
 

 پێغەوی 

 یىەوەثىێژ  ێغەيه1-

، هە )ثا چەهذ ریکالمى ێحەوەبیر لەوە بىر  ێىیضحەپ    

ن اثەلەفسیۆهەواهم ن واریگەری لەصەر رەفحاري گەهجا

پۆعاهپۆعیيیان و رووي  ێىازي ع ڵبژاردوىدروصحذەوات بۆ هە

ەهەي روون خیثەمىمژاویە و چۆهی ڵۆزو ئا يىدەرەوەیان(، هە بابەثی

ڵىلە ر  ددەیەوی یىەوەیەهیە. بۆیە ئەم ثىێژ  ریکالمى ثەلەفسیۆهە  ۆ

( پۆعاهپۆعیىذا) لە بەواربەر ەفحاري ەوان لەصەر ر یهىردی

 ە، هە واریگەری ریکالمدەکۆڵێحەوە لەوە وردثر .بکۆڵێحەوە

 الي ًدروصحىردوى رەفحاریئاصتی ثە گەیغحىوە ثەلەفسیۆهییەوان

 . یاخىد ها ەفحاري پۆعاهپۆعیىەر  هە بەواربەر،
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 ەل ەواربەر ب ەفحاري ر  ەصەر ل ییەوانهىرد ەلەفسیۆهەث ەل یىالمر  ۆڵىر  

 ەهمىوهەب ۆییمر  ەعەپیذاوىگ ۆي زاهى ێىذواراوى( خى ۆعاهپۆعیىذا)پ

 

 

  

 كادر على ئەخمەد ، ەمەصەعیذخ ینخض ەزاهەته  

  ێماویسل ۆی زاهک  ، ۆڤایەتییەکانمر  ەزاوست ۆلێجیک ،یاهدنراگا ەش یب

 

  

ەپىخح    

ان ل ەرێمیه ەردەوامەىب ەوەو كراه ێشكەوتًپ ەو ئ     و  ەشەكردنگ ەكاهدا،بوار  ەسەرجەمكوردست

 ەمئ ەسەر ل ێژیىەوەتو  ەیەوەرواهگ ێىایەكایەوە،لەمه ەلەفسیۆهیدات یکالمىر  ەبوارى ل ۆرى ز  ێكىفراواهبووه

 دەرخستنی یىاوى پ ەل ۆمەڵگە،ك ەردەوامىب یىدووىز  ێداویستییەكىپ ەب ەبوو ێیەهو  ۆخەبارود

 .ۆمەڵگەك ەسەر ل یگەرییەكاوىكار 

 ەر ه یروبۆچوووىب ۆ ب یىدهەوەخو  ەكرێت"د ەربۆیەه ۆمەڵگەیە،ك ەتەوەو ه ەهگداهەوەىر  یکالمر      

 ەلەفسیۆهەت ەل ۆشاکپ یکالمر  یگەری ( کار 30: 2009" )السعبی، یکالمەكاهیەوەر  ێگەىر  ەل ەیتبك ەتەوەیەكه

 ەمئ یەخیبا ەوەیە،ىێژیتو  ەهدیًچ یستەی( شاۆشاكپۆشیىدا)پ ەل ەكاربەر ب ەفتارى ر  ەسەر ل ییەكانكورد

 ەلەفسیۆهەت یکالمىر  ەسەر ل ەكراوەه ێکۆڵیىەوەل یبەتتا ەشێوەیەكىب ێستاتا ئ ەک ەوەدایەل ێژیىەوەیەتو 

ارى ر  ەسەر ل یگەرییانو كار  ییەكانكورد  ەیوەهدیدارەكانپ یەهەو ل  ەلەفسیۆن ت ەکو تاو  ۆشاكپۆشینپ ەفت

 .ەربگرن و  ەكاوىو راسپارد ەرەهجامد ەبتواهً سود ل

وىر  یارتریًد ەل ەك ێوییە،/ رووپ ەسفىو  ێبازى ر  ەب ێژیىەوەكەتو      بوارى  ەل ییەزاوست ێژیىەوەىتو  ێبازەكا

 یيیانگرهگتر  ەك ەرەهجامیك،د ەهدچ ەب ەیشتووەگ ێژیىەوەكە. تو ەیاهدهداو راگ ۆڤایەتییەكانمر  ەزاوست

 :ەل یتینبر 

وىخو  ەسەر ل یگەری كار  ەیتواهیوەه ییەكانكورد ەلەفسیۆهەت ەل ۆشاكپ یکالمىر -1 دروستبكات،  ۆ زاهك یىدكارا

 .ۆشاكەكاهیانپ ڕینیو ك ەڵبژاردنه ۆ ب ەستنبب یکالماهەر  ەو پشت ب ەك

 ەفتارى ر  ەل ەشێكب ەب ەبووەه ییەكاهەوەکورد ەلەفسیۆهەت ەل ەكریتد ۆشاكپ ۆ ب یکالماهەىر  ەو ئ-2

 .یىدكارانخو  ۆشاكپۆشینیو كلتوورى پ ۆمەاڵیەتىك

ویه-3 ترى ز  یگەری كار  یکالمبۆكراوەكانر  ۆشاكەهرخى پ ەرزا وىخو  ەسەر ل ەیەه یا  ۆى زاهك یىدكارا

 .ەیەه ەسەریانل یگەری كار  ەمتریًك ەزووەكاهیانئار  ێركردوىت ەكاتێكدا، ل ۆییمر  ەشەپیداوىگ
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 یىەوەگرهگی ثىێژ  2

 :ددەردەهەوی ڵەدالەم چەهذ خا یىەوەهەگرهگی ثىێژ 

ى ثەلەفسیۆوى، هە ریکالم واریگەري  وردي يىگرهگیذاهە بە بىاری

 هە پێغىو، یىەوەواوىلە ثىێژ رەفحاري پۆعاهپۆعیىە، جیاواز 

 ەفحاري بەواربەر هردووە.ر  لەصەر ثىێژیىەوەیان بەگغتی

 ىریکالم ێنیەوان و هىمپاهیاواوى بەرهەمهیثەلەفسیۆهە هىردی

ن ثەلەفسیۆوى و  ڕۆندەثىاهً صىد لە هاوە و الیەهە پەیىەهذیذارەکا

 وەربگرن. راصپاردەکاویدەرەهجام و 

 یىەوەجى ثىێژ اهئام 3

مەبەصحەوان رووهذەواثەوە، هەمىو  یىەوەجى ثىێژ اهئام    

ً  ێىەیەوىبەع یىەوەبەعەواوى ثىێژ  ێيىهەهگاو  ورد و رۆع

دوور دەخەهەوە،  ێبایەخەوانە بیدیاریذەوات و ثەواوي زاهیاری

بگاثە راصتی و  دهاثىاهی ێژەرێىیػ(. هیچ ثى 50-49: 2016)بۆواوى،

روووى  ێيىهجگەلائام ێغىەخحەدروصد، ئەگەر پ ڕیاري ئەهجام و ب

بگات. )ألعساوي،  انیێاهذا پیرۆعىای ێر ، هە لە ژ ێددیاري هەهردب

84:1983.) 

هەي خىارەوەدا ڵ لەم خا یىەوەهەهجەواوى ثىێژ ائامدەثىاهرێد  

 :بخرێحە روو

ڵىزاهینی ر  ەوان لەصەر رەفحاري یریکالمى ثەلەفسیۆهە هىردی ۆ

 بەواربەر لە )پۆعاهپۆعیىذا(.

ئاصتی واریگەری ریکالمى پۆعان لەثەلەفسیۆهە دیاریىردوى 

بەباوهردوى پۆعاکێکیهىردی ي ال لە دیاریىراو  ىەوان لەصەر 

 .مرۆیی گەعەپیذاوى زاهىۆي  ىذواراوىخىی

 پۆعاهە ڵبژاردوىی هەواریگەر  ێىەري دیاریىردوى پ

ىبۆهراوەوان، لە ثەلەفسیۆهە کىردییەوان لەڵي خىیریکالم  ىذواراو

 .مرۆیی گەعەپیذاوى زاهىۆي 

 یىەوەثىێژ  ي ێباز ر  4

وە، ێنرا( بەوارهێىي رووپ –)وەصفى  ێبازي دا ر یىەوەیەلەم ثىێژ      

، ییەثیڵ زاوضحە مرۆیی و هۆمە یىەوەيثىێژ  ێبازي هە دیارثریً ر  ەواهە

و  ڵىاس یبەثایبەثیػ لە بىاري پەروەردە و صایىۆلۆژیا و هۆمە

هە جەخد ، ێحەوەدەگر  ێژیىەواهەراگەیاهذهذا، ثەواوي ئەو ثى 

 ( 82:2016دەهەهەوە. )بۆواوى، ضحالەصەر دیاردە و رووداوەواوى ئی

 یىەوەثىێژ  ڵگەيهۆمە 5

 زاهىۆي  ێىذواراوىبریحییە لە )خى  یىەوەهەثىێژ  ڵگەيهۆمە      

 ێسگايزاهىۆي ئەهلى لە پار  1یەکەمین وەن(، مرۆیی گەعەپیذاوى

گەهجى  ێژیيىئەو زاهىۆیە ثى  ىذواراوىخىی صلێماوى، چىهکە

،  ڵگەنهۆمە و زۆرثریً بەرهەوثيیان بۆ ریکالمەواوى پۆعان هەیە

یەجى و ولحىوري و ڵ هياثذا ئاصتی رۆعيبیري و هۆمەالە هەم

ان بەرزە و خاوەوى صەربەخۆی ئابىوري خۆیاهً. یرۆژهامەواهی

زۆریىەي ریکالمەواوى پۆعان و جىاهياری جەصحە، ئاراصحەي ئەم 

 .دزاهىۆ دەهری ىذواراوىثىێژەي وەرگرو خىی

                                                 
هەرچەهذە پێػ زاهکۆی گەعەپێذاوی مرۆیی، زاهکۆی ئایىذە وەک زاهکۆیەکی  - 1

 -ئێضحادا ئەو زاهکۆیە بىووی هیە ئەهلی لە عاری صلێماوی هەبىوە، بەڵم لە

 ثىێژەران.

  

 یىەوەثىێژ  ڵىصامپ 6

ىخىی ي%(10) یژەيبریحییە لە ر  یىەوەهەثىێژ  ڵىصامپ     ىذواراو

هە ژمارەیەوى  صلێماوى، عاري  لە( مرۆیی ذاوى)زاهىۆي گەعەپی

 لەم روو هۆمەڵگە ثىێژەواوى و چین لەصەرجەم ێىذوارزۆري خى 

     .خىێىذن بۆ دەهەن زاهىۆیە

  یىەوەثىێژ ئامرازەواوى  7

 اپرس یر  ڕمىەوان پغد بە ئامرازی فۆ یبۆ هۆهردهەوەي زاهیاری   

 ێىازي بەصتراوە، هە وعەي )راپرس ی(، "بەزۆري بۆ وەصفىردوى ع

ئەو  ێد،بەوارد ڵًلە خە ڵێًهۆهردهەوەي زاهیاري لە صامپ

، هە ڵىەيخە ڵەبچىون لەو هۆمە ێيىثەنها بەع ڵەصامپ

( 13:2009". )عىرن، ێحەوەدەگر  ێدلەصەر دەهر  یىەوەهەيثىێژ 

ی زاهیار  ىاوىوە بۆ بەدەصتهیبەوارهێنرا هراوە هیمچە راپرس ی ڕمىفۆ 

 .ثىێژیىەوەهەدا لە ێىیضدپ

 یىەوەبىار و صىىري ثىێژ  8

 گرهگەو هەهگاوێيى یىەوەدیاریىردوى بىارو صىىري ثىێژ   

 ثىێژەر بۆ دیاریىراودا بازهەیەوى لە ثىێژیىەوەهە چىارچێىەي

 لەم یىەوە. بىارو صىىري ثىێژ دیاریذەوات وارەواوى و دەهێغێد

 : خراوەثەڕوو خاڵهەدا

ى ئەهجامذاو نی، هە عىیێماوىە لە عاري صلی: بریحیێًبىاري عى 

 . یىەوەهەیەیەوى مەیذاوی ثىێژ ال 

ى زاهیاری ێژەرانوەیەي، هە ثى اە لەو میبىاري وات: بریحی ەواو

 ێژیىەوەثى لە كۆهاغى  هۆهردووەثەوە ثیذا ێژهەوەهەیانثى 

(ي 20/1/2017ثا  20/11/2016) ماوەي لە هە مەیذاهیەهەدا،

 خایاهذووە.

ى، هە خىیثىێژیىەوە ڵگەيە لە هۆمەیبىاري مرۆیی: بریحی  ىذواراو

 .مرۆییە ێذاوىي گەعەپزاهىۆ 

 ێنراوەوانە بەوارهیریائامرازە ئام 9

 بەواردێد ثىێژیىەوە داثاواوى ىىردوىدابەعبىووى دووبارە: بۆ پۆلی

، محجىب. )دەردەخات داثایاهە ئەو ىانی پەیىەهذی هیئاصاو بە و

ن  ڕووي ی: بۆ مەبەصتی خضخىەصەدژەي ێر .( 217: 1992 زاهیاریەوا

 داثا ئەو ێىانی هجیاواز  دەرخضحنیژەو ێر  ێىەيبەع

ۆ لە ثىێژیىەوەکەدا بەواردەهێنرید، بەدەصتهێنراواهە  وەڵمى ب

 ێىازەع بەم صەدی ێژەير  فۆڕمەهە بڕگەواوى پرصیارو صەرجەم

  :دەرهێنراوە
 مى بەدەصتهاثىو بۆ هەر بژاردەیەنڵ ژمارەي وە                               

  100×  --------------------------------------------ي = صەد ێژەير  
 هۆي گغتی وەڵمەوان                                                         

 

 (283: 1977)البیاجى و اپىاصیىش، 
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 ێغىوپ یىەوەواوىثىێژ  10

 هىردصحاهیەوان یىەوەثىێژ  1. 10

بر، یىەوەثىێژ یەهەم:   ڵى)رۆ   2014ي ظاهر مدمذامین صا

واڵ(  یریکالمی ثەلەفسیۆوی لە هاهذاوى رەفحاري بەواربەر بۆ کڕین

 (.2014)صابر، 

بریحییە لەوەي، هە "ریکالمی  یىەوەهەگرهگترًی ئاماهجی ثىێژ     

 ڵەواڵ؟ ثا چەهذ هەها یثەلەفسیۆوی هاوى بەواربەر دەدات بۆ کڕین

ەوان گرهگى بە ریکالم دەدەن؟". گرهگتریً دەرەهجامى یهىردی

ثاڕادەیەک  یىەوەهەثىێژ  ڵىبریحییە لەوەي، هە صامپ یىەوەهەثىێژ 

 ێژەییى ر ەویبایەخ بە ریکالمی ثەلەفسیۆوی دەدەن، ریکالم واریگەری

 لەصەر رەفحاري بەواربەر هەیە.

هەزاهەت خضین خمەصعیذ و هەردەوان  یىەوەيثىێژ : دووەم

ر ی)واریگەری ریکالمە ثەلەفسیۆهی  2014هەكغبەهذي،  ەوان لەصە

 (.2014رەفحاري کڕیً( )خمەصعیذ و هەكغبەهذي، 

ى ریکالمی ڵبریحییە لە: زاهینی رۆ  یىەوەهەگرهگتریً ئاماهجی ثىێژ    

ً ڕیارفسیۆوی و واریگەری لەصەر رەفحاري هثەلە . گرهگتری

زاهىۆ  ىذواراوىیە لەوەي، هە خىییبریح یىەوەهەدەرەهجامى ثىێژ 

ی لە یژەي راصحگۆ ێبایەخ بە ریکالمی ثەلەفسیۆوی هادەن، ر 

 ریکالمەواهذا هەمە.

 

 ەوانیعەرەبی یىەوەثىێژ  2. 10

)الاعالن   2006ري طیصهاد عذهان جلىب أمل يثىێژیىەوە :صێیەم

( یە للجمهىر العراقیە والاثجاهات الاصتهالهیاللىىات العرب فی

 (2006ري،طی)أمل

 ێژەيبریحییە لە زاهینی ر  هەً ئاماهجی ثىێژیىەوەیگرهگتر     

یەوەو ێراكی)ألعراكییە( لەالیەن بیىەري ع ڵىثەماعاهردوى هەها

بیىەرەوان لە هەي، هە زۆرثریً وات ائەو ریىالم ێژەيدیاریىردوى ر 

 هەیذالە ثىێژیىەوە ژەر هاوبراوەوە ثەماعاي دەهەن، ثىی ڵىهەها

هەي، هە: زۆربەي جۆرەواوى ریىالمى اگەعحىوەثە ئەو دەرەهجام

 ىاوىبەوارهی ێذایە،ث ڕۆیى)ألعراكییە( زیادە ڵىثەلەفسیۆوى لە هەها

هەیە لە گەیاهذوى  ێراثري واریگەري خ ڕاهێغەوانرەهگە صەرهج

 م و واریگەریذاهان لەصەر وەرگران.پەیامى ریىال 

 

یر ث)ثأ 2011عیل صمذ، اأیاش صمیر اصم يثىێژیىەوە :چىارەم

لبە الجامعات طاللرار الغرائی لذی  راعی على اثخارالاعالن الا 

 (2011بمدافظات ػسە(. )صمذ 

بریحییە لە زاهینی واریگەریى  هەگرهگترًی ئاماهجی ثىێژیىەوە    

ري هاوچەیى لەصەر ب ی ریکالمى رادیۆ  ىالي خىی ڕیًه ڕیا  ىذواراو

زاهىۆ بە ریکالمى رادیۆیى لە  ىذواراوىزاهىۆ، واریگەربىووى خىی

گەعحىوە بەو  ێژەر ثى  .خییاهەوەرواهگەي ثایبەثمەهذي هەصی

و دەرەهجام ەی کە هاوی رادیۆو ثىاهای پێغکەعکردوی لە )پەخػ 

ماوەی  هاوباهگ و روووی دەهگەکەیەوە( لەگەڵ هاوەڕۆک و  کات و 

 ریکالمەکەوە کاریگەری ئەرێىییان لەصەر وەرگر هەبىوە. 

 

یر الاعالن ث)ثأ 2013مدمذ صالح مفحىح،   يثىێژیىەوە  :پێىجەم

 (2013(. )مفحىح يعلى صلىن املضتهلً النهائ

ریکالم و  ێگەيجەواوى بریحییە لە دەرخضحنی پاهگرهگترًی ئام    

ئاراصحەي بەواربەري جەزائیري لەصەر هەلىپەلە  ڕینیلە گۆ  ڵىرۆ 

یی واریگەربىووى بەواربەري حریکالمبۆهراوەوان، زاهینی چۆهی

هە گرهگتریً دەرەهجامى ثىێژیىەوە. جەزائیریى بە ریکالمەوان

بەواربەري جەزائیري بۆ  ێيىژەي وارلێجیاوازیى ر ئەوەیە کە 

 ًهەیە، بەجۆریجیاوازیى ئامرازي ریکالمىردهە ێیریکالمەوان بەپ

الي بەواربەري جەزائیریى ثەلەفسیۆن گرهگتریً ئامرازي 

 بۆ ریکالمىردن. ێنراوەبەواره

 

 ێغىوپ واوىثىێژیىەوە ێىردوىثاوثى  11

واریان لەصەر واریگەری ریکالمی  ێغىوپ واوىثىێژیىەوە     

بە بەواربەرو دەرهاویغحەواوى  ەفحاري ثەلەفسیۆوی لەصەر ر 

هردووە لەگەڵ رادەي گرهگیذاوى بیىەران بە  تیغگعێىەیەکی 

ىهەي، هە ثىێژیىەوەاەوان. ئەو دەرەهجامیریکالمە ثەلەفسیۆهی  واو

ەوان واریگەریان یگەعحىون، ریکالمە ثەلەفسیۆهی انیێو پێغى پ

واڵو عمەهەوان و  یلەصەر رەفحاري بەواربەر هەیە بۆ کڕین

 ێ رەفحاري هى  رەفحارو واروباري رۆژاهەیان و دروصحىردوى ێىازي ع

 یان.ال لە

 پێغىو واوىلەگەڵ ثىێژیىەوە یەجیاوازي ئەم ثىێژیىەوە      

لەوەدایە، هە وار دەوات لەصەر دیاریىردوى واریگەری ریکالمی 

پۆعان و  یەوان لەصەر رەفحاري کڕینیثەلەفسیۆهە هىردی

 ریکالمی ێگەيیاریىراو لە ر د ىکێبەباوهردوى پۆعاک

 یەوە.یثەلەفسیۆه

 

 چەمىەوان ىاصەهردوىپی 12

 ێًوى و هەوڵ و هۆعغەي هەصالرۆڵ: بریحییە لەو چا یەهەم/

، بەدیهێىاوى پێىاوي  لە دەیذەن هەصێً هۆمەڵە یان  لە ئاماهجًێ

 خۆیان هە جۆرەي بەو دروصحذەهەن واریگەري گەیەوە ێر 

 .بەرژەوەهذیاهذایە لە مەبەصخیاهەو

ن یەن ال هیەن لەالریکالم: بریحییە لە چا دووەم/ ثاهەهەش، یا

ەوى یواڵو خسمەثگىزاری ڕووي بەمەبەصتی خضخىە ێىەوەگرووپ

ئاعىرا  ێىەیەوىبەع اگەیاهذهەوەر  ێيىئامراز  ێگەيدیاریىراو، لە ر 

دیاریىراودا، بە مەبەصتی  ەوىیێو لەبەرچاو لە بەرامبەر هر 

کڕیً و بەرواربردن  ەفحاري وەرگر و ئەهجامذاوى ر  ڕواپێهێىاوىب

 وە. وەرەایەن جەمال لە

هیەهە گىزارعد لە بیروبۆچىون و الرەفحار: چا /ەمیێص

 واثە بەڕیکردوى، و ژیان ێىازي دەوات بۆ ع مرۆڤ یڕواهینیث

ن هاوە بەعێىەیەوى ێدي وەریذەگر پەیاماهە ئەو صەرجەمى وى یا

 خۆي  هە ێىەیەيدەرەوى بەرجەصحەیان دەوات، بەو ع

 .مەبەصحییەجى

و لە  دجەصحەي مرۆڤ دادەپۆعی ێىەپۆعان: بەرگ چىارەم/

 ێىەیەوىو عا، صیمێسیدە خراپەواوى هەعىهەوا دەیپار یواریگەری
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ري جىاهیػ بە ر  رەهگذەرەوەي باري  ێد،دەرەوەي دەبەخغ وووا

نی و هۆمەڵیەجی و ئابىوری و جىگرافی هەثەوەو هاوچەي یئای

 .یبىوهیەجىهیغحەج

 لە دیاریىراوە ڵضىهەوثێيىرەفحاري بەواربەر: هە /ێىجەمپ

 لەصەر بڕیار دیاریىراو، پەیامیيى بە ثان واریگەربىووى ئەهجامى

دەرهاویغحەي  واثە دەدات، دیاریىراو بەرهەمێيى بەواربردوى

 ێىەل ڵضىهەوثەيدەرهراوە، هە ئەو هە ێغتر ، هە پڕیارێىەب

 .ێدصەرچاوە دەگر 

ەفحاري بەواربەرو ر  ێىاصەيبەپغخبەصتن بە هەریەن لە پ   

 :ڵێینپۆعان، دەثىاهین ب

ایەجى، مرۆڤ رەفحاري  جۆرەواوى لە ێىەرەفحاري پۆعاهپۆعین جۆر

جەصحەي لەو  پاراصحنی بەمەبەصتی ڵذەصحێدی هەێهە ثان پ

 خۆڕازاهذهەوەو هەروەها یحەوە،ووي دەبڕ مەثرصیاهەي رووبە

ي هەصاوى دەورووبەریذا بەهۆي ال ی جەصحەي لە جىاو دەرخضحنی

 یذەوات.ئەو پۆعاهەي لەبەر 

 

ً و پ 1   ریکالم یىاصەيچەم

 يثىێژیىەوە اگەیاهذهذاریکالم لەوە دەرچىوە ثەنها لە بىاري ر      

دیىەي وەن )ئابىووري و  بىارەکاویلە  ڵىى بە ێد،لەصەر بىر 

هەواهیغذا( او ثەهاهەت زم ڕواري و دەرووهىاس ی و بازا ڵىاس یهۆمە

لەبەرئەوە  د،لەصەر ئەهجامذەدری ڵىفراوان و كى يثىێژیىەوە

 ڵجۆراوجۆري بۆ هراوە. لەگە ێىاصەيو پ ڵ اهەوەي كى ێىذل

ري صەرەوی هەر دامەزراوەیەوى ائەوەعذا "ریکالم بە عادەم

 (25:2008" )مدمذ،ددادەهری اگەیاهذنر 

)الزاراوەي ریکالم لە بىچیىەدا لە وعەي       (ەوە Reclamoثینی 

(  ڕًیدەرب ڕەزایها( و Resoundهاثىوە، هە بە واثاي دەهگذاهەوە 

(Protestد )ێکذێد،و لە دوو بەظ پ ێد (reo ،بە واثاي دووبارە )

Back,aیان پاظ ) gain( و )clamo پەیىەهذي و هاوار )

(call,shout،بىە13:2015(. )خەصەن .)وعەي ریکالم  ڕەجى

(REKLAMبۆ زم )هاي هاوارهردن ا، هە م ڕیحەوەوى فەرەوس ی دەگەا

( El-Ezabi,Hornby,parnby,1984:12.)ێددەگەیەه

وى هىردیذا دەصحەواژە هەیە لە ا( لە زم120:2009)فاهگ،

،  ەوەبەرامبەر دەصحەواژەي  ریکالم وەن )ئاگاداري،  باهگەعە

مە، جا و  یىماییداخۆیان، و ر  ڕهامە،جا ڕدان،باهگەواز، ئاگاها

 (. 63:2016.....هحذ(. )ئەخمەد،

وى، یان ال"چا(دا ریکالم Robertلە فەرهەهگى ئیىگلیزي )   

ە لەصەر یدروصحىردوى واریگەری دەرووهی ێیج لاهئام ێىە،هىهەر 

ەواهذا". یهجە بازرگاهیائام ێىاهەديه ێىاو وەر، لە پاجەم

ەهە هىهەرو زاوضد یهیال(.  ریکالم چا97:2014)بەدەوي،

بۆ بسواهذوى ئارەزووي هەصەوان و بەواربەران بۆ  ێدلەخۆدەگر 

ً، بەرامبەر بە بڵوا ڕینیه  ێد،پارە باهگەعەي بۆ دەهر  ڕی

بۆ  ًپەیامێ ێزثریً( ریکالم بریحییە لە بەه100:2014)بەدەوي، 

وازهردوى بەرگری بەرامبەر، یاخىد بریحییە لە خەرجىردوى ال 

زۆرثریً كازاهج.  ىاوىیە بۆ بەدەصتهیاهەمتریً م

 (.36:2013)صذیم،

ئەو پ      و یەن زاهایان ال عیىردهەواهەي لە ێىاصەو لە هۆي 

هراوە، دەثىاهین واثا  ەوەریکالم يهاوەهذەواوى ثىێژیىەوە

 هەدا هىرثبىەیىەوە: ڵ ەواوى ریکالم لەم خایصەرەهی

 يىهرداری ڵىى ە، بەیەوى هەس ی هییریکالم چاالکی یەهەم:

گەي ێلە ر  ڕاصحەوخۆ ها ێگەيە بە ر یوەریاپەیىەهذیىردوى جەم

 .اگەیاهذهەوەئامرازەواوى پەیىەهذیىردن و ر 

پارەي دیاریىراودا  ڕیًبەگغتی ریکالم لە بەرامبەر ب دووەم:

یەن هۆمپاهیا خاوەن بەرهەم و ال هە لە ێد،دەهر 

، واثە ێددەهر  دابین يارەواهەوە بۆ دەزگاي ریکالمیخسمەثگىزاری

 ە.یبازرگاهی يىخاوەن صروعخی

ئاماهجی صەرەوی ریکالم بریحییە لە دروصحىردوى  :ێیەمص

و  ێذاویضتیوەرو دروصحىردوى پاجەم ڕواپیهیىاوىواریگەري و ب

ر ائارەزووي وەرگر بۆ بەرهەمەوان، بۆ ئەم هەظ پەها دەباثە بە

 .ڕەوی زیادە ێىاوىبەواره

یەن ال لە ڕۆهە،دوو واثاو هاوە ڵگري چىارەم: پەیامى ریکالم هە

راصحەي عەك  ڵیعەك ڵگەيبە بە یدو دەیەو  ێددەهر  ڵپەیامەهە ئا

ياثذا هەو اهەموەرگر، لە  ێحەپەیامەوان بگەیەه  ێگەيلە ر  ڵذەداته

وەر بەو بەرهەمە اجەم یىیضخبىووىهەصد و صۆزەوە پ

 .ێىێحەوایەوەبه

 

 ثەلەفسیۆوى ى.  ریکالم2. 2

زاهیاری پەیىەصد  ڵێًثەلەفسیۆوى گىزارعحە لەهۆمە ىریکالم     

ثەلەفسیۆوى لە  ڵێيىخسمەثگىزاری، هە هەها یبەرهەم و  بە عمەن

 ێىاو جۆراوجۆر لە پ ێىازي بەرهامەیەهذا، بە جۆرو ع یىەيچىارچ

: 2002بەرهەمەهەدا پەخغیذەوات، )العسیس واخرون، ڕهردوىبەبازا

و خسمەثگىزاری بۆ ڵ بۆ فرۆعحنی وا ىە(، یاخىد "پەیامی118

ئامرازي  ێگەيدیاریىراو لە بەواربەر، لەر  ڵىیيىخە ڵەهۆمە

بەرامبەر هر  ، ێحەوەودەهر ڵ دیاریىراو ب ێیەوىثەلەفسیۆهەوە  "

 ىەي پەیامى ریکالمی(، یان "بریحییە لەو چاالکی13: 1998)العالم،

 اهیغاوىبۆ ر  غىەعذەوات،وەر پیابیضتراو بە جەم و  بینراو 

ەن ییەن، یان خسمەثگىزاریڵ وا ڕینیه ێىاو صەرهجیان لەپ

 ( 527: 1986دیاریىراو". )عبذالفحاح، ێیەوىلەبەرامبەر هر 

ثایبەثمەهذی صەرەوی ثەلەفسیۆن، هە لە ئامرازەواوى دیىەي      

،  اپەڕاهذهیەوەر  ووي ر  پەیىەهذیىردوی جیادەواثەوە "لە ئەوەیە

د"، یئەهجامذەدر  ڵگرووپ و بەهۆمە ێىەيوارەواوى بەع

بەهۆمە32: 2010)خمیذی،  لە  ڵەي( )صحاهحۆن( ئەم واري 

لەفسیۆوی "هەمىو ثە ىریکالم ڵێدثەلەفسیۆهذا دەرخضحىوە، هە دە

 و بە ێغىەعذەهرێدپ ڵهۆمە ێىەيەهە بەعیجۆرە چاالکی

 ێيىپەیام ێگەيگغتی هەن ثاوى، بینراو بیضتراو لە ر  ێگەیەوىر 

یان  ڵ رەوە پەیىەصد بەوايایەن ریکالمال دیارهراو لە

  (Stanton,1993: 34ەن". )یخسمەثگىزاری
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ثەلەفسیۆوى ثەنها  ى"ریکالم اهىایەیێزۆري بیىەران پ ێيىبەع

، یەوى بازرگاهییچاالکی بەرهەمەواهەوە پەیىەصحە" ەو بە فرۆعحنی 

ذە ئەم بۆچىوهە كبى 127: 2010)الغمیمری، هیە،  ڵىراو (، هەرچەه

یەهەمیان  واهگەیە،ثەلەفسیۆوى خاوەن دوو ر  ىم "ریکالمڵ بە

پەیىەصد بە بەرهەمەهەوەو دووەمیان پەیىەصد بە بەهاو 

 ( 127: 2010ی و ولحىوریەواهەوە" )الغمیمري،یەجڵ هۆمە ەفحارەر 

 ىدەگەیىە ئەوەي، هە ریکالم ىاصاهە،لە هۆي ئەو پی      

 :ثەلەفسیۆوى

مرازە ثەهىەلۆژیەهەیذا هەردوو ر  دەهگ و  ەگەزي لە صایەي ئا

بیىەران دەوات،  غىەش یوەوە پیڵ جى  ێىەيبە وعەو و  ەهگر 

 بەمەظ واریگەری زیاثر دروصحذەوات.

وەر ای فراواهەوە ئاراصحەي ژمارەیەوى زۆري جەمبەهۆي پەخص  

 لەیەن واثذا. ێددەهر 

 هەن بە ثان. ێد،دەهر  ڵبەهۆمە ێىەوار 

 ەهەو وەرگرثنی ریکالم ادەيوارداهەوەي بەواربەر لەصەر ر 

 .یددەردەهەو  ێیذاث ێیواریگەربىون پ

وی ڵ و خەیا ڕاهیػصەرهج ێىەیەوىثەلەفسیۆوى، بەع ىریکالم 

 .ێدبیىەران دەگەیەهپەیامەوان بە 

 

 وی( الصته)الضلىن الا  بەواربەر  ەفحاري . ر 3. 2

ى ثان لە  ێرهردوىبەواربەر بریحییە لە ث ەفحاري ر        ئارەزووەواو

صەرەوى  ێکىدوور، بە جۆر ێگەیەوىر  عمەن و خسمەثگىزاری بە

ن بەرجەصحەي اهە هەمىوم د،ایەجى دادەهریڤمرۆ ەفحاري ر 

جیاوازو ئاصحەواوى ژیاهەوە، گىزارعحە  ێىەدەهەیً بەصەرجەم ع

: 2004عمەن و خسمەثگىزاری. )حجاب، ڕینیلە پىخحەي واري ه

286) 

راصحەوخۆو  ڵضىهەوثە"هۆي ئەو هردەوەو هە      

بەمەبەصتی  ڵذەصحید،هە ێیهاراصحەوخۆیاهەیە، هە ثان پ

 و  ەوى دیاریىراو لە واتیعمەن و خسمەثگىزاری ىاوىبەدەصتهی

ى 90: 2009یىراودا، )السعبی،دیار  ێيێيىعى  ( لە كۆهاػەواو

 ( 160: 2007عیمە،ط)أبى  ڕیىذا،پرۆصەي بەواربردن، یاخىد ه

هەریەن لە )د.عفیم ابراهیم الحذاد و د.هظام مىس ی      

ى ال لە  ێىەیەهال بەواربەر " ەفحاري وایە ر  ێیانالضىیذان( پ یەهەواو

ئەهجامى دەدات  ەفحاراهەيمرۆیی، گىزارعحە لەو ر  ەفحاري ر  ثان 

و لەواجى  ڕیًه ێػواثە پ ێىاوى،و بەوارهڵ وا ڕینیهذاهان و هال لە پ

 (24: 1998". )الحذادو الضىیذان، ڕینیو دواي ه ڕیًه

داهاثەوە  ڕي بەواربەر بەب ەفحاري ئابىوریىاصان ر       

م ێىە:"بەواربەر هەصییاهىایەپ و  پەیىەصحذەهەن  ێيىهجاخاوەن ئا

بەواربردوى عمەن و صىدوەرگرثنی لە ە بۆ یئابىوری

زۆرثریً صىدي  ێىاوىەوان، بەمەبەصتی بەدەصتهیخسمەثگىزاری

 (103: 2009گىهجاو".)أبى صمرە،

و عمەواهەي، هە ڵ ە لەبارەي ئەو وایبەزاهیاری یىیضتیثان پ     

 ڵبژاردوىهە و  ەوانیو عیىردهەوەي زاهیاری ێیەجىپ ێىیضتیپ

بە دیاریىردوى ئەو  ڵذەصحێدهە ڕیار ه ێرەوەگىهجاوثریيیان، ل

 ڕیذەهەهەوەو پ ێردەهەنئارەزووەواوى ث ێذاویضتی و یاهەي، هە پڵ وا

ً،ی و واجى بەردەصتی بۆ هرداري هیی ثىاهاي داراێبەپ ئەمەظ  ڕی

یە ڵ . دواجار ئەگەر ئەو واڕیىەه ڕیاري ی بیدەرەهجامى هۆثا

ري ه ێذاویضتیپ ، ێرهرد،ث ڕیا  ئەوا دووبارەي دەواثەوە

و عمەهذا ڵ دیىەي وا ێيىبەدواي جۆر ێچەواهەعەوەبەپ

 (WWW.Qafila.Com,2016). ڕێددەگە

 ێًوایذەبینن، بەواربەر واث ڕانو پضپۆ  ەرانژ ێلە ثى  ێًزۆر     

ئەو  ێىانلەه ێدئەو بەرهەمەي دەیەو  ڵبژاردوىبۆ هە دەوات ەفحارر 

وی هەصخیارە. ڵژمارە زۆرەي بەرهەمەواهذا، پرۆصەیەوى عەك

 (31: 2004فی،ط)مص

و  ڵىەرەپا ێيىبەواربەر "وارل ەفحاري هەواثە ر       هاوەوی 

ەواهە بەهۆي هۆهردهەوەو وەرگرثً و عیىردهەوەي زاهیاري یدەرەهی

 ێىانگىهجاوثریً بەرهەم لەه ڵبژاردوى، بەمەبەصتی هەاصحەوەر 

 و  یذاویضتیپ پڕکردهەوەیزۆري بەرهەمذا بە ئاماهجی ژمارەیەوى 

 (92: 2009ئارەزووەوان". )السعبی، ثێرکردوی

 

 الیەوی مەیذاوی ثىێژیىەوەکە 1. 3

 لە ئەهلی زاهىۆیەوى وەن مرۆیی، ذاوىزاهىۆي گەعەپی     

 هەرچەهذە دامەزراوە،( 2008) صاڵى لە صلێماوی، پارێسگاي

/ عیراق لە ئەمریيى زاهىۆي  بە بەراورد زاهىۆیە ئەم ثەمەوى

ەهذي ریسب لە زاهىۆهەوە ئاصتی رووي  لە بەڵم هەمترە، صلێماوى

 ژمارەي و هىردصحان ێمىەواوى هەر یئەهلی وى زاهىۆیماهیغخ

 پاریسگاي ئەهلیەواوى زاهىۆ یەهەمى پلەي لە خىیىذواراهەوە

  صلێماهیذایە،

، ىذواراوىهۆواري دووەمیػ، هە زۆری ژمارەي خىی      زاهىۆهەیە

ثىێژیىەوەهە  صامپڵى وەن هەڵبژاردوى بۆ بىوە صەرەوی پاڵىەري 

، جگەلەوەي بەهۆي بىووى چەهذ لەالیەن ثىێژەراهەوە

ى لەصەرجەم ێىذواران،ەن بۆ خى یخسمەثگىزاری  ئاصحەواو

 زاهىۆیە لەم روو خىیىذن بەمەبەصتی خىێىذواران هۆمەڵگەوە

 گغتی بە هەمەچەعىەن، داراییەوە ئاصتی لەرووي  هە دەهەن،

 ئاصخێيى لە مرۆییذا گەعەپیذاوى زاهىۆي  لە خىیىذن ثێچىوي

 ێزاوىیذایە، وەن لە ئەهجامى پرصیاري داهاجى خهاوەهذ

 . دەردەهەوێد ثىێژیىەوەهەوە بەعذاربىواوى

 

 ثاوثىێىردهیان و ئەهجامەوان ڕووي خضخىە 2. 3

ري مەیذاوى ثىێژیىەوە    ، پاظ روو خراوەثە هەلەم بەعەدا وا

 ماوەیەوى لە مەیذاوى، ێىەیەوىبەع ، راپرس ی ڕمىدروصحىردوى فۆ 

لە هەردوو هەمپی زاهىۆي  اپرصییەهەیاریىراودا پرۆصەي ر د

ري  لە مرۆیی ذاوىگەعەپی  كەرەداغ كەزاي و ێماوىلص عا

 .ئەهجامذرا

 ئەم خىێىذواراوى ژمارەي( 2017-2016) خىێىذوى ڵى" بۆ صا    

 ،"دەبً خىیىذوار( 4187) زاهىۆیە

http://www.qafila.com,2016/
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(rebwar.mahmood@uhd.edu.iq: 2017)2 ي الەصەر بىەم

 رێبازی  بەپێی ثىێژیىەوە صامپڵى ئەهذاماوى ڵینراوي "ژمارەي خەم

 ي%(10) ێژەي( ئەهذام، ر 10000-1000) لەهیىان وەصفى

 (129: 2016 بۆواوى،) ،"وەردەگیرێد صامپڵە ئەو ئەهذاماوى

 چیىایەجى صامپڵى بەعێىەي فۆڕم( 450) ەیێبەو پ    

 هەر ئەگەري  راصحىردهەوەي بۆ زیادەیەظ بڕە ئەو دابەعکراوە،

 فۆڕمێً هەگەڕاهذهەوەي وەڵمىەداهەوەو و هەم و هىڕجى

( 420) بەڵم گەڕینراوەثەوە، فۆڕم( 437رێژەیە ) لەو  دابەعىراوە،

 زاهیارییان ئەوەي بۆ ثیذابىوە پیىیضحەواهیان مەرجە فۆڕمیان

 .بىرێد لەصەر واریان و لێىەربگێرێد

 لە هە پرصیار،( ٥٥) لە پیىهاثىوە راپرس ی ڕمىفۆ       

 .خراوهەثەڕوو خغحەدا( ٥٥) چىارچیىەي

 

 دەرەهجامەوان

 و زاهیاري  وەرگرثنی صەرچاوەي هەبىوەثە ثەلەفسیۆن  ێضحاثا ئ

ى بۆ ۆژاهەر  ژیاوى پالوى داهاوى ري  لە وەرگرەواو  پۆعاهپۆعیىذا، بىا

 لە وەرگرەواهیان پێذاویضتی ریکالماهە لەالیەکەوە ئەو لەبەرئەوەي

 پۆعاواهەي و عمەن واڵو بەو صەبارەت پێىیضد زاهیاري  پێذاوى

 بەواربەر ئێضحا ثا دیىەوە لەالیەوى. پێیەجى پڕهاهەهەوە پێىیضخیان

،  هە دەبەصحێد ریکالماهە بەو پغد لە هاوخۆیاهذا باوە

 ".دەمەوەگەي ێ"گىاصخىەوە لە ر 

 کىردییەواهەوە ثەلەفسیۆهە لە دەهرێد بۆئەو پۆعاواهەي ریکالمی 

 زاهىۆ، لە خىیىذواراهذا لەهاو باصىردوى مایەي هەبىوەثە

 و کڕیً بۆ بيات دروصد لەصەر واریگەرییان بەجۆریً

 .ریکالمبۆهراواهە پۆعاهە ئەو بەواربردوى

 لەصەر واریگەری  کىردییەوان ثەلەفسیۆهە لە پۆعانریکالمی 

دروصحىردووە،  مرۆیی ذاوىي گەعەپیزاهىۆ  خىیىذواراوى خەرجی

 . هیىە لە هەمترە ەبەڵم ئەو رێژەی

 و هەواڵ غىەعياري دەرهەوثنی هەصایەجی و هىهەرمەهذ و پی

ر هەهردووە پێىیضتی واریگەری  ثەلەفسیۆهییەوان، بەرهامە ثە صە

ي ال اهپۆعین پۆع ۆعيبیري ، ئەوەظ دەریذەخات هە ر ذوارانێىخى 

مەوان ەري ي هێر ال وازە،   لەال هىرد بىووى هیە، یاخىد   بێد پەیا

 .وەرگرەوان الي یان

 

 راصپاردەکان

ثەلەفسیۆهە کىردییەکان کار لەصەر بڵوکردهەوەی ریکالمی پۆعاک 

و بکەن لەصەر بىەمای راصحگۆیی و دوورکەوثىەوە لە زیادەڕۆیی 

فریىداوی وەرگر، بۆ گێڕاهەوەی محماهەی وەرگر بە ریکالمی 

 ثەلەفسیۆوی.

ثەلەفسیۆهە کىردییەکان و کۆمپاهیاکاوی بەرهەمهێىاوی ریکالمی 

ثەلەفسیۆوی رەچاوی رەگەزی کات بکەن لە ریکالمە 

ثەلەفسیۆهییەکاهذا، لە رووی دووبارەکردهەوەو کاجی بڵوکردهەوەو 

                                                 
ئیمەیڵی )د.رێبوار کریم محمود( بەڕێوەبەری تۆمارگای گشتی زاهکۆی گەشەپێداوی  - 2

 مرۆیی. 

ی ریکالمەکاهەوە . هاوصەهگی راگرثً لەگەڵ ثىاهای وەرگر درێژی کاج

 بۆ ثەماعاکردوی ریکالمەکان. 

ثەلەفسیۆهە کىردییەکان لە رێگەی فیلم و دراماو هاوبڕو ثەهاهەت 

ریکالمی بەرهەمەکاوی دیکەوە دەثىاهً ریکالم بۆ پۆعاکێکی 

دیاریکراو بکەن و بیکەن بە مۆدێل لەالی وەرگر. عێىازی 

ىاوی بەرهامەو ئەکحەری دراماو پۆعاکپۆعینی پێغکەعکارو می

فیلمەکان رێکبخرێد و بکرێد بە ریکالمێک بۆ پۆعاکێکی 

  دیاریکراو. 

ثەلەفسیۆهە کىردییەکان و کۆمپاهیاکاوی بىاری راگەیاهذن و ریکالم 

بەرهامی ثایبەت لەصەر رۆعيبیری پۆعاک و ئەثەکێتی پۆعینی 

 ئامادەو بڵوبکەهەوە.

 

 لیضتی صەرچاوەوان

 فەرهەهگەوان

(: املعجم اڵعڵمی، 2004حجاب ، ألذهحىر مدمذ مىێر ) .1

 گبعە اڵولى،دار الفجر لليغر والحىزیع، اللاهرە.

 

 بەوانهحی

 کىردییەوان بەیەهەم: هحی

ەوان و یە گغحیی(: پەیىەهذی2016ئەخمەد، د.بەهادیً ) .1

چاپى یەهەم، دەزگاي چاپ و پەخص ی ، كەیران ڕێىەبردوىبە

 .ێرهاریً، هەول

 صیۆ ىۆڵیىەوەي(: لی2014ر مدمذ على )ۆ بەدەوي، دهح .2

 یەهەم، چاپى كاوع، بىرهان مەم: ێڕاوى، وەرگمیذیایی صیۆ

 .صلێماوی عیرفان، جەماٌ رۆعيبیري  دەزگاي

چاپى  زاوضتی، ي(: میحۆدي ثىێژیىەوە2016بۆواوى، د.صابیر ) .3

پخاهەي  ، ڵ خاهەي چاپ و بیەهەم، چا وهردهەوەي چىارچرا

 صلێماوی.

سیۆن، ف(: وارهردن لە ثەلە2010خمیذي، عاصف ) .4

 پەخص ی و چاپ عىصمان،دەزگاي خىیموەرگێڕاوی: 

 .صلێماوی صەردەم،

 مەجیذیە، وەرگێڕاوی:  چى اپرس ی(: ر 2009عىرن، فریتز ) .5

 صەردەم، پەخص ی و چاپ دەزگاي یەهەم، چاپى صاڵح،

 .صلێماوی

 عەظ) راگەیاهذن هۆیەلى ژووي (: می2009) رڤیىگئیفاهگ،  .6

 یەهەم، چاپى صەباح، گۆرانوەرگێڕاوی:  ،(زاهیاري  عۆڕش ی

 .هەولێر ئاراش، بڵوهردهەوەي و چاپ دەزگاي

7. ( (: ریکالم و پەیىەهذي گغتی و 2011مدمذ، بەهادیً أخمذ 

 ، چاپى یەهەم، چاپخاهەي وارۆ، صلێماوی.ڕهردنبازا

 

 عەرەبییەوان ێبەدووەم: هح

بع ط(: أدارە الاعالن الحجاري، 2009أبىصمرە، مدمذ ) .1

 ن.اعم -ردنولى، دار اصامە لليغر والحىزیع، الا الا 

mailto:rebwar.mahmood@uhd.edu.iq
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ن والضلىن ال ع(: الا 2007عیمە، الذهحىر خضام فححى )طأبى  .2

ولى، دار الفاروق، بع الا طبیم، الطاملضتهلً بین الىظریە والح

 ن.اعم -ردنالا 

(: 1977ىاصیىش، زهریا )ثثىفیم و األبیاجى، عبذالجبار  .3

لی فی التربیە وعلم الىفط، الصحذالىصفى والا  ءاڵخصا

 ، بؼذاد.ةالعاملی ةلافثبعە الطم

الحذاد، د.عفیم ابراهیم و الضىیذان، د.هظام مىس ی  .4

الخضىیم، دار املىحبە خامذ لليغر 1998) (: اصاصیات 

 ن.ابع، عمطوال

ت ال ثصاالترویج والا(: ادارە 2009ح )ال السعبی، د.علی ف .5

 ن.ا، دار الصفاو لليغر والحىزیع، عمةالخضىیلی

 ةمیال ع(: التربیە الا 2010الغمیمري، فهذ عبذالرخمً ) .6

ولى مىحبە ملً فهذ بع الا طم(، ال ع)هیف هحعامل مع الا 

 .ضىیە،ألریاطالى 

وى، العثصاٌ الا (: عملیە الا1998العالم، د.صفىت ) .7

 .ة، اللاهر ةاملصریە ض، دار النهثةالثال ةبعطال

(: الخضىیم، املىحبە 1986عبذالفحاح، د.مدمذ صعیذ ) .8

 .ة، اللاهر ثةالعربیە الحذی

العسیس، د.صامى و العالم، د.صفىت و الحفىاوي، د.نهلە  .9

 .ة، اللاهر ةبعە جامعە اللاهر طن، مال ع(: فً الا 2002)

العلمی و  ثرائم البدط(: 1992محجىب، د.وجیە ) .10

 باعە واليغر،بؼذاد.طلمىاهجه، دار الحىمە ل

(: الاعالن الفعاٌ 2004فى، الذهحىر مدمذ مدمىد )طمص .11

ولى،دار الغروق لليغر بع الا ط(، الة)ثجارب مدلیە ودولی

 ن.اعم-ردنوالحىزیع، الا 

 

 ئیىگلیزییەوان بە: هحیەمیێص

1. William G. Zikman and Mi chael Diami co Stanton  

(1993): Fundamentals Of Marketing, hillbook 

Company, Mc Grow ,Tokyo. 

 

 دهحۆرا ێزي ث

ن لە ریکالمى ا(: زم2015خەصەن ، فەرهاد ثۆفیم ) .1

 زمان، صىىڵى بڵوهەهراوەیە، دهحۆراي ێزێيىهىردیذا، ث

 .هىردي بەش ی صلێماوی، زاهىۆي 

ە طوغالهترهید ( ثىظیف الا 2016اخمذ، د.بهاالذیً ) .2

دهحىرا  ةدراص، ةمیال عصضات الا ؤ فی أل ةكات العامالالع

دبیە والا  ى زیً الحلىكی ةولى، مىحببعە الا طميغىره، ال

 بیروت. -ظ.م.م.، لبىان

(: البرامج الضیاصیە فی 2011خضً، هیمً مجیذ ) .3

الضیاس ی  ةائیات الکىردییضالف و دورها فی جغىیل الىعی 

للجمهىر، دراصە دهحىرا ػیر امليغىرە، ولیە العلىم 

 م.ال عكضم الا  ،ةهیا، جامعە الضلیمةوضاهیالا

 

 هامەي ماصحەر

بر ، ظاهر خمذامین ) .1  لە ثەلەفسیۆوى ریکالمى ڵى(: رۆ 2014صا

، هامەیەوى ماصحەري واڵ کڕینی بۆ بەواربەر رەفحاري  هاهذاوى

زاهىۆي صەڵخذیً، بەش ی  ئاداب، ژي بڵوهەهراوەیە، هۆلی

 راگەیاهذن.

الحلفسیىوى 2005) ضخلمى عى  ةالجرجاوي، عس  .2 (: دور الاعالن 

یثفی ألحأ ، هيةدراصە ثدلیلیە میذا -یر على الضلىن الغرائ

داب، جامعە جضحیر ػیر ميغىرە، ولیە الا ارصالە م

 .ةصىىذری، الا ةصىىذریالا 

ر الاعالن ثالكحصادی (: ثدلیل الا2015خضین ، امیذ مدمذ ) .3

ميغىرە، ضحیر ػیر اجفی صلىن املضتهلً، رصالە م ي الحجار 

 كحصاد.هیە، كضم الااكحصاد، جامعە الضلیمدارە والاولیە الا 

(: الاعالن الحلفسیىوى و الضلىن 2008الرباعی، أمىە على ) .4

جضحیر ػیر ميغىرە، ا، رصالە مةاملسحی ةوی،دراصالصتهالا 

 للذراصات العلیا، اربذ. طوصرق الا غداب، جامعە الولیە الا 

اعی ریر الاعالن الا ثثأ (:2011عیل )اصمذ ، أیاش صمیر اصم .5

لبە الجامعات بمدافظات طاللرار الغرائی لذی  رعلى اثخا

كحصاد والعلىم جضحیر ػیر ميغىرە، ولیە الااػسە، رصالە م

 .ةٌ، ػس اعمزهر، كضم ادارە الا الا  ة، جامعةداریالا 

(: اثجاهات الجمهىر 2008م هصرالذیً )ال مدمذ ، ص .6

فی اللىىات الحلفسیىهیە  ةالاعالهات الحجاری ءازا يالىىرد

جضحیر ػیر ميغىرە، ولیە علىم االکىردییە، رصالە م

 م.ال ع، كضم الا  ةهیا، جامعە الضلیمةوضاهیالا

(: الاعالن فی اللىىات 2006بري، صهاد عذهان جلىب )طامل .7

قی، رصال ةهیالصتهثجاهات الا العربیە والا  ةللجمهىر العرا

 بؼذاد. ةمعم، جاال عجضحیر ػیر ميغىرە، ولیە الا ام

یر الاعالن على صلىن ث(: ثأ2013مفحىح ، مدمذ صالح ) .8

جضحیر ػیر ميغىرە، ولیە العلىم ااملضتهلً النهائى، رصالە م

كاصذي  ةوالعلىم الحیضیر، جامع ةو ثجاری ةكحصادیالا

 ، وركلە.ةمرباح، كضم العلىم الحجاری

 ارەوانڤگۆ 

خمەصعیذ، هساهەت خضین و هەكغبەهذي، هەردەوان  .1

ن یسیۆهیفواریگەري ریکالمە ثەلە خ،مدمىد واهە عی ەوا

 ،3 ژمارە اپەڕیً،اري زاهىۆي ر ڤگۆ  ،لەصەر رەفحاري کڕیً

2015. 

 پۆصتی ئەلیىترۆوى و  ێگەپ

(WWW.Qafila.Com,)2016)  لیىترووى وصلىن الاعالن الا

 املضتهلً، 

(rebwar.mahmood@uhd.edu.iq: 8-12-2016)  ڵىئیمەی 

 زاهىۆي  گغتی ثۆمارگاي ڕێىەبەري بە – مدمىد هریم ریبىار
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 ڕوودەخاثە ( ثەمەوى بەعذاربىوان1خغحەي ژمارە )

 هەردووكیان مێ هێر تەمەن

رێژەی  دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 سەدی

رێژەی  دووبارەبووهەوە

 سەدی

 %٧..٥ 334 %٧... 186 %٧..٥ 148 ساڵ 26 -17

 %٧..٥ 82 %٧..٥ 22 %٧..٥ 60 ساڵ 36 -27

 %1 4 %1 2 %1 2 ساڵ زیاتر 37

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

     
 بەعذاربىوان دەخاثەڕوو ەگەزي ( ر 2خغحەي ژمارە )

 رێژەی سەدی ژمارە رەگەز

 %50 210 هێر

 %50 210 مێ

 %100 420 كۆى گشتی

       
 دەخاثەڕوو ێراقىبە دیىاري ع هگاهەي بەعذاربىوانا( داهاجى م٣ژمارە )خغحەي 

 هەردووكیان مێ هێر داهات

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارە بووهەوە

 بووهەوە

دووبارە  رێژەی سەدی

 بووهەوە

 رێژەی

 سەدی

 500كەمتر لە 

 هەزار

56 ٥..٥% 54 ٥٧.٥% 110 ٥..٥% 

 %٧٥.٥ 220 %٧..٥ 104 %٧٧.٥ 116 هەزار 999 -500

دوو  -یەك ملیۆن 

 ملیۆن 

28 ٥١.١% 38 ٥..٥% 66 ٥٧.٥% 

 %5,7 24 %6,7 14 %4,8 10 دوو ملیۆن زیاتر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
 اربىواهەوە دەخاثەڕوو.بەعذ لەالیەن واثژمێر بە ۆژیىذا( ثەماعاهردوى ثەلەفسیۆهە کىردییەوان لە ر ٤خغحەي ژمارە ) 

تەماشاكردوى تەلەفسیۆهە ماوەى 

 کوردییەكان

 هەردووكیان مێ هێر

دووبارە 

 بووهەوە

دووبارە  رێژەی سەدی

 بووهەوە

دووبارە  رێژەی سەدی

 بووهەوە

رێژەی 

 سەدی

 %١..١ 127 %٧..١ 64 %30 63 كەمتر لە یەك کاتژمێر

 %٥٥.٥ 199 %٥٥.٥ 93 %٧..٧ 106 کاتژمێر 2 – 1

 %19 80 %21 44 %٥٥.٥ 36 کاتژمێر 5 – 3

 %3,3 14 %4,3 9 %2,4 5 کاتژمێر زیاتر 6

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
 

 



 Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019 

  
Page 61 

 
  

 
 دەخاثەڕوو.  ەواهذا( بەردەوامبىووى بەعذاربىوان لە ثەماعاهردوى ثەلەفسیۆهە کىردییەوان لەواجى ریکالم٥خغحەي  ژمارە )

تەماشاكردوى ریکالمی 

 تەلەفسیۆهە کوردییەكان 

 هەردووكیان مێ هێر

رێژەی  دووبارە بووهەوە

 سەدی

دووبارە 

 بووهەوە

رێژەی 

 سەدی

دووبارە 

 بووهەوە

رێژەی 

 سەدی

 %٥..١ 154 %١١.١ 70 %40 84 بەڵی

 %١.١. 266 %٥... 140 %60 126 هەهدێكجار

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
 پۆعاهەواهیان دەخاثەڕوو. ڕینیبۆ ه کىردییەوان ثەلەفسیۆهە المىریک ( پەیىەهذي پغخبەصحنی بەعذاربىوان بە٦خغحەي ژمارە )   

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %..٥٥ 53 %٥٥.٥ 26 %..٥٥ 27 بەڵی

 %٥٥.٥ 47 %٥٥.٥ 24 %...٥ 23 تاڕادەیەک

 %٥..٥ 320 %٥..٥ 160 %٥..٥ 160 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
 پۆعاوى جۆري ڵبژاردوىلەصەر هە واریگەري  و کىردییەوان ثەلەفسیۆهە لە پۆعان( پەیىەهذي ریکالمی ٧خغحەي ژمارە )     

  .دەخاثەڕوو بەعذاربىوان
 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %21 88 %19 40 %..٥٥ 48 بەڵی

 %..٥٥ 54 %٥٥.٥ 26 %٥١.١ 28 تاڕادەیەک

 %٥... 278 %.... 144 %..١. 134 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
بەدواي ئەو  ڕانهاهذاوى بەعذاربىوان بۆ گەو ( پەیىەهذي ریکالمی پۆعان  لە ثەلەفسیۆهە کىردییەوان ٨خغحەي  ژمارە )    

 .دەخاثەڕوو یىاهیانپۆعاواهەو بەدەصته

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %٥٥.٥ 114 %..٥٥ 58 %٥..٥ 56 بەڵی

 %9,8 41 %9,5 20 %10 21 تاڕادەیەک

 %١.٥. 265 %..٥. 132 %١.١. 133 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی
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 پۆعاهپۆعینی ەفحاري ( پەیىەهذي واریگەري ریکالمی پۆعان  لە ثەلەفسیۆهە کىردییەوان لەصەر ر ٩خغحەي ژمارە )     

 .دەخاثەڕوو رەهگەوە هەڵبژاردوى و دیسایً و مۆدیل جۆري لەرووي  بەعذاربىوان

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %..١١ 141 %..١٥ 69 %١٥.١ 72 بەڵی

 %٥٥.٥ 49 %٥٥.٥ 24 %..٥٥ 25 تاڕادەیەک

 %٧٥.٥ 230 %..٧٧ 117 %..٧١ 113 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
هەصایەجی و هىهەرمەهذان، لە  پێغکەعکاری هەواڵ و بەرهامە ثەلەفسیۆهییەکان و  ( پەیىەهذي دەرهەوثنی٥١خغحەي  ژمارە )    

پۆعاهپۆعینی  ەفحاري دیاریىراوەوەو واریگەري لەصەر ر  ىکێبەپۆعاک کىردییەواهذا ثەلەفسیۆهەگۆراوی و فیلم و ریکالمی 

 بەعذاربىوان دەخاثەڕوو.

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بوووهەوە

 رێژەی سەدی

 %١٥.١ ٥١٥ %٧..٥ ٧. %40 ٥٥ بەڵی

 %٥١.١ .. %..٥٥ .١ %..٥١ .١ تاڕادەیەک

 %٧٥.٥ ٥٥١ %٥..٧ ٥٥٧ %٥..٥ ..٥ هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
ەواوى ثەلەفسیۆهە کىردییەوان لەبەري هەصاوى دەورووبەردا، وەن المبۆهراو ( پەیىەهذي بیيینی پۆعاهە ریک٥٥خغحەي  ژمارە )

 ئەو هەصاهە دەخاثەڕوو. ڵضەهگاهذوىبۆ هە ێىەرەوانلە پ ێًیەه

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %٥٥.٥ 114 %21 44 %١١.١ 70 بەڵی

 %٥..٥ 68 %..٥٥ 37 %..٥٥ 31 تاڕادەیەک

 %٥..٧ 238 %٥.٥. 129 %..٧٥ 109 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

ریکالمی پۆعان  لە ثەلەفسیۆهە کىردییەوان و واریگەري لەصەر زیادبىووى خەرجی ( پەیىەهذي ٥١خغحەي  ژمارە )    

 بەعذاربىوان دەخاثەڕوو.
 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %..١٥ 146 %١٧.٥ 74 %١٥.١ 72 بەڵی

 %..٥٥ 54 %٥٥.٥ 26 %٥١.١ 28 تاڕادەیەک

 %٧٥.٥ 220 %٧٥.٥ 110 %٧٥.٥ 110 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی
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 ریکالمی لە بەعذاربىوان لەصەر زیاثري  ڵگەو واریگەری ( پەیىەهذي گىهجاوی پۆعان لەگەڵ ولحىوري هۆمە٥٣خغحەي   ژمارە )    

 پۆعان  لە ثەلەفسیۆهە کىردییەوان دەخاثەڕوو.    

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %٥٥.٥ 177 %٥..١ 80 %٥..٥ 97 بەڵی

 %...٥ 83 %٧..٥ 43 %19 40 تاڕادەیەک

 %٥..١ 160 %٥٥.٥ 87 %..١٥ 73 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
ئارەزووەوان و واریگەری زیاثري لەصەر بەعذاربىوان لە ریکالمی پۆعان لە  ێرهردوى( پەیىەهذي ث٥٤خغحەي   ژمارە )    

 ثەلەفسیۆهە کىردییەوان دەخاثەڕوو.

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %...٥ 125 %...٥ 60 %31 65 بەڵی

 %٧..٥ 82 %٥٥.٥ 47 %...٥ 35 تاڕادەیەک

 %٥..٧ 213 %49 103 %٧٥.٥ 110 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
( پەیىەهذي گىهجاوی پۆعان لەگەڵ واري رۆژاهەداو واریگەری زیاثري لەصەر بەعذاربىوان لە ریکالمی ٥٥خغحەي   ژمارە )     

 .دەخاثەڕوو کىردییەواهەوە ثەلەفسیۆهە لە پۆعان

 هەردووكیان مێ هێر بژاردەكان

دووبارە  رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە رێژەی سەدی دووبارەبووهەوە

 بووهەوە

 رێژەی سەدی

 %...١ 163 %41 86 %٥..١ 77 بەڵی

 %٥..٥ 70 %٧..٥ 39 %..٥٥ 31 تاڕادەیەک

 %٥٥.٧ 187 %٧..٥ 85 %...٥ 102 هەخێر

 %100 420 %100 210 %100 210 كۆى گشتی

 
 

 

 

 

 

 

 

 


