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اكریگەری بەاكرهێناین ئينتە نرێت لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
لنێوان خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان ،توێژینەوەیەكی
مەیدانییە
ئاراز رمضان امحد
 ١بەیش اكرگێڕی ،كۆلێژی زانس تە مرۆڤایەتییەاكن ،زانكۆی راپەڕین ،هەرێمی كوردس تان ،عێراق
______________________________________________________________________________________

پوختە
ئەم توێژینەوەیە اببەتێك اتوتوێدەاكت كە لكەمرتین توێژەر لهەرێمی كوردس تان توێژینەوەاین لسەر ئەجنامداوە .ئەو اببەتەش (رۆژانمەواین ئەليكرتۆین و اكریگەری لسەر
كۆمەڵگە)یە ،ئەگەرچی ل هەندێك توێژینەوەدا ئامادەیی هەبووە بەاڵم بەڕێژەیەكی كەم  .هاواكت ابیەیخ سەرەكی توێژینەوەكەش دەگەڕێتەوە بۆ خودی اتوتوێكردین یەكێك
لو اببەتە گرنگانەی پەیوەس تە بە لێكەوتەی كۆمەاڵیەیت بەهۆی اكریگەری ئينتەرنێتەوە كە ئەویش (اتوتوێكردین اكریگەری ئينتەرنێتە لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لنێوان
خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان) ،كە ل لئێس تادا بەش ێوەیەكی گش یت ئينتەرنێت اكریگەری زۆرو جیاواز هەمەچەش ین لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
دروس تكردووە لهەرێمی كوردس تان لبەرامبەریشدا توێژەراین كورد كەمرتین لێتوێژینەوەاین دەرابرە كردووە  .بەو پێیەی راگەایندن بە یەكێك لبوارە گرنگەاكین ژاین و
كۆمەڵگە هەژماردەكرێت ،راگەایندین ئەليكرتۆنیش (ئينتەرنێت) ،یەكێكە ل جۆرو تەرزە مۆدێرن و اكریگەرەاكین راگەایندن ،هەروەها لگەڵ بەرەوپێشچونە خێرأاكین زانست و
تەكنۆلۆژای و هاتنەئارای ئامرازی نوێچەشن ،ابیەیخ میدایی ئەليكرتۆین زایتر بەرەوپێشچووە .هەربۆیە ئەم توێژینەوەیەش گرنگی و ابیەیخ خۆی هەیە بۆ هەرێمی كوردس تان
كە لئێس تادا هەژمووین ئينتەرنێت اكریگەری زۆری لسەر زۆربەی لیەنە كۆمەاڵیەیت و س ياس ی و ئابوری و رامیاریيەاكین واڵتەكە داانوەو لانویش ياندا ئەو اكریگەریيە
زۆرەی لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت دروس یت كردووە.
ووشە رێنیشدهرهاكن :میدایی ئەليكرتۆین ،سۆش يال میدای ،ئينتەرنێت ،پەیوەندی كۆمەاڵیەیت ،اكریگەری.
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یەكەم :رێبازانمە :ئەم توێژینەوەیە لرووی جۆرەوە توێژینەوەیەكی وەسفیيەو میتۆدی
انخش ياكری و راپرس بۆ بەشە مەیدانيەكە بەاكرهاتووە ،هاواكت لم ابسەدا توێژەر
هەوڵيداوە ل چەند تەوەرێكدا روونكردنەوی پێویست لو ابرەیەوە باتەڕوو،
تەوەرەاكنیش بریتنی ل(:ابیەیخ توێژینەوەكە ،كێشەی توێژینەوەكە ،ئاماجنی
توێژینەوەكە ،جۆرو رێبازی توێژینەوەكە ،بوارەاكین توێژینەوەكە ،گرمیانەی
توێژینەوەكە ،ئامڕازی راگەایندن ،رواڵەتەڕاس یت ،جێگریی ،ئامارش ياكریی
بەاكرهاتوو ،چەمك و زاراوەاكن).
دووەم :تيۆرینامە :لێرەدا بە ش ێوەیەكی تيۆری و بە گەڕانەوە بۆ چەند سەرچاوەیەكی
زانس یت ،تیشكخراوەتە سەر چەند لیەنێكی پەیوەست بە اببەیت سەرەكی
توێژینەوەكە( :بەاكرهێناین ئينتەرنێت و اكریگەری لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن).
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سێیەم :لیەین پراكتيكی :ئەمەش دوا ابسەو اتیبەتە بە لیەین پراكتيكی توێژینەوەكە،
كە ل چەند تەوەرێك پێكهاتووە( :كورتەیەك دەرابرەی سامپڵی توێژینەوەكە،
دەستنیشانكردین یەكە و دەس تەاكین ش ياكریيەكە ،ئەجنامی انخش ياكریيەكە).
چوارەم :دەرەجنام :ل كۆاتیی توێژینەوەكەشدا( ،دەرئەجنامەاكن) هاتوون ،كە
دایرترینیان بریتنی ل:
 .1ئينتەرنێت وەك ئامڕازێكی نوێیی پەیوەندیكردن بەڕێژەیەكی زۆر للیەن
خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان بەاكردەهێرنێت بۆ مەبەس یت
دروس تكردن و بەردەوامیدان بە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن.
 .2مۆابییل زیرەك ،بەرباڵوترین ئامڕازە بۆ چوونە انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت لانو
خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان ،ئەوەش بۆ ئاساین بەاكرهێنان و ئاست
و توانس یت بەاكرهێناین تەكنۆلۆژایی نوێ للیەن خوێنداكراین زانكۆو ئاساین
هەڵگرتین مۆابیل بەهۆی چبووكی قەابرەكەیەوە دەگەڕێتەوە.
 .3میدایی كۆمەاڵیەیت (سۆش يال میدای) بەرباڵوترین انوەندی بەاكرهێنانە لانو
خوێداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا بەاتیبەتیش
جۆرەاكین وەك (فەیس بووك و ڤایبەر) ل بەرباڵوترینن.
 .1ابیەیخ توێژینەوەكە :ئەجنامداین توێژینەوە دەرابرەی بەاكرهێناین ئينتەرنێت
و اكریگەری لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لرۆژگاری ئێس تای
مرۆڤایەتيدا اببەتێكی گرنگ و حەمتييە بۆ ئێس تای هەرێمی كوردس تان كە
پێشكەوتنە تەكنۆلۆژیيەاكن سەرانسەری جهياین گرتۆتەوەو ئەو شەپۆل
جهيانگرییيە بەهەمان ش ێوەی واڵاتین پێشكەوتوو لهەرێمی كوردس تانیش
اكریگەری زۆری لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت و جێگەوتە كۆمەاڵیەتییەاكن
دروست كردووە بەاتیبەتیش ئينتەرنێت و لو نێوەندەشدا میدایی
كۆمەاڵیەیت لسەر رسوش یت پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لئێس تادا
اكریگەری زۆری بەجێهێش تووە .هەروەك توێژینەوەكە هەم بۆ پس پۆڕاین
بواری راگەایندن گرنگی اتیبەیت خۆی دەبێت و دەكرێت وەك
سەرچاوەیەكی زانس یت بەاكرهبێرنێت ،هەمیش لبواری پراكتيكدا
دامەزراوەو كەانڵەاكین راگەایندن لكوردس تان دەتوانن لێیی سوودمەندبن،
جگەلوەش انوەندە كۆمەاڵیەتی و پەروەردەیيەاكن دەتوانن سوود لم جۆرە
توێژینەوانە وەربگرن بۆ كەمكردنەوەی اكریگەری ئينتە نرێت لسەر ژایین
كۆمەاڵیەیت نەوەی نوێ و پاراستین رسوشتی پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
هاوشاین پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لرێیی ئينتەرنێتەوە.
 .2كێشەو پرس ياری توێژینەوەكە :گرنگرتین پرس يار كە توێژینەوەكە بەشوێن
وەاڵمدانەوەی بووە بریتی بووە ل "ئاای بەاكرهێناین ئينتەرنێت اكریگەری
لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لنێوان خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی
كوردس تان داانوە؟" هەروەك توێژینەوەكە بەشوێن وەاڵمدانەوەی چەندین
پرس ياری دیكەشەوە بووە لوانە:
• میدایی كۆمەاڵیەیت (سۆش يال میدای) چ اكریگەریەكی لسەر
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن هەبووە؟
• مامتنەی پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت ات چەند
ابوەڕ پێكراوە للیەن بەاكرهێنەرانەوە؟
• رادەی پشت بەسنت بە ئينتەرنێت چەندە لی خوێنداكراین زانكۆ بۆ
دروس تكردین پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن؟
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• ئاای پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن كە ل ئينتەرنێت دروست دەبن جێگەی
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكین گرتۆتەوە كە لژایین هەقیقیدا هەیە؟
توێژەر ویس تویەیت لرێیی وەاڵمدانەوەی ئەو پرس يارانەوە اببەتيانە بگاتە
دەرەجنام و وەاڵمی پرس ياری سەرەكی توێژینەوەكە.
 .3ئاماجنی توێژینەوەكە :ئاماجنەاكین توێژینەوەكە خۆاین دەبيننەوە ل:
▪ زانیین ئاست و رێژەی اكریگەری ئينتەرنێت لسەر پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن لرۆژگاری ئێس تادا.
▪ دەرخستین اكریگەریی میدایی كۆمەاڵیەیت وەك بەش ێك ل ئينتەرنێت
لسەر رسوش یت پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن.
▪ دەرخستین رسوشتی پەیوەندیی ئينتەرنێت و پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن.
 .4جۆرو رێبازی توێژینەوەكە :ئەم توێژینەوەیە ،لتوێژینەوە (وەسفیەاكن)ە،
لیەین پراكتيكی توێژینەوەكە لرێیی راپرسییەكی ئەاكدمیی بەش ێوەی ئۆنالین
ئەجنامدراوەو تێیدا ( ،)153خوێنداكری زانكۆی راپەڕین وەرگریاون،
هەروەها لرێیی رێبازی انخش ياكریيەوە رشۆڤەی دااتو زانياریيەاكین
راپرسییەكە كراوە ،هەروەك پێداچوونەوەی ئەدەیب این پێشینەیی بۆ
توێژینەوەكە كراوە بەپشت بەسنت بەتوێژینەوەاكین پێشووترو سەرچاوە
ئەاكدمیييەاكن.
 .5بواری توێژینەوەكە :توێژینەوەكە سێ بواری جیاوازی وەرگرتووە:
▪ بواری شوێن :توێژەر زانكۆی راپەڕیین لشاری رانيە لهەرێمی
كوردس تاین عێراق وەك سامپڵی توێژینەوەكە هەڵژباردووە.
▪ بواری اكت :سەردەمی ئێس تای جهيانگریی وەرگریاوە چونكە بەهۆی
پێشكەوتن و داهێنانە تەكنۆلۆژیيە مۆدێرنەاكنەوە جهيانگریی بەش ێكی
زۆری واڵاتین گرتۆتەوەو فراوانرتبووین تۆڕەاكین ئينتەرنێتیش اكریگەری
زۆری لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت كۆمەڵگەاكن و كۆمەڵگەی كوردی ل
هەرێمی كوردس تان دروس تكردووە.
▪ بواری اببەیت :توێژەر هەوڵيداوە لرێگەی فۆڕمێكی راپرس يەوە چەندین
پرس يارو بڕگە بەش ێوەی ئۆنالین بەسەر ( )153خوێنداكردا دابەش باكت
و بياكتە سامپڵی توێژینەوەكەی و وەاڵمی وردی دەرابرەی پرس يارەاكن
دەستبكەوێت.
 .6كۆمەڵ و منوونەی توێژینەوەكە :كۆمەڵی ئەم توێژینەوەیە ،بریتییە ل كۆی
خوێنداكراین زانكۆاكین كوردس تان للیەك ،و للیەكيرتەوە كۆی راگەایندین
ئەليكرتۆین (ئينتەرنێت) لهەرێمی كوردس تان.
هەروەها منوونەی توێژینەوەكەش ،بریتییە ل خوێنداكراین زانكۆی
راپەڕین ،كە زانكۆیەكی حكومیيە لهەرێمی كوردس تان للیەك و ،ئامڕازەاكین
ئينتەرنێت و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەاكن لهەرێمی كوردس تان للیەكيرتەوە .بۆیەشە مش تەی
توێژینەوەكە ،خوێنداكراین زانكۆ ھەڵژبێردراون ،چونكە گرمیانەی ئەوە كراوە،
خوێنداكراین زانكۆ ئاس یت هۆش ياریيان لهەمبەر پرس پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
فراوانرتە بە بەراورد بە توێژەاكین دیكەی كۆمەڵ ،بۆیە گرمیانەی ئەوە كراوە زۆرترین
اكریگەریی ئينتەرنێتیان لسەر بێت لپەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكنيان .هەروەها لم
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توێژینەوەیەدا سامپڵێكی هەڕەمەكی رێكخراو (عينە عشوائيە منتـڤمە) لكۆمەڵی
توێژینەوەكە وەرگریاوە كە ژمارەاین ( )153خوێنداكر بووە.
 .7ئامرازەاكین توێژینەوەكە :بەمەبەس یت وەاڵمدانەوەی پرس يارەاكین
توێژینەوەكەو گەیشنت بەئاماجنەاكین توێژینەوەكە ،توێژەر ئەم ئامرازانەی
بەاكرهێناوە بۆ كۆكردنەوەی زانياریيەاكن و ش ياكرو رشۆڤەی زانستیانەی داات
وەرگریاوەاكن.
یەكەم /سەرچاوەی ئەاكدمیی و زانس یت :توێژینەوەكە پش یت بەس تووە بەو كتێبە
زانستیانەی دەرابرەی اببەیت توێژینەوەكە نوورساون و باڵوكراونەتەوە
للیەن پس پۆڕانەوە ،هەروەها پش یت بەس تووە بەو توێژینەوە زانستیانەی
پێشرت دەرابرەی "بەاكرهێناین ئينتەرنێت و اكریگەری لسەر پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن" باڵوكراونەتەوە ،لگەڵ ئەوەشدا چەندین گۆڤاری ئەاكدمیی
وەك سەرچاوە بەاكرهێرناون.
دووەم /فۆڕمی راپرس :بۆ كۆكردنەوەی دااتو زانياری پێویست لرێیی راپرس
بەش ێوەی ئۆنالین ،چەندین پرس ياری پەیوەست بەتوێژینەوەكە ئاڕاس تەی
بەشداربوان كراون ،كە لسەرچاوە ئاسایيەاكندا ئەو زانياریيانە بەردەست انكەون،
چونكە اببەیت لێتوێژینەوەكە اتزەیە ،هەروەها بەپێویس امتنزاین لدیدی ئەوانیشەوە
لم پرسە بڕواننی و دااتو زانياریيەاكن لچەند خش تەیەكدا روون بكەینەوە.
 .8ڕاس تگۆیی و جێگریی:
• أأ -راس تگۆیی :بە مەبەس یت دڵنيابون ل رێكوپێكی انخش ياكریيەكەو
گوجناین لگەڵ اببەیت توێژینەوەكەدا ،و دوای ئامادەكردین بڕگەاكین
انخش ياكریيەكە ،بە پشتبەسنت بە رواڵەتەڕاس یت (الصدق
الضاهری) ،للیەن ژمارەیەك (پس پۆڕ) ( )ەوە هەڵسەنگێرنا،
پاشان سەرجنەاكنيان اتوتوێكرا ،و بەپێیی پێویست و گوجنان
گۆڕاناكریيان تێدا كرا ،و لرێگەی بەاكرهێناین هاوكێشەی پێوەری
راس یت توێژینەوە رادەی راستیەكە دەرهێرنا كە بریتییە ل ()%95.45
كەوا لرووی زانس تییەوە رێژەیەكی پەسەند كراوە.
• ب -جێگریی :بەوااتی بەدەس هتێناین ئاست و منرەیەكی اباڵ ل
ڕێكەوتن و ووردی ل بواری ش ياكری انوەرۆك لڕێگەی پرۆسەی
دەرهێناین ماددەی انوەرۆك و وە داانین لژێر ( فئات ) كۆمەڵەاكین
اببەتە سەرەكی و لوەكيەاكین كەهەیە لفۆرمی ش ياكری انوەرۆك .
گەیشنت بەجێگریی للیەن توێژەرەوە بەهـۆی بەاكرهێناین ژمارەیەك
هاوكێشەوە دەبێت كەپێوانەی جێگریی فۆرمی ش ياكری انوەرۆكی
پێدەكرێت وەل ئاسانرتین ئەو هاوكێشانەش هاوكێشەی ( هۆڵس یت).
كە دەاكتە  .%87بروانە پاشكۆی ژمارە (.)1
ئامارش ياكریی بەاكرهاتوو :توێژەر كردەیەكی ژمێرەیی سادەی
بەاكرهێناوە ،كە خۆی ل دوابرەبونەوەو رێژەی سەدی دا دەبينێتەوە،
كەوا خش تەاكین ئامار بە پێیی یەكەو دەس تەو دوابرەبونەوەو رێژەی
سەدیيان رێكخراون.
 .9چەمك و زاراوەاكن :لم توێژینەوەیەدا چەند چەمك و زاراوەیەك بەاكرهاتووە،
بەپێویس یت دەزاننی ش يكردنەوەو پێناسە بۆ گرنگرتینیان بكەین:
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میدایی كۆمەاڵیەیت ( سۆش يال میدای):
واتە بەش ێوەیەكی گش یت تۆڕە كۆمەاڵیەتییەاكن لش ێوەی پێگەی
ئەليكرتۆنيدا لسەر تۆڕەاكین ئينتەرنێت خزمەتگوزاریيەاكین وەكو پەیوەندیكردن و
ئاڵوگۆڕی دااتو زانياریی و وێنەو ڤیدیۆاین تێدا بەردەس تە لنێوان بەاكرهێنەراین انو
تۆڕەاكندا .هەروەكچۆن فەرهەنگی اكمربیدج بەم ش ێوەیە پێناسەی سۆش يال میدای
دەاكت كە " كۆمەڵێك پێگەی ئەليكرتۆننی ،این پڕۆگرامی كۆمپيوتەرین ،كە رێگە
بەخەڵك دەدات بۆ پەیوەندیكردن و ئاڵوگۆڕی زانياری لسەر تۆڕی ئينتەنرێت
لڕێگەی بەاكرهێناین كۆمپيوتەر این مۆابیەلوە")Cambridge ،2018( .
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن:
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لێكدانەوەی زۆری بۆ كراوە ،هەروەك
(رۆبێرت گوارت) وا پێناسەی پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن دەاكت كە ل زانس یت
كۆمەاڵیەتيدا پەیوەندی كۆمەاڵیەیت ایخود اكرلێكی كۆمەاڵیەیت بریتییە لپەیوەندی
نێوان دوو كەس و این زایتر ،هەروەها پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن للیەن اتكەاكن
دادەڕێژرێن و سرتاكتۆری كۆمەاڵیەتيان پێدروست دەبێت .ئەوەش سەرجەم ئەو
پەیوەندیيانە دەگرێتەوە كە اتكەاكن لژایین رۆژانەدا ل گەڕەك ،شارو شوێنە
گش تییەاكن دروستیان دەاكت و بەش ێك لاكیت رۆژانەاین پێدەبەخشێت و
بەردەوامیان پێدەدات(. )Gault ,2016
اكریگەریی:
اكریگەری اببەتێكی دایریكراوە لسەر اببەتەاكین تر ،این اكریگەریی
شتێكە بەاتیبەت شتێكی نوێ لسەر ابرودۆخێك این كەس ێك.
( )oxford dictionaries،2018

ابس دووەم :چوارچێوەی تيۆری
 .1.2ئينتەرنێت و اكریگەری لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن:
لگەڵ پێشكەوتین تەكنۆلۆژایو تۆڕەاكین ئينتەرنێت و دەركەوتین میدای كۆمەاڵیەتيەاكن
لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا ،زۆرێك لهاوواڵتيان و بەاتیبەتیش گەجنان كەوتنە
ژێراكریگەری هەژمووین بەس تەرەوە كۆمەاڵیەتییە ئۆنالینەاكن بەاتیبەتیش میدای
كۆمەاڵیەتییەاكن ،بەاتیبەتیش فەیس بووك كە لئێس تادا زایتر ل مليارێك بەشداربووی
هەیەو ئەوەش وایكردووە كە ل ئۆنالیندا بەدەس هتێناین زانياری ،دۆزینەوەی
پەیوەندی نوێ و گەڕان ئاسان بێت و تەاننەت بەشداربووان لرێیی ئەپڵيكەیش ین
مۆابیەلاكنيانەوە دەتوانن بەیەكەوە ببەسرتێنەوە لتۆڕێكی ئينتەرنێتدا .بەاڵم لگەڵ
ئەوەشدا دۆزینەوەی هاوڕێ ل ئينتەرنێتدا ئاسانە بەاڵم دوورە ل هەست و سۆز
ئەوەش لیەنێكی بێهێزی پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكنە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا،
هەرچەندە رای پێچەوانە هەیەو پێیانوایە كە ئينتە نرێت رێگەیەكی خێراو ئاسانە بۆ
دۆزینەوەی پەیوەندی اتزەی كۆمەاڵیەیت و دواتریش لجهياین راستیدا دەتوانرێت
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتيەكە بەرجەس تە بكرێت ،. (Bonanno,2015).هەروەكچۆن
)(Reeves and Nass,1996روونيدەاكتەوە كە ئامێرە كۆمپيوتەریيەاكن و
ئينتە نرێت اكریگەریی زۆری لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت مرۆڤ لسەردەمی ئێس تادا
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دروس تكردووە ،ئەوەش وایكردووە بۆ دروس تكردین پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن و
گەشەی ژایین كۆمەاڵیەیت زایتر پشت بە ئينتەرنێت و ئامێرە كۆمپيوتەریيەاكن
ببەسرتێت.
بەگەڕانەوە بۆ تێڕوانینەكەی مالكۆهان و پاوەر پێیانوایە اكریگەریيەاكین تەكنۆلۆژایو
ئينتەرنێت جهياین كردووە بە(گوندێكی جهياین) ،هەروەك پێیانوایە كە ئينتەرنێت
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن دەگەش ێنێتەوە ل ژینگەیەكی یەكسان و رێزلێگریاودا ،و
هەروەها هاواكریش دەبێت بۆ راكردن ل رۆتیین ژایین رۆژانەمان .بەش ێوەیەكی گش یت
پس پۆڕان دوو رەهەندو بریكردنەوەی جیاوازاین هەیە لسەر ئەو اكریگەریەی
ئينتەرنێت بۆ سەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتيەاكن دروستیكردووە هەندێكیان پێیانوایە كە
ئينتەرنێت یۆتۆپيایە بۆ پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن ،هەروەها هەندێكی دیكە
لپس پۆڕان پێیانوایە ئينتە نرێت ان یۆتۆپيایە واتە رای پێچەوانەاین هەیە (McLuhan
and Powers ,1989).
هەروەها ) (Boase and Wellman ,2004لتوێژینەوەكەایندا پێیانوایە كە دوو
جۆر پەیوەندی لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا هەن یەكێكیان پەیوەندیيەكی بەهێزو ئەو
تریش پەیوەندیيەكی بێهێزو لوازە ،بۆ منوونە بەاكرهێناین ئمیەڵ بۆ پەیوەندیكردن و
انردین پەایم و انمە رووبەڕوو نییەو پێویس یت بە بەستنەوەی هەردوو ل واتە (وەرگرو
نێرەر) نییە لپرۆسەی گواستنەوەی پەایمەكەدا بەڵكو دەتوانرێت وەرگر ان ئەكتيف
بێت و پەایمەكە رەوانەبكرێت ،ئەوەش بەپەیوەندی بەهێز دادەنرێت لبەاكرهێناین
ئينتەرنێت لپەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكندا ،هەروەك رای پێچەوانەش ئەوەیە كە انردین
ئمیەیڵ لهەندێ ابرودۆخدا پەیوەندیيەكی لوازە بۆ منوونە اكتێك ئمیەیڵ دەنێردرێت
بەدەردەبێت لهەست و سۆز بۆیە بۆ پەیوەندیيە نوێيەاكن دەبێت بە فاكتەرێكی
لواز.
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دروس تكردووە ،بەاتیبەتیش ئەو جۆرە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییە (ئۆنالین)ەی كە
لئێس تادا لرێگەی تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا خەڵك پش یت پێدەبەسنت .هەروەكو چۆن
)(Bargh and McKenna, 2004جەخت لسەر اكریگەریی زۆری ئينتەرنێت
دەاكتەوە لسەر ژایین كۆمەاڵیەتی ،ئەوەیش خس تۆتەڕوو كە ئينتەرنێت بەهۆی
اكریگەریی زۆرەكەی رۆڵی زۆری بينیوە فۆڕمەلكردنەوەی پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكندا .هەر دەرابرەی ئينتەرنێت و اكریگەریيەكەی لسەر ژایین
كۆمەاڵیەیت و لو سۆنگەیەوە ) (Tyler, 2002پێیوایە كە ئينتەرنێت اكریگەریی
رێژەیی هەبووە لسەر ژایین مرۆڤایەتی و رۆڵی هەبووە لهەندێك لگۆڕاناكریيەاكن,
لگەاڵ ئەوەشدا لزۆر لیەین ترەوە اكریگەریی كەمی هەبووە ،بەاڵم پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن یەكێك لو رەهەندە گرنگانەی ژایین مرۆڤە كە لسەردەمی
جهيانگرییی ئێس تادا لرێگەی تۆڕەاكین ئينتەرنێتەوە گۆڕاناكریی زۆر لو پەیوەنداینەدا
دروست بووە .هەروەكچۆن) (Shklovski and Kraut, 2006یش ئاماژەی
بەاكریگەریيەاكین ئينتەرنێت و كۆمپيوتەرو مۆابیل و لێكەوتەاكنيان داوە لسەر
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكنداو پێیوایە كە سەردەمی پەیوەندی كۆمەاڵیەیت رووبەروو
بەرێژەی زۆر كۆاتیی پێهاتووەو مرۆڤەاكین زۆرینەی پەیوەندیيەاكنيان لرێگەی
ئۆنالینەوە دروست دەكەن و رێكخستین پەیوەندیی و بۆنە كۆمەاڵیەتییە
رووبەرووەاكنیش هەر لرێگەی ئۆنالینەوە رێكخس تنیان بۆ دەكرێت ئەوەش
اكریگەریی ئەرێنی و نەرێنی هەیە لسەر ژایین مرۆڤ و داهاتوی پەیوەندیيەاكین.
هەروەك بەپشت بەسنت بەو سەرچاوە زانستیانەی ئاماژەاین پێدراوە
دەتوانرێت بوترێت كە بەش ێوەیەكی گش یت ئينتەرنێت و بەاتیبەتیش میدایی
كۆمەاڵیەتيەاكین وەك فەیس بووك ،تویتەرو ..هتد اكریگەری زۆراین لسەر كۆمەڵگە
دروس تكردووەو لهەمان اكتیشدا اكریگەری زۆراین لسەر گۆڕاناكری بەلیەین
پۆزەتيڤ و نێگەتيڤ لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن دروس تكردووە.

 .2.2سۆش يال میدایو اكریگەریی لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن:

لو سۆنگەیەوەو بەش ێوەیەكی گش یت ئينتەرنێت و بەاتیبەتیش میدایی كۆمەاڵیەیت ابس سێیەم :چوارچێوەی پراكتيكی
لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا اكریگەری زۆری كردۆتە سەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن ،پوختەیەك دەرابرەی سامپڵی توێژینەوەكە:

تەاننەت بەش ێكی زۆر لبەاكرهێنەران پەیوەندی نوێ لرێگەی تۆڕەاكین ئينتەرنێتەوە
دەدۆزنەوەو ئەوەش سەردەكێشێت بۆ پەیوەندی راس تەوخۆو ئۆفالین لزۆر
حاڵەتدا(Boase and Wellman, 2004).
بەهۆی پێشكەوتنە تەكنۆلۆژیيەاكن و پێشكەوتین ئينتەرنێت و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەاكن
اكریگەری زۆر لسەر اكرلێكە كۆمەاڵیەتییەاكن دروست بووە ،تەاننەت ماانو
پێناسەی نوێیی داوە بە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتی و تەاننەت پەیوەندیيە خێزانییەاكنیش بۆ
منوونە اكتەاكین انو خێزان گۆڕاناكری زۆراین بەسەرداهاتووە ،ئەوەش بەهۆی
بەستنەوەی اتكەاكن لانو خێزان و شوێین جیاوازەوە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت ،بۆیە
بەاكرهێناین كۆمپيوتەرو اتبلێتەاكن لانو خێزان اكتەاكین اكركردن و انوخێزاین تێكەڵ
كردووە ،تەاننەت ئينتەرنێت دەرفەیت بۆ هەندێ كەس رەخساندووە لماڵەاكنيان
اكربكەن و مووچە وەربگرن ،ئەوەش بەلیەین نێگەتيڤەوە پەیوەندیيە زیندووەاكن
كەمدەاكتەوەو مرۆڤەاكن لیەك دووردەخاتەوە(Gustavo ,2006).
هەروەكو ) (Cummings, Butler and Kraut, 2002روونيدەكەنەوە كە كوالێیت
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لرۆژگاری ئێس تادا گۆڕاناكری گەورەاین بەسەردا
هاتووەو ئەوەش اكریگەریی زۆری لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت مرۆڤەاكن

سەرەات توێژەر روپێویيەكی گش تگریی ئەجنامدا بۆ وەاڵمدانەوەی پرس ياری سەرەكی
توێژینەوەكە كە بریتییە ل (ئاای ئينتەرنێت اكریگەری دروس تكردووە لسەر پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن) .هەروەها رووپێویەكە بەش ێوەی ئۆنالین ل رێگەی گۆوگڵ فۆڕم
ئەجنامدراوە بەمەبەس یت بەدەس هتێناین سامپڵێكی تەواو و رێكخراو ،و بۆ هێنانەدیی
ئاماجنەاكین توێژینەوەكە ،سەرەڕای سودوەرگرتن ل چەند سەرچاوەیەك سەابرەت
اكریگەری ئينتەرنێت لسەر كۆمەڵگەو پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن.
خوێنداكراین زانكۆی راپەڕین بە سامپڵی توێژینەوەكە وەرگریاون ،كە ژمارەاین ()153
خوێنداكرەو رەگەزی جیاواز ،و لرێگەی ئمیەیڵ و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەاكن فۆڕمی
رووپێوی این راپرس يەكەاین بەدەس تگەیش تووەو پڕاین كردۆتەوەو بەش ێوەی
سیس تەمی ئۆنالین دەرئەجنام راس تەوخۆ گەڕاوەتەوە انو سیس تەمی ڕاپرس يەكە.
هۆاكری هەڵژباردین خوێنداكراین زانكۆ بە سامپڵی توێژینەوەكە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
كە ئاس یت خوێندەواراین بەرزەو توانس یت بەاكرهێناین تەكنۆلۆژی اتزەاین هەیە وەك
مۆابییل زیرەك ،اتبلێت و لپتۆپ ...هتد ،هەروەها تەمەین خوێنداكراین زانكۆ كە
تەمەنێكی گەجنێتییە ابشرتین تەمەن دانراوە كە هەژمووین تەكنۆلۆژایو ئينتەرنێیت زۆر
لسەرە.
10.24086/cuejhss.v3n2y2019.pp.8-19
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لانخش ياكریيەكە توێژەر روونيدەاكتەوە كە اتچەند خوێنداكراین زانكۆ ایخود توێژی
گەجن لكوردس تان پش یت بەس تووە بە تۆڕەاكین ئينتەرنێت و ئەو گۆڕاناكریيانە چنی كە
لژاین و اكرلێك و پەیوەندی كۆمەاڵیەیت ئەو توێژەدا ئينتەرنێت دروستیكردووە.
 .1رەگەزی بەشداربووان:
ئەجنامەاكن روونيدەكەنەوە كە زۆربەی بەشداربوواین راپرسییەكە لرەگەزی نێرن كە
ژمارەاین ( )84بەشداربوون كە رێژەی  54.91%پێكدەهێنن ،هەروەها رێژەی
بەشداربوواین رەگەزێ مێ كەمرتەو ( )69بەشداربوون و رێژەی 45.09%
پێكدەهێنێت لكۆی ( )153بەشداربووی راپرسییەكە.
بەپێیی ئەو دەرئەجنامە دەردەكەوێت كە لانو خوێنداكراین زانكۆدا لكوردس تان
هەردوو رەگەزی نێرو مێ ئينتەرنێت بەاكردەهێنن ،بۆ دروس تكردین پەیوەندی نوێیی
كۆمەاڵیەیت ،هەروەها رێژەی رەگەزی نێر هەرچەندە زۆرترە بەاڵم اتڕادەیەكی زۆر
اباڵنیس جێندەری تێدادەردەكەوێت و رێژەاكن لیەكەوە نزیكن .بڕوانە خش تەی
(.)1
ژ
1
2

رەگەز
نێر
مێ
كۆی گش یت

خش تەی ( )1رەگەزی بەشداربووان
%
دووابرەبوونەوە
54.91
84
45.09
69
100
153

پەلبەندی
یەكەم
دووەم

 .2تەمەین بەشداربووان:
لدەرئەجنامەاكنەوە دەردەكەوێت كە بەشداربووان بەسەر ( )4گروپیی تەمەین جیاوازدا
دابەشكراون ،كە زۆرترین رێژەی بەشداربووان تەمەنيان لنێوان ( )24-18ساڵيدایەو
ژمارەاین ( )95بەشداربووە ،لبەرامبەریشدا كەمرتین رێژەی بەشداربووان كە
ژمارەاین ( )5كەسە تەمەنيان ل خوار ( )18ساڵيەوەیە .هەروەها روونیشكراوەتەوە
كە ()6
ەشداربوو تەمەنيان لنێوان ( )44 – 35ساڵيدایە كە بەتەمەنرتین گروپیی
بەشداربووانن چونكە بەش ێوەیەكی گش یت خوێنداكراین زانكۆ لتەمەنێكی گەجنيدان،
لگەڵ ئەوەشدا ( )47بەشداربووی دیكە هەیە كە تەمەنيان لنێوان ()34 – 25
ساڵيدایە.
لێرەوە دەردەكەوێت كە گەجنان زۆرتر ئينتەرنێت بۆ پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكنيان
بەاكردەهێنن و زۆرترین رێژەش كە دەاكتە ( )62.09%تەمەنيان لگروپێكی گەجندایە
كە لنێوان ( )24-18ساڵيدان ،ئەوەش دەریدەخات كە گەجناین كوردس تان بۆ
پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن زایتر پشت بە تۆڕەاكین ئينتەرنێت دەبەسنت .بڕوانە
خش تەی (.)2
 .3بەاكرهێناین جۆرەاكین سۆش يال میدای
ئەجنامەاكن ئەوە دەردەخەن ،كە جۆرو فۆڕم جیاوازی لانو تۆڕەاكین
ئينتەرنێت لانو گەجنان و خوێنداكراین زانكۆ بەاكردەبرێن بۆ بەردەوامی پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكنيان ،بەاتیبەتیش فۆڕمەاكین سۆش يال میدای لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا.
بەپێیی ئەجنامەاكن فەیس بووك بەرباڵوترین جۆرەو ل ()31.97%ی بەشداربووان
10.24086/cuejhss.v3n2y2019.pp 8-19

خش تەی ( )2تەمەین بەشداربووان
%
دووابرەبوونەوە
تەمەن
3.26
5
كەمرت ل  18ساڵ
62.09
95
18 – 24ساڵ
30.73
47
25 – 34ساڵ
3.92
6
35 – 44ساڵ
100
153
كۆی گش یت

ژ
1
2
3
4

پەلبەندی
چوارەم
یەكەم
دووەم
سێیەم

بەاكریدەهێنن و لپەلبەندی یەكەمدایە ،هەروەها ڤایبەر لپەلبەندی دووەمدایەو
ل()25.17%ی بەشداربووان بەاكریدەهێنن ،لگەڵ ئەوەشدا لينكیدئنی كە كەانڵێكی
پڕۆفێش ناڵی شۆایل میداییە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا كەمرتین بەشداربووی هەیە كە
رێژەكەاین ل ()2.04%ەو ل پەلی كۆاتیيدایە .هەروەها جۆرەاكین دیكەش بەرێژەی
جیاواز بەاكردەبرێن :تویتەر بەڕێژەی ل( )5.90%و یوتيوب بەڕێژەی ل()15.88%
و ساكیپ بەڕێژەی ل( )7.94%و سالید شەیر بەڕێژەی ل( )3.62%و جۆرەاكین
تریش بەڕێژەی ل( )7.48%بەاكردەبرێن.
ئەوەش روونيدەاكتەوە كە بەرباڵوترین جۆری سۆش يال میدای لانو تۆڕەاكین
ئينتەرنێت كە خوێنداكراین زانكۆ لكوردس تان پش یت پێدەبەسنت بۆ برەودان و
بەردەوامی پەیوەندیيەاكنيان هەریەك ل فەیس بووك و ڤایبەر-ن .بڕوانە خش تەی (.)3
ژ
2
3
4
5
6
7
8

خش تەی ( )3بەاكرهێناین جۆرەاكین سۆش يال میدای
%
دووابرەبوونەوە
جۆری سۆش يال میدای
31.97
141
فەیس بووك)(Facebook
5.90
26
تویتەر)( Twitter
15.88
70
یوتيوب)(YouTube
2.04
9
لينكید ئنی)(LinkedIn
25.17
111
ڤایبەر)(Viber
7.94
35
ساكیپ)(Skype
3.62
16
سالید شەیر (Slide
)share
7.48
33
هيرتیش ( Other Tools
)of Social Media
100
441
كۆی گش یت

پەلبەندی
یەكەم
شەشەم
سێیەم
هەش تەم
دووەم
چوارەم
حەوتەم
پێنجەم

 .4اكیت تەرخانكراو بۆ بەاكرهێناین ئينتەرنێت
لئەجنامەاكنەوە رووندەبێتەوە كە لرووی تەرخانكردین اكت بۆ بەاكرهێناین تۆڕەاكین
ئينتەرنێت زۆرترین رێژەی بەشداربووان كە ژمارەاین  61بەشداربووەو ل
( )39.86%پێكدێنن و لپەلبەندی یەكەمدان رۆژانە ماوەی ( )3-1اكتژمێر ئينتەرنێت
بەاكردەهێنن ،هەروەها كەمرتین رێژەش كە ل()3.93ی بەشداربووانن ()12- 6
اكتژمێر ئينتەرنێت بەاكردەهێنن لرۆژێكدا ،هەروەها رێژەی ( )4.57%بەشداربووان
زایتر ل ( )12اكتژمێر ئينتەرنێت بەاكردەهێنن .هەروەك روونكراوەتەوەكە ل
( )16.99%ی بەشداربووان لرۆژێكدا ماوەی ( )9-6اكتژمێر ئينتەرنێت
بەاكردەهێنن و لهەمان اكتیشدا پەلی دووەمی بەشداربووان رێژەی ل ()29.41%
پێكدەهێنن و لرۆژێكدا ماوەی ( )6 – 3اكتژمێر ئينتەرنێت بەاكردەهێنن .ئەوەش
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ئەوە دەردەخات كە خوێنداكراین زانكۆ رۆژانە بەش ێكی اتیبەت لاكتەاكین ژاینيان
لسەر ئۆنالین واتە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت بەسەردەبن .بڕوانە خش تەی (.)4

بەشداربووان كە رێژەاین ل()17.81%ە ئينتەرنێت بەگش یت بۆ چات كردن
بەاكردەهێنن ،بەو وااتیەی بۆ برەودان و بەردەوامی پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكنيان.
هەروەها رێژەی ل( )14.24%بۆ ئاڵوگۆڕی زانياری لگەڵ هاوڕێاكنيان
بەاكریدەهێنن ،و ل ()12.18%یش بۆ اكت بەسەربردن و ل ()5.04%یش بۆ
دۆزینەوەی هاوڕێیی نوێ و ل()10.39%یش بۆ چاتكردین گروپ لگەڵ هاوڕێ
خوێنداكرەكينان بەاكریدەهێنن و ل ()5.63یش بۆ پەیوەندیكردن بە
مامۆس تااكنيانەوە ،هەروەك رێژەی ل()8.60%ی بەشداربووانیش بۆ هەموو
مەبەس تە ئاماژە بۆ كراوەاكن ئينتەرنێت بەاكردەهێنن ،بەگوێرەی رێژە
بەدەس هتاتووەاكن زۆرینەی خوێنداكراین زانكۆ بۆ مەبەس یت چاتكردن بەش ێوەیەكی
سەرەكی و هەروەها ئاڵوگۆڕی زانياری تۆڕەاكین ئينتەرنێت بەاكردەهێنن ئەوەش دوو
مەبەس یت سەرەكی و دایرن .بڕوانە خش تەی (.)6

 .5ئامێری بەاكرهێرناو بۆ چوونە انو ئينتەرنێت
ئەجنامەاكن پیشاین دەدەن كە ئامێرو تەكنۆلۆژایی جیاواز بەاكردەبرێن بۆ چوونە انو
تۆڕەاكین ئينتەرنێت و بەاكرهێناین خزمەتگوزاریيەاكین ئينتەرنێت ،هەروەك لئەجنامی
ڕاپرس يەكەدا خراوەتەڕوو كە زۆرترین رێژەی بەشداربووان لرێیی مۆابیەلوە بووە كە
ژمارەاین ( )126بەشداربووەو لپەلی یەكەمدایە بەڕێژەی ( ،)59.71%هەروەها
پەلی دووەمیش ئەو بەشداربوانەن كە كۆمپيوتەر بەاكردەهێنن و رێژەی ل
( )32.23%پێكدەهێنن و دواتریش ئەوانەی كە اتبلێت و ئایپاد بەاكردەهێنن لپەلی
چوارەمدان و تەنيا رێژەی ( )3.32%پێكدەهێنن .هەروەها ( )10بەشداربووش كە
رێژەی ( )4.74%پێكدەهێنن هەموو ئامێرە ئاماژە بۆ كراوەاكن بەاكردەهێنن بۆ
چوونە انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت.
لێرەوە رووندەبێتەوە كە زۆربەی خوێنداكراین زانكۆ لكوردس تان مۆابییل زیرەك
بەاكردەهێنن بۆ چوونە انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت و بەاكرهێناین خزمەتگوزاریيەاكین
ئينتەرنێت ،هەربۆیە زۆرترین رێژەاین تۆماركردووە لراپرسییەكەدا ئەوەش بۆ چەند
هۆاكرێك دەگەڕێتەوە لوانە مۆابیەل زیرەكەاكن بەاكرهێنانيان ئاسانە ،هەروەها
لهەمان اكتدا دەتوانرێت اكری وێنەگرتن و تۆماركردن و نووسیین پیێ ئەجنامبدرێت
واتە وەك كۆمپيوتەرێكی چبووك وەهایە بۆیە زۆرتر بەاكردەبرێت و هەڵگرتنیشی
ئاسانە بەهۆی قەابرە چبووكەكەیەوە .بڕوانە خش تەی (.)5

خش تەی ( )6مەبەس تەاكین بەاكرهێناین ئينتەرنێت
دووابرەبوونەوە %
مەبەس یت بەاكرهێناین ئينتەرنێت
17.81
60
چات كردن بەگش یت
10.39
35
چات كردن بەگروپ لگەڵ هاوڕێ
خوێنداكرەاكن
5.04
17
دۆزینەوەی هاوڕێیی نوێ
26.11
88
وەرگرتین زانياری
5.63
19
پەیوەندیكردن بەمامۆس تااكن
14.24
48
ئاڵوگۆڕی زانياری لگەڵ هاوڕێاكن
12.18
41
اكت بەسەربردن
8.60
29
هەموواین
100
337
كۆی گش یت

ژ
1
2
3
4
5
6

ژ
1
2
3
4

خش تەی ( )4اكیت تەرخانكراو بۆ بەاكرهێناین ئينتەرنێت
%
دووابرەبوونەوە
اكت
5.22
8
كەمرت ل ( )1اكتژمێر
39.86
61
)(1 – 3اكتژمێر
29.41
45
)(3 – 6اكتژمێر
16.99
26
)(6 – 9اكتژمێر
3.93
6
)(9 – 12اكتژمێر
4.57
7
زایتر ل ( )12اكتژمێر
100
153
كۆی گش یت

خش تەی ( )5ئامێری بەاكرهێرناو بۆ چوونە انو ئينتەرنێت
%
ئامێری بەاكرهێناین ئينتەرنێت دووابرەبوونەوە
32.23
68
لپتۆپ (كۆمپيوتەر)
59.71
126
مۆابیل
3.32
7
اتبلێت و ئایپاد
4.74
10
هەموواین
100
211
كۆی گش یت

پەلبەندی
چوارەم
یەكەم
دووەم
سێیەم
شەشەم
پێنجەم

پەلبەندی
دووەم
یەكەم
چوارەم
سێیەم

 .6مەبەس تەاكین بەاكرهێناین ئينتەرنێت
ئەجنامەاكن ئەوە پیشاندەدەن مەبەس یت جیاواز هەن بۆ بەاكرهێناین ئينتەرنێت للیەن
خوێنداكراین زانكۆ لكوردس تاین ابشور ،لدەرئەجنامی راپرسییەكەدا روونبۆتەوە كە
زۆرترین رێژەی بەشداربووان كە ل ()26.11%یە بەمەبەس یت وەرگرتین زانياری
بەش ێوەیەكی گش یت ئينتەرنێت بەاكردەهێنن ،هەروەها پەلبەندی دووەمی

ژ
1
2
3
4
5
6
7
8

پەلبەندی
دووەم
پێنجەم
هەش تەم
یەكەم
حەوتەم
سێیەم
چوارەم
شەشەم

 .7ش ێوازەاكین بەاكرهێناین ئينتەرنێت:
ئەجنامەاكن ئەوە پیشاندەدەن كە خوێنداكراین زانكۆ بەش ێوازی جیاواز ئينتەرنێت
بەاكردەهێنن و بەاتیبەیت سۆش يال میدای ،ئەوانەی كە بەش ێوەی دروس تكردین
ئەاكونیت كەس تۆڕەاكین ئينتەرنێت بەاكردەهێنن پەلبەندی یەكەمیان هەیە كە ل
()72.04%ی بەشداربووان پێكدەهێنن ،هەروەها ئەوانەی پەچی دروست دەكەن و
لو رێگەیەوە ئينتەرنێت و سۆش يال میدای بەاكردەهێنن لپەلبەندی دووەمدان و
رێژەی ل ( )15.59%پێكدەهێنن ،هەروەك ئەوانەی كە بەش ێوازی گروپ و
لرێگەی دروس تكردین گروپەوە ئينتە نرێت بەاكردەهێنن رێژاین ل()12.37%ی
بەشداربووانەو ل پەلبەندی سێیەمدان.
لێرەوە دەردەكەوێت كە زۆربەی خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان زایتر پەان
دەبەنە بەر ئەاكونیت كەس بۆ چوونە انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت و بەاكرهێناین سۆش يال
میدای بەاتیبەتیش فەیس بووك كە بەرباڵوترین تۆڕی سۆش يال میداییە لجهيان و
تەاننەت لعێراقیشدا بەپێیی ئەو ئامارانەی كە پێشرتخرانەڕوو ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
پانتایی زایتری ئازادی كەس لدورس تكردن و بەردەوامیدان بە پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن لرێگەی ئەاكونتە كەسییەاكین انو تۆڕەاكین ئينتەرنێتەوە .بڕوانە
خش تەی (.)7
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14

ژ
1
2
3

خش تەی ( )7ش ێوازەاكین بەاكرهێناین ئينتە نرێت
دووابرەبوونەوە
ش ێوازی بەاكرهێناین
ئينتەرنێت(سۆش يال میدای)
72.04
134
دروس تكردین ئەاكونیت كەس
15.59
29
دروس تكردین پەچی
12.37
23
دروس تكردین گروپ
100
186
كۆی گش یت
%

پەلبەندی
یەكەم
دووەم
سێیەم

 .8جۆری ئەو اببەاتنەی بەاكربەراین ئينتەرنێت پۆستیان (باڵواین) دەكەن:
ئەجنامەاكن ئەوە دەخەنەڕوو كە خوێنداكراین بەاكربەری ئينتەرنێت لزانكۆاكندا اببەیت
جۆراوجۆرو هەمەجەشن باڵودەكەنەوە لپێگەاكین ئينتەرنێتدا ،بەپێیی دەرئەجنامی
راپرسییەكە ئەوانەی اببەیت رۆش نبریی گش یت باڵودەكەنەوە رێژەاین ل()35.97%ەو
پەلبەندی یەكەمیان وەرگرتووە ،هەروەها ئەوانەی ڤیدیۆو وێنە باڵودەكەنەوە پەلبەندی
دووەمیان وەرگرتووە بەڕێژەی ل( )29.65%و ئەوانەیش اببەیت زانياری كەس
باڵودەكەنەوە پەلی سێیەمیان گرتووە كە رێژەاین ل ()22.13%یەو ئەوانەیش كە
موحازەرەو سالیدی مامۆس تااكن باڵودەكەنەوە رێژەاین ل()7.12%یە لپەلبەندی
چوارەمدان ،هەروەها كەمرتین رێژەش ئەوانەن كە خش تەی اتقیكردنەوەاكن
باڵودەكەنەوە لپەلبەندی پێنجەمدان بە رێژەی ل ( .)5.13%ئەجنامەاكن ئەوە
پیشاندەدەن كە بەاكرهێنەراین ئينتە نرێت لانو زانكۆاكندا واتە خوێنداكراین زانكۆ زایتر
گرنگی بە دوو اببەیت سەرەكی دەدەن لباڵوكردنەوە لئەاكونت و پێگە كەس يەاكنيان
ئەوانیش اببەیت رۆش نبریی گش یت و اببەیت كەس يە كە زۆرترین پانتایی داگریكردووە.
بڕوانە نەخش تەی (.)8
خش تەی ( )8جۆری ئەو اببەاتنەی بەاكربەراین ئينتەرنێت پۆستیان (باڵواین) دەكەن:
پەلبەندی
%
جۆری اببەیت پۆس تكراو دووابرەبوونەوە
ژ
سێیەم
22.13
56
زانياری كەس
1
یەكەم
35.97
91
اببەیت رۆش نبریی گش یت
2
پێنجەم
5.13
13
خش تەی اتقیكردنەوەاكن
3
چوارەم
7.12
18
موحازەرەو سالیدی
4
مامۆس تااكن
دووەم
29.65
75
 5باڵوكردنەوەی ڤیدیۆ و وێنە
100
253
كۆی گش یت

 .9ئاای سۆش يال میدای بووە بەڕێگەیەكی نوێ بۆ پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن؟
ئەجنامەاكن ئەوە دەخەنەڕوو كە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا سۆش يال میدای بووە بە
رێگەیەكی نوێ بۆ بەردەوامیدان و دروس تكردین پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن،
هەروەك لراپرس يەكەشدا وەاڵمی بەڵێ پەلی یەكەمی وەرگرتووە لانو خوێنداكراین
زانكۆدا بەڕێژەی ل( ،)69.94%لبەرامبەریشدا وەاڵمی نەخێر ل پەلی دووەمدایە
بەڕێژەی ل ( .)30.06ئەوەش بەوااتی ئەوەیە كە سۆش يال میدای لرۆژگاری
ئێس تاداو لهەرێمی كوردس تانیش رێگەیەكی نوێيە بۆ بەردەوامیدان بە پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن .بڕوانە خش تەی (.)9
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خش تەی ( )9ئاای سۆش يال میدای بووە بەڕێگەیەكی نوێ بۆ پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن؟
سۆش يال میدای بووە بە رێگەیەكی دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
ژ
نوێ بۆ پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
 69.94یەكەم
107
بەڵی
1
 30.06دووەم
46
نەخێر
2
100
153
كۆی گش یت

 .10اكریگەری سۆش يال میدای لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
ئەجنامەاكن ئەوە پیشاندەدەن كە ئينتەرنێت بەگش یت و لانویش يدا سۆش يال میدای
بەاتیبەیت لسەردەمی ئێس تادا اكریگەری زۆری دروس تكردووە لسەر پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن ،لراپرسییەكەدا وەاڵمی بەڵێ بۆ بووین اكریگەری سۆش يال میدای
لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن ل پەلبەندی یەكەمدایە بەڕێژەی ل ( )50.98%و
وەاڵمی نەخێریش لپەلی سێیەمدایە بەڕێژەی ل ( ،)9.15%هەروەها وەاڵمی
اتڕادەیەك اكریگەری هەبووە ل پەلی دووەمدایە بەڕێژەی ل( .)39.87%ئەوەش
دەیسەملێنێت كە زۆربەی بەشداربووان لگەڵ ئەوەدان كەسۆش يال میدای اكریگەری
زۆری هەیە لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن .بڕوانە نەخش تەی (.)10
خش تەی ( )10اكریگەری سۆش يال میدای لسەر پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن
ژ اكریگەری سۆش يال میدای دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
لسەر پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن
 50.98یەكەم
78
بەڵێ
1
 9.15سێیەم
14
نەخێر
2
 39.87دووەم
61
اتڕادەیەك
3
100
153
كۆی گش یت
 .11س نورداركردن و قەدەغەكردین سۆش يال میدای
ئەجنامەاكن ئەوە دەخەنەڕوو كە ئاای پێویس تە لاكیت ئێس تادا ئينتەرنێت و
سۆش يال میدای لكوردس تان س نوردار این قەدەغە بكرێت ،زۆربەی بەشداربووان
پێیان ابشە س نوردارو قەدەغە نەكرێت،و وەاڵمی نەخێر بۆ پرس يارەكە ل پەلبەندی
یەكەمدایە بەڕێژەی ل ( )47.06%و وەاڵمی بەڵێ-ش ل پەلبەندی دووەمدایە
بەڕێژەی ل( )28.75%و ئەوانەیش بە اتڕادەیەك وەاڵمیانداوەتەوە ل پەلبەندی
سێیەمدان بەڕێژەی ل ( .)24.19%ئەوەش روونيدەاكتەوە كە زۆربەی خوێنداكراین
زانكۆ لگەڵ س نورداركردن و قەدەغەكردین ئينتەرنێت و سۆش يال میدای ننی .بڕوانە
نەخش تەی(.)11
ژ
1
2
3

خش تەی ( )11س نورداركردن و قەدەغەكردین سۆش يال میدای
%
قەدەغەكردین سۆش يال دووابرەبوونەوە
میدای
28.75
44
بەڵێ
47.06
72
نەخێر
24.19
37
اتڕادەیەك
100
153
كۆی گش یت

پەلبەندی
دووەم
یەكەم
سێیەم
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 .12تەرخانكردین رێژەی اكت بۆ پۆست كردن و باڵوكردنەوە
لئەجنامەاكنەوە دەردەكەوێت كە بەاكرهێنەراین ئينتەرنێت اكیت پێویست تەرخان
دەكەن بۆ پۆس تكردین اببەتەاكنيان لانو تۆڕەاكین سۆش يال میدایدا ،ئەوانەی هەموو
اكتەاكنيان تەرخان دەكەن لپەلبەندی پێنجەمن و رێژەاین كەمرتین كە ل
()4.57%ن ،هەروەها زۆرترین رێژەش بەرئەوانە كەوتووە كە هەندێ لاكتەاكنيان
تەرخان دەكەن بۆ پۆس تكردن و باڵوكردنەوە كە ڕێژەی ل ( )56.87%پێكدەهێنن و
لپەلی یەكەمدان ،هەروەك ئەوانەی زۆربەی اكتەاكن تەرخان دەكەن ل پەلبەندی
سێیەمدان ،و ئەوانەیش كە نيوەی اكتەاكنيان تەرخان دەكەن لپەلی چوارەمدان و
ئەوانەیش هيچ اكتێك تەرخان انكەن لپەلی دووەمدان .ئەوەش دەریدەخات بەپێیی
كەسەاكن اكیت تەرخانكراو بۆ پۆس تكردین اببەتەاكنيان لانو سۆش يال میدایدا جیاوازە.
بڕوانە نەخش تەی (.)12
ژ
1
2
3
4
5

15
پێدەكەم و لپەلی یەكەمدایە ،هەروەها كەمرتین رێژەش ل()5.22ە و دەڵێن زۆر
مامتنەاین پێدەكەم كە پەلی پێنجەمەو كەمرتین رێژەیە ،هەروەها ل ()26.79%ی
بەشداربووان دەڵێن كەمێك مامتنەاین پێدەكەم كە ل پەلی دووەمدایەو ئەوانەی
هەرگزی مامتنە انكەن لپەلی سێیەمدان بەڕێژەی ( )15.69%و ئەوانەیش تەنيان
مامتنە دەكەن لپەلی چوارەمدان .لو سۆنگەیەوە رووندەبێتەوە كە ئاس یت مامتنە
پێكردن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت بووین هەیەو رێژەی ابوەڕپێكردن زۆرترە
لابوەڕنەكردن هەرچەند بەڕێژەی جیاواز ،هەروەك ئەوانەیش كە هەرگزی ابوەڕانكەن
رێژەاین زۆرە ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ترس پەیوەندیيە اتزە كۆمەاڵیەتییەاكن كە
لڕێگەی تۆڕەاكین ئينتەرنێتەوە دروست دەبن و بەهۆی كێشەی هاككردن و زۆرجار
ان سەلمەیت ئينتە نرێت و بووین مەترس ئاس یت مامتنەكردنەكە دەگۆڕدرێت .بڕوانە
نەخش تەی(14).
ژ

خش تەی ( )12تەرخانكردین اكت سەیركردین پۆست كردن و باڵوكردنەوە
پەلبەندی
%
اكت بۆ پۆس تكردن ل دووابرەبوونەوە
سۆش يال میدایدا
پێنجەم
4.57
7
هەموو اكتەاكن
سێیەم
11.11
17
زۆربەی اكتەاكن
چوارەم
9.80
15
نيوەی اكتەاكن
یەكەم
56.87
87
هەندێ لاكتەاكن
دووەم
17.65
27
هيچ اكت
100
153
كۆی گش یت

 .13تەرخانكردین اكت بۆ سەیركردین پۆس یت كەساین تر
ئەجنامەاكن ئەوە پیشاندەدەن كە بەاكرهێنەراین ئينتەرنێت لكوردس تان اكیت جیاواز
تەرخاندەكەن بۆ سەیركردین پۆس یت كەسان و بەاكرهێنەراین دیكە لانو تۆڕەاكین
ئينتەرنێتدا ،بەپێیی ئەجنامی راپرس يەكە زۆرترین رێژەی بەشداربووان وەاڵمیانداوەتەوە
بەوەی كە هەندێ لاكتەاكن بۆ سەیركردین پۆس یت كەساین تر تەرخان دەكەن كە
پەلی یەكەمی وەرگرتووەو رێژەكەیش ()49.68%ە .هەروەها رێژەی ل ()22.87ی
بەشداربووان كە ل پەلی دووەمدایە زۆربەی اكتەاكن تەرخاندەكەن و ل ()5.22%ی
بەشداربوانیش هەموو اكتەاكن كە لپەلی چوارەمدان و ل ()18.30%ی
بەشداربووانیش نيوەی اكتەاكنيان تەرخان دەكەن و لپەلی سێیەمدان
لریزبەندیيەكەدا .هەروەها كەمرتین رێژەش كە تۆماركراوە ل ()3.93%یەو دەڵێن
هيچ اكت تەرخان انكەن بۆ سەیركردین پۆس یت كەساین تر.
لێرەوە رووندەبێتەوە كە بەش ێوەیەكی گش یت ئەوانەی اكت تەرخان دەكەن بۆ
سەیركردین پۆس یت كەساین دیكە لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت رێژەاین زۆرترە لوانەی
اكت تەرخان انكەن ،بەاڵم ش ێوازو رێژەی اكتەاكن جیاوازی تێدایەو بەپێیی كەسەاكن
دەگۆڕدرێت.
 .14ئاس یت مامتنەپێكردن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت:
ئەجنامەاكن دەریدەخەن كە ئاس یت مامتنە پێكردن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت و
بەاتیبەتیش ئەو پەیوەندیيە اتزانەی دروس تدەكرێن لگەڵ كەساین اتزە اكرێكی ئاسان
نییە بۆ هەندێ كەس و بۆ هەندێكی تریش بەپێچەوانەوەیە ،لراپرس يەكەدا بەم
ش ێوەیە بەشداربووان وەاڵمیانداوەتەوە ،ل( )39.23%دەڵێن ات ڕادەیەك مامتنەاین

1
2
3
4
5

خش تەی ( )14ئاس یت مامتنەپێكردن لانو تۆڕەاكین ئينتە نرێت
ئاس یت مامتنەپێكردن لانو تۆڕەاكین دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
ئينتەرنێت
 5.22پێنجەم
8
زۆر مامتنەاین پێدەكەم
 13.07چوارەم
20
مامتنەاین پێدەكەم
 39.23یەكەم
60
اتڕادەیەك مامتنەاین پێدەكەم
 26.79دووەم
41
كەمێك مامتنەاین پێدەكەم
 15.69سێیەم
24
هەرگزی مامتنەاین پێناكەم
100
153
كۆی گش یت

 .15ئاس یت خێرایی گۆڕینەوەی زانياری كەس ی لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت:
ئەجنامەاكن ئاماژە بەوە دەكەن لرووی ئاس یت خێرایی گۆڕینەوەی زانياری كەس ی
لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا جیاوازی هەیە لانو بەاكربەراندا ،زۆرترین رێژە كە ل
()30.06%ە كەمێك خێرا زانياریيە كەسییەاكن دەگۆڕنەوەو ل پەلی یەكەمدان،
هەروەها ئەوانەی هەرگزی زانياری كەس لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا انگۆڕنەوە پەلی
سێیەمی وەرگرتووەو رێژەاین ل()25.49%یە ،هەروەك ئەوانەی ات ڕادەیەك خێرا
زانياری كەس دەگۆڕنەوە پەلی دووەمی وەرگرتووەو رێژەاین ل ( )28.12%یەو
ئەوانەیش خێرا زانياریيە كەسییەاكن دەگۆڕنەوە پەلی چوارەمی وەرگرتووەو رێژەاین ل
()11.76%ە ،لگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی زۆر بەخێرایی زانياریيە كەس يەاكنيان
دەگۆڕنەوە لگەڵ كەساین تر لانو ئينتە نرێتدا پەلی پێنجەمی وەرگرتووەو كەمرتین
رێژە پێكدەهێنن كە تەنيا ل ()4.57%ە .لو روانگەیەوە رووندەبێتەوە كە رێژەو
پەلبەندی لخێرایی گۆڕینەوەی زانياریيە كەسییەاكن لگەڵ كەساین اتزە كە ل انو
ئينتەرنێتدا دەبن بەهاوڕێ و پەیوەندی كۆمەاڵیەتيان لگەڵ دروس تدەكرێت بەڕێژەی
خێرایی جیاوازەو بەاڵم زۆربەی بەاكربەراین ئينتەرنێت اتڕادەیەك بەخێرایی بڕایرەكە
دەدەن و زانياریيەاكنيان دەگوازنەوە .بڕوانە خش تەی (.)15
ژ
2
3
4
5

خش تەی ( )15ئاس یت خێرایی گۆڕینەوەی زانياری كەس لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت
ئاس یت خێرایی گۆڕینەوەی زانياریيە دووابرەبوون
%
ەوە
كەسییەاكن
پێنجەم
4.57
7
زۆر خێرا
چوارەم
11.76
18
خێرا
دووەم
28.12
43
اتڕادەیەك خێرا
یەكەم
30.06
46
كەمێك خێرا
سێیەم
25.49
39
هەرگزی
100
153
كۆی گش یت
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 .16رێژەی ابسكردین اببەتە كەسییەاكن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا:
ئەجنامەاكن دەریدەخەن كە ابسكردین اببەتە كەس يەاكین وەك رووداوەاكین
ژایین اتیبەیت و پیشە..هتد لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا رێژەی جیاوازی هەیە لی
بەاكربەران ،بۆیە ئەوەخراوەتەڕوو كە زۆربەی بەشداربووان بەڕێژەی كەمێك
اببەتە كەسییەاكن ابس دەكەن و پەلی یەكەمی گرتووە ،بۆ ئەو كەسانەی دەبنە
هاوڕێيان لانو ئينتە نرێتدا كە رێژەاین ()41.18%یەو كەمرتین رێژەش ئەوانەن
كە بەڕێژەی ئەوپەڕی اببەتە كەسییەاكن ابس دەكەن و كەمرتین رێژەی
بەشداربووانن كە تەنيا ل( )5.22پێكدێنن و لپەلی پێنجەمدان .هەروەها ئەوانەی
بەڕێژەی زۆر اببەتە كەس يەاكن ابس دەكەن پەلی چوارەمی گرتووەو ئەوانەیش
بەڕێژەی اتڕادەیەك اببەتە كەسییەاكن ابس دەكەن پەلی سێیەمی گرتووە.
لبەرامبەریشدا ئەوانەی كە هەرگزی ابس اببەتە كەسییەاكن انكەن لگەڵ
هاوڕێاكنيان لئينتەرنێتدا پەلی دووەمی گرتووەو رێژەاین ل ()28.75%ی
بەشداربووان پێكدەهێنن .ئەوەش ئاماژەیە بۆ ان هاوسەنگی مامتتەبوون جارێكی
تر كە وادەاكت لبەاكرهێنەراین ئينتەرنێت بەڕێژەی جیاواز ابوەڕ بەو كەسانە
بكەن كە دەاینناسن و بتوانن اببەتە كەسییەاكنيان بۆ ابس بكەن ،چونكە ئەوانەیش
كە هەرگزی ابس اببەتەاكنيان انكەن و ابوەڕاین پێیی نییە لریزبەندی دووەمدان.
بڕوانە نەخش تەی (.)16
ژ
1
2
3
4
5

خش تەی ( )16رێژەی ابسكردین اببەتە كەسییەاكن لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا
ابسكردین اببەتە كەس يەاكن لانو ئينتەرنێتدا دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
 5.22پێنجەم
8
بەڕێژەی ئەوپەڕی
 6.53چوارەم
10
بەڕێژەی زۆر
 18.32سێیەم
28
بەڕێژەی اتڕادەیەك
 41.18یەكەم
63
بەڕێژەی كەمێك
 28.75دووەم
44
بەڕێژەی هەرگزی
100
153
كۆی گش یت

خش تەی ( )17دەس تپێكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت لرێیی ئينتەرنێتەوە
%
دووابرەبوونەوە
دەس تپێكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت
لئينتەرنێتدا
5.88
9
هەمیشە
16.35
25
زۆربەی اكت
62.09
95
هەندێ اكت
15.68
24
هەرگزی
100
153
كۆی گش یت

ژ
1
2
3
4
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چوارەم
دووەم
یەكەم
سێیەم

 .18رادەی بەاكرهێناین ئينتەرنێت بۆ دروساكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت:
ئەجنامەاكن ئەوە پیشاندەدەن كە رادەی بەاكرهێناین ئينتەرنێت بۆ مەبەس یت
دروس تكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت لكەس ێكەوە بۆ كەس ێكی دیكە جیاوازە،
هەربۆیە ئەوەخراوەتەڕوو كە ئەوانەی ئەوانەی بەرادەی جاروابر (انوبەانو)
ئينتەرنێت بەاكردەهێنن پەلی یەكەمی وەرگرتووە ،ئەولنەیش كە بەرادەی هەندێ
اكت ئينتە نرێت بەاكردەهێنن پەلی دووەمی وەرگرتووە ،هەروەها ئەوانەی بەهەرگزی
بەاكری انهێنن پەلی سێیەمی وەرگرتووەو ئەوانەیش كە بەڕادەی زۆربەی اكت
ئينتەرنێت بەاكردەهێنن پەلی چوارەمی وەرگرووەو ئەوانەیش بەڕادەی هەمیشە
ئينتەرنێت بەاكردەهێنن ئەوا پەلی پێنجەمی وەرگرتووە .لێرەوە ئاشكرایە كە رادەی
بەاكرهێنان و پشت بەسنت بە ئينتەرنێت بۆ دروس تكردین هاوڕێيەیت لانو
تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا بەرزونزمی زۆر لرێژەاكندا هەیە بەاڵم بەش ێوەیەكی گش یت
بەاكرهێنەران بەرادەی جیاواز بەاكیدەهێنن ،هەرچەندە رادەی بەاك نرەهێنانیش هەیە
بەاڵم ئەوە لو راستیە انگۆڕێت كە بەاكرهێناین ئينتەرنێت بۆ دروس تكردین
پەیوەندی هاوڕێيەیت بووین هەیە لانو بەاكربەراندا .بڕوانە خش تەی (.)18
ژ

 .17دەس تپێكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت لرێیی ئينتەرنێتەوە:
ئەجنامەاكن روونيدەكەنەوە كە دەسپێكردین پەیوەندی نوێیی كۆمەاڵیەیت لڕێیی
ئينتەرنێتەوە لرۆژگاری ئێس تادا بووە بە راس تییەكی حاشاهەڵنەگر بەاڵم بۆ
ئەوەش رێژەی جیاواز هەیە ،هەروەك ئەوانەی هەندێ اكت پشت دەبەسنت
بەئينتەرنێت بۆ دروس تكردین پەیوەندی نوێ پەلی یەكەمیان گرتووەو ئەوانەیش
كە زۆربەی اكت پشت بەئينتەرنێت دەبەسنت پەلی دووەمیان گرتووە ،ئەوانەیش
كە هەمیشە پشت بەئينتەرنێت دەبەسنت بۆ پەیوەندیيەاكنيان پەلی چوارەمیان
گرتووە ،لبەرامبەریشدا ئەوانەی هەرگزی پشت بەئينتەرنێت انبەسنت بۆ
دروس تكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت و كۆمەاڵیەیت پەلی سێیەمیان وەرگرتووە.
بڕوانە خش تەی (.)17

پەلبەندی

1
2
3
4
5

خش تەی ( )18رادەی بەاكرهێناین ئينتەرنێت بۆ دروساكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت
دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
بەاكرهێناین ئينتەرنێت بۆ
دروس تكردین پەیوەندی هاوڕێيەیت
 6.53پێنجەم
10
هەمیشە
 11.76چوارەم
18
زۆربەی اكت
 19.60دووەم
30
هەندێ اكت
 43.16یەكەم
66
جاروابر (انوبەانو)
 18.95سێیەم
29
هەرگزی
100
153
كۆی گش یت

 .19ات چەند ئينتەرنێت هاواكربووە بۆ دروس تكردین پەیوەندی نوێیی هاوڕێيەیت:
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ئەجنامەاكن ئەوە ئاشكرا دەكەن كە ئينتەرنێت هاواكربووە بۆ دروس تكردین پەیوەندی
هاوڕێيەیت و پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن بەش ێوەیەكی گش یت ،ئەوەش بەڕێژەی
جیاواز ،هەربۆیە ئەوانەی پێیانوایە اتڕادەیەك ئينتەرنێت هاواكربووە رێژەاین
ل()56.86%ەو پەلی یەكەمی وەرگرتووە ،لبەرامبەریشدا ئەوانەی پێیانوایە هەرگزی
ئينتەرنێت هاواكرنەبووە رێژەاین ل()19.60%ە ,هەروەها ئەوانەی پێیانوایە زۆر
هاواكربووە رێژەاین ل ()17.66%ەو پەلی سێیەمی گرتووەو ئەوانەیش كە پێیانوایە ات
ئەوپەڕی هاواكر بووە رێژەاین كەمرتینەو ل( )5.88%پێكدەهێنن و پەلی چوارەمی
گرتووە .ئەوەش روونيدەاكتەوە كە ئينتەرنێت بەش ێوەیەكی گش یت هاواكر بووەو
ئامڕازێكی خێراو انوەندێكی مۆدێرن و پێشكەوتووە بۆ دروس تكردین پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن بۆیە زۆربەی بەشداربووان پێیانوایە كە هاواكربووە بەڕێژەی جیاواز.
بڕوانە خش تەی (.)19
خش تەی ( )19ات چەند ئينتەرنێت هاواكربووە بۆ دروس تكردین پەیوەندی نوێیی هاوڕێيەیت
پەلبەندی
%
ژ اتچەند ئينتەرنێت هاواكر دووابرەبوونەوە
بووە
چوارەم
5.88
9
 1ات ئەوپەڕی هاواكر بووە
سێیەم
17.66
27
زۆر هاواكر بووە
2
یەكەم
56.86
87
اتڕادەیەك هاواكر بووە
3
دووەم
19.60
30
هەرگزی هاواكر نەبووە
4
100
153
كۆی گش یت

 .20ئاای هاوڕێاكنت ل انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت هەمان كەساین ژایین ئاساینی:
ئەجنامەاكن ئەوە دەردەخەن كە بەش ێكی زۆری پەیوەندیيەاكن لانو تۆڕەاكین
ئينتەرنێتدا هەمان ئەو پەیوەندی و كەسانە ننی كە لژایین ئاسایيدا بوونيان هەیە،
بەپێیی رای بەشداربووان ئەوانەی كە پێیانوایە زۆربەی پەیوەندیيە ئۆنالینەاكن هەمان
پەیوەندی ژایین ئاساینی ئەوا پەلی چوارەمی گرتووەو ئەوانەیش پێیانوایە بەش ێكیان
هەمان پەیوەندین پەلی پێنجەم و ئەوانەیش دەڵێن هەندێكیان هەمان پەیوەندین
زۆرترین رێژەاین هەیەو پەلی یەكەمی گرتووە ،هەروەها ئەوانەیش دەڵێن بەش ێكی
كەمیان پەلی سێیەمی گرتووە ،لبەرامبەریشدا ئەوانەی دەڵێن پەیوەندیيەاكین
ئينتەرنێت هيچيان پەیوەندی كەساین انو ژایین ئاسایی ننی پەلی دووەمی
بەشداربوواین گرتووە.بڕوانە خش تەی (.)20

ژ
1
2
3
4
5

خش تەی ( )20ئاای هاوڕێاكنت ل انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت هەمان
كەساین ژایین ئاساینی
پەلبەندی
%
پەیوەندیيەاكن لانوەوەو دووابرەبوونەوە
دەرەوەی ئينتەرنێت
چوارەم
11.11
17
زۆربەاین
پێنجەم
8.51
13
بەش ێكیان
یەكەم
40.53
62
هەندێكیان
سێیەم
15.67
24
بەش ێكی كەمیان
دووەم
24.18
37
هيچيان
100
153
كۆی گش یت

17
 .21ات چەند حەز بەانسیین كەساین نوێ دەكەیت ل ئينتەرنێتدا بەبەراورد بەژایین
ئاسایی:
ئەجنامەاكن ئەوە رووندەكەنەوە كە رێژەی حەز بۆ انسیین هاوڕێیی نوێ و
دروس تكردین پەیوەندی كۆمەاڵیەیت لانو ئينتەرنێتدا بەبەراورد بەژایین ئاسایی
جیاوازن ،هەربۆیە زۆرترین رێژەی بەشداربووان كە پەلی یەكەمی وەرگرتووە كەم
حەز دەكەن بۆ دروس تكردین پەیوەندی لرێیی ئينتەرنێتەوە ،ئەوانەیش اتڕادەیەك
حەزدەكەن پەلی دووەمی وەرگرتووەو ئەوانەیش حەزانكەن پەلی سێیەم و ئەوانەیش
زۆر حەزدەكەن پەلی چوارەم و ئەوانەیش زۆرتر حەز دەكەن پەلی پێنجەمی
وەرگرتووە ،واتە بەش ێوەیەكی گش یت ئينتەرنێت بەژینگەیەكی ابشرت دەزانرێت وەك
لژایین ئاسایی بۆ دروس تكردین پەیوەندی اتزەی كۆمەاڵیەیت .بڕوانە خش تەی (.)21
خش تەی ( )21ات چەند حەز بەانسیین كەساین نوێ دەكەیت ل ئينتەرنێتدا بەبەراورد بەژایین
ئاسایی
حەز بۆ پەیوەندی ل ئينتەرنێت و ژایین دووابرەبوونەوە  %پەلبەندی
ژ
ئاسایی
 7.19پێنجەم
11
زۆرتر
1
 15.03چوارەم
23
زۆر
2
 27.46دووەم
42
اتڕادەیەك
3
 33.33یەكەم
51
كەم حەزدەكەم
4
 16.99سێیەم
26
حەز انكەم
5
100
153
كۆی گش یت

 .22اكم جۆری هاوڕێيەیت ابشرتە ئۆنالین این ئاسایی:
ئەجنامەاكن ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە رای جیاواز هەیە لسەر ابشرتبووین جۆری
پەیوەندیيەاكن ل انو ئينتەرنێت و لژایین ئاسایيدا ،هەروەك زۆربەی بەشداربووان كە
پەلی یەكەم وەردەگرن و رێژەاین ل()27.45%ە پێیانوایە ات ڕادەیەك خراپە
بەبەراورد بە پەیوەندی ئاسایی ،هەروەها ل ( )22.88%كە پەلی دووەمی
بەشداربوواین وەرگرتووە پێیانوایە كە پەیوەندی ئۆنالین و ژایین ئاسایی وەك یەك
وایە ،هەروەك ل ()20.29%ی بەشداربووان كە پەلی سێیەمی گرتووە پێیانوایە كە
پەیوەندی ل ئۆنالیندا خراپرتە بەبەراورد بە ژایین ئاسایی ،هەروەها ل( )13.07%كە
پەلی چوارەمی وەرگرتووە پێیانوایە پەیوەندی ئينتەرنێت زۆر خراپرتەو ل
()9.15%ی بەشداربووانیش كە پەلی پێنجەمی گرتووە پێیانوایە پەیوەندی ئۆنالین ات
ڕادەیەك لپەیوەندی ژایین ئاسایی ابشرتە ،هەروەها ئەوانەی كە پەیوەندی ئۆنالین
زۆر بەابشرت دەزانن رێژەاین كەمەو تەنيا ()3.92%ی بەشداربووان پێكدەهێنن و
پەلی شەشەمی وەرگرتووە ،لگەڵ ئەوەشدا ئەوانەی پێیانوایە كە پەیوەندیيەاكن لانو
ئينتەرنێتدا ابشرتە بەبەراورد بەژایین ئاستی ئەوا كەمرتین رێژەاین تۆماركردووە كە
تەنيا ل ()2.61%ەو پەلی حەوتەمی گرتووە .ئەوەش ئاماژەیەكە بۆئەوەی لگەڵ
بەاكرهێنان و پشت بەسنت بە ئۆنالین بەاڵم زۆرینەی بەشداربووان پەیوەندیيەاكن
لژایین ئاسایيدا بەابشرتدەزانن و پێیانوایە كە پەیوەندیيەاكن ل ئۆنالیندا خراپرتە.
بڕوانە خش تەی (.)22
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ژ
1
2
3
4
5
6
7

خش تەی ( )22اكم جۆری هاوڕێيەیت ابشرتە ئۆنالین این ئاسایی
پەلبەندی
%
پەیوەندی هاوڕێيەیت لنێوان دووابرەبوونەوە
ئۆنالین و ئاسایی
شەشەم
3.92
6
زۆر ابشرتە
حەوتەم
2.61
4
ابشرتە
پێنجەم
9.15
14
اتڕادەیەك ابشرتە
دووەم
22.88
35
وەكو یەك وایە
یەكەم
27.45
42
اتڕادەیەك خراپە
چوارەم
13.07
20
زۆر خراپرتە
سێیەم
20.92
32
خراپرتە
100
153
كۆی گش یت

ڕاس پاردەاكن

.1
.2
.3

دەرەجنامەاكن
ل كۆاتیی توێژینەوەكەدا ،و دوای ئەجنامداین روپێواكریی گش یتو انخش ياكریی بۆ
اببەیت سەرەكی توێژینەوەكە ل سامپڵی توێژینەوەكە ،پاشان رشۆڤەكردنيان،
توێژەر بەم دەرەجنامانەی خوارەوە گەیشت:
 .1ئينتەرنێت وەك ئامڕازێكی نوێیی پەیوەندیكردن بەڕێژەیەكی زۆر للیەن
خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان بەاكردەهێرنێت بۆ مەبەس یت
دروس تكردن و بەردەوامیدان بە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن.
 .2مۆابییل زیرەك ،بەرباڵوترین ئامڕازە بۆ چوونە انو تۆڕەاكین ئينتەرنێت لانو
خوێنداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان ،ئەوەش بۆ ئاساین بەاكرهێنان و
ئاست و توانس یت بەاكرهێناین تەكنۆلۆژایی نوێ للیەن خوێنداكراین زانكۆو
ئاساین هەڵگرتین مۆابیل بەهۆی چبووكی قەابرەكەیەوە دەگەڕێتەوە.
 .3میدایی كۆمەاڵیەیت (سۆش يال میدای) بەرباڵوترین انوەندی بەاكرهێنانە لانو
خوێداكراین زانكۆ لهەرێمی كوردس تان لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێتدا بەاتیبەتیش
جۆرەاكین وەك (فەیس بووك و ڤایبەر) ل بەرباڵوترینن.
 .4زۆربەی بەاكرهێنەراین ئينتەرنێت لهەرێمی كوردس تان لنيكەم لماوەی
رۆژێكدا بۆ ماوەی ( )3اكتژمێر ئينتەرنێت بەاكردەهێنن.
 .5رێژەیەكی زۆری بەاكرهێنەراین تۆڕەاكین ئينتەرنێت لهەرێمی كوردس تان
پێیانوایە كە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكن لانو ئينتەرنێتدا ابشرتو جێگریترن
بەبەراورد بە پەیوەندیيە كۆمەاڵیەتییەاكین ژایین ئاسایی.
 .6زۆربەی بەاكرهێنەراین ئينتەرنێت لهەرێمی كوردس تان لگەڵ قەدەغەكردین
ئينتە نرێت و تۆڕەاكین سۆش يال میدای ننی ،ئەوەش ئەو اكریگەریيە زۆرەی
ئينتە نرێت دەردەخات كە لسەر ژایین كۆمەاڵیەیت اتكەاكن دروستیكردووەو
وابەس تەی ژینگەیەكی ئەليكرتۆین كردون كە قەدەغەكردن و داخستین
تۆڕەاكین ئينتەرنێتیان بەلوە ئەس تەمە.
 .7بەاكرهێناین ئينتەرنێت بەش ێوەیەكی گش یت اكریگەری پۆزەتيڤ و نێگەتيڤی
هەیە لسەر بەاكرهێنەران ،هەروەها اكریگەریيە پۆزەتيڤەاكن زایتر لبەرچاو
گریاون للیەن بەاكرهێنەرانەوە.
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لژێر رۆش نایی دەرئەجنامەاكنیش ،توێژەر چەند راس پاردەیەك لپێناو
بەرزكردنەوەی ئاس یت پیشەیی رۆژانمەواین لهەرێمی كوردس تاندا بە گش یت ،و
رۆژانمەواین ئەليكرتۆین دەخاتەڕوو:
گرنگیداین پرت بەلیەین رۆژانمەواین ئەليكرتۆین و اكریگەریيەاكین لسەر
توێژی گەجنان بەگش یت لهەرێمی كوردس تان و اكریگەریی و لێكەوتە
كۆمەاڵیەتی و دەروونییەاكین لسەر بەاكرهێنەران.
هەوڵدان بۆ رێكخستین زایتری میدایی كۆمەاڵیەیت لانو تۆڕەاكین ئينتەرنێت
كە لئێس تادا لهەرێمی كوردس تان زۆر بەرباڵوەو بەپێیی سەرچاوەو دااتاكن
زۆرترین بەاكرهێنەراین هەیە.
هەوڵدان بۆ دروس تكردین تۆڕی كۆمەاڵیەیت كوردی هاوش ێوەی واڵاتین دنيا،
بۆ بەاكرهێنەراین كورد.
باڵوكردنەوەی هۆش ياریی ش ێوازی بەاكرهێناین تۆڕە كۆمەاڵیەتییەاكن لانو
ئينتەرنێتدا بۆ بەاكرهێنەران و بەاتیبەتیش توێژی گەجنان و خوێنداكران.

پێشنیارەاكن
دوای پێشكەشكردین دەرئەجنام و راس پاردەاكنیش ،توێژەر پێشنیار دەاكت:
 .1توێژەراین دیكە توێژینەوەی اتیبەیت زانس یت سەابرەت بە جۆرێكی
دایریكراوی سۆش يال میدای بكەن وەك (فەیس بووك این ڤایبەر ....هتد) ،و
اكریگەریيەاكنيان لسەر كۆمەڵگەو ش ێوەو ئاڕاس تەی پەیوەندیيە
كۆمەاڵیەتییەاكن لڕێیی ئەم كەانڵە ئەليكرتۆنيانەوە.
 .2توێژەراین دیكە توێژینەوەی اتیبەیت زانس یت سەابرەت بەلیەنێكی
دایریكراوی ئينتەرنێت لسەر كۆمەڵگە ئەجنام بدەن وەك لیەنەنە پۆزەتيڤ
ایخود لیەنە نێگەتيەاكین بەاكرهێناین ئينتەرنێت لسەر كۆمەڵگە بەگش یت این
توێژێكی دایریكراو این رەگەزێكی دایریكراو.
 .3پس پۆڕاین بواری راگەایندن پێویس تە كتێب و گواتری زانس یت دەرابرەی
اببەیت لێتوێژراو لزمانە بيانییەاكنەوەو بەاتیبەتیش زمانە ئەوروپییەاكن
وەربگێڕن بۆ سەر زماین كوردی.
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