەشاز دیناز(یا   299%(، مان انە )کەمرت ًە  66.7زێژەیەکی شۆزی داکەکانی منٍ

ٌنە  داىادی م 17.9ىەیەە ىەزٌەىا زێژەی ) ( ىەشاز دینازەە ىەزتی ئەٌ داکانەی 511 -299ان انەیا  ًە نێٍا  )%(ی داکەکانی منٍ

ٌا زێژەی ) 799داىادیا  ًە ) ٌنەی دٍێژینەٌەکە پێکدەىێننە 15.4ىەشاز دیناز شیادسە( ئە  %( منٍ

ٌنەکە كٍداةین، ئەمانەغ زێژەی ) پیشە: -٦ ٌنەکە پێکدێننە ىەزٌەىا زێژەی 35 شۆزةەی داکەکانی منٍ  )%(ی داکەکانی منٍ

ٌنەکە فەزمانتەز  ٌ، زێژەی )29.1 ٌنەکە کاطنبە ًەةەزامتەزدا زێژەی )14.5 %(ی منٍ ٌنەکە 8.5%(ی داکەکانی منٍ %(ی داکەکانی منٍ

ٌنەکە مامۆطذا ە کەتی زێژەی )6.8 ةێکاز  ٌ، زێژەی ) ٌنەکە ژنی ماڵەٌە ە6 %(ی داکەکانی منٍ  %(ی منٍ

ٌادە ًەٌ پسطیازەی طەزەٌە دەزدەکەٌێر، کە زێ ژەیەکی شۆزی كٍداةیا  طەزكاڵی ةەکازىێنانی ئینذەزنێنت، دەػت ئەمانە کە

ٌنەٌە ًە  ةۆ ٌەزگسدنی شانیازی، کسدنەٌەی الپە ەکانیا  ًە فەیظتٍ  ٌ تادکسد  ًەگەە ىاٌ ێیانیا ، ئینذەزنێر ةەکازةيێنن، ةە ٌزدةٍ

ٌدٌٍە کە ئەمانە ةەشۆزی ئینذەزنێر ةۆ داةەشاندنی ڤ ٌنەکە دەزکە یدیۆ ًە یٍدیٍب ٌ کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ تادکسد  ٌەاڵمی منٍ

ًەگەە ةسادەزەکانیا  ٌ ئەدازیکسد ، ئینذەزنێر ةەکازدێنن، نە  ةە ٌەزگسدنی شانیازی دایتەخ ةە كۆناغە ۆیاٌەشەکانی دٍێندنیا ، کە 

ٌدنی شانیازی شانظذییە )کذێث، دٍێژینەٌە، زاپۆزدی شانظذی(ٌ کە ةۆ ىەمٌٍ  ئاػکسایە ئینذەزنێر طەزتاٌەیەکی گسن ی دەطذکە

 پظپۆ ییەکا  ةەکەڵ  دێرە

ٌامکسد  ٌ ًەػٍێنی کازکسد  دەزیکی ةەکازىێنانی  ةەزێژەی دٌٌەَ دٍێژی فەزمانتەزا  دێن، ئەمانەغ ًە کادەکانی دە

ەکەٌێر" (دا دەزد6ئینذەزنێنت، دەػت ئەمانە ةۆ ٌەزگسدنی شانیازی ٌ کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ ئەدازیکسد  "ٌە  ًە دؼذەی ژمازە )

ةەکازیتيێنن نە  ةۆ کازی ئیدازی ٌ زاییکسدنی کازٌةازە فەزمییەکا ە ةەزێژەیەکی کەمرتیؽ کاطتکازا  دێن کە دیظانەٌە ئەمانیؽ 

ٍدیٍب،  کادێکی ةاغ دەزیکی ئینذەزنێر دەةن، ئەَ دٍێژە ةەشۆزی ئینذەزنێر ةۆ کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ داةەشاندنی ڤیدیۆ ًە ی

ٌکاز ًەگەە ئینذەز  ٌانی ةێکازە کە ئینذەزنێر ٌە  فەشایەکی طەزگەزمکسد ، ةەکازدەىێنن، طەز نێذدا دەکە ە کەمرت ًەمانیؽ ال

دیظانەٌە ئەمانیؽ ةەمەةەطذی کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ ةینینی ڤیدۆکانەە زێژەیەکی کەمیؽ ًە مامۆطذایا  ٌ ژنی ماڵەٌە ئینذەزنێر ةۆ 

ٌادە دەزدەکەٌێر ٌانەی ئینذەزنێر ةەکاز دەىێنن، ةەمەةەطذی کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ  کازی ۆۆزاٌۆۆز ةەکاز دەىێننە کە شۆزةەی ئە

ٌا  ةە دٍێژی  ٌاە ةەکازی دەىێنن، ىەزةۆیەغ ًە شۆزةەی کادەکاندا دٍێژی ال طەزگەزمییە، ٌ کەمیا  ةەمەةەطذی شانیازی ٌ ىە

 فەیظتٍ  ناٌدەةسێنە

ٌاَ ٌ زۆژانە )زێژەرنێت لە رۆژێکدا: کارهێنانی ئینتهکاتژمێرەکانی به -٧ ٌنەکە ةەزدە ( . – 9یەکی شۆزی داکەکانی منٍ

ٌنەکە پێکدەىێننە ىەزٌەىا زێژەی )51.3 کادژمێس دەزیکی ئینذەزنێر دەةن، کە ) ٌنەکە )40.2 %(ی منٍ ( کادژمێس ًە 2 – 2%(ی منٍ

ٌاَ دەزیکی ئینذەزنێر دەةنە ًەةەزامتەزدا زێژەی ) ٌنەکە زۆژانە ٌ 8.5 زۆژێکدا ةەزدە ٌامی )%(ی منٍ ( کادژمیس ٌ 5 – 6ةەةەزدە

 شیادس دەزیکی ئینذەزنێر ٌ فەیظتٍ  دەةنە 
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ٌنەکە ةەدەنيا دەزیکی 9ًە دؼذەی ) چۆنییەتی بەکارهێنانی ئینتەرنێت: -٨ (دا دەزدەکەٌێر، کە شۆزةەی داکەکانی منٍ

ٌنەکەە ىەزٌەىا زێژەی )70.9 ئینذەزنێر دەةن، ئەمانەغ زێژەیا  دەگادە ) ٌنەکەغ ًەگەە کەطانی دیکەدا %(19.7 %(ی منٍ ی منٍ

ٌانی دیکە  9.4دەزیکی ئینذەزنێر دەةنە ًەةەزامتەزیؼدا زێژەی ) ٌنەکە ىەندێااز ةەدەنيا ٌ ىەندێکاازیؽ ًەگەە ئە %(ی منٍ

ٌنەکە کە دەزیکی ئینذەزنێر دەةن، حەشدەکە  ةەدە نيا دەزیکی ئینذەزنێر دەةنە شانیازییەکا  دەزیدەدە  کە شۆزةەی داکەکانی منٍ

ٍکیؼیا ، ىەز دۆیا  ةیذٍێننەٌە ٌ ةیا   دۆیا  الپە ەکانی دۆیا  ةتینن ٌ شانیازی ٌ نامەکانی دۆیا  ٌ دەنانەخ ىاٌ ێیانی فەیظت

ناطنەٌە، ًەالیە  ًەةەز ئەٌەی ئەمەغ ٌە  ػذێکی دایتەدە ٌ ةۆ کەطی دیکە نییە، دەنانەخ ئەندامانی ماڵەٌەغ ةۆیا  نییە دۆیا  

ٍکدا ةذصێننە نێٍ ئەَ ف ٌا  ةۆ ئەٌەی ةەػدازی ًە فەیظت ەشا دایتەدییەٌەە ًەالیەکی دیکەٌە ًەةەز ئەٌەی دا ئیظذاغ شۆزێ  ًە ال

ٌانەغ )ىۆکازی  ةکە ، ةەناٌی دٍاشزاٌەٌە ةەػدازی دەکە  ةۆ ئەٌەی ىەمٌٍ کەطێ  نەیا  ناطێر، ئەمەغ ًەةەز شۆز ىۆکاٌە ًە

ٌنذی دٍاشزاٌەٌە  کۆمەاڵیەدی ٌ طیاطی(، تٍنکە ًە زۆژگازی ئەمڕۆدا شۆزةەی داکەکانی کۆمەڵ ە ًەزێ ەی فەیظتٍ  ٌ ئەکا

ٌا  ةۆ ئەٌەی ناطنامەی دۆیا  ةؼازنەٌە ٌە   گٍشازػر ًە زەٌػی طیاطی ٌ مەطەًە طیاطییەکا  دەکە ە ةە دیٍێکی دسدا، ال

ًٍذٍزی کۆمەڵ ە دەگس ، نەنارسێ ٍان  ًە کۆمەڵ ە ٌ ک نەٌە، ناٌی دٍاشزاٌ ًە ةسی ناٌ ٌ )کٍ   یا کین( ٌ، ةۆ ئەٌەی کادێ  کە د

ٌنیؼانی زاطذەكینەی دۆیا  ةەکاز دەىێننە ئەمانە ٌ ىۆکازیدیکەغ پاە ةە )الٌ(ەٌە دەنێن ةۆ ئەٌەی ىەزتۆنێکتێر ةەدانیا  نا

 فەیظتٍ  ٌ تادەکانی دۆی ئەنااَ ةداخە

 ی دظذنە ٌٌ ٌ ػیکسدنەٌەی شانیازییە دایتەدییەکا ٢

 رنێتێنانی ئینتهکاره: چۆنیەتی فێربىونی به٩

 

 وهکاتهرووندهکه کانی منىونهرنێت الی تاکهکارهێنانی ئینته( چۆنیەتی فێربىونی به2ی )خشته

 رنێتکارهێنانی ئینتهچۆنیەتی فێربىنی به کانبىوهدووباره رێژەی سەدی

 َ کسدٌزهده 3 2.6 % 

 ٌهًە ئەندامانی ماڵً 15 12.8 %

 کانمزهةساده 17 14.5 %

 دۆَ فێسکسد 20 17.1 %

 زێت دیکًًً 1 0.9 %

 دۆَ فێسکسد ٌه ًًٌ ئەندامانی ماڵً 14 12 %

 کانمزهٌه ٌ ةسادهئەندامانی ماڵً ًً 15 12.8 %

 دۆَ فێسکسد کانم ٌزهةساده 32 27.4 % 

 کۆی گشتی 117 % 100

 

ٌنەکە ً.ًەدؼذەی ) ٌڵدانی دۆیانەٌە فێسی ةەکازىێنانی (دا دەزدەکەٌێر کە شۆزةەی داکەکانی منٍ ەزێی ةسادەز ٌ ىە

ٌانیؽ زێژەی ) ٌنەکە پێکدەىێننە ىەزٌەىا زێژەی )27.4 ئینذەزنێر ةٌٍ ، ئە ٌنەکە 17.1 %(ی داکەکانی منٍ %(ی داکەکانی منٍ

ٌنەکە دەن14.5 ةەىەٌە ٌ کۆػؼی دۆیا  فێسی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةٌٍ ە ًەدە  ئەٌەػدا زێژەی ) يا ةسادەزەکانیا  %(ی منٍ

ٌنەکە  پاڵپؼذتٌٍ  ةۆ فێسةٌٍ  ٌ تۆنیەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ٌ فەیظتٌٍ ە ًەةەزامتەزدا زێژەیەکی ةەزتاٌی داکەکانی منٍ

ٌای  ًەیە  کاددا ًەزێ ەی ئەندامانی ماڵەٌەیا  ٌ ةسادەزانیانەٌە فێسی تۆنیەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةٌٍ ، ئەٌ زێژانەغ ةەد

%(ػیا  ًەیە  کاددا ًە ئەندامانی ماڵەٌەیا  ٌ 12.8 %(یا  ًە ئەندامانی ماڵەٌەیا  فێسةٌٍ ە ٌ )12.8 ماۆزە  )یەکدا ةە

ٌڵدانی 12ةسادەزانیانەٌە فێسةٌٍ ە ىەزٌەىا زێژەی ) ٌنەکە ىەَ ًە ئەندامانی ماڵەٌەیا  ٌ ىەمیؽ ًە زێ ەی ىە %(ی داکەکانی منٍ

ٍایا  دۆیانەٌە فێسی ئینذەزنێر ةٌٍ ە زێژەیەک ٍانی ًٍی فێسةٌٍ  یانیؽ ًە زێ ەی دیکەٌە د ی شۆزکەمیؼیا  ًەزێ ەی ٌەزگسدنی د

 فێسی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةنبە

ٌادە ٌنەکە ةۆ فێسةٌٍ  ٌ کازی ەزی ةسادەز ًەطەزیا  زێ ە دۆػکەزةٌٍە ةۆ  کە ٌادەزەکەٌێر مەیٍ ٌ حەشی داکەکانی منٍ

ٌنی تۆنیەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ٌ  ٌنی ئینذەزنێر ةەدایتەخ ئایدی يئ ئێڵ ًە ماڵەٌە دیظانەٌە فێسةٍ فەیظتٍ ، ىەزٌەىا ةٍ

ٌاۆاز  ٌنەکە ًە ئەندامانی دیکەی ماڵەٌەیا  فێسی تۆنیەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةنب، د ىۆکازێکی دیکەیە ةۆ ئەٌەی داکەکانی منٍ

ٌنذی فەیظتٍ  ٌ تادکسد ، پاڵنەزێکی ةاػە دٌٌةازە ٌ مٍمازەطەکسد  ٌ ىاندانیا  ًەالیە  ةسادەزانیانەٌە ةۆ ةە ػدازیکسد  ًە ئەکا

ٌدنی ئینذەزنێر  ٌنی ةەکازىێنانی ئینذەزنێرە ةەگؼذی ةەزدەٌمی ٌ ئاطا  دەطذکە ٌڵتداخ ةۆ فێسةٍ ٌاَ ىە ةۆ ئەٌەی دا  ةەزدە
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ٌازی ٌ ۆۆزی پیؼە ٌ ٌگسدنی ئاطذی دٍێندە ٌنەکە )ةەةت ًەةەزتا زەگەش، دەنانەخ داىادیؽ(  زێ ەدۆػکەزە ةۆ ئەٌەی داکەکانی منٍ

ٍکەکانیا  ةە ئاطانی ةەکازةيێننە    ةذٍانن فێسی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةنب ٌ فەیظت

 رنێتکارهێنانی ئینتهی به: ماوه٠١
 

 وهکاتهروون دهکهکانی منىونهکارهێنانی ئینتەرنێت الی تاکهی به( ماوه3ی )خشته

 کارهێنانی ئینتەرنێتبه یماوه کانبىوهدووباره رێژەی سەدی

 طاڵێ مرت ًًکً 14 % 12

 طاە . مرت ًًکً –طاڵێ   2 % 1.7

 طاە 2 مرت ًًکً –طاە  . 15 % 12.8

 طاە 2مرت ًً کً –طاە  2 39 % 33.3

 طاە شیادسه 2ًً  47 % 40.2

 کۆی گشتی 117 % 100

 

ٌنە (دا دەزدەکەٌێر2ًەدؼذەی ) ٌا ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، ئەمانەغ 2کە )کە شۆزةەی داکەکانی منٍ (طاە شیادسە کە

ٌنەکە پێکدەىێننە ىەزٌەىا زێژەی )40.2 زێژەی ) ٌنەکە )33.3 %(ی منٍ طاە(ە ئینذەزنێر  2 مرت ًًکً –طاە  2%(ی منٍ

ٌنەکە )12.8 ةەکازدەىێننە ًەةەزامتەزدا زێژەی ) ٌ دۆیانیا  پێٍە  طاە(ە دەزیکی ئینذەزنێنت 2 مرت ًًکً –طاە  .%(ی منٍ

ٌنەکە )ک12ً طەزكاڵکسدٌٌەە زێژەیەکی نصی  ًەٌ زێژەیەی پێؼٌٍ، کە دەکادە )  طاڵێ (ە ئینذەزنێر ةەکازدەىێننەمرت ًً%(ی منٍ
 

 رنێتکارهێنانی ئینته: شىێنی به٠٠
 

 وهکاتهرووندهکهکانی منىونهرنێت الی تاکهکارهێنانی ئینته( شىێنی به4ی )خشته

 رنێتکارهێنانی ئینتهشىێنی به کانبىوهدووباره سەدیرێژەی 

 ٌهماڵً 60 51.3 %

 الی ىاٌ ێیانمًً 4 3.4 %

 کا  یظذٍ انر ٌ مۆڵًًً 1 0.9 %

 ٌاَدهًً 9 7.7 % 

 ٍێنی دیکًػ 1 0.9 %

 کا ڵتژازدنًمٌٍ ىًىً 42 35.9 %

 کۆی گشتی 117 100 %
 

ٌنەکە کە زێژەیا  ) دەزدەکەٌێر کە (دا2دؼذەی )ًە  ٌنەکە پێکدەىێنن، 51.3 شۆزةەی شۆزی داکەکانی منٍ %(ی منٍ

ٌنەکە کە نصیکەی نیٍەی زێژەی پێؼٌٍ، ًە ىەز ػٍێنێ  35.9 ًەماڵەٌە طەزكاڵی ةەکازىێنانی ئینذەزنێنتە ًەکادێکدا زێژەی ) %(ی منٍ

ٌا ئینذەزنێر ةەکازدەىێن  ن ٌ دۆیانی پێٍە طەزكاە دەکە ە ىەزٌەىا زێژەی )کە ةۆی دەتن ىێڵەکانی ئینذەزنێر کساٌەةن، ئە

ٌاَ ٌ ًە ػٍێنی کازکسدندا دەزیکی ئینذەزنێر دەةنە7.7 ٌنەکەغ ًە کادی دە   %(ی منٍ
 

 رنێتکارهێنانی ئینته: هۆکارەکانی به٠٢
 

 وهکاتهرووندهکهکانی منىونهرنێت الی تاکهکارهێنانی ئنته( هۆکارەکانی به5ی )خشته

 رنێتکارهێنانی ئینتههۆکارەکانی به کانبىوهدووباره دیرێژەی سە

 یٍی ئیمًٌهکسدنً 1 0.9 %

ٌانی دیکًةۆ فً 16 13.7 %   یظتٌٍ  ٌئە

 ٌاە ٌ شانیازیىً 17 14.5 %

 ةۆ ئەدازی ٌ تادکسد  3 2.6 % 

 ػذی دیکً 2 1.7 %

 ٌاە ٌ شانیازییظتٌٍ  ٌ ىًةۆ فً 36 30.8 %

 کا ڵتژازدنًمٌٍ ىًىً 42 35.9 %

 کۆی گشتی 117 100 %
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ٌاش ةەکازدەىێننە زێژەی 6ًە دؼذەی )  ٌنەکە ئینذەزنێر ةە ىۆکازی ۆیا (دا دەزدەکەٌێر کە شۆزةەی شۆزی داکەکانی منٍ

ٌاە ٌ شانیازی، ئەدازی ٌ تادکسد ( ةەکازدەىێنن ٌنەکە ئینذەزنێر ةۆ )کسدنەٌەی ئیمەیٍ، فەیظتٍ ، ىە ، شۆزی داکەکانی منٍ

ٌنەکەیەە ىەزٌەىا زێژەی )35.9 ئەمانیؽ زێژەیا  ) ٌنەکە ئینذەزنێر ةۆ )30.8 %(ی منٍ ٌاە ٌ یظتٌٍ  ٌ ىًفً%(ی داکەکانی منٍ

ٌای ئەٌیؼدا 14.5 ةەزتاٌیؽ کە دەکادە ) زێژەیەکی( ةەکازدەىێننە شانیازی ٌاە ٌ شانیازی ةەکازی دەىێننە ةەد %(، ةەمەةەطذی ىە

ٌنەکە ةەمەةەطذی کسدنەٌەی فەیظتٍ  ٌ ڤیدیۆ ةەکازی دەىێننە زێژەیەکی شۆزکەمیؽ ةەمەةەطذی %(ی داکەکان13.7 زێژەی ) ی منٍ

ٌانیؽ ) ٌنەکە پێکدەىێننە 2.6 ئەدازی ٌ تادکسد  ئینذەزنێر ةەکاز دەىێنن، ئە  %(ی منٍ

 

 : کاریگەری ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان الی الوان٣

ٌنی داهاً ٌه ی ػایوسدنً زێ اً  ًاً  یاً هً ٌه طافوسد  ةاڕگە ٌ پسطایازەکانی دٍێژینً ٌهةۆ   َ ةاطً ئامانای ئً هانی  ی زاٌةۆتاٍ

ٌنً  زیە ٌ، الدانی پێٍه  ن وساٌی ةسگً یی طً ندی ژمێسه هٍ ناٌه هانی ٌه ئامازییً  هازىێنانی ئامساشه ةً  غ ةً مً ، ئً ٌه ی دٍێژینً منٍ

( دەةێار، ةەمؼاێٍەیەی الی داٍازەٌەی )ىەز ةاسگەیە  2 -9طاەن کساٌی ةاسگە ًە ) ىێصی ناٌەندی ژمێسەیای  خ ةً ةازه طً

( داا ئاطاذی ناٌەناد کاازی ەزی 22ە. -57ە9( کەَ کازی ەزی ىەیە(، )ىەز ةسگەیە  کێؼەکەی ًە نێٍا  )55ە9 -9کێؼەکەی ًە نێٍا  )

 ( کازی ەزی شۆزی ىەیە(ە2 -22ە.ىەیە( ٌ، )ىەز ةسگەیە  کێؼەکەی ًە نێٍا  )
 

   وەکە رووندەکاتەوە الی منىونەی تىێژینه کاریگەری ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان (6ی ) خشته

 برگەکان ر

 ناوەندی

ژمێرەیی 

 سەنگکراو

الدانی 

 پێىەری

ئاستی 

 کاریگەری
 ریسبەندی

13 
گەە ةەکازىێنانی ئینذەزنێر کازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییەکانم، دانیؼنت ٌ كظاەکسدنر ًە

 ئەندامانی دێصانەکەَ دزٌطذکسدٌٌەە
1.923 0.832 

ئاطذی ناٌەند 

کازی ەزی 

 ىەیە

1 

14 
ًەٌەدەی ئینذەزنێاار ةەکااازدەىێنم، ىەطاار ةە ةێااصازی دەکەَ ًەطااەز طااەزدانکسدنی 

 دصمەکامنا ە 
1.572 0.734 

کەَ 

کازی ەزی 

 ىەیە

4 

15 
ٌەی طەزدانیکسدنی داَص طەزكاڵتٌٍنم ةە ئینذەزنێر کازی ەزی ىەةٌٍە ًەطەز کەمتٌٍنە

ٍکازە  ٌ کەط
1.743 0.767 

ئاطذی ناٌەند 

کازی ەزی 

 ىەیە

3 

16 
ٌنر ةە ئینذەزنێر کاازی ەزی ىەةاٌٍە ًەطاەز  کەمتاٌٍنەٌەی طاەزدانیکسد  ٌ  طەزكاڵتٍ

 گە ا  ًەگەە ىاٌ یکانمە
1.521 0.664 

کەَ 

کازی ەزی 

 ىەیە

5 

17 
ٌە، کااازی ەزی ىەةااٌٍە ًەطااەز ةەىااۆی ةەطااەزةسدنی کااادێکی شۆز ةە دیاااز ئینذەزنێااذە

 دەزةڕینی گٌەیی ٌ ةێصازی ًەالیە  دێصانەکەَە
1.769 0.813 

ئاطذی ناٌەند 

کازی ەزی 

 ىەیە

2 

18 
ئەٌەناادەی ًەزێاا ەی ئینذەزنێااذەٌە كظااە ٌ ةاااض ًەگەە ىاٌ ێکااانم دەکەَ، ئەٌەناادە 

 ًەگەە ئەندامانی دێصانەکەَ كظەٌ ةاض ناکەَە
1.495 0.726 

کەَ 

کازی ەزی 

 ىەیە

6 

19 
ٍایە کاازی ەزی ىەةاٌٍە ًەطاەز  ئەٌەی ٌە  پێؼارت  ًەٌەدەی ئینذەزنێر ةەکازدێنم، پێم

 ئاگادازی ىەمٌٍ تاالکی ٌ زٌٌداٌەکانی نێٍ دێصانەکەَ ناةمە
1.427 0.647 

کەَ 

کازی ەزی 

 ىەیە

7 

  

ی ئینذەزنێر ًەطاەز پەیٍەنادییە (دا هۆمەًێى ةڕگە دساٌەدە  ٌٌ ةۆ ئەٌەی ةصانین ئاطر ٌ کازی ەزی ةەکازىێنان5ًە دؼذەی )

ٌا  ًە هٍێ بەکارهێنـانی ئینتەرنێـت کـاریگەری لەسـەر پەیىەنـدییەکان ، دایە، ئەٌ پسطایازەی کە دەڵێاری "  کۆمەاڵیەدییەکا  الی ال

ەیە ( پسطیازەکە دا ئاطاذی ناٌەناد کاازی ەزی ى1.923" ةە کێؼی )دانیشنت و قسەکردنت لەگەڵ ئەندامانی خێسانەکەم دروستکردووە

ٌادە ةەکازىێنانی ئینذەزنێر ةە پٌەی یەکەَ کازی ەزی ًەطاەز پەیٍەنادییە دێصانییەکاا  دزٌٌطار  ٌ، زیصةەندی یەکەمی ةەدەطذيێناٌەە 
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بەهـۆی بەسـەربردنی کـاتێکی زۆر بە دیـار ئینتەرنێـتەوە، کـاریگەری کسدٌٌەە ًەزیصةەندی دٌٌەَ دا ئەٌ پسطیازە دێر کە دەڵێری "

ٌادە 1.769" ةە کێؼی )نی گلەیی و بێساری لەالیەن خێسانەکەمهەبىوە لەسەر دەربڕی ( پسطیازەکە داا ئاطاذی ناٌەناد کاازی ەزی ىەیەە 

ٌاشی تاٌٍەە ًە زیصةەنادی طاێیەَ دا ئەٌ پسطایازە  ٌا  دەکسێر ةەىۆی ةەکازىێنانی ئینذەزنێذەٌە پەیٍەندییەکانیا  ةەزە ٌ ال گٌەیی ًە ال

" ةە نتەرنێت کـاریگەری هەبـىوە لەسـەر کەمبـىونەوەی سـەردانیکردنی خـسم و کەسـىکارسەرقاڵبىون  بە ئی "دێر، کە دەڵێری 

ٌا  ةەىۆی طەزكاڵیا  ةە ئینذەزنێذەٌە طاەزدانی ( 1.743کێؼی ) پسطیازەکە دا ئاطذی ناٌەند کازی ەزی ىەیەە ئەمەغ ئەٌە دەگەیەنێر ال

ٍکازیا  کەَ کسدۆدەٌە، پەیٍەندییە دصمایەدییەکانیا  ةەز  ٌاشی تٌٍەەدَص ٌ کەط  ە ٌ ال

، 1.495، 1.521، 1.572)(یااا  ةەکێؼااەکانی 7، 5، 6، 2( ةەزیصةەناادی پٌەکااانی )91، 91، 95، 92ىەزتاای پسطاایازەکانی )

ٌاداایەی کە کەَ کاازی ەزی ىەیە ( ةەدەطذيێناٌە، ئەمەغ ئەٌە دەگەیەنێار کە نااٌە ۆکی ئەَ پسطایازانە 1.427 ٌا ە ةەٌ  ًەطاەز ال

ەز پەیٍەنادییە ىاٌ ێیەدییەکاا  نەةاٌٍە، ىەزٌەىاا نەةاۆدە ىۆکاازی ئەٌەی داکەکاا  ئاگاادازی تااالکی ٌ ئینذەزنێر کازی ەزی ًەط

ٍکازەکانیا ە  زٌٌداٌەکانی ناٌ دێصا  نەةن، یا  ىەطر ةە ةێصازی ةکە  ًە طەزدانیکسنی دَص ٌ کەط

طاەز پەیٍەنادییەکا  ىەیە، ةەاڵَ ًەٌەی طەزەٌە دەگەینە ئەٌ ئەناامەی، کە ئینذەزنێر گەزتای داازاددەیە  گاازی ەزی ًە

ٌای ًێيااادٌٍە دێصانەکااا  گٌەیاای ةااکە  ًە  ئەٌەی ۆێاای طااەزناە ئەٌەیە کە ةە پااٌەی یەکەَ کااازی ەزی ًەطااەز دێااصا  کااسدٌٌە ٌ دااا 

ٌنەٌەی ىااادٌٍتۆ دێصانییەکااا  ةااٌٍە، ةە دااایتەدی ًەالیە  ئەٌ داااکەی  ةەکازىێنااانی ئینذەزنێاار ٌ ىەزٌەىااا کااازی ەزی ًەطااەز کەمتااٍ

ٌادە کاازی ەزییەکەی ًە دێاصانەٌە ةاۆ داَص ٌ کەض ٌ ئ ٍکازەکانی ناکاخە  ینذەزنێر ةەکازدێنێر حەش ةەىادٌٍتۆ ٌ طەزدانی دَص ٌ کەط

ٌاةەطاذەی دەزەٌەی )ىاٌ ێکاا ( دەکااخ ٌ کەمارت  کاز ئیناا ىاٌ ێکا  ةٌٍەە یا  دەکسێر ةڵێین ئینذەزنێر داکێکی ةەزىەميێناٌە شیاادس 

  (ی دەکاخەٌاةەطذی ناٌەٌە )دێصا
 

 كان پێی گۆڕاوه به  وه ی تىێژینه كانی منىونه : جیاوازی نێىان تاكه٤

ٌاشی نێٍا  داهً ٌه طفوسد  ٌ ػیوسدنً ةۆ ٌه  َ ةاةەدە ئامانای ئً ٌنً ی ۆیا ش،  گً )زه ٌه هانی دٍێژینً پێی گۆ اٌه ةً  یً هانی منٍ

ٌازی، داىادی م اڵیً  ، ةازی کۆمً مً دً ی  زێ اً  ( ًاًکادژمێسەکا  ٌ تۆنییەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێران انە، پیؼً، دی، ئاطذی دٍێندە

ٌنً ٌه هٍ داكیوسدنً هانی ٌه ئامازییً  هازىێنانی ئامساشه ةً  Independent -دۆ )إدذتاز )خ( ًػینذین مظذلٌذین زةً ی طً ی )خ( ةۆ دٌٌ منٍ

Simple T.testًف( )إدذتاز اًذت ی ئً ٌه ( ٌ داكیوسدن( این االحادینۆڤا- One way ANOVAًًا ،)  غ ةاۆ  ماً (ە  ئ969ًە9دازی ) ئاطاذی ئامااژو

ت  باره ، سه یه كان هه پێی گۆڕاوه به  وه ی تىێژینه كانی منىونه نێىان تاكه  ))جیاوازی لهڵێر  ده  ی هً یً ٌ گسیٌلنً ی ئً ٌه اڵمدانً ٌه

 کان الی الواندا((.کاریگەری ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییە  به
 

 کاریگەری ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان  ت به باره سه  وه كانی تىێژینه پێی گۆڕاوه كاتی منىونە به جیاوازی نێىان تاكه (7ی  )خشته

 ژمارە وەاڵمەکان گۆڕاوەکان ز
ناوەندی 

 ژمێرەیی

 الدانی

 پێىەری

 بەهای )ت( و )ف(

 ماناداری

ئاستی 

دار ئاماژە

 8.8.8لە 
 خشتەیی دەرهێرناو

 رەگەز 9
 3.31 11.67 74 نێس

T= 0.942 1.981 0.348 
ئاماژەداز 

 3.41 11.06 43 مت نییە

 تەمەن .

 3.04 11.78 55 طاە 2. -91

F=0.505 3.075 9605ە 
ئاماژەداز 

 نییە
 3.62 11.12 47 طاە 1. -2.

 3.63 11.26 15 طاە 26 -29

 باری کۆمەاڵیەتی 2
 3.32 11.55 80 طەڵر

T= 0.459 1.981 0.647 
ئاماژەداز 

 3.43 11.24 37 دێصانداز نییە

2 
ئاستی 

 خىێندەواری

 دٍێنێر ٌده

 نٍطێرەد
5 13.40 4.61 

F=0.622 2.684 9602ە 
ئاماژەداز 

 نییە
 3.33 11.46 28 ییئاماده

 3.74 11.14 21 یٌلن اپً

 3.14 11.39 63 شانکۆ

 داهاتی مانگانە 6

 299مرت ًً کً

 ىەشاز
78 11.91 3.20 

F=2.259 3.075 9109ە 
ئاماژەداز 

 نییە
 3.52 10.66 21 ىەشاز 511 -299
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 799شیادس ًە 

 ىەشاز
18 10.38 3.55 

 پیشە 5

 2.69 11.21 41 كٍداةی

F=2.035 2.296 9079ە 
ئاماژەداز 

 نییە

 3.77 10.88 34 ززمانتًفً

 3.68 12.11 17 کاطث

 2.44 10.50 8 مامۆطذا

 4.48 14.85 7 ژنی ماە

 2.41 11.60 10 ةێکاز

7 

کاتژمێرەکانی به

کارهێنانی 

 ئینتەرنێت

 2.96 10.48 60 کادژمێس . – 9

F=15.26 3.075 9ئاماژەدازە 000ە 
 2.96 11.70 47 کادژمێس 2 – 2

ٌ   کادژمێس 5 – 6

 شیادس
10 16.10 3.41 

1 

چۆنییەتی 

بەکارهێنانی 

 ئینتەرنێت

کازی نيا ةًدًةً

 دێنم
83 12.01 3.51 

F=4.873 3.075 9طانی ە کًگًًً ئاماژەدازە 009ە

 دیکً
23 10.52 2.67 

ٌکیا ىً  1.72 9.18 11 زدٌ

 

،   کـه وه کـانی تىێژینه پێی گۆڕاوه اریگەری ئینتەرنێت لەسەر پەیىەندییە کۆمەاڵیەتییەکان الی الواندا، بهک  ت به باره سه

 وێت:  که رده ( دا بۆمان ده٧ی ) خشته  وا له ئه

ٌاشی ًً ٍا  داکً  ۆیا ٌنً نێ ٌازی، دی، ئ اڵیً  ، ةازی کۆمً مً ش، دً گً کانی )زه پێی گۆ اٌه ةً  کً ٌه ی دٍێژینً کانی منٍ اطذی دٍێندە

ٍنکً داىادی مان انە ٌ پیؼً( نییً ڵێار ))ىایچ  ده  گیسێار کاً زده ی طفسی ٌه غ گسیٌلنً مً ، ةً دسه ٌزه ( گP. Value( ًً )0.05ًىای ) ةً  ، ت

ٌاشییً ٍا  داکً  ، ًً   نییً ۆیا ٌنً نێ ٌازی،  اڵیاًً  ، ةازی کۆم مً ش، دً گً کانی زه پێی گۆ اٌه ةً  کً ٌه ی دٍێژینً کانی منٍ دی، ئاطاذی دٍێنادە

ٌاندا((  خ ةً ةازه داىادی مان انە ٌ پیؼً طً  ە  کازی ەزی ئینذەزنێر ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  الی ال

ٌاشی ًً ةً ٍا  داکً  اڵَ ۆیا ٌنً نێ ر( کانی )کادژمێسەکا  ٌ تۆنییەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێا پێی گۆ اٌه ةً  کً ٌه ی دٍێژینً کانی منٍ

ٍنکً ٌکرتهP. Value( ًً )0.05ىای ) ةً  ىەیەە ت ٌاشییاً ده  کً  ٌه کسێذً دده ی طفسی زه غ گسیٌلنً مً ، ةً ( ةیٍ ٍا      ًاً ڵێر ))ىیچ ۆیا نێا

ٌنً داکً ینذەزنێار کاازی ەزی ئ  خ ةاً ةازه کانی کادژمێسەکا  ٌ تۆنییەدی ةەکازىێناانی ئینذەزنێار طاً پێی گۆ اٌه ةً  کً ٌه ی دٍێژینً کانی منٍ

ٌاندا نییً  ە ((    ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  الی ال

 جیاوازییەکەش بەمشێىەیەی الی خىارەوەیە: 

ٌاشی  -9 ٌنەی داٍێژینەٌە ةاً  ًً  ۆیا ٌنی داکەکانی مناٍ ٍا  ةۆتٍ پێی گاۆ اٌی )کادژمێسەکاانی ةەکازىێناانی ئینذەزنێار( ىەیە،  نێ

ٍنوً ٌاشی0.05ًدازی ) ئاطذی ئاماژو  ( 3.075ًًیی ) دؼذً)ف(ی ىای  ةً  ًً  دسه ٌزه گً( 15.26زىێباٌ ) ىای )ف(ی ده ةً  ت غ ةاۆ  هاً (، ۆیا

ٌانە ده ئً ٍنواً 5 -6ًە )  هً  ٌه  دً گً ٌ ال ًە ناٌەنادی   دسه زه ( گا16.10ًییاا  ) نادی ژمێسه ناٌه  کادژمێس ٌ شیادس( ئینذەزنێار ةەکاازدەىێنن، ت

ٌانەی کادژمێسی شیادس ئینذەزنێر ةەکاز دەىێنن کازی ەزی ًەطەز پەیٍەنادییە ژمێسەیی ئاطذەکانی دیکەە ئ ەمەغ ئەٌە دەگەیەنێر دا ئەٌ ال

 کۆمەاڵیەدییەکانیانی کسدٌٌەە

ٌاشی  -. ٌنەی دٍێژینەٌە ةً  ًً  ۆیا ٌنی داکەکانی منٍ ٍا  ةۆتٍ ٍنواً نێ   پێی گۆ اٌی )تۆنییەدی ةەکازىێنانی ئینذەزنێر( ىەیە، ت

ٌاشی0.05ًدازی ) ئاطاذی ئامااژو  ( ًا3.075ًیی ) دؼذً)ف(ی ىای  ةً  ًً  دسه ٌزه گً( 4.873زىێباٌ ) ده ىای )ف(ی ةً ٌ  غ ةاۆ ئاً هاً (، ۆیا

ٌانە ده ٍنوًةە دەنيا   هً  ٌه  دً گً ال ًە ناٌەندی ژمێسەیی ئاطذەکانی دیاکەە   دسه زه ( گ12.01ًییا  ) ندی ژمێسه ناٌه  ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، ت

ٌانەی ةەدەنيا ئینذەزنێر ةەکاز دەىێنن شیادس کازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکانیا  ةٌٍەەئە  مەغ ئەٌە دەگەیەنێر دا ئەٌ ال
 

  وه كانی تىێژینه نجامه دوو: ئه

 م كه ئامانجی یه  ت به كانی تایبه نجامه ئه -2

ٌا  ةصانسێار ًەةاازەی  ٌڵادزاٌه دا ىً َ ئامانااً ًً ٌنی ال لە خەسـڵەت و تایبەەەنـدیی   خسـتنەرووی هەنـد ) ةۆتاٍ

  ی ٌه ی الی دٍازه یً مؼێٍه هانیؽ ةً ناامً (، ئًكۆمەاڵیەتی و دەروونییەكانی بەكارهێنەرانی ئینتەرنێت
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ٌنەی دٍێژینەٌە ًە ) - ٌنەک 29( کادژمێس ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، ىەزٌەىا زێاژەی ). – 9شیادس ًە نیٍەی داکەکانی منٍ ە %( مناٍ

 ( کادژمێس، ئینذەزنێر ةەکازدەىێننە2 -2)

 داکەکا  شیادس ةۆدۆیا  فێسی ئینذەزنێر ةٌٍ ، ئیناا ًە زێ ەی ةسادەز ٌ ئەندامانی ماڵەٌە فێسةٌٍ ە -

ٌنەی دٍێژینەٌە ) -  ( طاڵە ئینذەزنێر ةەکازدەىێننە2( طاە ٌ شیادس ًە )2شۆزینەی داکەکانی منٍ

ٌنە -  ی دٍێژینەٌە ًە ًەماڵەٌە شیادس ئینذەزنێر ةەکازدەىێننەشیادس ًە نیٍەی داکەکانی منٍ

ٌاە ٌ شانیازیە - ٌنەی دٍێژینەٌە شیادس ئینذەزنێر ةەکازدەىێنن، ةۆ کسدنەٌەی فەیظتٌٍ  ٌ ىە  داکەکانی منٍ
  
 ئامانجی دووەم  ت به كانی تایبه نجامه ئه -٢

ٌا  ةصانسێار ًەةاازەی )  ٌڵادزاٌه دا ىً َ ئامانااً ًً ٌنی ال ئەو پەیىەنـدییە  و رسوشـتیی یکردنەوەی واقیعـیشـةۆتاٍ

(، ةەگؼااذی کۆمەاڵیەتییــانەی الوان بەرقەراریــان دەکەن لەمیــانەی زەقکــردنەوەی کاریگەرییەکــانی بەکارهێنــانی ئینتەرنێــت

ٌاةەطاذەی ىاٌ ێکانیاا  )دەزەٌە( دەکااخ ٌ  ٌانێکی ةەزىەميێنااٌە شیاادس  ٌاةەطاذی دێصانایئینذەزنێر ًە ئێظذادا ال )نااٌەٌە(  کەمارت 

  ی ٌه ی الی دٍازه یً مؼێٍه هانیؽ ةً ناامً ە ئًدەکاخ

ٌا  ىەیەە -  ئینذەزنێر دازاددەیە  گازی ەزی ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکانی ال

ٌای ًێياادٌٍە دێصانەکاا   - ٌا  ةە دێاصانەٌە کاسدٌٌە ٌ داا  ةە پٌەی یەکەَ کازی ەزی ًەطەز پەیٍەنادییە کۆمەاڵیەدییەکاانی ال

ٍا  دێصانییەکا  ةٌٍەە گٌەی ٌنەٌەی ىادٌٍتۆی نێ  ی ةکە  ًە ةەکازىێنانی ئینذەزنێرە کازی ەزی ًەطەز کەمتٍ
 

 ئامانجی سێیەم  ت به كانی تایبه نجامه ئه -٣

ٌاشی ًاً ده  هاً  ٌه ةدزێذاً  ٌ پسطایازه اڵمی ئً ٌه  ٌڵدزاٌه ئامانای طێیەمدا ىً  ًً ٌناً نێاٍا  داهاً  ڵێار )ئایاا ۆیاا  ی هانی منٍ

ٌادە "  خ ةً ةازه ؟ طً یً ها  ىً پێی گۆ اٌه ةً  ٌه دٍێژینً ٌانادا(ە  بـهکاازی ەزی ئینذەزنێار ًەطاەز پەیٍەنادییە کۆمەاڵیەدییەکاا  الی ال

بەپێـی کۆمەاڵیەتییەکـان راوردکردن و جیاوازی نێـىان بۆچـىونی الوان لەبـارەی کـاریگەری ئینتەرنێـت لەسـەر پەیىەنـدییە 

ةازی کۆمەاڵیەدی، ئاطذی دٍێندەازی، داىادی مان انە، پیؼە، کادژمێسەکاانی ةەکازىێناانی  ، مًش، دًگًزه)گۆڕاوەكانی تىێژینەوه" 

 ی ٌدٌٍه زهً ٌا ده ئینذەزنێر ٌ تۆنیەدی ةەکازىێنانی(ە ئً

ٌاشییً - ٌنً نێٍا  داهً  دازی ئامازی ًً هی ئاماژو ىیچ ۆیا دی،  اڵیاً  ، ةاازی کۆمً ماً ش، دً گاً هانی )زه پێی گۆ اٌه ةً  هانی منٍ

ٌازی، داىادی مان انە ٌ پیؼً( طً ٌاندا نییً  خ ةً ةازه ئاطذی دٍێندە  ە کازی ەزی ئینذەزنێر ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکا  الی ال

ٌاشی ئاماژو ةً - ٌناً نێاٍا  داهاً  دازی ئامازی ًاً اڵَ ۆیا ێناانی پێی گاۆ اٌی )کادژمێسەکاا  ٌ تاۆنییەدی ةەکازى ةاً  هانی منٍ

ٌانادا ىً  خ ةً ةازه ئینذەزنێر( طً ٌاشیً یاً کازی ەزی ئینذەزنێر ًەطەز پەیٍەندییە کۆمەاڵیەدییەکاا  الی ال ٌانە  غ ةاۆ ئاً هاً ە ۆیا ٌ ال

  ە کادژمێس ٌ شیادس( ةەکازدەىێنن 5 - 6ةە دەنيا ئینذەزنێر ةۆ ماٌەی )  هً  ٌه  ێذً گً ده

  وه هو پێشنیارەكانی تىێژین  سێسدە: راسپاردە

   ٌه هانی دٍێژینً یەکەَی زاطپازدە

ٌاشەکانی دیکەە١  _ئەناامدانی دٍیژینەٌەی دیکە طەةازەخ ةە کازی ەزی ئینذەزنێر ًەطەز دەطذە ٌ دٍێژە ۆیا

_ىەزٌەىا دٍێژینەٌە ًەطەز منٍنەیەکی گەٌزەدس ئەنااَ ةدزێر ةۆ دەطذنیؼانکسدنی پاڵنەز ٌ ػیٍاشەکانی ةەکازىێنانی ئینذەزنێار ٢

ٌا ەال   ی ال

ٌا ە٣ ٍگسدن ةە ئینذەزنێر الی ال  _ دٍێژینەٌە ئەناامتدزێر ًەةازەی د

  وه كانی تىێژینه دووەم: پێشنیاره

ٌا ، ىەزٌەىااا  -١ ۆەدذکااسدنەٌە ًەطااەز  ۆڵاای ئینذەزنێاار ٌ فەیظااتٌٍ  ٌە  کەناااڵێکی  ۆػاانتیسکسد ، ىۆػاایازکسدنەٌەی ال

دس ةەٌ ةەالیەنەە ئەٌیؽ ًەمیاانەی ٌۆزکؼاۆپەٌە ًەالیە  الیەنای پەیٍەندیاداز ٌ شەكکسدنەٌەی الیەنە پۆشەدی ەکانی ٌ گسن یدانی شیا

 زێکذساٌەکانی کۆمەڵ ای مەدەنییەٌە ئەناامدەدزێرە

ٌدەٌ الیەنە نێ ەدی ەکانی ةەکازىێنانی ئینذەزنێار، کە زەنا ە کاازی ەزی دساپای  -٢ ٌا  ًە ًێکە ىۆػیازکسدنەٌە ٌ ئاگادازکسدنەٌەی ال

 ندییە کۆمەاڵیەدییەکانی الٌ ًەگەە دەٌزٌةەزە کۆمەاڵیەدییەکەیەىەةێر ًەطەز پەیٍە

ٍگسدن ةە ئینذەزنێر ةەدایتەخ فەیظتٌٍ  ةنە -٣ ٌا  ًەٌەی نەکا دٌٌتازی د  ئاگادازکسدنەٌەی ال

ٌڵەدەٌە، ةااۆ ئەٌەی ةذٍانسێاار کااۆنرتۆ  -٤ ڵی دانااانی یاطااا ٌ زێظااای دااایتەخ ةە ةەکازىێنااانی ئینذەزنێاار ٌ فەیظااتٌٌٍ  ًەالیە  دە

ٌانەٌەەە  ةەکازىینانی دساپی ئینذەزنێر ٌ فەیظتٍ  ةکسێر ًەالیە  ال



  1027ساَلى  ،4، ذمارة. 21بةرطى.                                         طؤظارى زانكؤ بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان
 

97 
 

Vol.21, No.4, 2017 
 

 لیستی سەرچاوەکان

Bellin, Jeffrey (2012), Facebook, Twitter, and the uncertain future of present sense impressions, University of Pennsylvania: Law 

Review. 

Camic, Charles(1998) Reclaiming the Sociological Classics: The State of Scholarship, Oxford: Blackwell Publisher. 

Dillon, Michele (2010) Introduction to Sociologycal Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-First Century, 

Oxford: Wiley-Blackwell.  

DiMaggio,P., Hargittai, E., Neuman, W.& Robinson, J.(2001) Social Implications of the Internet. Annual Review of Sociology, 27:307-

336 

Hiebert, Ray E., & Gibbons,Sheila J.(2000) Explorating Mass Media for a Changing World, New Jersey: Mahwah. 

Hampton K N., Goulet L S., Rainie L and Purcell K (2011) Social Networking Sites and our Lives: How People’s Trust, Personal 

Relationships, and Civic and Political Involvement are Connected to Their use of Social Networking Sites and Other 

Technologies, Pew Research Center’s Internet & American Life Project: 1-85. Available at:  

http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/ [Accessed in (1/3/2015) 

Johnson, D.Paul (2008) Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach, New York: Springer 

Science+Business Media, LLC. 

Merrill, John C.; Lowenstein, Ralph L (2000) Media Messages and Men, New Perspectives in Communication, New York: Longman. 

Mezrich, Ben (2010) The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook: A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal (2th ed.) New 

York: Anchor.  

 Scott, John & Marshall, Gordon (2005)A Dictionary of Sociology, New York: Oxford University Press. 

Scott, John (2006) Social Theory: Central Issues in Sociology, London: SAGE Publications. 

Sharrock, Wes W., Hughes, John A. and Martin, Peter J.(2003) Understanding Modern Sociology, London : SAGE Publications. 
 

 اًػمٍ نیر غٌی االدـاي اًؼذ ي ةاالرسج ٌ االؿدكا))دزاطح میدانیح(، مػيد(، داثیس االنرت ٢٤١٢اةٍ غسكٍب، اةساىیم احمد ٌ اًذداَ، حمصج دٌیٍ)

  .اًتٌلا) اًذطتيليح ۆامػح اًاامػيح، غاٌٍ  هٌيح االۆذٌلغيح، اًػٌٍَ األزدنيح، كظم اًاامػح االۆذٌلغي، اًػمٍ كظم االۆذٌلغي،

 اًداز اًػاویحە ( متائ غٌم االدـاي ٌ نظسیاخ اًذاثیس، غٌل ی٢٤٤٣م،مٍد حظن)  اطٌلغیٍ،

 يف طٍطیًٍٍۆیا اواذمؼ، دٌ  مکا  ٌطنح اًطتؼە   ةدز، ی،یی مٍطی غید، غٌم االۆذٌلع ملدمح

ٍاؿٍ االۆذٌلغي٢٤١٣دفسكنیر، غتداًکسیم) ٍاكؼ اًذ فیع ةٍ ، اوٌذلی اًدٌيل االٌي حٍي نظسیاخ االغکَ -(اًػکكاخ االۆذٌلغیح يف كٍ) اطذذداَ م

 ە ٢/٣ۆامػح اغٍاط، اًاصائسی -ًغس  ٌ اًطذتیم دادٍ اًتییح اًػسةیحةین اًذنظیس ا-اوػارصج

 ( مٍطٍغح غٌم االۆذٌلع، ةیسٌخی داز اًػسةیح ًٌمٍطٍغاخە١٩٩٩اً،ظن، احظا  م،مد)

ٍاغد اوني  ٌطسق اًت،ث اًػٌميە دمؼمی داز اةن هثیس ًٌطتاغح٢٤١٤حظین ، غلیٍ ) ٌاًذٍشیؼە  (ە ك  ٌاًنرش 

ٍانا  ایسا ، تاپ دٌَ، ديسا ی مؤطظح انذؼازاخ ٢٤٤٨ذکايئ، م،مد طػید)  گاهە آ ( ۆامػً ػناطی ۆ

ٌاوػـازج من منظٍز فوسي ٌدسةٍي، ةغدادی ةیر اً،ومحە٢٤٤١اًریفاين، غتدهللا أحمد)  ( اًؼتاب اًػس  

، اًػدد ٢٤مؼ  اًلطسي(، ماٌح ۆامػح دمؼم، ماٌد ( داثیس االدـاي غرب االنرتنیر يف اًػکكاخ االۆذٌلغیح)دزاطح میدانیح يف اواذ٢٤٤٨طازي، حٌمي درض)

ٌاًثاينە  االٌي 

 ( ملدمح يف غٌم االۆذٌلع، غٌل ی داز اًرشٌق ًٌنرش ٌ اًذٍشیؼە٢٤٤٤غثٌل ، اةساىیم )

ٌاًنفظیە اًلاىسه999.غکَ، ؿکح اًدین م،مٍد،  ٌاًذلٍیم اًرتةٍی   ی داز اًفوس اًػسةیە ە اًلیاض 

، ؿ،يفحاًؼتاب فیح ًدَ اًراخ دلديس غىل اًفايظتٍن اطذذداَ (أثس٢٤١١غٍق، حظني) ًٍوَس  ە١ماي  اًلدض، ، ط

 (االرسج اوذغیسج يف ماذمؼ اودینح اًػسةیح، ةیسٌخی داز اًنيلحە١٩٩٩، غتداًلادز)اًلـیس

 جی داز اوػازفە(اًنظسیح االۆذٌلغیح اوػارصج )دزاطح ًػکكح االنظا  ةاواذمؼ االنظاق اًککطیکیح(، اًلاىس ١٩٩١ًیٌح، غًل)

 ( االدـاي ٌ نظسیادً اوػارصج، اًلاىسجی اًداز اورصیح اًٌتنانیحە٢٤٤٤مکاٌي، حظن غٌلد ٌ اًظید، ًیٌی حظین)

ە غاٌل ی داز -دطتیلاخ ةاطذذداَ اًسشَ االحـائیح ًٌػٌاٍَ االۆذٌلغیاح–(ە االحـا) اًرتةٍي ٢٤٤٦غایؽ مٍطی ) ،اونیصي، غتدهللا فکح ٌ غسایتح

 ًٌنرش ٌاًذٍشیؼ ٌاًطتاغحە اوظیسج

 (ە طسائم اًت،ث يف اًػٌٍَ االۆذٌلغیح، دسۆمحی ًیٌی اًطٍیٍە دیمؼمی داز ةرتا ًٌنرش ٌاًذٍشیؼە٢٤٤٤ناػمیاش، ػاڤافسانکفٍزخ، داڤید )

ذذدمي مٍكاؼ فیظاتٍ (، زطااًح االۆذٌلغیح ٌ داثیسه يف اًػکكاخ االۆذٌلغیح)دزاطح غیناح مان مظا ( اطذذداَ مٍاكؼ اًؼتکاخ٢٤١٢نٍماز، مسیم نسیٌل )

 ماۆظذیس، ۆامػح ةادنح، اًاصائسی كظم اًػٌٍَ االنظانیحە

منٍذۆا(،ۆامػاح  اًنلااي اًياادف ٌ االةنا))االنرتنيار ٌ االةاا) ةني االدـاي غىل دأثريىا ٌ اً،ديثح اًذونًٍٍۆيا (ٌطائ٢٤١٣ٌٍاشي، طاٌض ٌ دٍۆح، غادي یٍطف )

 ح ٌ االۆذٌلغیح، اوٌذلی اًٍطني اًثاين حٍيی االدـاي ٌ ۆٍدج اً،یاج يف االرسیە كاؿدي مسةاح، کٌیح اًػٌٍَ االنظانی
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ي فی یٍمنا ىرا ، نکحظ اطذػٌلي ٌطائٍ اًذکنًٍٍۆیا ةـٍزج غامە ٌ االنرتنیر ةؼکٍ داؾ اثاسخ غاىل غکكادناا االۆذٌلغیاح ، ٌ ةااالدف اطاذػٌل

ٍاؿٍ االۆذٌلغي الیـاي اًسطائٍ ٌ د ٍاناث اً،یااج االۆذٌلغیاح، منياا اًػکكااخ اًؼتکاخ اًذ کٍین اًػکكاخە مؼ ا  ًياره اًٍطاائٍ دااثیساخ ایااةیاح يف کاٍ ۆ

ًٌکن يف نفع اًٍكر ًيا داثیساخ طٌتیح غٌی مظذذدميياە ديدف ىره اًدزاطح اًی مػسفح اًذاثیساخ او،ذمٌح ًکنرتنير غىل اً ػکكااخ االۆذٌلغیاح االۆذٌلغیح، 

ۆذٌلغيە مني  اًدزاطح غتازج غن )اوظح االۆذٌلغي(ە ماذمؼ اًدزاطح ىي مدینح ازةیٍە نٍع ٌ حام اًػینح ىي )غینح اًلـدیح( ة،اام ًٌؼتاب مؼ م،یطً اال 

ٍاؿٍ االۆذٌلغي ةورثجە ؿدق االطذتیا 997)  ە  (0.729%(، ٌ ثتاخ االطذتیا ) 95.61)( ػاب ٌ ػاةح اًرین یظکنٍ  يف مدینح ازةیٍ ٌ يظذذدمٍ  اًؼتواخ اًذ

 40( طاغح یٍمیا، ٌ نظاتح )2 – 1دم غسق نذائ  اًدزاطح ة،ظث اىدافً يف غدج م،اٌز، اىميای اکرث من نـف افساد اًػینح یظذػمٌٍ  االنرتنیر )

يمە اغٌتياح افاس 4 -3%( مان اًػیناح ) اد اًػیناح ( طااغح یللاٍنيا يف دـافح االنرتنیارە اکارث مان نـاف افاساد غیناح اًدزاطاح یظاذذدمٍ  االنرتنیار يف منااًش

ًٌای، ًدزۆاح ا  یظذذدمٍ  االنرتنیر ًذـفح اًفیظتٍ  ٌ االدتازە کٌل ا  االنرتنیر اؿتح ًيا داثیس يف اًػکكاخ االۆذٌلغیح ًٌؼتاب مؼ اىااًیيم ةاالدزۆا ح اال

ٍا یؼکٍ     ائکخەە ٌ ا  االنرتنیر اؿتح دلٌیٍ اًصیازاخ ةین اًػمن انيم يللٍ  مػظم اٌكاديم يف اطذػٌلًيااالىٍ اؿت،

 

 

Abstract 

In Nowadays, information technologies in general and particularly internet have a great deal of use in social relations. More 

particularly, social networks are used for building relationships and communications. Despite their positive effects on human relations 

and people’s social life, these social networks perhaps have negative impacts on their users. 

This research aims to understand the effects of internet on young people and their social relations in Erbil city of Kurdistan 

Region-Iraq. The research has employed ‘social survey’ as a method of data collection. (117) male and female young people have been 

taken in a ‘purposive sampling’. The confidence level for this survey is over 95,61 percent, and the margin of error is 0,729 percent. 

The research found that over half of the sample spend (1-3) hours per day on internet, and 40 percent of the research 

population spend (3-4) hours per day using internet. Over half of them use internet at home, most of the time for Facebook, and 

browsing for news and general information. 

The research also found that using internet has affected the social ties of young people with their family and minimized 

family and friend visitings. 

 

 

 


