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 مامەڵەکزصن لەگەڵ جەکىۆلۆژیاصارۆڵی زێزان لە پێگەیاهضوی مىضاڵ لە 

 لەژێز رۆغىایی مەكاضیضی غەریعەث

 
 عارف علی عارف                                                          غکار خمەاػا كاصر

 

 کۆلێجی اإلاعارف الىحي والعلىم ؤلاوطاهُت،                                   کۆلێجی اإلاعارف الىحي والعلىم ؤلاوطاهُت،

 وىالاإلاپىر ئیطالمی هێىصەوڵەحی لە مالیزیا، ساهکۆی                ساهکۆی ئیطالمی هێىصەوڵەحی لە مالیزیا، وىالاإلاپىر 

 
 پىختە:   

لە ئێطخاصا جەکىۆلۆژیای ضەرصەم پاهخاییەکی گەورە لە ژیاوی مىضااڵن 

بەغێکی صاهەبڕاو لە ژیاوی رۆژاهەیان، ئەم پێکضەهێىێذ، بەحۆرێک بىوەجە 

جىێژیىەوەیە صەرزەری رۆڵی زێزاهە لە پێگەیاهضوی هەوەیەکی وغیار و غارەسا لە 

مامەڵەکزصن لەگەڵ ئەم جەکىۆلۆژیایەصا بەڕێگایەکی صروضذ، بەغێىەیەک 

سۆرجزیً ضىوصی لێىەربگزن، و کەمتریً سیاهیان بەربکەوێذ، لەژێز رۆغىایی 

 کاوی غەریعەحی ئیطالمیضا ئاماهجە بااڵ

 جىێژیىەوەکە لە صوو جەوەری ضەرەکی پێکهاجىوە:

لە جەوەری یەکەمضا: جیػک ززاوەجە ضەر رووهکزصهەوەی ساراوەکان، و باص لە 

بىهیاصهاوی زێزاهێکی وغیار کزاوە، لەگەڵ زطدىەڕووی صاجاکاوی بەکارهێىەراوی 

جەوە، و باص لە جەکىۆلۆژیا ئیيخەرهێذ، هاوکاث كەبارەی سیاهەکاوی رووهکزاوە

 کزاوە لەڕواهگەی مەكاضیضی غەریعەجەوە 

لە جەوەری صووەمضا: هاوەڕۆکی جىێژیىەوەکە گەهگەغە کزاوە لەڕواهگەی 

مەكاضیضی غەریعەجەوە، کە بزیدیە لە رۆڵەکاوی زێزان لە: رێکسطخنی کاث، و 

یە هشری پێگەیاهضن و پاراضخنی جەهضروضتی مىضاڵ، لەگەڵ پڕکزصهەوەی بۆغای

و ضۆسصاری و کۆمەاڵیەجیەکاوی، صواجز باس ی پێگەیاهضن و چاوصێزی کزصوی 

 لەضەر بەکارهێىاوی ئامێرەکاوی جەکىۆلۆژیا کزاوە 

 لەکۆجاییضا چەهض راضپارصەیەکی گزهگ ززاوهەجەڕوو  
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 پێشەکی: 

 م ئه ن ًه وێطخگه مین هه ًه ، رواهزاوه لێی واڵث صاهاجىوي ڵى شخه مه ن وه ، بىوه گزهگُپێضان و ر باًه ي حێگه وام رصه به یە جىێژه و ئه مىضاڵ

دُه ڕێذ په جێضه پێُضا ڵ وۆمه ي گزهگه  جىێژه زێزان، زێزان باغتریً صەضخپێکە بۆ پێگەیاهضوی مىضاڵ بۆ صروضخکزصوی کۆمەڵگایەکی بەهێز   له  بٍز

 و وغیار 

ۆژیا لە ضەصەی رابزصووصا ڕوویضا بێ وێىەبىو، بێگىمان لەم ضەصەیەصا سۆر زێراجز بەرەو پێػەوە ئەو بەرەوپێؼ چىوهە زێرایەی لە بىاری جەکىۆل

 صەڕوا، و گۆڕاهکاری سۆر بەضەر کۆمەڵگاکاهضا صێىێذ، وەک ئاغکزایە لە پاڵ ضىوصە بێ هەژمارەکەی بۆ مزۆڤایەحی کۆمەڵێک سیاوی الوەکییص ی

ەضەرەجای ژیاهیاهەوە جێکەڵ بەو حیهاهە صەبً، بەصازەوە ئەوەی بەصیضەکزێذ لە هەرێمی هەیه، بەجایبەحی لەضەر مىضااڵن؛ چىهکە هەر ل

ی ضەرصەمضا، ایژ ۆ لۆ کىەجکىرصضخان؛ زێزان هەیخىاهیىە رۆڵی کاریگەری هەبێذ لە پێگەیاهضوی مىضاڵضا لە غێىاسی مامەڵەیەکی صروضذ لەگەڵ 

 وووی و رەوغتی و پەروەرصەیی بىون بۆیە صەبیىین جىش ی چەهضیً کێػە و گزفتی جەهضروضتی و صەر 

(، ایژ ۆ لۆ کىەجئەم لێکۆڵیىەوەیە باص لە رۆڵ و گزهگی زێزان صەکاث وەک یەکەم وێطخگەی ژیاوی مىضاڵ لە پێگەیاهضهیضا لە حیهاوی ژمارەیی )

عه غه واوى ضخه به بەجایبەحی ئامێرە سیزەکەکان، لە رواهگەی مه صەرواسەیەک بۆ کەم کزصهەوەی کێػە ، ئەمەع صەبێخە  وه ئِطالمُه حى َر

 زێزاهیەکاوی هێى زێزاوی کىرصی، و پێگەیػخنی هەوەیەکی جێگەیػخىو و وغیار 

 كان و بىنیادنانی خێزانێكی وشیار تەوەری یەکەم: ناساندنی زاراوه

 باس ی یەکەم: ناساندی زاراوەکان

ً و غێىاسي حُاوا هضًً صه چه  ميى زێزان به یەکەم: زێزان: چه -: "ئەو کۆمەڵە کۆمەاڵیەجیە رێکسزاوەیە کە لە پیاو و ژن  واهه ، له س هاضێنراوهربٍڕ

، زێزان بە كىجابساهەی یەکەم صاصەهزێذ بۆ پڕکزصهەوەی 1و مىضاڵەکاهیان پێکضێذ" -پەیماوی هاوضەرگیری صاهپێضاهزاویان لە هێىاهضا هەیە

و رۆغيبیری گػتی، هەرچەهضە چەهضیً صامەسراوە ضەریهەڵضاوە کە هاوبەش ی  پێىیطدیەکاوی مىضاڵ، و وەرگزجنی غارەسایی و بەها بەرسەکان

صەکەن لەگەڵ زێزان بۆ فێرکزصن و پەروەرصەکزصوی مىضاڵ، لەگەڵ ئەوەغضا وەک یەکەمین و گزیىگتریً صامەسراوە صەمێىێخەوە لە ژیاوی 

  2رەجا؛ چىهکە لەو پێىج ضاڵەصا کەضایەحی مىضاڵ صروضذ صەبێذکۆمەاڵیەحی مىضاڵضا، کاریگەریەکاوی بەئاغکزا صەرصەکەوێذ لە پێىج ضاڵی ضە

 صووەم: مىضاڵ: بەو مزۆڤە صەگىجزێذ لە ضەرەجای لەصایک بىووی جا کاحی پێگەیػخنی، و ئەم ماوەیەع کزاوە بە س ێ كۆهاػەوە؛ یەکەم: مىضاڵی

 12ضاڵی جا  1١ۆجا لە جەمەوی وضاڵی  ضێیەم: مىضاڵی  1١ی جا ضاڵ 6ضاڵی  صووەم: مىضاڵی هاوەڕاضذ لە جەمەوی  6ضاڵی جا  2ضەرەجا لە جەمەوی 

بەاڵم بەپێی  ضاڵی صایە، 12( لە كۆهاغی مىضاڵی صەرصەچێذ کەلە هشیک جەمەوی البلىغی ئیطالمضا بە پێگەیػخنی )ئاًُنبەهەمان غێىە لە  ،3ضاڵی

مىضاڵ، لە بەهضی یەکەمضا ئاماژە بەوەصەکاث بەواهە صەگىجزێذ صەرچىوە بۆ مافەکاوی  1989رێکەوجً هامەی هەجەوە یەکگزجىوەکان کەلە ضاڵی 

، و واحى مىضاڵى ًان كۆهاغى مىضاڵی ئەو کاجەیە کەوا صایک و باوک بىچیىەن لە هەبىووی 4ضاڵەوە بێذ 18مىضاڵ کە جەمەهیان لە زىاروو 

غی مىضاڵی لە مزۆڤضا بە صرێژجزیً كۆهاغی مىضاڵی صاصەهزێذ مىضاڵەکاهیان، و پێگەیاهضهیان لەرووی ئەكڵی و الغەیی و جەهضروضتی، هەروەها كۆها

 ضاڵ صەزایەهێذ  18یان  12لە هێى سیىضەوەرەکان کە 

، یازىص "بزیدیە لە 5(: "بزیدیە لە بەکارزطخنی ساوطذ، بەجایبەحی بۆ بابەجەکاوی پیػەضاسی و باسرگاوی"Technologyضێیەم: جەکىۆلۆژیا)

لە ئێطخاصا جەکىۆلۆژیا ضەرچاوەی ساهیاریەکاهە، و   6پەرەپێضاوی مەکیىەکان و جەکىیکیەکان لە کەرحی پیػەضاسی" بەکارهێىاوی ساهیاری ساوطتی بۆ 

لە چەهضیً بىارصا پەرەی پێضەصرێذ لەواهە: ساهیاری و پەیىەهضیەکان، کارکزصن، گەیاهضن، فێرکزصن، و پیػەضاسیی، بەاڵم ئەو بىارەی لەم 

ە لە جەکىۆلۆژیای ساهیاری و پەیىەهضیەکان، کە جەواوی ئەو رێگا و بىچیىە و هەهگاواهە صەگزێخەوە لە کاحی جىێژیىەوەیەصا مەبەضخە بزیدی

ی پەیىەهضی و باڵوکزصهەوەی ساهیاریەکان، و لە ئێطخاصا صیارجزیيیان مىبایل و کۆمپیىجەرە لە رووی بەکارهێىاهەوە، چىهکە جێکەڵ بە سۆربە

 کایەکاوی ژیان بىون 

 

عتەبەضخەکاوی غەریعەث )چىارەم: م (: "بزیدیە لەو ئاماهج و مەبەضخاهەی کەوا غەریعەحی لە پێىاوصا صاهزاوە بۆ بەصەضذ ملاؾض الػَز

بدُه7هێىاهیان لەبەر بەرژەوەهضی بەهضەکان"   لە صوای  ر بيُاجنراوه ضه واوى له رعُه غه  ي خىهمه بااڵًاهه  ضخه به و ئاماهج و مه له    ًازىص بٍز

دُه رعُه غه  وى خىهمه ره ضتی ضه به وەیەکی جەواو بۆ جەواوی صەكە غەرعیەکان ساهایان گەیػخىون بەو ئەهجامەی؛ مهزىێىضهە    له  وان بٍز
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بۆ    جێڕواهینی مەكاضیضی8جضا صهُاو ئازیره  لێُان له  ًه ي ززاپه وه هضًان و صورزطدىه وه رژه رچاوگزجنی به به وان و له هێىاوى زێروزۆش ی بۆ مزۆڤه

بابەجە کۆمەاڵیەحی و ضەرصەمیەکان لە ئاضتی رووهکزصهەوەی خىکمی غەرعی راهاوەضخێذ، بەڵکى جێڕواهیيێکی صوورجزمان پێضەبەزػێذ بۆ 

جەواوی پزضەکان، و لە مەوصایەکی بەرفزاواهتر و چاوی صاهاجىو صەڕواهێذ بۆیان، ئەمەع صەماهگەیەهێذ بە ئاماهجە بااڵکاوی غەریعەحی 

 ر بۆیەع ئەم صیضگایە هەڵبژێزصراوە بۆ جاوجىێ کزصوی ئەم بابەجە ئیطالم، هە

 باس ی دووەم: بىنیادنانی خێزانێکی وشیار

لە کاجێکضا کە زێزان پێکهێىەر و گزیىگتریً پایەی بىهیاصهاوی کۆمەڵگابێذ؛ بێگىمان ئاضتی وغیاری و رۆغيبیری زێزاهەکاوی هاو هەر 

کۆمەڵگایەک کاریگەری راضخەوزۆیان صەبێذ لەضەر جەواوی پزضە هىێیەکاوی هاو ئەو کۆمەڵگایە، و کاجێک باس ی رۆڵی زێزان صەکزێذ لە 

زصوی مىضاڵ لە هەر رواهگەیەکەوەبێذ راضخەوزۆ چاوەکان صەڕواهىە صایک بە پلەی یەکەم، و باوک بە پلەی صووەم  بۆ پڕۆضەی پەروەرصەک

 ضەرکەوجنی ئەم پڕۆضەیە پێىیطخە چەهض ضیفەجێک لە صوو بىچیىەکەی زێزاهضا هەبێذ کە باواهە، لەواهە: 

 تێگەیشتىوی بە داهاتىو.-١

 تىانای هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی.-٢

ساهزاوە ئەم صوو ضیفەجە لە کەضێک بۆ کەضێکی جز حیاواسە بە هۆی هەهضێک کارجێکەر لەواهە: ئاضتی زىێىضەواری و رۆغيبیری، باری 

   9کۆمەاڵیەحی و صەروووی، و ئاضتی جەمەن

ەک جەواوی پڕۆضە گزهگەکاوی بەصڵىیایەوە پڕۆضەی بىهیاصهاوی زێزاهێکی وغیار بۆ پێگەیاهضوی مىضاڵ لە مامەڵەکزصن لەگەڵ جەکىۆلۆژیاصا و 

 ژیان لە کىرصضخان کۆمەڵێک ئاضخەهگی لە پێػە بۆ  ضەرکەوجنی کە پێىیطذ صەکاث چارەضەر بکزێذ، بۆ همىوهە: 

کەم غارەسایی باوان: ئەو بەرەوپێؼ چىوهە زێرایەی کە روویضا لە جەکىۆلۆژیای ضەرصەم لە بىاری پەیىەهضی و گىاضدىەوەی ساهیاریەکان، و 

ضاڵی رابزصوو، و بەرصەضذ بىوهیان لە کىرصضخان لە  2١ضاوی چەهضیً ئامێری سیزەکی پەیىەضخکزاو بە ئیيخەرهێخەوە لە ماوەی کەمتر لە ضەرهەڵ

کەمتریً ماوەصا، ئەمە بىوە هۆی ئەوەی باوان کەمتریً جێکەڵبىوهیان هەبێذ لەگەڵ جەکىۆلۆژیای ضەرصەم؛ بەهۆی الواسی ئاضتی 

و هەهضێکیان بەهۆی سۆری جەمەهیان، و ئەواوی جز بەهۆی کەمی پێىیطدیان بۆی  لەبەرامبەرصا مىضااڵن هەر لە  زىێىضەواری بەغێکیان،

ان ضەرەجایی جەمەهیاهەوە ئاوێخەی ئەو حیهاهە بىون بەبێ ئاماصەکاری پێػىەزذ لەالیەن باواهەوە، لە راضدیضا بەغێکی سۆر لە باوان وەک میى 

  1١، مىضااڵن زاوەن ماڵًوان لە گۆڕەپاوی جەکىۆلۆژیاصا

بەکارهێىاوی رێگا جەكلیضیەکان: ئەوەی لەمڕۆصا هەضتی پێضەکزێذ غڵەژاهێکی سۆر هەیە لە ئاضتی زێزان و کۆمەڵگە لە غێىاسی مامەڵەکزصن 

بۆ هااڵهضن  لەگەڵ غارضخاهێتی هىێی هێرصراو کەلە هەمىو الیەکەوە صاصەبارێذ بەضەر کۆمەڵگاصا، کێػەکە ضىىوری غڵەژاوی جێپەڕاهضوە

  یەکێک لە هۆکارە ضەرەکیەکاوی صەگەڕێخەوە بۆ بەکارهەهێىاوی رێگا هىێیەکاوی 11بەصەضذ ئەو گۆڕاهکاریە زێرایاهەی کە بەضەر کلخىورصا صێذ

 هجێذ پەروەرصەکزصوی ضەرصەم، هەر بۆیەع سۆرحار مىضااڵن لەڕێىمایی باوان صەرصەچً؛ چىهکە لەگەڵ ژیاوی هێى جەکىۆلۆژیای ضەرصەم هاگى 

و "صایکان و باوکان جەنها بەوەی کە زۆیان بیيیىیاهە لەو ژیىگەیەی جێییضا گەورە بىون، هاجىاهً پەروەرصەیەکی باش ی مىضاڵەکاهیان بکەن، 

  12هاچارن لەم بابەجەصا سۆر بسىێيىەوە و بگەڕێً و وریایاهە رەفخار بکەن"

صێذ ئەرک و بەربزضیارێتی باوان سیاجز و كىرضتر صەبێذ لە پزس ی پەروەرصەکزصن کەمخەرزەمی لە ئاضذ بەرپزضیارێتی: لە رۆژگاری ئەمڕۆصا جا

بەهۆی ئەو غەپۆلە گۆڕاهکاریاهەی کە جەکىۆلۆژیا لەگەل زۆیضا هێىاوێتی، بەالم لە بەرامبەرصا هەضذ بەکەمخەرزەمییەکی سۆر صەکزێذ کە 

 جىویەکی باع لە واكعێکی ززاپضا لە صایک هابێذ کاریگەریە هەرێيیەکاوی لە کۆمەڵگاصا ضەریهەڵضاوە  رووهە کە صاها

 رێگاکانی وشیارکردنەوەی خێزانەکان:

 بۆ بابەجێکی وەها هەضدیار و گزیىگ کە پێىیطتی هەمىو زێزاهەکاهە، وا صەزىاسێذ گػذ هەوڵەکان بسزێىەکار بۆ پێگەیاهضوی زێزاهێکی وغیار 

بەجایبەحی لە بەکارهێىاوی جەکىۆلۆژیای -روەرصە بکاث بۆ هەمىو الیەهەکاوی ژیان لە کۆمەڵگاصا کەلە جىاهای صابێذ هەوەیەکی جەهضروضذ پە

 بۆ ئەم مەبەضخەع چەهضیً الیەن صەجىاهً رۆڵی زۆیان بگێڕن لەواهە:  -ضەرصەم

ڕ و ضیمیىار جایبەث غارەسایاوی بەش ی کۆمەڵىاس ی و مامۆضخایاوی ئایینی و غارەسایاوی بەش ی جەکىۆکۆژیا: هەمىویان پێکەوە صەجىاهً چەهضیً کۆ 

 وە  بەوباضەیان هەبێذ، هەروەها زىلی پێگەیاهضوی وەرسیان هەبێذ بۆ ئەواوی صەیاهەوێذ بچىە هێى ژیاوی زێزاوی، و ئەواهەی زێزاهیان پێکهێىا

بۆیە صەکزێذ رۆڵێکی هاوەهضەکاوی راگەیاهضن: بەهۆی کاریگەریە سۆر و بەهێزەکەی لەضەر کۆمەڵگا و زێزان هاوهزاوە صەضەاڵحی چىارەم، هەر 

 کاریگەر بگێڕن لەو پزضەصا بە پێػکەع کزصوی چەهضیً بەرهامەی بەضىوص 
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ذ لە الیەوی خکىمی: هەریەک لە وەسارەجەکاوی رۆغيبیری و ئەوكاف و کاروباری کۆمەاڵیەحی و گىاضدىەوە و گەیاهضن؛ صەجىاهً رۆڵی کارایان هەبێ

 رۆغيبیرکزصن و وغیار کزصهەوەی زێزاهەکان 

 

 باس ی سێیەم: پانتایی تەکنۆلۆژیا لە نێى خێزان

ئەوەی گزیىگی ئەم پزضە صەرصەزاث ئەو پاهخاییە بەرفزاواهەی جەکىۆلۆژیایە کە بەغێىەیەکی ضامىاک باڵی کێػاوە بەضەر زێزاهەکاهضا، بە 

و یاری ئەلیکترۆوی جێضایە، حگە لەوەی  غێىەیەک سۆربەی هەرە سۆری ماڵەکان ئامێرەکاوی جەلەڤشیۆن و ضەجەالیذ و ئیيخەرهێذ و کۆمپیىجەر 

بەغێکی هەمىو جاکەکاوی هاو زێزاهەکە ئامێرێکی سیزەکی جایبەث بەزۆیان هەیە، بە واجایەکی جز صەجىاهین بڵێین لە ئێطخاصا جەکىۆلۆژیا بىوە بە 

 گزیىگی ژیاوی زێزاوی 

ر بێذ، لەواهە: الضایی کزصهەوەی گەورەکان، کاجێک مىضاڵ صایک و باوک چەهض هۆکارێک وایکزصوە پاهخایی بەکارهێىاوی لەالی مىضااڵن بەرفزاواهت

و بزا و زىغکەکاوی صەبیيێذ بەصرێژایی کاث مىبایلیان بە صەضخەوەیە، ئەی بۆچی ئەویؼ واهەبێذ، ئەمە هەضتی گزیىگیضاوی بە جەکىۆلۆژیا 

وى  الًه ەمىضااڵن لەالیەک، و راکزصن لە بێخاكەحی و کاحی سیاصە لهسیاجز صەکاث، هەروەها هەبىووی چەهضیً بەرهامە و یاری و ڤیضۆی جایبەث ب

، ئەمە حگە لەوەی صایکان سۆر حار زۆیان صەبىە هاهضەریان بۆ بەکارهێىاوی 13وه وای لێضەکاث زىی سیاجز بضاث بە ئامێرە سیزەکەکان جزه

 جەکىۆلۆژیا کاجێکی سیاجز، بەبیاهىوی ضەركاڵ کزصهیان  

ی مىضاڵ گىێڕاگزە بۆ جەکىۆلۆژیا و ساهیاری لێىەرصەگزێذ، ئەوەهضە هۆگزی صایک و باوکی هیە، هەروەها رێژەی یەکگزجً و صەرکەوجىوە ئەوەهضە

یضان بەریەککەوجً لەگەڵ جەکىۆلۆژیا سۆر سیاجزە لەهی صایک و باوکی، چىهکە جەواوی کاجەکاوی باوان پڕ بىوهەجەوە و کاحی پێىیطدیان بۆ گزیىگ

  14اوەبە مىضاڵەکان هەم

 ژمارە و رێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت لە جیهاندا:

(ملیار کەضەی جێپەراهضوە 388 4کزاوە ژمارەی بەکارهێىەراوی ئیيخەرهێذ لە ضەرجاضەری حیهان ) 2١19بەپێی هىێتریً صاجا کەلە ماهگی غەش ی 

( ملیۆن 19.68هەمان راپۆرث لە عێراكضا ژمارەکە صەگاجە )ی صاهیػخىان، و رۆژاهە یەک ملیۆن بەکارهێىەر سیاص صەبێذ، بەپێی 57%کە صەکاجە 

( ملیۆن کەص کە 22 38ی صاهیػخىاهە  وە ئاماژە بە بەکارهێىەراوی مىبایل کزاوە کەلە عێراكضا ژمارەکە گەیػخىەجە )49%کەص کە صەکاجە 

  15ی صاهیػخىان96صەکاجە %

 رێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت لە هەرێمی کىردستان: 

بۆ  بەپێی ئەو صاجایاهەی کەوا وەسارەحی گىاضدىەوە و گەیاهضوی خکىمەحی هەرێمی کىرصضخان کۆی کزصوەجەوە لە کۆمپاهیاکاوی جایبەث بەو بىارە

( ملیۆن کەص، 3 4کە جائێطخا باڵوهەکزاوەجەوە، رێژەی ئەواهەی کەوا ئیيخەرهێذ بەکارصەهێنن لە رێگای مىبایلەوە گەیػخىەجە ) 2019ضاڵی 

 مەع ئەوە صەرصەزاث بەش ی سۆری صاهیػخىان بەکارهێنی ئیيخەرهێتن ئە

 

 باس ی چىارەم: قەبارەی زیانەکانی تەکنۆلۆژیا و تێڕوانینێکی دروست بۆی 

جەکىۆلۆژیای ضەرصەم بەیەکێک لە گزیىگتریً صاهێنراوەکاوی مزۆڤ صاصەهزێذ لەم ضەرصەمەصا، بەجایبەحی ئیيخەرهێذ کە حیهاوی کزصوە بە 

هەرچەهضە لە بىچیىەصا بۆ -بچىوک، و رۆژاهە رێژیەکی سۆر لە ساهیاری و باڵوکزاوەی جێضا ئاڵىگۆر صەکزێذ، بێگىمان جەکىۆلۆژیاع  گىهضێکی

وەک هەریەک لەکایەکاوی جزی ژیان هەرصوو الیەوی ئەرێنی و هەرێنی لە زۆ صەگزێذ، هەر بۆیەع پێىیطخە زێزان رۆڵێکی  -زشمەحی مزؤڤایەجیە

ێذ لە پەروەرصەکزصوی مىضاڵ لە مامەڵەکزصن لەگەڵیضا، چىهکە "هیچ مىضاڵێک هیە کە صەچێخە ضەر ئیيخەرهێذ بەجەواوی کاریگەر ببیى

  16ضەالمەث بێذ لە سیاهەکاوی بەکارهێىاوی، بەاڵم الواسجزیيیان سیاجز صەهاڵێىێذ بەصەضذ سیاهەکاوی"

 قەبارەی زیانەکان: 

بە ئاضتی رۆغيبیری و پەروەرصەیی جاکەکاوی هێى هەرکۆمەڵگایەک، ئەوەی لە کىرصضخان هەضتی لە راضدیضا كەبارەی سیاهەکان پەیىەضخە 

وی پێضەکزێذ ئەو صوو ئاضخە لەهێى زێزاهەکان الواسە  هەر بۆیە لەبەر سۆربىووی کێػەکاوی یاضای جایبە لەضەر )كەصەػەکزصوی ززاپ بەکارهێىا

صەرچىو، ئەگەر بەکىرحی بماهەوێذ جیػک بسەیىەضەر سیاهەکاوی جەکىۆلۆژیا لەضەر  لە هەرێمی کىرصضخان 17ئامێرەکاوی پەیىەهضی کزصن(

 :18مىضاڵ ئەوە لەم س ێ الیەهەصا کىرحی صەکەیىەوە
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یی یەکەم: الیەوی کۆمەاڵیەحی: لەکاجێکضا کە مىضااڵن سۆربەی کاجەکاهیان بەصیار ئامێرە سیزەکەکان بەضەر صەبەن، و هەضذ و هۆغیان بەصرێژا

ی، بێگىمان جىوش ی گۆغەگیری صەبً، و خەس بەجێکەڵ بىون هاکەن، هەجا لە کاحی صاهیػخنی زێزاوی هەریەک لە ئەهضاماوی زێزان کاث الیەح

 زۆیان ضەركاڵضەکەن بە مىبایل یازىص جەماغاکزصوی جەلەڤشیۆن، ئەمەع صەبێخە هۆی الواسبىووی پەیىەهضی کۆمەاڵیەحی هێىاهیان 

سیزەک کاجێک پەیىەضذ صەکزێذ بە ئەهخەرهیذ صەبێخە حیهاهێکی بەرفزاون، کە جێیضا چەهضیً هاوەڕۆکی  صووەم: الیەوی رەوغتی: ئامێری 

یەوی بەصڕەوغتی جێضایە کە مىضاڵ بەئاضاوی صەجىاهێذ بیىەریبێذ، هەر بۆیە ئەگەر چاوصێزیەکی ورص و پەروەرصەیەکی باع هەبێذ سۆر بەزێرایی ال 

 رەوغتی مىضاڵەکە صاصەڕوزێذ 

ئامێرە سیزەکەکان یەکێکە لە پزضە جزضىاکەکان، کەچەهضیً سیاوی هەیە،  ( مىضااڵن بەؤلاصمانالیەوی جەهضروضتی: پزس ی زىگزجنی )ضێهەم: 

 بەجایبەحی لەضەر جەهضروضتی، وەک: الواس بىووی چاو و جێکچىووی الیەوی صەروووی و بەصزۆراکی و گۆغەگیری، و هەهضێجار كەڵەوی 

 كان: دنى خێزانهكر  ئامانجكردن و نه  به

یازىص  سۆرێک لەزێزاهەکان صەپزضً؛ ئایە ئەوەی کە صروضخکزاوە لە ئامێر و ئامزاسەکاوی پەیىەهضیکزصن بیروباوەڕ و کلخىریاوی کزصوەجە ئاماهج؟،

ؼ بىوە، لە راضدیضا ئەوەی صەبیىضرێذ لە جەکىۆلۆژیا لەضەر ئاضتی حی ئەمە غدێکە جىغیان صەبێذ وەک جىوش ی هه هان صیارجزیً ضاوى جَز

صیارصەیەکی ئابىوریە، بەاڵم کاجێک لەگەڵ جەکىۆلۆژیا  -وەک ساهزاوە-، هەرچەهضە بەحیهاوی بىون (العىإلاترووزطاری بە حیهاوی بىوهە )

اکاث، هەر یەکضەگزن رەچاوی کلخىور هاکەن، بۆیە مەرج هیە زێزاهەکان بەئاماهج کزابً، بەاڵم بەصڵىیاییەوە رەچاوی بیروباوەڕ و کلخىریػیان ه

  19بۆیەع پێىیطدیان بە الیەوی پەروەرصەیی هەیە

 تەکنۆلۆژیا لەڕوانگەی مەقاسیدی شەریعەت:

هضي و هۆکارەکاوی، و رێگزی  وه رژه گەر بڕواهیىە مەكاضیضی كىرئاوی پیرۆس صەبیىین "سۆربەی مەكاضیضەکاوی فەرماهکزصهە بە بەصەضتهێىاوی به

 ، 2١واري و هۆکارەکاوی" کزصن لە ززاپه

وەک ئاغکزایە لە بىچیىەصا جەکىۆلۆژیا لە ئەهجامی پێىیطدیەکاوی مزۆڤایەحی هاجەبىون و گەغەی پێضرا لە ضەصەی رابزصوو لە صوای غۆڕش ی 

، لە ئێطخاصا لە چەهضیً بىارصا 21پیػەضاسی، صواجز جىاهزا پەرەی سیاجزی پێبضرێذ و ببێخە ضەرچاوەیەی ئابىوری بەهێز بۆ واڵجاوی پێػکەوجىو 

شمەجێکی گەورەی مزۆڤایەحی صەکاث و چەهضیً ئاماهجی بااڵ وەصەضذ صەهێىێذ، لە هەمان کاجضا بەجەواوی جێکەڵ بە ژیاوی هەمىو جاکەکاوی ز

 کۆمەڵگا بىوە، لەگەڵ ئەوەغضا چەهضیً سیان و کێػەی الوەکی هەیە ئەگەر بەغێىەیەکی صروضذ مامەڵەی لەگەڵضا هەکزێذ 

ێی جەکىۆلۆژیا لە بىچیىەصا ئاماهجی زشمەجکزصهە بە کۆمەڵگای مزۆڤایەحی، کە ئەمەع بەجەواوی یەکضەگزێخەوە لەم رواهگەیەوە صەجىاهین بڵ

، -بەجایبەحی مىضاڵ-بەکارهێىاهیەوە جىش ی جاکەکاوی کۆمەڵگا صەبێذ لەگەڵ مەكاضیضی غەریعەث، و ئەو کێػە و سیاهاهەی کەوا بەهۆی ززاپ 

زێزان و الیەهە پەیىەهضارەکان؛ کە ئەوەی لەجىاهایاهضا هەیە بیکەن بۆ کەم کزصهەوەی غىێىەوارە  واحبێکی غەرعی گەورە صەزاجە ئەضخۆی 

صەفەرمىوێذ: )هەمىوجان بەرپزضیارن، و هەمىوجان پزضیار لێکزاون لەضەر  هەرێيیەکاوی لە صیضگای ئەو فەرمىوصەیەی کە پێؼەمبەر 

  22بەرپزضیاریەکەجان(

 پێگەیاندنی منداڵ لە جیهانی تەکنۆلۆژیاداتەوەری دووەم: رۆڵی خێزان لە 

صا، و لەم جەوەرەصا باس ی هاوەڕۆکی جىێژیىەوەکە صەکزێذ، کە چەهض رۆڵێکی گزیىگی زێزان صەگزێخەوە لە ژیاوی مىضاڵضا لەهێى حیهاوی جەکىۆلۆژیا

 لێکضاهەوەیەکی مەكاضیضی بۆی:

 باس ی یەکەم: رێکخستنی کات 

بەراهێىاهە لەضەر کۆمەڵە عاصەحی باع بۆ ئەوەی لەهەمىو كۆهاػەکاوی ژیاوی ضەرکەوجىوبێذ، لە مىضاڵ هەر لە مىضاڵیەوە پێىیطتی 

ىوهکە گزیىگتریيیان رێکسطخنی کاجەکاهێتی لە کاحی جێکەڵبىووی بە صوهیای ئایپاص و مىبایل و جەلەڤشیۆن پێؼ چىووی بۆ كىجابساهە و صواجزیؼ، چ

ضاوی هەضتی پێىەکاث، بۆیە واصەزىاسێذ باوان بەرصەوام و ئارامگزبً لەگەڵیان، و پەروەرصەیان رەهگە جێگەیػتن لە گزیىگی کاجەکاوی بە ئا

بکەن لەضەر راگزجنی هاوضەهگیی لە هێىان ئەرکەکاهیان، بۆ ضەر کەوجنی زێزاهەکان لەم پڕۆضەیە صەجىاهً ضىوص لەم رێىمایاهە وەرگزن، بە 

 :23رەچاوکزصوی ئاضتی جەمەوی مىضاڵەکاهیان

: کاجژمێرێکی بەصیاری بۆ بکڕە: بۆ ئەوەی لە گزیىگی کاث جێبگاث با بەرصەوام کاجژمێرەکەی البێذ، پەروەرصەی بکە لەضەر ئەو کاجەی بۆی یەکەم

بکە هەمىو غخەکان )وەک: کاحی زەوجً و هەضخان، هاهسىارصن، ئەرکی  هەریەک لە ئامێرە سیزەکەکان ، و فێری  بۆ بەکارهێىاویصاهزاوە 
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یاریکزصن، چىوهە صەرەوە، بەکارهێىاوی ئامێرە سیزەکەکان( کاجیان صیاری کزاوە، بۆیە پێىیطذ صەکاث هەمىویان لەکاحی زۆیضا كىجابساهە، 

 ئەهجام بضرێذ 

صووەم: لیطتی ئەرکەکان و پێشخطخنی گزیىگتریيیان: بۆ ئەوەی هاوضەهگی کاجەکاوی مىضاڵ رابگیرێذ، رۆژاهە پێىیطتی بە لیطتی ئەرکەکاوی 

 ذ، پاغان پۆلێىکزصوی بەپێی گزیىگ جزیيیان، جا بەغێىەیەکی صرووضذ جێکەڵ بە جەکىۆلۆژیا ببێذ     صەبێ

ضێیەم: چاالکی حیاواس: هەوڵبضە مىضاڵەکەث بەغضاری چاالکی حیاواس بکاث، بەمەع سیاجز پەیىەضتی کاجەکاوی صەبێذ، و کاحی کەمتر 

 ۆلۆژیا صەمێىێخەوە بۆ بەکارهێىاوی سیاص لە پێىیطتی جەکى

چىارەم: ئاساصی لە هەڵبژارصن: جىوهض مەبە لەگەڵی بۆ ئەوەی هەص بە پەضخان هەکاث لەکاحی بەحێهێىاوی ئەرکەکاوی، با هەمیػە هەضذ بەوە 

 بکاث کە ئەوە زۆیەحی بەئاساصاهە لەکاحی زۆیضا بە ئەرکەکاوی هەڵضەضخێذ 

هەڵطىکەوحی باوان بەغێىەیەکی هەضخپێىەکزاو پەروەرصەی مىضاڵەکان صەکاث، چىهکە (: کزصار و ال غعىريپێىجەم: پەوەرصەی هەضخێىەکزاو )

مىضااڵن لە سۆربەی رەفخارەکاهیان الضایی گەورەکان صەکەهەوە، بۆیە کاجێک صەجەوێذ کاحی مىضاڵەکەث رێکبسەیذ، پێىیطذ صەکاث زۆث 

 ەوا بۆ مىضاڵەکاهذ پێػتر کاجەکاوی زۆجذ رێکسطخبێذ، بۆ ئەوەی ببیخە همىهەی کەضێکی پێػ

 

 رێکخستنی کات لەژێر رۆشنایی مەبەستەکانی شەریعەت:

لە چەهضیً ئایەجضا زىصای گەورە ضىێىض بە چەهضیً کاحی حیاواس صەزىاث، ئەمەع هیػاهضەری گزیىگی کاجە بۆ ژیاوی مزۆڤ، و مەكطەصی 

   بەصەضذ هێىاوی ئاماهجەکاوی ژیان کاث بەرحەضخە صەکاث بۆ 

لەضەر گزیىگی کاجەکاوی ژیان، و بەرپزضیارێتی لەضەر صەفەرمىوێذ: )هەمىو کەضێک لە رۆژی صوایی پزضیاری ئەوەی لێضەکزێذ  پێؼەمبەر 

، و ئاماژی بە ئەرکی باوان صاوە کە )باوان چاوصێزن بەضەر زێزاهەکەیان، و بەرپزضیارن 24کە کاجەکاوی جەمەوی لە چیضا ضەرفکزصوە(

   25لەضەری(

پێىیطخە باوان گزهگیەکی جەواو بەڕێکسطخنی کاحی مىضاڵەکاهیان بضەن جا جەکىۆلۆژیا کاریگەری هەرێنی هەبێذ لەضەریان، بۆ  لەم رواهگەیەوە

ئەوەی مەكاضیضە بااڵکاوی غەریعەث حێبەجێ ببێذ لە پێگەیاهضوی هەوەیەکی وغیار، کە بخىاهێذ بەغێىەیەکی صروضذ ضىوصمەهضبێذ لە 

 حیهاوی جەکىۆلۆژیاصا  

یطذ صەکاث لەضەر کەس ی مىضىڵمان ئەگەر بیەوێذ بەرەکەث بکەوێخە هێى جەمەوی زۆیی و زاهەواصەکەی ئەوە لەضەر ئەو ضیطخمی ژیاوی "پێى 

  26رۆژاهەیە بڕواث کەلە ئیطالمضایە"

 

 باس ی دووەم: پێگەیاندن و پاراستنی تەندروستی

الغە و جەهضروضتی مىضااڵهضا هێىاوە، بە حۆرێک چەهض کاجژمێرێک بەضەر  سیاص لە پێىیطتی بەکارهێىاوی جەکىۆلۆژیا گۆڕاهکاری ریػەیی بەضەر 

ە صەباث بەصیار یەکێک لە ئامێرە سیزەکەکان بەبێ هیچ حىوڵەیەکی الغەیی، و سیاهە جەهضروضدیەکاوی سیاجز صەرصەکەوث کاجێک مىضاڵەکە صەگاج

  27ئاضتی ئاڵىصەبىون بىون لەضەری 

گەرمەکان بەهۆی صەرکەوجنی چەهضیً کێػەی جەهضروضتی وەک: وغکبىون و الواسبىووی چاو، كەڵەوبىون، لە ئێطخاصا ئەمە یەکێکە لە باضە 

  28گۆغەگیری، مل و پػذ ئێػە، لەصەضخضاوی جەرکیز، صرەهگ كطەکزصن، و چەهضیً سیاوی صیکە

ضروضتی جەکىۆلۆژیا، چىهکە مىضاڵ لە ژێز لەم كۆهاػضا زێزان رۆڵی ضەرەکی صەگێڕێذ لە پەروەرصەکزصوی مىضاڵ لە صووربىون لە سیاوی جەه

 کاریگەری و فەرماوی زێزاهضایە، لە جەواوی كۆهاػەکان پێىیطتی بەچاوصێزیەکی ورص هەیە لە جێکەڵ بىووی بە جەکىۆلۆژیا 

 چەند رێنماییەک بۆ پەروەردەی تەندروستی:

ری بەکارهێىان و جەماغاکزصن کەمتر بێذ سیاوی جەهضروضتی کەمتر یەکەم: کاحی بەکارهێىاوی ئامێرە سیزەکەکان صیاری بکزێذ، چىهکە جا کاجژمێ

 صەبێذ، بەجایبەحی لەغەوصا کاحی هىضتن بەهیچ غێىەیەک بەکاری هەهێىضرێذ 

صووەم: غێىاسی صاهیػتن لەکاحی بەکارهێىاوی جەکىۆلۆژیا و جەماغاکزصوی جەلەڤشیۆن رێکبسزێذ، بەغێىەیەک بێذ سیاوی جەهضروضتی بۆضەر 

 کاوی الغە هەبێذ، و هەولبضرێذ کەمتریً کاث مىضااڵن مىبایل بەکاربهێنن لەبەر بچىوکی غاغەکەی کە سیاجز چاو ماهضوو صەکاث ئەهضامە
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وە ضێهەم: سیاصکزصوی چاالکی الغەیی حۆراوحۆر بەهاوبەش ی پێکزصوی ئەهضاماوی زێزان یازىص هاوڕێکاوی، بۆ ئەوەی لە ژیىگەی ماصیی بێخە صەرە

 ەاڵیەحی، کەجێیضا الغە و بیروهۆش ی کارا صەبێذ بۆ ژیىگەی کۆم

(: مىضااڵن بەغێىەیەکی راضخەوزۆ لەژێز کاریگەری ژیىگەی کۆمەاڵیەحی صەورووبەری صایە، کاجێک ال غعىريچىارەم: پەوەرصەی هەضپێىەکزاو )

و مامەڵەی لەگەڵضا صەکەن، ئەمە  صایک و باوک و زىغک و بزاکاوی صەبیيێذ بەغێىەیەکی جەهضرووضذ ئامێرە سیزەکەکان بەکارصەهێنن

 لەزىصی زۆیضا بەغێىەیەکی هەضپێىەکزاو پەروەرصەی ئەو مىضاڵە صەکاث 

 تێڕوانینێکی مەقاسیدی بۆ تەندروستی منداڵ: 

ی کەس ی "سۆری ئەو صەكاهەی کەلە كىئان و فەرمىوصەکان هاجىون ضەبارەث بە جەهضروضتی و چارەضەر، هیػاهضەری گزیىگی ئەو الیەهەیە بۆ ژیاو

ئاماژەی بەوەصاوە کە ) صوو هیعمەث  ، و هەر غدێک ببێخە هۆی جێکضاوی الیەوی جەهضروضتی كەصەػەکزاوە، ە پێؼەمبەریؼ 29مىضىڵمان"

  3١هەیە کە سۆرێک لە زەڵکی ضىوصمەهض هین لێی؛ ئەویؼ جەهضروضتی و کاحی بەجاڵە(

بە پلەی یەکەم مىضااڵن صەگزێخەوە، ئەمەع بۆ بەرحەضخە کزصوی ئاماهجە ئەم گزیىگیە سۆرەی ئیطالم بە پاراضخنی جەهضروضتی بێگىمان 

بااڵکاوی غەریعەث لە پێگەیػخنی هەوەیەکی جەهضروضذ و لەع ضاغ لە هێى کۆمەڵگاصا، هەک هەوەیەک لە ضەرەجای جەمەهیضا بەصەضذ 

 هەزۆغیەوە بىاڵێىێذ 

 چىهکە یەکەم وێطخگەی ژیاوی مىضاڵە  بێگىمان ئەم بەرپزضیارێدیە بەئاضتی یەکەم زێزان صەگزێخەوە،

 

 باس ی سێیەم: پڕکردنەوەی بۆشایی هسری و رەوشتی و کۆمەاڵیەتی منداڵ

مىضااڵن هەر لەضەرەجای جەمەهیاهەوە س ێ الیەوی گزیىگ گەغە صەکاث لەگەڵیان، کە بەغێکی گەورەی صاهاجىویان پەیىەضذ صەبێذ پێیەوە؛ 

یەجیە  لە ئێطخاصا هەر بۆغاییەک صروضذ ببێذ لەو ضێالیەهەصا بەهۆی کەمخەرزەمی زێزان؛ ئەوە ئەویؼ الیەوی هشری، و رەوغتی، و کۆمەاڵ 

 بەصڵىیاییەوە جەکىۆلۆژیا بۆیاوی پڕصەکاجەوە، حا بەغێىەیەکی باغبێذ یان ززاپ 

 هەستیاری هەریەک لەم س ێ الیەنە:

ەهخەرهێذ و پێگە کۆمەاڵیەجیەکان لە ضەرەجای هەرسەکاری؛ ئاغىاصەبً : بەهۆی چاالکی سۆر مىضااڵن لەهێى حیهاوی ئ31(Ideologyالیەوی هشری )

بەچەهضیً ئایضۆلۆحیای حیاواسی هامۆ، وەک؛ بیری جىهضڕەوی، و بیری ئیلحاصی  ئەمەع کاریگەری هەرێنی راضخەوزۆی صەبێذ لەضەر ئاضایص ی 

ە ضەصان هەرسەکار چىوهە ریشی گزوپە چەکضار و جىهضڕەوەکان لە هەجەوەیی، و بىەما ئایيیەکان  هەروەک چۆن لەم چەهض ضاڵەی رابزصوو بینرا ب

 رێگای ئەهخەرهێخەوە 

: رەهگە کاریگەریە هەرێيیەکاوی جەکىۆلۆژیا لەضەر رەوغتی هەرسەکاران لە صیارجزینی صیارصە ززاپەکاوی بێذ، چىوهکە هەرسەکاران 32الیەوی رەوغتی

 هێى چەهضیً کاری هەغیاوی صوور لە رەوغتی کۆمەڵگا   هێػێخه بىون، ئەمەع راًاهضهبەبەرصەوامی ئاماهجی پێگە و گزوپە هاڕەوغدیەکان 

: لەکاحی صروضدبىووی هەر کەلێيێکی کۆمەاڵیەحی لەالی مىضاڵ و هەرسەکاران؛ ئەوە بەصڵىیایەوە بەحیهاوی بىووی کۆمەاڵیەحی 33الیەوی کۆمەاڵیەحی

جزضىاکترینی حۆرەکاوی بەحیهاوی بىوهە، چىهکە کەضەکان بەئارەسوی زۆیان صەچىە هاویەوە، ( بۆیاوی پڕصەکاجەوە، کەلە العىإلات الاحخماعُت)

 بەبێ هەضذ پێکزهضن کاریان جێضەکاث، ئەمەع صەبێخە هۆی ضەرهەڵضاوی چەهضیً صیارصەی هامۆی کۆمەاڵیەحی 

 رۆڵی خێزان لە پڕکردنەوەی ئەم س ێ الیەنەدا:

ا سیاجز باوان لە هەوەکاهیان هشیکتربً، و بەش ی پێىیطذ لە زۆغەویطتی و گزیىگی پێضان ببەزػً : ج34یەکەم: بەهێزکزصوی پەیىەهضی زێزاوی

 بەهەوەکاهیان، پەیىەهضی هێىاهیان بەهێزجز صەبێذ، و پێىیطخییان بۆ الیەهەکاوی هشری و رەوغتی و کۆمەاڵیەحی پڕجز صەکاجەوە 

رەسایی باوان بەرسجزبێذ لە هەر س ێ الیەهەکە، باغتر پێىیطتی هەوەکاهیان : جا ئاضتی ڕۆغيبیری و غا35صووەم: زۆ رۆغيبیرکزصوی باوان

 پڕصەکەهەوە، چىهکە )فاكض الص يء ال ٌعطُه( کەضێک غدێکی هەبێذ های بەزػێذ 

ێىەیەی کە : پەروەرصەیەکی حىاوی ئایینی مىضااڵن بە پارێشەری ضەالمەحی رەوغدیان صاصەهزێذ، و صەبێخە ئەو چىارچ36ضێیەم: پەروەرصەی ئایینی

 رێڕەوی ژیاهیان ڕێکضەزاث   

 

 

 تێڕوانینێکی مەقاسیدی بۆ گرینگی ئەو س ێ الیەنە:
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، بەصڵىیاییەوە زىصا مىەحی ها 37"لە مەكاضیضە گػدیەکاوی هارصوی پێؼەمبەران؛ بزیدیە لە فێرکزصن و رێىمىوی کزصن و پاککزصهەوەی زەڵکی"

ارصن، کە ئایەجەکاوی زىایان بەضەرصا صەزىێىێخەوە، و صڵ و صەروهیػیان لە ئاکارە ززاپەکان بەضەر باوەڕصاران، هەر لەزۆیان پەیامبەرێکی بۆ ه

صەفەرمىوێذ: )ئهما بعثذ ألجمم  پاک صەکاجەوە، و فێری كىرئان و خیکمەجیان صەکاث، بێػک بەرلەهاجنی ضەرلێػێىاو بىون  وە پێؼەمبەر 

 اغترینی رەوغخەکان واجە: مً هێرصراوم بۆ جەواوکزصوی ب 38ؾالح ألازالق(

ز بێگىمان ضەالمەحی مىضاڵ لە روی هشری و رەوغتی و کۆمەاڵیەحی لە مەكاضیضە بااڵکاوی غەریعەجە، بۆ ئەوەی هەوەیەکی زاوەن بیروباوڕ بەهێ

ەرپزضیارە، و پێىیطخە و رەوغذ بەرس و پارێشەری بەها کۆمەاڵیەجیەکان لە هێى کۆمەڵگاصا پەروەرصە ببێذ، حا بەئاضتی یەکەم زێزان لەم ئەرکە ب

 لێىەگەڕێذ هیچ بۆ غاییەک صروضذ ببێذ لەو الیەهاهە، بۆ ئەوەی هەوەکاهیان هەبێخە هێچیری پێگە و گزوپە ئەلیکترۆهیەکان 

 

 باس ی چىارەم: پێگەیاندن و چاودێریکردن لەسەر بەکارهێنانی ئامێرەکانی تەکنۆلۆژیا

لە ژیاوی جەواوی زەڵکی، بەجایبەث هەوەی هىێ؛ کە لەضەرەجایی جەمەهیاهەوە جێکەڵ بەو  لە ئێطخاصا جەکىۆلۆژیا بىەجە بەغێکی حیاهەکزاوە

ێذ حیهاهە صەبً، و بەغێک لە صاهاجىویان پەیىەضذ صەبێذ بە ئاضتی سیزەکی و غارەساییان لەو ئامێراهە، لێرەصا گزیىگی رۆڵی زێزان صەرصەکەو 

بێبەع هەبً لەضىوصەکاوی، و لە کۆمەڵگای صەوروبەریان صاهەبڕێً، و لەالیەکی جز لەرووی لەالیەک لەڕووی پێگەیاهضهەوە بۆ ئەوەی هەوەکاهیان 

 چاوصێزی کزصوی و پاراضخيیاهەوە بۆئەوەی صوور بً لە سیاهەکاوی 

 اهیضا:لێرەصا بە پىزتی باس ی گزیىگترینی ئەو ئامێراهە صەکەیً، لەگەڵ غێىاسی پێگەیاهضن و چاوصێزی کزصوی مىضااڵن لەکاحی بەکارهێى

 گرینگترینی ئامێرەکان: 

ىەهضی مىبایل و ئایپاص لە ئێطخاصا لەهەمىو ئامێرەکاوی جز زێراجز جێکەڵ بە ژیاوی مىضاڵ صەبێذ، لەبەر ئاضاوی بەکارهێىان و گىاضدىەوە و پەی

صواجز جەلەڤشیۆن کەلە سۆرێک لە   39کزصن و بەضدىەوەی بە ئیيخەرهێذ، و هەبىووی صەیان بەرهامەی مىضااڵن بەجایبەث یاریە ئەلیکترۆهیەکان

وارصاًه، ئەمەع وای کزصوە مىضااڵن زىوی پێىە بگزن، و کاجێکی سۆر بەصیاریەوە  ماڵەکان سیاجز لە صاهەیەک بىووی هەیە، و سۆربەی کاجەکان له

زصن بەصەضتی صەهێنن  لەهەمان   پاغان یاریە ئەلیکترۆهیەکان بەغێک لە ژیاهیان صاگیر صەکاث بەهۆی ئەو چێژەی لە کاحی یاریک4١صابىیػً

کاجضا ئیيخەرهێذ رۆڵێکی کارای صەبێذ کاجێک هەریەک لە ئامێرەکان صەبەضترێذ پێیەوە، و خەسی بەکارهێىان لە الیان سیاص صەکاث  بەالم 

 کۆمپیىجەر صرەهگتر جێکەڵ بەژیاهیان صەبێذ لەبەر کەمی پێىیطدیان بۆی  

 : شێىازی پێگەیاندن

ضەبارەث بە بەکارهێىاوی میضیا بەهەمىو حۆرەکاوی لەالیەن مىضااڵهەوە،  41(APPەکاصیمیای ئەمزیکی بۆ پشیػکی مىضااڵن لە راضپارصەکاوی )ئ

 چەهض ئامۆژگاریەکی گزیىگ هاجىوە کە رۆڵی پەروەرصەیی زێزان صەزاجە روو کە ئەماهەن:

ماهگیضایە پێىیطخە لەضەر ئەو  24-18ماهگ بەصووربگیرێً لە غاغەی میضیا، و ئەواهەی جەمەهیان لەهێىان  18یەکەم: مىضااڵوی جەمەن زىار 

ن بً باواهەی رێگە بە مىضاڵەکاهیان صەصەن بە جەماغا کزصن؛ بەرهامەی کىالێتی بەرس هەڵبژێزن بۆیان، و لەگەڵیان صابىیػً بۆ ئەوەی هاوکاریا

 لە جێگەیػتن لەوەی کە صەیبینن  

ضاڵیضایە، کاحی بەکارهێىاوی غاغەیان بۆ صیاری بکزێذ کەلە کاجژمێرێک سیاجز هەبێذ بۆ  5-2صووەم: ئەو مىضااڵهەی جەمەهیان لە هێىان 

بەرهامەی کىالێتی بەرس، هاوکاث واپێىیطذ صەکاث لەضەر باوان هاوبەش ی بکەن لەگەڵیاهضا لە حێبەجێ کزصوی ئەوەی کە صەیبینن لەضەی 

 وبەریان  حیهاوی صەورو 

ضاڵی، پێىیطخە باوان ضىىرێکی صیاریکزاو و حێگیر صابىێن بۆیان لەضەر ئەوکاجەی کەوا بەضەری صەبەن  6ضێیەم: بۆ مىضااڵوی جەمەن ضەروو 

لە بەکارهێىاوی حۆرەکاوی مُضًا، لەگەڵ ئەوەغضا صڵىیاببىەوە لەوەی ئەو ئامێراهە حێگای زەوی پێىیطذ، و چاالکی الغەیی، و ئەو 

 طىکەوجاهە هاگزێخەوە کە پێىیطخە بۆ جەهضروضتی الغە هەڵ

چىارەم: چەهض کاجێکی صوور لە میضیا جەرزان بکە بۆیان، وەک زىاوی ئێىارە، غىفێری کزصن، لە هەمان کاجضا لە ماڵەوەع، وەک: لە ژووری 

 هىضتن 

هاوهیػدیماهیبىون و پارێشراویبىون لە بەکارهێىاوی ئیيخەرهێذ؛ و لەهاو پێىجەم: ضىوصمەهض ببە لە پەیىەهضی بەرصەوام لەگەڵیان بە باضکزصوی 

 ئەوەغضا باس ی غێىاسی مامەڵەکزصن لەگەڵ یەکضا بەڕێشەوە بکە لە رێگای ئیيخەرهێذ و صەرەوەی ئیيخەرهێذ 
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 چاودێری کردن لەکاتی بەکارهێناندا: 

بەکارهێىاوی هەریەک لە ئامێرەکان، و بەجایبەحی کاجێذ پەیىەضذ صەکزێً بە ئاماهج لە پڕۆضەی چاوصێزی باوان لەضەر مىضاڵەکاهیان لە کاحی 

بزیدیە لە  -چىهکە ئاضۆی گەیػتن بە پەیىەهضی و ساهیاریەکان بەجایبەث وێىە و ڤیضۆ و پێگە ئەلیکترۆهیەکان بەرفزاواهتر صەکاث-ئیيخەرهێذ

 پارێشراون و بەغێىەیەکی صروضذ بەکاری صەهێنن  صڵىیابىون لەوەی کە مىضاڵەکان لە غىێىەواری هەرێنی جەکىۆلۆژیا 

 : 4٢چەند رێنماییەک

پێىیطخە باوان غارەسایی پێىیطذ پەیضابکەن لەضەر جەکىۆلۆژیا، جا غێىاسەکاوی چاوصێزی کزصن حێبەجێ بکەن لەضەر ئامێری مىضاڵەکاهیان، 

مىضااڵوی جێضایە، کە ئەمەع هاوکارێکی باش ی باوان صەبێذ بۆ لە ئێطخاصا بەغێکی سۆری ئامێرە سیزەکەکان و بەرهامەکان بەش ی جایبەث بە 

پڕۆضەی چاوصێزی کزصن، بەغێىەیەک کەصەجىاهێذ چاوصێزی جەواوی چاالکیەکاوی بکاث لە ضەر ئیيخەرهێذ، لەگەڵ ئەوەغضا پێىیطذ صەکاث 

ۆژیا، و پەیىەهضی صۆضخاهە صروضذ بکەن لەگەڵ صاهیػخنی زێزاوی ئەهجام بضەن لەضەر حىان بەکارهێىاوی و زۆپاراضتن لە سیاهەکان جەکىۆل

 مىضاڵەکاهیان جا لەهشیکەوە ئاگەصاری ئەو کێػاهە ببن کەلە رێگای ئیيخەرهێذ جىغیان صەبێذ 

لەگەڵ ئەوەغضا صەبێذ زێزاهەکان لەوە جێبگەن پڕۆضەی چاوصێزی کزصن بە بێ پەروەرصە کزصهێکی صروضذ ئاماهجی زۆی هاپێکێذ، چىهکە 

، -بەجایبەث کاجێک لەصەرەوەی ماڵ صەبً لە كىجابساهە و لەگەڵ هاوڕێکاهیان-لە هەمىو کاجەکان چاوصێزی جەواوی مىضااڵن بکزێذ هاجىاهضرێذ 

 صواجز ئەو مىضااڵهە گەورە صەبً و ضەربەزۆیی سیاجز وەرصەگزن 

 لێکدانەوەی مەقاسدی بۆ ئەم باسە:

، هەر لەم رواهگەیەوە زىصا فەرمان بە باوان 43جاک و کۆمەڵ و ئاوەصاهکزصهەوە" بەرسجزیً مەكطەصی كىرئاوی پیرۆس بزیدیە لە باغکزصوی"

 صەکاث زاهەواصەکەیان بپارێشن لە هەر رێگایەک کە بیان گەیەهێخه ئەهجامێکی ززاپ  

یەهێذ ئاماهجێکی باع رێگاکان هەمان خىکمی ئاماهجەکاهیان هەیە، واجە هەر رێگایەک بخگە 44(للىضائل خىم اإلالاؾضوە ساهایان فەرمىویاهە )

ەر، و پێىیطذ، ئەوە ئەو رێگایە گزجىە بەری پێىیطخە، و بەپێچەواهەیػەوە  هەر بۆیە غەرعەن پێىیطخە زێزاهەکان جەواوي ئەو رێگایاهە بگزهەب

ضبً لەو ئامێراهە و بخىاهً کە صەبێخە هۆی پاراضتی هەوەکاهیان لە سیاوی ئامێرەکاوی جەکىۆلۆژیا، و پەروەرصەکزصهیان بۆ ئەوەی لەالیەک ضىوصمەه

 صاهاجىوێکی گەغیان هەبێذ جێیضا، و لەالیەکی جز هەبىە كىرباوی سیاهەکاوی 

 

 دەرئەنجام: 

 هەبىووی چەهضیً رێگز لەبەرصەم بىوهیاصهاوی زێزاهێکی وغیار لە هێى کۆمەڵگای کىرصی  -1

 زێزاهەکان، وە رێژەی سۆری صاهیػخىاوی کىرصضخان بەکارهێىەری ئیيخەرهێتن لە ئێطخاصا جەکىۆلۆژیا پاهخاییەکی گەورە پێکضێىێذ لە ژیاوی  -2

 لەو روەوەی کە جەکىۆلۆژیا ئاماهج جێیضا زشهەجکزصهە بە مزۆڤایەحی بەجەواوی یەکضەگزێخەوە لەگەڵ مەكاضیضی غەریعەث  -3

 زێزان رۆڵێکی کارای هەیە لە پەروەرصەکزصن و پێگەیاهضوی هەوەکاوی صاهاجىو  -4

 سپاردەکان:را

 کزصهەوەی زىلی وغیاری و رۆغيبیری بۆ زێزاهەکان  -1

 هاوکاری کزصوی زێزان بۆ ضەرکەوجنی لەم پڕۆضەیەصا، لەالیەن هاوەهضەکاوی زىێىضن و راگەیاهضهەکان و وەسارەجەکان خکىمەث  -2

 ئەهجامضاوی کۆهفزاوس ی جایبەث لەضەر )مىضاڵ لەحیهاوی جەکىۆلۆژیضا(  -3

 :ضەرچاوەکانلیستی 

 سەرچاوە کىردیەکان:

  2١١7ئێران، -أخمض واهه مدمىص، جەفطیری رامان، چاپی یەکەم، هەغزی ئیدطان، تهزان   1

-ێماویزالیض ئێرجىػزوڵ، پەروەرصەی مىضاڵ لە هێى زێزان و كىجابساهەصا، وەرگێڕاوی: پەیام عىضمان، چاپی صووەم، هاوەهضی راگەیاهضوی ئارا، ضل  2

  2١18کىرصضخان، 

رۆژ عەبضوڵاڵ غەریف، مدەمەص عەبضوڵاڵ کەالری، جەلەڤشیۆن و کەضایەحی مىضاڵ، چاپی یەکەم، بەڕێىەبەرایەحی گػتی چاوصێزی و   3

  2١14کىرصضخان، -گەغەپێضاوی کإمەاڵیەحی، هەولێر
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 کىرصضخان -ارچزا، ضلێماوییىضف عىضمان خەمەص، پەروەرصەکزصوی مىضاڵ، گفخىگۆ و ئاماصەکزصن: ئاری ئاػۆک، چاپی یەکەم، چاپساهەی چى   4

 سەرچاوە عەرەبیەکان:

 1997الطعىصًت، -ئبزاهُم بً مىس ی الػاطبي، الىافلاث، جدلُم: أبى عبُضة مػهىر بً خطً، الطبعت ألاولى، صار ابً عفان، الخبر  1

طىوي، الفىز اإلالاؾضي كىاعضه وفىائضه، الطبت الثالثت، صار اليلمت، اللاهزة   2   2١14مؿز، -أخمض الَز

ت اإلالاؾض عىض ؤلامام الػاطبي، الطبعت الزابعت اإلاعهض العالمي للفىز ؤلاضالمي، فیرحُيُاأخ  3 طىوي، هظٍز يا، -مض الَز   1995أمٍز

  1982لبىان، -أخمض سوي بضوي، معجم مؿطلحاث العلىم الاحخماع، مىخبت لبىان، بیروث  4

  https://crdp.org 19-14هما، ؽحاص ضعاصة، ضالمت ألاطفال على ؤلاهترهذ، اإلازهش التربىي للبدىر وؤلا   5

م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، الطبعت ألاولى، صار وحىه، الٍزاف  6   2١17الطعىصًت، -عبض الىٍز

م بيار، مطار ألاضزة، الطبعت الزابعت، صار الطالم، اللاهز  7   2١17مؿز، -عبض الىٍز

  2١19، أمین بً عبضهللا، عىاًت ؤلاضالم بصحت ؤلاوطان، الطبعت ألاولى، غبىت آلالىهت، عبضالزخمً بً خطً  8

ت، اللاهزة  9 ش بً عبض الطالم، كىاعض ألاخيام في مؿالح ألاهام، مىخبت اليلُاث ألاسهٍز   1991مؿز، -عش الضًً عبض العٍش

ً، -زاوي، اإلاىامتعلى اللائمي، جزبُت الطفل صًيُا و أزالكُا، الطبعت ألاولى، مىخبت فس  1١   1995البدٍز

ىت ومعطاوي مىس ی، جأزیر الهاجف الذوي على الاجؿال ألاضزي، رضالت ماحطخیر في حامعت الجُاللي بىوعامت،   11   2١18كطماص ؾبًر

ز، الضار الخىوطُت، جىوظ،   12 ز والخىٍى  ،1984مدمض الطاهز ابً عاغىر، الخدٍز

 بیروث -اإلاسخؿز، جدلُم: مؿطفى صًب البؼا، الطبعت الثالثت، صار ابً هثیر، الُمامتمدمض بً ئضماعُل البساري، الجامع الصحُذ   13

ضىرٍا، -مدمض بً علي الػىواوي، فخذ اللضًز الجامع بین فني الزواًت والضراًت مً علم الخفطیر، الطبعت ألاولى، صار ابً هثیر، صمػم  14

 هـ  1414

  1998لبىان، -عىاص معزوف، صار الؼزب ؤلاضالمي، بیروثمدمض بً عِس ی الترمذي، ضنن الترمذي، جدلُم: بػار   15

ت  16   199١مؿز، -مدمض عاطف ػیث، كامىص علم الاحخماع، صار اإلاعزفت الجامعُت، ئضىىضٍر

ش،   17 مزهش الضراضاث الاضتراجُجُت، أزز معطُاث ومظاهز مجخمع اإلاعزفت على الطفل صحُا واحخماعُا وهفطُا، حامعت الـملىـ عبض العٍش

اف   2١12طعىصًت، ال-الٍز

مت، صلُل بػأن ألاطفال الذًً ججىضهم وحطخؼلهم الجماعاث ؤلارهابُت و الجماعاث اإلاخطزفت   18 مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاعني باإلاسضراث والجٍز

  2١18الىمطا، -العىُفت: صور هظام العضالت، مىخب ألامم اإلاخدضة، فُيُا

، Route Educational and Social Science Journalعُت، ملالت ميػىرة في مجلت هجال عبضالزخمً، العىإلات وأززها على الخيػئت الاحخما  19

  2١18، 6، مجلض5عضص

  2١11ألارصن، -هضي مدمىص الىاغف، ألاضزة وجزبُت الطفل، الطبعت الثاهُت، صار اإلاطیرة، عمان  2١

 1991ا، ضىرٍ-ًىضف اللزقاوي، الىكذ في خُاة اإلاطلم، الطبعت الخامطت، مإضطت الزضالت، بیروث  21

  2١17ًىهِطف ليل طفل، ملخـ ألاطفال في العالم الزكمي، غعبت الاجؿال الخابعت للُىهِطف،   22
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الطعىصًت، -  ئبزاهُم بً مىس ی الػاطبي، الىافلاث، جدلُم: أبى عبُضة مػهىر بً خطً، الطبعت ألاولى، صار ابً عفان، الخبر189ؽ

  9، ؽ2، ج1997

يي، بىاء ألاضزة  بىاء اإلاجخمع،)بڕواهە: فا9  https://www.albayan.ae/opinions/2005-10-06-( مىكع البُان: 2١١5-1١-6طمت البًر

ش  1.105125   2١19-9-3غىهض بخاٍر

https://www.mosoah.com/
https://www.europarabct.com/
https://www.albayan.ae/opinions/2005-10-06-1.105125
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://www.sayidaty.net/
http://www.moi.gov.krd/
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=technology
https://www.aap.org/
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=985620
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=technology
https://www.albayan.ae/opinions/2005-10-06-1.105125
https://www.albayan.ae/opinions/2005-10-06-1.105125
https://www.albayan.ae/opinions/2005-10-06-1.105125
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م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل  1١ افبڕواهە: عبض الىٍز   74، ؽ2١17الطعىصًت، -الاحخماعي، الطبعت ألاولى، صار وحىه، الٍز
م بيار، مطار ألاضزة، الطبعت الزابعت، صار الطالم، اللاهز 11   6، ؽ2١17مؿز، -بڕواهە: عبض الىٍز
وەهضی راگەیاهضوی ئارا، زالیض ئێرجىػزوڵ، پەروەرصەی مىضاڵ لە هێى زێزان و كىجابساهەصا، وەرگێڕاوی: پەیام عىضمان، چاپی صووەم، ها 12

  6، پ2١18کىرصضخان، -ضلێماوی
م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، 13   11ؽ بڕواهە: عبض الىٍز
-یىضف عىضمان خەمەص، پەروەرصەکزصوی مىضاڵ، گفخىگۆ و ئاماصەکزصن: ئاری ئاػۆک، چاپی یەکەم، چاپساهەی چىارچزا، ضلێماوی 14

  57، پ2١19کىرصضخان، 

2019.-9-seen on 7 accelerates-use-internet-global-2019-https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital 15 
  21ؽ، 2١17، الاجؿال الخابعت للُىهِطفغعبت ملخـ ألاطفال في عالم الزكمي،  ،ًىهِطف ليل طفل 16

  2-9-2019جەماغاکزاوە لە  http://www.moi.gov.krdبڕواهە: وێبطایتی وەسارەحی هاو: 17 
رۆژ عەبضوڵاڵ غەریف، مدەمەص عەبضوڵاڵ کەالری، جەلەڤشیۆن و کەضایەحی مىضاڵ، چاپی یەکەم، بەڕێىەبەرایەحی گػتی چاوصێزی و بڕواهە:  18

و حاص ضعاصة، ضالمت ألاطفال على ؤلاهترهذ، اإلازهش التربىي للبدىر   126و26، پ2١14کىرصضخان، -گەغەپێضاوی کإمەاڵیەحی، هەولێر

اجُجُت، أزز معطُاث ومظاهز مجخمع اإلاعزفت على الطفل صحُا واحخماعُا مزهش الضراضاث الاضتر    و https://crdp.org 19-14وؤلاهما، ؽ

افوهفطُا ش، الٍز م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، ؽ74، ؽ2١12الطعىصًت، -، حامعت الـملىـ عبض العٍش   35  و عبض الىٍز
م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، ؽ 19   14بڕواهە: عبض الىٍز
ش عبضالطالم، كىاعض ألاخيام في ئؾالح ألاهام، ج 2١   8، ؽ1عشالضًً عبضالعٍش

21 Look: Jim Fruchterman, (2004): Technology benefiting humanity. Ubiquity website: 

2019.-9-seen on 10 5620https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=98 
بیروث، -مدمض بً ئضماعُل البساري، الجامع الصحُذ اإلاسخؿز، جدلُم: مؿطفى صًب البؼا، الطبعت الثالثت، صار ابً هثیر، الُمامت 22

  9١1، ؽ2، ج2416هخاب: العخم، باب: هزاهُت الخطاول على الزكُم وكىله عبضي وأمتي، ركم الحضًث: 
23 Look: Jim Fruchterman, (2004): Technology benefiting humanity. Ubiquity website: 

https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=985620 2019.-9-seen on 5  
هخاب: ؾفت اللُامت ، 1998لبىان، -الؼزب ؤلاضالمي، بیروثمدمض بً عِس ی الترمذي، ضنن الترمذي، جدلُم: بػار عىاص معزوف، صار  24

  19١، ؽ4، ج2417والزكائم والىرع، باب: في اللُامت، ركم الحضًث: 
 ( 23پێػتر جەززیج کزاوە: بڕواهە پەراوێشی ) 25

  25، ؽ1991ضىرٍا، -ًىضف اللزقاوي، الىكذ في الحُاة اإلاطلم، الطبعت الخامطت، مإضطت الزضالت، بیروثبڕواهە:  26
27 Daniel Kardefelt-Winther, (2017): How does the time children spend using digital technology impact their mental well-being, 

social relationships and physical activity? An Evidence-Focused literature review. UNICEF Office of Research – Innocenti, 

Florence. P19. 
م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، ؽ 28   و هالت أخمض أزز الخىىىلىحُا في الصحت وخلىل وكائُت هامت مىكع 57بڕواهە: عبض الىٍز

  و مزهش الضراضاث الاضتراجُجُت، أزز معطُاث ومظاهز مجخمع اإلاعزفت على 6-9-2١19غىهض في  https://www.sayidaty.netمىكع ضُضحي: 

   29الطفل صحُا واحخماعُا وهفطُا، ؽ
  171، ؽ2١19ؤلاضالم بصحت ؤلاوطان، الطبعت ألاولى، غبىت آلالىهت، عبضالزخمً بً خطً، أمین بً عبضهللا، عىاًت  29
، 6١49البساري، الجامع الصحُذ اإلاسخؿز، هخاب: الزكاق، باب: ما حاء في الصحت والفزاغ وأن ال عِؼ ئال عِؼ آلاززة، ركم الحضًث:  3١

  2357، ؽ5ج

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
http://www.moi.gov.krd/upload/77265e3b9a7d18dad6a68443c37f61a8.pdf
https://crdp.org/files/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.pdf
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=985620
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=985620
https://www.sayidaty.net/node/464211/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9#photo/1
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مت، صلُل 31 بػأن ألاطفال الذًً ججىضهم وحطخؼلهم الجماعاث ؤلارهابُت و الجماعاث  بڕواهە: مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاعني باإلاسضراث والجٍز

  و أًمً خطان، صور مىاكع الخىاؾل الاحخماعى فى 13، ؽ2١18الىمطا، -اإلاخطزفت العىُفت: صور هظام العضالت، مىخب ألامم اإلاخدضة، فُيُا

  2١19-9-25غىهض في  https://www.europarabct.comوػز الفىز اإلاخطزف، مىكع اإلازهش ألاوروبي: 
م بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، ؽ 32   41بڕواهە: عبض الىٍز
 Route Educational and Social Scienceهجال عبضالزخمً، العىإلات وأززها على الخيػئت الاحخماعُت، ملالت ميػىرة في مجلت بڕواهە:  33

Journal953، ؽ2١18، 6، مجلض5، عضص  
م  34   78بيار، أوالصها ووضائل الخىاؾل الاحخماعي، ؽبڕواهە: عبض الىٍز
  963بڕواهە: هجال عبضالزخمً، العىإلات وأززها على الخيػئت الاحخماعُت، ؽ 35
ً، -على اللائمي، جزبُت الطفل صًيُا و أزالكُا، الطبعت ألاولى، مىخبت فسزاوي، اإلاىامتبڕواهە:  36   5١، ؽ1995البدٍز
طىوي، الفىز اإلالاؾض  37   22، ؽ2١14مؿز، -ي كىاعضه وفىائضه، الطبت الثالثت، صار اليلمت، اللاهزةأخمض الَز
، 1989لبىان، -مدمض بً ئضماعُل البساري، ألاصب اإلافزص، جدلُم: مدمض فىائض عبضالباقي، الطبعت الثالثت، صار البػائز ؤلاضالمُت، بیروث 38

  1١4، ؽ1، ج273ركم الحضًث: 
ىت ومعطاوي م 39 ، 2١18ىس ی، جأزیر الهاجف الذوي على الاجؿال ألاضزي، رضالت ماحطخیر في حامعت الجُاللي بىوعامت، بڕواهە: كطماص ؾبًر

 https://www.mosoah.com( مىكع اإلاىضىعت العزبُت الػاملت: 2١18-11-27آالء ماض ي، بدث عً ألاحهشة الذهُت وأهىاعها، )  و  99ؽ

  15-9-2١19غىهض في 
  32کەالری، جەلەڤشیۆن و کەضایەحی مىضاڵ، پبڕواهە: رۆژ عەبضوڵاڵ غەریف، مدەمەص عەبضوڵاڵ  4١

41 APP: American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use(2١16): 

2019.-9-seen on 20 https://www.aap.org 
  155بڕواهە: حاص ضعاصة، ضالمت ألاطفال على ؤلاهترهذ، ؽ 42
ز، الضار الخىوطُت، جىوظ،  43 ز والخىٍى   38، ؽ1، ج1984مدمض الطاهز ابً عاغىر، الخدٍز
طىوي، الفىز   44   81اإلالاؾضي كىاعضه وفىائضه، ؽأخمض الَز

https://www.europarabct.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81/
https://www.mosoah.com/career-and-education/education/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx

