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 پىخخە  

 ۆرجاریػز  یادیکردووە،ژن ز  ەرکەوجنید ەمرۆدائ یهاویج ەل یدیام ێغکەوجنیپ لەگەڵ     

ژن  ۆڵیر  ەوەعدائ ەگەڵل ەاڵمو دراماکاهدا، ب یلمف ەهاو ل ەجایبەثب ەبىوەه ەرەکیص ۆڵیر 

 ەرانو هىص ەخىەگرانو ر  یدیام ی بىار  ێکۆلەراویل ۆری ز  ێکیمغخىمر  ێگەیج ەمیغەه

 ەرکەوجنیو د ۆڵر  ۆ ب یکردهەوەو ع ەڵضەهگاهدنه ێژیىەوەیەجى  ەمئ ەبەصخەم ەمئ ۆ ب ە،بىو 

 ەل ەژه ۆڵیو ر  ێگەپ ەرویخضدى ێژیىەوەیەجى  ەم. ئاماهج لەکاثد یداکىرد یدیاییم ەژن ل

ژن چ  ەوەیل ەپرصیذد ەماوەر،ج ەصەر ل یدیایەم یگەرییەکاویکار  ینیدراماکاهدا و زاه

دراما  ەژن ل ێىاکردویو  ۆهێتیچ ەل ەروەهاو ه ەیاهدهەراگ ەجێکیو باب ەرەصخەک

 ەصەر ل ەکاثد یدیام یگەرییەکاویکار  ەپاعان باش ل ەکۆڵێخەوە،د ەلەفسیۆهییەکاکداج

 ۆمەڵگاداک ەل ەربەخۆ و ص ەربەصذص ۆڤێکیمر  ەکو  یبىوو ۆرجار ز  ەژن ک ەصایەحیک

 یخۆدیم ەب ەصخێذپغدب ەصفیەو  ۆریج ەل ێژیىەوەیەجى  ەم. ئیارەوەپرص ێر ژ  ەخاجەد

 یدیادام ەژن ل ەصایەحیک ێىاکردویو  ەدراما ل یگەری کار  ەیەوێذد هکەچى  ێىی،روپ

 ەل ەکارهێنراوە،ب یداگغد ەماوەری ج ەهاو ل یراپرس  ۆرمیف ەبەصخەم ەمئ ۆ ب ەروو،بخاج

 ۆمەڵگاک ەصەر ل یگەری کار  یدیام ەواک ەوەیب ەیغخىەجەگ ێژیىەوەیەجى  ەمئ ەرئەهجامداد
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 چىارچێىەی جىێژیىەوەکە .١

 کێغەی جىێژیىەوەکە ١.١  

كاوى كۆمەڵگەي میدیای دیجیخاڵی بابەحی هىێیە و لەگەڵیغیدا کێغەی هىێی هێىاوە، مەصەلەی ژن و دەرکەوجنی لە میدیادا جێی كضە مغخىمری زۆرێك لە دەزگا

ە، صااڵهیکی زۆرە رەخىەی جىهد لەصەر ئەم بابەجە هەیە و جىێژیىەوە و کخێبی لەصەر مەدەوی رێكخراو و پەروەرعیاران و لیكۆڵەراوى صۆصیۆلۆجى و بىاري میدیای

 .ەدەردەکرێذ، داکۆکیکاراوی کێغەکاوی ژن کۆهگرەی هاوخۆیی و جیهاوی بۆ دەگرن و چەهدیً رێگەچارە بۆ کێغەکان دەخەهە بەر باش و لێکۆڵیىەو 

یەی عکاهدوی کەصایەحی، چىهکە وەک مرۆڤیکی صەربەخۆ و جەواو صەیر هاکرێذ، بۆ همىهە لە دەوجرێذ همایغکردوی ژن لە فیلم و دراماکاهدا بىەجە ما

و وروژاهدن دەركەوجىەكاهدا رۆڵی کەصایەجیەکی کەمی پێدەدرێذ، بەو واجایەی فیلم و دراماکان کەصایەحی ژهیان صىوک کردووە و زیاجر بۆ مەبەصتی چێژ 

دیکەعەوە زۆرجار بەعێىەیەكى چەواعەکار دەردەكەویذ و گىزارعذ لە خىدي راصخەكیىەي خۆی هاكاث، واجە وەک  بەکاریدەهێنن، ئەمە لەالیەکەوە، لەالیەکی

هەیی بۆ ژن لە مرۆڤیكى ئاصایی مامەڵە لەگەل كەصێتی ژهدا هاکرێذ، بەڵكى جەنها وەک دروصخکراوێکی  جىان و صەرهج راکێػ دادەهرێذ، میدیا وێىەکی ئەفضا

 .(١١١8؛ عمارە ١١١5بەث پیاواهدا دروصخکردووە، ئەمەظ کێغەی لە کۆمەڵگە و لەهاو خێزاهەکاهدا زیاجر دروصخکردووە )جابر، مێغکی خەڵکدا بە جای

ەریتی بیروبۆچىووى ئاعکرایە میدیا جىاهایەكى گەورەی هەیە بۆ گۆڕیً و دارعدىەوەی بیری کۆمەڵگە كەواجە دەكرێذ میدیا بەكاربهێنرث بۆ گۆڕینی زۆر داب و ه

اوى ژن و بخرێخە هەعیاو لە كۆمەڵگەدا بە جایبەث ئەواهەي پەیىەهدی بە ژهەوە هەیە، دەكرێذ لە رێگەی بەرهامەي هىعیاري و فیلم و درامای بەهێزەوە مافەك

 . روو، بە چیرۆكى بەهێز كە بیىەری زۆري هەبێذ چارەصەرەي كێغە گەورەكاوى بىاري ژن و خێزان كۆمەڵگە بكرێذ

جاوەكى  پیغكەوجىە گەوراهەي كە فیلم و دراما بەخۆیاهەوە بیيیىە هێغخا بەرهەمهێىەراوی ئەو بىارە زۆر بیریان لەكارێکى لەو جۆرە هەکردوەجەوە، ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو 

ەوەیە، زۆرجاریػ هەمىو ئێضخا زۆر کار لەصەر بەهێزکردوی پێگەی ژن لە کۆمەڵگەدا هەکراوە، بەڵکى ئەوەی لە بىاری دۆزی ژهدا لە میدیادا دەبینرێذ بەپێچەواه

  .کراوەجەوە ئەو هەواڵهەي كەژهان بۆ بەدەصتهىاوى مافەكاهیان داویاهە یان بە عێىەیەكى گالخەئامیز خراوەجەرو و یان جەخذ لەصەر هائاكامى هەوڵەكان

هان زۆر هەهگاویان لە بىاري زاوضتی ئیداري جەهاهەث جەهاهەث ئەو وجەیەی کە دەڵێذ هىهەر رەهگدەرەوەی کۆمەڵگایە کاری پێىەکراوە، چىهکە بە پێی ئامارەكان ژ 

بێدەصەالث وبێ مێغك صیاصەجیغدا هاوە بەاڵم لە فیلم دراماكاهدا هەرهەمان ئەو وێىە كۆهەي پێدەریذ كە دەیان صاڵ لەمەوبەر هەیبىوە، بۆ همىهە ژوی الواز و 

 .اوە و جىاهیىیەحى ئەو كۆهاغە جێپەریىێذلەهاو دراماكاهدا زۆر زۆرە لە كاجێكدا ژن لە زۆر بىاردا هەهگاوی ه

 گرهگی جىێژیىەوەکە١.١

 :گرهگی ئەم جىێژیىەوەیە و بایەخی بۆ صەر زاوضتی و ئەکادیمی میدیا بریدیە لە

دراماکان چ وێىەیەکی بۆ ەم جىێژیىەوەیەدا فۆکەش لەصەر کاریگەری دراماکان )لۆکاڵی و دۆبالژکراو( کراوە، جىێژەر دەیەوێذ بگاث بەوەی ئایا پەخغکردوی ل .١

 .ژن لەهاو کۆمەڵگەدا دروصخکردووە

د پێگەی ژوی ئەم جىێژیىەوەیە دەکۆڵێخەوە لەوەی جا چ رادەیەک فیلم دراماکاوی هاو کەهاڵە کىردیەکان رەهگداهەوەی واكعی کۆمەڵگای کىردییە و جا چەه .١

 .لەهاو کۆمەڵگادا بەهێز کردووە

یا و جەماوەر دەخاجەروو، بەپێی جىێژیىەوەکاوی پێغىو دەرکەوجىە پەیىەهدییەکی راصخەواهە لەهێىان میدیاو خەڵکدا ئەم جىێژیىەوەیە پەیىەهدی هێىان مید .3

هەر لە مىداڵێکی هەیە ، واجە هێىدەی زۆری بەکارهێىاوی ئامرازەکاوی راگەیاهدن و جەکىەلۆژیا لەالیەن جەماوەرەوە کاریگەرییەکاهیص ی زیاد دەکاث، ئێضخا 

صاڵی بەعێىەیەکی کەم جازۆر ئالىودەی بەکارهێىاوی جەکىەلۆژیای میدیایی بىوە، کەواجە گرهگە  8١ڵییەوە جاوەکى کەصێکی بەجەمەوی صا 3جەمەن 

 .ەنپضپۆراوی بىاری میدیا ئەم بابەجە فەرامۆظ هەکەن و بەردوام بە جىێژیىەوە دەرئەهجامی هىێ پێغکەظ بە کخێبخاهەو زاهکۆکاوی کىردصخان بک

دروصذ  پەروەردەوە ئاعکرایە کە میدیا بىوەجە ئامرازێکی کاریگەری هاو کۆمەڵگا، پێغتر دەوجرا پەروەردە لەهاو خێزان و كىجابخاهە و كۆمەڵگادالەرووی  .4

ز و دەبێذ بەاڵم ئێضخا میدیا بەعێىەیەكى صەرصىرهێىەوەر كەوجىەجە پێػ هەمىو ئەواهەوەو ركابەریى هەرصێكیان دەكاث، لەگەڵ پێغکەوجىە بەهێ

مایەک یان هەر خێراکاوی جەکىەلۆژیای میدیای ئەمرۆدا ،کاریگەرییە بەهێزەکاهیص ی رۆژبەرۆژ لە زۆربىهدایە، ئەگەر جاران هاواڵحی صەیرکردوی زهجیرە درا

سیۆن و ئیيخەرهێذ رادەی بەرهامەیەکی لە عەوورۆژێکدا لە چەهد کاجژمێرێکدا بۆ رەخضابێذ و ئێضخا و لەگەڵ هەماهەهگی هەریەکە لە بەرهەمەکاوی جەلەف

کاجژمێری کەهاڵی جایبەث بە فیلم و دراما بەرهەمی خۆی  ١4ئالىودە بىون بە میدیاوە زیاجربىوە، هاجىە کایەی کەهاڵی صەجەالیذ کە بە عێىەیەکی 

 .پەخغدەکاث بەهەماوغێىە کاریگەرییەکاوی میدیای زیاد کردووە

ەربىردێکی خێرا بەهاو کەهاڵە جەلەفسیۆهییەکاوی کىردییدا  دەردەکەوێذ کە ئاصتی بەرهەمی درامای ئەم جىێژیىەوەیە گرهگی ئەوجۆی هەیە چىهکە بە ص .5

کەیً، بەاڵم کىردی لەچاو بەرهەمە هاوردەکاهدا زۆر کەمە، دەبىو كاجێك باش لەکاریگەری دراما لەصەر جەماوەر دەكەیً زیاجر باش لە درامای هاوخۆیی ب
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اوی دراماو صیىەمادا هاچاربىویً ئاماژە بە فیلمە هاوردە دۆبالژکراوەکاوی واڵجاوی دەوروبەر لە عەرەبی و جىرکی و فارس ی بەهۆی هەژاری کىرد لەبەرهەمهێى

 .بکەیً

ی واڵحی ئەم جىێژەهەوەیە ئاماژە بەمەجرس ی زۆری پەخغکردوی فیلمە دۆبالژکراوەکاوی واڵجاوی دراوس ێ دەکاث بەوەی کە هۆکارێکە بۆ زاڵکردوی کلخىر  .6

هەمهێىەر، زۆرجار بەرهەمی درامایی كاریگەري كىڵ و راصخەوخۆی لەصەر خەڵك بەجێدەهێڵێذ و مەجرس ی لەصەر صریىەوەی  کلخىر و رۆعبیریى بەر 

 بەرهەمی هەجەوەیی دەبێذ، واجە جۆرە داگیرکارییەکی جر هاجۆجە کایەوە کە مەجرصییەکەی لە داگیرکردوی صەربازی کەمتر هیە. بەجایبەث هاوردەکردوی

گیز فیلمێكى واڵجاوی دراوس ێ چىهکە کاریگەریی ئەوان زیاجرە، بۆ همىهە ئەوەهدەي درامایەكى جىركى كاریگەري لەصەر بیىەرێکی کىرد بەجێدەهێڵێذ ، هەر 

 .ئەوروپى یان ئەمریكى ئەو كاریگەرییەي هابێذ لەبەر هۆکاری هسیكى داب هەریذ و زمان و رەهگ و عىێنی جىگرافی

جىێژیىەوەی میدیایی بەجایبەث صەبارەث بە صۆصیۆلۆژیای میدیا گاپی لەهاو خىێىدوی میدیایی و کخێبخاهەی زاوضخە مرۆیی و  لەکۆجاییدا، کەمی .7

 .کۆمەاڵیەجیەکاهدا دروصخکردووە، کەواجە گرهگە هىصین و جىێژیىەوە لەم بىارەدا زیاجر بکرێذ

 پرصیاری جىێژیىەوەکە 3.١

 :برجییە لەبەگغتی پرصیاری ئەم جىێژیىەوەیە 

 اث؟ئایا میدیا صەرکەوجىو بىوە لە وێىاکردوی ژن وەک خۆی یان زیاجر مەبەصتی بىوە وەک کەرەصخەیەکی جىاوی و صێکط و وروژاهدن بەرجەصخەی بک .١

 ئایا میدیا چ کاریگەرییەکی لەصەر جێرواهینی خەڵکی بۆ ژن هەبىوە؟ ئایا وێىای ژوی الواز یان بەهێز کردووە لەهاو کۆمەڵگادا؟ .١

 

 میخۆدی جىێژیىەوەکە 4.١

فی لەجۆری روپێىی بۆ زاهینی کاریگەری گغتی دراما جەلەفسیۆهییەکان لەصەر دروصخکردوی وێىەیەکی جایبەث بۆ ژن لە کۆمەڵگادا، ئەم جىێژیىەوەیە میخۆدی وەص

ە لە فۆرمی راپرس ی، میخۆدی روپێىی بەعێىەیەکی زۆر بەکارهێىاوە، هەروەها کەرەصخەی بەکارهاجىو بۆ کۆکردهەوەی زاهیاری بە عێىەی مەیداوی بریتی بىو 

 (١١١9، Singleton & Straits)  لەبىاری میدیایی و کۆمەاڵیەجییەکاهدا بەکاردێذ

 کۆمەڵگەی جىێژیىەوەکە 5.١

هەرەمەکی رێکخراو صامپڵی لە چیىەکاوی کۆمەڵگەی جىێژیىەوەکە بریخییە لە جەماوەری گغتی، جىێژەر بۆ زاهینی کاریگەری میدیا لەهاو کۆمەڵگادا بە عێىەی  

  .فۆرمی راپرس ی بەعێىەی ئۆهالیً گۆگل فۆرم دابەعکراوە ١5١کۆمەڵ )ژن، پیاو، جەمەهدار،  گەهج، خىێىدکار( وەگرجىوە،  بۆ ئەم مەبەصخە 

 

 الیەوی جیۆری جىێژیىەوەکە -١

  جیۆرییەکاوی کاریگەریی میدیا ١.١

میدیا خاوەوی هەژمىوهێکی ئەوەهدە گەورەیە کە دەجىاهێذ وێىەو وێىای عخەكان الي جەماوەر ئاوەژووبكاث، ئەم جیۆریاهە بە  ئەم جیۆریاهە روووى دەكەهەوە كەوا

ە بێزراو دەكرێذ و ئاعکرا دەڵێن ئەو بابەجاهەي روودەدەن هەمان ئەو وێىاهە هین كە میدیا دروصتی دەكاث، زۆرجار عدێكی هاپەصەهد جىاهدەكرێذ و ئەوەي جىاه

 .وێىای هىێی بۆ درووصذ دەكرێذ

 

 

 :ئەو جیۆرییاهەي بە گغتی باس ی كاریگەري میدیا لەصەر جەماوەر دەكەن، بریخین لە

o  جیۆري گىلەي صیحري Magic Bullet Theory 

ى جەماوەر دەبڕێذ و ئەم جیۆریە زیاجر كار لەصەر بىەمای دەرووهىاس ی و كۆمەڵىاس ی و عیكردهەوە دەرووهیەكان دەكاث، میدیا بە پێی ئەم جیۆریە وەك گىلە مێغك

كرا، چىهكە لەو كاجەدا ئامرازەكاوى جیایدا جێگیر دەبێذ، ئەم جیۆریە زیاجر لە دواي جەهگى جیهاوی یەكەم و هێىان هەردوو دوو جەهگی یەكەم دووەمدا كاری پێدە

ەپەهجەي دەصذ راگەیاهدن كاریان بۆ دەصەاڵث دەكرد و خەڵكی جەنها لەرێگەي میدیای دەصەاڵجەوە هەواڵی وەردەگرث و، ژمارەي میدیاكان لەهەر واڵجێكدا ب

ئەو دوو جەهگەدا هەر یەكە لەواڵجاوى یەكێتی صۆڤیەث و ئەڵماهیا دەژمێردرا، هەربۆیە دەصەاڵث دەیخىاوى ئاراصخەي خەڵك بەئاصاوی بگۆرێذ. بۆ همىهە لەماوەي 

وی دووەم زۆر بە ئاصاوى خەڵكەكەیان بێهۆعكردبىو بە دووبارەكردهەوەي درووعمی جەهگ و فیداكاري و صەروەري، هەرچەهدە زاهاكان لەدواي جەهگی جیها

ەڵ زۆربىووى میدیای جۆراوجۆر )جللیدیى و هىێ( كاریگەرییەكاوى میدیا وەك گىلەي صیحري بروایان وابىو ئەم جیۆریە كاریگەري كەمبىوەجەوە، بەاڵم ئێضخا لەگ
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 ,.McQuail, D) .هاجىوەجەوە، چىهكە دووبارە بىوهەوەي هەواڵێك لەچەهد دەزگایەكى جیاوازەوە بابەجەكان وەك گىلە مێغكى جەماوەر دەبڕێذ و جێگیر دەبێذ

2010; Christians, C.G., 2009; McCombs, M.E., and Shaw, D.L., 1972). 

 

o جیۆري بەكارهێىان و جێرکردن Uses and Gratifications Theory  

ەر بیەوێذ ئەم جیۆریەظ بەهەمان عێىە باش لە كاریگەرییەكاوى راگەیاهدن دەكاث لەصەر جەماوەر بەاڵم ئەمەیان وەك گىلەي صیحري هیە بێ ئەوەي جەماو 

ي بە عىێيیدا دەگەرێذ و صێرچی بۆ دەكاث، خەڵك پێىیضتی پێیەحى و دەیەوێذ پێداویضخییە دەروووى و كۆمەاڵحی و ئاراصخەی بكرێذ، بەڵكى خەڵك خۆ 

هاهەث صەیركردوى صیاصیەكاوی خۆي پێپڕبكاجەوە، بۆ همىهە گەران بۆ فیلمێك یان زهجیرە درامایەكى جەلەفسیۆهیی، بەهەماوغێىە گىێگرجً لە گۆراهیەك یان جە

 .(McQuail, D., 2010; Christians, C.G., 2009; McCombs, M.E., and Shaw, D.L., 1972) اپۆرجێكی بىكۆڵكاري و دۆكیىمیيخاري هەواڵێك یان ر 

 

o  جێۆری چاهدوی رۆعبیری Cultivation Theory  

جیۆریە دەڵێذ ماوەیەكى دوورودریژ پێىیضخە جاوەكى ئەم جیۆریە باش لە كاریگەرییە بەردەوامەكاوى میدیا دەكاث، بەاڵم ئەمەعیان بەعێىەیەكى خێرا هابێذ، ئەم 

هیە بەڵكى ئەم وێىەیەك، باوەرێك، بیروبۆچىهێك، بەرامبەر بە كەصێك، چیيێک )بۆ همىهە ژن( یان دەزگایەك دروصخدەكرێذ، ئەم جیۆریە وەك گىلە صیحریەكە 

هەدا زیاجر بە هۆي هىهەر و گۆراوی و فیلم و دراماكاهەوە، رۆعيبیري و بەعێىەیەكى هێمً و لەصەرخۆ كاریگەرییەكان بەجێدەهێڵێذ، لەم جۆرە راگەیاهد

 ,.McQuail, D., 2010; Christians, C.G., 2009; McCombs, M.E., and Shaw, D.L) .كەڵچەري داب و هەریذ و بەهاكاوى میللەجێك، یان كۆمەڵگەیەك دەگۆرێذ

1972). 

 

o ئەجێىدا صێدیىگ جیۆري Agenda- Setting Theory 

كرا دەڵێذ ئێمە ئەم جیۆریە گرهگی دەداث بە پەیىەهدي هێىان میدیا و جەماوەر و كاریگەرییەكاوى میدیا لەصەر جەماوەر، ئەم جیۆریە بە عێىەیەكى زۆر ئاع

كاجدا پێغكەظ بكاث پێىیضخە بەرهامەرێژي بۆ بكرێذ، ئەجێىدا بۆ جەماوەر رێكدەخەیً، بەو بەهاهەیەی میدیا هاجىاهێذ هەمىو رووداوەكان و باصەكان لەیەك 

ەلەیەك كە كاجێك میدیاكار كاردەكاث بۆ ئەوەي ریسبەهدي بۆ گرهگی بابەجەکان بۆ جەماوەر بكاث، لێرەدا عتی صەیروصەمەر درووصخدەبێذ، بۆ همىهە مەص

لێدێذ دەبێخە جێگەي گرهگرپێداوى جەماوەر و خەڵكی پێىە صەركاڵ دەكرێذ، عایەوى ئەوەهدە كضە لەصەركردن هیە دەیان پرۆگرامی بۆ دادەهرێذ ، جاوەكى وای 

دارعخنی  بەجۆریك كە ئاگایان لەمەصەلە گرهگەكان هەمێىێذ واجە ئیهخماماجەكان بەالڕێدا دەبرێً، هەر بەم جۆرەظ میدیا بەرهامەرێژی خۆی هەیە بۆ 

 (McQuail, D., 2010; Christians, C.G., 2009; McCombs, M.E., and Shaw, D.L., 1972)بیروبۆچىهێکی جاییبەث بە ژن لە کۆمەڵگادا

 ري چاهدنئەو كاریگەرییاهەی کە دروصذ دەبً خاو و خێرای هەیە، دەعێذ میدیا كار لەصەر هەریەك لەماهە کاربكاث یان وەك گىلەي صیحری یان وەك جیۆ 

(Cultivation Theory). 

 

 

 

 

 

 :صمان کرد دەجىاهین کاریگەری میدیا لەصەر جەماوەر لەم چەهد خاڵەی خىارەوە کىرجبکەیىەوەکەواجە بەپێی ئەم جیۆرجیاهەی با

o  ی میدیا كاریگەري لەصەر هەڵىێضذ و ئاراصخەي خەڵك هەیە، بە واجایەكى جر میدیا بە عێىەیەکی خیرا گۆراهکاری دروصذ دەکاث وەک گىلەی صیحر

اهدن زۆر بەئاصاوی دەجىاهێذ جێرواهین و ئاراصخەي خەڵك لەماوەی عەورۆژێکدا بگۆریذ كار لەصەر گۆراهكاري لە هەڵىیضذ و ئاراصخەدا دەكاث، راگەی

دا هەصذ و صۆزیػ بكاث، وەك خۆعەویضتی و رق، كبىڵ و رەفس، جەهاهەث دوژمىایەحى و مەیل دەعێذ هەر لەرێی راگەیاهدهەوە ئەهجام بدرێذ، لێرە

و حىكمداهمان بەصەر عخەكاهدا هەیە، ئیتر ئەوە بەرامبەر بە كەصێك، بیروباوەرێك، حیزبێك یان راگەیاهدن كاریگەري جەواوي لەصەر هەڵىیضذ 

 .بەهایەك بێذ
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o ە میدیا گۆراهكاری لە مەعریفەي خەڵكدا دەكاث ئەمیان پرۆصەیەکی هێىاعە و بە هەرمی کاریگەرییەکان بەجێدەهێڵێذ، مەعریفە بریدیە لەكۆمەڵ

خەڵكی لەرێگەی راگەیاهدهەوە وەریدەگرێذ و كاریكەري زۆریص ی بەصەرەوە دروصخدەكاث، كاریگەري لەصەر مەعریفەي زاهیاهیاریەكی كەڵەكەبىو كە 

ن، خەڵك لە كاریگەري صەر هەڵىیضذ و ئاراصخە گەورەجرە و كىوڵترە، لێرەدا راگەیاهدن كاریگەرییەكان بەهۆي زۆر دووبارە كردهەوەي زاراوەكا

ەكان درووصخدەكاث، كاریگەریی لەصەر مەعریفە وەك گۆراوی هەڵىیضذ هیە كە بەهەماوى هەڵمەجەكە ئەویػ البچێذ چیرۆكەكان، هەواڵەكان، بیرۆك

 .بەڵكى بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ دەمێىێخەوە

o  وەردە لە ماڵ و میدیا گۆراهكاري لەبەهاكان و پەروەردەي هاو كۆمەڵگە دەكاث، ئەمەیان پرۆصەیەکی گەورەجرە کاری زۆری دەوی جاران دەوجرا پەر

  .كىجابخاهەوە كۆمەڵگە دەكرێذ، ئێضخا راگەیاهدن رۆڵی زیاجري لەو صیاهە هەیە

o  لە میدیا گۆراهكاري لە صلىكدا درووصخدەكاث، ئەمەیان کۆجا خاڵ کەوا ئایا میدیا کۆمەڵگەکی هۆعیارث بۆ درووصذ دەکاث یان بێ ئاگا؟ گۆران

 .(١١١١بەئاصاوی هابێذ )الغميمري، صلىكدا جەنها بەیەك هۆكار هابێذ و 

 جەلەفسیۆن –کاریگەری میدیا   ١.١

یذ مۆبایلی دەوجرێذ صەردەمی جەلەفسیۆهیػ بە هاوعێىەی رۆژهامە خەریکە بەصەردەچێذ بەاڵم پێىیضخە ئەوە بساهرێذ ئەوەی ئێضخا لە هاوەرۆکی ئیيخەرهخ

ەرۆکی جەلەفسیۆن، بە هەماوغێىە باڵوکردهەوەی هەواڵ زاهیاری گغتی بریدیە هاوەرۆکی رۆژهامە، زیرەکەکاهدا هەیە وەک فیلم و دراما و گۆراوی بریدیە لە هاو 

واجە بىووی کىجلەیەکی میدیایی کە هەمىو جۆرەکاوی  Media Convergence جازەجریً باصێک کە ئێضخا لە خىێىدوی میدیای و پەیپەرە هىێکاهدا هەیە زاراوەی

جێيس ی باش لەوە دەکاث هەمىو دەزگایەکی میدیایی چۆن بخىاهێذ هاوەرۆکی بابەجەکان بەهاو جۆرەکاوی میدیا گىزەربکاث، لە میدیا لە خۆبگرێذ، میدیا کۆهڤێر 

یەک زهجیرە ئێضخادا لەدەزگا میدیاییەکاهدا کار بەمجۆرە دەکرێذ، بەرهامەکان راصخەوخۆ دەگىێسرێىەوە بۆ صۆعیال میدیا یان یىجیىب، هەروەها یەک بە

ز لە راصخەوخۆ لە کاحی پەخغکردوی جەلەفسیۆهیدا عێردەکرێً. لە دهیای ئەمرۆدا بىووی میدیا کۆهڤێرجێيس ی وایکردووە میدیا جەماوەرەکەی هەرگیدراماکان 

ەرئەجىو، ددەصذ دەرهەچێذ بەماهایەکی جر راکردن لەدەصذ میدیا هیە، جاران ئەگەر کەصێک فریای صەیرکردوی زهجیرەیەک هەکەوجایە دەرۆیغذ و لەدەصتی 

ەالحە دەکرێذ زهجیرە خۆ ئەگەر چەهد جارێک ئەمە دوبارە ببىایەجەوە ئیتر زۆر مەیلی لەصەر بیيینی دراماکە هەدەما، بەاڵم ئێضخا بەم پێغکەوجىە میدیاییە زەب

 .(Meikle & Young,2011) وەدراماییەکان و هەمىو بەرهامەکان بەصەریەکەوە صەیربکرێذ، کەواجە ئیضخا کاریگەرییەکان چەهدیً جار زیادی کردو 

 

  فیلم  و دراما وەک داگیرکارێکی مۆدێرن   3.١

ێگەی فیلم و لەدوای جەهگی جیهاوی دووەمەوە جۆری جەهگەکان لە صەربازییەوە بۆ جۆریکی هىێ گۆردرا ئەویػ داگیرکاریە لە رێی میدیا و بە جایبەث لە ر 

دەبىهەوە و لە دژی دەوەصخان بەاڵم ئەمەیان خەڵک خۆی بەئارەزوومەهداهە وەریدەگرێذ و کاث وهێزو  دراماکاهەوە، داگیرکارییەکاوی پێغىو خەڵک بەرەهگاری 

هەرێتی جەهاهەث جىاهاو بیرهؤش ی خۆی پێدەداث، لە دهیای ئەمرۆدا هەهدی واڵث بىوهەجە داگیرکەری هەمىو جیهان و لەرێی میدیاوە دەیاهەوێذ کلخىر وداب و 

جاوی جردا زاڵبکەن، ئەوان دەجىاهً جەهاهەث عێىازو جۆری هەڵضىکەث و بیرکردهەوەی کۆمەڵگەظ دیاری بکەن، ئەمرۆ خاوەوی مێژووی خۆعیان بەصەر میللە

 .(١١١4میدیا زەبەالحەکان هەژمىووی خۆیان بەصەر الیەوی صیاس ی و ئابىری و کۆمەڵگەیی هەمىو جیهاهدا هەیە )إبراهیم، 

لە جیهاوی صیىەما و درامای جەلەفسیۆهیدا دروصخکردووە، ئەماهەظ وەک ئەمریکا بە پلەی یەکەم و پاعان جىرکیا و  چەهد واڵجیک لەئێضخا هاوباهگی گەورەیان

ەماییان دەکەن، هىدصخان و کۆریا و ئێران و لە هاو واڵجاوی عەرەبیغدا صىریا و میضر، ئەم واڵجاهە هەمیغە کێبرکێ بۆ زیادکردوی بەرهەمی درامایی و صیى

رێگەی هیای گەورە پر كازاهج هەیە کە دهیای میدیان کۆهترۆل کردووە، ئەمان جەنها کاریان بەرێىەبردوی میدیایەکی صادە و صاکار هیە بەڵکى لە چەهدیً کۆمپا

باصمان کرد کەوا  بەرهەمە جۆراوجۆرەکاهەوە هەرچی بیاهەوێذ لە گۆراهکاری لە هێى میللەجاوی جیهاهدا جێبەجێی دەکەن، وەک لە جیۆرییەکاوی کاریگەری میدیا

 .ذ دەکاثمیدیا هەهدێ لە کاریگەرییەکاوی خێرایە و هەهدێکی جریان بە هەرمی  لەصەرخۆیی کار دەکەن و گۆران لە هەڵىێضذ، صلىک ، مەعریفەدا درووص

ەهۆی ئیيخەرهیذ و پێغتریػ  کەهاڵی لە دهیای ئەمرۆدا هیچ بەربەصدێک هەماوە کە رێگری لە گەیغخنی هاوەرۆک مەغسای میدیادا بکاث، ئێضخا بە ئاصاوی ب 

  .ئاصماهیەکاهەوە باڵوبىهەوەی بەرهەمەکان وەک خێرایی جیغک دەرۆن

وەر لە دەصتی لە ئێضخادا دەصەاڵحی خاوەوی کۆمپاهیا میدیاییە زەبەالحەکان  لە دەصەاڵحی صەرۆک و بەرپرصە گەورەکان زیاجرە چىهکە جڵەوی خەڵک و جەما

باصمان کرد ئەوان بەهەرجۆرێک بیاهەوێذ دەجىاهً بیرکردهەوەو ئاراصخەی جەماوەر بگۆرن، بۆ همىهە لە ئەمریکا  (Agenda Setting) ئەواهدایە وەک لە جیۆریی

و زۆر جار صیاصیەکان و کەصە بەهاوباهگەکان هەوڵی ئەوە دەدەن کە پەیىەهدیان لەگەڵ خاوەوی میدیاکاهدا باظ بێذ و زۆر جاریػ بۆ صەرخضتن 

 .(١١١١وەی کارەکاهیان پەها بۆ میدیا دەبەن جاوەکى لە ریێ ریکالم یان فیلمێکەوە پغخگیری لە پرۆژەکاهیان بکرێذ )مراد، یەکالکردهە
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  کاریگەری دراما جىرکییە دۆبالژکراوەکان  4.١ 

جریً كازاهجی کردووە لەم رووەوە صااڵهە داهاحی لە رووی بەرهەمی دراماوە جىرکیا بە دووەم واڵث ئەژمار دەکرێذ لە جیهاهیدا، لەدوای ئەمریکا جىرکیا زۆر 

بگاجە پلەی یەکەم لە ئاصتی جیهاهدا. لەو  ١١١3هەهاردەکردوی دراما جەلەفسیۆهیەکاوی گەیغخىەجە هسیکی یەک ملیار دۆالری ئەمەریکی ، لە پالهیدا هەیە بۆ صاڵی 

ا و لە ئاصتی جیهاهیدا درامای )حريم الضلطان( کە باش لە صەردەمی حىکمڕاوی صىڵخان درامایاهەی کە زۆرجری بیىەری جۆمار کردووە لە مێژووی درامای جىرکید

واڵث پەخغکراوە، لە مێژووی جەلەفسیۆوی جىرکیدا بە گراهتریً بەرهەمی جەلەفسیۆوی جىرکی  43صڵێماوی كاهىوی صىڵخاوی عىصماوی دەکاث، ئەم درامایە لە 

هەزار دۆالری ئەمریکی )كادر،  5١١ای ئەم درامایەیان کردووەو هرخی جەنها هەر یەک بەش ی دراماکە گەعخە ملیۆن کەش جەماع ١١١وەصف دەکرێذ، زیاد لە 

١١١9). 

هیان لێ بەرهەمهێىاوی فیلم و دراما بىوەجە هۆی بەرەوپێشچىوی ئابىری جىرکیاو پەرەصەهدوی کەرحی گەعخىگىزاری، ئەو هاوچاهەی کە فیلم و دراماکا

(، لەم چەهد صااڵهەی دواییدا جىرکیا ١١١9زیادیکردووە )كادر،  3١١ە هاوچەی گەعدیاری جیهاوی رێژەی پەرەصەهدوی گەعدیاریان بۆ :بەرهەمهێنروان بىوهەج

اهە بکەن کە بەهۆی فیلم و دراماکاهەوە داهاحی گەعدیاریی بەرزبىەجەوە چىهکە جەماوەری ئەو درامایاهە ویضخىیاهە صەرداوی راصخەوخۆی هەمىو ئەو عىێى

دراما  دراماکاوی جێدا دەرچىون یان باصیان کردوون، همىهەظ بۆ ئەمە کۆعکەکاوی صىڵخان صىلەیماوی كاهىوی و هەروەها ئەو کۆعک و ڤێالیاهەی کە 

 .(Hamasaed, 2011) بەهاوباهگاکاوی لێ بەرهەمهێنراون وەک دارامای هىور

و بىارەکاوی  صیاس ی، ئابىوری، کۆمەاڵیەحی و کلخىرییەوە زۆر دیارە، هەر لەرێگای میدیاوە وەک باصمان کرد ئێضخا دەصەاڵحی میدیا بەصەر جیهاهدا لە هەمى 

رهێىاوی عمەکی داگیرکاری ئابىریػ دەصخیپێکردووە ، ئیضخا براهدەکاوی ئەمریکی و ئەوروپی جىرکی باعتریً رەواجیان پەیداکردووە، ئەمەظ یان بەهۆی بەکا

ا یان ریکالمی میدیاییەوە، ئێضخا صخایل و عێىازی ژیان و جەهاهەث صلىک هەڵضىکەوحی ئەوان هاجۆجە هاو ژیاوی ئێمەعەوە و بیاهییە لەهێى ئەصخێرەکاوی صیىەماد

ماڵەکاهیػ دەرچىن لێی ئەصخەمە، بۆ همىهە لە صخایلی ئیضخای کىردصخاهدا هەک هەر بە جەنها پۆعاک و عمەکمان بىەجە هی جىرک ، بەڵکى مۆبیلیاحی هاو 

ً كاث وەجە مۆدێلی جىرکیا، ئەمە هەر بۆ کىردصخان و خۆرهەاڵحی هاوەراصذ هیە بەڵکى واڵجاوی ئەوروپاش ی گرجىەجەوە، پیغەصازی جىرکیا بە چەهدیهەمىوی بى 

لە الیەن  زیادیکردووە، بێگىمان فاکخەرێکی هەرە گەورەی ئەمەظ دەگەرێخەوە بۆ رۆڵ و همایغکردوی جلى بەرگ و کااڵیاهە لە هێى فیلم دراماکاهدا کە

اهەم بىوە )إبراهيم، ئەکخەرەکاهەوە بەکاردەهێنرێً، کەواجە لەم جۆرە داگیرکاریەدا هێزی صەربازی  پێىیضذ هیە بەڵکى بەئاصاوی میللەجان و واڵجاهیان بۆ فەر 

١١١4). 

صذ بەجایبەحی واڵجە عەرەبیەکان زۆر زۆرە ، بۆ همىهە لە بەپێی ئامارەکان رێژەی زۆری هەهاردەکراوی فیلم و درامای جىرکی بۆ جەلەفسیۆهەکاوی خۆرهەاڵحی هاوەڕا

% هاواڵجیاوی عێراق جەماعای دراما جىرکییەکان دەکەن 97جىێژیىەوەیاکدا دەرکەوجىوە کە عێراق پغکی عێری هەیە لە جەماعاکردوی دراما جىرکییەکان بەرێژەی 

 .(١١١9ان بە الیەوی کەمەوە جەماعای درامایەکی جىرکییان کردووە )كادر، % هاواڵجی78، بە گغتی لەصەر ئاصتی واڵجاوی خۆرهەاڵحی هاوەڕصخیػ 

 

  کاریگەری هاوەرۆکی دراما جەلەفسیۆهییەکان لەصەر ژن و کۆمەڵگە 5.١

ئەم باصەمان ، چىهکە وەک لە پێغەکیدا باصمان کرد بەرهەمهێىاوی کىردی لە بىاری دراما و صیىەمادا هێىدە هەژارە هاجىاهین بیکەیىە پێىەرێکی صەرەکی بۆ 

ە لە الیەن کاجێک باش لە کاریگەری فیلم و دراما دەکرێذ زیاجر دەبێذ فۆکەس ی زۆر لەصەر بری بەردەوامی زۆری بەکارهێىان و صەیرکردوی ئەو بەرهەماه

ئاصماوی و هاوخۆییەکاوی کىردصخاهدا بکەیً ئاوا  جەماوەرەوە بکرێذ، بەاڵم گەر بەراوردیکی خێرا لەصەر رێژەی بەرهەمە لۆکاڵیەکان وهاوەردەکاهدا لە کەهاڵێکی

درامای جەلەفسیۆهە کىردیەکان بەرهەمی کىردی وخۆماڵین، رۆژاهە   ١جەنها لە : ١4جیاوازییەکان زۆر دیارن، بەپێی راپۆرجێکی جەلەفسیۆوی کىردصخان 

ەکرێذ لەگەڵ عەواهە فیلمی بیاهیدا، لە بەرامبەر ئەماهەدا جەنها لە بەعێىەیەکی بەردەوام زهجیرە درامای جىرکی، فارس ی، ئیىگلیزی، هیىدی، کۆری پەخغد

 .رەمەزاهدا بەرهەمێکی هىێی کىردی دەبیىین

لیزی دەبیيێخەوە، کاجێک صەرهجی بەرهەمە هاوردە دۆبالژکراوەکان دەدەیً زیاجر دەبیىین خۆی لە بەرهەمی جىرکی و ئیراوی و کۆری و هیىدی هەهدێ جاریػ ئیىگ

دوای هیکی خێراظ دەبیىین درامای جىرکی لەپێػ هەمىیاهەوەیە، كەهاڵە كىردییەكان بەعێىەیەکی بەردەوام لە كاجژمێر عەظ و حەوحی ئێىارەوە جا بە صەیرکرد

اجاهە خەڵک لە کدواهسەی عەو کە بە کاحی زێریً دادەهرێذ ئەم درامایاهە پەخغدەکەن، کەواجە ئەو درامایاهە کاریگەری گەورەیان دەبێ چىهکە بە گغتی ئەو 

  .کارەکاوی بىەجەوە و ئامادەیی بۆ وەرگرجً هەیە

ىرکی هۆکاری وەک باصمان کرد عێراق لە پێػ هەمىیاهەوەیە ئەمەظ وەک دیارە کاریگەری هسیکی رۆڵی گەورەی هەبىوە ، کەواجە دەبێذ پەرەصەهدوی درامای ج

جە عەرەبیەکاهدا چیرۆک و صیىاریۆکاوی درامای جىرکییە، بەعێىەیەکی گغتی درامای جىرکی خۆی هەبێذ، ئەوەی درامای جىرکی رەواج پێداوە لە کىردصخان و واڵ

ن، ژن و ژهخىازی، رەهگدەرەوەی کێغە کۆمەاڵیەجیەکاوی واڵجاوی دراوصێیەحی بەجایبەث رۆژهەاڵحی هاوەڕاصذ، وەک لێکچىووی ئایین و داب و هەریذ، عێىازی ژیا

 .ڵی جەلەفسیۆوی ئاصماهیدا جەوژمی هسیکبىوهەوەی کلخىرەکان زیاد بىو لە هەمىو جیهاهدالە الیەکی دیکەعەوە داهێىاوی کەها
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ی گەورە هەیە لە درامای جىرکی هەروەها زۆر بە كىڵی دراصەی صایکۆلۆژیای جەماوەریان کردووە هەر لە هەڵبژاردوی ئەکخەرو هىهەرمەهدەکاهەوە کە کێبرکێیەک

 .یً و بە جەماوەریتریً ئەکخەر، ئەمە لە الیەک لە الیەکی جرەوە چیرۆک و صیىاریۆی دراماکان بەهەمان عێىە زۆر زیىدووەدیاریکردوی جىاهتریً و صەرهجراکێغتر 

هەڵێم هەمىوی باش لە هەمىوی گرهگتر، بەعێىەیەکی جایبەث رەواجی ئەو درامایاهە دەگەرێخەوە بۆ صیىاریۆ گەرم و وروژێىەرەکان، بەعێكی زۆری دراماكان گەر 

صیىاریۆی کێغەی خێزان و خۆعەویضتی کچ و کىڕ بەعێىەیەکی صەرهج راکێػ دەکاث، گرفتی ئەم درامایاهە لەوەدایە کە بەعێىەیەکی هاواكعی و هائاصایی لە 

ردارن یان ئەو پەیىەهدیاهە دادەهێذ، بۆ همىهە زۆرجار باش لە دروصخکردوی پەیىەهدی گەرمی صۆزداری لە هێىان كچ و كىڕێك دەکاث کە خۆیان هاوصە

کەوێذ وەک هاوهیغاوی پەیىەهدی ها مەعروع وەک بىووی پەیىەهدی صێکس ی خەصى و زاوا کىرو باوەژن ..... هخد. ئەماهە بە ئاعکرا لە هاوهیغاوی دراماکاهدا دەردە

بەهدەی خیاهەحی هێىان خۆعەویضخان هەیە، عەعلی حەرام، لەهاو صیىاریۆکاهدا ئەبیىین جیابىوهەوەی ژن و مێرد زۆر باوە و ئاصاهە، پاعان باصێکی زۆرو زە

واكعدا ژمارەیەکی دوبارەبىهەوەی پەیىەهدی ژوی هاوصەردار بە پێچەواهەعەوە کێغەی زۆر لەهاو خێزاهەکاهدا دروصخکردووە، لە راصدیدا ئەم جۆرە کەیضاهە لە 

ا رۆژبەرۆژ لە پەرەصىدایە، لە صااڵوی پێغىدا بەر لە لێغاوی دراماکان بۆ دەگمەن بىون لەهاو کۆمەڵگادا بەاڵم بەهۆی زۆر زەق کردهەوەی لە فیلم و دراماکاهد

ەكاوی جەاڵق و کىردصخان بۆ همىهە کەیس ی جەاڵكدان و خیاهەحی هاوصەران لەهاو کۆمەڵگەی کىردیدا زۆر کەمبىون کەچی ئێضخا لە صادەجریً بەركەوجىدا، كێغ

ن بۆ ئەم کێغاهە چارەصەری مەجرصیدار دەخەهە روو ، بۆ همىهە کچ زۆرجار وەک کەصێک کە بىوەجە جیابىوهەوە روودەداث، لەمەظ خراپتر زۆرجار دراماکا

رعخنی كىرباوی مەصەلەیەک خۆی دەكىژێذ، یان یەکێک لە هاوصەرەکان دەصذ دەداجە دەماهچە ئەوی دیکە دەکىژێذ، بۆیە دەبیىین مەصەلەی خۆکىعتن و 

 . خىێً بەعێىەیەکی بەرچاو زیادیکردووە

هەزار ئەڵلەیە و  ئاعکرایە دوبارەبىوهەوەی دراماکان جەماعاکردن و ئالىودەبىون پێیاهەوە کاریگەری دروصخدەکاث، )دراماكان زۆر دورودرێژن هەهدێكیان دوو 

چیرۆک و صیىاریۆیاهەی لە فیلم هەریەکە لە ئەڵلەکاهیػ لە کەهاڵە ئاصماهیەکاهیغدا دوبارە دەکرێىەوە زۆر کەش دووبارەكاهیػ جەماعا دەکاجەوە(، هەمىو ئەو 

اییکاری کردەوەی دراماکاهدا هەیە بە جێپەربىووی کاث دەبێخە عدێکی ئاصایی و خەڵکی الصایی دەکەهەوە، هەمىو ئەو هەلضىکەوجاهەی کە دەیبینن دەبێخە رێىم

 .(١١١8 ؛ عمار،١١١4هىێ زۆرجاریػ ئەو هەڵضىکەوجاهە هامۆیە بە جەواوی میللەث و مرۆڤەکان )إبراهيم، 

 

 وێىای ژن لە دراماکاهدا 6.١

گرهگ ئەوەیە كە وێىا واجە دروصخكردوى بیرۆكەیەک یان بۆچىهێك بەرامبەر عدێك لە مێغك و زەینی جەماوەردا، دەكرێذ ئەو وێىەیە ئەرینی بێذ یان هەرینی، 

ەیً ئایا میدیا بە گغتی و فیلم ودراماكان بەجایبەث چ بۆچىهێکیان وێىەكە گغتی دەبێذ و زۆرجار كۆدەەهگى  لەصەر دروصخدەبێذ، لەم جىێژیىەوەیەدا باش دەك

 .(١١١9لەالي جەماوەر بەرامبەر بە ژن دروصخكردووە )صميضم، 

ئافرەث  ەكى ئەرێنی بۆ گەر صەیرێكی ئامادەبىووى ئافرەث لەهێى هىهەردا بكەیً دەبیىین ئامادەییەكی ئێجگار زۆري هەیە، بەاڵم هەمىو ئەو ئامادەبىوهە بە عێىەی

بەگغتی ئەو رۆاڵهەی  و رۆڵی لەكۆمەڵگەدا هەژمار هاكرێذ، جىێژهەوەکاوی پێغىو ئەوە دەخەهە روو کە ژن لە هێى فیلم و درامادا وێىەیەکی هەرێنی هەیە ، چىهکە

لەم رووەوە بەدەیان و صەدان رەخىە لە  ژن دەیبیىێذ یان لە رۆڵی وروژاهدن چێژدا خۆی دەبیيێخەوە، یان همایص ی چیيێکی الوازی هاو کۆمەڵگایە، هەرچەهدە

اوار و رەخىاهە هادرێذ، رۆڵی صەلبی ژن لە صیىەما و دراماكاهدا گیراوە، بەاڵم جائێضخاظ و رۆژبەرۆژ بەرهەمهێىاوی ئەو فیلماهە لەزیاد بىوهدایە و گرهگی بەو ه

جاوەكى صێيس ی وروژێىەر و جەصخە زیاجربێذ، فیلمەکە پرفرۆعتر دەبێذ. بێگىمان  چىهکە ئاماهج لەبەرهەمهێىاوی ئەم جۆرە درامایاهەدا بازارگەرمییە، ئاعكرایە

جىێژیىەوە كراوە، لە كۆجاییدا دەركەووجىوە  ١3لەم رووەعەوە زۆرجریً رەخىە ئاراصخەي صیىەمای جىركى و میضري كراوە، بۆ همىهە لەصەر صیىەمای عەرەبی 

% كاریگەري هیگەجیفی هەبىوە لەصەر ژن و وێىەي ژن لە كۆمەڵگەدا، صەرەرای ئەوەظ زیادەرۆیی كراوە 78 هەمىو ئەو فیلم و درامایاهەي پێغكەظ دەكرێً لە

 درووصخدەكاث، لەخضدىەرووی جىهدو جیژي بەجایبەث جىهدوجیژی صێكس ی، كەئەمەظ ئاصەوارێكى زۆر خراپی لەصەر كچان و ژهان دەبێذ و زیاجر بێ مخماهەییان ال 

 .(١١١١رچى لەدەرەوەیە هەمىو لە مەاڵصخدان بۆ ئەوان وەك ئەوەي لە فیلمەكاهدا دەردەكەوێذ )هاهد رمسی ، بەجۆریك كەوا بساهیذ هە

 

 

 

  الیەوی مەیداوی جىێژیىەوەکە -3

پێغەکییدا باصمان کرد فیلم و لە کۆمەڵگەدا دەکاث، وەک لە الیەوی جیۆری و   ئەم جىێژیىەوەیە هەڵضەهگاهدهێک بۆ رۆڵی ژن لە فیلم و درامادا و کاریگەری میدیا

ەهۆی ئەواهەوە خەڵكی دراماکان  وەك گەورەجریً ئامرازی کاریگەریی دادەهرێً و جىاهایەکی باعیان هەیە لەئاڵىگۆرکردوی كلخىري هەجەوە جیاوازەكان بەیەکتر، ب

چەهد جەلەفسیۆهە کىردیەکان صەرکەوجىو بىون لە هاوردەکردوی  ئەمرۆ عارەزاي زۆرێك لە كلخىر و زمان و هەڵضىكەوحی یەکتربىون، باصەکە لێرەدا ئەوەیە جا

 .ئەو فیلم و درامایاهەی کە لەگەڵ کلخىرو دابىهەرێتی کىردیدا هەماهگە و رۆڵ و کەصێتی ژن جیایدا پارێسراوە



Journal of the University of Garmian  (Special issue), 2022 The Seventh Sientific Conference: Familial Problems in Kurdistan: 

Causes and Solutions 

                     

  
Page 86 

 

  

جىێژەکاهیەوە، راپرصیەکەی بەعێىەی گۆگل بۆ ئەم مەبەصخە ئەم جىێژیىەوەیە هەصخاوە بە ئەهجامداوی راپرس ی لە هاو جەماوەر بە گغتی بە هەمىو چین و 

  .وەاڵمی بەدەصخگەیغخىەجەوە ١١6فۆرم لەهاو کىردصخاهدا دابەعکردووە و لەکۆی ئەو ژمارەیە   ١5١ئۆهالیً ئەهجامداوەو 

  وەاڵمی صامپلی جىێژیىەوەکە
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 بە الریدابردوى بیرو هسري ژن بۆ عتی الوەكی و گىێىەداث بە بابەجە گرهگەکان .١١
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 داجاکانعیکردهەوەی   -4

صیار دەکاث ئایا وەک باصمان کرد ئاماهج لەم جىێژیىەوەیە کاریگەری درامای کىردی و جیهاهیەکاهە لەصەر وێىاکردن و خضدىەروی پێگەی ژن لە کۆمەڵگەدا، پر 

کەرەصخەیەک کە مەبەصذ لێی جىاوی و  ژن چ کەرەصخە و بابەجێکی راگەیاهدهە و چۆن وێىا کراوە، ئایا ژن رۆلی کەصایەحی جەواوی خۆی دەبیيێذ یان زیاجر وەک

مرۆڤێکی چێژ و وروژاهدن بێذ بەکاردەهێنرێذ، ئایا جەخخکردهەوەی میدیا لەصەر رۆڵی ژن وەک عمەکێک چ کاریگەری هێگەجیفی لەصەر کەصایەحی ژن وەک 

 صەربەصذ صەربەخۆ لە کۆمەڵگادا کردووە؟

هگ و بەرپرصیاراهە مامەڵەی لەگەڵ ژن و کۆمەڵگادا هەکردووە و زیادەرەوی  بەعێىەیەکی هاوصه پاظ خضدىەرووی داجاکان گەیغخیىە ئەو ئەهجامەی کە میدیا

 .لەالیەوی هەرێنی هىاهدوی کەصێتی ژهدا کراوەو ئەمەظ بەعێىەیەکی راصخەوخۆ کاریگەری هەرێنی لەصەر کۆمەڵگەظ هەبىوە

ەصەر وێىاکردوی ژن لە کۆمەڵگدا زۆر زۆرجرە لە الیەهە ئەرێيیەکاوی، جیاوازی رێژەکان زۆر بە پێی ئەو داجایاهەی لەصەرەوە خراهەروو، کاری هەرێنی دراماکان ل

دەرواث، بەاڵم الیەهە هەرێيیەکاوی دراماکان لە کەهاڵە کىردیەکاهدا زۆر بەرزە و  ١١بۆ : 5بەروووی دەردەکەوێذ و بەزۆری الیەهە ئەرێيیەکان لە دەوروبەی :

 .:9١-7١زۆریىەی رێژەکەی لە هێىان 

وە یان هەرێنی ؟ بەپێی لە وەاڵمی پرصیاری یەکەمدا، کە دەڵێذ ئایا بە گغتی رۆڵ و دەرکەوجنی ژن لە فیلم و درامادا ئاصەواری ئەرێنی )ئیجابی( بۆ ژن زۆرجر بى 

 .دەڵێن ژن بە عێىەیەکی هەرێنی لە فیلم دراماکاهدا دەرکەوجىوە 73داجاکان دەرکەوجىوە کە هسیکی :

پێىەرە دیاریکرابىو )بەڵێ بەرێژەیەکی زۆر، بەڵێ بەاڵم بە رێژەیەکی کەم، هەخێر هەبىوە( و وەاڵمەکان  3دووەمدا، بۆ وەاڵمی پرصیارەکان ئەم لە پرصیاری 

 :بەمجۆرەیە

ەوەی ژن و مێرد، دروصدبىووی بۆ هەریەکە لەم پرصیاراهە کە ئایا دراما و فیلمە جیهاهییەکەن چەهدە بىوهەجە هۆکاری عەر و هاکۆکی خێزان، هۆکاری جیابىەه

ریدا، زیادکردوی پەیىەهدی هاعەرعی لە دەرەوەی خێزان )خیاهەحی هاوصەرێتی(، رازی هەبىون لە خۆی و لە جىاوی خۆی، زیادکردوی زیادەرەوی خەرجی لە جىاهکا

ە بابەجە گرهگەکان زۆرجریً پغخگیری بۆ )بەڵێ بەرێژەیەکی زۆر( زیادەرەوی خەرجی ماڵ و خىاردەمەوی، بە الریدابردوى بیرو هسري ژن بۆ عتی الوەكی و گىێىەداث ب

جێپەرهاکاث. هەرچێ  5پاعان ئەوەش ی کە ماوە هەر دەڵێن )بەڵێ بەاڵم بە عێىەیەکی کەم(، جەنها هەهدێکی زۆر کەم دەڵێن )هەخێر کاریگەری هەبىوە( رێژەکاهیان :

-35ڵگەدا، زیادبىوی جرش الی ژن، زیاد بىووی دڵەراوکێ الی ژن،  وەاڵمی )بەڵێ بەرێژەیەکی زۆر( لە هێىان ئەواوی جرە، واجە  وەاڵمی بەکەم زاهینی ژن لە هاو کۆمە

: لە هەمان کاجدا رێژەی هەخێر هەر هسمە 5١-35:، رێژەی زۆرجر لەگەڵ کاریگەیین بەاڵم بەعێىەیەکی کەم کە رێژەی )بەڵێ بەاڵم بەرێژەیەکی کەم( لە هێىان  45

 .بکە ١جێپەرهاکاث. صەیری چارحی ژمارە  :١3-١7بەڕێژەی 

بەعداربىوەکان  88دەرباری پرصیاری رۆڵی وروژێىەر، بۆ همىهە دەرخضخنی جىاوی و رۆڵی کەصایەحی ژن وەک مرۆڤێکی ئاصایی، بەرێژەیەکی زۆریىەی گەورە : 

 .ئەوەی ژن بەعێىەی ئاصایی خۆی دەرهاکەوێذلەگەل ئەوەدا بىون کە ژن زیاجر رۆڵی وروژێىەر دەبیيێذ، ئەمەظ ئاماژەیەکی جەواوە بۆ 

بەعداربىوان دەڵێن )زۆربڵی( کەواجە ئەمەظ  85پرصیاری )ئایا ژن زۆرجر رۆڵی زۆر بڵێ "چەهەباز" یان هێمً دەبیيێذ( رای بەعداربىاوی زۆر لەصەربىو، ، :

 .بکە 3روو. صەیر چارحی ژمارە یەکێکی جر لە الیەهە هەرێيیەکاوی درامای کىردی صەبارەث بە وێىاکردوی ژن دەخاجە 

  .دەڵێن بەهێز ١9دەڵێن صاویلکەو جەنها : 8١پرصیاری )ئایا ژن زیاجر وەک صاویلکەو خۆعباوەر دەرکەوجىوە یا وەک کەصێکی بەهێز( زۆریىەی  :

بۆ ژوی ماڵەوە و  4١بۆ فەرماهبەر و : 48رێژەی  : ئەوەی کە جێی جێراماهە لەپرصیاری رێژەی فەرماهبەرو ژوی ماڵەوە وەاڵمەکان جارادەیەک هسیکبىون ئەویػ بە 

. هەروەها رۆڵی ژوی خىێىدەوار و هەخىێىدەواریػ وەاڵمەکان الیەوی ئەرێنی جێدا ١١بەاڵم وەک رۆڵی ژوی صەرکردە لە دراماکاهدا هەر کەمبىو، رێژەکەی :

 .بۆ خىێىدەوار 36:بەرامبەر بە  64دەخىێنرێخەوە هەرچەهدە رێژەی هەخىێىدەوار هەر زۆرجرە کە : 

 :دەكرێذ پۆلینی وێىەي هێگەجیفی ژن لە فیلم و دراماكاهدا بەمجۆرەي خىارەوە بكەیً

o اثژن زۆرجار وەک کەصێکی وروژێىەر دەردەکەوێذ کە هەمیغە هەوڵ دەداث لە رێی جەصخەوە پیاو رابکێغێذ واجە بازرگاوی بە جىاهیەکاهیەوە دەک. 

o ااڵیدا کۆکردوەجەوەژن هەمىو خەمی لە جىاوی و كەد و ب. 

o بەرهەمە ژن بەئەرک دەردەکەوێذ بە ماهایاکی جر بىهەوەرێکی  بەکاربەرە بەجایبەث لە جل و بەرگ جىاهکاریدا، زۆر مەراقی بازارکردهیەحی، واجە بێ. 

o ژن کاث زۆر بەفیرۆ دەداث لە خۆدەرخضتن و خۆرازاهدهەوە. 

o کەصێکی زۆر بڵێ یە و كضەکاوی زۆر بەصىود هین. 

o وی فیکر و بۆچىوی بەهێز هیەخاوە. 

o جىاهای بەرێىەبردن و بەعداری کارای کۆمەڵگەی لە کاروباری گغدیدا هیە. 

o هاجىاهێذ لە هاوەهدی بریاردا بێذ واجە هەمیغە وەک همرە دوو صەیردەکرێذ و چىهکە جىاهای بیرکردەوەی صتراجیژو و پالوی هیە. 
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o  پیاو و مىاڵەکاهیەحیژن  هەر بۆ مىاڵ بىوهە کاری جەنها رازی کردوی. 

o لە رووی داراییەوە چاوی لە دەصتی پیاوە. 

o ژن کەصێکی هەڵچىوە و هێگەجیفە. 

o رۆڵی ژن زیاجر بۆ کاروباری ماڵەو وێىەی ژن لکاوە بە پاککردهەوە و چێغخلێىان و كاپ عدىە. 

o ژن رارایە و خۆظ باوەرەوە، هەڵخەڵەجێىەرە، میزاجیە، خۆبەزل زاهە، جرصىۆکە و خۆپەرصخە. 

 

  کاریگەرییە هەرێىێىییەکاوی دراماکان لەصەر ژن و کۆمەڵگا

o بە الڕێدابردوى بیرو هسري خەڵكى بۆ عتی الوەكی و گىێىەداث بە بابەجە هەهىوكەییەكان. 

o  زۆر دووبارە بىوهەوەي صێيس ی جىهدوجیژي بە جۆریك خەڵكی فێري جىهدوجیژي دەكاث بە جایبەث بەرامبەر بە ژن. 

o  الي ژهان بەجایبەث كچاوی جازە پێگەیغخىو هەمیغە لەظ والري خۆي بەراورد دەكاث بە ئەكخەراهەي كە بۆ كاریان جەنها پیغاهداوی جىعبىووى دڵەراوكی

 .جەصخەیە

o  الصاییكردهەوەی هەڵط وكەوث جەهاهەث عێىازی ئەكخەركان و بۆ ئەم مەبەصخەظ ئەجامداوی چەهدیً هەعخەرگەري جۆراو جۆر جاوەكى عێىەو

 .ەك ئەو ئەكخەراهەي لێبیذجەصخەیان و 

ادا بكرێذ، دەكرا فیلم لە کۆجاییدا پێىیضخە بڵێین ئەگەر بىویضترایە دەجىاهرا بەهۆي فیلم و هىهەر و دراما و صیىەماوە كاري گەورە لەصەر پێگەي ژن لە كۆمەڵگ

هكاري لەو رێگەیەوە دەصخەبەر بكرابایە، چىهكە فیلم دراماكان ئێضخا و دراما بكرابا بە ئامرازیك بۆ گۆرینی ئەو عێىە جەكلیدیەي كەئافرەحى پێ دەهاصرێذ و گۆرا

دراماكاهە، رۆڵی ژن  میىاوی هەمىو مالێكً و زۆرجریً پێغىازیان لێدەکرێذ، بەاڵم لەبەرئەوەي فاكخەري كازاهج و بسوط ئاماهجی صەرەكی بەرهەمهێىەراوی فیلم و 

بردوى دۆزي ژهدا هەبىوە، كارەكان زۆرجر خۆي لەهمایغكردوى جەصخە و وروژاهدن و پاعان خضدىەرووی بەدرێژایی مێژووي فیلم و دراما لەخسمەث بەرەو پێغ

و رادەي بیىەریان  واكعێكی دواكەوجىوي ژهدا بیيیىەجەوە، ئێضخا ميدًاکان بەزۆری وەک بسوط كاردەكاث، وەك دەبیىین بەردەوام باش لە بڕي كازاهجی فیلمەكان

ە كەفاكخەري وروژاهدن و جەصخەو ئەكغً هۆكاریكی گەورەن بۆ زیاجر رەواجی فیلمەكان، هەرچی دراماكاهیغە هەمان ئاماهجیان دەكرێذ، گىماهیص ی جێداهی

ژن جیایدا هەیە، بەعێىەیەکی گغتی دراماکان لەگەڵ واكعێكی دواكەوجىوي كۆمەلگەدا کاردەکەن و بە عىێً مەیلی جەماوەرەن زیاجر صێيس ی وروژێىەر کە 

ەو دەخرێخەروو، بیر لە گۆراهکاری واكعی ژن هەکراوەجەوە، لەبري ئەوەي جەلەفسیىن و صیىەما عۆرعێكیان بۆ ژن درووصذ بكەن و رزگاري بكەن لپاڵەواهە 

وێىایەكی  ن و عێىە هەمەجیە كەواكعی كۆمەلگە بەصەریدا چەصپاهدووە، كەچى دەبیىین زیاجر كار لەصەر زەككردهەوەي دیاردە دواكەوجىوەكاوى كۆمەلگە دەكە

وروژاهدن و جەصخە،  خراپتر بۆ ژن دروصخدەكەن، زیاجر رۆڵی ژن بریدیە لەبىووى وەك كەصێكی ئاژاوەگیڕ ،چەهەباز، عاجەعاجكەر، بەکاربەر یان  بابەجێك بۆ چێژ 

ەخغدەکرێذ مەبەصتی هیە واكع بگۆرێذ و هەریەكە لەماهەظ وێىەي الوازی و بێ مخماهەیی ژن دەردەخەن، کەواجە دەجىاهین بڵێین ئەوەی لە میدیا هىهەردا پ

او کۆمەڵگا چاکضازی لەهاو مەصەلەی ژهدا دروصدبکاث بەڵکى جەنها هىێىەرایەحی صیضخمی هاو کۆمەڵگا دەکاث زیاجر صەكەحی و دابىهەریخە هەعیاوەکاوی ه

و کۆمەڵگە ، لەم بارەیەوە هىصەری ئەملاوی خاوەوی دکخۆرا  زەكتردەکاجەوە، ئەمەظ هابەپرصیاری میدیای کىردی دەخاجەروو لە بەرامبەر کێغەی ژن و خێزان

مى هیخلردا کە زۆر لە وجەکاوی هىصراوهەجەوەو لە دهیای راگەیاهدهدا کاریان پێدەکرێذ ئاماژە بەم بۆچىوهە دەداث و  رده صه زیري پروپاگەهدە له  جۆزێف گۆبڵس وه

م، جۆزێف ئاماژە بە رۆڵى گەورەی میدیا دەکاث لە دروصخکردوی بيیادی فیکری و  ده عیارجان پێدهلێكی هاهۆ  ن، گه كی بێ ویژداهم پێ بده میدیایه”دەڵیذ، 

  وی له هدێكجاریػ جىهدره الڕێدا بەرێذ، هه کار بێذ جەماوەر به واعه رۆعيبیری کۆمەڵگەدا دەڵێذ میدیا دەجىاهێذ گەڵێکی هۆعیار دروصدبکاث و دەعخىاهێذ چه

 . وه دروصدبکاث ژیاوى رۆژاهه صتن به یىه ي کە په ههو پرصا مى ئه رجه ئاصذ صه

 

 دەرئەهجام

o اڵم  زاي كاري میدیایی هەیە، به ربڕیً و فراواهبىووى فه راصخە لەدوای راپەریً و بە جایبەث لە پاظ رووخاوی رژێمی بەعط لە کىردصخاهدا ئازادیی راده

پێی پێىیضذ ئازاد و هاوصەهگ  به  یخىاهیىه جایبەث لە بىاری فیلم و درامادا دروصدىەبىوە و هه بە  ڵ ئەماهەعدا گۆڕاهكاریی گەورە هێغخا لە میدیا له گه له

 .بێذ

o و رهگداهەوەی دراماکان بەزۆری کاریگەری هێگەجیفی لەصەر ژن دروصخکردووە و زۆری ئەم جۆرە وێىایەی بۆ ژن لە کۆمەڵگادا، ئەگەر دەوجرێذ هىهەر ئاوێىە

ەگىزەرێذ لێرەدا ئەم پرصیارە دێخە ئاراوە، ئایا خضدىەرووی بەرەوپێشچىووى ژهدا لەبىارە جۆربەجۆرەكاوی ژیاهدا ئەهجامیداوە ئەوەیە کە لە کۆمەڵگادا د
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جىو وی ژهاوی صەرکەو لەکىێیە؟ وەك دەبینرێذ ژن لە زۆر بىاردا، زاوضتی و پسیغكى و ئەهدازیاري فێركاري هەهگاوي باش ی بریىە، بەاڵم لە دراماکاهدا همایغکرد

اوە، بۆهمىهە لە خاوەن برواهامەو لەم هێىەهدەدا جا رادەیەک وهە، وەک دیارە ژن بەپێی ئەو صەرکەوجىەی بىاری زاوضتی الیەهە كۆمەاڵیەجیەکەي زۆر هەگۆرر 

رهیە ، بەاڵم لەرووە رووی زاوضدیەوە ژهان هەهگاوي باعیان هاوە ئافرەحى دكخۆر و ئەهدازیارو مامۆصخا و پارێسەر هیچ رێژەیان لە پیاوان كەمت

رەي هەبىوە، كۆمەاڵیەجیەكەوە گۆراهكاري كەم دەبینرێذ، دەجىاهین بڵێین وێىاكردوى ژن بەمجۆرە الوازەي كە لە فیلم و دراماكاهدا هەیە كاریگەري گەو 

  .جێرواهینی الواز بۆ ژن جۆخ كردهەًىەو كاریگەري هەبىوە لەصەر كاري صیاس ی و ئیداري ژهاهدا

o  ن و گغتی ژن لە واكعدا لە ئاصدێكی باعتردایە وەک لەوەی لە دراماکادا وێىادەکرێذ، دراماكان هەیاهخىاهیىە کاراکخەری ژن بە جەواوی دەربخەبەعێىەیەکی

 .همایص ی پێگەي راصخەكیىەی بكەن لە کۆمەڵگادا و ئیمەیجێكی هاجەواویان لە مێغكی خەڵكیدا بۆ ژن دروصذ هەكردووە

 

 راصپاردەکان

o ن و فلخەرکردوی دراما هاوردەکان ئەواهەی کە دەبىەهۆی دروصخکردوی وێىایەکی الوازی ژن و جێکداوی کۆمەلگەی کىردیصىىردارکرد. 

o میدیاکان زیاجر لەئاصتی بەرپرصیارێدیدا بً بەرامبەر بە جەماوەر لە پەخغکردوی فیلم و درامادا. 

o جائبەی بە صۆصیۆلۆژیای میدیا زیاجر بىىصً و بێدەهگ هەبً لەصەر داکۆکیکردن لە  پێىیضخە پضپۆراوی بىاری میدیا و ئەکادیمیەکان بابەحی ئەکادیمی

 .خضدىەرووی ژن وەک مرۆڤێکی ئاصایی خاوەن بیروهۆظ

o رەجبکەهەوە  صخه ری جه ر پێىه صه الواز وێىایان دەکاث هەروەها همایغكردن له  ن كه كه عداری لە درامایەکدا هه پێىیضخە ژهان خۆیان به.  
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 Abstract  

 With the development of the media, women's participation has also increased, especially in cinema 

and drama. However, the role of women in the media has always been controversial by media 

professionals and academics. Accordingly, this paper is written to evaluate and analyse media content 

regarding women's role in the Kurdish television channels. The aim of this study is to investigate the 

role and scope of women in drama and their impact on society. This research questions about the role 

of women in the media and how the negative role of women affect women's personality. This 

research is conducted a survey form to see the public’s opinion about the impact of the media on 

society. The result of the study confirmed that the media worked negatively to portray women in 

Kurdish society. 

 


