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ماریگەریی فیلم-مارثۆن لەسەر گەصەی زمان الی مىداڵ
ئـاریـا یاصین عەبضوڵاڵ
بەش ی زماوی كىرصی  //كۆلێژی پەروەرصەی بىەڕەث  //زاهكۆی گەرمیان

ی ـاصگار عـەلی مدەمەص
بەش ی زماوی كىرصی  //كۆلێژی پەروەرصەی بىەڕەث  //زاهكۆی گەرمیان
پىخحە
rticle Info

فیلم-كارجۆن ،لەو بابەجاهەیە مىضااڵن لەڕێگەی َۆیەل و ئامرازە میضیاییەكان ـەوە جەماعای صەكەن،
بەعێك لەكاجەكاهیان پێىەی صەركاڵ صەبً .ئەم جىێژیىەوەیە( :كاریگەریی فیلم-كارجۆن لەصەر گەعەی
زمان الی مىضاڵ) ،بەئاماهجی :زاهینی ڕاصەی كاریگەری ئەو ژاهەرە میضیاییە لەصەر الیەوی گەعەی زمان
لەالی مىضااڵنَ ،ەروەَا گەیغتن بەزاهینی حۆری زماوی بەكارَاجىو لە فیلم-كارجۆن ـی جەماعاكراو لەالی
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مىضااڵوی َەرێمی كىرصصخان و هاوەڕۆكی فیلم-كارجۆهەكان و ئامرازی بەكارَاجىو بۆ جەماعاكرصهیان،
ئەهجامضراوە .جىێژیىەوەكە لەڕووی حۆرەوە بە (جىێژیىەوەی وەصفی) صاصەهرێذ ،ڕێبازی (ڕووپێىكاری)
لەڕێگەی بەكارَێىاوی فۆرمی ڕاپرس ی ،وەك ئامرازێك بۆ زاهینی گۆعەهیگای بژارصەیەك لە مامۆصخایاوی
زاهكۆی گەرمیان صەبارەث بەكاریگەریی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەصەر گەعەی زمان لەالی
مىضاڵەكاهیان بەكارَاجىوە ،بۆئەو مەبەصخەظ ( )33مامۆصخای َاوصەرصار لەڕەگەزی (هێر) و (مێ)
بەعێىەی َەڕەمەكی ڕێكسراو بە مغخەی جىێژیىەوەكە وەرگیراون.
بىاری كاحی جىێژیىەوەكە بریدیە لەماوەی هێىان (1ـی هیضان 1 -ـی خىزەیراوی  )0201و َەرچی صىىری
عىێىیػ زۆی لە كەزای كەالر  -هاوەهضی ئیضارەی گەرمیان صەبیيێخەوە كە كۆلێژەكاوی پەروەرصە،
پەروەرصەی بىەڕەث ،پسیغكی گغتی و زاوضذ و بەعەزاوضخییەكاوی یاصا ،ئەهضازیاری عارصخاوی لەزاهكۆی
گەرمیان ـی جێضایە ،صىىری مرۆیی جىێژیىەوەكەظ پێكهاجىوە لەومامۆصخایاهەی زاهكۆی گەرمیان كە
مىضاڵی جەمەن (صوو – عەظ) صاڵیان َەیە .لەكۆجاییضا؛ جىێژیىەوەكە گەیغخىوە بەچەهض ئەهجامێكی
زاوضخیی ،گرهگتریيیان:
-1

حۆری زماوی زۆربەی ئەو فیلم-كارجۆهاهەی مىضااڵن جەماعای صەكەن كىرصییە.

-0

جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن كاریگەریی لەصەر وەرگرجنی وعە لەالی مىضااڵن َەبىوە و فێری

صەربڕینی ڕصخەی جەواو كرصوون.
-3

جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ،بىوەجەَۆی صرووصدبىوی پاراوی لەئازاوجً (صەربڕینی صەهگەكاوی

زمان بەصروصخیی) لەالی مىضااڵن و وایكرصووە ڕۆژ صوای ڕۆژ ڕصخەی هىێ صروصدبكەن كە پێغتر
هەیاهساهیىە.
-4

جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ،بىوەجەَۆی صرووصدبىوی پاراوی لەئازاوجً (صەربڕینی صەهگەكاوی

زمان بەصروصخیی) لەالی مىضااڵن.
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پێضەکی
یەلەم :پێضەمی و میحۆدهامەی ثىێژیىەوەلە:
مىضاڵی لەگرهگترینی ئهو كۆهاػاهەیە كە مرۆڤ پێیاهضا
ێضەپەڕصەبێذ و مىضاڵ لەوكاجەوە فێری وەرگرجنی زاهین ئەزمىووی
ژیان صٍبێذ بەجایبەث بەَرەی گىێگرجً و ئازاوجً لەواهەی
لێیەوە هسیكً و لەڕێگەی ئامراز و َۆكارەكاوی صەوروبەرییەوە.
جەمەوی مىضاڵی بەزۆری ڕاصەی چاالكی حەصخەیی و َسری و
جىاهای وەرگرجنی زاهیاریی لەڕێگەی صەرچاوە حۆراوحۆرەكاوی
چاالكیی كۆمەاڵیەجییهوٍ صەبێذ بەجایبەث زێزان ،كىجابساهە و
ئامرازەكاوی ڕاگەیاهضن بەجایبەجیػ جەلەڤسیۆن ،لەوڕووەوەی كە
كاریگەری صەكاجە صەر مىضااڵن و بەوحۆرە گۆعیان صەكاث و
پەیامەكان ئاراصخەیان صەكاث ،چىهكە لەجایبەجمەهضییه
گرهگهكاوی ئهو صەزگایە وێىە و صەهگ و حىوڵەیە لەیەك كاجضا
ئەوەظ بەالی مىضاڵەوە صەرهجڕاكێػ و خەزلێكراوە ،لەو
چىارچێىەیەعضا؛ جەلەڤسیۆن بەرهامەی (فیلم-كارجۆن)
پێغكەظ صەكاث كەبەعێكی زۆری عاعەی كەهاڵە
جەلەڤسیۆهەكان صاگیركرصووٍ بەجایبەث ئەواهەی جهرزاهً
بەمىضااڵن و چەهضیً كەهاڵی جایبەث بەو بىارە كراوەجەوە و
مىضااڵن جاڕاصەی ئالىوصەبىون پێیاههوٍ صەركاڵ بىون.
فیلم-كارجۆن ڕۆڵێكی گرهگی لەَاهضان و فێركرصوی مىضاڵ بۆ
ئەو زماهە َەیە كەپێی پەزػ صەكرێذ ،لێرەصا زماوی كىرصی
بەحیاوازییەكاهیەوە ،لەڕێگەی پێغكەعكرصوی ئەو بەرهاماهە و
صووبارەكرصهەوەیان و كاریگەرێتی كەصێتی ێى فیلمەكان لەصەر
مىضااڵن واصەكاث خەز بەالصایاكرصهەوەی زمان و عێىازی
صەربڕیىەكاهیان بكەن ،چىهكە صەربڕیىەكاهیان ئاصاهً و مىضاڵ
صەجىاهێـذ جەهاهەث ئەزبەریان بكاث و بۆزۆی صووبارەعیان
بكاجەوەَ ،ەروەَا لەگرهگی فیلم-كارجۆهەكان صروعتی وعە
پێغەكیەكاوی بەرهامەكەیە كە جاڕاصەیەكی زۆر صەرهجڕاكێغً
و پڕ لەحىوڵە ،ڕەهگ ،میىزیك و صەهگی حیاوازن و َەر
بڕگەیەو پەیىەهضیضارە بەعىێً و ڕووصاوێكی هێى فیلمەكان و
كاریگەرییان لەصەر گەعەی زماوی مىضاڵ صەبێذ لەگەڵ
فێربىووی وعەی هىێ لەڕێگەی زۆر جەماعاكرصوی
بەرهامەكاههوٍ ،چىهكە مىضاڵ لە صهرٍجای جهمههیضا جىاهایەكی
یهكجار زۆری لەوەرگرجً َەیە.
َەمىو ئەو َۆكاراهە بىون بەَۆی ئەوەی ئەم جىێژیىەوەیە
بەهاوهیغاوی( :كاریگەریی فیلم-كارجۆن لەصەر گەعەی زمان
الی مىضاڵ) ئەهجام بضەیً و لەوهێىەهضەعضا؛ مىضاڵی
مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان لەڕوواهگەی (صایك و باوك)ـاهەوە
بەهمىوهە وەربگریً و لەصەر ئەو ڕۆڵە بىەصخین كە صەعێذ
فیلم-كارجۆن لەپێكهاجنی زماوی مىضاڵ و گەعەپێضان و عیاهضوی
َەیبێذ.
جىێژەران َەصدیان بەگرهگیی ئەهجامضاوی جىێژیىەوە كرص
صەربارەی صهیای مىضاڵ و ئەهجامی پەیىەصتی زۆری مىضااڵن
بەجەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەڕووی لێكەوجەی زماهییەوە،
َەروەَا گەیغتن بەلێكەوجە زماهییەكاوی صەیركرصوی
بەرصەوامیان بۆ فیلم-كارجۆهەكان و زاهینی كاریگەریی ئەو
بەرَەماهە لەصەر مىضااڵن لەڕوواهگەی كارلێكیان لەگەڵ

صەوروبەریان و زاهینی جىاهای مىضاڵ لەوەرگرجنی زمان لەڕێگەی
بەرهامە پهزغكراوٍكاههوٍ.
كێغەی صەرەكی و بىەڕەحی جىێژیىەوەكەظ لەچىارچێىەی
پرصیارێكی صەرەكیضایە ،ئەویػ :فیلم-كارجۆن چ ڕۆڵێكی لە
گەعەپێضاوی زمان الی مىضااڵن َهیه؟
جىێژیىەوەكە لەڕووی حۆرەوە بە (جىێژیىەوەی وەصفی -پەصنی)
صاصەهرێذ ،ڕێبازی (ڕووپێىكاری) لەڕێگەی بەكارَێىاوی فۆرمی
ڕاپێىی ،وەك ئامرازێك بۆ زاهینی گۆعەهیگای بژارصەیەك لە
مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان صەبارەث بەكاریگەریی
جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەصەر گەعەی زمان لەالی
مىضاڵەكاهیان بەكارَاجىوە ،چىهكە ئەم میخۆصە لەگەڵ
صروعتی جىێژیىەوەكە یەكضەگرێخەوە ،میخۆصێكە جەنها
لەوەصفكرصوی صیارصەكان كىرث هابێخەوە ،بەڵكىو بەمەبەصتی
گەیغتن بەڕاصتی صروصخیی زاوضتی ،عیكار و لێكضاهەوەظ بۆ
صیارصە و ڕووصاوەكان صەكاث.
بىاری كاحی جىێژیىەوەكە بریدیە لەماوەی هێىان (1ـی هیضان 1-ـی
خىزەیراوی  )0201و َەرچی صىىری عىێىیغه زۆی لە كەزای
كەالر  -هاوەهضی ئیضارەی گەرمیان صەبیيێخەوە كە كۆلێژەكاوی
پەروەرصە ،پەروەرصەی بىەڕەث ،پسیغكی گغتی و زاوضذ و
بەعەزاوضخییەكاوی یاصا ،ئەهضازیاریی عارصخاهیی لەزاهكۆی
گەرمیاوی جێضایە .صىىری مرۆیی جىێژیىەوەكەظ كە لە(كۆمەڵی
جىێژیىەوە)زۆی صەبیيێخەوەَ،ەمىو مامۆصخایاوی زاهكۆی
گەرمیان كە مىضاڵی جەمەن (صوو جا عەظ) صاڵیان َەیە و
ژمارەیان ( )158مامۆصخایە لە َەرصوو ڕەگەزی (هێر) و (مێ)
صەگرێخەوە،صەبارەث بە (همىوهەی جىێژیىەوە)كەظ؛ ()33
مامۆصخای ئەو ژمارٍیه بەعێىەی َەڕەمەكی ڕێكسراو
وەرگیراون،كە صەكاجە ()%02.8ی َەمىو كۆمەڵی
جىێژیىەوەكە،ئەوەظ ڕێژەیەكی گىهجاوە.
بۆ ئەم جىێیىەوەیە و صاػكرصهەوەی الیەوی زاوضتی
ئەهجامەكاوی ،جىێژٍران گهڕاون بههاو كەلەپىوری زاوضخیی
بەجایبەث جىێژیىەوەی باڵوكراوە و باڵوهەكراوە بەرصەصخەكان
بەزماهە حیاحیاكان( ،پێىج) جىێژیىەوەی زاوضخیی پێغىو كە
پەیىەهضیضارن
جىێژیىەوەكەوە
بەگۆڕاوەكاوی
زراوهەجەڕوو،پاعان ئەهجامە پەیىەهضیضارەكاهیان بەراورص
کراون بە ئەهجامەکاوی ئەم جىێژیىەوەیە ،لە َەرعىێيێكیػ
ئەهجامەكان صژ بىوبێتن زراوهەجەڕوو.
()0
یەلەم :ثىێژیىەوەی :مریم صمام (.)9109
ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە بریخییە لە :زاهینی ئاصتی كاریگەریی
یازىص بەعضاری فیلم-كارجۆن لەصەر گەعەی زمان لەالی
مىضااڵن و جىاهای مىضاڵ لەوەرگرجنی زمان لەڕێگەی فیلم-
كارجۆهه پێغكەعكراوەكان لهكههاڵهكاوی (.)Mbc3،Spacetoon
لەم جىێژیىەوەیەصا؛ میخۆصی (پەصنی – ڕووپێىی و عیكاری)
بەكارَاجىوە و لەبەش ی ڕووپێىەكەصا؛ ( )77مامۆصخای
باخچەی مىضااڵن بەهمىوهە و لەماوەی هێىان (15ـی هیضان –
12ـی ئایاری  )0219وەرگیراون .جىێژیىەوەكە بەچەهض
ئەهجامێكی زاوضتی گەیغخىوە:
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 ()%87.21ی مىضااڵن جەماعای جەلەڤسیۆن صەكەن. ئەو مىضااڵهەی ڕۆژاهە بۆماوەی كاجژمێرێك جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەن لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( ،)%71.43صوو
كاجژمێر بەڕێژەی ( )%16.88لەپلەی صووەم و ( )%11.69زیاجر
لە صوو كاجژمێر و بەپلەی صێیەم صێً.
 ()%122ـی مىضااڵن جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن كاریگەریلەصەر گەعەی زماهیان َەبىوەَ ،ەروەَا ئەو َەصخە لەالی
مىضااڵوی جەمەن ( )6 -0صاڵیان پەیضابىوە كە گەعە
لەزماهیان ڕوویضاوە.
 ( )%122مىضااڵن ئەو كرصاراهە صووبارە صەكەهەوە كە لەهێىفیلم-كارجۆهەكان صەیبینن.
 ()%92.29ـی مىضااڵن ئەو وعە و گىزارعخاهە صووبارەصەكەهەوە كە لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆهەوە
وەریضەگرن.
 مىضااڵن لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%122خەزبەجەماعاكرصوی ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن كەزماوی
باڵوكرصهەوەیان (صخاهضارص)ـە.
 صەبارەث بەحۆري هاوەڕۆكی فیلم-كارجۆهەكان ،مىضااڵنلەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%38.48خەز بە هاوەڕۆكی
ئەفضاهەیی و صوور لەواكیع صەكەنَ ،ەریەك لەهاوەڕۆكەكاوی
(ئاصایی) و (جىهضوجیژی)یػ لەپلەی صووەم بەعێىەی یەكضان
و بەڕێژەی (َ )%32.77اجىون.
()9
دووەم :ثىێژیىەوەی :هاجر داود ،عائضة رفيس ي (.)9109
ئاماهجی صەرەكی ئەم جىێژیىەوەیە زاهین و صەرزضخنی حۆری
ئەو َەڵضىكەوجاهەیە كەمىضااڵن لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-
كارجۆن لەكەهاڵە جەلەڤسیۆهییەكاهەوە ئاعىایان صەبًَ ،ەروەَا
ئاعكراكرصوی ئەو الیەهاهەی كە زۆرجر كاریگەرییان لە
پێكهێىاوی ئەو پرۆصەیەصا َەیە .میخۆصی پەصنی بەڕێگەی
ڕووپێى بۆ زاهینی گۆعەهیگای ( )122صایك لەویالیەحی ئەلبىەیرە
لەحەزائیر بەهمىوهەی جىێژیىەوەكە و بەعێىەیەكی مهبەصخضار
وەرگیراوە .لەصیارجریً ئەو ئەهجاماهەی جىێژیىەوەكە پێی
گەیغخىوە:
 صایكان باوەڕیان وایە جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆنلەجەلەڤسیۆهەكان كاریگەری لەصەر َەڵضىكەوحی مىضاڵەكاهیان
بەعێىەی ئەرینی و هەرێىیػ َەبىوەَ ،ەروەَا بتپلەی ًتكتم
بەڕێژەی ( )%54كاحی جەماعاكرصوى فیلم-كارجۆن بریدیە لە
كاجژمێر ()8 – 5ی صەرلەئێىارە.
 زۆرجریيیان بەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%48مىضاڵەكاهیانڕۆژاهە بۆماوەی ( )0-1كاجژمێر له ڕێگهی جهلهڤسیۆههوٍ
جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەن.
 پلەی یەكەمیان بەڕێژەی ( )%53زۆیان بەجەنها جەماعایفیلم-كارجۆن صەكەن.
 پلەی یەكەمی مىضااڵن بەڕێژەی ( )%41بۆ ئاعىابىون بەزماویهىێ جەماعای فیلم-كارجۆهەكان صەكەن.
 هاوەڕۆكی ئەو فیلم-كارجۆهاهەی مىضااڵن جەماعای صەكەنبەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%43هاوەڕۆكێكی زۆعبارییان

َەیە و پلەی صووەمیغیان بەڕێژەی ( )%05هاوەڕۆكێكی
فێركارییە.
 لەگرهگتریً الیەهە ئەرێيیەكان كەمىضااڵن لە جەماعاكرصویفیلم-كارجۆن فێری بىون لەپلەی یەكەم وبەڕێژەی ()%43
بریدیە لەفێربىووی َەڵضىكەوحی چاك )%41( ،لەپلەی صووەم
زىوی بەصىوص و ڕێژەی ( )%16بەَا و گیاوی َاوکاری و
َهماَەهگی.
 لەالیەهە هەرێيیەكان كەمىضااڵن لەجەماعاكرصوی فیلم-كارجۆهەوە فێری بىون ،لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ()%30
هىاهضوی َەڵضىكەوحی جىهض لەگەڵ ئەواوی جر )%07( ،لەپلەی
صووەم گریاوی هائاصایی و ( )%03زىصپەصەهضی و ( )%18صرۆ
كرصن.
()3
س ێ یەم :ثىێژیىەوەی :بىدربالة سهام (.)9105
ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە زاهینی ڕاصەی كاریگەری جەماعاكرصوی
فیلم-كارجۆهە لەصەر الیەوی گەعەی زمان الی مىضاڵ،
َەروەَا صەرزضخنی الیەهە ئەرێنی و هەرێيیەكاوی ئەو
جەماعاكرصهە لەصەر الیەوی صەروووی مىضاڵ .لەجىێژیىەوەكەصا
میخۆصی پەصنی بەڕێگەی عیكاری بەكارَاجىوە و ئەڵلەی س ێ
لەبەرهامەی (عؾابت الضالخىن) لەكەهاڵی ئاصماوی ()MBC 3
كەكەهاڵێكی صعىصی جایبەث بەمىضااڵهە بەهمىوهە وەرگیراوە.
لەگرهگتریً ئەو ئەهجاماهەی جىێژیىەوەكە پێی گەیغخىوە:
جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەڕێگەی جەلەڤسیۆن ڕۆڵێكی گرهگ
لەفەراَەمكرصوی بىار بۆ گەعەپێضاوی جىاهای زاهین و زماهیی الی
مىضاڵ صەڕەزضێيێذ .فیلم-كارجۆن خەز و پێضاویضدیەكاوی
مىضااڵن جێر صەكاث و صەرباری الیەهە ئەریيیەكاوی كاریگەری
هەرێنی صەكاجە صەر الیەوی صەروووی مىضااڵن و وایلێضەكاث
الصایی َەمىو ئەواهە بكاجەوە كە لەفیلمەكان صەیبیىێذ واكیع
و زەیاڵ لێك حیاهەكاجەوە.
()4
چىارەم :ثىێژیىەوەی :مجلی محمد أحمد لریري (). 9108
ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە بریدیە لە :ئاعكراكرصوی ئەو ڕۆڵەی
فیلم-كارجۆن صٍیگێڕێذ لەزیاصكرصوی جىاهای مىضاڵ لەوەرگرجً و
فێربىووی زمان لەڕووی چەمك و زاراوەكانَ ،ەروەَا زاهینی
صیارصە زماهییە باوەكان كەمىضااڵن لەڕێگەی چیرۆكی فیلم-
كارجۆهەكاهەوە وەریضەگرن .ئەم جىێژیىەوەیە لەجىێژیىەوە
وەصفیەكاهە و ڕێبازی عیكاری و ڕووپێىی بەكارَاجىوە .لەالیەوی
عیكاری ،عیكار بۆ چەهض ئەڵلەیەك لەژمارەیەك فیلم كارجۆن
بەكارَاجىوە ،لەالیەوی ڕووپێىیػ فۆرمی ڕاپێىی صەربارەی
کاریگەریی فیلم-کارجۆن لەصەر زماوی مىضاڵ ،بەصەر ()02
بەرجىێژصا صابەعکراوە ،کە صایک و باوکی مىضاڵی جەمهوی پێػ
چىوهە زىێىضهگەن .جىێژیىەوەكە بەچەهض ئەهجامێكی زاوضخیی
گەیغخىە:
فیلم-كاجۆن كاریگەریی صیاری لەصەر گەعەكرصوی جىاهای زمانالی مىضاڵ َەیە ،فێری پێکەوە بەصدىەوەی هاوەكان بە
وێىەبینراوەكاوی صەكاثَ ،ەروەَا ئاصاهكاری بۆ مىضاڵ صەكاث
ئەزمىوهەكاوی بەَێما و صیمبىڵە زماهیەكاهەوە گرێبضاث ،لەگەڵ
زیاصكرصوی ژمارەی وعەکان لەمێغكی مىضاڵضا.

Page 43

Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022

 فیلم مارثۆن :حۆرێكە لەفیلم ئاراصخەی مىضااڵن صەكرێذ،
بەگغتی لەحىوڵە و صەهگ و وێىەی ئەهیمەیغً یازىص حىاڵو
پێكهاجىوە و صرووعتی هاوەڕۆكەكەی حیاوازە و بەَۆكاری
حىاڵهضن و گەعەپێضاوی زمان و جىاهای زیرەكی و ڕۆخیەحی
صاَێىان لەالی مىضااڵن صاصەهرێذ.

صروصذ بەكارَێىاوی زماوی لەڕووی ڕۆهان لەالی مىضاڵ بەجایبەث
لەڕووی لێكجیاكرصهەوەی هێر و مێ و جاك و كۆ ڕێژەییە و ڕێژەی
جەماعاكرصهیان بۆ فیلم-كارجۆهەكان كاریگەری لەصەر ئاصتی
صروصتی بەكارَێىان لەالیان َەیە.
فیلم-كارجۆن مىضااڵوی فێری صروصخكرصوی حۆرەكاوی ڕصخە
كرصووە ،بەجایبەث ڕصخەی پرصیاری و پاعان هەرێ.

 گهصهی زمان :بریخییه له گۆڕاوی پلهبهپلهی زمان بهرٍو
ئاصدێكی باعتر لهوٍی پێغىو كه َهیه ،زاراوٍی گۆڕان َهمان
ئاماهج و واجای گهعه هاصاث بهصٍصخهوٍ ئهگهر گۆڕاههكه به
ئاراصخهی باعتربىووی زمان ههبێذ.

گرهگتریً صوو َۆكار كاریگەری لەصەر زماوی مىضاڵ لەڕێگەی
فیلم-كارجۆن َەیە:
یەكەم :هىاهضن ،مىضاڵ زماوی كارەكخەرەكان وەرصەگرێذ و
خەزی پێیان َەیەَ ،ەروەَا حىوڵە و گىزارعخەكاهیان لەكاحی
هىاهضهضا.
صووەم :چیرۆك ،مىضاڵ بەگێڕاهەوەی چیرۆكی هێى فیلم-
كارجۆهەكان كاریگەر صەبێذ ،لەگەڵی كارلێك صەكاث ،بەڕاصەیەك
وەاڵمی َەهضێك لەوجنی پاڵەواوی هاو چیرۆكەكان صەصاجەوە.

 مىداڵ :بهو كۆهاػهی جهمهن صٍگىجرێذ كه ڕاصخهوزۆ له
لهصایكبىوههوٍ صٍصخپێضٍكاث جا كۆهاغی بهئاگایی و جێگهیغخنی
جهواو و جىاهای بڕیارصان َهڵگرجنی بهرپرصیارییهحی ،كه زۆربهی
كاث پێگهیغتن صٍگرێخهوٍ.
دووەم :الیەوی ثیۆری ثىێژیىەوەلە
یەلەم :سەرەثایەك دەربارەی (فیلم-مارثۆن)

پێىجەم :ثىێژیىەوەی :هیثم مىصىر عبدالقادر عبىدە
()5
()9103
حۆر
و ڕاصەی بەكارَێىاوی زماوی
ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە زاهینی
حەصخەیە لەفیلم-كارجۆن (مؼامراث عضهان) كە لە ( )06ئەڵلە
پێكهاجىوە .میخۆصی پەصنی عیكاری لەم جىێژیىەوەیەصا
بەكارَاجىوە و گەیغخىوە بەوەی كە مىضاڵ زیاجر لەزماوی
گىوجً ،كارلێك لەگەڵ زماوی حەصخە (حىوڵەی چاوەكان)
صەكاث و پێی كاریگەرەَ ،ەروەَا مىضاڵ لەڕێگەی جەماعاكرصوی
فیلم-كارجۆهەوە بەچەهضیً حۆری لەجىهضوجیژی ئاعىا صەبێذ،
لەواهە :جێكضان و صىوجاهضن ،بەوەظ َەرعدێك صەصىوجێيێذ
كە لەپێص ی بێذَ .ەروەَا فیلم-كارجۆن مىضاڵ فێرصەكاث كاجێك
جىوڕە صەبێذ صصاهەكاوی بگیرێىێخەیەكتری (صاهەحیڕە) بكاث
ئەوەظ ئەوكاجەیە كە َەڵىێضدێكی جىهض لەهێى فیلمەكان
صەبیيێذ و كاریگەری لەصەری صەبێذ و بەوحۆرە گىزارعتی
لێضەكاث.
ی
جىێژەران ڕێكار (ڕوواڵەجە صروصتی)یان بۆ صڵىیابىون لەالیەوی
زاوضتی هاوەڕۆكی فۆرمی ڕاپرصیەكە و گىهجاوی لەگەڵ بابەحی
جىێژیىەوەكە بەكارَێىا و فۆرمەكەیان بەعێىەی صەرەجایی
ئاراصخەی چەهض پضپۆرێكیان لەبىاری زمان و ڕاگەیاهضن
كرص(*) ،پاظ بەپێی پێىیضذ صەرهج و جێبیيیەكاهیان بەَەهض
وەرگیرا و لەڕێگەی بەكارَێىاوی َاوكێغەی َۆڵضخییەوە ڕاصەی
صروصتی صەرَێنرا ،بریتی بىو لە ( )%81ئەو ڕێژەیەظ لەڕووی
زاوضخییەوە ئاصدێكی بەرز و گىهجاوە.
لەم جىێژیىەوەیەصا چەهض زاراوەیەكی صەرەكی بەرچاو صەكەون،
جىێژەران بەعێىەیەكی كارەكی هاصاهضهیان بۆ كرصوون،
بەمغێىەیە:

 لىرثەیەمی مێژوویی:
گرهگیضاوی مرۆڤ بە وێىە بۆ صەرەجای پەیضابىووی ژیان لەصەر
زەوی صەگەڕێخەوە .مرۆڤی صەرەجایی وێىەی گیاهلەبەری صەكێغا،
جاوەكىو پێغىەزخە زۆی بۆ ڕووبەڕووبىهەوەی مەجرصییەكاوی
ئاماصە بكاث ،بەاڵم چەمكی (وێىەی حىاڵو) لەصەرصەصتی
(بیترفاهمۆ عەهبرووك) بۆ صاڵی ( )1736صەگەڕێخەوە .پاظ
( )052صاڵ لەو مێژووەظ؛ یەكەم فیلمی صیىەمایی
بەرَەمهێنرا و پەزغكرا )6(.لەو كۆهاػەوە بیرۆكەی صەركەوجنی
وێىەی حىاڵو و پەیىەصخكرصوی بە َىهەری صیىەما بەپاصاوی
ئەوەی بەعێكە لەَىهەری كارەكە صەركەوث .لەو ڕێگەیەعەوە
كۆهاػەكاوی صەركەوجنی حىوڵە لەبىاری صیىەما لەهێىان صااڵوی
( )1888 – 1808بەصەركەوث .لەصیارجریً َەوڵەكاهیػ َەوڵی
(حۆزیف بالجۆ) بىو .ئامێرێكی همایغكرصوی بەهاوی (كیضتی
صكۆب) صاَێىا ،پاعان لەالیەن (ئیمێل ڕیىۆ) ئامێری
(براكضیىۆ صكۆب) كۆكرصهەوەی چەهض وێىەیەكی وەصخاوی
صوابەصوای یەكە و لەڕێگەی ئامێرێكەوە صەحىڵێنرێً و
بەَەمىویاهەوە صیمەهێك جەواو صەكەن -لەصاڵی ()1876
صاَێنرا .لەصاڵی (( ،)1922جۆماش ئەصیضۆن) بیری لەگۆڕینی
ئاراصخەی صووكەڵی حگەرەكەی كرصەوە ،بەحۆرێك
پێكهاجەكەی لەصاجێك بۆ صاجێكی جر بگۆڕێذ ،لەصاڵی
()1926یػ جەكىیكی جر لەبىاری حىاڵهضوی وێىەیی صاَێنرا كە
بەجەكىكیی وێىە بەوێىە صەهاصرێذ و (صدیىاث بالكخۆن)
بەیەكەم كەش صاصەهرێذ ئەم جەكىیكەی لەفیلمی (ئىجێلە
بێضەهگەكە) بەكارَێىا ،بەوەظ حۆرێك لەحىوڵە بۆ وێىەی
وەصخاو زیاصبىو )7(.لەصاڵی ( )1929یەكەم فیلم كاجێری حىاڵو
لەعاهۆی هیىیۆرك لەویالیەجەیەكگرجىوەكاوی ئەمەریكا
بەهاوهیغاوی (حێری صایىاصۆر) پێغكەظ بەحەماوەر كرا،
پاعان بەَەمهێىاوی زهجیرەی (بىوجی پامب) لەالیەن (ئێرڵ
َێرصڵ) لەصاڵی ( )8(.)1914لەو مێژووە بەصواوە چەهضیً فیلم-
كارجۆوی كىالێتی بەرز لەڕێگەی كامێرا و لەالیەن كۆمپاهیاكان

 ماریگهريی :بەو عىێىەواراهە صەهاصرێذ كە ئامرازەكاوی
ڕاگەیاهضن لەڕێگەی بەرَەمهێىان و پێغكەعكرصهییەوە لەصەر
بیركرصهەوە و ئاراصخە و َەڵىێضتی جاك و حەماوەر
بەحێیضەَێڵً.
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صەرچاوە زاوضخییەكان چەهضیً صابەعكارییان بۆ حۆر و
عێىەكاوی فیلم-كارجۆن كرصووە ،لەزىارەوە صیارجریيیان
صەزەیىەڕوو.
یەكێك لە صابەعكارییەكان لەالیەن (قىثابخاهەی عەرەبی بۆ
()17
سیىەما و ثەلەڤسیۆن) كراوە:
•حىاڵهضوی عخەكان .Animation of objects -
•حىوڵەی بىوکەڵە .puppet animation -
•حىڵەی پۆصخەر .collage animation -
•فیلمۆگرافی – .filmography
•فغارە بیىین.visual squeeze -
•حىاڵهضوی پيذ .pixilation -
•حىاڵهضن لەڕێگەی جیغكی صەرووەهەوعەیی .Ultraviolet animation -
•حىوڵەی هیگاری .painted animation -
•وێىەی حىاڵوی صەرە صەرزی pinhead shadow -
.animation
• حىڵەی بە پاصدیل کێغراو .Pastel animation -
صەكرێذ لەڕووی ماوەی بەرَەمیغەوە فیلم-كارجۆن بۆ چەهض
عێىەیەك پۆلێن بكەیً :یەكێك لەواهە فیلم كارجۆوی یەك
ئەڵلەیی ،ئەمجۆرەیان چیرۆكێكی جەواوە و لەیەك ئەڵلەصا
همایغضەکرێذ .ڕووصاوەكاوی لەبازهەی یەك بیرۆكەصا
صەزىلێىەوە ،زۆرحار یەك ئاماهجیص ی َەیە و ڕێگەپێضراوە
پاڵەواوی هاو فیلمەكە كەصایەحی مرۆڤ یان گیاهضارەكان یازىص
باڵىضەكان بێذ .حۆرێكی جر لە فیلم-كارجۆوی صرامییە ،له لە
زهجیرەیەک ئەڵلەی لەصوای یەكضاَاجىو پێكهاجىوە كە
چیرۆكێكی لەزۆگرجىوەَ ،ەمىو ئەڵلەیەكی بەزضدىەڕووی
كىرجەیەك لەئەڵلەی پێغىوجری صەصذ پێضەكاث .حۆری
صێهەمیان بریدیە لە چەهض ئەڵلەیەك باش لەبیرۆكەیەك
صەكاث و چیرۆكەكاوی حیاحیانَ ،ەر ئەڵلەیەك باصكرصهە
لەڕووصاوێكی صیاریكراو ،صەكرێذ مىضاڵ جەماعای یەك ئەڵلە
بكاث بەبێ ئەوە جەماعای ئەوەی پێغتر یازىص پاعتری
()18
بكاث.
فُلم-كارجۆن لهسهر بىهماي دههگيط صٍكرێذ بهچههض
()19
حۆرێكهوٍ:
 -1فُلم كارجۆوی بێ ئازاوجً :ئهو حۆرٍ فیلم-كارجۆههیه كه
پغذ به وێىه صٍبهصخێذ و ئازاوجً و كضەی جیاصاهیه ،وٍك
فیلم كارجۆوی بههاوباهگی (جۆم و حیری).
 -0فُلم كارجۆوى ئازاوجىضار :لهم حۆرٍ فُلم كارجۆهه َهم
صەهگی ئازاوجً َهم حىڵهي جُاصا بهرحهصخهصٍبێذ و صٍكرێذ
به چههض حۆرێكهوٍ:

بەرَەمهێنرا ،لەواهە :كۆمپاهیای (واڵذ صیسوی) لەصاڵی ()1937
و پێغتریػ لەصاڵی ( )1930صەهگ بۆ فیلمەكان زیاصكرا.
لەڕێگەی صەصخەبەركرصوی جەكىیكە هىێیەكاهیغەوە ،ئەو
كۆمپاهیایە چەهض زهجیرە كارجۆهێكی جری بەَێزی بەرَەمهێىا كە
جا ڕۆژگاری ئەمڕۆظ َەر هاوباهگ و كاریگەرییان لەصەر هەوەكان
ماوەجەوە ،لەواهە( :میكی ماووش –  ،1908پلۆجۆ،1932 -
كۆفی * )9(.)1935 -چەمو و پێىاسەی فیلم -مارثۆن.
(فیلم -كارجۆن) لەصیارجریً ئەو بەرهاماهەیە كە مىضااڵن
پەیىەصتن پێیەوە و جەماعای صەكەن ،چێژی لێضەبینن و
كاجەكاهیاوی پێىە بەصەرصەبەن ،لەڕووی عێىازی ئازاوجً و
حلىبەرگ و رەفخاریاهەوە ،الصایی پاڵەوان و كارەكخەرەكاهیان
صەکەهەوە .فیلمی کارجۆن لە ڕصدێکی صرێژ وێىە پێكهاجىوە
كەبەعێىەیەكی زێرا جێضەپەڕن و حۆرێك لەزەڵەجاهضن
لەچاوی جەماعاكەر صەكەن ،چىهكە وێىەكان لەصەر بىەمای
چاوعاركێی مەبەصخضار لەگەڵ چاو صروصخكراوە و َەر
وێىەیەكی كارجۆوی بۆماوەی ( 1/02چركە) حێگری لەچاوصا
َەیە )12(.ئەو بەرهاماهەیە كە وێىەی حىڵێىضراو بۆ هارصوی پەیام
بۆ مىضااڵوی لەزۆگرجىوە ،زیاجر عێىەی صرامی ویضتراوی جێضا
بەكارصێذ و كە پێكضێذ لە ڕەهگەكان و حىوڵە و كارجێكەرە
صەهگییەكان بەمەبەصتی گەیاهضن و صروصخكرصوی كەهاڵی
()11
پەیىەهضی لەگەڵ مىضااڵن و صاهاوی كاریگەری لەصەریان.
َەروەَا صەكرێذ بەو بەرَەماهەظ پێىاصە بكرێذ كە
لەڕوواڵەجضا؛ گێڕاهەوە یازىص چیرۆكێكی َسری و ڕۆعيبیریً،
بەاڵم لەهاوەڕۆكضا؛ بەَای ڕەوعتی و بیروباوەڕیان َەڵگرجىوە و
زۆرحار وەرگر پێی كاریگەر صەبێذ و حا لەڕێگەی َەصخكرصن بەو
بەَایاهە بێذ یازىص بەپێچەواهەوە )10(.فیلمێكی صیىەماییە،
لەكۆمەڵێك وێىەی كێغراو و پەیكەر پێكهاجىوە ،لەالیەن
وێىەكێغەكان و َىهەرمەهضان كێغراون بەكامێرای جایبەث
وێىەیان صەگیرێذ بەعێىەیەك كە پێىیضتی بەَەزاران وێىە
صەبێذ)13( .فەرَەهگی صیىەما-ظ بەمغێىەیە پێىاصەی فیلم-
كارجۆن صەكاث :لەڕێگەی جەكىیكی جایبەحی صیىەماییەوە،
كەصایەحی و حیهاهێكی ئەفضاهەیی صروصذ صەكرێذ ،كە
حۆرێكە لەحىرەكاوی حىاڵهضهە صیىەماییەكان )14(.لەفەرَەهگی
زاراوە ڕۆژهامەواهییەكاهیػ پێىاصە كراوە بەوەی كە
پەزغكرصوی ژیاهە لەڕێگەی وێىەی كێغراو و َەڵكۆڵراو و
وێىەی فۆجۆگرافی و بەگرجنی چەهضیً وێىەی یەك بەصوای یەك
كە كۆهاغی گىاصدىەوەی ڕووصاو یان چیرۆكێك صەگىزاهەوە
لەصەر بىەمای وێىەگرجنی وێىە بەوێىە )15(.بریخیغە لەكۆمەڵێك
وێىەی بێضەهگ صروعدێكی حىڵەی یەك بەصوای یەكیان
َەیە ،بەرَەم صەَێنرێذ و همایػ صەكرێذ لەڕێگەی پێضاوی
حىوڵەوەَ ،ەڵبژارصوی كەصایەجیەكاوی هێى بەرَەمەكە و
حىڵەپێكرصهیان لەالیەن صاَێىەران و َىهەرمەهضەكاهەوە
((16
ئەهجام صەصرێذ.
 جۆرەماوی فیلم-مارثۆن

 ئهو حۆرٍ فُلم كارجۆهاههي كه بُاهین و به زماوى بُاهِػ
پهزػ صٍكرێً.
 ئهو حۆرٍ فُلم كارجۆهاههي كه بُاهین و وٍرگێڕصراوههجه صهر
زماوى (كىرصي -جىێژەران).
 ئهو حۆرٍ فُلم كارجۆهاههي كه َهر لهبىهڕٍجضا بهرَهمى
زۆماڵین و به زماوى كىرصي پهزػ صٍكرێً.
 ماریگەریی فیلم-مارثۆن لەسەر گەصە و پێگەیاهدوی مىداڵ.
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بۆئەوەی لە كاریگەری فیلم-كارجۆن لەصەر گەعە و پێگەیاهضوی
مىضاڵ جێبگەیً ،صەبێذ باوەڕ بەوەبهێىین :فیلم-كارجۆن
بىەمایەكە و مىضاڵ لەڕێگەیەوە فێرصەبێذ .ڕۆژاهەظ ئەو فیلمە
بەرَەمهێنراواهە زیاص صەبً و مىضاڵەكاهمان لەبەرصەم عەپۆلێكی
بەرفراواوی فیلم-كارجۆوی بەرَەمهێنراون كە بەعێكیان
ئەفضاهەیی و زەیاڵین.
فیلم-كارجۆن َاوكارە لەگەعەپێضاوی عەكڵی مىضاڵ و
پێگەیاهضوی لەڕووی كۆمەاڵیەحی ،صەروووی و َسریَ ،ەروەَا
پغكضارە لەگەعەی بەَرە كۆمەاڵیەجییەكان لەالی مىضاڵ و
حىاڵهضوی بەرەو َەصتی َۆعیاری و ویژصاوی و ڕۆعيبیری كە
الی كەڵەكەبىوە.
كۆهاغی باخچەی مىضااڵن یازىص پێػ چىوهە كىجابساهە،
كۆهاغی صەرەجا و ئاماصەكرصوی مىضاڵە بۆ صەصخپێكرصوی ژیاوی
كىجابساهە ،مىضاڵ پێىیضتی بەوەیە فێری پالن و زۆئاماصەكرصن
بكرێذ جا لەگەڵ كەش ی كىجابساهە بگىهجێذ بغێذ جىاها و
بەَرەكاوی بەگەڕبسرێذ و بیری بەعێىەیەكی ئاماهجضار
ئاراصخەبكرێذ جەهضروصدیەكی صەالمەحی حەصخەیی و صەروووی
()02
ئاماصەبێذ.
فیلم-كارجۆن لەیەكەمین ئەو َۆكاراهەیە مىضاڵ لەڕێگەیەوە فێر
صەبێذ ،فیلم كارجۆن ئێضخا لەَەمىو ئامراز و َۆكارەكاوی
ڕاگەیاهضن پەزػ صەكرێذ ،جەهاهەث ڕۆیغخىوەجە صەر حاهخای
كىجابساهەی مىضااڵن و حلىبەرەگەكاهیان و جیاهىوصەكاهیان.
ئەفالجۆن ،صەڵێذ( :چیرۆكسىاهەكان خىكمی كۆمەڵگە صەكەن)
لەڕۆژگاری ئەمڕۆصا َەمىو عذ گۆڕاوە ،چیرۆكسىاهەكان
كاریگەری زۆریان لەصەر حیهان َەیە وەكچۆن صەیبیىین ،بۆیە
گرهگە ڕۆعيبیری و عىهاس ی مىضاڵ لەڕێگەی بەرَەمهێنراوی
فیلم-كارجۆن بەزماوی زۆی بەَێز و پخەوبكرێذ بەجایبەث
لەڕێگەی بەرَەمهێىاوی فیلم-كارجۆوی گێڕاهەوەیی صرێژ و
ماهاصارٍوٍ.
لەزىارەوە باش كاریگەرییە ئەرێنی و هەرێىییەكاوی فیلم-كارجۆن
لەصەر گەعە و پێگەیاهضوی مىضاڵ صەكەیً:
أ-

چىارەم :پڕكرصهەوەی َەهضێك لەپێضاویضخییەكاوی مىضاڵ
بەجایبەث صەرووهییەكان ،پێضاویضتی گەڕان بەعىێً زاهین،
َاجنی عتی هىێ بۆ هێى ژیاوی مىضاڵ ،كێبڕكێ و خەزی
صەركەوجً و برصهەوە.
پێىجەم :الیەوی زۆش ی بەزغین ،فیلم-كارجۆن چێژ و زۆش ی
بەمىضاڵ صەبەزغێذ ،صەیهێىێخە پێكههین ،چێژی ژیاهکرصوی لە
ژیىگەی حیاوازصا ،پێ صەبەزغێذ و زەیاڵی بەرفراوان صەكاث.
صەصەم :مىضاڵ لەصەر گۆکرصوی عێىە صدىضارصەکەی زمان
ڕاصەَێىێذ ،بەصەر لەو عێىەزارە هاوچەییاهەی لەهاو زێزاهەکاهضا
كضەیان پێضەکرێذ ،ئەوەظ بۆ مىضاڵەکان ،بە بەعێک
لەگەعەی زاهیيیان َەژمارصەکرێذ.
ب-الیەوى هەرێنی :جهماعاكرصوی فلیم-كارجۆن چههضیً
()00
عىێىهواری ههرێنی لهصهر الیهههكاوی ژیاوی مىضااڵن َهیه:
یهكهم :عىێىهوارٍ ڕٍوعخیی و پهروٍرصٍییهكان:
 َههضێك فیلم-كارجۆن مىضااڵن َاهضٍصاث گىێڕایهڵههبىون به بهزێىكهر و مامۆصخاكاهیاههوٍ.
 َههضێكجار زماوی ههگىهجاو له بهرَهمهێىاوی فیلم-كارجۆههكان بهكارصٍَێنرێذ و لهصاَاجىوصا؛
كاریگهرییه ههرێىییهكاوی لهصهر مىضااڵن
صٍرصٍكهوێذ.
 مىضاڵ فێری گۆعهگیری و ڕٍفخاری هامۆ صٍكاث و لهصۆز و صهیای مىضاڵی صووریضٍزاجهوٍ.
صووٍم :عىێىهوارٍ كۆمهاڵیهجییهكان:
 َاهضاوی مىضاڵ بۆ هىاهضوی ڕٍفخاری عهڕٍهگێزی. َاهضاوی مىضاڵ بۆ ئههجامضاوی جىهضوجیژیبهمهبهصذ و بێمهبهصذ.
 صٍعێذ زۆرحار جهماعاكرصوی فیلم-كارجۆن مىضاڵبهرٍو كهصایهجیهكی زراپ ئاراصخه بكاث و
كاریگهری لهصهر ڕٍفخاری كۆمهاڵیهحی صابىێذ.
صێیهم :عىێىهوارٍ صٍرووهیی و جههضروصخییهكان:
 زۆر جهماعاكرصوی فیلم-كارجۆن كاریگهری َهیهلهصهر كسبىووی جىاهای بیىین الی مىضاڵ.
 بهرصٍوام جهماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ئاگایی وصیلهحی مىضاڵ الواز صٍكاث.
صٍبێخهَۆی
فیلم-كارجۆن
 جهماعاكرصویكهمبىوههوٍی چاالكیه پێىیضخهكان بۆ مىضاڵ،
لهواهه :ئههجامضاوی وٍرزظ و ئهو یارییاههی كه
گهعه بهجىاها زىصییهكاوی صٍصاث.
 كهمكرصههوٍی كارلێك و بهركهوجً و جێكهڵبىوویمىضاڵ به زێزان و كۆمهڵگه.
 صروصدبىووی كهمخهرزهمی و صواكهوجً لهحێبهحێكرصوی ئهركهكاوی كىجابساهه و جێكچىووی
ماوٍكاوی پغىو و هىوصتن.
 پێىەرەماوی پەخضنردوی فیلم-مارثۆن بۆ مىداڵ.

الیەوى ئەرێنی :فیلم-كارجۆن زاوەوی چەهض جایبەجمەهضییەكی
()01
ئەرێىییە ،گرهگتریيیان ئەماهەن:
یەلەم :الیەوی فێركاری :صەكرێذ مىضاڵ لەڕێگەی جەماعاكرصوی
فیلم-كارجۆهەوە فێری پیخەكان و ژمارەكان و چۆهیەحی
بەكارَێىاهیان ببێذ ،بەوەظ َاوكاری صەكاث بۆ فێربىووی زمان.
دووهم :بەَای هیغدیماوی ،فیلم-كارجۆن لەڕێگەی گێڕاهەوەی
ڕووصاوە مێژووییە هیغدیماهییەكان و بە جیغك زضدىەصەر
پاڵەواهە هیغدیماهییەكان و بەرزۆصاهیان لەپێىاو هیغدیمان و
ئازاصی و گەعەپێضان و گەعەكرصن زۆعەویضتی بۆ هیدغیمان
و بەَا هیغدیماهییەكان لەالی مىضاڵ صروصذ صەكاث.
سێیهم :ئاعىاكرصوی مىضااڵن بە ڕەوعذ و بەَاکان :فیلم
كارجۆن باش لە چاكە و زراپە و جێڕواهین بۆ َەر یەك لەو
بەَایاهە صەكاث و مىضاڵ لەصەر حیاكرصهەوەیان لەیەكضی
ڕاصەَێىێذ.
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پژان ،گهعهی زماوی ،زمان وٍرگرجً ،فێربىووی زماوی یهكهم)
یەلەم :پێىەرە جیهاهییەمان:
َهرچههضٍ ئهم زاراوٍو چهمكاهه بهگغتی باش لهو َههگاو و
أ -پێىەرەماوی دەسحەی هیضخیماوی فێرلردوی مىداڵ
()03
كۆهاػاهه صٍكهن كەمىضاڵ بۆ فێربىووی زمان صٍیاهبڕێذ ،بهاڵم
(.)NAYC
َهریهك لهو زاراواهه له ڕووی واجاوٍ مهبهصدێكی جایبهجییان
.1فیلم-كارجۆن مىضاڵ هاوەرۆكەكەی باظ یازىص زراپ
َهیه( ،)05چهمكی (زمان پژان) بهواجای پڕكرصههوٍی ڕێسماهه
جەهاهەث بێزراویػ بێذ ،صەبێذ مىضاڵ بجىڵێىێذ جىاهای
جایبهجییهكهی مىضاڵ صێذ پێػ ڕێسماهه گغخییهكهی ،كه
عەكڵی بۆ جێگەیغتن لێی بەكاربهێىێذ.
جیایضا مىضاڵ پێػ ئهوٍی جىاهای صٍربڕیً و فێربىووی یهكهم
.0مىضااڵن لەجێگەیغدىضا لەیەك ئاصخضا هین ،صەبێذ
وعهی َهبێذ له گهعهكرصهضا به كۆهاػێكی صرێژصا
لەبەرَەمهێىاوی فیلم-كارجۆن ئەو الیەهە لەپێشچاوبگیرێذ.
جێضٍپهرێذ ،لهلهصایكبىوهیهوٍ له كۆهاغی پێغسماهیضا ،وٍك
.3مىضاڵ ئەوەی كە صەیبیىێذ بەڕێگەی حیاواز پراكخیزەی
گغذ بىوههوٍرٍكاوی جر صٍربڕی َههضێك صٍهگی صروعخییه،
صەكاث.
()06
كه بهصهرٍجای پهیىٍهضیكرصوی بهصٍوروبهرٍوٍ صاصٍهرێذ .
.4مىضاڵ پێىیضتی بەصەصخگیرۆیی جێگەیغخىوان َەیە لە
چهمكی (گهعهی زمان) ،واجه :گهورٍبىون و ههعىهماكرصن
پرۆصەی جێگەیغتن لەماها.
لهصهر بىهمایهكی َهبىو ،زیاجر زاراوٍكه لهبىاری صٍروهساهیضا
.5بیركرصهەوەی مىضاڵ و گەورەكان لەیەكضی حیاوازن،
بهكارصٍَێنرێذ و حهزذ صٍكاجهوٍ لهصهر َۆكاری
مىضاڵەكان بیركرصهەوەیان لەصەر ئاصتی گەعەكرصهیان بىهیاص
الصیكرصههوٍ و فێربىون له زماهضاَ ،هرچی چهمكی (فێربىووی
صەهێن.
صروصخكرصوی بیرۆكە لەَسری مىضاڵ و پەی
كاوی جری مرۆڤ
وعخهێگەی
لە
صەبێذ
ڕٍ
له
وعدێك
بەڵكى
گەورەكان،
ڕٍ
ك
وٍ
زمان
جێگەیغخنی
،
یغه
)
زمان
بەپێی
عیكرصهەوەی
لەڕێگەی
بچێنریذ
مىضاڵضا
لەعەكڵی
بیرۆكەیەك
هاكرێذ
.6
ڕ
صٍبیيێذ ،كه مىضاڵ له ڕێگهی چاولێكهری و صهرهجضاوی
.7گفخىگۆ لەگەڵ مىضاڵ صەبێذ لەصەر بىەمای وەرگرجً و
()07
صٍوروبهروٍ ڕۆژبهڕۆژ فێریضٍبێذ َ ،هروٍَا (وەرگرجنی زمان)
بەزغین بێذ.
پرۆصەیەكی هاَەصخییە ،كە جیایضا جاك لە َەلىمەرحێكی
.8هاكرێذ صوو َەڵىێضتی َاوعێىە لەیەك كاجضا بۆ فێركرصوی
صروعدیضا؛ فێری زماوی صایكی صەبێذ ،بێ ئەوەی صرك بەمە
مىضاڵ بسرێخەڕوو.
بكاث و بەبێ ئەوەی ئەزمىووی فێركرصهێكی جایبەث و پالن بۆ
ب -پێىەرەماوی بەڕێىەبردوی فیدراڵی بۆ ئامرازەماوی
صاڕێژراو ببیىێذ ،كە صەڵێین وەرگرجً مەبەصخمان وەرگرجنی
پەیىەهدینردن ( )FCCلە لەالیەن لۆهگرێس ی
زماهە الی مىاڵ ،بەبێ ئەوەی یاصای ڕێسماوی و ڕێگاكاوی
ویالیەثەیەلگرثىوەماوی ئەمەریهاوە بڕیاری لەسەر
()04
فێربىووی زمان بسىێنن؛ وەریضەگرن و فێری صەبً ،بە
دراوە:
پغدبەصتن بەزۆیان و بەو َێز و جىاهایەی كە زىصا
یەلەم :پێىەرەماوی ثایبەت بەوێسحگە ثەلەڤسیۆهییەمان:
پێیبەزغیىن.
.1وێضخگەكان پابەهضن بەپەزغكرصوی بەرهامەی ئاماهجضار
(بهصٍصتهێىاوی زمان) بە ئیىگلیزی پێیضەگىجرێذ(language :
بەمەرحێك ماوەكەیان لەس ێ كاجژمێر زیاجر هەبێـذ لەڕۆژێكضا.
)acquisitionئەو پرۆصەیەیە جیایضا مرۆڤ جىاهای
 .0وێضخگەكان پابەهضن بەپێضاوی زاهیاری صەرەجایی بەصایكان و
پێغىازیكرصن و جێگەیغخنی لەزمان وەرصەگرێذَ ،ەروەك
باوكان بەئاماهجی بەرهامەكان و كاحی پەزغكرصهیان.
جىاهای وەبەرَێىاوی وعە و رصخەی ال پەیضا صەبێذ،
دووەم :پێىەرەماوی ثایبەت بەپڕلردهەوەی پێداویسحییە
بەمەبەصتی لەیەكتر گەیغتن.
سۆزداری و لۆمەاڵیەجی و زاهیىهارییەماوی مىداڵ:
زاراوٍی (بهصٍصتهێىاوی زمان)َ ،ایپۆهیمیكه بهراهبهر به
 .1ئاماهجی صەرەكی پڕكرصهەوەی پێضاویضتی فێركرصن و میضیایی
زماهپژاهضوی مىضاڵ و فێربىووی زماهێكی بیاوی بهكارصێذَ ،هرصوو
بێذ.
صوو
پرۆصهی حیان و
چهمكهكه لهزۆصا َهڵضٍگرێذ ،كه
 .0ماوەی پێغكەعكرصن لە ( )32زىولەك كەمتر هەبێذ.
َاوبهش ی بىهڕٍجیغیان َهیه ،واجه زمان وٍرگرجً به واجا
 .3كاحی پەزغكرصن لەماوەی هێىان كاجژمێر خەوحی بەیاهیان بۆ
گغخییهكهی بهكارصێذ بهراهبهر به وٍرگرجنی زماوی یهكهم/
كاجژمێر ()12ی عەوان بێذ.
()08
فێربىووی زماوی یهكهم.
 .4صەبێذ بەرهامەكان لەكاحی ڕێكسراوصا صووبارە بكرێىەوە.
وەرگرجنی زمان بەعێىەیەكی گغتی زماوی یەكەم صەگرێخەوە،
.5صەبێذ ئەو بەرهاماهەی بۆ مىضاڵ پێغكەظ صەكرێً ،جایبەث
بەصوایضا زماوی صووەم و صێیەم صێذ ،چ الی مىاڵ و چ الی
بً بە فێركرصوی مىضاڵ.
كەصاوی پێگەیغخىو ،كهواجه :مىضاڵ لهصهرٍجاصا زماوی صٍپژێذ
و له ڕێگهی الصایكرصن و وٍرگرجنی زمان لهصٍوروبهرییهوٍ فێری
دووەم :ڕۆڵی فیلم-مارثۆن لەوەرگرثً و گەصەی زمان لەالی
زمان صٍبێذ و َهمىو ئهواههظ كۆهاغ بە كۆهاغ ڕووصٍصٍن و
مىداڵ.
گهعهی زماهیی لێضٍكهوێخهوٍ ،ئهگهرچی بهگغتی َهمىو
 دەروازەیەك لەبارەی وەرگرثنی زمان:
پرۆصهكان جهواوكهر و جێههڵكێص ی یهكترن ،بهاڵم ئهگهر
له زماوی كىرصیضا بهراهبهر به زاراوٍ ئیىگلیزییهكاوی ( Language
َههضێك ورصجر بیىهوٍ لهم جىێژیىهوٍیهماهضا ئهوٍی
Development –First language Learning- Language
مهبهصخماهه َههگاوٍصهرٍجاییهكاوی زمان پژان هییه ،چىهكه
 )Acquisitionچههض زاراوٍیهك بهكارَاجىوٍ ،لهواهه(:زمان
كىو
صوو
مغخهی
مىضااڵوی جهمهن ( )صاڵ بهصهرٍوٍ ،وٍ
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جىیژیىهوٍكه وەرگیراون ،زۆرجر مهبهصخمان له وٍرگرجنی زمان،
فێربىون و گهعهی زماهه.

له ئههجامی ورصبىوههوٍ له هاوٍڕۆكی ئهو جیۆریاههی كه لهصهرٍوٍ باصماهكرص ،صٍكرێذ بگىجر
َهبێذَ ،هروٍكىو چۆن بهپێی جیۆری صركپێكرصن ئاماصٍیی
مىضاڵ ڕۆڵی َهیه بۆ فێربىون .بۆیه صٍجىاهین بڵێین :لهم
جىێژیىهوٍیهصا پغذ بهَهمىو جیۆرٍكان بهصتراوٍ.

 ثيۆرهماوى بهدهستهێىاوی زمان لەالی مىداڵ:
پضپۆران باصیان لەچەهضیً ڕێگە بۆ فێربىووی زمان الی مىضاڵ
كرصووە و چەهض جُۆرێكى حیاحیان بۆ ئەو مەبەصخە
صەصدىیغاهكرصووە ،لەزىارەوە بەكىرحی صیارجریً جُۆرو و
كرۆكی َەر یەكەیان بەپىزتی صەزەیىەڕوو.

-

 گەصەی زمان الی مىداڵی ثەمەن ( )6-9ساڵ.
گەعەی زماوی لەالی مىضاڵ بەعێكی گرهگە لەگەعەی
عەكڵیَ ،اوكاری صەكاث لەگەعەی مەعریفی ،چىهكە زمان
پەیىەصخە بە بیركرصهەوەوە )34(.لەگەڵ ئەوەعضا زمان ڕوویەكە
لەڕووكارەكاوی گەعەی عەكڵی و ئامرازێكی گرهگە لەئامرازەكاوی
 -1جُۆري ڕٍفخاریُهكان ( )09(:)Behaviorism Theoryئهم
بیركرصهەوە ،جەمەوی مىضاڵی باعتریً جەمەهە بۆ فێربىون و
جُۆرٍُه حُاوازٍُهكى چۆهاًهحى لههێىان مرۆڤ و
ڵ
صەوڵەمەهضكرصوی الیەوی زماوی ،مىضاڵ َەو صەصاث لەو
گُاهلهبهرصا هاكاث ،جهنها الًههه بُنراوٍكاوى بىوههوٍر
كضاهە جێبگاث كە لەجاكەكاوی صەوروبەریەوە صەیبیضخێذ،
لهبهرچاوصٍگرێذ و له فێربىووى زمان صٍكۆڵێخهوٍ ،وٍك
پرۆصەی جێگەیغتن صوای گىزارعتی صروصتی زماوی صێذ،
َهر ڕٍفخارێكى صٍرٍكى َاوعێىٍي َهمىو ڕٍفخارٍ
مىضاڵ َەوڵ صەصاث ئەو گىزارعذ و ماهایاهەی پێی صەگاث
صاًىهمُكُُهكاوى صًكهي مرۆڤ ،بهپێی ئهم كىجابساههیە
پێكەوەیان گرێ بضاث و ڕصخەیەكی لێ صروصذ بكاث كە ماهاصار
س ێ حۆر فێربىون حُاكراوٍجهوٍ ئهواهِػ:
بێذ .گەعەی زماوی مىضاڵ لەو جەمەهەصا بەوەهاصراوە كە زۆر
فێربىووى كۆمهاڵًهحى :كه جُۆري الصاًكرصههوٍ صٍگرێخهوٍو
زێرایە لەڕووی صەربڕیً و جێگەیغدىەوەَ ،ەر لەم كۆهاػەصا؛
لهزمان صٍكۆڵێخهوٍ ،وٍكىو صابىوههرێذ.
مىضاڵ زۆرجریً ڕێژە لە وعە و جێگەیغتن لەماهاكاهیان و
فێربىووى مهرجى كالصُكى :پێیىاًه فێربىووى زمان له ڕێگهي
پێكەوەگرێضاهیان لە ڕصخەیەكی ماهاصار فێرصەبێذ .گىماوی
وروژێىهرو وٍاڵمضاههوًٍه ،كه زۆي له كارٍكاوى واحضً و
جێضاهیە بەبەركەوجنی مىضااڵن لەگەڵ ئامرازەكاوی ڕاگەیاهضن،
بلۆمفُڵض صٍبُيێخهوٍ.
()35
الیەوی گەعەی زماوی چاالكتر صەبێذ.
فێربىووى مهرجى هىاهضوى /ئهزمىهبههضكارَى :پێیىاًه فێربىووى
صەرچاوە زاوضخییەكان باش لەوەصەكەن گەعەی زمان لەالی
زمان له ڕێگهي َهوڵضان و َهڵهكرصههوٍ صٍبێذ،
مىضاڵ بەچەهض كۆهاػێكضا جێپەڕ صەبێذ ،لەواهە )36(:كۆهاغی
پاصاعخكرصهِػ ڕۆڵى گرهگ صٍبُيێذ .لەالیەن زاها (صكیىەر –
یەكەم :گریان ،لەم جەمەهەصا؛ مىضاڵ گریان ،وەك ئامرازێك بۆ
 )Skinnerصاهراوە ،الًههگراوى ئهم جُۆرٍ وٍرگرجنی زمان
پڕكرصهەوە و صاواكرصوی پێضاویضدیەكاوی بەكارصەَێىێذ .كۆهاغی
صٍگهڕێيىهوٍ بۆ فێربىووى جاك بهَۆي ژٍىگهي صٍوروبهرٍوٍ له
صووەم :گڕوگاڵ ،مىضاڵ َەهضێك صەهگ صەرصەكاث ،لەڕێگەیەوە
ڕێگهي كرصاري (الخعسٍس) واجه( :پاڵپغتی) ،كه صاًكان و باوكان
كارصاهەوەی صەوروبەرەكەی صەزاهێذ .كۆهاغی صێیەم:
له ڕێگهي صووبارٍكرصههوٍي ئهو وعهًه الي مىضاڵهكه
()32
السایینردهەوە ،لەم كۆهاػەصا مىضاڵ الصایی صەهگی
پخهوصٍكهن.
صەوروبەرەكاوی صەكاجەوە بەو ئاماهجەی بگاث بەوان .كۆهاغی
 -0ثيۆري عهقڵگهرايى ( :)Rationalism Theoryجُۆري
چىارەم :هێما ،مىضاڵ لەئاماژە و َێماكان جێضەگاث پێػ
زماوی زۆڕصك (الفطریت)ش ی پێضٍڵێن،ئهم جُۆرٍ لەالیەن
ئەوەی لەزمان جێبگاث و بەكاری بهێىێذ.
زاها ( )Chomskyپغدیىاوی لێضەكرێذ ،بهپێی ئهم جُۆرٍ
ئەگەر صەرهج بضەیً لەكۆهاغی باخچەی مىضااڵن گەعەیەكی
مىضاڵ كه لهصاًكضٍبێذ ئاماصٍَى جێضایە بۆ وٍرگرجنی
زۆر زێرا لە فەرَەهگی زماوی مىضاڵ صروصذ صەبێذَ :ەڵکغان
زاهُاري و لهواههظ زمانَ ،هروٍَا صٍڵێذ ئهوٍ
بەڕێژەی وەرگرجنی وعەكان ،بۆهمىوهە َەهضێك :لەجىێژیىەوەكان
مىضاڵهكه زۆٍهحى كه صاَێىان صٍكاث له وعهكان و
ئاماژە بۆ ئەوەصەكەن مىضاڵ جا جەمەوی س ێ صاڵی)886( ،
جێگهٌغتن له صٍربڕٍىهكان جههاههث ئهگهر وعهكه هىێػ
لەیاصگهی َهڵضٍگیرێذ( ،لە جەمەوی چىار صاڵیضا  1542وعە
()31
بێذ.
فێرصەبێذ ،لە پێىج صاڵیضا ،ژمارەی وعەکان لە یاصگەی
بیرۆكهی ئهو جیۆرٍوٍ لهوٍوٍ صهرچاوٍی گرجىوٍ كه :زمان بهجىهضي بهصتراوٍ به مرۆڤهوٍَ ،هڵبهث زمان به ماها گغخُِهكهي ،ههك زماهێكى جاًبهحى ) )LADكه پێكهاجى
مىضاڵضا صەگەهە  0270وعە .ئەو ماوەیە بەوە هاصراوە كە
 -3ثيۆري درلپێنردن /مەعریفی (:)Cognitive Theory
مىضاڵ گەعەی زماوی زۆر چاالكاهەیە بەجایبەث لە
بهپێی ئهم جُۆرٍُه زمان وٍرگرجً برٍدُه له گهعهكرصوى
كۆجاییەكاهیضا ،كە ژمارەی وعە َهڵگیراوٍكان لە مێغكیضا
جىاوضتی زماهیی ،واجه :زمان له ئههجامى كارلێك و كارٍگهري
صەگەهە زیاجر لە َهزار هاو و فرمان و پیذ ،لەجەمەوی س ێ
هێىان جىاوضذ ،ئاماصٍَى مىضاڵ و ژٍىگهي كۆمهاڵًهحى
صاڵیضا ژمارەكان زۆر زیاجر صەبً و مىضاڵ َەوڵ بۆ فێربىووی
صروصخضٍبێذ و زٍاجر پرۆصهًهكى صاَێىهراههًه ،وٍك لهوٍي
ڕیسماوی زمان صەصاث ،بۆ همىوهە فێربىووی جاك و كۆ ،جا
كارێكى َهڵهُىجان بێذ ،وٍك جُۆرٍُهكهي چۆمضكى ئاماژٍي
لەڕصخەیەكی جەواوصا بەكاریبهێىێذ ،لەجەمەوی چىار صاڵیضا
بۆ صٍكاث .له گرهگترًً ئهو جُۆراههي كه لهم كىجابساهه
ئیضی جىاهای زماوی ئەوەی لەال صروصذ صەبێذ لەگەڵ لەزۆی
()33
ڕێچكهي گرجىوٍ جُۆرٍُهكهي (پُاحه – ً )Piagetه.
گەورەجر بكەوێخە گفخىگۆ و وەاڵمضاهەوە ،بەعێىەیەکی صاصە
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پەصنی وێىە صەکاثَ ،ەروەَا لەجەمەوی پێىج صاڵیضا حیاوازی
ئەو كۆهاػاهەی مىضاڵ بۆ فێربىووی زمان پێیضا جێپەڕصەبێذ
لەَەمىو حیهان وەك یەكە ،مىضاڵێك لەجەمەهێكضا فێری
لەهێىان حۆری پیخەكاهیػ صەكاث لەصروصخكرصوی ڕصخەصا.
ی
صەربڕینی پیخەكان و لەجەمەهێكی جرصا فێر وعەكان و
یەكێك لەزاهاكان لەجىێژیىەوەیەكیضا باش لەوەصەكاث (-54
صروصخکرصوی ڕصخە صەبێذ ،بەاڵم صەبێذ بساهین مىضااڵن
)%62ی ئەو وعاهەی مىضاڵ لەجەمەوی ()5-3صاڵ
()40
لەجەمەوی یەك صاڵیضا لەگەعەی زماهیضا ،وەك یەك هین:
بەکاریاهضەَێىێذ ،ئەو وعاهەن كە جایبەجً بتزىصی زۆی ،لەو
ئهگهرچى مىضااڵن زمان له صٍوروبهرٍوٍ وٍرصٍگرن و
جەمەهەظ بەصەرەوە بەجایبەث لە ()6-5صاڵ ئەو وعاهە
()37
بهكارٍضٍَێنن بهبێ ئهوٍي بساهً رێسمان و ًاصا و ڕَضاي ئهم
بەكارصەَێىێذ كە پەیىەصتن بەكۆمەڵ و صەوروبەرەكەی.
زماهه چُه ،بهاڵم زۆرحار لهبهكارَێىاوى حێىاوٍكان و هاصِىهوٍ
و حُاكرصههوٍي هاو ،ئاوٍڵىاو و كرصارَ ..خض ،جێكهڵهُُتك
 ڕههگداههوهي ماريگهري فيلم مارثۆن له ئاسحهماوى زمان
صروصخضٍبێذ الًان ،لێرٍصا ڕووبهرووي پرصُارێك صٍبِىهوٍ
الي مىداڵ:
ئهوَػ( :مىضااڵن چۆن فێري صٍربرٍنی ڕصخهي گىهجاو و جهواو
یەلەم :له ئاستی دههگ :له هێىان جهمهوى ( )6-3صاڵُضا
صٍبً؟) بۆ وٍاڵمضاههوٍي ئهو پرصُارٍ ،ئاماژٍ به س ێ بۆچىون
صٍزگاي صٍهگیی مىضاڵ گۆڕاهێكى بهرچاو بهزۆٍهوٍ صٍبُيێذ،
()43
صٍكهًً ،ئهواهِػ:
(مىضاڵ له لهصاًكبىوهُِهوٍ له كۆهاغى پێغسماهُضا ،وٍك گغذ
بىوههوٍرٍكاوى جر صٍربڕي َههضێك صٍهگى صروعخُِه أ -ژٍىگهي صٍوروبهر مىضاڵ ئاماصٍ صٍكاث و َاوكارَى صٍكاث بۆ
ئهوٍي ئهو رصخاهه بهحىاوى صٍرببڕن و فێرببن ،چۆن ئهو وعاهه به
كهبهصهرٍجاي پهًىٍهضًكرصن بهصٍوروبهرٍوٍ صاصٍهرێذ ،بهالم
گىهجاوي و له حێگاي زۆٍان ڕٍسبكهن ،ئهمهظ له ڕێگاي
ئهو صٍهگه صروعخُِاهه بهعێك هابً له پهًڕٍوي زماوى
چاولێكهري و گىێگرجً و الصاًُكرصههوٍ فێرصٍبً ،بهاڵم ئاًا
صاَاجىوي ،واجه :بهرصٍوام هابً ،گهر بهرصٍوامِػ بً هابىه
رصخهكان وٍكىو وعهكان لهفهرَههگى مێغك جۆمارصٍكرێً و
كهرٍصخهي لێكۆڵُىهوٍي زماههواوى)( )38صواجر صٍهگهكاوى مىضال
َهڵضٍگیرێً؟ ئایا ئهو ڕصخاههي له مێغكضا جۆماركراونَ ،همان
بهپێی گهعهكرصوى جهمهوى گۆڕاهُان بهصهرصا صێذ و گهعه
ئهواههن كه مىضاڵهكه بهكارٍاهضٍَێىێخهوًٍ ،ازىص ڕصخهي هىێً؟
صٍكهن بهعێىًٍهك مىضاڵ َههضێك صٍهگ صٍرصٍبڕێذ
كهپێغتر ههًضٍجىاوى بهحىاوى صٍرٍاهببڕێذ و لهكاحى صٍربڕٍنی ب -بۆچىووى صووٍم پێُىاًه صٍربڕًٍ ورێكسضخنی ڕصخهكاوى زمان
بهعێىٍي صرووصذ و گىهجاو ،پێىَضخه له ڕێگاي فێربىووى
َههضێك وعه صٍهگێك ًان زٍاجر لهصٍهگێك صاهپُاصاهاهێذ،
ڕێسماههوٍ صٍصخهبهربكرێً ،بهاڵم الوازي ئهم بۆچىوهه لهوٍصاًه
ًازىص ئاڵىگۆڕ له حێگاي پِخهكان صٍكاث لهكاحى صٍربڕٍىضا
()39
كه مىضااڵن پێػ ئهوٍي بچىه كىجابساهه ڕصخهكان بهحىاوى
وٍكى (پڕجهكاڵ= پخهكاڵ).
صٍصركێنن و َهڵهظ هاكهن.
دووەم :لەئاصتی ڕصخهصازی و ڕێسمان :لهبهر ئهوٍی ڕێسماوی
گغتی الی مىضاڵ بىووی َهیه بۆیه پێكهێىاههوٍ بۆ مۆرفۆلۆجی ث -بۆچىووى صێُهم پێُىاًه مىضااڵن ئاماصًٍُان جُاصاًه بۆ فێربىون و
وٍرگرجنی زمان و له ڕێگاي گۆێگرجً و جێبُيُكرصوى صٍوروبهرٍوٍ،
صیيخاكضیػ صٍبێذ ،ئهویػ بهو پێیهی ئهو صوو پێكهاجهیه
زماوى صروصذ و گىهجاو و رێسماوى صروصذ فێرصٍبً ،ئهمهظ
زاوٍوی كهرٍصخهو یاصا و ریضای جایبهث به زۆیاهً ،بهاڵم
كهوجىوٍجه صهر ئهوٍي جا چ ئاصدێك ئهو مىضااڵهه گىێُان له
صٍبێذ صهرهجی ئهوٍ بضرێذ كه لێكضاههوٍی هیغاهه و صیمای
زماوى پاراو صروصخضٍبێذ ،بهوپێُهي فُلم كارجۆن بهعێكى كاراًه
فۆهیمهكان له ریگای وعهكاههوٍ وٍرصٍگرێذ و بهرحهصخه
له ژٍىگهي صٍوروبهري مىضاڵ ،ئهوٍي جێبُنی كراوٍ لهالًهن
صٍكاث ،ئهوَػ بهوپێُهي ًهكێك له كۆهاػهكاوى زماهپژان
()42
جىێژٍىهوٍكاوى پێغىو ،مىضااڵن له ڕێگاي صهًركرصوى فُلم
مىضاڵ كۆهاغى ًهك وعهًه.
كارجۆههكاههوٍ جىاهُىٍاهه بهعهئازاوجىهكان و حێىاوٍكان به
گىزارصتی زماوی مىداڵ لەو ثەمەهەدا بە دوو قۆهاغدا ثێپەڕ
))41
ي
ي
گىهجاو و له عىێنی گىهجاو زۆٍان لهڕصخهصا بهكاربهێنن.
دەبێد:
سێیەم :ئاستی واثا :مىضاڵ كه لهصاًكضٍبێذ ئاماصًٍه بۆ
أ :قۆهاغی ڕسحەی لىرت :لەجەمەوی س ێ صاڵیضا
وٍرگرجً و صٍربڕٍنی زمان ،جهنها پێىَضتی به صٍوروبهرێكه كه
عێىٍي
صەصخپێضەكاث ،لهصهرٍجاصا ڕصخهكان له
جُاًضا گىێى له زمان بێذ و وٍرٍبگرێذ ،واجه ئهو زماههي كه
مۆرفۆصُيخاكضً وپاعان بهرٍ بهرٍ صٍبىه رصخەی صاصە و
لهصٍوروبهرٍهحى ئهوٍ وٍرصٍگرێذ و ڕێسماههكهي له مێغكُضا
كىرث كە لە ( )4-3وعە پێكضێً ،ئەم رصخاهە لەڕووی
()44
حێگیرصٍبێذ  ،بهجاًبهث لهم صهرصٍمهصا كه زاهُاري
ڕۆڵبیىین و جێگەیاهضوی بەرامبەر جەواون ،بەاڵم لەرووی
بهعێىًٍهكى زێرا و فراوان له حیهاهضا باڵوصٍبِخهوٍ ،مىضاڵِػ
ڕصخەصازی و ڕیسماهیەوە صروصذ هین.
بهعێكه لهو حیهاههي كه ئامرازٍكاوى راگهًاهضن
ب :قۆهاغی ڕسحەی درێژ :لەجەمەوی چىار صاڵی صەصخپێضەكاث،
ڕصخەكان لە ( )6-4وعە پێكضێذ ،ڕصخەكان جەواو صروصتن،
بەعەكاوی ئاڵۆزن و ورصی لەصەربڕیيیان َەیە.
بهَێز و ڕاصخهوزۆٍان َهًه لهگهڵ جەلەڤسیۆهضا ،لهڕێگاًهوٍ
بهگغتی و جەلەڤسیۆن بهجاًبهحى َۆكارێكى صهرٍكین له
()45
وعه و زاراوٍكان فێرصٍبً.
گىاصدىهوٍ و گهًاهضوى زاهُارٍُهكان ،مىضااڵن ڕۆژاهه پهًىٍهضي
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 -1وعهي بهرحهصخهبً ،وٍك :وعهكاوى( :گۆي زٍوي،
باخچهي ئاژٍاڵنَ...خض).
 -0وعهي واجاَى و ها بهرحهصخه بً ،وٍك( :بیرۆكه،
صٍصدپاكىَ ...خض).

لێكۆڵُىهوٍكاوى پێغىو صٍرٍاهسضخىوٍ كه صٍصخكهوجه
زماهُِهكان له صاهه فهرَههگُُهكاهضا روو له زٍاصبىون صٍكهن،
له هێىان صاڵێك و صاڵێكى صواجري جهمهوى مىضاڵ ،واجه ئهگهر
لهجهمهوى ( )10– 9ماهگُضا ( )12 - 3وعه بضركێىێذ ئهوا
()46
لهجهمهوى ( )36ماهگُضا ئەو ژمارەیە صەگاجە ( )022وعه.
كاجێك فُلم-كارجۆهێك له جەلەڤسیۆهضا بهزماهێكى پاراو
پهزغضٍكرێذ ،ئهوا كارٍگهري لهصهر زماوى مىاڵ
صروصخضٍكاث و بهعێىًٍهكى بهرچاو ئهو مىاڵه فهرَههگى
ئاوٍزَى صٍوڵهمههض صٍبێذ ،چىهكه مىضاڵ بهپێی صروعتی
زۆي ،له كۆهاػهكاوى وٍرگرجنی زماهضا پغذ به ڕێگاي
الصاًكرصههوٍ صٍبهصخێذ لهو عخاههي كه صًٍبِضخێذ ،بهپێی
جىٍژٍىهوًٍهك كه لهالًهنَ( :ۆصخىن ،راًذ ،رٍاكنز و
كیركمان)ٌوٍ ئههجامضراوٍ ،بهبهراورصكرصوى كۆمهڵێك مىضاڵى
جهمهن ( )5-3صاڵ و زضدىه ژێر چاوصێري و جُبُيُكرصن
لهصهرٍان ،ئهوٍ صهإلاێنراوٍ كه جهماعاكرصوى جەلەڤسیۆن و
فُلم كارجۆن كارٍگهري ئهرێنی َهبىوٍ لهصهر صٍصكهوجه
()47
زماهُِهكاهُان.
لهئههجامى ئهو لێكۆڵُىهواههي كه كراون ،صٍركهوجىوٍ لهڕێگاي
جهماعاكرصوى بهرصٍوامى فلُم-كارجۆههوٍ ،مىضااڵن فهرَههگُان
بهعێىًٍهك صٍوڵهمههض صٍبێذ كه جههاههث زۆرحار ئهو وعاهه
پێغتر له هاوزێزاهِغضا بهكارههَێنراون و هىێً ،لە
جەلەڤیزیۆهەوە فێریان صەبێذ و صەیاهضرکێىێذ و بەکاریان
صەَێىێذ ،ئهو وعاههظ صٍكرێذ:

 ئهو هۆماراههی ماریگهرییان لهسهر گهصهی زماوی مىاڵ
ههیه:
ئهو لێكۆڵُىهواههي كه لهصهر مىضاڵ كراون له هێىان كۆمهڵگه
حیاحیاكاوی مرۆڤایهجیضا ئهوٍ صٍرصٍزهن كه كۆهاغی
گهعهكرصوی زمان لههاو َهمىو كۆمهڵگهكان وٍكىو یهكً،
بهاڵم لهگهڵ ئهمهعضا حیاوازی َهیه له هێىان زىصی
مىضاڵهكان له ڕووی چۆهییهجیی گهعهكرصن و ژمارٍی وعه
فهرَههگییهكان كه مىضاڵهكه صٍیاهساهێذ ئهم حیاوازییهظ
صٍگهڕێخهوٍ بۆ چههض َۆكارێك:
 -1ڕاصٍي گهعهكرصوى َۆعهكى و زٍرٍكى مىضاڵ.
()48
 -0ڕٍگهز.
 -3ریسبههضَى مىضاڵ له هێىان زۆعك وبراكاوی.
 -4ژمارٍی ئههضاماوی زێزان.
 -5ئاصتی رۆعيبیری و پیغەی ئەهضاماوی زێزان.
 -6صروعتی پەیىەهضییە زێزاهییەكان.
 -7ئامرازەكاوی ڕاگەیاهضن :ڕۆڵی گرهگیان لە وەرگرجنی
وعە و صەربریً لەالی مىضاڵ َەیە.
 -8چیرۆك و گێراههوٍ.
 -9سێیەم :ثایبەثمەهدییە گضحییەماوی بەرثىێژان
جایبەجمەهضییە گغخییەكاوی بەرجىێژاوی جىێژیىەوەكە صایك و باوكی ئەو مىضااڵهەن كە جهمەهیان لەهێىان ( )6-0صاڵیضایه و مامۆصخان
لەزاهكۆی گەرمیان.
 -0ڕەگەزی بەرثىێژان:
بەرجىێژاوی جىێژیىەوەكە بەپێی (ڕەگەز) صابەظ صەبً بەصەر :ڕێژەی ( )%39.4هێر و ڕێژەی ( .)%62.6بڕواهەی زغخەی (.)1
خضحەی ( :)0ڕەگەزی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان ڕوون دەماثەوە.
پلەمان
%
ژمارە
ڕەگەز
13
02
33

39.4
62.6
122

صووەم
یەكەم

هێر
مێ
لۆی گضتی:
باری صارسحاوی بەرثىێژان:
بەرجىێژاوی جىێژیىەوەكە لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%122لەڕووی باری عارصخاهییەوە هاوسەردان .بڕواهە زغخەی (.)0
خضحەی ( :)9باری صارسحاوی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان ڕوون دەماثەوە.
پلەمان
%
ژمارە
باری صارسحاوی
هاوسەردار
جیابىەوە

33
-

122
-

یەكەم
صووەم

هاوسەر مردوو

-

-

صووەم

لۆی گضتی

33

122

 -3ژمارەی مىداڵی بەرثىێژان:
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زۆریىەی بەرجىێژان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%40.4صوو مىضاڵی جەمەن ( )6-0صاڵیان َەیە ،لەپلەی صووەم بەڕێژەی ( )%04.0جەنها
یەك مىضاڵیان لەو جەمەهە َەیە و پلەی صێیەمیػ (س ێ مىضاڵ) بەڕێژەی (َ )%01.0اجىوە و پلەی چىارەم و كۆجاییػ (چىار مىضاڵ و
صەرووجر) بەڕێژەی ( )%10.1صێذ .بڕواهە زغخەی (.)3
خضحەی ( :)3ژمارەی مىداڵی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان دەدات.
پلەمان
%
ژمارە
ژمارەی مىداڵ
یەك مىداڵ.
دوو مىداڵ.
س ێ مىداڵ.
چىار مىداڵ و زياثر
لۆی گضتی:

04.0
40.4
01.0
10.1
122

8
14
7
4
33

صووەم
یەكەم
صێیەم
چىارەم

 -4ثەمەوی مىداڵی بەرثىێژان:
زۆریىەی مىضاڵی بەرجىێژان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%18.0جەمەهیان پێىج صاڵ صەبێذ ،پلەی صووەم (پێىج صاڵ و عەظ ماهگ)
بەڕێژەی ( ،)%15.0پلەی صێیەم (صوو صاڵ) بەڕێژەی ( )%10.1و پلەی چىارەم (صوو صاڵ و عەظ ماهگ) بەڕێژەی ( )%9.1و پلەی
پێىجەم و كۆجاییػ (س ێ صااڵن و عەظ ماهگ) بەڕێژەی ( )6.1صێذ .بڕواهە زغخەی (.)4
خضحەی ( :)4ثەمەوی مىداڵی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان دەدات.
پلەمان
%
ژمارە
ثەمەوی مىداڵ
دوو ساڵ
دووساڵ و صەش ماهگ.

4
3

10.1
9.1

صێیەم
چىارەم

س ێ ساڵ.

3

9.1

چىارەم

س ێ ساڵ و صەش ماهگ.

0

6.1

پێىجەم

چىار ساڵ.

4

10.1

صێیەم

چىار ساڵ و صەش ماهگ.

3

9.1

چىارەم

پێىج ساڵ.

6

18.0

یەكەم

پێىج ساڵ و صەش ماهگ.

5

15.0

صووەم

صەش ساڵ.

3

9.1

چىارەم

لۆی گضتی:

33

122

چىارەم :پرالحینىامەی ثىێژیىەوەلە و صینردهەوەی داثا و زاهیارییهمان
جەوەری یەكەم :جەماعاكرصوی فیلم -كارجۆن لەالی مىضااڵن.
 -0ئاستی ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن لەالی مىداڵ.
زۆریىەی مىضاڵی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان كەجەمەهیان لەهێىان ( 6-0صاڵ)صایە ،لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%62.6هەهدێنجار
جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەنَ ،ەروەَا ()%07.3یان لەپلەی صووەم بەعێىەی هەمیضەیی و پلەی صێیەمیغیان بەعێىەی دەگمەن
بەڕێژەی ( )%10.1صێذ .ئەو ئەهجامە پیغاوی صەصاث :حۆری جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەالی مىضااڵن بەپێی كاث و باروصۆر ڕێژەكەی
صەگۆڕێذ و كاجێكی صیاریكراو و ڕێكسراویان بۆ جەماعاكرصن هییە ،صەرباری ئەوەظ ڕاصەی صەیركرصهیان بۆ ئەو بەرَەمە میضیاییە
لەئاصدێكی بەرزصایە .بڕواهە زغخەی (.)5
خضحەی ( :)5ئاستی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن الی مىدااڵن ڕووهدەماثەوە.
%
ژمارە
ئاستی ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن.
هەمیضە

9
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07.3

پلەمان
صێیەم
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هەهدێنجار

02

62.6

یەكەم

بەدەگمەن

4

10.1

صووەم

لۆی گضتی:

33

122

 -9ئامێر و ئامرازی بەمارهاثىو بۆ ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن
ن
زۆریىەی مىاڵی بەرجىێژاوی جىێژیىەوەكە لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%43.85ثەلەڤسیۆ بۆ جەماعاكرصوی
فیلم-كارجۆن بەكارصەَێنن ،پلەی صووەم بەڕێژەی ( )%36.84ئامێری مۆبایل ،لەپلەی صێیەم ثابلێد (ئایپاد) بەڕێژەی (َ ،)12.50ەروەَا
لۆمپیىثەر لەپلەی چىارەم و بەڕێژەی ( ،)%7.21ئامێری یارییە ئەلینترۆهییەمان لەپلەی پێىجەم و بەڕێژەی ( )%1.75و ئامێری ڤیدیۆ س ی
دی و دی ڤی دی ـظ لەپلەی عەعەم و كۆجایی صێذ و َیچ مىضاڵێك بۆ جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن بەكاریىاَێىێذ .لەو ئەهجاماهەوە ڕوون
صەبێخەوە :جەلەڤسیۆن و بەصوایغیضا مۆبایل كاریگەرجریً ئامێر و ئامرازی ڕاگەیاهضن و پەیىەهضیكرصهً بۆ صەیركرصوی فیلم-كارجۆن و ئەوەظ
بۆ ئەو جایبەجمەهضییە حۆربەحۆراهە صەگەڕێخەوە كە لەَەریەك لەو صوو ئامێر و ئامرازەصا َەیەَ ،ەروەَا ئاماژەیە بۆ زۆری جەماعاكرصن و
بەكارَێىاوی َەریەكەیان لەالی مىضااڵن بۆ مەبەصتی حۆراوحۆری جر .بڕواهە زغخەی (.)6
خضحەی ( :)6ئامێر و ئامرازە بەمارهاثىوەمان بۆ ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن الی مىدااڵوی مامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان
دەدات.
*بهرجىێژان بۆیان َهبىوٍ زیاص له بژارصٍیهك َهڵبژێرن.
ئامێر و ئامرازي بەمارهاثىو بۆ ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن.

ژمارە

%

پلەمان

ثەلەڤسیۆن
مۆبایل

05
01

43.85
36.84

یەكەم
صووەم

ثابلێد (ئایپاد)

6

12.50

صێیەم

لۆمپیىثەر

4

7.21

چىارەم

ڤیدیۆ س ی دی و دی ڤی دی

-

-

عەعەم

یارییە ئەلینترۆهییەمان

1

1.75

پێىجەم

لۆی گضتی:
 -3ڕادەی ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن لەڕۆژێندا.
زۆرجرینی مىضااڵوی بەرجىێژاوی جىێژیىەوەكە لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%36.4ڕۆژاهە بۆ ماوەی ()0 –1
كاجژمێر جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەن )%33.3( ،لەپلەی صووەم و س ێ كاجژمێر بۆصەرەوەظ لەپلەی صێیەم و كۆجایی بەڕێژەی ()%32.3
صێذ .بەپێی ئەهجامەكان :مىضااڵن ڕۆژاهە جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەن و ماوەی جەماعاكرصهەكەعیان جاڕاصەیەكی زۆر لەیەكەوە هسیكە و
صەرصەكەوێذ جاڕاصەیەك بەبەرهامە و بەپێی كاجێكی صیاریكراوە .بڕواهە زغخەی( .)7ئەو ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مریم
صمام) ( )49و (هاجر داود ،عائضة رفيس ي)( )52یەكضەگرێخەوە.
خضحەی ( :)7ماوەی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن لەڕۆژێندا الی مىداڵی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان دەدات.
پلەمان
%
ژمارە
ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن لەڕۆژێندا.
57

122

لەمتر لەماثژمێرێو.
( )9 – 0ماثژمێر.

11
10

33.3
36.4

صووەم
یەكەم

س ێ ماثژمێر و زیاثر

12

32.3

صێیەم

لۆی گضتی:

33

122

 -4ماثەماوی ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن الی مىداڵ.
زۆریىەی مىضاڵی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆي گەرمیان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%58.53ماثێهی دیارینراویان بۆ ثەماصالردوی
فیلم-مارثۆن هییە )%19.51( ،پلەی صووەم لەماثژمێر ()01 – 8ی صەو ،)%10.9( ،پلەی صێیەم لە ماثژمێر ()9 – 09ی پاصيیىەڕۆ،
َەروەَا ( )%9.75پلەی چىارەم لەماثژمێر ()5 – 3ی ئێىارە َاجىوە و َیچ مىضاڵێكیػ بەیاهیان پێط ئەوەی بچێد بۆ باخچەی
مىدااڵن جەماعای فیلم-كارجۆن هاكاث .لەو ئەهجاماهەوە ڕوون صەبێخەوە :مىضااڵن لەَەمىو كاجە حیاوازەكان حگە لەبەیاهیان پێػ چىون
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بۆ باخچە جەماعای فیلم-كارجۆن صەكەن ،ئەوەظ ئاماژەیەكی هەرێىییە و كاریگەری زراپ لەصەر ئەرك و كۆعغیان لەبىاری زىێىضن و
پەروەرصەكرصن و بىارەكاوی جری ژیاهیان صەكاث و صەكرێذ ماهای ئەوەش ی لێ بسىێنرێخەوە كەكۆهترۆڵی صایبابیان بۆ بەكارَێىاوی ئامێر و
ئامرازەكاوی ڕاگەیاهضن لەو جەمەهەصا بەصەرەوە هییە ،صەرباری جێكچىووی كاجەكاوی هىوصتن و هاهسىارصن و َەصخان لەزەویان،
صەبێخەَۆی ئەوەش ی بۆ صاَاجىو ڕەهگضاهەوەی لەصەر ڕێسهەگرجً لەكاث و صاهاوی بەرهامە بۆ كار و ئەركەكان لەژیان لەالیان صروصذ بكاث.
بڕواهە زغخەی (.)8
خضحەی ( :)8ماثەماوی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن الی بەرثىێژان لەمىداڵی مامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان دەدات.
*بهرجىێژان بۆیان َهبىوٍ زیاص له بژارصٍیهك َهڵبژێرن.
پلەمان
%
ژمارە
ماثەماوی ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن الی مىدااڵن.
بەیاهیان پێط ئەوەی بچێد بۆ باخچەی مىدااڵن.
ماثژمێر ()9 – 09ی پاصيیىەڕۆ.

5

10.9

پێىجەم
صێیەم

ماثژمێر ()5 – 3ی ئێىارە.

4

9.75

چىارەم

ماثژمێر ()01 – 8ی صەو.

8

19.51

صووەم

ماثێهی دیارینراوی هییە.

04

58.53

یەكەم

لۆی گضتی:

41

122

-5جۆری ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن لەالی مىداڵ.
پلەی یەكەمی مىضاڵی جەمەن ( )6-0صاڵی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%30.27بەثەنها جەماعای فیلم-كارجۆن
صەكەن و لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (هاجر داود ،عائضة رفيس ي) ( )51یەكضەگرێخەوە )%00.64( ،لەپلەی صووەم لەگەڵ برا و
خىصەلەماهیان ،بەڕێژەی ( )%13.02لەپلەی صێیەم لەگەڵ باولیان )%11.30( ،لەپلەی چىارەم لەگەڵ هەمىو ئەهداماوی
خێزاهەماهیانَ ،ەروەَا لەپلەی پێىجەم بەڕێژەی ( )%5.66لەگەڵ لەساوی دینە و عەعەم و كۆجا پلەظ بەڕێژەی ( )%1.88لەگەڵ
هاوڕێهاهیان .بەپێی ئەهجامەكان :مىضااڵن ئارەزووی ئەوەیان َەیە بەجەنها جەماعای فیلم-كارجۆهەكان بكەن ،ئەوەظ بۆ ئەوە صەگەڕێخەوە
كۆهترۆڵیان بەصەرەوە هەبێذ و بغخىاهً لەژیىگەیەكی ئارامتر و صوور لەحەهجاڵی لەپەیام و هاوەڕۆكی فیلمەكان بگەن .بڕواهە زغخەی (.(9
خضحەی ( :)9جۆری ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن الی بەرثىێژان لەمىداڵی مامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان پیضان دەدات.
*بهرجىێژان بۆیان َهبىوٍ زیاص له بژارصٍیهك َهڵبژێرن.
پلەمان
%
ژمارە
جۆری ثەماصالردوی فیلم -مارثۆن.
لەگەڵ دایهی
بەثەنها

7
17

13.02
30.27

صێیەم
یەكەم

لەگەڵ باومی

7

13.02

صێیەم

لەگەڵ برا و خىصنەماهیان

10

00.64

صووەم

لەگەڵ هەمىو ئەهداماوی خێزان

6

11.30

چىارەم

لەگەڵ هاوڕێهاوی

1

1.88

عەعەم

لەساوی دینە

3

5.66

پێىجەم

لۆی گضتی:

53

122

 -6هاوەڕۆمی فیلم -مارثۆوی ثەماصالراو الی مىداڵ.
زۆریىەی مىضاڵی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%33.82جەماعای ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن كە
هاوەڕۆكەكاهیان جایبەجە بە (ئاژەڵ و گیاهلەبەران)،ئەو ئەهجامەظ بەپێی ڕێسبەهضی ،پێچەواهەیە لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مریم
صمام)( )%08.16( ،)50لەپلەی صووەم (فێرماری و پەروەردەیی) ،ئەم ئەهجامەظ بەپێی ڕیسبەهضی گرهگیپێضاوی مىضااڵن بۆ هاوەڕۆكی فیلم-
كارجۆهەكان ،بەجەواوی لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (هاجر داود ،عائضة رفيس ي)()53یەكضەگرێخەوە ،ڕێژەی ( )%11.06لەپلەی صێیەم
(سەرلێص ی) و (سرووصد و دەوروبەر)َ ،ەروەَا پلەی چىارەم بەڕێژەی (( )%9.85صەڕ و جەهگ) ،بەڕێژەی ( )%4.00لەپلەی پێىجەم
(ثرسىاك) و پلەی عەعەم و كۆجاییػ بەڕێژەی ( )%1.42بىاری (وەرزش) .بەپێی ئەو ئەهجاماهە صەرصەكەوێذ :مىضااڵن زیاجر ئارەزووی
جەماعاكرصوی ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن هاوەڕۆكەكاهیان جایبەجە بە بىاری (ئاژەڵ و گیاهلەبەران) پاعان (فێركاری و پەروەرصەیی) ئەوەظ
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ئاماژەیەكی ئەرێيیە ،چىهكە ئەو حۆرە هاوەڕۆكاهە لەگەڵ صهیای مىضااڵن صژ هییە و صەبێخەَۆی ئاراصخەكرصن و پەروەرصەكرصهیان
بەعێىەیەكی صرووصذ .بڕواهە زغخەی (.(12
ی
خضحەی ( :)01هاوەڕۆمی فیلم-مارثۆوى ثەماصالراو الی بەرثىێژان لەمىدااڵوی مامۆسحایاوی زاهنۆ گەرمیان دەخاثەڕوو.
*بهرجىێژان بۆیان َهبىوٍ زیاص له بژارصٍیهك َهڵبژێرن.
پلەمان
%
ژمارە
هاوەڕۆمی فیلم -مارثۆوی ثەماصالراو.
سەرلێص ی
ثرسىاك

8
3

11.06
4.00

صێیەم
پێىجەم

وەرزش ی

1

1.42

عەعەم

ئاژەڵ و گیاهلەبەران

04

33.82

یەكەم

صەڕ و جەهگ

7

9.85

چىارەم

فێرماری و پەروەردەیی

02

08.16

صووەم

سروصد و دەوروبەر

8

11.06

صێیەم

لۆی گضتی:

71

122

 -7زماوی فیلم-مارثۆوی ثەماصالراو الی مىدااڵن.
زۆریىەی مىضاڵی بەرجىێژان لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%38.18جەماعای ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن كە بە (زماوی لىردی) پەزػ
صەكرێً ،پلەی صووەم بەڕێژەی ( )%36.36بە(زماوی ئیىگلیزی) ،پلەی صێیەم بەڕێژەی ( )%01.81بە(زماوی عەرەبی) و پلەی چىارٍمیػ
زماهەكاوی( :فارس ی) و (ثىرمی) بەڕێژەی ( )%1.81بۆ َەریەكەیان .لەو ئەهجامەوە ڕوون صەبێخەوە :صەرباری ئەوەی زماوی زۆربەی فیلم-
كارجۆهە جەماعاكراوەكان الی مىضااڵن بریدیە لەزماوی كىرصی ،بەاڵم ڕێژەی ئەواهەش ی بەزماهە بیاهییەكان بەجایبەث ئیىگلیزی جەماعاصەكرێً
لەئاصدێكی بەرزصایەَ .ەریەك لەواهەظ ئاماژەن بۆئەوەیَ :ێغخا ئاصتی بەرَەمهێىاوی فیلم-كارجۆن بەزماوی كىرصی یازىص وەرگێڕاوی
لەزماهەكاوی جر بەراورص بە ڕێژەی ئەو فیلم-كارجۆهاهەی بەزماهە بیاهییەكان بەرَەم صەَێنرێً لەئاصدێكی هسمضایەَ ،ەروەَا لەگەڵ
بەرزبىوهەوەی ڕاصەی بەكارَێىاوی ئامێر و ئامرازە جەكىەلۆژییەكان و گرهگیضان بەفێربىووی زماوی ئیىگلیزی لەالیەن مىضااڵن ،ئاصتی
جەماعاكرصوی بەرَەمە میضیاییەكاوی جایبەث بەمىضااڵهیػ بەجایبەث فیلم-كارجۆن بەزماوی ئیىگلیزی بەرزصەبێخەوە .بڕواهە زغخەی (.)11
خضحەی ( :)00زماوی فیلم-مارثۆهە ثەماصالراو الی مىداڵی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان ڕوون دەماثەوە.
*بهرجىێژان بۆیان َهبىوٍ زیاص له بژارصٍیهك َهڵبژێرن.
پلەمان
%
ژمارە
زماوی فیلم -مارثۆوی ثەماصالراو.
زماوی لىردی
زماوی عەرەبی

01
10

38.18
01.81

یەكەم
صێیەم

زماوی ئیىگلیزی

02

36.36

صووەم

زماوی فارس ی

1

1.81

چىارەم

زماوی ثىرمی

1

1.81

چىارەم

لۆی گضتی:

55

122

 -8زاری بەمارهاثىو لە فیلم -مارثۆهە ثەماصالراوەمان.
زۆریىەی مىضااڵوی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان لە پلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%78.8جەماعای ئەو فیلم كارجۆهاهە صەكەن كە
لەهێى زماوی كىرصیضا ،زاری ئازاوجيیان (َەرصووكیان :فەرمی و هاوچەیی)ـە ،ئەوەظ پیچەواهەیە لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مريم
صمام)( )54كە مىضااڵن بەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%122خەز بەجەماعاكرصوی ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن كە زماوی باڵوكرصهەوەیان جەنها
زماوی (صخاهضارص – فەرمییە)َ .ەروەَا لەپلەی صووەم (فەرمی) بەڕێژەی ( )%01.0و لەپلەی صێیەمیػ َیچ مىضاڵێك جەماعای ئەو فیلم
كارجۆهاهە هاكاث كە زاری باڵوكرصهەوەیان بەجەنها (هاوچەیی)ـً .لەو ئەهجامەوە ڕوون صەبێخەوە :بەكارَێىاوی ئەو زارەی كە زاری ئازاوجنی
مىضااڵهە بۆ بەرَەمهێىان و باڵوكرصهەوەی فیلم-كارجۆن كاریگەری زۆری لەصەر ڕاصەی جەماعاكرصوی لەالیەن مىضااڵن َەیە .بڕواهە زغخەی
(.)10
زغخەی ( :)10زاری فیلم كارجۆهە كىرصییە جەماعاكراوەكاوی الی مىضااڵوی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان پیغان صەصاث.
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زاری فیلم -مارثۆوی ثەماصالراو.

ژمارە

%

پلەمان

فەرمی
هاوچەیی

7
-

01.0
-

صووەم
صێیەم

هەردوولیان

06

78.8

یەكەم

لۆی گضتی:

33

122

ثەوەری دووەم :ماریگەریی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن لەسەر گەصەی زمان الی مىداڵ.
زۆریىەی بەعضاربىواوی ڕاپێىیىامەی جىێژیىەوەكە بەحیا و بەڕێژەی ( )%40.4كە لەپلەی یەكەم و صووەمضا صێً( ،جەواو لەگەڵ ئەوەصان) و
(لەگەڵ ئەوەصان) كە( :فیلم-مارثۆن ماریگەری لەسەر وەرگرثنی وصە لەالی مىداڵەماهیان هەبىوە) .بەپێی ئەو ئەهجامە بەصەصتهاجىواهە:
فیلم-كارجۆن لەو بەرَەمە میضیاییە گرهگاهەیە كە مىضااڵن صەجىاهً لەڕێگەی جەماعاكرصهیەوە ،وعەی هىێ لەبارەی زمان وەرگرن و فێری
ببن ،ئەوەظ یارمەجیضەرێكی گرهگە بۆ فێربىووی زمان لەالیان و بەَێزكرصن و صەوڵەمەهضبىووی فەرَەهگی عەكڵیان لەبارەی زماوی
بەكارَاجىو لەبەكارَێىاوی فیلم-كارجۆن ـی جەماعاكراو .ئەو ئەهجامەظ لەگەڵ ئەو ئەهجاماهە یەكضەگرێخەوە كە جىێژیىەوەی َەریەك
لەجىێژەران( :مریم صمام)( )55و (مجلي محمد أحمد لريري)( )56پێی گەیغخىوە.
زۆریىەی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%47.09كەلەپلەی یەكەمضا صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان و (دەبینن مىداڵەماهیان ئەو وصە
و دەربڕیىاهە دووبارە دەلەهەوە لە لە ثەماصالردوی فیلم-مارثۆهەوە وەریدەگرن) ،ڕێژەی (ٌ)%33.3ػ جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان.
ئەو ئەهجامەظ صەریضەزاث :فیلم-كارجۆن كاریگەری زۆری لەصەر فێركرصوی وعە و صەربڕینی هىێ لەالی مىضااڵن َەیە .ئەو ئەهجامەظ
لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مریم صمام)( )57یەكضەگرێخەوە.
زۆریىەی همىوهەی جىێژیىەوەكە بەرێژەی ( )%39.4كە لەپلەی یەكەمضا صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان كە( :ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن
مىداڵەلەیاوی فێری دەربڕینی ڕسحەی ثەواو لردووە) .ئەو ئەهجامەظ صەرزەری ئەوەیە :صەیركرصوی فیلم-كارجۆن كاریگەری زۆری َەیە
لەصەر ئەوەی مىضااڵن فێربكاث گەعە بەفێربىووی زمان بضەن و لەبڕگە بڕگە و وعە بە وعەوە فێربً ڕصخەی جەواو صروصدبكەن و لەڕووی
پێگەیغخنی زماهیەوە بچىە كۆهاػێكی گەعەكرصوو جرەوە.
لەپلەی یەكەمضا ،زۆریىەی بەعضاربىواوی ڕاپێىی جىێژیىەوەكە بەڕێژەی ( )%40.4صڵىیا هیىلەوەی(:ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن،
مىداڵەلەیاوی فێرلردبێد ،بساهێد ثافەماوی زمان بەدروستی بەماربهێىێد و لێنیان جیابهاثەوە) ،ڕێژەی ( )%04.0جەواو لەگەڵیضان،
( )%04.0لەپلەی صێیەم لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .لەوەوە ڕوون صەبێخەوە :مىضااڵن بەَۆی كاریگەرییەكاوی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن
ـەوە ،فێرصەبً و صەزاهً جافەكاوی زمان بەصروصتی بەكاربهێنن و لێكیان حیابكەهەوە.
زۆریىەی بەعضاربىواوی ڕاپێىی جىێژیىەوەكە كە بەپلەی یەكە صێذ ،بەڕێژەی ( )%33.3جەواو لەگەڵ ئەوەصان كە( :سەیرلردوی فیلم-
مارثۆن مىداڵەلەیاوی فێرلردووە ،ڕسحەی پرسیار ،هەرێ ،سەرسىڕمان و داخىازی دروسخبهات) ،پلەی صووەمیػ بەڕێژەی ()%32.3
صیضان لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .ئەو ئەهجامەظ صەرزەری ئەوەیە :پەیىەهضی بەَێز لەهێىان جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەالی مىضاڵ
لەگەڵ ئاعىابىون و فێربىون بەچۆهیەحی صروصذ بەكارَێىاوی حۆرەكاوی ڕصخە لەزماهضا َەیە و َەر ئەو جەماعاكرصهەی فیلم-كارجۆن ڕۆڵی
لەوەصا َەبىوە كە مىضااڵن بخىاهً ڕصخەی پرصیار ،هەرێ ،صەرصىڕمان و صازىازی صروصدبكەن .ئەم ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی
جىێژیىەوەی (مجلی محمد أحمد لریري)( )58یەكضەگرێخەوە.
زۆریىەی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان كە مىضااڵوی جەمەن ( 6-0صاڵ)یان َەیە ،بەڕێژەی ( ،)%36.4كە لەپلەی یەكەمضا
صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان(:ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،بىوەثەهۆی درووسخبىوی پاراوی لەئاخاوثً دەربڕینی دەهگەماوی زمان بەدروسحیی-
لەالی مىداڵەماهیان) ،پلەی صووەمیػ بەڕێژەی ( )%33.3صیضان جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .ئەو ئەهجامەظ پیغاوی صەصاث:
صەیركرصوی فیلم-كارجۆن لەالیەن مىضااڵن ـەوە كاریگەری َەیە لەصەر ئەوەی فێری پاراوای لەئازاوجً بەعێىەیەكی صروصذ ببن بەجایبەث
لەڕووی صەربڕینی صەهگەكاوی زمان بەصروصخیی.
ن
ی
پلەی یەكەمی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆ گەرمیان ،بەڕێژەی ( ،)%45.5لەگەڵ ئەوەصان( :لە فیلم-مارثۆ ـەوە ،مىداڵەماهیان
فێربىوە السایی زمان و دەربڕینی مارەلحەری هاو فیلم-مارثۆهەمان بهاثەوە) ،ڕێژەی ( )%39.4یػ كە لەپلەی صووەمضا صێً ،جەواو لەگەڵ
ئەوەصان .ئەو ئەهجامەظ صەریضەزاث :فیلم-كارجۆن كاریگەری زۆری َەیە لەصەر فێركرصوی الصایكرصهەوەی زمان و صەربڕینی كارەكخەری هاو
بەرَەمان لەالی مىضااڵن .ئەم ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (بىدربالة سهام)()59یەكضەگرێخەوە.
زۆریىەی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان ،بەڕێژەی ( ،)%33.3كە لەپلەی یەكەم صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان( :ثەماصالردوی فیلم-
مارثۆن ،بىوەثەهۆی ئەوەی مىداڵەلەیان ڕۆژ دوای ڕۆژ ڕسحەی هىێ دروسخبهات لە پێضتر هەیساهیىە) ،پلەی صووەمیػ بەڕێژەی
( )%32.3جەواو لەگەڵ ئەوەصان .بەپێی ئەو ئەهجامەظ :بەرصەوامی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەالیەن مىضااڵن ،ڕۆژ صوای ڕۆژ فێری
صروصخكرصوی َەهضێك ڕصخەیان لەزمان صەكاث كە پێغتر هەیاهساهیىە .ئەوەظ صەرزەری ئەوەیە ڕاصەی گەعەی زماوی الی مىضاڵ لەڕێگەی
بەرَەمە میضیاییەكاوی جایبەث بەمىضااڵن ،پەیىەهضی َەیە بەڕاصەی جەماعاكرصوی بەرَەمەكان و بەرصەوام بىون لەصەری.
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پلەی یەكەمی بەرجىێژان ،بەڕێژەی ( ،)%07.3صڵىیاهین ،لەوەی كە( :ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەیاوی فێرلردبێد ،لەڕێگەی
وێىەلێضاهەوە گىزارصد لە هاخی خۆی بهات)َ ،ەرچی پلەی صووەم و صێیەم بەحیا و بەڕێژەی (( )%04.0جەواو لەگەڵ ئەوەصان) و
(لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان) .بەگەڕاهەوە بۆ ئەهجامەكاوی پلەی صووەم و صێیەم ،صەرصەكەوێذ :صەیركرصوی فیلم-كارجۆن مىضااڵن فێرصەكاث،
بخىاهً فێری كاری وێىەكێغان ببن و لەو ڕێگەیەعەوە گىزارعذ لەهاخی زۆیان بكەن و بەعێىەی وێىە صەریببڕن.
زۆریىەی همىوهەی جىێژیىەوەكە بەڕێژەی ( )%48.5كە لەپلەی یەكەم صێذ ،جەواو لەگەڵ ئەوەصان ،كە(:ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن،
مىداڵەلەیاوی بەهاسیىەوە و لێنجیالردهەوەی ڕەهگەمان ئاصىالردووە) .ئەو ئەهجامە پیغاوی صەصاث :صەیركرصوی فیلم-كارجۆن كاریگەری
بەَێزی َەیە لەهاصاهضوی ڕەهگە حیاوازەكان بەمىضااڵن و َەر لەو ڕێگەیەعەوە ئەو جىاهایەی لەال صروصذ صەبێذ كە بخىاهێذ ڕەهگەكان
بەصروصتی لەیەكتری حیابكاجەوە.
ن
زۆریىەی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%45.5كە لەپلەی یەكەمضا صێً ،لەگەڵ ئەوەصان كە(:سەیرلردوی فیلم-مارثۆ  ،هاو و
جۆری ڕەهگەماوی فێری مىداڵەماهیان لردووە) ،پلەی صووەمیػ بەڕێژەی ( )%39.4جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .بەوەظ صەرصەكەوێذ:
مىضااڵن لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆهەوە ،هاوی ڕەهگەكان بەو زماهەی كە بەرَەمەكەی پێ پەزػ صەكرێذ لەگەڵ حۆری ڕەهگەكان
ئاعىا بىون.
زۆرجرینی بەرجىێژان مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%45.5كە لەپلەی یەكەم صێذ ،صڵىیا هین لەوەی(:مىداڵەلەیان لەپاش
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،ثىاهای ڕاسحنردهەوەی ئەو دەربڕیىاهەی الدروسد بىوبێد ،لەپێضتر بەهەڵە بەماریدەهێىان) ،پلەی صووەم
بەڕێژەی ( )%32.3لەگەڵ ئەوەصان و پلەی صێیەمیػ بەڕێژەی ( )%18.0جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .لەو ئەهجامەوە ئەوە بەصیار
صەكەوێذ :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن جاڕاصەیەك كاریگەری َەیە لەصەر ڕاصخكرصهەوەی ئەو صەربڕیىە َەاڵهەی كە مىضااڵن لەپێػ
()62
جەماعاكرصوی لەبىاری زمان بەكاریهێىاون .ئەم ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مجلی محمد أحمد لریري)
یەكضەگرێخەوە.
زۆریىەی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%51.5كە لەپلەی یەكەمضا صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان( :لەئەهجامی ثەماصالردوی فیلم-
مارثۆن ،مىداڵەلەیان ئەو دەربڕیىاهە پاثدەماثەوە ،لەئاماژەن بۆ ڕێس و خۆصەویستی بەرامبەر لەساوی دەوروبەری) .كەواجە :هاوەڕۆكی
ئەو فیلم-كارجۆهاهەی بۆ مىضااڵن پەزػ صەكرێً ،كاریگەری زۆری َەیە لەصەریان لەڕووی الصایكرصهەوە و صووبارەكرصهەوەی صەربڕیىەكاوی
هێى بەرَەمەكان ،بەجایبەث ئەوەهضەی پەیىەهضیضارە بەصەربڕینی ڕێس و زۆعەویضتی بەرامبەر كەصاوی صەوروبەریان.
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( ،)%40.4لەگەڵ ئەوەصان( :لە ئەهجامی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەیان ئەو دەربڕیىاهە
دووپاثدەماثەوە ،لە ئاماژەن بۆ ثىهدوثیژی زارەمی بەرامبەر بەلەساوی دەوروبەریان) .ئەمەظ ئەوە صەصەإلاێىێذ :فیلم-كارجۆن ـی
جەماعاكراو بەپێی حۆری هاوەڕۆكەكەی كاریگەری لەصەر الیەوی زماوی مىضااڵن صاصەهێذ و ئەو هاوەڕۆكاهەی جایبەجً بەجىهضوجیژی زارەكی
بەجایبەث حىێىصان ،مىضاڵ ئاعىا و فێری حۆری ئەو صەربڕاواهە صەكەن كە لەهاوەڕۆكی بەرَەمەكاهەوە صەرصەبڕصرێً.
پلەی یەكەم و صووەمی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەحیا و بەڕێژەی ( ،)%36.4صڵىیا هین و لەگەڵ ئەوەصان كە:
(سەیرلردوی فیلم-مارثۆن ،هاومار بىوە لەچاهدوی خىوی باش لەالی مىداڵەماهیان ،وەك :وەاڵمداهەوەی ساڵولردن ،ڕاسحگۆیی،)..
پلەی صێیەمیػ بەڕێژەی ( )%10.4جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .ئەو ئەهجامەظ پیغاوی صەصاث :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەالیەن
مىضااڵن ،جاڕاصەیەك كاریگەری ئەرێنی َەبىوە لەصەر چاهضوی زىوی باظ لەالیان بەجایبەث وەاڵمضاهەوەی صاڵوكرصن و ڕاصخگۆیی.
پلەی یەكەمی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان ،بەڕێژەی ( ،)%39.4صڵىیاهین ،لەوەی كە( :مىداڵەماهیان لەثەماصالردوی فیلم-
مارثۆهەوە فێری هەهدێو صتی سەرەثایی دەربارەی چیرۆلىىوسین بىوبێد) ،پلەی صووەم بەڕێژەی ()%04.0یػ لەگەڵ ئەو
جێڕواهیىەصان .لەو ئەهجامەوە ڕوون صەبێخەوە :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەجىاهایضایە مىضاڵ فێری َەهضێك عتی صەرەجایی صەربارەی
چیرۆكىىوصین بكاث.
زۆریىەی بەرجىێژان لەمامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( ،)%33.78كە لەپلەی یەكەمضا صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان( :ثەماصالردوی
فیلم-مارثۆن ،بىوەثەهۆی ئەوەی مىداڵەلەیان بحىاهێد گۆراوی هێى فیلم-مارثۆهەمان ئەزبەربهات)َ ،ەروەَا پلەی صووەمیغیان
بەڕێژەی ( )%39.4جەواو لەگەڵ ئەو جێڕواهیىەصان .ئەو ئەهجامە پیغاوی صەصاث :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ئەو جىاهایە لەالی
مىضااڵهضروصذ صەكاث كە بخىاهً جێكضتی گۆراوی هێى بەرَەمەكان ئەزبەر بكەن.ئەم ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (مجلی
محمد أحمد لریري)( )61یەكضەگرێخەوە.
زۆریىەی همىوهەی جىێژیىەوەكەبەڕێژەی ( )%39.4كە لەپلەی یەكەم صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان( :سەیرلردوی فیلم-مارثۆن لەڕاسحنردهەوەی
زماهیدا هاوماری مىداڵەماهیاوی لردووە) .ئەو ئەهجامەظ پیغاوی صەصاث :مىضااڵن ئەگەر لەزێزان یازىص صەوروبەرەوە جىوش ی َەڵەی
زماوی بىوبً ،جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ئەو صەرفەجەیان بۆ صەصخەبەرصەكاث بخىاهً َەڵەكان ڕاصدبكەهەوە.
زۆریىەی بەعضاربىواوی ڕاپێىی جىێژیىەوەكە بەڕێژەی ( )%48.5كە لەپلەی یەكەمضا صێذ ،صڵىیاهین لەوەی( :ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن،
مىداڵەلەیاوی فێری جیالردهەوەی ژمارەی ثاك و لۆ لەیەلتری لردبێد) ،پلەی صووەمیػ بەڕێژەی ( )%32.3لەگەڵ ئەوەصان .بەپێی ئەو
ئەهجاماهە :مىضااڵن لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ـەوە ئەو جىاهایەیان لەالصرووصذ بىوە ،ژمارەكان لەڕووی جاك و كۆ لەیەكضی
حیابكەهەوە.
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زۆریىەی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان بەڕێژەی ( )%39.4بۆ پلەی یەكەم لەگەڵ ئەوەصان و َەمان ڕێژە بۆ پلەی صووەم جەواو لەگەڵ
ئەوەصان كە( :ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،حەز لەگەڕان بەدوای زاهین و پرسیارلردوی الی مىداڵەماهیان دروسحنردووە) .بەپێی ئەو
ئەهجامەظ :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن كاریگەری لەصەر مىضااڵن لەڕووی گەڕان بەعىێً زاهین و پرصیاركرصن صەربارەی ژیىگەی
صەوروبەریان َەبىوە.
زۆریىەی بەعضاربىواوی ڕاپێىی جىێژیىەوەكە بەڕێژەی ( )%33.3كە لەپلەی یەكەم صێذ ،جەواو لەگەڵ ئەوەصان كە( :سەیرلردوی فیلم-
مارثۆن ،مىداڵەلەیاوی فێری الساینردهەوەی دەهگی ئاژەڵەمان و هەورە گرمە و هەهدێو دیاردەی سروصتی لردووە) ،پلەی صووەمیػ
بەڕێژەی ( )%32.3صیضان لەگەڵ ئەوەصان .بەپێی ئەو ئەهجامەظ :جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ئەو جىاهایەی لەالی مىضااڵن صروصخكرصووە،
بخىاهً فێری الصایكرصهەوەی صەهگی ئاژەڵەكان و َەورە گرمە و َەهضێك صیارصەی صروعتی ببن.
ن
زۆریىەی بەرجىێژاوی ڕاپێىیىامەكە بەڕێژەی ( )%40.4كە لەپلەی یەكەم صێذ ،لەگەڵ ئەوەصان كە( :سەیرلردوی فیلم-مارثۆ ،
مىداڵەلەیاهیفێری بەمارهێىاوی هەهدێو ئاماژەی هازماوی لردووە) .بەپێی ئەو ئەهجامەظ :مىضااڵن لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن
ـەوە ،صەرباری گەعەی زماوی لەڕووە حۆراوحۆرەكاهەوە ،جىاهای فێربىووی بەكارَێىاوی َەهضێك ئاماژەی هازماهیغیان لەال صروصذ صەبێذ.
بڕواهە زغخەی ( .)13ئەم ئەهجامەظ لەگەڵ ئەهجامەكاوی جىێژیىەوەی (هیثم مىصىر عبدالقادر عبىدە)( )60جەریبە.
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خضحەی ( :)03ماریگەریی ثەماصالردوی فیلم مارثۆن لەسەر گەصەی زمان الی مىداڵی بەرثىێژان لەمامۆسحایاوی زاهنۆی گەرمیان ڕوون دەماثەوە.
ثەواو لەگەڵیدام

بڕگەمان

ژ
14
فیلم-مارثۆن ماریگەری لەسەر وەرگرثنی وصە لەالی مىداڵەلەم هەبىوە.
11
دەبیىم مىداڵەلەم ئەو وصە و دەربڕیىاهە دووبارەدەماثەوە لە لە ثەماصالردوی فیلم-مارثۆهەوە وەریگرثىوە.
7
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن مىداڵەلەمی فێری دەربڕینی ڕسحەی ثەواو لردووە.
8
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەمی فێرلردووە ،دەزاهێد ثافەماوی زمان بەدروستی بەماربهێىێد و لێنیاهجیابهاثەوە.
11
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن مىداڵەلەمی فێرلردووە ،ڕسحەی پرسیار ،هەرێ ،سەرسىڕمان و داخىازی دروسخبهات.
دەثىاهم بڵێم :ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،بىوەثەهۆی درووسخبىوی پاراوی لەئاخاوثً (دەربڕینی دەهگەماوی زمان بەدروسحیی) لەالی 11
مىداڵەلەم.
13
لە فیلم-مارثۆهەوە ،مىداڵەلەم فێربىوە السایی زمان و دەربڕینی مارەلحەری هاو فیلم-مارثۆهەمان دەماثەوە.
12
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،بىوەثەهۆی ئەوەی مىداڵەلەم ڕۆژ دوای ڕۆژ ڕسحەی هىێ دروسخبهات لە پێضتر هەیساهیىە.
8
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەمی فێرلردووە ،لەڕێگەی وێىەلێضاهەوە گىزارصد لە هاخی بهات.
16
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەمی بەهاسیىەوە و لێنجیالردهەوەی ڕەهگەمان ئاصىالردووە.
13
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن ،هاو و جۆری ڕەهگەماوی فێری مىداڵەلەم لردووە.
مىداڵەلەم لەپاش ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،ثىاهای ڕاسحنردهەوەی ئەو دەربڕیىاهەی الدروسد بىوە ،لەپێضتر بەهەڵە 6
بەماریدەهێىان.
لەئەهجامی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەم ئەو دەربڕیىاهە پاثدەماثەوە ،لەئاماژەن بۆ ڕێس و خۆصەویستی بەرامبەر لەساوی 6
دەوروبەری.
لەئەهجامی ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەم ئەو دەربڕیىاهە دووپاثدەماثەوە ،لە ئاماژەن بۆ ثىهدوثیژی زارەمی (جىێىدان3 ))..
بەرامبەر لەساوی دەوروبەری.
8
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن ،هاومار بىوە لەچاهدوی خىوی باش لەالی مىداڵ ،وەك( :وەاڵمداهەوەی ساڵولردن ،ڕاسحگۆیی.)..
8
مىداڵەلەم لەثەماصالردوی فیلم-مارثۆهەوە فێری هەهدێو صتی سەرەثایی دەربارەی چیرۆلىىوسین بىوە.
13
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،بىوەثەهۆی ئەوەی مىداڵەلەم بحىاهێد گۆراوی هێى فیلم-مارثۆهەمان ئەزبەربهات
6
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن لەڕاسحنردهەوەی زماهیدا هاوماری مىداڵەلەمی لردووە.
5
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن  ،مىداڵەلەمی فێری جیالردهەوەی ژمارەی ثاك و لۆ لەیەلتری لردووە.
13
ثەماصالردوی فیلم-مارثۆن ،حەز لەگەڕان بەدوای زاهین و پرسیارلردوی الی مىداڵەلەم دروسحنردووە.
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەمی فێری الساینردهەوەی دەهگی ئاژەڵەمان و هەورە گرمە و هەهدێو دیاردەی سروصتی لردووە11 .
7
سەیرلردوی فیلم-مارثۆن ،مىداڵەلەمی فێری بەمارهێىاوی هەهدێو ئاماژەی هازماوی لردووە.
Page 58

لەگەڵیدام

لەگەڵیدا هیم

دڵىیا هیم

ثەواو لەگەڵیدا هیم

%

ژ

%

ژ

%

ژ

%

ژ

%

40.4
33.3
01.0
04.0
33.3
33.3

14
19
13
8
12
10

40.4
57.6
39.4
04.0
32.3
36.4

5
0
9
14
8
7

15.0
6
07.3
40.4
04.0
01.0

2
1
4
3
3
0

2
3
10.1
9.1
9.1
6

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
3
3

39.4
32.3
04.0
48.5
39.4

15
11
8
11
15

45.5
33.3
04.0
33.3
45.5

4
8
9
4
3

10.1
04.0
07.3
10.1
9.1

1
4
7
0
0

3
10.1
01.0
6
6

2
2
1
2
2

2
2
3
2
2

18.0

12

32.3

15

45.5

0

6

2

2

18.0

17

51.5

8

04.0

0

6

2

2

9.1

14

40.4

7

01.0

6

18.0

3

9.1

04.0
04.0
39.4
18.0
15.0
39.4
33.3
01.0

10
5
14
13
12
13
12
14

36.4
15.0
40.4
39.4
32.3
39.4
32.3
40.4

10
13
3
11
16
5
8
9

36.4
39.4
9.1
33.3
48.5
15.0
04.0
07.3

1
4
3
3
1
0
0
0

3
10.1
9.1
9.1
3
6
6
6

2
3
2
2
1
2
0
1

2
9.1
2
2
3
2
6
3
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هۆیەم :مىضااڵن لەڕێگەی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ـەوە ئەو جىاهایەیان
لەالصرووصذ صەبێذ ،ژمارەكان لەڕووی جاك و كۆ لەیەكضی حیابكەهەوە و
صەرباری گەعەی زماوی لەڕووە حۆراوحۆرەكاهیغەوە ،جىاهای فێربىووی
بەكارَێىاوی َەهضێك ئاماژەی هازماهیغیان لەال صروصذ صەبێذ.

ئەهجامەماوی ثىێژیىەوە
ثىێژیىەوەلە گەیضحىوە بەچەهد ئەهجامێهی زاوسحیی ،سەرەکیتریيیان
ئەماهەن:
یەلەم :زۆریىەی مىضاڵی مامۆصخایاوی زاهكۆی گەرمیان ئەواهەی جەمەهیان
لەهێىان ( 6-0صاڵ)صایە ،لەپلەی یەكەم بەڕێژەی ()%75.8یان جەلەڤسیۆن و
لەپلەی صووەمیػ بەڕێژەی ()%63.6یان ئامێری مۆبایل بۆ جەماعای فیلم-
كارجۆن بەكارصەَێنن.
دووەم:مىضااڵوی جەمەن ( )6 - 0صاڵ ،بەڕێژەی ( )%70.7كاجێكی
صیاریكراویان بۆ جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن هییە )%04.0( ،پلەی صووەم
لەكاجژمێر ()12 – 8ی عەو ،)%15.0( ،پلەی صێیەم لەكاجژمێر ()0 – 10ی
پاعيیىەڕۆَ ،ەروەَا ( )%10.1پلەی چىارەم لەكاجژمێر ()5 – 3ی ئێىارە
َاجىوە و َیچ مىضاڵێكیػ بەیاهیان پێػ ئەوەی بچێذ بۆ باخچەی مىضااڵن
جەماعای فیلم-كارجۆن هاكاث.
سێیەم :مىضااڵن لەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%70.7جەماعای ئەو فیلم-
كارجۆهاهە صەكەن كە هاوەڕۆكەكاهیان جایبەجە بە (ئاژەڵ و گیاهلەبەران)،
( )%62.6لەپلەی صووەم (فێركاری و پەروەرصەیی) ،ڕێژەی ( )%04.3لەپلەی
صێیەم (صەركێص ی) و (صرووعذ و صەوروبەر)َ ،ەروەَا پلەی چىارەم
بەڕێژەی (( )%01.0عەڕ و حەهگ) ،بەڕێژەی ( )%9.1لەپلەی پێىجەم
(جرصىاك) و پلەی عەعەم و كۆجاییػ بەڕێژەی ( )%3بىاری (وەرزظ).
چىارەم :زۆریىەی مىضااڵن لە پلەی یەكەم و بەڕێژەی ( )%78.8جەماعای
ئەو فیلم كارجۆهاهە صەكەن كە لەهێى زماوی كىرصیضا ،زاری ئازاوجيیان
(َەرصووكیان :فەرمی و هاوچەیی)ـە ،لەصەر ئاصتی هێى زماهە حیاحیاكاهیػ:
( )%70.4جەماعای ئەو فیلم-كارجۆهاهە صەكەن كە بە (زماوی كىرصی) پەزػ
صەكرێً ،پلەی صووەمیان بەڕێژەی ( )%69بە(زماوی ئیىگلیزی) ،پلەی صێیەم
بەڕێژەی ( )%41.4بە(زماوی عەرەبی) و پلەی صێیەمیػ زماهەكاوی( :فارس ی) و
(جىركی) بەڕێژەی ( )%3.4بۆ َەریەكەیان.
پێىجەم :فیلم-كارجۆن لەو بەرَەمە میضیاییە گرهگاهەیە كە مىضااڵن صەجىاهً
لەڕێگەی جەماعاكرصهیەوە ،وعەی هىێ لەبارەی زمان وەرگرن و فێری ببن،
ئەوەظ یارمەجیضەرێكی گرهگە بۆ فێربىووی زمان لەالیان و بەَێزكرصن و
صەوڵەمەهضبىووی فەرَەهگی عەكڵیان لەبارەی زماوی بەكارَاجىو
لەبەكارَێىاوی فیلم-كارجۆن ـی جەماعاكراو.
صەصەم :فیلم-كارجۆن كاریگەری زۆری لەصەر فێركرصوی وعە و صەربڕینی هىێ
لەالی مىضااڵن َەیە و فێریان صەكاث گەعە بەفێربىووی زمان بضەن و لەبڕگە
بڕگە و وعە بە وعەوە ڕصخەی جەواو صروصدبكەن و لەڕووی پێگەیغخنی
زماهیەوە بچىە كۆهاػێكی گەعەكرصوو جرەوە.
حەوثەم :مىضااڵن بەَۆی كاریگەرییەكاوی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن ـەوە،
فێرصەبً و صەزاهً جافەكاوی زمان بەصروصتی بەكاربهێنن و لێكیان حیابكەهەوە
و فێری پاراوای لەئازاوجىیغیان بەعێىەیەكی صروصذ صەكاث بەجایبەث
لەڕووی صەربڕینی صەهگەكاوی زمان بەصروصخیی.
هەصحەم :بەرصەوامی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەالیەن مىضااڵن ،ڕۆژ صوای
ڕۆژ فێری صروصخكرصوی َەهضێك ڕصخەیان لەزمان صەكاث كە پێغتر
هەیاهساهیىە و جاڕاصەیەكیػ كاریگەری َەیە لەصەر ڕاصخكرصهەوەی ئەو
صەربڕیىە َەاڵهەی كە مىضااڵن لەپێػ جەماعاكرصوی لەبىاری زمان
بەكاریهێىاون.

پێضيیاز و ڕاسپاردە
لەبەر ڕۆعىایی ئەو ئەهجامە زاوضدیاهەی جىێژیىەوەكەمان پێی گەیغخىوە،
چەهض پێغيیاز و ڕاصپارصەیەك صەزەیىەڕوو:
یەلەم :كۆهاغی ( 5-0صاڵ) جەمەوی بىجی و پێكهاجنی َەمەالیەهە (زمان،
صەروووی و كۆمەاڵیەحی)ـی ژیاوی مىضاڵ ـە ،كارێكی صروصخە گرهگی بەالیەهەكاوی
پێگەیاهضوی كەصایەحی بەعێىەیەكی صەالمەث بضرێذ بەجایبەث الیەوی زمان،
صەعێذ لەڕێگەی َەڵبژارصوی ئەو فیلم-كارجۆن ـاهەی بەزماهێكی پاراو و لەژێر
چاوصێری پضپۆراوی بىاری ڕاگەیاهضن ،زمان ،پەروەرصەی مىضاڵ و
صایكۆلۆژی بەرَەم صەَێنرێً یازىص پەزػ صەكرێً ،بىاػەیەكی صروصتی
زماوی بۆ مىضاڵەكان صەصخەبەربكرێذ.
دووەم :گرهگیضان بەبەرَەمهێىاوی فیلم-كارجۆن بەزماوی ڕەصمی كىرصی و
صامەزراهضوی كۆمپاهیای جایبەث بەم بىارە و پاڵپغدیكرصوی لەالیەن وەزارەحی
پەروەرصە و ڕۆعيبیری و ئاماصەكرصوی مىضااڵن لەالیەوی زماهیەوە بۆ چىوهە
كىجابساهە.
سێیەم :پێىیضتی بەرَەمهێىان یازىص وەرگێڕان و پەزغكرصوی ئەو فیلم-
كارجۆهاهەی هاوەڕۆكێكی پەروەرصەیی و فێركارییان بەپلەی یەكەم َەیە ،ئەوە
بێجگە لەگرهگی هىوصینی ئازاوجنی هێى بەرَەمەكان بەعێىەی هىوصین
لەكاحی پەزغكرصهیان.
ی
چىارەمَ :ەڵمەحی َۆعیار بۆ ڕۆعيبیركرصوی صایكان و باوكان جایبەث
بەچۆهیەحی َەڵبژارصوی فیلم-كارجۆوی گىهجاو بەپێی جەمەوی مىضاڵ.
پێىجەم :صەعێذ لەباخچەكاوی مىضااڵن لەالیەن مامۆصخایان و
پەروەرصەكاران ـەوە فیلم-كارجۆن ،وەك یەكێك لە َۆكارەكان بەمەبەصتی
گەعەپێضان و پاراوكرصوی زماوی مىضااڵن بەكاربهێنرێذ و لەڕێگەی صاجاعۆ و
ئامێری جایبەحی پێغكەوجى و بەرَەمەكاهیان پێغكەظ بكرێذ و لەپاڵ
ئەوەعضا؛ مىضااڵن و جەهاهەث بەزێىكەراهیغیان ئامۆژگاری و ڕێىىێنی بكرێً
لەَەڵبژارصوی حۆری بەرَەمەكان و كاث و ماوەی جەماعاكرصن و ژیىگەی
گىهجاو بۆ صەیركرصوی لەالیەن مىضااڵن ـەوە.
صەصەم :صەكرێذ جىێژیىەوەیەكی بەراورصكاری لەهێىان كاریگەری ئامرازە
حیاحیاكاوی جۆڕەكۆمەاڵیەجیەكان لەگەڵ جەلەڤسیۆن لە پێغكەعكرصوی فیلم-
كارجۆن لەصەر مىضااڵن ئەهجام بضرێذ.
حەوثەم :صەعێذ جىێژیىەوەیەك لەصەر ئاصتی زمان پاراوی ئەو مىضااڵهەی لە
جەمەوی ( 5-0صاڵ) جەماعای فیلم-كارجۆهیان كرصووە لەگەڵ ئەواهەی
جەماعایان هەكرصووە ئەهجام بضرێذ.
هەصحەم :كارێكی گىهجاوە جىێژیىەوەیەك لەصەر كاریگەرییە صەروووی و
كۆمەاڵیەجییەكاوی جەماعاكرصوی فیلم-كارجۆن لەصەر مىضااڵوی باخچەی
مىضااڵن ئەهجام بضرێذ.
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 -10مدمض بً عبض الرخمان العرٍفي":الرسىم املححرلة وأررها
في عقيدة الىاصئة" ،حامعت اإلالك صعىص ،الضعىصًت،0212 ،

لیستی سەرچاوەمان
 -1مرٍم عمام" :أرر الرسىم املححرلة في الحىمية اللغىية لدي
ً
الطفل في مرحلة رياض ألاطفاى – أهمىذجا" ،رصالت
ماحضخیر (ػیر ميغىرة)( ،حامعت  8ماي  1945كاإلات :كلُت
آلاصاب واللؼاث ،كضم اللؼت وألاصب العربي).0219 ،
َ -0احر صاوص ،عائغت رفِس ي" :أرر ألافالم النرثىهية في جضنيل
سلىليات ألاطفاى الجسائريین مً مىظىر ألامهات" ،رصالت
ماحضخیر(ػیر ميغىرة)( ،حامعت أكلي مدىض أولحاج :كلُت
العلىم ؤلاوضاهُت وؤلاحخماعُت ،كضم الخأرٍش).0219 ،
 -3بىصربالت صهام" :الرسىم املححرلة وثأریرها على لغة الطفل
– دراسة ثحليلية سيميائية لـ عصابة دالحىن" ،رصالت
ماحضخیر (ػیر ميغىرة)( ،حامعت عبضالحمُض بً باصٌط :كلُت
آلاصاب والفىىن ،كضم ألاصب العربي).0215 ،
 -4مجلي مدمض أخمض كرٍري" :أرر أفالم النرثىن في لغة
الطفل في ضىء هظريات إلخساب اللغة" ،مجلت آصاب
الىُلین ،مجلض  ،3عضص  ،0صبخمبر .0218
َُ -5ثم مىؾىر عبضاللاصر عبىضة" :لغة الجسد في برامج
الرسىم املححرلة – دراسة ثحليلية في اليسخة العربية مً
برهامج مغامرات عدهان" ،رصالت ماحضخیر (ػیر ميغىرة)،
(حامعت الغرق ألاوصط :كلُت ؤلاعالم).0213 ،
(*) هاوی پسپۆرەمان بەپێی پلەی زاوسحیی:
پرۆفیضۆر ص .عەبضولجەبار مضخەفا مارف  -پضپۆری زماوی كىرصی /كۆلێژی
زمان /زاهكۆی صلێماوی.
پرۆفیضۆری یاریضەصەر صَ .ێرظ ڕەصىڵ مىراص -پضپۆری ڕاگەیاهضن/
كۆلێژی جەكىیكی كارگێڕی /زاهكۆی پۆلیخەكىیكی صلێماوی.
پرۆفیضۆری یاریضەصەر ص .جریفە عىمەر -پضپۆری زماوی كىرصی /كۆلێژی
زمان /زاهكۆی صلێماوی.
 -6عبض الفخاح أبى معال" :أرر وسائل إلاعالم على جعليم
ألاطفاى وثثقيفهم" ،صار الغروق ،عمان ،0226 ،ؼ.71
ً
 -7عبض اللطُف مدمض العبض" :البحث العلمي -مىهجا
ً
وثطبيقا" ،صار العلىم لليغر والخىزَع ،حامعت اللاَرة،
ؼ.131
َ -8احر صاوص ،عائغت رفس ي" :مرجع سابق" ،ؼ.31
 -9عبض الىاخض بً خمض البلهُض" :البرهامج الحدريبي على البحث
التربىي" ،ط  ،1صار الفكر العربي ،مؾر ،1998 ،ؼ.124
 -12أهضرٍه حلىكضمان" :عالم الحلفسيىن بین الجماى والعىف"،
عبض
صمعان
وحُه
جرحمت:
اإلاضُذ،اإلاجلضاألعلىللثلافت،اللاَرة ،0222 ،ؼ .30
 -11خال كاصم السعبي" :ثأریر مضاهد العىف في برامج ألاطفاى
الحلفسيىهية (الرسىم املححرلة) على ألاطفاى مً جهة هظر
أولياء ألامىر (ألامهات) واملدرسات" ،رصالت ماحضخیر (ػیر
ميغىرة)( ،حامعت الغرق ألاوصط -ألارصن :كلُتؤلاعالم)،
،0216ؼ.32

ؼ.0

 -13كرم علبي":معجم املصطلحات إلاعالمية" ،صار الجُل،
الطبعت الثاهُت،بیروث ،1994 ،ؼ.41
 -14بغُبػ رعُضة" :الرسىم املححرلة في الحلفسيىن الجسائري -
دراسة قيم وثأریرات" ،رصالت ماحضخیر(،ػیر ميغىرة)،
(حامعت الجسائر :معهض ؤلاعالم وؤلاجؾال) ،1998 ،ؼ 66
.67

-15
-16

-17

-18

-19

-02

-01
-00

-03

-04
-05

Page 60

حىصي أخمض زكي" :معجم مصطلحات إلاعالم" ،صار الكخاب
اإلارئي( ،ص.ن) ،اللاَرة ،ؼ .96
صعضًت مدمض بهاصر" :ثىظيف الشخصية النرثىهية العربية
في اليضأة إلاجحماعية لألطفاى"( ،مجلت جلفسٍىن الخلُج،
العضص ( ،1998 ،)1ؼ.41
علُان عبضهللا الحىلي" :القيم املحضمىة في أفالم الرسىم
املححرلة  -دراسة ثحليلية" ،بحث مقدم إلى مؤثمر التربىي
ألاوى"التربية في فلسطین وجغیرات العصر" ،اإلاىعلض بكلُت
التربُت في الجامعت ؤلاصالمُت في الفترة مً -03
 ،0224/11/04ؼ.000
خىان مدمض فىزي" :القيم املحضمىة في الرسىم املححرلة
في الحلفسيىن املصري ألطفاى ما قبل املدرسة" ،رصالت
صكخىراٍ (ػیر ميغىرة)( ،حامعت اإلاىىفُت :كلُت التربُت)،
 ،0226ؼ.81
مساري عبضاللاصر" :دور أدب الطفل املرئي في إلساب مهارة
الححدذ للطفل أفالم النرثىن والرسىم املححرلة
همىذجا" ،مجلت العمضة في اللضاهُاث وجدلُل الخطاب،
العضص الخامط ،0218 ،ؼ.06
صهیر كامل أخمض ،شحاجه صلُمان مدمض" :ثيضئة الطفل
وحاجاثه بین الىظریة والحطبیق" ،مركس ؤلاصكىضریت للكخاب،
ؤلاصكىضریت ،0227 ،ؼ.43
علُان عبضهللا الحىلي" :مرجع سابق" ،ؼ.005-004
Anisha Nair: " Positive and Negative Effects of
Cartoons on Child Behaviour and Development",
September
26,
2018.
(https://parenting.firstcry.com/articles/positive-andnegative-effects-of-cartoons-on-child-behaviour-anddevelopment/).
ػاصة مدمىص إبراھیم عىف" :دراسة ثحلیلیة عً ثأریر
ً
الرسىم املححرلة على طفل الروضة إیجابیا
ً
وسلبیا"International Design Journal, Volume 7, ،
 ،0217 ،Issue 2ؼ.118
"هفس مرجع سابق" ،هفط ؽفدت.
عهصهان عهبضوڵاڵ عهبضولىٍَاب" :وٍرگرجنی زمان الی
مىضاڵ" ،هامهی ماصخهر (باڵوههكراوٍ)( ،زاهكۆی صلێماوی:
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فاكهڵتی زاوضخه مرۆڤایهجییهكان – صكىڵی زمان ،زماوی
كىرصی) ،0215 ،ل.34
عهبضولجهبار مضخهفا معروف" :لێكۆڵیىهوٍ له فهرَههگ و
صیيخاكس ی كىرصیی" ،بهرگی یهكهم ،چاپساههی صارا،0202 ،
صلێماوی ،ل.83
عهصهان عهبضوڵاڵ عهبضولىٍَاب" :صهرچاوٍی پێغىو" ،ل.34
هاَیضٍ ڕٍخمان زهلیل" :زماهپژاهضن و صیارصٍ صایكۆ-
فۆهۆلۆژییهكاوی زماوی كىرصی" ،هامهی ماصخهر(باڵوههكراوٍ)،
(زاهكۆی صلێماوی :فاكهڵتی زاوضخه مرۆڤایهجییهكان – صكىڵی
زمان ،زماوی كىرصی).19 ،0213 ،
هاَیضٍ ڕٍخمان زهلیل " :صهرچاوٍی پێغىو" ،ل.32
جارا عبضهللا صعیض ،ئاریا یاصین عبضهللا" :صیماهدیكی زمان
الی مىاڵ" ،گۆڤاری زاهكۆی گهرمیان ،بهرگی ( ،)5ژمارٍ (،)3
 ،0218ل.367
إصماعُل علىي" :همى الىعي الداللي عىد الطفل ألاسس
املعرفية واملمارسة التربىية" ،ط ،1عالم الكخب الحضًث،
ألارصن ،0212 ،ؼ.75
هاَیضٍ ڕٍخمان زهلیل" :صهرچاوٍی پێغىو" ،ل.36
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :أرر أفالم النرثىن في لغة
الطفل في ضىء هظريات إلخساب اللغة" ،مجلت آصاب
الىُلین ،مجلض ( ،)3عضص ( ،)3صبخمبر  ،0218ظ.34
الضیض عبض اللاصر عریف" :الحيضئة إلاجحماعیة للطفل
العربي في عصر العىملة" ،ط ،1صار الفكر العربي ،اللاَرة،
 ،0220ؼ.44
مدمض عبض الظاَر الطیب وآزرون" :الطفل في مرحلة ما
قبل املدرسة" ،ميغأة اإلاعارف ،ؤلاصكىضریت ،1981 ،ؼ
ؼ.97-96
ڕەخمان عەلی" :پىخحەیەك لەپەروەردەی ثایبەت" ،چاپی
یەكەم ،چاپساهەی جاران ،0201 ،ل .027-026
صمیرة كارة" :دور الروضة في الحيضئة إلاجحماعیة للطفل -
دراسة ميداهية بمجمىعة مً مؤسسات رياض ألاطفاى –
بلدًة قسىطيىة" ،رصالت ماحضخیر (ػیر ميغىرة)( ،حامعت
مىخىري كضىطیىت :كلیت العلىم ؤلاحخماعیت والعلىم
ؤلاوضاهیت ،كضم علم ؤلاحخماع) ،0210 ،ؼ.175
عهبضولجهبار مضخهفا معروف" :سهرچاوهی پێضىو" ،ل .83
روخُت أخمض مدمض" :الىمى الفىهىلىجى في لغة الطفل"،
بدث ميغىر بمجلت علىم اللؼت مجلض ( )0عضص (،1999 ،)3
ؼ .129
عهبضولجهبارمضخهفا معروف" :سەرچاوەی پێضىو" ،ل.85
"هەمان سەرچاوەی پێضىو" ،ل.176
صمیرة كارة" :مرجع سابق" ،ؼ.176
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :مرجع سابق"،ؼ .44
"هفس مرجع سابق" :ؼ.39

-46
-47
-48

-49
-52
-51
-50
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-62
-61
-60

رعا الخطُب":القىىات الفظائية املخصصة لالطفاى وثأریر
الرسىم املححرلة على اللغة الطفل العربي"( ،حامعت
الغاركت :كلُت ؤلاجؾال) ،0227 ،ؼ .10
خامض زَران وآزرون" :املفاهيم اللغىية عىد الاطفاى" ،صار
اإلاضیرة ،عمان ،0227 ،ؼ .060
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :مرجع سابق" ،ؼ .39
صاها جدضین مدمض" :ههخۆش ی زماهگرثً لههێى مىدااڵوى
لىرددا" ،هامهي ماصخهر(،باڵوهەكراوە)( ،زاهكۆی
صەاڵخەصیًَ -ەولێر :كۆلێژی زمان ،بەش ی زماوی كىرصی)،
 ،0223ل .65
مرٍم عمام" :مرجع سابق" ،ؼ.73
َاحر صاوص ،عائغت رفِس ي" :مرجع سابق" ،ؼ.88
"هفس مرجع سابق" ،ؼ.89
مرٍم عمام" :مرجع سابق" ،ؼ.62
َاحر صاوص ،عائغت رفِس ي":مرجع سابق"،ؼ.98
مرٍم عمام" :مرجع سابق"،ؼ.51
هفس مرجع سابق :ؼ.53
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :مرجع سابق" ،ؼ.42
مرٍم عمام" :مرجع سابق"،ؼ ،56ؼ.74
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :مرجع سابق" ،ؼ.52
بىصربالت صهام" :مرجع سابق" ،ؼ.55
مجلي مدمض أخمض كرٍري" :مرجع سابق" ،ؼ.52
"هفس مرجع سابق" ،ؼ.53
َیثم مىؾىر عبضاللاصر عبىضە" :مرجع سابق" ،ؼ.83

Abstract
The Impact of Cartoon on Children's Language Development
Cartoon is watched by children through different media and they spend
sometimes in this regard. The current study entitled "The Impact of
Cartoon on Children's Language Development" aims at knowing to
what extent this media genre has effects on language development
aspect by children, and investigating the language type used in the
cartoons watched by children of Iraqi Kurdistan Region, and the
cartoons content and the tools used to watching them.
The study is descriptive and the survey method is applied; a
questionnaire is used in order to investigate the University of Gariman
instructors' perspectives about the impact of watching cartoon on
children's language development and 33 married instructors of different
genders are randomly selected to be the study sample.
The study is conducted form April, 1st to June, 1st, 2021 in Kalar city,
the centre of Garmian Administrative Unit, at the University of
Garimain colleges of Education, Basic Education, Medicine, Sciences,
Law, and Civil Engineering. The study is limited to the instructors of
University of Garmian who have kids aged between (2 – 6) years.
Finally, the present study has come up with some conclusions, more
importantly,
The language of the cartoons watched by children is Kurdish.
Watching cartoons has effects on acquiring vocabularies and enables them to
form complete sentences.
Watching cartoons become a reason to have fluency (i.e., expressing sounds
correctly) by children and enable them to create new sentences that they were
not aware of.
Watching cartoons become a reason to have fluency (i.e., expressing sounds
correctly) by children.
Key Words: Impact, Cartoon, Language Development, Children.
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