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پوختەپوختە
ئــەم توێژینەوەیــە بــە ناونیشــانی )رۆڵــی میدیــای نــوێ لە بازاڕداریی سیاســیی بۆ حیزبــە سیاســییەکانی هەرێمی کوردســتان، پێگــە ئەلیکرتۆنییەکانی ئــەم توێژینەوەیــە بــە ناونیشــانی )رۆڵــی میدیــای نــوێ لە بازاڕداریی سیاســیی بۆ حیزبــە سیاســییەکانی هەرێمی کوردســتان، پێگــە ئەلیکرتۆنییەکانی 

ــە  ــی کەناڵ ــش پێگــە ئەلیکرتۆنییەکان ــە تایبەتی ــوێ و ب ــای ن ــی میدی ــن و دەرخســتنی رۆڵ ــۆ زانی ــە( هەوڵێكــە ب ــە منوون ــەکان ب ــە تەلەفزیۆن ــە کەناڵ ــی کەناڵ ــش پێگــە ئەلیکرتۆنییەکان ــە تایبەتی ــوێ و ب ــای ن ــی میدی ــن و دەرخســتنی رۆڵ ــۆ زانی ــە( هەوڵێكــە ب ــە منوون ــەکان ب ــە تەلەفزیۆن کەناڵ

تەلەفزیۆنــەکان لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبــە سیاســییەکان، لەبــەر ئــەوەی بازاڕداریــی سیاســیی رۆڵێكــی گرنگــی لــە بــرەودان بــە حزبــە تەلەفزیۆنــەکان لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبــە سیاســییەکان، لەبــەر ئــەوەی بازاڕداریــی سیاســیی رۆڵێكــی گرنگــی لــە بــرەودان بــە حزبــە 

ــە.  ــی هەی ــە بازاڕداری ــەوە پێوەســتییان ب ــەوەی گەشــەبکەن و مبێنن ــۆ ئ ــە سیاســییەکانیش ب ــە، حیزب ــام و ســەركردەكانی هەی ــە. سیاســییەكان و پەی ــی هەی ــە بازاڕداری ــەوە پێوەســتییان ب ــەوەی گەشــەبکەن و مبێنن ــۆ ئ ــە سیاســییەکانیش ب ــە، حیزب ــام و ســەركردەكانی هەی سیاســییەكان و پەی

ئــەم توێژینەوەیــە جۆرێكــە لــە توێژینــەوەی وەســفیی، بــە بەكارهێنانــی میتــۆدی رووپێویــی. لــەم توێژینەوەیــەدا فۆرمــی راپرســیی بەكارهێــراوە ئــەم توێژینەوەیــە جۆرێكــە لــە توێژینــەوەی وەســفیی، بــە بەكارهێنانــی میتــۆدی رووپێویــی. لــەم توێژینەوەیــەدا فۆرمــی راپرســیی بەكارهێــراوە 

بەمەبەســتی کۆکردنــەوەی زانیاریــی. منوونەپشــکنیینی )ســامپڵ( توێژینەوەكــەش بەشــێوەی مەبەســتدار ســەرجەم كادرانــی مەكتەبــی هەڵبــژاردن بەمەبەســتی کۆکردنــەوەی زانیاریــی. منوونەپشــکنیینی )ســامپڵ( توێژینەوەكــەش بەشــێوەی مەبەســتدار ســەرجەم كادرانــی مەكتەبــی هەڵبــژاردن 

ــی  ــی دیموكرات ــدارن وەك )پارت ــدا بەش ــەوان لەحوكومەت ــێ ل ــە س ــراون، ك ــتان وەرگی ــی كوردس ــیی هەرێم ــی سیاس ــج حیزبی ــی پێن ــی و راگەیاندن ــی دیموكرات ــدارن وەك )پارت ــدا بەش ــەوان لەحوكومەت ــێ ل ــە س ــراون، ك ــتان وەرگی ــی كوردس ــیی هەرێم ــی سیاس ــج حیزبی ــی پێن و راگەیاندن

كوردســتان، یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان و بزوتنــەوەی گــۆڕان(، دووانــی تریــان ئۆپۆزســیۆنن وەك )كۆمەڵــی دادگەریــی كوردســتان، یەكگرتــووی كوردســتان، یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان و بزوتنــەوەی گــۆڕان(، دووانــی تریــان ئۆپۆزســیۆنن وەك )كۆمەڵــی دادگەریــی كوردســتان، یەكگرتــووی 

ــج  ــەو پێن ــەر ب ــی س ــە فەرمی ــە ب ــەی ك ــەو كەنااڵن ــامنییەكان )ئ ــە ئاس ــی كەناڵ ــە ئەلكرتۆنییەكان ــرەوە پێگ ــی ت ــتان(، لەالیەك ــالمیی كوردس ــج ئیس ــەو پێن ــەر ب ــی س ــە فەرمی ــە ب ــەی ك ــەو كەنااڵن ــامنییەكان )ئ ــە ئاس ــی كەناڵ ــە ئەلكرتۆنییەكان ــرەوە پێگ ــی ت ــتان(، لەالیەك ــالمیی كوردس ئیس

حیزبــە سیاســییەن(، بــە پاســاوی ئــەوەی دەزگای حیزبییــن و كارەكانیــان پەیوەســتە بــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبەكانیــان. بەپێــی ئەنجامــە حیزبــە سیاســییەن(، بــە پاســاوی ئــەوەی دەزگای حیزبییــن و كارەكانیــان پەیوەســتە بــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبەكانیــان. بەپێــی ئەنجامــە 

ــب ســایتەكان(  ــەكان )وێ ــە تەلەفزیۆنی ــی كەناڵ ــە كوردییەكان ــە ئەلیكرتۆنیی ــەك پێگ ــژان تاڕادەی ــب ســایتەكان( ٪(ی بەرتوێ ــەكان )وێ ــە تەلەفزیۆنی ــی كەناڵ ــە كوردییەكان ــە ئەلیكرتۆنیی ــەك پێگ ــژان تاڕادەی ــژەی )٥٩.٩٥٩.٩٪(ی بەرتوێ ــە رێ ــژەی )بەدەســتهاتووەکان، ب ــە رێ بەدەســتهاتووەکان، ب

بەكاردەهێنــن، لــە کاتێکــدا بــە رێــژەی )بەكاردەهێنــن، لــە کاتێکــدا بــە رێــژەی )٢١.٨٢١.٨٪( كــەم بەكاریدەهێننــن، زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٪( كــەم بەكاریدەهێننــن، زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٤٧.٣٤٧.٣٪( تــا رادەیــەك پشــت دەبەســن بــە ٪( تــا رادەیــەك پشــت دەبەســن بــە 

پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، هــەر بــە پێــی ئەنجامــەکان بەشــێوەیەكی گشــتیی زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، هــەر بــە پێــی ئەنجامــەکان بەشــێوەیەكی گشــتیی زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٥٤.٣٥٤.٣٪(  تــا ٪(  تــا 

رادەیــەك پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك دەبینــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، بــەاڵم )رادەیــەك پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك دەبینــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، بــەاڵم )٤٠.٧٤٠.٧٪( ی بەرتوێــژان پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ٪( ی بەرتوێــژان پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك 

ســەچاوەیەك دانانێــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی. هــەر بەپێــی ئەنجامــەکان رێــژەی )ســەچاوەیەك دانانێــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی. هــەر بەپێــی ئەنجامــەکان رێــژەی )٧٢.٠٦٧٢.٠٦٪(ی بەرتوێــژان هــاوڕان لەســەر ئــەوەی میدیــای نــوێ ٪(ی بەرتوێــژان هــاوڕان لەســەر ئــەوەی میدیــای نــوێ 

رۆڵــی هەیــە لــە بــازاڕداری بــۆ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان، تەنهــا لــە )رۆڵــی هەیــە لــە بــازاڕداری بــۆ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان، تەنهــا لــە )١٤.٣٣١٤.٣٣٪(ی بەرتوێــژان هاوڕانیــن. پەیوەندییەکــی ئاماریــی ٪(ی بەرتوێــژان هاوڕانیــن. پەیوەندییەکــی ئاماریــی 

بەڵگــەداری هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و  بازاڕداریــی سیاســیی(، کــە بەهاکــەی دەکاتــە )٪بەڵگــەداری هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و  بازاڕداریــی سیاســیی(، کــە بەهاکــەی دەکاتــە )٪٠.٦٣٥٠.٦٣٥(،  ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت پەیوەندییەکی (،  ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت پەیوەندییەکی 

ئاماریــی راســتەوانەی بەهێــز هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و بازاڕداریــی سیاســیی( واتــە تــا زیاتــر حیزبــە سیاســییەکان گرنگیــی بــە میدیــای ئاماریــی راســتەوانەی بەهێــز هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و بازاڕداریــی سیاســیی( واتــە تــا زیاتــر حیزبــە سیاســییەکان گرنگیــی بــە میدیــای 

ــی سیاســیی ســەرکەوتووتر و  ــن بازاڕداری ــە شــێوەیەکی درووســت بەکاریبهێن ــدەن و ب ــەکان ب ــە تەلەفزیۆنیی ــی کەناڵ ــوێ پێگــە ئەلیکرتۆنییەکان ــی سیاســیی ســەرکەوتووتر و ن ــن بازاڕداری ــە شــێوەیەکی درووســت بەکاریبهێن ــدەن و ب ــەکان ب ــە تەلەفزیۆنیی ــی کەناڵ ــوێ پێگــە ئەلیکرتۆنییەکان ن
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پێشەكییپێشەكیی
ــان  ــی سیاســیی ی ــان دامەزراوەیەك ــزب ی ــۆ باشــرتكردن و گەشــەپێدانی دۆخــی حی ــی سیاســیی پرۆســەیەكە ب بازاڕداری

كاندیــد و كەســایەتییەكی سیاســیی، هەروەهــا درووســتكردنی پەیوەندیــی لەگــەڵ دەنگــدەر و الیەنگرانیــان بــۆ ئــەوەی 

پشــتگیرییان بەدەســت بهێرێــت، كــە ئــەوەش هەوڵــدان و شــارەزایی تەواویــی پێویســتە.

بازاڕداریــی سیاســیی لــە ڕووی مێژووییــەوە تازەتــرە لــە بازاڕداریــی بازرگانیــی، لــەم ســااڵنەی دواییــدا گەشــەی بەرچــاوی 

كــردووە ئــەوەش بەهــۆی زیادبوونــی پەرەســەندنی ناوەنــدی ڕاوێژكاریــی بەبازاڕكردنیــی سیاســیی و گرنگیــی ڕێكخــراوە 

سیاســییەكان بــۆ ئــەو بــوارە، هەروەهــا زیادبوونــی ئــەو وتــار و كتێبانــەی كــە لــە بــواری بازاڕاداریی سیاســییدا نــوورساون 

، هەمــووی ئامــاژەن بــۆ داهاتــووی گەشــی ئــەم بــوارە)١(.

 Stanley( »ســەرەتای بەكارهێنانــی چەمكــی بازاڕداریــی سیاســیی دەتوانرێــت بدرێتــە پاڵ زانای سیاســیی »ســتانلی كێلــی

Kelley( لــە ســاڵی ١٩٥٦، ســتانلی ئــەوەی بــە بنەمــا دانــا كــە دەتوانرێــت بنەماكانــی بازاڕكــردن بــۆ كاری سیاســەتكردن 

جێبەجێبكرێــت، بــەاڵم »مارێــك« )Maarek( لــە ســاڵی )١٩٩٥( تێبینــی ئــەوە دەكات كــە یەكــەم دەركەوتنــی  بازاڕداریــی 

 Dwight D.( ــاور ــت ئەیزنه ــی بانگەشــەی ســەرۆكایەتی دوای ــۆ ســاڵی ١٩٥٢ لەگــەڵ هەڵمەت ــەوە ب سیاســیی دەگەڕێت

Eisenhower( ٣٤ەمیــن ســەرۆك كۆمــاری ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــکا)٢(.

ــتمی  ــەوەی سیس ــی و رەنگدان ــەوە كاریگەری ــەر ئ ــەریهەڵداوە، لەب ــكا س ــە ئەمری ــدا ل ــە بنەرەت ــیی ل ــی سیاس بازاڕداری

سیاســیی ئەمریكیــی پێــوە دیــارە، لــە ســاڵی ١٩٩٦ شــەش ملیــار دۆالر بــۆ ئــەو بــوارە خەرجكــراوە، جگــە لــە ئەمریــكا 

لــە واڵتانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا دا لــە هەشــتاكانی ســەدەی رابــردووەوە ســەریهەڵداوە، كــە تێیــدا حیزبــە پارێزگارەكانــی 

ــۆ  ــا ب ــیی بەكارهێن ــی سیاس ــاری روبنســۆن( بازاڕداری ــا )م ــتكردووە، هەروەه ــۆ درووس ــان ب ــی تایبەتی ــا ئاژانس بەریتانی

ــر(  ــی بلێ ــا )تۆن ــردوو، هەروەه ــەدەی راب ــی س ــە نەوەدەكان ــدا« ل ــەرۆكایەتی »ئێرلەن ــی س ــە هەڵبژاردن ــەركەوتنی ل س

ــۆ مــاوەی دوو خــول)٣(. ــا ب ــی بەریتانی ــۆ هەڵبژاردنەكان ــزم بەســتووە ب پشــتی بەهەمــان میكانی

ــە  ــت، ک ــەوەوە بووبێ ــۆی ئ ــە بەه ــوون رەنگ ــر لەناوچ ــتبوون و دوات ــە درووس ــییەکان ک ــە سیاس ــە حيزب ــک ل هەندێ

نەیانتوانیبێــت بازاڕداریــی بۆخۆیــان بكــەن بــۆ ئــەوەی مبێننــەوە و گەشــە بكــەن، بازاڕداریــی سیاســیی گرنگیــی خــۆی 

ــان درووســتبكەن و  ــۆ خۆی ــی ب ــەوەی رەوایەتی ــۆ ئ ــۆ ســەركردەكانیش، ب ــەت ب ــە سیاســییەكان و تەنان ــۆ حیزب ــە ب هەی

توانــای مانەوەیــان هەبێــت، لەســەر ئــەو بنەمایــەش توێژینــەوە لــە بازاڕداریــی سیاســیی بۆتــە پێداویســتییەکی بــواری 

ــی. ــی میدیای ــش بازاڕداری ــە تایبەتی ــەکان ب ــەوە ئەکادیمیی توێژین

ئــەم توێژینەوەیــە، هەوڵێكــە بــۆ دۆزینــەوەی شــوێنەوار و رۆڵــی میدیــای نــوێ  و پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان لــە بازاڕداریــی 

سیاســیی بــۆ حیزبــە سیاســییەكاىن هەرێمــى كوردســتان.  لە ســێ بــەش پێکهاتووە؛ لــە بەشــی یەکەمــدا تایبەمتەندییەکانی 

ــە  ــەوە پێشــووەکان و دیاریکردنــی چەمکــەکان باســکراوە، ل ــەوە و میکانیزمــی ئەنجامدانــی و هەروەهــا توێژین توێژین

بەشــی دووەمــدا تیۆریینامــەی توێژینەوەكــە خراوەتــە روو کــە پێکهاتــووە لــە چەمــك و ناســاندنی بازاڕداریــی سیاســیی و 

پێكهاتــە ســەرەكییەكانی و، پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان، میدیــای نــوێ و بازاڕداریــی سیاســیی، هەروەهــا گرنگــی بازاڕداریــی 

ــی و  ــی مەیدانی ــی بەش ــتنەڕووی ئەنجامەکان ــە خس ــە ب ــێیەمیش تایبەت ــی س ــییەكان، بەش ــە سیاس ــۆ حزب ــیی ب سیاس

شــیکارکردنیان.
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بەشییەکەم:رێبازنامەیتوێژینەوەبەشییەکەم:رێبازنامەیتوێژینەوە

١١-تایبەمتەندییەکانی توێژینەوە:-تایبەمتەندییەکانی توێژینەوە:

كێشــەی ئــەم توێژینەوەیــە بریتییــە لــە خســتنەڕووی رۆڵــی میدیای نوێ  لــە بازاڕداریی سیاســیی بــۆ حیزبە سیاســییەكانی 

هەرێمــی كوردســتان، مەبەســتی توێژیینەوەکــە لــە چەنــد پرســیارێکی گرنگــدا کۆدەبێتــەوە، کــە لــەم دۆخــەی ئێســتایدا 

ــە  ــی كەناڵ ــە ئەلكرتونییەكان ــی پێگ ــوێ لەڕێ ــای ن ــی میدی ــۆ رۆڵ ــکات ب ــەک دیاریب ــیکارییانە تانوپۆی ــە شــێوەیکەی ش ب

ــا  ــت، ئای ــک وەردەگرێ ــد رەهەندێ ــەش چەن ــییەكان. ئەم ــە سیاس ــۆ حيزب ــیی ب ــی سیاس ــە بازاڕداری ــەكان ل تەلەفزیۆنیی

میدیــای نــوێ  و میدیــا كۆمەاڵیەتییــەكان لەالیــەن حیزبــە سیاســییەكانەوە بەکاردەهێرێــت، بۆچیــی و  لە چ ئاســتێكدایە؟ 

پاشــان دیاریکردنــی ئــەو بوارانــەی کــە پێگــە ئەلكرتۆنییەكانــی كەناڵــە ئاســامنییەكان زیاتــر گرنگیــی پێــدەدەن. 

توێژیینەوەکــە هەوڵــدەدات، چەمكــی میدیــای نــوێ  و بازاڕداریــی سیاســیی بــە زانســتییانە بناســێنێت و شــیکردنەوەیان 

ــای  ــی میدی ــە چەمكەكان ــر ئاشــنابێت ب ــی وەاڵمــە بەدەســتهاتووەکانەوە کــە بتوانێــت زیات ــە رێ ــکات. ئەمــەش ل ــۆ ب ب

نــوێ  و بازاڕداریــی سیاســیی پەیوەندیەكانــی نێوانیــان دەربخــات. هەوڵــی داڕشــتنی ئاســتی كاریگەريــی میدیــای نــوێ  

ــە  ــە ل ــانەی ك ــەو كەس ــییەكان و ئ ــە سیاس ــۆ حیزب ــەت ب ــە تایب ــە، ب ــەم میدیایی ــەی ئ ــی سیاســیی و متامن ــە بازاڕداری ل

ــە  ــە ل ــەم میدیای ــتبەکارهێنانی ئ ــن و درووس ــی و تێگەیش ــەنگاندنی کارییگەری ــەن و، هەڵس ــەتدا كاردەك ــواری سیاس ب

پرۆســەی بــە بازاڕداریــی سیاســیی دا كــە الیەنێكــی گرنگــە بــۆ بەردەوامییــدان بــە مانــەوە و گەشــەكردنی خۆیــان الی 

جەمــاوەر. هەروەهــا لــە بــواری زانســتییدا بــە تایبــەت لــە بــواری راگەیانــدن گرنگیــی خــۆی دەبێــت و دەكرێــت وەك 

ســەرچاوەیەكی زانســتیی بەكاربهێرێــت، بەتایبــەت كــە كەمرتیــن توێژینــەوە لــە بــواری بازاڕداریــی سیاســیی بــە زمانــی 

كوردیــی کــراوە.

٢٢-میکانیزمی جێبەجێکردنی توێژینەوە-میکانیزمی جێبەجێکردنی توێژینەوە

ئــەم توێژینەوەیــە جۆرێكــە لــە توێژینــەوەی »وەســفیی«، كــە ئامانــج لێــی شــیكردنەوە و وەســفكردنی دیاردەیەكــە بــە 

مەبەســتی گەیشــن بــە راســتی و زانیارییەكانــی تایبــەت بــەو دیاردەیــە، چونكــە ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵێكــە 

ــۆدی  ــی میت ــە بەكارهێنان ــییەكان، ب ــە سیاس ــۆ حيزب ــیی ب ــی سیاس ــە بازاڕداری ــوێ  ل ــای ن ــی میدی ــەوەی رۆڵ ــۆ دۆزین ب

ــان.  ــەوەی زانیاریــی و پۆلێنكردنی ــۆ دەســتكەوتن و كۆكردن ــەی شــێوازێكی زانســتییە ب »رووپێــوی« مەبەســتدار، بەوپێی

مــاوەی جێبەجێکردنــی مەیدانیــی توێژینەوەكەیــە )ســنووری کات( لــە نێــوان )٢٠٢٢/٢/١ – ٢٠٢٢/٦/١( دا بــووە. لــەم 

الیەنــە کردارییــەدا فۆرمــی راپرســیی بەكارهێنــاوە لەپێنــاوی زانینیــی رای كادر و ئەندامانــی پێنــج حيزبــە ســەرەكیەكەی 

ــییەكان.  ــە سیاس ــۆ حيزب ــیی ب ــی سیاس ــە بازاڕداری ــوێ  ل ــای ن ــی میدی ــەر رۆڵ و كاریگەری ــتان لەس ــی كوردس هەرێم

ــتان،  ــی كوردس ــیی هەرێم ــی سیاس ــج  حيزب ــی پێن ــە كادران ــت ل ــی( پێكدێ ــنووری مرۆی ــە )س ــگای توێژینەوەك كۆمەڵ

كەســیانیان لەحكومەتــدان وەك )پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان و بزوتنــەوەی گــۆڕان( 

ــنووری  ــە س ــتان(، ل ــالمیی كوردس ــووی ئیس ــتان و یەكگرت ــی كوردس ــی دادگەری ــیۆن وەك )كۆمەڵ ــیان ئۆپۆزس دوانیش

ــە هەرێمــی کوردســتان دا. ــر، ســلێامنی، دهــۆك و هەڵەنجــە( ل ــی )هەولێ پارێزگاكان

منوونــەی پشــکنیینی )ســامپڵ( توێژینەوەكــەش بەشــێوەی مەبەســتدار وەرگرتنــی ســەرجەم كادرانــی مەكتەبــی 
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هەڵبژاردنــی ئەوپارتــە سیاســییانەیە كەلەســەرەوە ئاماژەمــان پێــداون، بەپاســاوی ئــەوەی دەزگای حیزبییــن و كارەكانیــان 

پەیوەســتە بــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبەكانیــان. لەالیەكــی تــرەوە پێگــە ئەلكرتۆنییەكانــی كەناڵە ئاســامنییەكان )ئەو 

كەنااڵنــەی كــە بــە فەرمیــی ســەر بــە پێنــج حيزبــە سیاســییەكەن(. منوونەپشــکنیینەکان پێكدێــت لــە كادر و ئەندامانــی 

ــی تایبــەت  ــە دامەزراوەكان ــەی كــە ل ــەو كادرو ئەندامان ــە دیاریكراویــش ئ ٥ حيزبــی سیاســیی هەرێمــی كوردســتان، ب

ــتان،  ــتیامنی كوردس ــی نیش ــتان، یەكێت ــی كوردس ــی دیموكرات ــییەكان )پارت ــە سیاس ــی حيزب ــژاردن و راگەیاندن ــە هەڵب ب

بزوتنــەوەی گــۆڕان، كۆمەڵــی دادگەریــی كوردســتان، یەكگرتــووی ئیســالمیی كوردســتان( كاردەكــەن، بــەو پێیــەی ئــەو 

دامەزراوانــە یەكێــك لــە ئەركەكانیــان بازاڕداریــی سیاســییە بــۆ حيزبەكانیــان. لــە خشــتەی ژمــارە )١( دا تایبەمتەندیــی 

ــەڕوو. دیمۆگرافــی ســامپڵی توێژینەوەکــە خراوەت

خشتەی )١( تایبەمتەندیی دیمۆگرافی سامپڵی توێژینەوەکە رووندەکاتەوە

%دووبارە بوونەوەکانتایبەمتەندیی دیمۆگرافی بەرتوێژان

رەگەز

24677.6نێر

7122.4مێ

تەمەن

3416050.5 – 25   ساڵ

449630.3 – 35   ساڵ

544815.1 – 45   ساڵ

134.1 گەورەتر لە 54 ساڵ

بڕوانامە

20.6سەرەتایی

185.7ناوەندی

3611.4ئامادەیی

7824.6دبلۆم )پەیامنگا(

15649.2بەکالۆریۆس

30.9دبلومی باأل

216.6ماستەر

30.9دکتورا

پارێزگا

5918.6هەولێر 

22270.0سلێامنی

175.4دهۆک

196.0هەڵەبجە

کادری حيزبی

8727.4پارتی دیموکراتی کوردستان

7423.3یەکێنی نیشتامنی کوردستان

5617.7بزوتنەوەی گۆڕان

5617.7کۆمەڵی دادگەریی کوردستان

4413.9یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان

317100کۆی گشتیی

توێــژەر بــۆ وەاڵمدانــەوەی پرســیارەكان و هێنانــەدی ئامانجەكانــی توێژینەوەكــە،  دوو گریامنــەی بەهەنــد وەرگرتــووە، 

کــە بریتییــن لــە:
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پەیوەندیــی ئامــاژەی ئاماریــی لــە نێــوان بەكارهێنانــی پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنــەكان لەالیــەن حیزبــە 

سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان و بازاڕداریــی سیاســیی هەیــە.

ــە  ــی كەناڵ ــە ئەلیكرتۆنییەكان ــی پێگ ــە ئاســتی بەكارهێنان ــەوە ل ــوان ســامپڵی توێژین ــە نێ ــی ل ــاژەی ئاماری ــاوازی ئام جی

ــە. ــزگا( هەی ــەكان و پارێ ــیی حیزب ــە، كادری سیاس ــەز، بڕوانام ــی )رەگ ــیی، بەپێ ــی سیاس ــۆ بازاڕداری ــەكان ب تەلەفزیۆن

ــا دوو  ــواری میدی ــە حــەوت پســپۆری ب ــۆ دیاریكردنــی رواڵەتیــی درووســتیی فۆرمــی راپرســییەكە، پشــت بەســرتاوە ب ب

پســپۆری زانســتە سیاســییەكان١، دوای هەڵســەنگاندنی فۆرمەکــە دەرکــەوت، کــە رێــژەی ســەدی رواڵەتیــی درووســتیی 

فۆرمەکــە بریتییــە لــە )٩٧٪(، کــە ئەمــەش رێژەیەکــی بــەرزە بــۆ درووســتیی فۆرمەکــە.

هەروەهــا توێــژەر تاقیكردنــەوەی )مقیــاس كرونبــاخ الفــا(ی بەكارهێنــاوە بــۆ مەبەســتی تاقیكردنــەوەی بڕگەكانــی نــاو 

تــەوەری راپرســییەكە، لــە ئەنجامــدا دەركــەوت بەهــای جێگیریــی بەشــیوەیەكی گشــتیی بــە ریگــەی )مقیــاس كرونبــاخ 

ــە و  ــە بڕگ ــاش ل ــی ب ــە رێژەیەك ــی ب ــۆ جیگیری ــە ب ــات، ئاماژەی ــاش دەردەخ ــی ب ــە بەهایەك ــە )٠.٨٧١( ك ــا( دەكات الف

پرســیارەكاندا.

٣٣-توێژینەوە پێشووەکان-توێژینەوە پێشووەکان

ــی ئاراســتەی سیاســیی  ــە پێكهاتن ــوردی ل ــی ك ــەی ئەلكرتۆنی ــی رۆژنام ــەزان، ٢٠١٢ )رۆڵ ــەد رەم ــەر ئەحم ــەم: عوم یەك

مامۆســتایانی زانكــۆی ســلێامنیدا( زانكــۆی ســلێامنی، ئامانــج لــەم توێژینەوەیــە زانینــی رادەی بایەخدانــی مامۆســتایانی 

زانكــۆی ســلێامنییە بــەو بابەتــە سیاســییانەی لــە رۆژنامــەی ئەلیكرتۆنیــی كوردیــدا باڵودەكرێنــەوە و كاریگەرییــان لەســەر 

پێكهاتنــی ئاراســتەی سیاســییان هەیــە. ئــەم توێژینەوەیــە لــە جــۆری وەســفیی یــە میتــۆدی روپێویــی تێــدا بەكارهاتــووە 

و داتاكانــی لــە رێگــەی فۆرمــی راپرســیی كۆكراوەتــەوە، مشــتەی توێژینەوەكــە مامۆســتایانی زانكــۆی ســلێامنین، 

توێژینەوەكــە گەیشــتووە بــەم دەرەنجامانــە: 

مامۆســتایانی زانكــۆی ســلێامنی تــا ئاســتێكی زۆر جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە رۆژنامــەی ئەلیكرتۆنیــی كــوردی رۆڵــی 

ــی  ــی جەماوەری ــی گەیاندن ــی وەك ئامرازێك ــەی ئەلیكرتۆنی ــە رۆژنام ــە، وات ــییاندا هەی ــتەی سیاس ــی ئاراس ــە پێكهاتن ل

پێگەیەكــی گرنگیــی گرتــووە لــە كۆنرتۆڵكردنــی پرۆســەكانی پێكهاتنــی ئاراســتە سیاســییەكاندا الی مامۆســتایانی زانكــۆ.

بابەتــە باڵوكراوەكانــی نــاو رۆژنامــە ئەلیكرتۆنییــە كوردییــەكان، كاریگەرییــان لەســەر پێكهاتنــی ئاراســتە سیاســییەكانی 

مامۆســتایانی زانكــۆی ســلێامنی هەیــە.

١ پ د. نەزاکەت حسێن حەمە سەعید، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی د. ئیراهیم سەعید، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی د. سەالم نەرسەدین، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.

 پ ی د. عەبد عارف، کۆلێژی زانستە سیاسییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی د. عومەر ئەحمەد رەمەزان، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.. 

 پ ی د، محەمەد عەلی، کۆلێژی زانستە سیاسییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی د. هێمن مەجید، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی د. یۆهان عوسامن، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی.

  پ ی. م. کاوە عزەدین عەبدولرەحامن، بەشی راگەیاندن، کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێامنی
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دووةم: إرساء محمــود عيــى البحيــى، ٢٠١٩ )دور مواقــع التواصــل االجتامعــي يف التســويق الســيايس للحمــالت 

االنتخابيــة(، زانكــؤى ئةزهــةر.)١( ئامانــج لــەم توێژینەوەیــە باســكردنی بابەتــی وێنــەی زهنــی و درووســتكردنی 

رایگشــتیی لەرێگــەی پێگەكانــی میدیــای ئەلكرتۆنیــی، هەروەهــا زانینــی رۆڵــی تــۆرە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە بازاڕداریــی 

سیاســیی بــۆ هەڵمەتەكانــی هەڵبــژاردن، توێژینەوەیەكــی شــیكارییە و لــە گرنگرتیــن ئەنجامەكانــی ئــەم توێژینەوەیــە:

ــگای  ــی سیاســیی و گواســتنەوەی كۆمەل ــی نارەزای ــرازی بەهێزكردن ــە ئام ــوون ب ــی، ب ــی كۆمەالیەت ــی پەیوەندی تۆڕەكان

تیۆریــی بــۆ ئــەرزی واقــع.

دەرئەنجامەكانــی توێژینــەوە هاوتایــە لەگــەڵ گریامنەكانــی تیــۆری پشتبەســن بــە ئامرازەكانــی میدیــا، كــە جەخــت لــە 

پشتپێبەســتنی گەنجــان بــە فەیســبوك دەكاتــەوە بــۆ تێگەیشــن لــە ژینگــەی دەوروبــەر دواتــر بڕیــاری هەلبــژاردن.

ســيێیەم: د. محمــد الســيد طاحــون٢٠٢١، )التســويق الســيايس لألحــزاب السياســية املرصيــة مــن خــالل شــبكات التواصــل 

ــە  ــۆ حيزب ــی سیاســیی ب ــە بازاڕداری ــەوە ل ــەكان دەكۆڵێت ــی تۆرەكۆمەاڵیەتیی ــە رۆڵ ــە ل ــەم توێژینەوەی االجتامعــي(.)٢( ئ

ــر  ــییەكانی می ــە سیاس ــە حيزب ــراوە ك ــەدا دیاریك ــەو چوارچێوەی ــە ل ــەم توێژینەوەی ــەی ئ ــر، كێش ــییەكانی می سیاس

ــان و  ــە هاوواڵتی ــی سیاســیی و گەیشــن ب ــۆ بازاڕداری ــن ب ــەكان ببین ــۆرە كۆمەاڵیەتیی ــە ت ــە ســوود ل ــد توانیویان ــا چەن ت

دەنگــدەران، لــەم توێژینەوەیــەدا میتــۆدی وەســفیی بەكارهێــراوە و ســامپڵێك لــە ئەندامانــی حيزبەكانــی )مــرص بلــدى، 

االتحــاد، مســتقل وطــن( وەرگیــراون. لــە گرنگرتیــن دەرەنجامەكانــی ئــەم توێژینەوەیــە:

تــۆری كۆمەاڵیەتیــی فەیســبوك الی ئەندامانــی حيزبــە سیاســییەكان بــە بــەراورد بــە تۆرەكانی تــر زۆرتــر بەكاردەهێرێت، 

ئــەوان لــە رێگــەی كۆمێنتــەوە بۆچوونــە سیاســییەكانی خۆیــان دەردەبڕن.

هەروەهــا جیــاوازی لەســەر پێوەرەكانــی بازاڕداریــی سیاســیی هەیــە ، لــە نێــوان حيزبەكانــی )مــرص بلــدي و مســتقبل 

ــوان )االتحــاد و مســتقبل وطــن(  ــە نێ ــی سیاســیی، هەروەهــا ل ــە بازاڕداری ــووە ل ــدي ســەركەوتووتر ب وطــن(، مــرص بل

مســتقبل وطــن ســەركەوتووتر بــووە.

سوود وەرگرتن لە توێژینەوەكانی پێشوو:

ئــەم توێژینەوەیــە توانیویەتــی ســوود لــە توێژینەوەكانــی پێشــوو وەربگرێــت لــە رووی میتــۆد و ئامــرازی توێژینــەوەكان، 

ئاشــنابوون بــەو هەوڵــە زانســتیانەی كــە لــە بــواری پەیوەندیــی نێــوان میدیــا و بازاڕداریــی سیاســیی نــراون، هەروەهــا 

لــە رووی تیۆریشــەوە ســەرچاوەیەكی بــاش بــوون بــۆ دەوڵەمەندكردنــی ئــەو بابەتانــەی پەیوەســتبوون بــە پەیوەندیــی 

نێــوان میدیــای نــوێ  و بازاڕداریــی سیاســیی، هەروەهــا ســەرچاوەیەكی بــاش بــوون بــۆ رێكخســتنی پالنــی توێژینەوەكــە 

و ئاشــنابوونی توێــژەر بــە كۆمەڵێــك ســەرچاوەی زانســتی بــە تایبــەت لــە بــواری بازاڕداریــی سیاســیی.

ــی  ــر رۆڵ ــە زیات ــەم توێژینەوەی ــە ئ ــە ك ــش خــۆی ئەوەی ــی پێ ــە لەگــەڵ توێژینەوەكان ــەم توێژینەوەی ــوان ئ ــاوازی نێ جی

میدیــای نــوێ  و بــە دیاریكراویــش پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنییــە حيزبییــەكان دەردەخــات لــە پرۆســەی 

بازاڕداریــی سیاســیی لــە رووانگــەی ئەندامانــی حيزبــە سیاســییەكان، هەروەهــا تــەوەر و بڕگەكانــی فۆرمــی راپرســییەكە 

لــە توێژینەوەكانــی پێــش خــۆی جیــاوازن.

٤٤-تیۆری پشتبەسن بە ئامرازەكانی میدیا:--تیۆری پشتبەسن بە ئامرازەكانی میدیا:-

بــە مەبەســتی بــە دەرخســتنی رۆڵــی میدیــای نــوێ  لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزبــە سیاســییەكان، ئــەم توێژینەوەیــە 

بــە پشتبەســن بــە میتــۆدی رووپێــوی )تیــۆری پشتبەســن بــە ئامرازەكانــی میدیــا(ی بەکارهێنــاوە، ئــەم تیــۆرە رێبازێكــی 
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ــا و بینــەران و  ــا لەســەر بینــەران و كارلێكەكانــی نێــوان میدی ــە كاریگەرییەكانــی میدی سیســتەماتیكە بــۆ لێكۆڵینــەوە ل

سیســتەمی كۆمەاڵیەتیــی، كــە لــە الیــەن هــەردوو توێــژەری ئەمەریكــی بــواری كۆمەنیكەیشــن )ســاندرا بــال-رۆكاچ و 

مێلڤیــن دیفلیــور( لــە ســاڵی ١٩٧٦دا ناســێرا.)٣( تیــۆری پشتبەســن بــە ئامرازەكانــی میدیــا پابەنــدە بــەو پەیوەندییــەی 

میدیــا و جەمــاوەر و سیســتمی كۆمەاڵیەتیــی پێكــەوە گرێــدەدات، لــەو پشــتیوانییە ئاڵوگۆرییــەدا خاوەندارێتــی چەنــد 

تایبەمتەندییەكــی كۆمەاڵیەتیــی دەكات كــە نیشــانەكانی كۆمەڵگــەی نــوێ  دەیســەپێنێت، جەمــاوەر بــۆ بەدەســتهێنانی 

ــا  ــتێت، واتــە ئامرازەكانــی میدی ــی راگەیانــدن دەبەس زانیاریــی و هێنانــەدی پێداویســتیەكانی  پشــت بــە دەزگاكان

ــان  ــەن هاوواڵتی ــان لەالی ــی دەورووبەری ــارەی رووداوەكان ــە ب ــی ل ــۆ دەســتكەوتنی زانیاری ســەرچاوەیەكی ســەرەكییە ب

پشــتیان پێدەبەســرتێت.)٤(

كاریگەرییەكانی تیۆری پشتبەسن بە ئامرازەكانی میدیا بۆ سێ  بواری سەرەكی پۆلێن كراوە كە بریتین لە:

ــە  ــەت ل ــە تایب ــەكان ب ــتنی نهێنیی ــردن و نەهێش ــە الب ــن ل ــەكان بریتی ــە مەعریفی ــی: كاریگەریی ــی مەعریفی كاریگەری

ــی پێشــنیار و  ــی پێداویســتیەكان، فراوانكردن ــی رایگشــتیی، ریزبەندكردن ــران و جەنگــدا، هەروەهــا پێكهێنان ــی قەی كات

ــەڵ.)٥( ــی كۆم ــتنەوەی بەهاكان ــن و هێش ــاوەڕەكان، پاراس بیروب

كاریگەریــی ویژدانیــی: ئــەو كاریگەرییــە پەیوەســتە بــە هەندێــك كــرداری ویژدانیــی و زاراوەوە، وەك هەســت، ســۆز و 

لێكدانــەوەی ســۆزداریی و كەمتەرخەمــی، تــرس و دڵەراوكــێ ، پاڵپشــتیی مــادی و جیابوونــەوە.)٦(

ــە دوو  ــەوە ل ــورت دەبێت ــدن ك ــە  راگەیان ــتنی ب ــۆ پشتبەس ــاك ب ــی ت ــە رەفتارییەكان ــی: كاریگەریی ــی رەفتاری كاریگەری

رەفتــاری بنەرەتــی: ئەوانیــش )چاالككــردن، واتــە كاتێــك بینــەر بــەر ئامرازەكانــی میدیــا دەكەوێــت بــە شــێوازی ئەرێنــی 

یــان نەرێنــی(، )ناچــاالك: واتــە جێبەجــی نەکردنــی هیــچ كارێــك(.)٧(

گریامنەكانی تیۆری پشتبەسن بە ئامرازەكانی میدیا

بــە پێــی ئــەم تیــۆرە كۆمەڵــگاكان جیــاوازن بەپێــی رادەی ســەقامگیرییان و هەرچەنــد نائارامــی لــە كۆمەڵگــەدا زیاتــر 

بێــت، ئــەوا ئەندامــە پشتبەســتووەكانی كۆمەڵــگا زیاتــر پشــت بــە میدیــاكان دەبەســن، هەرچەنــد سیســتمی راگەیاندنــی 

كۆمەڵگەیــەك زیاتــر بتوانێــت ئامانجەكانــی جەمــاوەر لــەم كۆمەڵگەیــەدا بەدیبهێنێــت و پێداویســتیەكانیان تێــر بــكات، 

ئــەوا جەمــاوەر زیاتــر پشــت بەمیدیــا دەبەســن، پلــەی پشــت بەســن بــە میدیــاكان بــە پێــی هەلومــەرج و تایبەمتەندیــی 

و ئامانجەكانیــان لــە نێــو جەمــاوەردا جیــاوازە،)٨( هەروەهــا مرۆڤــەكان پشــت بــە میدیــاكان دەبەســن بــۆ گەیشــن بــەم 

ئامانجانــەی خــوارەوە)٩(:

تێگەیشــن: تێگەیشــتنی مــرۆڤ لــە خــودی خــۆی و زانینــی هەمــوو ئــەو شــتانەی لــە ژینگــەی دەوروبــەردا دەگوزەرێــت 

و زانیــن دەربــارەی جیهــان یــان تێگەیشــتنی كۆمەاڵیەتیــی، بــە فێربــوون و بەدەســتهێنانی ئەزموونــەكان.

ــتیی  ــاندەری رایگش ــاالك رێنیش ــێوەیەكی چ ــە ش ــەدا، ب ــی كۆمەڵگ ــوەی كۆنرتۆڵكردن ــە چوارچێ ــا ل ــتەكردن: میدی ئاراس

دەكات، وەك ئاراســتەكردن بــۆ چۆنیەتــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ دۆخێكــی نــوێ یــان دژوار، یــان ئاراســتەكردنی كار، یــان 

ــك كــردار. ــی هەندێ ــۆ جێبەجێكردن ئاراســتەكردن ب

ــە،  ــە فشــارەكانی رۆژان ــوون ل ــۆ كات بەســەربردن و رزگارب ــا دەبەســتێت ب ــە میدی ــرۆڤ پشــت ب كات بەســەربردن: م

ــان تەنیایــی، پشــوودان، جــۆش و خــرۆش و كات بەســەربردنی كۆمەاڵیەتیــی. ــە كات بەســەربردنی گۆشــەگیری ی لەوان

پەیوەندیــی تیــۆری پشتبەســن بــە ئامرازەكانــی میدیــا لەگــەڵ ئــەم توێژینەوەیــەدا لــەوەوە ســەرچاوە دەگرێــت 

 دەمانەوێــت بزانیــن پارتــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان چــۆن پشــت دەبەســن بــە میدیــای نــوێ  بــۆ  بازاڕداریــی 
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سیاســیی و چ كاردانەیەكــی دەبێــت بــۆ ســەر جەماوەركەیــان، بــۆ ئــەم مەبەســتەش وەرگرێكــی  تایبەمتــان وەرگرتــووە، 

ــە  ــۆ حیزب ــیی ب ــەری سیاس ــەوە  بازاڕگ ــان روون بێت ــا بۆم ــتاندا، ت ــی كوردس ــی لەهەرێم ــی حیزبی ــە لەكادران كەبریتیی

ــە.    ــی هەی ــەوە چ رۆلێك ــەن كادران ــییەكان لەالی سیاس

٥٥-پێناسەی چەمكەكانی توێژینەوە:-پێناسەی چەمكەكانی توێژینەوە:

 لــەم باســەدا گرنگرتیــن ئــەو چەمكانــەی كــە لــە ناونیشــانی توێژینەوەكــەدا هاتــوون دەناســێنین و ئــەو مەبەســتەی كــە 

بــۆی بەكارهێــراون رووندەكەینەوە: 

رۆڵ: مەبەســت لــە چەمكــی رۆڵ، چاالكیــی و ئەركێكــە كــە كاریگەریــی لەســەر پرۆســە و بابەتێكــی دیاریكــراو دەبێــت. 

مەبەســتی بەكارهێنانــی ئــەم چەمكــە لــەم توێژینەوەیــەدا ئــەو شــوێنپێ و كاریگەرییەیــە كــە میدیــای نوێ  لــە بازاڕداریی 

سیاســیی بــۆ حيزبــە سیاســییەكانی هەرێمی کوردســتان درووســتیدەكات.

میدیــای نــوێ : شــێواز و چاالكیــی دیجیتاڵــی میدیاییــە، كــە توانــای بەرهەمهێنــان و باڵوكردنــەوەی پەیامێكــی میدیایــی 

هەیــە، لــە رێگــەی ئامێــرە ئەلكرتۆنییەكانــی پەیوەســت بــە ئینتەرنێــت، مــە بەســتی بەكارهێنانــی چەمكــی میدیــای نــوێ  

لــەم توێژینەوەیــەدا بــە دیاریكــراوی بریتییــە لــە پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنییــەكان.

بازاڕداریــی سیاســیی: مەبەســت لــە چەمكــی بازاڕداریــی سیاســیی لــەم توێژینەوەیــەدا بریتییــە لــە پرۆســەی پالندانــان 

ــان   ــایەتییەك ی ــان كەس ــك ی ــۆ پارتێ ــاوەر ب ــی جەم ــتگیریی و هاوكاری ــتهێنانی پش ــاو بەدەس ــە پێن ــی ل و جێبەجێكردن

كاندیدێكــی سیاســیی، بــە بەكارهێنانــی ســرتاتیژێكی بەرنامــە بۆدارێــژراو كە لەســەر ئامرازەكانــی پەیوەندیــی جەماوەریی 

بوونیادنرابێــت و جەماوەرێكــی دیاریكــراو بكرێتــە ئامانــج.

ــاو  ــە پێن ــەش، ل ــتمێكی هاوب ــای سیس ــەر بنەم ــراوە لەس ــی دیاریك ــە خەڵكێك ــی كۆمەڵ ــییەكان: یەكگرتن ــە سیاس حيزب

ــەدا  ــەم توێژینەوەی ــە سیاســییەكان ل ــە بەکار هێنانــی حيزب ــەش، مەبەســت ل ــی سیاســەت و ئامانجێكــی هاوب بەدیهێنان

بریتییــە لــە حيزبەکانــی )پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان، بزوتنــەوەی گــۆڕان، كۆمەڵــی 

ــووی ئیســالمیی كوردســتان(. ــی كوردســتان و یەكگرت دادگەری

ــە دەســتوری عێراقــدا ئامــاژەی پێكــراوە، هەرێمــی كوردســتان پێكهاتەیەكــی جوگرافــی و  هەرێمــی كوردســتان: وەك ل

ــی عێراقــدا. ــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی فیدراڵ ــە ل ــە رووی سیاســییەوە هەرێمێكــی سیاســیی فیدراڵ ــە ل كارگێریی

ــارەی  ــدا دەرب ــۆری ئینتەرنێت ــاو ت ــە ن ــەوە بەســرتاون ل ــی بەیەك ــەرەی ئەلیكرتۆنی ــك الپ ــەكان: كۆمەڵێ ــە ئەلیكرتۆنیی پێگ

ــتێكی  ــەدی مەبەس ــۆ هێنان ــت ب ــوە دەبرێ ــەوە بەڕێ ــان رێكخراوێك ــەس ی ــەن تاكەك ــە لەالی ــراو، ك ــی دیاریك بابەتێك

دیاریكــراو. مەبەســتی بەكارهێنانــی پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان لــەم توێژینەوەیــەدا پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە 

ــە. ــپێدە( ی ــام، س ــن، پەی ــن ئێ ــەی ئێ ــتان، ك ــی كوردس ــتان، گەل ــی )كوردس تەلەفزیۆنییەكان

كەناڵــە تەلەفزیۆنییــەكان: مەبەســتی توێــژەر لــە بەكارهێنانــی چەمكــی كەناڵــە تەلەفزیۆنییــەكان ئــەو كەنااڵنــەن كــە 

بــە زمانــی كــوردی و لــە هەرێمــی كوردســتان پەیامەكانیــان پەخــش دەكــەن، بــە دیاریكراویــش كەناڵەكانــی )كوردســتان، 

ــی  ــی دیموكرات ــییەكانی )پارت ــە سیاس ــی حيزب ــە زمانحاڵ ــە، ك ــپێدە( ی ــام، س ــن، پەی ــن ئێ ــەی ئێ ــتان، ك ــی كوردس گەل

كوردســتان، یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان، بزوتنــەوەی گــۆڕان، كۆمەڵــی دادگەریــی كوردســتان و یەكگرتووی ئیســالمیی 

كوردســتان(ن.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

49

بەشیدووەم:تیۆریینامەیتوێژینەوەكەبەشیدووەم:تیۆریینامەیتوێژینەوەكە
١١-چەمك و ناساندنی بازاڕداریی سیاسیی-چەمك و ناساندنی بازاڕداریی سیاسیی

ــەرە  ــدا بەرامب ــی ئینگلیزیش ــە زمان ــت، ل ــی دا )التســویق السیاســی( پێدەوترێ ــی عەرەبی ــە زمان ــیی ل ــی سیاس بازاڕداری

بــە )political marketing(، كــە مەبەســت لێــی كاركردنــە لەســەر باشــرتكردنی بارودۆخــی حيزبێكــی سیاســیی 

ــارەی ئەندامەكانیــان و گەشــەپێدانی ئینتیــامی سیاســیی  ــی ژم ــیی لــە رێگــەی زیادكردن یــان كەســایەتییەكی سیاس

ــە  ــی و نزیكییەكــی زۆر هەی ــە بەرنامــە و پەیامــە سیاســییەكانی،)١٠( هەروەهــا تێكەڵی ــدان ب ئەندامــەكان و رەوایەتیی

لــە نێــوان بازاڕداریــی سیاســیی و پەیوەندییكردنــی سیاســیی، بازاڕداریــی سیاســیی بــە یەكێــك لــە ئــەرك و ئامانجەكانــی 

ــت.)١١(  ــیی دادەنرێ ــی سیاس پەیوەندییكردن

ــۆ  ــەیەكە ب ــە پرۆس ــن ك ــەوە كۆك ــەر ئ ــان لەس ــەاڵم هەمووی ــراون، ب ــیی ك ــی سیاس ــۆ بازاڕداری ــاواز ب ــەی جی زۆر پێناس

ــی،  ــایەتییەكی سیاس ــد و كەس ــان كاندی ــیی ی ــی سیاس ــان دامەزراوەیەك ــزب ی ــی حي ــەپێدانی دۆخ ــرتكردن و گەش باش

هەروەهــا درووســتكردنی پەیوەندیــی لەگــەڵ دەنگــدەر و الیەنگرانیــان بــۆ ئــەوەی پشــتگیرییان بەدەســت بهێرێــت.

شــاما )SHAMA( پرۆفیســۆر لــە بــواری بەڕێوەبــردن لــە ئەمریــکا، لــە ســاڵی ١٩٧٦ بازاڕداریــی سیاســیی بــەوە پێناســە 

دەكات »پرۆســەیەكە تیایــدا حیــزب و كاندیــدە سیاســییەكان بیرۆكەكانیــان ئاراســتەی دەنگــدەران دەكــەن، بــە مەبەســتی 

بەدەســتهێنانی پشــتگیرییان.)١٢(

ــۆ  ــدەر ب ــەڵ دەنگ ــی لەگ ــەپێدانی پەیوەندی ــان و گەش ــە بوونیادن ــە ل ــی بریتیی ــی سیاس ــری بازاڕداری ــەیەكی ت پێناس

ماوەیەكــی درێــژ، كــە ســوودی هەبێــت بــۆ كۆمەڵــگا و پارتــە سیاســییەكان، لــە رێگــەی پابەندبــوون بــە بەڵێنــەكان.)١٣(

)ئــارون ئــۆكاس( دەڵێــت بازاڕداریــی سیاســیی بریتییــە لــە »شــیكردنەوە و پالندانــان و جێبەجێكــردن و هەڵســەنگاندنی 

بەرنامــەی سیاســیی و هەڵبــژاردن، كــە تێیــدا بەرژەوەندیــی هاوبەشــی نێــوان رەوتێكــی سیاســیی یــان كاندیدێــك لەالیەك 

ــی ئامانجێكــی  ــاو بەدیهێنان ــە پێن ــە ل ــەو پەیوەندیی ــدەكات، وە پارێزگاریكــردن ل ــر دیاری و  دەنگــدەرەكان لەالیەكــی ت

دیاریكــراو«.)١٤(

ــەكان، كــە  ــە پرۆســەیەكی ئاڵوگــۆركاری كاتــی هەڵبژاردن ــە ل ــە بازاڕداریــی سیاســیی بریتیی ــان وای ــل( پێی ــەر و فاری )بۆل

تێیــدا سیاســییەكان هەوڵــدەدەن بازاڕداریــی بــۆ خــودی خۆیــان بكــەن لــە رێگــەی جێبەجێكردنــی چاالكیــی ریكالمــی 

ــتەوخۆ.)١٥( راس

بیتلــەر و كۆلینــس )Butler and Collins( لــە ســاڵی ١٩٩٤ رایانگەیانــد كــە بازاڕداریــی سیاســیی هەمــوو ئــەو بیرۆكــە 

و بۆچوونانەیــە كــە پەیوەندیــی بــە بابەتێكــی گشــتیی یــان كاندیدێكــی دیاریكــراوەوە هەیــە، یــان بەشــێوە گشــتییەكەی 

بازاڕداریــی سیاســیی وا دیزایــن كــراوە كــە كاریگەریــی هەبێــت لەســەر دەنگــی خەڵــك لــە كاتــی هەڵبژاردنــدا، هەروەهــا 

بازاڕداریــی سیاســیی بەڕێوەبردنــی هەندێــك تەكنیكــە بەكاردێــت بــۆ بازاڕداریــی بــۆ بەرهەمێــك )بەرنامەیەكی سیاســیی( 

لــە رێــگای ریــكالم و ئاراســتەكردنی كۆمەڵگــە.)١٦(

هەمــوو ئــەو پێناســانەی ســەرەوە پێــامن دەڵێت كە بازاڕداریی سیاســیی كار لەســەر تێركردنــی ئارەزوو و پێداویســتیەكانی 

بەكاربــەری سیاســیی )دەنگــدەر( دەكات، بــە تێروانیــن بــۆ كــۆی ئــەو پێناســانە، دەكرێــت بازاڕداریــی سیاســیی بــەوە 

پێناســە بكەیــن كــە »بریتییــە لــە پرۆســەی پالندانــان و جێبەجێكردنــی لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی پشــتگیریی و هاوكاریــی 

جەمــاوەر بــۆ دامەزراوەیــەك یــان كەســایەتیی و كاندیدێكــی سیاســیی، بــە بەكارهێنانــی ســرتاتیژێكی بەرنامــە بۆدارێــژراو 

كــە لەســەر ئامرازەكانــی پەیوەندیــی جەماوەریــی بوونیادنرابێــت و تێیــدا جەماوەرێكــی دیاریكــراو بكرێتــە ئامانــج.
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٢٢-پێكهاتە سەرەكییەكانی بازاڕداریی سیاسیی-پێكهاتە سەرەكییەكانی بازاڕداریی سیاسیی

بۆ سەركەوتنی هەر پرۆسەیەكی بازاڕداریی سیاسیی، پێویستە چەند پێكهاتەیەك بوونی هەبێت كە بریتین لە: 

بەرهەمــی سیاســیی: لــە بازاڕداریــی سیاســییدا بەرهەمــی سیاســیی بریتییــە لــە سیاســەتی گشــتیی و رەفتــاری دامــەزراوە 

ــكەش  ــدا پێش ــی هەڵبژاردن ــە كات ــا ل ــە تەنه ــەم بەرهەم ــان ، ئ ــەر و كاندیدەكانی ــەركردایەتی و نوێن ــییەكان و س سیاس

ناكرێــت، بەڵكــو سیاســەتێكی بەردەوامــی رێكخــراوە سیاســییەكەیە)١٧(. یــان بەرهەمــی سیاســیی بریتییــە لــەو پەیامــە 

ــییەكان  ــە سیاس ــرس و بابەت ــە پ ــییەكانەوە ســەبارەت ب ــەوارە سیاس ــارت و ق ــەت و پ ــەن حكوم ــە لەالی ــییانەی ك سیاس

ــە  ــرس و بابەت ــكاری و پ ــۆ رووداو و گۆران ــیانەیە ب ــەوەی سیاس ــەوە و خوێندن ــت، رەنگدان ــاوەر دەكرێ ــتەی جەم ئاراس

ــای سیاســییانەوە ســەرچاوەی گرتــووە.)١٨( ــە فەلســەفە و ئایدۆلۆژی سیاســییەكان، كــە ل

دامــەزراوەی سیاســیی: بــە هــەر قەوارەیــەك دەوترێــت كــە لــە پرۆســەی سیاســیدایە، گرنگیــی بــە چاالكییــە سیاســییەكان 

دەدات بــە مەبەســتی گەیشــن بــە ئامانجــە سیاســییەكانی كــە سیســتمی سیاســیی پێش بخــات، لە دامــەزراوەی سیاســیدا 

هەوڵــەكان بــۆ بردنــەوە و بەرەوپێشــردنی پێگــەی سیاســییە لــە رێگــەی هەڵبژاردنەكانەوە، لێــرەوە دەتوانرێــت بووترێت 

ــك  ــە پالێوراوێ ــە پشــتگیریی ل ــت ك ــی پشــتیوانیی بێ ــان گروپێك ــیی ی ــی سیاس ــت پارتێك ــیی دەكرێ ــەزراوەی سیاس دام

ــە  ــدەدەن ك ــە چەقبەســتوون و هەوڵ ــەوە ك ــەوە دەنارسێن ــە ب ــە دەســەاڵتیان هەی ــەی ك ــەو دامەزراوان دەكات)١٩(. ئ

ــە  ــان بدەنــەوە، بــەاڵم ل ــە جیاتــی ئــەوەی كــە وەاڵمــی داواكاری هاوواڵتی ــۆ سیســتمی سیاســیی ل ــان هەبێــت ب وەاڵمی

سیســتمی دیموكراســی ئــەو دامەزراوانــە وەاڵمیــان هەیــە بــۆ داواكاری هاوواڵتیــان.)٢٠(

بــازاڕی سیاســیی: بــازاڕی سیاســیی ئــەو هاووالتــی و دەنگدەرانە دیــاری دەكات كە دامــەزراوە یان ســەركردە هەوڵدەدات 

ــان بەدەســتبهێنێنێت. لەوانەیــە ئــەو الیەنگیرییــە رسوشــتێكی ئایدیۆلۆجــی یــان پاشــخانی كۆمەالیەتــی، یــان  الیەنگری

كەســێتی هەبێــت. پاشــخانی یەكــەم بــە ئینتــامی هاوالتــی بــە ئایدیۆلــۆژی یــان فكرێكــی دیاریكــراوەوە بەســرتاوەتەوە 

كــە ئاراســتەی دەكات بــەرەو پشــتیوانیكردنی دامــەزراوە یــان پارتــی سیاســیی یــان ســەركردەكە، كــە هەلگــری هەمــان 

ئایدیۆلۆژییــە. بــەاڵم پاشــخانی دووەم دەگەرێتــەوە بــۆ رسوشــتی كۆمەالیەتیــی ژیــان یــان قازانجــی چاوەروانكــراو، یــان 

پەیوەندیــی خزمایەتــی. وە پاشــخانی ســێیەم پەیوەندییــدارە بــە هــۆكارە كەســییەكانەوە. لەوانەیــە دەنگــدەر دەنــگ بــە 

كاندیدێــك بــدات نــەك لەبەرئــەوەی  خۆشــی دەوێــت، بەڵكــو بــۆ رێگرتــن لــە ســەركەوتنی كاندیدێكــی تــر، ئــەوەش 

پێناســە دەكرێــت بــە دەنگدانــی پێچەوانــە، هەڵمەتەكانــی بازاڕداریــی سیاســیی كاتێــك كاریگــەر دەبێــت كــە توێژینــەوە 

لەســەر بــازاڕی سیاســیی بكرێــت، بــۆ ئــەوەی تایبەمتەندیــی و پاڵنەرەكانــی هاوواڵتیــان دیاریبكرێــت، بازاڕداریی سیاســیی 

بــە تەواویــی پشــت بــە بەكارهێنانــی توێژینــەوەی تایبــەت بــە جەمــاوەر دەبەســتێت.)٢١(

دابەشــكردن: حيــزب و ســەركردە سیاســییەكان لــە رێگــەی ئەركــی دابەشــكردنەوە لــە بازاڕداریــی سیاســییدا، زانیاریــی 

ــی  ــەوە و زانیارییەكان ــزب باڵودەكرێن ــە بەرهــەم و سیاســەت و بەرنامــە ســەرەكییەكانی حی ــدار ســەبارەت ب پەیوەندیی

ــە  ــە كەناڵ ــدەكان ل ــی كاندی ــا دانان ــەن، هەروەه ــەم دەك ــدەران فەراه ــۆ دەنگ ــیی ب ــی سیاس ــە بەرهەم ــت ب پەیوەس

ــت.)٢٢( ــەدا دەگونجێ ــای حیزبەك ــەڵ ئایدیۆلۆژی ــی دابەشــكردن لەگ ــە كەناڵ ــەوەی ك ــوە ل ــتەكاندا، و دڵنیابوون درووس

::WebsitesWebsites ٣٣-پێگە ئەلیكرتۆنییەكان -پێگە ئەلیكرتۆنییەكان

ــن  ــە چەندی ــەوە، ك ــت درووســتبوون و باڵوبوون ــە دوای گەشــەكردن و ســەرهەڵدانی ئینتەرنێ ــەكان ل پێگــە ئەلیكرتۆنیی

ــی جۆراوجــۆر پێشــكەش دەكــەن. ــی لەخۆدەگــرن و زانیاری خزمەتگــوزاری میدیای
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پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان )Websites( لــە كۆمەڵێــك الپــەرەی ئەلیكرتۆنیــی لەســەر تــۆڕی ئینتەرنێــت پێكدێــن، كــە 

ــتی  ــن بەمەبەس ــك بەڕێوەدەبرێ ــروپ و رێكخراوێ ــاك گ ــاك ی ــەن ت ــن، لەالی ــن و بپارێزرێ ــت بكرێ ــت درووس دەتوانرێ

ــتێك.)٢٣( ــد مەبەس ــۆ چەن ــی ب ــردن و بەكارهێنان خزمەتك

ــەرەی  ــك الپ ــی دەكات »كۆمەڵێ ــەم شــێوەیە پێناســەی پێگــەی ئەلیكرتۆنی هەروەهــا فەرهەنگــی )dictionary.com( ب

بەیەكــەوە بەســرتاون لــە نــاو تــۆری ئینتەرنێتــدا دەربــارەی بابەتێكــی دیاریكــراو، كــە لەالیــەن تاكەكــەس یــان 

ــە  ــدار و نزیــك ل ــد بابەتێكــی پەیوەندیی ــان چەن ــە بابەتێكــی دیاریكــراو ی ــە ب رێكخراوێكــەوە بەڕێــوە دەبرێــت، تایبەت

یەكــەوە«.)٢٤(

یەكــەم پێگــەی ئەلیكرتۆنیــی لــە ٦ی ئۆگەســتی ســاڵی ١٩٩١، لەالیــەن )تیــم بێرنێــرس لیــی( لــە تاقیگەیەكــی 

ــی  ــەی ئەلیكرتۆنی ــەم پێگ ــە یەك ــە ب ــكرا، ك ــەوە و پەخش ــویرا(ەوە باڵوكرای ــی س ــەی )ئەلپ ــە ناوچ ــەوە ل كۆمپیوتەریی

دادەنرێــت لــە جیهانــدا، ئەگەرچــی وێنــەی یەكــەم پەخشــی نەمــاوە و هەڵنەگیــراوە، بــەاڵم رووكاری پێگەكــە لــە ســاڵی 

١٩٩٢ دا هەیــە و بەردەســتە.)٢٥(

٤٤-میدیای نوێ و بازاڕداریی سیاسیی-میدیای نوێ و بازاڕداریی سیاسیی

لــەدوای گەشــەكردنی ئینتەرنێــت و دەركەوتنــی ئامرازەكانــی میدیــای نــوێ  و پێگــە كۆمەاڵیەتییــەكان، حيــزب و رێكخــراو 

و كەســایەتییە سیاســییەكان گرنگیــی پێــدەدەن و بــۆ بەدەســتهێنانی ئامانجــە سیاســییەكانیان، ئینتەرنێــت بەشــێوەیەكی 

ــی  ــۆ پەیوەندی ــییەكان ب ــزە سیاس ــت هێ ــەكۆیەك بەدەس ــە س ــی بوونەت ــە تایبەت ــەكان ب ــۆرە كۆمەاڵیەتیی ــتیی و ت گش

درووســتكردن لەگــەڵ جەمــاوەر و كاریگەریــی درووســتكردن و جێبەجێكردنــی بەرنامــە سیاســییەكان بەســەریاندا.

لەگــەڵ بەكارهێنانــی ئینتەرنێــت لــە بازاڕداریــی سیاســییدا، چەمكێكــی نــوێ  هاتــە كایــەوە ئەویــش »بازاڕداریــی سیاســیی 

ئەلیكرتۆنیی«یــە، كــە وا پێناســە دەكرێــت » كۆمەڵێــك پرۆســە و چاالكییــە كــە بەشــداریی لــە ســەركەوتنی كاندیدێكــی 

سیاســیی یــان ســەركەوتنی پرۆســەی هەڵبــژاردن دەكات بــە بەكارهێنانــی ئامــرازە ئەلیكرتۆنییــەكان«.)٢٦(

ئەگــەر پێشــرت هێــزە سیاســییەكان تەنهــا راگەیاندنــی كالســیكییان لەبەردەســت بووبێــت بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، ئــەوا 

ئەمــرۆ ئینتەرنێــت بۆتــە چەكێكــی كاریگــەر بــۆ پروپاگەنــدەی سیاســیی بــە دەســت هێــزە سیاســییەكانەوە، هەروەهــا بە 

هــۆی پێشــكەوتنی تەكنەلۆژیــا راگەیاندنــی كالســیكییش خــۆی لەگــەڵ ئــەم پێشــكەوتنەدا گونجانــدووە و ســوودی لــە 

ئینتەرنێــت وەرگرتــووە و هــەواڵ و بابەتەكانیــان  لــە پــەرە ئۆنالینەكانیــان بــاڵو دەكەنــەوە.)٢٧(

ئامانجــی حيــزب و كەســایەتییە سیاســییەكان هێشــتنەوە و زیاتركردنی دەنگــدەران و الیەنەگرانیانە بۆ ئــەوەی بەردەوامی 

بــە مانــەوەی خۆیــان بــدەن، ســەكۆكانی تۆەڕكۆمەاڵیەتییــەكان ئاســانرتین رێــگان بــۆ ئــەوەی پەیامــە سیاســییەكانیان بــە 

دەنگدەرانیــان بگەیەنــن و ســەرنجیان رابكێشــن و پاڵپشــتیان بەدەســتبهێنن، هەروەهــا لــە رێگــەی ئــەم تۆرانــەوە حيزبە 

سیاســییەكان رای دەنگدەرانیــان لەســەر پرســە سیاســییەكان دەزانــن و باشــرتیش لــە داواكارییەكانیــان تێدەگەن.)٢٨(

میدیــای نــوێ  و پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بــەردەوام لــە گەشــەكردندان و حيزبــە سیاســییەكانیش خۆیــان لەگــەڵ 

گەشــەكردنەكانی گونجانــدووە، حيــزب و كەســایەتییە سیاســییەكان خاوەنــی پێگــەی تایبــەت بەخۆیانــن هەمــوو 

ــز  ــەو هێ ــا ئ ــە، هەروەه ــەوە هەی ــەی رێكخراوەك ــی رۆژان ــە چاالكی ــان ب ــە پەیوەندیی ــەوە ك ــە باڵودەكەن ــەو بابەتان ئ

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــی سیاســیی بەكاردەهێن ــۆ بازاڕداری ــە ب ــە ئەلیكرتۆنییان ــەو پێگ و كەســایەتیی و رێكخــراوە سیاســییانە ئ

ئــاگاداری رایگشــتیی و داواكارییەكانــی شــەقام بــن.)٢٩(
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بەشێوەیەكی تایبەمتەند دەتوانین كاریگەرییەكانی ئینتەرنێت لەسەر سیاسەت بەم شێوەیە كورت بكەینەوە )٣٠(:

ئینتەرنێت تێچووی بەشداریی سیاسیی كەمدەكاتەوە بە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری خۆڕایی.

ئینتەرنێت دەرفەتی هۆشیاریی سیاسیی زیاد دەكات، بە پێشكەشكردنی زۆرترین و تازەترین زانیاریی.

ئینتەرنێت كەناڵی جۆراوجۆر دەخاتە بەردەست بۆ بەشدارییكردنی سیاسیی، لەوانە گفتوگۆی گشتیی، دەنگدانی ئۆنالین.

ئینتەرنێت پەیوەندیی و كارلێككردنی گروپە سیاسییەكان بەهێزتر دەكات.

ئینتەرنێت وا لە تاكەكان دەكات بە ئامانجی گشتیی بەیەكیانەوە ببەستێتەوە و ناسنامەیەكی گشتییان بۆ درووستبكات. 

٥٥-گرنگیی بازاڕداریی سیاسیی بۆ حيزبە سیاسییەكان-گرنگیی بازاڕداریی سیاسیی بۆ حيزبە سیاسییەكان

ــەورەی  ــكێكی گ ــەوەی پش ــۆ ئ ــە ب ــی هەی ــە بازاڕداری ــتیان ب ــەكان، پێویس ــەزراوە بازرگانیی ــا و دام ــۆن كۆمپانی وەك چ

ــان و  ــنووری كارو چاالكییەكانی ــی س ــردن و فراونكردن ــی زۆر و گەورەك ــتی قازانجێك ــن بەمەبەس ــت بهێن ــازاڕ بەدەس ب

بەردەوامیــدان بــە مانەوەیــان، بــە هەمــان شــێوە حيزبــە سیاســییەكانیش پێویســتیان بــە بازاڕداریــی هەیە بــۆ رەوایەتییدان 

بــە خۆیــان و پەیــام و ســەركردە سیاســییەكانیان لەنــاو ئەندامــان و دەنگدەرانیانــدا.

لــە بازاڕداریــی سیاســییدا هەمــان بنەمــا و شــێوازەكانی بازاڕداریــی بازرگانیی پەیــرەو دەكرێت لــە هەڵمەتە سیاســییەكاندا، 

كــە لەالیــەن حيــزب و ســەركردە سیاســییەكانەوە جێبەجێدەکرێــت، بــە چەنــد رێگەیــەك كــە بریتیــن لــە شــیكردنەوە بــۆ 

ــە خواســت و  ــوون ل ــا ئاگادارب ــە سیاســییەكان، هەروەه ــی هەڵمەت ــان و جێبەجێكردن ــازاڕی سیاســیی و پالندان دۆخ و ب

پێویســتییەكانی دەنگــدەری حيزبــە سیاســییەكان و بەدیهێنانــی خواســتەكانیان.)٣١(

دەكرێت گرنكی بە بازاڕكردنی سیاسیی بۆ حيزب و دامەزراوە سیاسییەكان لەو خااڵنەی خوارەوەدا كۆبكەینەوە)٣٢(:

یەكــەم: پرۆســەی بازاڕداریــی سیاســیی كاتێــك گرنگــە كــە بەشــێوەیەكی درووســت بەڕێوەبرێــت، هەروەهــا كۆمەڵێــك 

زانیاریــی گرنــگ بــۆ حيزبــە سیاســییەكان كۆدەكاتــەوە لــە بــارەی ئــەو جەمــاوەرەی كــە لەالیــەن حيزبــەكان کــراون بــە 

ئامانــج، ئــەوەش لــە پێنــاوی ئــەوەی كــە چــۆن بتوانرێــت كاریگەرییــان لەســەر درووســتبكرێت بــۆ ئــەوەی پشــتگیرییان 

بەدەســتبهێرێت.

دووەم،: ئەوانــەی كــە كاندیــدن دەكەونــە دۆخێــك كــە دەبێــت بەڵێنــی جۆراوجــۆر بــە دەنگدەرانیــان بــدەن، بــەاڵم ئایــا 

كــە دەردەچــن دەتوانــن ئــەو بەڵێنانــە جێبەجێبكــەن، یەكێــك لــە گرنگییەكانــی بازاڕداریــی سیاســیی ئەوەیــە كــە حیــزب و 

کاندیــدە سیاســییەکان فێــر دەكات چــۆن وەاڵمــی دەنگــدەران بدەنــەوە، چــۆن بارودۆخــەكان هەڵبســەنگێنن و ئاراســتەی 

بكەین.

ســێیەم: لەیەكچوونێكــی زۆر هەیــە لــە نێــوان چاالكیــی سیاســیی و چاالكیــی بازرگانییــدا، بازاڕداریــی لــە هەردووكیانــدا 

ــن دەدەن  ــك بەڵێ ــژاردن كۆمەڵێ ــی بانگەشــەی هەڵب ــە هەڵمەتەكان ــن لەخــۆی دەگرێــت، سیاسســەكان ل ــك بەڵێ كۆمەڵێ

بــەو دەنگدەرانــەی كــە بــە ئامانجیــان گرتــوون، زۆر جاریــش ئــەو بەڵێنانــە دژ بــە یــەك دەردەچــن، ئەگــەر ئــەو بەڵێنانــە 

بەڵێنــی راســتەقینە نەبــن ئــەوا بازاڕداریــی ســەركەوتوو نابێــت، بۆیــە بازاڕداریــی هەوڵــدەدات بزانێــت چ بەڵێنێــك بــە 

دەنگــدەران دەدرێــت بــۆ ئــەوەی ئــەو بەڵێنانــە بەڵێنــی واقیعــی بــن و لەگــەڵ خواســتی هاوواڵتیانیــش یەكبگرێتــەوە.

بازاڕداریــی سیاســیی تەنهــا لــەو چوارچێوەیــەدا خــۆی نابینێتــەوە كــە تەنهــا بــازاڕ بــۆ حيزبــە سیاســییەكان بســازێنێت، 

بەڵكــو ئــەو پرۆســەیە لەســەر ســێ  ئاســتی جیــا جێبەجێدەکرێــت كــە بریتیــن لــە)٣٣(:

یەكــەم/ بەبازاڕكردنــی حيــزب و دامــەزراوە سیاســییەكان: چاالكییەكــە بە مەبەســتی پێشخســن و گەشــەكردنی دامەزراوە 
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ــان  ــی تەواوی ــە زانیاری ــەو حيزبان ــی ئ ــەوەی الیەنگران ــاو ئ ــەوەش لەپێن ــت، ئ ــە سیاســییەكان جێببەجــێ دەکرێ و حيزب

ــە پشــتگیریكردنی، هەروەهــا  ــن ل ــەردەوام ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــی، ب ــام و ئامانجەكان ــان و پەی ــارەی حيزبەكەی ــە ب ــت ل هەبێ

درووســتكردنی پەیوەندیــی لەنێــوان حيــزب و دەنگدەرەكانیــدا.

دووەم/ بەبازاڕكردنــی كەســیی: بریتییــە لــە بەبازاڕكردنــی كەســێك یــان ســەركردەیەكی سیاســیی یــان كاندیدێــك، لــە پێناو 

نوێنەرایەتــی كردنــی دەزگاكانیــان و خۆهەڵبژاردنیــان بــۆ پلــە و پۆســتە جیــاوازەكان، بەبازاڕكردنــی كەســیی بریتییــە لــە 

كۆمەڵێــك چاالكیــی كەســیی كــە لــە چوارچێــوەی سیاســەت و پالنــی حيزبەكــە جێبەجێدەکرێــت، هەروەهــا ئامادەكــردن 

و راهێنانــی ئــەو كەســانەیە كــە كاندیــد كــراون بــۆ ئــەوەی لــە هەڵبژاردنەكانــدا ســەركەوتن بەدەســتبهێنن لــە رێــگای 

دابینكردنــی پێداویســتییە مــادی و مەعنەوییەكانیــان، فێربكرێــن بــۆ ئــەوەی چــۆن كاریگەریــی لەســەر هەڵوێســت و 

ســۆزیی دەنگــدەران درووســتبكەن.

ــانیان  ــت و سەرنجراكێش ــەوەی بەرامبەرەكان ــەودای بیركردن ــی م ــە داگیركردن ــە ل ــر: بریتیی ــی فك ــێیەم/ بەبازاڕكردن س

ــی  ــە وە رازیكردن ــە هەت ــییەی ك ــە سیاس ــەو بەرنام ــی ئ ــاو جێبەجێكردن ــە پێن ــت ل ــۆ دەتەوێ ــە ت ــەی ك ــەو بابەت ــۆ ئ ب

بەرامبەرەكانــت بــۆ قبووڵكردنــی ئــەو بەرنامەیــە، بــەاڵم ســەركەوتنی هــەر پرۆســەیەكی بازاڕداریــی بەنــدە بــەوەی ئــەو 

بەرهەمــە سیاســییەی كــە پێشــكەش دەكرێــت، تــا چەنــد بەرهەمێكــی بــاش و درووســتە، ئایــا ئــەو بەرهەمــە لەگــەڵ 

خواســت و ویســتی هاوواڵتیانــدا دەگونجێــت، ئەگــەر گونجــا ئــەو كاتــە چاالكیــی بازاڕداریــی ئاســانرت دەبێــت و ئەگــەری 

ــر دەبێــت. سەركەوتنیشــی زیات

بەشیسێیەم:بەشیکردارییتوێژینەوەکەبەشیسێیەم:بەشیکردارییتوێژینەوەکە
ــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان،  ــۆ حيزب ــە بازاڕداریــی سیاســی ب ــوێ  ل ــای ن ــی میدی ــۆ دەرخســتنی رۆڵ ــژەر ب توێ

لەڕێگــەی فۆرمــی راپرســییەوە ســەرجەم كادرانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی ٥ حيزبــی سیاســیی هەرێمــی 

كوردســتانی وەرگــرت، حيزبــە سیاســییەكان بریتیبــوون لــە )پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، یەكێتی نیشــتیامنی كوردســتان، 

ــە چارەســەرە  ــۆ گەیشــن ب ــی دادگەریــی كوردســتان، یەكگرتــووی ئیســالمیی كوردســتان(، ب بزوتنــەوەی گــۆڕان، كۆمەڵ

)SPSS(  ئامارییــەكان و دەرهێنانــی ناوەنــدە ژمێرەیــی و الدانــی پێوانەیــی و پلەبەندكردنــی بڕگــەكان، توێــژەر پرۆگرامــی

ی بەكارهێنــاوە.

خستنەڕووی ئەنجامەکانی بەشی مەیدانیی و شیکارکردنیان

خشتەی )٢( ئایا پێگەی ئەلیکرتۆنییە کوردیەکانی کەناڵە تەلەفزیۆنییەکان ) وێب سایتەکان (بەکاردەهێنیت؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

5818.3زۆر

19059.9تارادەیەک

6921.8کەم

317100کۆی گشتیی

2.03ناوەندە ژمێرەیی

0.63الدانی پێوانەیی

ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٢( پێــامن دەڵێــت، بــە رێــژەی )٥٩.٩٪(ی بەرتوێــژان تارادەیــەك پێگــە ئەلیكرتۆنییــە 
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كوردیەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنیــەكان )وێــب ســایتەكان( بەكاردەهێنــن، هەروەهــا بــە رێــژەی )٢١.٨٪( بــە رادەی كــەم 

ــا  ــدا تەنه ــە كاتێك ــن، ل ــایتەكان( بەكاردەهێنن ــب س ــەكان )وێ ــە تەلەفزیۆنی ــی كەناڵ ــە كوردیەكان ــەی ئەلیكرتۆنیی پێگ

ــن.  ــایتەكان( بەكاردەهێن ــب س ــەكان )وێ ــە تەلەفزیۆنی ــی كەناڵ ــە كوردیەكان ــە ئەلیكرتۆنیی ــژەی )١٨.٣٪( زۆر پێگ ــە رێ ب

هەروەهــا ناوەنــدە ژمێرەیــی بریتییــە لــە )٢.٣( و الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٦٣(، بەپێــی )مقيــاس ليــكارت الثــاليث( 

ئــەو ئەنجامــە دەریدەخــات كــە زۆرینــەی ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی 

حيزبــە سیاســییەكان كاردەكــەن، لــە ئاســتی ناوەنــد دا تــا رادەیــەك پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنییــەكان 

ــارە )٢(. ــە خشــتەی ژم ــن، بڕوان بەكاردەهێن

خشتەی )٣( حەز دەکەیت چ بابەتێک لە پێگەی ئەلیکرتۆنیەکان ) وێب سایتەکان( تەماشا بکەیت؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

6721.1موزیک و فلیم

14144.5بابەتی کۆمەألیەتییەکان

278.5وەرزش

196.0ئاینیی

5316.7سیاسەت

30.9ئابووریی

20.6تەکنەلۆژیی

51.6خۆشباریی و کاتبەسەربردن

317100کۆی گشتیی

ــە  ــەز ب ــارەی )١٤١( ح ــە دووب ــژەی )٤٤.٥٪( و ب ــە رێ ــژان ب ــەی بەرتوێ ــارە )٣(، زۆرین ــتەی ژم ــی خش ــی ئەنجام بەپێ

تەماشــاكردنی )بابەتــە كۆمەاڵیەتییــەكان( دەكــەن لــە پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان و پلــەی یەكەمــی گرتــووە، هەروەهــا لــە 

پلــەی دووەمــدا )موزیــك و فیلــم( هاتــووە كــە بــە دووبــارەی )٦٧( و بــە رێــژەی )٢١.١٪( بەرتوێــژان تەماشــای دەكــەن، 

ــژان  ــژەی )١٦.٧٪( بەرتوێ ــە رێ ــارەی )٥٣( و ب ــە دووب ــووە ب ــێیەمدا هات ــەی س ــە پل ــی )سیاســەت( ل ــدا بابەت ــە كاتێك ل

ــژەی )٦.٠٪(،  ــە رێ ــارەی )١٩( و ب ــە دووب ــووە ب ــدا هات ــەی چوارەم ــە پل ــی( ل ــی )ئاینی ــر بابەت ــەن، دوات ــای دەك تەماش

ــباریی و  ــە )خۆش ــت ب ــی پەیوەس ــای بابەتاكان ــارەی )٥( تەماش ــە دووب ــژان و ب ــژەی )١.٦٪(ی بەرتوێ ــە رێ ــا ب هەروەه

ــژەی  ــە رێ ــت ب ــی( دێ ــی )ئابووری ــدا بابەت ــە دوای ئەویش ــووە، ب ــدا هات ــەی پێنجەم ــە پل ــەن و ل ــەربردن( دەك كاتبەس

)٠.٩٪( و بــە دووبــارەی )٣( لــە پلــەی شەشــەمدا هاتــووە، لــە كۆتــا پلەشــدا بابەتــی تەكنەلۆژیــی دێــت كــە تەنهــا بــە 

ــەن.  ــژان تەماشــای دەك ــژەی )٠.٦٪( ی بەرتوێ ــە رێ ــارەی )٢( و ب دووب

ــە  ــەز ب ــییەكان، ح ــە سیاس ــی حيزب ــژاردن و راگەیاندن ــی هەڵب ــەی كادران ــە زۆرین ــات ك ــەو ئەنجامــەش دەریدەخ ئ

ــت،  ــیی دێ ــی سیاس ــش بابەت ــم، دواتری ــك و فیل ــەودا موزی ــە دوای ئ ــەن ب ــەكان دەك ــە كۆمەاڵیەتیی ــەیركردنی بابەت س

ــارە )٣(. ــتەی ژم ــە خش بڕوان
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خشــتەی )٤( ئایــا پێگــەی ئەلیکرتۆنییەکانــت کــردووە بــە ســەرچاوەی بــۆ دەوڵەمەندکردنــی زانیارییەکانــت دەربــارەی 

سیاســەت؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

5216.4زۆر

18658.7تارادەیەک

7924.9کەم

317100کۆی گشتیی

2.09ناوەندە ژمێرەیی

0.64الدانی پێوانەیی

بەپێــی ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٤( ، زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٥٨.٧( بــە رادەی )تاڕادەیــەك( پێگــە 

ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك بەكاردەهێنــن بــۆ زانیاریــی وەرگرتــن لــە بــارەی سیاســەت، لــە كاتێكــدا )٢٤.٩٪(

ــارەی سیاســەت،  ــە ب ــن ل ــی وەرگرت ــۆ زانیاری ــن ب ــەكان بەكاردەهێن ــە رادەی )كــەم( پێگــە ئەلیكرتۆنیی ــژان و ب ی بەرتوێ

هەروەهــا بــە رێــژەی )١٦.٤٪( و بــە دووبــارەی )٥٢( بــە رادەی )زۆر( پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بەكاردەهێنــن بــۆ 

دەوڵەمەندكردنــی زانیارییەكانیــان دەربــارەی سیاســەت.

هەروەهــا ناوەنــدە ژمێرەیــی بریتییــە لــە )٢.٩٩( و الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٦٤(، ئــەو ئەنجامــەش دەریدەخــات 

كــە زۆرینــەی ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنی حيزبــە سیاســییەكان كاردەكەن 

لــە ئاســتی بــەرزدا پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك بــۆ دەوڵەمەندكردنــی زانیارییەكانیــان دەربــارەی سیاســەت 

بەكاردەهێنن.

خشتەی )٥( تا چ رادەیک پشت دەبەستیت بە پێگەی ئەلیکرتۆنیەکان بۆ بازاڕداریی سیاسیی؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

11436.0زۆر

15047.3تارادەیەک

5316.7کەم

317100کۆی گشتیی

1.08ناوەندە ژمێرەیی

0.701الدانی پێوانەیی

بەپێــی ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٥(، زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٤٧.٣٪( تــا رادەیــەك پشــت دەبەســن بــە پێگــە 

ئەلیكرتۆنییــەكان بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، هەروەهــا بــە رێــژەی )٣٦.٠٪( زۆر پشــت بــە پێگــە ئەلیكرتۆنییەكان دەبەســن 

بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، لــە كاتێكــدا رێــژەی )١٦.٧٪( ی بەرتوێــژان بــە رادەی كــەم پشــت بــە پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان 

دەبەســن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی.

هەروەهــا ناوەنــدە ژمێرەیــی بریتییــە لــە )١.٠٨(، الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٧٠١(، ئــەو ئەنجامــە دەریدەخــات كــە 

زۆرینــەی ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان كاردەكــەن 

لــە ئاســتی ناوەنــددا تــا رادەیــەك پشــت بــە پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان دەبەســن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، بڕوانــە خشــتەی 

ژمــارە )٥(.
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خشتەی )٦( لە هەرێمی کوردستان پێگەی ئەلیکرتۆنیەکان زیاتر بۆ چ مەبەستێک بەکاردەهێرێت؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

3210.1ئاراستەی هونەریی

11235.3ئاراستەی بازرگانیی

14545.7ئاراستەی سیاسیی

247.6ئاراستەی کۆمەاڵیەتیی

41.3ئاراستەی ئاینیی

317100کۆی گشتیی

ــۆ  ــر ب ــەكان زیات ــە ئەلیكرتۆنیی ــتان پێگ ــی كوردس ــە هەرێم ــت ل ــارە )٦(، دەردەكەوێ ــتەی ژم ــی خش ــی ئەنجام ــە پێ ب

مەبەســتی )ئاراســتەی سیاســیی( بەكاردەهێرێــن بــە رێــژەی )٤٥.٧٪( لــە پلــەی یەكەمــدا دێــت، هەروەهــا بــە رێــژەی 

)٣٥.٣٪( بــۆ )ئاراســتەی بازرگانیــی( بەكاردەهێرێــت و لــە پلــەی دووەمــدا هاتــووە، وە بە رێــژەی )١٠.١٪( بۆ )ئاراســتەی 

هونەریــی( بەكاردەهێرێــن و پلــەی ســێیەمی گرتــووە، دواتــر بــە رێــژەی )٧.٦٪( )ئاراســتەی كۆمەاڵیەتیــی( لــە پلــەی 

چوارەمــدا هاتــووە، هەروەهــا )ئاراســتەی ئاینیــی( بــە بــە رێــژەی )١.٣٪( لــە پلــەی پێنجەمــدا هاتــووە.

خشتەی )٧( بەشێوەیەکی گشتئی پێگەی ئەلیکرتۆنیەکان وەک سەرچاوەیەک دەبینیت بۆ بازاڕداریی سیاسیی؟

%دووبارە بوونەوەکانبرگە

165.0زۆر

17254.3تارادەیەک

12940.7کەم

317100کۆی گشتیی

2.36ناوەندە ژمێرەیی

0.58الدانی پێوانەیی

بــە پێــی ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٧(، بەشــێوەیەكی گشــتیی زۆرینــەی بەرتوێــژان بــە رێــژەی )٥٤.٣٪(  تــا رادەیــەك 

پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك دەبینــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، هەروەهــا )٤٠.٧٪( ی بەرتوێــژان پێــان وایــە 

پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بــە رادەی )كــەم( پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەچاوەیەك دانانێــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی، 

ــۆ  ــن ب ــەكان وەك ســەرچاوەیەك دەبین ــە رادەی )زۆر( پێگــە ئەلیكرتۆنیی ــژان ب ــژەی )٥.٠٪(ی بەرتوێ ــە رێ ــە كاتێكــدا ب ل

بازاڕداریــی سیاســیی.

هەروەهــا ناوەنــدە ژمێرەیــی بریتییــە لــە )٢.٣٦( و الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٥٨(، ئــەو ئەنجامــە دەریدەخــات 

ــییەكان  ــە سیاس ــی حيزب ــژاردن و راگەیاندن ــە هەڵب ــت ب ــی پەیوەس ــە لــە دامەزراوەكان ــەو كەســانەی ك زۆرینــەی ئ

ــە  ــیی، بڕوان ــی سیاس ــۆ بازاڕداری ــن ب ــەرچاوەیەك دەبین ــەرزدا وەك س ــتی ب ــە ئاس ــەكان ل ــە ئەلیكرتۆنیی ــەن، پێگ كاردەك

ــارە )٧(. ــتەی ژم خش
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خشتەی )٨( بڕگەکانی تایبەت بە رۆڵی میدیای نوێ لە بازاڕداریی سیاسیی

 بۆ حیزیە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان رووندەکاتەوە.

رۆڵی میدیای نوێ

 هیچ
هاوڕا نیم

 هاوڕا
نیم

هاوڕامنازانم
 تەواو
هاوڕام

MeanS.D% RIResultsSort

ژژژژژ
 ناوەندە
ژمێریاری

 الدانی
پێوانەی

گرنگیی

 رێژەیی

      
ئەنجام

ڕیزبەندی
%%%%%

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان
 وادەكات لە هەواڵ

 و رووداوەكانی
.كوردستان بەئاگابم

06821390

4.220.5884.42
 تەواو
هاوڕام

1
0.001.892.5267.1928.39

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان
 زانیارییم لەبارەی

 خواست و
 داواكاریەكانی

 خەڵكی كوردستان
پێدەبەخشێت

4251622646

5هاوڕام3.900.7977.98
1.267.895.0571.2914.51

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان
 زانیارییەكانم

 دەربارەی پرسە
 سیاسییەكان زیاد

.دەكات

5371917581

4هاوڕام3.910.9678.30
1.5811.675.9955.2125.55

 پێگە زانیاریەكان
 وادەكات زووتر

 پەیامە سیاسییەكانی
 حيزبەكەم بە

 هاواڵتیانی هەرێمی
.كوردستان بگەیەنم

9153017291

3هاوڕام4.010.9180.25
2.844.739.4654.2628.71

 لە بەشداریی
 خەڵك لەسەر پرسە

 سیاسییەكان لە رێگەی
 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان

.رازیم

52874910821

12نازانم2.871.2357.41
16.4027.4415.4634.076.62

 هاواڵتیان لە
 هەرێمی كوردستان
 لە ژێر كاریگەریی
 پەیامەكانی پێگە

 ئەلیكرتۆنییەكان بڕیار
.دەدەن

6545512379

7هاوڕام3.681.0873.56
1.8917.0317.3538.8024.92

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان
 دەتوانن كۆنرتۆڵی
 رەفتاری هاواڵتیان

 بكەن و بێ 
 بیركردنەوە پەیامەكان

.قبووڵ بكەن

16657911641

10نازانم3.321.0966.37
5.0520.5024.9236.5912.93
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 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان
 بۆ گوزارشت لە
 بۆچوونەكانم و
 باڵوكردنەوەیان
 بۆ رایگشتیی
.بەكاردەهێنم

12305018441

8هاوڕام3.670.9573.38
3.799.4615.7758.0412.93

 كاتێك فریانەكەوتم
 یان كاتم نەبوو
 بەرنامەیەك لە
 كەناڵێك ببینم،

 لە رێگەی پێگەی
 ئەلیكرتۆنیی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكەوە
سەیری دەكەم

4378163105

3هاوڕام4.030.9780.69
1.2611.672.5251.4233.12

 تایبەمتەندیی
 )گەڕان( لە پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكان
 وادەكات بەدوای

 زانیارییە كۆنەكاندا
.بگەڕێم

582221765

2هاوڕام4.040.7280.76
1.582.526.9468.4520.50

 هەموو ئەو
 زانیاریانەی لە پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكانی

 كەناڵە تەلەفزیۆنەكان
 باڵودەكرێنەوە راست

.و درووسنت

7714443476

2.251.0444.92
 هاوڕا
نیم

13
24.2945.4313.5614.831.89

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی
 كەناڵە تەلەفزیۆنەكان

 وورد و راستگۆیانە
 زانیارییە سیاسییەكان

.ناگەیەنن

6256317152

6هاوڕام3.750.8975.02
1.897.8919.8753.9416.40

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی
 كەناڵە تەلەفزیۆنەكان

 بەشداربوون لە
 هاندانی خەڵك بۆ
 بەشدارییكردنیان

 لە پرۆسەی
.هەڵبژاردنەكان

6395617343

9هاوڕام3.660.9373.12
1.8912.3017.6754.5713.56

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی
 كەناڵە تەلەفزیۆنەكان
 توانیویانە تێروانینی

 هاوالتیان بەرامبەر بە
 حیزبە سیاسییەكان

.بگۆڕن

26648811920

11نازانم3.141.0762.71
8.2020.1927.7637.546.31

كۆی گشتیی
2286365862207781

هاوڕام3.600.9472.06
5.1414.3313.2049.7317.60

بــە پێــی ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٨(، دوای هەاڵوێركردنــی داتــاو زانیارییــەكان بەشــێوەیەكی گشــتیی دەردەكەوێــت 

ئاســتی تایبــەت بــە بڕگەكانــی »رۆڵــی میدیــای نــوێ بــۆ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان« ناوەنــدە ژمێرەیــی 
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ــا  ــاوڕام(  ، هەروەه ــە )ه ــە ل ــی( بریتیی ــی پێنج ــەی لیکەرت ــرەی  )پێوان ــە گوێ ــەش ب ــەو ئەنجام ــە )٣.٦(، ئ ــە ل بریتیی

الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٩٤( گرنگیــی ڕێژەییەكــەی بریتییــە لــە )٧٢.٠٦٪( لــە كاتێكــدا بەڕێــژەی )تــەواو هــاوڕام( 

ــە  ــە ل ــم( بریتیی ــە )١٣.٢٠٪(، )هاوڕانی ــە ل ــم( بریتیی ــە )٤٩.٧٣٪(، )نازان ــە ل ــاوڕام( بریتیی ــە )١٧.٦٠٪(، )ه ــە ل بریتیی

ــە  ــش پێگ ــە دیاریكراوی ــوێ  و ب ــای ن ــەش میدی ــەو پێی ــت. ب ــژەی )٥.١٤٪( دێ ــم( بەڕێ ــچ هاوڕانی ــچ )هی )١٤.٣٣٪(، هی

ــە  ــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردستان.ســەبارەت ب ــۆ حيزب ــی سیاســی ب ــە بازاڕداری ــە ل ــان هەی ــەكان رۆڵی ئەلیكرتۆنیی

بڕگەكانیــش بەپێــی ئەنجامەكانــی ئــەم خشــتەیە، دەردەكەوێــت بەرزتریــن ئاســت تایبــەت بــە بڕگەكانــی »رۆڵــی میدیــای 

نــوێ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان« بڕگــەی )پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وادەكات لــە هــەواڵ و ڕووداوەكانــی 

كوردســتان بەئاگابــم(ە، كــە بەرزتریــن ناوەنــدە ژمێرەیــی هەیــە بــە بــەراورد بــە بڕگەكانــی دیكــە بریتییــە لــە )٤.٢٢(، 

ــەواو هــاوڕام(، هەروەهــا الدانــی پێوانەیــی  ــە )ت ــە ل ــرەی )مقایــس لیــكارت خامســی( بریتیی ــە گوێ ــەو ئەنجامــەش ب ئ

بریتییــە )٠.٥٨( و گرنگغــی ڕێژەییەكــەی بریتییــە لــە )٨٤.٤٢٪(، هەروەهــا نزمرتیــن ئاســتی بڕگەكانــی تایبــەت بــە رۆڵــی 

میدیــای نــوێ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان بڕگــەی )هەمــوو ئــەو زانیاریانــەی لــە پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی 

ــە )٢.٢٥(،   ــە ل ــی بریتیی ــدە ژمێرەی ــت ناوەن ــەوە راســت و درووســن(ە، دەردەكەوێ ــەكان باڵودەكرێن ــە تەلەفزیۆن كەناڵ

ئــەو ئەنجامــەش بــە گوێــرەی )مقایــس لیــكارت خامســی( بریتییــە لــە )هاوڕانیــم(، ، هەروەهــا الدانــی پێوانەیــی بریتییــە 

ــە )١.٨٩٪(,  ــە ل ــە كاتێكــدا بەڕێــژەی )تــەواو هــاوڕام(  بریتیی ــە )٤٤.٩٢٪(، ل ــە ل )١.٠٤( وە گرنگیــی ڕێژەیەكــەی بریتیی

ــچ  ــە )٤٥.٤٣٪( وە )هی ــە ل ــم( بریتیی ــە )١٣.٥٦٪(، )هاوڕانی ــە ل ــم( بریتیی ــە )١٤.٨٣٪( وە )نازان ــە ل وە )هــاوڕام( بریتیی

ــژەی )٢٤.٢٩٪(. ــم( بەڕێ هاوڕانی

خشتەی )٩( بڕگەکانی تایبەت بە بازاڕداریی سیاسی بۆ حیزیە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ڕووندەکاتەوە.

بە بازاڕگەی سیاسی

 هیچ
 هاوڕا
نیم

 هاوڕا
نیم

هاوڕامنازانم
 تەواو
هاوڕام

MeanS.D% RI
Re-
sults

Sort

ژژژژژ
ناوەندە

 ژمێریاری

الدانی

 پێوانەی

گرنگیی

 
رێژەیی

ڕیزبەندیئەنجام
%%%%%

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان وادەكات
 هەنگاو و كاری داهاتووی حیزب
و كەسایەتییە سیاسییەكان بزانم

8643016748
4هاوڕام3.581.0571.55

2.5220.199.4652.6815.14

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان هۆكارێكی
 باشن بۆ دەرخستنی رووی
 راستەقینەی كەسایەتییە

.سیاسییەكان

25884012836

11نازانم3.201.1963.91
7.8927.7612.6240.3811.36

 كەسایەتییە سیاسییەكان پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكان بۆ بەهێزكردنی

.پێگەی خۆیان بەكاردەهێنن

10826173100
1هاوڕام4.090.8881.77

3.152.528.2054.5731.55

 حیزبە سیاسییەكان توانیویانە
 بەشێوەیەكی درووست پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكان لە پرۆسەی

.بازاڕداریی سیاسیی بەكاربهێنن

20925510941

10نازانم3.191.1763.72
6.3129.0217.3534.3812.93
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 حیزبە سیاسییەكان نەیانتوانیوە
 بەشێوەیەكی درووست پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكان لە پرۆسەی

.بازاڕداریی سیاسیی بەكاربهێنن

21586413341

8نازانم3.361.1267.26
6.6218.3020.1941.9612.93

 بۆ ئاگاداربوون لە بۆچوون و
 زانینی رایگشتیی سەبارەت

 بە حیزبەكەم، پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە

تەلەفزیۆنەكان بەكاردەهێنم

16332519647

5هاوڕام3.711.0174.20
5.0510.417.8961.8314.83

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان زانیاریی بەها

 بەرزیان سەبارەت بە كاروباری
.سیاسیی پێشكەشكردووە

111117110915

15نازانم3.021.0160.38
3.4735.0222.4034.384.73

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان زانیاریی

 تێروتەسەلیان سەبارەت بە
.حيزبەكان پێشكەشكردووە

141206110913

16نازانم2.961.0359.18
4.4237.8519.2434.384.10

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان هەوڵدەدەن بۆ

 مەرامی سیاسی تێروانینی خەڵك
 بۆ پرسە سیاسییەكان بەالڕێدا

.بەرن

5196615968

3هاوڕام3.840.8876.78
1.585.9920.8250.1621.45

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان بەشداربوون لە
 بانگهێشتكردن و ساردكردنەوەی
 خەڵك بۆ بەشداریینەكردنیان لە

.پرۆسەی هەڵبژاردنەكان

9966411434

9نازانم3.211.0864.29
2.8430.2820.1935.9610.73

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان رۆڵێكی كارا

 دەبینن لە ناساندنی كاندید و
 گەیاندنی پەیامی حيزبەكان
 لە كاتی هەڵمەتی بانگەشەی

.هەڵبژاردن

7253718266

2هاوڕام3.870.9177.35
2.217.8911.6757.4120.82

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان هیچ رۆڵێكیان

 نیە لە كاتی هەڵمەتی بانگەشەی
 هەڵبژاردن، بۆ سەركەوتنی لیست
.و كاندیدی قەوارە سیاسییەكان

64162392923

2.321.1246.44
 هاوڕا
نیم

19
20.1951.1012.309.157.26

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكانی كەناڵە
 تەلەفزیۆنەكان دەتوانن كۆنرتۆڵی

 رەفتاری دەنگدەران بكەن
.لەكاتی پرۆسەی هەڵبژاردنەكان

197210010224

14نازانم3.131.0462.52
5.9922.7131.5532.187.57

 حیزبە سیاسییەكان لە گرنگیی
 بازاڕداریی سیاسیی تێنەگەشتوون

و گرنگیی پێنادەن

14897011727
12نازانم3.171.0763.41

4.4228.0822.0836.918.52
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 حیزبە سیاسییەكان نەیانتوانیوە
 گرنگیی بە پرۆسەی بازاڕداریی
 سیاسیی بدەن، بۆ رەوایەتییدان
 بە خۆیان و پەیام و سەركردە

.سیاسییەكانیان

8796911744

7نازانم3.351.0866.94
2.5224.9221.7736.9113.88

 پێگە ئەلیكرۆنییەكان بە
 ئەندازەی خودی كەناڵە

 تەلەفزیۆنییەكان رۆڵیان نییە لە
 بازاڕداریی سیاسیدا بۆ حيزبە

.سیاسییەكان

211075011227

14نازانم3.051.1461.07
6.6233.7515.7735.338.52

 حیزبە سیاسییەكان لە رێگەی
 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان كاریگەریی

 لەسەر ویژدان و سۆزیی
دەنگدەران درووستدەكەن

2324719640

4هاوڕام3.760.8275.14
0.6310.0914.8361.8312.62

 پێگەی ئەلیكرتۆنیی كەناڵە
 تەلەفزیۆنییەكان ئاستی متامنەی

 حيزبە سیاسییەكانی الی
.هاواڵتیان بەرزكردۆتەوە

17111967320

18نازانم2.901.0257.98
5.3635.0230.2823.036.31

 بەهۆی هەواڵی هەڵە
 و چەواشەكارانەی پێگە
 ئەلیكرتۆنییەكان ئاستی

 متامنەی دەنگدەران بە حيزبە
.سیاسییەكان الواز بووە

12656212157

6هاوڕام3.461.1269.21
3.7920.5019.5638.1717.98

 پێگە ئەلیكرتۆنییەكان بەشدار
 بوون لە بەرزكردنەوەی هەستی
 نەتەوایەتی دەنگدەران و زیاتر

 پشت بە پەیامی حيزبەكان
.دەبەسنت

29106717635

17نازانم2.941.1858.86
9.1533.4422.4023.9711.04

كۆی گشتیی
332153711432522806

نازانم3.301.0566.10
5.2424.2418.0339.7812.71

بەپێــی ئەنجامــی خشــتەی ژمــارە )٩(، دوای هەاڵوێركردنــی داتــاو زانیارییــەكان بەشــێوەیەكی دەردەكەوێــت، ئاســتی تایبــەت 

ــە )٣.٣٠(  ــە ل ــی بریتیی ــدە ژمێرەی ــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان« ناوەن ــۆ حیزی ــی سیاســیی ب ــی »بازاڕداری ــە بڕگەكان ب

ئــەو ئەنجامــەش بــە گوێــرەی )مقیــاس لیــكارت خامســی( بریتییــە لــە )نازانــم(، هەروەهــا الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )١.٠٥( 

گرنگیــی ڕێژەییەكــەی بریتییــە لــە )٦٦.١٠٪( لــە كاتێكــدا بەڕێــژەی )تــەواو هــاوڕام( بریتییــە لــە )١٢.٧١٪(، )هــاوڕام( بریتییــە 

لــە )٣٩.٧٨٪(، )نازانــم( بریتییــە لــە )١٨.٠٣٪(، )هاوڕانیــم( بریتییــە لــە )٢٤.٢٤٪(، )هیــچ هاوڕانیــم( بەڕێــژەی )٥.٢٤٪( دێــت. 

بــەو پێیــەش زیاتــر لــە نیــوەی ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان 

كاردەكــەن، تێگەیشــتنیان بــۆ زانســتی بازاڕداریــی سیاســیی و رۆڵــی لــە بەرەوپێشــردن و گەشــەكردنی حيزبــە سیاســییەكان نییــە، 

ئــەوەش بەهــۆی ئەوەوەیــە كــە زانســتی بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ هەرێمــی كوردســتان تارادەیــەك نوێیــە و حيزبــە سیاســییەكان 

بــەش یــان دامەزراوەیەكــی تایبــەت بــە بازاڕداریــی سیاســییان نییــە.

ــی  ــە بڕگەكان ــەت ب ــتی تایب ــن ئاس ــت بەرزتری ــتەیە، دەردەكەوێ ــەم خش ــی ئ ــی ئەنجامەكان ــش بەپێ ــە بڕگەكانی ــەبارەت ب س

بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان بڕگــەی )كەســایەتییە سیاســییەكان پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان 

بــۆ بەهێزكردنــی پێگــەی خۆیــان بەكاردەهێنــن(ە كــە لــە پلــەی یەكەمــدا دێــت، ناوەنــدە ژمێرەییەكــەی بریتییــە لــە)٤.٠٩( ئــەو 
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ئەنجامــەش بــە گوێــرەی )مقایــس لیــكارت خامســی( بریتییــە لــە )هــاوڕام(، وە الدانــی پێوانەیــی بریتییــە لــە )٠.٨٨(، هەروەهــا 

گرنگیــی ڕێژەییەكــەی بریتییــە لــە )٨١.٧٧٪(، لەكاتێكــدا بەڕێــژەی )تــەواو هــاوڕام( بریتییــە لــە )٣١.٥٥٪(، وە )هــاوڕام( بریتییــە 

ــژەی )٣.١٥٪(. ــم( بەڕێ ــچ هاوڕانی ــە )٢.٥٢٪( وە )هی ــە ل ــم( بریتیی ــە )٨.٢٠٪(، )هاوڕانی ــە ل ــم( بریتیی ــە )٥٤.٥٧٪( وە )نازان ل

ــتان«  ــی كوردس ــییەكانی هەرێم ــە سیاس ــۆ حیزی ــیی ب ــی سیاس ــی  »بازاڕداری ــە بڕگەكان ــەت ب ــتی تایب ــن ئاس ــا نزمرتی هەروەه

ــژاردن،  ــی بانگەشــەی هەڵب ــی هەڵمەت ــە كات ــە ل ــان نیی ــچ رۆڵێكی ــەكان هی ــە تەلەفزیۆن ــی كەناڵ بڕگــەی )پێگــە ئەلیكرتۆنییەكان

بــۆ ســەركەوتنی لیســت و كاندیــدی قــەوارە سیاســییەكان(ە، كــە ناوەنــدە ژمێرەیــی بریتییــە )٢.٣٢( ئــەو ئەنجامــە بریتییــە لــە 

ــە كاتێكــدا بەڕێــژەی )تــەواو  ــە )٤٦.٤٤٪( ل ــە ل )هاوڕانیــم(، الدانــی پێوانەیــی بریتییــە )١.١٢( وە گرنگیــی ڕێژەییەكــەی بریتیی

ــە  ــە ل ــم( بریتیی ــە )١٢.٣٪(, )هاوڕانی ــە ل ــم( بریتیی ــە )٩.١٥٪( وە )نازان ــە ل ــە )٧.٢٦٪(, وە )هــاوڕام( بریتیی ــە ل هــاوڕام( بریتیی

ــژەی )٢٠.١٩٪(. ــم( بەڕێ ــچ هاوڕانی )٥١.١٪( وە )هی

خشتەی )١٠( داخڵکردنی داتا و بڕگەکان بۆ ناو پرۆگرامی )SPSS(  و پێوانەی لیکەرتی پێنجی رووندەکاتەوە.

Codeئەنجامناوەندە ژمێرەییپێوەر

هیچ هاوڕانیم1.0 – 1.79هیچ هاوڕانیم1

هاوڕانیم1.80 – 2.59هاوڕانیم2

نازانم2.60 – 3.39نازانم3

هاوڕام3.40 – 4.19هاوڕام4

تەواو هاوڕام4.20 – 5.0 تەواو هاوڕام5

خشــتەی )١٠( روونیدەکاتــەوە، لــە خشــتەکانی ژمــارە ٨ و ٩ )پێوانــەی لیکەرتــی پێنجــی( بەکارهێــراوە، بــۆ داخڵکردنــی 

داتــا و بڕگەکانیــش بــۆ نــاو پرۆگرامــی )SPSS(، )هیــچ هاوڕانیــم( کــۆدی ژمــارە )١(ی پێــدراوە، )هاوڕانیــم( کــۆدی ژمــارە 

)٢(ی پیــدراوە، )نازانــم( کــۆدی ژمــارە )٣(ی پیــدراوە، )هــاوڕام( کــۆدی ژمــارە )٤(ی پیــدراوە، )تــەواو هــاوڕام( کــۆدی 

ــە ١.٨٠-٢.٥٩ =  ــم(، )ل ــچ هاوڕانی ــە ١-١.٧٩ = هی ــی پێنجــی( )ل ــەی لیکەرت ــرەی  )پێوان ــە گوێ ــدراوە. ب ــارە )٤(ی پی ژم

هاوڕانیــم(، )لــە ٢.٦٠ – ٣.٣٩ = نازانــم(، )٣.٤٠ – ٤.١٩ = هــاوڕام(، )لــە ٤.٢٠ – ٥.٠ = تــەواو هــاوڕام(.

سەملاندنی گریامنەکانی توێژینەوە

گریامنــەی یەکەم:پەیوەندیــی ئامــاژەی ئاماریــی لــە نێــوان بەكارهێنانــی پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنــەكان 

لەالیــەن حیزبــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان و بازاڕداریــی سیاســیی هەیــە.

خشــتەی )١١( پەیوەندیــی نێــوان میدیــای نــوێ و  بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان 

روون دەکاتــەوە.

بازاڕداریی سیاسییگۆڕاوەکان

ئاستی بەڵگەداری ) الدالة االحصائية )P-value (  )پەیوەندیی )االرتباط(

0.6350.000میدیای نوێ

خشــتەی )١١( پەیوەندیــی نێــوان میدیــای نــوێ لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان 

ــی  ــوێ و  بازاڕداری ــای ن ــوان )میدی ــە نێ ــە ل ــەداری هەی ــی بەڵگ ــی ئاماری ــت پەیوەندییەک ــەوە: دەردەکەوێ روون دەکات
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سیاســیی(، کــە بەهاکــەی دەکاتــە )٠.٦٣٥(،  ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت پەیوەندییەکــی ئاماریــی راســتەوانەی بەهێــز 

هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و بازاڕداریــی سیاســیی(، هەرەوەهــا پەیوەندییەکــی بەڵگــەدارە، لەبەرئــەوەی )ئاســتی 

ــە بەهــای پەیوەندیــی گۆڕاوەکان)قيمــة معامــل  ــۆ تێگەیشــن ل ــە بەهــای )٠.٠٥(، ب بەڵگــەداریP-value- ( بچوکــرتە ل

االرتبــاط( بــە خشــتەیەک لــە خــوارەوە روونکراوەتــەوە بڕوانــە خشــتەی ژمــارە )١٢(. لەســەر ئــەو بنەمایــەش پەیوەندیــی 

ــە  نێــوان  بەکارهێنانــی میدیــای نــوێ لەالیــەن حیزبــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان  ئامــاژەی ئاماریــی هەیــە ل

ــە  ــی کەناڵ ــە ئەلیکرتۆنییەکان ــوێ پێگ ــای ن ــە میدی ــی ب ــییەکان گرنگی ــە سیاس ــر حیزب ــا زیات ــیی، ت ــی سیاس و  بازاڕداری

ــر  ــە شــێوەیەکی درووســت بــەکاری بهێنــن بازاڕداریــی سیاســیی ســەرکەوتووتر و کاریگەرت تەلەفزیۆنیــەکان بــدەن و ب

دەبێــت.

خشتەی )١٢( بەهای پەیوەندی گۆڕاوەکان )قيمة معامل االرتباط( رووندەکاتەوە

ئةنجام ثةيوةنديبةهاي ثةيوةندي ئةنجام ثةيوةنديبةهاي ثةيوةندي 

ثةيوةنديةيك ثيَضةوانةي الوازة -0.1  بؤ -0.5ثةيوةنديةيك راستةوانةي الوازة 0.1  بؤ 0.5

ثةيوةنديةيك ثيَضةوانةي بةهيَزة-0.5  بؤ -0.9ثةيوةنديةيك راستةوانةي بةهيَزة0.5  بؤ 0.9

خشتەی )١٣( رۆڵی میدیای نوێ لە بازاڕداریی سیاسیی بۆ حیزیە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ڕووندەکاتەوە

 منوذج
Model

املعلامت

B

تاقیکردنەوەی 
ت

ئاستی 
بەڵگەداری

معامل 
التحدید

)ANOVA Table )F-test

درجە 
الحریە

بەهای تاقیکردنەوەی ف

T )اختبار(

T-test

)الداللە( 
.Sig

R2
D.FF قيمة

1.3439.9310.000جێگیر )ثابت(

0.404

1213.288

میدیای نوێ
0.54514.6040.000

)الداللە( 3150.000
.Sig

ــە  ــۆ حیزیــە سیاســیەکانی هەرێمــی کوردســتان روون دەکاتــەوە ل ــە بازاڕداریــی سیاســیی ب ــای نــوێ ل خشــتەی )١٣( رۆڵــی میدی

ــەوە  ــی دەکات ــەوەی ف )ANOVA Table -F-Test(: روون ــرەی بەهــای تاقیکردن ــی )Regression Model(، بەگوێ ــەی مۆدێل ڕێگ

ــەداری   ــە ئاســتی بەڵگ ــرتە ل ــەداری )Sig.( بچوک ــە ئاســتی بەڵگ ــی )Regression Model( چونک ــۆ مۆدێل ــە گونجــاوە ب ــەم داتای ئ

ــوي( ی )٠.٠٥(. ــتوى املعن )مس

ــەداری  ــتی بەڵگ ــای ئاس ــا بەه ــە )١٤.٦٠٤( هەروەه ــوێ( دەکات ــای ن ــۆ )میدی ــەوەی ت( ب ــەوەی )تاقیکردن ــرەی تاقیکردن  بەگوێ

ــە سیاســیەکانی هەرێمــی کوردســتان(  ــۆ حیزی ــە )بازاڕداریــی سیاســیی ب ــە ل ــی هەی ــای نــوێ) رۆڵ )٠.٠٠٠(  دەردەکەوێــت (میدی

لەبــەر ئــەوەی ئاســتی بەڵگــەداری )Sig.( بچوکــرتە لــە )٠.٠٥( ، کەواتــە میدیــای نــوێ رۆڵــی هەیــە لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ 

ــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان. حیزب

ــە  ــوێ ل ــای ن ــی میدی ــژەی )٤٠.٤٪( رۆڵ ــە بەڕێ ــە )٠.٤٠٤( وات ــە دەکات ــد R٢-( ک ــل التحدی ــای )معام ــرەی بەه ــا بەگوێ هەروەه

بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان ڕەنــگ دەداتــەوە، بەواتایەکــی تــر میدیــای نــوێ )٤٠.٤٪( رۆڵــی 

هەیــە لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان، هەروەهــا ١٠٠ - ٪٤٠.٤ = ٪٥٩.٦(٪( واتــە بەڕێــژەی 

)٪٣٦.٩( بــۆ هۆکاریــرت دەگەرێتــەوە کــە رۆڵیــان هەیــە لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حیزیــە سیاســیەکانی هەرێمــی کوردســتان.
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دەرەنجامدەرەنجام
ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان كاردەكــەن، بــە رێــژەی 

)٥٩.٩٪( تــا رادەیــەك پێگــە ئەلیكرتۆنییەكانــی كەناڵــە تەلەفزیۆنییــەكان بەكاردەهێنــن.

ســەیركردنی بابەتــە كۆمەاڵیەتییــەكان الی كادرانــی هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان بــە رێــژەی )٤٤.٥٪(  

لــە پلــەی یەکەمــدا دێــت، بــە دوای ئــەودا موزیــك و فیلــم، دواتریــش بابەتــی سیاســیی دێــت.

زۆرینــەی ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان كاردەكــەن 

بــە رێــژەی )٥٨.٧٪( پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك بــۆ دەوڵەمەندكردنــی زانیارییەكانیــان دەربــارەی 

ــن. ــەت بەكاردەهێن سیاس

بــە رێــژەی )٤٧.٣٪( ئــەو كەســانەی لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان 

كاردەكــەن تــا رادەیــەك پشــت بــە پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان دەبەســن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی.

لــە هەرێمــی كوردســتان بەکارهێنانــی پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان بــۆ مەبەســتی )ئاراســتەی سیاســیی( بــە رێــژەی )٤٥.٧٪( لە 

پلــەی یەكەمــدا دێــت، دواتــر ئاراســتەی )ئاراســتەی بازرگانیــی( ، پاشــان )ئاراســتەی هونەریــی( بەدوایــدا ئاراســتەکانی 

)كۆمەاڵیەتیــی( و )ئاینیــی( دێــت.

ــییەكان  ــە سیاس ــی حيزب ــژاردن و راگەیاندن ــە هەڵب ــت ب ــی پەیوەس ــە لــە دامەزراوەكان ــەو كەســانەی ك زۆرینــەی ئ

كاردەكــەن، بــە رێــژەی )٥٤.٣٪( پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان وەك ســەرچاوەیەك دەبینــن بــۆ بازاڕداریــی سیاســیی.

رێــژەی  )٧٢.٠٦٪(ی بەرتوێــژان، هــاوڕان لەســەر ئــەوەی میدیــای نــوێ  و بــە دیاریكراویــش پێگــە ئەلیكرتۆنییــەكان لــە 

ئاســتێكی بــەرزدا رۆڵیــان هەیــە لــە بازاڕداریــی سیاســیی بــۆ حيزبــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان.

ــە سیاســییەكان  ــی حيزب ــژاردن و راگەیاندن ــە هەڵب ــی پەیوەســت ب ــە دامەزراوەكان ــەو كەســانەی ل ــژەی  )٦٦.١٠٪( ئ رێ

كاردەكــەن، تێگەیشــتنیان بــۆ زانســتی بازاڕداریــی سیاســیی و رۆڵــی لە بەرەوپێشــردن و گەشــەكردنی حيزبە سیاســییەكان 

. نییە

پەیوەندییەکــی ئاماریــی بەڵگــەداری هەیــە لــە نێــوان )میدیــای نــوێ و  بازاڕداریــی سیاســیی(، کــە بەهاکــەی دەکاتــە 

ــی  ــە ئەلیکرتۆنییەکان ــوێ پێگ ــای ن ــە میدی ــی ب ــە سیاســییەکان گرنگی ــر حیزب ــا زیات ــەش ت ــەو بنەمای )٠.٦٣٥(، لەســەر ئ

ــەرکەوتووتر و  ــیی س ــی سیاس ــن بازاڕداری ــەکاری بهێن ــت ب ــێوەیەکی درووس ــە ش ــدەن و ب ــەکان ب ــە تەلەفزیۆنی کەناڵ

ــت. ــر دەبێ کاریگەرت

میدیــای نــوێ و پێگــە ئەلیکرتۆنییــەکان بــە رێــژەی )٤٠.٤٪( رۆڵــی هەیــە لــە بازاڕداریی سیاســیی بــۆ حیزیە سیاســییەکانی 

هەرێمــی کوردســتان، بەڕێــژەی )٪٣٦.٩( بــۆ هــۆکاری تــر دەگەڕێتــەوە کــە رۆڵیــان هەیە لــە بازاڕداریی سیاســیی.

دووەم/ پێشنیار و راسپاردەكان

دوای خســتنەڕووی دیارتریــن دەرەنجامەكانــی توێژینــەوە، توێــژەر بە پێویســتی دەزانێت چەند پێشــنیار  و راســپاردەیەك 

بخاتــەڕوو، تاوەكــو حيزبــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان و توێژەرانــی بــواری میدیا و سیاســەت ســوودی لێببینن: 

ــە  ــەن حيزب ــاوە لەالی ــەی میدی ــە ڕێگ ــیی ل ــی سیاس ــێوازی بازاڕداری ــك و ش ــەر تەكنی ــەوە لەس ــی توێژین جێبەجێکردن

سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان.

كردنــەوە و دامەزراندنــی بەشــی تایبــەت بــە بازاڕداریــی سیاســیی لەالیــەن حيزبــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان، 

لــە پێنــاو بــرەودان بــە خۆیــان و پەیــام و ســەركردە سیاســییەكانیان.
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ئاشــناكردنی كادرانــی پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان بــە بازاڕداریــی سیاســیی و 

ــی  ــە دامەزراوەكان ــەو كەســانەی ل ــوەی ئ ــە نی ــر ل ــە زیات ــەم توێژنیەوەی ــی ئ ــی ئەنجامەكان ــی، چونكــە بەپێ تەكنیكەكان

پەیوەســت بــە هەڵبــژاردن و راگەیاندنــی حيزبــە سیاســییەكان كاردەكــەن، تێگەیشــتنیان بــۆ زانســتی بازاڕداریــی سیاســیی 

ــە. ــە سیاســییەكان نیی ــە بەرەوپێشــردن و گەشــەكردنی حيزب ــی ل و رۆڵ

بەكارهێنــان و جێبەجێكردنــی ســرتاتیژ و تەكنیكەكانــی بازاڕداریــی سیاســیی لــە كاتــی هەڵمەتەكانــی بانگەشــەی 

هەڵبــژاردن لەالیــەن حيزبــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان.

The role of new media in political marketing for political parties in the Kurdistan The role of new media in political marketing for political parties in the Kurdistan 

RegionRegion

)Websites of television channels as a case study()Websites of television channels as a case study(

AbstractAbstract

This study aims to reveal the role of new media in political marketing for political parties in the 

Kurdistan Region and to determine the extent of the use of electronic websites in political marketing 

among political parties in the Kurdistan Region. This research is a type of ”Analysis” research, using 

the ”survey” method, in this research we have used an intake survey to collect data. We purposely 

concentrated on cadres of the electoral and media bureau of all five main political parties in the 

Kurdistan Region, such as the Kurdistan Democratic Party )KDP(, the patriotic Union Kurdistan 

)PUK( and the Gorran Movement )GM(, also the other two opposition parties, such as Kurdistan 

Justice body, and Kurdistan Islamic Union. As they are political bodies and their work is derived from 

political marketing they conduct for their political parties. Our study concluded that more than half 

of those working in divisions related to elections and media agencies of a political party do not have a 

high or adequate understanding of political marketing and its role in the promotion and development 

of political parties. New media, especially digital Websites play a significant role in political marketing 

for political parties in the Kurdistan Region.

Keywords: New media, political marketing, websites, TV channels, political parties.Keywords: New media, political marketing, websites, TV channels, political parties.
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)مواقعالقنواتالتلفزيونية،دراسةحالة()مواقعالقنواتالتلفزيونية،دراسةحالة(

ملخصالبحثملخصالبحث
تهــدف هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن دور اعــالم الجديــد يف تســويق الســيايس لألحــزاب السياســية يف إقليــم كوردســتان 

وتحديــد مــدى اســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة يف مجــال التســويق الســيايس لــدى األحــزاب السياســية يف إقليــم كوردســتان. 

هــذا البحــث نــوع مــن »البحــث تحليــي«، عــن طريــق اســتخدام منهــج »املســح«، وقــد تــم اســتخدام منــاذج اســتبياين 

لجمــع املعلومــات. وعينــة البحــث عمــداً يشــمل كــوادر املكتــب االنتخــايب واإلعالمــي لجميــع األطــراف الرئيســية الخمســة 
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