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پوختە:

ڵ
کۆمە�یـ ت
لــە ســەرەتای تەمەنــدا پێگەیانـ ن
ـە� و ســیاىس لەنــاو ي� ن
خرانــدا دەســت پێــدەکات و ئاڕاســتە و بـ يـروڕای بــاوان دەگوازرێتــەوە بــۆ
ـد�
ـدا� زانیــاری و بنەمـ ن
ـەڕ� پێـ ن
منداڵــەکان ،پاشــان خوێندنــگا بەشــداری لــەو پێگەیاندنــەدا دەکات لـ �
ـاکا� يبرکردنــەوە و بـ يـروڕاو هەڵســوکەتەوە ،هەروەهــا
ي
ـەىس) دەبێتــە بەشــێیك گرنــگ لــە هەڵـ ژـر ن
سیســتیم پیادەک ـراوی بەڕێوەبـ ن
ـرد� خۆێندنــگا (دیموک ـر تا� ،دیکتاتــۆری ،هاوبـ ژ
ارد� ئاڕاســتەی ژیــان ،دواتــر
ج
ن
اوەکا� تــری کۆمەڵــگا کاریگــەری خۆیــان لەســەر کەسـ ت
ـێى تاکــەکان دادەنـ ي� ن
ـ� ،ئــەو ئاڕاســتەیەش بــە هۆشــیاری ســیاىس تــاک نــارساوە ،واتــا تــا
دامــەزر

ڵ
ـنبری ســیاىس زۆرتــر بێــت ئاسـ تـى هۆشــیاری ســیاىس با�تــر دەبێــت.
زانیــاری و ڕۆشـ ي
گ
تەکنۆلۆژیــا و بەتایبـ ت
ـە� سۆشــیال میدیــا گرنــیك زۆریــان بــە هۆشــیاری ســیاىس الی گەنجــان داوەو گەیشــتوونەتە ئــەو ڕایــەی کــە شــێوازی
کاریگــەر بوونیــان جیــاوازی زۆری هەیــە لــە نــەوەی پێــش خۆیــان ،بــە تایبـ ت
ـە� بەهــۆی هاتنــە نــاوەوەی تەکنۆلۆژیــا و بەکارهێنـ نـا� چاالکانــەی لــە الیــەن
ڵ
گەنجانــەوە ،ئەمــە وای کــردووە نوخبــەی ســیاىس هــەو� ئــەوە بــدات ســوود لــەم الیەنــە وەربگرێــت لــە نموونــەی (بــاراک ئۆبامــا) و (دۆنالــد ترەمــپ)
ت
ـەرۆکایە�.
کــە توانیــان پـ ي �ـى بگەنــە کۆشــیك سـ

الملخص-:
التنشــئة االجتماعيــة والسياســية عمليــة ديناميكيــة يتــدارك داخــل االرسة ،فيهــا يتــم إنتقــال األفــكار واإلتجاهــات مــن اآلبــاء اىل االبنــاء ،بعــد
ن
ت
ـأ� دور المدرســة ليشــارك االرسة ي� التنشــئة مــن خــال إعطــاء المعلومــات وتغـ يـر المهــارات وغــرس االتجاهــات ،إضافــة اىل ذلــك فــإن النظــام
ذلــك يـ ي
ً
ً
ن
ن
ت
ـأ� دور المؤسســات
ـاریك) يتكــون جــزءا مهمــا مــن شــخصية الفــرد ي� يحــدد مســارە ،ثــم يـ ي
اط ،ديكتاتــوري ،تشـ ي
االداري المتبــع ي� المدرســة (ديمق ـر ي
ن
ـو�
ـياىس ،بمعــى أنــه كلمــا زادت المعلومــات والثقافــة السياســية إرتفــت مســتوى الـ ي
ـو� السـ ي
االخــرى ليضعــوا بصمتهــم فيهــا ،فيتكــون بذلــك الـ ي
ـياىس عنــد االف ـراد.
السـ ي
التكنولوجيــا وباالخــص مواقــع التواصــل االجتمــا� عنــدە أهميــة كبـ يـرة ن� تكويــن الــو� الســياىس عنــد الشــباب ،ولكــن هنــاك إختــاف بـ ي ن
ـ� درجــة
ي
ي
ي
ي
ً
التأثــر بهــذە الوســيلة بـ ي ن
ـ� الشــباب والجيــل الســابق ،خاصــة بســبب االســتخدام المتواصــل والفعــال مــن قبلهــم ،هــذا الــذي أدى اىل أن يســتخدم
ـا� مــن قبــل النخبــة السياســية بغــرض تحقيــق أهدافهــم مــن إمثــال (بــارك أوبامــا) و (دونالــد ترمــب) حيــث إســتطاعوا أن
مواقــع التواصــل االجتمـ ي
يصــل بهــم اىل قــر الرئاســة.
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ڵ
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Abstract

Sociological and political growth that occurs at the beginning of age originates from parent’s thoughts,
attitudes, and surroundings. The growth proportion that derives from school includes information, ideas, behaviors, and thinking basics. The school’s regulation management and system also have a substantial role in
choosing an individual's life tendency. Society institutions will also affect the personality of society members.
These all result in the accomplishment of the attitudes, which recognized as political awareness. The rise of the
political culture in society leads to the growth of political awareness.
One of the main concerns of technology and social media is political awareness among young people.
The political engagement of the young generation significantly increased, because of technology development
and utilizing it effectively by them, Political elites such as )Barack Obama( and )Donald Trump( to reach their
destination have beneficially used this advancement.
کلیىلوشەکان:
السياىس -:)Political Awareness -
(الو�
 -1هۆشیاری سیاىس
ي
ي

ـاگا� فیکــری وســۆزداری مــرۆڤ بــۆ ئــەو ڕووداوانــەی لــە دەوروبــەر و جیهــان بــە گشـ تـى ڕوودەدات ،کــە توانــای خوێندنــەوەو
بریتیــە لــە بەئـ ي

تێگەیشـ ن
دەربرێــت.
ـتى خــۆی هەبێــت و بــە شــێوەیەیك کــرداری هەڵویسـ تـى خــۆی
جڕ
ڕۆشنبری سیاىس (الثقافة السياسية -:)Political culture -
-2
ي

بریتیــە لــە کــۆی زانیــاری بەردەســت لــە کۆمەڵــگادا ســەبارەت بــە کارو پرۆســەی ســیاىس ،کــە ســەرچاوەیەیك ســەرەیك یــە بــۆ دروســت بـ ن
ـوو�

هۆشــیاری ســیاىس.
ن
پێگەیاند� سیاىس (التنشئة السياسية -:)Political socialization -
-3

ڵ
بریتیــە لــە کــرداری شــارەز ن
اکرد� تــاک بــە سیســتیم ســیاىس و�ت ،بــۆ ئــەوەی لەســەر ئــەو بنەمایــە هەڵوێســت و يبرکردنــەوەو الیەنگـ يـری خــۆی

دیــاری بــکات و ببێتــە هاونیشــتمانیەیك بەســوود.
 -4بەشداری سیاىس (المشاركة السياسية -:)Political participation -
بریتیــە لــە بەشــداری کــردن لــە کایــە سیاســیەکاندا لەســەر ئاسـ تـى (دەوڵــەت ،پــارت ،ڕێکخ ـراو ،کــەىس) بەشــێوەی بەشــداری ڕاســتەوخۆ یــان
ڵ
ـەڕ� پێگـ ن
لـ �
ـەکا� پەیوەنــدی کۆمە�یەتیــەوە.
ي
ڵ
ت
ن
االجتما� -:)Social Media -
 -5پێگەکا� پەیوەندی کۆمە�یە� (مواقع التواصل
ي
ڵ
ـەکا� ئینتەرنێــت ،بــە مەبەسـ تـى دروســت کـ ن
ـە� کەســەکان لەنــاو پێگـ ن
ـرد� پێگــەی تایبـ ت
بریتیــە دروســت کـ ن
ـرد� پەیوەندییــە کۆمە�یەتیــەکان بەشــێوەی
ئۆنایــن و کارتێکــەری ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ یەکـ تـری.

پێشەیك-:

ن
ت
ن
گەشەپێدا� کۆمەڵگادا ،لەبەر ئەوەی گەنجان بە داینەمۆی گۆڕانکارییەکان
تایبە� هەیە لە
بوو� هۆشیاری سیاىس الی گەنجان بایەخێیك
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـژەکا� تــر لەســەر ئەمــان بونیــاد دەنرێــت ،هۆشــیاری ســیاىس لــە ڕێگــەی پێگەیانـ ن
ن
ـە� و سیاســیەوە دروســت
ـد�
ناودەبرێــن و ئومێــدی توێـ

ڵ
ن
کۆمە�یەتیــەکان گەشــەی پ �
� دەدەن.
ـۆکارەکا� وەک میدیــا و سۆشــیال میدیــا و دامــەزراوە ســیاىس و ئابــوری و
دەبێــت و هـ
ن
ـنبری ،هۆشــیاری ،بەشــداری) ســیاىس و سۆشــیال میدیــا
ئــەم توێژینەوەیــە هــەوڵ دەدات پەیوەنــدی نێــوان چەمکــەکا� (پێگەیانــدن ،ڕۆشـ ي
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بدۆزێتەوە ،پاشــان کاریگەری سۆشــیال میدیا لەســەر هۆشــیاری ســیاىس الی گەنجان بەرەو کوێ هەنگاو دەنێت ،وە ئەو بابەتانە ي ن
چ� کە جێگەی
گ
ســەرنج و گرنــیك پێدانیانــە؟
هەروەهــا ئــەم توێژینەوەیــە هــەوڵ دەدات ســەرچاوەی ســەرەیك دروســت کـ ن
ـرد� پەیوەندییەکــە بدۆزێتــەوە ،بــە واتــای ئــەوەی کام لــەو چەمکانــە
ن
ـد� نێــوان هۆشــیاری ســیاىس و سۆشــیال میدیــا وەکــو دوو چەمــیك ســەرەیك لــە
هــۆکاری دروســت بــوو� ئــەوی تریانــە لــە ئێســتادا ،وە ئایــا پەیوەنـ ي
چیدایــە و کامیــان کاریگەرییــان لەســەر ئــەوی تــر زیاتــرەو پێشــبینیکردن بــۆ داهاتــوو چــۆن دەبێــت و کامیــان کاریگەریــان زیاتــر دەبێــت.

یەکەم/
السيایس-:)PoliticalAwareness-
هۆشیاریسیایس(الوع
ي
ي
وشەیەیك لێکدراوە پێکهاتووە لە (هۆشیاری  +سیاسەت)
ن
ن
ت
ين
ڕوان� و هەڵوێستەکان
پێکهێنا�
بەمەبەسى
بەکارهێنا� عەقڵ بەشێوەیەیك ڕێک و تەندروست
:1-1هۆشیاری -:چەمیك هۆشیاری بریتیە لە
ڵ
ن
ـتەکا� لەســەر بنەمــای عەق�نیــەت دیــاری
(آل طويــرش ،بــدون ســنة الطبــع ،)61 :بــە پـ ي �ـى ئــەم پێناســەیە هۆشــیاری کردارێــیك لۆژیکیــەو هەڵوێسـ
دەکات.

ڵ
ـو� –  )Awarenessوەکــو چەمــک بریتیــە لــە ئاڕاســتەو پەرچەکــرداری عەقــ� ،کــە لــە ڕێگەیــەوە تــاک هەســت
مەبەســت لــە هۆشــیاری (الـ ي
ـردارەکا� پەیوەنــدی کــردن یارمـ ت
ن
بــە (بـ ن
ـە� تــاک دەدات کــە
ـوو� خــۆی ،ژینگــەی چــواردەور ،ئینتیمــای بــۆ کۆمەڵەکــەی) دەکات ،لەگــەڵ ئــەوەی کـ

ڵ
ڵ
بڕوانێتــە خــۆی و توانــای بینـ يـى ڕۆ� کەسـ نـا� تریـ ژـ� هەبێــت ،هەروەهــا تێکــەڵ بــوون لەگــەڵ ڕۆ� کەســان و ژینگــەی دەوروبــەر مەرجێــیك ســەرەکیە
بــۆ دەرکەوتـ نـى هۆشــیاری (غيــث.)88 :1990 ،

ڵ
بــەم واتایــە هۆشــیاری کاردانــەوەی عەقڵییــە بــۆ ڕوداوەکان ،بــە�م لــە ڕوانگــەی پێناســەی زێبــاری کــە دەڵێــت" -:هۆشــیاری بریتیــە لــە
پەیوەنــدی نێــوان کارکردانــەوەی هەســتەکان و لێکدانــەوە لۆژیکیەکانیــەوەو لــە ئاســتێیك بەرزتــردا الیەنـ ن
ـەکا� يبرکردنــەوەو زاکـ يـرەو خەیــاڵ و ســۆزەکان
ڵ
ڵ
ن
�
(برکردنــەوە،
تێکــە� دەبــن" (زیبــاري ،)145 :2008 ،لـ يـرەدا هۆشــیاری ئاســتێیك با�تــری هەیــەو بێجگــە لــەوەی ســەرجەم کــردارە عەقڵیــەکا� وەک ي
لۆژیــک ،زاکــرە ،خەیــاڵ) لەخۆدەگرێــت ،ئامــاژەی بــە الیـ ن
ـە� ســۆزداری کەســەکان داوە ،واتــا مــرۆڤ لــە ڕێگــەی عەقــڵ وســۆزەوە وردتــر لــە ڕوداوەکان
ي
دەڕوانێــت و شــیکردنەوەی ت
قوڵریــان بــۆ دەکات.
ـرد� ،هەروەهــا بــە هونــەری بەڕێوەبـ ن
ـدا� کارێــک بەمەبەسـ تـى چاککـ ن
:2-1سیاســەت-:وشــەی سیاســەت لــە زمانەوانیــدا واتــای ئەنجامـ ن
ـرد� شــار
ڵ
و�ت بەکارهێـ نـراوە (طويــرش ،بــدون ســنة الطبــع ،)21 :لــە فەرمــوودەی پــرۆزدا هاتــووە پێغەمبــەر (صــى هللا عليــه وســلم) فەرموویـ ت
ـە�( -:كانــت
و
ي
ن
ـەرەکا� بەنوئی�ائیــل سیاســەتیان دەکــرد ،بەواتــای کاروبارەکانیــان
بنــو إرسائيــل تسوســهم األنبيــاء  ()........البخــاري ،)856 :2002 ،واتــا پێغەمبـ
بــۆ بەڕێوەدەبــردن.
ن
ـتگر کە بریتیە لە (سیاســەت بریتیە
شــارەزایا� يبری ســیاىس هاودەنگن لەســەر کۆکردنەوەی پێناســە کۆن و نوێیەکان لە یەک پێناســەی گشـ ي
ن
بەڕێوەبرد� دەوڵەت و کۆمەڵگاکان)(ديفرجيه ،بدون سنة الطبع.)7 :
لە حوکمڕ نا� و
ئەگــەر سیاســەت بریـ تـى بێــت لــە سەرپەرشـ تـى کــردن و بەڕێوەبـ ن
ـرد� کاروبــاری خەڵــک بــەو پێیــە هۆشــیاری دەبێتــە پێویســتیەیك گرنــگ بــۆ بــاش
بەڕێوەچـ ن
ـوو� ئــەو سەرپەرشـ تـى کردنــە ،لـ ي�ـرەوە زانایـ نـا� کۆمەڵنــاىس ڕایــان وایــە کــە سیاســەت یەکێکــە لــەو سیســتمانەی کــە کۆمەڵنــاىس لێکۆڵینــەوەی
ڵ
ڵ
ـە� و دروســت کـ ن
کۆمە�یـ ت
ـرد� هۆشــیاری ســیاىس و پاشــان پێکهاتـ نـى ڕای
لێــدەکات ،هەروەهــا پەیوەندیــەیك تێکــە�و هەیــە ســەبارەت بــە ژینگــەی
گشـ تـى (ســعد.)40 :1988 ،

ن
ـە� شــاردا ،واتــا تێپەڕانـ ن
مرووییــەوە هاوکاتــە لەگــەڵ دەرکەوتـ نـى دەوڵـ ت
وشــەی سیاســەتیش لــەڕووی ي� ژ
ـد� قۆنــا� پەیوەنــدی لەســەر بنەمــای خێــڵ
ن
ـەدە� هاوچــەرخ ،کەواتــە سیاســەت بریتیــە لــە بەڕێوبـ ن
ـە� مـ ن
ـا� دەوڵـ ت
ـرد� دەوڵــەت بەپـ ي �ـى یاســاو دەســتور و سیســتمێیك
و عەشـ يـرەت بــەرەو قۆنـ
دیاریکراو(أب ـراش.)33 :1998 ،

گ
لەبــەر ئــەوە سیاســەت بــاس لــە دەوڵــەت دەکات کــە چــۆن کار لــە کۆمەڵــگا دەکات ،هەروەهــا گرنــیك دەدات بــە ڕوداوە سیاســیەکان لــە چوارچێــوەی

دەوڵەتدا(االســود.)13 :1986 ،

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ـوو� دەوڵـ ت
ـرد� دەوڵــەت ،ئــەم کــردارەش لەگــەڵ دروســت بـ ن
ـەکا� ســەرەوە سیاســەت بریتیــە لــە سیســتیم بەڕێوەبـ ن
ـ� لــە پێناسـ ن
بەپـ ي �ـى تێگەیشـ ت ن
ـە�
مەدەنیــدا ئاڵۆزتــر بــووە دوای ئــەوەی ســەرجەم ئەندامــان بەشــدارییان هەیــە لــە داڕشـ ن
ـتى شــێوازی سیاســەتکردن لــە دەوڵەتــدا.
ن
پێگەیاند�
:3-1هۆشــیاریســیایس-:کاتێک هەردوو چەمیك هۆشــیاری و سیاســەت پێکەوە دێن دەبێتە هۆشــیاری ســیاىس ،کە لە ئەنجایم
ن
ن
دەهێرێت و کۆمەڵگا لە �
ن
تاکەکا� دەگەیەنێت ،بۆ ئەوەی لەداهاتوودا
بەکارهێنا� کۆمەڵێک هۆکاری جۆراو جۆرەوە بە
ڕ�
سیاسیەوە بە دەست
ي
کاری سیاىس بکەن و بەشداری بکەن لە چاالیك و ن
ئاسا� کۆمەڵگاکەیان (إسماعيل.)118-117 :1997 ،
ژیا�
ي
کەواتــە هۆشــیاری ســیاىس بریتیــە لــە کردارێــک کــە تــاک لــە ڕێیــەوە هەســت بــە بـ ن
ـوو� خــۆی و دەوروبەرەکــەی دەکات و ئاڕاســتەو بۆچوونێــیك
ن
ت
ـاگا� فیکــری و مــرۆڤ هەســت بــە خــۆی
تایبــە� دەبێــت بــۆکاروبــارە گشــتییەکا� کۆمەڵــگا (غيــث ،)88 :1990 ،یــان بــە واتایــەیك تــر حاڵەتێکــە لــە بەئـ ي
ن
و تواناو تێگەیشـ ت ن
(الجبر.)20 :2000 ،
ـیکردنەوەکا� دەکات
ـ� و شـ
ي
ـوو� خــۆی بەشــێوازێک لــە توانایــدا هەبێــت خـ ن
ـرد� تاکــە بــە بـ ن
ـەکا� ســەرەوە هۆشــیاری ســیاىس بریتیــە لــە هەســت کـ ن
لــە ڕوانگــەی پێناسـ ن
ـاوە�
ـە� خــۆی بێــت ،ئەمــەش پێوانەیــە بــۆ بـ ن
ـوو� تایبـ ت
بــرو بۆچـ ن
ـوو� هۆشــیاری ســیاىس.
ي

هۆشیاریسیایسالیتاکپێنجپێکهێنەریسەرهیكهەیەبەمشێوازه-:

ڵ
ن
ن
کۆمە� ت
جیها�.
نیشتما� و
ڕۆشنبری و
یە� و ئابوری و
گشتگر بۆ ژینگەی
" -1ڕوانینێیك
ي
ي
ن
ت
ن
 -2هەستێیك ي ژ
جیها�.
هەرێمایە� و
ناوخۆ� و دەرەیك و
بارودۆ�
تر بۆ
ي
ڵ
ت
ن
کۆمە� ت
ت
مرۆڤایە�.
نیشتما�
بەها� و
یە� و
بەرپرسیارێى کە پێک دێت لە پابەندبوون بە بنەما پۆزەتیڤە
 -3هەست کردن بە
ي
ڵ
وکۆمە� ت
ن
 -4حەزی گۆڕانکاری لەگەڵ پار ن
یە� وبەهاییەکان" (بكارة.)9 :2000 ،
نیشتما�
استى نەگۆڕە

 -5بەشداری کرداری لە پرۆسە و چاالکیە جۆراو جۆرە سیاسیەکاندا.
ـوو� هۆشــیاری ســیاىس بــە هەمــوو ئاســتەکانیەوە بـ ن
بـ ن
ـوو� توانایــەیك باشـ تـر دەدات بــە خاوەنەکــەی کــە بتوانێــت شــیکردنەوە بــۆ ڕوداوەکان
ـەکا� دەوروبــەر و بەشــێوەیەیك بێایەنانــەو لــە هەمــوو الیەنـ ن
بــکات ،بــەدوور لــە هەســت و ســۆز و کاریگەرییـ ن
ـەکا� بــە بـ ژ
ـاىس تێــدەگات ،بــە جۆرێــک
ن
ڕووداوەکا� ال دروســت دەبێــت و دروســت لێیــان تێــدەگات ،لەبــەر ئــەوە هۆشــیاری ســیاىس بریتیــە لــە دووبــارە ڕێکخســتنەوەی
وێنایــەیك تــەواوی
يبروبۆچوونــەکان بــە شــێوازێک کــە دیــوی ڕاســتەقینەی ڕووداوەکان بخاتــەڕوو (الظاهــر.)181 :2015 ،
ڵ
ـوو� بەرف ـر ن
ـە�م لــە ســەردەیم بەردەســت بـ ن
بـ
اوا� سۆشــیال میدیــا ئــەو چەمکــە پێویسـ تـى بــە ف ـراوان کــردن هەیــە لەبــەر ئــەوەی مەبەســت
ن
لــە هۆشــیاری ســیاىس بریتیــە لــە "کارکــردن بــۆ زیادکـ ن
ـتکرد� ڕۆشــنگەری بـ يـر ي�
ـرد� پلــەی هەســت کــردن الی تــاک وکۆمــەڵ بەئاڕاســتەی دروسـ
سیاسیەکا� کۆمەڵگا ،سەرەڕای شارەز ن
ن
ابوو� هاونیشتمانیبە ئەرک و مافە سیاسیەکان و ئەو ڕوداوە سیاسیانەی لە دەوروبەری
دەربارەی ڕوداوە
ڕوودەدات(زیبــاري.)94 :2008 ،
ڵ
ن
کۆمە�یەتیــەکان بــە تایبـ ت
ـوارەکا� ژیــان و بەردەســت بـ ن
ن
پاشــان لەگــەڵ زیادبـ ن
ـوارەکا� هۆشــیاری
ـە� ،بـ
ـوو� تەکنۆلۆژیــا بــە گشـ تـى و تــۆڕە
ـوو� بـ
ـارودۆ� ناوخــۆ� و ناوچــە� و نێودەوڵـ ت
ن
ن
ـە� ،لەگــەڵ زانیـ نـى کێشــە
ـتپێکرد� تــاک بــۆ بـ
ســیاىس فراوانـ تـر دەبێــت بــەوەی بریـ تـى دەبێــت لــە "هەسـ
ي
ي
ـتکرد� بڕیــاری نیشـ ن
ن
ن
ـاوازەکا� ســەردەم و ئــەو ي� ن
ـتما� و جیهـ نـا� و وردبوونــەوە لــە ڕوداوەکان بەمەبەسـ تـى
هرانــەی کاریگەریــان هەیــە لــە دروسـ
جیـ
ـەکا� ،ســەرەڕای زانیـ نـى دابونەریــت و ڕۆشــنبری و زانســت و یاسـ ن
شــیکردنەوەو دۆزینــەوەی پێشــینەو بــوارەکان و کاریگەریـ ن
ـاکا� ســەردەم کــە لــە
ي
ن
ـەدە� و زانسـ تـى ،بــۆ ئــەوەی توانــای خوێندنــەوەی گوتــارو
چــواردەوری ڕوداوەکان کۆبونەتــەوە ،لەگــەڵ شــارەز يا� لــە چەمــک و زمــا� ســیاىس و ئـ ج
ـەنگاند� هــۆکاری ســەرکەوتن و شکسـ تـى پــرۆژەو گۆڕانکارییـ ن
ن
ـرۆژەکا� خەڵـ ن
ن
ـەکا� هەبێــت" (القاســم و أحمــد،
ـکا� تــر و توانــای هەڵسـ
شــیکردنەوەو پـ
.)152 :2017
بە سوود ي ن
بین� لەو پێناسانە پێناسەی ئیجر ئا� ئەم توێژینەوەیە بریتیە لە-:
هۆشیاری سیاىس بریتیە لە بەئاگا� فیکری وسۆزداری مرۆڤ بۆ ڕووداوانەی لە دەوروبەر و جیهان بە ت
گشى ڕوودەدات ،کە توانای خوێندنەوەو
ي

ت
ن
دەربرێت.
هەڵویسى خۆی
تێگەیشتى خۆی هەبێت و بە شێوەیەیك کرداری
جڕ
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دووهم/
ڕۆشنب�یسیایس(الثقافةالسياسية-:)Politicalculture،
ی

ـاوەکا� کۆمەڵــگا ،کــە جیــای دەکاتــەوە لــە کۆمەڵـ ن
ن
ـگاکا� تــر و جۆرێــک
ـنبری ســیاىس بریتیــە لــە کۆک ـراوەی يبروبــاوەڕو بەهــا سیاســیە بـ
ڕۆشـ ي
ڵ
ن
ـا� ســەرەتادا بەڕێگــەی کــرداری پێگەیانـ ن
کۆمە�یـ ت
ـد� ســیاىس دەگوازرێتــەوە بــۆ
ـە� بــۆ تاکــەکان دروســت دەکات ،لــە قۆنـ
لــە ڕێکوپێــیك و گونجـ نـا�

ڵ
ن
ن
ـنبری ســیاىس ،کاتێــک ڕاو بۆچــوون و
نــەوەکا� تــر (ســالم ،)55 :1983 ،بــە�م دواتــر کەســەکان خۆیــان دەبنــە ســەرچاوەی دروســت کــرد� ڕۆشـ ي
هەڵوێســتە تایبەتیەکانیــان پەخــش دەکــەن و خەڵکێــک پـ �ـى کاریگــەر دەبــن ،بــە تایبـ ت
ـە� ئەگــەر لــە پلــەو ئاســتێکدا بێــت کــە قســەکانیان جـ �ـى بایـ ن
ـە�
ي
ي
بەشــێک لــە جەمــاوەر بێــت.
ن
هەڵوێستەکا� سەبارەت
ڕۆشنبری سیاىس پێناسە دەکرێت بەوەی کە "بریتیە لە بەها و يبروڕاو بۆچوون کە بەهۆیەوە تاک
لەڕوانگەیەیك ترەوە
ي
ن
ـتەکا� ســەبارەت بــەو سیســتمە سیاســییەی کــە
بــە چاالکیــە سیاســیەکان دەردەبڕێــت ،بــە شــێوازێک بریـ تـى دەبێــت لــە کۆک ـراوەی ســەرجەم ئاڕاسـ

ڵ
و�ت بەڕێــوە دەبــات(.)12 :1989 ,Almond

ســامۆئیل هنتنگتۆن دەڵێت -:ڕۆشــنبری ســیاىس بریتیە لە بروڕا رسوشــتیەکان دەربارەی نیشــانە و بەهاو مەبەســتە سیاســیەکان و هەروەها ن
ژیا�
ي
ي
ت
ـا�.)144 :1998 ،
خەڵــک ،کــە سیســتیم ســیاىس ئێســتا پێــک دەهێنێــت ،هەمــوو ئەمانــەش بەشــێکن لــە سیســتیم گشــى کۆمەڵــگا (نـ ج ي
ڵ
کۆمە�یـ ت
ئــەم بەهــا و بــروڕاو بۆچوونانــە کــە بــە ڕۆشــنبری ســیاىس نــارساوە بەشــێکە لــە ڕۆشــنبری گشـ تـى کۆمەڵــگاو لــە ڕێگــەی پێگەیانـ ن
ـە� و
ـد�
ي
ي
ي
ن
ن
ـەوەکا� دوای خــۆی.
ـتیەکا� دەگوازرێتــەوە بــۆ نـ
سیاســییەوە بنەمــاو هێڵەگشـ
ي�
بەپى ڕای ()Almond & Verba
ڕۆشنبری سیاىس بە ي �پى ئاڕاستەو هەڵوێستەکان ( )3جۆری هەیە (-:)22 :1989 ,Almond
ي

ن
ـتەکا� سیســتیم
ـنبری کاســییك ( -:)Parochial Cultureئەم جۆرەیان بە الوازی هەســت پێکردن دەنارسێتەوە ســەبارەت بە دەرهاویشـ
 -1ڕۆشـ ي
سیاىس.
ـرد� تاکــەکان لــە ئاســتێیك بەرزدایــە  ،ســەبارەت بــە کار و ئیشـ ن
ـە� ( -:)Subject Cultureلـ �ـرەدا ئاڕاســتەو هەســت پێکـ ن
ـنبری ملکـ پ
ـەکا�
 -2ڕۆشـ ي
ي
ڵ
ڵ
ـە�م لەبــەر ج �
ـە� سیســتمەکە بــوون.
� دەســە� ت� و کــەیم کاریگەریــان ملکـ پ
سیســتیم ســیاىس ،بـ
ي� ن
ـنبری بەشــداریکردن ( -:)Participant Cultureئەم جۆرەیان بە
بەهری هەڵوێســت و ئاڕاســتەی تاکەکان دەنارسێتەوە ،لەگەڵ ئەوەی
 -3ڕۆشـ ي
ڵ
ن
ـتەکا� سیســتیم ســیاىس تێدەگــەن و توانــای وەرگرتــن و ڕەتکردنەوەیــان هەیــە بەپـ ي �ـى دەســە�ت وکاریگەریــان لەســەرکۆمەڵــگا.
بــاش لــە دەرهاویشـ
کەواتــە ئاڕاســتەکە لەهــەر کۆمەڵگایەکــدا بــە شــێوازێکە کــە لەوانەیــە هــەر ( )3جۆرەکــە لەیــەک کۆمەڵــگادا هەبێــت ،بــە پـ ي �ـى جیــاوازی چـ ي ن
ـ� و توێــژ
ـنبری و توانــای ئابــوری و جیــاوازی کەســەکان ،ئەمــەش وا دەکات کــەس و گروپــەکان هــەر یەکەیــان بــە جیــا ئاڕاســتەی خۆیــان دیــاری
و ئاسـ تـى ڕۆشـ ي
بکــەن.
ـد� ســیاىس دەگوازرێتــەوە ئەویــش لــە �
ڕ� کــرداری پێگەیانـ ن
ڕۆشــنبری ســیاىس لــە �
ڕ� خـ ي� نـران و دامــەزراوە پەروەردەییەکانــەوە دەســت پێــدەکات
ي
ي
ي
حربــە سیاســیەکان دواجاریــش دەوڵــەت ،ڕۆشــنبری سیاســیش جارێــیك تــر دەبێتــە ســەرچاوەی دروســت بـ ن
تادەگاتــە کەناڵـ ن
ـەکا� ڕاگەیانــدن و ي ن
ـوو�
ي
ـنبریش هۆشــیاری ســیاىس دروســت دەکات.
ـنبری و ڕۆشـ ي
هۆشــیاری ســیاىس ،بــەو شــێوەیە پێگەیانــدن دەبێتــە ســەرچاوەی ڕۆشـ ي

ف
سێیەم/پێگەیاند�سیایس(التنشئةالسياسية-:)Politicalsocialization،

ن
پێگەیانـ ن
ن
ـەکرد� هۆشــیاری سیاســیە ،لەبــەر ئــەوە
ـنبری ســیاىس و پاشــان گەشـ
ـد� ســیاىس ســەرچاوەی ســەرەیك دەسـ
ـتکەوتى ڕۆشـ ي
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـایە� و دیاریکـ ن
ـاڵەکا� ســەرەتای تەمــەن گرنـ گـیك زۆریــان هەیــە لــە بونیادنـ نـا� کەسـ ت
ن
ـە� تاکــەکان.
ـرد� ناســنامەی کەسـ يـى و
سـ
ڵ
ن
ن
ناونیشا� ()Political socialization
پێگەیاند� سیاىس بۆ یەکەمجار لە الیەن ( )Herbert Hymaلە سا�  1959لە کتێبەکەی بە
چەمیك

ڵ
ن
(فرکـ ن
نــاوی هێنــاوەو پێناســەی کــردووە بــە �
اوەکا� کۆمەڵــگاوە بــۆ ئــەوەی لــە ڕووی
ـرد� تاکــە بەشــێوازە کۆمە�یەتیــەکان لــە ڕێگــەی ســەرجەم دامــەزر
ي
ن
دەروو� و هەڵســوکەوتەوە بتوانێــت لەگــەڵ دەوروبــەر بگونجێــت) (.)390 :1967 ,Bender
ڵ
ـد� ســیاىس کــرداری خۆگونجاندنــە لەگــەڵ بەشـ ن
بەپـ �ـى ئــەم پێناســەیە پێگەیانـ ن
ـەکا� کۆمەڵــگا ،بــە�م بەپـ ي �ـى پێناســەی (رســول) دەڵێــت" -:بریتیــە
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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لــە کــرداری �
فرکــردن و ڕاهێنـ نـا� تــاک بــۆ ئــەوەی ببێتــە ئەنــدام لــە کۆمەڵگەیــەیك ســیاىس دیاریک ـراو ،پاشــان لــەو بــوارەدا کار بــکات و ببێتــە کەســێیك
ي
ـد� ســیاىس ئامادەکـ ن
ســیاىس" (رســول ،)96 :2016 ،بــە پـ �ـى ئــەم پێناســەیە پێگەیانـ ن
ـرد� تاکــە بــۆ ئــەوەی ببێتــە کەســێیك ســیاىس و بەشــدار بێــت لــە
ي
کایــە سیاســیەکاندا.
ڵ
ن
بە�م
پێگەیاند� سیاىس الی (االسود) بریتیە "لەو کردارەی تاک شارەزا دەبێت لە سیستیم سیاىس و لەو ڕێیەوە بڕیاری ئاڕاستەی سیاىس
ن
خــۆی دەدات و هەڵوێسـ تـى ســەبارەت بــە دیــاردە سیاســیەکا� بــۆ دروســت دەبێت"(االســود ،)285 :1986 ،بەپـ ي �ـى ئــەم پێناســەیە بێجگــە لــە زانیـ نـى
مەعریـ نـ� و حــەزی نــاخ و هەڵوێسـ تـى کــرداری خاڵێــیك تــری زیــاد کــردووە کــە بریتیــە لــە شــارەزا� لــە سیاســەت و سیســتیم ســیاىس ،ئــەم کارەش لــە �
ڕ�
ي
ي
ن
ـۆرەکا� کۆمەڵــگاوە بــە شــێوەی نەخشــە ڕێژییــەیك ورد ئەنجــام دەدرێــت.
کەناڵــە جــۆراو جـ

ف
ف
-کەناڵەکا�پێگەیاند�سیایس-:

ڵ
پێگەیاند� سیاىس ،لە �
ن
ڕ� ئەم کەنا�نەی خوارەوە بە کەسەکان دەگات-:
پرۆسەی
ي
ن
:1-3خـ ی� ف
ـەکرد�
ـ�ان -:ئۆگســت کۆنــت پێناســەی خـ ي� نـر نا� کــردووە بــەوەی کــە (پێکهاتــەی یەکەمــە لــە الشــەی کۆمەڵــگادا و یەکــەم خاڵــە کــە گەشـ
ڵ
کۆمە� ت
یە� لێیەوە دەست پێدەکات و تاک تیایدا پێدەگات (بيویم ،)20 :2005 ،هەروەها ي� ن
"خران دامەزراوەیەیك گرنگە لە پێکهاتەی کۆمەڵگادا
ي
ڵ
�ن
ـەوازە� و کاریگەرییــان لەســەر یەکـ تـر هەیــە ،هــەر
ـوو� و پەرتـ
ي
و ئــەو یەکــە بچوکەیــە کــە ئاوێنــەی حــا� کۆمەڵگایــە ،لــە بەهـ يـری و الوازی ،یەکگرتـ ي
گۆڕانکارییــەک بەســەر یەکێکیانــدا بێــت ڕاســتەوخۆ بــۆ ئــەوی تریــان دەگوازرێتــەوە" (الشــان.)121 :2004 ،
گ
ڵ
ڵ
لەگەڵ ئەوەی پێناســەی زۆر و جیاواز هەیە بۆ ي� ن
گرنیك ي� ن
خران ،بە�م هەمووان کۆکن لەســەر
خران لە سیســتیم کۆمە�یەتیدا کە کۆمەڵێک
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەڕە� لــە کۆمەڵــگادا ئەنجــام دەدات و ســەرچاوەیەیك ســەرەکییە بــۆ پێگەیانـ ن
کاری بنـ ت
ـە� و ســیاىس و ئابــوری ،بێجگــە لــەوەی هــۆکاری
ـد�
ت
چانـ ن
ـوکەو� تاکەکانــە.
ـد� بەهــا و يبرکردنــەوەو ڕەوشــت و هەڵسـ

ڵ
ڵ
ن
ســەبارەت بــە کاریگــەری بــاوان لەســەر منداڵەکانیــان لــە پێگەیانــد� سیاســیدا ،توێژینەوەیــەیك ( )Roberta S. Sigelکــە ســا� ( )1968بــ�وی
ڵ
�
تروانیـ نـى نێگەتیڤانــەی بــاوان ســەبارەت بــە دەســە�ت هــۆکار بــووە بــۆ ئــەوەی منداڵەکانیــش هەمــان يبروڕایــان بــۆ
کردۆتــەوە بــۆی دەرکەوتــووە کــە ي ڕ
�
ژ
تروانیـ نـى پۆزەتیڤیانــەش بەهەمــان شــێوە گوازراوەتــەوە (.)Merelman, 1980: 463
دروســت بێــت ،پێچەوانەکــەىس ڕاســتە کــە ي ڕ
ـاوا� بکاتــەوە لــە الیەنگــری کـ ن
ئاشــکرایە منــداڵ لەســەرەتای تەمەنــدا حــەز دەکات الســا� بـ ن
ـرد� پارتێــیك دیاریک ـراو ،لەمــەوە شــێوازێیك
ي
ي
ڵ
ن
ـتەکا� لــەوەوە وەردەگرێــت
ـەرەتا� بــۆ دروســت دەبێــت و بــاوک دەبێتــە نموونــەی بــا� بــۆ منــداڵ و بەهــاو بۆچــوون و ئاڕاسـ
يبرکردنــەوەی ســیاىس سـ
ي
(.)Davies, 1965: 10
ڵ
ڵ
ـد� کۆمە�یـ ت
ـپاند� بەهــا و ئاڕاســتەکان لــە منداڵــدا لەڕێــگای پێگەیانـ ن
ڕۆ� بەرچــاوی هەیــە لــە چەسـ ن
ـە� و سیاســیەوە ،ئاشــکرایە
کەواتــە خـ ي� نـران
ڵ
ـەڕ� کرۆمۆســۆمەکانەوە ناگوازرێتــەوە بەڵکــو لــە �
بەهــا و ئاڕاســتەکان لـ �
ڕ� گواســتنەوەی کۆمە�یەتیــەوە دەدرێــت بــە نــەوەکان ،ئــەم کارەش بــۆ
ي
ي
ڵ
هاو�تیــەیك بــاش و بەســوود بەرهــەم بێــت ،ئــەوەی گرنگــە لــە ســەرەتای تەمەنــدا منــداڵ فلتــەری نیــە لــە وەرگرتـ نـى زانیارییەکانــدا بــە تایبـ ت
ـە�
ئەوەیــە
کاتێــک لــە �
ڕ� دایــک و باوکــەوە بێــت ،ئــەم بۆچوونــەش زانــای کۆمەڵنــاىس فەڕەنــ� (دۆرکایــم) پشــت ڕاسـ تـى کردۆتــەوە کــە دایــک و بــاوک ڕۆڵێــیك
ي
ڵ
ـەکا� تــردا ،ئــەوەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ســەرەتای هەمــوو پێکهاتـ ن
ـە� و ســیاىس و ســەرجەم الیەنـ ن
ـد� کۆمە�یـ ت
گرنگیــان هەیــە لــە پێگەیانـ ن
ـەکا�
شارســتانیەت لــە ي� ن
خرانــەوە ســەرچاوەی گرتــووە (العكيـ يـى.)15 :2013 ،
ڵ
ڵ
منــداڵ تــا تەمـ ن
ـە�م دوای ئــەو تەمەنــە باخچــەی ســاوایان و قوتابخانــە لــە �
ـە� پێنــج ســا� بــە تەنهــا لــە خـ ي� نـران بەرپرســە ،بـ
ڕ� مامۆســتایان و
ي
ن
اوەکا� تــر پشــیك خۆیــان لــە پێگەیانــدن زیــاد
پاشــان هاوڕێیانــەوە بەشــێک لــە کارەکــە دەگرنــە ئەســتۆ ،کــەم کــەم تــا دێــت لەســەر حسـ جـا� خـ ي� نـران دامــەزر
دەکــەن.
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ڵ
کۆمە�یـ ت
:2-3خوێندنــگا -:خـ � نـران رسوشــتێیك نافــەریم هەیــە لــە پێگەیانـ ن
ـە� و ســیاىس ئابــوری ،دوای ئــەو خوێندنــگا دێــت ئــەم پرۆســەیە درێــژە
ـد�
ي
گ
ڵ
ت
پێــدەدات بــەوەی کــە رسوشــتێیك فــەریم هەیــە لــە پێگەیاندنــدا و لــە جیــا� بــاوک و دایــک مامۆســتا ڕۆ� پێشــەنیك دەبینێــت ،هەرچەنــدە کەســێکە

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� ،نــەک تەنهــا بــە
لــە دەرەوەی بازنــەی خـ ي� نـران و نزیکــەکان ،کــە ئەمــەش هەنــگاوی یەکەمــە بــۆ تێکــە�و بــوون و گونجــان لەگــەڵ ژیـ نـا�
ن
فرکـ ن
مەبەسـ تـى �
ـاوەکا� کۆمەڵــگا وەردەگریــت و
ـرد� زانســت و زانیــاری ،بەڵکــو بــە شــێوازێیك ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ شــارەز يا� و يبروبۆچوونــە بـ
ي
دەبێتــە بەشــێک لــە هەڵســوکەوت و ژیـ نـا� لــە داهاتــوو و بــە پـ ي �ـى ئــەو ئاڕاســتەیە بەشــێیك گــەورەی ژیـ نـا� بەڕێوەدەبــات (،)Anastasiu, 2011: 5
ن
لەبــەر ئــەوە پێگەیانـ ن
فرکــردن وەرگرتـ نـى دابونەریتـ ن
ـردارەکا� �
ـد� ســیاىس بەشــێکە لــە کــرداری پێگەیاندنــە گشــتیەکە ،لەبــەر ئــەوە هەمــوو کـ
ـەکا�
ي
ن
اوەکا� تــرەوە وەریــان دەگرێــت.
کۆمەڵــگا دەبێتــە کلتورێــک و تــاک بــە شــێوەی جیــاواز لــە قوتابخانــەو دامــەزر
ـەکا� تــری پێگەیانـ ن
گرنگریــن تایبەتمەنــدی کــە خوێندنــگا جیــا دەکاتــەوە لــە کەناڵـ ن
ت
ـد� ســیاىس بریتیــە لــەوەی کــە یەکــەم دامــەزراوەی فەرمیــە
ن
کــە تــاک پەیوەنــدی پێــوە دەکات ،لــەو ڕێیــەوە بەهــاو پێــوەر و یاسـ ن
ـتنەکا� لــە داهاتــوودا ،لەبــەر
ـاکا� کۆمەڵــگا وەردەگرێــت و دەبێتــە بنەمــای تێگەیشـ

ئــەوە خوێندنــگا هــۆکاری یەکەمــە بــۆ پێگەیانـ ن
ـد� ســیاىس ،هــەر لەبــەر ئەوەشــە زۆرینــەی حکومەتــەکان خوێندنیــان تــا ئاســتێیك دیاریکـراو کردووەتــە
خــۆڕا� و بــەزۆر ،نــەک تەنهــا بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاسـ تـى زانسـ تـى بەڵکــو مەبەستیشــیان پـ �ـى پێگەیانـ ن
ـد� سیاسیشــە بــە شــێوازێک کــە خزمــەت بــەو
ي
ي
گ
ن
ئاڕاســتەو ڕێبــازە بــکات کــە پەیــڕەوی دەکــەن (هــال ،)16 :2015 ،هەروەهــا گرنــیك پێــدا� حکومەتــەکان پاڵنــەری تریـ ژـ� لــە پشــتەوەیە لەوانــە بــۆ
ڵ
هاو�تیــەیك گوێڕایــەڵ و ج �
� کێشــە دەربچێــت و ببێتــە گرەنـ تـى بــۆ داهاتــووی سیســتیم حوکمڕانیەکــەی.
ئــەوەی
لــە ڕوویــەیك تــرەوە ئــەو سیســتمە ئیدارییــە (دیموک ـر تا� ،دیکتاتــۆری ،هاوبـ ژ
ـەىس) یــەی لــە خوێدنگاکانــدا پەیــڕەو دەکرێــت ڕاســتەوخۆ لــە بـ يـرو
ن
ن
امەکا� خوێندن
ـیەکا� لە داهاتوودا ،ســەرەڕای ئەوەی ڕاســتەخۆ هەندێک لە پرۆگر
کرداری قوتابیاندا دەچەســپێت و دەبێتە بنەمای يبروڕا سیاسـ
وەک (پــەروەردەی نیشـ ن
ـتما� ،مـ � ژـروو ،ئایــن ،زمــان .... ،هتــد) بەشــێک لــە کاری پێگەیانـ ن
ـد� ســیاىس قوتابیــان ئەنجــام دەدەن (هــال.)17 :2015 ،
ي
ڵ
ن
ـتەکرد� کۆمەڵــگا بەگشـ تـى و تــاک بــە
:3-3ڕاگەیانــدن -:ڕاگەیانــدن نــارساوە بــە دەســە� ت� چــوارەم ئەویــش لەبــەر زۆری کاریگەریەکــەی لــە ئاڕاسـ
ـە� ،بەشــێیك گــەورەش لــە پەخشــەکان سیاســەت داگــری کــردووە و بــە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ کاری پێگەیانـ ن
تایبـ ت
ـد� ســیاىس ئەنجــام دەدەن.
ي
ڵ
ـ� و پێکهێنـ نـا� سیاسـ ت
ڕۆ� پەیوەنــدی ســیاىس دەبینێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی بەشــدارە لــە داڕشـ ت ن
ـە�
هــەر لەبــەر ئــەوە دەوترێــت ڕاگەیانــدن
ن
ـەرن� جەمــاوەر
ڕاســتەقینە لــە کۆمەڵــگا دیموکراتیەکانــدا ،کــە هــۆکارەکا� ڕاگەیانــدن توانــای ئــازادی ڕادەربڕینیــان هەیــە ســەبارەت بــەو بابەتانــەی سـ ج
ن
ـتەکا� ســەرقاڵ کــردووە ،لەگــەڵ ئــەوەی
ڕادەکێشــێت ،هەروەهــا ئاوێنــەی کۆمەڵگایــە ســەبارەت بــە ڕوداوە سیاســییەکان و ئــەوەش بڕیــار بەدەسـ
ن
ـۆکارەکا� ڕاگەیانــدن توانــای دووبــارە ڕێکخســتنەوەی داواکاری و بـ يـری جەماوەرییــان هەیــە ،جەماوەریــش بــۆ دوو بــەش پۆلـ ي� ن
ـ� دەکرێــن ،یەکەمیــان
هـ
گ
جەماوەرێیك نوخبە کە گرنیك دەدات بە ڕوداوەکان و بە ئاسـ نـا� کاریگەرییان لەســەر دروســت ناکرێت ،دووەمیان جەماوەرێیك گشـ تـى کە بە ئاسـ نـا�
گ
کاریگەریــان لەســەر دروســت دەکرێــت و زۆرینەیــان الیەنگـ يـری سیاســیان نیــەو گرنــیك بــە بابــەت و بەشــداری ســیاىس نــادەن (الغــزي.)1 :2009 ،
ڵ
ـد� نــوێ نــارساوە ،جەمــاوەری چــاالیك بــواری ڕاگەیانـ ن
ـە�م لــە ئێســتادا سۆشــیال میدیــا کــە بــە ڕاگەیانـ ن
بـ
ـد� چەندەهــا جــار زیــاد کــردووە و

ڵ
هۆکارێکیشــە بــە دەسـ تـى نوخبــە و خەڵــیك ئاسـ يـا� بــە دەوڵەمەنــد و هــەژارەوە ،لەگــەڵ ئــەوەی گەنجــان زۆرتــر چاالکـ تـرن ،بــە�م بــە تەمەنەکانیــش
ڵ
بوونیــان هەیــەو خەریکــە کارەکــە دەگاتــە مندا�نیــش کــە ببنــە بەشــێک لــە چاالکوانــەکان.
ـد� بیـ نـراو و بیسـ تـراو و نــورساو ،هەروەهــا ڕاگەیانـ ن
ـۆکارەکا� ڕاگەیانـ ن
ن
ت
ئەلکرۆنیــەکان بــە هەمــوو شــێوازەکانیەوە
ـد� کاســییك و سۆشــیال میدیــا و
هـ

ڵ
ـ� دەکرێــن "ڕاگەیاندنێــیك ئــازادو ســەربەخۆ کــە گرنـ گـیك دەدات بــە کێشــە ســیاىس و ئابــوری و ئاسـ ژ
بــۆ دوو جــۆر پۆلـ ي� ن
ـای� و�ت و ئەگــەر کەمتەرخــەیم
گ
ڵ
هاو�تیــان دەبێتــەوە ،جۆرەکــەی تریــان ڕاگەیاندنێــیك خاوەنــدارەو بــە ڕاگەیانـ ن
کــرد تـ ژ
ـد� فــەریم نــارساوە ،ئــەم جۆرەیــان گرنــیك بــە
ـووىس ڕەخنــەی
نوخبەیــەک لــە جەمــاوەر دەدات و بــری کۆمەڵێــک پەخــش دەکات و ئـ ن
ـەوا� تــری بــەالوە گرنــگ نیــە هەرچەنــدە ئاسـ تـى هۆشــیاری سیاسیشــیان لــە
ي

ئاســتێیك بەرزدابێت"(الغــزي.)2 :2009 ،
ـرد� بابـ ت
ـۆکارەکا� ڕاگەیانــدن بــە هەمــوو جۆرەکانیــەوە ڕاگەیاندنێــیك جیهانیــان پێکهێنــاوە و هەمــووان بەشــدارن لــە پەخــش کـ ن
ن
ـە� جــۆراو
هـ
ـنبری
جــۆر و دواتــر هــەر خۆشــیان جارێــیك تــر کاریگــەر دەبنــەوە پـ ي �ـى ،بــەم شــێوازە لــە ئێســتادا سۆشــیال میدیــا بووەتــە ســەرچاوەیەیك ســەرەیك بــۆ ڕۆشـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ســیاىس.
ڵ
ن
ن
ـتەکرد�
ـپاند� بەهــا و يبروبــاوەڕەکان لــە نــاو تــاک و کۆمەڵــگادا ،ئەمــەش هۆکارێــیك گرنگــە بــۆ ئاڕاسـ
:4-3ئایــن-:ڕۆ� بەرچــاوی هەیــە لــە چەسـ
تاکــەکان و دواجــار دەبێتــە بەشــێیك گرنــگ لــە پێگەیانـ ن
ـد� تــاک کــە ئاڕاســتەی هەڵســوکەوت و يبروبۆچوونیــان ســەبارەت بــە سیاســەت و ســەرجەم
ن
ـوارەکا� تــری ژیــان دەکات.
بـ

ڵ
ت
کور� دەتوانرێت کاریگەرییەکان لەم خا�نەدا کۆبکرێنەوە-:
بە
فر ن�
کرد� تاک و کۆمەڵ بەو ڕێنماییانەی کە ئاڕاستەی هەڵسوکەوت دەکەن.
ي
ن
پێوانە� بە تاک.
پێدا� چوارچێوەیەیكي
ت
�
هەڵسوکەو� کرداری.
گر نا� ڕێنماییە ئاسمانیەکان بۆ
بانگەواز بۆ وەر ي ڕڵ
کۆمە� ت
ت
ن
یە� لە نێوان ي ن
چ� و توێژە جیاوازەکاندا (إسماعيل.)55-54 :1997 ،
ڕەوشى
-یەکخستى

ڵ
دەگرێــت لــە کــرداری پێگەیانـ ن
�
ئایــن ڕۆڵێــیك گرنــگ
ـد� ڕو� و يبروبــاوەڕی تاکــەکان هــەر لەســەرەتای تەمەنــەوە تــا کۆتـ يـا� ،بــە�م هــەر بەوەنــدە
يڕ

نەوەســتاوە کــە تەنهــا لــە بــواری يبروبــاوەڕدا بمێنێتــەوە بەڵکــو دواتــر دەبێتــە يبرکردنــەوەی مــرۆڤ و ســەرچاوەیەیك ســەرەیك بــۆ بـ يـر و يبرکردنــەوەی
ـیع.)235 :1985 ،
ســیاىس (التابـ ي
ڵ
هەرچەنــدە ئایــن بەپـ �ـى ســەردەم و شــوێن و ناوچــەکان جیــاوازی هەبــووە لــە ڕێــژەی کاریگــەری لەســەر پێگەیانـ ن
ـد� تاکــەکان ،بــە�م ئــەوەی
ي
ـتى بـ يـرو کەسـ ت
هاوبەشــە لــە هەمــوو بارودۆخەکانــدا ئەوەیــە کــە یەکێــک بــووە لــە فاکتــەرە ســەرەکیەکان لــە داڕشـ ن
ـێى تــاک و کۆمەڵــەکان.
ين
لیرالیدا ،هەرچەندە لەسەرەتادا بەشێک نەبووە لە سیستمەکە،
 :5-3پارتە سیاسیەکان -:پارتە سیاسیەکان دامەزراوەیەیك
بنەڕەت� لە سیستیم ج
ـە� کـ ن
هەڵراردنــدا هاتــە کایــەوە بەمەبەسـ تـى نوێنەرایـ ت
لرنــەدا ،پاشــان ي ژ
ـرد� جەمــاوەر لــە شــێوەی ي ژ
جژ
لرنــەکان گەورەبــوون و
بەڵکــو لەگــەڵ پرۆســەی

شــێوازێیك هەمیشــەییان وەرگــرت و پـ ت
ـار� سیاســیان �
ىل پێــک هــات (دوفرجيــه.)70 :2014 ،
ڵ
ڵ
بە شــێوەیەیك گشـ تـى ت
ن
ن
ج �
پار� ســیاىس
ئامانجەکا�
جێبە� بکات و
بەرنامەکا�
ئامان� گەیشــتنە بە دەســە�ت لە و�تەکەی خۆیدا بۆ ئەوەی
ج
ڵ
ڵ
ڵ
ن
و�تــە دیموکراتیەکانــدا لــە �
ڕ� سـ
بەدیبێنێــت ،جــا لــە
ـندوقەکا� دەنگدانــەوە هــەوڵ دەدات ،بــە�م لــەو و�تانــەی دیموک ـر تا� تەنهــا دروشــمە پارتــە
ي
ڵ
سیاســیەکان ســندوقەکان تەنهــا بــۆ چاوبەسـ تـى جەمــاوەر بەکاردێـ ن ن
ـ� و ڕێــگای تــر دەگرنەبــەر بــۆ ئــەوەی بەهــەر شــێوەیەک بێــت بگەنــە دەســە�ت

(رســول.)103 :2016 ،
گ
ڵ
ڵ
ئێســتا لــە زۆرینــەی و�تـ نـا� دنیــادا دەستاودەسـ تـى دەســە�ت لــە نێــوان پارتــە سیاســیەکاندا دەکرێــت ،ئەمــەش گرنــیك و کاریگەریــان دەردەخــات،
ڵ
ت
هەرچەندە بە ڕوکەش پارتە سیاسیەکان لە خەڵیك بە
گشى پێکهاتووە و وای پیشان دەدەن نوێنەری جەماوەرن ،بە�م لە ڕاستیدا لە ناو هەموو
پارتێکــدا کۆمەڵێــیك زۆر کــەم خـ ن
ـاوە� ڕاســتەقینەن و ڕێــگا بــە کــەس نــادەن بگەنــە ئاسـ تـى بڕیــار بەدەسـ تـى ،هــەر ئەمانــەش جەمــاوەر و تەکنۆلۆژیــاو
ن
ـۆکارەکا� تــر لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان بەکاردەهێـ ن ن
ـنبری یــەن
ســەرجەم هـ
ـ� ،پاشــان هــەر خۆیــان ســەرچاوەی ڕاســتەقینەی پەخـ ژـ� ئــەو شــێوازە ڕۆشـ ي
کــە ئاڕاســتەی پێگەیانـ ن
ـد� ســیاىس ئەندامـ نـا� کۆمەڵــگا دیــاری دەکــەن.

چوارهم/بەشداریسیایس(المشاركةالسياسية-:)Politicalparticipation،

ـەرعیە� یاســا� و ســیاىس و قبــوڵ کـ ن
ت
ـرد� لــە
بەشــداری ســیاىس ئامانـ جـ� ســەرەیك زۆرینــەی سیســتمە سیاســیەکانە ،بەمەبەسـ تـى وەرگرتـ نـى شـ
ي
ڵ
ت
ن
ـەرعیە�
کارەکا� بەڕێوەبەرێــت ،چونکــە پێچەوانــەی ئەمــە حوکــیم کەمینەیــە ،کــە نــەک شـ
الیــەن هاو�تیانــەوە ،بــەوەش دەتوانێــت حوکــم بــکات و
ت
ـەرعیە� نێودەوڵەتیـ ژـ� دەکەوێتــە بەرپرســیار (أســعيد.)209 :2012 ،
ـۆ� بەڵکــو شـ
ناوخـ ي
ڵ
بــە�م کاتێــک دێینــە ســەر خــودی بەشــداری ســیاىس دەتوانـ ي ن
ـ� پێناســەی بکەیــن بــە "کۆمەڵێــک چــاالیك جــۆراو جــۆری هاونیشــتمانیان

بــە مەبەسـ تـى کاریگــەری دروســت کــردن لەســەر پەیکــەری حکومــەت ئەنجــایم دەدەن" ( ،)21 :2015 ,Munteanبەشــێوەی ڕاســتەوخۆ لەســەر
ڵ
ن
ڕۆ� جێبەجێــکار دەبیـ ن ن
ـاوەکا� بەشــداری
ـ� یــان بەشــێوەی ناڕاســتەوخۆ لەســەر ئەوانــەی سیاســەتەکان دادەڕێــژن ،یەکێــک لــە شــێوازە بـ
ئەوانــەی
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ڵ
سیاســیش بریتیــە لــە دەنگــدان ،بــە�م بەشــداری ســیاىس لــەوە زیاتــر دەگریتــەوە بــە واتــای هەمــوو جــۆرە چاالکیــەک کــە مەبەســت پـ ي �ـى سیاســەت
ـ� بــۆ سەرخسـ ن
کــردن بێــت ،بــۆ نموونــە -:ئامادەبــوون لــە بۆنــەو ڕووداوی ســیاىس ،کارکــردن لــە بەرژەوەنــدی پارتێــک یــان کاندیدێــک ،مــاڵ بەخشـ ي ن
ـتى
پرۆژەیــەک ،لەبەرکــردن یــان هەڵگرتـ نـى نیشــانەیەک ،ســەرەڕای بەکارهێنـ نـا� ئەنتەرنێــت بــۆ هــەر بابەتێــیك ســیاىس بێــت (.)22 :2015 ,Muntean
ـوو� ڕۆشــنبری و پێگەیانـ ن
کەواتــە بەشــداری ســیاىس دەرئەنجــایم بـ ن
ـتەخۆ�
ـد� سیاســیە ،کــە گەیشــتۆتە ئاسـ تـى جوڵــەی کــرداری ،جــا بــە ڕاسـ
ي
ي
ن
مەیدا� ،یان لە �
ن
�
لەڕ� بەشداری لە کایە سیاسیەکاندا بە کار و ژ
بەکارهێنا� ئینتەرنێت ،بۆ ڕوون کردنەوەی زیاتر دەتوانرێت
ڕ� ئۆناین بە
ئی�
ي
ي
بەشــداری ســیاىس بــۆ ( )3ئاســت و قۆنــاغ دابــەش بکرێــت-:

گ
-1گرنــ�پێــدان-:ئــەم ئاســتە یەکــەم هەنــگاوی ســەرنج ڕاکێشـ نـا� تاکــە بــەرەو ڕووی کارێــک یــان ڕووداوێــک یــان ئاڕاســتەیەیك ســیاىس ،ســەرەتا
ن
بریتیــە لــە حەزێــک و لــە ڕووی ســۆزدارییەوە جۆرێــک لــە پەیوەســت بـ ن
ـەرەتاییەکا� لەســەر بونیــاد دەنێــت.
ـوو� بــۆ دروســت دەبێــت و هەڵوێســتە سـ
ن
تف
بوو� سۆزداری بەهەڵویست و کەسانێکەوە ،هەوڵ دەدات لە ڕووی عەقڵیەوە ي �تى بگات ،پاشان قەناعەت
-2تێگەیش�-:دوای پەیوەست
بکات ،دوای ئەوە پاساوی بۆ بدۆزێتەوە.
ن
ـۆرەکا� هەڵســوکەوت هــەوڵ دەدات بەشــداری بــکات بــە شــێوەیەیك کــرداری لــە چاالکیەکانــدا
-3بەشــداریکــرداری -:بــە جۆرێــک لــە جـ
(زه ـران.)288 :2000 ،

بەپـ �ـى ئــەم پۆلێنــە کەســەکان بــە الیـ ن
ـە� ســۆزداری سیاســەت و ئاڕاســتەکان هەڵدەبژێــرن ،پاشــان بــە عەقــڵ و لۆژیــک بەڵگــەی بــۆ دروســت
ي

دەکــەن ،دوای ئــەوە کاتێــک حــەز و پێویســتیەکان زیــادی کــرد کــردار یــان بەشــداری سیاسـ ژ
ـی� بــەدوادا دێــت.
ئەوەی لە ئێســتادا قســەوباىس زۆری لەســەرە بریتیە لە بەشــداری ســیاىس لە �
ڕ� چاالیك ( )Onlineو ئەنتەرنێتەوە ،بۆ نموونە (پۆســت کردن
ي
بــە نوسـ ي ن
ـ� یــان بــە وێنــە ،کۆمێنــت ،الیــک ،شـ ي�ـرکردن) یــان بەهــەر شــێوازێک بێــت کــە جۆرێــک لــە الیەنگـ يـری و پاڵپشـ تـى تیابێــت ،هەرچەنــدە زۆر

ـدا� چاالکیــەکان لــە �
بچوکیــش بێــت ( ،)Muntean, 2015: 23کــە ئایــا بــە بەشــداری ســیاىس هەژمــار دەکرێــت یــان نــا ،لەبــەر ئــەوەی ئەنجامـ ن
ڕ�
ي
ڵ
ئەنتەرنێتــەوە بــە هەمــوو جومگـ ن
ـەکا� ژیانــدا ب�وبووەتــەوە.

ڵ
ن
�
پێگەکا� پەیوەندی کۆمە�یەتیەوە-:
لەڕ�
پێنجەم /بەشداری سیاىس ي
ڵ
ـە� بەشــداری ســیاىس لـ �
بابـ ت
ـەڕ� هــۆکارە کاســیکیەکانەوە ئاشــکرایەو ڕای هەمــووان وەکــو یەکــە ،بــە�م کاتێــک دێتــە ســەر هــۆکارە نوێیــەکان
ي
جیــاوازی بـ يـروڕا دروســت دەبێــت کــە ئایــا بەشــداری کــردن تــا چ ئاســتێک دەبێــت ،بــۆ نموونــە -:کۆمێنــت ،نوسـ ي ن
ـ� و پیاهەڵــدان ،دووبــارە پەخــش
کردنــەوەی پۆسـ تـى ئـ ن
ـەوا� تــر ،لەوانیــش کەمـ تـر ئایــا الیــک بــۆ بابەتێــیك ســیاىس دەبێتــە بەشــداری ســیاىس ،ئەمــە ئــەو بابەتەیــە کــە جیــاوازی لــە نێــوان

ڕای زانایــان دروســت کــردووە (.)Muntean, 2015: 22
ن
وەردەگرێــت ،بــە هەمــان ڕێــژە یــان زیاتــر لــە سیاســەتدا ســوودی �
ـوارەکا� ژیانــدا ســوودی �
ىل
ىل
سۆشــیال میدیــا وەک چــۆن لەســەرجەم بـ
ي
وەرگــراوەو سیاســیەکان بــەردەوام بــەدوای گەڕانــن بــە دوای ئــەو نهێنیانــەی کــە لــە �
ڕ� سۆشــیال میدیــاوە کاریگــەری زیاتــر لەســەر جەمــاوەر دروســت
ي
ي
بکــەن ،لەبــەر ئــەوەی ڕێگەیــەیك خـ �ـراو کاریگــەر و تێچــووی کەمــەو ئەنجــایم ڕاســتەوخۆ دەدات بەدەســتەوە ،لــە نموونــەی چاالکیـ ن
ـەکا� نــاو سۆشــیال
ي
میدیــا-:
ن
ت
ن
کەسا� تر.
پۆسى
نوسیى کۆمێنت لەسەرپەخش کردنەوەی لینکێیك نوێ.ڵ
دروست کردن و ب�وکردنەوەی پۆستێیك نوێ.ن
ن
کرد� پۆستە تایبەتیەکان.
کرد� ماڵپەڕێیك تایبەت بۆ پەخش
دروستن
کرد� وێنە و ڤیدیۆ (.)Kanagavel, 2011: 80
پەخشسۆشــیال میدیــا جۆرێــیك تــری لــە بەشــداری ســیاىس دروســت کــردووە ،ئەویــش بەشــداری ســیاىس بــە کۆمــەڵ و پـ ي �ـى دەوترێــت (ڕای گشـ تـى
ئەلکـ تـر ن
ۆ�) ،کــە بریتیــە لــە ڕای زۆرینــەی جەمــاوەر لــە کاتێــیك دیاریکـراو ســەبارەت بــە ڕوداوێــیك دیاریکـراو ،کــە گفتوگــۆ و قســەی زۆری لەســەر کـراوەو
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ڕاســتەوخۆ پەیوەســتە بــە بەرژەوەنــدی و بەهــای ئــەو زۆرینەیــە لــە جەمــاوەر (فاضــل.)197 :2018 ،
ڵ
ن
ن
ۆ� ،واتــا دروســت بـ ن
هەروەهــا ڕای گشـ تـى ئەلکـ تـر ن
ـداربووا� تــۆڕە کۆمە�یەتیــەکان کــە زۆر جــار ســنوری جوگـرا�
ـوو� ڕای گشـ تـى لــە نێــوان بەشـ
ڵ
و ســیاىس و زمـ نـا� تێپەرانــدووە و ڕوداوەکان ڕای گشـ تـى لەســەر ئاسـ تـى مرۆڤایـ ت
ـە� بــۆ دروســت دەبێــت و بەمــەش چەمــیك هــاو� ت� جیهـ نـا� یــان
ن
ـەردوو� هاتۆتــە کایــەوەو جیهـ نـا� لــە گوندێــیك بچــوک بچوکـ تـر کردۆتــەوە (فاضــل.)212 :2018 ،
گـ
لــە ســەرەتای دەرکەوتـ نـى سۆشــیال میدیــا زانایــان چــاالیك ( )Onlineیــان بــە بەشــداری ســیاىس هەژمــار نەدەکــرد ،لەبــەر ئــەوەی کەســەکان بــە
ڵ
ن
کارەکا� جیهــان بــە ئەنتەرنێــت بەڕێوەدەچێــت ئــەو بۆچوونــە الواز بــووە و هەمــوو
کــرداری لــە گۆڕەپانــدا بوونیــان نەبــوو ،بــە�م کاتێــک زۆرینــەی
چاالکیـ ن
ـەکا� نــاو گۆڕەپــان و ئەنتەرنێتیــش بەهەمــان ئاســت بــە بەشــداری کــرداری لــە قەڵــەم دەدرێــت.

کۆتا�-:
ي

ـوو� کاســییك بەشــداری ســیاىس بریـ تـى بــوو لــە (بەئەنــدام بــوون لــە پارتێــیك ســیاىس ،دەنگــدان ،خۆپیشــاندان ،ناڕەزایـ ت
بۆچـ ن
ـە� ،بەشــداری
ڵ
کــرداری) ،بــە�م لــە ســایەی سۆشــیال میدیــاوە هۆشــیاری ســیاىس گەشــەی کــردووەو ئــەو بۆچوونــە گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە و ڕای زۆرینــە

ـتگری لــە پۆســتێک بــکات،
لەســەر ئەوەیــە کــە چــاالیك مەیــدان و ئۆنایــن بــە بەشــداری هەژمــار دەکرێــت ،تەنانــەت ئەگــەر بــە یــەک الیــک پشـ ي
ئەمــەش بازنــەی هۆشــیاری و بەشــداری ســیاىس زۆر فـراوان کــردووەو هەمــوو ئــەو تــاک و گروپانــەی کــە دەنــگ و ڕەنگیــان نەبیسـ تـراوە ئێســتا دەتوانــن
ـێ� و پشـ ن
کێشــەکەی خۆیــان بــە جیهــان بناسـ ن ن
ـتیوا� خەڵکانێــیك زۆر لــە نەتــەوەو کلتــوری جیــاواز بــۆ خۆیــان ڕابکێشــن.
ـەڕ� کەناڵـ ن
ـد� سیاســیەوە ســەرچاوەی گرتــووە ،کــە ئەویــش لـ �
لــە ئێســتادا ســەرچاوەی ســەرەیك هۆشــیاری ســیاىس لــە پێگەیانـ ن
ـەکا� وەک
ي
(خـ � نـران ،خوێندنــگا ،ڕاگەیانــدن ،ئایــن ،پـ ت
ـار� ســیاىس) ئــەو پرۆســەیە ئەنجــام دەدات ،هەمــوو ئــەو دەزگا و الیەنانــەی دەیانەوێــت هۆشــیاری ســیاىس
ي
ـنبری دروســت دەکات ئەویــش هۆشــیاری ســیاىس،
تــاک یــان کۆمەڵــگا دەســتکاری بکــەن لــەم بەشــەوە دەســت پێدەکــەن ،پاشــان پێگەیانــدن ڕۆشـ ي
کــە هەموویــان کردارێــیك لۆژیــیك و ســۆزداری و کرداریــن و ئــەم ( )3بەشــە لــە پێکهاتەیانــدا بـ ن
ـوو� هەیــە ،پاشــان هۆشــیاری ڕێــژەی بەشــداری ســیاىس
گەورەکرد� کارەکانیان و ئەوەش بۆ شــەرعیەت ن
ن
نن
دا� زیاتر
بەکاردەهێ� بۆ
دیاری دەکات ،بەشــدار نا� سیاســەتیش سۆشــیال میدیا وەک هۆکارێک
ڵ
بــە چاالکیــە سیاســیەکانیان ،کەواتــە تــا ئێســتا سۆشــیال میدیــا ئام ـرازە ،بــە�م لەوانەیــە لــە داهاتوویــەیك ( )10ســاڵیدا ببێتــە ســەرچاوەی ســەرەیك
بەشـ ن
ـەکا� تــر و ئــەو نەخشــەیە گۆڕانــکاری بەســەردا بێــت.

ئەنجامەکان-:

ن
ن
پێگەیاند� سیاىس لە ي� ن
اوەکا� تر گەشەی پ �
� دەدەن.
خران سەرچاوە دەگرێت و قوتابخانەو دامەزر
-1
ن
ن
نن
دەچەسپێ�.
ڕۆشنبری سیاىس و هەڵسوکەوتەکان زیاتر بۆچوونەکان
پێدا� زانیاری و
پێگەیاند� سیاىس بریتیە لە
-2
ي
ڵ
ڕۆشنبری سیاىس تا زیاتر و هەمەڕەنگ تر بێت هۆشیاری سیاىس با�تر دەبێت.
 -3زانیاری و
ي

 -4تا هۆشیاری سیاىس زیاتر بێت بەشداری سیاىس زیاتر دەبێت.
 -5سۆشیال میدیا شێوازی بەشداری و کاریگەری سیاىس زۆر و هەمەجۆر و فراوان کردووە.
 -6گەنجان کاراکتەری سەرەیك بەشداری سیاىس ناو سۆشیال میدیان.

ڵ
ڵ
 -7تــا ئێســتا سۆشــیاڵ میدیــا گۆڕانــکاری ڕاســتەقینەی لــە سیاســەت کردنــدا دروســت نەکــردووە ،بــە�م چــاوەڕوان دەکرێــت لــە ( )10ســا� داهاتــوودا
ببێتــە هــۆکاری ســەرەیك گۆڕانکارییــەکان.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 251

https://www.huj.uoh.edu.iq

)کردارهسیاسیەکان1(خشتەی

یف
-:سەرچاوهئینگل�یەکان
Anastasiu, Ionut, Family and School Understood as Agents of Socialization, )2011(, Bucharest University of Economic Studies, Bucharest.
Aslam, , Salman, YouTube by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts, )accessed on 2019, Jan. 6(, omnicore, https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/.
Bender, Gerald J., Political Socialization and Political Change, )1967(, University of Utah on behalf of the Western Political Science Association, Salt Lake.
Davies, James C., The Family's Role in Political Socialization, )1965(, American Academy of Political and Social
Science, Pennsylvania.
Gabriel A. Almond & Sidney Verba, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, )1989(, Sage Publications,
California.
Kanagavel,R.& Chandrasekaran,V., ‘Creating’ Political Awareness through Social Networking, )2014(, Social Media Studies, V. 1.
https://pdfs.semanticscholar.org/fa14/e9049ad32153627d79147cf61f755f4a2303.pdf.
Merelman, Richard M., The Family and Political Socialization, )1980(, University of Chicago Press, V. 42, https://
www.jstor.org/stable/2130469.
Muntean, A., The Impact of Social Media Use of Political Participation, )2015(, Aarhus University, Aarhus.

-:سەرچاوهعەرهبیەکان
ال�وق ژ
 دار ژ،)1998( ، علم االجتماع السياىس، إبراهيم،أبراش
. عمان،للن� والتوزي ــع
ي
ن
ن
ن
، جامعــة محمــد خيــر،24  العــدد، مجلــة العلــوم االنســانية،)2012( ،اط
 التنشــئة السياســية و دورهــا ي� البنــاء الديمق ـر ي،� مصطــ،أســعيد
.بســكرة – الجزائــر
 دار ژ،)1997( ، التنشئة السياسية، محمود حسن،إسماعيل
. القاهرة،الن� للجامعات
ژ
. الموصل،�والن
 مديرية دار الكتب للطباعة،)1986( ،السياىس
 علم االجتماع، صادق،االسود
ي
Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

https://www.huj.uoh.edu.iq

252 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

كثر ،دمشق.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا ،صحيح البخاري ،)2002( ،دار ابن ي
العائى ،)2005( ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.
بيویم ،محمد أحمد & نارص ،عفاف عبدالعليم ،علم االجتماع
ي
ي
ن
التابیع ،كمال ،االتجاهات المعارصة ي� دراسة القيم والتنمية ،)1985( ،دار المعارف ،القاهرة.
ي
غرمنشور ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس ،ليبيا.
الجبر ،أحمد إبراهيم ،مبادئ العلوم السياسية ،)2000( ،ي
ي
العلیم ،الكويت.
الشان ،عبدهللا ،موسوعة االرسة – ج ،)2004( ،1مؤسسة الكويت للتقدم
ي

الظاهر ،نعيم إبراهيم ،مدخل اىل العلوم السياسية ،)2015( ،عالم الكتب الحديث ژ
للن� والتوزي ــع ،عمان.
ن
السياىس لألرسة ،)2013( ،مجلة الباحث
االنتخا� وعاقته بالتباين
العكيى ،جهاد كاظم ،اثر وسائل االتصال ي� السلوك
جي
ي
ي

االعایم ،جامعة ،بغداد ،العدد .22
ي
ن
السياىس وأثرە عى الجمهور ،موقع الحوار المتمدن ،تاري ــخ الزيارة ( 16نيسان http://www. ،)2019
نا� ،دور االعام ي� االتصال
الغزي ،ج ي
ي
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303&r=0
ـياىس تجــاە الدولــة والمجتمــع ،)2017( ،مجلــة تكريــت للعلــوم
ـو� السـ ي
أبــو القاســم ،ليــى عيــ� & أحمــد ،نــارص زيــن العابديــن ،مفهــوم وأهميــة الـ ي

ـو� ،)2000( ،دار القلــم للطباعــة والنـ ژـ� والتوزي ـ ــع ،دمشــق.
السياســية ،العــدد .152بــكارة ،عبدالكريــم ،تحديــد الـ ي

األط�( ،بدون سنة الطبع ) ،مدخل اىل علم السياسة ،دار دمشق ،يبروت.
دوفرجيه ،موريس ،ترجمة :جمال
ي
ن
غر منشورة ،جامعة االسكندرية،
نا� ،عبدالجبار ردمان ،التنمية السياسية والقضية الديمقراطية ي� الدول النامية ،)1989( ،رسالة
ماجستر ي
ي
ج ي
كلية اآلداب.
رسول ،عابد خالد ،مسارات التنشئة السياسية ن� إقليم كوردستان ،)2016( ،مجلة جامعة التنمية ژ
الب�ية ،المجلد ،2العدد .3
ي
االجتما� ،)2000( ،دار غريب ،القاهرة.
زهران ،حامد عبدالسام ،علم النفس
ي
زيباري ،طاهر حسو ،النظريات الحديثة ن� علم االجتماع ،)2008( ،دار ژ
ال�وق ،عمان.
ي
العر� ،العدد .55
سالم ،نادية حسن ،التنشئة السياسية للطفل المري ،)1983( ،مجلة المستقبل
جي
عى ،دراسات ن ي� المجتمع والسياسة ،)1988( ،دار النهضة العربية ،يبروت.
سعد ،إسماعيل ي
ن
اط ،)2009( ،مجلة مركز
السياىس كعنر أساس ي� بناء النظام
الو�
آل طويرش ،موىس محمد،
ي
ي
ي
السياىس الديمقر ي
المستنرية للدراسات العربية والدولية ،العدد .28
غيث ،محمد عاطف ،قاموس علم االجتماع ،)1990( ،الهيئة المرية العامة للكتاب ،القاهرة.
ن
المحى  ،)2018( ،2017 – 2014مجلة تكريت للعلوم السياسية،
االجتما� ي� تكوين الرأي العام
فاضل ،مشتاق طلب ،دور مواقع التواصل
ي
ي
العدد .12
دوفرجيــه ،موريــس ،ترجمــة :جــورج ســعد ،المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري ،)2014( ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنـ ژـ�
والتوزيـ ـ ــع ،بـ يـروت.
هال ،رضا محمد ،التعليم والتنشئة السياسية ،)2015( ،معهد البحرين للتنمية السياسية ،المنامة.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

