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پوختەپوختە
ئــەم توێژیینەوەیــە تەرخانکــراوە بــۆ الیەنــی ئابووریــى راگەیانــدن لــە دامــەزراوە راگەیاندنەکانــی هەرێمــی کوردســتان 

ــەر  ــی ه ــی و دامەزراوی ــی و بەردەوامی ــەی هێنانەدی ــە، مای ــی تۆکم ــی ئابوورییەک ــە باربۆکردن ــۆنگەیەوە ک ــەو س دا، ل

دەســتگایەکی راگەیاندنــە. ئەمــەش لەڕێــی لێکۆڵیینــەوە و پێجــۆری هــۆکار و گرنگییەکانــی بــازاڕى راگەیاندنــەوە، 

ــۆ  ــن ب ــی( ب ــارە )حەمتی ــۆگەر و بێچ ــدن مس ــەزراوەکاىن راگەیان ــاوی دام ــی رەخس ــت هەل ــەوە بتوانرێ ــە هۆیان ــا ب هەت

فەراهمەکردنــی بوودجــەی پێویســت و بــەردەوام لــە ســااڵنی دارایــی دامەزراوەکــەدا. کۆمەڵگــەی توێژیینەوەکــە بریتییــە 

لــە ١٠ دامــەزراوەی راگەیانــدن و منوونەپشــکنیینەکەش )ســامپڵ( ١٠ بەڕێوەبــەری گشــتیی و سەرۆکبەشــەکانی کەناڵەکانە 

ــتکراوە و  ــیار و، را و بۆپچــوون درووس ــە پرس ــڕ ل ــی پ ــتەش  فۆرمێک ــەم مەبەس ــۆ ئ ــدن. ب ــتگایەکی راگەیان ــەر دەس لەه

ــداىن ســه رچاوه كانی  ــکارەکاىن خســتنەگەڕ و پەرەپێ ــی رێ ــۆ شــیکارکردنی راپرســییەکان و دیاریكردن ــراوە. ب ئاراســتەیان ک

ــە  ــە، ک ــن ئامانجــەکان ئەوەی ــە گرنگرتی ــراوه . ل ــی به كارهێ ــازی رووپێوی ــدن، رێب ــی راگەیان ــه  دامه زراوه كان ــردن ل باربۆک

تەنهــا ســەرچاوەی دارایــی دەزگاکانــی راگەیانــدن ریكالمیــی بازرگانیــی )راســتەوخۆ( و )ناراســتەوخۆ( یــە بــە رێــژەی ٤٥٪ 

کــە ئەمــە گەورەتریــن گرفتــە و کەمرتیــن بەشــداریی زیندەگیــی حوکومــەت و کۆمەڵگــە دەگەیەنێــت. زیاتــر لەمــەش، 

ــەوەى  ــو، ئ ــردن چــاالک بکــەن. بەڵک ــە حوکومــەت وەک ســەرچاوەى باربۆک ــردووە ک ــان نەک ــچ رێکارێکیشــیان بەی هیی

زیاتــر بــۆ خاوەندارێتیــی کارى لەســەر دەکرێــت پاراســتنى بەرژەوەندیــى و ئەجێنــداى کەســایەتیى سیاســیی و بازرگانیــی 

و پاشــان حزبەسیاســییەکانە کــە رێــژەی ٧٠٪ و ٣٨٪ یــەک لــەدوای یــەک،  هەرچیــی متامنکــردن بێــت لەســەر هاوکاریــی 

بــە هەمــوو رەهەندەکانییــەوە وەک وەرگــران )٢٤٪(  و کەســایەتیی سیاســیی و بازرگانیــی )١٦٪( و کۆمپانیــاکان )١٦٪( 

ــداریی  ــییەکان و بەش ــە و فرۆش ــی بەرنام ــن. هەرچی ــەندن نیی ــوون و برەوس ــی بەردەوامب ــەی دڵنیای ــن و مای زۆر کەم

یوتییوبــی رێژەکانیــان زۆر نزمــن و ئومێدبەخــش نییــن. زیاتــر لــەوەش کــە بەڕێوبــەراىن دامــەزراوەکان لــە وەاڵمــى فۆرمــى 

راپرســیی دا بەیانیانکــردوە، بەرێــژەى ٤٦٪ ى دامــەزراوەکان رێــکاری پاراســتنى بەرژەوەندییــە سیاســییەکان دەگرنەبــەر، 

ــە  ــار توێژژیینەوەک ــەوە. دواج ــەم دەکات ــان ک ــەکان و پەیامەکانی ــتگا راگەیاندن ــی دەس ــە ســەربەخۆیی و ئازادی ــە ئەم ک

هەتــەرە لەســەر توێژیینــەوەی زیاتــر بــۆ بەتەنگەوەهاتنــی ئــەم کەرتــە گرنگــە، بــۆ دۆزیینــەوەی کاریگەرییەکانــی ســەر 

بوودجــە و فەراهەمکردنیــان وەک خاوەندارێتیــی و بازاڕکاریــی و کارکردنــی کەناڵەکانــی وەک یوتییــوب، کــە هەندێکیــان 

لــە توێژیینــەوەی داهاتووتــری توێــژەردا بەهەندوەرگیــراون.
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پێشەکییپێشەکیی
مشــتومڕی ئابووریــی راگەیانــدن ئەوەیــە کــە چــۆن بەڕێوەبەرانــی راگەیانــدن، ســەرچاوە داراییــەکاىن بەردەســت 

زانســتە  ئــەم  وەرگرەکانیــان،  بەســەربردنی  کات  و  زانیاریــی  پێداویســتییەکانی  دابینکردنــی  بــۆ  بەکاردەهێنــن 

بەدواداچــوون بــۆ ئــەو هۆکارانــە دەکات کــە کاریگەرییــان لەســەر بەرهەمهێنانــی خزمەتگوزاریــی و کااڵی راگەیانــدن 

و تەرخانکردنــی ئــەم بەرهەمانــە بــۆ بەکاربــردن هەیــە، دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن بــۆ باربۆکــردىن خۆیــان ســەرچاوەى 

ــنی،  ــەر. )محس ــاواز دەگرنەب ــکاری جی ــەرچاوەیەکیش رێ ــداىن هەرس ــردن و پەرەپێ ــۆ چاالکک ــن و ب ــاواز بەکاردەهێن جی

صلواتیــان، ١٣٩٤ هەتــاوى، ١١٧(

دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن لەگــەڵ بەرهەمهێنــاىن تەلەفزیۆنیــى و رادیۆیــی و چاپەمەنیــی، کار لەســەر دیجیتــاڵ میدیــا 

ــر  ــى ت ــەش رێکارگەلێک ــاد لەم ــر، زی ــاىت زیات ــتهیناىن داه ــاوی بەدەس ــەن، لەپێن ــدن دەک ــۆرى گەیان ــی جۆراوج و کەناڵ

دەگرنەبــەر بــۆ درووســتکردىن کۆمپانیــاى بەرهەمهێنــان و درووســتکردىن ریــکالم، وابەســتەیی بــە کۆمپانیــا بازرگانییــەکان 

ــڕ  ــز و پ ــردىن بەهێ ــەرچاوەى باربۆک ــردىن س ــاوی چاالکک ــە لەپێن ــەزراوەکاىن راگەیاندن ــەردەم دام ــرى ب ــى ت بژاردەیەک

ــی: ٥٢( ــی، ٢٠١٤ زاین ــەت. )کاف دەرام

ــە باســکردىن ئابووریــی راگەیانــدن و خســتنەکارى ســەرچاوەکانی باربۆکــردن دا، کــە  پرســیارگەلێکی بنەڕەتیــی هــەن ل

هەمیشــە توێــژەران ئاڕاســتەدەکەن. لەوانــە، ئایــا دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن کام رێــکار بگرێتەبــەر بــۆ ئــەوەى دەرگاى 

ســەرچاوەکانی باربۆکــردن بــە روویــدا بکرێنــەوە، چــۆن بینەرێکــی زۆرتــر بــۆ الی خۆیانــدا رابکێشــێت؟ چــۆن کێشــە 

داراییەکانــی چارەســەر بــکات؟ 

ــدن دا  ــاىن راگەیان ــەى بەرهەمهێن ــە پرۆس ــدن ل ــەزراوەکاىن راگەیان ــە دام ــەى ک ــەو رێکاران ــەن ئ ــت کامان ــە بزانرێ گرنگ

دەیانگرێتەبــەر بــۆ چاالککــردن و پەرەپێــداىن ســەرچاوەکاىن باربۆکــردىن وەک )ریــکالم، خاوەندارێتیــى، فرۆشــتنى 

بەرهــەم، هــاوکار کەســایەتیى سیاســیی و بازرگانیــى، هاوکارىــی هاواڵتیــان (. ئەمــەش بــە ئامادەکــردىن فۆرمێکــى تایبــەت 

ــەراىن  ــەرە گشــتییەکان و بەڕێوەب ــەن بەرێوەب ــەوەى لەالی ــدن و پرکردن ــەزراوەى راگەیان و دابەشــکردىن بەســەر ١٠ دام

بــەش و کەناڵــەکاىن ئــەو دامەزراوانــە، جگــە لــەوەى ســەرچاوە بەکارهاتــووەکاىن باربۆکــردن لــە دامەزراوەکــەدا 

خراونەتــەڕوو، رێــکارەکاىن خســتنەکارى ئــەو ســەرچاوانەش بەیانکــراون و پلەبەندییــان بــۆ کــراوە، هەتــا بزانرێــت بــۆ 

ــەر. ــۆ خســتنەکارى دەگیرێنەب ــە ب ــەن ک ــە کامان ــەو رێکاران ــن ئ هــەر ســەرچاوەیەک گرنگرتی

بەشــی یەکەمــى ئــەم توێژینەوەیــە الیــەىن میتــۆدى توێژینەوەکــە دیاریــدەکات و، بەشــی دووەمیــش الیــەىن تیۆرییــە کــە 

پێکدێــت لــە ناســاندىن ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن لــە ســەرچاوە زانســتییەکان دا. بەشــی ســێیەمیش خســتنەڕووى ئــەو 

زانیارییانەیــە کــە لــە ئاکامــى فۆرمــى تایبــەت بــۆ دامــەزراوەکاىن راگەیانــد بەدەســتخراون بــۆ دیاریکــردىن ریــکارەکاىن 

خســتنەکار و پەرەپێــداىن ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن.

بەشییەکەم:چوارچێوهیمیتۆدیتوێژینهوهكهبەشییەکەم:چوارچێوهیمیتۆدیتوێژینهوهكه
١١. تایبەمتەندییەکانی توێژیینەوەکە . تایبەمتەندییەکانی توێژیینەوەکە 

ــەو  ــتە ئ ــت، پێویس ــەوە بێ ــۆرەکاىن باربۆکردن ــەرچاوە جۆربەج ــەدوای س ــدن ب ــی راگەیان ــەوەى دامەزراوەیەک ــش ئ پێ

رێکارانــە بدۆزێتــەوە کــە چــۆن بتوانێــت هەریــەک لــەو ســەرچاوانەى کــە راگەیانــدن دەتوانێــت بــۆ باربۆکــردن بەکاریان 

بهێنیــت و پەرەیــان پێبــدات و بیانخاتەگــەڕ. ســەرچاوەگەلێک لــە بــازاڕى راگەیانــدن دا هــەن و رۆژ بەرۆژیــش بەهــۆی 
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ــرەوەن و  ــەدواى وەرگ ــازاڕدا ب ــو ب ــش لەنێ ــازاڕ، راگەیاندنەکانی ــو ب ــە نێ ــوێ دێن ــەوە ســەرچاوەى ن ــە خێراکان گۆرانکاریی

خواســتى خســتنەکارى ئــەو ســەرچاوانەیان هەیــە، کێشــەى توێژینەوەکــە لــەوەدا دەردەکەوێــت کــە دامەزراوەیەکــى 

ــش زۆرن و پێویســتیان  ــە، رێکارەکانی ــاواز هەی ــکاری جی ــە رێ ــۆ خســتنەکارى ســەرچاوەیەک پێویســتیی ب ــدن ب راگەیان

ــە  ــدن ل ــدارن، راگەیان ــدن پەیوەندیی ــە، زۆرێکیشــیان لەگــەڵ بەرهەمــەکاىن راگەیان ــردن و خســتنەکار هەی ــەى پێ ــە پ ب

پرۆســەى بەرهەمهێنانــدا پێویســتە پــەى بــەو رێکارانــە بەرێــت و، گرنگــە ئامانــج و بایەخــی توێژژینەوەکــە هەبــن بــۆ 

گرتنەخــۆی کێشــەکان، لەوانــە: 

+ خســتنه ڕووی رێــکارە پێویســتەکاىن خســتنەکار و پەرەپێــداىن هەریــەک لەســەرچاوەى باربۆکــردىن دامــه زراوه ی راگەیانــدن 

لــە هەرێمــى کوردســتاندا.

ــە  ــدن ل ــەزراوەى راگەیان ــە دام ــەرچاوانەى، ک ــەو س ــەک ل ــتنەگەڕی هەری ــۆ خس ــکار ب ــن رێ ــن و کاراتری ــینی گرنگرتی + ناس

ــدا. ــە ئابووریی ــتێت ل ــتی پێدەبەس ــتان پش ــى کوردس هەرێم

+ خســتنه ڕووی راده ی به كارهێنانــی ئــەو رێکارانــە بــۆ خســتنەگەڕی ســەرچاوەى باربۆکــردن لــە دامــه زراوه ی راگەیانــدىن لــە 

ــتان دا. ــی كوردس هه رێم

بایەخى ئەم توێژینەوەیەش لە چەند روانگەیەکەوە دەتوانرێت بخریتەڕوو، بەم شیوەیە:

+ بایەخــى زانســتیی: كاركردنێكــی زانســتییه  بــۆ دیاریکردنــی رێــکارەکاىن باربۆکــردن و پــەرەدان بــە ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن 

لــە دامــەزراوەى راگەیانــدن دا، کــە الیەنێکــى گرنگــی ئابوورىــی راگەیانــدن لەخۆدەگرێــت. ئــەم جــۆرە توێژینەوانــە به زمانــی 

ــدن و زانســتی  ــو زانســتیی راگەیان ــه  نێ ــە ســەرەتادایە، ل ــدا ل ــدا کارکــردن تیایان ــده  زانســتییه  كوردییه كان ــه  ناوه ن كوردیــی و ل

ئابووریــی دا، لــه  كاتێكــدا لــەڕووى ئابوورییــەوە ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن لــه  گه شــه داندان  و رێــکارى زیاتــر دێنــە بــەردەم 

و کاریــان لەســەر دەکریــت.

ــده   ــت، هێن ــتیدا بێ ــه ڕ و له به رده س ــر بخاته گ ــی زیات ــه رچاوه ی دارای ــت س ــدن بتوانێ ــدە راگەیان ــی: چه ن ــى پراكتیكی + بایەخ

لــه كاری بەرهەمهێنانــدا به هێزتــر و ته مــه ن درێژتــر ده بێــت، بۆیــه  لــه ڕووی پراكتیكییــه وه  هانــی دامه زراوه كانــی راگەیانــدن 

ده دات بــۆ كاركــردن له ســه ر خســتنه گەڕی ســه رچاوه ی نــوێ و زیاتــر و  پەرەپێــدان بــەو ســه رچاوانه ی كــه  لــه  بــازاڕی 

ــه ن. ــدن دا ه راگه یان

- بایەخــى توێژینــه وه  بــۆ دامه زراوه كانــی راگەیانــدن: گرنــگ و بایەخــدارە کــە بزانرێــت ئــەو رێکارانــە کامانــەن کــە 

ســەرچاوەکان دەخەنــەکار، یــان ســەرچاوە دارییەکــەى بەهیزتــر دەکــەن بــە بەرهەمهێنــاىن راگەیانــدن، ئــەم توێژینەوەیــەش 

ــدن  ــی راگەیان ــۆ دامەزراوەیەک ــردن ب ــەرچاوەکاىن باربۆک ــە دەکات کەس ــەو رێکاران ــتنەڕووى ئ ــن و خس ــەر دەرخس کار لەس

ــەکار. دەخەن

بەاڵم ئەم کێشە و بایەخانە بە پرسیارگەلێک دێنەڕوو، کە بتوانن راپرسییەکان تاوتوێ بکەن، لەوانە:

+ ئــەو رێکارانــە کامانــەن کــە دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن لــە هەرێمــى کوردســتان دەیگرنەبــەر بــۆ خســتنەگەڕ و پەرەپێــداىن 

هەریــەک لــەو ســەرچاوانەى کــە دەبــن بــە ســەرچاوەى باربۆکــردىن دامەزراوەکــە؟

+ ئایــا ئــەو رێکارانــەى کــە لــە بــازاڕى راگەیانــدن دا بــۆ خســتنەگەڕى هــەر ســەرچاوەیەکى باربۆکــردن پێویســن و خواســتى 

وەرگرانیــان لەســەرە لــە دامــەزراوەى راگەیــاىن کوردیــی دا کاریــان لەســەر دەکریــت؟

+ بــۆ هەریەکــە لــە ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن، بەهێزتریــن و کاراتریــن رێکارى خســتنەگەڕ و پەرەپێــداىن ســەرچاوەى باربۆکردن 

کامانــەن و چــۆن پێویســتە ئــەو رێــکارە بگیرێتەبەر؟
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٢٢-میکانیزمی توێژیینەوە:-میکانیزمی توێژیینەوە:

ئــه م توێژینه وه یــه  لــه  جــۆری توێژینــه وه ی وه ســفییه ، ئامانجــی خســتنه ڕووی ئــه و رێکارانەیــە کــە پێویســن بۆ خســتنەگەڕ 

و پەرەپێــداىن ســه رچاوه کاىن باربۆکــردن لــە دامه زراوه كانــی راگەیانــدىن  هه رێمــی كوردســتان.

هەروەهــا توێــژە ر رێبــازی رووپێویــی به كارهێنــاوه  بــۆ دیاریكردنــی رێــکارەکاىن خســتنەگەڕ و پەرەپێــداىن ســه رچاوه كانی 

باربۆکــردن لــه  دامه زراوه كانــی راگەیانــدن و، بەتایبەتــی ئــەو ســه رچاوانه ی كــه  وه ك ســه رچاوه ی داهاتــی خۆیــان 

ــەی  ــتە، كۆمه ڵگ ــەم مەبەس ــۆ ئ ــت. ب ــاىت پێویس ــتنی داه ــۆ ده سخس ــن ب ــتیان پێده به س ــر پش ــەڕ و زیات ــتویانه ته  گ خس

توێژینه وه كــه  بریتییــه  له ســه رجه م ده ســتگا و دامه زراوه كانــی راگەیانــدن له هه رێمــی كوردســتان، بــۆ ئــەم مەبەســتەش 

فۆرمــی تایبــه ت پێکهێــراوە بــۆ ئــەوەی به ڕێوه بــه رە گشــتىیەکان و بەرپرســی بــەش و کەناڵەکــەکان   وەاڵمــی پرســیارەکانی 

نــاوی بدەنــەوە. 

ــی  ــە بایەخ ــە توێژژینەوەک ــراوە ک ــوێن و کات دان ــی و ش ــواری مرۆی ــۆ ب ــنوورێک ب ــه دا، س ــەى توێژینه وه ك ــە  کۆمەڵگ ل

ــی  ــه زراوه ى راگەیاندن ــا ١٠ دام ــە ته نه ــدن، ل ــی راگەیان ــه  دامه زراوه كان ــی ل ــااڵ و ناوه ندی ــی ب ــە به ڕێوه به ران ــدات، ک پێب

له هه رێمــی كوردســتان وه رگیــراوە بەجۆرێــک بــۆ هــەر دامەزراوەیــەک ١٠ کــەس لــە بەڕێوەبــەرە گشــتییەکان 

ــاوەی  ــە م ــەوە. ل ــان پڕکردووەت ــى توێژینەوەکەی ــراون و فۆرم ــە وەرگی ــەکان وەک منوون ــەش و کەناڵ ــەراىن ب و بەڕێوەب

نێــوان ٢٠٢٢/٣/١- ٢٠٢٢/٦/١٥، ئەمــەش منوونەیەکــى ناهەڕەمەکیــی مەبەســتدارە، ئــەو دامەزراوانــەش  خاوه نــی چەنــد 

کەناڵێکــى پەخشــن و  لــه  ســه ندیكای رۆژنامه نوســاىن کوردســتان تۆماركــراون، کەبریتیــن لــه  دامــه زراوه ی )كوردماكــس، 

ــی(  ــت، وار، K٢٤، ئامۆژگاری ــپێده ، نێ ــۆڕان، س ــا، رووداو، گ ــه ڵ، نالی كۆم

هه ڵبژاردنی منوونه ی توێژینه وه كەش بەم دیارییکراوییە ، دەکرێت چەند هۆکارێکی هەبن وەک:

ده مانگه یه نێتــه   زیاتــر  ئه مــه ش  راگه یاندنــن،  كه ناڵێكــی  چه نــد  خاوه نــی  هه ریه كــه  و  توێژینەوەکــە   منوونــەى   -

ــج. ئامان

- هه ریه كه  له  دامه زراوه كان خاوه نی تایبه مته ندیی خۆیانن كه  دەبنە منوونه یه كی بچوككراوه.

- ئــه م دامه زراوانــه ش لــه  رووی خاوه ندارێتییــه وه  هه مــوو جــۆره  خاوه نداریێتییه كانــی راگەیاندنــی كوردیــی تێــدا 

به دیده كرێــن، وه ك خاوه ندارێتیــی  )حزبیــی، ســێبه ر، كه ســیی، كۆمپانیــا، بازرگانیــی(

بــۆ دڵنیابــوون له درووســتیی و زانســتییبوونی ئامــرازی كۆكردنــه وه ی زانیاریــی تویژینه وه كــه ، توێــژە ر )فۆرمــی راپرســیی( 

ــه  بــواری راگه یانــدن و ئابووریــی١، دوای  ــه  شــاره زا و پســپۆڕان ل درووســتکردووە و  خســتوویه تییه  بــه رده م ژماره یــه ك ل

پێداچوونــه وه ی شــاره زایان و پســپۆڕان بــه  فۆرمه كــه دا ســه رنج و تێبینییــه كان به هه نــد وه رگیــراون، هەتاكــو ئــه و 

ــك  ــه  جۆرێ ــه دا ب ــکنیینی توێژینه وه ك ــه ر منوونەپش ــكردنی به س ــۆ دابه ش ــراوە ب ــاو زان ــه  گونج ــه  ب ــە فۆرمه ك ــته ی ک ئاس

رێــژە ی راســتگۆییی )الصــدق(: ٩٣.٤ ٪ بــوو. ئەمــەش بــە بەکارهێنــاىن هاوکێشــەى راســتى فۆرمەکــە بــەم شــێوەیەیە:

راستگۆیی فۆرمەکە = ژمارەى بڕگە و پرسیارە پەسەندکراوەکان  ÷ ژمارەى گشتیى بڕگەکان × ١٠٠

کەواتە راستگۆیی فۆرمەکە = ٥٧ ÷ ٦١ × ١٠٠ = ٩٣.٤

١ . پ.ی.د. ابراهیــم ســەعید، پســپۆری بــروارى راگەیانــدن ، پ.ی.د.کاروان محمــد حســن، پســپۆری بــوارى راگەیانــدن، د. یوهــان عوســامن، پســپۆری 

بــوارى راگەیانــدن، م. فهمــى محمــد عەلــی، پســپۆری بــوارى ئابــورى.
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٣٣. توێژینەوە پێشووەکان:. توێژینەوە پێشووەکان:

- توێژینه وه ی )زوهره  جقریف( ٢ 

اقتصاد وسائل االعالم فی الجزائر دراسة میدانیة  حول مؤسستی »الخر« و الرشوق”

راگه یاندنــی  دامه زراوه كانــی  ســه رمایه ی  و  ئابوورییــه كان  ســه رچاوه   له ســه ر  مه یدانییــه   توێژینه وه یه كــی 

جه زائیریــی، دامه زراوه كانــی »الخــر« وه  »الــرشوق« ی به منوونــه  وه رگرتــووه ، پرســیاری ســه ره كیی توێژینه وه كــه  خــۆی 

ده بینێتــه وه  لــه وه ی، كــه  ئــه و ســه رچاوه  داراییانــه  چیــن كــه  دامــه زراوه ی راگه یاندنــی جه زائیریــی به كاریانده هێنێــت 

بــۆ باربۆکــردن و به رزكردنــه وه ی ئاســتی داهاتــی دامه زراوه كــه  و وه رگرتنــی قازانــج لــه  بــازاڕی راگه یانــدن دا. 

توێژینه وه كــه  میتــۆدی وه ســفیی و رێبــازی شــیكاریی به كارهێنــاوه  لــه ڕووی چه ندێتیــی و چۆنێتییــەوه ، ئامــرازی 

ــیكاریی  ــدن و ش ــی راگه یان ــی دامه زراوه كان ــان و كارمه ندان ــه ڵ به رپرس ــه  له گ ــه ش چاوپێكه وتن ــه ره كیی توێژینه وه ك س

ــی  ــه ی راپۆرت ــه ی له رێگ ــه و زانیاریان ــیكاری ئ ــاوكات ش ــه وه ، ه ــه  چاوپێكه وتنه كان ــتكه وتووه  ل ــه ی ده س ــه و زانیاریان ئ

ژمێریاریــی و راپۆرتــه  شــیكارییه كان و فــرۆش و خه رجیــی به رهه مه كانــی راگه یانــدن ده ســت توێــژە ر كه وتــوون.

ــه رچاوه كانی  ــدن و س ــردىن راگه یان ــه رچاوه ی باربۆک ــتنه ڕووی س ــه : خس ــه  ل ــه ش بریتی ــه ره كیی توێژینه وه ك ــی س ئامانج

به رهه مهێنانــی  و خه رجــی  داهــات  و  ســه رمایه   به ده ســتهێنانی  رێــكاری  و  راگه یانــدن  دامــه زراوه ی  ســه رمایه ی 

راگه یانــدن.

بــۆ ســه رچاوه ی  بــه وه داوه  كــه  راگه یاندنــی چاپه مه نــی جه زائیریــی  لــه  ئه نجامه كانیــدا ئامــاژەی  توێژینه وه كــه  

وه رگــر  به شــدارییه ی  بــە و  به ســتووه ،  به رهه مه كانــی  فرۆشــی  بــه   پشــتی  زیاتــر  داهاتــی  و  ســه رمایه گوزاریی 

هه یه تــی لــه  كڕینــی به رهه مــه  چاپكــراوه كان، ئه مــه ش به هــۆی قه یرانــی كه مبوونــه وه ی خوێنــه رو به كارهێنانــی 

ئه نته رنێــت و كتێــب و رۆژنامــه ی ئه لكرتۆنیــی بــوو بــە  ســه رچاوه یه كی داهاتــی الواز و كــه م، ئه مــه ش وایكــردووه  كــه  

راگه یاندنــی چاپه مه نــی لــه  ســه رمایه گوزارییدا بكه وێتــه  قه یرانــه وه . ســه باره ت بــه  ته له فزیــۆن و به رهه مهێنانــی 

ــە  ســه رچاوه ی داهــات له ڕێگــه ی  به رنامــه  خۆشــڕابوێرییەکان و سه رنجڕاكێشــه كان، به هــۆی زۆریــی بینــه ره وه  بــوون ب

په خشــكردنی ریكالمــی بازرگانییــه وه ، به مــه ش ریكالمــی بازرگانیــی رێكارێكــی ئابووریــی و زیادكردنــی داهاتــی 

راگه یاندنــه . دامه زراوه كانــی 

- توێژینه وه ی )سیاوش صلواتیان و مهدی محسینی(٣ 

مطالعــات تطبیقــی شــیوه های تأمینــی مالــی ســازمانهای رســانه  ای رادیویــی و تلوویزیــون عمومــی و تحــت مالكیــت 

دولتــی در دونیــا

ــی  ــه  ٤٨ واڵت ــن ل ــۆ و ته له فزیۆن ــی رادی ــه  خاوه ن ــدن ك ــه زراوه ی راگه یان ــه ر ٥٨ دام ــه  له س ــی مه یدانیی توێژینه وه یه ك

جیــاواز بەجێهێــراوە. زانیارییه كانــی ئــه م توێژینه وه یــه  له ڕێگــه ی وێبســایته  فه رمییــه كان و راپۆرتــی ژمێریاریــی و 

ــراون. ــه  وه رگی ــه و دامه زراوان ــتداره كان ب ــیكاره  په یوه س ــه زراوه كان و ش ــی دام ــی كاری رۆڵ ــت و راپۆرت یاداش

میتــۆد و رێبازیــی توێژینه وه كــه ش توێژینه وه یه كــی وه ســفیی شــكارییه  و ســوود وه رگیــراوه  لــه  شــیكاری راپۆرتــه  

٢ . زوهــرة جقريــف، اقتصــاد وســائل االعالمــي يف الجزائــر دراســة ميدانيــة حولــة مؤسســتي »خــر« و الــرشوق«، طؤظــارى زانســتي )العلــوم النســانية(، 

ذمــارة ٤٧، ل ١٥-٢٧، ٢٠١٧.

٣ . ســیاوش صلواتیــان و مهــدی محســینی، مگالعــات تگبیقــی شــیوه های تأمینــی مالــی ســازمانهای رســانه  ای رادیویــی و تلوویزیــون عمومــی و تحــت 

مالكیــت دولتــی در دونیــا، توێژینــه وه ی ISC،  گۆڤــاری زانســتی )رســانه  ISC(  ســاڵی بیــت و شه شــه م، ژمــاره  ٤، ل٤٩-٧٢، ٢٠١٦
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دارایــی و ژمێریارییه كانــی دامه زراوه كانــی راگه یانــدن و رادیــۆ و ته له فزیۆنه كانیــان، ئــه و شــیكارانه ی په یوه ســن 

بــه  دامه زراوه كانــه وه  لــه  وێبســایت و راگه یاندنــه كان و الیه نــه  فه رمییــه كان و كاراكتــه ری پشــت ســه رچاوه كانی 

باربۆکردنــی دامه زراوه كانــی راگه یانــدن كــه  وه ك منوونــه ی توێژینه وه كــه  وه رگیــراون.

توێژینه وه كــه  چه نــد پرســیارێكی كــردووە بــە  بنه مــای كاری توێژینــه وه  كــه  گرنگرتینیــان بریتیــن لــه  )دامــه زراوه  

میدیاییــه كان بــۆ پاره داركردنــی خۆیــان ســوود لــه  چ ســه رچاوه یه كی باربۆکــردن وه رده گــرن؟ زۆربــه ی ئــه و ســه رچاوانه  

بــۆ پاره داركردنــی خۆیــان؟ چــۆن دامــه زراوه   كامانه نــه  كــه  زۆرینــه ی ته له فزیــۆن  و رادیــۆكان به كاریده هێنــن 

زیادبكــه ن؟    و  هه مه چه شــن   پاره داركردنیــان  ســه رچاوه كانی  ده توانــن  میدیاییــه كان 

و  شــێوه   بــاره ی  لــه   جیهانیــی  ئه زموونــی  له ناســاندنی  ده بینیتــه وه   خــۆی  توێژینه وه كــه   ســه ره كیی  ئامانجــی 

ــی  ــاندان  و پۆلبه ندییكرن ــدا. نیش ــی له جیهان ــتیامنیی  و ده وڵه تی ــی نیش ــۆ و ته له فزیۆن ــی رادی ــی پاره داركردن رێكاره كان

ســه رچاوه كانی باربۆکردنــی دامــه زراوه ی راگه یانــدن به پێــی به كارهێنــان؟ خســتنه ڕووی رێكاره كانــی زیادكــردن  و 

راگه یاندنــدا. دامه زراوه كانــی  لــه   پاره داركــردن  ســه رچاوه كانی  هه مه چه شــنكردنی 

توێژینه وه كــه  له میانــی كۆكردنــه وه ی زانیاریــی و شــیكاری زانیارییــه كان بــه  چه نــد ئه نجامێــك گه یشــتووه ، كــه  

گرنگرتینیــان بریتییــن لــه وه ی كــه  )جیاوازییه كــی زۆر هه یــه  له نێــوان به گه ڕخســتنی ســه رچاوه ی باربۆکــردن لــه  

ــتی  ــان و به گه ڕخس ــه  راده ی به كارهێن ــك ك ــه كان، به جۆرێ ــە ئه ورووپایی ــی و جگ ــی ئه ورووپای ــه زراوه ی راگه یاندن دام

دامــه زراوه   لــه   یه كــه م  پلــه ی  بــه   ئــه وه ی  پێچه وانــه ن،  راســت  پله به ندیــه وه   رووی  لــه   ســه رچاوه داراییه كان، 

ئه وروپاییه كانــدا وه ك ســه رچاوه یه كی دارایــی به هێــز پشــتی پێده به ســن، بــەاڵم لــه  جگــە ئه ورووپاییــه كان بــه  

ــه   ــراوه  ك ــه رچاوه  تۆمارك ــۆر س ــدن، ١٧ ج ــه زراوه ی راگه یان ــی دام ــه رچاوه كانی باربۆکردن ــۆ س ــت. ب ــی دێ ــه ی كۆتای پل

ــه   ــران( ب ــاره ی به شــداریی وه رگ ــدا )پ ــی ئه ورووپایی ــی راگه یاندن ــه  دامه زراوه كان ــراوه ، ل ــدى ك ــه  ٩ ده ســته دا پۆلێنبەن ل

ــێیه م  ــه ی س ــه  پل ــه ت ب ــراوی ده وڵ ــه ی ته رخانك ــه ی دووه م و بودج ــی پل ــی بازرگانی ــی ریكالم ــه م و په خش ــه ی یه ك پل

دێــن، بــه اڵم لــه  واڵتانــی جگــە ئه ورووپایــی پله به ندییه كــه  پێچه وانه یــه .

- توێژینه وه ی )عبدالعلی علی عسكری، مهدی محسنی، سیاوش صالواتیان( ٤

شناسایی شیوه های نوین تأمین مالی سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران 

توێژینه وه یه كــی مه یدانیــه  بــه  منوونه گیریــی مه به ســتدار و رێبــازی چڕە گفتوگــۆ )focus group( ســوودی لــه  را و 

بۆچوونــی دەســتەبژێر وه رگرتــووه  بــۆ ناســاندنی شــێواز و رێــكاره  نوێیه كانــی باربۆکردنــی دامــه زراوه ی ده نــگ و ره نگــی  

ــەت دا. ــی ده وڵ ــر خاوه ندارێتیی ــدن له ژێ ــی راگه یان ــران وه ك دامه زراوه یه ك ــالمی ئێ ــوری ئیس جمه

پرســیاری ســه ره كیی ئــه م توێژینه وه یــه  خــۆی لــه وه دا بیینیووه تــه وه  كــه  )ئــه و رێــكاره  نوێیانــه  چیــن پێوســته  

دامــه زراوه ی ده نــگ و ره نگــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران وه ك دامه زراوه یه كــی راگه یانــدن لــه  ژێرخاوه ندارێتیــی 

ــه   ــی بودج ــی كه می ــە گرفت ــا ل ــی، هەت ــه رچاوه ی دارای ــه  وه ك س ــی دامه زراوه ك ــۆ باربۆکردن ــه ر ب ــه ت بیانگرێته ب ده وڵ

ــن و  ــه ڕ هه مه چه ش ــردن ده یخاته گ ــۆ باربۆک ــه رچاوانه ی ب ــه و س ــت ئ ــه  ده توانێ ــه و دامه زراوه ی ــۆن ئ ــت؟ چ رزگاری بێ

ــكات؟( ــان ب زیادی

ئامانجــی ســه ره كیی توێژینه وه كــه  خــۆی بینیوه تــه وه  لــه  ناســاندنی شــێواز و رێــكاره  نوێیه كانــی دابیینكردنــی دارایــی و 

ــان،  شناســایی شــیوه های نویــن تأمیــن مالــی ســازمان صــدا و ســیامی جمهــوری  ٤ . عبدالعلــی علــی عســكری و مهــدی محســنی، ســیاوش صالواتی

اســالمی ایــران ، گۆڤــاری زانســتی )پژوهشــهای ارتباگــی( ســاڵی بیســت و ســێهه م، ژمــاره  ٢ ، ل ٩-٢٥ ، ٢٠١٧
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پاره داركردنــی دامــه زراوه ی ده نــگ و ره نگــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، وه ك دامه زراوه یه كــی راگه یانــدن، خســتنه ڕووی 

ئــه و رێكارانــه ی كــه  دامــه زراوه ی راگه یاندنــی ده نــگ و ره نگــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران وه ك دامه زراوه یه كــی 

مه به ســتی  بــه   پاره داركــردن  زیاتــری  و  هه مه چه شــن  ســه رچاوه ی  خســتنه گه ڕی  بــۆ  بیانگرێته بــه ر  راگه یانــدن 

ــردن دا. ــی و باربۆک ــی ئابووری ــه  الیه ن ــه  ل ــی دامه زراوه ك هاوكارییكردن

توێژینه وه كــه  بــۆ گه یشــن بــه  ئامه نجه كانــی به ده ســتهێنانی ئه نجامــی درووســت و زانســتیی، ســوودی لــه  چڕەگفتوگــۆ 

ــه وه ی  ــه ره كیی كۆكردن ــرازی س ــه ی وه ك ئام ــه دا، ئه م ــه  بواره ك ــتەبژێر ل ــاره زا و دەس ــی ش ــه ل ٥٥ كه س ــووه  له گ بیینی

ــاوه . ــی به كارهێن زانیاری

ئــه و ئامانجانــه ی كــه  توێــژە ر پێــی گه یشــتووه  ئه وه یه، كــه  ٦٣ رێــكار و ســه رچاوه ی پاره داركردنــی دامــه زراوه ی 

میدیایــی خســتوه ته ڕوو كــه  دابه شــده بن به ســه ر ١٣ ده ســته ی ســه رچاوه ی باربۆکــردن دا، له گــه ڵ ئه مه شــدا ٤ 

شــێواز و رێــكاری جیــاوازی خســتووه ته ڕوو بــۆ خســتنه گه ڕی ســه رچاوه ی نوێــی دارایــی و پاره داركردنــی دامــه زراوه ی 

راگه یانــدن.

٤٤. ناساندنی کلییلە وشەکان:. ناساندنی کلییلە وشەکان:

ــازاڕی  ــه  ب ــه رمایه  ل ــه ت و س ــتهێنانی ده رام ــه  به ده س ــە ل ــی راگەیاندن ــای دامه زراوه كان ــدن : توان ــى راگەیان - ئابووری

ــازاڕی  ــبینی ب ــه  پێش ــه ش ب ــردن، ئه م ــه رچاوه كانی باربۆک ــاندنی س ــه  و ناس ــی دامه زراوه ك ــۆ باربۆکردن ــدن دا  ب راگەیان

راگەیانــدن و په خــش و باڵوكردنــه وه ی په یامه كانــی راگەیانــدن لــه و بــازاڕە دا.

- ســه رچاوه ی باربۆکــردن : هه مــوو ئــه و ســه رچاوه  و رێكارانــه  ده گرێتــه وه  كــه  دامه زراوه كانــی راگەیانــدن  له ڕێگــه ی 

ــێ به ده ســتده خه ن. ــی ل ــه ن و ده رامــه ت و داهات ــەوە ســه رمایه گوزاری ده ك بەرهەمــە جیاوازه كان

ئــه و شــێواز و رێــكار و  لێــی هه مــوو  ـ بەرهەمهێنــاىن راگەیانــدن: پرۆســه یه كی كاری راگه یاندنــه  و مەبه ســت 

چوارچێوه یــه  كــه  دامــه زراوه ی راگه یانــدن په یامه كانــی لێــوه  ئاڕاســته ی وه رگــر ده كات، بــه  به كارهێنانــی هه ریــه ك لــه  

ــی  ــدن و كه ناڵ ــا گه یان ــه ر و ته كنه لۆژی ــی و هون ــك و جوانكاری ــی ته كنیی ــتایل، الیه ن ــان، س ــاوه رۆك، زم ــی )ن ره گه زه كان

په خــش( كــه  لــه  به رهه مهێنانــی په یامــی راگه یانــدن  و گه یانــدن دا رۆڵــی ســه ره كییان هه یــه .

- باربۆکــردن: پرۆســە و رێكارێكــی تایبەتــە كــە لەڕێگەیــەوە بــڕی پــارە و داهاتــی پێویســت دەگاتە دەســت بەڕێوەبەرانی 

دامەزراوەیــەك، بــە مەبەســتی كاركــردن و پشــتیوانیی لــە ئــەرك و كارەكانــی ئــەو دامەزراوەیــە، ئەمــەش بــە ســەرچاوەی 

باربۆکــردن نــاو دەبرێت.

بەشیدووەم:بەشیدووەم:
سەرچاوەکانی باربۆکردن و رێکارەکاىن بەکارخستنیان لە دامەزراوەى راگەیاندن داسەرچاوەکانی باربۆکردن و رێکارەکاىن بەکارخستنیان لە دامەزراوەى راگەیاندن دا

ــۆ  ــدن ب ــدان، راگەیان ــەندن و زیادبوون ــە گەشەس ــە رۆژ ل ــدن دا رۆژ ب ــازاڕى راگەیان ــە ب ــردن ل ــەرچاوەکانی باربۆک س

ــە  ــەى ک ــەو مانای ــەر، ب ــاواز دەگرێتەب ــەت و جی ــکارى تایب ــەرچاوانە رێ ــەو س ــە ل ــتنى هەریەک ــدان و بەکارخس پەرەپێ

ــەو ســەرچاوانە  ــرەدا ئ ــان. لێ ــۆ خســتنەگەڕ و پەرەپێدانی ــە ب ــان هەی ــکارى تایبــەىت خۆی ــە ســەرچاوەکان رێ هەریــەک ل

ــەرچاوانە  ــەم س ــە ئ ــەش ک ــەو رێکاران ــان ئ ــەڕوو، پاش ــەن و دەیانخەین ــدن دا ه ــازاڕى راگەیان ــە ب ــە ل ــدەکەین ک باس

ــە. ــردىن دامەزراوەک ــۆ باربۆک ــەکار ب دەخەن
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١١. بودجەی دابیینكراوی حوکومەت وەک سەرچاوەى باربۆکردنی دامەزراوەى راگەیاندن. بودجەی دابیینكراوی حوکومەت وەک سەرچاوەى باربۆکردنی دامەزراوەى راگەیاندن

حوکومــەت لەســەر بنەمــاى رێســا و یاســاکانی کارکــردن بوودجــەى تایبەت بە پشــتییوانی دارایــی دەداتــە دامەزراوەکانی 

راگەیانــدن، بەپێــى ئــەو تایبەمتەندییــەى کــە لــە یاســا و رێنامییەکانــدا دیاریدەکرێــت و ،بــە بڕیارێــک کــە دیســانەوە 

یاســا و رێنامییــەکان رێکیدەخــەن.

 ئــەو دامەزراوانــەى کــە پشــتییوانی و بودجــەى حوکومــەت وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن بەکاردەهێنــن لــەڕووى ســرتاتیژ 

و کار و ئامانجــەوە جیــاوازن، بــەاڵم تەریــب بــە یــاس او رێنامییەکانــی پشــتییوانی دارایــی کاردەکــەن. )اربطــاىن، ١٣٨٥ 

هەتــاوى: ٨٦( 

دامەزراوەکانــی راگەیانــدن جیــا لــە تایبەمتەندیــی خۆیــان، بەچەندیــن رێــکار و شــێواز وابەســتەى پشــتییوانی دارایــی 

ــە  ــەى ک ــێواز و رێکاران ــەو ش ــرن، ئ ــەوە وەردەگ ــە حوکومەت ــەکان ل ــە فەرمیی ــە دارایی ــن و هاوکاریی ــەت دەب حوکوم

دامــەزراوەى راگەیانــدن وابەســتەى پشــتییوانی دارایــی حوکومــەت دەکات جیــاواز و هەمەچەشــنن، بەســەر چەندیــن 

ــن. ــەش دەب ــدن دا داب ــەزراوەى راگەیان ــی حوکومــەت و جــۆری دام ــى و پشــتییوانیی دارای جــۆر هاوکاری

- ژمارەیــەک لــە دامەزراوەکانــی راگەیانــدن لەالیــەن حوکومەتــەوە خاوەندارێتیــی دەکرێــن، تایبەمتەندیــی ئــەم 

دامەزراوانــەش لــەڕووى ئابوورییــەوە ئەوەیــە کــە ســەرچاوەى بنەڕەتیــی باربۆکردنــی ئــەم دامەزراوەیــە ئــەو بودجەیەیە 

ــاو  ــە لەپێن ــە دامەزراوەک ــەى ک ــەرک و کاران ــەو ئ ــەر ب ــدەکات، بەرانب ــەى دابین ــەم دامەزراوەی ــۆ ئ ــەت ب ــە حکوم ک

هینانەدیــی ئــەو ئامانجانــەى کــە حوکومــەت لەپێشــچاوى گرتــووە و بەو ســرتاتیژەى بــۆی دارێــژراوە کاردەکات، پاڵپشــتی 

دارایــی و باربۆکردنــی حوکومــەت بــۆ راگەیانــدن لەســەر بنەمــاى خاوەنداریەتیــى دامەزراوەکەیــە کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــاوى: ٢٤-٢٥( ــى، ١٣٩٥ هەت ــەت. )کاضم حکوم

- ژمارەیــەک لــە دامەزراوەکانــی راگەیانــدن ســوود لــە بودجــەى حوکومــەت وەردەگــرن وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن بــە 

رەچاوکــردن و پابەندبوونــی کار و پەیامســازیی دامەزراوەکــە لەگــەڵ ئــەو یاســا و رێنامییانــەى حوکومــەت هەیەتــی، بــۆ 

پشــتییوانیی دامــەزراوەى راگەیانــدن، ئەگەرچیــی خاوەنداریەتیــى ئــەو دامەزراوەیــە بــۆ حوکومــەت ناگەڕیتــەوە، بــەاڵم 

حوکومــەت لەڕێــی یاســاکانەوە پابەندکــراوە بــەوەى کــە پشــتییوانیی دارایــی بــدات بــە دامــەزراوەى راگەیانــدن بەپێــى 

ئــەو تایبەمتەندیــى و رێنامییانــەى گــە یاســا یــان دامــەزراوەى پەیوەندداریــى دایڕشــتووە، بۆیــە جــۆر و  شــێوازێکی تــرى 

پاڵپشــتی دارایــی حکومــەت بــۆ دامەزراوەکانــی راگەیانــدن پابەنــدی یاســایی و رێکخســتنی پشــتییوانیى راگەیاندنــە بــە 

یاســا و رێنامییــەکان. )کاضمــى، ١٣٩٥ هەتــاوى: ٢٦(

- ژمارەیــەک لــە دامەزراوەکانــی راگەیانــدن ســوود لــە بودجەى دابینکــراوى حکومەت بــۆ پێشکەشــکردنی خزمەتگوزارىی 

ــەوەى  ــان و باڵوکردن ــتی بەرهەمهێن ــدا گرێبەس ــەڵ حوکومەت ــە لەگ ــەوەى، ک ــرن ب ــان وەردەگ ــە هاواڵتی ــدن ب راگەیان

ــان  پەیامــى خزمەتگوزاریــى گشــتیی پێشکەشــدەکەن لەســەر خواســتی حوکومــەت و پێداویســتیی هوشــیاریى هاواڵتی

بەرانبــەر بــە ئــەرک و کار و رێوشــوێنەکاىن رووبەڕووبونــەوەى هــەر پێشــهاتێک، کــە  حوکومــەت بــە نەبــووىن هوشــیاریى 

ــاى  ــەر بنەم ــەت لەس ــەڵ حوکوم ــە لەگ ــەوداى دامەزراوەکان ــە س ــک ل ــەش جۆرێ ــەوە، ئەم ــە زیان ــان بکەوێت هاواڵتی

بودجــەى دابینکــراو بــۆ خزمەتگــوزارى هوشــیاریى و راگەیانــدن، کــە لەڕێگــەى دامەزراوەکانــی راگەیاندنــەوە دەکرێــت 

لەپێنــاو خســتنەگەڕى ســەرچاوەى دارایــی بودجــەى حوکومــەت. )تریلوتــر، ١٣٩٨ هەتــاوى: ٢٥-٢٦ (

- ژمارەیــەک دامــەزراوەى راگەیانــدن لــە رێگــەى وەرگرتنی سپۆنســەرى حوکومــەت بــۆ بەرهەمهێنانی پەیامــی راگەیاندن 

ــدا  ــەى بەرهەمهێنان ــە پرۆس ــرن و ل ــەت وەردەگ ــە حوکوم ــات ل ــەت، داه ــتی حوکوم ــەر خواس ــک لەس ــەر ژانرێ بەه
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خەرجــی دەکەنــەوە و زۆرکات سوودیشــی بــۆ دامەزراوەکــە دەمێنێتــەوە و دەچێتــە پرۆســەى قازانجــەوە، بــەم رێگەیــە 

ــی حوکومــەت و  ــی چاالکییەکان ــە سپۆنســەرکردنی راگەیاندن ــردن، یاخــود ب ــە ســەرچاوەى باربۆک حوکومــەت دەکات ب

ــن و گرێبەســتی  ــی رێکەوت ــە پێ ــە ســەرچاوەى داهــاىت خــۆی ب ــەت دەکات ب ــەکان حوکوم ــی چاالکیی ــی فراوان ،رووماڵ

ــی: ١٥( ــەت. )كاىف، ٢٠١٦ زاین تایب

 لــە روانگــەى ئــەم شــێوازانەى بەســەرچاوەکردىن حکومــەت بــۆ باربۆکــردن دەتوانیــن رێکارەکانی خســتنەکارى حکومەت 

وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن بــەم شــێوەیە بخەینەڕوو:

أ. خاوەندارێتیی دامەزراوەى راگەیاندن لەالیەن حوکومەتەوە.

ب. پابەندیى حوکومەت بە یاسا و ڕێنامیەکان لە دابینکردىن بودجەیەکى تایبەت بۆ پشتییوانیى راگەیاندن.

ج. پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی گشتیی بە سازکردنی پەیامی راگەیاندن و باڵوکردنەوەى.

د. سپۆنسەرکردنی بەرهەمی راگەیاندن لەالیەن حوکومەتەوە بۆ چاالکیی و کارەکانی حکومەت.   

هـ.. فرۆشی بەرهەمەکان لەڕێگەى دامەزراوەکانی حکومەتەوە.

٢٢. خاوەندارێتیی راستەوخۆ. خاوەندارێتیی راستەوخۆ

مەبەســت لــەم ســەرچاوە داراییــە پاڵپشــتی دارایــی راســتەوخۆیە لەالیــەن خاوەنداریــى دامەزراوەکــەوە بەرانبــەر بــە 

جێبەجێکردنــی ســرتاتیژیی خــاوەىن دامەزراوەکــە لــە پێنــاوی ئامانجــە دیاریکراوەکەیــدا. دەکرێــت ئــەم خاوەندارێتییــە 

ــە  ــی دەدات ــتییوانی دارای ــتەوخۆ پش ــە راس ــیی، ک ــی سیاس ــروپ و حیزب ــراو و گ ــا و رێکخ ــان کۆمپانی ــت ی ــیی بێ کەس

دامەزراوەکــە. هەربۆیــە بــۆ خســتنەگەڕی ئــەم ســەرچاوەیە بــۆ باربۆکردنــی دامەزراوەکــە لــە پرۆســەى بەرهەمهێنــاىن 

راگەیانــدن دا پشــتییوانیی تــەواوى خاوەنەکــەى دەکات وەک کەســایەتییەک یــان گــرووپ و رێکخــراو و حــزب. )دویــل، 

ــی: ٢٣٦( ٢٠١٥ زاین

٣٣. ریكالم . ریكالم 

لەدییــدى ئابوورییــەوە، ریــکالم بەیانکــردن و بەهــادان بــە ئایدیــا و کااڵ و خزمەتگوزارییەکانــە لەرێگــەى خاوەنێکــەوە؛ 

ــۆ  ــە دا ب ــە کورت ــەم پێناس ــاواز. ل ــی جی ــتهێنانی داهات ــەر بەدەس ــەوە، لەبەرامب ــدن و پەخش ــی گەیان ــۆی ئامرازێک بەه

ریــکالم، چــوار تایبەمتەندیــی بنەڕەتیــی ریــکالم خراونەتــەڕوو: )ریــکالم بــۆ بەهــادان بــە ئایدیــا و کااڵ و خزمەتگوزاریەکان 

ــکالم  ــە، ری ــی هەی ــی تایبەتی ــکالم خاوەندارێتییەک ــت، ری ــارە دەکرێ ــە بەدەســتهێنانی پ ــەر ب ــکالم بەرانب ــت، ری بەکاردێ

خــودی نییــە، بــەو مانایــەى کــە ریــکالم لەالیــەن فرۆشــیارەوە بەشــێوەى راســتەوخۆ لەگــەڵ کڕیــار جێبەجــێ ناکرێــت(، 

خەرجیــی ریــکالم یەکێکــە لــە زۆرتریــن خەرجییــەکان لــە پرۆســەى بازرگانییــدا، کــە دەچێتــە گیرفانــی دامەزراوەکانــی 

راگەیانــدن وەک بەرهەمهێنــن یــان پەخــش و باڵوکردنــەوە. )قربــاىن، ابوالفضــى، روســتا، ١٣٨٨ هەتــاوى: ٥٢-٥٣(

ــاوەن کااڵ و  ــە خ ــکالم وات ــاوەن ری ــوان خ ــەوە لەنێ ــە دەبینێت ــەودایەکی دووالیەن ــکالم وەک س ــى، ری ــدى ئابووری دیی

ــە  ــازاڕە بریتییــە ل ــا و خزمەتگوزاریــی، لەگــەڵ دامەزراوەکانــی راگەیانــدن، کــە ئامانجــی هــەردوو الیەنــی ئــەو ب ئایدی

ــاغکردنەوەى کااڵکان و  ــۆ س ــە ب ــی بازاڕىیان ــان رەچاوکردن ــە ی ــارەى نەختین ــج، چ وەک پ ــوود و قازان ــتنی س دەستخس

ــاوى: ١١( ــی، ١٣٨٨هەت ــن. )پردنجان ــی فرۆش زیادکردن

ــە پرۆســەى ریکالمکردنــدا هــەن و ئــەو دیــدگا ئابوورییــەى راگەیانــدن بــۆ ریــکالم هەیەتــی،  بــەو تایبەمتەندییانــەى ل
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ــە: ــد رێکارێکــی بەکارخســتنی ریکالمــەوە کــە بریتیــن ل ــە بــەردەم چەن دامەزراوەکانــی راگەیانــدن دەخات

- دامەزراوەکانــی راگەیاندنــەکان بــۆ ســوود وەرگرتــن لــە ریکالمکــردن و داهاتــی ریکالمیــی لــە پرۆســەى پەیامســازیی 

دا، کار لەســەر ســەرنجى وەرگــر دەکــەن، لــە رووى نــاوەڕۆک و ســتایلی بەرنامــە و ســازکردنی پەیامەکانــی راگەیانــدن 

ــان رابکێشــن و، بەهــەر  ــر بۆخۆی ــن وەرگ ــن ســەرنجی زۆرتریی ــا بتوان ــدەدەن، هەت ــی پێ رەگــەزی ســەرنجگیریی گرنگی

رێگایــەک بێــت، بەمــەش رێــژەى وەرگریــان زیاتــر دەبێــت، لــە پرۆســەى ریکالمکردنیشــدا خاوەنــی ریــکالم کار لەســەر 

وەرگــران دەکات، هەتــا رێــژەى وەرگــر زیاتــر بێــت بەهــاى ریکالمــی ئــەو دامــەزراوە و کەناڵــە زیاتــر دەبێــت. ) البــاران:  

)١٣٩٥: ٩٦

-  دامەزراوەکانــی راگەیانــدن بــۆ ســوودوەرگرتن لــە ریــکالم، کار لەســەر پەیوەندییــەکان دەکــەن لــە رووى راگەیاندنەوە، 

ــە شــێوە و ســتایلی  ــکالم ل ــی خــاوەن ری ــی فێرکاریــى و شوناســیی بەرهەمەکان ــى و رێکارەکان ــۆ خســتنەڕووى زانیاری ب

گونجــاوى بەرهەمهێنــان و بەرنامــەى تایبەتیــی ریکالمیــی و، کارکــردن لەســەر ئامانــج و ســرتاتیژی خــاوەن کااڵ و 

ــاوى: ٥(. ــدی، ١٣٨٦ هەت ــەکان. )بشــیری، جنی خزمەتگوزاریی

ــو سیســتەمی بەڕێوەبردنــی  ــکالم وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن لەنێ ــۆ خســتنەگەڕی ری ــدن ب ــی راگەیان -  دامەزراوەکان

دامەزراوەکــەدا، کارى بەرهەمهێنانــی پەیامــی ریــکالم دەکــەن بــە بەشــێکی دامەزراوەکــە و بەمــەش لەالیەکــەوە لەڕووى 

ــاد  ــی زی ــی ریکالمی ــژەى پەخش ــرەوە رێ ــی ت ــرن و لەالیەک ــەکان وەردەگ ــاوەن ریکالم ــە خ ــات ل ــەوە داه بەرهەمهێنان

ــاوى: ١٢(. دەکــەن. )بشــیری، جنیــدی، ١٣٨٦ هەت

ـ راگەیاندنــەکان رێکارێکــى تــرى بەگەڕخســتنی ریــکالم وەک ســەرچاوەى دارایــی دەگرنەبــەر بــە سیاســەتی بەهێزکــردن 

و بەهادارکردنــی کەناڵەکانــی پەخــش و توانــاى بەدەســتهێنانی متامنــە الى وەرگــر بــە ناوەرۆکــی پەیامــەکان لــەڕووى 

زانیارییــەوە، بــەوەی خــاوەن ریکالمــەکان ناچاردەکــەن کــە ســەودایان لەگەڵــدا بکــەن، ئەمــەش لەپێنــاوی دوو 

مەبەســتی ســەرەکیی: یەکــەم خۆناســاندن یــان کااڵناســاندن لــە راگەیاندنێکــی بەهــادار و متامنــەدار، دووەم راگرتنــی 

ئــەو دامەزراوەیــە لــە دەســتردن بــۆ هــەر بابەتێکــی پەیوەســتدار بــە متامنــە و بەهــاى کااڵ و ئایدیــا و خزمەتگوزاریــى 

کۆمپانیایــەک کــە لــە بەهــاى کــەم بکاتــەوە.  )جقريــف، ٢٠١٧زاينــى: ٨٦(

٤٤. وەرگرتنی پارەى بەشدارییكردن لە پرۆگرامەکاندا. وەرگرتنی پارەى بەشدارییكردن لە پرۆگرامەکاندا

دامەزراوەکانــی راگەیانــدن بەرامبــەر بــە بەشــدارییکردنی کەســایەتیی بــازرگان یــان کەســایەتیی مەعنــەوى رێکخــراو و 

ــە بەرنامــە و بەرهەمــەکان و پەخشــکردنی ئــەو بەرهەمانــە، پــارەى دیاریکــراو وەردەگــرن و، لێــرەدا  دامــەزراوەکان، ل

بەشــداربووان وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن بەکاردەهێرێــن. ئــەم رێــکارە وابەســتەیە بــە پێگــە و بەهــاى دامەزراوەکــەوە 

ــاندنیان، داواى  ــاو و ناس ــاوی نازن ــە پێن ــەکان ل ــە خــاوەن دارایی ــی، ک ــەوە بەتایبەتی ــان پەیامەک ــە ی بەگشــتیی و بەرنام

بەشــدارییپێکردن لــە ســازکردنی ئــەو پەیامــە دەکــەن بەرامبــەر بــە پارەیەکــی دیاریکــراو یــان سپۆنســەرکردنی. )کونــگ، 

١٣٩٢ هەتــاوى: ١٢٨(. 

ــاوازدا  ــوێنی جی ــە کات و ش ــە ل ــن رێگ ــە، چەندی ــەرچاوە دارایی ــەم س ــتنی ئ ــۆ بەگەڕخس ــدن ب ــی راگەیان دامەزراوەکان

ــە: ــەن لەوان ــەر دەک ــازییاندا کارى لەس ــەى پەیامس ــە پرۆس ــەر و ل دەگرنەب

- راگەیاندنــەکان لــە پرۆســەکانی هەڵبــژاردن و هەڵمەتــی بانگەشــەدا، کار لەســەر ئــەوە دەکــەن کــە ئەو کەســانەى لەنێو 

پرۆســەکەدا بەشــدارن بەرامبــەر بــە پــارەى دیاریکــراو بەشــدارییان پێبکــەن لــە بەرنامــە و ســازکردنی پەیامەکانیــان بــە 
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هــەر ســتایلێک بێــت. ) صلواتیــان،١٣٩٤ هەتــاوى: ١٩(

 - لــە میانــی رکابەریــى بــازاڕ و هاتنــە نــاوەوەى کااڵ و برانــدە نوێیــەکان، رکابەرانــی بازرگانیــی لــە بــازاڕدا دەخرێنــە نێــو 

بەرنامــە و بابەتەکانــی راگەیانــدن. )دال، ١٣٨٩ هەتــاوى: ١٠٨-١١٠(

- دامــەزراوەى راگەیانــدن لــە خســتنەڕووى کار و چاالکــی دامــەزراوە و رێکخــراوە جیاوازەکانــدا و، بەشــدارییپێکردنیان 

ــان،  ــت. )محســنی، صلواتی ــە وەردەگرێ ــەو کەســایەتییە مەعنەویان ــدا ســوود ل ــە و پەیامەکان ــی بەرنام ــە بەرهەمهێنان ل

ــاوى، ٩٤( ١٣٩٤ هەت

ــد و  ــراو و ناوەن ــایەتییەکان و رێکخ ــران و کەس ــدارییکردنی وەرگ ــش و بەش ــى پەخ ــەودا و کەناڵ ــوار و م ــی ب - پێدان

ــدا.  ــی پەیامەکان ــەى گەیاندن ــە پرۆس ــەت ل ــی تایب ــی پرۆگرامی ــار و پەیج ــاوەن ئەژم ــەزراوەکان وەک خ دام

٥٥. فرۆشتنی بەرهەم و خزمەتگوزارییەكانی راگەیاندن . فرۆشتنی بەرهەم و خزمەتگوزارییەكانی راگەیاندن 

 مەبەســت لــەم ســەرچاوەیە كــە راگەیانــدن بــۆ باربۆکردنــی خــۆی دەیخاتــە کار بریتییــە لــە فرۆشــتنیی بەرهەمەكانیــی 

ــەم  ــێ ئ ــەكان، دەش ــی و هەواڵیی ــتیی و فێركاری ــە زانس ــگ، وەك بەرنام ــە رەن ــتایلی هەم ــۆرو س ــۆراو ج ــێوەی ج بەش

ــەر،  ــە بین ــۆ بگەیەنرێت ــتەو خ ــان راس ــت ی ــەوە بفرۆرشێ ــان ئەهلیی ــی ی ــەزراوەی حکومەتی ــەی دام ــە لەرێگ بەرهەم

هەروەهــا گەیاندنــی خزمەتگوزاریــی دامەزراوەكانــی راگەیانــدن وەك پەخشــی ئاگایــی و هوشــیارییەكان. )صلواتیــان ، 

ــی، ٢٠( محســنی، عســکرى، ٢٠١٦ زاین

بۆ فرۆشتنى بەرهەمەکان لە دامەزراوەکانی راگەیاندندا چەندین رێکار دەگیرێنەبەر کە بریتیین لە:

ــە  ــار ک ــە کڕی ــەوە دەگەیەنرێت ــیدی و دیڤیدیی ــان س ــب ی ــەى کتێ ــەکان لەڕیگ ــە بەرهەم ــتەوخۆ، ک ــتنی راس - فرۆش

ــن.  ــر دەفرۆرشێ ــە وەرگ ــتەوخۆ ب ــەم، راس ــودی بەره ــەک خ ــارساوە، ن ــدن ن ــى ڕاگەیان ــرى بەرهەم بەهەڵگ

- فرۆشــتنی ئەنتەرنێتــی: ئــەم رێــکارەى کــە راگەیانــدن بــۆ فرۆشــتنی بەرهەمەکانــی دەیگرێتــە بــەر لەڕێگــەى تەکنیکــی 

تایبەتــەوە دەبێــت لەڕێگــەى ئەنتەرنێتــەوە بەرانبــەر بــە پێدانــی بڕێــک پــارە لــە ڕێگــەى حســابی بانکییــەوە ڕێگــە بــە 

وەرگــر دەدات کۆپیەکــی بەرهەمەکــە وەربگرێــت.

- یەکــەى کڕیــن، مەبەســت لــەم رێــکارە بریتییــە لــە تەکنیکــی بینیــن، بیســن، خوێندنــەوەى بەرهەمەکانــی راگەیاندنــە 

ــە شــوێنە تایبەتــەکان  لەڕێگــەى کڕینــی یەکــەى بەشــداریىکردن. کــە وەرگــر لەڕێگــەى بلیتــی تایبەتــەوە دەتوانێــت ل

لەگــەڵ پەخشــیی بەرهەمەکانیــی راگەیانــدن بەشــداربێت.

ــەن  ــە لەالی ــی دامەزراوەیەک ــەىت پەخشــی بەرهەمی ــداىن مۆڵ ــکارە پێ ــەم رێ ــی پەخــش: مەبەســت ل ـ فرۆشــتنیی مۆڵەت

ــەردەوام. ــان بەشــێوەیەکیی ب ــۆ ماوەیەکــی دیاریکــراو ی ــرەوە ب ــاڵ و دامــەزراوەى ت کەن

٦٦.  باج بە شێوەی جیاواز :  .  باج بە شێوەی جیاواز :  

ــی  ــاواز داهات ــێوەیی جی ــاج بەش ــی ب ــە پێدانی ــی واڵت ب ــە، خەڵك ــدا هەی ــە واڵتان ــك ل ــای هەندێ ــتەم و یاس ــە سیس ل

ــری  ــی ئامێ ــان كڕێن ــی ی ــەی وەرگرتن ــە رێگ ــتەوخۆ ل ــان راس ــەش ی ــەن، ئەم ــن بك ــدن دابیی ــی راگەیان دامەزراوەكانی

وەرگرتنــی كەنــاڵ و ئامرازەكانــی گەیانــدن. )حســین، ٢٠٢٠ زاینــی، ٨١(
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٧٧. وەرگرتنی پارە لە وەرگران )هاواڵتیان(. وەرگرتنی پارە لە وەرگران )هاواڵتیان(

بــڕە پارەیەکــە کــە دامەزراوەیــى راگەیانــدن بەرانبــەر بــە وەرگرتنیــی پەیامــەکاىن لەالیــەن خیزانەکانــەوە وەریدەگرێــت، 

ــان هاوبەشــیی کــردن بــۆ وەرگرتنــی  ــی وەی ئەمــەش دەشــێت بــە سیســتمی پەخشــیی تەلەفزیۆنیــی یــان رادیۆی

ــە  ــی هەی ــی تەلەفزیۆنی ــەى دەزگاى وەرگرتنی ــەو مااڵن ــە ئ ــە ک ــدا هەی ــک واڵت ــتمی هەندێ ــە سیس ــەکان، ل چاپەمەنیی

لەســەریەتی مانگانــە پــارە بداتــە دامەزراوەکــە. کــە ئەمــەش دەبێتــە ســەرچاوەى باربۆکردنــی دامەزراوەکــە، بەتایبــەت 

ــن  ــەو تایبەمتەندییشــەوە ناتوان ــارساون و ب ــک ن ــی خەڵ ــان راگەیاندن ــۆن ی ــە تەلەفزی ــە ب ــەى ک ــەو دەزگاو دامەزراوان ئ

ــەرچاوەیە  ــەم س ــتنی ئ ــد، بەکارخس ــەم و ..... هت ــیی بەره ــکالم و فرش ــە کار، وەک ری ــی بخەن ــرى دارای ــەرچاوەى ت س

ــی  ــوو دەزگاکان ــە هەم ــەم دامەزراوەی ــە ئ ــت ک ــک دەبێ ــدن کاتی ــەزراوەى راگەیان ــی دام ــەرچاوەى باربۆکردن وەک س

پەخــش بچنــە نێــو یاســا و رێنامییــە دیاریکراوەکانــی راگەیاندنــی خەڵــک و پیــادەى ئــەو یاســاو ڕێنامییــە بــکات و، لــەو 

ســەرچاوە و رێکارانــەى باربۆکــردن خــۆی بــەدوور بگرێــت کــە لــە چوارچێــوەى راگەیاندنــی خەڵکــدا رێگەپێنــەدراون. 

ــاوى: ١٧٣( ــاران، ١٣٩٨ هەت )الب

٨٨. یارمەتیی لە الیەن تاك و كۆمەڵگا و رێكخراوەكان. یارمەتیی لە الیەن تاك و كۆمەڵگا و رێكخراوەكان

 لــەم حاڵەتــەدا خەڵــك و دەســتەو رێكخــراوە جیــاوازەكان بەرپرســیارییەتیی پێدانــی هەندێــك لــە تێچوونــەكان 

ــدن  ــی راگەیان ــە دامەزراوەكان ــكەش ب ــەكان پێش ــۆر هاوكاریی ــی جۆراوج ــاواز و ئامانج ــۆكاری جی ــە ه ــتۆ ب دەگرنەئەس

دەكــەن، دامەزراوەکانیــش بــۆ خســتنەکاری ئــەم ســەرچاوەداراییە رێکاریــى جیــاواز دەگرنەبــەر بەتاییبــەت لــە پرۆســەى 

ــاوى: ٩١( ــر، ١٣٩٣ هەت ــە: ) تریوتل ــن ل ــەش بریتی ــەو رێکاران ــازییاندا. ئ پەیامس

- ئــەو دامەزراویەیــی کــە هاوکاریــى پشــتیوانیی هاواڵتیــی و خێرخــوازان دەکات بــە ســەرچاوەى دارایــی، زیاتــر 

پەیامەکانــی پەیامــی ئاینییــن و پشــت بــە کەســایەتییە ئاینییــەکان دەبەســتێت، یــان دامــەزراوەى میدیایــی پەروەردەییــن 

ــانیان  ــی سەرش ــە وەک ئەرک ــن، بۆی ــەردەوام ب ــاک ب ــەروەردەى ت ــۆ پ ــن ب ــتی دەزان ــە پێویس ــگا ب ــزان و کۆمەڵ ــە خێ ک

ــە ســەرچاوەى باربۆکردنــی ئــەو دامــەزراوە  ــان، ئــەو هاوکارییــەش دەبێــت ب ــۆ مانەوەی ــان دەکــەن ب هاوکارىــی ماددی

ــە. میدیاییان

- دامــەزراوە میدیاییــەکان بــۆ بەکارخســتنی ســەرچاوەى هاوکاریــى و خێرخوازیــی کاردەکــەن لەســەر پێشکەشــکردن و 

بەرهەمهێنانــی پەیامــی خزمەتگوزاریــى و فێرکــردن کــە پێویســتیی کۆمەڵگــەن.

٩٩. کۆمپانیا وابەستەکاىن دامەزراوەکانیی راگەیاندن.. کۆمپانیا وابەستەکاىن دامەزراوەکانیی راگەیاندن.

ــە  ــی دامەزراوەک ــتیوانیی دارای ــەرچاوەى پش ــن وەک س ــی راگەیاندن ــتەى دامەزراوەکان ــە وابەس ــەى ک ــەو کۆمپانیایان ئ

ــەن. وەک: ــە دەک ــەزراوەى راگەیاندنەک ــی دام ــتیوانیی دارای ــێوە پش ــن ش ــن و بەچەندی ــەکار دەهێرێ ب

- پشتیوانیی دارایی راستەوخۆ و ناراستەوخۆ. 

- ریکالمکردن وەک پاساوى هاوکارىی دارایی.

- پشتییوانی دابینکردنیی ئامرازەکانی راگەیاندن و پێداویستییەکان.

ــاوازی  ــاى جی ــی کار و کۆمپانی ــە بونیادنان ــەن ل ــەم ســەرچاوەیە کاردەک ــۆ خســتنەکاری ئ ــدن ب ــی راگەیان  دامەزراوەکان

ــە:  ــاواز دەگرنەبــەر کــە بریتییــن ل وابەســتە، بــۆ ئەمــەش رێــکاری جی
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- دروستکردن و بونیادنانیی هۆڵی پێشکەشکردنی سینەما و تایبەت بۆ چاالکییەکان و کاری راگەیاندن.

- بونیادنانیی کۆمپانیای دامەزراندن و پێکهێنانی ستۆدیۆی تەلەفزیۆنیی و ئامرازەکانی راگەیاندن.

- بونیادی کۆمپانیای گەیاندن و پەخش لە رێگەى فریکوێنسیی تایبەت و فرۆشتنی کاتی پەخش.

- بونیادنانی بانکیی تایبەمتەند.

- بونیادی کۆمپانیای بەرهەمهێنانی راگەیاندن )فلم، ریکالم، گرافیک ....(

- بونیادنانی ئاژانسی هەواڵیی و گواستنەوەى زانیاریى 

ـ رێکارو شێوازیى تر ....

١٠١٠. بەرهەمی فێرکاریی. بەرهەمی فێرکاریی

داهاتــی بەرهەمــە فێرکارییەکانیــی راگەیانــدن یەکێکــە لــەو ســەرچاوە داراییانەیــى کــە دامەزراوەکانی راگەیانــدن کاریان 

لەســەر دەکــەن بــۆ باربۆکردنــی خۆیــان و بەهەمەکانیــان کــە بەچەندیــن رێگــە دەخرێتــە بــازاڕەوە، ئــەم ســەرچاوەیەش 

بەچەندییــن رێــکار دەخرێتــەکار کــە بریتییــن لــە: )صلواتیــان، ١٣٩٤ هەتــاوى: ٢١(

- بەرهەمهینانی بەرنامە فێرکارییەکان و خستنە بازاڕ و فرۆشتنیان بە رێکارەکانی فرۆشتنی بەرهەمەکان.

- بونیادنانی پەیامنگا و ناوەندی فێرکاریى بە پرۆسەى خوێندن بە شێوەى تیۆریی و پراکتیکیى.

- کردنەوەى کەناڵی فێرکاریى و بەشدارییپێکردنی وەرگران .

١١١١. ناوبانگ و متامنە. ناوبانگ و متامنە

یەکێــک لــە ســەرچاوە پڕدەرامەتــەکان کــە دامــەزراوەى راگەیانــدن بــەکارى دەهێنێت بــۆ باربۆکردنــی خۆی، ئــەو ناوبانگ 

و متامنەیەیــە کــە دامەزراوەکــە پەیــدای دەکات و بەدرێژایــی تەمــەىن کارکردنــی، بونیــادی دەنێــت، دواجــار بــۆ زۆرێــک 

لــە رێــکارى خســتنەکارى وەک ســەرچاوەى باربۆکــردن بــەکارى دەهێنێــت. وەک ئــەوەى کــە بەهــۆی ناوبانگەکەیــەوە 

نــاوى خــۆی دەکاتــە برانــدی جیهانیــی و کااڵى تــرى بــازاڕى بەدەســتدەهێنێت، یــان بەدەســتهێنانی ناوبانگــی کۆمەڵێــک 

ــە پرۆســەکانی ریــکالم و  ــان ل ــەوە و بەکارهێنانی کەســایەتیی هونەرىــی و وەرزشــیی و کاریگــەر بەهــۆی ناوبانگــی خۆی

بازاڕکردنــدا، بــوون بــە ســەرچاوە و بنەمــاى زانیاریــى لــە الى دامەزراوەکانیــی تــرى نــاوەوە و دەرەوە و وەرگرتنــی داهــات 

بــە گەیانــدن و فرۆشــتنی زانیاریــى، فراوانبوونــی بەشــدارىی لــە خولەکانــی راهێنــان و فێرکــردن. بەدەســتهێنانی خــەاڵت 

و دیاریــی بەهــادار لــە ڤیســتیڤاڵ و بۆنــە تایبەتەکانــدا. )بشــیری، جنیــدی، ١٣٨٦ هەتــاوى: ٥(.

بۆ بەدەستهێنانی ناوبانگ و خستنەکارى ئەو سەرچاوەی باربۆکردنە، چەند رێکارێک دەگیرێتەبەر وەک:

- کارکردن لەسەر سەرنجی وەرگر بە بەرهەمهێنانی پەیامی سەرنجدار، بە تەکنییکی سەرنجڕاکێش.

- زانیاریی درووست و کاریگەر باڵوبکاتەوە   ـ راستگۆ و راشکاو بێت   ـ لەگەڵ رووداوەکاندا بێت.

- لەڕووى چۆنێتییەوە )کواڵیتییەوە( ئاستی بەرزبێت  ـ تیکەڵ بە کۆمەڵگا و خواستیان بێت.

١٢١٢. ئینتەرنیت و میدیای نوێ. ئینتەرنیت و میدیای نوێ

بــە لەبەرچاوگرتنــی پێشــکەوتنەکانی تەکنەلۆژیــا و فراوانبوونــی تۆڕەکانــی ئەنتەرنێــت و گەشــەی بەشــداربووان، 

دامەزراوەکانــی راگەیانــدن دەرگایەکــی نــوێ و بازاڕێکــی قەرەباڵــغ بــە روویــدا کراوەتــەوە، کــە ئەویــش بەســتەرەکانیی 
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ــەو  ــردەر ل ــن و نێ ــدارێکی بەرهەمهێ ــە بەش ــوون ب ــدن ب ــی راگەیان ــە، دامەزراوەکان ــی زییرەک ــت و تەلەفۆن ئەنتەرنی

بەســتەرانەوە کــە بەرهەمــی نــوێ و تایبەمتەنــد بــە ئەنتەرنێــت و تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان پێشکەشــدەکەن. ئەمــەش بــووە 

ــە: ــکارى ، لەوان ــن رێ ــە چەندیی ــە ســەرچاوەیەکی پڕدەرامــەت ب ب

- کردنەوەى بازاڕى ئینتەرنێت بۆ فرۆشتنی بەرهەمەکان و گەیاندنی بۆ وەرگر بە بڕێک پارەى دیاریکراو.

ــکارى  ــە رێ ــە ئەمــەش دواجــار ل ــەوە ک ــەر و ســەرنج، لەڕێگــەى تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان ــن بیین  - بەدەســتهێنانیی زۆرتری

ــۆ دامەزراوەکــە. ــە داهــات ب تــرەوە دەبنــەوە ب

- بەشدارییپێکردنی وەرگر بەرێکارى ئاسانرت و فراوانرت. 

- کردنەوەى خولی راهێنانی بەرفراوان بە ئاسانرت و خێراتر لەڕێگەى ئینتەرنێتەوە.

١٣١٣. کردنەوەى کەناڵی تر . کردنەوەى کەناڵی تر 

ــر لەگــەڵ بیینــەران و هەمەچەشــنکردنی وەرگــران، کەناڵــی جۆراوجــۆر  ــۆ ســەوداى زیات دامەزراوەکانیــی راگەیانــدن ب

و تایبــەت دەکەنــەوە کــە دەبــن بــە ســەرچاوەى داهاتــی زیاتــر بــۆ ئــەو دامەزراوەیــە و ســەودای جۆراوجــۆر لەگــەڵ 

ــی کات و  ــە لەڕێ ــەت ک ــی تایب ــان کەناڵ ــە فرۆشــن ی ــەت ب ــی تایب ــەوەى کەناڵ ــەش وەک کردن ــر دا. ئەم ــرى زیات وەرگ

یەکــەوە دەکرێنــەوە، کــە هەمــوو ئەمانــە ســەرچاوەى داراییــن بــۆ دامەزراوەکــە و ســوودی زیاتــر لــە رووى ئابوورییــەوە 

دەگەیەنــن بــە دامەزراوەکــە. 

١٤١٤. یوتییوب. یوتییوب

ــان  ــەوەى بەرهەمەکانی ــە باڵوکردن ــە ل ــدن، بریتیی ــی راگەیان ــۆ دامەزراوەکان ــەکان ب ــەرچاوە پڕدەرامەت ــە س ــک ل یەکێ

لــە کەناڵــی یوتییــوب بــەو تایبەمتەندیــی و رێنامییــەى کــە کەناڵەکــە هەیەتــی، یوتییــوب ئەگەرچیــی لــە رییــزی ئــەو 

ســەرچاوانەدایە کــە لــە زۆرێــک لــە ســەرچاوە زانســتییەکاندا وەک ریــکالم یــان رێــکارى ئینتەرنێــت و راگەیاندنــی نــوێ 

بــاس دەکرێــت، بــەاڵم ئــەو پێشــکەوتنانەى کــە یوتییــوب بەخۆیــەوە بینییــووە و ئــەو سیســتمە تایبەتەى کە کارى لەســەر 

دەکات، تایبەمتەندییەکــی پێبەخشــییووە کــە دەکرێــت وەک ســەرچاوەیەکی باربۆکردنــی تایبــەت کــە دامەزراوەکانیــی 

ــار  ــان ئەژم ــی دامەزراوەکەی ــەرچاوەى باربۆکردن ــە س ــت ب ــەن، دەکرێ ــەن و دەیک ــدا دەک ــەى لەگەڵ ــدن مامەڵ راگەیان

بکرێــت.

ــەو  ــەاڵم ئ ــەزراوەکان، ب ــە دام ــراو ســوود دەدات ــژەى دیاریک ــەوە بەڕێ ــی ریکالم ــوب لەڕێگــەى داهات ــی یوتیی ئەگەرچی

ریکالمــە راســتەوخۆ نــە بــۆ بەرهەمەکانــی دامەزراوەکەیــە نە لــە کەناڵــی تاییبەتــی دامەزراوەکەوەیە، بەڵکــو باربۆکردنی 

دامەزراوەکانــی راگەیانــدن پرۆســەیەکە کــە تەنهــا لەڕێگــەى یوتییوبــەوە بــە تایبەمتەندیــی خۆیــەوە جێبەجێدەکرێــت، 

کــە لــە پرۆســەکەدا یوتییــوب دامەزراوەکانــی راگەیانــدن بــۆ چاالککردنــی ســەرچاوەى باربۆکردنــی خــۆی -کــە ریکالمــە- 

ــی بەدەســتهاتووە  ــە داهات ــەک ل ــی رێژەی ــە پێدان ــوب دا ب ــە یوتیی ــی دامــەزراوەکان ل ــۆ ئەمــەش چاالکی ــەکار. ب دەخات

لەڕێگــەى ئــەوەوە گەشــەپێدەدات، کــە دەشــێت بــە هانــدان یــان پشــتیوانیی دارایــی نــاو برێــت بــۆ بەرهەمهێنانــی 

باشــرت و سەرنجڕاکێشــرت و پەخشــی تــر لەڕێگــەى یوتییوبــەوە. )عبداملنعــم، قعلــول، ٢٠١٩ زاینــی، ١١-١٣(

خســتنەگەڕی یوتییــوب وابەســتەى چەنــد ریکارێکــی تایبەتــە، کــە لەالیەکــەوە نــاوەڕۆک و رەگەزەکانــی ســەرنجگییریی 

پەیامــى راگەیانــدن دیارىــدەکات، لەالیەکــی تــرەوە ئــەو رێنامیــی و تایبەمتەندیــی و مەرجانــەى کــە یوتییــوب 
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ــت. ــوەى پابەنددەبێ ــدن پێ ــەزراوەى راگەیان ــردوون و ،دام دیاریک

١٥١٥. سەرچاوەی تر:  . سەرچاوەی تر:  

مەبەست لەم دەستەیە هەر سەرچاوەیەكی تر، كە لەنێو ئەوانەى پێشوودا جێ نەگرێت و باس نەکرابێت.

بەشیسێیەم:بەشیسێیەم:
رێکارەکانــی خســتنەکاری ســەرچاوەكانی باربۆکردنــی دامــەزراوەكان لــە پرۆســەى پەیامســازیی راگەیانــدن رێکارەکانــی خســتنەکاری ســەرچاوەكانی باربۆکردنــی دامــەزراوەكان لــە پرۆســەى پەیامســازیی راگەیانــدن 

لــە هەرێمــی كوردســتانلــە هەرێمــی كوردســتان

ــدىن هەرێمــى کوردســتان توێژیینەوەکــە پشــتى  ــە دامــەزراوەکاىن راگەیان ــۆ خســتنەرووى ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن ل ب

بەکۆکردنــەوەى زانیاریــی بەســتووە لــە رێگــەى فۆرمێکــی تایبــەت کــە بەســەر ١٠ لــە دامــەزراوەى راگەیانــدىن هەرێمــى 

ــە  ــە ل ــراوە، ک ــۆرم دابیینک ــەک ١٠ ف ــەر دامەزراوەی ــۆ ه ــکراوە و ب ــەن، دابەش ــەى توێژینەوەک ــە منوون ــتان، ک کوردس

الیــەن بەڕێوبــەرى دامەزراوەکــە و بەڕێوەبــەراىن بەشــەکانەوە پڕکراونەتــەوە. ئــەو ســەرچاوانەش کــە وەک ســەرچاوەى 

باربۆکــردن لــەو دامەزراوانــەدا بــەکار دەهێرێــن بریتییــن لــە )٨( ســەرچاوە کــە رێــکارى خســتنەکاریان بــۆ بەیانکــراوە 

بــەو ریزبەندییــەى کــە لــە خشــتەى ژمــارە )١( خراوەتــەڕوو.

خشتەی )١(: خستنەڕووی رێژەی بەكارهێنان و پشتبەسن بە سەرچاوەكانی باربۆکردن

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

یەكەم25 %50خاوەندارێتیی دامەزراوەی راگەیاندن 1

پێنجەم10 %20هاوكاریى حزبیی جگە لە حیزبی خاوەندار2

پێنجەم10 %20هاوكاریى كۆمپانیا ئەهلییەكان 3

چوارەم10.5 %21هاوكاریى كەسایەتییە سیاسیی و بازرگانەكان4

دووەم22.5%45ریكالمیی بازرگانیی )راستەوخۆ( و )ناراستەوخۆ(5

شەشەم6 %12فرۆشتنى بەرهەمەکان6

سێیەم11 %22هاوكاریی هاوواڵتیی )خێرخوازى(٧

هەشتەم5 %10یوتییوب8

100 %200كۆی گشتیی

أ. رێکارەکانی خستنەکارى خاوەندارێتیی وەک سەرچاوەى باربۆکردن أ. رێکارەکانی خستنەکارى خاوەندارێتیی وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

ئــەو )٥٠( بەڕێوبــەرەى لــە خشــتەى ژمــارە )١( ئاماژەیــان پێــدراوە و خاوەندارێیتــى وەک ســەرچاوەى بنەڕەتیــی 

دابیینکــردىن دارایــی دامەزراوەکەیــان دەزانــن، بەجۆرێــک رێکارەکانــی پەرەپێــداىن ئــەو ســەرچاوە داراییــە دیاریدەکــەن، 

ــان  ــالىن سیاســیی ی ــە بەرنامــە و پ ــدار و گەشــەدان ب ــەکاىن خاوەن ــدا و بەرژەوەندیی ــە پشــتیوانیى ئەجێن ــان وای کــە پێی

بازرگانیــى یــان حوکومەتیــی و گشــتیى، رێــکارى گرنگــی پەرەپێــداىن ئــەو ســەرچاوە داراییــەن، وەک ئــەوەى لــە خشــتەى 

ــەڕوو. ــە خراوەت ــەو رێکاران ــاىن ئ ژمــارە )٢( رادەى بەکارهێن
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خشتنەى ژمارە )٢(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى خاوەندارێتیی وەک سەرچاوەى باربۆکردن

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

یەكەم46.5 %٧0پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن کەسیی خاوەن1

دووەم25.5 %38پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن حیزب2

سێیەم14.5 %22پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن کۆمپانیا3

0 %0پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن دەوڵەت4

چوارەم10%15پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن رێکخراو5

پێنجەم3.5 %5پشتیوانیی ئەجێندا و بەرژەوەندییەکاىن گشتیی )خەڵک(6

100 %150      كۆی گشتیی

ــدار  ــتنەکارى خاوەن ــە خس ــژەى  ٤٦.٥٪ ل ــۆرەکان بەڕێ ــایەتییە هەمەج ــەکاىن کەس ــدا و بەرژەوەندیی ــتیوانیی ئەجێن پش

وەک ســەرچاوەى باربۆکردنــی دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن لــە هەرێمــی کوردســتاندا، یەکێکــە لــە رێــکارە هــەرە 

دیــارەکان لــە دامــەزراوەى راگەیانــدىن هەرێمــى کوردســتان، بــۆ ئــەوەى راگەیانــدن بتوانێــت پشــتیوانیی دارایــی خــۆی 

بونیادبنێــت، ئەمــە نیشــاندەرى ئەوەیــە کــە دامــەزراوەى راگەیانــدن زیاتــر و بــە پلــەى یەکــەم خاوەنداریەتییەکەیــان بــۆ 

کەســایەتییەکان دەگەڕیتــەوە، چ کەســایەتیى سیاســیی یــان ســەرمایەدار، یــا هەردووکیــان، بــە پلــەى دووەم و بەرێــژەى 

ــی  ــکارى دابینکردن ــیی رێ ــی سیاس ــەکاىن حیزب ــدا و بەرژەوەندیی ــتیوانیى ئەجێن ــی و پش ــى حیزبی ٢٥.٥٪ خاوەنداریەتی

داراییــە بــۆ دامــەزراوەى راگەیانــدن، بــەدواى ئــەم رێژەیەشــدا بەڕێــژەى ١٤.٥٪ خاوەنداریەتــی کۆمپانیــا بازرگانییــەکان 

دێــت کــە رێکارەکــەى خــۆی لــە پشــتییواىن ئەجێنــدا و بەرژەوەندییــە بازرگانییــەکاىن کۆمپانیاکــە دەبینێتــەوە، هەریەکــە 

ــدان  ــى وا کەم ــە رێژەیەک ــتیی ل ــی گش ــەڵ بەرژەوەندی ــەکاىن لەگ ــراو و بەرژەوەندیی ــداى ریکخ ــتییواىن ئەجێن ــە پش ل

کەنیشــاندەرى ئــەوەن، ئــەم جــۆرە لــە رێــکارى دابینکردنــی دارایــی نەیتوانیــووە ببێــت بــە خاوەندارىــی دامــەزراوەى 

ــچ دامەزراوەیــەک و  ــداری هی ــە خاوەن ــووە ببێت ــە هەرێمــى کوردســتان، هەروەهــا حوکومەتیــش نەیتوانی ــدن ل راگەیان

هییــچ رێکارێکــش بــۆ جووڵــەى حوکومــەت بــۆ پشــتییواىن دارایــی لــە ئــارادا نییــە و، لەهەرێمــى کوردســتان نائامادەیــی 

تــەواوى حوکومــەت لــە پشــتییوانىی دارایــی دامــەزراوەى راگەیانــدن هەیــە.

ب. رێکارەکانی خستنەکارى ریکالم وەک سەرچاوەى باربۆکردن ب. رێکارەکانی خستنەکارى ریکالم وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

وەک لــە خشــتەى ژمــارە )١( دا بەیانکــراوە ٤٥ لــە بەڕێوەبــەران، ریــکالم وەک ســەرچاوەى بنەڕەتیــی دابینکــردىن دارایــی 

دامەزراوەکەیــان ئەژماردەکــەن، ئــەوان بــۆ دیاریکــردىن رێــکارەکاىن پەرەپێــداىن ریــکالم پێیــان وایــە کــە هەشــت رێــکار 

هــەن بــۆ ئــەوەى بتوانرێــت لێیانــەوە ریــکالم پــەرەى پێبدرێــت، لەوانــە ، پاراســتنی بەرژەوەندیــی بــازرگان و کارەکانیــان، 

پەیوەندییــە گشــتییەکان، بەرزکردنــەوەى رێــژەى وەرگــران، دەستخســتنی ناوبانــگ و متامنــە، دامەزراندنیــی کۆمپانیــاى 

تایبــەت بــە بازاڕگەریــى و پەخــش، بەرهەمهێنانیــی ریــکالم، بەکارهێنانیــی زۆربــەى ئامرازەکانیــی پەخــش و باڵوکردنــەوە 

ــە  ــەوەى ل ــت، وەک ئ ــەر دەکرێ ــاواز کارى لەس ــژەى جی ــە بەرێ ــەک لەمان ــەکان، هەری ــەرى بەرهەم ــی سپۆنس ، پێدان

خشــتەى ژمــارە )٣( رادەى بەکارهێنانیــى ئــەو رێکارانــە خراوەتــەڕوو.
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خشتنەى ژمارە )٣(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى ریکالم وەک سەرچاوەى باربۆکردن

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

یەكەم22 %40پاراستنی بەرژەوەندی بازرگان و کارەکانیان1

سێیەم11 %20پەیوەندییە گشتییەکان2

یەكەم22 %40بەرزکردنەوەى رێژەى وەرگران 3

سێیەم11 %20دەستخستنی ناوبانگ و متامنە 4

شەشەم4.5%8دامەزراندن کۆمپانیاى تایبەت بازاڕگەریى و پەخش5

پێنجەم6.5 %12بەرهەمهێنانی ریکالم6

چوارەم9,5%٧16                          بەکارهێنانی زۆربەى ئامرازەکانی پەخش و باڵوکردنەوە 

دووەم13.5%24پێدانی سپۆنسەرى بەرهەمەکان8

100 %180كۆی گشتیی

پاراســتنی بەرژەوەندیــی بازرگانــەکان و کارەکانیــان لەگــەڵ بەرزکردنــەوەى رێــژەى ســەرنجگییریی وەرگــران، ئــەو دوو 

رێــکارەن کــە بــە پلــەى یەکــەم و بــە رێــژەى ٢٢٪ دەبــن بــە رێــکارى پەرەپێــداىن ریــکالم  وەک ســەرچاوەى دابینکــردىن 

دارایــی دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن لــە هەرێمــی کوردســتاندا، ئەمــە نیشــاندەرى ئەوەیــە کــە دامــەزراوەى راگەیانــدن 

زیاتــر و بــە پلــەى یەکــەم کار لەســەر راگرتنــى بەرژەوەندییــەکاىن بازرگانــان و بەرزکردنــەوەى رێــژەى وەرگــران و گرتنــى 

ســەرنجى وەرگــران دەکات بــۆ دەسخســتنى ریــکالم.

بــە پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ١٣.٥٪ پێــداىن سپۆنســەرى بەرهەمەکانــە بــە کۆمپانیــا و خــاوەن کااڵکان رێــکارى 

خســتنەکارى ریکالمــە بــۆ دابیینکردنــی دارایــی دامــەزراوەى راگەیانــدن.

بــە دواى ئــەم رێژەیەشــدا بــە رێــژەى ١١٪ دەسخســتنى ناوبانــگ و متامنــە لەگــەڵ بەکارهێنــاىن پەیوەندییــەکان، وەک 

رێــکارى خســتنەکارى ریکالمــن لــە دامــەزراوەى راگەیانــدن دا.

زانیارییــەکاىن خشــتەى ژمــارە )٣( نیشــاندەرى ئــەوەن، کــە لــە بەســەرچاوەکردىن ریــکالم وەک باربــۆکاری دامەزراوەکانــی 

راگەیانــدن، دامــەزراوەکان پاراســتنى بەرژەوەنــدی خــاوەن کااڵکان و کارکــردن لەســەر ســەنجگییریی وەرگرانێکــى زیاتــر، 

دەبێــت بــە رێــکارى دەسخســتنى ریــکالم و داهــاىت زیاتــر لەڕێگــەى ریکالمــەوە.

ج. رێکارەکانی خستنەکارى هاوکارى هاواڵتىی وەک سەرچاوەى باربۆکردن ج. رێکارەکانی خستنەکارى هاوکارى هاواڵتىی وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

لــە کــۆى )٢٢( بەڕێوەبــەرە کــە هــاوکارى هاوواڵتییــان یــان وەرگــران وەک ســەرچاوەى بنەرەتــی دارایــی دامــەزراوەى 

راگەیانــدن دەزانــن، ئــەو رێکارانــەى کــە کاریــان لەســەردەکەن بــۆ دەسخســتنى هــاوکاری وەرگــران، بریتییــن لــە چەنــد 

رێــکارى جیــاواز و بنەڕەتیــی وەک ، پەیامســازیی بــە ناوەرۆکــی ئاینیــى و پەیامســازیی خێرخوازیى و هانــداىن وەرگران بۆ 

بەخشــین بــە دامەزراوەکــە لــە پێنــاوی بەردەوامییــدا، هەروەهــا کارکــردن لەســەر ســۆز و دەرووىن وەرگــر، پەیامســازیی 

ــى، وەک  ــی خزمەتگوزاری ــکردىن پەیام ــران و پێشکەش ــەکاىن وەرگ ــەردەوام و خزمەتگوزاریی ــی ب ــى و فێرکاری پەروەردەی

ئــەوەى لــە خشــتەى ژمــارە )٤( دا خراوەتــەڕوو.
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خشتەى ژمارە )٤(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى هاوکارى وەرگران  

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

و 1 ئاینیــی  ناوەرۆکــی  بــە  پەیامســازیی 
ىن د خشــکر پە

دووەم2.2٧ 18%

چوارەم 9.3 % 6پێشکەشکردىن خزمەتگوزاریى راگەیاندن2

یەكەم36.2 %24پەیامسازیی و پەخشی بەرنامەى خێرخوازیى3

سێیەم18.3 %12هانداىن بەخشندەیی لە پێناو بەردەوامیى4

پێنجەم4.5%3پەیامسازیی پەروەردەیی 5

پێنجەم4.5%3پەیامسازیی فێرکاریى6

100 %66كۆی گشتیی

پەیامســازیی خیرخوازىــی و پەخشــی بەرنامــە و پەیامــە خێرخوازیــەکان یەکێکــە لــەو رێکارانــەى کــە بەرێــژەى ٣٦.٢٪ 

لــە خســتنەکارى هاوکاریــی وەرگــران وەک ســەرچاوەى دارایــی دامەزراوەیــەکاىن راگەیانــدن لــە هەرێمــی کوردســتان دا، وە بــە 

یەکێکــە لــە رێــکارە هــەرە دیارەکانــی ئــەو دامەزراوانــەى کــە هاوکاریــى خێرخــوازان وەک ســەرچاوەى دارایــی دامەزراوەکــەى 

بــەکار دەهێنێــت. 

بــە پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ٢٧.٢٪ پەیامســازیی بــە ناوەرۆکــی ئاینیــی و پەخشــی پەیامــە ئاینییــەکان رێــکارى خســتنەکارى 

ــی  ــژەى ١٨.٣٪ هاندان ــە رێ ــەم رێژەیەشــدا ب ــەدواى ئ ــدن. ب ــی دامــەزراوەى راگەیان ــی دارای ــۆ دابینکردنی ــە ب ــى وەرگران هاوکاری

بەخشــندەیی لــە پینــاو بەردەوامیــی، وەک رێــکارى خســتنەکارى هاوکاریــی هاوواڵتیــان لــە دامــەزراوەى راگەیانــدن دا 

ئەژماردەکرێــت.

هەریەکــە لــە پێشکەشــکردنی خزمەتگوزاریــى راگەیانــدن و پەیامســازیی پەروەردەیــی و فێرکاریــى، رێــکارى تــرن کــە بــە رێــژەى 

ــەزراوەى  ــی دام ــەرچاوەى دارای ــران وەک س ــى وەرگ ــتنى هاوکاری ــەکار خس ــدان و ب ــکارى پەرەپێ ــە رێ ــن ب ــن ب ــرت دەتوان کەم

راگەیانــدن، زانیاریــەکاىن خشــتەى ژمــارە )٤( نیشــاندەرى ئــەوەن، لــە بەســەرچاوەکردىن هاوکارییــەکاىن وەرگــران وەک باربۆکاردنی 

ــى و  ــی ئاینی ــوەى ناوەرۆک ــە چوارچی ــان ل ــەکاىن راگەیاندنی ــە پەیام ــار دەکات ک ــەزراوەکان ناچ ــدن، دام ــەزراوەکاىن راگەیان دام

پەیامــى خیرخوازیــی بــن، هەتــا بتوانــن هاوکارىــی لــە وەرگــران وەربگــرن بــۆ بەردەوامییــان لــە کارى راگەیانــدن و پەیامســازیی.

د. رێکارەکانی خستنەکارى هاوکاریى كەسایەتییە سیاسیی و بازرگانەكان وەک سەرچاوەى باربۆکردند. رێکارەکانی خستنەکارى هاوکاریى كەسایەتییە سیاسیی و بازرگانەكان وەک سەرچاوەى باربۆکردن

ــە  ــک ل ــەكان، وەک یەکێ ــیی و بازرگان ــایەتییە سیاس ــى كەس ــارە )١(دا هاوکاری ــتەى ژم ــە خش ــە ل ــەر ک )٢١ ( بەڕێوەب

ســەرچاوەکاىن دارایــی دامــەزراوەى راگەیانــدن ئەژماردەکــەن، ئــەو رێکارانــەى کــە کاریــان لەســەردەکەن تــا پــەرە بــە 

ــاوازى وەک ،  ــکارى جی ــد رێ ــە چەن ــەوە ل ــان دەبینن ــدەن، خۆی ــەكان ب ــایەتییە سیاســیی و بازرگان ــى كەس هاوکاریەکانی

ــۆ کااڵ  ــازرگان و ســەرمایەدار، ریکالمکــردن ب ــان ب ــا راســتەوخۆى کەســایەتیى سیاســیی ی ــان ن پشــتیوانیى راســتەوخۆ ی

بازرگانییــەکان و بەرژەوەندییــە سیاســییەکان، دابینکردنــی بەرهــەم و ئامــرازەکاىن راگەیانــدن بــۆ کەســایەتییەکان. وەک 

ــەڕوو.  ــە خراوەت ــەو رێکاران ــاىن ئ ــارە )٥( رادەى بەکارهێن ــە خشــتەى ژم ــەوەى ل ئ

پشــتیوانیی نــا راســتەوخۆی کەســایەتییە سیاســیی و بازرگانــەکان، یەکێکــە لــەو رێــکارە کاریگەریانــەى کــە بــە رێــژەى 

٣٨٪ لــە خســتنەکارى هاوکاریــى كەســایەتییە سیاســیی و بازرگانــەكان وەک ســەرچاوەى دارایــی دامەزراوەیەکــی 

راگەیانــدن لــە هەرێمــی کوردســتان دا، کاریگــەرە بــۆ ئــەو دامەزراوانــەى کــە پشــت بــە هــاوکارى كەســایەتییە سیاســیی 

ــەكان دەبەســن.   و بازرگان
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خشتنەى ژمارە )٥(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى هاوکاریى كەسایەتییە سیاسیی و بازرگانەكان 

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

سێیەم24 %10پشتیوانیى راستەخۆ1

یەكەم 38 % 16پشتیوانیى ناراستەوخۆ2

دووەم28.5 %12ریکالمکردن3

چوارەم9.5%4پەیامسازیی و دابیینکاریی4

100 %42كۆی گشتیی

بــە پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ٢٨.٥٪ ریکالمکــردن بــۆ کااڵ بازرگانییــەکان و بەرژەوەندیــی و هــزرى سیاســیى کەســایەتیی 

سیاســیی و بازرگانیــى، وەک رێکارێکــە بــۆ بەکارهێنانیــان وەک ســەرچاوەى دارایــی، بــەدواى ئەویشــدا بــە رێــژەى ٢٤٪ 

ــایەتییە  ــی كەس ــتنەکارى هاوکاری ــکارى خس ــەکان وەک رێ ــیی و بازرگانیی ــایەتییە سیاس ــتەوخۆی کەس ــتیوانیى ناراس پش

ــەڵ  ــدن لەگ ــی راگەیان ــاىن پەیام ــازیی و بەرهەمهێن ــدن دا ، پەیامس ــەزراوەى راگەیان ــە دام ــەكان ل ــیی و بازرگان سیاس

ــتنەگەڕی  ــکارى خس ــە رێ ــن ب ــن ب ــرت دەتوان ــژەى کەم ــە رێ ــرن ب ــکارى ت ــدن، رێ ــرى راگەیان ــراز و ئامێ ــی ئام دابینکارى

ــەكان. ــی كەســایەتییە سیاســیی و بازرگان هاوکارى

ــیی و  ــایەتییە سیاس ــەکاىن كەس ــەرچاوەکردىن هاوکاریی ــە بەس ــەوەن، ل ــاندەرى ئ ــارە )٥( نیش ــتەى ژم ــەکاىن خش زانیاری

بازرگانــەكان، وەک پارەدارکــردىن دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن، دامــەزراوەکان پێویســتیی بەوەیــە کــە دامــەزراوەکان لــە کار 

و پەیامســازییاندا بەرێژەیەکــی زیــاد کار لەســەر پشــتیوانیى ناڕاســتەوخۆی کەســایەتییە بازرگانیــى و سیاســییەکان بکــەن 

و، بەشــێوەى ناڕاســتەوخۆ بەرژەوەندییەکانیــان بپارێزێــت و پەرەیــان پێبــدەن.

ــەکان، وەک ســەرچاوەى  ــا بازرگانی ــی سیاســیی و کۆمپانی ــی حیزب ــی خســتنەکارى هاوکاری ــەکان، وەک ســەرچاوەى هـــ. رێکارەکان ــا بازرگانی ــی سیاســیی و کۆمپانی ــی حیزب ــی خســتنەکارى هاوکاری هـــ. رێکارەکان

ــتان ــى کوردس ــدىن هەرێم ــەزراوەکاىن راگەیان ــە دام ــردن ل ــتانباربۆک ــى کوردس ــدىن هەرێم ــەزراوەکاىن راگەیان ــە دام ــردن ل باربۆک

ــا بازرگانییــەکان، وەک یەکێــک لــە ســەرچاوەکاىن دارایــی  ئــەو )٢٠( بەڕێوەبــەرەى کــە هاوکاریــى حیــزىب سیاســیی و کۆمپانی

دامەزراوەکەیــان دەزانــن، خســتنەکارى ئــەم ســەرچاوەیە دەبەســتنەوە بــە چەنــد رێکارێکــى جیــاوازى وەک پاراســتنى 

ــەکردىن  ــى، بانگەش ــیی و چ بازرگانی ــەرووى سیاس ــاوازەکان چ ل ــا جی ــەپێداىن ئایدی ــى، گەش ــیی و ئابووری ــدی سایاس بەرژەوەن

راســتەوخۆ و وناراســتەوخۆ بــۆ کار و چاالکییــە سیاســیی و بازرگانییــەکان، دژایەتیینەکردنــی کار و ئایدیای سیاســیی و بازرگانیی، 

بــە بازاڕکردنــی خواســت و کااڵکانیــان. وەک ئــەوەى لــە خشــتەى ژمــارە )٦( رادەى بەکارهێنــاىن ئــەو رێکارانــە خراوەتــەڕوو. 

خشتنەى ژمارە )٦(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى هاوکارىی حیزب سیاسیی و کۆمپانیا بازرگانییەکان 

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

یەكەم30 %16پاراستنى بەرژەوەندییەکان1

پێنجەم 10 % 6گەشەپیدانی ئایدیا2

سێیەم20 %12بانگەشەکردن 3

چوارەم15%9دژایەتیینەکردن4

دووەم25%515                   بە بازاڕکردنیی خواست و کااڵکان

100 %60كۆی گشتیی
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ــە  ــەى ک ــکارە کاریگەران ــەو رێ ــە ل ــەکان  یەکێک ــا بازرگانیی ــان کۆمپانی ــیی ی ــی سیاس ــەکاىن حیزب ــتنى بەرژەوەندی پاراس

ــۆ بەدەســتهێناىن ســەرچاوەى  ــەکان، ب ــا بازرگانیی ــە خســتنەکارى هاوکاریــى حیــزب سیاســیی و کۆمپانی ــژەى ٣٠٪ ل بەرێ

دارایــی دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن لــە هەرێمــی کوردســتان دا. بــە پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ٢٥٪ بەبازاڕکردىن خواســتى 

ــردىن  ــە باربۆک ــان ل ــۆ بەکارهێنانی ــک ب ــەکان، وەک رێکارێ ــا بازرگانیی ــی سیاســیی و کۆمپانی ــی حیزب سیاســیی و بازرگانی

ــژەى  ــە رێ ــەکان ب ــردە سیاســیی و کااڵ بازرگانیی ــا و ک ــۆ ئایدی ــەەر. بانگەشــەکردن ب ــدن دەگیرێت ــەزراوەکاىن راگەیان دام

ــە دامــەزراوەى راگەیانــدن دا  ــەکان ل ــا بازرگانیی ٢٤٪ وەک رێــکارى خســتنەکارى هاوکاریــى حیــزب سیاســیی و کۆمپانی

ــت. ئەژماردەکرێ

گەشــەپێداىن ئایدیــا و دژایەتیینەکــردىن پەیــام و کــردە سیاســیی و بازرگانییەکانیــش بــە رێــژەى جیــاواز و کەمــرت، رێــکارى 

تــرن کــە لــە رێگەیانــەوە دەتوانــن ببنــە رێــکارى خســتنەگەڕی هاوکاریــى حیزبــی سیاســیی و کۆمپانیــا بازرگانییــەکان 

وەک ســەرچاوەى دارایــی دامــەزراوەى راگەیانــدن.

زانیاریــەکاىن خشــتەى ژمــارە )٦( نیشــاندەرى ئــەوەن، لــە بەســەرچاوەکردىن حیــزىب سیاســیی و کۆمپانیــا بازرگانییــەکان 

وەک کەســایەىت مەعنەویــى بــۆ پاردارکــردىن دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن، پێویســتە دامــەزراوەکان لــە کارو پەیامســازییاندا 

ــەدواى  ــەن. ل ــە بک ــەو بەرژەوەندییان ــەڵ ئ ــە لەگ ــاگاوە مامەڵ ــزن و بەئ ــەکان بپارێ ــیی و بازرگانیی ــە سیاس بەرژەوەندیی

ئــەوەش خواســتە بازرگانیــى و سیاســییەکان بــە پرۆســەى بەبازاڕکردنــدا ببــەن و بیخەنــە بەردەســت جەمــاوەر و بیانکــەن 

بــە پێویســتیى ژیــان و فەرهەنگیــان تــا بــە قۆناغــى پەســەند دەگات.

وـ. رێکارەکانی خستنەکارى فرۆشتنى بەرهەمەکاىن راگەیاندن وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

فرۆشــتنى بەرهەمــى راگەیانــدن لــە بــازاڕى راگەیاندنــدا یەکێکــە لــە ســەرچاوەکانی باربۆکــردىن دامــەزراوەى راگەیانــدن، 

ــەزراوەى  ــی دام ــەرچاوەى باربۆکردن ــە س ــدن ب ــەکاىن راگەیان ــتنى بەرهەم ــژەى ١٦٪ فرۆش ــە بەرێ ــەرە ک )١٢( بەڕێوەب

راگەیانــدن لــە هەرێمــى کوردســتان دەزانــن، خســتنەکارى ئــەم ســەرچاوەیە دەبەســتنەوە بــە چەنــد رێکارێکــى جیــاوازى 

وەک بەرهەمهێنــاىن پەیامــە زانســتییەکان، بەرهەمهێنــاىن وانــە فێرکارییــەکان، فلــم و درامــاکان، مۆســیقا و میلۆدییــەکان، 

کتێــب و چاپەمەنییــەکان، خواســتەکاىن کڕیــاران بــە گشــتیی. وەک ئــەوەى لــە خشــتەى ژمــارە )٧( رادەى بەکارهێنــاىن 

ئــەو رێکارانــە خراوەتــەڕوو. 

خشتەى ژمارە )٧(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى فرۆشتنى بەرهەمەکاىن راگەیاندن 

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

چوارەم16 %8بەرهەمهێناىن پەیامە زانستییەکان1

یەكەم24 %12بەرهەمهێناىن وانە فێرکارییەکان2

شەشەم8 %4بەرهەمهێناىن فلم و دراماکان3

پێنجەم14%٧بەرهەمهێناىن مۆسیقاو مییلۆدییەکان4

سێیەم18%9بەرهەمهێناىن کتێب و چاپەمەنییەکان5

دووەم20%610                    بەرهەمهێنانی خواستەکاىن کڕیاران

100 %50كۆی گشتیی

ــە  ــە ل ــدن، یەکێک ــەزراوەکاىن راگەیان ــەن دام ــە الی ــەکان ل ــە فێرکاریی ــیین و بابەت ــۆ و نووس ــە و ڤیدی ــاىن وان بەرهەمهێن

رێــکارە دیــار و کاریگــەرەکان کــە بەرێــژەى ٢٤ ٪ و بــە پلــەى یەکــەم دێــت لــە خســتنەکارى فرۆشــتنی بەرهەمــەکاىن 

ــە  ــە هەرێمــی کوردســتان دا. ب ــدن ل ــی، هــەر دامەزراوەیەکــی راگەیان ــۆ بەدەســتهێناىن ســەرچاوەى دارای ــدن ب راگەیان

پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ٢٠٪ بەرهەمهێنــاىن خواســتەکاىن کڕیــار لــە بــازاڕى راگەیانــدن وەک رێکارێــک بــۆ خســتنەکارى 
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فرۆشــتنى بەرهــەم بــۆ دەستخســتنى داهــات بەکاردەهێرێــت.

ــەو ســەرچاوەیە  ــى خســتنەکارى ئ ــژەى ١٨٪ وەک رێکاری ــش بەڕێ ــە جۆراوجۆرەکانی ــب و چاپەمەنیی ــەکاىن کتێ بەرهەم

ــرت،  ــە یەک ــک ل ــاواز و نزی ــژەى جی ــە رێ ــۆدى ب ــیقا و مییل ــە زانســتییەکان و مۆس ــی بابەت ــت، بەرهەمهێنان ئەژماردەکرێ

ــەن  ــە الی ــا ل ــم و درام ــاىن فل ــژەش بەرهەمهێن ــن رێ ــە کەمرتی ــەرچاوەیەن، ب ــەو س ــتنەکارى ئ ــری خس ــى ت دوو رێکاری

ــارە )٧( نیشــاندەرى  ــەکاىن خشــتەى ژم ــدىن هەرێمــى کوردســتان پشــتى پێدەبەســرتێت، زانیاری ــەزراوەکاىن راگەیان دام

ــدن،  ــی راگەیان ــردىن دامەزراوەکان ــۆ باربۆک ــدن ب ــی راگەیان ــیی بەرهەمەکانی ــەرچاوەکردىن فرۆش ــە بەس ــە ل ــەوەن ک ئ

پێویســتى بەوەیــە کــە دامــەزراوەکان لــەکارو پەیامســازییاندا کار لەســەر بەرهەمهێنانیــى بابــەىت فێرکاریــی و خواســتى 

ــت. ــر بێ ــان زیات ــا فرۆشــتنی بەرهەمەکانی ــاران بکــەن هەت کری

وـ. رێکارەکانی خستنەکارى کەناڵی یوتییوب وەک سەرچاوەى باربۆکردن وـ. رێکارەکانی خستنەکارى کەناڵی یوتییوب وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

ــک  ــە یەکێ ــووە ب ــدن ب ــی کارى راگەیان ــى نوێ ــدا، وەک مۆدیلێک ــداریکردن تیای ــوب و بەش ــی یوتیی ــاىن کەناڵ بەکارهێن

ــە  ــە رێــژەى ١٣.٣٪ یوتییــوب ب ــە ســەرچاوەکانی باربۆکــردىن دامــەزراوەى راگەیانــدن، ئــەو )١٠( بەڕێوەبــەرەى کــە ب ل

ــەرچاوەیە  ــەم س ــتنەکارى ئ ــن، خس ــتان دەزان ــى کوردس ــە هەرێم ــدن ل ــەزراوەى راگەیان ــی دام ــەرچاوەى باربۆکردن س

دەبەســتنەوە بــە چەنــد رێکاریکــى جیــاوازى وەک، بەشــدارییکردىن بــەردەوام و چاالکانــە، بەرهەمهێنــان لەســەر 

بنەمــاى ســەرنجگییریی وەرگــر، کارکــردن لەســەر ئەســتێرەکاىن هونــەر و وەرزش، بەرهەمهێنــاىن پەســەندکراوى گشــتیى، 

ــڕوو.  ــە خراوەت ــەو رێکاران ــاىن ئ ــارە )٨( رادەى بەکارهێن ــتەى ژم ــە خش ــەوەى ل ــداربووان، وەک ئ ــەوەى بەش کۆکردن

خشتنەى ژمارە )٨(: خستنەڕووى رێکارى خستنەکارى کەناڵی یوتییوب وەک سەرچاوەى باربۆکردن 

پلە%دووبارەگۆڕاوەكانز

دووەم22 %10بەشدارییکردىن بەردەوام و چاالکانە1

یەكەم26.5 %12بەرهەمهێنان لەسەر بنەماى سەرنجگییریی وەرگر2

و 3 راگەیانــدن  دونیــاى  ئەســتێرەکاىن  لەســەر  کارکــردن 
.... ســینەماو 

6   
% 13.5

پێنجەم

چوارەم1٧.5%8بەرهەمهێناىن پەسەنکراوى گشتیى4

سێیەم20%9کۆکردنەوەى بەشداربووان5

100 %45كۆی گشتیی

بەرهەمهێنــان لەســەر بنەمــاى سەرنجراکێشــاىن وەرگــران لــە الیــەن دامــەزراوەکاىن راگەیاندنــەوە، یەکێکــە لــە رێــکارە 

دیــارەکان کــە بەرێــژەى ٢٦.٥ ٪ و بــە پلــەى یەکــەم دێــت لــە خســتنەکارى یوتییــوب بــۆ بەدەســتهێنانیى ســەرچاوەى 

دارایــی دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن. بــە پلــەى دووەم و بــە رێــژەى ٢٢٪ بەشــداریکردىن چاالکانــە و بەردەوام لــە یوتییوب 

ــۆ بەدەســتهێناىن  ــوب ب ــۆ خســتنەکارى یوتیی ــک ب ــەڕوو وەک رێکارێ ــە خراونەت ــەن ک ــەو رێکاران ــوێ ل ــە بەرهەمــى ن ب

داهاتــی دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن.

ــە  زیادکــردىن رێــژەى بەشــداربووان بــە هــەر رێکارێــک بێــت، بــە رێــژەى ٢٠٪ وەک رێــکارى خســتنەکارى یوتییــوب ل

دامــەزراوەى راگەیانــدن دا ئەژماردەکرێــت. کارکــردن لەســەر ئەســتێرەکان و بەرهەمــە پەســەندە گشــتییەکان بەڕێــژەى 

ــارە )١٠(  ــەکاىن خشــتەى ژم ــەو ســەرچاوەیەن. زانیاریی ــری خســتنەکارى ئ ــکارى ت ــرت دوو، ڕێ ــە یەک ــک ل ــاواز و نزی جی
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نیشــاندەرى ئــەوەن کــە کارکــردن لەســەر ســەرنجى وەرگــر و جەمکــردىن ســەرنجى وەرگــران  بــۆ خســتنەکارى یوتییــوب 

، پێویســتى بەوەیــە کــە دامــەزراوەکان لــە کارو پەیامســازییاندا کار لەســەر سەرنجراکێشــی وەرگــران بکــەن و، بــەدواى 

رەگــەزى ســەرنجگییریی و سەرنجڕاکێشــاىن وەرگرانــەوە بــن، هەتــا بتوانێــت یوتییوبێکــی چــاالک و پــر بیینــەرى هەبێــت، 

کــە ئەمــەش لــە بــە ســەرچاوەکردىن یوتییــوب بــۆ باربۆکــردىن دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن رۆڵــی گرنــگ دەبێنێــت.

بەشیچوارەم:ئەنجامەکانوراسپاردەکانبەشیچوارەم:ئەنجامەکانوراسپاردەکان
١١.ئەنجامەکان.ئەنجامەکان

توێژینەوەکە پاش خستنەڕووى زانیارییەکان گەشتووە بە چەند ئەنجامێک، لەوانە:توێژینەوەکە پاش خستنەڕووى زانیارییەکان گەشتووە بە چەند ئەنجامێک، لەوانە:

ــەم  ــەى یەک ــتان، بەپل ــى کوردس ــدىن هەرێم ــى راگەیان ــە دامەزراوەکانی ــردن ل ــەرچاوەکاىن باربۆک ــن س ــە گرنگرتیی - ل

ــى  ــان خاوەندارێتی ــى، پاش ــیی و بازرگانی ــایەتىی سیاس ــى کەس ــەت خاوەندارێتی ــە، بەتایب ــى دامەزراوەکان خاوەندارێتی

حیزبیــی، هەروەهــا بەپلــەى دووەم ریــکالم دێــت بەشــێوەى راســتەوخۆ یــان نارڕاســتەوخۆ. وەک لــە خشــتەى ژمــارە 

)١( دا دەردەکەوێــت.

- حوکومــەت نەیتوانییــووە ببێــت بــە خاوەنــداری هییــچ دامەزراوەیەکــی راگەیانــدن لــە هەرێمــى کوردســتان، هییــچ 

ــە و لەهەرێمــى کوردســتان  ــارادا نیی ــە ئ ــۆ پشــتیوانىی دارایــی راگەیاندنــەکان ل رێکارێکیــش بــۆ جوڵــەى حوکومــەت ب

نائامادەیــی تــەواوى حوکومــەت هەیــە، لــە پشــتیوانیى دارایــی دامــەزراوەى راگەیانــدن دا، وەک لــە خشــتەى ژمــارە )١( 

دا دەردەکەوێــت کــە هییــچ یەکێــک لــە بەڕێوەبــەران ئامــاژەى بــە حوکومــەت نــەداوە وەک  ســەرچاوەى باربۆکــردىن 

دامــەزراوەى راگەیانــدن.

-  بەســەرچاوەکردىن ریــکالم بــۆ باربۆکــردىن دامەزراوەکانــی راگەیانــدن پەیوەســت بــە پاراســتنى بەرژەوەندیــی خــاوەن 

کااڵکان و کارکــردن لەســەر سەرنجراکێشــی وەرگرانێکــى زیاتــر لــە پەیامســازییدا هەیــە، کــە پەیوەندییەکــى راســتەوانە 

لەنێــوان ئــەو دوو گــۆڕاوەدا هەیــە، وەک لــە خشــتەى ژمــارە )٣( دا بەیانکــراوە.

- ئــەو دامەزراوانــەى کــە پشــت بــە هاوکاریــەکاىن وەرگــران بــۆ باربۆکــردىن دامەزراوەکانیــان دەبەســن،  پەیامەکانیــان لــە 

چوارچێــوەى ناوەڕۆکــی ئاینیــى و پەیامــى خێرخوازیــی دەســازێنن، هەتــا بتوانــن هاوکاریــى لــە وەرگــران بەدەســبهێنن 

بــۆ بەردەوامییــان لــە کارى پەیامســازیى. وەک لــە خشــتەى ژمــارە )٤( دا دەرکەوتــووە.

- هاوکارییــەکاىن كەســایەتییە سیاســیی و بازرگانــەكان وەک باربۆکــردىن دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن، دامــەزراوەکان 

ــتەوخۆی  ــتیوانیى ناراس ــەر پش ــر، کار لەس ــی زیات ــە رێژەیەک ــدا ب ــە کارو بەرهەمەکانیان ــە ل ــەوەى ک ــتدەکات ب پەیوەس

کەســایەتییە بازرگانیــی و سیاســییەکان بکــەن و بەرژەوەندییەکانیــان بپارێــزن و پەرەیــان پێبــدەن. وەک لــە زانیارییــەکاىن 

ــووە. ــارە )٥( دا دەرکەوت خشــتەى ژم

- پشــتیواىن دارایــی حــزىب سیاســیی و کۆمپانیــا بازرگانییــەکان بــۆ باربۆکــردىن راگەیانــدن، دامــەزراوەکان دەخاتــە بــەردەم 

رێــکارى پەیامســازیی بەجۆرێــک کــە بەرژەوەندیــە سیاســیی و بازرگانییــەکاىن تیــا پارێزراوبێــت. وەک لــە زانیاریــەکاىن 

خشــتەى ژمــارە )٦( دا وا نیشــاندراوە.

- لــە بەســەرچاوەکردىن فرۆشــتنی بەرهەمەکانــی راگەیانــدن بــۆ باربۆکــردىن دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن، پێویســت بەوەیــە 

کــە دامــەزراوەکان لــە کار و بەرهەمەکانیانــدا کار لەســەر بەرهەمهێنــاىن بابەتــە فێرکارییــەکان و خواســتى کڕیــاران بکــەن 

ــە ســەرچاوەکردىن  ــە ب ــە ل ــى ســنورداریى هەی ــش رۆڵ ــت، هەروەهــا چاپەمەنیی ــان زیاتربێ ــا فرۆشــی بەرهەمەکانی هەت
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فــرۆش بــۆ باربۆکــردىن دامەزراوەکانــی راگەیانــدن. وەک لــە زانیارییــەکاىن خشــتەى ژمــارە )٧(دا بەیانکــراوە

ــەرچاوەى  ــوب، وەک س ــتنەکارى یوتی ــۆ خس ــران  ب ــەرنجى وەرگ ــۆی س ــر و گردوک ــەرنجى وەرگ ــەر س ــردن لەس - کارک

باربۆکــردىن راگەیانــدن، پێویســتیى بەوەیــە کــە دامــەزراوەکان کار لەســەر سەرنجراکێشــی وەرگــران بکــەن و، بــەدواى 

ــووە. ــارە )٨( دا دەرکەوت ــتەى ژم ــەکاىن خش ــە زانیاریی ــن. وەک ل ــدا بگەڕێ ــەرنجگییریی وەرگران ــەزى س رەگ

٢.پێشنیار بۆ دەزگاکان

لەسەر بنەماى ئەو ئەنجامانەى کە توێژەر پێیگەیشتووە، ئەم پێشنیازانە بۆ توێژەران دەخاتەڕوو

ـ توێژینەوە لەسەر )رۆڵى بەرهەمهیناىن راگەیاندن لەسەر پەرەپێدان بە سەرچاوەکاىن باربۆکردن(

ـ توێژینــەوە لەســەر )کاریگەریــى خاوەندارێتیــى لەســەر ســەرچاوەکاىن باربۆکــردىن دامــەزراوەى راگەیانــدن لەهەرێمــى 

کوردستان(

- توێژینــەوە لەســەر )کاریگــەرى بــازاڕى راگەیانــدن لەســەر پەرەپێــدان بە بەرهەمــە میدیاییــەکان لــە کەناڵەتەلەفزیۆنییە 

دا( کوردییەکان 

ـ توێژینەوە لەسەر )رێکارەکاىن زیاترکردىن دەرامەىت راگەیاندن لە رێگەى کەناڵی یوتیووبەوە(

٣.راسپاردە بۆ توێژەران

لەســەربنەماى ئەنجامــەکان، توێژینەوەکــە ئــەم راســپاردانە دەخاتــە بــەردەم دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن بــۆ پەرەپێــدان 

بــە ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن.

- لەســەر بنەمــاى ئــەم توێژینەوەیــە کــە ســەرچاوەکاىن باربۆکــردن و رێــکارەکاىن خســتنەکارى ئەوســەرچاوانەى 

بەیانکــردووە، توێژینــەوە بکرێــت لەســەر کاریگەریــى پرۆســەى پەیامســازیی لەســەر خســتنەکارى ســەرچاوەکاىن 

باربۆکــردن و کاریگەرێتیــى ســەرچاوەکانیش لەســەر پرۆســەى پەیامســازیی، کــە توێــژەر ئێســتە لەکاردایــە بــۆ لێکۆڵینەوە 

ــەوە.  ــەو بارەی ل

ــى  ــەى ئابووری ــۆ گەش ــدن، ب ــاىن راگەیان ــەى بەرهەمهێن ــى پرۆس ــز و داینەمیکی ــەر هێ ــەوە لەس ــی توێژین - بەجێهێنان

دامەزراوەکــە و خۆژێنیــى بــە هێــزى پەیامســازیى راگەیانــدن، لــە پێنــاوی ئــەوەى دامــەزراوەکاىن راگەیانــدن بتوانــن بــە 

ــر بخەنــە خزمــەت باربۆکــردىن دامەزراوەکــە. ــە پەیامســازییدا ســەرچاوەى دارایــی زیات بەکارخســتنى ئــەو هێــزە ل

ــدن  ــەزراوەى راگەیان ــە دام ــەکان ل ــکارەکاىن خســتنەکارى پەیوەندی ــەوە لەســەر خســتنەڕووى رێ ــی توێژین - بەجێهێنان

لەگــەڵ دامــەزراوە بازرگانییــەکان، بــۆ خســتنەکارى ریــکالم وەک ســەرچاوەیەکى دارایــی بەهێــز لــە پاڵپشــتى ئابــوورىت 

ــدن دا. راگەیان

- تویژینــەوە لەســەر کاریگەرییــەکاىن پەیامــى میدیایــی لەســەر ئاوێتەکــردىن پەیامــەکاىن میدیــا لەگــەڵ تایبەمتەندیتــەکاىن 

ــووب وەک  ــتنەکارى یوتی ــۆ خس ــەرنجراکێش ب ــەردەوام و س ــداریی ب ــە بەش ــووب. ب ــە یوتی ــە منوون ــا، ب ــیاڵ میدی سۆش

ســەرچاوەى باربۆکــردن و دەستخســتنى داهــات.
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سەرچاوەکانسەرچاوەکان
سه رچاوەى  كوردیسه رچاوەى  كوردی

- جــوان صــالح حســین، كاریگه ریه تــی ته نگــژە ی دارایــی له ســه ر ســه رچاوه داراییه كانی دامه زراوه كانــی راگه یانــد 

لــه  هه رێمــی كوردســتان، نامــه ی ماســته ری بالونه كــراوه ، زانكــۆی ســلێامنی، هه رێمــی كوردســتان، عێــراق، ٢٠٢٠ زاینــی.

سه رچاوەى  عه ره بی

ــع االول، ٢٠١٨  ــامن، طب ــي، االردن، ع ــام العلم ــة، دار العص ــالم واقتصاديات ــالح ، االدارة االع ــال ف ــزت و نض ــود ع ـ محم

ــالدي. مي

ــع االول، ٢٠١٥  ــامن، طب ــع، االردن، ع ــرش والتوزي ــد للن ــالم، دار الحام ــة االع ــات صناع ــى يوســف كاىف، اقتصادي ـ مصطف

ميــالدى.

ـ زوهــرة جقريــف، اقتصــاد وســائل االعالمــي يف الجزائــر دراســة ميدانيــة حولــة مؤسســتي »خــر« و الــرشوق«، طؤظــارى 

زانســتي )العلــوم النســانية(، ذمــارة ٤٧، ل ١٥-٢٧، ٢٠١٧.

سه رچاوه ی فارسیسه رچاوه ی فارسی

ـ الن بی الباران، اقتصاد رسانه ، ترجمه  رچا نوایی، انتشار مهكامه ، تهران، ایران، چاپ اول، ١٣٩٨ شمسی.

ـ طاهر روشندل اربطاىن ، مدیریت رسانه  ، مجلە مدیرت رسانه، شامرە ٤، تهران، ایران، ١٣٨٥ شمسی.

ــم  ــو، مری ــی اكــر فرهنگــی، علیرچــا قراگزول ــا اجــرا، ترجمــه  عل ــه  ت ــوس كونــگ، مدیریــت راهــردی رســانه  از نڤری ـ ل

ــران، چــاپ دوم، ١٣٩٢ شمســی. ــران، ای ــژه ، ته ــرش دان ــب زاده ، ن خگی

ـ ســیاوش صلواتیــان، مهــدی محســینی، مگالعــه شــیوه  هــای تامیــن مالــی شــازمان هــای رســانه ای رادیــو و تلویزیــون 

عمومــی تحــت مالكیــت دولتــی در دنیــا، فصلنامــه  رســانه، شــامره  ١٠١، ١٣٩٤ شمســی

ـ زینب رشیف کاچمی، اقتصاد رسانه، دانشگاه جامع علمی کاربردی، ١٣٩٦ شمسی.

ـ حســن قربانــی و ســید ابوالفچــل ابوالفچلــی و حســن قربانــی، بررســی نقــش تعدیلكننــده عــدم اعتــامد بــه اجتنــاب از 

تبلیغــات اینرتنتــی، نرشیــه مدیریــت فنــاوری اگالعــات، دوره ١ ،شــامره ٢ ،بهــار و تابســتان 

ــام پژوهــش، ســال  ــه پی ــد حــق شــناس، مجل ــانه ای، و. محم ــری رس ــردی نڤ ــانه رویک ــر، اقتصــاد رس ــارس ام تریوتل ـ ن

ــامرە ٩١، ١٣٩٣ ش ــتم، ش هش

اجراءاتتنميةمواردالتمويلفيعمليةاالنتاجفيمؤسساتاقليمكوردستاناجراءاتتنميةمواردالتمويلفيعمليةاالنتاجفيمؤسساتاقليمكوردستان

الملخصالملخص
يختــص هــذا البحــث بالجانــب االقتصــادي لإلعــالم يف املؤسســات اإلعالميــة إلقليــم كوردســتان ، مبعنــى أن االقتصــاد القــوي 

هــو وســيلة تحقيــق واســتدامة مؤسســة إعالميــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل البحــث وأنــواع العوامــل وأهميــة ســوق اإلعــالم 

، بحيــث تكــون الفــرص املتاحــة للمؤسســات اإلعالميــة حتميــة لتوفــر امليزانيــة الالزمــة واملســتمرة يف الســنوات املاليــة 

. للمؤسسة

ــات  ــل يف املؤسس ــرادات التموي ــادر إي ــر مص ــي توفّ ــراءات الت ــر واإلج ــك التداب ــرض تل ــى ع ــة ع ــذه الدراس ــد ه تؤكّ



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

39

اإلعالميــة بإقليــم كوردســتان. جمعــت الدراســة البيانــات مــن خــالل اســتامرة خاصــة موزّعــة بــن املؤسســات اإلعالميــة 

يف إقليــم كوردســتان، حيــث ملئــت االســتامرة مــن قبــل مــدراء املؤسســات و مســؤويل أقســام ومراكــز تلــك املؤسســات. 

وبحســب الرتتيــب املناســب وتحديــد رتبــة اإلجــراءات التشــغيلية لــكل املصــادر التمويليــة يف املؤسســات اإلعالميــة بإقليــم 

ــم،  ــة يف اإلقلي ــات اإلعالمي ــة للمؤسس ــك الدول ــد متلي ــه ال يوج ــا أنّ ــة، أهّمه ــاً مهم ــة أهداف ــت الدراس ــتان، حقق كوردس

ومل تعمــل املؤسســات اإلعالميــة أّي يشء لجعــل الدولــة مصــدراً مــن مصــادر متويلهــا. وباملقابــل كانــت حاميــة مصالــح 

وأجنــدات الشــخصيات السياســية طريقــاً لتمويــل تلــك املؤسســات مــن قبــل هــؤالء الشــخصيات السياســيّة. كــام أّن انتــاج 

و نــرش الرســالة الدينيــة و الخريّــة أدت إىل متويــل املؤسســات مــن قبــل الجامهــر و األغنيــاء األســخياء. باإلضافــة إىل أّن 

بــّث وانتــاج الرســالة التعليميــة و الرتبويّــة أّدى إىل زيــادة فــرص البيــع يف الســوق اإلعالمــي، ولالســتفادة مــن اليوتيــوب 

وصنــع الرســائل اإلعالميــة املثــرة و أنشــطتها يف اليوتيــوب، جعلــت اليوتيــوب مصــدراً مــن مصــادر متويلهــا.

Development of procedures for financing resources in the production process Development of procedures for financing resources in the production process 

in the institutions of the Kurdistan Regionin the institutions of the Kurdistan Region

AbstractAbstract

The importance in the economy of media is to know the media market so that media institutions can 

access financial opportunities in this market, find sources of funding revenue and work on them, and 

the first step to working on these sources was to realize the procedures that develop those sources. 

The study collected data through a special form distributed among the media institutions in the 

Kurdistan Region, where the form was filled out by the directors of the institutions and officials of the 

departments and centers of those institutions. According to the appropriate arrangement and the rank 

of the operational procedures for all the funding sources in the media institutions in the Kurdistan 

Region, the study achieved important goals, the most important of which is that there is no state 

ownership of media institutions in the region, and the media institutions did nothing to make the state 

a source of their funding. On the other hand, protecting the interests and agendas of political figures 

was a way of financing these institutions by these political figures. The production and dissemination of 

the religious and charitable message led to the financing of institutions by the masses and the generous 

rich. In addition to the broadcasting and production of the educational message that led to an increase 

in sales opportunities in the media market, and to benefit from YouTube and create exciting media 

messages and its activities on YouTube, YouTube made YouTube a source of its funding.


