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Change Theories; Cultural and Structural Change
 .١٢واوەرۆکی گشتی کۆرش:
ئەم واوەیە یەکێکە لەبابەتە سەرەکییەکاوی کۆمەڵىاسی ،کە لەڕێگەیەوە قوتابی بەبابەتی گۆڕاوی کۆمەاڵیەتی ئاشىا دەبێت بەو پێیەی واوەیەکی
سەرەکییە لە کۆمەڵىاسییدا ،سەرەتا گروگی بەمێژووی سەرهەڵداوی ،پێىاسە و چەمکەکان و تایبەتمەودییەکاوی گۆڕاوی کۆمەاڵیەتی و هۆکارەکاویان،
هەروەها تیۆرەکاوی گۆڕ اوی کۆمەاڵیەتی دەدرێت .بەمەش قوتابی مەعریفەیەکی زاوستی بەدەست دەێىێت تاکو بەرچاو ڕۆشه بێت سەبارەت بەو
گۆڕاوە کۆمەاڵیەتییاوەی لەدەوروپشتی ڕوو دەدەن ،هەروەها تواوای شیکردەوەوەی واقیعیاوەشی هەبێت بۆیان .لە گروگتریه ئەو گۆراواوەی کە
لەکۆمەڵگای کوردستاوی باشوور ڕوویان داوە بریتی بوون لە :هاتىەدی قەوارەی سیاسی هەرێمی کوردستان بوو لە ساڵی  .٢٩٩١کە دوا بەداوی
ئەمەش گۆراوگاری بىەڕەتی بوو لە کۆمەڵگای عیراقی بەهۆی ڕووخاوی سیستمی ستەمکاری بەعس بوو لە ساڵی  ١٠٠٢لەالیەن ئەمریکا و هێسە
هاوپەیماوەکاوی ،هەروەها سەرهەڵدان و پەیدابوووی هەڕەشەی تیرۆریسم لەسەر هەرێمی کوردستان .بەگشتی گۆڕاوەکان لەڕووی سیاسی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەو بەردەوامه و دەخوازێت قوتابی تێڕاماوێکی سۆسیۆلۆژیاوە هەبێت تاکو بتواوێت رێرەوی گۆڕاوەکان لە هەرێمدا لە ڕابردوودا
ببیىه و لە ئایىدەشدا پێشبیىی بکەن .بەکورتی ئەو واوەیە دەیەوێت قوتابیان سەرەڕای ئاشىا کردویان بە گۆڕاوی کۆمەاڵیەتی لەڕووی تێورییەوە،
هەوڵدەدات قۆتابیان بەشێوەیەکی کرداری بەشدار پێبکات لە دەست ویشان کردوی و شێکردوەوەی گۆڕاوە کۆمەاڵیەتییەکاوی کۆمەڵگاکەیان.
 -١١ئامانجەکانی کۆرس
ئاشٌاکردًیقْتابیاىبەدّّجۆرچەهکتایبەتبەگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی:چەهکەسەرەکییەکاىتایبەتبەگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی(گەشەپێداى،پەرەسەًدًیًْ،ێبًّْەّە)؛چەهکەیارهەتیدەرەکاًیبۆتێگەیشتٌیزیاترلەچەهکەسەرەکییەکاىگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی(ًەزمّبًْیاد،بەُاّ
ًۆرهەکاى،یاساّسیستن) .
ئاساًکردًیتێگەیشتيلەتێڕّاًیٌەسۆسیۆلۆژییەکاًیتایبەتبەگۆڕاًیکۆهەاڵیەتیلەڕێگەیًاساًدًی:سرّشتّهاُییەتیگۆڕاى،جۆرەکاى،تایبەتوەًدییەکاى،فاکتەرەکاى،رێگرەکاىّکاریگەرییەکاًیگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی .
واساودن و تێگەیاودوی قوتابیان لە گۆڕاوەکۆهەاڵیەتییەدرێژخایەًەهێژّّییەکاىلەکۆهەڵگایکْردستاًی.-١٢ئەرکەکاوی قوتابی
 ئاهادەبًّْیکارالەّاًەکاىّبەشداریکردىبەپرسیارّبیرکردًەّەیڕەخٌەگراًەّبەرزکردًەّەیتْاًاکاًیپەیْەًدیّگفتْگۆلەگەڵُاّپۆلەکاًی(ئەگەربتْاًێتبەزهاًیئیٌگلیسی) .
ئەًجاهداًیئەرکەکاًیُەفتاًەکەلەًاّپۆلّبەگْێرەیپیْیستدیاریدەکرێت.-١٣رێگاکاوی واوەووتىەوە
ّاًەکاًیبەشێْەیدەرسگّْتاربەکارُێٌاًیداتاشۆّبەکارُێٌاًیشێْەّّێٌەکاًیڕًّّکردًەّەلەسەرّایتبۆرد .
-١٤سیستمی ٌەڵسەوگاودن
ٍّی ئەًجام دەدەرێت (ً 12.5+ 12.5ورە) ،بەشداری ًەکردى لە پۆل بۆ یەک ُەفتە ئاساییە ،بەاڵم لە ُەفتەیەک زیاتر ،بۆ
تاقیکردًَ 

دّّ 
ًەُاتٌی ُەر دەرسێک ًورەیەک دادەشکێٌرێت .ئاهادەکردًی ڕاپۆرتێکی هەیداًی لەسەر گۆڕاًی کۆهەاڵیەتی لە واو عەشیرەتەکاًی

کْردستاى(ً10ورە ) .

-١٢دەرئەوجامەکاوی فێربوون
قْتابیئاشٌادەبێت بە بابەتی گۆڕاًیكۆهەاڵيەتیلەڕّّیهێژّّی سەرُەڵداًی،زاًیٌی چەهکە سەرەکییەکاًیتایبەتبەگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی،
ئاشٌابّْىبەبْارەسەرەكيەكاًي گۆڕاًی کۆهەاڵیەتیُ.ەرّەُاًاسیٌیتێڕّاًیٌەتیۆرییەکاًیگۆڕاًیکۆهەاڵیەتی یارهەتدەرێکیباشدەبێتبۆ
قْتابی تاکْ بتْاًێت فاکتەرەکاى ّ دەرئەًجاهەکاًی گۆڕاًی کۆهەاڵیەتی ّ کێشەکاًی ئێستای کۆهەڵگای کْردستاًی زاًستییاًەتر بٌاسێت ّ
ُەڵسەًگاًدًیاىبۆبکات .
 .١٦لیستی سەرچاوە
- Alexander & Colomy (1990) Differentiation Theory and Social Change; Comparative and Historical
Perspectives.
- Boudon (1986) Theories of Social Change; A Critical Appraisal.
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- Callinicos (2004) Making history; agency, structure, and change in social theory.
- Haferkamp & Smelser (1992) Social Change and Modernity.
- Nisbet (1969) Social Change and History; Aspects of the Western Theory of Development.
- Smith (1973) The Concept of Social Change. A Critique of the Functionalist Theory of Social Change.
- Sztompka (1993) The Sociology of Social Change.
- Vago (2004) Social Change.
: Healy (1998) Analysis and Sources of Social Change
: Haferkamp & Smelser (1992) Social Change and Modernity
: Jason (2013) Principles of Social Change
 بابەتەکان.١٧
The Course Contents:
Session one: Conceptualizing the term of social change
Week 1: What is change?
Week 2: Classic Sociologists viewpoint on Social Change.
Week 3: The Relationship between Order and Change.
Week 4: Time and Social Change.
Week 5: What is System?
Week 6: Different Social Change according to System Model
Week 7: Definitions of Social Change.
Week 8: Related Concepts to Social Change: Evolution, Progress, Growth, Development
Week 9: Four major characteristics of Social Change.
Week 10: What is Modernity and Modernization?
Week 12: What is Globalization?
Week 13: What is Social Movement?
Week 14: What is Structural Change?
ويە
)بابەتی پراکتیک (ئەگەر ٌەبێت-١٨
تاقیکردوەوەکان-١٩
What is the role of Time in Social Change?
In human experience, time and change are inseparable. Neither time nor change is independent variables.
Without the participation of time, or the understanding of the past, we cannot understand change. The
simplest understanding of change is to understand the difference between before and after.
: تێبیىی تر.٢٢
.لێرەهاهۆستایّاًەبێژدەتْاًێتتێبیيّکۆهەًتیخۆیبٌْسێتبۆدەّڵەهەًدکردًیپەرتّْکەکەی
: پێداچوووًويی ٌاويڵ.٢١
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