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 ناونيشاني تويَذينةوة
 بةرقةراري ئاسايشي كؤمةآليةتيهةستكردن بة لة  رِؤلَي تؤرِةكؤمةآليةتيةكان

 آلتياني شاري سليَمانيولةالي هاو
 تويَذةران:

 .كاروان عبداهلل حممد، زانكؤي سليَماني/ ك. زانستة مرؤظايةتيةكان/ بةشي راطةياندن م.ـ 
، زانكؤي ثؤليتـةكنيكي سـليَماني/ ثـةطان اة تـةكنيكي دووكـان/      نصرالدين هةرمن شيَركؤم.ي. ـ 

 بةبازارِكردن. و يةكانطشتييةبةشي ثةيوةندي
 

ةكاني مرؤظايةتي دَيتة ئـةممار، بـة رؤريَـك بـة بةرقـةرارة ئاسـايش لـة نـاو         يئاسايش بة يةكيَك لة نيازة سةرةكي
دةكيَشيَت، بة تيَكضونيشي دةيان هيـواو نيـازي مرؤظايـةتي لـةبار     كؤمةلَ ادا ئارامي بالَ بةسةر مياني مرؤظايةتيدا 

طةوهةرة ميان ناودةبريَت، مرؤظ وةك كائينيَكي كؤمةآليةتي هةميشـة  لةنيَو كؤمةلَ ادا بة دةضن، هةربؤية ئاسايش
ة بـدا،،  بة ريَكةوتن لةسةر كؤمةلَيَك بنةما و فةرهـةن ي كؤمةآليـةتي دةتوانيَـت بـةردةوامي بـةمياني كؤمةلَ اكـة      

 هةولَةكاني ثاراستين ئةو بنةما فةرهةن ي و ريَككةوتنة كؤمةآليةتيانة دةشيَ بة ئاسايشي كؤمةآليةتي ناو بربيَت.
لة دابينكردني ئاسايشي كؤمةآليةتي هؤكارطةليَك رِؤلَدةبينن، يةكيَك لةو هؤكارانـة بريتيـة لـة ميـديا، ليَكؤلَينـةوة      

رياوازةكاني كؤمةآليةتي تا ئةمرؤش بابةتي طرن ي ليَكؤلَينةوة زانسـ  و   لةبارةة كاري ةرة ميديا لةسةر بنةما
 ليَكؤلَةرانة.

كؤمةلَ ايةكـدا بونةتـة   و ميدياش ئةمرؤ وةك بزويَنةرة طةشةة كؤمةآليةتي هيَنـد بـةرفراوان بـووة هـةمووان لـةنيَ     
الَوطؤرِ دةكـةن   لـةبارةة ميـاني    خاوةني كةنالَي سةربةخؤي ميـديايي و لـة نيَـو تـؤِريَكي بةرفراوانـدا زانيـارة ئـ       

كؤمةآليةتيةوة بيَت يان مياني سياسـي و ئـابورة، ئـةم مـةوداة ئـالَوطؤرِي زانياريـة بةرفراوانـةش بـةدةر نيـة لـة           
كاركردن لةسةر ئاسايشي كؤمةآليةتي بةاليةني ئةرييَن ياخود نةرييَن، ديـاريكردني ئاسـ  كاري ـةرة ئـةم تـؤرِة      

لةسـةر بةخشـيين هةسـ  ئاسـايش لةنيَوكؤمةلَ ـةدا       )تؤرِة كؤمةآليةتيةكان( ناسـراوة  كة بةرفراوانة ميدياييةش
 بابةتيَكي تةواو زانستيانةيةو ئةركي تويَذةراني بوارة ميديايي و كؤمةآليةتية. 

ئةمتويَذينةوةيةش وةك هةولَيَكي زانس  كاردةكا، لةثيَناو دةرخس  رادةة كاري ةرة )تؤرِة كؤمةآليةتيـةكان(  
بارةة بةخشيين هةس  ئاسايشي كؤمةآليةتي لة ناو شارة سليَماني و هةستثيَكردني لة الي هاوآلتياني شـارة  لة

 سليَماني.
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 ميتؤدنامة
 

 كيَشةى تويَذينةوة
خــؤي لــةو  ةراري ئاسايشــي كؤمةآليــةتي( كيَشــةكةتويَذينــةوةة )كاري ــةرة تؤرِةكؤمةآليةتيــةكان لةســةر بةرقــ 

زانيارة لـة تـؤرة كؤمةآليةتيـةكان،     خستنةرِووةةلَ ادا دةبينيَتةوة لةطةلَ شيَوازي بةركةوتنة هةمةضةشنةة كؤم
مي ضةند ثرسياريَك بداتةوة كة دةرخةرة نـاواخين كيَشـةة تويَذينةوةكـةن، لـةطرن  ين     ليَرةشةوة دةيةويَ وةالَ

ضــةند هاوكــارة  تــا ةيــوانئــةو ثرســيارانةش بــريت  لــة : بــةكارهيَناني تــؤرِة كؤمةآليةتيــةكان بــةم مــةودا بةرفرا 
هةســتكردني هاوآلتيانــة لــة بةرقــةرارة ئاسايشــي كؤمةآليــةتيَ ضــةند ضةســثَينةرة بنــةماكاني ئاسايشــي          

َ ضـؤنيش رؤلَـي   كؤمةآليةتييةَ ضةند لة شيَواندني ئاسايشي كؤمةآليةتي رؤلَي هةبوةَ ضؤن رِؤلَي ئةرييَن ئةبيينَ
ضـةند لـة خزمـة، ثاراسـتين     تـا  بينىََ ئاراسـتةة بووكردنـةوةة زانيـارة لـة تـؤرِة كؤمةآليةتيةكانـدا       ئـة نةرييَن 

 ئاسايشي كؤمةآليةتيدايةو يان بة ثيَضةوانةوةَ
 

 ئاماجني تويَذينةوة:
ميديايـةكي هةمةضةشـن و بـةرفراوان     وئاماجني سةرةكي ئةم تويَذينةوةية دةرخستين رؤلَي تؤرِةكؤمةآليةتيةكان 

 تياني شاري سليَماني.آلهةستكردن بة بةرقةراري ئاسايشي كؤمةآليةتي لةالي هاو لة
 

 كؤمةلَطة و منونةى تويَذينةوة: 
بـؤ   ،سـالَ زيـاترة   81نيان لـة  ةتيـاني شـاري سـليَماني كـة تةمـ     آلكؤمةلَ ةة تويَذينةوةكة ثيَكديَت لة تةواوة هاو

وةرطرتن لة ريَبازي خشـتةة )مؤرطـان( بـؤ ديـاريكردني      نةش بةرِيَكارة هةرةمةكي دةبيَت بةسودووةرطرتين منو
 نةي ليَكؤلَينةوة دةبيَت.ومنو
 

 ميتؤد و رِيَبازي تويَذينةوة:
ي تويَذينـةوة لـة   ديَكى  تايبةتة لةبوارؤكةميت دراوة، ؤشنايي ميتؤدة وةصفي دا ئةجنامرِئةم تويَذينةوةية لة ميَر 

 زانياريانـةي كـة ئاسـ  رِؤلَ و طرن ـي    ئةو خراويشة بؤبةدةستهيَناني ميدياو هةولَيَكي زانس  ريَك سةر كاري ةري
 ، لةم ميتؤدةشدا ثةٍيرةوة ريَبازة رِووثيَوة )مسحي( كراوة.بابةتيَكي دياريكراو دياري دةكا،
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 ئامرازةكاني كؤكردنةوةى زانيارى:

ة ثيَويست كة بة ثلةة يةكـةم و لـة   ئةم تويَذينةوةية ثشت دةبةستيَت بة كؤمةلَة ئامرازيَك بؤ كؤكردنةوةة زانيار
ــةبوارة تيؤريشــدا      ــةكان، هــةروةها ل ــةوةة زانياري ــؤ كؤكردن ــدا دروســتكردني فــؤرمي تايبــة، ب ــوارة ثراكتيكي ب

 ن.ووسةرضاوة زانستيةكاني وةك كتيَب و تويَذينةوة زانستيةكاني ثيَش
 سنورى تويَذينةوة:

سـالَ    81ديَت لة هاوآلتياني شـارة سـليَماني كـة تةمـةنيان لـة      سنورة ئةم تويَذينةوةية لة بوارة مرؤييةوة ثيَك 
تــا  02/0/0282ة كاتيشــةوة ووزيــاترة، لــة رِوة روطرافيشــةوة ناوةنــدي شــارة ســليَماني دةطريَتــةوة، لــة رِ 

 دةبيَت. 02/3/0282
 ثيَناسةى ضةمكةكان

ةكان لةســةر ئةنتــةرنيَت كــة تيايــدا ثرؤطراميَكــة بــةكاردةهيَنريَت بــؤ بونيادنــانى كؤمةلَ ــ تؤرِةكؤمةآليةتيــةكان:
 دةرفـة،  تاكةكانى دةتانن ثةيوةندنى بةيةك ةوةبكةن بؤ ضةندين مةبةستى رياواز "يان"  ثيَ ةة ئـةليك ؤن  

ونتيَكى تايبـة، بـةخؤيان دابنـيَن و تيايـدا شـتيَك لـةبارةة كةسـايةتى و بؤضـونةكانى         دةداتة تاكـةكان كـة ئـةكا   
وةريَكى بــةرفراوان يــان ديــاريكراو بــةثيَى سســتميَكى ديــاريكراو  كــة بةشــيَوةة  خؤيانــةوة نةنــة رِوو بــؤ رــةما

ليستيَكى دياريكراو بةشداربوة دلَخوازةكانى خؤ، بؤ بونى ثةويةندة لةطةلَيان دياريـدةكا، و دةرفـةتى ئـةوةش    
ويَكى دياريكراو كـة لـة   دةرِةخسيَنيَت كة بتوانى ئةكاونت و بابةتةكانى هاورِيَكانت ببينى، ئةمةش بةميكانيزم و نا

 تؤريَكةوة بؤ تورِيَكى ديكةة كؤمةلَايةتى رياوازة
ــ ئاسايشــي كؤمةآليــةتي : ئاسايشــي كؤمةآليــةتي توانــاة كؤمةلَ ةيــة بــؤ بــةرطريكردن لــة تايبة ةنديــةكاني و   ـ

ا دةبنـةوة،  بنةماكاني بنةرةتيةكاني لة بةرانبـةر هـةموو ئـةو طؤرِانكـارة و هةرِةشـانةة كـة رِووبـةرِووي كؤمـةلَ         
ئاسايشي كؤمةآليةتي كاتيَك هةس  ثيَدةكريَت و دةردةكةويَت كة كؤمةلَ ا هةست بـةوة بكـا، كـة شوناسـي لـة      

 بةردةم هةرةشةداية
: مةبةست لةو كاري ةرية ئةريَنى و نةريَنيةية كة رِاطةيانـدن دروسـتى دةكـا، لةسـةر ثرؤسـةة هةلدبـذاردن        رِؤلَـ 

 بةكارهيَنانى لة اليةن هيَزو بةربذيَرةكانةوةدةرةجنامى بةشداريثيَكردن و 
: يةكيَكة لة ثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستان كة بة طةورةترين ثاريَزطا لة هةريَمي كوردسـتان لـة رووة   سليَمانيـ 

 ممارةة دانيشتوانةوة ئةممار دةكريَت 
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 تيؤريناممة
 تؤرِة كؤمةآليةتيةكان، طةشةكردن و كاريطةريةكاني

 
 

 يةتيةكان:كؤمةآلتؤرِة 
شــت  و فراوانــى لــة كــةرتى كؤتاييــةكانى ســةدةة بيســت و ســةرةتاة ســةدةة بيســت و يــةك رِاثــةرِينيَكى ط لة

كــة بةهؤيــةوة توانــاة ثةيوةنــديكردن لــةنيَوان  ،مياة زانيــارة و راطةيانــدنى ممــارةيى بةخؤيــةوة بينــىتةكنــةلؤ
تاكةكان و دامةزراوةكاندا زياترو ئاسان بوو، ئةمـةش بـةهؤة بـونى تؤرِةكؤمةلَايةتيـةكان لةريَ ـةة بـةكارهيَنانى       

 .1اريةكان لةنيَوان تاكةكان و كةرتةرياوازةكاندا بةشيَوةيةكى كاراو ناوازةنيزا ءئةنتةرنيَت و طواستنةوةة بابة،
 
 يةتيةكان :آلديا كؤمةمي

يوةنـدة كـردن و طواسـتنةوةة    ةميديا كؤمةلَايةتيةكان ئامامةية بة بةكارهيَنانى ئةنتةرنيَت و مؤبايلى زيرةك بؤ ث
نيارةء بالَوكردنةوةة هةوالَء بابةتةرؤراورؤرةكان، هةروةك  ئامامةية بة ثيَ ة ئةليك ؤنيةكان و بةكارهيَنانى از

يــارة انزةكانــدا بةشــيَوةيةكى بــةرفراوان بــؤ وةرطــرتن و بالَوكردنــةوةة ز والــةنيَوهاوالَتى و تويَذةريائةنتــةرنيَت 
هــةروةك زؤريَــك لــة دامــةزراوةو كؤمثانياكــان بــؤ كــارة  ،يــةكانتيةآليــة كؤمةيرؤراورــؤرو ثــةرةدان بــة ثةيوةند
دةكـةن بـةوةة " كؤمةلَـة ثراكتيكيَكـى     ثيَناسـةة   (كـابالن و هـانل   ). بينيـوة  بازارِطةرة سوديَكى طةورةيان ليَ

ئةنتةرنيَتة لةسةربنةماة ئايدؤلؤمة وتةكنةلؤمة لةسةر ويَب، رِيَ ة دةدا بة دامةزراندن و طؤرِينةوةة ناوةرِؤك كة 
 " 2لةرِيَ ةة بةكارهيَنةرةوة دادةمةزريَت

و  ت لةميانـةة بةشـداربون  يةتيـةكان لـة خـةلَك و تـاك خؤيـةوة سةرضـاوة دةطريـَ       تؤرِةكؤمةآلثيَويستةبوتريَت كة 
ؤو لينك و كؤميَنـت و  يئةنتةرنيَت و دةست رتن بةسةر ناوةرِؤكى زانياريةكان و زيادكردنى ويَنة و ظيد بةكارهيَنانى

 .3كاردانةوة وةرطرةكانى ديكة
 

                                                           
 641، ل6731. باقر ساروخانى، جامعه شناسي ارطباتات، تهران، انتشارات اطالعات، 1
 81، ص 8001، اإلعالم اجلديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، عباس صادق. 2
جامعوة  ، رسواله غوري منشوور ،    نياسوي لودى الطالبوة اجلوامع    ية الووعي ال  ياالجتماعي على تنم مواقع التواصل ريتأث، دى شعوبي نور اهل و ميغزال مر. 3

 80، ل 8064، ةيق م العلوم اإلن ان، ة ية و االجتماعية العلوم اإلن انيكل، ورقلة  –قاصدي مرباح 
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 تؤرِةكانى ثةيوةندى كؤمةالَيةتى :

كؤمةالَيةتى داناوة، لةنيَوياندا مريةم نومار ثيَـى وايـة "   رِةكانى ثةيوةندة ةرةكان كؤمةلَيك ناساندنيان بؤ تؤتويَذ
ة وانن ثةيوةنـد ثرؤطراميَكة بةكاردةهيَنريَت بؤ بونيادنانى كؤمةلَ ةكان لةسةر ئةنتةرنيَت كة تيايدا تاكةكانى دةت

ــان"  ثيَ ــةة ئــةليك ؤن     دةرفــة، دةداتــة تاكــةكان كــة  بةيةك ةوةبكــةن بــؤ ضــةندين مةبةســتى ريــاواز "ي
ونتيَكى تايبة، بةخؤيان دابنيَن و تيايدا شتيَك لةبارةة كةسـايةتى و بؤضـونةكانى خؤيانـةوة نةنـة رِوو بـؤ      كائة

ــةثيَى س    ــاريكراو ب ــان دي ــةرفراوان ي ــةماوةريَكى ب ــاريكراو     ير ــتيَكى دي ــيَوةة ليس ــة بةش ــاريكراو  ك ــتميَكى دي س
دةكا، و دةرفةتى ئـةوةش دةرِةخسـيَنيَت كـة    ةندة لةطةلَيان ديارييوة دلَخوازةكانى خؤ، بؤ بونى ثةوبةشداربو

بتوانى ئةكاونت و بابةتةكانى هاوِريَكانت ببينـى، ئةمـةش بـةميكانيزم و نـاويَكى ديـاريكراو كـة لـة تؤريَكـةوة بـؤ          
 .1يةتى رياوازة "آلرِيَكى ديكةة كؤمةؤت

وةكانى ثيَ ـةة  وة بةشـدارب هةروةك ثيَناسة دةكريَت بةوةة " سيستميَكة لة تؤرِة ئةليك ؤنى كة دةرفة، دةدات
تايبــة، بــة خؤيــان هــةبيَت و لةرِيَ ــةة لينكــى ثيَكهاتةيــةكى كؤمةلَايــةتى ئةليك ؤنيــةوة ثةيوةســتدةكريَت بــة  

 2وةكانى ديكةوة كة بةاليةوةطرن و مةبةستدارن "وبةشدارب
ةوة بةسـ اون لةسـةر   ثيَ ةة ويكبيدياش بةم شيَوةية ثيَناسةة دةكا، " كؤمـةلَيَك ثيَ ـةة ئـةليك ؤن  و ثيَكـ    

هةمان خزمةت وزارة، كة دةتوانيت لة رِيَ ةة بةكارهيَنى ئةن نيَتةوة سةردانى بكةة، ئةو ثيَ انـة ئـةرك و رؤلَـي    
بـةكاردةهيَنريَت، هـةروةك   هـةروةها بـؤ كرِينـى كـاالَش     و آل رياواز دةبينن هةيانة بؤ كارة ريكالم و فرؤشتنى كـا 

وةكاندا، بـةم شـيَوةية ضـةندين تـؤرِة     واربدبؤ رِاطؤرِينـةوة لـةنيَوان بةشـ    وفتوطؤ هةنديَك لة تؤرِةكان بؤ ضاد و ط
رِة تايبـة، بـة ويَنـة يـان     ؤيةتى لة ميَر ناونيشـان و ميكـانيزم و تايبة ةنـدة ريـاواز كاردةكـةن وةك ) تـ      آلؤمةك

 ؤ يان تؤرِي طشتى و ....هتد(.يطفتؤطؤ يان ظيد
 

 طةشةكردنى تؤرِة كؤمةلَايةتيةكان :
انى زانكـؤ لـة نيَـو    كاتيَـك قوتابيـ   ،سةرةتا تؤرِةكؤمةالَيةتيةكان لة وياليةتةيةك رتوةكانى ئةمريكاوة سةرة هةلَدا

دروستكرا بؤ قوتانانـةكان و   8221ةتيش لة سالَى يوةنديان ثيَكهيَنا يةكةم  تؤري كؤمةالَيكى ثةخؤياندا تؤرِيَ
مـةريكى  ئةكانى ناوةنـدة  ةوةنديـ ي( ئةم تـورِة ثة Classmates.comثةيوةندة نيَوان قوتابيةكانيان بةناوة )

بة وياليةتةكان و وياليةتةكانيش بـة ناوضـةكانيان و هةرناوضـةيةكيش بـؤ ضـةند قوتانانةيـةك ثؤلَينكردبـوو كـة         
                                                           

 81، ص 8001، ع، عماناإلعالم اجلديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق للنشر والتوزي، عباس صادق. 1
 688هةمان سةرضاوة، ل. 2
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بةشيَوةيةك هةريةكيَك دةيتوانى قوتانانةكةي و هاوريَكانى قوتانانةكـةة   ،يةوةؤهةمويانى لة تؤرِةكةيا كؤكردب
 رِةيا بدؤزيَتةوة .ؤت لةم

(  SixDegrees.comيةتى ئةجنامدرا بـةناوة )   آلرِيَكى كؤمةؤدواتريش هةولَيَكى سةركةوتوة دروستكردنى ت
وو لـةنيَوان تاكةكانـدا بـة بـيَ     ةندة راستةوخؤ بيودابوو ئةمةش دروستكردنى تؤرِيَكى ثة 8221ئةويش لة سالَى 

وة دونيـاة  وو بة رِونةتةوةو ئاين، ئةمةش يةكةم  هةن اوة كرانةوة ببةرضاوطرتنى ئايديا و ئاستى زانستى و لة
يةتى بيَسنور، ئةم تؤرِة دةرفةتى بؤ هةركةسيَك دةرةخساند كة ئةكاونتيَكى تايبةتى هـةبيَت و  آلةندة كؤمةيوثة

لـةنيَوان   دواتـريش  تايبـة، بنيَريَـت بـؤ هاورِيَكـانى،     خاوةنى دؤسيةة تايبـة، بـة خـؤة بيَـت و بتوانيَـت نامـةة       
 ةتى تايبة، و طشتى دانران .آليضةندين تؤرِة كؤمة 8222 – 8221سالَةكانى 

ثيَشــوازة زيــاتر كــرا لــة تــؤرِة كؤمةالَيةتيــةكان لــة ريهانــدا ئةمــةش بــة    0222 – 0220لــةنيَوان ســالَةكانى 
بـوو كـة لةسـالَى    ( Friendsterشيَكى فراوان و كاري ةرة كؤمةالَيةتى، يةكـةم تـؤرِيش )  ؤرِشدةركةوتنى ضةند 

( بــوو كــة ئةنــدازيار )مــارك زوكربيَــر ( facebookوك ) ويســبةيــةتى فآلدانــرا، دوهــةميش تــؤرِة كؤمة 0223
دروستى كرد تاوةكو هاورِيَكانى كؤبكاتةوة لة زانكؤة هارفاردة ئـةمريكى كـة بةشـيَوةيةكى خيَـرا تـوانى فـراوان       

رِة تـر  ؤ( دا دوو تـ 0221رِة كؤمةالَيةتى، دواتريش لة سـالَى ) م  تؤةببيَت و تةواوة ريهانب ريَتةوةو ببيَتة يةك
ــةناوةكانى    )  ــران بـ ــيَوةية    My space, Beboدانـ ــةم شـ ــرا، بـ ــةرفراوانيان ليَكـ ــوازيةكى بـ ــة ثيَشـ ( كـ

 . 1ونورنيَتدا زؤربةيةتيةكان لة ناو تؤرة ئةنتآلتؤرِةكؤمة
 

 يةتيةكان:آلكاريطةرى تؤرِةكؤمة
ــة آلرِةكؤمةؤت ــةكان ل ــة     يةتي ــاك و كؤمةلَ  ــة ســةر ئاســتى ت ــدا كاري ــةرة طــةورةة ل ئاســتى ناوضــةيى و ريهاني

توانيويةتى طؤرِانكارة طةورة دروسـتبكا، ريـاواز لـة قؤنااـةكانى ثـَيش خـؤة، ئـةم كاري ـةرة و          ،دروستكردوة
 : 2طؤرِانكاريانةش ضرِكراوةتةوة لةسةر ضةند ب ؤرِيَك لةوانةش

 
 يةكةم. ب ؤرِة كؤمةالَيةتى 

ثيَكهيَنـانى هاورِيَيةتيـة و    ميانةة كؤمةلَايةتيةكانى تؤرِةكانى ثةيوةندي كورتدةكريَنةوة بؤ دوو بوار كة يةكب ؤرِ
 ونة لة كؤمةلَةكاندا، كة دةكريَت بةم شيَوةية نريَنة رِوو :وهةميشيان بؤ ئةندامبدوو

                                                           
 3،ص8068وليد رشاد زكي، نظرية الشبكات االجتماعية،. 1
جامعة ، رساله غري منشور ، نياسي لدى الطالبة اجلامعية الوعي ال ي مواقع التواصل االجتماعي على تنمريتأث، دى شعوبي نور اهل و ميغزال مر. 2

 80، ل 8064، ةيق م العلوم اإلن ان، ة ية و االجتماعيالعلوم اإلن انة يكل، ورقلة  –قاصدي مرباح 
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بــةرؤريَك  دروســتكردنى هاورِيَيــةتىيةتيــةكان كارئاســانيان كــردوة بــؤ  آلثيَكهيَنــانى هاورِيَيــةتى : تؤرِةكؤمة -
ةتى يـ رِانـةدا دوو رـؤرة يةكـةميان هاورِيَ   ؤةتيش لـةم ت يَيـ شويَنى كؤبونةوةة هاورِيَكان، هاورِ تؤرِةكان بونةتة

ن هةيـة لـة   ودان و بةشـداربو يـ و حالَةتةكـةدا طرن  وةتى خـةيالَى بـةالَم لةهـةرد   ياستةقينةو دوهةميشان هاورِيَرِ
 كة تؤرِةكان توانيويانة تيايدا سةركةوتوبن . ئاستى دونياة زانياريدا

بونـةوةو ثيَكهيَنـانى كؤمـةلَى    ؤوة بـؤ ك وئةندامبون لة كؤمةلَةكانـدا : تؤرِةكؤمةالَيةتيـةكان هـةليان رِةخسـاند     -
ون تيايانـدا، بةمنونـةة كؤمةلَـة و طروثـى تايبـةتى      ورياوازة خـاوةن ثيشـة و تويَـذة رياوازةكـان و ئةنـدامب     

انةيـةك يـان خوَينـدكارانى كؤليَـذ و زانكؤيـةك يـان كؤمةلَـةة تايبـةتى فؤتـؤطراو ريهـانى و           قوتابيانى قوتان
 ضةندين كؤمةلَةو طروثى رياواز لةسةر ئاستى والَ، و ناوضةو ريهان .

 
 دووةم. ب ؤرِة سياسيةكان:

ة وكاتــةوة بــةرِويةتيــةكانيش بيَــت دةرطــا دةآلون لــة هــةر طــروم و كةمةلَةيةكــدا بــا لــة نيَــو تؤرِةكؤمةوئةنــدامب
هةربؤيـة كاروبـارة سياسـي بؤتـة طـؤرِاويَكى بنـةرِةتى لـة         ،ون لـة كـارة سياسـي لـة ريهـانى زانياريـدا      وبةشدارب

رِة كؤمةالَيةتيــةكان بؤتــة كارايــةكى ياريــدةدةرة بــةهيَز بــؤ بــةرِيَوةبردن و  ؤهةربؤيــة تــ ،رِةكؤمةالَيةتيةكانــداؤت
 :1سيَ بوارو كايةة سةرةكيدا رِؤلَى بةرضاو دةطيَريَت ن لة كايةة سياسيدا بةتايبةتى لةوبةشداربو

ؤلَيَكى بةرضـاودةطيَرِن لـة دروسـتكردنى    يةتيةكان رِآلـ دروستكردنى رِاي شتى : طروثة رياوازةكانى نيَو تؤرِةكؤمة
ــي و        ــةة سياس ــان ثرؤس ــةكان  ي ــاندان و نارِةزايةتي ــي وةك خؤثيش ــةتى سياس ــديَ باب ــةر هةن ــتى بةرامب رِاي ش

ؤلَيَكى بةرضاو دةطيَرِن لة بان ةشةكان و بالَوكردنةوةة ثةيام و بةرنامة رِة كؤمةالَيةتيةكان رِؤردنةكان كة تهةلَبذا
 . 2سياسيةكان

ونـدا  ووة ئةجنامـدانى كـارة  هاوالَتيب  وونى طرطانةيي : تؤرِةكؤمةالَيةتيةكان دةرطايان بةرِوـ دةركةوتنى هاوالَتيب
ونيش الَتيبوانةيي، باسـكردنى بابـةتى هـاو   نى طرطوةوة كة ثيَى دةوتريَت هاوالَتيبوكردؤتةوة لة رِيَ ةة ئةنتةرنيَت

 تى سياسي .ديدارة بة ئةرك و مافى كؤمةالَيةاتة نيَو كايةسياسيةكةوةو ثةيوةندةمانب

ى لةسـةر  ؤلَيان طيَرِاوة لة طةشةكردنى كؤمةلَى مـةدةن يةتيةكان رِآلـ كارابونى رِؤلَى كؤمةلَ ةة مةدةنى: تؤرِةكؤمة
ياسـيةكان لةسةرئاسـتى نةتــةوةيي و لـةنيَو دونيـاة كؤمةالَيــةتى     سونــة هيَـزة  وئاسـتى ناوضـةيى و ريهـانى بؤمن   

                                                           
 86هةمان سةرضاوة ، ل. 1

 823، ص 0228، حممد أبو عامود، االتصال باجلماه  وصنع القرار السياسي ، دار الشروق للنشر والتوزيع القاهرة. 2



8 
 

نيويانة بةرنامةة خؤيان ثةخشبكةن، هةروةك سةنديكا و ريَكخراوةكانى ض  و تويَـذة رياوازةكـان   ارِةكاندا توتؤ
 . 1مةكانيان كؤبكةنةوةو كاري ةرة دروستبكةنلةم رِيَ ايةوة توانيويانة ضاالكانة كاربكةن و ئةندا

 
 :2تايبةمتةنديةكانى تؤرِةكؤمةالَيةتيةكان 

 ون لةسةر بابةتى هاورِيَكان .ون : بةشيَوةة هاندان لة بةشداربوبوربةشدا. 8

ون و بـؤ كارئاسـانى لـة طةيشـتنى كةسـيَك بـة يـةكيَكي  و        و. كرانةوة: يارمةتيـدةرة لـة كرانـةوة و بـةريهانيب    0
 تيَثةرِاندنى هةر بةربةستيَك و طؤرِينةوةة هةر زانياري و بؤضونيَك .

 دا .انوطؤ : رِةخساندنى دةرفةتى طفتوطؤ و بةشداري و كارليَككردن لةطةلَ رِووداوو هةوالَ و زانياريةكت. طف3

 . ناردنى نامة : دةرفةتى ناردن و وةرطرتنى نامة لةنيَوان دووكةسي ثةيوةنديدار .2

مةلَ ة نيَودةولَةتيةكانـةوة  ؤبؤ كؤمةلَ ة ناوضةييةكان بؤ ثةيوةنديكردن بة ك  ة : دةرفة، دةرِةخسيَنىَ. كؤمةل1َ
 دةربارةة بابةتة هاوبةشةكان .

 . تاو بةرمةوةندة لةميَر هةرناويَكدا كةبتةويَكردنى طروم و كؤمةلَةة رياوازة ه. كؤمةلَةكان : دروست6

 
 

 تؤرِةكؤمةالَيةتيةكان :ديارترين ثيَطةو 
 : facebookيسبووك ةف يةكةم/

يةكيَكة لة بةناوبان  ين تؤرِةكؤمةالَيةتيةكان كة ديارترين كاري ةرة كؤمةالَيةتى و سياسي هةيـة لةسـةر ئاسـتى    
داست  موسكوفيتز )وك بةهاوبةشى لةطةلَ هةريةكة لة وهةستا بة دروستكردنى فةيسب (مارك زوار ب غ)ريهان، 

ون لــةزاكؤة وبــ( مــارك زواــر)ون وهــاورِيَى خويَنــدكارة وكــة دوو ثســثؤرِة زانســتى كؤمثيوتــةرب  (يس هيــوزو كــ
رد ثاشـان فراوانكـرا بـؤ    ظـا اردة ئةمريكى، لةسةرةتادا ئةم تـؤرِة تايبـة، بـوو بـة خويَنـدكارانى زانكـؤة هار      ظهار

سـتاندفؤرد، دواتـر فراوانكـرا بـؤ هةرقوتابيـةكى       نت و دواتر زانكؤكانى ئيفي لـي  و كؤليَذةكانى ديكةة شارة بؤس
سـالَيةوة بيَـت، لـة     83وة وزانكؤيي لة ئةمةريكا و قوتابيانى ئامادةيي و دواتريش هةركةسيَك كة تةمةنى لةسةر

. هاوكـا،  ر لة مليارو نيويَـك بةكارهيَنـةرة  وك خاوةنى زياتويسبةئيَستادا و لة تةواوة ريهاندا تؤرِة كؤمةالَيةتى ف
وك رِووبةرِوة قةدةاةكردن بؤتةوة لة هةنـديَك لـة والَتـان وةكـو سـورياو ئيَـران و لةهةنـديَك كؤمثانياشـدا         وبيسةف

 .  3وك بةكاربهيَنن لةبةرئةوةة كاتيان ليَدةطريَتويسبةفةرمانبةران ريَ ةيان ليَ  اوة كة ف
                                                           

 88هةمان سةرضاوة، ل . 1

 5، ص 8061ماعي، إبراهيمأمحدالدوي،  شبكاتالتواصالالجت. 2

 www.expandcart.com، 8061 . احصائياتوسائاللتواصالالجتماعى3
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اِطةياندنى بينيوةو لةطةلَ بالَوكردنـةوةة  ورةة رةةندية كؤمةالَيةتيةكاندا رِؤلَيَكى طووك هاوكا، لةطةلَ ثةيويسبةف
هةوالَةكان بةشيَوةيةكى خيَراتر دياردةة رؤمنامةوانى هاوالَتيشى هيَناية ئاراو هةرتاكيَك دةتوانيَت دةسثيَشخةرة 

 . 1بكا، لة طةياندن و بالَو كردنةوةة رِاستةوخؤة رِوداوةكان ثيَش كةنالَة رؤمنامةوانيةكان
تؤرِة وةكدةرفةتيَكى كاري ةر بةكارهيَنراوةو بؤ يةكـةااريش لـة هةلَبذاردنـةكانى سـالَى     لةبوارة سياسيشدا ئةم 

هةربابةتيَكى ديكةة سياسي طةرميش زياد لةهةر ميديايةكى تر لـة   ،ة سةرؤكايةتى ئةمةريكا بةكارهيَنرا 0221
شـداو بةتايبـة، لـة    ائيَستوك لةسةر ئاستى ثةجيةفةرمى و نافةرميةكان طفتوطؤة لةبارةوة دةكريَـت، لـة   ويسبةف

 . 2وك رؤلَيَكى طةورة دةطيَرِيَتويسبةلة ميانةة ثرؤسةكانى هةلَبذاردن ف ةراِستوالَتانى ئاسياو رؤمهةالَتى ناو
 : 3وكولة ئيَستادا فةيسب

مليــار  8.2مليــار بةكارهيَنــةر، رؤمانــةش  0.0وك مان انــة دةطاتــة وممــارةة بةكارهيَنــةرة ضــاالكى فةيســب -
 بةكارهيَنةرة ضاالكى رؤمانة .

 وك دادةبةزيَنريَت .ومليؤن ويَنة لة فةيسب 322ؤميَك ورِوهةم -

 ئةكاونت دروستدةكريَت . 1وضركةيةكدا وبةشيَوةيةكى ريَذةيي لة هةم -

 سالَيداية . 32بؤ  01وك تةمةنيان لةنيَوان وبةكارهيَنةرة فةيسب %32بةرِيَذةة  -

 1ؤيـة بةشـيَوةيةك رؤمانـة دةطاتـة     يبةكارهيَنةران  لةسـةر سـةيركردنى ظيد  وكدا زؤرترين خواستى ولة فةيسب -
 مليار بينةر.

 
 :Twitterتويتةر  دووةم/

زة ثيَشكةش يةتي لة ريهاندا كة ضةندين خزمةت وزارة ناواآليةكيَكة لة بةناوبان  ين تؤرِةكانى ثةيوةندة كؤمة 
ديارترينيان نوس  و تيَكست " تغريد" كة رِيَ ة بة بةكارهيَنةر دةدا، كة تيَكسـتيَك كـة   بة بةشداربوانى دةكا،، 

ثيـت بالَوبكاتـةوة يـان وةك نامـةة تايبـة، بنيَريَـت يـان وةك طفتوطـؤة خيَـرا           012لة بةرزترين حالَةتدا ب اتـة  
دورسي و نـو  اـالو و بيزسـتون     راك )دامةزريَنرا لةاليةن  0226ئةجناميبدا،. ثيَ ةة تويتةر لة ئادارة سالَى 

يـةوة و كاري ـةرة   ؤ، لةماوةيةكى كةمدا و لة تةواوة ريهاندا سةدان مليؤن بةكارهيَنةرة لـيَ كؤب (و ايفان ويليامز
ــ    و زؤرة لةهــةمو ــ   بوارةكانــدا دانــا بةتايبــة، لــة كاي ة نــاويَكى ديــارة  ةة سياســيدا بةشــيَوةيةك تويتــةر بوب

                                                           
 647، ص 8006، حممد أبو عامود، االتصال باجلماهري وصنع القرار ال ياسي ، دار الشروق للنشر والتوزيع القاهر . 1

 11، ص  8068، 6تكنولوجيا وسائل االتصال اجلماهريي،دار أسامة للنشر،عمان،ط، جمد اهلامشي . .2

 www.expandcart.com، 8061 . احصائياتوسائاللتواصالالجتماعى3
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ة سةرضاوةة سةرةكى هةوالَة بةثةلةكان بةورِادةيةة كة لـةرِؤمة  و بوو ب 0286ةكانى ئةمريكا لةسالَى هةلَبذاردن
 .  1مليؤن ( ثؤست لةبارةة هةلَبذاردنةكانى سةرؤكايةتى ئةمريكا بالَوكرانةوة 22هةلَبذاردنةكةدا )

 :2لةبارةة تويتةرةوة
 مليار . 8.3ريَذةة بةكارهيَنةرانى رؤمانةة تويتةر دةطاتة  -

ــة ئيَســتادا تويتــ  - ــة، كــة    332ةر ل ــة   12مليــؤن بةكارهيَنــةرة ضــاالكى مان انــةة هةي ــة وياليةت مليؤنيــان ل
 يةك رتوةكانى ئةمريكان .

ى تويتــةر رؤمانــة هــةزار ثيَ ــةة نــويَ 262مليــؤن، و رؤمانــةش  822بةكارهيَنــةرة ضــاالكى رِؤمانــة دةطاتــة  -
 دروستدةكريَن.

 " بلَاو دةكريَنةوة . مليؤن  و هةفتانة ملياريَك بابة، " تغريد 822نة ارؤم -

 

 ئينست رام:  -3
دامـةزراوة   0282رِيَكى كؤمةالَيةتيشة لة ئؤكتؤبةرة سـالَى  ية بؤ طؤرِينةوةة ويَنة هةروةك تؤثرؤطراميَكى خؤرِاي

وكةوة بةس اوةتةوة، رِيَ ة بةبةكارهيَنةرانى دةدا، كة ويَنـة و ثارضـة   ويسبةو لة ئيَستادا بة تؤرِة كؤمةالَيةتى ف
 يةتى ديكة .ن لة ضةندين خزمةت وزارة كؤمةالَبردابنيَن و بةشدا ظيديؤ

 : 3لةبارةة ئينست رامةوة
 مليؤن بةكارهيَنةرة ضاالكى رؤمانةة هةية . 122لة  ئينست رام  زياتر -

 مليار ويَنة بلَاوكراوةتةوة . 22لة دامةزراندنيةوة  -

 مليؤن ويَنة لة ئينست رام دادةنريَت . 21رؤمانة  -

 مليار اليك و كؤميَنت ئةجنام دةدريَت . 2.0رؤمانة  -

ة بةكارهيَنــةران  % 30ســالَيداية و  02بــؤ  81زؤربــةة تةمــةنى بةكارهيَنــةرانى ئينســت رام لــة نيَــوان   -
 خويَندكارة زانكؤن .

 
 
 
 

                                                           
 هةمان سةرضاوة. 1
 هةمان سةرضاوة. 2
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 ئاسايشي كؤمةآليةتي
دابينكردنــي لــةناو تيايــدا تــاك و دةولَــة، ثيَكــةوة بةشــدارو شــةريكن لــة  كة كــة ضــةمكيَئاسايشــي كؤمةآليــةتي 

كؤمةلَ ةيةكدا، بةشيَوةيةكي وابةستة و بيَ بضران و دوركةوتنةوة لة يةك ، لة حالَةتي ناسةقام  ي ئاسايش لـة  
كؤمةلَ ادا هةردووال بةرثرسياريةتي دةكةويَتة سةر شانيان و دةكةونة بةر زيانةكاني ئـةو نائاراميـة، لـة ئيَسـتادا     

ؤلَكردني دةسـةآلتداران بةسـةر كؤمـةلَ ادا، ضـةندين بزووتنـةوة و ريَكخـراوة       بةهؤي كةم بونةوةة توانـاة كـؤن   
رؤراورؤر بؤ ثاراستين ئاسايشي كؤمةآليـةتي دَينـة ئـاراوة، بـؤ ئـةوةش روبـةرووة هـةر هؤكاريَـك دةبنـةوة كـة           

بــة ئاسايشــي كؤمــةلَ ا ناتــة مةترســيةوة، دةســتيان داوةتــة كؤمةلَــة كاريَــك كــة وا لــة خــةلَكي بكــةن هةســت  
 سةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي كؤمةلَ اكةيان بكةن.

لةاليةكي ترةوة ئاسايشي كؤمةآليةتي بةتةواوةتي ثةيوةستة بة ئاسايشي سياسـيةوة، بـةآلم ناتوانريَـت بوتريَـت     
كة بةتةواوة ئاسايشي كؤمةآليةتي يةكسانة بة ئاسايشي سياسي، ئاسايشـي سياسـي ثةيوةنديـدارة بـة طـروم و      

سياســيةكان و سيســتمي دةولَةتــدارة و ئايدؤلؤميايــةك كــة دةولَــة، و حكومــة، ثــةرةي ثيَــدةدةن و دامــةزراوة 
ثشـــتيواني دةكـــةن، بـــةآلم ئاسايشـــي كؤمةآليـــةتي ثةيوةســـتة بـــة مانـــةوةو ثايـــةدارة طـــروم و ريَكخـــراوة   

يةكثارضــةيي و كؤمةآليةتيــةكان و بةشــداريان لــة بــ و ئةنديَشــةة ئةنــداماني كؤمــةلَ ا و ثاراســتين فةرهــةن  و  
 1ثيَكةوة ميان، لة هةموو ئةمانة بة شوناسي كؤمةلَ ةيةك ناو دةبريَن.

لة ئةمرِؤدا لةبارةة ئاسايشي كؤمةآليةتي و ضةمكي ئاسايش ثيَناسةو باسي رياواز لة ئارادا هةن، هةنديَك لةوانة 
ئةوةيـة كـة هةسـت و ئـابورِووة     دةيبةستنةوة بة ئاسايشي تاكةوة و بةرؤريَك ثيَيان واية ئاسايشي كؤمةآليـةتي  

تاك لة كؤمةلَ ادا ثاريَزراو بيَت و نةكةويَتة بةر زيادةرِةويةكاني تاك و طروم و دةزطـا رياوازةكـاني حكـومى يـان     
ئةهلي. هةنديَك تيَرِوانيين تر اليان واية كة مةبةست لةو ئاسايشة هةمان ئاسايشي كؤمةآليةتية، واتة ريَكخسـنت و  

سايش لة كؤمةلَ ادا بةرؤريَك بيَت كة تيايدا مالَ و طياني خةلَكي لة كؤمةلَ ادا ثاريَزراو بيَت، بونيادي سيستمي ئا
لةم تيَرِوانينةوة ثاراستين طيـان و سـاماني خـةلَكي لـة بةرثرسـياريةتية يةكةمينـةكاني هـةر كـةو و دةولَـة، و          

 2حكومرِانيَكة.

                                                           

 ،تهران، 3، 1منوچهر لرنی، جامعه شناسی امنیت، فصلنامه مطالعوات امنیوت اجتماعی، سال دوم، شماره  ،حسین مصلحتی. 1
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ن لة تايبة ةنديةكاني و بنـةما بنةرةتيـةكاني لـة بةرانبـةر     ئاسايشي كؤمةآليةتي تواناة كؤمةلَ ةية بؤ بةرطريكرد
هةموو ئةو طؤرِانكارة و هةرِةشـانةة كـة رِووبـةرِووي كؤمـةلَ ا دةبنـةوة، ئاسايشـي كؤمةآليـةتي كاتيَـك هةسـ           

 .1ثيَدةكريَت و دةردةكةويَت كة كؤمةلَ ا هةست بةوة بكا، كة شوناسي لة بةردةم هةرةشةداية. 
ةتي وةك ثةيام و خواستيَكي كؤمةآليةتي لة هةر كؤمةلَ ةيةكدا، هؤكاريَكة بـؤ دةسـتةبةركردني   ئاسايشي كؤمةآلي

سةرمايةة كؤمةآليةتي بؤ تاكةكاني كؤمةلَ ا و بةشدارة بةرفراوانيان لـةناو كؤمةلَ اكةيانـدا، هةرضـةندة ضـةمكي     
ئاسايشـي كؤمةآليـةتي كـة هةنـديَك     ئاسايش ويَنةيةكي زهين طش  الي تاكةكان دروستدةكا،، بةآلم لةبنةرةتدا 

رياي دةكةنةوة لة ئاسايشي نةتةوةيي و ئاسايشي طشي لةبنةرةتدا سـةقام  ي ئاسايشـي مـاددي و مةعنةويـة     
 2بؤ تاكةكاني كؤمةلَ ا.

 
 ديدطا جياوازةكان لةبارةى ئاسايشي كؤمةآليةتيةوة

دةبيَتة ثيَداويس  تاكيَكي كؤمةلَ ة كة ئـةو  ( ئاسايشي كؤمةآليةتيى كاتيَك BARBEN BUZANبارب  بوزان )
 ، ئـةو ثيَـي وايـة تاكيَـك لـة كؤمـةلَ ادا خـؤي بـة )ئيَمـة( ناسـاند و          ئةنداميَكي كؤمةلَ ةكةة بزانيَـت  تاكة خؤي بة

بةر كؤمةلَ ادا هةس  بةرثرسياريةتي هةبوو خؤي بةخاوةن ئةرك و ماف زاني ئـةوا ثاراسـ  سـةروة، و    لةبةرام
 ي ئةو دةبيَتة ئةو كارةة كة بة ئاسايشي كؤمةآليةتي ناو دةبريَت.سامان و طيان

يي تاكـةكاني كؤمـةلَ ا بةيـةك ةوة و تيَكـداني شوناسـي      كـة ببيَتـة هـؤة تيَكـداني وابةسـتة      هةر بؤية هةرشـتيَك 
 .  3كؤمةآليةتي ئةوة دةبيَتة هةرِةشة لةسةر ئاسايشي كؤمةآليةتي

يةنةوة ليَك دةدةنةوة )عيين و زهين( ثيَيـان وايـة   الشي كؤمةآليةتي لة دوولة اليةكي ترةوة )بورزان و وير( ئاساي
كردنيـان   نوة بـ و ئةنديَشـةوة توانـاة ئـةزموو    وكة هةرِةشةكاني سةر ئاسايشي كؤمةآليةتي بةرؤريَكن كة لـة رِ 

ئـةو ثيَـي وايـة    شةو زهنةوة دةناسييَنَ ، كردني سةقام  ي ئاسايش لة ئةنديَهةية، )بوزان( سةرةتاكاني دةستثيَ

                                                           

محسن نیازی و الهام شفایی مقدم و یاسمن شادفر.  بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماع ، .  1

 830، ص  2232فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم
ماعی شهروندان شهر سردشت. ابراهیم پور، رحمت و محمود علمی،. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بوا احسواس امنیت اجت. 2

 12، ص8322فصلنامه مطالعوات جامعوه شناسوی ، سوال هفوتم ، شماره بیست و ششم
باری بوزان. مردم، دولتها و هوراس . ترجموه پژوهشوکده مطالعوات راهبوردی ، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات . 3

 3، ل 8311 .راهبردی
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ووة ئةنديَشـةوة بضـنة نيَـو بابةتـة     لـة رِ  ،كاراكتةرةكاني نيَـو بابـةتي ئاسايشـي كؤمةآليـةتي دةتـوانن كـار بكـةن       
رياوازةكاني ئاسايشي كؤمةآليةتي و دةتوانن اليةنةكاني بونياد يان تيَكداني ئاسايشـي كؤمةآليـةتي بناسـنةوة و    

 .1ي ئاسايشي كؤمةآليةتي بناسنةوةام  هةموو دياردة هةرةشة ئاميَزةكان بؤ نا سةق
ةتي ئاسايشـي كؤمةآليـةتي ثيَناسـةة    نس  كؤمةلَناسيةوة برِوانينة بابـ وان ةة زا)ئال ويرو( ثيَي واية ئةبيَت لة رِ

دةولَـة، و كؤمـةلَ ا(   وو، هةربؤية ئاسايش بة بابةتيَكي دواليةني )بكةين، ثاشان ديدطاو بؤضونةكاني تر نةينة رِ
بةر هةرشتيَك كـة شوناسـيان ناتـة    امضونكة الي واية تاكةكاني كؤمةلَ ا ناتوانن بيَهةلَويَست بن بةر يَت،دةناسيَن

بةر هةرِةشة و ئـةو كـارة بدةنـة دةسـت دةولَـة،، هةربؤيـة بةشـدارة تـاك و كؤمـةلَ ا لـة بةرقـةراري ئاسايشـي             
 .2ةنيَكي طرن  و كاري ةر دةزانيَتكؤمةآليةتي بة الي

هـةروةها ئاسـايش    ا بؤ هاوآلتيـاني كؤمةلَ اكـةة،   ي واية ئاسايش يةكيَكة لة هةلَبذاردةكاني كؤمةلَ)رليب( باوةرِ
وني هةرةشةو ترو لةسـةر تاكـةكاني كؤمـةلَ ا ثَيناسـة دةكـا،. ثيَـي وايـة لـة رِوة زهـين و ئةندَيشـةوة           وبة نةب

يان، ئةطـةر ضـي لـة هـةردوو اليـةني      وني ترو و هةرِةشة لةسةر موئارامي و نةب بة ئاسايش بريتية لة هةستكردن
)عيين و زهين(يةوة ئاسايش وابةستةة يةك ة، بةآلم باسكردن لة ئاسايش لة اليةني زهين يةوة زياتر ريَي باو 

 .3و طفتوطؤية
ئاسايشي كؤمةآليةتي هةستكردنة بة نةبوني تـرو و   ة ويَ  هةستكردن بة سةقام  لةم رِوان انةوة دةتوان  بلَ

 مـرؤظ ةسةر ميان و ساماني تاكةكاني كؤمةلَ ا و ثاراستين تايبة ةندي و شوناسى كؤمةآليةتي وبـةهاي  ةشة لهةرِ
 و مافة بنةرةتيةكاني تاك لة ناو كؤمةلَ ادا .

( لةسةر بنـةماة تيـؤري )فةرهـةن ي و ئايـدؤلؤمي( ميـديا و ثةيوةنديـة       LOUIS ALTHUSSER)لويي التوسر 
ي حوكمـدارين كـة   دةسةآلت ةزةتي هيَدامةزراوة ئايدؤلؤميةكان ئامرازطةليَكي بنةرِكؤمةآليةتيةكان وةك بةشيَك لة 

وة وثيَشكةشكردني ويَنةو ثةيامي مةبةسـتدار، سيسـتمي ريهـاني يـان كؤمةآليـةتي لـةرِ      و وو رِئةتوانن بة خستنة
 .4ديَشةوة راريَكي تر بسازيَننةوةئةن

                                                           
ود. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بوا احسواس امنیت اجتماعی شهروندان شهر سردشت. ابراهیم پور، رحمت و علمی، محم. 1

 222، ل8322، فصلنامه مطالعوات جامعوه شناسوی ، سوال هفوتم ، شماره بیست و ششم
یت بوی،  حسین زاده، علی حسین و حسینی، سیده هاجر. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر امنن سید عبدالحسین. 2

 11، ل  8312 .،زمستان 2،شماره  82سال  .اجتماعی. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی
 821، ل8312 .مسعود چلبی،.تحلیل اجتماعی در فیای کنش. تهران، نشر نی. 3
 31، ل 8311 ..زمسوتان و بهار 26حسن روحانی، رسانههای گروهی و امنیت ملی. راهبورد . شوماره  4



14 
 

تـرو ئاميَزةكـان دةبيَتـة مؤديَـب و بـةرةو هةلَكشـان دةرِوا،،       كاتيَك كة سود وةرطرتن لة ثةيامة ميديايي تونـدو  
ون دةضـيَت، ئاسـايي بونـةوةة خشـونة، و     وهةستيارة و توندي مامةلَةة وةرطر لة ناو كؤمةلَ ادا بةرةو زيـاد بـ  
ةوشـ ء مرؤييـةكاني نيَـو كؤمـةلَ اش بـةهؤي      توندئامؤيي لةاليةن وةرطرانةوة بةرةو زياد بوون دةضيَت و بـةها رِ 

يي بة ناثةسـةند نيشـان دةدةن   ؤمؤييةوة بةرةو طؤرِان دةضن،  ئةو بةها و هةلَويَستانةة كة توندئاموةةو توندئائ
 بةرةو كةم بونةوة كاري ةري خؤيان لةدةست دةدةن.  

تـة  ئةم تيؤرة ثيشاني دةدا، كة ميديايةك كة تونـدئامؤيي بـةبيَ هـية بةربةسـت و رِيَ ريـةك نيشـان دةدةن دةبيَ      
بةر بة هةموو دةركةوتة خراثةكاني ئةو توند ئامؤيية بيَباك دةكـةن،  لـة   مايي وةرطرةكاني و ئةوان بةراهؤي طومرِ

بةر بة دةركةوتـة خراثـةكان لـة كؤمـةلَ ادا ني ـةراني ثيشـان نـادا، و ئـةو بابةتانـةة ال          مئةجناميشدا وةرطر بةرا
كؤمةلَ ادا و ئاسـايش نـاتوانيَ لـةو كؤمةلَ ايـةدا      ئاسايي دةبيَتةوة، هةر ئةمةشة بنةماي سةرهةلَداني نائارامي لة

 . 1سةقام   بيَت، الني كةم هاوآلتيان ناتوانن  هةست بة ئاسايش بكةن لة ناو كؤمةلَ اكةياندا
، ثيَيان واية كة يةكيَك لة ريَبازة اون بة طةورة تاوان ناساني ميديا( كة ناسرTAYLOR & HALE)تيلو رو هيب 

ثشتئةسـتورة بـةوةة كـة هةسـتكردن بـة      ئارامي و ئاسايشي كؤمةآليةتيـةوة  هةستكردن بة تيؤريةكان لة بارةة 
يَـي، ئةمـةش   بةر بة تاوان و تاوانكارة يان دةرضـوون ل منةوةة تاكة بةراووبونائارامي كؤمةآليةتي بةرهةمي روبةرِ

ــةهؤي بيســنت و رِيَ  ــتيةكان،   ب ــديا طش ــدي و مي ــرة ثةيوةن ــاني ت ــاند  كارةك ــياندا نيش ــتنةلةنيَويش ووة رِان و خس
ةتةكاني نا ئارامي و بونيادي نا ئارامي كؤمةآليةتي كاري ةرة رِاستةوخؤ لةسةر وةرطر ثيشان دةدا، لةبارةة حالَ

ــار     ــا ئ ــة ن ــةة ك ــةو بابةتان ــانكردني ئ ــاريكردن و دةستنيش ــيَن  دي ــاد دةن ــةلَ ادا بوني ــة كؤم ــةندة وا امي ل ، هةرض
 كي كاري ةرين لةسةر تاك بـؤ دروسـتكردني نـا ئـارامي كؤمةآليـةتي و     نيشاندةدريَت كة ئةو حالَةتانة بةشيَكي بضو

 .2تيَكداني ئاسايش لة كؤمةلَ ادا
( لة يةكيَك لة ليَكؤَلينـةوةكاني كـة لةسـةر وآلتـاني ريهـاني سـَيهةم ئـةجنامي        DANIEL LERNER)دانيب لرنر 

ــةكيَك لــةو ئةجنامانــة كاري ــةرة ميــديا ك   ؤمةآليةتيةكانــة لةســةر طــؤرِاني  داوة  طةشــتوةتة ضــةند ئــةجناميَك، ي
تة هؤي ئاشنايي و ناسـاندني  كؤمةلَ اكاني ريهاني سيَهةمدا بؤ ني ئةو رِاطةياندنةكان لةوئةنديَشةة تاك، بة بؤضو

، نيشانيشي بـدةن  وةة ئاس  ضاوةرِوانيةكاني ئةوانتوانا و زةمينةرياوازةكاني والَتاني ثيَشكةوتوو و بةرزكردنة
                                                           

 .همایش ملی احساس امنیت. تابستان  :حیدرخانی، هابیول. اینترنوت و چوالش هوا ی امنیتوی . خورم آبوادجلیل عزیزیو . 1

 21، ل 8328
 830، ل 8312 .سیدمحمد دادگران، مبانی ارتبار جمعی. تهران: انتشارات فیروزه. 2
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ن، ئةمةش وادةكا، كة تاكةكاني وآلتاني ريهـاني سـيَهةم خؤيـان    هاني سيَهةم ضةند بيَ توانااني ريكة كؤمةلَ اك
 بيَبةشــبوونةةةزايي و خؤبةكــةمزاني و ، ئــةم نــارِكانيان بــةرزتر بكــةوةةزايةتيــةبــزانن و دةن ــي نارِ بيَبــةشبــة 

كاندا ديَتة بةرهةم ئةبيَتـة  كؤمةلَ اكؤمةآليةتي و تواناكاني كؤمةلَ اكاني ريهاني سيَهةم كة لة ئةجنامي بةراوردي 
 .1و تيَكداني ئاسايشي كؤمةآليةتي هؤي نائارامي

 

 رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة بةرقةراري ئاسايشي كؤمةآليةتي
اي رِ مةآليـةتي و ئاسايشـي سـازيَنةرةكاني   ووة بةرنامة سياسي و كؤرِاطةياندن بةطش  رِؤلَيَكي طرن  لة خستنةرِ

وني خيَـراو  وةنـدةدا ميـدياكان بـة لةبةرضـاوطرتين فراوانبـ     ون و ئاشـكراية لـةم نيَو  ت، ئةوةة كـة رِو طش  دةبينيَ
ة ضةنديةتي و ضؤنيةتيةوة، لـةكارة خؤيانـدا دةتـوانن هـةم هةرِةشـةيةكس بـؤ سـةر ئاسايشـي         ووبةرضاويان لةرِ

 كؤمةآليةتي و هةميش هةليَكس بؤ بةرسةقام  كردني ئاسايشي كؤمةآليةتي.
ؤلَيَكــي هاوميــاني لةطــةلَ مرؤظةكانــدا دةبيــنن، مرؤظــةكان دةخةنــة نيَــو ياكان بةدريَــذايي ميــاني مرؤظايــةتي رِميــد

لـةدايك   دنيـاي ميـديادا مرؤظاكـان رـاريَكى تـر     طةجنينةة زانياريةكانـةوة، بةشـيَوةيةكي تـر دةتـوان  بلَـيَ  لـة       
و فةرهـةن    بـاوةرِ ورِؤلَيَكي بةرضاو لة طؤرِاني ب و دةبنةوة و بةهاو عادا، و تةقاليدي نويَ وةردةطرن، ميدياكان

 دةبينن.
ــدياكان لةرِ ــتكةر مي ــتيدا دروس ــة       و بونياد اس ــردن ل ــؤ رِيَ ريك ــارن ب ــدا هؤك ــةلَ ئةوةش ــت  و لةط ــةرة رِاة طش ن
اي ش ، بةيةك ووشة دةتـوانن سـةبارة، بـة ب كردنـةوةو ريهـانبيين تـاكي كؤمـةلَ ا كاري ـةرة         دروستكردني رِ

ن ريهـانبيين مرؤظـةكان زؤر بةتونـدي شـوَينكةوتةة كـارو ثـةيامي ميدياكانـة، لـةدنياي نويَـدا بـةبَي           ؤدابنيَن، ضـ 
ميـدياكان بةطشـ  و    شبةشداركردني ميديا لـة هـةر كاريَكـدا نـاتوان  هـية كاريَـك بةبةرهـةم ب ةيـةن ، ئـةمرِؤ         

ة دياريكراوو كاري ةرن، ثيَ ـةة تايبـةتيان هةيـة لـة     كاني كاريانةوةتؤرِةكؤمةآليةتيةكان بةتايبة، بة هةموو اليةن
كؤمةلَ ادا، طرن  ين ئةركي ميديا بريتية لة ئةركي تةرفيهية،، خؤشـي بةخشـي، زانيـارة طةيانـدن و فةرهـةن       

بـة   وة كة ئـةو رـؤرة رِاطةياندنـة   ؤلَي كاري ةرة تؤرِةكؤمةآليةتيةكان وايكردوسازي كؤمةآليةتية. ريَبةريَكردني رِ
ةرترين هؤكارة بةرقةراري ئاسايشـي كؤمةآليـةتي و سياسـي و نةتـةوةيي وابةسـتةيي خـةلَك بـة كؤمـةلَ او         كاري 

كي زؤر كاري ةريان هةية لـة  رؤرة ميديا طشتيانة رِؤلَيَهةروةها ئةو روبارةكاني كؤمةلَ ا بناسريَن، بةشدارة لة كا

                                                           
 677هةمان سةرضاوة ، ل. 1
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. ميــديا لــة 1ئاسايشــي كؤمةآليــةتي هةيــةريَبــةريَكردني بةرنامــةة سياســي و ئاسايشــي و بةشــدارة خــةلَك لــة 
ووة طرن ــي و بــةهاة بابــةتيَكي رِاوانكردنــي زةمينــةة طشــ  بــؤ خســتنةني و فروعــةق ســةقام  ي ثةيوةنــدة

كؤمةآليةتي  رِؤلَي سازَينةريان هةيـة، لةسـةر بنـةماة ئةمـةش، تؤرِةكؤمةآليةتيـةكان وةك ميديايـةكي بـةرفراوان        
ي ثةيوةســت بــة ي طــةورةو بضــوك و طةيانــدني زانياريــةكانووداورفراواني هــةوالَ و رِلــةناو خةلَكــدا بــة رِومــالَي بــة

ي و بةشـدارة لـة   ، تاوان و ثيَشكةشـكردني بابـة، و بةرنامـةة خوازراويـان لةسـةر فيَركـار      ئاسايشي كؤمةآليةتي
ي لــةبار بــؤ ســتين ســامان و طيــاني تــاك. بــةرؤريَك زةمينةيــةكئاســايش و تةنانــة، فيَركردنــي شــيَوازةكاني ثارا

دانيَكي بـةرفراوان بـؤ طفتوطـؤي    ةكؤمةآليةتيـةكان بونةتـة مةيـ   اريكردني خـةلَك برِةخسـييَنَ، تؤرِ  هاوكارة و بةشـد 
وانن ثةيوةندي دروست بكةن و ان كة لةو رِيَ ةيةوة هةمووان دةتوان تاكةكاني كؤمةلَ ا لةسةر بابةتة رياوازةكنيَ

وان مرؤظةكاندا تيَ ةيشنت و ثيَك ةيشـنت دروسـت دةبيَـت و ئةشـيَ     لةنيَوطؤرِ بكةن، بةهؤي ئةمةشةوة زانيارة ئالَ
امؤيي يان نةرمونياني لةنيَو كؤمةلَ ادا بؤيةك  و بـة ثـةيامي ريـاواز ب وازنـةوة، ئةمـةش ريهـانيَكي نـويَي        ئتوند

 . 2ت و ناطوجنيَتكردنةوةة ميديا نارِةخسيَةو رِ ندروستكردوة كة تيايدا دةركرد
ــةمرِؤدا زؤر دموارن و بونةتــة  شــيَرة     و لةنيَميــدياكان بةطشــ ــة دنيــاي ئ ويشــياندا تــؤرِة كؤمةآليةتيــةكان ل

دووسةرة، كة هةم ئةتوانن دةركةوتةة باشيان هةبيَت وةهةميش دةركةوتةو كاري ةرة خـرام، لـةم رِوان ةيـةوة    
 ثيَكـةوةيي تاكـةكان لةاليـةن    و بةشـدارة   ميدياكان بونياد و طوزةرة ضةسثاندني ئارامي و ئاسايشي كؤمةآليةتي

ئةتوان  بلَيَ  ميديا لـة   هةميش بة ثيَضةوانةوة، بة رؤريَكووة باشةدا ببةن وةبابةتة رياوازةكاني كؤمةلَ ا بة رِ
بونيادي فةرهةن ي و ثاراستين بةها كؤمةآليةتي و مرؤييةكان و ثيَوةميان و ئـارامي كؤمـةلَ ادا بةدريَـذايي ميَـذوو     

 . يان هةبيَت وةياخود كاري ةرة خرامو دةشتوانن كاري ةرة باشهةم توانيويانة
لـــةنيَو سيســـتميَكي ثيَكـــةوةيي و هاوكـــاري لـــةنيَو ميـــديادا بةرقـــةراري ضةســـثاندني ئاسايشـــي كؤمةآليـــةتي  
ضاوةرِوانكراوة، بةآلم لة بيَسةرةوبةرة كارة ميديا و رِيَكنةخسـتين ميـديا و كارةكـاني لـة ضوارضـيَوةة ئيتيكـي       

ني ئــارامي ويــةتي و ياســا و رِيَنماييةكانــدا، تــرو و هةرِةشــة بــؤ ســةر ئاسايشــي كؤمةآليــةتي و تيَــك ضــو كؤمةآل
و ديـدو بؤضـوني خـاوةن تيـؤر و      ووكؤمةآليةتي ثيَشبينيكراوة، هةربؤية بةلةبةرضاو طرتين ليَكؤلَينةوةكاني ثيَشـ 

ني هؤكارةكاري ةريـةكاني ضةسـثاندن يـان    كة شـارةزاة ديـاريكرد   ةثسثؤراني بوارة ميديا وكؤمةلَناسي و ئةوانة
                                                           

سال هشتم،  تخت،یپا سیپل یانتظام دانشی تخصصو -یصلنامه علمف ،یاجتماع تیفرحناز. نقش رسانهها در امن ،یمصطفو. 1

 881 ، ل8322 ، 2شماره 
 (45. )ساروخاني، سةرضاوةي ثيَشوو ل 2
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ك لـة ميـديا   لةسةر كاري ةري بةشـيَك يـان رؤريـَ    نةماني ئاسايشي كؤمةآليةتيةن لة هةر كؤمةلَ ايةكدا دةشيَ كار
بكةين بؤ زانيين كاري ةري ئـةو ميديايـة لـة سـةقام  ي لـة ئاسايشـي كؤمةآليـةتي ئـةو كؤمةلَ ايـة ئةمـةش لـة            

بةرؤريَك كة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان وةك ميديايةكي نويَ ضـيان   ،لَ ايةوة دروست دةبنهةس  تاكةكاني ئةو كؤمة
لـةنيَو كؤمةلَ اكةيانـدا يـاخود ضـى      كردوة بؤئةوةة كة خةلَكي هةست بة بةرقةراري ئاسايشي كؤمةآليةتي بكـا، 

 ةتة هؤي ئةوةة كة هةست بة نةبوني ئاسايشي كؤمةآليةتي بكا،.ئةو ميدياية بو
لة باسكردني هةست بة بةرقةرارة ئاسايشي كؤمةآليةتي هةست كردنة بـة ئاسايشـي طيـان و ئاسايشـي     ك بةرؤريَ

و سامان، ئاسايشي ثيَكةوةميان و طش  كؤمةآليةتي، لةبةرامبةر ئةمةشدا ميديايةك هةية لـةميَر نـاوة تـؤرِة     مالَ
وة ريـاوازةوةو بـةكاردةهيَنريَت بةرضـاو    ك هةن بةنالة كؤمةلَ اة ئيَمةدا ضةند رؤريَ كؤمةآليةتيةكان كة بةطش 

 ترينيان )فةيسبووك، تويتةر، يوتيوب، ....(
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 ثراكتيكنامة
 

 بةرقةراري ئاسايشي كؤمةآليةتي هةستكردن بة رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة
 الي هاوآلتياني شاري سليَماني  

 
ي تويَذينـةوة لـة   كةميتوَديَكى  تايبةتـة لـةبوار   دراوةوةصفي دا ئةجنامئةم تويَذينةوةية لة ميَر رؤشنايي ميتؤدة 

زانياريانـةي كـة ئاسـ  رِؤلَ و طرن ـي     ئةو ميدياو هةولَيَكي زانس  ريَكخراويشة بؤبةدةستهيَناني  سةر كاري ةري
 بابةتيَكي دياريكراو دياريدةكا، ، لةم ميتؤدةشدا ثةٍيرةوة ريَبازة رِووثيَوة )مسحي( كراوة.

سـالَ زيـاترة. بـؤ وةرطـرتين      81تياني شاري سليَماني كـة تـةمنيان لـة    كؤمةلَ ةة تويَذينةوةكة ثيَكديَت لة هاوالَ
ةة )مؤرطـان( بـؤ ديـاريكردني منونـةي     يَبازي و خشـت نةش بةرِيَكارة هةرةمةكي دةبيَت بةسود وةرطرتن لة رومنو

ة لـة فـؤرمي راثرسـي، ثرسـيارةكاني راثرسـيةكةش بـة       ئامرازي كؤكردنةوةة زانياريش بريتي ليَكؤلَينةوة دةبيَت.
ي بةدةسـت هيَنـاوة كـة     %10رِيَكارة تايبةتي راس  و ريَ  يدا تيَثةرِيون و بة رِيَكارو ياساي ئـةلفاي كرونبـا    

ِريَذةيةكي دروست بةخشة بة ثرسيارةكاني راثرسيةكة بـؤ شـيكارة زانياريـةكانيش سـود لـة ممـارةة دووبـارةة        
ئةجنامي كؤكردنةوةة زانيارةكان و شـةنو كـةوكردنيان لـةم    و رِيَذةة سةدي و ثلةبةنديان وةرط اوة. طؤرِاوةكان 

 ضةند خشتةيةة خوارةوةدا خراوةتة رِوو
 (1خشتةة ممارة )

 ثؤليين بةشداربواني راثرسي لة سةر بنةماة رِةطةز

 
 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 يةكةم  082 نيَر 8
 دووةم  861 مىَ 0
  %822 311 كؤ

 
ــذةة      ــةوةن كــة رِيَ ــةثيَي بنــةماة رِةطــةز نيشــاندةرة ئ ــان ب بةشــداربوانيي راثرســي تويَذينةوةكــة و ثؤلينكردني
بةشداربوامنان كة هةَلبذاردني بةشيَوةيةكي هةرةمةكي بووة بـة ثلـةة يةكـةم لـة رةطـةزة نيَـرن كـة ِريَذةكـةيان         

بةشداربوان. ئةم ئةجنامةة منونـةة  ي %16كةو كة بةرِيَذةة سةدة دةكاتة  311كةو لة كؤة  082دةطاتة 
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ماني بةرانبـةر بـة رةطـةزي مـيَ زيـاترة      يَتويَذينةوةكةة ئيَمة نيشاندةرة ئةوةية كـة رةطـةزة نيَـر لـة شـارة سـل      
 ، لة تةمةنيَكي دياريكراودا كة دابةشبوني بةشداربواني راثرسية لةسةر بنةماة تةمةن.%6بةرِيَذةة 

 

 (2خشتةة ممارة )
 بةشداربواني راثرسي لة سةر بنةماة تةمةنثؤليين 

 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 ضوارةم 81.2% 61 81-00 8
 يةكةم 08.1% 10 03-01 0
 سيَهةم 82.3% 10 01-30 3
 ثيَنجةم 88.3% 23 33-31 2
 دووةم 08.6% 18 31-20 1
 شةشةم %1.6 30 زياتر - 23 6
  %822 311 كؤ

 
سـالَة بـة    01-03ئةوةية كـة بةثلـةة يةكـةم بةشـداربوان تةمـةنيان لـة نيَـوان        ( نيشاندةرة 0خشتةة ممارة )

، كـةم ين  %08.6سـالَة بـة رِيَـذةة     20-31بة ثلةة دووةم بةشداربوان تةمـةنيان لـة نيَـوان     % 08.1رِيَذةة 
 .%1.6سالَ يان زياترة، بة رِيَذةة  23بةشداربوش تةمةني لة 

 (:3نةخشةة ممارة )
 ةكؤمةآليةتية رياوازةكان لة اليةن بةشداربواني راثرسي ليَكؤلَينةوةكةوةبةكارهيَناني تؤرِ

 )ئايا بةكارهيَنةرة تؤرِة كؤمةآليةتيةكاني(
 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 يةكةم %23.3 312 بةلَيَ 8
 دووةم %6.1 01 نةخيَر 0
  %822 311 كؤ

راثرســـيةكةمان بةكارهيَنـــةرة تـــؤرِة ( نيشـــاندةرة ئـــةوةن كـــة زؤربـــةة بةشـــداربواني 3نةخشـــةة ممـــارة )
 ي بةشداربوان %23.3كؤمةآليةتيةكانة بةرِيَذةة 
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 (4نةخشةة ممارة )
 خستنة رِووة زؤرترين بةكارهيَناني تؤرِةكؤمةآليةتية رياوازةكان لة اليةن بةشداربواني راثرسي 

 )بةزؤري بةكارهيَنةرة كام يةك لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكانيَ(
 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 ضوارةم %22.1 812 فةيسبووك 8
 يةكةم %6.3 00 تويتةر 0
 سيَهةم %82.1 10 يوتيوب 3
 ثيَنجةم %00 11 ئينستاطرام 2
 دووةم %1.0 01 تلي رام 1
  %822 312 كؤ

 

كةسـة لـة كـؤي     312( بةكارهيَنةراني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان كـة رِيَـذةيان   2بةثيَي زانياريةكاني خشتةة ممارة )
بةكارهَينـةرة تـؤرِي كؤمةآليـةتي فةيسـبوكن كـة زؤرتـرين ِريَـذةة بةشـداربواني          %22.1كةو بـة رِيَـذةة    311

لةة دووةم بةكارهيَنةراني ئينستاطرام ديَـت كـة   تؤرِةكؤمةآليةتيةكانن، كة بةزؤرة فةيسبووك بةكار دةهيَنن، بة ث
 %82.1، بـة ثلـةة سـَيهةميش تـؤرِي كؤمةآليـةتي يوتيـوب ديَـت كـة         %00بةزؤري بةكارة دةهيَنن كة رِيَـذةيان  

 لة ثلة كؤتاييةكانن. %6.3و تويتةر بة رِيَذةة  %1.0هةر يةكة لة تيلي رام بة رِيَذةة بةكارة دةهيَنن، 
 (:5نةخشةة ممارة )

 خستنة رووة كاتي تةرخانكراو بؤ بةكارهيَناني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان
 )رؤمانة ضةند كاتت تةرخانكردوة بؤ بةكارهيَناني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان(

 

 طؤرِاو ز
 كؤ زياتر - 6 1-6 3-2 8-0

 % دوبارة % دوبارة % دوبارة % دوبارة
 312 %88.1 22 %21 861 %01 21 %82.1 12 فةيسبووك 8
 312 %81.1 61 %80.1 21 %32 821 %32 831 تويتةر 0

 312 %08 10 %00 11 %01 21 %02 823 يوتيوب 3

 312 %82.1 10 %21.1 860 %08 10 %81 63 ئينستاطرام 2

 312 %1 81 %83 22 %82 66 %62 003 تلي رام 1
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كؤمةآليةتيـةكان زؤرتـرين كاتيـان بـؤ     ( رِوني دةكاتـةوة كـة بةكارهيَنـةراني تـؤرِة     1زانياريةكاني خشتةة ممارة )
 6-1ماوةة تـةرخانكراويان بـؤ بـةكارهيَناني فةيسـبووك      %21بةكارهيَناني فةيسبوك بةخةر  دةدةن بةريَذةة 

، ئةوانـةش كـة مـاوةة    %01كاتذميَر بةكاري دةهيَنن بةثلةة دووةم ديَن بة ريَذةة  2-3كاتذميَرة، ئةوانةة كة 
دةبن، كةم ين كةسانيَكيش لة شةش كاتذميَر زياتر فةيسبووك بـةكار   %82.1ك كاتذميَر دةدةنة فةيسبوو 8-0

 دةهيَنن.
سةبارة، بة بـةكارهَيناني ئينيسـتاطرام كـة بةثلـةة دووةم ديَـت لـة بـةكارهَيناني لـة اليـةن بةشـداربواني تـؤرِة            

كاتــذميَرة كــة  6-1كؤمةآليةتيــةكان زؤرتــرين كــاتي تــةرخان كــراو كــة زؤرتــرين بةشــداربوو بةخــةرري دةدةن  
ي  %08كاتـذميَرة كـة    2-3تؤماركراوة، بة ثةلةة دووةم كاتي تةرخان كراو بـؤ ئينسـتاطرام    %21.1بةرِيَذةة 

 بةكاربةرانن.
 0-8زؤربــةة بــةكار بــةراني يوتيــوب كــةم ين كاتيــان بــؤ بــةكارهيَناني يوتيــوب بةخــةر  دةدةن كــة لــةنيَوان  

دةبيَـت، رِيَذةيـةكي كـةمي     %01كاتذميَر بةكارة دةهيَنن رِيَذةيان  2-3، ئةوانةش كة  %02كاتذميَرة بةرِيَذةة 
 بةشدار بوانن. %08و لةو كاتةش زياتر  %00كاتذميَر بةكارة دةهيَنن كة  6-1ئةوان 

تةنها بؤ مـاوةة   %32بةكارهيَنةراني تؤرِةكؤمةآليةتيةكان كةم ين كا، دةدةن بة بةكارهيَناني تويتةر بةرِيَذةة 
 6-1كـاتي خـةرركراو لـة تويتـةر      %80.1كاتـذميَرة ،   2-3بؤمـاوةة   %32ميَر بـةكارة دةهيَـنن،   كاتذ 8-0

 لة شةش كاتذميَر زياترة. %81.1كاتذميَرةو 
كاتذميَر تل ـرام   0-8تةنها  %62بةكارهيَنةراني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان كةم ين بةكارهيَنةرة تيلي رامن بةرِيَذةة 

 بةكار دةهيَنن.
 (:6ممارة )نةخشةة 

 خستة رِووة رِادةة خؤثاريَزي لة بووبونةوةة مياني تايبةتي كةسةكان لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكاندا
 لةترسي بوو بونةوةة تايبة ةنديةكانت لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان( ؤثاريَزي دةكةيت لة مياني تايبة،)تا   رِادةيةك خ

 
 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 يةكةم %16 821 زؤر 8
 دووةم %03.1 10 تارادةيةك 0
 سيَهةم %02.1 18 كةم 
 2 2 2 هية 
  %822 312 كؤ
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( كة رِادةة خؤثاريَزي تاكي كؤمةلَ ا نيشان دةدا، بةرانبةر بوو بونةوةة بابةتـة تايبةتـةكاني   6خشتةة ممارة )

هةيـة بـة رِيَـذةة ريـاواز. بـة      كة ثةيوةسنت بـة ميـاني تايبةتـةوة، هـةموو بةشـداربوان خؤثاريَزيـان لـةو بابةتـة         
ي بةشـدار بـوانن، رِيَـذةة     %16رِيَذةيةكي زؤر بةشداربواني راثرسيةكة خؤثاريَزيةكي زؤريان لةو بابةتة هةية كة 

ــةن،    03.1% ــاريَزي دةك ــةك خؤث ــة       %02.1تارادةي ــةكيَك ل ــية ي ــة، ه ــةم هةي ــةكي ك ــان بةرادةي ش خؤثاريَزي
ئةمـةش نيشـاندةرة بـوني ترسـة الي هاوالتيـان لـة        بابةتـة نـةبيَت.   بةشداربوان نـةبوو كـة هـية خؤثـاريَزي لـةو     

 مومارةسةكردني مياني تايبةتي خؤيان لةبةر بالو بونةوةة لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان.
 

 (:7نةخشةة ممارة )
 خستة رِووة رِادةة هةستكردن بة بة ئاسايشي كؤمةلَ ا لة رِوان ةة تؤرِة كؤمةآليةتيةكانةوة

   ي ئاسايشي كؤمةلَ اكة، بكةيتَنيَو تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ضةند وا، ليَدةكةن كة هةست بة ناسةقامزانياريةكاني 
 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 يةكةم %28 821 زؤر 8
 دووةم %01 22 تارادةيةك 0
 سيَهةم %03 18 كةم 
 ضوارةم %1 01 هية 
  %822 312 كؤ

 
 

بة رشادةيةكي زؤر هةستكردن بة نا سةقام  ي ئاسايشي كؤمةلضـ ا لـة   ( 1بةثيَي زانياريةكاني خشتةة ممارة )
ثيَيـان وايـة كـة لـة تـؤرِة       %28تؤرِة كؤمةآليةتيةكانـدا دةخوَينرَيتـةوة و لـة تـؤرِة كؤمةآليةتيةكانـدا بـة ِريَـذةة        

ن وايـة ئـةو   ثيَيـا  %01كؤمةآليةتيةكان بة رادةة زؤر نيشاندةرة ئةوةن كة نا سةقام  ي كؤمةلَ ا بـوني هةيـة،   
ثَييـان وايـة ناسـةقاك  ي ئاسايشـي كؤمـةَل لـة نيَـو         %1بة رادةة كةم ئةوة دةبينن،  %03بابةتة تارادةيةكة، 

 تؤرِة كؤمةآليةتيةكان رةن دانةوةة نيية و كؤمةلَ ا  ئاسايشي سةقام  ة.
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 (:8نةخشةة ممارة )
 لة رِوان ةة تؤرِة كؤمةآليةتيةكانةوةخستة رِووة رِادةة هةستكردن بة بة ئاسايشي سةروة، و سامان 

نة هةوالَ و زانياريةكاني نيَو تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ضةند وا، ليَدةكةن كة هةست بة ناسةقام  ي ئاسايش و 
 ريَزراوة سةروة، و سامانت بكةيتَثا

 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 دووةم %01 21 زؤر 8
 سيَهةم %01 12 تارادةيةك 0
 يةكةم %30 888 كةم 
 ضوارةم %86 11 هية 
  %822 312 كؤ

 

( سةبارة، بة هةستكردن بة نا سةقام  ي ئاسايشي سةروةتو ساماني تـاك دةريـدةخا، كـة    1خشتةة ممارة )
ة ثيَيان واية كة كةم  تؤرِة كؤمةآليةتيـةكان وايـان ليَـدةكا، هةسـت بـة ناسـةقام  ي        % 30زؤرترين رِيَذة كة 

سامانيان بكةن، ئةوانةة ثيَيان واية كة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان زؤر رِؤلَدةبينن بؤ ئـةوةة كـة   ئاسايشي سةروة، و 
و ئةوانةش كة رايان وايـة تارادةيـةك تـؤرِة     % 01هةست بة نا سةقام  ي ئاسايشي سةروة، و سامانيان بكةن 

ثيَيـان وايـة هـية     %86ريَـذةة   ،%01كؤمةآليةيتيةكان لـةبارةوة رِؤَل دةبيـنن بـة ثلـةة سـَيهةم ديَـن بةِريَـذةة        
 حالَةتيك نية كة وا، ليَ بكا، كة هةست بة ناسةقام  ي ئاسايشي سةروةتو سامانت بكةيت.

 

 (:9نةخشةة ممارة )
 خستة رِووة رِادةة هةستكردن بة بة ئاسايشي طياني لة رِوان ةة تؤرِة كؤمةآليةتيةكانةوة

 وا، ليَدةكةن كة هةست بة ناسةقام  ي ئاسايش طياني  بكةيتَزانياريةكاني نيَو تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ضةند 
 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 سيَهةم %03 12 زؤر 8
 ضوارةم %02 18 تارادةيةك 0
 يةكةم %33 881 كةم 
 دووةم %02 11 هية 
  %822 312 كؤ
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ئاسايشـي طيـاني الي تـاك    ( سةبارة، بـة هةسـتكردن بـة نـا سـةقام  ي      2بةثيَي ئةجنامةكاني خشتةة ممارة )
ة ثيَيان واية كة كةم  تؤرِة كؤمةآليةتيةكان وايان ليَـدةكا، هةسـت بـة     % 33دةريدةخا، كة زؤرترين رِيَذة كة 

ناسةقام  ي ئاسايشي طياني بكةن، ئةوانةة ثَييان وايـة كـة تـؤرِة كؤمةآليةتيـةكان وايـان لَيناكـا، كـة هةسـت         
 %03، لـة ثلـةة سيَهةميشـدا كـة       %02ة لـة ثلـةة دوةمـدان بـة رِيَـذةة      بكةن ئاسايشي طيانيان لـة خةتةردايـ  

ئةوانةن كة ثَييـان وايـة زؤر هةسـ  نـا سـةقام  ي ئاسايشـي طيـاني لـة تـؤرِة كؤمةآليةتيـةكان دةبينريَـت و وا            
دةكا، هةست بـة نـا سـةقام  ي ئاسايشـي طيـاني بكـةيت، ثلـةة ضـوارةم ئةوانـةن كـة تارادةيـك هةسـت بـةو              

 .%02ةدةكةن رِيَذةطةة دةطاتة حالضةت
 (11نةخشةة ممارة )

  ئةو تؤرِة كؤمةآليةتيةة كة هةس  ناسةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي زياتر بة خةلضك دةدا،خستنة 
 َ(زياتر لة كام تؤرِي كؤمةآليةتيةوة هةس  ناسةقام  ي ئاسايش كؤمةآليةتي وةردةطري)

 
 

 ثلة % دوبارة طؤرِاو ز
 ضوارةم %12 022 فةيسبووك 8
 يةكةم %8.1 6 تويتةر 0
 سيَهةم %88 22 يوتيوب 3
 ثيَنجةم %0 1 ئينستاطرام 2
 دووةم %8.1 6 تلي رام 1
  %822 312 كؤ

 

( نيشـاندةرة ئةوةيـة كـة بةكارهَينـةراني تـؤرِة كؤمةآليةيتـةكان زيـاتر لـة تـؤرِي كؤمةآليـةتي           82خشتة ممارة )
، لةبرانبـةردا يوتيـوب   %12 فةيسبوكةوة هةستى ناسةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي وةردةطرن كـة رِيَذةكـةيان   

ئـةو زانياريانـة هةريـةك لـة ئينسـتاطرام و       ، هـةروةها هـةر بـةثيَي   %88بة ثلةة دوةم ديَت بة رِيَذةيةكي كـة كـة   
تيلي رام و تويتةر هةس  ناسةقام  ي زؤر بةكةمي دةبةخشت، بةو رؤرة بيَت ئةوان زياتر هةس  سةقام  ي 

 دةبةخشت بة ثيَضةوانةة فةيسبووكةوة.
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تـاك لـة كؤمـةلَ ادا    خستة رِووة ئةو هؤكارانةة كة دةبنة هؤي ئةوةة لة تـؤرِة كؤمةآليةتيةكانـةوة   سةبارة، بة 
هةست بـة ناسـةقام  ي ئاسايشـي كؤمةآليـةتي بكـا،، ئـةو هؤكارانـةش كـة دةبَيتـة هـؤي ئـةوةة كـة تـاك لـة               

لة ئـةجنامي ئاراسـتةكردني ثرسـيارة ئـةوةة كـة ئايـا ئـةو          كؤمةلَ ادا هةست بة سةقام  ي كؤمةآليةتي بكا،.
دةكةن هةسـ  ناسـةقام  ي ئاسايشـي كؤمةآليـةتي الي      هؤكارانة كامانةن وا لةتاك وا لة تؤرشةكؤمةآليةتيةكان

تاكي كؤمةلَ ا دروست بكةن، ياخود بة ثيَضةوانةوة، لةو وةآلمانةة كة دراونةتةوة و زؤر دووبـارة بونةتـةوة ئـةم    
هؤكارانة دياريكراون، بةرؤريَك هةر بةشداربويةك توانيويةتي زياد لة هؤكاريَـك ديـاري بكـا،، لـة خشـتةة ممـارة       

   بووة. %01ئةو هؤكارانة بةيانكراون كة رِيَذةة دووبارة بونةوةيان  (88)
 (:11نةخشةة ممارة )

خستة رِووة ئةو هؤكارانةة كة دةبنة هؤي ئةوةة لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكانـةوة تـاك لـة كؤمـةلَ ادا هةسـت بـة       
تاك لة كؤمةلَ ادا هةست ناسةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي بكا،، ئةو هؤكارانةش كة دةبيَتة هؤي ئةوةة كة 

 بة سةقام  ي كؤمةآليةتي بكا،

 ز
هؤكارة هةستكردن بة نا سةقام  ي ئاسايشي 

 كؤمةآليةتي لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكاندا
هؤكارة هةستكردن بة سةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي لة 

 تؤرِة كؤمةآليةتيةكاندا

 بالوكردنةوةة هةوالَي كوشنت لة ناو كؤمةلَ ادا 8
بووكردنةوةة ويَنةو هةوالَي خؤشي دةربرِين لة طةشت و 

 ظستيظالَ و ئاهةن ةكان
 نيشانداني بةردةوامي ضاالكية هونةرة و زانستيةكان بووكردنةوةة هةوالَي دزي و فراندن 0
 بينيين ضاالكية وةرزشيةكان بووكردنةوةة دانثيَدانانةكاني تاوانباران 3

 دراما توند ئامؤكان بووكردنةوةة طرتة ظيديؤي 2
خستنة رووة ضاالكي هيَزة ئةمنيةكان و دةس  كردني 

 تاوانباران
 دةرخسنت و نيشانداني كةساني دةست ثاك نوسيين كؤميَنت و ثؤس  هةرِةشةئاميَز 1

6 
وتين قسةة ناتةندروست و توند لة اليظي 

 هاوآلتياندا
خستنة رووة هةلَمةتةكاني هاوكاريكردن و خزمةت وزارة لة 

 نيَو كؤمةلَ ادا 

1 
نوسن و وتين وتارة بيَ ئوميَد كةرو باسكردن لة 

 دارماني كؤمةآليةتي
نوسيين كؤميَنت و ثؤس  دةو خؤشكةرانةو سوثاس وزارة 

 بةرانبةر بة يةك ة لة بابةتة كؤمةآليةتيةكاندا

1 
دةرامة، و هةمارةو  خستنة رووة مياني كةم

 نةخؤشةكان بةشيَوةة دلَهةميَنةر
 نيشانداني رِيَزطرتن لة بةها كؤمةآليةتي و مرؤيي و دينيةكان

2 
ثيشاندان و باسكردن لة فرِيَداني مناآلني ساوا 

 لةسةر شةقامةكان
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 دةرةجنام
 

 ليَكؤلَينةوةية ثيَي طةيشتوين بريت  لة:ئةو دةرةجنامانةة كة لة ئةجنامي شةنوكةوكردني زانياريةكاني ئةم 
 ـ زؤرتريين بةكاربةراني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة شارة سـليَماني تـؤرِي كؤمةآليـةتي فةيسـبووك بـةكار دةهيَـنن.      
ليَرةوةش دةطةينة ئةو ئةجنامةة كة هةستكردن بة نا سةقام  ي كؤمةآليةتي يـاخود سـةقام  ي لـة روان ـةة     

 نةوة بة زؤري لةسةر رِوثةرِة تؤرِي كؤمةآليةتي فةيسبوكةوةية.تؤرِةكؤمةآليةتيةكا
ِريَـــذةة هةســـتكردن بـــة نـــا ســـةقام  ي ئاسايشـــي كؤمـــةلَ ا لـــة رِوان ـــةة ثةيامـــة رياوازةكـــاني           ــــ 

ــةوة         ــؤرِة كؤمةآليةتيةكان ــة ت ــة ل ــةوةة ك ــةو ثةيامان ــان ل ــةرزة و هاوآلتي ــةكي ب ــةوة ِريَذةي تؤرِةكؤمةآليةتيةكان
كي وايــان ال دروســت دةبيَــت كــة طؤمةلَ اكــةيان ئاســايش تيايــدا بةرقــةرار نييــة، ئاسايشــي  وةريــدةطرن هةســتيَ

 كؤمةلَ اش بةشيَكة لة ئاسايشي كؤمةآليةتي و بنةمايةكي طرن يشة.
ـ هةستكردن بة بوني ترو و هةرةشة لةسةر ئاسايشي سةروة، و ساماني خةلَي رِيَذةيةكي بةرضـاوة، الي تـاكي   

رِةكؤمةآليةتيةكان نيشاندةرة حالَةتي ناسةقام  ي ئاسايشـي سـةروة، و سـاماني تـاكن لـة      هاوآلتي رِوثةرِي تؤ
 كؤمةلَ ادا، ئةطةر ضي بة بةراورد بة ئاسايشي كؤمةلَ ا رِيَذةيةكي كةم ة. بةالم بوني هةية.

ة هةريـةك لـة   ـ هةستكردن بة نا سةقام  ي ئاسايشي طياني لـة رِوثـةرِي تؤرِةكؤمةآليةتيةكانـةوة بـة بـةراورد بـ      
بنةماكاني ئاسايشي كؤمةآليةتي ) ئاسايشي كؤمةلَ او ئاسايشـي سـةروة، و سـامان( رِيَذةيـةكي كـةم ة تؤمـار       

ت بـةآلم بـةرادةة   يـَ كردووة، ئةطةر ضي رِيَذةكة هةر بةرضاوة و هةسـت بـة ناسـةقام  ي ئاسايشـي طيـاني دةكر     
 كةم  لة بنةماكاني ترة ئاسايشي كؤمةآليةتي.

ئةو تؤرِة كؤمةآليةتيةة كة هةس  ناسةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي نيشـان دةدا، تـؤرِي كؤمةآليـةتي    ـ زياتر 
هةس  سةقام  ي ئاسايشي  و تلي رام و تويتةررامبةر ئةمةشدا تؤرِي كؤمةآليةتي ئينستاطرام ةفةيسبووكة، لةب

 كؤمةآليةتي نيشان دةدا، بة بةراورد بة فةيس بووك.
كارانةش كة دةبنة هؤي بةخشيين هةس  ناسةقام  ي خؤيـان دةبيننـةوة لـة بـوو كردنـةوةة      ـ زياتري ئةو هؤ

هةوالَي ترو بةخش و كوشنت و برِين و دزي كردن و رفانـدن و دانثيَـداناني تاوانبـاران، لـة بةرانبةريشـدا خسـتنة       
و خؤشــي بةخشــيةكان  ضــاالكية كؤمةآليــةتي و زانســ  و وةرزشــةيرووة ضــاالكيةكاني هيَزةكــاني ئاسايشــي و 

 هةس  سةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي دةبةخشن
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 راسثاردةكان
 

نـاو  يَلة دةرئةجنامـةكاني ئـةم تويَذينـةوةوة تويَـذةران ئـةم راسـثاردانة بـة اليـةني ثةيوةنديـدار دةبةخشـن لـة ث           
 بةخشيين هةس  سةقام  ي ئاسايشي كؤمةآليةتي لةناو كؤمةلَ ادا.

ــة   ــردن ل ــرة ك ــ رِيَ  ــؤرِة     ـ ــة ت ــرِين ل ــةوالَي دزة و كوشــنت و ب ــةوةة ه ــوو بون ــارة و ب ــةة تاوانك نيشــانداني ويَن
 كؤمةآليةتيةكان بة كاراكردنةوةة داواكارة طش  و دةركردني ياساو رِيَنمايي تايبة،

ـــ بــرةودان بــة بــةردةوامي ضــاالكي خؤشــي بةخشــي و زانســ  لــة نــاو كؤمــةلَ اداو رِةنــ  دانــةوةة لــة تــؤرِة     
 يةتيةكاندا.كؤمةآل

 ـ رِيَ رة لة سوكايةتي بة بةها كؤمةآليةتي و مرؤيي و ئايين و نةتةوةييةكان لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكاندا.
ـ رِيَ رة لة بوو بونةوةة ئةو درامايانةة كة طرتةة توندوامؤيان تيَداية تا لـة تـؤرِة كؤمةآليةتيـةكان ثـةرةة ثـيَ      

 نةدةن.
ةر هةوالَيَكي ترسيَنةر كة بة درؤ يان بة زانيارة هةلَة لة تـؤرِة كؤمةآليةتيـةكان   ـ وةآلم دانةوة و رةد كردنةوةة ه

 بوو دةبيَتةوة لة اليةن اليةني فةرمي ثةيوةند دارةوة.
 
 
 

 ثيَشنيازةكان
 

تويَذةران بؤ دريَذةدان بة تويَذينةوة لةم بارةوة ثيَشنيازي ئةم تةوةرةو ناونيشانانة دةكةن بؤ تويَـذةراني دواتـر   
 كة كاريان لةسةر بكةن.

 
 ـ رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة ثةرةدان بة سةقام  ي ئاسايشي نةتةوةيي

 ـ رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة ثاراستين شوناسي كؤمةلَ ا
 ـ رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة ئارامي كؤمةلَ ا و طةشةة هةس  بةرثرسياريةتي كؤمةآليةتي
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