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 پوختە   

ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانی )هەڵسەنگاندنی خزمەتگوزارییە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان بۆ  

چاالکیە خۆشگوزەرانیەکان لە شاری کەالردا( ئامانج لێی دەرخستنی شێوازی دابەشبوونی 

خزمەتگوزاریە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکانە لە شاری کەالردا، هەروەها هەلسەاندنی ئاستی ئەم 

یانە لە ئێستادا و خەماڵندنی پێداویستییەکانی شارەکە بۆ ئەم خزمەتگوزرانە خزمەتگوزاری

سەرەتا کۆکردنەوەی داتا لە ڕێگەی  ، لەبۆ گەیشتن بە ئامانجی توێژینەوەكەلە داهاتوودا. 

شێوەی لە دەرخستنی ئەنجامەکان ئەنجامدراوە، پاشان سەرچاوەی فەرمی و ڕێکخراوەکان 

جۆراوجۆر،  هەروەها وەرگرتنی داتای شوێنی ناوەندەکان لە ڕێگای بەکارهێنانی  یخشتە

و دووەبارە ڕێکخستن و نیشاندانیان بەشێوەی نەخشە لە  (Google pro earth) بەرنامەکانی

دواتر هەڵسەنگاندنی ئاستی ، GISڕێگەی بەکارهێنانی سیستەمی زانیارییە جوگرافییەکان )

ەزەندەکردنی پێداوستییە چاوەڕوان کراوەکان بە پێی پێوەرە ئەم خزمەتگوزاریانە و م

گەیشتوە بە كۆمەڵێك ستانداردەکان بۆ هەریەکەیان خراونەتەڕوو. لە کۆتایدا توێژینەوەکە 

شاری کەالردا خزمەتگوزارییە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان  لە دەرئەنجام کە هەندێک لە 

( کتێبخانە 2ئێستادا )بۆنمونە  یهانیەکان،کەمترە لە پێوستی شارەکە بە پێی ستانداردە ج

( کتێبخانەی دیکە پێویستە بۆ پڕکردنەوەی 4بوونی هەیە، هەرچەندە بەپێی پێوەر بڕی )

هەروەها تا ڕادەیەک ناهاوسەنگی هەیە لە دابەشبوونی ئەم  پێداویستی دانیشتوان،

هەوڵدان بۆ ە  لەگەڵ خستنەڕووی چەندین پێشنتار لەوان خزمەتگوزاریانە لە شارەکەدا.

دروستکردنی پالنێکی ستراتیجی مامناوەند و درێژخایەن لە بواری خۆشگوزەرانی پشتبەستن 

بە گەشە و زۆربوونی ژمارەی دانیشتووانی شاری کەالر بە شێوەیەک کاربکرێت بۆ 

پڕکردنەوەی پێداویستییان بۆ خزمەتگوزارییەکان، سەرلەنوێ دابەشکردنەوەی 

راهەمکردنی هاوسەنگی دەبەشبوونی خزمەتگوزارییەکان خزمەتگوزارییەکان بۆ فە

 .لەسەرجەم ناوچەکانی شارەکەدا
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   :پێشەکی

، هەیەیەخی  تایبەتی لەسەر ئاستی جیهاندا خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان گرنگی زۆری پێدەدرێت، هەروەها لە نێوان چاالکیە ئابووریە جۆربەجۆرەکانی تردا با

ئەمەش بە هۆکاری چونکە هۆکارێکی گرنگە لە پێشکەوتنی هەر ناوچەیەک یان دواکەتنی لە کاتی نەبوون یان خراپی ئاستی خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکاندا، 

وەها دەبێتە هۆی بووژانەوەی هۆکارێکی گرنگە بۆ بەسەربرنی کاتێکی خۆش و ئەنجامدانی ئەو چاالکییانەی کە ئارەزووی دەکات، هەر  یانەخزمەتگوزار ئەم ئەوەی 

ایە گەشە بە کۆمەڵگا ئابووری لە ڕێگەی ڕەخساندنی هەلی کارکرن بۆ هاواڵتیان لە ناوەندە خۆشگوزەرانیەکاندا. بۆیە دەکرێت لە رێگەی گرینگیدان بەم خزمەتگوز 

 بدرێت لە سەرجەم الیەنەکانی دەروونی و  ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییەوە.

لە شاری کەالر لەڕێگەی دەرخستنی  بۆ چاالکیە خۆشگوزەرانیەکان  ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان هەوڵدەدات بۆهەڵسەنگاندنی خزمەتگوزاریە یەینەوەئەم لێکۆڵ

نیان لە خستپاڵنەرەکانی داواکاری لەسەر ئەم خزمەتگوزاریە لە ناوچەکەدا، بەمەبەستی دروستکردنی چەندین پێشنیاری بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان و پێش

زۆرکردنی خزمەتگوزاریەکان لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتیەوە  وە پیشکەشکردنی پێشنیارە ستراتیجیەکان لە  ڕێگەی بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاریەکان و

 پێناو پێشخستنی خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان لە ناوچەی لێکۆڵینەوە.

 

 گرنگی توێژینەوەکە

 ەنگاندن بۆ خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان دەکات، کە ڕێگەیەیەوە گەیشتووین بە چەندین دەرئەنجام و ڕاسپاردەی شێوەیەکی ئەکادیمی هەڵس

 زانستی بۆ پێشخستنی کەرتی خۆشگوزەرانی لە ناوچەی لێکۆڵینەوە.

 ووی دەروونی و  ئابووری و کۆمەاڵیەتی ڵگا لەڕ ەگرنگیدان بە پێشخستنی کەرتی خۆشگوزەرانی هۆکارێکی سەرەکیە بۆ پارستنی ژینگە و پێخستنی کۆم

 و ڕۆشنبیرییەوە.

 ئامانجی توێژینەوەکە

 .دەرخستنی شێوازی دابەشبوونی خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان لە شاری کەالردا 

  ودا.هەلسەنگاندنی ئاستی خزمەتگوزارییەکان لە ئێستادا و خەماڵندنی پێداویستییەکانی شارەکە بۆ ئەم خزمەتگوزرانە لە داهاتو 

 کێشەی توێژینەوەکە

ادبوونی داواکاری گرفتی لێکۆڵینەوەکە بریتیە لە کەمی و نارێکی لە دابەشبوونی خزمەتگوزاری ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان لە شاری کەالردا، بەتایبەت دوای زی

 لەسەر ئەم خزمەتگوزاریانە بە هۆی زیادبوونی ژمارەی دانشتوان و گەشەسەندنی الیەنی ئابووری.

 گریمانەی توێژینەوەکە

 .بوونی چەندین توانستی سروشتی و مرۆیی کە پاڵنەرن بۆ داواکاری لەسەر خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانییەکان لە شاری کەالردا 

 خزمەتگوزاریە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان لە شاری کەالردا لە ڕووی ئاست و دابەشبوونیانەوە لەگەڵ ئاستی داواکاری دانشتواندا ناگونجێت . 

 میتۆدی توێژینەوەکە

ێته ڕەوتێکی زانستی بۆ گومان له وەدا نییه هەر لێکۆڵینەوەیەکی ئەکادیمی  پێوستی بە بەکارهێنانی میتۆدێک یاخود چه ند میتۆدێکی لێکۆڵینەوەیە هەیە، تاكو بب

 : ەدا بریتین لهتەوای هەنگاوەکانی ناو لێکۆڵینەوەکە. له گرنگترین میتۆدە به كارهاتووه كانیش لەم لێکۆڵینەو 

 .میتۆدی ئسوڵی بۆ دەرخستنی گرنگی وکاریگەری فاکتەرە سروشتی و مرۆییەکان لەسەر چاالکیە جیاوازەکانی خۆشگوزەرانی 

  میتۆدی دووەم میتۆدی تاقیکاری، کە بەچەند قۆناغێک جێبەجێ دەکرێت، سەرەتا کۆکردنەوەی داتا لە ڕێگەی سەرچاوەی فەرمی و ڕێکخراوەکان

ئەنجامەکان شێوەی خشتە و شێوەی جۆراوجۆر،  هەروەها وەرگرتنی داتای شوێنی ناوەندەکان وەرگرتنی داتای شوێنی ناوەندەکان لە ڕێگای دەرخستنی 

و دووەبارە ڕێکخستن و نیشاندانیان بەشێوەی نەخشە لە ڕێگەی بەکارهێنانی سیستەمی زانیارییە  (Google pro earth) بەکارهێنانی بەرنامەکانی

  . (GISفییەکان )جوگرا

 پالنی توێژینەوەکە

ناساندنی  كە تایبەتكراوە بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجەکانی توێژینەوەکە، توێژینەوەکە دابەشکراوەتە سەر پێشەکی و س ێ تەوەری سەرەکی، تەوەرەی یەکەم 

و تەواری سێیەم تایبەتكراوە بە وەرزشییەکان لە شارەکەدا ،دابەشبوونی جوگرافی خزمەتگوزاریە ڕۆشنبیری و تەوەری دووەم بۆ  ،ناوچەی لێکۆڵینەوە

پاشان مەتگوزاریەکان هەڵسەنگاندنی ئاستی ئەم خزمەتگوزاریانە و مەزەندەکردنی پێداوستییە چاوەڕوان کراوەکان بە پێی پێوەرە ستانداردەکان بۆ هەریەکە لە خز 

 بە چەند دەرئەنجام و پێشنیارێك كۆتای هاتووە.

 تەوەرەی یەکەم: ناساندنی  ناوچەی لێکۆڵینەوە 

املوقع شار ) شوێن و پێگە بایەخێکی زۆری لە توێژینەوە جوگرافیەکاندا هەیە، جوگرافیناسان هەوڵیانداوە جیاوازی لە نێوان هەریەکە لە شوێنی جوگرافی

( ئەو پارچە زەوییەیە کە شاری لەسەر دادەمەزرێت لەوێوە فراوان دەبێت و Site(، مەبەست لە پێگە )Site( )املوضعو پێگەکەیدا بکەن ) (Location( )الجغرافي
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یەکانی لەسەر بەرەوپیش دەچێت، کە ڕووی زووی بەرزونزمیەکانی و پێکهاتەی جێولۆجی و چەندین خەسڵەتی تر دەگرێتەوە، گرنگی پێگە لەوەدایە، کە کاریگەر 

)الهیتی و  ێت کە ئەوەش کاریگەری گەورەی هەیە لەسەر جوڵەی مرۆڤ و شێوازی ژیان لە ناو شاردا،بناغەی دروست بوونی شار و تۆڕەکانی هاتوچۆ دەردەکەو 

( دیاریکردنی سەنتەری شار و بەیوەندی بە ناوچە یان هەرێمەکانی دەرورووبەری، کە گرنگی تایبەتی هەیە لە Locationبەاڵم شوێن ) ، (.10، ص1986حسن، ،

 (.36ص, 1977، حسین) ەی کە لە ئایندەدا پێدەگات.دیاریکردنی ڕۆڵی شار و ئەو ئاست

گانی و سەنتەری شوێنی جوگرافی یەکێکە لە گرنگترین پێکهاتەکانی ژینگەی سروشتی، بە جۆرێک کاردەکاتە سەر دیاریکردنی شوێنی وواڵت و شار و ناوچەی بازر 

 34° 39' 27)" دەکەوێتە نێوان هەردوو بازنەی پانی( دەردەکەوێت 1نەخشەی ) هەروەک لەخزمەتگوزارییەکان و شوێنی بەرهەمهێنان و بەکاربردن، شاری کەالر 

( مەتردایە. کە ئەمەش هیچ 283-200کە بەرزێکەی لە ئاستی ڕووی دەریاوە ) ڕۆژهەاڵت، ی(45° 17' 12"- 45° 21' 49)" درێژی  هێڵی و باکوور ی(°34 36' 12" -

 (.28ال ،2005محمد،) دروستکرنی دامەزراوەکان و فراوانبوونی شاردا لە داهاتووی شارەکەدا.لێژیەکی تیا نیە کە ئاستەنگی سروشتی لە بەردەم 

تی هەرێمی شاری کەالر لە ڕووی جوگرافیەوە دەکەوێتە ناوچەی نیمچە شاخاوی، لە ناوچەی بان و گردەکانی کەرکوکدایە، دەکەوێتە بەش ی باشووری ڕۆژهەاڵ

کم( 144کم( لە شاری کەرکوکەوە دوورە و )173ری پایتەختەوە، هەروەها )ێکم( لە هەول269رمیان دەکەوێتە دووری )کوردستانەوە، وەکو ناوەندی ئیدارەی گە

 (.32ال  ،2019 حمید، ) لە شاری سلێمانیەوە.

هاوکات لە ڕێگەی هێڵی کفریەوە بەغداد(  -دیالە  -)سلێمانی پارێزگاکانی ئەم شارە دەکەوێتە سەر هێڵی گوستنەوەی( دەردەکەوێت، 2هەروەک لە نەخشەی )

کم( لە  خاڵی سنووری پەروێز خانەوە دوورە، کە لە ڕێگەیەوە شاری کەالر بە شاری )قەسری شرین( لە 35دەبەسترێتەوە بە پارێزگای کەرکوکەوە، لە ڕۆژەاڵتەوە )

ەغدادی پایتەختەوە دوورە، لە بەش ی ڕۆژهەاڵتەوە کە نزیکترین کم( لە باکووری ب202کۆماری ئسالمی ئێرانەوە دەبەسترێتەوە. هەروەها ئەم شارە دەکەوێتە )

ستراتیجیەکان،  دووری هەیە لەگەڵ شاری بەغداد و بەشەکانی تری ناوەڕاستی عێراقدا. هۆی شوێنی جوگرافیکەیەوە قەزای کەالر بوەتە یەکێک لە قەزا گرنگ و

ە رۆڵی گرنگی لە قەبارە و ڕووبەری شارەکە هەیە لە ڕووی خێرا فراوان بوون و گەشەسەندنەوە کە ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە، هەروەها شوێنی ناوچەی لێکۆڵینەو 

گەرەک پیک هاتووە، کە سنووری ناوچەی ( 28) (. لە55ال ،2018عەلی،) .2م(17,270,806) و چاالکیە ئابووریەکانیەوە، ڕووبەری شاری کەالر دەگاتە

ین بڵێن شوێنی جوگرافیایی شاری کەالر یەکێکە لە پاڵنەرە سەرەکی و گرنگەکان  بۆ پێوستی شاری کەالر لە دامەزراندنی لێکۆلینەوەکەمان دەگریتەوە. لێرەدا دەتوان

زرانیەکانی شارەکە، خزمەتگوزاریە خۆشگەزرانیەکان لەالیەکەوە، هاتنی ژمارەیەکی زۆر لە هاواڵتیانی دەووروبەری کەالر وەکو سەردانیکەر بۆ دامەزراوە خۆشگە

 لەم ڕوەوە بووتە خالێکی ئەرێنی گرنگ بۆ شاری کەالر.کە 

 ( شوێنی ئەسترۆنۆمی شاری کەالر1خشەی )
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 کاری توێژەر بە پشت بەستن بە:

 .39ال، 2009ئەمین وئەوانی تر، ئەتڵەس ی هەرێمی کەردستانی عێراق، عێراق و جیهان، چاپی یەکەم، کۆمپانیایی تێنوس، هەولێر، شاهۆ سالح  -1

 .Gis ،2012حوکمەتی هەرێمی کوردستان،وەزارەتی پالندانان، بەڕێوبەرایەتی ئاماری سلێمانی، نەخشەی کارگێڕی پارێزگای سلێمانی، بەش ی  -2

 arc gis 10.8بەرنامەی  -3 

 

 شوێنی قەزای کەالر بە گوێرەی هەرێمی کوردستان و عێراق ( 2نەخشەی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری توێژەر بە پشت بەستن بە:

 .39، ال2009ئەمین وئەوانی تر، ئەتڵەس ی هەرێمی کەردستانی عێراق، عێراق و جیهان، چاپی یەکەم، کۆمپانیایی تێنوس، هەولێر، شاهۆ سالح  -1

 .Gis ،2012سلێمانی، بەش ی حوکمەتی هەرێمی کوردستان،وەزارەتی پالندانان، بەڕێوبەرایەتی ئاماری سلێمانی، نەخشەی کارگێڕی پارێزگای   -2

 .arc gis 10.8.1بەرنامەی  -3

 

 دابەشبوونی جوگرافی خزمەتگوزاریە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان لە شاری کەالرداتەوەری دووەم: 

 خزمەتگوزاریە ڕۆشنبیریەکان )هۆڵی شانۆ و چاالکیە ڕوشنبیریەکان،کتێبخانە(-1.2

پێشکەوتن و شکۆداری شانازی بۆ  گەالنی ڕۆشنبیر، چونکە ڕۆشنبیری پێشکەوتنی هەموو الیەنەکانی ژیانی مرۆڤ و لە ئەمرۆدا ڕۆشنبیری بوە بە زمان و پێوەری 

جیهاندا، لە هەر شارو  بوارەکانی زانیاری و زانستی و ئەدەبی و هونەری و ڕەفتار و هەڵسوکەوت و بەها مرۆیەکان دەگرێتەوە، لە زۆربەی واڵتانە پیشکەوتووەکانی

گوزاریە ەدا چەندین دەزگا و مەڵبەندی ڕۆشنبیری هەن، کە ڕۆڵی گرنگی لە خزمەتکردنی الیەنی ڕۆشنبیری دانشتوانیان هەیە، لە شاری کەالردا خزمەتشارۆچکەی

 ڕۆشنبیریەکان بریتین لە:
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 هۆڵی شانۆ و چاالکیە ڕۆشنبیریەکان لە شاری کەالر-1

کەمکردنەوەی توندوتیژی و جیاکاری نەکردنی ڕەگەزی و داننان بە مافەکانی یەکتردا و چاندنی گیانی شانۆ وەک دەزگایەکی سەربەخۆی ڕۆشنبیری هەوڵدەدات بۆ 

 .تیەلێبووردەیی و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە، کۆتایهێنان بە هەموو زەبر و زەنگ و چەوسانەوەیەکی مرۆڤ واتا شانۆ ئامانجی خزمەتکردنی مرۆڤایە

 ( هۆڵە:4چاالکیە ڕۆشنبیریەکان لە شاری کەالر ژمارەیان ) هۆڵی شانۆ و  (،.20،ال2007قەرەداغی،)

 هۆڵی هونەر-أ

( کورس ی، ئەم هۆڵە گرنگیەکی 310( مەتر دووجایە، پێکهاتووە لە )2800( دروست کراوە، ڕووبەرەکەی )2014ئەم هۆڵە دەکەوێتە گەڕەکی بنگردەوە، لە سالی )

شاری کەالر هەیە، چونکە زۆربەی چاالکی ڕۆشنبیریەکان لەم هۆڵە ئەنجام دەدرێت، هەروەها تاکە هۆڵە لە زۆری بۆ الیەنی ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی و هونەری 

( شانۆ 15( فلم و )25(دا زیاتر لە )2021شارەکەدا کە فلیمی سینەمای تێدا نمایش دەکرێت )سینەمای نێودەوڵەتی و سینەمای ناوخۆیی(، بۆ نمونە هەر لە ساڵی )

 (.2021،ئەحمەد) ڕی سیمیناری تێدا ئەنجام دراوە.( کۆ 100و نزیکەی )

 هۆڵی بۆنەکان )شەهید سیراون سەید جەژنی و براکانی(-ب

( مەتر دووجا، ژمارەی 3000( دروست کراوە، بە ڕووبەری )2007ئەم هۆڵە دەکەوێتە تەنشت بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان لە گەڕەکی )ڕزگاری(، کە لە ساڵی )

 لەم هۆڵەدا زیاتە چاالکیەکانی وەکو کۆڕ و بۆنە و یادە نشتیمانیەکان ئەنجام دەدرێت. (،2021)ڕحیم ، ( کورس ی،400یە لە )کورسیەکانی بریت

 هۆڵی وەرزش و الوان-ت

ژمارەی کورسیەکانی ( مەتر دووجایە، 351( دروست کراوە، دەکەوێتە گەڕەکی )ڕووناکی( نزیک بینای ئیدارەی گەرمیان، ڕووبەرەکەی )2010ئەم هۆڵە لە ساڵی )

و ( کورس ی، لەم هۆڵەدا چاالکی ئەدەبی و هونەری سیمینار و کۆڕ و کۆبوونەوەی تێدا ئەنجام دەدرێت، ئەم هۆڵە سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیریە 167بریتییە لە )

یەکانی وەک کۆڕ و سیمینار بەڕێوەچوونی بۆنە میالکی ناوەندی وەرزش و الوانی کەالرە، بۆتە جێگایەک بۆ نمایشکردنی سینەماو شنۆ تیادا، جگە لە چاالک

 (.2021)سعدهلل، جیاوازەکان لە شارەکەدا.

 هۆڵی سەنتەری چاالکی گەنجان-ث

رکەوتن، لە ساڵی هۆڵی سەنتەری چاالکی گەنجان یەکێکی ترە لە هۆڵەکانی شاری کەالر، دەکەوێتە ناو بینای سەنتەری چاالکی گەنجان لە کەالر، لە گەڕەکی سە

( کورس ی جێگەی دەبێتەوە تێدا، هەریەکە لە چاالکیە ڕۆشنبیر و هونەرێکانی )شانۆ و سیمینار و کۆڕ( و چەندین چاالکیتری 150( دامەزراوە، کە نزیکەی )2002)

 (.2021)ئەحمەد، تیدا ئەنجام دەدرێت، ئەم سەنتەرە ڕێکخراوێکی ناحوکمیە ئامانجی خزمەتکردنی توێژی گەنجانی شاری کەالرە.

ینەمایەک جێگەی ئاماژە بۆ کردنە لەگەڵ ئەوەی کە سینەما یەکێکە لە پێداوستیە ڕۆشنبیری و هونەررییەکان گرنگەکان، بەاڵم لە شاری کەالردا هیچ س ئەوەی

 نیە، بەڵکو ئەو فلیمە سینەمایەی کە دەهێنرێنە شارەکە لە هۆڵە شانۆیەکاندا نمایش ئەکرێت.

 

 کتێبخانە-2

ەوە وەرگیراوە، لەبەر ئەوەی کتێب بە ڕێژەیەکی زۆر بەشداری لە پێکهاتەی کتێبخانە دەکات، هەرجەندە لەم سەردەمەدا کتێبخانە بەو زاراوەی کتێبخانە لە کتێب

اواز، مەبەستی جی شێوەیەی جاران نیە، گۆڕانکاری و تازەگەری بەسەر جۆر و سەرچاوە و پێکهاتەی کتێبخانەدا هاتووە، سەرچاوەی تری لە خۆگرتوە بە ئامانج و

 جگە لە کتێب وەکو سەچاوەکانی بینین و بیستن و چاپکراو و چاپنەکراو.

کۆکردنەوەی  گەر پێناسەیەکی کتێبخانە بکەین بە شێوەیەکی گشتی دەڵین: دامودەزگایەکی ڕۆشنبیری، پەروەردەی، فێرکردن، زانستی، کۆمەاڵیەتی، ئامانجی

 (.89ال ،2015)سید قادر،  چاپنەکراو. و چاپکراوسەرچاوەی زانیاریە بە شێوە جیاوازەکانییەوە، وەکو 

استی تێگەیشتنی بە شێوەیەکی گشتی کتێبخانە هەوڵ دەدات بۆ بە دەست هێنانی چەندین ئامانجی جیاواز، کە گرنگترنیان الیەنی ڕۆشنبیری بە بەرزکردنەوەی ئ

 (،106ال،2015) سید قادر،  ی هاواڵتیان بە شێوەیەکی بە سود لە کتێبخانەکان.هەروەها بەسەربردنی کات (.13ال ،2011)بەرزنجی،  تاک و کۆمەڵ و فێرکردنیان،

ی و بەرزکردنەوەی هەر ئەم هۆیانە کتێبخانەکان بونەتە ناوەندێک بۆ ڕاکێشانی هاواڵتیان و سەردانکردنیان، بە مەبەستی بەسەربردنی کات و وەرگرتنی زانیار 

 مەعریفەی کەسییان.

نەوە بە شێوەیەکی رەسمی تەنها یەک کتێبخانەیی تێدایە کە ئەویش کتێبخانەی گشتی کەالرە، جگە لە ئەوە لە شاری کەالردا هەریەک سەبارەت بە ناوچەی لێکۆڵی

 خۆیانن. لە زانکۆی گەرمیان و پەیمانگای تەکنیکی کەالر و و هەریەکە لە پەیمانگا ئەهلیەکان کە لە شارەکەدا هەن، خاوەنی کتێبخانەی تایبەت بە 

 ێبخانەی گشتی کەالرکت-أ

( دامەزراوە، دەکەوێتە گەڕەکی فەرمانبەرابەوە، یەکێکە لە ناوەندە ڕۆشنبیرە گرنگەکان لە ناوچەی گەرمیان و شاری 1983) کتێبخانەی گشتی کەالر لە ساڵی

( سەرچاوەی 764( سەرچاوەی عەرەبی، )7040( سەرچاوەی کوردی، )11720( سەرچاوە پێک هاتووە بە زمانە جیاوازەکان، بە شێوەک )19854کەالردا، کە لە )

( گۆڤار پێک هاتووە، جگە لەوەی 509( سەرچاوەی کتێب و )1975( سەرچاوە زمانەکانیتر، هەروەها بەشێکی تایبەتیان هەیە بە مندااڵن، کە لە )293ئێنگلیزی، )
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نجام دەدرێت، هەروەها کتێبخانەکە چاالکی تایبەت بە خۆیان هەیە ، سااڵنە چەندین کۆڕی و سیمینار و خولی تایبەت لە هۆڵی کتێبجانەی گشتی کەالردا ئە

 (2021.)علی،( هەموو ساڵێک22/4وەکو سااڵنە گەڤارێکی تایبەت بە کتێبخانەکە دەردەکرێت بە ناوی )جیهانی کتێب(، لە ڕۆژی جیهانی کتێب لە دەکەوێتە )

 کتێبخانەی سەنتەری چاالکی گەنجان -ب

( سەرچاوەی هەیە 10000( دامەزراوە، نزیکەی )2002سەربە سەنتەری گەنجانە لە کەالر، دەکەوێتە گەڕەکی سەرکەوتن، لە ساڵی ) کتێبخانەیەکی ناحوکمیە،

لە ڕۆڵی ئەم کتێبخانەیە لە ڕۆشنبیری ناوچەکە بە بەرز دەنرخێنرێت، چونکە جگە لەو ژمارە زۆرە  (، 2021)کریم، لە سەر بابەتە جیاوازەکان و بەزمانی جیاواز،

دەکەوێت، گەنجان و سەرچاوەکانی کتێب، زۆربەی ژمارەکانی )گۆڤاری ئەدەبی و فکری و زانستی و کۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی( کە مانگانە و وەرزانەن تێدا دەست 

کان دەبرێنە دەرەوە، کە زیاتر خوێنەرانی تریش لە هەموو تەمەنەکەندا، سەردانی کتێبخانە دەکەن و دادەنیشن بۆ خوێندنەوە یان بە شێوەی خواستنی کتێبە

تەر، شوێنێکە خوێندکارانی قۆناغە جیاوازەکانی خوێندن تا دەگاتە )ماستەر و دکتۆرا(، سودمەند دەبن لە گشت سەرچاوەکان، هەروەها هۆڵی کتێبخانەی سەن

وونی چاندان گرووپی خوێندنەوە لە هەردوو ڕەگەز، کە بۆ دانشتن و ناساندن و گفتوگۆی کتێب و چەندان سیمینار و چاالکی تری ڕووناکبیری، لەگەڵ دروستب

 (.143ال ،2020)نۆڕێ،  ماوەی جارێ هەر لەوێ گفتوگۆی کتێب خوێندنەوە ڕێکدەخرێت.

 دابەشبوونی خزمەتگوزاریە رۆشنبیریەکان لە شاری کەالردا( 4نەخشەی )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری توێژەر پشت بەستن بە:

 .sasplanetى  رنامهى بهڕێگهى ئاسمانی لهوێنه-1

2- google earth pro 2020. 

 .arc gis 10.8.1بەرنامەی   -3

 

 خزمەتگوزاریە وەرزشییەکان-2.2

ەکی گرنگی ژیانی لە ڕۆژگاری ئەمرۆدا تێکڕای کۆمەڵگا مۆدرینەکانی جیهان، وەرزش وەکو نەریتێکی ڕۆژانە پیادە دەکرێت، بە شێوەیەک وەرزش بوەتە پێداوستی

دابین کردنی حەز و ئارەزووەکانیان  ڕۆژانە، هەمووان بە دوای یاریگا و فێرگە و هۆڵە وەرزشییەکاندا دەگەڕێن، تا جموجۆڵەکانیان لە پێناو تەندروستیەکی باش یان
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ەتگوزاریە بە ئەنجام بگەیەنن، بۆیە دابینکردنی خزمەتگوزاری و ناوەندە وەرزشیەکان ڕۆڵیکی گرنگی هەیە بۆ خۆشگوزەرانی دانشتوان، سەبارەت بە خزم

 وەرزشییەکان لە شاری کەالردا بریتیە لە هەبوونی ئەم شوێنانە:

 یاریگاکان -1

 انە )مەلعەبەکەی کەالر(یاریگای شێرو -أ

تێدا ئەنجام دەدرێت،  یاریگای شێروانە یارگایەکی تۆپی پێیە، کە تایبەتە بە یانەی وەرزش ی شێروانە، جگە لە تۆپی پێ چەندین چاالکی وەرزش ی و پاڵەوانێتی تری 

 .( کەس دەگرێت2000ەڕەکی )فەرمانبەران(ەوە، کە لە )( دروست کراوە، دەکەوێتە گ1983وەکو یاریەکانی گۆڕەپەیدان و مەیدان، ئەم یاریگایە لە ساڵی )

انە  -ب  یاریگای نوێیی شێرو

(  کەس دەگرێت. 5000دروست کراوە، کە ئەمیش تایبەتە بە یانەی شێروانەیە پێی دەوترێت یاریگای نوێی شێروانە، کە زیاتر لە )  (2013) ئەم یاریگایە لە ساڵی

یەکێکە لە یانە ناودارەکان لە سەر ئاستی هەرێمی  ( دامەزراوە،1992یانەی شێروانە لە ساڵی )(. ، 2021)رحیم، رەوە دەکەوێتە نزیک لە ناوچەی پیشەسازی کەال 

 کوردستان، بارەگای یانەکە هەر لە یاریگای شێروانەیە.

 بەسەر چەند گەڕەکێکی کەالردا دابەش بوون بەم شێوەیە:( یاریگای تر لە شاری کەالردا هەیە کە پێیان دەوترێت یاریگای تیپە مللیەکان، 5گایە )یجگە لەم دوو یار 

 ( یاریگای تیپە مللیەکان3خشتەی )

 ڕووبەر بە مەتر دووجا گەڕەک یاریگا ژ

 7799 فەرمانبەران مام جالل )حەمەی کەریم( 1

 8040 کەالری کۆن  شەهید سالح 2

 8466 ئاوارەکان شەهید بورهان 3

 8739 بەردەسوور شەهید ڕەمەزان گاڵڵی 4

 8518 بنگرد شەهید نەجم 5

 41562 کۆی گشتی

 کاری توێژەر پشت بەستن بە:

 .7/12/2021بەرێوەبەرایەتی وەرزش و الوانی گەرمیان، داتای باڵونەکراوە لە بەرواری  -1

 .sasplanetى رنامهى بهڕێگهى ئاسمانی لهوێنه -2

3- google earth pro 2020. 

 .arc gis 10.8.1بەرنامەی   -4

 ( دابەشبوونی یاریگاکان لە شاری کەالردا6نەخشەی )
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 کاری توێژەر پشت بەستن بە:

 .sasplanetى رنامهى بهڕێگهى ئاسمانی لهوێنه-1

2- google earth pro 2020. 

 .arc gis 10.8.1بەرنامەی   -3

 

انگە-2  مەلەو

لەسەرە لە الیان هەدوو ڕەگەزەوە لە تەمەنە جیاوازەکان، بە مەبەستی جیاواز وەک بەسەر  مەلەوانگاکان یەکێکە لەو شوێنە وەرزشیانەی کە زۆرترین داواکاری 

ن بۆ بردنی کاتی بەتاڵی یاخوود بۆ مەبەستی تەندروستی وەکو بەشێک لە چارەسەری سروشتی بۆ هەندێ لە نەخۆشیەکان یاخود سەردانکردنی هاواڵتیا

 ی فێربوونی مەلەوانی، لە شاری کەالدا تەنها چوار مەلەوانگە هەیە کە ئەوانیش:مەلەوانگەکان بەمەبەستی بەشداریکرن لە خولەکان

انگەی سپۆرت سەنتەر -أ  مەلەو

( دامەزراوە، دەکەوێتە گەرەکی فەرمانبەرانەوە، لە بەش ی پیاوان و ژنان پێکهاتووە، هەریەکەیان چەندی خزمەتگوزاری تیدایە 2015ئەم مەلەوانگەیە لە ساڵی )

نان ژووری ساونا و جاکوزی گەرم و سارد و ژووری هەڵم، ژووری مەساج. مەلەوانگەکە دوو حەوزی تێدایە بۆ مەلەکردن، کە ڕووبەرە حەوزی بەش ی ژ وەکو 

 (.2021)عسری، .( مەتر دووجایە230( مەتر دووجایە، حەوزی بەش ی پیاوان )180)

 

انگەی کارێزە سەنتەر-ب  مەلەو

بەش ی ژنان و پیاوان پێک دێت بەاڵم بەش ی ژنانی تەنها لەوەزی هاویدا کراوەیە،   ( دامەزراوە، هەرچەندە بەش ی2019لە ساڵی ) (،2دەکەوێتە گەڕەکی )شارەوانی

 (.2021محمەد،) ( مەتر دووجا.345( و )225مەلەوانگەکە دوو حەوزی مەلەکردنی تێدایە بە ڕووبەری )

انگەی ستی ئای-ت  مەلەو

( دروست کراوە، تاکە مەلوانگەی کراوەیە لەشاری کەالدا، بویە مەلەوانگەکە وەرزیە 2021گەڕەکی ڕووناکی شاری کەالرەوە، لە ساڵی )ئەم مەلەوانگەیە دەکەوێتە 

 (.2021)ئەحمەد، ( مەتر دوو جایە207و لە وەرزی زستاندا بە هۆی ساردی کەش و هەواوە دادەخرێت، رووبەری حەوزی مەلەوانگەکە )

انگەی سیروان-ث  مەلەو

( دامەزراوە، سەر بە بەڕێوبەرایەتی وەرزش و الوانی گەرمیانە، لە الیەن کەرتی تایبەتەوە بەڕێوە دەبرێت، لە گەڕەکی )ڕووناکی(، 2009ئەم مەلەوانگەیە لە ساڵی )

 (.2021)سعدهلل،  ( مەتر دووجا، لە ڕووی کوالتی وەرزشیەوە بە نیو ئۆڵمپی دادەنرێت.300کە بریتیە لە حەوزێکی مەلەکردن بە ڕووبەری )

 ( دابەشبوونی مەلەوانگەکان لە شاری کەالردا7نەخشەی )
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 کاری توێژەر پشت بەستن بە:

 .sasplanetى رنامهى بهڕێگهى ئاسمانی لهوێنه-1

2- google earth pro 2020. 

 arc gis 10بەرنامەی   -4

 

انی  -3  هۆڵی لەشجو

خوێنەواری و ڕۆشنبیری هاواڵتیان زیاتر گرنگی بە الیەنی تەندروستی جەستەیی دەدرێت، هۆڵەکانی لەشجوانی یەکێکە لەو ناوەندە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئاستی 

و  بڕوا بە خۆبوون وەرزشیانەی گرنگی زۆریان هەیە بۆ باشتر کردنی الیەنی تەندروستی مرۆڤ، جگە لە سودەکانی لە ڕووی دەروونیەوە کە دەبێتە هۆی زیادبوونی

کەن لە هەردوو باشکردنی مەزاج، هەر بۆیە لە ئیستادا هۆڵەکانی لەشجوانی زۆرترین داواکریان لەسەرە و ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک سەردانی ئەم شوێنانە دە

کەالردا دەبەش بوون وەك لە کە بەسەر گەڕەکەکانی (، 2021، انیرمەگ یندروستەت یگشت یتیەراەوبەڕیب) ،( هۆڵی لەشجوانی هەیە20ڕەگەز، لە شاری کەالردا )

 ( دەدەکەوێت.8نەخشەی )

 (  دابەشبوونی هۆڵەکانی لەشجوانی لە شاری کەالردا8نەخشەی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری توێژەر پشت بەستن بە:

 .sasplanetى رنامهى بهڕێگهى ئاسمانی لهوێنه-1

2- google earth pro 2020. 

 .arc gis 10.8.1بەرنامەی   -3
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ارییانە لە تەوەری سێیەم: هەڵسەنگاندنی ئاستی خزمەتگوزارییە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان و مەزەندەکردنی پێداوستییە چاوەڕوان کراوەکان بۆ خزمەتگوز 

 .داهاتوودا

 ەو ەر ەفاکت کەڵێمۆ ک ی ر ەگیکار  رێژ  ەتێو ەکەد کدا،ەیەرناوچەه ەل انیر ەسەل ی داواکار  ەیژ ڕێوئاست و  انیشبوونەو داب کانەخۆشگوزەرانی یەتگوزار ەخزم یخۆ بارود

 ەل ەر ۆ ج مەئ یچوون شێپ وەر ەب ەیئاراست ەبن و ب ینێر ەئ انیکانیەر ەگیکار  ێش ەد ەک ،ەیەه ەو ەکەناوچ یخوود یکانیەندەتمەبیتا ەب انیندەو ەیپ ەک

شاری کەالر لە سەرەتای دروست بوونیەوە بەهۆی ئەو باروودۆخی سیاس ی و گۆڕانکاریە ئیداریەکان  ،نایر ەسەل ی داواکار  یادبوونیز  ۆی ه ەو ببن کانیەتگوزار ەخزم

پێکهاتەی ئابووری دانشتوان  ،( گەڕەک زیادی کردووە25بوەتە هۆی زیادبوونی نائاسایی ژمارەی دانشتوانی شارەکە بە شێوەیەک لە ماوەی پەنجا ساڵی ڕابردوودا )

سەبارەت بە الیەنی ئابووری ناوچەی لێکۆڵینەوە،  ی زیادبوونی داواکاری لەسەر خزمەتوگوزاریە خۆشگوزرانیەکان لە هەرناوچەیەک، یەکێکیترە لە پاڵنەرەکان

 گەورەی لەسەر بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی شاری کەالر وەک لە پێشووتر ئاماژمان پێکردووە، نزیکی شارەکە لە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێز خانەوە، کاریگەری 

(، هەروەها زیادبوونی ئاستی 2022جوڵەی بازرگانی لە شارەکە بە دۆزینەوەی هەلی کار بۆ بەشێک لە دانشتوانی شارەکە و بەرزبوونەوەی داهاتیانەوە هەیە،)عەلی،

شاری کەالر بە پێێ داتاکانی  خوێندەواری پاڵنەرێکی کاریگەر دادەنرێت لەسەر داواکاری لەسەر خزمەگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان، پێکهاتەی خوێندەواری لە

( خوێندکاری بنەڕەتییە، 47912( خوێندکارە، لەو ژمارەیە )63993) ( کۆی گشتی ژمارەی خوێندکارانی شاری کەالر2020بەڕێوەبەرایەتی ئاماری سلێمانی بۆ ساڵی )

( کەسە. کە لەناوچەی لێکۆڵینەوە 5785دەی گەرمیان ژمارەیان )( خوێندکارەی ئامادەییە، کۆی گشتی مامۆستایان و فەرمانبەرانی بەڕێوبەرایەتی پەروە13214)

( 16( خوێندنگەیە، هەروەها کۆی گشتی باخچەی منداالن )31( خوێندنگە، کۆی گشتی ژمارەی خوێندنگەی ئامادەیی )211ژمارەی خوێندگەی بنەرەتی بریتیە لە )

.یەکێکیتر لە پاڵنەرەکان زیادبوونی کاتەکانی بەتاڵیە بەو پێیەی ناوچەی لێکۆڵینەوە وەکو (2021، یمانڵێس ی ئامار  یتیەراەوبەڕێبباخچەیە لە هەمان ساڵدا. )

گاتە نزیکەی بەشێک لە هەرێمی کوردستان، کە جگە لە لە رۆژانی هەینی و شەمە کە پشووی ڕەسمیە لە زۆربەی فەرمانگەکان، ڕۆژە پشووەکان لە ساڵێکدا دە

(، ئەم ڕۆژە پشوانە هەموو خوێندکاران و مامۆستایان و فەرمانبەرانی کەرتی گشتی بەشێک لە کەرتی تایبەت 2021زانیاری،( رۆژ، )سایتی فەرمانگەی میدیا و 96)

اتی بەتاڵی دەگریتەوە، لەگەڵ چەندین ڕۆژ لە پشووی دیکە کە لەالیەن حوکمەتی هەرێمەوە دیاریدەکرێت. کە بێگومان لەگەڵ زیادبوونی ڕۆژە پشووەکان ک 

 و داواکاری لەسەر ناوەندە خۆشگوزەرانیەکان. اد دەکات و ئەبێتە هۆکارێک بۆ زیادبوونی چاالکیە خۆشگوزەرانییەکاندانشتوان زی

دنی قەبارەی مەزەندەکردنی پێداوستی دانشتوان بۆ خزمەتگوزاریەکان گرنگیەکی گەورەی هەیە لە بواری پالندانان پیشخستنیان، بۆ ئەم مەبەستەش دیاریکر 

مەزەندەکردنی پێویستی بۆ خزمەتگوزارییەکان لەسەر بنەمای ئەو اهاتوودا سەرەکیترین بنەمایە بۆ مەزەندەکردنی پێداوستیە خۆشگوزارییەکان، دانشتوان لە د

ن وەربگیرێت بۆ شاری (، لێرەدا پێویستە پێشبینی بۆ قەبارەی دانیشتوا2040پێوەرانەی، کە لەبەردەستدان بۆ ئێستا و داهاتوو بۆ ساڵی بە ئامانج گیراو کە ساڵی )

 کەالر.

 (2020-1977)( ژمارە و ڕێژەی سااڵنەی دانشتوانی شاری کەالر لە نێوان سااڵنی 4خشتەی )

 ساڵەکان ژمارەی دانشتوان  ڕێژەی گەشەی سااڵنە%*

 9177 1977 

%21,2 63102 1987 

%19,4 90519 2002 

%3,8 132197 2012 

%2,46  160614   2020 

   2021سەرچاوە: کاری توێژەر بە پشت بەستن بە بەڕێوبەرایەتی ئاماری گەرمیان، داتای باڵونەکراوە،

مناوەند و بۆ پێشبینیکردنی داهاتووی قەبارەی دانیشتوان لە شاری کەالردا، تیشک دەخەینە سەر س ێ گریمانەکە ئەوانیش گریمانەی بەرز و گریمانەی ما

 (.2020-1977( گەشەی دانیشتوان شارەکە لە نێوان سااڵنی )4لە خشتەی ) گریمانەی نزم، بە سوود وەرگرتن

 ( وەردەگرین.1.5گەشەی دانشتوانی نزم )% 

 ( وەدەگرین.3گەشەی دانشتوانی مامناوەند )% 

 ( وەردەگرین.4.5گەشەی دانشتوانی بەرز )% 

( 63102( ژمارەی دانشتوان بوە بە )1987( کەس، بۆ ساڵی )9177بووە لە ) ( بریتی1977(دا دیارە ژمارەی دانشتوانی شاری کەار لە ساڵی )4خشتەی ) وەک لە

(، کە ئەمەش ڕێژەیەکی زۆرە واتا گەشەی لەم سااڵنەدا زۆربووە 21,2( بریتیبووە لە )%1987-1977کەس، بەمەش ڕێژەی گەشەی دانشتوان لە نێوان سااڵنی )

ی کردووە لەم ئەمەش وەکو لە پێشووتر ئاماژەمان پێکردووە، دەگەرێتەوە بۆ دەسپێکردنی شااڵوی سێی بەشێوەیەکی نائاسایی ژمارەی دانشتوانی شاری کەالر زیاد

شاری کەالر، کە نزیکەی  ئەنفال لەم ماوەیدا زۆربەی دانشتوانی گوندەکانی سەر بە ناوەند و پێباز و تیلەکۆ سەر بە قەزای کەالر بەتەوای چۆڵکران گوسترانەوە بۆ

هەروەها چۆڵکردنی گوندەکانی دەوروبەی قەزای کەالر و کفری و ڕووخاندنیان، پاشان گوستنەوەی دانشتوانەکەی بۆ سەنتەری شاری کەالر، ( گوند بوون، 168)
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(، ئەوەی 2002-1987( لە نێوان سااڵنی )19,4( کەس و ڕێژەی گەشەی دانیشتوان بریتیە لە )%90519( گەیشتە )2002پاشان ژمارەی دانیشتوان لە ساڵی )

(، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ خراپبوونی بارودۆخی ئابووری و کۆچکردنی هاواڵتیان 1987- 1977تێبینی دەکرێت گەشەی دانیشتوان دابەزیوە بە بەراورد بە سااڵنی )

( 132197نی شارەکە بوو بە )( ژمارەی دانیشتوا2012بۆ دەرەوەی وواڵت، کە ئەمەش هۆکار بوو بۆ دابەزینی ڕێژەی گەشەی دانشتوان لەم سااڵنەدا، لە ساڵی )

( کەسە، 160614( ژمارەی دانشتوانی شارەکە )2020%(، هەروەها لە ساڵی )3,8( بوو بە )2012-2002کەس وە ڕێژەی گەشەی دانیشتوان لە نێوان سااڵنی )

نییە بۆ گەشەی دانیشتوان هۆکاری ئەمەش  (، ئەمەش ڕێژەیەکی زۆر و بەرچاو2,46%( بریتیە لە )2020-2012ڕێژەی گەشەی دانیشتوان لە نێوان سااڵنی )

ی گروپی تیرۆرستی دەگەڕێتەوە بۆ زیادبوونی ئاستی ڕۆشنبیری دانیشتوان و زۆربوونی داخوازی و پێداویستی بۆ بەخێوکردن و پەروەردەکردنی منداڵ، دروستبوون

ەی پاشەکەوتکردن و پێنەدانی مووچە بە فەرمانبەران، هەموو ئەمانە داعش و توشبوونی ناوچەکە بە شەڕی نەخوازراو و دروستبوونی قەیرانی ئابووری و کێش

 .هۆکاربوون بۆ ئەوەی ڕێژەی هاوسەرگیری و  لەدایکبوون کەم بێتەوە بەمەش ڕێژەی گەشەی دانیشتوان بەرەو دابەزین دەچێت

 (2040-2020پێشبینیەکانی گەشەی دانشتووان لە شاری کەالر لە ماوەی ) (5خشتەی )

پێشبینی بە پێی گەشەی نزم    %3پێشبینی بە پێی گەشەی مامناوەند  %4.5پێی گەشەی بەرز  پێشبینی بە

1.5% 

 ساڵەکان

249429 215852 186399 2030-2020 

387355 290087 216324 2040-2020 

 (4سەرچاوە: کاری توێژەر بە پشت بەستن بە خشتەی )

دەتوانرێت وەکو بنەمایەکی سەرەکی گرنگ دابنرێت لە کاتی پالندان و زانینی پێوستی دانشتوان بۆ هەیەکە لە پێشبینیکردنی قەبارەی دانشتوان لە داهاتوودا، 

وە دەتوانین بڕی خزمەتگوزاریەکان لە داهاتوودا، خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکانیاش یەکیکە لەو پێداووستیانەی لە ڕێگەی پێشبینیکردنی ژمارەی دانشتوانە

( وەکو ساڵی بنەڕەت، پێشبینیمان بۆ 2020توو دیاری بکرێت، کە لە  ڕێگەی ئەو خشتەیەیەی سەرەوە و بە پشت بەستن بە داتاکانی ساڵی )پێوستیان بۆ داها

ییە ( ساڵی داهاتوو، بە پێی دوو ماوەی دە ساڵی، کە ڕێگەیەوە پێشبینی پێداویستی دانشتوان بۆ خزمەتگوزار 20ژمارەی دانشتوانی شاری کەالر کرووە بۆ )

 خۆشگوزەرانیەکان دەخەینەڕوو.

 ( گەشەی دانشتوانی ناوچەی لێکۆڵینەوە بەم شێوەیەیە:5بە پێێ خشتەی )

(، وە بە پێی 186399( وا چاوەڕوان دەکرێت ژمارەی دانشتوانی ناوچەکە بگاتە )2020-2030%( بۆ ماوەی سااڵنی )1.5بە پێی گریمانەی گەشەی نزم بە ڕێژەی )

وە کاتێک تێکڕای گەشەی بەرز بە ( کەس، 215852%( بۆ هەمان ماوە چاوەڕوان دەکرێت ژمارەی دانشتوان بگاتە )3اوەند بە ڕێژەی )گریمانەی گەشەی مامن

( کەس، هەروەها گەشەی دانیشتوانی ناوچەی لێکۆڵینەوە بەپێی گریمانەی گەشەی نزم بەڕێژەی 249429%( بێت ئەوا ژمارەی دانیشتوان دەگاتە )4.5ڕێژەی )

( کەس، وە بە پێی گریمانەی گەشەی مامناوەند بە 216324(، چاوەڕوان دەکرێت ژمارەی دانیشتوانی ناوچەکە بگاتە )2020-2040%( بۆ ماوەی سااڵنی )1.5)

بێت ئەوا ژمارەی  %( 4.5( کەس، وە کاتێک تێکڕای گەشەی بەرز بە ڕێژەی )290087%( بۆ هەمان ماوە وا چاوەڕوان دەکرێت ژمارەی دانیشتوان بگاتە )3ڕێژەی )

  (دا.2040( کەس لە ساڵی )387355دانیشتوان دەگاتە )

 (2020-2040بۆ ساڵی ئامانج ) خەمااڵندنی پێداویستی دانیشتوان بۆ هەندێک لە خزمەتگوزارییە خۆشگوزەرانییەکان

ری و پەروەردەیی و بە هۆی ئەو گاریگەریە ئەرێنیانەی کە خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان دروستی دەکەن لەسەر کۆمەڵگا لە ڕووی دەروونی و ئابووری و ڕۆشنبی

ژمارەی دانشتوان داواکاری و  ژینگەییەوە، وای کردووە ڕۆژ بە رۆژ داواکاری لەسەر خزمەتگوزارییە خۆشگوزەرانیەکان زیاتر بێت، بێگومان لەگەڵ زیادبوونی

پێشبینیکردنی ( وەکو ساڵی ئامانج بە 2020-2040بەدانانی ساڵەکانی )پێوستیەکان زیاتر دەبێت لە ڕووی چەندایەتی و جۆرایەتییەوە، لەم باسەدا مەبەستمانە 

تنی بوونی جۆرە جیاوازەکانی خزمەتگوزارییە لەم ماوەیدا، پێداویستیە چاوەڕوانکراوەکان دەستنیشان دەکەین بەهەند وەرگر گەشەی دانشتووان 

 .خۆشگوزەرانییەکان لە ئێستادا، بەپێی پێوەرە جیهانی و ناوخۆییەکانی پالنسازی خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانییەکان

  :ی خوارەوەپێوەرەکانی خزمەتگوزارییە خۆشگوزەرانییەکان لەسەربنەمای ژمارەی دانیشتوان بۆ هەرجۆرێکیان خراوەتەڕوو بەم شێوەیەی ال 

 ( پێوەرەکانی خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی6خشتەی )

 جۆری خزمەتگوزاری  ژ
ژمارەی خزمەتگوزاری 

 پێوست
 ڕووبەری دانراو بە مەتر دووجا ژمارەی دانشتوان

 15.000 40.000 1  کتێبخانەی گشتی 1

 2000 30.000 1 یاریگای وەرزش ی  2

 4500 10.000 1 هۆڵی وەرزش ی لەشجوانی 3
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 ----- 250.000 1 هۆڵی شانۆ 4

 16.000 40.000 1 مەلەوانگە 5

 3500 50.000 1 سینەما 6

 سەرچاوە:کاری توێژەر بە پشت بەستن بە

رافیة، لطفي مهدي، املؤشرات التخطیطیة لتنمیة الخدمات املجتمعیة في مدینة الخضر، رسالة ماجستیر، كلیة الرتبیة للعلوم االنسانیة، قسم الجغ عال -1

 .36، ص2019،جامعة املثنی

 .062، صمصدر صابقمعايیر تقنيات( ، -، تخطيط الخدمات املجتمعية و البنية الحتية )اسسالدليمي خلف حسین علي-2

 .146-144ص، 2009مصدرالسابق، ، ( دراسة في الجغرافیة التنمویة) خدمات املدن بشیر ابراهیم لطیف و أخرون، -3
 .345مصدر صابق، ص ،( اسس ومفاهیم وتطبیقات) تخطیط املدنعلي صفر،  زين العابدين -4

 نی ئامانج، لەم خشتەی الی خوارەوە خڕاوەتەڕوو:اڵسالەناوچەی لێکۆڵینەوە بۆ خزمەتگوزارییە ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان سەبارەت بە 

 ( بەپێی گریمانەکانی گەشەی دانیشتوان2040-2030خەمااڵندنی پێداویستی داهاتووی لە خزمەتگوزاری ناوەندەخۆشگوزەران بۆ سااڵنی ) (7خشتەی )

2040 2030 
 بڕی پێوست

2020 
2020 

 ساڵ

 

 نزم مامناوەند بەرز  نزم مامناوەند بەرز  جۆر ناوەند

 مەلەوانگە 4 4 5 5 6 5  10

 شانۆ 4 1 1 1 1 1 1 2

 سینەما 0 3 4 4 5 4 6 8

 هۆڵی لەشجوانی 20 16 19 22 25 22 29 39

 کتێبخانە 2 4 5 5 6 5 7 10

 یاریگا 7 6 6 7 8 7 10 13

 (.6( و )5سەرچاوە: کاری توێژەر بە پشت بەستن بە خشتەی )

 ( دەردەکوێت کە بە پێی گەشەی دانشتوان پێوستیە خزمەتگوزرانیە خۆشگوزەرانیەکان بەم شێوەیەیە:7)هەروەک لە خشەتەی 

(، 5( بۆ گەشەی نزم )2030( مەلەوانگە هەیە لە ناوچەی لێکۆڵینەوە، واتا هاوتایە لەگەڵ پێوستی دانشتوان بە پێێ پێوەر، بۆ ساڵی )4لە ئێستادا ) :مەلەوانگە 1-

 (، مەلەوانگە پێوستە.10(، بەرز )7(، مامناوەند )5( بۆ گەشەی نزم )2040بۆ ساڵی ) ,( مەلەوانگە پێوستە6)(، بەرز 5مامناوەند )

(،  1( بۆ گەشەی نزم )2030( هۆڵی شانۆ زیاترە لە پێوستی دانشتوان بە پیی پێوەر، بۆ ساڵی )3( هۆڵی شانۆ هەیە کە )4شانۆ: لە ئێستادا لە شاری کەالردا ) -2

 (، شانۆ پێوستە.2(، بەرز )1(، مامناوەند )1( بۆ گەشەی نزم )2040بۆ ساڵی ) ,( شانۆ پێوستە1(، بەرز)1مامناوەند )

، مامناوەند  (4( بۆ گەشەی نزم )2030( سینەما پێوستە بۆ شارەکە، بۆ ساڵی )3سینەما: لە ئێستادا هێچ سینەمایەک لە شاری کەالردا نیە، کە بە پێی پێوەر ) -3

 (، سینەما پێوستە.8(، بەرز )6(، مامناوەند )4( بۆ گەشەی نزم )2040بۆ ساڵی ) ,ینەما پێوستە( س6(، بەرز)4)

 (، بەرز 22، مامناوەند ) (19( بۆ گەشەی نزم )2030( زیاترە لە پێوستی دانشتوان، بۆ ساڵی )4( هۆڵی لەشجوانی هەیە، کە )20هۆڵی لەشجوانی: لە ئێستادا ) -4

 تە.س(، هۆڵی لەشجوانی پێو 39(، بەرز )29(، مامناوەند )22( بۆ گەشەی نزم )2040بۆ ساڵی ) ,( هۆڵی لەشجوانی پێوستە25)

ساڵی  ( کتێبخانەی دیکە پێویستە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی دانیشتوان، بۆ4( کتێبخانە بوونی هەیە، هەرچەندە بەپێی پێوەر بڕی )2لە ئێستادا )کتێبخانە:  -5

 (، کتێبخانە پێوستە.10(، بەرز )7(، مامناوەند )5( بۆ گەشەی نزم )2040بۆ ساڵی ) ,( کتێبخانە پێوستە6) (، بەرز 5امناوەند )، م (5( بۆ گەشەی نزم )2030)

(، 7مناوەند )( ، ما6( بۆ گەشەی نزم )2030( یارگا زیاترە لە پێوستی دانشتوان بە پێی پێوەر، بۆ ساڵی )1( یاریگا هەیە )7یاریگا: لە شاری کەالردا لە ئێستادا ) –6

 (، یاریگا پێوستە.  13(، بەرز )10(، مامناوەند )7( بۆ گەشەی نزم )2040( یاریگا پێوستە, بۆ ساڵی )8بەرز )

ی دوومدا خەمااڵندنی پێداویستی داهاتووی لە خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانیەکان لە ڕووی ژمارەیانەوە، بەهۆی ناهاوسەنگی لە دابەشبوونیان وەک لە بەش جگەلە 

 ، لێرەدا چۆنێتی دابەشبوونی ئەم پێداویستیانە لە داهاتوودا دەخەینەروو:وەئاماژەمان پێدا

اوسەنگە، چونکە لەو مەلەوانگە: هەڕچەندە مەلەوانگەکان لە ڕووی ژمارەوە بە پێی پێوەری دانشتوان گونجاوە، بەاڵم لە ڕووی دابەشبوونەوە تا ڕادەیەک نا  -1

(دا دیارە، لە کاتێکدا گەڕەکەکانی 7( مەلەوانگە لە گەڕەکی ڕووناکیە لە بەش ی باشووری ڕۆژئاوای شاری کەالر وەک لە نەخشەی )2( مەلەوانگەیەیی شارەکە )4)

 .هیچ مەلەوانگەیەکی تیا نیە، کە ئەم ناوچەیە لە چەندین گەڕەک پێک هاتووە، پێوستیان بە هەبوونی مەلەوانگەیە لەم ناوچەیەباکووری ڕۆژهەاڵتی شارەکە 
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گە لە زۆربەی هۆڵی لەشجوانی: بەهۆی ئەوەی هۆڵی لەشجوانی لە ڕووی ژمارەوە لەگەڵ پیداوستی دانشتوانە، بۆیە لە ڕووی دابەشبوونەوە تاڕادەیەک هاوسەن -2

هاواڵیاتیانەوە، کە ئەمەش لە  هۆاڵنە لەالیەنگەڕەکان هۆڵی لەشجوانی هەیە، هەروەها یەکیێکی تر لە هۆکارەکان دەگەڕێتەوە بۆ زۆری داواکاری لەسەر ئەم 

 (دا دیارە.8نەخشەی )

( دەردەکەوێت، دەکەونە ناوەندی شارەوە لە گەڕەکانی فەرمانبەران و 5( کتێبخانەیە، نەخشە )2کتێبخانە: کتێبخانەکان لە شاری کەالردا کە ژمارەیان ) -4

( 2کتێبخانەیەکی تێدا نیە، لە گەڵ ئەوەشدا لە ئێستادا شارەکە پێوستی بە )سەرکەوتن، ئەمەش وای کردووە گەڕەکانی باکووری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا هیچ 

ن هەیە، بەاڵم کتێبخانەیە بۆ پڕکردنەوەی پێداوستی دانشتووان، هەرچەندە هەریەکە لە زانکۆی گەرمیان و پەیمانگاکانی شارەکە کتێبخانەی تایبەت بەخۆیا

پرۆژە نشتەجێبوونە نوێیەکان و زیادبوونی ژمارەی دانشتوان، پیوستی بە دروستکرنی کتێبخانەیە ئەگەر بەهۆی فراوان بوونی شارەکە و دروستکردنی گەڕەک و 

 لە شێوەی کتێبخانەی ئەلکترۆنی مۆدێرن بێت یاد لە شێوازە باوەکەی کتێبخانەکان.

دا دیارە لە  (5وونی ناڕێک و ناهاوسەنگە وەک لە نەخشەی )هۆڵی شانۆ: هەرچەندە وەکو ژمارە هۆڵی شانۆ زیاترە لە پێویستی شارەکە، بەاڵم شێوازی دابەشب-6

 .بەش ی ڕۆژهەاڵت و باکووری ڕۆژهەاڵت و باشور و هیچ هۆڵێکی شانۆ بوونی نییە

 

 :دەرئەنجام

 دەکرێت گرنگترین ئەنجامامەکانی لێکۆڵینەوەکە لەم خااڵنەی خوارەوە کۆبکرێتەوە:

جیهاندا گرنگی زۆری پێدەدرێت، چونکە هۆکارێکی گرنگە لە پێشکەوتنی هەر ناوچەیەک یان خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکان لە سەر ئاستی  1

دابینکردنی پێداوستی و خزمەتگوزاری بەشێوەیەک  ,دواکەتنی لە کاتی نەبوون یان خراپی ئاستی خزمەتگوزاریە خۆشگوزەرانیەکاندا

دا کاریگەری گەورە بە جێدەهێڵێت لە سەر ژیانی ڕۆژانەی دانشتوان لە چەند خۆشگوزەرانیەکان )ڕۆشنبیری و وەرزشییەکان( لە هەر شوێن و شارێک

 ڕوویەکەوە لەوانە الیەنی )دەروونی، ئابووری، ڕۆشنبیری، پەروەردەیی، ژینگەیی(.

ەرمیانە، هەروەها هەڵکەوتەی شوێنی جوگرافی شاری کەالر وایکردوە شارەکە ببێتە یەکێک لە قەزا گرنگ و ستراتیجیەکان، کە ناوەندی ئیدارەی گ 2

 کانیەوە.شوێنی ناوچەی لێکۆڵینەوە رۆڵی گرنگی لە قەبارە و ڕووبەری شارەکە هەیە لە ڕووی خێرا فراوان بوون و گەشەسەندنەوە و چاالکیە ئابووریە

کان لەالیەکەوە، هاتنی یەکێکە لە پاڵنەرە سەرەکی و گرنگەکان  بۆ پێوستی شاری کەالر لە دامەزراندنی خزمەتگوزاریە خۆشگەزرانیە هەروەها

ەرێنی ژمارەیەکی زۆر لە هاواڵتیانی دەووروبەری کەالر وەکو سەردانیکەر بۆ دامەزراوە خۆشگەزرانیەکانی شارەکە، کە لەم ڕوەوە بووتە خالێکی ئ

ەری گەورەی لەسەر جوڵەی جوگرافی شاری کەالر، نزیکی شارەکە لە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێز خانەوە، کاریگ هەر بە هۆی گرنگ بۆ شاری کەالر.

تی بازرگانی لە شارەکە بە دۆزینەوەی هەلی کار بۆ بەشێک لە دانشتوانی شارەکە و بەرزبوونەوەی داهاتیانەوە هەیە، کۆی گشتی ئەوانەی لەکەر 

 ( کەسن.4420حکومی و تایبەت و کۆمپانیا و شوێنکارەکانی ناو کۆمەڵگاکە کاردەکەن نزیکەی )

انی لەشجوانی زۆرترین داواکریان لەسەرە و ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک سەردانی ئەم شوێنانە دەکەن لە هەردوو ڕەگەز، لە لە شاری کەالردا هۆڵەک  3

ئەمەش ئەوە دەردەخات کە دانیشتوانی شارەکە ئاستی ( هۆڵی لەشجوانی هەیە، کە بەسەر گەڕەکەکانی کەالردا دەبەش بوون، 20شاری کەالردا )

 .گرنگیدان بە جەستە و تەندروستیانهۆشیاریان بەرزە لەڕووی 

 ( گەیشتینە ئەم ئەنجامانە:2020بە پێی هەڵسەنگاندنی خزمەتگوزارییە خۆشگوزەرانییەکان لە ناوچەی لێکۆڵینەوە بۆ ساڵی ) 4

سینەمای تێدا نیە، پێویستی شارەکە ( کەسن. لە ئێستادا  شاری کەالر 160614( دانشتوانی ناوچەی لێکۆڵینەوە )2020بەپێی داتاکانی ژمارەی دانیشتوان بۆ ساڵی )

( پێویستە 6، 4، 4( بەپێی ڕێژەی گەشەی دانیشتووانی )نزم و مامناوەند و بەرز(  )2030( هۆڵی سینەما بوونیان هەبێت، وە بۆ ساڵی )3بە پێی پێوەرەکان دەبێت )

( کتێبخانە بوونی هەیە لە شارەکەدا ، هەرچەندە بەپێی پێوەر بڕی 2ستادا )( سینەما پێویستە بەدوای یەکد ا، لە ئێ 8، 6، 4( )2040) بەدوای یەکدا، و بۆ ساڵی

( 6، 5، 5( بەپێی ڕێژەی گەشەی دانیشتووانی )نزم و مامناوەند و بەرز( )2030( کتێبخانەی دیکە پێویستە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی دانیشتوان، وە بۆ ساڵی )4)

( پێویستە بەدوای یەکدا. چەندین ناوەندی خۆشگوزەرانی بە پێی پێوەرەکان لە ئێستادا لەبڕی پێویستی 10، 7، 5(  )2040پێویستە بەدوای یەکدا، و بۆ ساڵی  )

( مەلەوانگە هەیە لە ناوچەی 4( هۆڵی لەشجوانی، سەبارەت بە مەلەوانگەکان لە ئێستادا )4گا و )ی( یار 1( هۆڵی شانۆ زیادە و  )3دانیشتوان زیاترن، بۆ نمونە  )

 وە، واتا هاوتایە لەگەڵ پێوستی دانشتوان بە پێێ پێوەر.لێکۆڵینە

 پێشنیار

هەوڵدان بۆ دروستکردنی پالنێکی ستراتیجی مامناوەند و درێژخایەن لە بواری خۆشگوزەرانی پشتبەستن بە گەشە و زۆربوونی ژمارەی  1

گوزارییەکان، سەرلەنوێ دابەشکردنەوەی دانیشتووانی شاری کەالر بە شێوەیەک کاربکرێت بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییان بۆ خزمەت

 .خزمەتگوزارییەکان بۆ فەراهەمکردنی هاوسەنگی دەبەشبوونی خزمەتگوزارییەکان لەسەرجەم ناوچەکانی شارەکەدا
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نی بە مەبەستی پرکردنەوەی پێداوستی شارەکە  بۆ کتێبخانە، کە لە ئستادا کەمترە لە پێوستی دانشتوان بە پێی پێوەرە، بیر لە دروستکرد 2

، بیر لە دروستکردن کتێبخانەی ئەلکترۆنی گەورە بکرێتەوە، بەهەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکانی پەروەردە و خوێندنی بااڵ 

 ئەم دامەزراوە ئەلکترۆنییە ببێتە سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراوی پشتڕاستکراوەی زانیارییەکان.

لە بواری دامەزراندنی ناوەندە خۆشگوزەرانیەکان لە ناوچەکەدا، لە ڕێگەی  هاندانی کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت بۆ وەبەرهێنان 3

لێخۆشبوون و کەمکردنەوەی باج و پێشکەشکردنی ئاسانکاری دامەزراوە حکومییەکان بۆ وەبەرهێنەر، ئەمەش هۆکاریکە بۆ پێشکەوتنی 

 الیەنی خۆشگوزەرانی شارەکە.

 سەرچاوەکان

 .2011بەرزنجی، یاسین قادر چەند بابەتێک سەبارەت بە کتێبخانە و زانیارییەکان، چاپی یەکەم، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، هەولیر، (  1
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R = (𝑇√
P1

P0
− 1) × 100 

Rڕێژەئ گەشەی سااڵنە = 

T ژمارەی سااڵنی نێوان دوو سەرژمێری = 

P1ژمارەی دانشتوان لە دواین سەرژمێریدا = 
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P0ژمارەی دانشتوان لە سەرژمێری یەکەم = 
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 كالر مدينةفي الترفيهية تقييم الخدمات الثقافية والرياضية ألنشطة 

 امللخص

في كالر"، إلى توضيح الطريقة التي يتم بها توزيع الخدمات الثقافية  تهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "تقييم الخدمات الثقافية والرياضية ألنشطة الترفیهية

حث تم في البداية والرياضية في مدينة كالر، وكذلك تقييم مستوى هذه الخدمات اآلن وتقييم احتياجات املدينة لهذه الخدمات في املستقبل. ولتحقيق هدف الب

الجغرافي، وتم تقديم الخدمات الثقافية والرياضية ع يالتوز ة والرياضية في مدينة كالر، ثم الحديث عن عرض الدوافع التي أدت إلى زيادة عدد الخدمات الثقافي

إلى أن غالبية الخدمات  في املدينة، تلتها تقييمات ملستوى هذه الخدمات وتقديرات للمتطلبات املتوقعة وفقا للمعايیر القياسية لكل منها. وخلصت الدراسة أخیرا

 ياضية في كاالر أقل مما تحتاجه املدينة وفقا للمعايیر الدولية، وأنه غیر متوازن إلى حد ما في توزيع هذه الخدمات في املدينة.الثقافية والر 

 .معايیر التقييم، ترفیهة، خدمة ية:املفتاحكلمات 

 

Evaluating cultural and sports services for Recreational activities in Kalar city 

Dr. Shirwan Omer Rashid1                                                              Azhin Karim 2 

Abstract 

This study, entitled "Evaluation of Cultural and Sports Services for Recreation Activities in Kalar", aims to clarify the 

way in which cultural and sport services are distributed in Kalar City, as well as to assess the level of these services 

now and to assess the city's needs for these services in the future. To achieve the goal of the research, the motives that 

led to an increase in the number of cultural and sports services in the city of Kalar were initially presented, then talked 

about the geographical distribution, and cultural and sports services were provided in the city, followed by assessments 

of the level of these services and estimates of the expected requirements according to the standard standards for each. 

The study finally concluded that the majority of cultural and sports services in Kalar are less than what the city needs 

according to international standards, and that it is somewhat unbalanced in the distribution of these services in the 

city. 

Key words: Service, Recreation, Evaluation Criteria. 
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