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 بەڵێننامە

بەكارهێنانی ئامرازەكانی )بریتییەله ناونیشانەکەى کە ماستەرنامەیە ئەم دەدەم بەڵێن من

 هەمووى ،(ێمی كوردستانهەركارگێڕى گشتیدا، لهپەیوەندییە گشتییەكان له میدیاىنوێ بۆ

 هەموو پێکردووە، ئاماژەم ئاشکرا بە جێگایانەى لەو جگە خۆمە، کەسى تاکە ڕەسەنى کارى

 باڵوم شوێنێک هیچله پێشتر و خۆمە سەربەخۆى توێژینەوەى ئەنجامەکان و نووسینەکان

 بەڵین وەربگرم. پێ بڕوانامەیەکى ئەوەى بۆ نەکردووە شوێنێکم هیچ پێشکەشى و نەکردۆتەوە

 ێت ئاماژەم بە سەرچاوەکەى کردووەوەرگرتب شتێکم جیگایەک لەهەر دەدەم
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 اریسەرپەرشتی ڕەزامەندى و پشتگیرى
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 (كوردستان میهەرێله گشتیدا،ی كارگێڕپەیوەندییە گشتییەكان له بۆمیدیاى نوێ  ئامرازەكانی

 تاقیکردەوە. ناوەرۆکەکەىله بوو، (داڵن ئیسماعیل مەولود) ناوى کە ەکەمانیقوتابی و خوێندەوە

 تێدایە.ی ڕاگەیاندن پسپۆرىله ماستەری بڕوانامەى پێداویستییەکانى کە دەدەین بڕیار ئێمە
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 بڕیاری شارەزای زمانەوانی

 

بەكارهێنانی ئامرازەكانی ( بە ناونیشانی )داڵن ئیسماعیل مەولودنامەی ماستەی قوتابی )

(. گشتیدا، لە هەرێمی كوردستانی پەیوەندییە گشتییەكان لە كارگێڕ میدیای نوێ بۆ

پێداچوونەوەی زمانەوانی بۆ كراوە ئەو هەاڵنەشی كە تێیدا بوو راستكراونەوتەوە، بەوەش 

 نامەی ماستەرەكەی لە رووی زمانەوانی و شێوازی دەربڕینەوە ئامادەیە بۆ گفتوگۆكردن.
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 هاوسەرەكەم كە هاوڕێ و هاوكارێكی بەردەوامی ژیانمە -

 هەردوو كوڕەكانم )رووار( و )رێنوێ( -

 سەرجەم مامۆستا بەرێزەكانی بەشی راگەیاندن -
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 سوپاس و پێزانین

نجام ئه توێژینەوەیە ئەم توانیم و پێبەخشیم تەمەنی كە ،سوپاس بۆ خودای پەروەردگار -

 .مبده

 یكهوهتوێژینه یارییرشترپهسه ركیئه (شیار مزەفەر عەلی)د.هۆ ڕێزبهبۆ  سوپاس -

 م.رتووە و ڕێنمایی زانستی پێبەخشیوگ ڕاوبۆچوونەكانمله ڕێزی گرت، ستۆئهله

ئەنجامدانی ئەو توێژینەوەیە هاوكاری بەڕێز )پ.ی.م.هەردەوان مەحمود( له بۆ وپـاسس -

 كردم.

 و رنجسه به كردووم، ڕێنماییان و بووینه هاوكارم یڕێزانهبه مامۆستا وئه بۆ سوپاس -

د. هێرش رەسوڵ، د.سامان جەالل،  ) كردووه ندمهوڵهده یانوهتوێژینه مئه كانیانتێبینییه

 د.سادق حەمەغەریب ، م.زاهیر حمدئەمین(

 .بووههاوكارو پاڵپشتم  میشههه كاننگاوههه مووههله ژیانم، ریهاوسه بۆ سوپاس -

رگێڕان وهله یه،وهم توێژینهنجامدانی ئهئهله كه مئازیزانه و دۆستو موو ئهسوپاس بۆ هه -

 .هاوكارم بوون ی زانستیرچاوهوانی و پێدانی سهزمانه یوهو پێداچوونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توێژەر                                                                             
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 پوختەی توێژینەوە

هاوكات لەگەڵ فەراهەمبوونی هەموو ئەو ئامرازە نوێیانەی تەكنەلۆژیای پەیوەندییەكان، بەاڵم 

 یكارگێڕدا بۆ پەیوەندییە گشتییەكانهێشتا بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ لە چااڵكی 

بۆیە لە گۆشەنیگای  گشتی تەم و مژاویە و روون نیە تا چ رادەیەك كەڵكیان لێ وەرگیراوە

وە، توێژەر لەم نامەیەدا بەشێوەیەكی زانستی هەوڵیداوە ئەوە روونبكاتەوە كە پەیوەندییە ئەمە

گشتییەكان تاچەند ئامرازەكانی میدیای نوێ بەكاردەهێنێت بۆ كارەكانی و چۆن سودیان لێ 

 وەردەگرێت و رێژە و چۆنیەتی سودوەرگرتن لێیان بخاتە روو. 

یەتی بەكارهێنانی یە لە زانینی ئاست و چۆنیبریتی ئەم توێژینەوەیە سەرەكی ئامانجی

گشتیدا.  یكارگێڕلە سیستەمی  پەیوەندییە گشتییەكانئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاروباری 

ئاستی شارەزایی كارمەندی پەیوەندییە گشتییەكان لە هەمبەر بەكارهێنانی  هەروەها

ی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ ئامرازەكانی میدیای نوێ ، گرینگترین لێكەوتەكانی بەكارهێنان

 كاروباری پەیوەندییە گشتییەكان.

هەوڵێكی ئەكادیمیە بۆ شرۆڤەكردنی پەیوەندی و كارلێك گرینگی ئەم توێژینەوە لەوەدایە، 

،زیاد لەوەش دەرخستنی لێكەوت و  پەیوەندییە گشتییەكانو ی نوێ لەنێوان میدیا

گشتی لە رووی  یكارگێڕنوێ لە سیستەمی  میكانیزمەكانی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای

 كارگێڕیتیۆری و شیكارییەوە. هەروەها گرنگە بۆ بەشی پەیوەندییە گشتییەكان لە سیستەمی 

گشتی لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان، كە لەو رێگەیەوە شارەزایی گرینگی 

ەتی یو چۆنی ە گشتییەكانپەیوەندییبەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ دەبن لە پرۆسەی 

 .بەكارهێنان و بەگەرخستنی لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانیان

ئەم توێژینەوەیە لە جۆری وەسفییە، توێژەر بەمەبەستی بەدەستهێنانی داتا و زانیاری ورد و 

پێویست سەبارەت بە بابەتی توێژینەوە میتۆدی رووپێوی بەكارهێناوە، كۆمەڵگە و نمونەی 



VIII 

 

ەوە بریتییە لە كۆی كارمەندانی بەشی پەیوەندییە گشتییەكان لەكۆی ئەو ئەم توێژین

 57وەزارەتانەی بەشی پەیوەندییە گشتییەكان لە پەیكەری وەزارەتەكانیان هەیە كە بریتین لە 

فۆڕمەكان دابەشكراون و كۆكراونەوە.  1/12/2019تاكو  1/11/2019كەس لە ماوەی نێوان 

نەوەی زانیارییەكان بریتین لە تێبینی، چاوپێكەوتن، فۆڕمی گرینگترین كەرەستەكانی كۆكرد

( پرسیاری سەرەكی پێكهاتووە. كەرەستە ئامارییەكان 17راپرسی، كە فۆڕمی راپرسییەكە لە )

( كە بۆ شیكردنەوەی داتاكان و دەرخستنی ئەنجامەكان SPSSوەك پڕۆگرامی ) 

 بەكارهاتووە.

بەشی یەكەم چوارچێوەی توێژینەوە و رەهەندەكانی ئەم توێژینەوەیە لە سێ بەش پێكهاتووە، 

توێژینەوە باسكراوە، لەبەشی دووەم كە لە سێ تەوەر پێكهاتووە هەریەك لە میدیای نوێ و 

 گشتی باسییان لێوەكراوە. كارگێڕیپەیوەندییە گشتییەكان و 

وە لەبەشی سێیەمدا كە الیەنی مەیدانی توێژینەوەكەیە باس لە رێكارەمەیدانییەكانی توێژینە 

كراوە لەگەڵ شیكردنەوەی داتا و خشتەكان كە لە رێگەی فۆڕمی راپرسی بەدەستهاتووە. لە 

كۆتایشدا دەرئەنجام و پێشنیارەكان خراونەتە روو. لە گرینگترین ئەو ئەنجامانەی كە ئەم 

 یە پێی گەیشتووە بریتین لە:توێژینەوە

لە نێوان كۆی ئامرازەكانی میدیای نوێ فەیسبووك بە زۆرترین رێژە بەكاردێت بۆ  .1

نی یانەوە، بە پلەی دووەم ئەپەكایكاری پەیوەندییە گشتییەكان لە الیەن كارمەندەكان

 .چات كردن دێت بەاڵم كەمترین ئامرازی بەكارهاتوو بریتییە لە پۆدكاست 

ەكە وێژراوان بەشداری دەكەن لە بەڕێوەبردنی الپەڕەی فەرمی دامەزراوزۆرینەی لێت .2

 نتانەی بۆی دێت نادەن.بەاڵم گرینگی بەو نامە و كۆمێ

                                                           
 )Package for Social ScienceStatistical ( (SPSS ,) پڕۆگرامێكی باڵوو پێشكەوتووی ئامارییە, بەكاردەهێنرێت بۆ

 ئەژماركردن و زانینی رێژەی سەدی و دووبارەبوونەوە وشیكردنەوەی داتا و ئامار و داتاكان.



IX 

 

ئامرازەكانی میدیای نوێ بەكاردەهێنێت بۆ جێبەجێكردنی  پەیوەندییە گشتییەكان .3

نەوە ئەركەكانی بە پلەی یەكەم بۆ دروستكردنی پەیوەندییەكان و ئەنجامدانی توێژی

 بە پلەی دووەم.

لە كاتی بەكارهێنانی  پەیوەندییە گشتییەكانگرینگترین ئەو ئاستەنگانەی دێنە بەردەم  .4

نەزانینی زمان، نەشارەزایی لە كارامەیی ئامرازەكانی میدیای نوێ بریتین لە )

شتی نەكردنی پتەكنیكەكانی ئامرازەكانی میدیای نوێ، نەبوونی بودجەی پێویست، پاڵ

 .پەیوەندییە گشتییەكانە لە دامەزراوەك

 دواتر توێژەر كۆمەڵێك پێشنیاری خستۆتەڕوو گرینگترینیان ئەمانەن:

بۆ زیاتر كارا بونی پەیوەندییە گشتییەكان و فراوانتركردنی كارەكەیان لە رێگەی  .1

ئامرازەكانی میدیای نوێ، پێویستە دامەزراوەكە بایەخ بە رۆڵ و ئەركی پەیوەندییە 

 زیاتر پاڵپشتیان بكات. گشتییەكان بدات و

پێویستە لەسەر دامەزراوەكە كێشەی دارایی بۆ بەشی پەیوەندییە گشتییەكان چارەسەر  .2

بكات، تاوەكو بتوانن پێویستییە سەرەكیەكان لە ئامێر و كەرەستەكان لە تۆڕی 

 ئینتەرنێتی خێرا و كۆمپیوتەر و مۆبایلی زیرك و ...هتد دابین بكەن.

 پەیوەندییە گشتییەكانەكە كەسانی پسپۆڕ و شارەزا لەبەشی پێویستە لەسەر دامەزراو .3

دابمەزرێنێت و تاڕادەیەكی باش شارەزاییان هەبێت لە چۆنیەتی بەكارهێنان و سود 

وەرگرتنی زیاتر لە ئامرازەكانی میدیای نوێ لە پێناو بەدەستهێنانی بەرژەوەندی 

 دامەزراوەكە.
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 پێشەكی

گەشەسەندنی تەكنەلۆژیای  ئامرازەكانی میدیای نوێ و سەرهەڵدانی ئینتەرنێت ولەگەڵ 

لە دامەزراوە  پەیوەندییە گشتییەكانگۆڕانكارییەكی بنچینەیی لە كار و ئەركی  ،زانیارییەكان

كان گشتییه ندییهیوهبواری په لهئامرازەكانی میدیای نوێ كارهێنانی به، رووی دا حكومیەكاندا

نجامی رهش، دهنوێیه كهكنیو تهخۆگرتنی ئه له بێت، بوو ههر دهك ههیهیویستێپ بووه

 یاریهی زانوهیاندن و خێرایی گواستنهكانی راگهروازهی دهی ژمارهندنی بێ پێشینهسهشهگه

هێنن، كاردهبهكان گشتییه ندییهیوهپه و دامەزراوانە بوو، كهی ئهبارهكان و قههتسردهبه

و ۆراوجۆربوونی ئهكان و جگشتییه ندییهیوهەكانی پهیی خودی بەڕێوەبەرایەتیبارهها قهروههه

 ندییهیوهكیەكانی پهالچا كردن و بەكارهێنان بوون لههنی پیادشایه ی كهیانهنوێ كنیكهته

فراوانتر  وەندییە گشتییەكانپەی. لەگەڵ ئەوەی میدیای نوێ بۆتە هۆی ئەوەی كاری كانگشتییه

زۆرێك لە كارەكانی ئاسانكاری  كردووە لە ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییەكان  بۆ بێت، بەاڵم

بەخێرایی و گەیاندنیان بە جەماوەری مەبەستتدار، هەروەها دروستكردنی پەیوەندییەكان لە 

وەكە لەو رێگای میدیای نوێ ئاسانترە و دەتوانرێ وێنەیەكی هزری ئەرێنی بۆ دامەزرا

رێگەیەوە دروست بكرێ. بۆیە ئەنجامدانی توێژینەوە لەو بوارەدا گرینگی خۆی هەیە. ئەم 

لە  پەیوەندییە گشتییەكانەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ ب)توێژینەوە بە ناونیشانی 

 لە شیكارییە -وەسفیتویژینەوەیەكی  (هەرێمی كوردستانحكومەتی لە  ی گشتیداكارگێڕ

و شێوازی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  و جۆر گرینگترین ئامانجەكانی دەستنیشانكردنی رێژە

ی پەیوەندییە گشتییەكانلە بەشی  گشتیدا کارگێڕیلە  پەیوەندییە گشتییەكانمیدیای نوێیە بۆ 

 هەرێمی كوردستان. حكوومەتیوەزارەتەكانی 

، بەو پێیەی میتۆدێكی گونجاوە لەگەڵ بەكار هێناوەلەم توێژینەوەیە توێژەر میتۆدی رووپێوی 

وێژینەوەیە دابەشی سێ بەش كراوە ئەو ئامانجانەی توێژەر هەیەتی لەم توێژینەوەیەدا. ئەم ت

ابەشی دوو تەوەر ی توێژینەوەكە، ئەویش دیبریتییە لە چوارچێوەی گشت كە بەشی یەكەمدالە 
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رەهەندەكانی توێژینەوە كە بریتین لە كێشەی توێژینەوە، بریتییە لە  كراوە: تەوەری یەكەم

گرینگی توێژینەوە، پرسیارەكانی توێژینەوە، ئامانجی توێژینەوە، چەمكەكانی توێژینەوە. 

باس لە الیەنی  دابەشی دووەملە  .كانی پێشوو باس كراونتوێژینەوەهەروەها تەوەری دووەم 

باسی هەریەك  یەكەم: تەوەری كراوە: ەرانەتەوتیۆری توێژینەوە دەكات، دابەشی سەر ئەم 

گرینگی و تایبەتمەندییەكانی ،  وتایبەتمەندی میدیای نوێو  سەرهەڵدانو  چەمك و پێناسەلە 

 وسیما، پێناسەو چەمكباس لە  دادووەم كراوە. لە تەوەری ئامرازەكانی میدیای نوێ

، پەیوەندییە گشتییەكانتایبەتمەندی كارمەندی ، ئەرك، ئامانجەكان، گرینگی، تایبەتمەندییەكان

لە باس دا سێیەم لە تەوەری كراوە.  پەیوەندییە گشتییەكانئامرازەكانی پەیوەندیكردن لە 

بەشی سێیەمی .كراوە گشتیدا کارگێڕیلە   پەیوەندییە گشتییەكانئامرازەكانی میدیای نوێ و 

رێكارییە مەیدانییەكانی  تەوەری یەكەم بریتییە لەتەوەر كە لە دوو  پێک هاتووە ئەم توێژینەوەیە

ی توێژینەوەو بوارەكانی نموونەتوێژینەوەكە، كە لە میتۆدی توێژینەوە، كۆمەڵگەی توێژینەوە، 

توێژینەوە، كەرەستەكانی توێژینەوە، پێوەری راستی، رادەی جێگیری، كەرەستە ئامارییەكانی 

لە خستنەڕوو و شیكردنەوەی  هاتووەپێک  دووەم:هەورەها تەوەری  توێژینەوەكە.

 زانیارییەكان . دواتر ئەنجامەكانی توێژینەوەكە و پیشنیارەكانی توێژینەوە خراونەتە ڕوو.

 

 



 

  یەكەم بەشی

 توێژینەوە ییگشت چوارچێوەی 

 توێژینەوە رەهەندەكانی یەكەم/ تەوەری

 كەتوێژینەوە كێشەی .1

 كەتوێژینەوە پرسیارەكانی .2

 كەتوێژینەوە گرنگی .3

 كەتوێژینەوە ئامانجەكانی .4

 كەتوێژینەوە چەمكەكانی .5

 پێشوو کانیتوێژینەوە دووەم/ تەوەری

 توێژینەوە كوردستانییەكان  .1

 عەرەبییەكان توێژینەوە .2

 تویژینەوە بیانییەكان .3
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 مكهشی یهبه

 یەكەم تەوەری

 كەتوێژینەوە رەهەندەكانی

 كەتوێژینەوە كێشەی .1

، پەیوەندی جۆرەكانیاورجۆ ئامێرە و زانیارییەكان تەكنەلۆژیای و تەكنەلۆژیا پێشكەوتنی

 بە و گشتی بە گشتییەكان پەیوەندییە چاالکییەکانی كارو سەر کردووەتە زۆریان ییكاریگەر

  .ەكانیحكومی ەدامەزراو كاری لە تایبەت

 تاكەكانی تەواوی لە نێوان نوێ میدیاى جۆرەكانیاورجۆ ئامرازە بەكارهێنانی زیادبوونی

 كۆمەڵگە. توێژەکانی بەگشت نماییەكانڕێ و زانیاری گەیاندنی لە كردووە ییئاسانكار كۆمەڵگە

 ئامرازە ئەو هەموو فەراهەمبوونی لەگەڵخۆی دەبینێتەوە كە  كێشەی ئەم توێژینەوە لەودا

 لە میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی هێشتا بەاڵم، پەیوەندییەكان تەكنەلۆژیای نوێیانەی

 ەكڕادەی چ تا نییە روون و ەیتەمومژاوی گشتی ىیكارگێر بۆ داپەیوەندییە گشتییەكان چاالکی

 ئایا لەوەی دەبێت بریتی توێژینەوە ئەم كێشەی گۆشەنیگایەوە لەم .ەڕاووەرگی لێ كەڵكیان

 بۆ ێننەهد بەكار میدیای نوێ ئامرازانەی ئەم گشتییەكان پەیوەندییە كارمەندانی تاچەند

 دا؟گشتی كارگێرى سیستەمی له كارەكانیان جێبەجێكردنی

 كەتوێژینەوە پرسیارەكانی .2

 وەاڵمدانەوەی بەدوای گەڕانە هەوڵی له توێژەر ،زانستی توێژینەوەیەكی هەر لە

 بریتیە، روو دەخاتە سەرەكی كیێرپرسیا توێژینەوەیەش ئەم .یتوێژینەوەكە پرسیارەكانی

 میدیای نوێ ئامرازەكانی له سوود پەیوەندییە گشتییەكان كاری له گشتی ىڕیكارگێ ئایا لەوەی

 ت؟ێروەردەگ

 ت:ێردەگ خۆله دیكە كیێرپرسیا چەند ئەمەش كە
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 بەكارهێنانی له هەیە كارامەییان و شارەزایی تاچەند ەكانیگشتی پەیوەندییە كارمەندی ئایا .1

 ؟میدیای نوێ ئامرازەكانی

 میانەی له دەبێتەوە پەیوەندییە گشتییەكان رووبەڕووی كە چین ئاستەنگانە ئەو .2

 ؟لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی

 پەیوەندییە پرۆسەی له چییە میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی لێكەوتەكانی .3

 ؟ لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان ی گشتیکارگێڕ بۆ گشتییەكان

پەیوەندییە گشتییەكان  چاالکییەکانیكارو لەبارترە بۆنوێ  كام جۆری ئامرازی میدیای .4

 ؟ لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان ڕی گشتیداێكارگ لە

 میدیای نوێڕێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  ئایا پەیوەندییە گشتییەكان توانیویەتی له .5

 کارگێڕیچوارچێوەی  ی ئاڵوگۆڕ لەگەڵ جەماوەری دەرەكی دروست بكات لهیپەیوەند

 ؟ لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان داگشتی

 میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی لە ڕێگەی توانیویەتی گشتییەكان پەیوەندییە ئایا .6

ی کارگێڕ چوارچێوەیله  بكات دروست نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ ئاڵوگۆڕ پەیوەندی

 ؟ لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان داگشتی

 كەتوێژینەوە ییگرنگ .3

 دەكەینەوە: چڕ خاڵدا دوو له توێژینەوە ئەم ییگرنگ

 پەیوەندییە گشتییەكان ییپسپۆڕ بواری دەچێتە، توێژینەوەیە ئەم زانستی الیەنی ییگرنگ: یەكەم

 هەروەها و پەیوەندییە گشتییەكان بواری له ی نوێمیدیا بەگەڕخستنی ییتنییەچۆ بە تایبەت

 پەیوەندییە و ی نوێمیدیا لە نێوان كارلێك و پەیوەندی شرۆڤەكردنی بۆ ئەكادیمیە هەوڵێكی

 ئامرازەكانی بەكارهێنانی میكانیزمەكانی و لێكەوت دەرخستنی لەوەش زیاد، داگشتییەكان

 ئەم لە ڕێگەی، شیكارییەوە و ییتیۆر رووی له گشتی کارگێڕی سیستەمی له میدیای نوێ

پەیوەندییە  كاری بەردەم كە دێتە دەبێتەوە روون بۆ بەربەستانەمان ئەو توێژینەوەیەوە

 .میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی میانیله گشتییەكان
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 گشتی کارگێڕی سیستەمی له گشتییەكان پەیوەندییە بەشی بۆ گرنگە توێژینەوەیە ئەم دووەم:

 گرنگی شارەزایی یەوەڕێگە لەو كە، كوردستان هەرێمی حكوومەتی وەزارەتەكانی له

 ییتنییەچۆ و پەیوەندییە گشتییەكان پرۆسەی له دەبن میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی

 ئەو ترینگرنگی لەوەش زیاد، ئامانجەكانیان بەدیهێنانی پێناو له بەگەڕخستنی و بەكارهێنان

 میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی میانەیله كە روون دەبێتەوە بۆ بەربەستانەیان

 چارەسەركردنیان. بوونیئاسانتر له دەبێت هاوكار ئەمەش، دەبێتەوە رووبەڕوویان

 كەتوێژینەوە ئامانجی .4

 كە سەرەكی ئامانجێكی بەدیهێنانی بۆ دەدات هەوڵ ،زانستییە هەنگاوێكی یەتوێژینەوە ئەم

 كاروباری بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی تینییەچۆ و ئاست زانینی) له ەیبریتی

لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی  داگشتی کارگێڕی سیستەمی له پەیوەندییە گشتییەكان

 ئەمانەن: كە هەیە الوەكی ئامانجی كۆمەڵێك توێژینەوەیە ئەم هەروەها .(كوردستان

 پەیوەندییە گشتییەكان بەشی كارمەندی ییلێهاتوو و شارەزایی ڕادەی خستنەڕووی -1

 .پەیوەندییە گشتییەكان كاروباری بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی بارەیله

 پەیوەندییە گشتییەكان كاری بەردەم دێتە بەربەرستانەی ئەو دیاریكردنی و زانین -2

 .میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی میانەیله

 پەیوەندییە كاروباری بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی كاریگەری ڕادەی زانینی -3

 گشتییەكان.

 پرۆسەی بۆ بەكاردێت زیاتر كە میدیای نوێ ئامرازەی ئەو جۆری دەستنیشانكردنی -4

 دا.گشتی کارگێڕیله گشتییەكان پەیوەندییە

پەیوەندییە  بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی شێوازی و تینییەچۆ زانینی -5

 دا.گشتی کارگێڕی له گشتییەكان

 دەرەكی جەماوەری و ەكەدامەزراو لە نێوان ئالوگۆڕ پەیوەندی بوونی ىڕێژه دیاریكردنی -6

 .میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی لە ڕێگەی
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 جەماوەری و ەكەدامەزراو لە نێوان ئالوگۆڕ پەیوەندی بوونی ىڕێژه دیاریكردنی -7

 .میدیای نوێ ئامرازەكانی رهێنانیبەكا لە ڕێگەی نێوخۆیی

 كەتوێژینەوە چەمكەكانی .5

ئەركێكی كارگێرى دياريكراوە كەیارمەتی  پەیوەندییە گشتییەكان :پەیوەندییە گشتییەكان -1

نێوان دروستكردنی پەیوەندی ئاڵوگۆڕ دەدات بۆ فەراهەمكردنی تێگەیشتن و هاوكاری له

بەڕێوەبردنی دامەزراوە و جەماوەر بەگشتی، ئەم پەیوەندییە یارمەتیدەرە له

ی ڕای زانین و وەاڵمدانەوەكێشەوگرفتەكان هەروەها یارمەتی دامەزراوەكە دەدات له

بەشە خزمەتگوزارییەكان دیاری دەكات و جگە ێتی هەریەك لهرگشتی، هەروەها بەرپرسیا

كارەكانی لەوەش توێژینەوە و پەیوەندی ئەخالقی وەك تەكنیكێكی سەرەكی له

  .(Tench , 2006, 5) بەكاردەهێنێت"

اوە بۆ ئەوەی رئەلیكترۆنی كەفەراهەمك وێبسایتیكۆمەڵێك بریتییە له " : میدیای نوێ -2

نێوان بۆچوون و ئەزمون و گۆڕانكارییەكان بكەن و پەیوەندی لهشت لهارتاكەكان گوز

، 2019)القحطاني  ئەو كەسانەدا دروست بكات كە گرنگی پێدانەكانیان لەیەكەوە نزیكە".

130) 

ێتەوە كە ئەنجامیان دەدات بۆ ردەگ حكوومەتو كارەكانی  چاالکی :ی گشتیکارگێڕ  -3

ناو بەڕێوەبردن و خزمەتكردنی كۆمەڵگە و جێبەجێكردنی سیاسیەتی گشتی دەوڵەت له

دا.هەروەها بە واتای بەڕێوەبردنی كۆی پڕۆژە حكوومەتدەستە و دامەزراوەكانی 

جەماوەر بێ لەبەرچاوگرتنی  پڕكردنەوەی پێداویستی پێناو لهدێت  حكوومەتگشتییەكانی 

 (Version ,2015, 17) رەوە.جەماوەهێنانی داهاتی تایبەت لهتبەدەس
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 دووەم یتەوەر

 ەكانوپێشو توێژینەوە

 توێژینەوە كوردستانییەكان .1

العامة في توظيف االنترنيت األنشطة العالقات توێژینەوەی بەهائەدین ئەحمەد محەمەد " /1

 2012الؤسسات االعالمية" زانكۆی سلێماني، 

هێنایە كایەوە و  پەیوەندییە گشتییەكان زانستیله نتەرنێت شۆڕشێكی بێ ئەندازەی یئ

لەم گۆشە نیگایەوە ، كرد پەیوەندییە گشتییەكانو ناوەڕۆكی كاری  روخسار گۆڕانكاری له

نتەرنێت یئ بەگەڕخستنیتی و چەندێتی بەكارهێنان و نییەچۆ بریتییە لهگرفتی ئەم توێژینەوەیە 

 ییچاالک له نتەرنێتیى لێكەوتەكانی ئاشكراكردنی ڕێژهئ بۆ پەیوەندییە گشتییەكان چاالکیۆ ب

 .داپەیوەندییە گشتییەكان

بۆ هەردوو  بەكار هێناوەتوێژەر هەردوو ڕێبازی شیكردنەوەی ناوەرۆك و رووپێوی 

 دەزگای خەندان و تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقی وەك كۆمەڵگەی توێژینەوە.

 ێت كە ئەمانەن:رخۆ دەگكۆمەڵێك ئامانج لهئەم توێژینەوەیە 

دیاریكردنی واقعی بەگەڕخستنی  له كە بەشداریانە یئاماژەگەلێكی زانستی گەیشتن بە .1

 ی دامەزراوەكانی ڕاگەیاندن.گشتییەكانپەیوەندییە  ییچاالکئامرازێك بۆ  وەكوو، نتەرنێتیئ

بۆ ئاسانكردنی كرداری پەیوەندیكردن و ، ئامانجدار بە دەرئەنجامیهەوڵی گەیشتن  .2

دامەزراوەكانی ڕاگەیاندن و بەكارهێنەرانی  نێوان ڕاگەیاندنكار لهله، پەیوەندییە گشتییەكان

 نتەرنێت.یكانی سەر تۆڕی ئنییەپێگە ئەلیكترۆ

ی دامەرزاوەكانی پەیوەندییە گشتییەكانئاشكراكردنی ئاستی هەڵسوكەوتی بەشی  .3

نتەرنێت و قۆستنەوە یبەكارهێنانی تۆڕی ئ لە ڕێگەیخۆی  یەکانیچاالکی لهڕاگەیاندن 

جەماوەری ئەلیكترۆنی بۆ پێگە  ی بەتەوكردنی پەیوەندپێناو پ لهوخستنەگەڕی 

ونیادنانی ناوبانگێكی باش و خوڵقاندنی وێنەی نتەرنێتیەكەی و هەوڵی شێلگیرانە بۆ بیئ

 هزری چاكی دامەزراوەكە الی جەماوەری دەرەكی.
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 لهكان نییەئەلیكترۆ پەیوەندییە گشتییەبەكارهێنانی  سنووریدەستنیشانكردنی  .4

ڕاگەیاندن و دیاریكردنی ئامراز و شێوازەكانی پەیوەندیكردنی  دامەزراوەكانی

نتەرنێت یتۆڕی ئ لە ڕێگەیو ئەركەكانی  چاالکینی جێبەجێكردئەلیكترۆنیانەی له

 دامەزراوەكە و دەرەوەیدا.له

 له پەیوەندییە گشتییەكاندەستنیشانكردنی ئاستی پشتبەستنی كادری بواری  .5

ان لەو چاالکییەکانی جێبەجێکردنی لهنتەرنێت یڕاگەیاندن لەسەر تۆڕی ئ دامەزراوەكانی

 یان ئەوانەی سەر بە، پێگە ئەلیكترۆنییە تایبەتەكاننتەرنێت و یتۆڕی ئ لە ڕێگەی، بوارە

 دەزگاكانیانن.

 ییچاالک ئەنجامدانی لهئاشكراكردنی ئاستی پشتبەستنی دامەزراوەكانی ڕاگەیاندن  .6

نتەرنێت و گرتنەبەری شێوازی زانستیانەی یتۆڕی ئ لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكان

 .دروست لەو بوارەدا

 و توێژینەوە بەدیهاتوون ئەوانەن:ئەنجامانەشی كە لەلەو دەر

 چەندین بواردا چەندین جۆر و له ئامرازێكی تەكنیكی هاوچەرخەو بە، نتەرنێتیتۆڕی ئ .1

پەیوەندییە  ییچاالک له بەرفراوانكی شێوەیە بەلەم ڕۆژگارەدا ، ێتردەهێن بەكار

بەكار یەك  وەكووكۆمپانیاكانەوە  دەزگا والیەن و دەزگاكانی ڕاگەیاندن له گشتییەكان

 .دەهێنرێت

كە  نییەتۆڕی ئینتەرنێت خاوەنی كۆمەڵێك خەسڵەتی تەكنیكی و خزمەتگوزاریی ئەلیكترۆ  .2

 دەزگاكانیوڕاگەیاندن له پەیوەندییە گشتییەكانالیەن كارمەندانی بواری كرێت لهده

دەزگای خەندان بۆ پەخش و باڵوكردنەوە بە  ڕاگەیاندنی عێراقی و تۆڕی) ڕاگەیاندن

ناوخۆو دەرەوەیدا و دەزگاكەیان له پەیوەندییە گشتییەكان چاالکی( بۆ ونەنمو

 بەگەڕبخڕێت.

 نتەرنێت ویدنەكانیان پەنا دەبەنەبەر تۆڕی ئدەزگاكانی ڕاگەیاندن بۆ ئەركە ڕاگەیان .3

 رووی له، ئەلیكترۆنی كە پێشكەشی جەماوەری تۆڕەكەی دەكەن باڵوكراوەی
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هەواڵ و زانیارییە جیاوازەكانی بوارو  له جۆراوجۆرەكانبەدەستهێنانی سەرچاوە 

 وەكووهەروەها بەكارهێنانی ، استەخۆركی ئاسان و شێوەیە بەتایبەتمەندییەكان 

ناساندنی جەماوەری ئەلیكترۆنی بە  بە مەبەستی، ئامرازێكی جاڕدانی ئەلیكترۆنی بۆی

 نوێیەكان. باڵوكراوەبەرنامە و 

 هەردوو سامپلی توێژینەوەكە بە له، پەیوەندییە گشتییەكانڕاگەیاندن و كارمەندان له .4

 خزمەتگوزارییە ئەلیكترۆنییەكان وەرنەگرتووە. یان لهسوودشێوەیەكی تەواو 

یی و نموونەو  بەرفراوان بە شێویەكیبەكارهێنانی خزمەتگوزاریی پۆستی ئەلیكترۆنی  .5

هەردوو  له پەیوەندییە گشتییەكاننی بواری ڕاگەیاندن و الیەن كارمەندائاستێكی بەرز له

چونكە ، ی دەزگاكانیانپەیوەندییە گشتییەكان چاالکیبۆ  ناوبراودەزگای ڕاگەیاندنی 

 نتەرنێت زۆرترین بەكارهێنانی هەیە.یئ تۆڕیلەهەردوو دەزگاكە 

دەزگا ڕاگەیاندنە بونیادنانی پەیوەندییەكان لەگەڵ یارمەتیدانی دەزگاكانی ڕاگەیاندن له .6

بونیادنانی پەیوەندیی هەروەها له، هاوشێوەكان و ئاژانسەكانی دەنگ و باسی جیهانی

كارلێكی ئەلیكترۆنی و پەرەپێدانی لەگەڵ جەماوەری تۆڕەكەی لەسەر وێب و 

 بەدەستهێنانی الیەنگیریان بۆی و خوڵقاندنی ناوبانگی باشی دەزگاكە الی جەماورەكەی.

 ومەتیحكە ل پەیوەندییە گشتییەكان چاالکییەکانی) واز حسن اسماعیلتوێژینەوەی ئا /2

 2015، زانكۆی سەاڵحەدین، كوردستان( توێژینەوەیەكی رووپێوی شیكارییە هەرێمی

 مەتیحكو دەكات له پەیوەندییە گشتییەكان یەکانیچاالکی لهئەم توێژینەوەیە باس 

ئەو  چاالکییەکانیواتە ئاماژەكردن بەسەرجەم ، كابینەی هەشتەمدا كوردستان له هەرێمی

 .پەیوەندییە گشتییەكانبەشی چاالكبوونی  یوەزارەتانە و چەندێت

دابەشكردنی  لە ڕێگەیبۆ  بەكار هێناوەلەم توێژینەوەیەدا توێژەر ڕێبازی رووپێوی 

 ە لهییكۆمەڵگەی ئەم توێژینەوەیە بریت.فۆڕمی راپرسی بەسەر سامپڵی توێژینەوەكە

 حكوومەتیوەزارەتەكانی  كۆی له پەیوەندییە گشتییەكانسەرجەم كارمەندانی بەشی 

 ( كارمەندە.55) كوردستان كە ژمارەیان هەرێمی
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 لە: ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بریتیە

وەزارەتەكان ئەنجام له پەیوەندییە گشتییەكانانەی بەشی چاالکیزانینی جۆری ئەو .1

 دەدات.

دیاریكردنی سروشتی ئەو كێشە و كەم وكوڕییانەی كەرووبەڕووی كارگێرى  .2

 كوردستان. هەرێمی حكوومەتیوەزارەتەكانی دەبنەوە له پەیوەندییە گشتییەكان

ان چاالکییەکانیبۆ  پەیوەندییە گشتییەكانزانینی ئەو شێوازو ئامرازانەی كەبەشی  .3

 بەكاریدەهێنێت.

 .پەیوەندییە گشتییەكانرگێرى بااڵ بۆ بەشی پێدانی كا گرنگیتی نییەزانینی چۆ .4

 .پەیوەندییە گشتییەكاندان بە الیەنی پسپۆڕی كارمەندانی بەشی گرنگیى زانینی ڕێژه .5

 بە كارەكانیان. پەیوەندییە گشتییەكانپێدانی فەرمانبەرانی  گرنگیشیكردنەوەی ئاستی  .6

 ن:ئەو دەرئەنجامانەشی كە لەو توێژینەوەیە بەدەست هاتوون ئەوانە

لەم توێژینەوەیەدا دەركەوتووە كە بەشی پەیوەندییەكانی سەرجەم ئەو وەزارەتانەی  -1

ئامانجێكی دياريكراویان هەیە كە ، یان هەیەپەیوەندییە گشتییەكانكە دياريكراون بەشی 

 هەوڵی بەدیهێنانی دەدەن.

یان پەیوەندییە گشتییەكانبەشی پەیوەندییەكانی سەرجەم ئەو وەزارەتانەی كە بەشی له -2

كوردستان دەركەوتووە هیچ پالنێكی تایبەتیان بۆ بواری  هەرێمی حكوومەتیهەیە له

هۆكاری نەبوونی پالنیش دەگەڕێتەوە بۆ نەشیاوی ، نییە پەیوەندییە گشتییەكان

هەمان كاتیشدا بەشی له، و كەسانی پسپۆڕ پەیوەندییە گشتییەكانبەرپرسەكانی 

 ۆ دانانی پالن بۆ كارەكانی بەشەكە.پەیوەندییەكان هیچ ڕۆڵێكیان نەبووە ب

یان پەیوەندییە گشتییەكانتوێژینەوەكەدا دەركەوتووە كە ئەو وەزارەتانەی بەشی له -3

، انیەکانیچاالکی لهكوردستان كەم و كورتی هەیە  هەرێمی حكوومەتیهەیە له
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پەیوەندییە  بواری لههۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی فەرمانبەری پسپۆڕ 

 .ەكانگشتیی

توێژینەوەكەیدا بۆی دەركەوتووە كەوا هەموو تایبەتمەندییەكان گرینگە توێژەر له -4

ەكی بەرز بە یبەاڵم بەڕێژه، پەیوەندییە گشتییەكانكارمەندانی بەشی بوونیان هەبێت له

 هەمیشەیی توانای زانستی پێویستە بوونی هەبێت.

 حكوومەتیتوێژینەوەكەدا دەركەوتووە كەوا بەشی پەیوەندییەكانی وەزارەتەكانی له -5

ەكی زۆر كەم توێژینەوە ئەنجام دەدەن بۆ زانینی یاخود یبە ڕێژه كوردستان هەرێمی

 .پەیوەندییە گشتییەكانبەشی  چاالکییەکانیوەرگرتنی فیدباكی هاواڵتیان دەربارەی 

بەشی دەركەوتووە كەوا ئەو كارمەندانەی لهتوێژینەوەكەیدا بۆی توێژەر له -6

كوردستان كاردەكەن پسپۆڕێتیان  هەرێمی حكوومەتیپەیوەندییەكانی وەزارەتەكانی 

 بوارەكەی خۆیاندا و زۆربەیان خاوەنی پسپۆری ترن.له نییە

 ەكانیتوێژینەوە عەرەبی.-2

المؤسسات الحكومية، دراسة  الكترونية للعالقات العامة في" المواقع ، توێژینەوەی بالل وانیس-1

 (2014)،المقارنة بين موقعي بين جامعة بسكرة و رقلة"

 بریتییە لهگرفتی ئەم توێژینەوە ، توێژینەوەیەكی شیكاریە چوارچێوەیله ەم توێژینەوە ئ

 پەیوەندییە گشتییەكانكان بۆ كاروباری نییەزانینی ڕادەی كاریگەری بەكارهێنانی پێگە ئەلیكترۆ

 پێگە گرنگیبە پەیوەندییە گشتییەكانهەروەها دەستنیشانكردنی ڕادەی درك پێكردنی ستافی 

هۆی دروست بوونی وێنەیەكی  كەدەبێتە، كان بۆ كاروباری دامەزراوە حكومیەكاننییەئەلیكترۆ

هزری ئەو دامەزراوە لەالی جەماوەر و بوونی پەیوەندییەكی ئاڵوگۆڕ لەگەڵ جەماوەری 

شیكردنەوەی ناوەرۆك و تێبینی و  لە ڕێگەی هێناوەبەكارمیتۆدی شیكاری توێژەر .دەرەكی

 وە.کردووەتەچاوپێكەوتن داتا و زانیارییەكانی كۆ
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كە توێژەر شیكاری ، هەردوو پێگەی زانكۆی بسكرە و رقلە بریتییە لهسامپڵی ئەم توێژینەوە 

 .پەیوەندییە گشتییەكانبۆ ناوەرۆكی ئەم دوو پێگەیە كردوە بۆ كاری 

كانی نییەۆرتلە زانینی سروشتی پێگە ئەلیك بریتیە ەئامانجی سەرەكی ئەم توێژینەوەی

 دامەزراوەی زانكۆ حكومیەكان. پەیوەندییە گشتییەكان له

 ێت كە ئەوانەن:رخۆ دەگكۆمەڵێك ئامانجی تریش له لەهەمانكات

 زانكۆكان.كان لهنییەزانینی ڕۆڵی پێگە ئەلیكترۆ .1

كان نییەناوەڕۆكی جیاكەرەوەی پێگەی ئەلیكترۆ ئامراز و تایبەتمەندی ودەستنیشانكردنی  .2

 زانكۆكاندا.لە 

 و خزمەتگوزاری پێگەی ئەلیكترۆنی زانكۆكان. دیزاییندەستنیشانكردنی سروشتی  .3

پێگەی ئەلیكترۆنی زانكۆكان بەكاردێن بۆ زیاتر دیاریكردنی ئەو شێوازانەی كە له .4

 دروستكردنی كاریگەی.

لە تی دروستكردنی وێنەی هزری بۆ دامەزراوەكە الی جەماوەر نییەدنی چۆدەسنیشانكر .5

 كانەوە.نییەپێگەی ئەلیكترۆ ڕێگەی

 ئەو دەرئەنجامانەی كە لەم توێژینەوە بەدەست هاتوون ئەمانەن:

پێگەی ئەلیكترۆنی زانكۆكان زیاتر وەك نێوانێكی ناساندن و پەیوەندی ڕۆڵ دەگێڕێت  -1

 كان و جەماوەردا.نێوان دامەزراوەی زانكۆله

 ئامراز و ناوەڕۆكی جیاكەرەوەی پێگەی ئەلیكترۆنی زانكۆكان پەیرەوی له تایبەتمەندی و -2

ی رەزامەندی جەماوەری ستراتیژی كاركردنی دامەزراوەی زانكۆكان و بەدەستهێنان

 او دەكات.ربەئامانجگی

زیاتر بەشێوازی پێگەی ئەلیكترۆنی هەردوو زانكۆكە تاڕادەیەك نوێكاری تێدا كەمە و  -3

 كالسیكی ناوەرۆكەكانیان باڵودەكەنەوە.

و  دیزایینبۆ شێوازی نوسین و  نییەپێگەی ئەلیكترۆنی هەردوو زانكۆ قالبی دياريكراو  -4

 و جۆرن.بەڵكو شێوازەكان جۆرا، باڵوكردنەوە
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أداء " دور تكنولوجيا التصال الحديثة في تفعيل ، توێژینەوەی امنة عیادی و فاطمە كاتب -(2

 (2016)،العالقات العامة في المؤسسة الخدماتية"

هەموو دامەزراوە ەكی گرنگ لهیبەكارهێنانی تەكنیكە نوێیەكانی پەیوەندییەكان بۆتە پێویستی

ڵی بەكارهێنانی ۆزانینی ڕ بریتییە لهلێرەدا گرفتی ئەم توێژینەوە .تایبەت و گشتییەكاندا

كە ئەم ، ەكانیدامەزراوە خزمەتگوزاریله انپەیوەندییە گشتییەكتەكنەلۆژیای نوێ بۆ 

دامەزراوانە بێ بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای نوێ ناتوانن بەردەوامی بە كارەكانیان بدەن و 

 .خزمەتێكی باش پێشكەش بكەن هەروەها رەزامەندی جەماوەر بەدەست بهێنن

چاوپێكەوتن داتا و كە لەڕێگەی فۆرمی راپرسی و ، هێناوەبەكارتوێژەر میتۆدی رووپێوی 

كارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی  بریتییە لهكۆمەڵگەی توێژینەوە .وەکردووەتەزانیارییەكانی كۆ

 نموونەواڵتی جەزائیر كە سامپڵێك بەشێوەی مەبەستدار لەو كۆمەڵگەیە بەئاسایشی دەوڵەت له

 اوە.روەرگی

ڵی ۆ" ڕ بریتییە لهێكی سەرەكی ئاڕاستە كردووە رتوێژەر لەم توێژینەوەیە پرسیا

دامەزراوە له پەیوەندییە گشتییەكانكاراكردنی له چییەتەكنەلۆژیای پەیوەندی 

 خزمەتگوزاریەكان؟

 ێت بریتین لە:رخۆ دەگنەوەیە كۆمەڵیك ئامانج لههاوكات ئەم توێژی

ی باشتركردنی كارى بەشداریكردنی ئامرازە نوێیەكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندی له.زانینی ڕێژه1

 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵە.پەیوەندییە گشتییەكان له

هەمبەر بەكارهێنانی زانینی بیروبۆچوونی كارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەت له.2

 كاری پەیوەندییە گشتییەكان.ئامرازە نوێیەكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندی له

كنەلۆژیای پەیوەندی كە بەكاردێت بۆ دەستنیشانكردنی گرینگترین ئامرازە نوێیەكانی تە.3

 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەت.باشتر كردنی كاروباری پەیوەندیە گشتییەكان له

 ئەو دەرئەنجامانەی كە بەدەست هاتوون لەم توێژینەوەیە ئەوانەن:
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پەیوەندییە كاراكردنی ێنی هەیە لهرتەكنەلۆژیای پەیوەندی ڕۆڵێكی ئە ئامرازە نوێیەكانی -1

خێراكردنی كارەكانی و ئاسانكردنی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەت لهله گشتییەكان

 .بەدەست گەیشتنی زانیاریەكانپەیوەندی بە جەماوەری ناوەكی و دەرەكی و خێرایی له

بوونی ئامرازە نوێیەكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندی بۆتە پێویستیەكی زۆر گرنگ كە پشتی  -2

ە یبۆ پەیوەندی بە تایبەتی كارەكانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەت تەواوپێ دەبەستری له

 یەكان.یگشت

ندییە گشتییەكان پەیوە، بە هۆی بەردەست بوونی ئامرازە نوێیەكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندی -3

دەتوانێ هەماهەنگی بكات لەگەڵ تەواوی ستافی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەت و هەروەها 

ێگەیەوە زانیاریەكان لەو ڕ.یداریەكانی دەوروبەری بەسەرجەم بەشەكانیانەوەتەواوی یەكە ئ

 ئارادا دەبێت.ێن و كارلێك و پەیوەندی بەردەوام لهرئاڵوگۆڕ دەك

بوونی ئامرازە نوێیەكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندی ڕۆڵیكی گرنگ دەبینیت  -4

هەروەها ڕۆڵی هەیە ، ەتەكانهۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگە و پێدانی زانیاری و ڕێنماییە تایبله

 جەماوەری دەرەكی.گەیاندنی خزمەتگوزاری بە ژمارەیەكی زۆر لهله
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 كاننییەبیا توێژینەوە -3

1.-Emily Muhadia Sakali,(" Examining the use of social media in public 

relations practice in the Kenyan government: a case of immigration 

department") Nairobi(2017) 

 ئامرازەكانی تاقیكردنەوەی كاریگەری ڕادەی زانینی بریتییە له توێژینەوە ئەم كێشەی 

 پەیوەندییە .كینیا ومەتیحكله پەیوەندییە گشتییەكانله میدیا( سۆشیال)كۆمەاڵیەتیەكانتۆڕە

 دەتوانێ بووك( فەیس و تویتەر) بە تایبەت ەكانیكۆمەاڵیەتی تۆڕە لە ڕێگەی گشتییەكان

 بەدەست رەزامەندییان و بەئامانجگیراو جەماوەری لەگەڵ بكات زانیاری ئالوگۆڕی

 و ەكاناوركخڕێ نێوانله بەردەوام پەیوەندییەكی یەوەڕێگە لەو دەتوانێ ئەوەش ڵلەگە.بهێنێت

 .بكات دروست كینیا ومەتیحك

 كارمەندانی و گشتییەكانپەیوەندییە  بەرپرسانی لە: بریتیە توێژینەوەی كۆمەڵگەی

 .كینیاله وكیسومو ومومباسا نیرۆبی ناوچەكانیله كۆچبەران كاروباری

 كاروباری كارمەندی (180) و پەیوەندییە گشتییەكان بەرپرسی(10)لە بریتیە سامپڵكەشی 

 بەستوە پشتی توێژەر و ەیوەسفی توێژینەوەیە ئەم جۆری.كارمەند (1800ی)كۆ له كۆچبەران

 زانیارییەكانی و داتا راپرسی فۆڕمی دابەشكردنی لە ڕێگەی، رووپێوی میتۆدی بە

 وە.کردووەتەكۆ

 :ئەوانەن كە هەن ئامانج كۆمەڵێك توێژینەوەیە لەم

 بەكاری پەیوەندییە گشتییەكان كە ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازانەی ئەو جۆری زانینی -1

 كۆچبەران. كاروباری بەڕێوەبرنی بۆ دێنێت

 لەسەر ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانی بەكارهێنانی كاریگەری ىڕێژه زانینی -2

 زانیاریەكان باڵوكردنەوەی رووی له گشتییەكان پەیوەندییە ئامانجەكانی بەدیهێنانی

 كۆچبەران. كاروباری بەڕێوەبردنی بە سەبارەت
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 دیاری ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازی باشترین كە فاكتەرانەی ئەو جۆری زانینی -3

 كاروباری بۆ پەیوەندییە گشتییەكان كاری پراكتیزەكردنی بۆ بەكاربێت كە دەكات

 كۆچبەران.

 ئەوانەن: هاتوون توێژینەوە ئەم بەدەستی دەرئەنجامانەی ئەو گرینگترین

 بۆ بەكاردێت اناورف و بەرچاو بەشێوەیەكی كۆمەاڵیەتیەكان پەیوەندییە ئامرازەكانی -1

 تێرخۆدەگله (Whatsapp)و Twitter)و) (Facebook) زیاتر كە گشتییەكان پەیوەندییە

 دروستبوونی هۆی بۆتە و جەماوەر و مەتحكو نێوانله ەكانیزانیاری ئاڵوگۆڕكردنی بۆ

 .یاننێوانله ئاڵوگۆڕ پەیوەندییەكی

 و نماییەكانڕێ و زانیاری باڵوكردنەوەی بۆ Twitter)(و)(Facebook ئامرازی -2

 دوو ئەم چونكە، بەكاردێت دەرەكی جەماوەری لەگەڵ ئاڵوگۆڕ پەیوەندی دروستكردنی

 تاكەكانی نێوانله زانیاری ئاڵوگۆڕی بۆ بەكاردێت.بەاڵم جەماوەر لەالیەن زیاتر ئامرازە

 بەكاردێت زیاتر انەڕۆژ بەشێوەیەكی ((WhatsApp ئامرازی ناوەكی جەماوەری

 وە.ارزێرپا زیاتر ئاسایشی الیەنی ئەوەی بەهۆكاری

 پەیوەندییە گشتییەكان بۆ یارمەتیدەرە یەكانیكۆمەاڵیەت پەیوندییە ئامرازەكانی بەكارهێنانی -3

 لە ڕێگەی ئەویش كۆچبەران كاروباری رووی له ئامانجەكانی بەدەستهێنانیله

لە  هەروەها، نماییەكانڕێ و پروپاگەندە ناوەڕۆكی و یەكانیزانیار گوتاری باڵوكردنەوەی

 تایبەت راسپاردەی و پێشنیار هاواڵتی ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانی ڕێگەی

 گشتییەكان. پەیوەندییە بۆ بەخشنسوود كە تێردەنێ

 كاریگەری نیێرئە شێوەیەكیبە ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانی بەكارهێنانی -4

 كۆچبەران. كاروباری بەڕێوەبردنی بۆ خزمەتگوزاری پێشكەشكردنی سەر دەكاتە
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2)- Abdulhadi A lmfleah,("Social media use by public relations 

department in Saudi Arabia"), Salford،(2017) 

 گشتییەكان پەیوەندییە بەشی ەكڕادەی چ تا كە لەوەدایە توێژینەوەیە ئەم كێشەی

 و ئیش راپەڕاندنیله بەكاردەهێنێت میدیا( سۆشیاڵ)ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانی

 سەر ەتەاورك جەخت هەروەها، سعودیە یەكانییگشت و تایبەت ەدامەزراوله كارەكانیان

 كاری بنەمایله دەكات دروستی ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانی انەییگۆڕانكاری

 گشتییەكان. پەیوەندییە

 Saudi سعودی پیشەسازی بارزرگانی وەزارەتی بریتییە له توێژینەوە ئەم كۆمەڵگەی

MCI The Saudi Ministry of Commerce and Industry)) سعودیە كۆمپانیای لەگەڵ 

 Saudi STC(The Saudi Telecommunication پەیوەندییەكان بۆ

Company).بەشی كارمەندانی و بەرپرس سەرجەم لەگەڵ چاوپێكەوتنەوە لە ڕێگەی توێژەر 

 ئامرازیله هەروەها.وەکردووەتەكۆ یەكانییزانیار و داتا شوێنە دوو لەم گشتییەكان پەیوەندییە

 وەرگرتووە. ی (Twiter)و (Facebook)توێژەر كۆمەاڵیەتیەكان پەیوەندییە

 ئەوانەن: كە تێرخۆدەگله ئامانج كۆمەڵێك توێژینەوەیە ئەم

 نێوانله (Twiter)و ((Facebook بەكارهێنانی ىڕێژه جیاوازی دەستنیشانكردنی -2

 .پەیوەندییە گشتییەكان چاالکی بۆ گشتییەكان و تایبەت ەدامەزراو

 Saudi و Saudi MCI الیەنله (Twiter)و (Facebook)بەكارهێنانی تینییەچۆ زانینی -3

STC گشتیدا. و تایبەت ریەجەماو لەگەڵ پەیوەندییەكانیان دروستكردنی بۆ 

 كارمەندانی الیەنله (Twiter)و (Facebook)له جگە بەكارهاتوو ایڕێگ دیاریكردنی -4

 جەماوەری بە پەیوەندییكردن بۆ گشتییەكاندا و تایبەت ەدامەزراوله پەیوەندییە گشتییەكان

 .گشتیدا و اوربەئامانجگی
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 بەردەست ەكانیكۆمەاڵیەتی پەیوەندییە ئامرازەكانیله كە نەیاڵهە ئەو دەستنیشانكردنی -5

 و تایبەت ەدامەزراوله پەیوەندییە گشتییەكان كارمەندانی الیەنله پێویستە دەبێت

 ئامانجەكان. بەدەستهێنانی بۆ تەوەێربقۆز گشتییەكاندا

 ئەوانەن: كەوتوون توێژینەوە ئەو دەست دەرئەنجامانەی ئەو گرینگترینله

 بەكاردەهێنێت (Twiter)و (Facebook)زیاتر سعودیەله پەیوەندییەكان كۆمپانیای -1

 جەماوەری و كار سروشتی جیاوازی بەهۆی ئەوەش، پیشەسازی و بازرگانی وەزارەتیله

 .اوربەئامانجگی

 بەكاردەهێنن (Twiter)و ((Facebook ناوبراو سامپڵی هەردووله پەیوەندییە گشتییەكان -2

 جەماوەر بۆ پەیوەندیدار و تایبەت زانیاری گەیاندنی و انچاالکییەکانی باڵوكردنەوەی بۆ

 بەگشتی.

 كارەكانی بۆ ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی بەكارهێنانی كە ڕوو خستۆتە ئەوەی توێژینەوەكە -3

 كوالێتی ەب گەشەدان هۆی دەبێتە گشتییەكاندا و تایبەت ەدامەزراوله پەیوەندییە گشتییەكان

 دەكەن. دروستی جەماوەر لەگەڵ پەیوەندییەی ئەو و پەیوەندییە گشتییەكان كاری

 هەیە سەرەكی یڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكان بۆ (Twiter)و ((Facebook بەكارهێنانی -4

 جەماوەردا. لەگەڵ ئاڵوگۆڕ پەیوەندی دروستكردنیله

 و لێكۆڵینەوە هەلی پەیوەندییە گشتییەكان بۆ (Twiter)و ((Facebook بەكارهێنانی -5

پەیوەندییە  بەشی بە دەبەخشێت جەماوەر رای بەدەستهێنانی زیاتر و تێگەیشتن

 گشتییەكاندا. و تایبەت ەدامەزراوله گشتییەكان

 و بازرگانی وەزارەتی و پەیوەندییەكان كۆمپانیای هەردوو كە داوە پیشانی توێژینەوەكە -6

 جگە بەكاردەهێنن ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی تر جۆرەكانی كەم زۆر ەكییڕێژه بە پیشەسازی

 .پەیوەندییە گشتییەكان بۆ (Twiter)و ((Facebookله
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 وپێشو كانیتوێژینەوە گفتوگۆی

 دیاریكردنی بۆ ایەكڕێگ نەخشە وەك پێشوەكان توێژینەوە هەوڵیداوە توێژەر

 بەكاربهێنێت. توێژینەوە ئەم ئەنجامدانی تینییەچۆ توێژینەوەو وشوێنەكانیڕێ

 كە توێژینەوەیە شەش ژمارەیان نەتەڕوواورخ توێژینەوەیە لەم پێشوانەی توێژینەوە ئەم

پەیوەندییە ) تێرخۆدەگله بوارانە لەم یەك هەر، ناورئەنجامد سەرەكی اریبو سێله

 میەكان(.وحك ەدامەزراو و گشتی کارگێڕی، میدیای نوێ ئامرازەكانی، گشتییەكان

 ناورپۆلێنك تەوەر سێ بۆ جوگرافی ناوچەی پێشووەكان توێژینەوە گشتی بەشێوەیەكی

 كوردستانییەكان(. توێژینەوە، عەرەبییەكان توێژینەوە، بیانییەكان توێژینەوە)

 بە تایبەت تێروەربگ پێشووەكان توێژینەوەله سوود الیەنێك لەچەند هەوڵیداوە توێژەر

 ئامانج و كێشە بۆ كە (Abdulhadi A lmfleah)و (Emily Muhadia Sakali)توێژینەوەی

 لێ یانسوود تر زانستییەكانی هەنگاوە راپرسی فۆڕمی و توێژینەوە پرسیارەكانی و

میدیای  ئامرازەكانیله كە وەلە بریتییە توێژینەوەیە دوو ئەم جیاوازی خاڵی بەاڵم، ەڕاووەرگی

 الیەنێكی توێژینەوەكانیان كۆمەڵگەی هەروەها ەاوروەرگی ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی تەنها نوێ

 ئامرازەكانی كۆی كە توێژینەوەیە لەم جیاواز وەرگرتوە حكومیەكان ەدامەزراوله یاندياريكراو

 .ندياريكراو توێژینەوە كۆمەڵگەی وەك تەكانیشارەوەز كۆی ناوروەرگی میدیای نوێ

 و داتا تەواوی چاوپێكەوتنەوە لە ڕێگەی بەتەنها (Abdulhadi A lmfleah)توێژینەوەیله

 ەنەوە.اوركۆك زانیارییەكان

 كۆی میتۆدەوە رووی له، پێشوو توێژینەوەكانی كۆی لەگەڵ توێژینەوە ئەم جیاوازی خاڵی

 شیكاری میتۆدی كە وانیس( بالل)توێژینەوەیله جگە رووپێویە میتۆدی پێشوو توێژینەوەكانی

 بەیەكەوە شیكاری و پێویورو ئەحمەد(میتۆدی بەهائەدین )توێژینەوەی هەروەها، هێناوەبەكار

 .هێناوەبەكار

 ئامرازەكانی كە ڕوو خستۆتە ئەوەیان پێشوو توێژینەوەكانی كۆی دەرئەنجامەكانەوە رووی له

 و بەكاردێن پەیوەندییە گشتییەكان كاری بۆ پەیوەندییكردن نوێیەكانی ئامرازە و میدیای نوێ

 دەرئەنجامیله هەروەك.پەیوەندییە گشتییەكان كارەكانی بەرەوپێشبردنیله هەیە گرنگیان یڕۆڵ

 دەركەوتووە. توێژینەوەیەش ئەم



 دووەم بەشی

 پەیوەندییە گشتییەكان و میدیای نوێ

  میدیای نوێ :یەكەم تەوەری

  میدیای نوێ پێناسەی و چەمكیەكەم: 
  میدیای نوێ سەرهەڵدانی: دووەم

  میدیای نوێ تایبەتمەندییەكانیسێیەم: 
  میدیای نوێ ئامرازەكانی: چوارەم

 
 پەیوەندییە گشتییەكان دووەم/تەوەری 

 پەیوەندییە گشتییەكانیەكەم/ چەمك و پێناسەی 
 پەیوەندییە گشتییەكاندووەم/ سیما و تایبەتمەندیيەكانی 

 پەیوەندییە گشتییەكان گرنگیسێیەم/ 
 پەیوەندییە گشتییەكانچوارەم/ ئەركی 
 پەیوەندییە گشتییەكانپێنجەم/ ئامانجی 

 پەیوەندییە گشتییەكانشەشەم/ تایبەتمەندی كارمەندی 
 پەیوەندییە گشتییەكانحەوتەم/ ئامرازەكانی پەیوەندیكردن له

 
 کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان بۆ كاری میدیای نوێ بایەخی تەوەری سێیەم/

 داگشتی

 گشتی کارگێڕییەكەم/ چەمك و پێناسەی 
 گشتی کارگێڕیدووەم/ تایبەتمەندییەكانی 

 داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێ گرنگیسێیەم/ پێگەو 
 داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكانچوارەم/ ئامانجەكانی 

 داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێ گرنگیپێنجەم/ 
  یای نوێمید لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكانشەشەم/ بەڕێوەبردنی 

 ئەلیكترۆنی مەتیحكوو  پەیوەندییە گشتییەكانحەوتەم/ 
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 مشی دووهبه

 یەكەم تەوەری

  میدیای نوێ

  میدیای نوێ پێناسەی و چەمك یەكەم/

 نكاریگۆڕا ئینتەرنێت سەرهەڵدانی و گەیاندن و تەكنەلۆژیا بەردەوامەكانی پێشكەوتنە

 چەندین، ئامرازەكانیدا و نڕاگەیاند بواری له بە تایبەت، بواردا زۆرله ەاورئا هێنایە بەرچاوی

*)میدیای نوێ بریتییە له یانەنوێ چەمكە لەو یەكێك.ەاورئا هاتنە نوێ چەمكی و ەاورزا ) " New

media" پێشكەوتنە ئەو بەهۆی سەریهەڵدا بیستەم سەدەی كۆتاییەكانیله چەمكە ئەم كە 

 ئەنجامیله میدیای نوێ هەروەها.كاننییەئەلیكترۆ ئامرازە تەكنەلۆژیاو انەیاورف اورخێ

 تۆڕەكانی و وكۆمپیوتەر كالسیكی و نوێ پەخشی و گەیاندن تەكنەلۆژیای ئاوێتەبوونی

 (13، 2015)مەحمود  .ەاورئا هاتووەتە

 زۆرینەی انەیڕۆژ ژیانیله دروستكرد وەرچەرخانێكیان میدیای نوێ میدیای ئامرازەكانی

 هەواڵ ئەوەی بەهۆی، بژین دا میدیایی ژینگەیەكیله هەریەكێكمان وایكرد كۆمەڵگەكان و تاك

 بەدوای، بێت شوێنێك لەهەر و كات هەرله هەن لەبەردەستدا بەردەوامی بە زانیارییەكان و

 خوێندنەوەیله لەهەمانكاتدا.بگات پێی دەستمان دەتوانێن بگەڕێین زانیاریەك هەرجۆرە

 و ەكانتوێبسای و ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی الپەڕەی سەیركردنی بۆ گۆڕا بەیانیانداله نامەڕۆژ

 بەردەستی دەیدەنە كلیكێك بە و لەخۆدەگرن زانیاری زۆرترین كە ئیمێڵ سەیركردنی

 (Moller 2012, 23) .بەكارهێنەر

 خۆله ژمارەییەكان یەیزانیار پەیوەندیكردن تەكنیكەكانی تەواوی میدیای نوێ چەمكی

 بەكاربردنی و گواستنەوە هەروەها و ڤیدیۆ و وێنە و نوسین باڵوكردنەوەی وەكوو تێردەگ

 بەكارهێنانی بێ كاتدا هەندێله یاخود ئینتەرنێت بەكارهێنانی لە ڕێگەی كاتتدا هەمانله

                                                           
چەندین ناوی جیاواز هاتووە وەك " میدیای دیجیتاڵی, میدیای كارلێككردن, میدیای سەرهێڵ, .....هتد بۆ زانیاری زیاتر میدیای نوێ بە  *

 16بڕوانە كتێبی"میدیای نوێ و كاریگەریەكانی" نووسینی: هەردەوان مەحمود, الپەرە 



21 

 

 گۆڕی تەلەفزیۆن و ڕادیۆ و كاغەزی نامەیڕۆژله دییەكانیدما یەكە میدیای نوێ واتا.ئینتەرنێت

 وێنە كە، ژمارەیی تەلەفزیۆنی و ڕادیۆ و ئەلیكترۆنی نامەیڕۆژ بۆ واتا ئەلیكترۆنی یەكەی بۆ

 و هەڵگرتن لەوەش جگە و كرێتده پێشكەش پێشكەوتوو زۆر ایڕێگ بە ڤیدیۆ و دەنگ و

 لەناوناچێت. دەمێنێتەوە ژێرد ماوەیەكی بۆ ئاسانە زۆر یەكانریزانیا و بەرنامە كردنیئەرشیف

 (51، 2014)سكيك 

 یپێناسەیەك دیاریكردنی بۆ دان بەردەوام پڕو و چڕ هەوڵیله نڕاگەیاند بواری شارەزایانی

 ڕەهەندى فرە و بوارەكە انیاورف بەهۆی بەاڵم، میدیای نوێ بۆ پڕبەپێست و ورد و شیاو

 یەك تێرنەتوان وایكردوە زانیاری كۆكردنەوەی و وەرگرتن و پەخشكردنله ئامرازەكانی

 كە هەن جیاواز كیەپێناسەی چەند بۆیە.تێربك نڕاگەیاند نوێیەی چەمكە ئەم بۆ پێناسە

  ئەمانەن: بەشێكیان

 جۆرە بەوەی"هەموو دەكات میدیای نوێ پێناسەی تەكنەلۆژی شریدانی كۆلێژی

 ككردنكارلێ و ژمارەیی شێوەیەكی لە ڕێگەی كە تەوەێردەگ ژمارەیی میدیای جیاوازەكانی

 (47، 2016، البابیدی)ن"ێردەك پێشكەش

 اوربین و اورنوس)جیاوازە شێوە "میدیای بریتییە له میدیای نوێ تردا پێناسەیەكی له

 یەییار و ەكانیكۆمەاڵیەتی تۆڕە)وەك جۆریاورجۆ ئامرازی بەكارهێنانی لە ڕێگەی (اوروبیست

 بەشێوە ئینتەرنێت بە دەبەستێت پشت بنەڕەتی بەشێوەیەكی كە و....هتد( كاننییەئەلیكترۆ

 (442، 2010)شيخاني  وە.نییەجیاوازەكا

 و وێنە و دەق پیشاندانی و هەمهێنانربە بۆ رهكۆمپیوت "بەكارهێنانی بریتییە له میدیای نوێ

 (Manovich 1999, 43) ." كاتدا لەیەك جواڵو وێنەی

*)(EIMJ)ئەلیكترۆنی گۆڤاری پێناسەی بەپێی  وێبسایتی كۆمەڵێك بریتییە له" میدیای نوێ (

 و نوئەزمو و بۆچوونله شتارگوز تاكەكان ئەوەی بۆ ەاوركەفەراهەمك ئەلیكترۆنی

                                                           
*  Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal–الشاملة متعددة التخصصات مجلة االاكترونیة 
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 پێدانەكانیان گرنگی كە بكات دروست كەسانەدا ئەو نێوانله پەیوەندی و بكەن گۆڕانكارییەكان

 (130، 2019)القحطاني  نزیكە". لەیەكەوە

 بۆ كاردێت بە دەستەواژەیەكە " ەاورپێناسەك بەوە میدیای نوێ سەرچاوەیەكی تردا لە

 لەجیاتی رەكۆمپیوت بەبەكارهێنانی، ئەلیكترۆنی بەپەیوەندی شێوەكان هەموو وەسفكردنی

 بە و، (staticجێگیر) میدیای واتە ڕادیۆ و نامەڕۆژ و تەلەفزیۆن وەك، كۆن میدیای

، 2007)صادق  .وەرگر" و نێرەرله ەوەكرێتدهجیا الیەن دوو نێوان گفتوگۆی تایبەتمەندی

188) 

 دایكله پەیوەندی تەكنەلۆژیای " بریتیە كراوە میدیای نوێ ەكی تر كە بۆپێناسەی پێی بە 

 كە دەدات بەوە ئاماژە ن"ڕاگەیاند كالسیكەكانی ئامرازە و كۆمپیوتەر نێوان تێكەڵبوونیله بوو

 خەڵك كۆمەاڵنی سەرجەم بۆ دەكات خۆش ڕێگەكە ژمارەیی پەیوەندیله نوێیە "ژینگەیەكی

 بۆخەڵك گواستنەوەیان و خۆیان دەنگی بیستبوونی گوێ و ئایدیا گۆڕینەوەیله بن بەشدار

 (174، 2009)خالد  ." جیهان تێكڕایله

 " میدیای نوێ بڵێین دەتوانین ناورك میدیای نوێ كەبۆ سەرەوە پێناسانەی ئەو كۆی له

 بارودۆخە هەمووله و دونیادا لەسەرانسەری مرۆڤەكان كە گەیاندنە نوێی ایەكیڕێگ

 كەئامانجی، وەنییەئامرازەكا بەكاهێنانی لە ڕێگەی دەبەستێتەوە بەیەكەوە جیاوازەكان

 ." كارلێككردن زیادكردنی و پەیوەندییكردنله ەیئاسانكاری

  میدیای نوێ سەرهەڵدانی دووەم/

، پێكرد دەستی تەكنەلۆژی بواری له خێرا زۆر گەشەكردنێكی بیستەم سەدەی لەسەرەتای

، تێربك دروست داكۆمپیوتەردوو  نێوانله پەیوەندی تۆڕێكی هەوڵیاندا ئەندازیارەكان و زاناكان

 martin lister& others 1st 2003) ).ئینتەرنێت سەرهەڵدانی بۆ بوو خۆشكەرڕێگە كەئەمە

, 2nd 2009) 

 تۆڕی چەندینله پێكدێت ئەویش كە، فراوان كۆمپیوتەری رایەڵێكی بریتییە له ئینتەرنێت

 خۆی یان تەرەكەیوكۆمپی و خۆی ابەتەنی كە كەسێك تاكە ئاستی دەگاتە تا بچوكتر و بچوك
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 كە جێگایەك و شوێن هەر ساتێك و كات هەرله هەیە بۆی، بەردەستی مۆبایلەكەی و

 و دنیاوە ەكانیبەرفراوان تۆڕە هەرە ناو ەبچێـت، بێت بەردەست ئینتەرنێت خزمەتگوزاری

 بكات. دروست پەیوەندی

 رابردوو سەدەی هەشتاكانی وەكووتا جەماوەری بەشێوەیەكی ئینتەرنێت باڵبوونەوەی

 وەزارەتی ەیەكیڕۆژپله بوو (1968ساڵی)له ئینتەرنێـت بەكارهێنانی یەكەمین، پێنەكرد دەستی

 بواری له تەنها لەسەرەتادا، دروستكرد كۆمپیوتەر چوار نێوانله گەیاندنیان كە ئەمریكا بەرگری

 توێژینەوە ناوەندەكانیله دا یڕێگە ئەمریكا بەرگری وەزارەتی دواتر، بەكاردەهات سەربازیدا

 تەریوكۆمپی لە ڕێگەی ئینتەرنێت بەكارهێنانی (1985)ساڵی یيدواله.بەكاربێت زانكۆكان و

 رووی بەكارهێنەران ژمارەی ڕۆژ بە ڕۆژ و سەند پەرەی "personal computer" كەسی

 (Jason T. Peifer , 2015, 11) كرد. بوون زیادله

  میدیای نوێ تایبەتمەندییەكانی سێیەم/

 بەاڵم، هەیە تایبەتمەندی هەمان "كالسیكی" باو میدیای لەگەڵ رووەوە زۆرله میدیای نوێ

 كاریگەرییەكەی كە وایكردووە هەیە تری تایبەتمەندی كۆمەڵێك میدیای نوێ ئەوەشدا لەگەڵ

 ئەوانەن: یانەشتایبەتمەند ئەو لەدیارترین، مرۆییەكان پەیوەندییە بەسەر بسەپێنێ

 بەوەرگر گفتوگۆ و بەشداریكردن یڕۆڵ میدیای نوێ تایبەتمەندییەی ئەم: كارلێككردن -1

 اوبۆچوونیڕ گۆڕینەوەی و نێرەر و وەرگر نێوان ەخۆیڕاست كارلێكی واتا، دەبەخشێت

 دوو پرۆسەیەكی میدیای نوێله پەیوەندیكردن پرۆسەی بۆیە.یانلە نێوان ەخۆڕاست

 (95، 2018)صبحة  .بەپێچەوانەوەش و بۆوەرگر نێرەرەوەله ەییەڕاستئا

 بە ێدەتوان جێگایەك و شوێن هەموو له میدیای نوێ ئامرازەكانی: گەڕۆكی توانای -2

 لەناو، كار شوێنیله، شەقام، ماڵله جیاواز شوێنی بۆ نەوەێربگواز و تێركاربهێن

 كە، بچوك كۆمپیوتەری و الپتۆپ و زیرەكەكان لهمۆبای بوونی بەهۆی، ئوتومبێل

 شوێنەله دەتوانێ كارهێنەربە .ئاسانە گواستنەوەیان و هەڵگرتن و بچوكە قەبارەیان

 (236، 2011)صونية  .تێرلێوەربگ یانسوود جیاوازەكان
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 واتا ێربك كەسێك تاكە ەیڕاستئا ێردەك پەیام دا میدیای نوێله: بوون ناجەماوەری -3

 ڕادەی واتە، كرێتده اناورف و زۆر كیێرجەماوە ەیڕاستكەئا باو میدیای پێچەوانەی بە

 ەخۆڕاست پەیامەكە كە جۆرێكبە میدیادا پەیامی سیستەمی له كردنڕۆڵكۆنت

 (84، 2008)بولعويدات  ."خوێنەر" بە بگات "نووسەر"ەوەله

 و جیهانی ژینگەیەكی دا میدیای نوێله كردنیپەیوەندی ژینگەی: بەجیهانیبوون -4

میدیای  ئامرازەكانی یڕێگە لە واتە، تێپەراندووە جوگرافیای سنووری و ەینێودەوڵەتی

)بربخ  .باڵوبێتەوە وڵەتانداەد هەمووله و جیهانی پەیامێكی ەتببێـ كرێتده پەیام وە نوێ

2015 ،71) 

 بۆ بەردەستن داڕۆژ شەوو كاتەكانی كۆی له میدیای نوێ ئامرازەكانی بەردەوامی: -5

 بێ كرێتده پێشكەشیەوە ڕێگەله هەواڵ و زانیاری بەردەوام واتا، بەكارهێنان

 (22، 2015)مەحمود  .كات دیاریكردنی

 ئامرازەكانی لە ڕێگەی یەكانیزانیار و هەواڵ باڵوكردنەوەی و نووسین تێچوون: كەمی -6

 (اورخوێن اورنوس و اورباو)بین میدیای بە رداوربە بە كەمترە تێچووی میدیای نوێ

 چاپ و كارمەند و كامێرا و ئامێر و مانەوە شوێنی بە نەبوون پێویست بەهۆی ئەویش

 (48، 2006)د. یوسف  ..هتد.و كاغەز و

 باڵودەبێتەوە بەخێرایی رووداوەكان روودانی ساتیله یەكانیزانیار و هەواڵ: خێرایی -7

لە  رووبدات ئەمریكا وەك واڵتێكیله رووداوێك گەر واتا، دەوڵەتان تێكڕای بە اتگدە

 تینییەچۆ و سات ئاگەداری دەتوانین لێرە ئێمە وە میدیای نوێ ئامرازەكانی ڕێگەی

 (342، 2009)علي  .بێت رووداوەكە

 بە پێویستی و ئاسانە بەكارهێنانیان میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنان: لە ئاسانی -8

 لە ڕێگەی خۆی نوستنەكەی لەجێگای دەتوانێ مرۆڤ واتا، نییە زۆر زانیاری و هەوڵ

 و یەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتله میدیای نوێ جۆربەجۆرەكانی ئامرازە، زیرەك مۆبایلێكی

 جەستەیی بەتوانای پێویستی هەروەها، بێت ماندوو ئەوەی بێ بەكاربهێنێت وێبسایتەكان
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 چونكە، تێبگات پەیامەكان و بابەت لەناوەڕۆكی كوتا نییە زۆر رۆشنبیری و عەقڵی و

 و سادە بەزمانێكی كە نەوەێرجیادەك بەوە میدیای نوێ ئامرازەكانی پەیامی ناوەڕۆكی

 وەكووتا، تێردەنوس ئاستەكان بەجیاوازی كۆمەڵگە چینەكانی سەرجەم بۆ ئاسان

 میدیای نوێ بەكارهێنەرانی وایكردووە زیاتر تایبەتمەندییە ئەم.بێت ئاسان لێی تێگەیشتن

 (35، 2010)الخطاب  .بكەن زیادبوونله روو بەبەردەوامی

 هەموو واتا، ەقینەڕاست "فاكت" كردە رادەربڕینی ئازادی میدیای نوێ رادەربڕین: ئازادی -9

 بنوسێ خۆی بیروڕای ریەكڕێگ و مەترسی هیچ بوونی بێ بەئازادی دەتوانێ كەسێك

 (22، 2015)مەحمود  بكات. جیهانی هەموو ئاڕاستەی و بكاتەوە باڵوی

، تۆڕەكان رایەڵەی تێردەگوت ئینتەرنیت بەتۆڕی رۆشنبیری: سنووری تێپەڕاندنی -10

 سااڵنەش و كۆدەكاتەوە بەیەكەوە هەرێمی و نێودەوڵەتی تۆڕی هەزاران كەتیایدا

 و زیادبوون ئەم لەگەڵ.دەكەن انبووناورف و زیادبوونله روو زۆر ەكیيڕێژهبە

 واڵتانی هەمووله دەكەن لەزیادبوون روو ئینتەرنێت ەرانینبەكارهێ انبوونەشاورف

 هەرزانی و پەیوەندییكردن یجۆراوجۆرەكان كەرەستە فەراهەمبوونی لەئەنجامی جیهاندا

 جوگرافی كیێرسنو هیچ و رەگەزە فرە گۆمەڵگایەكی ژمارەیی گایڵكۆمە واتە.تێچوونیان

)مەحمود  گەیاندندا. پرۆسەی الیەنەكانی لە نێوان نییە بوونی كلتوریی و ۆشنبیریڕ و

2015 ،23) 

 (New Media Forms) میدیای نوێ ەكانیئامراز /چوارەم

 بوونی ئاوێتە ئەنجامیله گەیاندنە و پەیوەندییكردن نەیایاڕێگ ئەو ئامرازەكانله مەبەست

 ژانری بە تۆڕەكان و زیرەكەكان لهمۆبای و كۆمپیوتەر وەك گەیاندنی تەكنەلۆژیای

 لێرەدا، بەردەوامدان لەزیادبوونێكی روو ڕۆژبە ڕۆژ هەمەجۆرن و فرەچەشن ئامرازەكانی.نوێ

  خوارەوە: لەمانەی بریتین یانەنوێ ئامرازە ئەو بەكارهێنەران ژمارەی پێوەری بەپێ
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  (Blog)بڵۆگ.1

 وەك كە ئینتەرنێت تۆڕی ناو وێبسایتێكی بریتییە له"Weblog" وێبڵۆگ یاخود بڵۆگ

 واتا كەسی انەیڕۆژ و بابەت باڵوكردنەوەی و نووسین بۆ بەكاردێت كەسی الپەڕەیەكی

 .دياريكراو بابەتێكی بۆ كەسێك تێڕوانینیله گوزارشتە بڵۆگێك هەر ناو بابەتەكانی و نووسین

(boyd 2006, 6) 

 بریتییە له دەكات كە بڵۆگەم شێوەیە پێناسەی ب(Cambridge Dictionary) فەرهەنگی

 ئەوەی بۆ، داتئینتەرنێـله وبۆچوونەكانڕاو و ئەزموون و بیرۆكە بۆ ەاوركخڕێ "تۆماركردنێكی

 (blog 2019) بیخوێننەوە" بتوانن تر كەسانی

 كە Links.net"" بەناوی (1994) ساڵی بۆ دەگەڕێتەوە بڵۆگ یەكەمین بوونی دروست

 بەڵكو بڵۆگ نەدەگوترا پێی ئەوكات، بووە زانكۆ قوتابی كاتەدا "لەوJustin Hall" لەالیەن

 ئەم، بەكارهات "Jorn Barger" لەالیەن (1997) ساڵیله یەكەمجار بۆ وێبڵۆگ چەمكی

 Staf) .بڵۆگەكەیدا دروستكردنی كاتیله بەكارهێنا "Logging To Web" جیاتیله چەمكەی

Wdd ,2011) 

 ساڵی كۆتاییله جۆرێكبە كرد زیادبوونله رووی بڵۆگ بەكارهێنەرانی ڕۆژ بە ڕۆژ 

 بەر ابردووداڕ ماوەكانیله، ئینتەرنێت تۆڕیله كارا بلۆگی ملیۆن (152) گەیشتە (2010)

 بوو پەیوەندیی یڕێگە و سەرچاوە یەكەمین بلۆگ یەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەت گەشەسەندنیله

 تاكەكاندا. نێوانله

 ئۆناڵین" بازرگانی پەرەسەندنی و سەرهەڵدان بۆ بوو خۆشكەر ڕێگە بڵۆگ هەروەها

Online Business" بە كە "Online Marketingكەس زۆر بۆ ریابو، تێردەناس "یش 

 و فاشیۆن و جلوبەرگ بواری له و بهێنن بەدەست دەرامەت خۆیان ماڵەكانیله تا رەخساند

 دەستەبەر بۆخۆیان زۆر كڕیاری پێبدەن پەرە خۆیان فرۆشی، تر پێداویستی زۆر و پەل و كەل

 دەكات فەراهەم خزمەتگوزارییە ئەو وێبسایتانەی ئەو ینموونە دیارترین ئێستاداله.بكەن
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 دەتوانێ كەسێك هەموو سادە هەنگاوێكی كەبەچەند (www.blogger.com)وێبسایتی

 (Rioja 2018) بكات. دروست بەخۆی تایبەت بڵۆگێكی

 و جەماوەری پێگەیەكی دەتوانێ كە هەیە جیاكەرەوەی و تایبەتمەندی كۆمەڵێك بلۆگ

 پێویستە كانیباڵوكراوە بابەتە و ناوەڕۆك بۆیە، كاتدا هەمانله بێت كەسی یاخود تایبەتی

 خوێنەری و هەبێت بڵۆگ گەر چونكە، بێت نوسرا گونجاو ستایلێكی بە و نەبێت هەڕەمەكی

 خۆی ئامانجی ئەوا نەكات دروست پەیوەندی واتە انەكێشێتڕ كەس سەرنجی و نەبێت

 بەرچاو دەستەواژەی و چەمك و بێت روون بلۆگەكە ناوەرۆكی دەبێت رووەوە لەم.ناپێكێت

، نەخشە و ڤیدیۆ و وێنەله بێت هەمەجۆر و هەمەچەشن بابەتەكانی لەوەش جگە بەكاربێت تیایدا

 (Puchmann 2013, 98) بەرزبێتەوە. گەڕاندا سایتەكانیله بەدواگەڕانی رانكی ئەوەی بۆ

 دەستكاری دەتوانین ەوەكرێتده یتەئەپد بەردەوام واتە هەیە داینامیكی تایبەتمەندی بلۆگ

 بۆ ئەپڵیكەیشنی و ڤێرژن تازەترین لەگەڵ لەوەش جگە، بكەین ستایلەكەی و ناوەڕۆك

 سەرنج و بابەتەكە بۆ هەبێت فیدباكی دەتوانێ خوێنەر هاوكات.لەگەڵیدا بیگونجێت و بەكاربێنین

 هاوشێوە لینكی ئەمەش زێدەباری.نووسەر لەگەڵ بەشداربێت و بنوسێت خۆی كۆمێنتی و

 بە بدات زیاتر زانیاری بەدەستهێنانی و گەڕان بواری وەكووتا دادەنرێت بابەتەكان لەگەڵ

 (Bronstein 2013, 174) خۆی. ئەسڵیەكەی بابەتە سەر بگەڕیتەوە دواتر و خوێنەر

 (Wiki)ویكی.2

 كەبەدەستی "ەWeb2.0" كۆمەڵەیله ئینتەرنێت وێبسایتەكانیله ەجۆرێك ویكی

، لەبەرگرتنەوە، سەیركردن .پێكدێت دونیادا لەسەرانسەری خۆبەخشەوە بەشداربووانی

 ڕێ و فەراهەم كەسێك هەموو بۆ كە ویكی بابەتەكانی ناوەڕۆكی بەكارهێنانەوەی

 گۆڕانكارییەكەی و بكات دەستكاری وتارەكان دەتوانێت ویكی كیێربەكارهێنە هەموو.ەڕاوپێد

 پسپۆڕی یان بەڵگەنامە بە نییە پێویستیان ویكیپیدیاله نووسەران.ببینێت بەتەواوی خۆی

 بەكارهێنەران و نووسەران هەموو داریائاگ.دەكەن دەستكاری كە بەوەی تایبەت كیڕێبواله
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 وتارەكان.تێربك دەستكاری بەكارهێنەرانەوە الیەنله ەكانیاناورنوس ەاوردڕێگە كە كرێتده

 (24، 2015)مەحمود  .تێرناك بۆ پێداچوونەوەیان باڵوبوونەوە پێش كێرچاودێ هیچ الیەنله

 داتا له ەي"بریت بەوەی دەكات ویكی پێناسەی "Computer Hope" زمانەوانی فەرهەنگی

 زیادكردنی و دەستكاری بە دەدات كێربەكارهێنە بەهەر ڕێگە، ئؤناڵین ەیاورك بەیسێكی

 (meaning of Wiki 2019) .زانیارییەكان"

 گەیشتنەله مەبەست لێرەدا، دێت "خێرا" بەمانای، هاواییە زمانی وشەیەكی ویكی وشەی

 كە ناوەڕۆك بەڕێوەبردنی سیستەمی له ەجۆرێك ویكی.خێرا بەشێوەیەكی بەزانیارییەكان

 ە.اورناس ئینتەرنێت تۆڕی ناو داتابەیسی بەسادەترین

 یەكەمین بەدامەزراندنی هەستان "Bo Leuf" و "Ward Cunnigham" 1995 ساڵی

 كۆمەڵەیەكیله بوو بریتی وێبسایتەكە كە، بوو (WikiWikiWeb)وێبسایتی كە ویكی وێبسایتی

 بۆ زانیاری و بكات تێدا بەشداری دەیتوانی كەسێك هەموو كە یەكتر یارمەتیدەری و هاوكار

 (Rothman 2016) .بدات پێ پەرەی و بكات زیاد ناوەڕۆكەكەی

 واوركخڕێله كێرزۆ بۆ یارمەتیدەرە، خۆڕاییە و ەاورك ناوەڕۆك وێبسایتێكی ویكی

 پێ پەرەی و باڵوبكەنەوە تیایدا ەكانیانڕۆژپ و بیرۆكە و بەرهەم ەكاندامەزراو كۆمپانیاو

 باڵوكردنەوە بۆ هەبێت مەرج و كارڕێ یاخود، هەبێت كێرفلتە سانسۆرو هیچ ئەوەی بێ، بدەن

  (faye deters 2010, 128) .كااڵكان و بیرۆكە بە بازاڕسازی بۆ بوو هاوكار زۆر ئەمە كە

 و رۆشنبیری بواری له بە تایبەت ئەكادیمیەكانە ناوەندە گرنگی ئامرازێكی ویكی هاوكات

 قوتابیان بۆ زانیارییە دەستكەوتنی و فێربوون گرنگی كیڕێیارمەتیدە، فێركردن و پەروەردە

 ویكیداله ەكانیانڕۆژپ و بیرۆكە و بابەت قوتابیان جار زۆر، خوێندندا ناوەندەكانیله

 ئامرازێكی وەك مامۆستاكانیش هەروەها، بن قوتابخانە هۆبەیله ئەوەی وەك، باڵودەكەنەوە

 لێ بیرۆكەكانیانی و بۆچوونڕاو و پرۆپۆزەڵ و وانە دەتوانن كە بەكاردێنن ویكی فێركردن

 لێ یسوود دەتوانن تریش بەكارهێنەرانی و خەڵكان قوتابیەكانیانله جگە، باڵوبكەنەوە

 بەرباڵوە ئێستا كە ئۆناڵین كۆرسەكانی ئەنجامدانی بۆ ناوەندێكە ئەمەش زێدەباری.وەربگرن
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 مامۆستا و قوتابی بۆ تێچوون و كات یەوەڕێگە لەو، بەكاردێت وواڵتان زۆربەیله

 (Parker 2007, 60) دەگەڕێنێتەوە.

 (Podcast) پۆدكاست.3

 بریتییە كە، هاتووە (Broadcast)و (ipod)وشەی هەردوو لێكدانیله پۆدكاست ەیاورزا

 هەندێ خزمەتگوزارییەش ئەم، ڤیدیۆیی یان دەنگیی فایلی دەستخستنی بۆ خزمەتگوزارییەك له

، 2015، مەحمود بەشداربووان.) بۆ دەكەن فەراهەمی ئینتەرنێت تۆڕی ناو وێبسایتەكانیله

 دەنگییە "فایلێكیله بریتییە پۆدكاست (Collins dictionary)فەرهەنگی پێناسەی پێی بە.(25

 ێردەتوان و ڕێدەك داونلۆد لێ دەنگی فایلی و ڤیدیۆ تیادا، برۆدكاستە و یۆدرا هاوشیێوەی كە

 (podcast 2019') ت"ڕێبگی لێ گوێی كۆمپیوتەرله

*(Adam Curry)پڕۆگرامەر هەردوو الیەنله جار یەكەم بۆ پۆدكاست داهێنانی  Dave)و 

Winer)†  (iPodder )بەناوی كرد دروست بەرنامەیەكیان كاتێكداله، (2004) ساڵیله بوو 

 گەشەی دواتر بیرۆكە ئەم، ئایپۆدەكە ناو بۆ دیجیتاڵی یدیۆدرا كردنی داونڵۆد بە دەدا یڕێگە

 كرا. دروست پۆدكاست پێدراو

 mp3 فۆرماتی بە دەنگی تۆماری زنجیرەیەكله پێک هاتووە پۆدكاستێك هەر ناوەڕۆكی

 وەك پۆدكاست تر بەواتایەكی، ێردەك پێشكەش و ئەپلۆد ەكدای دوای بە بەش بەش كە

 و پەخش بۆ نییە تایبەتی كاتێكی و ەیەكدامەزراو بە پێویستی بەاڵم، وایە یۆدرا بەرنامەی

 (Watson 2005) .بڕگەكان و بابەت باڵوكردنەوەی

 بێ بكاتەوە باڵو خوی ڤیدیۆیی یان دەنگی پەیامی دەتوانێت كەسێك هەر پۆدكاستداله

 ئەو دەتوانێت سادە هەنگاوێكی بەچەند بەڵكو، هەبێت ورد زانیاری شارەزایی پێویستی ئەوەی

 جەماوەریش یاخود كەسی ئامرازێكی وەك دەتوانێت پۆدكاست هەروەها.بكات كارە

                                                           
* Adam Curry :(پڕۆگرامەر و گەشەپێدەری ئینتەرنێتەinternet developer ,) لە ڤێرجینا لە دایك بووە  1964لە ساڵی

 /http://curry.com( دەناسرێت واتە باوكی پۆد بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: podfatherبە)
† WinerDave  ئەندازیاری كۆمپیوتەرە, ماستەری لە زانستی كۆمپیوتەر هەیە لە زانكۆی لە برۆكڵین لە دایك بووە,  1955: لەساڵی

 / http://davewiner.comویسكۆنسن, ئێستاش لە نیۆیۆرك دەژیت, بۆزانیاری زیاتر بڕوانە:

 

http://curry.com/
http://davewiner.com/
http://davewiner.com/
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 تری ئامرازەكانی لەگەڵ جیاوازی هەروەها.كەس زۆترین بە بگات امەكەەیپ و تێربەكاربهێن

 تێردەتوان و ەورانەك دیاری دەنگیەكانلهفای و ناوەرۆك و وشە ژمارەی و كات میدیای نوێ

-Long-term بە پۆدكاست بۆیە، بێت بەردوام كردنەكەیپەیوەندی ژێرد یەكیەماو بۆ

connect" " كەسانی و میوان تێردەتوان ەخۆڕاست پەخشی كاتیله ئەوەشدا لەگەڵ.تێردەناس 

 لەسەر قسەكردن بۆ بێت بدەن ئەنجام گفتوگۆ ەخۆڕاست بەشێوەیەكی پەخشەكە ناو بێن تریش

 Tanya Hall) دەدات. ناوەرۆكەكە و بابەت كردنی دەوڵەمەند یارمەتی كە دياريكراو بابەتێكی

2017) 

 بۆ ئاسانە زۆر ایەكیڕێگ و خۆڕایی ئامرازێكی ئەوەیە پۆدكاستدیكەی  ەكیییگرنگ

 یبە تایبەت فێركردن كۆرسی ەوەلە ڕێگەی كە، (E- Learning)ئەلیكترۆنی فێركردنی

 تیایدا MP3 شێوەی بە دەنگی ناوەڕۆكی و دەنگی فایلی چەندین تێردەتوان زمان كۆرسەكانی

 لە ڕێگەی دەتوانێت بێت كاتێكدا هەرله و هەرشوێنێكله گوێگر یاخود فێرخواز، ەوەكرێتدهباڵو

 ناو بكاتە داونڵۆدی تایبەتەوە ئەپلیكەیشنی لە ڕێگەی، تڕێبگ لێ گوێی مۆبایلەكەیەوە

 نێوانله بە تایبەت بەكاردێت واڵتان زۆربەریله فێربوونە سیستەمی جۆرە ئەم، مۆبایلەكەی

 دەگەڕێنێتەوە. فێرخواز بۆ ماندووبوون و اڕێگ تێچوونی و كات كە، دوورەدەستەكانەوە واڵتە

(Cebeci 2006, 49) 

 (Forum) كۆڕبەند.4

 پێدانی گرنگی بنەمای ئەندامەكانی كە ئینتەرنێتە تۆڕی وێبسایتانەی ئەو كۆڕبەندله مەبەست

 گفتوگۆكردن و گۆڕینەوە بیروڕا بە مەبەستی دەكاتەوە كۆیان هاوبەش ئارەزەەی و هاوبەش

 ئۆكسفۆرد زمانەوانی فەرهەنگی.كۆڕبەندوە ئەندامەكانی الیەنله بابەت خستنەرووی لە ڕێگەی

 بەكارهێنەرەكان كە پەیجێك وێب یان وێبسایتێك له بریتییە" بەوەی دەكات كۆڕبەند پێناسەی

 تر پۆستەكانی بۆ ریپلەی و كۆمێنت هەروەها دياريكراو بابەتێكی لەسەر بكەن پۆست دەتوانن

 (Dictionary 2019) بكەن"
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 و پرسیاركردن تردا كەسانی لەگەڵ پەیوەندی دروستكردنی بۆ یەڕێگە( (Forum كۆڕبەند

 "massage board بە" كۆڕبەند هەروەها، لەیەكتر زانیاری وەرگرتنی و راگۆڕینەوە

 كەهەڵدەستی ئەدمینە كەسێك كۆڕبەندداله.وایە نامەگۆڕینەوە لەوحەیەكی وەك واتە تێردەناس

 دەبێت بكات پۆست بیەوێت ئەندامێك هەر واتە، ئەندامەكان وەرگرتنی و بەڕێوەبردن بە

 هاوشێوەیە ئەمە كە باڵودەبێـەوە پۆستەكە ئەوكات بكات ئەپروڤ پۆستەكە كۆڕبەندكە ئەدمینی

 (Marsden 2010) .فەیسبووك وپەكانیوگرله پۆستكردن شێوازی لەگەڵ

 (chat application )چات ئەپلیكەیشنەكانی.5

 بەكارهێنانی لە ڕێگەی زیاتر یان كەس دوو نێوان قسەكردنی واتا "Chatting " یاخود چات

 چەند نێوانله گروپ بە یاخود بێت كەس دوو لە نێوان ێردەك چات.داكات هەمانله ئینتەرنێت

 ( Rouse, 2005).بێت كەسێك

 ئیمێل ناردنی كە پێكرد دەستی  MSN (Yahoo Massenger)ماسنجەر  یاهووله چات

 لهمۆبای دابوونیپەی تەكنەلۆژیاو گەشەسەندنی بەهۆی بەاڵم بوو كردن چات كۆنی شێوازی

 بەكارهێنانی لە ڕێگەی بەكارهێنەرەكان بۆ بووە ئاسان زۆر خزمەتگوزارییە ئەم، زیرەكەكان

، وێنە، تێكست ناردنیله كردن چاتله شێوازی كەچەندین، جۆرەوە اورجۆ ئەپی چەندین

 جیاواز ماتیرفۆ بەچەندین فایل ناردنی هەروەها و دەنگ، ڤیدیۆ، هەستەكان، ستیكەر

 لە ڕێگەی دەكەن هەواڵ سایتەكانی سەردانی بەكارهێنەرەكان %ی70ىڕێژهبە.تێرلەخۆدەگ

 فەراهەم بەكارهێنەر بۆ ەخۆڕاست چاتی و پەیوەندیكردن یڕێگەكە بوو پێوسیت بۆیە مۆبایلەوە

لە  ئەوەش، جەماوەر لەگەڵ بن پەیوەندیداله ئاسانتر و باشتر بەشێوەیەكی ئەوەی بۆ بكەن

 وێبسایتەكان. نێوله چات ئەپلیكەیشنی دانانی ڕێگەی

لە  بڕاندەكان كۆمپانیاو، بازاڕسازیین و كالمڕێ گرنگی ایەكیڕێگ چات ئەپڵیكەیشنەكانی

 بە پەرە و دەنێرن بەكارهێنەرەكان بۆ كااڵكانیان كالمیڕێ جیاوازەكانەوە ئەپە ڕێگەی

 مۆبایلی بۆ ەخۆڕاست چونكە كالمەڕێ كاریگەری زۆر یەكیڕێگە ئەمە كە دەدەن بەرهەمەكانیان

 فەیسبووك و چات سناپ ئەپەكانیله هەندێك هەروەها.بەرچاو دەكەوێتە و دەچێت بەكارهێنەر
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 كەس چەندەها و تەوەێرباڵوبك لێ وێنەی و یرتۆس ێردەتوان مەسنجەر

 redbytes,2019)).بیبینێت

 ئەمانەن: بەرباڵوترینیان بەاڵم هەن چات جیاوازی ئەپی چەندین لێرەدا

1- WhatsApp: جیهاندا تەواویله هەیە زۆری كیێركەبەكارهێنە، چاتكردنە ئەپێكی 

 لەگەڵ بدەین ئەنجام ڤیدیۆ و دەنگ پەیوەندی دەتوانین سانا بەشێوەیەكی یەوەڕێگەلە

 Jan" بەناوی ئەمریكی كیێرپڕۆگرامە الیەنله ئاپ واتس.وێنە و فایل و تێكست ناردنی

Koum" دروستكرا. 2009 لەساڵی (Shinal 2018) 

2- Viber: دەنگی پەیوەندی ئەنجامدانی بۆ نییەئەلیكترۆ پەیوەندییكردنی خزمەتگوزارییەكی 

 هەركەسێك بۆ تێكست نووسینی و وێنە و فایل ناردنی هەروەها، لەهەمانكاتتدا ڤیدیۆیی و

 ساڵیله "Talmon Marco" لەالیەن ڤایبەر.كەم بەماوەیەكی كە بێت دونیا لەهەركوێیەكی

 كۆمپانیای جێبەجێكاری بەڕێوەبەری ناوبراو ئێستا كە كرا دروست 2010

 نیۆیۆڕكله "Talmon" كاتێك، هەیە سەرنجڕاكێشی چیرۆكێكی ڤایبەر داهێنانی.ڤایبەرە

 كاتێكی انەڕۆژ و یەكترله بوون دوور زۆر كە دەژیا كۆنگ هۆنگله هاوڕێكەی كچە دەژیا

 لەسەر زۆر تێچووی بەمەش دەكرد بەیەكتر پەیوەندییان مۆبایلەوە لەڕیگەی زۆر

 بتوانن خۆڕایی بەشێوەیەكی بكاتەوە ایەكڕێگله بير كرد ""Talmonله وای ئەمە، دەوەستا

 2010 ساڵیله.دابهێنێت ڤایبەر توانی بیرۆكە ئەم لەئەنجامی.بكەن بەیكەوە پەیوەندی

 بەكارهێنەر هەزار( 100) نزیكەی ڤایبەر ئەپی باڵوبوونەوەی دوای كاتژمێر 24 ماوەیله

 هەیە بەكارهێنەری ملیۆن (200)نزیكەی ڤایبەر ئێستاداله باسە شایەنی، كرد تۆماریان

 (Sakawee 2013) .ئاسیادایەله كەزۆرینەی جیهانداله

3- Facebook Messenger: كۆمپانیای الیەنله ناردنە نامە خزمەتگوزارییەكی 

، تێربەڕێوەدەب فەیسبووكەوە لەالیەن هەر ئێستا كە.دروستكرا( 2011)ئابیله فەیسبووك

 ئەوەی بۆ واتا، فەیسبووكله جیاوازە و سەربەخۆیە ئەپەكەشی و وێبسایت بەاڵم

 ئەپی دەتوانی بەڵكو هەبێت فەیسبووكت ئەكاونتی نییە مەرج بەكاربهێنی مەسنجەر
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 كەس دوو نێوان پەیوەندی ێردەك مەسنجەر.تێرپێبك كاری و تێربك داونڵۆد مەسنجەر

 ناردن نامەله جگە هەروەها، بدەن ئەنجام بەكۆمەڵ پەیوەندی و بێت گروپ یاخود

 خۆله ئیمۆجی و ستیكەر هەروەها و فایل ڤیدیۆو و وێنە و دەنگ ناردنی خزمەتگوزاری

 (Moreau 2019) .تڕێدەگ

4-  Snap chat: كە، ڤیدیۆیە و وێنە باڵوكردنەوەی و نامە ناردنی ئەپێكی چات سناپ 

 نوێی ڤێرژنی و سەند پەرەی(2013) ساڵیله دواتر، بوو وێنە ناردنی بۆ تەنها لەسەرەتادا

 یرتۆس باڵوكردنەوەی فلتەر كردنی زیاد و وێنە دەستكاری بۆ خزمەتگوزاری دروستكرا

 " Evan Spiegel " الیەنله(2011) ساڵیله چات سناپ.زیادكرا بۆ تری چەندانی و

 باسی شایەنی.بوو ستانفۆرد زانكۆی قوتابی و ساڵ(27) تەمەنی كاتێكداله دروستكرا

 دۆالر. ملیار 1 بەبڕی فرۆشرا فەیسبووك كۆمپانیای بە (2012) ساڵیله چات سناپ

(Hern 2017) 

5- Wechat: و جیهاندا هەمووله بەكارهێنەری ملیار یەك كەنزیكەی پەیوەندیكردنە ئەپێكی 

 " كۆمپانیای الیەنله(2011)ساڵیله ویچات.چینن واڵتیله بەكارهێنەرانی زۆرینەی

Tencent" ویچات.ئاسیاداله ماركێتینگە بواری كۆمپانیای كەیەكەمین دروستكرا 

 وەك تایبەتمەندی و پێدرا پەرەی دواتر، هەبوو چاتكردنی خزمەتگوزاری تەنها لەسەرەتادا

 باسە شایەنی، زیادكرا بۆ فرۆشتنی و كڕین هەروەها و ڤیدیۆ و وێنە باڵوكردنەوەی

 .تڕێدەد ئەنجام ویچاتەوە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە یڕێله پارەدان زۆربەری چین واڵتیله

(Kharpal 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=700-HK


34 

 

  ( Social Networking Sites)ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی.6

 هتۆڕەكانی ئینتەرنێـەو یهڕێگله ڵكهخه یوهستنهبه بۆ ەكانیاڵتیكۆمهتۆڕه تییڕهبنه ئامانجی

 وێنه و نامه یوهگۆرینه، چاتكردن یهڕێگله چ جا، وامدابنردهبه ندیكردنییوهپهله یوهئه بۆ

)سكيك  .كتریه كانیجۆره جۆراو هیچاالکی و بۆچوون و دیدله ئاگابوون به یان دیكه تیهباب و

2014 ،64) 

 كانیشیانهیتمەندیتایبه و تسڵهخه و كارهێنانبه، انهیتیاڵیهكۆمه تۆره مئه وتنیپێشكه ڵگهله

 ئامرازێكیله یانهیتاڵیهكۆمه هتۆڕ مله ندێكهه تادارهسهله رگهئه، هاتووه رداسهبه گۆڕانیان

 كیمانگایهپه یان زانكۆ كوه نموونه به زانستی یدياريكراو كییههاورزدامهله ساكار و ساده

 دياريكراو ستێكیبهمه بۆ و بووبێت مامۆستا یان ررمانبهفه، خوێندكار گروپێك یوهستنهبه بۆ

 ودامه وئه وسكهرتهبه جوگرافییه چوارچێوه وئه مرۆدائه گاریڕۆژله وائه، بووبێت

 فره ئامرازێكی كوه یوهئه بۆ، ڕاندوهتێپه یتاییهرهسه هدیزایین و كارهێنانبه یسنوورداره

 و چین مووهه بۆ و جیهان ئاستی رسهله و ستبهمه ڵێكۆمهبۆ ك) Multi Function) كار

 (Loveet 2011, 15) كاربێت.به نێكمهته و توێژێك

 وهبه یپێناسه پێشتر رگهئه، هاتووه رسهبه گۆڕانی شیكهپێناسه وهئه ربهله

كانیانهرهكۆمپیوته یهڕێگله هاوڕێیان یوهستنهبه بۆ یهیتاڵیهكۆمه رنێتیئینته كرابێت"تۆڕێكی

رچههه.نادات خۆی مافی سكهرتهبه وهخوێندنه وئه مرۆئه وائه دا" دیاریكرداو شوێنێكیله وه

به اڵمبه، كردوه خۆی بۆ كورتی كییهپێناسه یداكهرووكارهله تیاڵیهكۆمه تۆڕێكی رهه نده

 "ئامرازێكی ینبكه جۆره مبه كانیهیتاڵیهكۆمهتۆره یپێناسه توانینده گشتی كییهشێوه

یوهپه بۆ كاربهێننبهمۆبایلەكانیان  یاخود  ركۆمپیوته توانێتده وهیههڕێگله ڵكخه ئۆناڵینه

جیاوازه تهبابه رسهله كردنقسه و بۆچوون و دید نمایشكردنی و دیكه سانیكهبه ندییكردن

 كروههه كێرسانسۆ هیچ بێبه ڤیدیۆیی یان ییوێنه یان، ڕاونووس قیده ئالۆگۆكردنی و كان

 رسهله كۆمێنت و نبكه دروست خۆیانبه تتایبه پرۆفایلی داتده رانیكارهێنهبه به هڕێگ

 كه، نبكه دروست هاوڕێیانبه تتایبه لیستی و نبده دیكه سانیكه  یهاورباڵوك و پۆست
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 (80، 2015)بربخ  .ڵیان"گهله بن ندیدایوهپه  له ستیانهبهمه خۆیان

 بۆیه، نێركده پۆلێن (داWeb2.0) یوهنه كانیوێبسایته ناوله وێبسایتانه مئه

 كه بناسی هسانكه وئه توانێده وێبسایتانه وئه كارهێنانیبه چونكه نناوبراو تیشیهاڵكۆمهبه

 وله كه بناسێ زۆرتریش وێبسایتی و داترنێئینته تۆڕی ناوله یههه شیانهاوبه خدانیبایه

 و ریوهبیره و وێنه دانانیبه بكا شداریبه هاروههه.ونئه خیبایهێج و ندنتمهتایبه ادبوارانه

 جیهاندا كانیشهبه مووههله، كاركردنیدا شوێنیله هاوكارانی و هاوڕێیان و خێزان پرۆفایلی

 شكاندنی هۆی بوونهكه وهتهبوونه باڵو ورهگه زۆر كییهشێوهبه انهیتیاڵیهكۆمه وێبسایته   وئه

 بچووكی گوندێكی كووه كه كردووهرینهبه و پان جیهانه وله وایان و كانیهیجوگراف سنووره

 بوونه تا ندسه یانرهپه وێبسایتانه وئه ورده ورده، اونردێرگ وهكترهیهبه دانیشوانی و بێت لێ

 وئه ڵگهله، ێركده ردانیانسه رنێتدائینته تۆڕی ناولهكه یوێبسایتانه وئه ناوبانگترینبه

 وئه ناوبانگی، رپابووهبه جیهانداله مرۆئه یاندنداگه بواری لهكه یلۆژیایهكنهته وتنهپێشكه

 (Liu 2010, 750) كردوە.ده ناویان زۆر تیتایبه به الوان و گشتیبه ڵكۆمه ناوله وێبسایتانه

 و چوست اڵوبوونێكیتێكه كه وێب یڕانهالپه وله بریتین كانتیهاڵیهكۆمه تۆره وێبسایتی

 رنێتدائینته ناوله كه نكهده ئاسان دایانهیتاڵیهكۆمه تۆره وئه ناوله كانیندامهئه نێوانله چاالك

تێكه تییارمهكه یوانهله خدانهبایه كانیجیاوازه هۆیه دابینكردنی لێیان ستیشبهمه و نهه

وهگۆڕینه نامه كوه ێربد نجامئه تێدا شیوانهئه ڕێكده، ندەده كانیندامهئه نێوانله ڵبوون

، گفتوگۆكردن كتریه ڵگهله ستهده و ڵكۆمهبه، وهگۆڕینه فایل، كردنقسه ،ستوده مده ی

مهداده الحبهزه ریسێرڤه یسیداتابه رسهله تییانهاڵیهكۆمه وێبسایته وئه. لیكترۆنیئه پۆستی

 یهڕێگ و بكات دابین جۆردااورجۆ رانیكارهێنهبه نێوانله یكردنیندیوهپه یوهئه بۆ نێرز

مودهده قسەكردنی تتایبهبه، خسێنێبڕه كتركردنیه ڵگهله قسه و بدا كانفایله یوهگۆرینه

هه جیهانی وێبسایتی (٢٠٠) ینزیكه ئێستا، دیكه تگوزاریخزمه جۆره لێكگه رباریسه، ست

 (Boyd 2007, 2) .نێركده پۆلێن تیاڵیهكۆمه وێبسایتی كووهكه یه

 ملیۆن دانسه كهیههه بوونیان (social networking sites)زۆری كییهژماره ئێستاش
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     و تسڵهخه ڵێككۆمه به وكهریههه و جیهاندا مووههله یههه شداربوویانبه وكارهێنەربه

 وئه دیارترین اڵمبه، وهگرنهده كیه ئامانجداله رچیگهئه، وهنهێركجیاده كتریهله ندیتمهتایبه

  (Sherman 2013, 50) یوتیوبە. و ئینستاگرام و رتویته و یسبووكفه وێبسایتانه

  كانیهاڵیەتیكۆمه تۆڕه ڵدانیرههسه

 بۆ كاتێك وهڕێتهگهده (١٩٩٥)ساڵی بۆ انهییتاڵیهكۆمه هڕتۆ مئه ڵدانیرههسه تایرهسه

 (١٩٩٧)ساڵیله دواتریش یدابووپه((www.classmate.comناویبه وێبسایتێك مجاركهیه

 یانداهڕێگ وێبسایتانه مئه، وتركهده ((www.sixdegrees.comناویبه دیكه وێبسایتێكی

ئه، نبكه دروست كتریهبه ندیكردنیوهپه بۆ هاوڕێیان لیستی و كاونتئه كه سكه لێككۆمهبه

 تا كرد یشهگه رچاوبه كییهشێوهبه ساڵدا دوو یماوهله وێبسایتانه مئه یتگوزارییهخزمه م

 نێتوركینگه تگوزاییهخزمه مئه اڵمبه، بێتهه تێدا كاونتیانئه ندامئه ملیۆن ندینچه وایلێهات

دیكه وڵیهه مهله جگه.داخرا دا(٢٠٠٠)ساڵیله، وبو وامردهبه ساڵ ٣ نهاته و خایاندنه زۆری

 یتگوزارییهخزمه مئه دروستكردنی ڵگهله رهه نموونه بۆ، هاورئا هاتنه هاوشێوه ی

 ندینچه، (٢٠٠٠)كوتاوه (١٩٩٧) یماوهله، ((www.sixdegrees.com نالیهله نێتوێركینگه

به به دانهڕێگ و نێتوێركینگ تگوزارییخزمه ستیبهمه و ئامانج مانههۆ ب تریش وێبسایتی

 نموونه بۆ، ئاواره هاتنه خۆیانبه تتایبه پرۆفایلی و كاونتئه بۆدروستكردنی رانیكارهێنه

blackplanet, asianavenus and migente (12، 2012)ريان  .بوون دیارترینیان 

 ئەمانەن: هێنەرانربەكا ژمارەی پێوەری پێی بە یەكانیكۆمەاڵت تۆڕە لەدیارترین

 ((Facebook فەیسبووك /1

 شداریبه دایتێ ییاخۆربه توانێتده تییهاڵیهكۆمه یشتنیكگهیهبه وێبسایتێكی یسبووكفه

، تێربرددهڕێوهبه تیتایبه تیێرنداخاوه كوه یسبوكفه كۆمپانیای نالیهله و تێربك

 روهاهه خۆیان تیهاوڕێیه لیستی بۆ نبكه زیاد دیكه ریكارهێنهبه تواننده رانكارهێنهبه

 زانیارییه یڕهپه تێرتواندهكه ینكهبیرنهله شوهئه، بنێرن كترییه بۆ تییتایبه ینامه شتواننده
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)الرعود  .وهیسبووكهفه یڕێله بناسن نوێ هاوڕێی و وهنهبكه نوێ پرۆفایل كانسییهكه تاكه

2012 ،43) 

 رتاپایسه اناورف كیڕێتۆ یشێوهبه تیتوانیویه تیاڵیهكۆمه تۆڕێكی كوه یسبووكفه

  لۆژیایكنهته بواری نوێی داهێنانێكی كوه هیتیاڵیهكۆمه تۆڕه مئه، بدات ێرگ وهخۆیه به جیهان

 ریاهاوكبه و ربێرگزۆكه مارك نالیهله ریكامهئه كانیكگرتوهیه تهویالیهله كردنیندییوهپه

 تارهسه، زرادامه (٢٠٠٣)ساڵیله هیوز كریس و مۆسكۆفیز داستین خوێندنكارانله كهریههه

 پاشان وهتاقیكرانه هارفارد زانكۆی خوێندكاری( ٩ )ناوله تییهاڵیهكۆمه تۆره مئه یبیركه

 كهبیرۆكه دواتر، پێكرا كاری هارفارد زانكۆی ناوله وتوییركهسهبه یسبووكفه یبیرۆكه

 مووهه قوتابیانی بۆ بوار یوهئه بۆ پێدرا یرهپه دواتر و ڕیتێپه هارفارد زانكۆی ئاستیله

ویالیه مرجهسه و نبكه شداریبه داكهوێبسایته وله یوهئه بۆ خسێبره گشتی به زانكۆكان

 اڵتیوهاو ملیۆن(23)ینزیكه واڵته وله (٢٠٠٥)ساڵیله، وهگرته ریكامهئه كانیكگرتوهیه ته

 (٢٠١٠)ساڵیله بوو وهئه، یسبووكفه تیاڵیهكۆمه تۆڕی شداربوویبه و ندامئه بوونه ریكیمئه

 .سكه ملیۆن (٥٠٠)بۆ وهرزبوویهبه جیهان ریرتاسهسهله یسبوكفه شداربووانیبه كێرڤی

ملیار  2.32. بەپێی نوێترین ئاماری بەكارهێنەران، لە جیهاندا (206، 2012)عبدالحميد 

 (Mohsin 2019)ئەكاونتی كارا لە فەیسبووك هەیە. 

 كه ێرنداده كانهیاڵتیكۆمهوێبسایته ناوبانگترینبه و ترینورهگهبه یسبوكفه مڕۆئه   

، تیهاوڕێیه دروستكردنی و كترناسینویه كاناڵیەتییەكۆمه ندییهیوهپهله ندههتمتایبه

 ییهڕاخۆبه دایتێ تۆماركردن ڵكوبه نییه دياريكراو توێژێكی و چین و سكه بۆ نیاته كهوێبسایته

گه یاندنیراگه ێكیڕتۆ بە وێبسایته مئه، بهێنێت كاریبه توانێده سێككه مووهه، ئاسانیشه و

 كالمكردنڕێ تیڵمههه رپاكردنیبه بۆ هێناوه كاریانبه سكه ندینچه  كه ێركده   ژمارئه وره

 بۆ ریكیمئه داریتمهسیاسه پیاوانی هاروههه، دياريكراو مێكیرههبه بۆ بازارسازی یان

 بڵێن سهبه ندهوهئه، هێناوه ركاریانبه كانیانداڵبژاردنهههله راننگدهده نگیده راكێشانی

 كارهێنابه یسبوكیانفه خۆی كاتیله ئۆباما( باراك) ریكامهئه تیرۆكایهسه كاندیدی پشتیوانیكه
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 (Jackson 2017) ریكا.مهئه لیگه نگیده راكێشانی بۆ

 ئێستا و (١٩٨٤)مایسی ی١٢ دایكبوونیله ربێرگزوكه مارك یسبوكفه ریرزێنهدامه

 كۆمپانیای جێكاریجێبه رۆكیسه روبهڕێوهبه كووه و هیریكیمهئه پرۆگرامسازێكی و بازرگان

 (Edosomwa 2011, 6) .یسبوكهفه وێبسایتی نیخاوه، كاتكارده یسبوكفه

 (Twitterتويتەر) /2

 یبەرفراوان پێگەیەكی تویتەر.هاتووە (ەوەtwitte) چەمكیله ناوەكەی وێبسایتە ئەم

 لە ڕێگەی كەسیەكان بۆچوونە و سەرنج و زانیاری باڵوكردنەوەی بۆ، یەكانەیتۆڕەكۆمەاڵیەت

 بێت ئۆناڵین تری كەرەستەیەكی هەر یان ڤیدیۆ و وێنە یاخود لینك كرێتده، كورت پەیامێكی

، هەبێت تویتەرله خۆڕایی بەشێوەی ئەكاونتی دەتوانێت كەسێك هەموو.تەوەێرباڵوبك تێیدا

 زیاتر تایبەتمەند و سیاسی كەسانی و توێژەرله بە تایبەت، بەكاربێ بارودوخێك هەمووله

 (Maclean 2013, 295) بەكاردەهێنن. تویتەر

 یەكەم (2006)ساڵی مارسی ی21له كە دروستكرا ەوە " "Jack Dorsey الیەنله تویتەر

 تویتەر دروستبوونی بیرۆكەی، " just setting up my twitter " نوسی و باڵوكردەوە تویتی

 ،Odeo كۆمپانیایله ەربوودیزایین وێب كە كاتێكداله ""Jack Dorseyكە سەریهەڵدا لەوە

 و مۆبایلله كاتدا لەیەك بیخوێننەوە بتوانن و تێربنێ هاوڕێكانی هەموو بۆ تێكست دەیویست

 گۆڕدرا دواتر بەاڵم (بووtwttr)بەناوی پێگەكە لەسەرەتادا.تەوەێربك كۆمپیوتەریش

 (Mohammadi 2018, 6) (.Twitter)بۆ

 دەبێت كە ەدياريكراو پیتەی ژمارەی تویت دەڵین كەپێی تویتەرله پەیام اڵوكردنەوەیب

 یابانله چونكە، ئینگلیزین و یابانی بەزمانی تویتەكان زۆرترین، زیاترنەبێت پیت (140)له

 هەبووە گرنگی یڕۆڵ تویتەر.بەكارهێنەران يىڕێژهله یەیكۆمەاڵیەت تۆڕی یەكەمین تویتەر

 شەقامی خۆپیشاندانەكانیله نموونە بۆ جیهانداله سیاسیەكان بەرچاوەكانی ەیگۆڕانكاریله

 انەكانیدپەالمار ڤیدیۆی هەواڵ نەژاد ئەحمەدی تویتەرەوە لە ڕێگەی (2009)ساڵیله ئێرانی
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 ئەحمەدی وایكرد كەدواتر، باڵودەكردەوە خۆپیشاندەران دژی ئێرانی دەسەاڵتی ئەوكاتەی

 (46، 2012)الرعود  بهێنێت. بەدەست هەڵبژاردنەكانداله سەركەوتن بەهۆیەوە نەژاد

 بەاڵم، بەكارهێنەر ملیۆن( 200)گەیشتە (2011)ساڵیله تویتەر بەكارهێنەرانی ژمارەی

 انڕۆژ هەروەها، مانگێكداله هەیە كارای بەكارهێنەری ملیۆن( 330)له زیاترنوێترین ئاماردا له

 لە ڕێگەی بەكارهێنەران ی(%8.) بەكارهێنەرانەوە الیەنله كرێتده تویت ملیۆن( 500)

 (Aslam 2019) .بەكاردەهێنن تویتەر مۆبایلەكانیانەوە

 (Instagram)ئينستاگرام/3

 پێكردنی هاوبەشی و باڵوكردنەوە لەسەر، ەكانەیتۆڕەكۆمەاڵیەتی نوێی فۆرمێكی ئينستاگرام

 تری چاوپێگەكانیله بوارەدا لەو هەیە بەكارهێنەری زۆرترین ەاوربنیاتن ڤیدیۆ و وێنە

 (24 )بۆ( 17) تەمەنی لە نێوان ئینستاگرام بەكارهێنەرانی زۆرینەی.ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتی

 تەمەنی سەرەتایله ئینستاگرام بەكارهێنەرانی ی(%70 )توێژینەوەكان بەپێی ساڵیدان

 (Huang 2018, 20) گەنجیدان.

 كە(2010)  ساڵیله هێنرا بەرهەم (Mike Krieger)و (Kevin Systrom)الیەنله ئینستاگرام

 دەستەبەركرد. خۆی بۆ بەكارهێنەری زۆرترین سەند گەشەی بەخێرایی و كەم ماوەیەكی

 لێ ئەكاونتی هەزار(25)نزیكەی ئەپەكە باڵوبوونەوەی یڕۆژ لەیەكەم و ڤێرژنی یەكەمینله

 یەك بڕی بە فەیسبووك كۆمپانیای بە فرۆشرا ئینستاگرام (2012)لەساڵی دواتر.تۆماركرا

 (Jethro 2018) .فەیسبووكە كۆمپانیای بەشی گرینگترین ئێستا كە، دۆالر ملیار

 ساڵیله بەشێوەیەك دەكەن زیادبوونله روو ئینستاگرام بەكارهێنەرانی ڕۆژ یيلەدوا ڕۆژ

 باڵوكردنەوەی بۆ تەنها ئینستاگرام لەسەرەتادا، تێپەڕاند بەكارهێنەری ملیۆن (500)له (2016)

 نەوبۆنمو.زیادكرا بۆ نوێی كیتەكنی و سەند پەرەی زیاتر كات نیێپەربووت بەپێی بەاڵم بوو وێنە

 كە كرا زیاد ەكانییرتۆس بۆ ریپلەی و یرتۆسله ڤیدیۆ و وێنە باڵوكردنەوەی( 2017)ساڵله

 24ماوەی بۆ باڵوبكاتەوە ئەكاونتەكەی یرتۆسله خۆی ڤیدیۆی یان وێنە بتوانێت كەسێك هەر

 بۆی ساڵدا لەهەمان هەر كت(ێردای)نامەگۆڕینەوە خزمەتگوزاری هەروەها.بمێنێتەوە كاتژمێر
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 بۆ نوێی خزمەتگوزاری و تەكنیك بەردەوام بێت لەگەڵ ئێستاشی تا ئەوەشدا لەگەڵ.زیادكرا

 (center 2019) .كرێتده زیاد

 active users)كارا) بەكارهێنەری ملیار یەكله زیاتر بە گوێرەی نوێترین ئامار

، دەكەن ئینستاگرام سەردانی بەكارهێنەر ملیۆن (200)له زیاد انەڕۆژ و هەیە ئینستاگرامله

 (West 2019) ەوە.كرێتدهباڵو وێنە ملیۆن( 100)له زیاتر نەڕۆژ

 ماركێتینگ و بازرگانی گرنگی پێگەیەكی بە ئینستاگرام رانەسەردانك ىڕێژه زۆری لەبەر

 ایەكیڕێگ وەك ئینستاگرام شۆپەكان و سەنتەر و كیكیلین و كۆمپانیاله كێرزۆ، دادەنرێت

 چونكە .كارەكانیان و كااڵ و بەرهەم بە پەرەدان و كاڵمڕێ و بازاڕسازی بۆ بەكاردێنن سەرەكی

 و كۆمپانیا سەر دەخاتە زۆر تێچووی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن كەناڵەكانیله كاڵمڕێ تری اكانیڕێگ

 بەشێوەیەكی رامئینستاگله بازاڕسازی بەاڵم .تـەوەدەبێ كەم قازانج ىڕێژهو سەنتەرەكان

 جگە، ناكەوێ خاوەنكار لەسەر ماندووبونێك و یەكوتێچو هیچ و ێدردە ئەنجام خۆڕایی

 یركڕیا دەتوانن بەئاسانی زۆر كە دەبێت كڕیارەكانیان لەگەڵ ەخۆیانڕاست كۆنتاكتی كە لەوەی

 (Suciati 2018, 812) .بكەن دەستەبەر خۆیان بۆ هەمیشەیی

 بەكاربێت بازرگانی ناوەندێكی وەك ئینستاگرام ئەوەی هۆی بۆتە هۆكارانەی لەو تر یەكێكی

 لەگەڵ وێنە بەزمانی زیاتر دێت ئەوە بەواتای (visual content)ڕاوبین ناوەڕۆكی بریتییە له

 ڤیدیۆ لە ڕێگەی كرێتده كااڵكە بۆ ورد و زۆر نكردنەوەیورو و، دەدوێت كڕیار و بەكارهێنەر

 كااڵیەی بەو سەبارەت دەستبكەوێت زۆری زانیاری دەدات كریار یارمەتی ئەمەش، وێنەوە و

 لەبارەی انیانزانیارییەك ی(%80)كڕیارەكان ەمریكائله توێژینەوەیەك بەپێی .بیكڕیت دەیەوێت

 (Lavoie 2015, 83) دەكەوێت. دەست ئیسنتاگرامەوەله كااڵكان

 "personal businessكەسی" بازرگانی پەرەسەندنی بۆ كرد زەمینەسازیی ئینستاگرام

 و بكات بازرگانی كاری خۆیەوە ئەكاونتەكەی یڕێگەلە دەتوانێ بەئاسانی بیەوێت هەركەسێك

 زۆرترین دەتوانێت كەم لەكاتێكی ئاسان ایەكیڕێگ بەچەند هەروەها .بناسێنێت بەرهەمەكەی

 لەالیەكی، لەالیەك ئەمە كریار زۆرترین بە بگەیەنێت بەرهەمەكەی و بەدەستبهێنێت فۆڵۆوەر
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لە كە فاشیۆنەكان و مۆدێل كەسە ىڕێژه زۆربوونی بۆ هۆكارە بڵێین دەتوانین ئینستاگرام تر

 كەواتە .بكەن كارەكەیان بۆ بازاڕسازی و بناسێنن خۆیان یانەوە دەتواننخۆ ئەكاونتی ڕێگەی

 توانیویانە كە بەكارهێنەرەكانله كێرۆز بۆ داوە ئابوری سەربەخۆبوونی یارمەتی ئینستاگرام

 (Hellberg 2015, 21) ماندووبوون. و تێچوو بەكەمترین دەستپێبكەن خۆیان كاری

 وێنەیە باڵوكردنەوەی ناوەندێكی و میدیای نوێ ئامرازێكی وەك ئینستاگرام كەواتە

 رەنگە جۆرێكبە هەیە كاریگەری و كردوە هاوبەشی ژیانمان الیەنەكانیله كێرزۆله

 .بكەین ئینستاگرام له كانباڵوكراوە و بابەت سەیری انەڕۆژ رۆتینێكی وەك هەریەكێكمان

 ((YouTube يوتيوب /4

(YouTube) ڤیدیۆی چەندین ێردەتوان كەم كاتێكیله، ڤیدیۆیە باڵوكردنەوەی پێگەیەكی 

 كاتدا. لەكەمترین هەیە بینەری و سەردانكەر چەندەها، تێروەربگی لێی و تەوەڕێباڵوبك لێ

(Khan 2017, 237) 

YouTube))هەرسێ دەستی لەسەر كرد بەكاركردن دەستی( 2005)دیسێمبەری  له 

 هەرسێكیان كە "Jaed Karim" كەریم جاود و "Steve Chen" و "Chad Hurley كارمەند

 دروستكردنی بیرۆكەی.ئەلیكترۆنی بەبازرگانی تایبەت "یPayPal" كۆمپانیایله كارمەندبوون

 دواتر بوون وێنەگرتن خەریكی ئاهەنگێكداله كەهەرسێكیان سەریهەڵدا لەكاتێكدا پێگەیە ئەم

 لە ڕێگەی نەتوانرا ڤیدیۆكە قەبارەی زۆری لەبەر بەاڵم بینێرن یەكتری بۆ ئیمێڵ بە ویستیان

 بەقەبارەی یۆڤید كە كردەوە خزمەتگوزارییەك دروستكردنیله بیریان بۆیە، تڕێبنێرد ئیمێڵەوە

 ئەو دواتر بكەن دروست (YouTube)پێگەی توانیان مەبەستە ئەم بۆ.تڕێهەڵبگ زۆرەوە

 (Slawsky 2014, 14) دۆالر. ملیار( 1.65) بری بە گوگڵ كۆمپانیای بە فرۆشرا پێگەیە

 خانەی (دەچێتە(YouTubeئایا ئەوەی لەسەر هەیە جیاواز رایەكی چەند ئەوەی لەگەڵ

 (Social Mediaبواری) پسپۆڕانیله هەندێك، كۆمەاڵیەتی میدیای یان تۆڕكۆمەاڵیەتیەكان

 Socialخانەی) ناچێتە و ڤیدیۆیە باڵوكردنەوەی پالتفۆڕمێكی تەنها ((YouTubeوایە پێیان

Media) ناكات دروست نێرەر و بەكارهێنەر نێوانله ەخۆڕاست گفتوگۆی یان كارلێك چونكە ،



42 

 

 چونكە دادەنرێت میدیا سۆشیاڵ چوارچێوەیله  (YouTube)وایە پێیان تریان بەشێكی بەاڵم

 هاوشێوەی كێربەكارهێنە هەموو، تایبەت كەناڵی دروستكردنی وەك تایبەتمەندی هەبوونی

 و ڤیدیۆ و هەبێت خۆی تایبەتی كەناڵی و الپەڕە دەتوانێ میدیا سۆشیاڵ تری مەكانیڕفۆ

 ناوەڕۆكیله هەیە ناوەڕۆكێك كە، ناوەڕۆك بوونی دواتر .باڵوبكاتەوە خۆی بابەتەكانی

 دواتر، تڕێدەبین تر بەكارهێنەرەكانی لەالیەن و ەوەكرێتدهباڵو و كرێتده پێشكەش ڤیدیۆیی

 كێرهەربەكارهێنە Comment)كۆمێنت) نوسینی (like)الیك (Shareپێكردن) هاوبەشی

 پێ هاوبەشی دواتر و دەیبینێ كە بنوسێ ەكباڵوكراوەی و ڤیدیۆیەك هەر بۆ كۆمێنت دەتوانێ

 (Subscribeو) (Follow)هەروەها.بیەوێت كە شوێنێك هەر یان خۆی یكەكەناڵە بۆ بكا

 میدیای سیفەتی ئەمانە وایە پێیان پسپۆڕان.(YouTube)جیاوازەكانی كەناڵە كردنی

 (Staff 2017) .دەبەخشن (YouTube)بە ییكۆمەاڵیەت

 نزیكەی ئێستا تا، هاتووە دا (YouTube)بەكارهێنانی و سەیركردن داتای تازەترین بەپێی

 زمانی 80بە هەیە بەكارهێنەری ملیار1,9 نزیكەی مانگانە و ناورتۆمارك كەناڵ ملیار یەك

 مۆبایلەوە لە ڕێگەی بەكارهێنەران %70نزیكەی ئەوداتایە بەپێ هەر هەروەها .جیاوازەوە

 (press ,2019) دەكەن. ((YouTubeسەردانی

(YouTube)و بەسەربردن كاتله بوارەكان زۆربەی بۆ گرنگ زۆر پێگەیەكی بۆتە 

 چەندین ێردەتوان ""E-learning ئەلیكترۆنی فێركردنی بواری له هەروەها و فیلم سەیركردنی

 دونیادا واڵتانی سەرجەمله تەوەڕێباڵوبك لێ فێركردنی و پەروەردەیی ڤیدیۆی و كۆرس

 (Alias 2013, 11) مەندبن.سوود فێرخوازان

 كۆمەاڵیەتی میدیای و میدیای نوێ ئامرازێكی وەك (YouTubeبڵێین) دەتوانین لێرەوە

 لێوەربگرین. یسوود زۆرترین دەتوانین انەمانڕۆژ ژیانیله هەیە كاریگەری و ڕۆڵ
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 م رى دووهوهته

 پەیوەندییە گشتییەكان

 پەیوەندییە گشتییەكان پێناسەی و چەمكیەكەم: 

 ئەنجام دامەرزاوەیەك یان گروپێك، كەسێك الیەنله كە ەكەچاالکی پەیوەندییە گشتییەكان

 وەك الیەن دوو نێوانله كارا و دروست پەیوەندی پتەوكردنی و دروستكردن پێناو له ێردەد

 بەجیاوازی دەستەیەك و ەیەكدامەزراو نێوانله یان، جەماوەرەكەی لەگەڵ حكوومەت

 وپالن بەردەوام هەوڵێكی وەك پەیوەندییە گشتییەكان .تایبەتی یان بێت حكومی، وەنییەجۆرەكا

، 2011)السردي ، ان.ینێوانیله ئاڵوگۆڕ تێگەیشتنێكی دروستكردنی بە هەڵدەستی اوردان بۆ

254) 

 بەخۆی تایبەت چەمكی و تیۆر و بنەما زانستێك وەك پەیوەندییە گشتییەكان هەرچەند 

 و كارگێری وەك هەیە زۆری تێكەاڵوی تر زانستێكی چەند لەگەڵ ێردەك تێبینی بەاڵم، هەیە

 هەندێ تەنانەت .دەروونناسی زانستی هەروەها و كۆمەڵناسی و پەیوەندییەكان و نڕاگەیاند

 بەڕێوەبردنی یارمەتی و ەییكارگێر ئەركێكی پەیوەندییە گشتییەكان كە دەبینن وای پسپۆڕانله

 پێ پشتی و ێربڕوان لێێ سەربەخۆ زانستێكی وەك ێرناتوان واتا، دەدات ەكەدامەزراو

 (28، 2019)المزاهرة ، .ێرببەست

 دیاردەیەكی پەیوەندییە گشتییەكان پێیانوایە تر هەندێكی بیروڕایە ئەم لەسەر هەر

 كیێربونەوە مرۆڤ ئەوەی لەبەر، ەاورئا دێتە مرۆڤ لەدایكبوونی لەگەڵ ەیكۆمەاڵیەتی

 له دەژی لێی كۆمەڵگەیەی ئەو و دەوروبەر لەگەڵ دەكات دروست پەیوەندی، ەیكۆمەاڵیەتی

 پەیوەندییەله جۆرێك چوارچێوەیەوە لەم هەر بۆیە كانیبەرژەوەندییە دەستەبەركردنی پێناو

 پەیوەندی تەنها پەیوەندییە گشتییەكان بۆیە .گشتییەكەی بەمانا سەرهەڵدەدات گشتییەكان

 (15، 2015)عثمان ،  پیشەوە. و زانست چوارچێوەی ناچێتە و تاكەكانە نێوان

 و زیندوو ئەركێكی پەیوەندییە گشتییەكان كە وایە پێیان پسپۆڕانله هەندێك بەپێچەوانەوە

 ەدامەزراو وەبردنیڕێبە كردنی باشترله دەبینێ گرنگ ێكیڕۆڵ، ەیەكدامەزراو هەرله سەرەكیە
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 یەكەمە هۆكاری هەروەها و ناوەخۆ و دەرەكی جەماوەری لەگەڵ ئاڵوگۆڕ پەیوەندی بنیاتنانی و

*هزری وێنەیەكی دەروستكردنیله )ع.  .جەماوەرەوە الیەنله ەكەدامەزراو بە سەبارەت 

 (78، 2016الجبوري ، 

، توانایە یا هونەر یان زانست پەیوەندییە گشتییەكان كە وایە پێی هەیە تر تێڕوانینێكی

 و زانست پەیوەندییە گشتییەكان كە دەكات بەوە ئاماژە ئەمریكی زانیاری فەرهەنگی هەروەها

 هەروەها، دەبەستێت مرۆیی و كۆمەڵناسی زانستی بە پشت روانگەیەی لەو زانستە، هونەرە

 دەستنیشانكردنیدا. و گەڕانله دەكات زانستی شێوازی له كەپەیڕەوی رووەوەیله زانستە

 (19، 2011)عەلی 

 نێو دێتە خودیش الیەنی هەروەها، بڕوانین لێی ەوەیپراكتیكی الیەنیله ئەگەر هونەریشە

 زانستە ئەم پرەنسیپەكانی جێبەجێكردنی شێوازەكانی جۆرێكبە، پێكهاتەكەیەوە

 شێوازی و ەكانییئامادەباشی و بەمیتۆدەكەی .جیاوازە تر یەكێكی بۆ یەكەوەیپسپۆرله

 (19، 2011)عەلی  كاریگەرە. ئامادەكردنەكەی

 بوارو جیاوازی پێی بە پەیوەندییە گشتییەكان بۆ ناورك جیاواز ناساندنی كۆمەڵێك هاوكات

 دەكات گشتییەكان پەیوەندییە پێناسەی ئۆكسفۆرد زمانەوانی فەرهەنگی لەوانە ەكانیپسپۆڕی

 ناودار كەسانی یان ەیەكدامەزراو كۆمپانیاو نێوانله پەیوەندی دروستكردنیله بەوەی"دۆخێكە

 (Lexico ,2019) جەماوەر" لەگەڵ

 پەیوەندییە گشتییەكان بۆ جیاوازی پێناسەی( 472) نزیكەی (1976ساڵی)له هاڕلۆ

، پێناسانەدا ئەم لە نێوان نووسرابوون (1976تاكو) (1900ساڵەكانی) كۆی له دۆزییەوە

 پەیوەندییە گشتییەكاندەڵێت:" كە كرد پێشنیار پەیوەندییە گشتییەكان بۆ خۆی پێناسەیەكی

 بۆ دەدات ئاڵوگۆڕ پەیوەندی دروستكردنی كەیارمەتی ەدياريكراو كارگێرى ئەركێكی

 پەیوەندییە ئەم، بەگشتی جەماوەر و ەدامەزراو نێوانله هاوكاری و تێگەیشتن فەراهەمكردنی

                                                           
یروبوچۆن و وێنەیەكی جێگیر و چەسپاو لە بیری هەر تاكێك سەبارەت بە بابەتێك یان كەسێكی دیاریكراو" بۆ وێنەی هزری:" بریتیە لە ب *

ی گۆڤاری)الباحث 163زانیاری زیاتر بڕوانە توێژینەوەی)مفهوم الصورة الذهنیة فی العالقات العامە( لەالیەن)ارداة زیدان الجبوری(الپەڕە 

 االعالمی(
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 و زانینله دەدات ەكەدامەزراو یارمەتی هەروەها كێشەوگرفتەكان بەڕێوەبردنیله یارمەتیدەرە

 دیاری خزمەتگوزارییەكان بەشەله هەریەك تیێربەرپرسیا هەروەها، گشتی ایڕ وەاڵمدانەوەی

 كارەكانیله سەرەكی تەكنیكێكی وەك ئەخالقی پەیوەندی و توێژینەوە لەوەش جگە و دەكات

 (Tench , 2006, 5) بەكاردەهێنێت"

 تایبەتە، كارگێرى ئەركەكانیله گرنگە "ئەركێكی كە كردووە پێناسەی بەوشێوەیەجحنی  

 كاركردن و پێداویستییەكانیان و ئاڕاستەكان زانینی بۆ جەماوەر یفتارڕه بەشیكردنەوەی

 ئەو لەبەرانبەر گشتی بەرژەوەندی لەگەڵ بگونجێ كە پڕۆگرامێك و بەرنامە لەسەر

 (20،  2006)الجحني ،  پێداویستیانە".

 پەیوەندییە گشتییەكان بۆ فەڕەنسی یپەیوەندییە گشتییەكان كۆمەڵەی پێناسەی هەروەها

 ئەستورە پشت پەیوەندییەكی دانانی ئامانجی نڕاگەیاند شێوازی و فتارڕه بۆ ایەكەڕێگ" دەڵێت

 ناو جەماوەریله جیاوازەكان چینە و اوركخڕێ نێوانله زگاریكردنیڕێپا و بەخۆبوون بڕوا بە

 (18، 2001)الشامي ،  دەزگاكە" چاالکییەکانی بە كاریگەرن كە دەوروبەری و دەزگاكە

 "هەوڵێكی بەوەی كردووە پێناسەی پەیوەندییە گشتییەكان بۆ بەریتانی پەیمانگەی بەاڵم

 بوونی بەردەوام و دروستكردن بۆ بەردەوامە و اوربۆكێش نەخشە مەبەستدارو كارگێرى

 (10، 2000)سلوم ، جەماوەرەكەی" و دەزگا نێوانله الیەنە دوو تێگەیشتنی

 بۆ پێناسەكەیداله پەیوەندییە گشتییەكان بۆ نێودەوڵەتی كۆمەڵەی ە پێناسەیەكی تردال

، بەردەوامە و پالندار سروشتێكی خاوەن یەیكارگێر "ئەركێكی دەڵیت پەیوەندییە گشتییەكان

 ئەو پشتگیری و سۆز اكیشانیڕ ئامانجی، تایبەتی و گشتی ودەستەی ەكاناوركخڕێ یڕێگەلە

 پەیوەست ڕاىگشتى راكێشانی لە ڕێگەی، دەكەن لێ زگاریڕێپا و پێدەدەن گرنگی گە كەسانەیە

 پالندانانی لە ڕێگەی زۆرتر ەكیيڕێژه بە بەرهەمدار هاوكارییەكی بەدەستهێنانی پێناو له پێیەوە

 (21، 2005)د. الدليمي ،  باڵوكردنەوەیان". و زانیارییەكان

 بەوەی دەكات پەیوەندییە گشتییەكان پێناسەی عەرەبی یپەیوەندییە گشتییەكان كۆمەڵەی

 پەیوەندییە، زانستی ایەكیڕێگبە دەكات شیكار كۆمەڵەكان و تاك هەڵسوكەوتی "زانستێكە
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 ئەم ئامانجی.هۆشیاری و خۆشەویستی و هاوكاری بنەمای لەسەر كدەخاتڕێ یەكانیمرۆڤایەت

 پشتگیری وبەدەستهێنانی كۆمەڵگەدا لەناو ەیمرۆڤایەتی وبەڕێوەبردنی چاودێری زانستە

 (31، 2019)المزاهرة ، " تردا الیەنەكانی لەگەڵ مامەڵەكردن بۆ جەماوەر

 بەوەی كردووە یپەیوەندییە گشتییەكان پێناسەی ئەمریكی یگشتییەكانپەیوەندییە  كۆمەڵەی

 پاڵپشتی و بنیاتنان بۆ دەزگایەكە هەر و ومەتحك یاخود دەستە و كارگە هەر چاالکی" كە

 و كارانێرك وەكوو جەماوەرله چینێك نێوانله بەرهەمهێن و پاك پەیوەندییەكی كردنی

 بەرهەمبهێنن باش نێكیتێگەشت وەكووتا گشتی بەشێوەیەكی جەماوەر یاخود بەشداربووان

 (213، 2008)جودة،  ". دەوروبەری بارودۆخی و سیاسەت بەگوێرەی كۆمەڵگە لەگەڵ

بریتییە  پەیوەندییە گشتییەكان كە، ئەوەی دەگەینە پێناسانەوە ئەو وانگەیڕ له سەرئەنجام

 جێبەجێ ەكەدامەزراو چاالکییەکانی و بەرنامە، بەردەوام و ڕاوژڕێدا بۆ پالن "ئەركێكی له

 ئامرازە بەكارهێنانی بە، جەماوەر و ەكەدامەزراو نێوانله زیاتر تێگەیشتنی بە مەبەستی، دەكات

 پەیوەندییكردن". جیاوازەكانی

 پەیوەندییە گشتییەكان ەكانیتایبەتمەندیي و سیما م/ەدوو

 و توێژەران الیەنله ناورك پەیوەندییە گشتییەكان بۆ كە پێناسانەی ئەو زۆری وێڕای

 نێوان هاوبەشی تایبەتمەندی و خەسڵەت چەندین، پەیوەندییە گشتییەكان بواری پسپۆڕانی

 ن:دياريكراو خوارەوە بەوشێوەیەی كە هەن پێناسەكان

 و سیاسیانە بەشێوەی، نیكارگێر كۆمەاڵیەتی فەلسەفەیەكی، پەیوەندییە گشتییەكان .1

 نێوان تێگەیشتنی و متمانە دابینكردنی بۆ، دەریاندەبڕێت ئامانجدار هاوبەشی كاروباری

 جەماوەرەكەی. و ەكەدامەزراو

 ئەنجامی ەكەدامەزراو كارگێرى ەكەچاالکی، ەییكارگێر ئەركێكی، پەیوەندییە گشتییەكان .2

 بەخۆی تایبەت چاالکییەکانی و تەو هەمووله پێویستە ەشییكارگێر ئەو لەسەر، دەدات

 بەكاریانبهێنێت.
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 گەیشتن بۆ، ستراتیژییە واورلێتوێژ و مەبەستدار ەكیچاالکی پەیوەندییە گشتییەكان .3

 (132، 2019)ب. ئەحمەد  .ەكەدامەزراو بەئامانجەكانی

 كە دێت ئەوە بەواتای ئەمەش، ەكەندامەزراو سەرەكی ئەركێكی پەیوەندییە گشتییەكان .4

 ستراتیژی پێگەیەكی دەبێت، بن كارا ەكیچاالکی ئەوەی بۆ پەیوەندییە گشتییەكان

 الی بڕیار وەرگرتنی كرداریله بن بەشێكیش، بكەن داگیر ەكەدامەزراو پەیكەریله

 (169، 2010)إ. الجبوري  بااڵ. كارگێرى

 ئەوەیە واتای ئەمەش (planned)ناورك نەخشەكاری ەكیچاالکی پەیوەندییە گشتییەكان .5

 و زانیارییەكان كۆكردنەوەی و بەگەڕان پشت و ناوركخڕێ پەیوەندییە گشتییەكان كە

 جێگرەوەی و چارەسەر دانانی ئامانجی بە شیكردنەوەیان و دەبەستن شیكردنەوەیان

 یەك هەنگاوی و دياريكراو كاتی ماوەو لە ڕێگەی و بەردەست دەرامەتی بەپێی، گونجاو

 یەك. دوایله

 بەكارهێنانی باشترین و باش كاری ئەنجامدانی لەسەر جەخت پەیوەندییە گشتییەكان .6

 بەئامانجی، زانیارییەكان و مرۆیی كارامەییە و تواناكان و دەزگا ئامرازو و دەرامەت

 دەكاتەوە. ەكانیدياريكراو سیاسەتە پێی بە دامەرزاوەكە ئامانجی هێنانەدی

 دوو بە ەاورك پەیوەندیكردنی لەسەر جەخت پەیوەندییە گشتییەكان .7

 هێنانەدی بەئامانجی ئەوەش، دەكەن OpenTwo way communication)ئاڕاستە)

 هێنانەدیی و جەماوەرەكەی و ەكەاوردامەز نێوان هاوبەشی و ڕاوئاڵوگۆڕك تێگەیشتنی

 بەرژەوەندییە زگاریكردنیێرپا و جەماوەرەكەی الی ەكەدامەزراو بۆ باش ناوبانگی

 (32-30، 2010)مجالي ، .نێوانیان هاوبەشەكانی

 بەئامانجی بااڵ كارگێرى بۆ پێشنیار و ێژڕاو بۆ هەوڵێكە پەیوەندییە گشتییەكان .8

 بڕیارە وەرگرتنی بۆ كارگێرى كردنی پاڵپشتی و گرفتەكان چارەسەریله بەشداریكردن

 ستراتیژییەكان بەرنامە و سیاسەت دانانیله بەشداریكردن و دروستەكان و ڕاست

 ەكەدا.دامەزراوله
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 پاڵپشتی بۆ دەكەنەوە رەوشتییەكان بنەما و ساڕێ لەسەر جەخت پەیوەندییە گشتییەكان .9

 دووركەوتنەوە و جەماوەرەكەی و ەكەدامەزراو نێوانله بونیاتنانی و متمانە كردنی

 وبانگەشەی گومڕاكردن و تەڵەكەبازی و فێڵ و گزیكردن شێوەكانی شێوازو سەرجەمله

 متمانە راكێشانی بە مەبەستی جەماوەر بۆ رووداوەكان یڕاست پێشكەشكردنی و ساختە

 (40-39، 2007)الحجاب ، الیەنگیرییان. و

 بۆ دامەزراوەكان پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی /دووەم

 كۆمەڵگەیله تاكەكان پێداویستی و داواكاری زۆربوونی و تەكنەلۆژیا پەرەسەندنی لەگەڵ

 پشتگیری هێنانی بەدەست بۆ دابن زیاتر هەوڵیله كۆمپانیاكان و ەاوردامەز كە وایكرد، نوێدا

 دەركەوت گشتییەكانپەیوەندییە  گرنگی لێرەدا، لەگەڵیان بەردەوام پەیوەندی بوونی ڕاىگشتى

 گەیشتن بۆ جەماوەر لەگەڵ ئاڵوگۆر پەیوەندی دروستكردنیله هەیە سەرەكی یڕۆڵ كە

 (73، 2003)حسين،  .ەكەدامەزراو بەرژەوەندییەكانی و بەئامانج

 ئەگەر جا، دەكەن پەیڕەو پەیوەندییە گشتییەكان كارەكانی ەكاناوردامەز و دەستە زۆربەی

 بەرنامەیەك یاخود، نا یان هەبێت یپەیوەندییە گشتییەكان بە تایبەت بەشێكی ەیەاوردامەز ئەو

 تاك تایبەتیماندا ژیانیله تەنانەت، نەكرابێت یان ئامادەكرابێت پەیوەندییە گشتییەكان بۆ

 (25، 2017)ايمان،  .دەكات دیكە كەسانی لەگەڵ پەیوەندییەكانی باشكردنی بۆ كار بەردەوام

 بەشدارە كە دەردەكەوێت لەوەدا دامەرزاوەكان بۆ پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی 

 ژێرد ماوە ئامانجی كخستنیڕێ، مرۆیدا و ماددی بواری له ەكەاوردامەز ئامانجی دیاریكردنیله

 له دواتر و مانگانە و سااڵنە پالنی دانانی هەروەها كاتەكانیان دیاریكردنی و رتوەكووما و

 بەرژەوەندی و ئامانج هاوتاكردنیله یارمەتیدەرە ئەوەش لەگەڵ.دەبێت بەشدار جێبەجێكردنیان

 ئامانجی هێنانی بەدەست كێربەجۆ كۆمەڵگە وبەرژەوەندی ئامانج لەگەڵ ەكەدامەزراو

 ,childers 1999) بكات. گشتى ڕاى بە خزمەت و بێت جەماوەر بەرژەوەندی دامەرزاوەكە

8) 
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 كۆمپانیا بە تایبەت كۆمپانیاكان و ەدامەزراوله كێرزۆ بۆ پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی

 بیگەیەنن دەیانەوێت و دەهێنن بەرهەم زۆر كااڵیەكی كە، دەردەكەوێت لەوەدا پیشەسازییەكان

 بە هەڵدەستی پەیوەندییە گشتییەكان كارگێری لێرەدا، بریكارەكان كڕیارو بەدەستی

 ئەگەر لێرەدا.بازاڕداله كااڵكان ساغكردنەوەی و كڕیار لەگەڵ پەیوەندی لینكی دروستكردنی

 كۆمپانیا رەنگە و نەبێت باشدا ژیری و شارەزایی ئاستێكیله پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى

 ئەمەش سەرباری، ببێـەوە خراپ گەلی هەڵوێست رووبەڕووی ببێت كێشە و گرفت توشی

 و پروپاگەندە كە بكا خۆش ركابەرەكان بۆ ڕێگە ببێت دروست كااڵكان لەسەر دژ رایەكی

 ئەو رووبەڕووبوونەوەیله پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی لێرەدا.بكەن دروست ژاوەژاو

 (27، 2011)عەلی  دەردەكەوێت. سەختیانە

 پەیوەندییە كە كردوە بەوە دركیان پەیوەندییە گشتییەكان بواری پسپۆڕانیله بەشێك

 زیاتر، ەكەدامەزراو تری كارگێرییەكانی ئەركەله جیاوازە كارگێری ئەركێكی وەك گشتییەكان

 یاخود نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ چ، دەبینێتەوە ەكردنداڕاستئا و ێژپێكردنڕاوله ەكەیییگرنگ

 دروستكردنیله دەبینێت سەرەكی یڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكان وایە پێیان هەروەها.دەرەكی

 هەڵنەستێ خۆی ئەركی بە پەیوەندییە گشتییەكان ئەگەر واتا.دروست و كاریگەر یەكیكارگێرى

 تەواوی بەسەر بێت كاریگەر جۆرێكبە و ێربك دروست پتەو كارگێرى سیستەمێكی ڕێناتوان

 (Alan 2009, 7) ەكە.دامەزراو بەشەكانی

 ەكانیدامەزراو و گشتی كارگێری بواری له پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی هاوكات

 پەیوەندییەكانی باشكردنیله دەبینێ گرینگ ێكیڕۆڵ كە دەبێتەوە روون لەوەدا، داحكوومەت

 لەالیەن تیێربەرپرسیا هەستی ەوەلە ڕێگەی، جەماوەردا و وەزارەت یان حكوومەت نێوان

 .داحكوومەت لەگەڵ هاوكار و نیێرئە كیێرجەماوە بۆ تێدەیانگۆڕ و دەكات گەشە جەماوەر

 (28، 2011)عەلی 
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 پەیوەندییە گشتییەكان ئەركی /ێیەمس

 و بكات جێبەجێیان دەبێ كە گشتییەكان پەیوەندییە ئەركی نێوانله كردن جیاوازی جار زۆر

 لكاو بەیەكەوە پەیوەندییەكی چونكە، زەحمەتە بەدیانبهێنێت دەبێ كە ئامانجانەی ئەو لەگەڵ

 .هاوبەشن خاڵدا لەزۆر و هەیە نێوانیانله

، ەكاندادامەزراو كخستنیڕێ پەیكەریله ەییكارگێر بنەڕەتی ئەركێكی پەیوەندییە گشتییەكان

 پالنێكی ستراتیژو چوارچێوەیله  بەاڵم، تر ەكانیییكارگێر ئەركە تەواوی هاوشێوەی

 سەر دەكاتە جەخت زیاتر كە كاركردنیداله بەردەوام پرۆسەیەكی بوونی ودياريكراو

 بەدەستهێنانی و گشتى ڕاى پێوانەكردنی و ەكەدامەزراو بەرژەوەندییەكانی بەدەستهێنانی

 (Y.Alhadid 2016, 311) یان.یپاڵپشت

 انەییگۆڕانكاری ئەو و پەیوەندییكردن ئامێرەكانی و تەكنەلۆژیا پەرەسەندنی لەگەڵ هاوكات

 و كێبەركێله جۆرێك وایكردووە، دەوڵەتاندا تێكڕایله هاتووە كۆمەڵگەكاندا و تاك بەسەر

 یپەیوەندییە گشتییەكان ئەركی ئەمەش، ەكاندادامەزراو و كۆمپانیا نێوانله بێت زیاتر ركابەڕی

 واتای بە دەگۆڕێت كۆمەڵگەكە قەبارەی پێی بە ئەركانە ئەو ئەوەشدا لەگەڵ.كردووە زیاتر

 چونكە، ئاسانترە كەمترو پەیوەندییە گشتییەكان ئەركی بچووك كۆمەڵگەیله ئەوەی

 ئاسانترە ژمارەكەم كیێرجەماوە لەگەڵ پێدانی بەردەوامی و ئاڵوگۆر پەیوەندی دروستكردنی

 بۆ چونكە، اناورف كیێرجەماوە و گەورە كۆمەڵگەیەكی وەكووتا پێویستە كەمتری كاتی و

 هەیە باشتر و زیاتر هەوڵی بە پێویستی انڕاوف كیێرجەماوە لەگەڵ هەماهەنگی دروستكردنی

 (43، 2011 )عاتي، .جەماوەردا لەگەڵ دابێت بەردەوام پەیوەندی له وەكووتا

 بە بەندە ئەركەكانیدا كاروله پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى سەركەوتنی یداڕاستله

، ئەركە ئەو تیێربەرپرسیا هەڵگرتنی و دەكات بۆ كاری كە بوارەی لەو لێهاتووی و شارەزایی

، 2014)عصفور،  .دەگۆڕیت ەكەدامەزراو كاری و جۆر و ژینگە و سروشت بەپێی ئەمە كە

65) 
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 بەاڵم، هەیە جیاوازیان رای پسپۆڕان پەیوەندییە گشتییەكان ئەركەكانی دیاریكردنی بۆ

پەیوەندییە  كە دەچن بۆ وای پەیوەندییە گشتییەكان بواری پسپۆڕانیله كێرزۆ رای بەپێی

، پەیوەندیكردن، پالندانان، لەتوێژینەوە بریتین هەیە سەرەكی ئەركی پێنج گشتییەكان

 هەڵسەنگاندن.، هەماهەنگی

 ((Scientific Research زانستی توێژینەوەی یەكەم/

 بەپەیڕەوكردنی شیكار بە ژەدانێرد بۆ چڕە فەرمی و ڕاوكخێر پرۆسەیەكی توێژینەوە

 زانینی و ناسین بۆ نافەرمیە پراكتیزەیەكی یاخود.كێشەیەكدا چارەسەركردنیله زانستی ایڕێگ

 پێناسەیله تێردەك كەواتە.دەرئەنجام و شیكار و تێبینیكردن و گریمانە داڕشتنی و كێشەكە

 دەستەگەلێك پەرەپێدانی و دۆزینەوە بۆ ەاورئاڕاستەك وڕاوكخڕێ ەكیچاالکی" بڵێین توێژینەوەدا

 (32، 2016)بۆكانی،  ".ڕاوكخڕێ داتایله

 كە، تێردەن لەسەربنیات یپەیوەندییە گشتییەكانكە ئەركانەی لەو یەكێكە توێژینەوە

 بۆ بەدواداچوون هەروەها و ەكەدامەزراو جەماوەری و گشتی راى له بەلێكۆڵینەوە هەڵدەستێ

پەیوەندییە له توێژینەوە ئەنجامدانی.تر دراسەی چەندین و نێوخۆیی جەماوەری كاری و ئەدا

 بە ببەستێت پشت كە هەبێت تۆكمەی و زانستی بناغەیەكی چاالکییەکانی دەكات وا گشتییەكان

 پەیوەندییە گشتییەكان ئالۆزیدا و گرفت بوونی لەكاتی بە تایبەت.بەردەست زانیاری و داتا

 ناوەخۆیله چ جا گرفتە ئەو دەرەبارەی زانیاری كۆكردنەوەی و بەوەرگرتن هەڵدەستێ

 خستنەڕووی و زانیاریەكان و داتا شیكاركردنی پاشان، دەرەوەیله یاخود بێت ەكەدامەزراو

 (40، 2009)البنا،  چارەسەركردنی. بۆ گونجاو پێشنیاری

 ((Planning پالندانان دووەم/

 دەكات پالندانان پێناسەی شێوەیە بەم فایۆل( )هنریگشتی کارگێڕی بواری زانای

 پالندانان بۆ پوختە و كورت ناساندنێكی ئەمە بۆی" خۆئامادەكردن و داهاتوو "پێشبینیكردنی

 میكانیزیمی دانانی دواتر، پێشبینیكردنەوە یڕێله داهاتوو بۆ ئامانجێك بوونی بەواتای كە

 (13، 2004)الضويحي،  .ئامانجە ئەو بەدیهێنانی بۆ تایبەت
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 تایبەت بەرنامەی و ەكەدامەزراو گشتی سیاسەتی نەخشەی گشتییەكانپەیوەندییە  لێرەدا

 پالنەكانیدا و ەكەدامەزراو گشتی سیاسەتی چوارچێوەیله  پەیوەندییە گشتییەكان بە

 و ئامانجەكان هەروەها، دەدات ئەنجامی لێكۆڵینەوانەی و توێژینەوە ئەو روانگەیله، دەكێشێت

 رووی له، دادەڕێژیت نییەكانڕاگەیاند پڕۆگرامە و دەكات دەستنیشان مەبەستتدار جەماوەری

 كە.بۆی ورد بودجەیەكی دیاریكردنی و شارەزایان بەسەر پسپۆریەكان دابەشكردنی و كات

، ئەمەش زێدەباری .تێربك هەموار دەزگاكە گشتی سیاسەتی ئەوەی بۆ یارمەتیدەرە

 (19، 2006)كامل،  .رووندەكاتەوە جەماوەر بۆ ەكەدامەزراو سیاسەتەكانی

 ((Communication پەیوەندیكردن سێیەم/

، ئامانجدارەوە بەجەماوەری پەیوەندیكردن و پالنەكان جێبەجێكردنی واتا، پەیوەندیكردن

 یكردنیپەیوەند اكانیڕێگ و ئامراز.كێرجەماوە هەر بۆ گونجاوەكان ئامرازە دیاریكردنی

 لەگەڵ وگونجانی جەماوەر جۆری و سروشت بەپێی بۆیە هەیە شێوازی جۆرو چەندین

  (24، 2017)علی ، .كرێتده دیاری پەیامەكە

 گۆڕینی بە مەبەستی تاكەكان نێوانله زانیاری ئاڵوگۆڕی بریتییە له پەیوەندییكردن ئامانجی

 بۆ ەكەدامەزراو پالنی و ئامانج شیكردنەوەی هەروەها، كێركا جێبەجێكردنی یان، فتارڕه

 و بااڵ یكارگێر ئەندامانی و كارمەندان نێوانله تێگەیشتن بەدەستهێنانی بۆ كارمەندان

 و سەركردایەتی هەروەها، كۆمەڵگە و ەكەدامەزراو نێوانله تێگەیشتن بەدەستهێنانی

 كخستنیڕێ پاشان، كاركردن بۆ هاندانیان و نێوانیانداله گونجاندن و تاكەكان ئاڕاستەكردنی

)حافظ  هاوكاری. گیانی بەرزكردنەوەی و كارەكانیانله رازیبوون بە مەبەستی، الیەنەكان

،2009 ،142) 

 ((Coordinationی هەماهەنگ چوارەم/

 و تاك ئەو لەگەڵ ئاڵوگۆر و هاوكار پەیوەندییەكی لەدروستكردنی ەیبریتی هەماهەنگی

 فایۆڵ هنری.هەیە دا نێوانیانله هاوبەش بەرژەوەندی و كرێتده لەگەڵدا كاری كە كۆمەڵگەیەی

لە  پەیوەندییە گشتییەكان ییكارگێر واتا دەبات ناو (Bridges)بەپردەكان ەیهەماهەنگی ئەم
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 خۆی ئاستی و ئەرك پێی بە یەكیان هەر ەكەدامەزراو ستافی و كارمەند و بەڕێوەبەر ڕێگەی

، 2005)عجوة،  .دارمەبەست جەماوەری لەگەڵ بكات دروست هەماهەنگی و پەیوەندی پردێكی

20) 

 كە، دەردەكەوێت لەوە پەیوەندییە گشتییەكانله هەماهەنگی بوونی گرنگی هاوكات

 جێبەجێیان پێویستە هەیە تیێربەرپرسیا و ئەرك چەندین كاتدا لەیەك گشتییەكان پەیوەندییە

 ئەركە ئەو نێوانله تێربك هەماهەنگی دەبێت بۆیە، ئامانجدا و مەبەست یەك پێناو له بكات

 زێدەباری .كارەكاندا نێوانله روونەدات تیكەڵبوون و بەیەكداچوون كە كێربەجۆ و جیاوازانە

 كاتیله بكات ئەركەكان و كار هێنانی بەجێ زامنی پێویستە هەماهەنگی بوونی ئەمەش

 (43، 2003)الدلیمي،  .یەكانرپسپۆ و بەش جیاوازی بەپێی و خۆیدا یاوردیاریك

 ((Evaluation هەڵسەنگاندن پێنجەم/

 كە دەرئەنجامانەی ئەو هەڵسەنگاندنی بە هەڵدەستێ پەیوەندییە گشتییەكان

 زۆرجار، دياريكراو خشتەی و پالن لە ڕێگەی ئەمەش .گەیشتوون بەدەست توێژینەوەكانەوەله

 هەڵسەنگاندنی و تەوەێرلێكدەد ەكەدامەزراو بەرژەوەندییەكانی و ئامانج بەپێی دەرئەنجامەكان

 (27، 2005)سعید،  .كرێتدهدیاری كانینییەێرنە و نیێرئە الیەنە و تێردەك بۆ

 (66، 2003)العقابي،  ت:ێردەد ئەنجام جیاواز كاتی سێله هەڵسەنگاندن

 بەدەست ىڕێژه پێشبینی پالنەكە دامەزراوەكانی له بەر بەواتای: پێشوەختە هەڵسەنگاندنی 

 .هەڵە كەمترین بوونی بە كرێتده بۆ هەڵسەنگاندنی، كرێتده ئامانجەكە هێنانی

 ئەنجامدانی لەگەڵ هاوكات پەیوەندی و یەكانگیری بوونی بەواتای: قۆناغبەندی هەڵسەنگاندنی 

 بەكاردێت كاتێك زیاتر جۆرەیان ئەم، قۆناغێك هەر دەرئەنجامی بۆ هەڵسەنگاندن و كارەكە

 بخایەنێت. زۆر كاتێكی كارەكە كە

 ىڕێژه، كارەكە كۆتایی دەرئەنجامی بۆ دێت هەڵسەنگاندن بەواتای: كۆتایی هەڵسەنگاندنی 

 كاتی بەهێزەكانی و الواز خاڵە هەروەها و كرێتده دەستنیشان و هاتوو بەدەست ئامانجی

 داهاتوودا. كاتەكانیله پرۆسەكە پێشبردنی بەرەو بۆ كرێتده دیاری كارەكە ئەنجامدانی



54 

 

 گشتییەكانپەیوەندییە  وایە پێیان پسپۆرانله هەندێ كران باس ئەركەی پێنج ئەو لەگەڵ

 ئەوانەن: كە هەیە تریشی ئەركی كۆمەڵێك

 كخستنیڕێ و بەڕێوەبردنله ەكەدامەزراو كارگێرى هاوكاریكردنی بەواتای :كارگێرى -1

 ەكە.دامەزراو بەرەوپێشبردنی بۆ هاوكاری پێشكەشكردنی و كارەكان

 نیێرئە هزری وێنەیەكی كە ەپەیوەندییە گشتییەكان ئەركی واتای كردنەوە:ڕاست و بنیاتنان -2

 بدات ەكەدامەزراو بەرهەمەكانی و ەڕۆژپ كارو بە برەو و بكات دروست ەكەدامەزراو بۆ

 نیێرنە هزری وێنەیەكی هەر بوونی لەكاتی ئەوەش لەگەڵ.بدات بەبازاڕكردنیان هەوڵی و

، ەكەدامەزراو ناوبانگی بۆ بێت زیانبەخش كە پڕوپاگەندە و دەنگۆ باڵوبوونەوەی یاخود

 و بكەنەوە ڕاست وێنەیە ئەو پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى لەسەر پێویستە

 دەنگۆكان باڵوبوونەوەیله ڕێ ئەوەی بۆ.باس پێش بخەنە پێویست روونكردنەوەی

 (31، 2006)العبيدي،  ت.ێربگ

 كیێربواله پێویستە ئەزموونی و لێهاتوویی و زانیاری بەدەستهێنانی كرداری راهێنان: -3

 كاراكردنله یارمەتیدەرە كە، ەپەیوەندییە گشتییەكان گرنگی ئەركێكی راهێنان.دااوردیاریك

 لەكاتی تیانێروبەرپرسیا ڕۆڵ باشتركردنی و كارمەندەكان توانای بەرەوپێشبردنی و

 ئاستی ێردەتوان دياريكراو بەستافی كردن بەراهێنان ئەمەش زێدەباری.كاردا ئەنجامدانی

 اهێنانەوەڕ لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكان هەروەها.تێربب بەرەوپێش بەرهەم و كار

 ێردەتوان اهێنانەكانیشڕ.بكات باشتر نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ پەیوەندییەكانی دەتوانێت

 ،2003)العقابي،  ت.ێربك پێشكەش وكۆنفرانسەكان ۆركشۆپ و بەردەوام خولی لە ڕێگەی

60) 

 پەیوەندییە گشتییەكان ئامانجی چوارەم/

 دەبێت كەبەشدار كارگێرى گرنگی بەشێكی بۆتە دواییانەدا لەم پەیوەندییە گشتییەكان

 هەرله پەیوەندییە گشتییەكان ئامانجەكانی.تر ەكانییكارگێري بەشە زۆربەی كاریله

 لەو پەیوەندییە گشتییەكان تیێربەرپرسیا و ئەركله تێگەیشتن بە پەیوەستە ەیەكدامەزراو
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 بتوانێت وەكووتا جێبەجێبكات بەباشی ئەركەكانی فەراهەمە بۆ بواری تاچەند كە ەیەدامەزراو

 (44، 2000)جوهر،  ت.ێربهێن بەدەست بتوانێت هەبێت گونجاوی و روون ئامانجێكی

 ژمارەی و قەبارە و كار سروشتی و جۆر جیاوازی بەپێی پەیوەندییە گشتییەكان ئامانجی

 جیاوازە. تر یەكێكی بۆ ەیەكدامەزراوله ئامانجەكان واتە، دەگۆریت ەكەدامەزراو كارمەندانی

 كە دەخەینەڕوو پەیوەندییە گشتییەكان بنەرەتی ئامانجێكی چەند گشتی كیبەشێوەیە لێرەدا

 ئەوانەن:

 نیڕێئە هزری وێنەیەكی دروستكردنی و ەكەدامەزراو بۆ باش ناوبانگێكی بەدەستهێنانی -1

 یان نێوخۆیی، حكومی یان تایبەت بێت دامەرزاوەیەك هەرله پەیوەندییە گشتییەكان

 دروست ەكەدامەزراو بۆ باش ناوبانگێكی و نیێرئە وێنەیەكی پێویستە، دەرەكی

 دواتر و پێیبگەن دەیانەوێ كە دیاریبكەن وێنەیە ئەو ەكاندامەزراو لەسەر پێوستە.بكات

 .بهێنن بەدەست ناوبانگە ئەو بتوانن ئەوەی بۆ ژنڕێداب بۆ تایبەتی میكانیزمی و پالن

 (38، 2019)المزاهرة ،

 چاالکی له دەگێڕێت گرنگ ێكیڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكان بەرهەم: بەكارو برەودان -2

 پەرەدان بۆیە.دەرەكیدا یان نێوخۆیی ئاستیله چ ەكەدامەزراو بەرهەمی بۆ بەبازاڕكردن

پەیوەندییە  هەنووكەیی ئامانجێكیجوانتر كردنی وێنەی هزری  و بەبازاڕكردن بەپرۆسەی

 ئەنجامدانی و نوێیەكان بەرهەمە ناساندنی و پێشكەشكردن هەروەها.ەگشتییەكان

 بۆ پەیوەندییكردن جیاوازەكانی ئامرازە لە ڕێگەی بانگەشە و كالمڕێله زنجیرەیەك

 (39، 2019)المزاهرة ، بەرهەمەكە. بۆ گشتی ڕاى دروستكردنی و تازە كڕیاری اكێشانیڕ

 كرداری سەركەوتنی گرنگی قوناغێكی نێوخۆیی: جەماوەری پشگیری دەستەبەركردنی -3

 لەبەر، ەكەدامەزراو ناوله نێوخۆییە جەماوەری كردنی پشتگیری پەیوەندییە گشتییەكان

 و بەردەوام پەیوەندیكردنی پرۆسەی لە ڕێگەی هەوڵدەدات پەیوەندییە گشتییەكان ئەوە

 و بكات دروست نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ تۆكمە پەیوەندییەكی، زانیاریەكان گەیاندنی

 تیێربەرپرسیا هەستی پەیوەندییە گشتییەكان گرنگە لێرەدا.بهێنێت بەدەست پشتگیریان
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 هەستی ەكەدامەزراو ئەوەش لەگەڵ و پەرەپێبدات ەكەدامەزراو نێوخۆی ستافی الی

 وەكووتا بكات ستافە بەو پێشكەش بەردەوام هاوكاری و گونجاو دەرامەتی و كار جێگیری

 .ببێت دروست نێوانیانله بەردەوام ئاڵوگۆڕ هاوكاری

 پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی ئامانجێكی دەرەكی: جەماوەری متمانەی بەدەستهێنانی -4

 مەبەستداری جەماوەری لەگەڵ بەردەوام و باش پەیوەندییەكی دروستكردنی

 پەیوەندییان دەیەوێ كە دەكات دیاری دەرەكیە جەماوەرە ئەو دامەرزاوەكە.ەكەدامەزراو

 دەدات پەیوەندی دروستكردنی هەوڵی پەیوەندییە گشتییەكان لێرەدا، بكات دروست لەگەڵ

 پشتگیریان و متمانە وەكووتا، رازیكردنیان بۆ هەوڵدان و مەبەستتدار جەماوەری لەگەڵ

 و ئامانج ئەمەش زێدەباری.ەكەدامەزراو بەبەرژەوەندی گەیشتن بۆ بەدەستبهێنێت

 چینە بەرژەوەندی و ئامانج لەگەڵ بێت دژیەك نابێت ەكەدامەزراو بەرژەوەندی

 (44، 2000)العوضي،  جەماوەر. جیاوازەكانی

 بەدەستهێنانی یڕێگەلە كۆمەڵگەوە: بە ەكەدامەزراو بەستنەوەی بۆ كاركردن -5

 بەدروستكردنی ئەمەش، كۆمەڵگە و ەكەدامەزراو نێوانله بەردەوام پەیوەندییەكی

 و گەشەبكات بارودۆخەوە ئەو لە ڕێگەی بتوانێت كەدەزگاكە، كۆمەاڵیەتی بارودۆخێكی

 (336، 2006)العاصي،  .دەربكەوێت

 ئەو چ جاتر  ەكانیدامەزراو و ەدامەزراو نێوان پەیوەندییەكانیله دڵنیابوون و دانگرنگی -6

 جیاواز یاخود خزمەتگوزارییەوە و بەرهەم رووی له بن یەكتر هاوشێوەی انەدامەزراو

 وئامرازەكانی تەلەفۆنییەكان پەیوەندییە و كانباڵوكراوە لە ڕێگەی ئەوەش، لەیەكتری بن

 و ەكاندامەزراو نێوان پەیوەندی پتەوبوونی دەبێتەهۆی چونكە، پەیوەندییكردن تری

 (244، 2005)الطوباسي،  .ستافەكانیان
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  گشتییەكان پەیوەندییە كارمەندی تایبەتمەندی پێنجەم/

 لەوەی جگە، مرۆیی رەگەزی بەتوانستی پەیوەستە پەیوەندییە گشتییەكان كاری ئەداو 

 پێویستی بۆیە، بەڕێوەبردنیشە و كار لەهەمانكاتدا هونەرە و زانست پەیوەندییە گشتییەكان

پەیوەندییە  ئامانجەكانی و ئەرك وەكووتا لەوبوارەدا هەیە لێهاتوو شارەزاو بەكەسانی

 (94، 2019)المزاهرة ، .بەدیبێنن و جێبەجێبكەن ەكاندامەزراوله گشتییەكان

 كەسانەی لەو هەبێت تایبەتمەندییەك و مەرج چەند پێویستەلێرەدا بەپێی رای پسپۆڕان  

  بۆ: دەبن دابەش تایبەتمەندییەكانیش، هەڵدەسووڕێنن گشتییەكان پەیوەندییە ئەركی

 بۆماوەییەكان. تایبەتمەندییە -1

 فێركارییەكان. تایبەتمەندییە -2

 ەكانڕاووەرگی تایبەتمەندییە -3

 بۆماوەییەكان: تایبەتمەندیە -1

 یفتارڕه بۆ دادەنرێت یەكەم بەبنەمای كە، خۆڕسكییەكان)فطري( بەپاڵنەرە پەیوەستە

 یان فێربوون یان شارەزایی لەئەنجامی، دەردەكەون دایكبوونله لەگەڵ پاڵنەرانە ئەم، مرۆیی

 پێگەیشتوو سۆزداییەوە لەڕووی، بێت تەواو كەسایەتییەكەی پێویستە بۆیە، نابێت ئەزموونەوە

 لەبواری كەسەی ئەو باشتروایە، هەبێت یاوركخڕێ مێشكێكی بێت بەهێز یادەوەری بێت

، دووربین، دڵسۆز، گورجبێژ وارپا زمان و بەڕەوشت دەكات كار پەیوەندییە گشتییەكان

 حەز، بێت تێدا گەڕانی و هەواڵپرسین غەریزەی هێزی، بێت گەشبین، جەربەزە، زیرەك

 داپەیوەندییە گشتییەكان ڕاویهەڵسوله دەبێت خەسڵەتگەلێكن ئەمانە هەموو، بەتێكەڵكردن

 (301، 2018)مطاوع،  هەبێت.

 فێركارییەكان: تایبەتمەندییە -2

 بەڵكو نابن لەدایك كەسەكە لەدایكبوونی لەگەڵ كە انەنیتایبەتمەندی ئەو لێی مەبەست

 فێركردن، فێركاری ئاستی بەرزكردنەوەی.دێن بەدەست فێربوونەوە و خوێندن یڕێگەلە

 بوارەدا. لەم كاركردن بۆ دەكات شیاو گشتییەكان پەیوەندیله پسپۆر كە زانكۆیی مەشقی
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 و دەدات پەیوەندییە گشتییەكان كەسی سەركەوتنی یارمەتی ئەكادیمی فێربوونی بێگومان

 یاسادا یان ئاداب یاخود بازرگانی یان نڕاگەیاندله زانكۆیی پلەیەكی كەسەكە وایە باش

، كۆمەڵناسی، دەروونناسی، نامەگەریڕۆژ، زمانەكان وەرگرتبێ بابەتانەی ئەم، بەدەستهێنابێت

 كخستنیڕێ، كارگێرى، ئابووری، یاسا، گشتی کارگێڕی، لۆژیك، فەلسەفە، رەگەزناسی

 چەندین و گشتییەكان پەیوەندییە، جێبەجێكاری تیۆری ئاماری، كالمڕێ، بازاڕگەری، ەكانڕۆژپ

 (302، 2018)مطاوع،  دیراسی. تری ماددەی

 ەكان:اوروەرگی ەیتایبەتمەندی -3

 بەاڵم، نییەتی دەبێت كەلەدایك مرۆڤ لەوەی، جیاوازە خۆڕسكەكان پاڵنەرەله ئەمە

 تێیدا و تێردەگ وەری پێی كاریگەربوون دياريكراو ژینگەیەكیله تاكەكە ژیانی لەئەنجامی

 دەبێت. دروست

 كەهەڵسووڕاوی دەهێنن بەدی خەسڵەتگەلێك انەاوروەرگی و فێركاری مەرجە ئەم هەموو

 لەسەر روون دەرككردنی توانای لە بریتین كە، دەبێت پێی پێویستی پەیوەندییە گشتییەكان

 هەروەها و هەڵوێستەكان هەڵسەنگاندنی توانای، بابەتی دادپەروەرانەی بڕیاردانی و كخستنڕێ

 هەروەها.جیاوازەكاندا كێشەله مامەڵەكردن توانای، نەرمونیانی، فشارەكان بەرەنگاربوونەوەی

 شارەزایی و جیاوازەكان الیەنە لەگەڵ هەبێت پەیوەندی دروستكردنی و گفتوگۆكردن توانای

 تینییەچۆ وەك خۆیدا ساتی و كاتله گونجاو بەشێوەیەكی جەستە زمانی بەكارهێنانیله

 Salinas) ..هتد..دانیشتن و ەستانڕاو شێوازی و چاو و دەم جوڵەی و دەست جواڵندنی

2016, 112) 

پەیوەندییە  لەبواری كارمەندەكە دەبێت، باسكران پێشتر مەرجەی سێ ئەم بەدیهێنانی

، هەبێت حەزبزواندنی و رازیكردن توانای، بێت كۆمەاڵیەتی خۆی بەسروشتی گشتییەكان

 پەشیمان لێی و كەوت تێی ئەگەر بنێت بەهەڵەدا دان، بێت وگوتاربێژیش نووسین هەروەها

 بێتەوە.
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 لەكاركردنی كەێرجۆ پەیوەندییە گشتییەكان لەبواری كاركردن بڵێین ێردەك روانگەیەوە لەم

 .رازیكردنیان جەماوەرو لەگەڵ گفتوگۆكردن و نووسین بەتوانای دەبەستێ پشت كە، میدیایی

 (278، 2015)عثمان، 

 (304، 2018)مطاوع،  دەبێت: بەمشێوەیە گرنگییان بەپێی تواناكانیتر بەاڵم

 كخستن.ڕێ توانای -1

 وتووێژ. توانای -2

 خەڵكدا. لەگەڵ مامەڵەكردن توانای -3

 داراییەكان. و ئابووری كاروبارە زانینی -4

 .لەسەری لێدوان توانای و هەواڵ جیاكردنەوەی -5

 جەماوەر متمانەی بەدەستهێنانی توانای -6

 پەیوەندییە گشتییەكانله پەیوەندییكردن پرۆسەی شەشەم/

پەیوەندییە  بناغەی واتە، ەپەیوەندییە گشتییەكان چاالکی و ئەرك گرینگترینله پەیوەندییكردن

 و بۆچوونڕاو و بیرۆكە گواستنەوەی كرداری بریتییە له هەروەها.پێكدەهێنێت گشتییەكان

لە ، هەڵدەستن پێی ەیەكدامەزراو یان، كۆمەڵێك، گروپێك، تاكێك كە، یەكانڕاست و زانیاری

 له دەهێنێـت بەكاریان ەیەدامەزراو ئەو كە پەیوەندییكردن جۆربەجۆرەكانی ئامرازە ڕێگەی

 (14، 2005)سعود،  .ەكەدامەزراو بەرژەوەندی بە كردن خزمەت پێناو

 

 پەیوەندییە گشتییەكانله پەیوەندیكردن پرۆسەی رەگەزەكانی / یەكەم

 :لە بریتین كە سەرەكی رەگەزی پێنج بە دەبەستێ پشت پەیوەندییكردن پرۆسەی

، وتاربێژ، نوسەر چ جا پەیامەكە بەگەیاندنی هەڵدەستێ كە كەسەیە ئەو (:Sourceنێرەر) -1

 الیەنی بۆ دەكات ئامادە پەیام.بێت الیەنێك توێژو هەرله یان پەیوەندییە گشتییەكان كەسی

 دەگوازێتەوە. بەرامبەری
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 مەبەستیش پەیوەندیكردندا پرۆسەی له دادەنرێت دووەم بەرەگەزی (:(Massage پەیام -2

 بەبەكارهێنانی پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرىكە پەیامەیە ئەو ناوەڕۆكی ئەو لێی

 ناوەڕۆك كێربەجۆ، تڕێدەنێ بەرامبەر الیەنی بۆ پەیوەندییكردن ئامرازەكانی كەرەستەو

 پەیوەندییكردنەكە. ئامرازە لە ڕێگەی گواستنەوە بۆ بێت گونجاو پەیامەكە شێوازی و

 (24، 2005)مكي، 

 بۆ نێرەرەوەله پەیام ەوەلە ڕێگەی كە هۆكارەیە ئەو یان ئەوكەرەستە (:(Channel ئامراز -3

پەیوەندییە له پەیامەكە ناوەڕۆكی بەپێی گونجاو ئامرازێكی هەڵبژاردنی.تێردەنێرد وەرگر

 یكردنیپەیوەند ئامرازەكانیله جۆری اورجۆ بەهۆی نییە ئاسان ئەركێكی گشتییەكان

 (76، 2010)عبدالرزاق،  شێوەكانی. جیاوازی

 بۆ پەیامەكەی كە یكردنیپەیوەند پرۆسەی له ەاورگی بەئامانج الیەنی (:(Receiverوەرگر -4

 .بێت كۆمەڵگە یان، دەستە، تاك وەرگرە ئەو ێردەك جا، تەوەێردەگواز

 و پەیامەكە بۆ وەرگر كاردانەوەی بریتییە له (:(Feedback كاردانەوە یان وەاڵمدانەوە -5

 ئامانجەكانی ئایا كە بدات پەیامەكە لەسەر بریار بتوانێت وەكووتا، نێرەر بۆ گەڕانەوەی

 (34، 2005)الطوباسي،  نا. یان بەدیهاتوون

 پەیوەندییە گشتییەكانله پەیوەندیكردن ئامرازەكانی / دووەم

 ئەو و كەناڵەكان نیڕاگەیاند پەیامی كەرەستەیەكە " پەیوەندییكردن: ئامرازەكانیله مەبەست

، 2003)دليو،  وەرگر". بۆ نێرەرەوەله هەیە بوونیان پەیامەكەداله كە ێرلەخۆدەگ نماییانەڕێ

57) 

پەیوەندییە  چاالکییەکانی بۆ دادەنرێت سەرەكی بەبنەمایەكی پەیوەندییكردن ئامرازەكانی

 ئەم چونكە، نابێت دروست پەیوەندییە گشتییەكان چاالکی ئامرازانە ئەم بەبێ گشتییەكان

 ئاڵوگۆری و جەماوەر لەگەڵ پەیوەندیكردن پرۆسەی له گوزارشتە بنەڕەتتداله انەچاالکی

 دروستكردنی و پەیوەندییەكان پتەوكردنی بەئامانجی، لەگەڵیان زانیارییەكان بیروڕاو
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 ئامرازەكانی لە ڕێگەی و جەماوەرەكە هزریله ەكەدامەزراو بۆ باش ناوبانگێكی

 (75، 2006)العبيدي،  پەیوەندیكردنەوە.

 (dunn)دیون، جیاوازە پسپۆڕان بۆچوونی بەپێی پەیوەندیكردن ئامرازەكانی دابەشكردنی

 ئامرازانەیە ئەو لێی مەبەست كە، نێوخۆیی ئامرازی جۆر دوو بۆ دەكات دابەش ئامرازەكان

 و هەواڵی نامەی و نامیلكە وەك كرێتده نێوخۆیی جەماوەری ەیڕاستئا پەیام ەوەلە ڕێگەی

 ئەو لێی مەبەست، دەرەكی ئامرازی دووەمیان.سیمینار و كۆبونەوە و ئاگەداركردنەوە

 و گۆڤار و نامەڕۆژ وەك كرێتده دەرەكی جەماوەری ەیڕاستئا پەیامەكە ئامرازانەیە

 (31، 2000)جوهر،  .پێشانگاكان و كانباڵوكراوە وڕادیۆ و تەلەفزیۆن

 ڕاوچاپك وەك كێرجۆ بەچەند كرێتده ئامرازەكان Nee Som))نیسوم روانگەیله

 واتە ئەوئامرازە بۆ جەماوەر بەكارهێنانی و سروشت بەپێی دەرەكی و نێوخۆیی، ئەلیكترۆنی

 دیاری گونجاو ئامرازی جۆری خۆی ئارەزووی و پێداویستی پێی بە جەماوەر وایە پێی

 ئامرازەكانی وایە پێیان شێوە بەهەمان Broom))و((Cutlipو((Centerاوەههەر.دەكات

 بەاڵم دەرەكی و نێوخۆیی دووبەش بە نێردەك پەیوەندییە گشتییەكان بۆ كردنیپەیوەندی

 پەیامەی ئەو ئەوەی بەواتای Controlled)ناونا) نێوخۆییان پەیوەندیكردنی ئامرازی

 بەاڵم، تێربك دەستكاری و تڕێبك كۆنتڕۆڵ تێردەتوان كرێتده نێوخۆیی جەماوەری ەیڕاستئا

 گەیشت پەیام كاتێك دێت ئەوە ەواتای(ب Uncontrolled)دەگوت پێیان دەرەكی جەماوەری بۆ

 جەماوەری بۆ ناردنیله بەر بۆیە، تێربك كۆنتڕۆڵ و تڕێبك دەستكاری ێرناتوان بەجەماوەر

 بپێكێت. بەمەستەكە وەكووتا هەیە ورد پێداچوونەوەی و وردبینی بە پێویستی دەرەكی

 (156، 2015)السطان، 

 :جۆرێك چەند بە تێربك پەیوەندییە گشتییەكانله پەیوەندیكردن ئامرازەكانی كرێتده لێرەدا

 ەخۆڕاست كەسی پەیوەندیكردنی ەكانیئامراز یەكەم/

 ئەنجام رووبەڕوو تیادا كردنییكەپەیوەندی ئامرازانەی ئەو یاخود ایانەیڕێگ لەو بریتین

 جیاوازی و هاوشێوەن چاالکییەکانی ئامرازانەش ئەو .وەرگر و نێرەر نێوانله ێردەد
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 و بەڕێوەبردن و كخستنڕێ و ئامادەكردن پرۆسەكانی، زارەكیە جیاوازی تەنها نێوانیشیان

 تەنها، تر چاالکییەکانی لەگەڵ نییە جیاواز شتە هەمان ەكانچاالکی هەموو بۆ نڕاگەیاند

، 2015)السطان،  لەیەكتری. جیاوازن بەشدارن تیایدا تاكانەی ئەو ژمارەی جۆرو و مەبەست

160) 

 ئەمانەن: كە هەن ئامرازێك چەند ەخۆڕاست پەیوەندیكردنیله

 لەگەڵ دەدات پەیوەندی دروستكردنی یارمەتی بۆنەكان ئیڤێنتەكان: و بۆنەكان 

 .بن دەرەكی جەماوەری یاخود بن ەكەدامەزراو تاكەكانی چ جا ەكاناوربانگهێشتك

 هەڵدەستێ ەكاندامەزراوله پەیوەندییە گشتییەكان بەڕێوەبەرایەتی :كۆبوونەوەكان 

 و نەوەڕێدەك روون گرفتەكان كێشەو كەتیادا كۆبوونەوەكان كۆڕو كخستنیڕێبە

 بابەتەله دەكات فەراهەم زیاتر تێگەیشتنی هەروەها نێردەك ئاڵوگۆڕ بیروبۆچوونەكان

 لەگەڵ چ كۆبوونەوەكانیش.دەدات پەیوەندییەكان پتەوبوونی یارمەتی كە ئاڵۆزەكان

)السردي  .تێردەد ئەنجام تر ەكانیدامەزراو لەگەڵ یاخود خۆی ەكەدامەزراو كارمەندانی

،2011 ،299) 

 هەڵدەستێ ئەوكەسەی كە ەوخۆیەڕاست پەیوەندیكردنی گرنگی ئامرازێكی :چاوپێكەوتنەكان 

 زۆر كە رووندەكاتەوە بابەتەكە، دياريكراو كەسێكی لەگەڵ چاوپێكەوتن بەئەنجامدانی

 كەسەی ئەو لەگەڵ هەبێت ئەگەر تێگەیشتنێك هەڵە هەر چارەسەركردنیله یارمەتیدەرە

 لەگەڵ پەیوەندی پتەوكردنی دەبێتەهۆی هەروەها.كرێتده لەگەڵدا چاوپێكەوتنی كە

 ەكەدامەزراو بەرژەوەندی بۆ پەیوەندییە ئەو پەیوەندییە گشتییەكان زۆرجار و كەسەكەدا

 (75، 2003)حسين،  .بەكاردەهێنێت

 پەیوەندییە گشتییەكان كاریله كردنەیپەیوەندی زیندووی ئامرازێكی :سەردانەكان ،

 یاخود اورناس و ناودار كەسانی سەردانی بە هەڵدەستێ پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى

 پتەوكردنی و دروستكردن بە مەبەستی، ەكاناوركخڕێ و دەرەكی ەدامەزراو
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 زیاتری تێچووی و ئامادەكاری و زۆر كاتی ایەڕێگ یاخود ئامرازە ئەم.پەیوەندیییەكان

 (42، 2006)الشحماني،  تر. ەخۆكانیڕاست ئامرازە بە رداوربە بە پێویستە

 هەڵسوكەوت و جەستە زمانی و ەكانیكەسی ئاماژە ەخۆكانڕاست ئامرازەله ئەمانە سەرەڕای

 بێت شارەزا و كارامە زۆر پێویستە پەیوەندییە گشتییەكان كەسی كە گرینگە زۆر ئەتەكێت و

 جەستەو، دەست جواڵنی، چاو، روخسار ئاماژەكانی و گوزارشت زۆرجار، بوارەدا لەو

 (186، 2003)شرف،  .پەیوەندییەكە سەركەوتنی سەر دەخاتە كاریگەری هەڵسوكەوت

 : ناڕاستەخۆ پەیوەندیكردنی ئامرازی دووەم/

 كە ئامرازانەن ئەو گشتییەكانپەیوەندییە له ناڕاستەخۆ پەیوەندیكردنی ئامرازیله مەبەست

 تێردەگوت پێی كە بەرفراوان كیێرجەماوە بۆ پەیامەكە ناوەرۆكی گەیاندنی بە دەبەستن پشت

 (218، 2016)ع. الجبوري ،  :بۆ بكەین دابەشی ێردەك جەماوەری كردنییپەیوەندی

پەیوەندییە  كاری بۆ بەكار دەهێنرێت كە ئامرازانەی لەو بریتین :چاپكراوەكان ئامرازە -1

 بەو كانەوەنییەچامە و نووسین لە ڕێگەی پڕۆگرامەكانی و بەرنامە گەیاندنی بۆ گشتییەكان

 خوارەوە: شێوەیەی

، هەیە بەخۆیان تایبەت گۆڤاری و نامەڕۆژ ەكاندامەزراوله هەندێك گۆڤارەكان: نامەوڕۆژ -أ

 بۆباڵوكردنەوەی دەبەستن لۆكاڵی گۆڤاری نامەوڕۆژبە پشت ەكاندامەزراوله تر هەندێكی

 بكات پێویست ئەوەی بێ كااڵیەك بۆ كردن كالمڕێ یان بیرۆكەكانیان و بەرنامە

 لەگەڵ بابەتەكە قالبی دانانی و نوسین هونەری لێرەدا.دەربكەن بۆ تایبەتی نامەیەكیڕۆژ

 خۆی گونجاوی الپەڕەیله گرنگە زۆر بەكاردێن كاریكاتێرانەی و وێنە ئەو و دیزایین

 هەروەها (19، 2003)شرف،  بگەیەنێت. پەیامەكە ناوەڕۆكی مەبەستی ئەوەی بۆ، تێردابن

لە  تێربەكاربهێن پەیوەندییە گشتییەكان مەبەستی بۆ وگۆڤارەكان نامەڕۆژ ێردەتوان

 كە كاننییەنامەواڕۆژ لێكۆڵینەوە و ەكەدامەزراو دەربارەی راپۆرت نووسینی ڕێگەی

 بەڕێوەبەری لەگەڵ چاوپێكەوتنانەی ئەو وە، هەڵدەستێ پێی نامەكەڕۆژ پەیامنێری

 ەكەدامەزراوبە تایبەت ئامارانەی وباڵوكراوە و وتار ئەو ێردەك ەكەدامەزراو
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 كرێتده پەیوەندییە گشتییەكان بواری پسپۆڕانیله داوا بەمەش، نەوەێرباڵودەك

 هەمووان هاوكاریكردنی مەبەستی بە هەبێت نامەكانڕۆژ لەگەڵ پتەوی كەپەیوەندییەكی

 (71، 2013)عمر،  .جەماوەر بۆ ورد و ڕاست زانیاری گەیاندنی پێناو له

پەیوەندییە  كاری بۆ بەكاردێت زۆرتر ەكاناورچاپك ئامرازە كۆی له كان:باڵوكراوە -ب

 گەیشتنیله خێرایی و ئامادەكردنی ئاسانی و تێچوونی كەمی بەهۆی، گشتییەكان

 جەماوەر جیاوازەكانی چینە ەیڕاستئا بەئاسانی هەروەها.باڵوبوونەوەی و زانیاریەكان

 بۆ زیاتر انەاورباڵوك ئەم.كرێتده ئامادە مەبەستتدار جەماوەری بەپێی كرێتده

 (191، 2015)السطان،  نەوە.ڕێباڵودەك دياريكراو كاتێكیله دياريكراو مەبەستێكی

 نەوەێردەك كەجیا پەیوەندییە گشتییەكانله تێردادەن گرینگ بەئامرازێكی كتێب :كتێبەكان -ج

 دووبارە خوێندنەوەی هەلی هەروەها وە روونكردنەوە و پیشاندان و ژەپێدانێرد بەتوانای

 دەردەچێت پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى الیەنلهكە كتێبەی ئەو.بەخوێنەر دەدات

 یژتەكنەلۆ و زانستی گەشەسەندنە و دەزگاكە بیرۆكەكانی و چاالکی و هەواڵ دەربارەی

)ع. الجبوري  جیهاندا.له و دەورووبەرله نڕاگەیاند و ئابوری و رۆشنبیری و پیشەسازی

 ،2016 ،43) 

 مانایەكی كە وئاماژەیە هێما و شێوە و دەستەواژە كۆمەڵێك پۆستەر :و پڕۆشەر پۆستەر -د

 یان كاغەز یان پەڕۆله بچوك یان گەورە الفیتەی لەشێوەی زۆرجار، هەیە یدياريكراو

 و پێشانگا یان گشتییەكان شوێنەله، كرێتده دروست فایبەر و فلێكسله یانیش دار

 ئوتۆمبێلەكانی له هەندێكجاریش .بیبینێت جەماوەر وەكووتا دادەنرێت شەقامەكان

 هێڵكاری، سروشتی، فۆتۆگرافی وێنەی پۆستەرەكان.تێرهەڵدەواس گشتی گواستنەوەی

 بە پێویستی، كورت گوزارشتێكی كە ەوەكرێتدهجیا بەوە، تەوەڕێدەگ كاریكاتێر وەیان

 كاریگەری بۆ هەلێكە بوونەوەی دووبارە زۆر.خوێندنەوە بۆ نییەزۆر كاتی یان هەوڵ

 (19، 2009)سليمان،  .جەماوەر سەر خستنە
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 بەكاریدەهێنێت پەیوەندییە گشتییەكان كە ئامرازانەیە لەو مەبەست: ەكاناوربیست ئامرازە-2

  تەوە:ێردەگ خوارەوە ئەمانەی كە دەنگ لە ڕێگەی پرۆگرامەكانی گەیاندنی بۆ

 بە دەگات تێچوون بەكەمترین، جەماوەری پەیوەندیكردنی ئامرازەكانیله یەكێكە :ڕادیۆ -أ

 خەڵك انەیڕۆژ ژیانیله بەشێك بۆتە ڕادیۆ.جیاوازەكان جوگرافیە ناوچەله كەس ملیۆنان

 تێردەتوان بێت بەدەستەوە كێركا هەر و شوێنێك هەرله كە، بەكارهێنانی ئاسانی بەهۆی

 كاریگەریله هەیە گرنگی ێكیڕۆڵ بۆیە.تێربگ پرۆگرامەكان و بەرنامەله گوێ بیسەر

 (226، 2015)السطان،  ڕاىگشتى. دروستكردنی و اناورف كیێرجەماوە سەر خستنە

، بەكاربهێنێت خۆی ئامانجەكانی و مەبەست بۆ ڕادیۆ دەتوانێت پەیوەندییە گشتییەكان لێرەدا

 بە پێویستی، لەسەری ڕاىگشتى دروستكردنی و بیرۆكەیەك باڵوكردنەوەی بۆ نموونە بۆ

 ناوەڕۆكی گرنگە زۆر بەاڵم.بن جیاواز جۆردا و كات و شێوەله كە هەیە بەرنامەیەك زنجیرە

 لێی بتوانێت ئاسایی خەڵكی وەكووتا تێربنوس ئاسان و ئاسایی زمانێكی بە پەیامە و بەرنامە

 (47، 2010)علي،  .بپێكێت ئامانجەكە و تێبگات

 نێوخۆیی جەماوەری بە پەیوەندییكردن بۆ، كەسیە پەیوەندیكردنی ئامرازێكی تەلەفۆن: -ب

 .پەیوەندییە گشتییەكان بە تایبەت كارەكانی و ئیش راپەڕاندنی بۆ بەكاردێت زیاتر

 بۆ دەكات دروست بیستنەوە دووبارە هەلی كە دەنگە تۆماركردنی ئامێری تۆمارەكان: -ج

 تەكنەلۆژیا پەرەسەندنی لەگەڵ تۆمارانە ئەم.پێویستدا كاتیله دیراسەكردن و لێكۆڵینەوە

، بەكار دەهێنرێت و تێرهەڵدەگی ئاسان و بۆتەوە بچوك زۆر قەبارەیان و پێشكەوتوون

 دەنگ هەیە زیرەكەكانلهمۆبایله كە ئەپلیكەیشنێك لە ڕێگەی دەنگ تۆماری ئەوەشدا لەگەڵ

 .ت.ێرلێوەربگ یانسوود خۆی كاری بۆ دەتوانێت پەیوەندییە گشتییەكان كە، تۆماردەكات

 (169، 2015)السطان، 

 ەكاناوربین ئامرازە-3

 هەیە سەرەكی یكیڕۆڵ، جەماوەرییە پەیوەندیكردنی ئامرازی بەرباڵوترین تەلەفزیۆن: -أ

 كات و رۆشنبیری خوشگوزەرانی ئامرازێكی هەروەها.گشتیراى دروستكردنیله
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 یەكانڕاست گەیاندنی و فێركردن و پەروەردەله هەیە گرنگی یڕۆڵ هەروەها، بەسەربردنە

 لەگەڵ داگیردەكات خێزان و تاك انەیڕۆژ ژیانیله گرنگ بەشێكی ئەوە لەبەر، بەجەماوەر

)ع. الجبوري ،  لەیەكەوە. بن دوور و جیاواز هەرچەند دەدوێت كۆمەلگە چینەكانی هەموو

پەیوەندییە  بەرنامەی بەبازاڕكردنی له یارمەتیدەربێت دەتوانێت تەلەفزیۆن (229، 2016

 و روون هەروەها، بەهێز و تۆكمە بەرنامەیەكی پێشكەشكردنی لە ڕێگەی، گشتییەكان

 بەرنامە ئەو دەبێت ئەمەش زێدەباری.بەدیبهێنێت دياريكراو ئامانجی بتوانێت كە ئاشكرا

 و رابكشێت جەماوەر و بینەر زۆرترین سەرنجی كە هەبێت هەواڵی گرنگی بەهای

 (73، 2006)الشحماني،  بكات. دروست لەسەر كاریگەریان

 بەگوێرەی دەورەبەرەكەی و ەكەدامەزراو ئاستی لەسەر پەیوەندیكردنە ئامرازێكی سینەما: -ب

 فلیمە دەتوانێت چونكە، پەیوەندییە گشتییەكان بەكاری هەڵدەستێت كە كەسەی ئەو

 بیرۆكەیەك پێشكەشكردنی بۆ بكات ەكەدامەزراو ناو جەماوەری پیشانی سینەماییەكان

 بوونی زیاتر بۆ تەكنەلۆژی پیشاندانی و دۆكیومێنتاری فیلمی پیشاندانی بۆ یاخود

 مەبەستی بۆ بەكاربێت دەرەكیش جەماوەری بۆ كرێتده جاریش هەندێ شارەزاییان

 كە پەیوەندییە گشتییەكان چاالکی له هەبوە زۆری كاریگەری مێژووداله سینەما.دياريكراو

پەیوەندییە  بەهێزی چەكێكی دووەمدا جیهانی جەنگیله دەكەن لەوە باس سەرچاوەكان

 لهمۆبای پەیدابوونی بەهۆی بەكاردێت كەمتر ئێستا بەاڵم.بەكارهاتووە گشتییەكان

  (78، 2016)ع. الجبوري ،  ئینتەرنێت. و زیرەكەكان
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 تەوەری سێیەم

 داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكانو  میدیای نوێ

 گشتی کارگێڕی پێناسەی و چەمك /یەكەم

 رووبەڕووی ملمالنێكان و كێشە كە هەڵدا سەری كاتێكداله گشتی کارگێڕی چەمكی

 گشتی کارگێڕی چەمكی بەاڵم.تداحكوومەت بەڕێوەبردنی كاتیله وەبو كاننییەرۆما ئیمپڕاتۆڕی

، هەڵدا سەری نۆزدەیەم سەدەی كۆتاییەكانیله سەربەخۆ زانستێكی وەك

 1887)ساڵیله دادەنرێت گشتی کارگێڕی باوكی بە كە " "Woodraw Wilsonكاتێكداله

 شیبكاتەوە گشتی كارگێری چەمكی هەوڵیدا و نووسی گشتی کارگێڕی بارەیله كتێبی ەكەمین(ی

 (15، 2006، )عبوي.خستەڕوو تایبەتمەندییەكانی و

 دەدات ئەنجامیان كە تەوەێردەگ حكوومەت كارەكانی و چاالکی گشتی کارگێڕیله مەبەست

 ناوله دەوڵەت گشتی سیاسیەتی جێبەجێكردنی و كۆمەڵگە خزمەتكردنی و بەڕێوەبردن بۆ

 گشتییەكانی ەڕۆژپ كۆی بەڕێوەبردنی واتای بە هەروەها.داحكوومەت ەكانیدامەزراو و دەستە

 هێنانیتبەدەس لەبەرچاوگرتنی بێ جەماوەر پێداویستی پڕكردنەوەی پێناو له دێت حكوومەت

 (Version ,2015, 17) .رەوەجەماوەله تایبەت داهاتی

 كیهپێناسەی بڵێن دەتوانین هەن جیاواز پێناسەی چەندین گشتی كارگێری ناساندنی بۆ

 پێناسەی خۆی تێڕوانینی پێی بە شارەزایەك وڕپسپۆ هەر بەڵكو ەاورنەك دیاری بۆ گشتگیری

 کارگێڕی " هاتووە پێناسەیەكداله نموونە بۆ.نزیكە لەیەكەوە ماناكانیان بەگشتی بەاڵم كردوە بۆ

 پەیڕەوی دەوڵەت گشتیەكانی ەدامەزراو كە كخستنڕێ و ئامراز كۆمەڵێك بریتییە له گشتی

 كارو و یارڕب هەموو كە، بەگشتی جەماوەر و كۆمەڵگە ئامانجەكانی بە گەیشتن بۆ دەكەن

)الحریري  بوارەكاندا". هەمووله كۆمەڵگە بەتاكی تاك لەسەر هەیە كاریگەری ەكانیڕۆژپ

،2016 ،12) 
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 كە پەیوەندییەكان و نماییڕێ و یاساله "تێكەڵەیەك بریتییە له گشتی کارگێڕی ەروەهاه

 له ئامانجەكانی و بەرژەوەندی هێنانی بەدەست بۆ دەكات پەیڕەوی دەوڵەت گشتی سیاسەتی

  (smith ,2012, 22) گشتیدا" خزمەتكردنی پێناو

 مرۆییەكان توانا ەكردنیڕاستئا مانای بە ەكەچاالکی" ەاورپێناسەك بەوە گشتی کارگێڕی 

 ەدامەزراو یكارگێرىبە كە گشتی بەرژەوەندی بۆ گشتی سیاسەتی جێبەجێكردنی بۆ دێت

 (31، 2006)نصر ،  ت"ێردەناس ەكانیمیوحكو

 دەستە و جیاوازەكان "كۆمەڵە بەوەی دەكات گشتی کارگێڕی پێناسەی سلمی" "علی ەروەهاه

 سەرچاوە كارگێرى و ئاڕاستەكردن و پالن بەدانانی هەڵدەستن كخستنڕێ الیەنەكانی و

 بەدەست پێناو له كۆمەڵەكان و تاكەكان نێوان پەیوەندییەكانی كخستنیڕێ و نەتەوەییەكان

 (44، 2000)عبدالقادر ، گشتییەكان" ئامانجە هێنانی

 و كخستنڕێ "كرداری بریتییە له گشتی کارگێڕی بڵێن دەتوانین پێناسانەوە ئەو كۆی له

 بۆ حكوومەت ئامانجەكانی بەدیهێنانی پێناو له مرۆییەكان و ماددی سەرچاوە بەڕێوەبردنی

 ."بەرژوەندیی گشتی

 گشتی کارگێڕی تایبەتەمەندییەكانی دووەم/

 جۆرەكانیله دەكاتەوە جیای كە هەیە جیاكەرەوەی و تایبەتمەندی كۆمەڵێك گشتی کارگێڕی

 دیارترین، و.....تاد مرۆییەكان سەرچاوە و دارایی كارگێری و كار كارگێرى وەك كارگێرى تری

 (30، 2004)الموسوي  ئەوانەن: تایبەتمەندیانەش ئەو

 یەكانیموحكو ەدامەزراو و وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتیله گشتی کارگێڕی -1

 گشتی. كەرتی بە تایبەتە و كرێتدهجێبەجێ

 واتا دەوڵەت گشتی سیاسەتی و یاسایی چوارچێوەیله  دەكات كار گشتی کارگێڕی -2

 .دەكات جێبەجێیان و تێروەردەگ دادوەری و یاسانان دەسەاڵتیله دەسەاڵتی
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 چوارچێوەیله  واتا گەورەیە و اناورف داگشتی کارگێڕیله كاركردن قەبارەی -3

 زۆرە یانوتێچو و گەورەن قەبارە و اناورف ەیڕۆژپ ئەوانیش، نحكوومەت ەكانیڕۆژپ

 دەبیننەوە. بچوكتر ەیڕۆژپله خۆیان زیاتر تایبەت كەرتی ەكانیڕۆژپ لەگەڵ رداوربە بە

 دابین و گشتی بەرژەوەندی دەستەبەركردنی سەر دەخاتە تەركیز گشتی کارگێڕی -4

 الیەنە و دەستە بەهەموو بەگشتی جەماوەر بۆ بۆ خۆشگوزەرانی و ئاسایش كردنی

 كە خزمەتانەی لەو دەكات تاكەكان هەموو نێوانله یەكسانی و جیاوازەكانەوە

 دەكات. پێشكەشیان

 وەك دەكەن كار جێگیری بە هەست زیاتر داگشتی کارگێڕیله فەرمانبەر و كارمەند -5

 تایبەت. كەرتی و كار كارگێریله

 پلەیله جۆرێكبە دەبن دابەش هەرەمی بەشێوەی ئیدارییەكان یەكە داگشتی کارگێڕیله -6

 وەك زیاترە ئەركیان و یاورلێپرس سەرۆكایەتیەكان و بنەڕەتیەكان یەكە بااڵو

 نزمەكان.لهپ و خوارەوە یەكەكانیله

 پێشكەشی خزمەتەی ئەو ىيڕێژهبە بەندە داگشتی کارگێڕیله سەركەوتن پێوەری -7

 كار كارگێرىله و تایبەت كەرتیله ئەوە بەپێچەوانەی كە دەكات تاكەكانی و جەماوەر

 .هاتوو بەدەست داهاتی ىڕێژه بە بەندە سەركەوتن پێوەری

 گشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی و پێگە سێیەم/

 بەڕێوەبردنیلە  كالسیكی كییوازبەشێ پابەندبوون پێشوو لەسەردەمانی حكومەت

، واڵت ناوەوەی بارودۆخی هەروەها ەكانسنوور نیاسترپا و دەوڵەت كاروباری و پەیوەندییەكان

 بوونی اناورف و دەوڵەتەكان گەشەسەندنی و پێشچوون بەرەو لەگەڵ سەردەمەدا لەم بەاڵم

 سەرهەڵدانی هۆی بووە ئەمە دیكە بوارەكانی سەرجەم و سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابوری بوارەكانی

 بكەنەوە تایبەت لەبەشێكی بیر ناچاربوون بۆیە كارەكانیان بەڕێوەچوونیله گیروگرفت

 بەشێكی ئەمە رۆشنایی لەژێر، بكات ئاسان بۆ كارەكانیان هەماهەنگی و پەیوەندیی كەبەڕێوەبردنی

 ەكان.ڕۆژپ و كار بەڕێوەبردنی باشتر بۆ بوو دروست گشتییەكان بەپەیوەندییە تایبەت
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 دیموكراسی سیستەمی بوونی اناورف بۆ گشتییەكان پەیوەندییە بە حكوومەت زیاتری دانیگرنگی

 دەركردنی و رووداوەكان بەڕێوەبردنیله كاریگەر هێزێكی وەك گشتیىرا دەركەوتنی، تەوەڕێدەگە

 پەیوەندی پتەوكردنی بۆیە گۆمەڵگەدا لەناو فشار گروپەكانی سەرهەڵدانی هەروەها، بڕیارەكان

 (Rhodes 2000, 42) .حەتمی پێویستیەكی بۆتە حكوومەت و جەماوەر نێوان

 دەگێڕێت تەواو هاوكارییەكی یڕۆڵ میەكانوحكو ەدامەزراو و دام لەناو گشتییەكان پەیوەندییە 

پەیوەندییە  ناوی بۆیە، وكۆمەڵەكانەوە تاك نێوانله دەوروبەری ژینگەی ەكەودامەزراو نێوانله

 دەكەوێت. بەرگوێمان انەڕۆژ گشتییەكان

 ئەركەله یەكێكە خزمەتگوزاری پێشكەشكردنی جەماوەرو بەرامبەر تیڕێبەرپرسیا هەڵگرتنی

 بەقەبارەی پەیوەندی كەئەمە میەكانوحكو ەدامەزراوله پەیوەندییە گشتییەكان سەرەكیەكانی

 كاری شێوازی و ئەرك و ستراتیژیەت بە پەیوەندیدارە بەڵكو تداحكوومەت لەناو نییە ەكەدامەزراو

 (197، 2007)ستیل ، ەیە.دامەزراو ئەو

 بكەینەوە: چڕ كێخاڵ لەچەند داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان گرنگی دەتوانین هاوكات

 (20، 2005)الذهبي 

 یەوەڕێگە لەو چونكە ەپەیوەندییە گشتییەكان گرنگی زۆر ئەركێكی ەكەدامەزراو بۆ پالندانان -1

 وردەكارییەكان سەرجەم و ئامانج و گرفت و بەردەست ئامرازەكانی و ەڕۆژپ كارو تەواوی

 .كرێتده دیاری

 سەبارەت گلەییەكانیان و داواكاری گواستنەوەی و جەماوەر رای و هەڵوێستله لێكۆڵینەوە -2

 ەیە.دامەزراو ئەم بەكاری

 ەكە.دامەزراو ناوەوەی فەرمانبەرەكانی بەكاروباری دان گرنگی -3

 نێوانیان هاوكاری لە ڕێگەی وەكووتا، هاوشێوەكان ەدامەزراو و دام لەگەڵ پەیوەندی بەستنی -4

 بكەن. پێشكەش زیاتر خزمەتی بتوانن
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 كردنەوەیپەیوەندی جیاوازەكانی ئامرازە یڕێگەلە نڕاگەیاند باڵوكراوەی هەندێ دەركردنی -5

میدیای  ئامرازەكانی بەكارهێنانی و كاتی یاورچاپك، یڕادیۆ یاخود تەلەفزیۆنی بەرنامەی وەك

 .نوێ

 تایبەتەكان. و رەسمی مەراسیمە و سەردان كخستنیڕێ -6

 دروستكردنیله هەیە یڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكان بەشی كە بكەین زیاد ئەوەش دەتوانین لێرەوە

 چونكە، زانیارییەكان دروستی و یڕاست بنەمای لەسەر ەكەدامەزراو بۆ نیێرئە هزری وێنەیەكی

 پەیوەندی هەندێ دروستكردنی بۆ ەڕاوداڕێژ بۆ بەرنامە هەوڵێكی چەند گشتییەكان پەیوەندییە

 و ەكەدامەزراو نێوانله زڕێ و تێگەیشتن الیەنی كردنی پشتگیریله هەیە كەپشكی

 دەبێ بكات دروست نیێرئە پەیوەندییەكی بتوانێ گشتییەكان پەیوەندییە بۆئەوەی.جەماوەر

 پاڵپشتی بۆ یان فێركردن بۆ هەڵمەتێك)وەك بكات جیاواز شێوازی و بەجۆر نڕاگەیاند هەڵمەتێكی

 یان بەبابەتێك جەماوەر باوەڕپێهێنانی یاخود هەڵسوكەت و فتارڕه هەندێله پشتگیری و جەماوەر

 ەیەكیڕۆژپ پشتگێری بۆ پێهێنانیان قەناعەت یانیش و بابەتێكله دووركەوتنەوە

 دياريكراو پالنی و ئامانج گشتییەكان پەیوەندییە پێویستە وا نیگایەوە گۆشە لەم.....تاد(حكوومەت

 وێنەی دروستبوونی.بكاتەوە روون چاالکییەکانی و كار خشتەی و كات و تێچو هەروەها، بێت

 ئەزموون و زانیاری هەبوونی بە دەبەستێ پشت زیاتر ەكەدامەزراوبە سەبارەت نیێرئە هزری

 تاكو، مەبەستە ئەم بۆ جیاوازەكان هۆكارە گرتنەبەری ئەوەی سەرەڕای، جیاوازەكان بوارەله

 بەرژوەندییە یسوود بۆ بێت دروست جەماوەر و ەكەدامەزراو نێوانله پتەو پەیوەندییەكی

 (359، 2011)انور ، نێوانیان. هاوبەشەكانی

  داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان ەكانیئامانج چوارەم/

 بە جیاوازە، میەكانوحكو ەدامەزراوله واتە داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان ئامانجی

 گشتییەكان پەیوەندییە نموونە بۆ ەكەدامەزراو جۆری بەپێی و بەكاردێت بۆی بوارەی ئەو پێی

 و كار و شێوازله لەوەش جگە جیاوازن رووەوە زۆرله تایبەت كەرتی لەگەڵ حكومی كەرتیله

 بۆ دەستەیەكەوەله یان تر وەزارەتێكی بۆ وەزارەتێكەوەله پەیوەندییە گشتییەكان ستراتیژیەتی
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 رووی له گشتییەكان پەیوەندییە سەرئەنجام جیاوازیانەش ئەو هەبوونی لەگەڵ، جیاوازە تر یەكی

 دەستە و وەزارەت نێوانله متمانە و هاوكاری بۆ هەوڵێكە كاركردنەوە جەوهەری و ئەدا

 و ەدامەزراو هەر سەركەوتنی چونكە، تر لەالیەكی جەماوەریش نێوانله و لەالیەك میەكانوحكو

 ئەو سەر دەوەستێتە هاواڵتیان بە خزمەتكردنیانله وەبەرهێنەكان و خزمەتگوزاری ەدامەزراو

 (86، 2010)درة ، هەیە. حكوومەت و هاواڵتیان نێوانله متمانەیەی و هاوكاری

 پوخت خاڵێك چەندله گشتیدا یرگێركاله گشتییەكان پەیوەندییە ئامانجی دەتوانینلێرەوە 

 : بكەینەوە

 گۆڕانكاری یاخود نوێیەكان یاسا و بەرنامە و سیاسەتله ڕاىگشتى پشتگیری هێنانی بەدەست -1

 سەردەم. كۆمەڵگەی پێداویستی پڕكردنەوەی بۆ كۆنەكان یاساله

 دەكات كۆمەڵگەی پێشكەشی دەوڵەت خزمەتگوزارییانەی بەو سەبارەت زانیاری گەیاندنی -2

 ئاستله بەباشی بتوانن وەكووتا بوارەكە لە شارەزا و زیرەك كەسانی ئامادەكردنی هەروەها

 (21، 2018)مطاوع ، بن. جەماوەر متمانەی

 وەكووتا، حكوومەت جیاوازەكانی دەستە و ەدامەزراو بۆ جەماوەر سەرنجی ڕاو گواستنەوەی -3

 بچن. داواكارییەكانیان دەنگ بە و نێربكلێكۆڵینەوەیان لە بارەوە 

 شەكانێرئا و كێشە بوونی كاتیله حكوومەت كردنی هاوكاری بۆ جەماوەر پێهێنانی قەناعەت -4

 داراییەكان. گرفتە و قەیران بوونی كاتیله یاخود

 ئازادانە كیبەشێوەیە ەوەلە ڕێگەی تاكو جەماوەر بۆ پێویست ئامرازی فەراهەمكردنی -5

 داواكارییەكانیان بە تایبەت ەیدامەزراو ئەوەی بۆ بكەن یەكانیانداواكاری و گرفتله گوزارشت

 بێت. هاوكاریان شێوە بەباشترین

 پێی دەرەكی نیڕاگەیاند ئامرازی هەندێ واتەواتانەی وپاگەندەوڕپ ئەو وەاڵمدانەوەی -6

 لە ڕێگەی ئەوەش، هەن دا ناوەخۆله زسیۆنەیۆئۆپ گروپە ئەو یاخود هەڵدەستن

 پێویست جاریش هەندێ بەاڵم بەبابەتەكە پەیوەندیدار دروست و ڕاست زانیاری باڵوكردنەوەی

 (81، 2015)احمد ، .نەتەوەیی و ئاسایشی نیاسترپا پێناو له تێربنوێن بێدەنگی دەكا
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 ەكە.دامەزراو بە سەبارەت نیێرئە هزری وێنەیەكی دروستكردنی -7

 بكەن حكوومەت هاوكاری كوتا، بیانییەكان دەستە و اوركخڕێ متمانەی بەدەستهێنانی -8

 ەكان.ڕۆژپ و كار بەڕێوەبردنیله

 توانای پەرەپێدانی و ەكەدامەزراو ناوەوەی بارودۆخی پێشبردنیەو بەر و چاككردن -9

 هاوكات تایبەتەكان كۆبونەوە و ركشۆپوێ و خول كردنەوە ڕێگەیلە  فەرمانبەرەكان

 بەشی هاوكاری بە جار زۆر حكومیەكان ەدامەزراو و دامله گشتییەكان پەوەندییە بەشی

 (298، 2017)زين  دەدەن. ئەنجام هاوبەشی بە كارەكانیان نڕاگەیاند و پالن

 داگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان بۆ میدیای نوێ وبەكارهێنانی گرنگی پێنجەم/

 پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى بۆ گرنگ ئامرازێكی بۆتە میدیای نوێو  ئینتەرنێت

 گشتی پەیوەندی " تێردەگوت كەپێی جۆرێكبە، لێی وەرگرتن سوود و بەگەڕخستن تینییەچۆله

میدیای .دەدات ئەنجام كانەوەنییەئەلیكترۆ ئامرازە یڕێگەلە كارەكانی زۆرینەی واتا ئەلیكترۆنی"

 كاریگەرییەكەشی، ەاورئا هێنایە پەیوەندییە گشتییەكان جیهانیله شۆڕشێكی ئینتەرنێت و نوێ

 یارمەتی بەڵكو، نەبوو گرتبویانەبەر بوارە لەو مەندنتایبەت كە ایانەیڕێگ ئەو گۆڕینیله تەنها

 (167، 2003)دیفید فلیپس  دا. یپەیوەندییە گشتییەكان كاری روخساری تەواوی گۆڕینی

 بووده رهه كیهیپێداویست بووه كانگشتییه ندییهیوهپه بواری له رنێتنتهیئ كارهێنانیبه

 یژماره یپێشینه بێ ندنیسهشهگه نجامیرهده، شنوێیه كنیكهته وئه خۆگرتنیله، بێتهه

 یبارهقه و كانهتسردهبه هییاریزان یوهگواستنه خێرایی و یاندنراگه كانیروازهده

 خودی یبارهقه هاروههه، هێننكاردهبه كانگشتییه ندییهیوهپهكه، بوو انەدامەزراووئه

 كه ییانهنوێ كنیكهته وئه جۆربوونیاورجۆ و كانگشتییه ندییهیوهپه ەكانییبەڕێوەبەرایەتی

)د. یوسف  .كانگشتییه ندییهیوهپه یەکانیچاالکی له بوون بەكارهێنان و كردنپیاده نیشایه

،2008 ،148) 
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 نجامدانیئه بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی و كانلیكترۆنیهئه توانا دابنیكردنی ئێستاداله

 کارگێڕیله كانگشتییه پەیوەندییه كانیشهبه بردنیوهڕێبه و كانگشتییه ندییهیوهپه كارەكانی

 توانا بوونی بەردەست بێ رەنگە و پێویست كیێركا بۆته میەكانوحكو ەدامەزراو و گشتی

)شفیق  بگات. ئامانجەكانی بە پێویست وەك نەتوانێ پەیوەندییە گشتییەكان، كاننییەئەلیكترۆ

،2006 ،25) 

 و كانشتییهگه ندییهیوهپه نێوان ندییوهپه وكردنیپته تییارمه میدیای نوێ ئامرازەكانی

 واجدانره و نوێ و شهاوبه اڵتیسهده و ریكهپه یوهدارشتنه دووباره كانیكرداره

 دەدات. وهرنێتهنتهیئ یهڕێگله كانیرانهقه و گرفت بردنیوهڕێبه و ەكەدامەزراوبه

 بۆ ەكردنیانڕاستئا و جەماوەر پشتگیری دەستەبەركردنیله هەیە گرنگی یڕۆڵ هەروەها

 بۆ دروست و ڕاست هەواڵی و زانیاری باڵوكردنەوەی لە ڕێگەی ەكەدامەزراو بەرژەوەندی

 ناساندنی و بازاڕكردن بە تێبگێڕ بازاڕسازی گرنگی ێكیڕۆڵ دەتوانێ لەمەش زیاد، جەماوەر

 و خۆیدا كاتیله ەكانچاالکیكارو باڵوكردنەوەی هۆی بە ەكەدامەزراو چاالکییەکانی كارو

 (Petrovici ,2014, 82) سەرنجڕاكێش. و گونجاو بەشێوازێكی

ئامرازە جیاوازەكانی  ڕێگەیلە  كانهیگشتی ندییهیوهپه وتوویركهسه ندیكارمه لێرەدا

 یاورئالۆگۆرك پەیوەندی ودەستەبەركردنی سۆزداری ینخوڵقاند زوویئاره وە میدیای نوێ

 زگاریكردنیێرپا ئامانجیش، كاتده یكههۆشیاره و چاالك رهماوهجه و دامەزراوە نێوان

 و ناسنده زگاكهده كه یڵكانهخه وئه راكێشانی و چاالك ریماوهجه ڵگهله كانهندییهیوهپه

 كردنیپیاده وهئه ربهله، ناناسن زگاكهده ئێستا تا كه، دوێننده شسانهكه وئه كانیخهبایه

 میدیای نوێ ئامرازەكانی و رنێتنتهیئ رسهله زگاكانده كانیهیگشتی یهیندیوهپه كارگێریی

 (Achor & Others ,2014, 1698)     .هەیە گشتییەكان دامەرزاوە بۆ زۆری بایەخێكی

 كانیداهێنانه و ییكارامه رخستنیگهبه بۆ زنمه تیرفهده میدیای نوێ یوهئه رباریسه

 و كانئامرازه هاروههه، خساندووهره دابواره مله یپەیوەندییە گشتییەكان كادرەكانی

 یارمەتیدەربووە نوێ لۆژیایكنهته، كردوه دابین بۆیان ندیكردنییوهپه كانیكینكهته
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 و قوڵ كییهشێوه به كردنیندییوهپه نجامدانیئه كانیئامرازه و هڕێگله كێرزۆ كارهێنانیبهله

 كاریگەر.

 زۆر گشتییەكانپەیوەندییە  كادری شارەزایی و تایبەتمەندی لەبیرنەكەین ئەوەش پێویستە

 نموونەبۆ، پەیوەندییە گشتییەكان بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی هەمبەرله گرنگە

 میدیای نوێ جیاوازەكانی ئامرازە زۆربەری بەكارهێنانی تینییەچۆله هەبێت شارەزایی

 ەكەدامەزراو بە تایبەتن الپەڕانەی و وێب و پەیج ئەو سكیوریتی یاسترپا تینییەچۆو

 تینییەچۆله شارەزابێت ئەوەش لەگەڵ.لەدەستدانیان و هاك مەترسی یجۆرێكهەرله

 ىڕێژه زۆرترین كانباڵوكراوە وەكووتا، سەردانكەران و بینین ژمارەی و فۆلۆوەر زیادكردنی

 و بابەت ئەو داڕشتنیله لێهاتوویی و ووردی و نووسین تینییەچۆله لێزانین.هەبێت بینەریان

 جۆری و سروشت پێی بە ڤیدیۆكان و وێنە لەگەڵ گونجاندنی و دەكەنەوە باڵوی ناوەڕۆكەی

 تایبەت نامەی و كۆمێنت وەاڵمدانەوەیله جوان و گونجاو ئەتەكێتی بوونی هەروەها.جەماوەر

 (65، 2010)كردي ، .بەكارهێنەر بە وردتر زانیاری بەخشینیله

 بەردەوام بەدواداچوونی و فێربوونله دەبێ پەیوەندییە گشتییەكان كادری لەوانەش زیاد

 و ۆركشۆپ و خول بینینی و بەدواداچوون لە ڕێگەی میدیای نوێ ئامرازەكانی لەبارەی دابێ

 میدیای نوێ ئامرازەكانی وتەكنەلۆژیا پێشكەوتنی بەهۆی چونكە، بوارە بەو تایبەت ارینسیمی

 پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى پێویستە بۆیە، دان پەرەسەندن و گۆڕانكاریله بەردەوام

 (P.Oneya 2008, 40) .دوانەكەون و بڕۆن پێشكەوتنەكان هاوتەریبی

  میدیای نوێ ئامرازەكانی لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكان بەڕێوەبردنی شەشەم/

پەیوەندییە  بۆ هەبێت گرنگیان بەكارهێنانێكی چەند میدیای نوێ ئامرازەكانی ێردەك

 یاخود وێبسایت جا ەكەدامەزراوبە تایبەت كیوێبسایتێ دروستكردنی نموونە بۆ گشتییەكان

 و هەواڵ لەوێوە، میدیای نوێ ئامرازەكانی جۆرەكانیله جۆرێك هەرله بێت ئەكاونت و پەیج

 تەوەڕێباڵوبك ڤیدیۆیی بابەتی و وێنە و ەكەدامەزراو بە تایبەت چاالکییەکانی و زانیاری

 هەواڵ و نماییڕێ و زانیاری زۆرترین جەماوەر و بەكارهێنەر بۆ بكات ئاسانكاری وەكووتا
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 بەدەستهێنانی بەمەستی ەكاندامەزراو بۆ هاواڵتیان سەردانكردنی بەمەش.بەدەستبهێنن

 هەروەها.نابێت دروست ەكاندامەزراوله قەڕەباڵغی گرفتی دەبێـەوەو كەم پەیوەندیدار زانیاری

 تۆڕیله بەدامەزاروەكە تایبەت زانیاریەكانی ئەرشیفكردنیله دەبێت یارمەتیدەریش ئەمە

 یاخود بەكارهێنەر بێت مەبەستێك هەر بۆ وەكووتا ژڕێد كاتێكی بۆ مانەوەی و ئیتەرنێت

 بەكاریانبهێنن. و بیاندۆزنەوە بتوانن بەدواگەڕانەوە سایتەكانی لە ڕێگەی جەماوەر

(A.kisiolek 2003, 118) 

 كەدەبێ، نێوخۆییە جەماوەری پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى گرنگی تری الیەنێكی 

 ولەپەیوەندی هەبێت ەكەدامەزراو نێوخۆیی كارمەندانی لەگەڵ تۆكمەی پەیوەندییەكی

 مەبەستە ئەم بۆ، هەبێ نێوانیانداله بەردەوام پشتیوانی و هاوكاری، لەگەڵیان بێت بەردەوامدا

 لە ڕێگەی پەیوەندیكردنەكانی و زانیارییەكان ئاڵوگۆڕی پەیوەندییە گشتییەكان كارگێرى

 بەكارمەندانی پەیوەندیكردن بۆ زیاتر چات ئەپڵیكەیشن بە تایبەت میدیای نوێ ئامرازەكانی

 و بەهێزترە سكیوریتیان كە ئەپانەی ئەو تر بەتبە تای، بەكاردێنێت ەكەدامەزراو نێوخۆیی

 ئەپڵیكەیشنانە ئەم بەكارهێنانی لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكان.نڕێدەك كۆنتڕۆڵ و هاك كەمتر

 و وێنە دەتوانێت، دەبێت باشتر پەیوەندییەكەش كواڵێتی و دەكەوێت لەسەر كەمتری تێچووی

 Basha) بكەوێت. دەستی یان تڕێبنێ ئاسان بەشێوازێكی زانیارییەكان و فایل و ڤیدیۆ

,2011, 40) 

 لەناو دەنگۆ باڵوبوونەوەی و رووداوەكان و تەنگژە روودانی لەكاتی ئەوانەشدا لەگەڵ

 بە تایبەت، دەبێتەوە لەناكاو ئاریشەی رووبەڕووی ەكەدامەزراو كاتێك یاخود، جەماوەردا

 هەواڵی بەدوای نەكانڕاگەیاند ەدامەزراو پەیامنێرو زۆری بەشێكی ئێستا وەك زەمەنێكیله

 ەكانیدامەزراو ناوزڕاندنی و جەماوەر سەرنجی اكێشانیڕ بۆ دەگەڕین چەواشەكاری

 و میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی لە ڕێگەی پەیوەندییە گشتییەكان بەاڵم، حكوومەت

 جەماوەر بۆ بارودۆخەكە شیكردنەوەی و روونكردەوە دەتوانێ بەرباڵوەكان ەیتۆڕەكۆمەاڵیەتی
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 نیێرنە هزری وێنەی بوونی دروست بە پێش وەكووتا.بكاتەوە روون یەكانڕاست و باڵوبكاتەوە

 (Berman ,2012, 19) ت.ڕێبگ چەواشەكاری پەرەسەندنیله ڕێگە و ەكەدامەزراو بۆ تێربگ

 دەرگەوانی وەك دەتوانێ پەیوەندییە گشتییەكان كادری وایە پێی "Phlilips " فلیپس

 ەكەیدامەزراو ناوبانگی و كاربكات میدیای نوێ ئامرازەكانی و ئینتەرنێت لەسەر ەكەدامەزراو

 و زێتێربپا بەراییدا قۆناغەكانیله واتەواتەكان بەرزەفتكردنی مشتومڕو چاودێری لە ڕێگەی

 (287، 2019)د. ئەحمەد  ت.ڕێبگ گەشەسەندنیانله ڕێگە

 توێژینەوەیەك، پەیوەندییە گشتییەكان ۆب میدیای نوێ بەكارهێنانی خستنەڕووی زیاتر بۆ

 میدیا سۆشیاڵ بەكارهێنانی "تاقیكردنەوەی ناونیشانی بە ەاورد ئەنجام نیرۆبی زانكۆیله كە

 میدیا سۆشیاڵ، دەردەخات ئەوە كینیا" حكوومەتیله پەیوەندییە گشتییەكان كاریله

 بۆ بە تایبەت پەیوەندییە گشتییەكان كاری بۆ بەكار دەهێنرێت بەرچاو بەشێوەیەكی

 زیاتر میدیا سوشیاڵ ئامرازانەی لەو .دەرەكی و نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ گفتوگۆكردن

 توێژینەوەكە هەروەها.تر بەئامرازەكانی ردڕاوبە بە بەكاردێت ئاپ واتس و فەیسبووك

 كارگێرى بۆ زۆردەكات كارئاسانییەكی بەگشتی میدیای نوێ ئامرازەكانی كە خستۆتە ئەوەشی

 (Sakali 2015, 54) .داحكوومەت دامەزراوەكانی له پەیوەندییە گشتییەكان

 " بەناونیشانی ئەنجامداوە توێژینەوەیەكی تەكنەلۆژیا بۆ ئۆكالند زانكۆی بوارەدا لەم هەر

 كە دەخاتەڕوو ئەوە "پەیوەندییە گشتییەكان كاری بۆ ئینتەرنێت بەكارهێنانی كاریگەری

 باشتر بۆ كردوە زۆری ئاسانكاری پەیوەندییە گشتییەكان كاروباریله ئینتەرنێت بەكارهێنانی

 لەگەڵ ەخۆڕاست پەیوەندی دروستكردنی بۆ دەكات خۆش ڕێگە، ئەركەكانی كارو بەڕێوەبردنی

 ئەوەشی توێژینەوەكە كاتدا هەمانله.لەگەڵیاندا ئاڵوگۆڕ پەیوەندی بوونی دورست و جەماوەر

 یڕۆڵكۆنت پەیوەندییە گشتییەكان ەوەتئینتەرنێـ بەكارهێنانی لە ڕێگەی زۆرجار كە دەرخستوە

 Bhargava) .دەبێت دروست كارەكانی بۆ گرفت و دەدات لەدەست زانیارییەكان پاراستنی

2010, 111) 
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پەیوەندییە  بۆ هەیە تایبەتی گرنگی و پێگە میدیای نوێ ئامرازەكانی دەردەكەوێت لێرەوە

 پێویستە، دەكات چاالکییەکانی و كار بەڕێوەچوونی باشتر بۆ زۆر ئاسانكاریەكی و گشتییەكان

 پسپۆڕی داپەیوەندییە گشتییەكان كاریله میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی بزانین ئەوەش

 زانیارییەك باڵوكردنەوەیله بچوك هەڵەیەكی بوونی زۆرجار و پێویستە شارەزایی و

لە  پەیوەندییە گشتییەكان بەڕێوەبردنی ئەوەشدا لەگەڵ.دەكات گرفت تووشی ەكەدامەزراو

 دروستبوونی بۆ دەبێ خۆشكەر ڕێگە میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی ڕێگەی

 ئەلیكترۆنی. ێكیحكوومەت

 ئەلیكترۆنی حكوومەتی و پەیوەندییە گشتییەكان حەوتەم/

 كارلێكی بەواتای دیجیتاڵی حكوومەتی یاخود e-government))ئەلیكترۆنی حكوومەتی

 لە ڕێگەی دێت حكوومەت كاركردنی یاخود دێت هاواڵتی و حكوومەت نێوان ەوخۆیڕاست

 وەكووتا داگشتی کارگێڕی لەبەردەم پێشكەوتووە و سەردەمی ایەكیڕێگكە، نتەرنێتەوەیئ تۆڕی

 (Al-rawahna ,2018, 166) .بكات خۆیدا كاركدرنی سیستەمی له گەورە گۆڕانكاریەكی

 دەبەخشن مانا هەمان بەنزیكەیی، هەن پێناسە كۆمەڵێك ئەلیكترۆنی حكوومەتی ناساندنی بۆ

 زانیاری كە گشتییە كەرتی ئەلیكترۆنی حكوومەتی" لەوانە جیاواز گوزارشتێكی بەچەند بەاڵم

 بۆ خزمەتگوزاری باشترین گەیاندنی بەئامانجی بەكاردێنێت تەكنەلۆژی پەیوەندیكردنی و

 دروستكردنیله بێت بەشدار دەتوانێ هاواڵتیش كە، ەوەتئینتەرنێـ لە ڕێگەی اڵتیوهاو

 (singh ,2009, 316) .كاریگەر" و كارا ێكیحكوومەت

 تایبەتی سیستەمی خاوەنی كە ەیەحكوومەت ئەو " كە ەاورپێناسەك بەوە ئەلیكترۆنی حكوومەتی

 كۆڕانكاریەكی كە كارەكانی بەڕێوەبردنی بۆ ئەلیكترۆنی پەیوەندیكردنی و زانیاریله خۆیەتی

 Alshehri) " باشتر ەكییكوالێتی بۆ هاونیشتیمانیاندا لەگەڵ پەیوەندییەكانیلهله ریشەییە

,2010, 36) 
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 ەكانەیزانیاری و خزمەتگوزاری "گەیاندنی بریتییە له ئەلیكترۆنی حكوومەتی یاخود

 رۆتینات كەمكردنەوەی و گشتی کارگێڕی پێشخستنی هۆی دەبێتە كە، ئۆناڵین بەشێوەیەكی

 (Dardha ,2004, 7) جەماوەردا" لەگەڵ كارلێك زیادكردنی و داحكوومەتله

 بكەین ئەلیكترۆنی حكوومەتی بۆ گشتگیر پێناسەیەكی دەتوانین پێناسانەوە ئەو كۆی له

 خزمەتگوزارییەكان و زانیاری ئۆناڵین بەڕێگایەكی كە ەیەحكوومەت جۆرە "ئەو بەوەی

 لەگەڵ پەیوەندییەكانی شێوازیله ریشەییە گۆڕانكارییەكی، دەكات جەماوەر پێشكەشی

 ." داگشتی کارگێڕی سیستەمی له كارەكان بەڕێوەبردنی تینییەچۆ و جەماوەر

 حكوومەتیله كە هەیە جیاكەرەوەی و تایبەتمەندی كۆمەڵێك ئەلیكترۆنی مەتیوجكو

  بكەینەوە: پوخت خاڵێك بەچەند مەندییەكانبەتتای دەتوانین، جیاوازە كالسیكی

 كاریڕێ چونكە، دەكاتەوە كەم وزە و كاتله تێچوو ىڕێژه ئەلیكترۆنی حكوومەتی -1

 بەیەكەوە كە داتابەیسێكەوە لە ڕێگەی جیاوازەكان ەدامەزراو نێوانله ەكاناورنوس

 قەڕەباڵغی و هاواڵتی بۆ دەوێت كەمتری كاتێكی بەمەش، تەوەێردەگواز ناورلكێند

 (Joseph 2015, 20) دەبێتەوە. كەم ەكاندامەزراوله

 ئەنجامدانی چونكە، دەبێتەوە كەم داراییەكان تێچووە و خەرجی ئەلیكترۆنیدا حكوومەتیله -2

 ئابووری الیەنی لەسەر هەیە زۆرباشی كاریگەری، ئۆناڵینەوە لە ڕێگەی مامەڵەكان

 بەڵێننامە و فۆڕم پڕكردنەوەی ئاساییدا یاخود كالسیكدا حكوومەتیله نموونەبۆ.هاواڵتیان

، بدات دادنووس پارەی پێویستە هاواڵتی لەسەر كە ێردەد ئەنجام دادنووس لە ڕێگەی

 ئەلیكترۆنیدا حكوومەتیله بەاڵم.مامەڵەكان راییكردنی بۆ هاتوچۆو تێچوویله جگە ئەمە

 .كرێتده رایی مامەڵەكانی ئۆناڵینەوە لە ڕێگەی خۆی ماڵەكەیله واڵتیوها

 كلێشەی چونكە، كەمترە ەكاندااورنووسله كارگێرى هەڵەی ئەلیكترۆنیدا حكوومەتیله -3

 تایبەتەكانی زانیارییە تەنها هاواڵتی واتە، ەاورجێگیرك و ەاورئامادەك پێشتر ەكاناورنووس

 هەڵەی بواری بەمەش، بكات ەكانیبنەڕەتی زانیارییە كاریتدەس ناتوانێت و دەكات تۆمار

 (Zavattaro 2013, 246) دەبێتەوە. كەم زۆر كارگێرى
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 جەماوەر نێوانله یكردنیپەیوەند شێوازی و ئاڵوگۆڕ كارلێكی ئەلیكترۆنی حكوومەتیله -4

 بە هاواڵتی چونكە، كالسیكی حكوومەتیله وەك ئاسانترە خێراترو زۆر حكوومەتو

 داواكارییەكانی دەتوانێ مۆبایلەكەیەوە لە ڕێگەی و خۆیدا ماڵەكەیله و ئاسان ایەكیڕێگ

 ەوخۆڕاست گفتوگۆی ئەنجامدانی هەلی هەروەها.بەرپرس پەیوەندیدارو بەالیەنی بگەیەنێت

 دەروونی الیەنی لەسەر كار بەمەش دەخوڵقێنێت بەرپرس الیەنی و هاواڵتی نێوانله

 (Khalil 2002, 3) .دەبێت ئاسانتر پشتگیریان بەدەستهێنانی و دەكات هاواڵتی

 كیێرجەماوە بە دەگات و خێراترە پەیوەندیدارەكان هەواڵە و زانیارییەكان گەیاندنی -5

 و بەردەستن ئینتەرنێت تۆڕیله یانەیزانیار ئەو هەمووكاتێكداله لەوەش زیاد، نترااورف

 و نماییڕێ باڵوكردنەوەی كاتی واتە، بەدەستیانبهێنێت دەتوانێ بیەوێت هەركات هاواڵتی

 Bertot) فەرمی. دەوامی یدياريكراو سعاتێكی چەند بە نییە وابەستە زانیارییەكان

2008, 139) 

 كەسێك هەر یان و قوتابی و توێژەر بۆ بە تایبەت ئاسانە ئامارەكان و داتا دەستكەوتنی -6

 یجۆرێك هەرله ەیەدامەزراو ئەو بەكارهاتووی ئامرازی لە ڕێگەی جۆرێكبە، بێت پێویستی

 بكەوێت دەست پێویستی ئاماری و زانیاری دەتوانێ بێت میدیای نوێ ئامرازەكانی

 (Al-Hakim 2007, 26) كات. بەكەمترین

 دەست ئاسانتر یەكانییزانیار پەیوەندییە گشتییەكان ئەلیكترۆنی حكوومەتی بوونی كاتیله

 خزمەتگوزارییە لە ڕێگەی ئەوا بێت پێویست داتایەكی و ئامار هەر گەر نموونە بۆ، دەكەوێت

 پۆلێن ەكانیزانیاری و داتا ئامارو و سەرجەم چونكە، دەیدۆزێتەوە كاننییەئەلیكترۆ

 سكااڵو ئەو سەرجەم بۆ بەدواداچوون دەتوانێ پەیوەندییە گشتییەكان هەروەها.ناورك

 حكوومەتیله پێچەوانەوە بە كرێتده ەیەدامەزراو ئەو ەیڕاستئا كە بكات داواكارییانە

 حكوومەتیله بەاڵم، خۆیان شوێنی ناگەنە و دەبن ون سكااڵكان زۆربەری كالسیكیدا

 كارگێرى، تێپەڕێت بەسەردا كاتیشیان گەر نابن ون داواكارییەكان و سكااڵ ئەلیكترۆنی

 ئەمە ینموونە.بكات بۆ بەدواداچوونیان و بكۆڵێتەوە لێیان دەتوانێ پەیوەندییە گشتییەكان
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 ئەپڵیكەیشنێك، كوردستان هەرێمی حكوومەتی بااڵی خوێندنی وەزارەتیله دەبینین

 بكات. ەكەیاورنوس بۆ بەدواداچوون دەتوانێ هاواڵتی ەوەلە ڕێگەی ەاوردروستك

 بەشێكله بەاڵم نییە ئەلیكترۆنی ێكیحكوومەت كوردستان هەرێمی حكوومەتی هەرچەند

 ەاورجێبەجیك بەشێكی و ەاورك بوونیان ئەلیكترۆنی بە بۆ كار ەكانیدامەزراو و دەستەله

 .كرێتده پێ وكاری

 پەیوەندییە گشتییەكان چاالکییەکانیكارو ئەلیكترۆنیدا حكوومەتیله دەردەكەوێت لێرەوە

 دەبینێت خۆی یڕۆڵ زیاتر و جێبەجێدەكات خێراتر ئەركەكانی بەڕێوەدەچن باشتر

 پەیوەندی دروستكردنی و ەكەدامەزراو ئامانجی بەدیهێنانی بۆ ەكەدامەزراو بەڕێوەبردنیله

 بۆ نیێرئە هزری وێنەیەكی دروستكردنی و دەرەكی و نێوخۆیی جەماوەری لەگەڵ ئاڵوگۆڕ

 وەكە.اردامەز

 

 



 سێیەم ەشیب

 توێژینەوە مەیدانی الیەنی

 توێژینەوە مەیدانییەكانی كارییەڕێ /یەكەمرى وهته

 كەتوێژینەوە میتۆدی /1

 كەتوێژینەوە كۆمەڵگەی /2

 كەتوێژینەوە ینموونە /3

 كەتوێژینەوە بوارەكانی /4

 كەتوێژینەوە كەرەستەكانی /5

 كەهوتوێژینه فۆرمی ڕاپرسی ری راستیپێوه /6

 كەرادەی جێگیری توێژینەوە /7

 ئامرازە ئاماكارییە بەكارهێنراوەكان /8

 زانیارییەكان ڕوویهخستن و خشتەكان شیكردنەوەی / دووەمرى وهته

 نجامەكانی توێژینەوەرئهده

 پێشنیازەكانی توێژینەوە

 سەرچاوەكان
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 مشی سێیهبه

 یەكەمرى وهته

 توێژینەوەكە مەیدانییەكانی كارییەێر

 توێژینەوەكە: میتۆدی /1

 بۆ دەكات پەیڕەوی توێژەر كە بازەیەڕێ ئەو دیاریكردنی توێژینەوە میتۆدیله مەبەست

 ئەوەی لەبەر (64، 2004)د. الدليمي ، توێژینەوەكەی. كێشەی بۆ چارەسەر دۆزینەوەی

 الیەنله یە میدیای نوێ ئامرازەكانی هێنانیربەكا تینییەچۆ ژەوڕێ زانینی توێژینەوەكە ئامانجی

 توێژینەوەیەكی بابەتەكەش توێژینەوەی كە، داگشتی کارگێڕیله ەوەپەیوەندییە گشتییەكان

 بریتییە له بەكاریهێناوە توێژەر كە توێژینەوە ئەم سروشتی بۆ گونجاو میتۆدی بۆیە.ەیوسفی

 هێنانەدی لەگەڵ بگونجێت زانستیدا ەكیچوارچێوەیله  ئەوەی بۆ رووپێوی میتۆدی

 .دەربارەیان تەواو و ورد زانیاری بەدەستهێنانی و توێژینەوە ئامانجەكانی

 :كەتوێژینەوە كۆمەڵگەی /2 

 پەیوەندییە گشتییەكان كارمەندانی سەرجەمله بریتییە توێژینەوەیە ئەم كۆمەڵگەی

 خۆله پەیوەندییەكان بەشی ئەوانەی، كوردستان هەرێمی حكوومەتی وەزارەتەكانیله

 وەزارەتی (19) كۆی له وەزارەت (10) له بریتییە توێژینەوەیە ئەم كۆمەڵگەی واتە.دەگرن

 وەرگرتووە وەزارەتانەی ئەو بۆیە توێژەر، كوردستان هەرێمی حكوومەتی نۆیەمی كابینەی

 هەیە. وەزارەتەكانیان پەیكەریله پەیوەندییەكان بەشی وەزارەتە (10ئەو) تەنها چونكە

 :كەتوێژینەوە ینموونە /3

 دوای، هەڵبژاردووە توێژینەوەكەی ینموونە گشتی پێویروو بەشێوەی توێژەر

 كۆی له وەرگرتوە پەیوەندییەكانی بەشی كارمەندانی گشت، تایبەت زانیاری بەدەستهێنانی

 رەگەزەوە. بەهەردوو بوو كارمەند (57) ژمارەیان كە وەزارەت (10)
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 :كەتوێژینەوە بوارەكانی /4

 :لە بریتین كە تەوەێردەگ بوار سێ توێژینەوەیە ئەم

پەیوەندییە  بەشی كە وەزارەتانەی لەو یەیبریت توێژینەوەكە سنووری :شوێن بورای .أ

 كوردستان. هەرێمی حكوومەتی نۆیەمی كابینەیله هەیە یانگشتییەكان

 توێژینەوەكەیە راپرسی فۆڕمی دابەشكردنی كاتی، كات بواری له مەبەست :كات بواری .ب

 ماوەیەدا لەو (1/12/2019)تاكو (1/11/2019)كەوتیڕێله مەیدانی الیەنی واتە

 نەوە.اوركۆك زانیارییەكان و ناوردابەشك فۆڕمەكان

 ئەو یپەیوەندییە گشتییەكان بەشی كارمەندانی لەسەرجەم بریتیە مرۆیی: بوراری .ت

 مێ. و نێر رەگەزی هەردوو بە تێدایە یانپەیوەندییە گشتییەكان بەشی كە وەزارەتانەی

 :كەتوێژینەوە كەرەستەكانی /5

  لە: بریتین بەكاریهێناون توێژینەوەیە لەم توێژەر كە كەرەستانەی ئەو گرینگترین

 پرسیار كۆمەڵێك بە پشت كە دێت داتا كۆكردنەوەی مانای بە راپرسی راپرسی: أ.

 دەكەوێت. دەست نیارییەكانیاز پرسیارەكان وەاڵمی لە ڕێگەی توێژەر، دەبەستێت

 بۆ بەكار هێناوە راپرسی ۆڕمیف توێژینەوەیە لەم ەروێژت (131، 2008)العزاوي ،

 بۆ میدیای نوێ ئامرازەكانی بەكارهێنانی بارەیله زانیاری كۆكردنەوەی و پێوانەكردن

 (15)و گشتی پرسیاری (4لە) .فۆڕمەكەگشتی کارگێڕیله پەیوەندییە گشتییەكان

 .پێک هاتووە كەتوێژینەوە بە تایبەت پرسیاری

 توێژینەوەله دادەنرێت زانیاری كۆكردنەوەی ئامرازەكانیله بەیەكێك :كردنتێبینیب.

 هەڵسوكەوتێكی یان دیاردە تێبینی ێردەتوان ئامرازەوە ئەم لە ڕێگەی، مەیدانییەكاندا

 یان هەڵسوكەوت دیاریكردنی بۆ وورد زانیاری بەدەستهێنانی بۆ تێربك دياريكراو

 راپرسی فۆڕمیله نەیتوانیوە كە زانیارییەی ئەو ئامرازەوە ئەم لە ڕێگەی توێژەر .دیاردەكە

 كاتیله بە تایبەت بەدەستیانبهێنێت وەنییەتێبی لە ڕێگەی هەوڵیداوە، بهێنێت بەدەستی
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 پەیجە و كۆمەاڵیەتی تۆڕەله كە انەیییکاڵچا و هەواڵ و بابەت ئەو دیاریكردنی

 ەوە.كرێتدهباڵو وەزارەتەكان ەكانییفەرمی

 كەهوتوێژینه فۆرمی ڕاپرسی ری راستیپێوه /6

 كهوهتوێژینه ڵبژاردنی ئامرازیكاتی ههر لهتوێژه كه یهو كارانهگرنگترین ئهلهری ڕاستی پێوه

 یهوهر ئهتوێژهســتی بهمه چونكهبۆ زانینی رادەی ئاســتی راســتی فۆڕمەكە، دات خی پێدهبایه

دی تا تهنایه مهئه، بدات كەوهتی توێژینهیارمه كه، نســـــــت بهێندهری و داتای گونجاو بهزانیا

 (249، 2008)عوض  ت.رێهێنكارنهراستی بهبە وهئامرازی توێژینه

و ی ئهزاو پسپۆران()شارهك یهست ژمارهده تهرێبد كهنگاندنهڵسهی راستی ههژماره كرێتده

 ا كە بڕگەكانییارییان دڕبن یازار شـــــــارهگهئه، نگاندنی بۆ كراوهڵســـــــهی ههی پێوانهانەبوار

)عطوي  ســـتێت.زایان ببهی شـــارهبڕیار توانی پشـــت بهر دهتوێژه اوئه، راپرســـییەكە گونجاوە

2000 ،139) 

كانی بواره كادیمی له( پســــــپۆری ئه5) ر راســــــتی پشــــــتی بهوتنی پێوهكهســــــر بۆ دهتوێژه

*ئامار(یاندن، ڕاگه) نجامدانی كاری ژمێریاری نگاندنی پســپۆران و ئهڵســهدوای هه، ســتووهبه 

 (مانای وایه% 96.86) له تی بریتییههڵراســـــتی روا دیی ســـــهژهڕێ ،وتركهكان دهبۆ فۆرمه

ی قینهش نیشــــــانی راســــــتهمهئه، رگرتووهرزی وهكی بهیهژهڕێی ژماره كهی فۆرمهیراســــــت

 .كههور تاكی توێژینهسهی داتاو زانیاری لهوهو كۆكردنه كهرهبۆ پێوه راستییه

 

 

                                                           
 : كهوهتوێژینه راپرسیۆكی فۆرمی ەڕنگاندانی ناوڵسهۆرانی ههزایان و پسپناوی شاره*

 ، پەیوەندییەگشتییەكان و بازاڕگەری/كۆلیژی پۆلۆتەكنینكی/زانكۆی سلێمانیسوڵد.هێرش رهی.پ. .1
 ولێرهه -دیناڵحهزانكۆی سهكۆلێژی ئاداب/ فزیۆن / لهیاندن/ ڕادیۆ، تهمولود، ڕاگه د.سامان جاللپ.ی، .2
 ەركوكی، راگەیاندن/ رادیۆ،تەلەفزیۆن/ پەیمانگای ئەڵمانیكەبیب پ.ی.د.ح .3
 هەولێر -مەغدید ئەحمەد،  ئامار/ كۆلێژی كارگێڕی ئابوری/ زانكۆی سەاڵحەدین پ.ی.د رزگار .4
   ولێرهه -دیناڵحهكۆلیژی ئاداب/ زانكۆی سه /یاندن/ ڕۆژنامهمەحمود كاكە شێخ ، ڕاگه م.هەردەوانپ.ی. .5
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  كهوهی جێگری توێژینهڕاده /7

ــت رادەی جێگیری توێژینەوە بریتییە لە جێگری  ــایەك دەكرێ ــد رێگ ــان، كە بەچەن ــامەك ئەنج

(. test-retestجێگیری توێژینەوە دیــاریبكەین یەكەمیــان لە رێگەی دووبــارە تــاقیكردنەوە )

تە )الفا كرونباخ( كە بەهاكەی پێویسێگایەكی تر بەكارهێنانی هاوكێشەی ر (78، 2009)زغيب 

 (.0،6بێت بە )گەورەتر یان یەكسان 

ئەم توێژینەوەیە، توێژەر  بڕگەكانی فۆڕمی راپرسی بۆ زانین و دڵنیابوون لە رادەی جێگیری

( كە 0.888هاوكێشەی )الفا كرونباخ(ی بەكارهێناوە ، لەم توێژینەوەیەش بەهاكەی بریتیە لە )

 ئەمە بەهایەكی بەرزی رادەی جێگیری بۆ ئەنجامی پرسیارەكانی فۆڕمی راپرسی پیشان

 (.2دەدات. بۆ بینینی بەهای كۆی خشتەكان بڕوانە پاشكۆی ژمارە )

 كانەنراوێكارهەب ییەئامار ەئامراز /8

 ،ەناوێكارهەب( یكانییەئامار ەرستەك ەل كێشەر بەژێتو ،داتاكان ەیوەكردنیش یستەبەمەب

ی وهشیكردنه واته، Statistical Package for Social Science) (SPSS)یاننیگرنگتر

 ۆب، تێرنەداد گرنگ و وتووەشكێپ یكێمەستیس ەب ەك یهەرنامەب مەئ ەیڕێگ ەل داتای ئاماری

 : کە ئەمانەن، كارهاتوونەب كیەاسای ندەچ، داتاكان ەیوەكردنیش

 

 100×  شەب                    
         ———— یدەس ەیژڕێ. 1

 یگشت ۆیك                    
 

 س جم                                  
         ———— = س ییەرێژم یندەناو. 2

 ن                                 

             ع=  يالدانی پێوەری. 3  
  مج(س _س−)2

               (156، 2004)البلداوي       ن−1
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 مرى دووهوهته

 توێژینەوە ىخستنەڕووی داتا و زانیارییەكانی لێتوێژراو

ئەنجامی فۆڕمی راپرسی دەكەین، دوای  داتاكان ولەم باسەدا بەوردی شرۆڤەی 

توێژینەوە و وەرگرتنەوەی فۆڕمەكان و  ىدابەشكردنی فۆڕمی راپرسی بەسەر لێتوێژراو

تفریغ( بۆ زانیارییە بەدەستهاتووەكانی ناو فۆڕمەكە، لەخوارەوە )ئەنجامدانی كرداری بەتاڵكردن

پێک (خشتە 17)تەوە، كە لەنەونكراوشتە پۆلێن و رێكخراوە و روزانیارییەكان لەشێوەی خ

 شتەی ئەو داتا و زانیارییانە خراوەتە ڕوو.یوەك دەرهاو كە، دواتر ئەنجامی توێژینەوەنهاتوو

 یەكانییەكەم/ زانیارییەكەس

توێژەر لەم بڕگەیەی راپرسییەكەدا مەبەستییەتی بگاتە بەدەستهێنانی زانیارییەكەسییەكانی 

 (.پەیوەندییە گشتییەكان، سااڵنی ئەزموونی كاركردن لە دنرەگەز، تەمەن، ئاستی خوێن)وەك

 رەگەز.1

 كاتتوێژینەوە ديارده ىرەگەزی لێتوێژراو 1 خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە رەگەز

 57.9 33 ێرن
 42.1 24 ێم

 100 57 ۆی گشتیك
 ىتوێژینەوە روون دەكاتەوە، رەگەزی نێر لە لێتوێژراو ىلەم خشتەیە رەگەزی لێتوێژراو

و رەگەزی مێ  (دووبارەبوونەوە33بە ) ( بەپلەی یەكەم هاتووە57.9%)ڕێژەیتوێژینەوە بە

 (دووبارەبوونەوە. لێروە روون دەبێتەوە كە 24بە )( بەپلەی دووەم هاتووە، 42.1%)ڕێژەیبە

ی كابینەی نۆیەمی حكومەتی وەزارەتەكانلە پەیوەندییە گشتییەكانرمەندانی زۆرینەی كا

 لە رەگەزی نێرن.  هەرێمی كوردستان
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 تەمەن. 2

  كاتتوێژینەوە ديارده ىتەمەنی لێتوێژراو 2خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە تەمەن

 35.1 20 ساڵ18 -30
 47.7 28 ساڵ31-40
 15.8 9 ساڵ و زیاتر40

 100 57 كۆی گشتی
 ساڵ40 -30 لە نێوانتوێژینەوە  ى( دەردەكەوێت زۆرینەی تەمەنی لێتوێژراو2)لەخشتەی

   - 18هەروەها تەمەنی ( دووبارەبوونەوە28بە ) پلەی یەكەم دێت،( بە47.7%)ىكهڕێژهدایە 

 40و تەمەنی زیاتر لە  (دووبارەبوونەوە20بە ) پلەی دووەم دێت( بە35.1%)ڕێژەیبە30

دەردەكەوێت كە  لێرەوە (دووبارەبوونەوە،9بە ) پلەی سێیەم دێت،( بە15.8%)ڕێژەیساڵ بە

 توێژینەوە لە تەمەنێكی پێشگەیشتوو دان. ىزۆرینەی لێتوێژراو

 ئاستی خوێندن:. 3

 كاتديارده توێژینەوە ىئاستی خوێندنی لێتوێژراو 3خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە

 3.5 2 بنەڕەتی
 1.8 1 ئامادەیی

 12.3 7 دبلۆم
 73.7 42 بەكالۆریۆس

 7.0 4 ماستەر
 1.8 1 دكتۆرا

 100 57 كۆی گشتی
 (ەەكالۆریۆسب)بەپلەی یەكەم ى توێژینەوەوێندنی لێتوێژراوخشتەیە دەبینین ئاستی خ لەم

بە  ی دووەم دێتبەپلەو هەروەها دبلۆم  (دووبارەبوونەوە42بە) ( دێت%73.7)ڕێژەیبە

سێێەم دێت ی بەپلە( دێت، ئاستی خوێندنی ماستەر 12.3%)ڕێژەیبە (و7دووبارەبوونەوەی)

(دووبارەبوونەوەو 2ئاستی بنەڕەتییە بە ) هەرچی (4و دووبارەبوونەوەی ) (7.0%)ڕێژەیبە

كەمترین ی و دكتۆرایە بەئامادەیی خوێندنی ئاستبە پلەی چوارەم دێت، هەرچی  (3.5%رێژەی)
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(یە. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت ئاستی خوێندنی 1.8%)ڕێژەیدێن كە  پێنجەمبەپلەی  ڕێژە

و زۆرینەیان  پەیوەندییە گشتییەكانتوێژینەوە ئاستێكی گونجاوە بۆ كارمەندی  ىلێتوێژراو

 خاوەنی بڕوانامەن

 سااڵنی ئەزموونی كاركردن بە پەیوەندییەكشتییەكان. 4

 پەیوەندییە گشتییەكانسااڵنی ئەزموونی كاركردن لە  4خشتەی
سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە  

 47.3% 27 ساڵ 1 -5
 28.0% 16  ساڵ10 -6

 24.5% 14 ساڵ 10زیاتر 
 100% 57 كۆی گشتی

پەیوەندییە لەم خشتەیە دەردەكەوێت زۆرترین سااڵنی ئەزموونی كاركردنی كارمەندی  

ی یەكەم دێت بەپلە47.3%))ڕێژەیساڵ دایە كە بە 5بۆ  1لەو بوارەدا لە نێوان  گشتییەكان

ی دووەم دێت بەپلەساڵ  10بۆ 6(، هەروەها ئەزموونی كاركردنی 27)بە دووبارەبوونەوەی

ی سێیەم ئەو كارمەندانە دێت كە بەپلە(. 16و بە دووبارەبوونەوەی )(ە، 28.0%)ىكهڕێژهكە 

(جار 14) كە پەیوەندییە گشتییەكانساڵ ئەزموونیان هەیە لە بەشی 10زیاتر لە 

. لێرەدا دەردەكەوێت كە زۆرینەی ئەوانەی كە ( هاتووە24.5%)ڕێژەیبە دووبارەبوتەوە

لەو بوارەدا، ئەمەش  نییەكاردەكەن ئەزمونێكی زۆریان  پەیوەندییە گشتییەكانلەبەشی 

لە  پەیوەندییە گشتییەكانۆڵ و كاریگەری ڕتی و نییەاریگەری دەبێت لە سەر چۆك

 وەزارەتەكاندا.
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 میدیای نوێ. بەكارهێنانی ئامرازەكانی 5

 كاتن لێتوێژراوان دياردهاليه له میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی  5خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە` دەستەواژە

 100 57 بەڵێ
 0 0 نەخێر

 100 57 كۆی گشتی
 میدیای نوێتوێژینەوەكە ئامرازەكانی ى لەم خشتەیە دەردەكەوێت كۆی لێتوێژراو

 .(57)بەدووبارەبوونەوەی(ە %100) ىكهڕێژهبەكاردەهێنن كە 

 میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی  ڕێژەی. 6

 كاتديارده میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی  ڕێژەی 6خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە

 21.0 12 كاتژمێر 1كەمتر لە 
 38.5 22 كاتژمێر 3 - 1

 17.5 10 كاتژمێر 5 -3 
 22.8 13 كاتژمێر و زیاتر 5

 100 57 كۆی گشتی
ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانلەم خشتەیە دەبینین زۆرترین كات كەكارمەندانی 

بە  ی یەكەم هاتووەبەپلە( 38.5%)ڕێژەیكاتژمێرە كە بە 3بۆ  1بەكاربهێنێت لە میدیای نوێ

( 13)( و 22.8%)ڕێژەیی دووەم دێت بەبەپلەكاتژمێر  5بۆ3، هەروەها (دووبارەبوونەوە22)

كەمتر لە یەك كاتژمێر لە  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی دووبارەبوونەوە. هەروەها 

و  (21.0%)ڕێژەیی سێیەم دێت بەبەپلە پەیوەندییە گشتییەكانالیەن كارمەندی 

 (ە17.5%)ىكهڕێژهكاتژمێر دێت كە  5بۆ  3ی چوارەمیش بەپلە (12دووبارەبوونەوەی)

. لەم خشتەیە ئەوە روون دەبێتەوە كە زۆرینەی كارمەندی (جار دووبارەبووتەوە10)

بەكاردەهێننن ئەمەش كاتێكی  میدیای نوێكاتژمێر ئامرازەكانی  3بۆ  1 پەیوەندییە گشتییەكان

 چاالکییەکانیكارا بكرێت و  پەیوەندییە گشتییەكانكەمترە لەوەی بتوانرێ لەو رێگەیەوە 

 بەڕێوە ببات.
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 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێی ئامرازەكانی شارەزایی لە بەكارهێنان. 7

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێشارەزایی لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی  7خشتەی

سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە  
 73.6 42 بەڵێ

 24.5 14 تاڕاددەیەك
 1.7 1 شارەزاییم نییە
 100 57 كۆی گشتی

شارەزاییان  پەیوەندییە گشتییەكانلەم خشتەیە دەردەكەوێت كەوا زۆرینەی كارمەندانی 

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێهەیە لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

(ی 24.5%)ڕێژەی، هەروەها ( دووبارەبوونەوە42بە) ی یەكەم دێتبەپلە( 73.6%)ڕێژەیبە

شارەزاییان هەیە لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانكارمەندان تا راددەیەك 

 .(دووبارەبوونەوە14بە ) ی دووەم دێتبەپلەكە  پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێ

 نییەتوێژینەوەكە هیچ شارەزاییەكیان  ى(ی لێتوێژراو1.7% )( دووبارەبوونەوە و رێژەی1بە)

. لە ئەنجامی ئەم پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێلە بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

خشتەیە روون دەبێتەوە كە لەبەر ئەوەی زۆرینەی كارمەندان شارەزان لە بەكارهێنانی 

هەیە بۆ بەرەوپێش بردنی كارەكانی  گرنگیێكی ڕۆڵ، ئەمەش میدیای نوێئامرازەكانی 

 وە.میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی  گرنگی. 8

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی  گرنگی 8خشتەی
سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە  

 94.7 54 بەڵێ
 5.3 3 نەخێر
 0 0 نازانم

 100 57 كۆی گشتی
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توێژینەوەكە پێیان وایە  ى(ی كۆی لێتوێژراو94.7%)لەم خشتەیەدا دەردەكەوێت

دووبارەبوونەوە  (54بە) پەیوەندییە گشتییەكانگرنگە بۆ  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 

. لە ئەنجامی ئەم خشتەیە ئەوە نییەپێیان وایە گرنگ  (دووبارەبوونەوە3و ) (5.3%)بەرێژەیو

و پێگەی  ڕۆڵدركیان بە  پەیوەندییە گشتییەكاندەردەكەوێت كە زۆرینەی كارمەندانی 

 .پەیوەندییە گشتییەكانكردوە بۆ كارەكانی  میدیای نوێئامرازەكانی 

 سەردانكەران و الیك و كۆمێنت بۆ پەیجی فەرمی دامەزراوەكە ڕێژەی گرنگی .9

 سەردانكەران و الیك و كۆمێنت بۆ پەیجی فەرمی دامەزراوەكە ڕێژەیگرنگی  9خشتەی
 كاتديارده

سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە  
 22.8 13 زۆر
 31.5 18 كەم

 45،6 26 تاراددەیەك
 100 57 كۆی گشتی

 ڕێژەیدەدەن بە گرنگیلەم خشتەیە دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان تاڕاددەیەك 

سەردانكەران و ژمارەی الیك و كۆمێنت و بۆچوونەكانی كە بۆ پەیجی فەرمی دامەزراوەكە 

ی یەكەم دێت، بەپلە (26بە دووبارەبوونەوەی) (ە%45،6)ىكهڕێژهدێت كە 

بە  ی دووەم دێتبەپلەبەم بابەتە دەدەن كە  گرنگی(ی لێتوێژراوان بەكەمی 32.1%)هەروەها

 ڕێژەیدەدەن دەدەن بە گرنگی(یش بەرادەیەكی زۆر 23.2%)(دووبارەبوونەوە 18)

سەردانكەران و ژمارەی الیك و كۆمێنت و بۆچوونەكانی كە بۆ پەیجی فەرمی دامەزراوەكە 

. لە ئەنجامی ئەم خشتەیە ئەوە روون (دووبارەبوونەوە13بە ) ی سێیەم دێتبەپلەدێت 

ە الپەڕەی فەرمی دامەزراوەكە ب گرنگی پەیوەندییە گشتییەكاندەبێتەوە زۆرینەی كارمەندانی 

، ئەمەش كاریگەری الوەكی دەبێت نادەن لە رووی ئەو كۆمێنت و بۆچوونانەی كە بۆی دێت

 .لەسەر ئەدای كاری پەیوەندییە گشتییەكان لەگەڵ جەماوەری دەرەكی
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بۆ شارەزابوون  پەیوەندییە گشتییەكانكردنەوەی خول و سیمینار بۆ كارمەندانی  گرنگی. 10
 :میدیای نوێلە بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

 كاتديارده كردنەوەی خول و سیمینار بۆ كارمەندان گرنگی 10خشتەی
 سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە

 89.5 51 بەڵێ
 5.3 3 نەخێر
 5.3 3 نازانم

 100 57 كۆی گشتی
توێژینەوەكە پێیان گرنگە  ىی یەكەم لێتوێژراوبەپلەلەم خشتەیە ئەوە دەردەكەوێت كە 

بكرێتەوە بۆ شارەزابوون لە بەكارهێنانی  پەیوەندییە گشتییەكانخول و سیمینار بۆ كارمەندانی 

، ( دووبارەبوونەوە51بە ) ( هاتووە89.5%)ڕێژەیكە بە میدیای نوێئامرازەكانی 

خول و سیمینار بۆ كارمەندانی  نییەتوێژینەوەكە پێیان گرنگ  ى(ی لێتوێژراو5.3%)ڕێژەی

، هەر میدیای نوێبكرێتەوە بۆ شارەزابوون لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

روون لێرەوە ئەوە ( جاردووبارەبوونەوە. 3كە ) بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە ڕێژەهەمان 

تی نییەە هەیە لە تەكنیك و چۆان بەویپێویستی پەیوەندییە گشتییەكاندەبێتەوە كە كارمەندانی 

 پەیوەندییە گشتییەكانكاروباری  ئەوەی شارەزابن بۆ میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 

 .باشتر بەڕێوەببەن

لە بەڕێوەبردنی الپەڕەی فەرمی تۆڕە  پەیوەندییە گشتییەكانبەشداریكردنی بەشی .11
 كۆمەاڵیەتییەكان یاخود وێبسایتی وەزارەتەكان

لە بەڕێوەبردنی الپەڕەی فەرمی  پەیوەندییە گشتییەكانبەشداریكردنی بەشی  11خشتەی
 كاتديارده تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان یاخود وێبسایتی وەزارەت

 
سەدی ڕێژەی ژمارە دەستەواژە  

 52.6 30 بەڵێ
 22.8 13 نەخێر
 24.5 14 نازانم

 100 57 كۆی گشتی
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بەشدارن لە  پەیوەندییە گشتییەكاندەردەكەوێت كە زۆرینەی كارمەندانی  دالەم خشتەیە

بەڕێوەبردنی الپەڕەی فەرمی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان یاخود وێبسایتی وەزارەتەكەیان كە 

، بەشێكی كارمەندەكان بە (دووبارەبوونەوە30بە ) ی یەكەم دێتبەپلە( 49.1%)ڕێژەیبە

، (دووبارەبوونەوە14بە ) ی دووەم دێتبەپلە( 26.4%)ڕێژەینازانم وەاڵمیان داوەتەوە كە بە

توێژینەوە بەشدارنین لە بەڕێوەبردنی الپەڕەی فەرمی  ى(ی لێتوێژراو24.5%)ڕێژەیهەروەها 

ئەنجامی ئەم خشتەیە تێبینی ی لە دەر. ئەوە(جار دووبارەبۆتەوە13كە ) وەزارەتەكەیان

كی باش بەشداری دەكات لە بەڕێوەبردنی تا رادەیە پەیوەندییە گشتییەكاندەكرێت بەشی 

دەدات ئاگەداری ئەو  پەیوەندییە گشتییەكانالپەڕەی فەرمی وەزارەتەكەیان، كە ئەمە یارمەتی 

و زانیارییانە بێت كە لە الپەڕەی فەرمی وەزارەتەكەیان باڵو دەكرێتەوە و بەشدار بێت  چاالکی

 لە پێدان و راستكردنەوەی زانیاریی و باڵوكراوەكان.

 



95 

 

 دەسنیشانكردنی رێژەیی بەكارهێنانی هەریەك لە ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری پەیوەندییەگشتییەكان. 12
 پەیوەندییەگشتییەكان دەسنیشانكردنی رێژەیی بەكارهێنانی هەریەك لە ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری 12خشتەی

 كان برگه
 زۆركات نازانم م كاتكه كارناهێنم به

هه
ك

اتي
و ك

مو
 

وه
نا

ده
ن

 
ێر

ژم
یی

ە
 

انه
ێو

ى پ
دان

ال
 ى

ژه
ڕێ

  %
يى

به
ان

هێن
كار

ر
 %  ژ %  ژ %  ژ %  ژ %  ژ 

Blog 27 %57.4 13 %27.7 2 %4.3 2 %4.3 3 %6.4 1.74 1.151 %34.89 

Podcast 33 %75.0 6 %13.6 3 %6.8 2 %4.5 0 %0.0 1.41 0.816 %28.18 

Wiki 25 %56.8 8 %18.2 5 %11.4 4 %9.1 2 %4.5 1.86 1.212 %37.27 

Forum 19 %46.3 11 %26.8 4 %9.8 5 %12.2 2 %4.9 2.02 1.235 %40.49 

chat  5 %10.2 13 %26.5 2 %4.1 14 %28.6 15 %30.6 3.43 1.429 %68.57 

Facebook 5 %9.4 8 %15.1 0 %0.0 22 %41.5 18 %34.0 3.75 1.329 %75.09 

Twitter 21 %42.0 14 %28.0 2 %4.0 6 %12.0 7 %14.0 2.28 1.471 %45.60 

Instagram 11 %22.0 13 %26.0 0 %0.0 14 %28.0 12 %24.0 3.06 1.557 %61.20 

YouTube 5 %9.8 17 %33.3 1 %2.0 17 %33.3 11 %21.6 3.24 1.380 %64.71 

 %50.67 1.29 2.53   كۆىگشتى
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بە پێی پلەبەندی لە  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازە جیاوازەكانی  ڕێژەیلەم خشتەیەدا 

 توێژینەوە جیاكراوەتەوە بەو شێوەیەی خوارەوە روونی دەكەینەوە: ىالیەن لێتوێژراو

1- Facebookبەكارهێنانی تۆماركردووە بۆ  ڕێژەیپێی ئەم خشتەیە زۆرترین : بە

( هەموو 34.0%)دەهێنن(ی لێتویژراوان زۆربەی كات بەكاری41.5%)ڕێژەی(ە. 75.09%)كە

(ی لێوێژراوان كەم كات فەیسبووك بۆ كاری 15.1%)كاتێك بەكاری دەهێنن. هەروەها

بە كاری ناهێنن.  لێتوێژراوان هیچ كاتێك(ی 9.4%)بەكاردەهێنن، پەیوەندییە گشتییەكان

 (3.75)ی دەكاتەەیناوەندی ژمێر

2- Chat application :ڕێژەیی دووەم دێن لە بەپلە( ئەپەكانی چات 12)بەپێی خشتەی 

كۆی ( هاتووە لە68.57%)ڕێژەیبە كە پەیوەندییە گشتییەكانبەكارهێنانیان بۆ كاری 

(ی لێتوێژراوان وەاڵمیان داوەتەوە كەهەمووكات 30.6%)ڕێژەیتویژینەوە. لێرەدا  ىلێتوێژراو

(ی لێتوێژراوان بە 4.1%)ڕێژەی(یان زۆربەی كات بەكاریدەهێنن، 28.6%)بەكاریدەهێنن 

هیچ  (10.2%)( یان كەم كات بەكاریدەهێنن و26.5%)نازانم وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها

 (3.43)ژمێرەییەكەیكاتێك بەكاریناهێنن. ناوەندی 

3-  Youtube:  ڕێژەیكە  پەیوەندییە گشتییەكاندێت لەبەكارهێناندا بۆ كاری بەپلەی سێیەم 

توێژینەوە هەموو كاتێك  ى( لێتوێژراو21.6%)ەشدا،ڕێژەی(یە، لەم 64.71%)بەكارهێنانەكەی

(ی 2.0%)( يان زۆربەی كات بەكاری دەهێنن، هەروەها33.3%)ڕێژەیبەكاری دەهێنن و 

چی ئەوانەشی كە كەم كات ئەپەكانی چات وەاڵمیان داوەتەوە. هەرلێتوێژراوان بە نازانم 

اوەندە . ن(9.8%) يانكهڕێژهە و ئەوانەشی بەكاریناهێنن (ي33.3%)يانكهڕێژهبەكاردەهێنن 

 3.24))رەییەكەشیێژم

4- inestagram:  لەریزبەندی چوارەمدایە  پەیوەندییە گشتییەكانلە بەكارهێنانیدا بۆ كاری

توێژینەوە  ى( لێتوێژراو24.0%)ەشدا،ڕێژەی(یە، لەم 61.20%)بەكارهێنانەكەی ڕێژەیكە 

چی (يان زۆربەی كات بەكاری دەهێنن،هەر28.0%)ڕێژەیهەموو كاتێك بەكاری دەهێنن و 
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ە و ئەوانەشی (ي26.0%)يانكهڕێژهئەوانەشی كە كەم كات ئینیستاگرام بەكاردەهێنن 

اوەندە نەك نەهاتووە. ڕێژەیە وەاڵمی نازانم بەهیچ ي(22.0%)يانكهڕێژهبەكاریناهێنن 

 .(3.06)رەییەكەشیێژم

5- Twitter :بەكارهێنانی بۆ  ڕێژەیی پێنجەم دێت لەبەپلە( تویتەر 12)بە پێی خشتەی

تویژینەوە.  ى( هاتووە لە كۆی لێتوێژراو45.60%)ڕێژەیە بەك پەیوەندییە گشتییەكانكاری 

وەتەوە كە هەمووكات وەاڵمیان دا (ی لێتوێژراوان14.0%)ڕێژەیلێرەدا 

(ی لێتوێژراوان بەنازانم 4.0%)ڕێژەی(یان زۆربەی كات بەكاریدەهێنن، 12.0%)بەكاریدەهێنن

(یش هیچ 42.0%)ڕێژەی( یان كەم كات بەكاریدەهێنن و 28.0%)وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها

 .(2.28)ژمێرەییەكەیكاتێك بەكاریناهێنن. ناوەندی 

6-  Forum : ڕێژەیكە پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  شەشەم دێت لە بەكارهێناندابەپلەی 

توێژینەوە هەموو كاتێك  ى( لێتوێژراو4.9%)ەشدا،ڕێژەییە، لەم (40.49%)بەكارهێنانەكەی

(ی 9.8%)هەروەها ( يان زۆربەی كات بەكاریدەهێنن،12.2%)ڕێژەی دەهێننبەكاری

چی ئەوانەشی كە كەم كات كۆربەند یاخود هەرلێتوێژراوان بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە. 

 .(46.3%)انيكهڕێژهە و ئەوانەشی بەكاریناهێنن (ي26.8%)يانكهڕێژهیانە بەكاردەهێنن 

 (يە.2.02)رەییەكەشیێاوەندە ژمن

7- Wiki :ڕێژەی( تویتەر لەریزبەندی حەوتەم دێت پێنجەم دێت لە12)بەپێی خشتەی 

( هاتووە لە كۆی 37.27%)ڕێژەیكە بە گشتییەكانپەیوەندییە بەكارهێنانی بۆ كاری 

(ی لێتوێژراوان وەاڵمیان داوەتەوە كە هەمووكات 4.5%)ڕێژەیتویژینەوە. لێرەدا  ىلێتوێژراو

(ی لێتوێژراوان بە 11.4%)ڕێژەی(یان زۆربەی كات بەكاریدەهێنن، 9.1%بەكاریدەهێنن و)

( یان كەم كات ویكی بەكاریدەهێنن و 18.2%)نازانم وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها

 .(1.86)ژمێرەییەكەییش هیچ كاتێك بەكاریناهێنن. ناوەندی  (56.8%)ڕێژەی

8- Blogى ە الیەن لێتوێژراو( بلۆگ لە ریزبەندی هەشتەم دایە لە كە ل12) ەگوێرەی خشتەی: ب

 ڕێژەی بۆ كاری پەیوەندییەكشتییەكان و  بەكاربێ توێژینەوەكە
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(ی لێتوێژراوان وەاڵمیان داوەتەوە كە 6.4%)ڕێژەی(یە، لێرەدا 34.89%)بەكارهێنانەكەشی

(ی 4.3%)ڕێژەی(یان زۆربەی كات بەكاریدەهێنن، 4.3%هەمووكات بەكاریدەهێنن و)

( یان كەم كات ویكی بەكاریدەهێنن 27.7%)لێتوێژراوان بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها

 .(1.74)ژمێرەییەكەییش هیچ كاتێك بەكاریناهێنن. ناوەندی (57.4%)ڕێژەیو 

9- Podcast :بەكارهێنانی  ڕێژەی( ئەوە دەردەخات كە پۆدكاست كەمترین 12)لەخشتەی

ەشدا، هیچ ڕێژەیلەم هاتووە،  (28.18%)ڕێژەیتۆمار كردووە لەالیەن لێتوێژراوانەوە و بە

( يان زۆربەی 4.5%)ڕێژەیتوێژینەوە هەموو كاتێك بەكاریناهێنن و  ىلێتوێژراو یەكێك لە

چی هەر (ی لێتوێژراوان بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە.(6.8%كات بەكاری دەهێنن، هەروەها 

ە و ئەوانەشی (ي13.6%)يانكهڕێژهئەوانەشی كە كەم كات پۆدكاست بەكاردەهێنن 

 (يە.1.41)رەییەكەشیێژماوەندە . ن( (75.0%يانكهڕێژهبەكاریناهێنن 

باڵوترین ئامرازی روون دەبێـتەوە، فەیسبووك بەر بە سەرنجدان لە ئەنجامی ئەم خشتەیە

كە ئەمەش بەهۆی ئاسانی  پەیوەندییە گشتییەكانیە بۆ كاری میدیای نوێبەكارهاتووی 

بەكارهێنانی و بەكارهێنانی لەالیەن وزۆرینەی كۆمەڵگەوە، تەنانەت فەیسبووك وەك ناوەندێكی 

 ڕێژەیرای گشتی سەیر دەكرێت. هەر لەهەمان خشتە دەردەكەوێت پۆدكاست كەمترین  گرنگی

بەكارهێنانی تۆماركردووە ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕیتەوە لەالیەن تاكەكانی كۆمەڵگەوە بەگشتی 

، تەنانەت زۆرێك لە لێتوێژراوان كەمترین زانیاریان نەبوو لەسەر نییەبەكارنایەت و ناسراو 

 تی بەكارهێنانی.نییەپۆدكاست و چۆ
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 وەرگرتنی پەیوەندییەگشتییەكان لەئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ جێبەجێكردنی ئەركە سەرەكیەكانی. ڕێژەیی كەڵك 13
 .دیاریكردنی رادەی كەڵك وەرگرتنی پەیوەندییەگشتییەكان لە ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ پالندانان بۆ دامەزراوەكە 13خشتەی

ناوەندی  هاوڕام واوته هاوڕام نازانم هاوڕا نيم هاوڕا نيمتەواو  بڕگەكان
 یەیژمێر

دانی ال  
 پیوانەیی

 رێژەی سەدی
 هاوڕابوون)%(

  % ژ % ژ % ژ % ژ % ژ
.پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 10

میدیای نوێ بۆ پالندانان بۆ دامەزراوەكە 
 وەردەگرێت.

2 %3.6 1 %1.8 10 %17.9 32 %57.1 11 %19.6 3.88 0.875 %77.50 

. پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 11
 80.00% 0.953 4.00 33.9% 19 41.1% 23 17.9% 10 5.4% 3 1.8% 1 میدیای نوێ بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە وەردەگرێت.

. پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 12
میدیای نوێ بۆ هەماهەنگی كردن لەگەڵ 

كانی تری حكومەت و كەرتی تایبەت و وەزارەتە
 رێكخراوەكان وەردەگرێت.

1 %1.8 3 %5.4 12 %21.4 23 %41.1 17 %30.4 3.93 0.951 %78.57 

. پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 13
میدیای نوێ بۆ بەدواداچوونی بابەت و 

 زانیارییەكان وەردەگرێت.
2 %3.6 6 %10.7 7 %12.5 26 %46.4 15 %26.8 3.82 1.064 %76.43 

. پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 14
میدیای نوێ بۆ هەڵسەنگاندنی رای جەماوەر 

 دامەزراوەكە وەردەگرێت، لەسەر
3 %5.6 5 %9.3 12 %22.2 25 %46.3 9 %16.7 3.59 1.055 %71.85 

. پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 15
میدیای نوێ بۆ دروستكردنی پەیوەندییەكان 

 وەردەگرێت.
0 0.0% 7 %12.7 6 %10.9 21 %38.2 21 %38.2 4.02 1.009 %80.36 

 77.55% 0.98 3.88  كۆى گشتى
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پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ پالندانان بۆ دامەزراوەكە .10

 وەردەگرێت.

(ی لێتوێژراوان 57.1%)( دەردەكەوێت، كەوا ریژەی13)( ی خشتەی10)لەبڕگەی ژمارە

بۆ پالندانان  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانهاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

ی یەكەم هاتووە، و ئەوانەشی كە بە بەپلەیە و ڕێژەبۆ دامەزراوەكە وەردەگرێت كە بەرزترین 

 ى(ی لێتوێژراو17.9%)(یە، كەچی دەبینین19.6%)يانكهڕێژهتەواوی هاوڕان لەگەڵی 

توێژینەوە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها ئەوانەشی هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە 

( لە لێتوێژراوان بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ بڕگەی سەرەوە. 3.6%)ڕێژەی(یە، 1.8%)انڕێژەی

( و الدانی 3.88)یەی(یە و بە ناوەندی ژمێر77.50%)سەدی هاوڕابوون ڕێژەیلێرەدا 

(یە.لە ئەنجامی ئەم داتایانەی سەرەوە ئەوە روون دەبێتەوە كە بەشی 0.875)پێوانەیی

وەردەگرێت  میدیای نوێلە ئامرازەكانی  سوودەكی بەرچاو  ڕێژەیبە پەیوەندییە گشتییەكان

 بۆ پالندانان بۆ دامەزراوەكە.

بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 11

 وەردەگرێت

( ئەوەی خستۆتە ڕوو كە بەپلەی یەكەم لە 13)(ی خشتەی11)بە گوێرەی بڕگەی

كەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانتوێژینەوە هاوڕان لەگەڵ ئەوەی  ىلێتوێژراو

هەروەها (یە، 41.1%)ىكهڕێژهبۆ ئەنجامدانی توێژینەوە وەردەگرێت كە  میدیای نوێ

( هاتووە، ئەوانەشی بە نازانم وەاڵمیان 33.9%)ڕێژەیئەوانەشی بەتەواوی هاوڕان بە

(ی لێتوێژراوان هاوڕا نین لەگەڵ ئەم 5.4%)ڕێژەی(یە، هاوكات 17.9%)انڕێژەیداوەتەوە 

سەدی  ڕێژەی( پێكدەهێنن. لێرەدا 1.8%)بڕگەیە و ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕا نین ریژەی

 (. 0.953)( و الدانی پێوانەیی4.00)یەیناوەندی ژمێر( بە80.00%)ە لەهاوڕابوون بریتی
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بۆ هەماهەنگی كردن لەگەڵ  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 12

 و كەرتی تایبەت و رێكخراوەكان وەردەگرێت حكوومەتوەزارەتەكانی تری 

(ی 41.1%)دەبینین، كەوا ریژەی( 13)(ی خشتەی12)بەسەرنجدان لە بڕگەی ژمارە

 میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانلێتوێژراوان هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

و كەرتی تایبەت و رێكخراوەكان  حكوومەتهەماهەنگی كردن لەگەڵ وەزارەتەكانی تری 

ی یەكەم هاتووە، و ئەوانەشی كە بە تەواوی هاوڕان بەپلەە و ڕێژەیوەردەگرێت كە بەرزترین 

توێژینەوە بە نازانم  ى(ی لێتوێژراو21.4%)(یە، كەچی دەبینین30.4%)يانكهڕێژهلەگەڵی 

(یە، 5.4%)انڕێژەیوەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها ئەوانەشی هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە 

 ڕێژەی( لە لێتوێژراوان بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ بڕگەی سەرەوە. لێرەدا 1.8%)ڕێژەی

(یە. لە 0.951)( و الدانی پێوانەیی3.93)یەیناوەندی ژمێر(یە و بە78.57%)هاوڕابوون سەدی

 پەیوەندییە گشتییەكانەكی زۆر ڕێژەیئەنجامی ئەم خشتەیە بۆمان روون دەبێتەوە كە بە

بە كاردێنێت بۆ هەماهەنگی كردن لەگەڵ وەزارەتەكانی تری  میدیای نوێئامرازەكانی 

پەیوەندییە و كەرتی تایبەت و رێكخراوەكان. ئەمەش هەنگاوێكی گرنگە بۆ ئەوەی  حكوومەت

 بتوانێت لەو رێگەیەوە كارەكانی بەرەو پێش ببات. گشتییەكان

چوونی بابەت و بەدوادا بۆ میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 13

 وەردەگرێت زانیارییەكان

( دەردەكەوێت زۆرینەی ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕان لەگەڵ 13)(ی خشـــــــتەی13)لە بڕگەی

( 26.8%)ڕێژەی(یە و ئەوانەشـــــــی بەتەواوی هاوڕان لەگەڵی 46.4%)يانكهڕێژهئەم بڕگەیە 

پێكــدەهێنن، هەروەهــا ئەو لێتوێژراوانەی هــاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی پەوەینــدییەگشـــــــتییەكــان 

(یە و ئەوانەی 10.7%)يانكهڕێژهبەكاردەهێنێت بۆ بەدواداچوون  میدیای نوێئامرازەكانی 

ســـــــەدی  ڕێژەیتوێژینەوە.  ى(ی كۆی لێتوێژراو3.6%)كە بەتەواوی هــاوڕا نین بریتین لە

(یە، هەروەهــــا الدانە 3.82)یەیــــ(یە و نــــاوەنــــدی ژمــــێــــر76.43%)هــــاوڕابــــوونەكەی
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(یە. لە دەرئەنجــــامی ئەم خشـــــــتەیە بۆمــــان دەردەكەوێــــت زۆرینەی 1.064)پێوانەییەكەی

ندانی  ندییە گشـــــــتییەكانكارمە كانی  ســـــــوود پەیوە ئامرازە یای نوێلە  ید وەردەگرن بۆ  م

 بەدواداچوون بۆ پرس و بابەت و زانیارییەكان.

بۆ هەڵسەنگاندنی رای  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  گشتییەكانپەیوەندییە . 14

 وەردەگرێت جەماوەر لەسەر دامەزراوەكە

(ی لێتوێژراوان 46.3%)( بێت دەبینین،، كەوا ریژەی13)(ی خشتەی14)بە گوێرەی بڕگەی

بۆ  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانهاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

ی بەپلەە و ڕێژەیهەڵسەنگاندنی رای جەماوەر لەسەر دامەزراوەكە وەردەگرێت كە بەرزترین 

(یە، كەچی 16.7%)يانكهڕێژهیەكەم هاتووە، و ئەوانەشی كە بە تەواوی هاوڕان لەگەڵی 

توێژینەوە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە، هەروەها ئەوانەشی  ى(ی لێتوێژراو22.2%)دەبینین

( لە لێتوێژراوان بەتەواوی هاوڕا 5.6%)ڕێژەی(یە، 9.3%)انڕێژەیلەگەڵ ئەم بڕگەیە  هاوڕانین

(یە و بە ناوەندی 71.85%)سەدی هاوڕابوون ڕێژەینین لەگەڵ بڕگەی سەرەوە. لێرەدا 

(یە. لە ئەنجامی ئەم خشتەیە بۆمان روون دەبێتەوە 1.055)( و الدانی پێوانەیی3.59)یەیژمێر

بە كاردێنێت بۆ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانەكی زۆر ڕێژەیكە بە

 بە بۆچوونەكانیان دەدات. گرنگیهەڵسەنگاندنی رای جەماوەر و لەو رێگەیەوە 

بۆ دروستكردنی  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان .15

 پەیوەندییەكان وەردەگرێت

دەردەكەوێت ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان و بە تەواوی ( 13)(ی خشتەی15)لە بڕگەی

( و بە 38.2%)ەكی یەكسان هاتووە كەڕێژەیهاوڕان لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە

(ی 10.9%)ڕێژەیی یەكەم دێت. هەروەها بەپلە(، كە زۆرینەن و 21)دووبارەبوونەوەی

(، لەگەڵ ئەوەشدا 6)بوونەوەیتوێژینەوە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە بە دووبارە  ىلێتوێژراو

بۆ دروست كردنی  پەیوەندییە گشتییەكانئەو لێتوێژراوانەی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 
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( و 12.7%)يانكهڕێژهوەردەگرێت،  میدیای نوێلە ئامرازەكانی  سوودپەیوەندییەكان 

تۆمار  ەكیڕێژەی(، هەروەها دەبینین وەاڵمی بە تەواوی هاوڕانیم هیچ 7)بەدووبارەبوونەوەی

و (یە 80.36%)توێژینەوە لەگەڵ ئەم بڕگەیە ىهاوڕابونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەینەكردووە. 

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو 1.009)( و بە الدانی پێوانەیی4.02)یەكەیەیناوەندی ژمێر

بۆ دروستكردنی  میدیای نوێبۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان رایان وایە كە 

 میدیای نوێی لێ وەرگیراوە، ئەمەش بەهۆی ئەوەی ئامرازەكانی سوودپەیوەندییەكان زۆر 

لەو رێگەیەوە  پەیوەندییە گشتییەكانبۆ ئەنجامدانی پەیوەندییەكان نەهێشتۆتەوە و  سنووری

ن اڕێژەیدەتوانێ پەیوەندی لەگەڵ هەر دامەزراوە و دەستە و كەسایەتییەك دروست بكات و د

 پێ بدات بە كات و تێچوویەكی زۆر كەمتر.

پەیوەندییە بە تێبینیكردن لە دەرئەنجامی ئەم خشتەیە دەبینین بە شێوەیەكی گشتی 

بۆ جێبەجێكردنی ئەركەكانی وەردەگرێت كە  میدیای نوێكەڵك لە ئامرازەكانی  گشتییەكان

( و 3.88)بریتییە لە ژمێرەییەكەی( و ناوەندیە 77.55%)كۆی گشتی هاوڕابوون بریتیە لە

پەیوەندییە ی یەكەم بەپلە( دەبینین 13)لەخشتەی(. بە سەرنجدان 0.98)بەالدانی پێوانەیی

وەردەگرێت بۆ دروستكردنی پەیوەندییەكان،  میدیای نوێلە كەڵك لە ئامرازەكانی  گشتییەكان

نەوە دێت، ی دووەم ئەنجامدانی توێژیبەپلەهاوڕابوونی تۆمار كردووە و  ڕێژەیكە زۆرترین 

هاتووە  ڕێژەبۆ هەلسەنگاندنی رای جەماوەر بە كەمترین  میدیای نوێهەروەها بەكارهێنانی 

دەدات  گرنگیزیاتر  پەیوەندییە گشتییەكانو لە پلەی شەشەمە. لەمەوە بۆمان دەردەكەوێت 

میدیای بە دروستكردنی پەیوەندییەكان و ئەنجامدانی توێژینەوە چونكە لە رێگەی ئامرازەكانی 

پەیوەندییە بە تایبەت تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان و ئەپەكانی چات، ئەم دوو ئەركە بۆ  نوێ

لەگەڵ ئەوەشدا كە هەلسەنگاندنی رای جەماوەر بۆ كرای  .نئاسانتر بوو گشتییەكان

پەیوەندییەگشتییەكان زۆرگرنكە بەاڵم رێژەیەكی زۆركەمی تۆماركردوە كە كاریگەری الوەكی 

 ەی كارەكانی پەیوەندییە گشتییەكان.هەیە لەسەر پرۆس

 



 

104 

 

 14ی خشته     دەسنیشانكردنی شێواز و چۆنیەتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ پەیوەندییەگشتییەكان  -14

 امڕواو هاوەت امڕهاو نازانم ا نیمڕهاو ا نیمڕهاوتەواو  بڕگەكان

ناوەند
ی 

ژمێرە
 یی

دانی ال  
 پیوانەیی

 رێژەی سەدی
 ابوونڕهاو

  % ژ % ژ % ژ % ژ % ژ

پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 16
 .بەكاردەهێنێت باڵوكردنەوەی چااڵكیەكانی تایبەت بە دامەزراوەكە

0 

 

%0.0 

 

7 

 

%13.0 

 

5 

 

%9.3 

 

28 

 

%51.9 

 

14 

 

%25.9 

 

3.91 

 

0.937 

 

%78.15 

 

پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ  -17
 .بەكاردەهێنێت باڵوكردنەوەی رێنمایی و زانیارییەكان

3 %5.7 9 %17.0 8 %15.1 25 %47.2 8 %15.1 3.49 1.120 %69.81 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 18
 .بەكاردەهێنێت ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ جەماوەر

4 %7.5 9 %17.0 9 %17.0 20 %37.7 11 %20.8 3.47 1.219 %69.43 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 19
 دروستكردنی وێنەیەكی هزری ئەرێنی بۆ دامەزراوەكە

 بەكاردەهێنێت

1 %1.9 10 %18.5 10 %18.5 22 %40.7 11 %20.4 3.59 1.073 %71.85 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 20
 .بەكاردەهێنێت ئەنجامدانی بانگەشە

2 %3.8 5 %9.6 9 %17.3 18 %34.6 18 %34.6 3.87 1.121 %77.31 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 21
 .بەكاردەهێنێت ئەرشیفكردنی زانیارییەكان

2 %3.8 9 %17.3 9 %17.3 24 %46.2 8 %15.4 3.52 1.075 %70.38 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 22
 .بەكاردەهێنێت وەاڵمدانەوی داواكاری و فیدباكی جەماوەر

3 5.7% 9 %17.0 6 %11.3 25 %47.2 10 %18.9 3.57 1.152 %71.32 

. لەكاتی بوونی گرفت و كێشەكان پەیوەندییەگشتییەكان لە 23
قەناعەت پێهێنان و رێگەی ئامرزاەكانی میدیای نوێ هەوڵی 

 هێوركردنەوەی جەماوەر دەدات.

5 %9.3 6 %11.1 11 %20.4 22 %40.7 10 %18.5 3.48 1.193 %69.63 

بۆ   .پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ24
ئاڕاستەكردنی جەماوەر لە پێناو بەدیهێنان و بەرژەوەندی 

 .بەكاردەهێنێت دامەزراوەكە

3 %5.7 7 %13.2 12 %22.6 22 %41.5 9 %17.0 3.51 1.103 %70.19 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ 25
 .بەكاردەهێنێت بۆوەاڵمدانەوەی پڕوپاگەندە و واتەوات

2 %4.0 5 %10.0 15 %30.0 17 %34.0 11 %22.0 3.60 1.069 %72 

 %71.33 1.13 3.57  كۆى گشتى 
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تایبەت  چاالکییەکانیبۆ باڵوكردنەوەی  نوێ میدیاىئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 16

 بە دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

( یەكەی توێژینەوە هاوڕان لەگەڵ 28)( دەردەكەوێت، كە14)( ی خشتەی16)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ باڵوكردنەوەی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

(، 51.9%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەتایبەت بە دامەزراوەكە  چاالکییەکانی

ی دووەم بەپلە%(  25.9)ڕێژەی(یەكەن و بە14)ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیەن

میدیای ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكاندێت. هەرچی ئەوانەشی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 

( یەكەن 7)تایبەت بە دامەزراوەكە چاالکییەکانیبەكاربهێنێت بۆ باڵوكردنەوەی  نوێ

ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم وەاڵمیان بەپلە( 13.0%)يانكهڕێژه

ەكی تۆمار ڕێژەی(دێت، وەاڵمی بەتەواوی هاوڕانیم هیچ 9.3%)(یەكەن بە رێەژی5)داوەتەوە

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە  ڕێژەیتوێژینەوەكە.  ىنەكردووە لە الیەن لێتوێژراو

(. لە ئەنجامی ئەو 0.937)( بە الدانی پێوانەیی3.91)ژمێرەییەكەی( و ناوەندی 78.15%)لە

پەیوەندییە ژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی یەكەی توێژینەوە پێیان وایە 

 چاالکییەکانیوەردەگرێت بۆ باڵوكردنەوەی  میدیای نوێلە ئامرازەكانی  سوود گشتییەكان

و كارەكانی. كە ئەمەش زیاتر لە رێگەی الپەڕەی فەرمی  ڕۆڵدامەزراوەكە و ناساندنی 

 دامەزراوەكە لە تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان ئەنجام دەدرێت.

بۆ باڵوكردنەوەی رێنمایی و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 17

  زانیارییەكان بەكاردەهێنێت

( دەبینین ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕان لەگەل ئەم بڕگەیە بریتین 17)( و بڕگەی14)لەخشتەی

ی دووەم ئەو یەكانە دێت كە بەپلە( دێت، كە پلەی یەكەمە، 47.2%)( یەكە و بە ریژەی25)لە

بۆ باڵوكردنەوەی  میدیای نوێئامرازەكانی  انپەیوەندییە گشتییەكهاوڕانین لەگەڵ ئەوەی 

(یە، هەرچی وەاڵمی 17.0%)ىكهڕێژه( یەكەیە و 9)رێنمایی و زانیارییەكان بەكاردەهێنێت، كە
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( 15.1%)ڕێژەی( یەكەن و بە8)نازانم و بەتەواوی هاوڕام بە هەمان دووبارەبوونەوە كە

( یەكە 3)ئەو بڕگەیە نین بریتین لە ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕایبەپلە

(یە ناوەندی 69.81%)سەدی هاوڕابونەكەی ڕێژەیی چوارەم دێت. بەپلە( 5.7%)ڕێژەیو بە

(. بە سەرنجدان لە ژمارەكانی سەروو 1.120)( یە و بەالدانی پێوانەیی3.49)ژمێرەییەكەی

 دییە گشتییەكانپەیوەنی یەكەم لە لێتوێژراوان پێیان وایە بەپلەبۆمان دەردەكەوێت كە 

بۆ باڵوكردنەوەی رێنمایی و زانیارییەكان بەكاردەهێنێت. كە ئەمەش  میدیای نوێئامرازەكانی 

ێكی گرنگ دەبینیت لە گەیاندنی رێنمایی و زانیارییەكانی تایبەت ڕۆڵ میدیای نوێمانای وایە 

 بە دامەزراوەكان بۆ جەماوەر.

بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ  نوێ میدیایئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 18

 لەگەڵ جەماوەر بەكاردەهێنێت

هاوڕان لەگەڵ ئەوەی لێتوێژراو ( 20)( دەردەكەوێت، كە14)( ی خشتەی18)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

(، ئەوانەشی 37.7%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەراستەخۆ لەگەڵ جەماوەر 

ی دووەم دێت. بەپلە( 20.8%)ڕێژەیو بە لێتوێژراون (11)بەتەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیەن

( 9)(یە و بە17.0%)ەكی یەكسان هاتووە كەڕێژەیهەرچی وەاڵمی هاوڕانیم و نازانم بە

ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بە تەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی بەپلەدووبارەبوونەوە 

پەیوەندییە بەكاربێت بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ جەماوەر لەالیەن  میدیای نوێ

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم  ڕێژەی%(دێت.  9.3)ڕێژەی(یەكە و بە5ەوە بریتین لە)گشتییەكان

(. لە 1.219)( بە الدانی پێوانەیی3.47)ژمێرەییەكەیەندی ( و ناو69.43%بڕگەیە بریتیە لە)

ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی یەكەی توێژینەوە پێیان وایە 

بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان
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هەیە بۆ جەماوەر تا لەو رێگەیەوە  گرنگیێكی سوودجەماوەر بەكاردەهێنێت، كە ئەمەش 

 داواكارییەكانی خۆیان بخەنەڕوو.

بۆ دروستكردنی وێنەیەكی هزری  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 19

  ئەرێنی بۆ دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

( دەردەكەوێت ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان لەگەڵ ئەم 14)(ی خشتەی19)لە بڕگەی

ی یەكەم دێت. بەپلە(، كە زۆرینەن و 22)( و بە دووبارەبوونەوەی40.7%)گەیە بە ریژەیبڕ

توێژینەوە بە تەواوی هاوڕان لەگەل ئەوەی  ى(ی لێتوێژراو20.4%)ڕێژەیهەروەها 

بۆ دروستكردنی وێنەیەكی هزری ئەرێنی بۆ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

ی دووەم دێت، لەگەڵ ئەوەشدا بەپلە( دووبارە بوونەوە 6)دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت بە

(یە و 18.5%)يانكهڕێژهو  لێتوێژراون(10)وەاڵمی هاوڕانیم و نازانم بە یەكسانی هاتووە كە

 پەیوەندییە گشتییەكانبەپلەی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژاوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 

بۆ دروستكردنی وێنەیەكی هزری ئەرێنی بۆ دامەزراوەكە  میدیای نوێئامرازەكانی 

تۆمار كردووە و  ڕێژەی( دووبارەبوونەوە كەمترین 1)( و بە1.9%)يانكهڕێژهبەكاردەهێنێت، 

توێژینەوە لەگەڵ ئەم  ىهاوڕابونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەیی چوارەمە. لە پلە

(. لە ئەنجامی 1.073)( و بە الدانی پێوانەیی3.59)یەكەیەی(یە و ناوەندی ژمێر71.85%)بڕگەیە

پەیوەندییە ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان رایان وایە 

وە دەتوانێت وێنەیەكی هزری ئەرێنی بۆ میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  گشتییەكان

 دامەزراوەكەی دروست بكات.
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 بۆ ئەنجامدانی بانگەشە بەكاردەهێنێت میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 20

( دەردەكەوێت ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕان و بەتەواوی هاوڕان 20)( و بڕگەی15)لەخشتەی

( 18)(و بە دووبارەبوونەوەی34.6%)ەكی یەكسان هاتووە بریتیە لەڕێژەیلەگەل ئەم بڕگەیە بە

كە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە  ندێ لێتوێژراوانەی دووەم ئەو بەپلەیەكە، كە پلەی یەكەمن، 

پەیوەندییە (یە هەرچی ئەوانەی هاوڕانین لەگەڵ ئەوەی 17.3%)ىكهڕێژهو  لێتوێژراون( 9)كە

و  لێتوێژراون( 5)بۆ ئەنجامدانی بانگەشە بەكاردەهێنێت میدیای نوێئامرازەكانی  گشتییەكان

ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیە نین بەپلە( 9.6%)ڕێژەیبە

سەدی  ڕێژەیی چوارەم دێت. بەپلە( 3.8%)ڕێژەیو بە لێتوێژراون( 2)بریتین لە

(. بە 1.121)( یە و بەالدانی پێوانەیی3.87)ژمێرەییەكەییە ناوەندی (77.31%)هاوڕابونەكەی

ی یەكەم لە لێتوێژراوان پێیان بەپلەسەرنجدان لە ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت كە 

بۆ ئەنجامدانی بانگەشە بەكاردێنێت  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانوایە 

بەهۆی ئەوەی لەو رێگەیەوە دەتوانێ پەیامەكەی بگەیەنێتە زۆرترین جەماوەر و بە كات و 

 تێچووی كەمتر.

بۆ ئەرشیفكردنی زانیارییەكان  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 21

 بەكاردەهێنێت

هاوڕان لەگەڵ  لێتوێژراو( 24)تەوە، كە( ئەوە روون دەبێ14)( ی خشتەی18)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ ئەرشیفكردنی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

(، ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم 46.2%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەزانیارییەكان، 

( و بە 17.3%)لە بریتییەیان یەكسانە ڕێژەهاوڕانیم وەاڵمیان داوەتەوە  دیاخو

ی دووەم دێت، هەرچی ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕای ئەو بەپلە( 9)دووبارەبوونەوەی

ئەو لێتوێژراوانەی بە  ی سێیەم دێت.بەپلە( 15.4%)ڕێژەیو بە لێتویژراون (8)بڕگەیەن

بەكاربێت بۆ ئەرشیفكردنی زانیارییەكان لەالیەن  میدیای نوێتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 
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سەدی  ڕێژەی(دێت. 3.8%)ڕێژەیو بەلێتویژراو(2ەوە بریتین لە)پەیوەندییە گشتییەكان

( بە الدانی 3.52)ژمێرەییەكەی( و ناوەندی 70.38%هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە)

(. لە ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی 1.075)پێوانەیی

بۆ ئەرشیفكردنی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە ان لێتوێژراو

زانیارییەكان بەكاردەهێنێت ئەمەش بەهۆی ئەوەی وەرگرتن و هەڵگرتنی زانیارییەكان لە 

و بۆماوەیەكی درێژ دەمینێتەوە و شوێن ناگرێت وەك ئاسانە  میدیای نوێرێگەی ئامرازەكانی 

 سەرچاوە كاغەزی و بەردەستەكان.

بۆ وەاڵمدانەوی داواكاری و فیدباكی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 22

 جەماوەر بەكاردەهێنێت

( دەردەكەوێت ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان 14)(ی خشتەی22)بە سەرنجدان لە بڕگەی

ی بەپلە(، كە زۆرینەن و 25)( و بە دووبارەبوونەوەی47.2%)لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە ریژەی

 ڵى توێژینەوە بەتەواوی هاوڕان لەگە(ی لێتوێژراو18.9%)ڕێژەییەكەم دێت. هەروەها 

بۆ وەاڵمدانەوی داواكاری و فیدباكی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

ی دووەم دێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی بەپلە( دووبارە بوونەوە 10)جەماوەر بەكاردەهێنێت، بە

(یە و بەپلەی سێیەم دێت. ئەو 17.0%)يانكهڕێژه(یەكەن و 9)هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە

ی چوارەم دێت، بەپلە( 11.3%)يانهكڕێژه( یەكەن 6)لێتوێژاوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوتەوە

 پەیوەندییە گشتییەكانهەرچی ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 

بۆ وەاڵمدانەوەی داواكاری و فیدباكی جەماوەر بەكاردەهێنێت،  میدیای نوێئامرازەكانی 

و لە پلەی تۆمار كردووە  ڕێژەی( دووبارەبوونەوە كەمترین 3)( و بە5.7%)يانكهڕێژه

(یە و 71.32%)توێژینەوە لەگەڵ ئەم بڕگەیە ىهاوڕابونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەیپێنجەمە. 

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو 1.152)( و بە الدانی پێوانەیی3.57)ەكەیەییناوەندی ژمێر

لە رێگەی  پەیوەندییە گشتییەكانبۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان رایان وایە 
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وە وەاڵمی داواكارییەكانی جەماوەر دەداتەوە، ئەمەش بەهۆی ئەوەی میدیای نوێئامرازەكانی 

دەتوانێ داواكارییەكانی خۆی  میدیای نوێتاك یاخود جەماوەر لە رێگەی ئامرازەكانی 

 میدیای نوێ سوودلە  پەیوەندییە گشتییەكانبگەیەنێتە هەر دامەزراوەیەك كە دەیەوێت، بۆیە 

بەدواداچون بۆ داواكارییەكانیان بكات و ئەركی هاتووچۆ و رۆتینات لە  وەكوووەردەگرێت تا

 دامەزراوەكان كەم بكاتەوە.

میدیای لە رێگەی ئامرزاەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. لەكاتی بوونی گرفت و كێشەكان 23

 هەوڵی قەناعەت پێهێنان و هێوركردنەوەی جەماوەر دەدات نوێ

هاوڕان لەگەڵ ئەوەی لێتوێژراو( 22)( دەردەكەوێت، كە14)( ی خشتەی23)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ قەناعەت هێنان و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

 ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەهێوركردنەوەی جەماوەر لە كاتی روودانی تەنگژەكان، كە 

%(  25.9)ڕێژەی(یەكەن و بە14)بڕگەیەن(، ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕای ئەو 40.7%)دەكاتە

(یەكەن 11)ی دووەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوەبەپلە

ی دووەم دێت، هەرچی ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەوەی بەپلە( 20.4%)ڕێژەیبە

جەماوەر لە قەناعەتهێنان و هێوركردنەوەی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

ی سێیەم دێت. بەپلە( 18.5%)يانكهڕێژه( یەكەن 10)كاتی روودانی تەنگژەكان، بەكاربهێنێت

توێژینەوەكە بە  ى( دێت لە الیەن لێتوێژراو11.1%)ڕێژەیی هاوڕانیم بەوەاڵم

ی چوارەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەشی بەتەواوی هاوتای ئەو بڕگەیە بەپلە( 6)دووبارەبوونەوەی

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە  ڕێژەی(یە. 9.3%)يانكهڕێژهن لێتوێژراو( 5)نین

(. لە ئەنجامی ئەو 1.193)( بە الدانی پێوانەیی3.48)ژمێرەییەكەی( و ناوەندی 69.63%)لە

 پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە ان لێتوێژراوژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی 

وەردەگرێت بۆ هێوركردنەوە و قەناعەت بە جەماوەر لە  میدیای نوێلە ئامرازەكانی  سوود

لە رێگەی  پەیوەندییە گشتییەكان تكاتی روودانی كێشە و گرفتەكان، ئەوەش بەواتای ئەوە دێـ
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شرۆڤەی زیاتر بۆ بارودۆخەكە دەكات و لە نزیكەوە گفتوگۆ لەگەڵ  میدیای نوێكانی ازەئامر

 ی پەیوەندیدار دەكات بۆ ئارام كردنەوەی بارودۆخەكە. جەماوەرو الیەن

بۆ ئاڕاستەكردنی جەماوەر لە پێناو  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان..24

 بەدیهێنان و بەرژەوەندی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

هاوڕان لەگەڵ ئەوەی  لێتوێژراو( 22)( دەردەكەوێت، كە14)( ی خشتەی24)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ ئاڕاستەكردنی جەماوەر لە  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

(، 41.5%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەپێناو بەدیهێنان و بەرژەوەندی دامەزراوەكە 

دووەم دێت.  یبەپلە( 22.6%)ڕێژەی(یەكەن و بە12)ئەوانەشی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە

(یە و 17.0%)ڕێژەیئەم بڕگەیە بە ڵكە بەتەواوی هاوڕان لەگە لێتوێژراوانەیئەو  هەرچی

میدیای ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی بەپلە( دووبارەبوونەوە 9)بە

بەكاربێت بۆ ئاڕاستەكردنی جەماوەر لە پێناو بەدیهێنان و بەرژەوەندی دامەزراوەكە  نوێ

ی چوارەم دێت. بەپلە( 13.2%)ڕێژەی( یەكە و بە7)ەوە بریتین لەپەیوەندییە گشتییەكانلەالیەن 

( 5.7%)انڕێژەی(یەكە و 3)ئەو لێتوێژراوانەی بە تەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیە نین بریتین لە

( و ناوەندی 70.19%سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە) ڕێژەیی پێنجەم دێت. بەپلە

(. لە ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان 1.103)( بە الدانی پێوانەیی3.51)ژمێرەییەكەی

لە رێگەی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە لێتوێژراودەردەكەوێت زۆرینەی 

 نموونەوە جەماوەر ئاراستە دەكات بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندی دامەزراوەكە بۆ میدیای نوێ

بەرپاكردنی هەڵمەتێك لەسەر بابەتێكی دیاریكراو بۆ بەدەستهێنانی پاڵپشتی جەماوەری 

 مەبەستددار بۆ پشتگیری كردن لە كارەكانی دامەزراوەكە.

بۆوەاڵمدانەوەی پڕوپاگەندە و واتەوات  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 25

 بەكاردەهێنێت
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نین ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕان لەگەل ئەم بڕگەیە بریتین ( دەبی25)( و بڕگەی14)لەخشتەی

دێت  لێتویژراوانەی دووەم ئەو بەپلە( دێت، كە پلەی یەكەمە، 34.0%)( یەكە و بە ریژەی17)لە

( دێت، هەرچی 30.0%)ڕێژەی( یەكە و بە15)كە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە بریتین لە

 میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوانەشی بە تەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

و  لێتوێژراون( 11)بۆ بۆوەاڵمدانەوەی پڕوپاگەندە و واتەوات بەكاردەهێنێت، كە

( 5)ی سێیەم دێت، ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیەبەپلە(یە 22.0%)ىكهڕێژه

لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕای ئەو ی چوارەم دێت. ئەو بەپلە( 10.0%)ڕێژەییەكەن و بە

سەدی  ڕێژەیی پێنجەم دێت. بەپلە( 4.0%)ڕێژەی( یەكە و بە2)بڕگەیە نین بریتین لە

(. 1.069)( یە و بەالدانی پێوانەیی3.60)ژمێرەییەكەی(یە ناوەندی 72.00%)هاوڕابوونەكەی

لێتوێژراوان  ی یەكەم لەبەپلەبە سەرنجدان لە ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت كە 

بۆ وەاڵمدانەوەی پڕوپاگەندە و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە 

واتەوات بەكاردەهێنێت، كە ئەمەش هۆكارێكی گرنگە بۆ ئەوەی پروپاگەندەی نادروست 

سەبارەت بە دامەزراوەكە باڵونەكرێتەوە و پەرە نەستێنێت، بۆ ئەم مەبەستەش ئامرازەكانی 

كە  لەو رووەوە پەیوەندییە گشتییەكانئاسانكارییەكی زۆر دەكەن بۆ بەشی  میدیای نوێ

 .دەتوانن بەكاتێكی كەم پەیامەكەیان بگەیەنن بە زۆرترین جەماوەر

( دەبینین بڕگەی یەكەمی خشتەكە كە 14)بە تێبینی كردن لە كۆی بڕگەكانی خشتەی 

تایبەت بە  چاالکییەکانیدنەوەی هەواڵ و بۆ باڵوكر میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 

هاوڕابوونی تۆماركردووە  ڕێژەیەوە زۆرترین پەیوەندییە گشتییەكاندامەزراوەكە لەالیەن 

بۆ  میدیای نوێزۆرینەی لێتوێژراوان پێیان وایە زیاتر ئامرازەكانی  (یە78.15%)كە

دامەزراوەكە بەكاردێت لە چاو بڕگەكانی تری هەمان  چاالکییەکانیباڵوكردنەوەی هەواڵ و 

هاوڕابوون  ڕێژەیە دوور نین. كۆی گشتی ڕێژەیخشتە، هەر چەند بڕگەكانی تریش زۆر لەو 

ان لە الیەن بە شێوازی جیاوازو بۆ بوارەجیاوزەك میدیای نوێبۆ بەكارهێنانی ئامرازەكانی 
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(یە 3.57)ە ژمێریارییەكەشیناوەند (و71.33%)بریتیە لە پەیوەندییە گشتییەكان

 میدیای نوێئەنجامێكی گرینگە كە دەری دەخات ە دەرڕێژەی(. ئەمەش 1.13)الدانەپێوانەییەكەی

پەیوەندییە ی جۆراوجۆری لێ وەردەگیرێت لە الیەن سوودەكی زۆر باش و ڕێژەیبە

 ەوە.گشتییەكان
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چۆنیەتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ لە الیەن پەیوەندییەگشتییەكان بۆ دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ  . دەستنیشانكردنی ڕێژە و15
 كارمەندانی دامەزراوەكە

 كاتديار ده چۆنیەتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ 15خشتەی

 بڕگەكان

ا ڕهاوتەواو 
ناوەندی  امڕواو هاوەت امڕهاو نازانم ا نیمڕهاو نیم

 یژمێرەی

دانی ال  
پیوانەی

 ی

 رێژەی سەدی
 ابوونڕهاو

  % ژ % ژ % ژ % ژ % ژ
.پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 26

ئاڵوگۆڕكردنی زانیاریەكان لەگەڵ كارمەندانی 
 .بەكاردەهێنێت دامەزراوەكە

1 %1.9 8 %15.4 5 %9.6 28 %53.8 10 %19.2 3.73 1.012 %74.62 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 27
ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ كارمەندانی 

 .بەكاردەهێنێت دامەزراوەكە

4 %7.5 9 %17.0 7 %13.2 23 %43.4 10 %18.9 3.49 1.203 %69.81 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 28
بەهێزكردنی پەیوەندییەكان و هەماهەنگی و هاوكاری 

 .بەكاردەهێنێت نێوان كارمەندانی دامەزراوەكە

0 %0.0 8 %15.1 8 %15.1 28 %52.8 9 %17.0 3.72 0.928 %74.34 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 29
بەهێزكردنی توانستی كاركردنی كارمەندانی 
 دامەزراوەكە لە رێگەی پێدانی زانیاری و رێنمایی تایبەت

 .بەكاردەهێنێت

4 %7.5 11 %20.8 11 %20.8 15 %28.3 12 %22.6 3.38 1.259 %67.55 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 30
ئاراستەكردنی كارمەندانی دامەزراوەكە بۆ بەدیهێنانی 

 .ئامانج و بەرژوەندییەكانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

2 %3.8 10 %19.2 12 %23.1 21 %40.4 7 %13.5 3.40 1.071 %68.08 

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 31
گەیاندنی داواكاری و پێویستیەكانی كارمەندەكان بۆ 

 .بەكاردەهێنێت الیەنی بەرپرس

8 
%15.

1 
10 %18.9 10 %18.9 18 %34.0 7 %13.2 3.11 1.296 %62.26 

 كۆی گشتی
 

3.47 1.13 %69.44 
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بۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییەكان لەگەڵ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 26

 كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

كە هاوڕان  ( دەردەكەوێت، ئەو لێتوێژراوانەی15)(ی خشتەی26)بەسەرنجدان لە بڕگەی

ی بەپلە(، كە زۆرینەن و 28)( و بە دووبارەبوونەوەی53.8%)لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە ریژەی

توێژینەوە بە تەواوی هاوڕان لەگەل  ى(ی لێتوێژراو19.2%)ڕێژەییەكەم دێت. هەروەها 

بۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییەكان لەگەڵ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

ی دووەم دێت، لەگەڵ بەپلە( دووبارە بوونەوە 10)كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت، بە

(یە و بەپلەی 15.4%)يانكهڕێژه( یەكەن و 8)ئەوەشدا ئەوانەی هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە

( 9.6%)يانكهڕێژه( یەكەن 5)وەاوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوتەرسێیەم دێت. ئەو لێتوێژ

پەیوەندییە ی چوارەم دێت، هەرچی ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی بەپلە

بۆ وەاڵمدانەوەی داواكاری و فیدباكی جەماوەر  میدیای نوێئامرازەكانی  گشتییەكان

تۆمار كردووە و  ڕێژەی( دووبارەبوونەوە كەمترین 1)( و بە1.9%)يانكهڕێژهبەكاردەهێنێت، 

توێژینەوە لەگەڵ ئەم  ىهاوڕابونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەیلە پلەی پێنجەمە. 

(. لە 1.012)( و بە الدانی پێوانەیی3.73)(یە و ناوەندی ژمێریاریەكەی74.62%)بڕگەیە

پەیوەندییە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان رایان وایە 

وە توانیویەتی ئاڵوگۆڕی زانیارییەكان بكات میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  ەكانگشتیی

لەگەڵ كارمەندانی ناوەخۆی دامەزراوەكە كە ئەمەش زیاتر لە رێگەی ئەپەكانی چات كردنەوە 

 دەبێت.

بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان .27 

  لەگەڵ كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

هاوڕان لەگەڵ لێتوێژراو( 23)( دەردەكەوێت، كە15)( ی خشتەی27)بەسەیركردنی بڕگەی 

بەكاردەهێنێت بۆ بۆ ئەنجامدانی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 
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 ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەرمەندانی دامەزراوەكە پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ كا

( 18.9%)ڕێژەی(یەكەن و بە10)(، ئەوانەشی تەواو هاوڕای ئەو بڕگەیەن43.4%)دەكاتە

ی دووەم دێت. هەرچی ئەو یەكانەی توێژینەوە كە بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەم بڕگەیە بەپلە

ی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم بەپلە( دووبارەبوونەوە 9)(یە و بە17.0%)انڕێژەی

ی چوارەم دێت. ئەو بەپلە( 13.2%)ڕێژەی( یەكە و بە7)وەاڵمیان داوەتەوە بریتین لە

ی بەپلە( 7.5%)انڕێژەی(یەكە و 4)لێتوێژراوانەی بە تەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیە نین بریتین لە

( و ناوەندی 69.81%لە) سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە ڕێژەیپێنجەم دێت. 

(. لە ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان 1.203)( بە الدانی پێوانەیی3.49)ژمێرەییەكەی

لە رێگەی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە ان لێتوێژراودەردەكەوێت زۆرینەی 

دامەزراوەكەی وە توانیویەتی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ كارمەندانی نێوخۆیی میدیای نوێ

دەتوانێ لە گروپێك چاتێك لە هەر ئەپێكی  پەیوەندییە گشتییەكان نموونەدروست بكات، بۆ

چاتكردن بێت دروست بكات بەمەش گفتوگۆ لە نێوان سەرجەم كارمەندان دروست دەكات، 

توانیویەتی پەیوەندی  پەیوەندییە گشتییەكانئەمەش ئاماژەیەكی گرنگە بۆ ئەوەی پیشانی بدات 

لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای  نێوان كارمەندانی دامەزراوەكە دروست بكاتلە 

 . نوێ

بۆ بەهێزكردنی پەیوەندییەكان و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 28

 هەماهەنگی و هاوكاری نێوان كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت

هاوڕان لەگەڵ ئەوەی  لێتوێژراو( 28)، كەدەبێتەوەروون ( 15)( ی خشتەی28)لە بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ بۆ بەهێزكردنی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

ی یەكەم هاتووە بەپلەپەیوەندییەكان و هەماهەنگی و هاوكاری نێوان كارمەندانی دامەزراوەكە، 

توێژینەوە كە بەتەواوی هاوڕان لەگەل ئەم (، هەرچی ئەو یەكانەی 52.8%)دەكاتە ىكهڕێژه

ی دووەم دێت، هەروەها ئەوانەی بەپلە( دووبارەبوونەوە 9)(دێت بە17.0%)ڕێژەیبڕگەیە بە
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(یەكەن 7)ەكی یەكسان هاتووە كەڕێژەینازانم وەاڵمیان داوەتەوە لەگەڵ بۆچوونی هاوڕانیم بە

بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی ی سێیەم دێن. ئەو لێتوێژراوانەی بەپلە( 15.1%)ڕێژەیو بە

بەكاربێت بۆ بۆ بەهێزكردنی پەیوەندییەكان و هەماهەنگی و هاوكاری نێوان  میدیای نوێ

ەكی تۆمار نەكردووە. ڕێژەیەوە هیچ پەیوەندییە گشتییەكانكارمەندانی دامەزراوەكە لەالیەن 

( 3.72)ژمێرەییەكەی ( و ناوەندی74.34%سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە) ڕێژەی

دەردەكەوێت زۆرینەی  ەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە (. لە ئ0.928)بە الدانی پێوانەیی

وە توانیویەتی میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە ان لێتوێژراو

ی هەبێت لە بەهێزكردنی پەیوەندییەكان ودروستكردنی هەماهەنگی لە نێوان كارمەندانی ڕۆڵ

 لە ناو دامەزراوەكان كارا دەكات. پەیوەندییە گشتییەكانی ڕۆڵدامەزراوەكە، كە ئەمەش 

بۆ بەهێزكردنی توانستی كاركردنی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 29

 كارمەندانی دامەزراوەكە لە رێگەی پێدانی زانیاری و رێنمایی تایبەت بەكاردەهێنێت

هاوڕان  لێتوێژراو( 15)، كەروون دەبێتەوە( 15)( ی خشتەی29)بە وردبوونەوە لە بڕگەی

بۆ بەهێزكردنی توانستی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانلەگەڵ ئەوەی 

كاركردنی كارمەندانی دامەزراوەكە لە رێگەی پێدانی زانیاری و رێنمایی تایبەت بەكاردەهێنێت، 

(، هەرچی ئەو یەكانەی توێژینەوە كە بەتەواوی 28.3%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلە

ی دووەم دێت، بەپلەوە ( دووبارەبوونە12)(دێت بە22.6%)ڕێژەیهاوڕان لەگەل ئەم بڕگەیە بە

توێژینەوە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە لەگەڵ بۆچوونی  ىهەروەها ئەو یەكانەی لێتوێژراو

ی سێیەم دێن. بەپلە( 20.8%)ڕێژەی(یەكەن و بە11)ەكی یەكسان هاتووە كەڕێژەیهاوڕانیم بە

ەهێزكردنی بەكاربێت ب میدیای نوێئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 

توانستی كاركردنی كارمەندانی دامەزراوەكە لە رێگەی پێدانی زانیاری و رێنمایی تایبەت 

 ڕێژەیی چوارەم دێت. بەپلە( 7.5%)ىكهڕێژه(یەكەیە و 4)ەوەپەیوەندییە گشتییەكانلەالیەن 

( بە 3.38)ییەكەیە( و ناوەندی ژمێر67.55%سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە)
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دەردەكەوێت زۆرینەی  ەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە(. لە ئ1.259)الدانی پێوانەیی

ی هەیە ڕۆڵوە میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە ان لێتوێژراو

لە بەهێزكردنی توانستی كاركردنی كارمەندانی دامەزراوەكە لە رێگەی پێدانی زانیاری و 

بە ستافی دامەزراوەكە، كە ئەمەش زۆرجار دەكرێت لە رێگەی كۆرس و وانە  رێنمایی تایبەت

 ئۆناڵینەكانەوە بكرێت بۆ ستافەكە، كە بەم هەنگاوە دەتوانرێ ستافێكی كاراتر بەرهەم بهێنرێت.

بۆ ئاراستەكردنی كارمەندانی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 30

 ئامانج و بەرژوەندییەكانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێتدامەزراوەكە بۆ بەدیهێنانی 

هاوڕان لەگەڵ لێتوێژراو( 21)( دەردەكەوێت، كە15)( ی خشتەی30)بەسەیركردنی بڕگەی

بەكاردەهێنێت بۆ ئاراستەكردنی  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

ی یەكەم بەپلەكارمەندانی دامەزراوەكە بۆ بەدیهێنانی ئامانج و بەرژوەندییەكانی دامەزراوەكە 

(، ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە بریتین 40.4%)دەكاتە ىكهڕێژههاتووە 

ی هاوڕای ئەو بڕگەیە ی دووەم دێت، ئەوانەشبەپلە( 23.1%)ڕێژەی( یەكە و بە12)لە

ی سێیەم دێت. هەرچی ئەو یەكانەی توێژینەوە كە بەپلە( 19.2%)ڕێژەی(یەكەن و بە10)نین

ی بەپلە( دووبارەبوونەوە، 7)(یە و بە13.5%)انڕێژەیبەتەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەم بڕگەیە 

( یەكە و 2)چوارەم دێت. ئەو لێتوێژراوانەی بە تەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیە نین بریتین لە

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتییە  ڕێژەیی پێنجەم دێت. بەپلە(یە 3.8%)انڕێژەی

(. لە ئەنجامی ئەو 1.071)( بە الدانی پێوانەیی3.40)ییەكەیە( و ناوەندی ژمێر68.08%لە)

پەیوەندییە هاوڕان لەگەڵ ئەوەی لێتوێژراوژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی 

دەتوانێت كارمەندانی دامەزراوەكە بۆ  میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی  انگشتییەك

 بەدیهێنانی ئامانج و بەرژوەندییەكانی دامەزراوەكە ئاڕاستەبكات.

بۆ گەیاندنی داواكاری و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 31

 پێویستییەكانی كارمەندەكان بۆ الیەنی بەرپرس بەكاردەهێنێت
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هاوڕان لێتوێژراو( 18)، كەروون دەبێتەوە( 15)(ی خشتەی31)بە وردبوونەوە لە بڕگەی

بۆ گەیاندنی داواكاری و  میدیای نوێئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانلەگەڵ ئەوەی 

 ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەپێویستییەكانی كارمەندەكان بۆ الیەنی بەرپرس بەكاردەهێنێت، 

توێژینەوە بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە  ى(، هەرچی ئەو یەكانەی لێتوێژراو34.0%)دەكاتە

( 18.9%)ڕێژەیبە(یەكەن و 10)ەكی یەكسان هاتووە كەڕێژەیلەگەڵ بۆچوونی هاوڕانیم بە

ی دووەم دێن ئەو یەكانەی توێژینەوە كە بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەم بڕگەیە بەپلە

ی سێیەم دێت، هەروەها. ئەو بەپلە( دووبارەبوونەوە 8)(دێت بە15.1%)ڕێژەیبە

بەكاربێت بۆ گەیاندنی داواكاری  میدیای نوێلێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

(یەكەیە 7)ەوەپەیوەندییە گشتییەكانو پێویستیەكانی كارمەندەكان بۆ الیەنی بەرپرس لەالیەن 

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە  ڕێژەیی چوارەم دێت. بەپلە( 13.2%)ىكهڕێژهو 

(. لە ئەنجامی ئەو 1.296)( بە الدانی پێوانەیی3.11)ییەكەیە( و ناوەندی ژمێر62.26%لە)

 پەیوەندییە گشتییەكانپێیان وایە لێتوێژراوژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی 

داواكاری و پێویستی و گلەییەكانی كارمەندانی  میدیای نوێلە رێگەی ئامرازەكانی 

دەبێتە نێوانێك لە نێوان  پەیوەندییە گشتییەكاندامەزراوەكە بۆ الیەنی بەرپرس بەمەش 

 كارمەندان و دامەزراوە بااڵكان لە چارەسەركردنی كێشەی ستافی دامەزراوەكە.

( دەبینین بەكارهێنانی 15)بە تێبینی كردن لە كۆی دەرئەنجامی بڕگەكانی خشتەی

ەگەڵ كارمەندانی دامەزراوەكە ەكان لیبۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری میدیای نوێئامرازەكانی 

ی بڕگەكان ڕێژە( لەگەڵ ئەوەی كە 74.62%)ی هاوڕابوونی تۆماركردووە كەڕێژەزۆرترین 

پەیوەندییە ی هاوڕابوون بەرزە تیایاندا، بەمەش دەگەینە ئەو ئەنجامەی ڕێژەلەیەكەوە نزیكە و 

پەیوەندییەكی پتەو و  میدیای نوێدەتوانێت لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  گشتییەكان

 چاالكهەماهەنگی لەگەڵ كارمەندانی دامەزراوەكەی دروست بكات و بتوانێت ستافێكی كارا و 

 بەرهەمبهێنێت.
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 . دەسنیشانكردنی ئەو ئاستەنگانەی دێنە بەردەم پەیوەندییەگشتییەكان لەكاتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ 16
  

 كاتئاستەنگانەی بەردەم پەیوەندییەگشتییەكان لەكاتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ ديار ده 16خشتەی
 

 بڕگەكان
هاوڕا تەواو 

 واو هاوڕامته هاوڕام نازانم هاوڕا نيم نيم
ناوەندی 

 یەیژمێر
دانی ال  

 پیوانەیی
 رێژەی سەدی
 هاوڕابوون

    % ژ % ژ % ژ % ژ % ژ
.نەزانینی زمان بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم 32

 71.11% 1.254 3.56 24.1% 13 42.6% 23 3.7% 2 24.1% 13 5.6% 3 كاری پەیوەندییەگشتییەكان

.نەشارەزایی لە تەكنیكەكانی 33
ئامرازەكانی  میدیای نوێ بۆتە ئاستەنگ 

 لەبەردەم كاری پەیوەندییەگشتییەكان
7 13.0% 8 %14.8 3 %5.6 26 %48.1 10 %18.5 3.44 1.313 %68.89 

نەبوونی بودجەی پێویست بۆتە  34
ئاستەنگ لەبەردەم بەكارهێنانی 

ئامرازەكانی میدیای نوێ لە كاری 
 پەیوەندییەگشتییەكان

1 %1.9 4 %7.4 7 %13.0 28 %51.9 14 %25.9 3.93 0.929 %78.52 

. بایەخ پێنەدانی دامەزراوەكە بە رۆڵی 35
پەیوەندییەگشتییەكان بۆتە ئاستەنگ 
 لەبەردەم كاری پەیوەندییەگشتییەكان

2 %3.8 8 %15.4 7 %13.5 19 %36.5 16 %30.8 3.75 1.169 %75.00 

 73.38% 1.17 3.67  كۆی گشتی
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 پەیوەندییە گشتییەكاننەزانینی زمان بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری . 32

( لێتوێژراو هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 23)، كەروون دەبێتەوە( 16)( ی خشتەی32)لە بڕگەی

ی یەكەم هاتووە بەپلە، پەیوەندییە گشتییەكاننەزانینی زمان بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری 

(، هەرچی ئەو لێتوێژراوانەی كە بەتەواوی هاوڕان و هاوڕانین لەگەڵ 42.6%)دەكاتە ىكهڕێژه

ی دووەم بەپلە( دووبارەبوونەوە 13)( بە24.1%)هاتووە بریتییە لە ڕێژەئەم بڕگەیە بەهەمان 

دێن، ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی نەزانینی زمان گرفت بۆ كارمەندی 

( لە پلەی سێیەم دێت. 5.6%)یڕێژە( لێتوێژراون و بە 3)دروست بكات پەیوەندییە گشتییەكان

ی بەپلە( 3.7%)ڕێژەی(لێتوێژراون و بە2)هەروەها ئەوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە

( و ناوەندی 71.11%سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە) ڕێژەیوارەم دێن. چ

(. لە ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان 1.254)( بە الدانی پێوانەیی3.56)ییەكەیەژمێر

دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان پێیان وایە نەزانینی زمانی زیاتر لە زمانی دایك گرفت بۆ 

 پەیوەندییە گشتییەكاندروست دەكات، ئەمەش لەبەر ئەوەی  پەیوەندییە گشتییەكانكارمەندانی 

پەیوەندییە كۆنتاكت و كار لەگەڵ رێكخراوە بیانییەكان دەكات بەمەش گەر كارمەندی 

 زمانی پێویست نەزانێت دەبێتە گرفت لەبەر دەم كارەكەی. گشتییەكان

بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری  یای نوێمیدنەشارەزایی لە تەكنیكەكانی ئامرازەكانی . 33

  پەیوەندییە گشتییەكان

( دەردەكەوێت، ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان 16)(ی خشتەی33)بەسەرنجدان لە بڕگەی

ی بەپلە(، كە زۆرینەن و 26)( و بە دووبارەبوونەوەی48.1%)لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە ریژەی

(ی لێتوێژراوان بە تەواوی هاوڕان لەگەل ئەوەی 19.2%)ڕێژەییەكەم دێت. هەروەها 

پەیوەندییە بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری  میدیای نوێنەشارەزایی لە تەكنیكەكانی ئامرازەكانی 

ی دووەم دێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی هاوڕانین بەپلە( دووبارە بوونەوە 10)، بەگشتییەكان

(یە و بەپلەی سێیەم دێت.، هەرچی ئەو 14.8%)يانكهڕێژه( یەكەن و 8)لەگەڵ ئەم بڕگەیە
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لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی نەشارەزایی لە تەكنیكەكانی ئامرازەكانی 

( و 13.0%)يانكهڕێژه، پەیوەندییە گشتییەكانببێتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری  میدیای نوێ

ی تۆماركردووە ڕێژەم كەمترین ( دووبارەبوونەوە لە پلەی چوارەم دێت. وەاڵمی نازان7بە)

 ىهاوڕابونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەی( لە پلەی پێنجەمە. 3)( و دووبارەبوونەوەی5.6%)كە

( و بە الدانی 3.73)یەكەیەی(یە و ناوەندی ژمێر74.62%)توێژینەوە لەگەڵ ئەم بڕگەیە

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان 1.012)پێوانەیی

الیەن كارمەندی  میدیای نوێرایان وایە نەشارەزایی لە تەكنیكەكانی میدیای ئامرازەكانی 

پەیوەندییە دەبێتە هۆی دروست بوونی گرفت لەبەردەم كاری  پەیوەندییە گشتییەكان

لە  پەیوەندییە گشتییەكان، چونكە رەنگە لە ئەنجامی نەشارەزایی كارمەندی گشتییەكان

توشی مەترسی ببێت وەك دروست بوونی كێشە بۆ سكیوریتی و  میدیای نوێئامرازەكانی 

پاراستی الپەڕەكە، یاخود باڵوبوونەوەی خۆنەویستی هەر زانیارییەك لە ئەنجامی نەزانینی 

 بەكارهێنانەوە.

میدیای جەی پێویست بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم بەكارهێنانی ئامرازەكانی نەبوونی بود. 34

 پەیوەندییە گشتییەكانلە كاری  نوێ

( لێتویژراو هاوڕان لەگەڵ 28)( دەردەكەوێت، كە16)( ی خشتەی34)بەسەیركردنی بڕگەی

میدیای ئەوەی نەبوونی بودجەی پێویست بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

(، 51.9%)دەكاتە ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلە پەیوەندییە گشتییەكانلە كاری  ێنو

ی دووەم بەپلە( 25.9%)ڕێژەی( لێتوێژراون و بە14)ئەوانەشی تەواو هاوڕای ئەو بڕگەیەن

( 13.0%)ڕێژەی( یەكە و بە7)دێت. هەرچی ئەوانەشی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە بریتین لە

(یەكە و 4)ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕای ئەو بڕگەیە نین بریتین لەی سێیەم دێت. بەپلە

ی چوارەم دێت. لەگەڵ ئەوەش ئەو لیتویژراوانەی بەتەواوی هاوڕانین بەپلە( %7.5)انڕێژەی

( لێتوێژراوە و 1)پەیوەندییە گشتییەكانلەگەڵ ئەوەی نەبونی بودجە ببێتە گرفت لەبەردەم 
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( و ناوەندی 78.52%وون بۆ ئەم بڕگەیە بریتیە لە)سەدی هاوڕاب ڕێژەی(. 1.9%)ىكهڕێژه

(. لە ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان 0.929)( بە الدانی پێوانەیی3.93)ییەكەیەژمێر

پێیان وایە نەبوونی بودجەی پێویست بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم لێتوێژراودەردەكەوێت زۆرینەی 

 پەیوەندییە گشتییەكانلە كاری  میدیای نوێبۆتە ئاستەنگ لەبەردەم بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

لەبەر ئەوەی دابین كردنی ئینتەرنێت و ئامێر و كەرەستەكان بۆ تەواوی دامەزراوەكە و 

ێتۆوركینگەوە پێویستی بە الیەنی دارایی گونجاو بەیەكەوە بەستنەوەی لە رێگەی تۆڕێكی ن

ناتوانێ بەشێوەیەكی پێویست ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانهەیە گەر بەردەست نەبێت 

 بەكاربهێنێت بۆ كارەكانی. میدیای نوێ

بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم  پەیوەندییە گشتییەكانی ڕۆڵ. بایەخ پێنەدانی دامەزراوەكە بە 35

 پەیوەندییە گشتییەكانكاری 

( دەردەكەوێت، ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان 16)(ی خشتەی35)بەسەرنجدان لە بڕگەی

ی بەپلە(، كە زۆرینەن و 19)( و بەدووبارەبوونەوەی36.5%لەگەڵ ئەم بڕگەیە بەڕێژەيى)

(ی لێتوێژراوان بە تەواوی هاوڕان لەگەل ئەوەی. بایەخ 30.8%)ڕێژەییەكەم دێت. هەروەها 

پەیوەندییە بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری  پەیوەندییە گشتییەكانی ڕۆڵێنەدانی دامەزراوەكە بەپ

ی دووەم دێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی هاوڕانین بەپلە( دووبارە بوونەوە 16)، بەگشتییەكان

(یە و بەپلەی سێیەم دێت. ئەو لێتوێژاوانەی 15.4%)يانكهڕێژه( یەكەن و 8)لەگەڵ ئەم بڕگەیە

ی چوارەم دێت، هەرچی ئەو بەپلە( 13.5%)يانكهڕێژه( یەكەن 7)بە نازانم وەاڵمیان داوتەوە

ی ڕۆڵلێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی بایەخ پێنەدانی دامەزراوەكە بە 

، پەیوەندییە گشتییەكانبۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری  پەیوەندییە گشتییەكان

تۆمار كردووە و لە پلەی  ڕێژەی( دووبارەبوونەوە كەمترین 2)( و بە3.8%)يانكهڕێژه

(یە و ناوەندی 75.00%)هاوڕابونی كۆی لێتویژراوان لەگەڵ ئەم بڕگەیە ڕێژەیپێنجەمە. 

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو بۆمان 1.169)( و بە الدانی پێوانەیی3.75)یەكەیەیژمێر
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 پەیوەندییە گشتییەكانی ڕۆڵنەدانی دامەزراوەكە بە ئەرك و  گرنگیدەردەكەوێت كە بەهۆی 

، ئەمەش وادەكات بەشی پەیوەندییە گشتییەكانلە دامەزراوەكە بۆتە هۆی بەربەست لەبەردەم 

زۆر پێداگر نەبێت بۆ ئەوەی سیستمی كاركردنی بكاتە ئەلیكترۆنی و  پەیوەندییە گشتییەكان

ەكانی ئەنجام بدات، چونكە لە هەر شوێن و وە كارمیدیای نوێلەرێگەی ئامرازەكانی 

دامەزراوەیەك گەر هاندان و پێزانین بۆ كار و بەشێك كەم بێت یاخود نەبێت دەبێتەو هۆی 

 كەمترخەمی ئەو بەشە لە جێبەجێكردنی ئەركەكانی.

( دەبینین زۆرینەی 16)بە تێبینی كردن لە دەرئەنجامی كۆی بڕگەكانی خشتەی

 پەیوەندییە گشتییەكانە نەبوونی بودجەی پێویست زۆرترین گرفت بۆ لێتوێژراوەكان پێیان وای

ی یەكەم دێت بە بەپلەدروست دەكات لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی مییدیا نوێ بۆ كارەكانی كە 

یەكی كەم ڕێژە( لەگەڵ ئەوەش كۆی بڕگەكانی تر بەچەند 78.52%)ی هاوڕابوونیڕێژە

( و بەناوەندی 73.38%)ئەم خشتەیە بریتیە لەی هاوڕابوون بۆ ڕێژەجیاوازن. كۆی گشتی 

یە دەری دەخات بەربەرست لەبەردەم ڕێژە( ئەمەش 1.17)( و الدانی پێوانەیی3.67)یەیژمێر

بەرزە و  ىكهڕێژه پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 

 كانیان روودەدات.بەربەستەكان زۆرن لەبەر ئەمە زۆرجار كەم و كوڕی لە كارە
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 . دەستنیشانكردنی لێكەوتەكانی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری پەیوەندییەگشتییەكان لە كارگێڕی گشتیدا17
 كاتلێكەوتەكانی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری پەیوەندییەگشتییەكان لە كارگێڕی گشتیدا ديار ده 17خشتەی

 بڕگەكان
هاوڕا تەواو 

ناوەندی  واو هاوڕامته هاوڕام نازانم هاوڕا نيم نيم
 یەیژمێر

دانی ال  
 پیوانەیی

 رێژەی سەدی
 هاوڕابوون

  % ژ % ژ % ژ % ژ % ژ
.بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری 36

پەیوەندییەگشتییەكان رۆڵی هەیە لە ئاسانكاری لە 
 بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە.

2 %3.7 1 %1.9 3 %5.6 26 %48.1 22 %40.7 4.20 0.919 %84.07 

. بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری 37
پەیوەندییەگشتییەكان رۆڵی هەیە لە بەرەو پێشبردنی 

 دامەزراوەكە.
2 %3.7 4 %7.4 2 %3.7 27 %50.0 19 %35.2 4.06 1.017 %81.11 

. لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ 38
بۆ كاری پەیوەندییەگشتییەكان  دەتوانرێ ببێتە هۆی 

راكێشانی رێكخراوە بیانیەكان و سود وەرگرتن 
 لێیان.

2 %3.7 6 %11.1 4 %7.4 21 %38.9 21 %38.9 3.98 1.124 %79.63 

. لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ 39
ندییەگشتییەكان دەتوانێ پەیوەندی وكارلێكی پەیوە

زیاتر لە نێوان بەشە جیاوازەكانی دامەزراوەكەی 
 دروست بكات.

3 %5.6 6 %11.1 4 %7.4 20 %37.0 21 %38.9 3.93 1.195 %78.52 

. پەیوەندییەگشتییەكان لە رێگەی بەكارهێنانی 40
ئامرازەكانی میدیای نوێ دەتوانێ پشتگیری 

 دامەزراوە بااڵكانی حكومەت بۆخۆی دەستەبەربكات
2 %3.7 7 %13.0 8 %14.8 22 %40.7 15 %27.8 3.76 1.115 %75.19 

 74.28% 1.09 3.71   كۆى گشتى 
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ی هەیە لە ڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی . 36

 ئاسانكاری لە بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە.

هاوڕان لەگەڵ  لێتوێژراو( 26)( دەردەكەوێت، كە17)( ی خشتەی36)بەسەیركردنی بڕگەی

ی هەیە لە ڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێئەوەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

( لە پلەی یەكەم دێت، هەرچی 48.1%)یڕێژەئاسانكاری لە بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە، بە

( دووبارەبوونەوە، 22)(یە و بە40.7%)انڕێژەیئەوانەی بەتەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەم بڕگەیە 

ژراو و ێتوێ( ل3)ی دووەم دێت، ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە بریتین لەبەپلە

(یەكەن 3)ی سێیەم دێت، ئەوانەشی بەتەواوی هاوڕای ئەو بڕگەیە نینبەپلە( 5.6%)ڕێژەیبە

بڕگەیە نین بریتین ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕای ئەو  ی چوارەم دێت.بەپلە( 3.7%)ڕێژەیو بە

سەدی هاوڕابوون بۆ ئەم  ڕێژەیی پێنجەم دێت. بەپلە(یە 1.9%)ڕێژەی( لێتویژراو و 1)لە

(. لە 0.919)( بە الدانی پێوانەیی4.20)ژمێرەییەكەی( و ناوەندی 84.07%بڕگەیە بریتییە لە)

 ئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان پێیان وایە

ی هەبێ لە ڕۆڵدەتوانێ  میدیای نوێلە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

ئاسانتر بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە، چونكە زۆرینەی پەیوەندی و گەیاندنی زانیارییەكان و 

وەك ئەپەكانی چات و فەیسوك  میدیای نوێرێكخستنی كۆبوونەوەكان لە رێگەی ئامرازەكانی 

 و تەواوی ئامرازەكانی تر دەكرێت كە كات و تێچوو بۆ دامەزراوەكە دەگەڕێنێتەوە.

ی هەیە لە ڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێ. بەكارهێنانی ئامرازەكانی 37

 بەرەو پێشبردنی دامەزراوەكە

ئەو لێتوێژراوانەی كە هاوڕان  ( دەردەكەوێت،17)(ی خشتەی37)بەسەرنجدان لە بڕگەی

ی بەپلە(، كە زۆرینەن و 27)( و بە دووبارەبوونەوەی50.0%)لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە ریژەی

(ی لێتوێژراوان بە تەواوی هاوڕان لەگەل ئەوەی 35.2%)ڕێژەییەكەم دێت. هەروەها 

ی هەیە لە بەرەو ڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 
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ی دووەم دێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی بەپلە( دووبارە بوونەوە 19)پێشبردنی دامەزراوەكە، بە

(یە و بەپلەی سێیەم دێت.، 7.4%)يانكهڕێژه(لێتوێژراون و 4)هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە

داوەتەوە  هەرچی ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم و دەستەواژەی بەتەواوی هاوڕانیم وەاڵمیان

هاوڕابونی  ڕێژەی( دووبارەبوونەوە لە پلەی چوارەم دێن. 2(، بە)3.7%)یان یەكسانە كەڕێژە

( و بە الدانی 3.98)یەكەیەیدی ژمێر(یە و ناوەن81.11%)كۆی لێتویژراوان لەگەڵ ئەم بڕگەیە

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتوێژراوان 1.124)پێوانەیی

ی ڕۆڵ پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كارەكانی  میدیای نوێرایان وایە بەكارهێنانی ئامرازەكانی 

پێشبردنی دامەزراوەكە، چونكە ئامرازەكانی میدیا نوێ بەردەوام لە پەرەسەندن  هەیە لەبەرەو

بەشێوەیەكی بەردەوام لە پرۆسەی بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە بەكاربێت ئەوا دان بۆیە گەر 

 تەواوی دامەزراوەكە بەرەوپێش دەچێت.

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێ. لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی 38

 وەرگرتن لێیان سوودكان و نییەدەتوانرێ ببێتە هۆی راكێشانی رێكخراوەبیا

( دەردەكەوێت ئەو لێتوێژراوانەی هاوڕان و بەتەواوی هاوڕان 38)( و بڕگەی17)لەخشتەی

( 21)(و بە دووبارەبوونەوەی38.9%)ەكی یەكسان هاتووە بریتیە لەڕێژەیلەگەل ئەم بڕگەیە بە

ی دووەم ئەو لێتوێژراوانە دێت كە هاوڕانین لەگەڵ ئەوەی لە رێگەی بەپلەلە پلەی یەكەمن، 

دەتوانرێ ببێتەهۆی  پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی 

( لێتوێژراوە و 9)وەرگرتن لێیان كە ژمارەیان سوودكان و نییەبیا راكێشانی رێكخراوە

( لێتوێژراون و 4)ە نازانم وەاڵمیان داوەتەوە(یە هەرچی ئەوانەی ب11.1%)ىكهڕێژه

ی سێیەم دێت. هەروەها ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕای ئەو بەپلە( 7.4%)ڕێژەیبە

سەدی  ڕێژەیی چوارەم دێت. بەپلە( %3.7)ڕێژەی( یەكە و بە2)بڕگەیە نین بریتین لە

(. بە 1.124)بەالدانی پێوانەیی( یە و 3.98)ژمێرەییەكەییە ناوەندی (79.63%)هاوڕابونەكەی

ی یەكەم لە لێتوێژراوان پێیان بەپلەسەرنجدان لە ژمارەكانی سەروو بۆمان دەردەكەوێت كە 
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وەربگرێت بۆ راكێشانی  میدیای نوێلە ئامرازەكانی  سووددەتوانێ  پەیوەندییە گشتییەكانوایە 

وەرگرتن لێیان چونكە لەو رێگەیەوە ئاسانتر دەتوانێ  سوودكان و نییەبیا رێكخراوە

 نموونەی دامەزراوەكە قەناعەتیان پێبهێنێت. بۆسوودپەیوەندییان لەگەڵ ببەستێت و بۆ 

لەو  سوودزۆرجار لە رێگەی ڤیدیۆ كۆنفرانس و یاخود كۆرس و خولە ئۆناڵینەكان دەتوانێ 

 رێكخراوو پێكهاتە بیانیانە وەربگرێت.

دەتوانێ  پەیوەندییە گشتییەكان میدیای نوێی بەكارهێنانی ئامرازەكانی . لە رێگە39

 پەیوەندی وكارلێكی زیاتر لە نێوان بەشە جیاوازەكانی دامەزراوەكەی دروست بكات

( دەردەكەوێت، ئەو لێتوێژراوانەی كە بەتەواوی 17)(ی خشتەی39)بەسەرنجدان لە بڕگەی

ی یەكەم بەپلە(، كە 21)و بە دووبارەبوونەوەی (38.9%)هاوڕان لەگەڵ ئەم بڕگەیە بە ریژەی

(ی لێتوێژراوان هاوڕان لەگەل ئەوەی لە رێگەی بەكارهێنانی 37.0%)یڕێژەدێت. هەروەها 

دەتوانێ پەیوەندی وكارلێكی زیاتر لە نێوان  پەیوەندییە گشتییەكان میدیای نوێئامرازەكانی 

ی دووەم بەپلەدووبارە بوونەوە ( 20)بەشە جیاوازەكانی دامەزراوەكەی دروست بكات، بە

( لێتوێژراون و 6)دێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی هاوڕانین لەگەڵ ئەم بڕگەیە

(یە و بەپلەی سێیەم دێت.، هەرچی ئەو لێتوێژراوانەی بە نازانم وەاڵمیان 11.1%)يانكهڕێژه

ەی (یە و بەپلەی چوارەم دێت. هەرچی ئەوان7.4%)( لێتوێژراون و ریژەكەی4)داوەتەوە

دەتوانێ لە رێگەی بەكارهێنانی  پەیوەندییە گشتییەكانبەتەواوی هاوڕا نین لەگەڵ ئەوەی 

پەیوەندی وكارلێكی زیاتر لە نێوان بەشە جیاوازەكانی دامەزراوەكەی  میدیای نوێئامرازەكانی 

ی پێنجەم بەپلە ڕێژە( دووبارەبوونەوە بەكەمترین 37( و بە)5.6%)يانكهڕێژهدروست بكات 

(یە و 78.52%)توێژینەوە لەگەڵ ئەم بڕگەیە ىهاوڕابوونی كۆی لێتوێژراو ڕێژەیدێت.. 

(. لە ئەنجامی ژمارەكانی سەروو 1.195)( و بە الدانی پێوانەیی3.93)یەكەیەیندی ژمێرناوە

لە ڕیگەی  پەیوەندییە گشتییەكانبۆمان دەردەكەوێت زۆرینەی لێتویژراوان پێیان وایە 

بەشە جیاوازەكان دروست بكات  لە نێواندەتوانێت كارلێكی زیاتر  میدیای نوێنی ئامرازەكا
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ەكی چاالکیدەتوانی لە رێگەی گروپ چات كەزۆرجار ئەمە بۆ كارێكی دیاریكراو یان  نموونەبۆ

تایبەت دروست دەكرێت كە كارمەندی بەشەجیاوازەكان بتوانن لە پەیوەندی زیاتر دابن لەگەڵ 

 یەكتر.

دەتوانێ  میدیای نوێلە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان. 40

 بۆخۆی دەستەبەربكات حكوومەتپشتگیری دامەزراوە بااڵكانی 

( لێتوێژراو هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 22)كە روون دەبێتەوە( 17)خشتەی (40)لەبڕگەی

دەتوانێ پشتگیری  میدیای نوێلەرێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكان

 ىكهڕێژهی یەكەم هاتووە بەپلەبۆخۆی دەستەبەربكات،  حكوومەتدامەزراوە بااڵكانی 

(، هەرچی ئەو لێتوێژراوانەی كە بەتەواوی هاوڕان لەگەڵ ئەم بڕگەیە بریتییە 40.7%)دەكاتە

بە نازانم وەاڵمیان ی دووەم دێن، ئەو لێتوێژراوانەی بەپلە( 27.8%)یڕێژە( لێتوێژراو بە 15)لە

ی سێیەم دێن. ئەوانەشی هاوڕا نین لەگەڵ بەپلە( 14.8%)ڕێژەی(لێتوێژراون و بە8)داوەتەوە

دەتوانێ  میدیای نوێلە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی  پەیوەندییە گشتییەكانئەوەی 

( لێتوێژراون و بە 7)بۆخۆی دەستەبەربكات حكوومەتپشتگیری دامەزراوە بااڵكانی 

( لە پلەی چوارەم دێت. هەروەها ئەو لێتوێژراوانەی بەتەواوی هاوڕای ئەو 13.0%)یەڕێژ

ی بەپلە( دووبارەبوونەوە 2)( و3.7%)ی تۆماركردووە بریتییە لەڕێژەبڕگەیە نین كەمترین 

( و ناوەندی 75.19%) لە ەیسەدی هاوڕابوون بۆ ئەم بڕگەیە بریتی ڕێژەیپێنجەم دێت. 

(. لەئەنجامی ئەو ژمارانەی سەرەوە بۆمان 1.115)بەالدانی پێوانەیی( 3.76)ژمێرەییەكەی

پەیوەندییە بۆ كاری  میدیای نوێبەكارهێنانی ئامرازەكانی ) كە دەلێت 36دەردەكەوێت بڕگەی 

ی ڕێژەی هەیە لە ئاسانكاری لە بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە( زۆرترین ڕۆڵ گشتییەكان

( بەمەش بۆمان دەردەكەوێت كە كارمەندانی 84.07%)لەهاوڕابوونی تۆماركردووە و برتییە

ئاسانكاری  پەیوەندییە گشتییەكانوە  میدیای نوێپێیان وایە لە رێگەی  پەیوەندییە گشتییەكان

 میدیای نوێپێگەی  گرنگیئاماژەیە بۆ شتر بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە، كەكردوە بۆ با
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تویژراوان لەهەمبەر لێ هاورابوونی ڕێژەلەپرۆسەی بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە. كۆی گشتی 

( و 74.28%)بریتییە لە گشتیدا کارگێڕیلە  میدیای نوێبوونی لێكەوتەكانی ئامرازەكانی 

زۆرە بۆ ئەوەی پیشانی  یەكیڕێژە(، كە 1.09)( و الدانی پێوانەیی3.71)ژمێرەییەكەیناوەندی 

زۆری هەیە لە پرۆسەی اریگەری لێكەوت و ك میدیای نوێكارهێنانی ئامرازەكانی بەبدات 

 وەبردنی دامەزراوەكان لە كارگێری گشتیدا.ێبەڕ
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 ەنجامەكانئدەر

دوای كۆكردنەوەی زانیاری و داتاكانی خشتەكانی توێژینەوەكە و خستنەڕوویان و 

شیكردنەوەیان بەبەكارهێنانی چەندین رێگە و میتۆدی شرۆڤەكاری و ئاماری، توێژینەوەكە بە 

دەرەنجامی زانستی گەیشت، لێرەدا گرینگترین دەرەنجامەكانی توژینەوەكە چەندین 

 دەخەینەڕوو:

 امرازەكانی میدیای نوێ بەكاردێنن بە رێژەی جیاواز.تەواوی لێتوێژراوان ئ .5

زۆرینەی لێتوێژراوان شارەزاییان هەیە لە بە كارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ  .6

 تی جیاواز.بەئاس پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كاری 

لە نێوان كۆی ئامرازەكانی میدیای نوێ فەیسبووك بە زۆرترین رێژە بەكاردێت بۆ  .7

كاری پەیوەندییە گشتییەكان لە الیەن كارمەندەكانیانەوە، بە پلەی دووەم ئەپەكانی 

 چات كردن دێت بەاڵم كەمترین ئامرازی بەكارهاتوو بریتییە لە پۆدكاست 

ەی فەرمی ەكەن لە بەڕێوەبردنی الپەڕزۆرینەی لێتوێژراوان بەشداری د .8

 گی بەو نامە و كۆمینتانە نادەن كە ئاڕاستەیان دەكرێت.بەاڵم گرین دامەزراوەكانیان

 لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان پەیوەندییە گشتییەكانبەشی  .9

بە پلەی یەكەم  انبۆ جێبەجێكردنی ئەركەكانیازەكانی میدیای نوێ بەكاردەهێنن ئامر

 بە پلەی دووەم. یەو ئەنجامدانی توێژینەوە ەبۆ دروستكردنی پەیوەندییەكان

لە كاتی  پەیوەندییە گشتییەكانگرینگترین ئەو ئاستەنگانەی دێنە بەردەم  .10

نەزانینی زمان، كارامەیی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بریتین لە )

نی میدیای نوێ، نەبوونی بودجەی پێویست، نەشارەزایی لە تەكنیكەكانی ئامرازەكا

بودجەی  نەبوونیكە  .پەیوەندییە گشتییەكانپاڵشتی نەكردنی دامەزراوەكە لە 

 دادەنرێت. بەرچاوترین ئاستەنگبە  بۆ بەشی پەیوەندییە گشتییەكان پێویست
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ئامرازەكانی میدیای  پەیوەندییە گشتییەكانزۆرترینی لیتویژراوان پێیان وایە  .11

 دامەزراوەكە بەكاردەهینیت. چاالکیاڵوكردنەوەی نوێ بۆ ب

ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیاریەكان لەگەڵ بەكارهێنانی  .12

زۆرترین رێژەی لە الیەن پەیوندییەگشتییەكانەوە  كارمەندانی دامەزراوەكە

 .هاوڕابوونی تۆماركردووە

هەیە لە ئەرێنی  كاریگەریەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ لێكەوت و ب .13

 .وەبردنی دامەزراوەكان لە كارگێری گشتیداێپرۆسەی بەڕ

ی ئاڵوگۆڕی لە نێوان پەیوەندییەكئامرازەكانی میدیای نوێ  .14

 .ان و كارمەندانی دامەزراوەكە دروست كردووەییەكپەیوەندییەگشت

 لە كۆی شیكردنەوەی داتاكان ئەوە روون دەبێتەوە پەیوەندییەكی ئاڵوگۆڕ لە .15

نێوان پەیوەندییەگشنییەكان و جەماوەری دەرەكی هەیە لە رێگەی ئامرازەكانی 

 میدیای نوێ.

بۆ باشتر  پەیوەندییە گشتییەكانئاسانكاری كردوە ئامرازەكانی میدیای نوێ  .16

بەڕێوەبردنی كاری پەیوەندییەگشتییەكان لە وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی 

 پرۆسەی بەڕێوەبردنی گشتیدا هەبووە.كوردستان، ئەوەش كاریگەری لەسەر 
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 پێشنییازەكان

 لە سۆنگەی ئەو ئەنجامانەی توێژەر پێی گەیشتوە كۆمەڵێك پێشنیاز دەخاتە روو:

و فراوانتركردنی كارەكەیان لە رێگەی  پەیوەندییە گشتییەكانبۆ زیاتر كارا بونی  .4

بایەخ بە رۆڵ و ئەركی  پێشنیار دەكەم كە دامەزراوەكانئامرازەكانی میدیای نوێ، 

 .بدەن و زیاتر پاڵپشتیان بكەن پەیوەندییە گشتییەكان

پێشنیار دەكەم كە هۆبەی پەیوەندییەگشتییەكان لە هەموو فەرمانگەكانی حكومەتی  .5

هەرێمی كوردستان لە ناو پەیكەری كارگێڕی جێگیر بكرێن و بودجەی پێویست بۆ 

 .ئەنجامدانی كارەكانیان تەرخان بكرێت

پەیوەندییە كەسانی پسپۆڕ و شارەزا لەبەشی  ار دەكەم بۆ دامەزراوەكان كەپێشنی .6

تی بەكارهێنان نییەو تاڕادەیەكی باش شارەزاییان هەبێت لە چۆ دابمەزرێنێن گشتییەكان

وەرگرتنی زیاتر لە ئامرازەكانی میدیای نوێ لە پێناو بەدەستهێنانی  سوودو 

 بەرژەوەندی دامەزراوەكە. 

راهێنانی تایبەت بۆ بونیاتنانی توانا  خول و سیمینارو ۆركشۆپیكە پێشنیار دەكەم  .7

 پەیوەندییە گشتییەكانبۆ كارمەندانی مرۆییەكان لە بواری پەیوەندییەگشتییەكان 

وەرگرتنی زیاتر  سوودتی بەكارهێنان و نییەبكرێتەوە بۆ زیاتر شارەزابوونیان لە چۆ

 لە ئامرازەكانی میدیای نوێ.

پەیوەندییە ، ئازادی بدا بە بەشی ارگێڕی بااڵ لە دامەزراوەكانكپێشنیار دەكەم   .8

و تەنانەت هاوكار بێت لەگەڵیان لە دروستكردنی پەیوەندی و هەماهەنگی  گشتییەكان

 وەكوولەگەڵ كارمەندانی نێوخۆی دامەزراوەكەو جەماوەری دەرەكی بەگشتی، تا

 بتوانێت باشتر بە رۆڵی خۆی هەستێت. پەیوەندییە گشتییەكان
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 1پاشكۆی 

 

 ( وهفۆرمی راپرسی توێژینه  ری راستیی )پێوهخشته
 

 51ر= كانی پێوهواوی برگهی تهژماره
 5ی پسپۆران= ژماره

 ی پسپۆران( ژماره× ركانی پێوهی برگهكان= ) ژمارهكۆی گشتی برگه یهم شێوهبه
51×5 =255 

 8كان= نادروسته ی برگه، ژماره 247كان= ی برگه دروستهژماره
× ركانی پێوهكۆی گشتی برگه÷ كان دروسته ر= كۆی گشتی برگهراستی گشتی پێوه

100  = 
247÷255 ×100  =96.86 % 

 

  

بڕگە  پسپۆری ناوی پسپۆران ژ
 دروستەكان

بڕگی 
 نادروستەكان

یی رێژه
 ی %دهسه

پەیوەندییەگشتییەكان و  سوڵد. هێرش رهی.پ. 1
 %98.03 1 50 بازاڕگەری

 %94.11 3 48 رۆژنامه-یاندنراگه پ.ی.م.هەردەوان مەحمود كاكە شێخ 2

 % 98.03 1 50 فزیۆنلهته-یاندنراگه د.سامان جالل مولود،پ.ی، 3

4 
 ەركوكیكەبیب پ.ی.د.ح

 
 %94.11 3 48 فزیۆنلهته-یاندنراگه

 %100 ... 51 ئابووری-كارگیری پ.ی.د. رزگار مغدید احمد 5

 %96,86 8 247  كۆی گشتی كۆ
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 2پاشكۆی 

 كۆی خشتەكان
بەهای كرداری 
 ئەلفا كرونباخ

ژمارەی 
 بڕگەكان

 9 0.640 (12خشتەی )

 6 0.776 (13خشتەی )

 10 0.850 (14خشتەی )

 11 0.801 (15خشتەی )

 12 0.812 (16خشتەی )

 13 0.807 (17خشتەی )

 40 0.888 كۆی گشتی

 رادەی جێگیری توێژینەوە

بەهای گشتی كرداری ئەلفا كرونباخ كە بۆ دەستنیشانكردنی رادەی جێگری 
 (0.888بڕگە، برتییە لە ) 40توێژینەوەیە بۆ كۆی 
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 فۆڕمی راپرسی توێژینەوە 3پاشكۆی 

 
 هەولێرزانكۆی سەاڵحەدین_ 

_Salahaddin University Erbil 

 فۆڕمی راپرسی

 برای بەڕێز...خوشكی ئازیز

ئەم فۆڕمەی لەبەردەستی بەڕیزتانە تایبەتە بە توێژینەوەیەكی زانستی بەناونیشانی 
)بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ پەیوەندییەگشتییەكان لە كارگێڕی گشتیدا، لە 

ەیەكی مەیدانیە، وەك بەشێك لە پێداویستیەكانی بەدەستهێنانی توێژینەو هەرێمی كوردستان(
بڕوانامەی ماستەر لەبەشی راگەیاندن )رۆژنامە( هاوكاریكردنت لە پڕكردنەوەی فۆڕم و پێدانی 
 زانیاری، هۆكارێكە بۆ سەركەوتنی ئەو توێژینەوەیەو گەیشتنە بە ئەنجامێكی زانستی دروست.

 لەگەڵ رێزدا

 تێبینی:

 .پێویست بە ناو نوسین ناكات 

 ( نیشانەی.دابنێ لەبەردەم ئەو بژاردەیەی، كە تۆ مەبەستتە ) 

 توێژەر                                                                  سەرپەرشتیار

 داڵن ئیسماعیل مولود                                        د. هوشیار مزەفەر عەلی

2019 

 پرسیارەكان
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 یەكەم: زانیارییە كەسییەكان

 ( رەگەز:            نێر                                 مێ                                                                -1

 ( تەمەن :-2

 18  40سەرووی                     40بۆ  31                   30بۆ 

 ( ئاستی خوێندن -3

                  بنەڕەتیی           ئامادەیی             دبلۆم                      بەكالۆریۆس
 ماستەر                          دكتۆرا

 ( سااڵنی ئەزموونی كاركردن لە پەیوەندییەگشتییەكان-4

                 10بۆ -6                             5-بۆ 1كەمتر لە یەك ساڵ                   
 و زیاتر  11

 دووەم :  پرسیاری تایبەت بە توێژینەوە

 ( ئایا ئامرازەكانی میدیای نوێ بەكاردەهێنیت:-5

 بەڵێ                                 نەخێر        

 كاتژمێر ئامرازەكانی میدیای نوێ بەكاردەهێنیت: ( رۆژانە چەند-6

 كاتژمێر              3بۆ  1كاتژمێر كەمتر                                         1 

 كاتژمێر و زیاتر                                        5كاتژمێر                                          5بۆ 3  

اییت هەیە لە بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری ( شارەز-7
 پەیوەندییەگشتییەكان؟

 بەڵی                                 تاڕادەیەك                       شارەزاییم نیە

 

 ( بەڕای تۆ گرنگە ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ پەیوەندییەگشتییەكان بەكاربێت؟-8

 نەخێر                                 نازانم                 بەڵێ          
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ی (تا چەند گرینگی دەدەی بە رێژەی سەردانكەران و ژمارەی الیك و كۆمێنتی كە بۆ پەڕە9
 فەرمی دامەزاوەكە دێت؟

 زۆر                                 كەم                                 تاڕاددەیەك

ەڕای تۆ خول و سیمینار بۆ كارمەندانی پەیوەندییەگشتییەكان بكرێتەوە بۆ ( ب-10
پەیداكردنی شارەزایی لە بارەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوی بۆ كاری 

 پەیوەندییەگشتییەكان؟

 بەڵێ                           نەخێر                                        نازانم

پەیوەندییەگشتییەكان بەشداری دەكات لە بەڕێوەبردنی الپەڕەی تۆڕە ( ئایا 11
 كۆمەاڵیەتیەكان یاخود وێبسایتی وەزارەتەكەتان:

 بەڵێ                             نەخێر                                        نازانم

 

یدیای نوێ بۆ كاری (  دەسنیشانكردنی رێژەی بەكارهێنانی هەریەك لە ئامرازەكانی م12
 پەیوەندییەگشتییەكان :

رادەی  ئامراز
 بەكارهێنان

 بەكاریناهێنم كەم كات نازانم زۆركات هەموو كاتێك

      (blog.بڵۆگ )1

.پۆدكاست 2
(podcast) 

     

      (wiki.ویكی )3

      (forum.كۆڕبەند)4

.چات 5
 chatئەپڵیكەیشن)

application) 
     

                                                           
 ( بڵۆگblog) .واتا وێباسایتی كەسی, تایبەت بە یەك كەس : 
 ( پۆدكاستpodcast)واتا رادیۆی كەسی : 
 ( ویكیwiki)مەبەست لێی هاوشێوەی سایتی ویكیپیدیایە : 
 (كۆڕبەندforum.گروپێكە كە ئەندامەكانی بابەتەكانیان باڵودەكەنەوە و دەتوانن كۆمێنت بۆ بابەتی یەكت بنوسن :) 
 
 (چات ئەپڵیكەیشنchat application)( مەبەست لێی ئەپەكانی :……viber, messenger,wechat) 
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.فەیسبووك 6
(facebook)      

      (twitter.تویتەر )7

.ئینستاگرام 8
(inestagram)      

      (youtub.یوتیوب )9

 

(  دەستنیشانكردنی رێژەی كەڵك وەرگرتنی  پەیوەندییەگشتییەكان  لەئامرازەكانی 13
 میدیای نوێ بۆ جێبەجێكردنی ئەركە سەرەكیەكانی :

تەواو  رادە دەستەواژە
هاوڕا   نازانم هاوڕام هاوڕام

 نیم
تەواو 
 هاورانیم

.پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی 10
میدیای نوێ بۆ پالندانان بۆ دامەزراوەكە 

 وەردەگرێت.

     

پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە  .11
ئەنجامدانی  ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ

 وەردەگرێت.توێژینەوە 

     

پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی  .12
كردن لەگەڵ بۆ هەماهەنگی میدیای نوێ 

وەزارەتەكانی تری حكومەت و كەرتی تایبەت 
 و رێكخراوەكان وەردەگرێت.

     

پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی  .13
بەدواداچوونی بابەت و  میدیای نوێ بۆ

 .وەردەگرێت زانیارییەكان

     

پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە ئامرازەكانی  .14
میدیای نوێ بۆ هەڵسەنگاندنی رای جەماوەر 

 وەردەگرێت، لەسەر دامەزراوەكە

     

پەیوەندییەگشتییەكان كەڵك لە  .15
ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ دروستكردنی 

 پەیوەندییەكان وەردەگرێت.
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بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ ( دەسنیشانكردنی شێواز و چۆنیەتی 14
 پەیوەندییەگشتییەكان:

تەواو  رادە دەستەواژە
هاوڕا   نازانم هاوڕام هاوڕام

 نیم
تەواو 
 هاورانیم

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 16
نوێ بۆ باڵوكردنەوەی چااڵكیەكانی تایبەت بە 

 دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت.
     

.پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 17
نوێ بۆ باڵوكردنەوەی رێنمایی و زانیارییەكان 

 بەكاردەهێنێت.
     

پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای  .18
نوێ بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ 

 جەماوەر بەكاردەهێنێت.
     

یای پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی مید .19
دروستكردنی وێنەیەكی هزری ئەرێنی  نوێ بۆ

 بەكاردەهێنێت. بۆ دامەزراوەكە
     

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 20
      نوێ بۆ ئەنجامدانی بانگەشە بەكاردەهێنێت.

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 21
نوێ بۆ ئەرشیفكردنی زانیارییەكان 

 بەكاردەهێنێت.
     

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 22
نوێ بۆ وەاڵمدانەوی داواكاری و فیدباكی 

 جەماوەر بەكاردەهێنێت.
     

. لەكاتی بوونی گرفت و كێشەكان 23
پەیوەندییەگشتییەكان لە رێگەی ئامرزاەكانی 

میدیای نوێ هەوڵی قەناعەت پێهێنان و 
 هێوركردنەوەی جەماوەر دەدات.

     

..پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 24
نوێ  بۆ ئاڕاستەكردنی جەماوەر لە پێناو 

بەدیهێنان و بەرژەوەندی دامەزراوەكە 
 بەكاردەهێنێت.
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. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 25
نوێ بۆوەاڵمدانەوەی پڕوپاگەندە و واتەوات 

 بەكاردەهێنێت.
     

 

دەستنیشانكردنی رێژەی و چۆنیەتی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ لە الیەن ( 15
 پەیوەندییەگشتییەكان بۆ دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ كارمەندانی دامەزراوەكە.

تەواو  رادە دەستەواژە
هاوڕا   نازانم هاوڕام هاوڕام

 نیم
تەواو 
 هاورانیم

میدیای .پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی 26
نوێ بۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیاریەكان لەگەڵ 

 كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت.

     

پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای  .27
نوێ بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی راستەخۆ لەگەڵ 

 كارمەندانی دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت.

     

پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای  .28
نوێ بۆ بەهێزكردنی پەیوەندییەكان و 

هەماهەنگی و هاوكاری نێوان كارمەندانی 
 بەكاردەهێنێت. دامەزراوەكە

     

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 29
نوێ بۆ بەهێزكردنی توانستی كاركردنی 

پێدانی كارمەندانی دامەزراوەكە لە رێگەی 
 زانیاری و رێنمایی تایبەت بەكاردەهێنێت.

     

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 30
نوێ بۆ ئاراستەكردنی كارمەندانی دامەزراوەكە 

بۆ بەدیهێنانی ئامانج و بەرژوەندییەكانی 
 دامەزراوەكە بەكاردەهێنێت.

     

. پەیوەندییەگشتییەكان ئامرازەكانی میدیای 31
بۆ گەیاندنی داواكاری و پێویستیەكانی نوێ 

 كارمەندەكان بۆ الیەنی بەرپرس بەكاردەهێنێت.
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( دەسنیشانكردنی ئەو ئاستەنگانەی دێنە بەردەم پەیوەندییەگشتییەكان لەكاتی -16
 بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ:

هیچ  كەم كات نازانم زۆركات هەمووكات رادە دەستەواژە
 كات

.نەزانینی زمان بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم 32
 كاری پەیوەندییەگشتییەكان

     

.نەشارەزایی لە تەكنیكەكانی ئامرازەكانی  33
میدیای نوێ بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم كاری 

 پەیوەندییەگشتییەكان

     

. نەبوونی بودجەی پێویست  بۆتە ئاستەنگ 34
نوێ لەبەردەم بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای 

 لە كاری پەیوەندییەگشتییەكان

     

. بایەخ پێنەدانی دامەزراوەكە بە رۆڵی 35
پەیوەندییەگشتییەكان بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم 

 كاری پەیوەندییەگشتییەكان

     

 

 گەر ئاستەنگی تر هەیە بینوسە.........................
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ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ كاری ( دەستنیشانكردنی  لێكەوتەكانی بەكارهێنانی 17
 پەیوەندییەگشتییەكان لە كارگێڕی گشتیدا:

تەواو  رادە دەستەواژە
هاوڕا   نازانم هاوڕام هاوڕام

 نیم
تەواو 
 هاورانیم

.بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ 36
كاری پەیوەندییەگشتییەكان رۆڵی هەیە لە 
 ئاسانكاری لە بەڕێوەبردنی دامەزراوەكە.

     

بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ بۆ  .37
كاری پەیوەندییەگشتییەكان رۆڵی هەیە لە 

 بەروەپێشبردنی دامەزراوەكە.

     

. لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی 38
میدیای نوێ بۆ كاری پەیوەندییەگشتییەكان  

دەتوانرێ ببێتە هۆی راكێشانی رێكخراوە 
 .لێیان بیانیەكان و سود وەرگرتن

     

. لە رێگەی بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای 39
نوێ پەیوەندییەگشتییەكان دەتوانێ پەیوەندی 
وكارلێكی زیاتر لە نێوان بەشە جیاوازەكانی 

 دامەزراوەكەی دروست بكات.

     

. پەیوەندییەگشتییەكان لە رێگەی 40
بەكارهێنانی ئامرازەكانی میدیای نوێ دەتوانێ 

دامەزراوە بااڵكانی حكومەت بۆخۆی پشتگیری 
 دەستەبەربكات.
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Abstract 

       Nowadays the new technology is an available, but still their role in the 

public relation is ambiguity. So, in this point, we will deal this case clearly and 

illustrate how the public relations use these tools, as well as knowing the 

percentage of their benefit.  

       Our main purpose in this research to is knowing the level and the way of it 

using in public relation. Add to this, the level of public relation regarding to 

new media tools in public relation. 

       The importance of this research was an attempt to analyze the relationships 

and how they interact between the new media and public relations; in addition 

to knowing the mechanism of using the new media in the public administration 

system in theory and analysis                         . 

Also, the importance of the research lies in the public relations section of the 

public administration system in the ministries of the Kurdistan Regional 

Government, according to the experience of users of the new media in the 

public relations process and how to use it in order to achieve the required goals.  

              This study is a descriptive study; it also used the survey method to 

obtain accurate information. The model of this research is the outcome of all 

employees in the public relations department in the structure of ministries of 

the Kurdistan Region, as there were 57 people, and the forms were distributed 

and collected in the period of 11/1/2019 to 1/12/2019                                . 

          As the questionnaire consisted of 17 questions, the statistical methods 

were the SPSS system, which was used to analyze information and show 

results. 

The research consisted of three chapters: The first chapter dealt with the 

research framework and its dimensions, while the second chapter included 

three axes, and the new media, public relations and public administration 



 

B 
 

as for the third chapter, it included the field side of the research. The research 

procedures dealt with analyzing information and tables through the referendum 

form. As for the last, it reviewed the results and proposals. The most important 

findings of the research:            

1- Facebook is the most used new media in public relations by employees, 

while chat comes second, and the least used tool is Podcast.  

2- The majority of users participates in managing the official pages of the 

institution; are not interested in those messages and comments that are sent to 

them. 

3- Public relations use the new media to carry out the jobs in the first degree, 

to make public relations, and the research comes as a second degree. 

4- The biggest impediments to public relations while using the new media are 

(lack of language skills, lack of experience in new media techniques, lack of 

the financial support to accelerate to improve public relations, and proficiency 

technical for new media uses). 

At The end, the researcher concluded some suggestions as following: 

1- The institution must pay more attention to the role of public relation in order 

to enlarge the activities of public relation. 

2-  I suggest the public relations division in all governmental institutions take 

place in administration structure and allocate specific budget to manage 

their functions  . 

3-  The institution should hire specialists to improve the quality and existence  

resources in a way that to increase advantages in new media. 
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