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تەوەری یەکەم /الیەنی تیۆرئ توێژینەوە
بەشی یەکەم /ڕەهەندەکانی توێژینەوە و پێناسەی چەمکەکان
باسی یەکەم /ڕەهەندەکانی توێژینەوە
گرفتی تویژینەوە
ئامانجی توێژینەوه
گرنگی توێژینەوه
باسی دووەم پێناسەی چەمکەکان
پەیوهندییە كۆمەاڵیەتییەكان
بەشی دووەم /توێژینەوەکانی پێشووتر و تاوتوێکردنیان
باسی یەکەم /توێژینەوەکانی پێشووتر
باسی دووەم /تاوتوێکردنی توێژینەوەکانی پێشووتر
بەشی سێیەم /هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
باسی یەکەم /پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
باسی دووەم /هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
تەوەرەی دووەم /الیەنی مەیدانی توێژینەوەکە
بەشی چوارەم
 - .1ڕەهەندەکانی توێژینەوە
 - .2کۆمەڵگەی توێژینەوە
 - .3میثۆدی توێژینەوە
 - .4بوارەکانی تویژینەوە
 - .5ئامرازەکانی کۆکردنەوەی زانیاری و کەرەستە ئامارییە بەکارهاتووەکان
بەشی پێنجەم /خستنەڕوو و شیکردنەوەی زانیارییەکان
باسی یەکەم -:خستنەڕوو و شیکردنەوەی زانیارییە گشتییەکان
باسی دووەم -:خستنەڕوو و شیکردنەوەی زانیارییە تایبەتەکان
کۆتایی -:دەرئەنجام و پێشنیار و ڕاسپاردەکان
لیستی سەرچاوەکان
پاشکۆکان
ب

پێشەکی
نووسینی هەر ت وێژینەوەیەکی زانستی پێویستی بە ڕێگا و میتۆدی زانستی هەیە بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو
بددابەو و ناو نیشدددانەی کە تدددوێژەر هەڵیبددژاردووە بدددۆ کدددۆکردنەوەی داتددا و زانیددداری لەسدددەریل لەم
تویژینەوەیەدا هەوڵدراوە بە شێوەیەکی زانستی و بابەتییانە باس لە هۆکارەکانی الوازبددوونی پەیوەندددییە
کۆمەاڵیەتییەکان بکرێت بە شێوەی گشتی.
ئەم توێژینەوەیە لە دوو تەوەرەی سەرەکی پێکهاتووە:
تەوەرەی یەکەم :الیەنی تیۆری توێژینەوەکەیە بریتییە لە سێ بەشل بەشی یەکەم تایبەتە بە ڕەهەندەکانی
تددوێژینەوەکە و پێناسددەی چەمکەکددانل ئەمەش دوو بدداس لەخددۆ دەگرێددتل باسددی یەکەم ڕەهەندددەکانی
تدددوێژینەوەکە کە پێکهددداتووە لە گرفدددت و گرینگدددی و ئامانجەکدددانل باسدددی دووەم بدددریتییە لە چەمدددکە
سەرەکییەکانی توێژینەوەکە وەکو (پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان) هەروەها بەشی دووەم دوو باسددەل باسددی
یەکەم توێژینەوەکانی پێشوو خراوەتە ڕوول باسی دووەم تاوتوێی توێژینەوەکانی پێشووتر کددراوە .دواتددر
لە بەشی سێیەم باس لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان کراوە لە دوو باس پێکهاتووەل باسی یەکەم پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان و چەمکی پەیوەندی کۆمەاڵیەتیل باسی دووەمیش هۆکارەکانی الوازبددوونی پەیوەندددییە
کۆمەاڵیەتییەکان.
ئێمە وەک کۆمەڵناسێک پێویستە هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندەییە کۆمەاڵیەتییەکددان ڕوون بکەیددنەوە
بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک بددۆ پتەوکردنددی پەیوەندددییە کۆمەاڵیەتییەکددان لە نێددوان تاکەکددان .دەروازەی
دووەمی ئەم توێژینەوەیە باس لە الیەنی مەیدانی توێژینەوەکە دەکدداو کە تێیدددا بدداس لە میتددۆد و جددۆری
نمونەی توێژینەوەکە و هەروەها کۆمەڵگای توێژینەوەل هەروەها الیەنە مەیدانییەکانی تری توێژینەوەکە
لەم تەوەرەدا باسی لێوەکراوە.

تەوەری یەکەم /الیەنی تیۆری توێژینەوە
بەشی یەکەم /ڕەهەندەکانی توێژینەوە و پێناسەی چەمکەکان
باسی یەکەم /ڕەهەندەکانی توێژینەوە
 -١گرفتی توێژینەوە:-
خاڵی دەستپێک لە هەر تددوێژینەوەیەک بددریتییە لە هەسددتکردن بە بددوونی گرفتێددک کە لە هد ر و بیددری
توێژەر دایە بە شێوەی پرسیارێک سەرهەڵدەداول دواتر لەم پرسیارەوە توێژەر پرسیارەکانی دادەتاشێت
و لە میانەی توێژینەوەکەیەوە بەدوای ساغکردنەوەی ئەو پرسیارانە دا دەگەڕێددت و بە شددێوەی زانسددتی
وەاڵمیان دەداتەوە و یەکالییان دەکاتەوە بە ڕاست و ناڕاست.
گرفتی توێژینەوە بریتییە لە چڕکردنەوەی بابەتەکە لە پرسیارێکی کورو و سەرەکیدا پێی دەڵێن گرفتددی
توێژینەوەکە یان پرسیاری توێژینەوەکە.
لەگەڵ بەرەوپێشددددیوونی کۆمەڵگددددا و بەوبددددوونەوەی تەکنەلۆژیددددای نددددو و زۆربددددوونی تددددۆڕە
کۆ مەاڵیەتییەکان تا دێت پەیوەندییەکان کەمتددر و الوازتددر دەبددن وە الی خۆشددیانەوە هاواڵتیددان هۆکدداری
کەمبددوونەوەی ئەم جددۆرە پەیوەندددییەن .گرفتددی سددەرەکی ئددەم توێژینەوهیددەش بریتییددە لددە هۆکارەکددانی
الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان.
 -٢گرنگی توێژینەوە:-
هەموو توێژینەوەیەک گرنگی تایبەتی خۆی هەیە کە دەبێت لە دوو تەوەرەدا خ مەو بە ڕەوتی زانستی
و ژیانی مرۆڤەکان بکاو.
تەوەرەی یەکەم -:بریتییە لە بواری تیۆریل دووەم الیەنددی مەیدددانی .گرنگددی ئەم تددوێژینەوەیەش لەوەدا
دەردەکەوێددت کە دیدداردەیەکی بەرچدداوی گرنگددی ندداو کددۆمەڵگەیە بە تددایبەتی الوازبددوونی پەیوەندددییە
کۆمەاڵیەتییەکەن شی بکەینەوە .هەروەها لە بارەی گرنگی توێژینەوەکانی کۆمەڵناسی خ مەتێکددی زۆر
بە زمان و فراوانکردنی مەودای تێگەیشتنی ئەندامانی ئەو کۆمەڵگایە دەکاو کە توێژینەوەکە بە زمددانی
ئەو نووسراوە.
گرنگددی تیددۆری خددۆی لە گەیاندددنی پەیددا مە تیۆرییەکددانی ئەو بددابەتە دەبینێددتەوە کە تددوێژەر ئەیەوێددت
تددوێژینەوەی لەسددەر بکدداول الیەنددی دووەم بددواری مەیدددانییە گرنگددی مەیدددانی لە چارەسددەرکردنی
الوازبدددوونی پەیوەنددددییە کۆمەاڵیەتییەکدددان دەردەکەوێدددت .لەم ڕواندددگەوە گرنگدددی ئەم تدددوێژینەوەیە
چارەسەرکردنی ئەم گرفتانەیە کە دەبێ تە هۆی الوازبوونی پەیوەندییەکان وەک ئامرازەکددانی تەکنەلۆژیددا
و هۆیەکانی ڕاگەیاندن و چەندین هۆکاری تر هەن.
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 -٣ئامانجی توێژینەوە:-
ئامانجی هەر توێژینەوەیەک وەسددو و ڕاڤە و شددرۆڤەکردنی دیداردەیەک و دۆزیددنەوەی پەیوەندددییەکانی
نێوان بەشددەکانی ئەو دیدداردەیە و پەیوەندددی دیدداردەکە بە دیاردەکددانی تددری دەوروبەری یددان ن یددک لەو
دیاردەیە بنل هەروەها بۆ گەیشددتن بە گشددتاندنی ئەنجامەکددانی بەسددەر هەمددوو دیدداردە هاوشددێوەکان یددان
یاسای گشتی دروستبوون و ڕێڕەوی دیاردەکە و توانددای پێشددبینیکردنی بددۆ دووبددارە بددوونەوەیل دواتددر
کۆنتڕۆڵکردنی تا بە ب ەرژەوەندی مرۆڤایەتی ئاراستە بکرێتل ئەو بابەتەی توێژینەوەکەی لەسەر کراوە
ئامانج بە گشتی (تێگەیشتنل شرۆڤەکردنل پێشبینیل کۆنتڕۆڵکردن).
ئێمەش لەم توێژینەوەیەدا دەبێت بگەین بەم ئامانجانەی خوارەوە:
 - ١ئایا گەشەکردن و پێشکەوتنی الیەنی ماددی هۆکارێکە بۆ الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان؟
 - ٢ئامرازەکانی تەکنەلۆژیای پەیوەندی چ کاریگەرییەکی هەیە لەسەر پەیوەندییەکان؟
 - ٣هۆیەکانی ڕاگەیاندن کاریگەرییان هەیە لەسەر الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان؟
 - ٤ئایا الوازبوونی باوەڕ (ئیمان) چ کاریگەرییەکی هەیە لەسەر پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان؟
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باسی دووەم /پێناسەی چەمکەکان
چەمكی پەیوهندییە كۆمەاڵیەتییەكان:
لەڕووی زمانەوانییەوه لە فەرهەنگی الرۆسدا پەیوەندیکردن بەم شێوەیە پێناس کراوە :گەیاندنی شتێکی
دیاریکراوە لە (ڕا – نامە – زانیاری).
مۆسکۆڤیسی دەڵێ :گەیاندن بریتییە لەو نامە زمانی و نا زمانیانەی (وێنە = ئامدداژە) ی لەنێددوان تدداک و
کۆمەڵەکاندا ئاڵوگۆڕ دەکرێن و گەیاندنی زانیاریی و کارتێکردنە لەوانی تر .هەروەها مسددتەفا حیجددازی
لە کتێبی "پەیوەندیکردنی کاریگەر لە پەیوەندددییە مرۆیددی و کارگێڕییەکددان" دا پەیوەندددیکردن لە ڕووی
زمانەوانییەوە بەم شێوەیە پێناسە دەکددا - :لە بنییددنەدا بددریتییە لە پەیوەندددی نێددوان شددتەکان و گەیشددتن بە
مەبەست و ئامانجێکی دیاریکراو( .حوسێن )٢٠٢١
پەیوەندددی کددۆمەاڵیەتی -:بددریتییە لە تددۆڕێکی پەیوەندددی لە نێددوان پددێگە کۆمەاڵیەتییەکددانل بەشددێوەیەکی
سیسددتەماتیک کارلێددک دەکەنل ئەم کددارلێکە سیسددتەماتیکە یەک ناونیشددان و ناسددنامەیەکی کددۆمەاڵیەتی
گشت و هاوبەش بە ئەندامانی کۆمەڵگە دەبەخشێت( .زێباری و شوانی  ) ١٥٠ : ٢٠١٣ /لە پێناسەیەکی
تردا پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان -:بریتییە لەو پەیوەندییەی کە لە کۆمەڵێک تاک پێددک دێددتل ئەم تاکددانە
هەم لە توانایدددان و هەم لە ئیمتیازاتیشددددا جیددداوازن .سدددەرەڕای ئەمەش هەموویدددان وەک یەک لە نددداو
پەیوەندییەکەدا پەیوەستن( .خەیری خەمەش )٣٢٤ : ٢٠١٢ /
هەروەها پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان -:بەو ڕایەڵە بەیەکبەستراوە دەوترێت کە تاکێک لەناو کۆمەڵگددا بە
تاکەکانی دیکەوە دەبەسترێتەوە ئیتر پەیوەندی بە الیەنی خ مایەتی یان هاوڕێیەتی یان هەر هۆکارێکەوە
هەبێددت کە تاکەکددانی کددۆمەڵگە لە یەکتددر ن یددک دەکدداتەوە( .کددۆمەاڵیەتی  / ٢٠١٠ /گددواڵنی میدددیا)
هەروەها پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان -:بریتییە لە بەستنەوە و پێکەوەبوونی تاکەکان بۆ بەردەوامیدددان بە
ژیان و هاوکاری کردن و بەردەوامبددوونی یەکتددری و هاوکدداری خۆشەویسددتی گددۆڕینەوە لەنێوانیددان وە
بەبددێ بددوونی هددیر بەرژەوەندددییەکی خددودی وە گددۆڕینەوەی هەسددتەکان بددۆ یەکتددری و دەسددتگرتنی بددۆ
بەردەوامی ژیان( .زبید )٧٩ :
لە پێناسددەیەکی تددردا پەیوەندددییە کۆمەاڵیەتییەکددان -:مددۆرکێکی یەکەمددی هەیە و کۆمەڵگددا یەبددارەیەکی
بیووکی هەیەل یارمەتی تاک دەداو بە ئاسانی بتوانێت هەموویان یان زۆربەی تاکەکانی تری کۆمەڵگددا
بددۆ مدداوەیەکی درێددژ بەشددێوەی ڕێژەیددی بناسددرێت ( .زێبدداری و شددوانی  ) ٢٠١٣ /هەروەهددا پەیوەندددی
کۆمەاڵیەتی -:کەندداڵێکە کە تاکێددک بەیەکێکددی تددر دەبەسددتێتەوە لەبەر ئەنجددامی کددارلێکێکی ڕاسددتەوخۆ
ڕووبەڕوو یان بەشددێوەیەکی ناڕاسددتەوخۆ لە ڕێددگەی ئددامرازی پەیوەندددی بینینەکددی یددان بیسددتەکی یددان
خوێندنەوەیی کە تاکەکان بە پەیوەندییەکی چارەنوسسدداز نابەسددتێتەوە وەکددو ئەوەی پەیوەندددی خددوێنەکی
دەیکاو هەروەها بەرپرسیاریەتی و ملکەچبوون ناخاتە ئەستۆی تاکەکان( .خلیل )١٤٦ : ٢٠٠٧ /
پێناسەی ڕێکاری پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان -:بریتییە لە پەیوەندی نێوان تاکێددک لەگەڵ تدداکێکی تددر لە
کۆمەڵگادا بە یەکەوە کارلێک دەکەنل ئەو تاکانە خۆیان دەتددوانن ئەو پەیوەندددییەی نێوانیددان الواز بددکەن
یان بەهێ بکەن لە ڕێگای هەندێک هۆکارەوە دەتوانن بەردەوامی بەو پەیوەندییەی نێوانیان بدەن.
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بەشی دووەم /توێژینەوەکانی پێشووتر و تاوتوێکردنیان
باسی یەکەم /توێژینەوەکانی پێشووتر
 .1توێژینەوەی (پەیمان عبدالقادر مجید عظیم) بە ناونیشانی (دور القنواو الفضائیة التلف یونیة في
تغیر القیم األجتماعیة – دراسة میدانیة في مدینە السلیمانیە) (عظیمل )٢٠٠٦
ئەم توێژینەوەیە لە ساڵی  ٢٠٠٦لە شاری سلێمانی ئەنجامدراوە.
ئامدددانجی ئەم تدددوێژینەوەیە زانیندددی ڕۆڵدددی کەنددداڵە ئاسدددمانییە تەلەفی یۆنییەکدددان لە گدددۆڕانی بەهدددا
کۆمەاڵیەتییەکان و هەروەها ڕەفتارەکان و چۆنیەتی ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردە خراپەکددان و باشددەکانی
کەسی دەکەوێتەوە .لەم توێژینەوەیەدا میثۆدی مێژوو و بەراوردکدداری وەسددفی بەکددارهێنراوە .هەروەهددا
کۆمەڵگددای تددوێژینەوەکە بددریتییە لە ناوەندددی شدداری سددلێمانی وە نمددوونەی تددوێژینەوەکەش بددریتییە لە
نمددوونەی هەڕەمەکددی چینددایەتی کە  ٢٥٠نمددوونەیی وەرگرتددووە لە ڕێددگەی تێبینددی و چدداوپیکەوتن وە
هەروەهددا فددۆڕمی ڕاپرسددی وە ئامرازەکددانی وەک ڕێژەیددی سددەدی و ناوەندددی ژمێریدداری و پەیوەسددت
بیرنامە و الدانی پێوەری کاتیدا بەکارهاتووە بۆ شیکردنەوەی داتاکان.
وە گرنگترین ئەنجامەکانی:
 کەناڵە ئاسمانییە تەلەفی یۆنییەکان هەندێک لە بەها کۆمەاڵیەتییەکان الواز دەکاو. دەبێتە هۆی گۆڕانی ڕەفتاری تاکەکان بە ئاراسددتەیەکی خددراو وە هەروەهددا بددۆتە هددۆی پڕکددردنەوەیکاتی دەست بەتاڵی.
 .2توێژینەوەی (هێمن بایر عەبدول) بە ناونیشانی( -:ڕۆڵی پەیوەندییە گشتییەکانی دامەزراوەکانی
چددداودێری کدددۆمەاڵیەتی لە تێکەڵکردندددی خددداوەن پێداویسدددتییە تایبەتییەکدددان بە کدددۆمەڵگە–
توێژینەوەیەکی مەیدانییە لە دامەزراوەکانی چاودێری کۆمەاڵیەتی شاری سلێمانی) (هێمن بایر
عەبدول – )٢٠٢١
ئەم توێژینەوەیە لە ساڵی  ٢٠٢١لە شاری سلێمانی ئەنجامدراوە.ئامانجی تددوێژینەوە دەرخسددتنی وایی ددی
پەیوەندییە گشتییەکان لە دامەزراوەکانی چاودێری کۆمەاڵیەتی کە کار بۆ خاوەن پێداویستییە تایبەتەکددان
دەکەن وە زانینددی پەیوەندددی نێددوان ئەو دامەزراوانە کە کددار بددۆ خدداوەن پێداویسددتییە تایبەتەکددان دەکەن
لەگەڵ جەماوەری گشتی .هەروەها زانینی ئاستی سوود وەرگرتن لە هۆکارەکانی پەیوەندی جەمدداوەر لە
دامەزراوەکانی چاودێری کۆمەاڵیەتی بددۆ تێکەڵکردنددی خدداوەن پێداویسددتیە تایبەتەکددان بە کۆمەڵگددا .لەم
توێژینەوەیەدا میثۆدی ڕووپێوی کۆمەاڵیەتی بەکارهێنراوەل هەروەها کۆمەڵگای تددوێژینەوە هەمددوو ئەو
تاکانە دەگرێتەوە کە دەکەونە چوارچێوەی توێژینەوەکە .سەرجەم دامەزراوەکانی چاودێری کددۆمەاڵیەتی
بددۆ خدداوەن پێداویسددتییە تایبەتەکددان لە ندداو شدداری سددلێمانی وەرگرتددووە ژمارەیددان ( )٦دامەزراوەیە کە
( )١٠٠کەسن و لەم ژمارەیە ( ) ١٦کەسیان بە مەبەستی جێگیرکرنددی فددۆڕمی تددوێژینەوە سددوودیان لددێ
وەرگیراوە وە ئامرازی فۆڕمی توێژینەوە وە فۆڕمی ڕاپرسی سەرەتایی وە چاوپێکەوتن هەروەها تێبینی
و ئامرازە ئامارییەکان بەکارهاتوون.
گرنگترین ئەنجامەکانی ئەم توێژینەوەیە-:
سەبارەو بە چااڵکی پەیوەندییە گشتییەکان  ٪٦٩ئاماژە بەوە دەکەن دامەزراوەکانیان ئاهەنددو و بددۆنەی
کددۆمەاڵیەتی سدداز دەکەن بددۆ خدداوەن پێداویسددتییە تایبەتەکددان وە هەروەهددا سددەبارەو بە ئاسددتی سددوود
وەرگرتن لە هۆکارەکانی پەیوەندی جەماوەری لە دامەزراوەکانی چاودێری کددۆمەاڵیەتی دا ئامدداژە بەوە
دەکەن ۆو وشیارکردنەوەی خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان سوود لە ڕاگەیاندن وەرنەگیراوە.
هەروەها ئاماژە بەوە کراوە بە تێکەڵ کردنی خاوەن پێداویستیی تایبەو بە کۆمەڵگا.
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 .3تددوێژینەوەی (سددتار علددی احمددد) بە ناونیشددانی (پەیوەندددی کەندداڵە ئاسددمانییە کوردییەکددان بە
ئاسایشی کۆمەاڵیەتی).
شیکردنەوەی ناوەڕۆکی بەرنامە سیاسییەکانی هەند لە کەندداڵە ئاسددمانییە کوردییەکددان تددوێژینەوەیەکی
مەیدانییە لە شاری هەولێر .ئەم توێژینەوەیە لە ساڵی  ٢٠١٥لە شاری هەولێر ئەنجامدراوە .ئامانجی ئەم
تەوێژینەوەیە ئەوەیە ئایە کەناڵە ئاسمانییە کوردییەکان لە گەشەپێدانی کۆمەڵگا ڕۆڵیان بینیددوە؟ هەروەهددا
کەناڵە ئاسمانییە کوردییەکددان سددەبارەو بە کدداریگەری ڕاگەیاندددن لە بەدیهێنددانی ئاسایشددی کددۆمەاڵیەتی
هۆشیارن وە کەناڵە ئاسمانییە کوردییەکان لە بەهێ کردنی بنەماکانی ئاسایشددی کددۆمەاڵیەتی لە هەرێمددی
کوردسددتان ڕۆڵیددان گێددڕاوە؟ .لەم تددوێژینەوەیەدا میثددۆدی (مێژووی دیل بەراوردکدداریل شددیکردنەوەی
ندداوەڕۆکل وەسددفی) بەکددارهێنراوە .هەروەهددا کۆمەڵگددای تددوێژینەوەکە بددریتییە لە ئەو کۆمەڵگددایەی
دەکەوێتە نێو چوارچێوە و سنووری توێژینەوە و بریتییە لە سەرجەم ئەو یەکە و توخمانەی دەکەونە نێددو
پێکهاتەی کۆمەڵگای توێژینەوە .کۆمەڵگددای تددوێژینەوە کە بەرنددامە سیاسددییەکانی ئەو کەندداڵە ئاسددمانییە
کوردیانەن کە پەخشددیان لە نێددو سددنووری جددوگرافی هەرێمددی کوردسددتان بە دیدداری کددراوی بددریتین لە
(کوردستان تیڤیل کوردساول زاگرۆسل سپێ دەل گەلی کوردستانل پەیددامل کەی ئددێن ئددێنل ئددێن ئدداڕ تددیل
جەماوەرل ڕووداول ڕێگا) .ئەم ئامرازانەی لەم توێژینەوە بەکار هاتوون ئامرازی چاوپێکەوتنل تێبینددیل
فۆڕمی پێوەرەکانی توێژینەوە.
گرنگترین ئەنجامەکانیشێ بریتین لە-:
لێددرەدا تددوێژەر وەسددتاوەتە سددەر دیدداریکردنی دووبددارەی ئەو دەسددتانەی کددۆمەک بە دروسددتکردن و
پتەوکردنی هاوبەندی و پرۆسەی هاوکاری کۆمەاڵیەتی کە لە ڕێگەیەوە تاکەکان جۆرێک یەکانگیری لە
ڕی ەکانی خۆیاندا بەرجەستە دەکەن یاخود بە پێیەوانەوە گوزارشت لەو یەیرانددانە دەکەن کە هاوبەندددی
و یەکانگەری کۆمەاڵیەتی تاکەکان الواز دەکاو.
باسی دووەم /تاوتوێکردنی توێژینەوەکانی پێشووتر:
بۆ تاوتوێکردنی توێژینەوەکانی پێشووتر لە توێژینەوەکەی (پەیمان عبدالقادر مجید عظیم) دەستپێدەکەین
کە تیشکی خستۆتە سەر (دور القنواو الفضائیة التلف یونیة في تغیر القددیم األجتماعیددة) ئەمەش خدداڵێکی
هاوبەش لەگەڵ ئەم توێژینەوەیە کە باس لە هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکددان دەکدداو
ئەو ئەنجامەی پێی گەیشتووە یەکێک لە هۆکارەکانی ڕاگەیاندددن کە تەلەف یددۆنە هەمددان خدداڵی هاوبەشددی
توێژینەوەکەی ئێمەیە کە بۆتە هۆی ئەوەی وا لە تاکەکان بکاو پەیوەندییەکانی نێوانیان الواز بێت.
هەروەها لە توێژینەوەی (هێمن بایر عەبدول) کە تیشکی خسددتۆتە سددەر ڕۆڵددی پەیوەندددییە گشددتییەکانی
دامەزراوەکانی چاودێری کۆمەاڵیەتی لە تێکەڵکردنی خاوەن پێداویستی تایبەتەکددان بە کۆمەڵگددا .ئەوەی
دەرکەوتددووە لێددرە ئەوەیە دەرخسددتنی وایی ددی پەیوەندددییە گشددتییەکان و تێکەڵکردنددی تدداک بە کۆمەڵگددا
ئەمەش لە توێژینەوەکەی ئێمە ن یکە کە دامەزراوەکددانی چدداودێری کددۆمەاڵیەتی پەیوەندددی نێددوان تدداکە
خ اوەن پێداویستی تایبەتەکددان بەهێد بکدداو لەگەڵ تاکەکددانی ندداو کۆمەڵگددا ئەو ئەنجددامەش پێگەیشددتووە
هۆکارەکددانی پەیوەندددی جەمدداوەری لە دامەزراوەکددانی چدداودێری کددۆمەاڵیەتی ئامدداژە بەوە دەکدداو
وشیارکردنەوەی خاوەن پێداویسددتی تایبەتەکددان سددوود لە ڕاگەیاندددن وەرنەگیددراوە هەروەهددا ئاماژەشددی
بەوەداوە کە خاوەن پێداویستی تایبەو تێکەڵ بە کۆمەڵگا نەکراوە.
وە لە توێژینەوەی (نیدداز علددی احمددد) کە بدداس لە پەیوەندددی کەندداڵە ئاسددمانییە کوردییەکددان بە ئاسایشددی
کددۆمەاڵیە تی دەکدداو کە خدداڵێکی هدداوبەش هەیە لەگەڵ تددوێژینەوەی ئددێمە کە باسددمان لەوەکددردووە کە
5

ڕاگەیانددددن چ کددداری گەری بەسدددەر الوازبدددوونی پەیوەنددددییەکانەوە هەیە یەکێدددک لەو ئەنجدددامەی کە
پێی گەیشدددتووە گوزارشدددت لەو یەیدددرانە دەکددداو کە هاوبەنددددی و یەکدددانگیری کدددۆمەاڵیەتی تاکەکدددان
الوازدەکاول بەشێوەیەکی گشتی خاڵ و ئەنجامی هاوبەش لە نێددوان توێژینەوەکددان ئەوە دەسددەڵمێنێت کە
هۆکارەکددانی ڕاگەیاندددن و یددان دوورکەوتددنەوەی تاکەکددان بەویسددتی خۆیددان ئەمددانەن بددوونە هددۆی
الوازبددوونی پەیوەندددی نێوانیددان ئەمددانەش دەمددانگەیەن ێتە ئەو بددڕوایەی کە تەکنەلۆژیددا و ڕاگەیاندددن و
چەندین هۆکاری تریش هەن بۆ الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان.

بەشی سێیەم /هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
باسی یەکەم /پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان:
پەیوەندددییە کۆمەاڵیەتییەکددان ( )Social Relationsئەوانەی لە نێددوان ئەو تاکددانەدا دروسددت دەبددنل کە
کۆمەڵگەیەک لە کۆمەڵگە مرۆییەکان لە خۆی گرتددوون بە یەکێددک لە گرنگتددرین پێویسددتییەکانی ژیددانی
مرۆڤەکددان دادەنرێددتل هددیر دامەزراوە یددان هددیر دامودەزگددایەک نیددیە لە راپەڕاندددنی ئەرکەکانیدددا
سەرکەوتوو بێت یان ڕێگەی ژیانی بە سەرکەوتوویی ببڕێتل ئەگەر پەیوەندییەکانی ڕێک نەخدداو و بە
وردی ئاراسددتە سددایکۆلۆژییەکانی تاکەکددانی نەخددوێنێتەوە و لەو ژیددنگەیە تێنەگدداو کە لە چوارچێوەیدددا
دەژین و نەزانێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکاو و چۆن کاریان تێدەکاو.
واتە سددەرکەوتنی دامەزراوە و دامودەزگددا کۆمەاڵیەتییەکددانی کددۆمەڵگە لەسددەر چددۆنیەتی ڕێک سددتن و
ڕی بەندکردنی پەیوەندییەکانی ڕاوەستاوەل لێرەوە ژیان لە کددۆمەڵگەدا بە شددێوەیەک لە شددێوەکان مانددای
ڕێک ستنی بەرژەوەندیی تاکەکان و ئاڕاستەکردنی ڕەفتاریان بەرامددبەر یەکتددری دەگەیەنێددتل هەروەهددا
هەوڵدددانێکە بددۆ پۆلێنکردنیددا ن بەسددەر گرووپەکاندددا بددۆ ئەنجامدددانی کدداری هدداوبەشل لە میددانەی ئەم
پەیوەندییانەی لە نێوانیاندددا دروسددت دەبێددت جۆرێددک لە پالندددانان و هەمدداهەنگی لە نێوانیاندددا دەبینددینل
دەکر ئەمە بونیادی کددۆمەاڵیەتی ( )Social Structureندداو بەریددنل چددونکە وەک ئاماژەمددان پێکددرد
خدددودی بونیدددادی کدددۆمەاڵیەتی بدددریتییە لە تدددۆڕێکی پەیوەنددددیی کدددۆمەاڵیەتی نێدددوان تاکەکدددانی هەر
کۆمەڵگەیەکل ئەمەش مانای کۆمەڵگە واتە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان چونکە هیر کۆمەڵگەیەک بەبددێ
هەبوونی جۆرێکی دیاری کراوی پەیوەندییەکان دروست نابێت.
ئەگەر چی ئەم پەیوەندیانە سادە و ساکار بن یددان ئدداڵۆز و تێکیددڕژاول بەاڵم ئەو ڕێددگەیە بە کددردەی ئەم
پەیوەندییانەی کاری پێدەکەن تا کاریگەری ب ەنە سەر ژیانی تاکەکان و سروشتی خودی کۆمەڵگەکددانل
بددریتییە لەوەی پێیدددەڵێن ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکددان ()Social Functionل واتە چ بونیددادی کددۆمەاڵیەتی
وەکو پێکهاتن و چ ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکانیشل بوون و سروشت و خەسڵەتەکانیان دەکەوێتە سەر جۆر و
شێواز و چۆنیەتیی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانل بەهددۆی ئەم ئدداڵۆزی و تێکەاڵویددیەی لە نێوانیاندددا هەیە
هەمیشە لە باسکردنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا باس لە سێ تایبەتمەندی گرنگیددان دەکددر ل ئەوانەش
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی ئاوێتەل فرە جۆر و تێکیڕژاون.
ئەم خەسڵەو و تایبەتمەندییانەی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا لەو پەیوەندییانەدا بەدەر ندداکەون کە لە
نێوان گرووو و ژمارەیەکی زۆری تاکەکان دروست دەبێتل بەڵکو ئاوێتەیی و فرە جۆری و ئاڵۆزەکان
و تێکیڕژانددی پەیو ەندددییەکان هەتددا لەو پەیوەندییانەشدددا بەدەردەکەوێددت کە لە نێددوان تەنیددا دوو کەسدددا
دروست دەبنل لە کدداتی تددوێژینەوە لەم پەیوەندددییانە پێویسددتە الیەنددی چەندددایەتی پەیوەندددییەکە و الیەنددی
چۆنا یەتیی پەیوەندییەکە لەبەر چاو بگرین و لە یەکیان جیا بکەینەوەل یەکەمیان ئاماژە بە چەندایەتیی ئەو
کەسانە دەکاو کە لەو پەیوەندییەدا بەشداری دەکەنل دووەمیشیان ئاماژە بەو ڕەوشەی پەیوەندییەکە تێدددا
دروست بووەل دەکاو.
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لە ڕووی فرە جۆری پەیوەندییەکانەوە دەشێ ئەم پەیوەندددییانە کددورو خددایەن بددن وەکددو سددەو و بەیددانی
باشێکی دوو کەسل یدان گفتوگددۆ و وتددوێژی نێدوان کڕیارێددک و فرۆشددیارێک یددان خدداوەن دوکانێددکل
هەروەها دەشێ ئەم پەیوەندییانە درێژتر بن لەو جۆرانەی باسمان کردل تا ماوەیەکی دیاریکراو بەردەوام
بن وەکو پەیوەندی یو تابیان و خوێندکاران و کۆلێژەکانیان یددان ئەو هاوڕێیددانەی چەنددد سدداڵێکی خوێندددن
پێکەوە دەبەنە سەرل یان دە شێ ئەم پەیوەندییانە هەمیشەیی بن وەکو پەیوەندیی باوک و منددداڵەکانیل یددان
وەکدددو ژن و مێردایەتیدددی لە هەنددددێک کد دۆمەڵگەدال یدددان گەل و حکومەتەکانیدددانل هەروەهدددا شدددێوەی
پەیوەندییەکان دەکر ڕوون و ڕاستەوخۆ بن یان لێڵ و ناڕاستەوخۆ.
بەشددێوەیەکی گشددتی ئەو هۆکددارانەی بددوونە دروسددت بددوونی پەیوەندددییە کۆمەاڵیەتییەکددان بددریتین لە
تێرکردنددی کەسددیل واتە لەژێددر پاڵەپەسددتۆی پێویسددتییە دەروونییەکاندددا تاکەکددانی کددۆمەڵگە پەیوەندددیی
کددۆمەاڵیەتی لەگەڵ کەسددانی تددردا دروسددت دەکەنل هەروەهددا بەهددۆی بەرژەوەندددیی هدداوبەش و هێ د و
پێشبین و پابەند بوون و گۆڕینەوە و ئاڵوگۆڕی هاوبەشەوە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان دروست بوون.
پەیوەندییەکانیش بەپێی جۆری گرووپە کۆمەاڵیەتییەکان جیاوازن و لەناو یەک گرووپیشدا پەیوەندییەکان
بەپێی جۆری ڕەگەز و باری کۆمەاڵیەتیی و تەمەن و مێژووی یەکترناسین و مدداوەی پددێکەوە کددارکردن
دەگۆڕێت.
ئیتر بەهۆی گەشەکردنی دانیشتوان و گۆڕ انی یەبارەی گرووپەکددان و زیدداتر چڕبددوونەوەی کددۆمەڵگە و
ئاڵۆزبوونی شێوازی بەرهەمهێنان و دابینکردنی پێویستییە ماددییەکان و داهێنانی ئددامراز و کەرەسددتەی
بەرهەمهێنانی نوێی سروشت و جۆری پەیوەندددییەکانیش دەگددۆڕێنل هەرچەندددە هەریەک لەو هۆکددارانە
کا ریگەری سەربەخۆیان لەسەر سروشتی هاریکاری کۆمەاڵیەتیی هەیەل بەاڵم هەموویددان پەیوەسددتن بە
یەکەوە و تێکەڵی یەکتر دەبنل چونکە گەشە کردن لە یەبارەی دانیشددتوان هەر تەنهددا مانددای زۆربددوونی
چڕی کارلێکی کۆمەاڵیەتی ناگەیەنێتل بەڵکو مانای دەرکەوتنی پێداویسددتی نددوێش دەگەیەنێددتل ئەمەش
پێویستی بە دەرکەوتنی کددار و پیشددەی نددو هەیەل بددۆ پێشکەشددکردنی کددااڵ و خ مەتگددوزاری لە پێندداو
تێرکردنی پێداویستییەکانل ئەمەش دەبێتە هۆی جۆراوجۆربوونی چااڵکییە ئابوورییەکانلل یددان گەشددەی
دابەشکردنی کارل ئەمەش بە ڕۆڵی خۆی سروشتی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکددان دەگۆڕێددتل کە پلەبەپددلە
سروشددتێکی ئدداڵۆز و پڕاگماتیددانە وەردەگرێددتل کە پشددتگیری چددااڵکییە ئددابوورییە نوێیەکددان دەکدداو.
(زێباری و شوانی )١٥٠ : ٢٠١٢ /
لێرەدا سێ هۆکار هەیە کە پێویستە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان بە هەندی وەربگرن:
- ١بەشێوەیەکی گشتی تاکەکەس هەموو ژیانی لەناو کولتوورێکی دیاریکراو و چەند گروپێکدددا بەسدەر
دەباو کە ئەو کولتوورەیان لدێ پێکهدداتووە .ئەو واتددا و شددارەزاییانەی کە یەکەی کدۆمەاڵیەتی دروسددتی
دەکاو دەتوانێت لە تاکدا چەشنی دیاریکراو لە ڕێگای ژیان دروست بکاو کە یارمەتی دەداو بۆ ڕاڤە و
وەاڵمدانەوەی ژینگەکەیل پاشان خودی تاکایەتی یاخود کەسێتیی و ڕەفتارەکان هەموویان بەرهەمی ئەو
ژیانە کۆمەاڵیەتییەن کە بەشێکن لێی.
- ٢ڕەفتدداری ک دۆمەاڵیەتی تاکەکددان لەگەڵ تاکەکددانی تددردا ڕووبەڕوو دەبێ دت بەو پێددیەی پێداویسددتی و
کردەکانیان بەیەکەوەیەل پاشان پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە ڕاستەوخۆکانی تاک زۆر گرنگە لە دیداریکردنی
ئەوەی چۆن هەڵسوکەوو دەکاول بەپێیەوانەوە تایبەتمەندییە کەسییەکانی ئەو ڕەفتارە دیاری ناکەن.
 -٣خەڵک بەشێکی زۆری ژیانیان لەنێو گروپەکاندا بەسەر دەبەنل هەربۆیە پێگەیان لەنێو گروپەکاندا و
پێداویستییەکانیان و هەروەهددا خددودی بونیدادی گددروپیش کدداریگەرییەکی بەهێد لەسدەر ڕەفتدداری تدداک
دروست دەکاو( .الغ وي و فذاعلة وعمر والبنوي والطاهر ())٢٠٢٠
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تۆڕی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان









باسی دووەم /هۆکارەکانی الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
هۆکاری یەکەم :ئامرازەکانی تەکنەلۆژیای پەیوەندی و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان
دیارە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانمان لە سەردەمی سۆشیال میدیادا بە بڕوای مددن تێکیددووە وە بددووە هددۆی
الوازی و پیڕانی و بە دڵنیاییەوە هۆکارگەلێکی زۆر هەن کە بووە هۆی ئەوەل بەاڵم ئەمانە گرنگتریننل
پددێم وایە زۆر کەس پێیددان وایە تەکنەلۆژیددای مددۆدێرن بە پێشددەنگایەتی مۆبددایلە زیرەکەکددان و تددۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکددانی وەک فەیسددبووک و تددویتەر و ئینسددتاگرام و تیددک تددۆک کدداریگەری لەسددەر ئەم
پەیوەندیانە داناوە و کوشتوویانە و بووە هۆی دابڕانی کددۆمەاڵیەتی لە نێددو پێکهاتەکددانی کۆمەڵگددال بەاڵم
هەندددێکی تددریش هەن کە ڕەچدداوی ئەوەش دەکەن کە تەکنەلۆجیددا پەیوەندددییە کددۆمەاڵیەتیە هەمەجددۆر و
بەهێ ەکان و تۆڕەکانی لە کۆمەڵگادا دامەزراندووە .بۆیە مەسددەلەی دیبەیددت مددایەوەل ئایددا بەڕاسددتی ئەم
تەکنەلۆجیایە توانیویەتی ببێتە ئامرازێک بۆ پتەوکردنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکانی نێددوان کۆمەڵگاکددان
بەگشتی.؟
یدددان بەپدددێیەوانەوەل هەسدددتی پەیوەنددددی کەم دەکددداتەوەل دەبێدددتە هدددۆی جیدددابوونەوەل لێکترازاندددی لە
پەیوەندیەکانمانل و هەستە کۆمەاڵیەتیە ڕاستەیینەکانمان؟
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ئەگەر وابێتل پێتوایە ڕێگاچارەکان بۆ گەڕانەوە بددۆ پەیوەندددییە کددۆمەاڵیەتییە بەهێ ەکددان کە بازنەکددانی
کۆمەڵگا ڕێکدەخەن و بەهێ بوونی ئەم پەیوەندیانە لە کوێدایە؟ سددەرەتا دەمەوێددت بگەڕێددمەوە مێددژوو و
ئەوهۆکارانەی کەوا فیسبوک لەسەری دامەزرا و گەشەی کرد و بووە ئەو تۆڕەی کەوائێسددتا بەملیۆنددان
بەکدداربەری هەیەل ئەوەلەبیددر نەکەیددن کەوا مددرۆ لەخددودی ندداخیەوە کەسددێکی کددۆمەاڵیەتیە و حەز
بەپەیوەندی دەوروبەردەکاو و ناتوانێت بەتەنیا هەڵکاول وەبەهۆی تەکنەلۆژیاوە پەیوەندیە کددۆمەاڵیەتیە
جەستەییەکان واتا ئامادەکی لەدەوری یەکتری بەرەو الوازی چون و ئەم بیرکددردنەوەیە هدداتە ئدداراوە کە
هەر لەڕێگەی تەکنەلۆژیاوە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان توندوتۆڵ بکرێنەوە لەوانەش فیسبووک.
فیسبووک لەسدداڵی  2004لەالیەن مددارک زوکربێددرو دروسددتکرال کەتددایبەو بددوو بەپەیوەندددی کردنددی
ژمارەیەک یوتابی لەزانکۆی هارفاردل دواتر فددراوان کددرا بددۆ سدەرجەم زانکۆکددانی ویالیەتددی بۆسددتنل
دواتریش سەرجەم زانکۆکانی ئەمریکا و کەنەدای لەخۆ گددرول سددەرەتا مددارک وێددنەی ئەو یوتابیددانەی
دزی کە لەبەشە ناوخۆییەکانی زانکۆی هارفارد دەژیانل دواتددر لەسدداڵی  2006فەیسددبووک بددۆ خەڵکددی
بەردەست بددوو بەتددایبەو ئەوانەی تەمەنیددان لە  13سدداڵ زیدداترە و ئیمێڵێکددی کارایددان هەیەل وە لەسدداڵی
 2008فەیسبووک بەدەیان زمانی زیندووی جیهانی بەردەست بوول بەشداربوانیش گەیشتە سەروی 100
ملیۆن کەس لەجیهانل وە لەساڵی  2010توانرا وێنە لەفیسبووک بەکوالێتی بەرز بەو بکددرێتەوەل یۆنددا
بەیۆنا پێشکەوتنی بەخۆوە بینی خ مەتگوزاریەکانی زیددادکردل بۆنمددونە دروسددتکردنی چدداو ڕووم و
گڕوپی فیسبووک و الپەڕەکان و .......هتد( .متی ظهرالفیسبوك في ال الم ل ویكلیبیدیا)
ئێسدددتا لە بۆنەکدددان یدددان پشدددووەکانل زۆرینەیدددان پەندددا دەبەنە بەر پەیدددامی  SMSبدددۆ گەیانددددنی
پیرۆزباییەکانیدددانل بدددۆیە مدددرۆ تدددا ئەو کددداتەی ناونیشدددانی ئەم ڕووداوانە بێدددت لە بەرپرسدددیاریەتی
کۆمەاڵیەتی ئازادە و بەڕای من پەیوەندی ڕاسددتەوخۆی خەڵددک بە دیددارترین مانیفێسددتی ڕووداوەکددان و
پشووەکان ماوەتەوە بەاڵم لە سەردەمی ئێستاماندا یان لە سەردەمی تەکنەلۆجیال ئەم ڕۆژە بە سددوپاس بددۆ
ئامرا زە مۆدێرنەکانی پەیوەندی گۆڕا .ئایددا تددۆ لەگەڵ ئەم هاوکێشددەیەیت؟ ئەو پرسددیارانەی کە خسددتمانە
سەر مێ ی دیددالۆول گفتوگددۆل مددن هەمیشددە بیددرم لەوە دەکددردەوە کە تەکنەلۆجیددا هۆکددارێکە بددۆ ئەوەی
باندەکە جیاببنەوەل هەرچەندە جیهان دەخاتە دەسددتتل بەاڵم وا نیددیە ل بددوێری و تۆزێددک لەئددازادی بەاڵم
دەبینیت خۆو دابڕاوە لەو وایی ە نددامۆیەی ندداو مدداڵ و ئەگەر حەزو لێددیە پرسددیار لەو کەسددانە بددکە کە
حەزیان لە سەرک ێشییە و سەفەر دەکەن لە کێوەکاندا کە هیر شتێکی مۆدێرنی تێدا نییە هەست بە تامێکی
جیاواز بۆ ژیان و ڕیتم بکاو باشترین کاو دوور لە دەنگی تەلەفۆن و دیمەنی تەلەڤ یددۆن( .بقلددم مددارك
فیسكیتي بتاریخ  12دیسمبر  ,2016التكنلوجیا و عالیاو االجتماعیة)
یەکێک لەو گۆڕانکارییە بنەڕەتیانەی کە تێبینیم کردووە ئەوەیە کە خەڵک توانای مددانەوە بە تەنیایددان لە
دەست داوە .بۆ نموونە لە وێستگەکانی چاوەڕوانی و ڕی ەکانی پددارەدان لە سددوپەرمارکێتەکان یددان هەر
هۆڵێکل تێبینی ئەوەی کرد کە هەر کەسێک تەنها یەک چرکە بۆشایی هەبوول ئەو بە خێرایددی چددوو بددۆ
گرت نی تەلەفۆنەکەی و شێواندن لەگەڵی .هەموو توێژینەوەکان دەڵێن کە توانای تاکەکان بددۆ ڕزگدداربوون
بە تەنیا کاڵبوونەوەل ئەوەی ڕوودەداو ئەوەیە کە ئێمە ئەو ساتە لە دەست دەدەین کاتێک کە ئێمە رۆژانە
یان خۆ ڕەنگدانەوەمان دەکردل وە تۆ کۆتایی دێت بە سەیرکردنی جیهانی دەرەوەل بیهێددنە بەرچدداوو کە
ئەو ساتانە لە دەست بدەیت کە لەگەڵ خۆتدا هاوبەشی دەکەیت چۆن پەیوەندددیەکانت لەگەڵ ئەوانددی تددردا
هەیە بەداخەوە تەکنەلۆجیدددا واتە شمشدددێرێکی دووبەرەکدددی و زۆربەمدددان سدددنوردارکردنی نەرێنیدددان
بەکاردێنین هەمان خێ ان دەدۆزیتەوەل تۆ دانیشە بۆ سەیرکردنی تەلەڤ یۆنل بۆ نمونەل هەموو کەسددێک
بە تەلەفۆنی خددۆی دەدۆزیددتەوەل کەس یسددە ناکدداول هەمددوو کەسددێک بەشدددارە لە جیهددانی ڕاسددتەیینەی
خۆیدا.
زۆرتددرین کدداریگەری نەرێنددی مندددااڵن و هەرزەکدداران و مدداوەی دروسددتکردنی کەسددایەتی و منددداڵ
پێویستی بەکاو هەیە بددۆ یدداریکردن و بیرکددردنەوە لەدەوروبەری و کددارلێککردن لەگەڵیدددا بەاڵم ئێسددتا
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تەختەکە و ئایۆنەکە جیهانی ڕاستەیینەی ئەونل و ئەو زۆربەی کاتەکانی بەسەر دەباو( .شیري توركل.
عالِمة مت صصة في علم االجتماع.
مكان ال مل :م هد ماساتشوستس للتكنولوجیا.
اسم الکتاب :كیو یتفاعل الناس مع التكنولوجیا وكیو یؤثر ذلك على ال الیاو اإلنسانیة).
چارەسەری کێشەکە بۆ ئددێمەیەل ئددێمە ئەو کەسددانەین کە بە هەڵە بەکدداری دەهێنددین و دووبددارە ئەنجددامی
دەدەینەوەل ئێمە ئەو کەسانەین کە هەڵەمان کردل وە دووبارە ئەم کارە دەکەیددنەوەل خەڵکێکددی زۆر هەنل
کاتێک لە کارەوە دەگەنە ماڵەوەل مۆبایلەکانیان دەکوژێننەوە و هەموو کەسێک دەبێددت بیکدداو بددۆ ئەوەی
هەمووان بتوانن بەشێوەیەکی کاریگەر پەیوەندی بکەنل وە من ئەوە بە ڕێگددایەکی کدداریگەر دەزانددم بددۆ
پتەوکردنی پەیوەندیەکان دووبارەل هەندددێک ئەکاونتەکددانی تددویتەر و ئینسددتاگرام و فەیسددبووکی خۆیددان
هەڵوەشاندەوە و بە ڕاست ی ئەمەیان کردووە جگە لە فەیسددبووک بەکدداری هێندداوە بددۆ کددارکردنل کدداتێکی
دیاریکراوی بۆ تەرخان کراوە تددا ئێسددتا بە تەواوی بەکددارم نەهێندداوەل ڕەنددگە تەکنەلۆجیددا بەشددێوەیەکی
ناڕاستەوخۆ کاری کردۆتە سەر پەیوەندی راسددتەیینەی نێددوان تاکەکددانی سددەر زەویل بەاڵم ئەو نەبددوول
بددۆیە ئامدداژەی بەوەدا کە ئەوە ناڕاسددتەوخۆ بددوو چددونکە تەنیددا مەوداکددانی ن یددک کددردەوە و پەیوەندددی
دووری لەو دروست کردل بەاڵم ئەو داوای لێکردین کە هەمددوو پەیوەندددییەکانی نێوانمددان لە دوورەوە
دروست بکەین بۆیە کێشددەکە لە ئددێمەدایە و لە تەکنەلۆجیددا نیددیەل ئددێمە ئاسددانترین هەڵبژێددرین و هەمددوو
شتێک هەڵبژێرین لە کاتێکدددا لە شددوێنەکەمانداینل تەکنەلۆجیددا خراپترینمددان نیشددان دال کە لە سددەرەتاوە
لەو بوو .ئەگەر سەیری کێشەکان بکەیت لە سایتەکانی پەیوەندیدا دەیدۆزیتەوە کە بە سوکایەتی لە خ م
و خێ ان و هاوسددەر و هەمددووان کۆکراوەتەوەلالیەنێددک کە خددۆی بە ڕاسددت و دروسددت دەبینێددت ئددێمە
هەڵەی یەکتر یبوڵ ناکەین و لە یەکتر خۆش نابین و هەمووان دەیانەوێت دووربکەونەوە و لە هەمانکاتدا
چاوەڕێی کەسانی تر دەکاو کە هەوڵ بدەن لێی ن یک ببنەوەل تەکنەلۆجیا هیر شددتێکمان نەنوسددیوە و نە
یسەمان کردووە و نە فەرمانی پێ کردووەل بۆیە ئەو زیددانەی لە ئددێمە هەیە تێیدددا نیددیەل تەکنەلۆجیددا وای
کددردووە تاکێددک بگدداتە هەر کەسددێک و لە هەمددوو جیهاندددا یسددە بکدداو و پەیوەندددی و هەوڵددی تدداک
کەمبکاتەوە لە بیرکردنەوە لە ڕازیبوونی سددۆزداری هەرچیددیەک بێددتل هەروەهددا بددووە هددۆی دروسددت
کردنی لێکتێگەیشتنل سەرەڕای تێگەیشددتن و لێددک ن یکبددوونەوەی نێددوان تاکەکددانل بەاڵم گفتوگددۆکە لە
ڕێگەی پەیامەکانەوە الوازە و دەربڕینەکددان ندداتەواون و لێکتێگەیشددتن دروسددت دەکەن کە دەبێددتە هددۆی
کەڵەکەبددوون کە دەبێددتە هددۆی پەیوەندددیەکان بددۆ ندداو ماڵەکددانل لێکتێگەیشددتن لە کۆبوونەوەکددانی ژیددانی
ڕاسددتەیینەدا لە نێددوان تاکەکاندددا ڕوودەداو ل کەواتە ئەگەر لەسددەر شاشددەیەک بێددت کە هددیر دەربددڕین و
هەستێک دروست نەکاول ئەمە دەبێتە هۆی الوازی لە بنیاتنان و بەردەوامی پەیوەندددیەکانل تەکنەلۆجیددا
ڕێگایەکی باش دەمێنێتەوە بۆ پاراستنی کاو و هەوڵل بەاڵم لە گرتنەبەری هەڵوێستی ڕەخنەیی و یسەی
گرنول کارەساتێکی ڕاسددتەی ینەیە و ندداتوانین نکددۆڵی لەوە بکەیددن کە یسددە و گوفتددارێکی زۆر هەیەل لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەبێتە هۆی ناکۆکی و ڕەنگە ببێتە هددۆی ئەوەی خێ انەکددان لە یەکتددر جیدداببنەوە
بەبێ هیر هۆکارێکی بدداش یددان بددۆ تێگەیشددتنێکی هەڵەی دوور و درێددژل بە لەبەرچدداوگرتنی ئەوەی کە
مرۆ بوونێ کی ئاڵۆزە تۆ ناتوانیت چاوەڕوانی ئەوە بکەیت کە باسی چددی دەکدداول باشددتر وایە خۆمددان
لەم دووکەڵییە دوور ببەیددنەوەل بەاڵم ئەگەر ئددێمە تەنیددا بەرپددرس بددین و بەرپرسددیارێتی ئەو شددتانەی کە
دەیڵێین بگرینە ئەستۆل بەاڵم کێ لە نێوانماندا دەیکاو؟ پێموانییە تەکنەلۆجیا ببێتە هۆی لێک ن یکبوونەوە
یان لێکهەڵوەشاندنەوەی بەسوود بۆ یەکجاریل ئەگەرێکە پشددت بە هۆشددیاری تاکەکددان ببەسددتێت بەوەی
دەیڵێددت و پەراوێ د ی تێگەشددتن دەگرێددت کە تەکنۆلۆژیددا تەنیددا ئددامرازە و بنەمددایەک نیددیە لە بنیاتنددان و
بەردەوامددی پەیوەندددیەکانل واب د انم تەکنەلۆجیددا بەشددداری دەکدداو لە یەکپ دارچەیی ڕووکەشددی خەڵددک.
( شبكاو التواصل االجتمدداعي تمد ر الددروابم االجتماعیددة .ملحددق شددباب ال لددیج ,ال الیدداو االجتماعیددة
تصارع التكنولوجیا في نفوس الشباب ,ب ضهم یكتفي بأصدیائە)
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کاتێک تۆ لەوانەیە هەموو شتێک فێر بیت دەربارەی ژیانی فلین و ئەوەی کە دەیکاول نازانیت هەست و
کردارەکانی چی بوون؟ زمانی جەستەیی چۆن بددوو؟ ئایددا ئەو سددنووری لەشددجوانی خددۆی پاراسددتووە و
توانیویەتی مامەڵە لەگەڵ دوژمندا بکاو؟ چۆن دەتوانێت تەماشای ئەوانەی دەوروبەری بکاو چاک بێت
یان خراپە و ڕیی لێ بێت؟ چۆن دەتوانێ دەستەکانی لەسەر دەوروبەری بێت؟
هەرگی لەبیرمەکە جەستە گرینگییەکی زۆری هەیە لە پەیوەندی کردندا.
هۆکاری دووەم :الوازبوونی باوەڕ (ئیمان) و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
لەڕۆژگدداری ئەمددڕۆدا بددابەتی پەیوەندددیە کۆمەاڵیەتیەکددان گرینگددی و باسددێکی زیدداتری پێدددەدرێت و
وەلێکۆڵینەوەی زیاتری لەسەردەکرێت و بۆتەبەشێک لەزانست و خوێندن و بابەتی پەروەردەییل لەگەڵ
پێشکەوتنی ژیان و شارستانیەتدا ئەویش پێشدەکەوێتل وەبندداغەی خێد ان لەسددەر پەروەدەیەکددی سددا و
ڕێک بنیاو دەنر ل وەلەو ڕێگەیەوە تێگەیشتنمان بۆ کێشە سەرەتاییەکانی خێ ان و هاتنەدونیددای منددداڵ
و گەورەبونی خێ ان و باشترو ڕونتر دەبێتل وەلێکۆڵینەوە لەدیاردە و خوەکانی تاک و دیاردەی جۆری
بیددرو بدداوەڕو ئدداین و نەتەوە و فەرهەنددو و چینددایەتی کددۆمەڵگە و جددۆری بیرکددردنەوەی تدداکل ئەوا
پێویستی بە هۆشیاری و زانست و چددۆنیەتی مددامەڵەکردنی ئەم جیاوازیددانە و ئەم هەمددوو لددق و پددۆپە دا
هەیە.
وەهەمددوو لێکددۆڵینەوە و دیراسددە و بەدواداچونەکددان ئەوەیددان سددەلماندوە کەمددرۆ بەسروشددتی خددۆی
کائینێکی کۆمەاڵیەتیە و بەتەنیا ناتوانێت هەڵکاو و بژیتل وەپێداویستیە تاک و گشتیەکان پاڵی پێوەدەنێت
بۆ بنیاو نانی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکددانل بددۆ بەدیهدداتنی خواسددتەکانی و ڕێکردنددی کارەکددانیل زانسددتی
کددۆمەاڵیەتی لێکددۆڵینەوە لەپەیوەندددیە کۆمەاڵیەتیەکددان دەکدداو لەسددەر ئاسددتی تدداک یدداخود دامەزراوە
بەرژەوەندددیە دونیاییەکددان بەتەنهددال ئەم زانسددتە لەڕێگددای خددۆی دەتوانێددت خ د مەو بکدداو بەاڵم تەنهددا
لەڕوانددگە دونیدداییەکە و بەجددوالنی هەسددتی مرۆڤددایەتی و هاوکدداریکردنل بەاڵم ئددێمە لێددرەوە ئامدداژە
بەخاڵێکی گرنکتر دەدەین بۆ گرینگی دان بەپەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان ئەویش لەڕوانگەی ئاینی پیرۆزی
ئیسالمەوە کەب انین چەندە گرینگی بەم بوارە داوە و لەیورئان و فەرموودە چۆن باسکراوە و وەچ جۆرە
س ا و پاداشتێکی داناوە بۆهاندانی تاکەکانی کۆمەڵگە بۆ زیاتر گرینگیدان بەم بوارە و دەست پێوەگرتنی
ل وە شەری ەی ئیسالم کۆمەڵێک ئاداب و ڕێک ستنی داناوە لەم بوارە بۆ ئەوەی بەشێوەیەکی تەندروست
ئەم پەیوەندیانە بەردەوامیان هەبێتل لەسەروی هەمویانەوە زاتی ناخی مرۆڤی کددردۆتە چدداودێر بەسددەر
خۆیەوە بۆ تەواو کردنی ئەم پەیوەندیەل وە پارێ گاری لەکۆمەڵگە دەکاو لەجیایی و گڕوو و دژایەتددیل
لێرەوە لێکۆڵینەوەیەکی سادە دەکەین بۆ سەلماندنی وتەکانی سەرەوەمان.
یەکەم  /گرنگی بنیاو نانی پەیوەندیەکۆمەاڵیەتیەکان لەڕوانگەی ئاینی ئیسددالمەوە لل وەک چددۆن خددوای
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَاكُ ْم ِمد ْن ذَ َكدر
گەورە ئاماژەی پێداوە لەیورئانی پیرۆز سورەتی حجراو ئایەتی َ ( 13یا أَیُّ َها النَّ ُ
ع ِلدیم َخبِیددر)( .منصددور زیدداد,
ت َ
ارفُوا إِ َّن أَ ْكد َر َمكُ ْم ع ِْنددَ َّ ِ
ت أَتْقَداكُ ْم إِ َّن َّ َ
َوأ ُ ْنثَى َو َج َ ْلنَاكُ ْم شُ ُوبًا َویَبَ ِائد َل ِلتَ َد َ
الصیاغة اإلسالمیة ل لم االجتماعي الدواعي والمكان ,ص)79
واتا ئەی گرۆی ئادەمی (بەبێ جیاوازی ئاین و کەلتددورو زمددان و ڕەنددو) ئددێمە ئێوەمددان دروسددتکردوە
لەژن و پیاو وەلە کۆمەڵە و نەتەوە و خێڵ بۆ یەکترناسین و دروسددتکردنی پەیوەندددیل ئەوەی تەیددوادارو
پارێ کارە ئەو الی خوای گەورە ڕێ دارە ل خوای گەورەش زاناو لێ انە.
ئەم ئددایەتە پیددرۆزە وامددان پددێ دەڵێددت کەمرۆڤەکددان ندداتوانن بەتەنیددا ب دژین و دوور لەهاوشددێوەی خددۆی
کەمرۆڤە ل جا ئەو مرۆڤە لەهەر یەبیلەو گڕوو و نەتەوەیەکی جیاوازبێت.
جۆرەکانی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان لەئیسالمدا
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یورئدددانی پیدددرۆز و فەرموودەکدددانی پێغەمدددبەر درودی خدددوای لەسدددەر بۆیدددان ڕونکدددردوینەوە چدددۆن
پەیوەندیەکان بپارێ ین و بەردەوامیان پێ بدەین وە پلە بەندیەکیشیان داناوە بۆ گرینگیدان بەم پەیوەندیانە
لەوانە:
یەکەم  /پاراسددتن و گرینگیدددانی زیدداتر بە دایددک و بدداوک ل چددونکە ئیسددالم گرینگیەکددی تەواوی داوە
بەخێ ان و پاراسددتنی و تددۆکمەیی و ڕێد و خۆشەویسددتی لەنێددوان ئەندددامانی خێد ان ل وەپددلەی دایددک و
باوکی لەسەروی ئەم ڕێ بەندددیە داندداوەل وەک چددۆن خددوای گەورە لەدوای هەمددوو ئەو ئایەتددانەی بدداس
لەگوێڕایەڵی زاتی خۆی دەکدداو لەدوای ندداوی زاتددی خددۆی یەکسددەر ندداوی دایددک و بدداوک دێنددێ وەک
دەفەرموێت:
سانًا ۚ ِإ َّما یَ ْبلُغ ََّن عِندَكَ ا ْل ِكبَ َر أَ َحدُهُ َما أَ ْو ك َِالهُ َما َفد َال ت َُقدل لَّ ُه َمدا
َویَ َ
ض ٰى َربُّكَ أَ َّال تَ ْبُدُوا ِإ َّال ِإیَّاهُ َوبِا ْل َوا ِلدَی ِْن ِإحْ َ
َّ
أُف َو َال تَ ْن َه ْرهُ َما َویُل ل ُه َما یَ ْو ًال ك َِری ًما
خوای گەورە بەشێوەیەکی زۆر ئەدەب و جوان ڕەفتار فێرمان دەکاو کەلەدوای خۆی چددۆن گددوێڕایەڵی
دایک و بدداوک بددین و تەنددانەو لەکدداتی پیددری و بددێ تددایەتی و نابێددت کەمتددرین ندداڕەزایی بەرامبەریددان
بەکاربێنین.
فەرموودە و ئایەتی تر زۆرن لەم بددوارە بەاڵم ئەم ئددایەتە بەڕونددی و ڕاشددکاوی چوارچێددوەیەکی بددۆ ئەم
پەیوەندیە داناوە.
دووەم  /پەیوەندی لەگەڵ ئەوانەی پێیان دەڵێن چوارچێوەی سیلەی ڕەحم کە هەموو خوشک و برا و مددام
و خاڵ و پددور و ئددامۆزا و کەسددوکار و خد م و دۆسددتان دەگددرێتەوە کەئەوەش گرنگددی تددایبەتی پێدددراوە
پاداشتی بۆ جێ بەجێکاران دانراوە وە س اشی بۆ ئەوانەی دەست بەرداری دەبنل وەک چددۆن پێغەمددبەر
درودی خوای لەسەر دەفەرموێت:
( عن عائشة رضي ەللا عنەل عن النبي ﷺ أنە یال« :الرحم مت لقة بال رش تقول :من وصلني وصددلە ەللال
ومن یط ني یط ە ەللا )
سۆز و بەزەیی خوای گەورە بەستراوە بەعەرشی خوای گەورە ئەوەی بیگەینی خوای گەورەش سۆزی
خۆی دەگەینتێل وەئەوەیش بیپیڕێنێ خوای گەورەش سۆزی خۆی دەپیڕێنێ.
تەنانەو ئیسددالم فەرمددانی کددردوە بە گەیاندددنی پەیوەندددی و سددۆزو ڕوحددم بە بددراو باوکێددک کەبڕوایددان
بەخوای گەورەش نیە( .فیاض ,حسام الدین ,ال الیاو االجتماعیة ,ص)2
سدددێیەم  /پەیوەنددددیە کۆمەاڵیەتیەکدددان لەگەڵ کدددۆمەڵگەل ئددداینی پیدددرۆزی ئیسدددالم ئامددداژەی بەوەداوە
کەموسددڵمانان خوشددک و بددران و وەپێغەمددبەریش دەفەرموێددت درودی خددوای لەسددەر کە هەموومددان
لەئادەمین ئادەمیش لەخۆڵە.
وە لەیورئددان و فەرمدددودەدا ئامددداژەی زۆر دراوە بە پاراسدددتنی پەیوەنددددی لەکۆمەڵگدددادال وەک پێشدددتر
ئاماژەمان پێکددرد تەنددانەو بدداس لەدروسددتکردنی پەیوەندددی دەکدداو لەنێددوان نەتەوە و گددڕوو و تیددرە و
ڕەنددو و دەنددگە جیاوازیەکددان بددۆ یەکتددر ناسددین و گددۆڕینەوەی بەرژەوەندددی هدداوبەش و هاوکدداری
یەکترکردن و نەهێشتی ستەم و شەڕ و ئاژاوە.
چونکە گەروانەکەین ئەوا کۆمەڵگە ئەوسددا دەبێددتە کددۆمەڵگەیەکی ناتەندروسددت و نەخددۆش و نائاسدداییل
لەدواجددار دەبێددت هەمددوو تاکەکددانی کددۆمەڵگە بدداجەکەی بدددەن و ژیددانێکی تاریددک و پددڕ لەنەخۆشددی و
مەترسی بەڕ دەکەینل بۆیە پاراستنی و برەو دان بەپەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان لەناو کددۆمەڵگە بەگشددتی
خاڵێکە دەبێت بە گرینگیەکی زۆرەوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت و هەوڵی بەرەو پێشبردنی ببرێت.

12

بەتایبەو لەناو کۆمەڵگەی کوردی ئەم دیاردەیە سوپاس بۆخوا تائێستا پارێ راوەل وەک بینیمددان لەکدداتی
مدداڵوێرانی و ئدداوارەبونی ملێۆنددان خەڵکددی سددڤیل و ئدداوارەی سددوری و عەرەب و خوشددک و بددرا
ئێ یدیەکانمان چەندە بەگوڕوتینەوە گەلی کورد بەدەمیانەوەبون و تاڕادەی کردنەوەی ماڵ و مد گەوو و
یوتاب انە و تەنانەو جل و بەرگددی تددایبەتی تدداک و بەخشددینی مدداڵ پێیددان چەندددە سددەلماندی کە گەلێکددی
خدداوەن پار ێ گدداری پەیوەندددی و پاراسددتنی بەهددا ئەخەییەکددانین کە بددوە جێگددای دڵ ۆشددی و پتەوبددونی
خۆشەویستی نێوان تاکەکان.
چوارەم  /تێرکردنی خەڵکی هەژار و برسی
یەکێکی تر لەم خااڵنەی ئاینی ئیسالم گرینگی پێددداوە جەختددی لەسددەر کددردۆتەوە ئەوەیە کە خەڵکانێددک
هەن برسی و هەژار و ڕوتن پێو یستە کۆمەڵگە بەگشتی ئەوانەی هەستی بەرپرسیارەتیان هەیە بەتایبەو
بەدەم ئەم گڕوپەوەبن و هەست بەجیاوازی چینایەتی و پلەبەندددی ندداو کددۆمەڵگە نەکەن و وایددان لێددبکەن
کەب انن پەیوەندیەکان بەردەوامن و سۆز و خۆشەویستیان بۆ دەرببڕێددتل وەخددوای گەورە ئامدداژەی بەم
خاڵەدا وە لەیورئانی پیرۆز و وەفەرموودەی زۆر لەم ڕوەوە هەن بەاڵم ئێمەتەنها یەک ئایەو وەکو بەڵگە
دێنینەوە کەوا دەزانم بەسە بۆ گەورەیی ئەم کارە.
خوای گەورە دەفەرموێت ( َوی ْ
ُط ِ ُمونَ ال َّ
ِیرا) سورەتی االنسان ئایەتی ٨
علَ ٰى ُح ِب ِە مِ ْسكِینًا َویَتِی ًما َوأَس ً
ام َ
طَ َ
 ( .الطبراني ,مكارم األخالر ,ج ,1ص)373
پێنجەم  /بازدان لەسەر ناخۆشیەکان و دڵ ئێشان
وەک سروشددتی مددرۆ وایە بەتددێکەڵ بددون و کددارکردن پددێکەوە خدداڵی جیدداوازیش ڕودەدەن لەنێددوان
مرۆڤەکاندال پێویستە ئێمەی تدداک زاڵ بددین بەسددەر خدداڵە ناکۆکیەکانمددان و کارلەسددەر خاڵەهاوبەشددەکان
ب کەین و نەگەڕێینەوە بۆ کاتی دڵ ئێشان و یسەی نەشیاو کەوادەکان پەیوەندیەکانمان الوازبکاو و ڕێ و
خۆشەویستیمان ال کەم بکاتەوە.
شەشەم  /الدانی کۆسپەکانی بەردەم بەرامبەرەکانت و هاوکاریکردنیان جۆرێکە لە پتەوبددونی پەیوەندددیە
کۆمەاڵیەتیەکان.
زۆرجار بۆدروستکردنی پەیوە ندیەکی دروست و سددا وەک ئەوەی ئدداین باسددی کددردوە و لەفەرمددودەدا
هدداتوەل ئەوادەبێددت هاوکاربیددت لەالدانددی کۆسددر و تەگەرەو ناخۆشددیەکانی سددەر ڕێگددای خوشددک و
براکانتل وەک پێغەمبەر درودی خوای لەسەر دەفەرموێت
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس ەللا عنە كربة من كددرب یددوم القیامددة ) واتددا هەرکەسددێک
کۆسددپێک لەکۆسددپەکانی دونیددا لەسددەر ڕێگددای موسددڵمانێک البددداول ئەوا خددوای گەورە کۆسددپێک
لەکۆسپەکانی ڕۆژی دوایی لەسەری الدەباول ئەوە باشترین هاندانە بۆ هاوکاری و دەستگرتنی یەکتری
و پتەوبونی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانل یاخود دەفەرموێت
(وەللا في عون ال بد ماكان ال بد في عون اخیە )
واتا خوای گەورە دەستگرو هاوکاری بەندددەکەیەتی مددادەم بەندددەکە لەهاوکددارو دەسددتگری براکەیەتددی ل
( اله ایمة ,لؤي عباس ,الجانب االجتماعي في كتاب األدب من صحیح االمام الب اري ,مجلة البیان ,ال دد
 ,161ص)12
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ڵیە ی مرۆڤتایە یە،چت نکەئەم
ئاساییەگەربڵێینزانست یئتتاب ریبەشتێکیگرنگتیزانست یکتۆمە 
لیەکی رسر ش یداهات 
ک ەلە 
لیە 
زانس ەلێکۆڵینە ەلەهەڵس کە یئاب ریمرۆڤەکاندەکاتلە 
ڵیە یەکتتتان بت ت ارە
خەرجتتیدیتتاریدەکتتتات،کەئە ەشکاردەکتتتا ەستتەرجۆریپەی ەنتتتدیەکۆمە 
جیا ازیەکانیزانس یکۆمەڵناسیلەهەم ب ارەکانیدا .
ەئە ەش هۆکارێکیستەرەکیەکەزانست یکۆمەڵناستیپێتتیدەناستترێ ە ە ،ەهەر ەهتتاهەڵست کە ی
ڵیە ی ڕە شت  ەنانەتدەر نیشلەستەر
ئاب ریبەریمانناکاتلەکاریگەریڕۆشنبیری کۆمە 
ڵمدە ت انینبڵێتینبەشتیئتتاب ریکتتاریگەریەکیگە رە ڕاست ە خۆی
ڵیە یەکتتان،بە 
پەی ەندیەکۆمە 
ڵیە یەکان ((.لی نیلر بنز)فيمقالةنشرهاعام1932م) .
دەبێتلەسەرپەی ەندیەکۆمە 
کدیتاردەیەکیستەربەخۆلە
لیەنتیئتتاب ری ە 
دیارەلەلێکۆڵینە ەیئاب ریدا یشکبخەینەستەر 
ڵیە یەکەیجیایبکا ە ە،ئەمجۆرەسەربەخۆییەئاب ریدەکا ەزانست ێکی
خۆیدا لەخێزانەکۆمە 
کزانس ێککەگرنگیبەهەڵس کە یمرۆڤبدات،بەمشێ ەیەبیرکارید ایئتتاڵۆزی
دیندار نە 
می تۆدیزانس ت یدێتتکەزۆربەیئاب ریناستتانهە ڵدەدەنکتتارەک ەرێکیزانس ت ی ردبتتدەنبە
بیردۆزەکانیتتانبتتۆنمتت نەشتتیکردنە ەیئتتاب ریلەستتەربەکارهێنتتان،پرۆستتەیەکیڕەف تتاریی،
حەزدەکتتاتیاستتا ها کێشتەکانپەرەپێبتتداتکەناپێ یس ت ن،چ ت نکەئین یقیتتیەپێ یس ت یبە هەم ت 
ئاڵۆزییەنییە ،ێچ یبەکارهێنانیسییەکسانەبە bpێکتیزیتادە بە مانتتایەدێتتکەبەکارهێنتتان
ک ا ەبەکارهێنتتانی
یەکستتانەبەداهتتا یخۆکتتار(زیتادکردن)بەکتتاربردنیئۆ ۆمتتا یکی ،ا ەبەهتتایە 
ئۆ ۆمتتا یکی ا ەئە پیتا ەئەمبەهتتایبیرکتتارییەبەشتێ ەیەکیبەرچتتا بتۆهەم ت مرۆڤێتکدێتت
ەنتتتانەتئەگەرلەبتتت اریئتتتاب ریشنەخ ێنتتتتدبێتئە ەڕ ندەکتتتا ە ەکەبتتتۆچیبازرگتتتتانە
بەئەزم نەکەزیا رئاشنایەبەبازاڕە ەلەخ ێندکارەئاب ریەکە،چ نکەئە زانیاریتانەیکەئتتاڵۆز
دەکتتاتخ ێنتتدکارێکیئتتاب ریمانتتایئە ەیەکەمامنا ەنتتدیبازرگتتانەکەزانیتاریئین یقتیهەیەبتۆ
ئە ەیلەڕێتگەیئەزم ت نیپتتراک یکییە ەپەیتدایبکتتات پێ یستتتناکتتاتئتتاب ریبەمشتێ ەیە
بەردە امبێت(.القام سالق صادي-حسنالنجفي-مطبعةاإلدارةالمحلیة-بغداد .)1977
شیکردنە ەیئاب ریلەسەرسێشێ ازبۆپەرەپێدانی یۆریئاب ریدانرا ە :
شێ ازی ەسفی،کەزارەکییە شێ ازیبیرکاریپەی ەندیکردارینێ انگۆڕا ەکانیئاب ریدیاریدەکات .شێ ازیپێ انەییهە ڵدانەبۆدۆزینە ەیپەی ەندیچەندێ ینێ انگۆڕا ەکان لیەنئاب ریناستتانە ەبە تتایبە یشتێ ازی
ئەمستێشتێ ازە یتتۆریئتتاب ریبەرهەمدەهێتننکەلە 
بیرکاری پێت انەییهەڵگیترا نئتێمەنتتا انیننکتۆڵیلە ەبکەیتنکە ە ەرێتکهەیەلەئاب ریتدا
کستتەرمایە بەرهەمهێنتتانکەکۆمپانیتتا دامەزرا ە
پێ یستت یبەلێکتتۆڵینە ەیدیجی تتاڵیهەیە ،ە 
داراییەکان بەکاریاندەهێنرێت،چ نکەگ متتانئتتاب ریهەڵست کە یمتترۆڤ ستتاماندەخ ێنێتت
ڵمهەڵس کە یمرۆڤبۆیق رستە
لیەنێکیمادییەکەبەدیجی اڵیدەخ ێندرێ ە ە،بە 
لیەنیسامان 

بۆژمارەدانان یەکسانکردن،کێشەکەمانلەمڕ ە ەیە .
چتت نکەئە  ە ەرانەیکەئاب ریناستتاندەگتتۆڕێنبەها کێشتتەکانکەئتتێمەبەناپێ یستتتدەزانتتین
ڵیە یەکان(.الق صتتاداإلستتفميفتتي ت 
ئاب ریلەمدۆخەدادەبێتبەشێکبێتلەزانس ەکۆمە 
الشریعةاإلسفمیة-محم دبابلي-الریاض-مطبعتتةالمدینتتةالمنت رة-الطبعتتةالنانیتتة1395-هتتت 
1976م-صفحة .)15
ۆماسپیک یئاب ریناستیگەنت دەڵێتت":بەڕاشتتکا یدەیڵتتێم،ئە هێشت الەستەرئتتاب ریەد ای
زاڵب نبەسەرسۆزیمنداڵییەکەیبۆبیرکاری بیردۆزیبتێگەرد،کەعتتادە ەنزۆرئایتدیۆلۆژییە
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ڵیە ییەکتتانی تتر،ئاب ریناستتان
لەسەر حسابی ێژینە ەیمێژ یی ها کاریلەگەڵزانست ەکۆمە 
عتتادە ەنزۆرستەرقاڵنبەکێشتەبیرکتتارییەل ەکیەکتتانکەبتۆئە انتی تترگتترنگنئەمخ لیتایەبە
ڵمتی
بیرکاریڕێگایەکیئاسانەبۆپەیداکردنیدەرکە نێکیزانس یبەبتێئە ەیپێ یستتتبکتتات ە 
پرسیاریزۆرئاڵۆز ربدا ە ەکەڕ بەڕ یئە جیهانەدەبێ ە ەکە ێیدادەژین برە بەپەی ەندیە
ڵیە یەکاندەدات .
کۆمە 
ڵیە ی ئاب ریتداپشت گ ێ
سەرەڕایئە ەش یۆریئاب ریچەمکەنا ەنتتدییەکانلەژیتانیکتۆمە 
کیەکستتانی فرا انب ت نیبۆشتتایینێت اندە ڵەمەنتتد هەژا،پەرەستەندن کەل ت رە
دەختتات ،ە 
ڵیە یەکان ملمفنێیسەر ە ی سامان چەمکە یۆرییەکانی رکەب نیڕاس ەقینەیانهەیە
کۆمە 
ڵملە یۆریئاب ریدا نب ن،قەیرانیهەژاریجیهانی،یانبەپێتتیئە هەژاریتتیە،
لەجیهاندابە 
هەر ەهاد ایڕ خانیدە ڵە ەئە ر پییەکان،بە ایبە ید ایجەنگیجیهانید ەم،پێتدەچێتلە
ڵمیئە قەیرانانەیکەبەهۆیجەنگە ەما ن(.الق صادالسیاسيأسس مبادئ-خالدالحامض-
ە
منش راتجامعةحلب-كلیةالحق ق-طبعةسنة1416هت 1995م) 
ڵیە یەکتتانبەپێتتیپەرەستەندنی
لێکۆڵینە ەکانیپەرەپێدانبتتدات،ئە ەیجێتتیستەرنجەزانست ەکۆمە 
نا ەندگەرایی ئە ر پا ئەمریکتتاگەشتەدەکەن بەشتیدیتکەیجیهتتاندەخت ێنن لە ەشزیتا ر
کا ێککۆلۆنیالیزمزانیاریبەرهەمهێناجیهانبەرهەمدەهێنێ ە ە،ئە ئە ی تتریبەپێتتیدیتدیختۆی
بەرهەمهێنایە ە پێناسەیکرد هەر ەها یۆرییئتتاب ریگەشەستەندنلەبتتازنەیەکیخراپتتدایە 
هەمتت ئە دامەزرا ەئاب رییتتانەیکەلەمکتتا ەدادر ستت کرا ن دیار رینیتتانبتتانکیجیهتتانی 
کقەیرانتیقەرز
سند قیدرا ینێ دە ڵە ینهەنگا یهەژارب ن بەرهەمهێنانیقەیرانینت ێ ە 
قەیرانیچاککردنە ەیپێکها ەییخێرا رنەکرد ە .
لیەنجتۆنمەینتتاردکینتتزبەرهەمهێنتترا ەلەکتتا یخەمتۆکیگە رە،
کە ا ە یتتۆریئتتاب ریکەلە 
لیەنڕژێمەستەرمایەداریەکانە ەدر ستتتبت ەکەبە
ئاماژەبەقەیرانیسەرمایەداریدەکاتکەلە 
ایبە یکێشەیەکیئە ر پییە ئە یاسایانەیکەکینزپێیگەیش ەمانایئە ەنییەکەئە انیاستتان
کەهەم دە ڵە ەکاندەپۆشن .
لیەن
لەسەرئەمبنەمایەجارێکی ردا اید بارە اقیکردنە ەیئە  یۆرییەمەعریفییەدەکەینکەلە 
کزانس ێککەخزمە یکۆمەڵگاناسەرمایەدارییەکاندەکتتات چارەستەریعەقاڵنتی
ئاب ریە ە  ە 
پێشکەشدەکاتکەئە قەیرانتتانەیکەسیست مەستەرمایەداریەکاندر ست یانکتترد ە((.عمتترعلتتي
باشا)كا بص ماليماجس یرفيالق صاد العل م)
هۆکاری چوارەم :هۆیەکانی ڕاگەیاندن کاریگەری لەسەر الوازبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
لەکا یئێس ادا انامانلەپەخشتتکردنیپەیامەکتتانبەشتێ ەیەکیڕاست ە خۆ لەڕ بەریفرا انتتدا،
لیەنملیۆنتتانکەسلەیەککا تتدا،کتتارێکە
لیئێمە ر ژاندنیمانای ێکچت لە 
جێیسەرس ڕمانە .
کبەئاسانیدەکرێبەبێبایەخسەیریبکەین.لەگەڵئە ەشتتدائە ەیئەمتڕۆ
پێیئاشناین،بەشێ ەیە 
کدەس ڕێنینیاندەچینەسینەمایان
کهەڵدەدەینە ەیانمیلیڕادیۆیە 
دەیکەین،کا ێک،کەڕۆژنامەیە 
ەماشای ەلەفیزیۆندەکەین،بەڕاس یئەمانەمانایگتۆڕانیگە رە نائاستتایینلەئاکتتاریگەیانتتدنی
مرۆییدا،ئەگەرها لەچ ارچێ ەیژیانیمرۆیی ئە ەیلەسەردەمیپێشینەکاندابا ب چا مان
لێکرد .
لەگەڵهەب نیلێکۆڵینە ەیسەخت خۆماند کردنیشیکارینایاب،ئە انەیزاناکتتانیگەیانتتدنلە
کدەدەن.
ڵمئێمەدڵنیانینلە ەیئەمگۆڕانانەچمانایە 
ما ەینی سەدەیئەمد اییەئەنجامیاندا ە،بە 
چتتۆنکاریگەرییتتانبەستتەرمانە ەدەبتتێلەهەرد ئاستت ی تتاک کتتۆمەڵگە،یتتانچتتۆنشتتێ ەی
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ک کاریگەری ئاکتتامیئەمپێشتتکە نەمەزنەی
داها ماندیاردەکەن.بەمانایەکیدیکە،نا ەڕۆ 
ڵملەمقۆنتتا ەدابەڕ نتی
نا ەندەکانیڕاگەیاندنئێس اشتیلەگەڵتدابێبە ەمێکتیلێتتڵدە ردرا ە،بە 
کبەگشت ی
دەردەکە ێ،کەنا ەندەکانیڕاگەیاندنکاریگەریزۆریانلەسەرجەما ەرهەیە،هەر ە 
ڵمئە ەیئێمەبە ە ا یلێی ێناگەینئە ەیە،ئەمکاریگەرییە
کاریگەریانلەسەرکۆمەڵگەداهەیە،بە 
چۆن  اک ێبڕدەکات .
کلەئامرازەکانیڕاگەیاندن زیانەکانیدەکەین :
لێرەداباسلەهەریە 
ەلەفزیتتۆن کەنتتاڵەئاستتمانییەکان:بەهتۆیئە پێشتتکە نەیئامرازەکتتانیڕاگەیانتتدنهتتا ەکتتایە ە،
ڵنەکاریگەریهەب بەسەر
یەکێکلەمانەدەرکە نیکەناڵەئاسمانییەکانب .دامەزراندنیئەمکەنا 
لیەنتی
لیەنتیباشتیهەبت هەم 
کۆمەڵگا گۆڕانیجۆرا جۆریبەسەرداهێنا،ئەمگتۆڕانەشهەم 
خراپکەلێرەداباسلە کاریگەرییەخراپەدەکەینکەبەسەر اک کۆمەڵگتتاداهتتا ە .ەلەفزیتتۆن
کاریگەریخراپیبەسەرخێزانەکانهەیەکەلەکا یئێس ادازۆرێکلە اکەکانزۆربەیکا ەکانیتان
ەرختتاندەکەنبەدیتارئەمفتیلمەدۆبفژکتترا انەکەئەمەشچەنتتدینجتتاربتۆ ەهتۆیجیتاب نە ەی
ڵ ەبتۆ
خێزانەکان هەڵ ەشانە ەیئە پڕۆسەیە،چ نکەب ە ەهتۆیگ است نە ەیکل ت ریئە  
نتتا کۆمەڵگتتایک ت ردیکەلەگەڵکل ت ریئتێمەناگ نجێتت،هەر ەهتتایەکێکتی تترلەکتتاریگەرییە
خراپەکانیئە کا ەزۆرەیکەبۆی ەرخانکرا ە الە خێزان هەم  اکەکاندەکاتکەبێئاگا
بنلەیەک رئە پەی ەندییەینێ انیانل ازبێتبۆنم نەبا کبێئاگابێتلەمنداڵەکەییانمنداڵلە
ڵیە ییەکان .
با کئەمەشیەکێکب لە هۆکارانەیب ە ەهۆیل ازب نیپەی ەندییەکۆمە 
ڵمبەکەمتی
یەکیکلەئامرازەکانی رڕادیۆ:ئەمەشکتتاریگەرینەرێنتیهەبت بەستەرکۆمەڵگتتابە 
هەر ەهاڕۆژنامە گۆڤارەکتتانیشئەمتتانەلەگەڵستەرهەڵدانیانگتۆڕانیجۆرا جۆریتانهێنتتاکتتایە ە
ڵمبەئەندازەی ەلەفزیۆن کەناڵەکانزیانیبەسەر اکنییە .
بە 
یەکیکی رلەزیانەکانیکاریگەریبەستەرمنتتداڵکە الەمنتتداڵدەکتتاتهەرلە ەمەنتیمنتتداڵییە ە
کاریگەربێتبەکل رینە ە ەجیا ازەکان ،ادەکاتد ربکە ێ ە ەلەهەم  ێکەڵب نێک 
پەی ەنتتدییەک ،ەنتتانەتلەنتتا خێزانتیخۆیشتیدا ەئە کتتا ەیبەفیتتڕۆدەداتبەدیتارستەیرکردنی
ەلەفزیۆن،ئەمانەهەم ب ە ەهۆیل ازب نیپەی ەندییەکان(.شیر ان  .)٢٠١١

بەشی چوارەم /ڕەهەندەکانی توێژینەوە
 .1میتۆدی توێژینەوەکە:شێ ازیبیرکردنە ەیە ڕێبازێکیکە ێژەرپش یپێدەبەس ێتبۆڕێکخست نی
بیرکردنە ەکتتتتانی شتتتیکردنە ەیان پیشتتتتاندانیانبەمەبەستتت یگەیشتتت نبەئەنجتتتتام ڕاستتت ییە
با ەڕپێکرا ەکانلەبارەیدیاردەیبابە ی ێژینە ەکەکۆمەڵێکمینۆدلەب اری ت ێژینە ەیزانست ە
ڵمبەکارهێنانیمینتۆدبەپێتتیپێ یست ی
مرۆڤایە ییەکانبەگش ی ب اریکۆمەڵناسیبە ایبە یهەنبە 
ێژینە ەکەدەبێتلەڕ یجۆر ژمارە ێژەردە انێزیا رلەمینۆدێکبەکاربهێنێ(.کامەران
ج هەر .)٢٠١٠
بۆئەم ێژینە هیەمی ۆدیڕ پێ یكۆمەڵیە یبەڕێگایڕ پێ یبەنم نەبەكارها ه .
لی
 .2کۆمەڵگاای تاوێژینەوە:ئە کتۆمەڵە تتاکەکەستەیتانیەکەیەکەبتتابە ی ت ێژینە ەکەپێکتتدێنن بە 
کەمە ەچەند ایبە مەندییەکیها بەشیانهەیەلەهەر ێژینە ەیەکداگشتئە  اکەکەسیاندۆختتانە
ک ێژەردەیە ێتئەنجامەکانی ێژینە ەکەیبەسەریاندابگش ێنێت(.ش انی .)٢٠١٥
دەگرێ ە ە ە 
كۆمەڵگەی ێژینە هبری ییەلەگەڕهكەكانیسەن ەریشاریهە لێر 
بە ێگەیش نلە پێناسەیباسکراکۆمەڵگای ێژینەبری ییەلەگشتئە یەکانەیلەسن ریبابە ی
ێژینە ەکە ێژەرزانیارییانلەسەرکۆدەکا ە ە،لەم ێژینە ەیەداکۆمەڵگای ت ێژینە ەبتتری ییەلە
د گەڕەکینیش ەجێب نلەشاریهە لێر .
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کلەنتتا پێکهتتا ەکیگە رە تتر فرا ان تتردا
 .3نموونەی تاوێژینەوە:بری ییەلەگر پە اکێکیانیەکەیە 
هەڵدەبژێردرێن هەمانخەسڵە یکۆمەڵگای ێژینە ەکەیانهەیە(.ش انی .)٢٠١٥
بۆنم نتتەی ێژینە هكتتەشبتتەهۆیزۆریژمتتارهیگەڕهكتتەكان یەكتتەكان ت ێژهرپەنادهبا تتەبتتەر
نم نە هرگر نلەكۆمەڵگەی ێژینە هكە،بۆئەممەبەس ەپشتبەد شتتێ ازینم نتتە هرگتتر ن
بەش را ه.یەكەمیانهەڵبژاردنیگەڕهكەكانبەشتتێ هیمەبەست دارلتتەنا كۆمەڵگتتەی ێژینە هكتتەدا،
هتتەر ههاد همهتتەڵبژاردنینم نتتتەكانی ێژینە هكتتەبەشتتتێ هیهەڕهمتتەكیهێشتت ییلتتەنتتتا 
گەڕهكەكان .
لەم ێژینە ەیەدابەهۆیزۆریژمارەییەکەکانی ێژینە ەکە نەب نیکا یپێ یستپەنابرا ە ە
بەرنم نە ەرگر نلەکۆمەڵگای ێژینە ەکەدا .
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 -١زێباریل تاهیر حەسۆ و شوانیل محمد حسنین ()٢٠١٣
دەروازەیەک بۆ کۆمەڵناسی  .سلێمانی :چاپ انەی سەردەم
 -٢خەیری خەمەشل مەبدەدین عومەر ()٢٠١٢
کۆمەڵناسی بابەتی میثۆد  .هەولێر :چاپ انەی ڕۆژهەاڵو.
 -٣کۆمەاڵیەتیل ٩ل٢٠١٠لJuly

گواڵن میدیا

 -٤زبیدل منصور الصیاغة االسالمیة لل لم اجتماع الدواعي والمكان ,ص 79
 -٥زێباریل تاهیر حەسۆ و شوانیل محمد حسنین ()٢٠١٣
دەروازەیەک بۆ کۆمەڵناسی  .سلێمانی :چاپ انەی سەردەم.
 -٦خلیل م ین ()٢٠٠٧
کۆمەڵناسی خێ ان  .دهۆک :چاپ انەی خانی
 -٧زێباریل تاهیر حەسۆ و شوانیل محمد حسنین ()٢٠١٣
دەروازەیەک بۆ کۆمەڵناسی  .سلێمانی :چاپ انەی سەردەم.
 -٨حوسێنل محمد تەها ()٢٠٢١
17

سایکۆلۆجیای پەیوەندی
 -٩الغ ويل فهمي سلیم و فذاعلةل عبدال ی علی و عمرل م ن خلیل و البنويل تایو عددودة و الطدداهرل
جنان کامل ()٢٠٢٠
چاپ انەی مێ ەک
 -١٠متی ظهرالفیسبوك في ال الم ل ویكلیبیدیا
 -١١بقلم مارك فیسكیتي
بتاریخ  12دیسمبر 2016
التكنلوجیا و عالیاو االجتماعیة
 -١٢شیري توركل .عالِمة مت صصة في علم االجتماع.
مكان ال مل :م هد ماساتشوستس للتكنولوجیا.
اسم الکتاب :كیو یتفاعل الناس مع التكنولوجیا وكیو یؤثر ذلك على ال الیاو اإلنسانیة.
 -١٣شبكاو التواصل االجتماعي تم ر الروابم االجتماعیة.
ملحق شباب ال لیج
ال الیاو االجتماعیة تصارع التكنولوجیا في نفوس الشباب
ب ضهم یكتفي بأصدیائە.
( -14منصور زیاد ,الصیاغة اإلسالمیة ل لم االجتماعي الدواعي والمكان ,ص)79
( -15فیاض ,حسام الدین ,ال الیاو االجتماعیة ,ص)2
 ( -16الطبراني ,مكارم األخالر ,ج ,1ص)373
( -17اله ایمة ,لؤي عباس ,الجانب االجتماعي في كتاب األدب من صحیح االمام الب اري ,مجلة البیان,
ال دد  ,161ص)12
 -١٨زێباری و شوانی ١٥٠ : ٢٠١٢ /
 -١٩الغ وي و فذاعلة وعمر والبنوي والطاهر ()٢٠٢٠
 -٢٠حوسێن ٢٠٢١
( -٢١لی نیلر بنز)فيمقالةنشرهاعام1932م 
-٢٢القام سالق صادي-حسنالنجفي-مطبعةاإلدارةالمحلیة-بغداد .1977
 -٢٣الق صاداإلستتفميفتتي ت الشتتریعةاإلستتفمیة-محمت دبتتابلي-الریتتاض-مطبعتتةالمدینتتة
المن رة-الطبعةالنانیة1395-هت 1976م-صفحة .15
 -٢٤الق صادالسیاسيأسس مبادئ-خالدالحامض-منش راتجامعةحلب-كلیةالحق ق-طبعة
سنة1416هت 1995م 
-٢٥عمرعليباشا 
18

كا بص ماليماجس یرفيالق صاد العل م
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