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 دةستةواذة نوَييةكانى
 ثَيوةنديثَيكردن ميدياو

 

 

 

 

 دةستةواذة نوَييةكانى

 ميدياو ثَيوةنديثَيكردن

 بةهزاد حةوَيزى كردوويةتى بة كوردى              عةبدولرةمحان عزي. د.أ

______________________ 
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 دةستةواذة نويَيةكانى ميدياو ثيَوةنديثيَكردن: ناوي كتيَب
           عةبدولرةمحان عزي . د.أ: نووسيين 

 (b_hawezy@yahoo.com)  بةهزاد حةويَزي:وةرطَيِرانى
 :بةرط

 دانةر: نةخشةسازى
 دانةر: ثيتضنني

  يةكةم يضاث
 2102/ هةوليَر – ضاثخانةى رؤشنبريى

 

 ى ثيَدراوة(2102)سالَى (   ) لةبةرِيَوةبةرايةتى طشتى كتيَبخانة طشتييةكان ذمارةى سثاردنى

  ثاريَزراوة كتيَبةكة وةرطيَرِىبؤ  يةوةمايف ضاثكردن   
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 ثَيِرست          

 ثَيشةكي

 ............................. زمان: تةوةرى يةكةم

 زمانةوانييةكان نووسني، طرووثة زمان

 ............................ (االعالم و االتصال)يثَيكردندثَيوةن ميدياو: تةوةرى دووةم

ميديا، سروشتى  ثةرةسةندنى مَيذوويي ثَيوةنديثَيكردن، ثَيوةنديثَيكردن و (communiction)ثَيوةنديثَيكردن
رةطةزةكانى ثَيوةنديثَيكردن، جؤرةكانى ثَيوةنديثَيكردن، ثَيوةنديثَيكردنى كةسيي، كةسيي بة ثَيوةنديثَيكردن، 

، ثَيوةنديثَيكردنى جةماوةرى، ثَيوةنديثَيكردنى تةفاعوىل، ثَيوةنديثَيكردنى ئؤرطانيزةيي هاوكارى تةكنيك،
كؤمؤنيزم، سولتةويةت، ليرباليزم، يةكانى رؤذنامةوانيي، رةكيتيؤرة سةوةزيفةكانى ئامرازةكانى ميديا، 

مؤدَيلةكةى  بةرثرسياريةتى كؤمةَلايةتى، خزمةتطوزارى طشتى، ثةرةثَيدانكاريي، تيؤرةكانى ميدياوثَيوةنديثَيكردن، 
، تيؤرى دذةيةكي مةعريفي السويل، مؤدَيلةكةى شانؤن وويظةر، مؤدَيلةكةى شرام، مؤدَيلى هاوسةنطيي، مؤدَيلى

، تيؤرى ثاسةوانى دةروازةكة، ديدطةى بةكارخستنةكان و كاريطةريي هَيزدار، تيؤرى لَيشاوى ميديا لة دوو قؤناغدا
تَيربوونةكان، تيؤرى دةستنيشانكردنى هةرةثَيشينةكان، تيؤرى ضوارضيوة، تيؤرى درزى مةعريفى، تيؤرى طَيذةنى 

فَيرطةى فرانكفؤرت، فَيرطةى تيؤرى حةمتيةتى بةهايي ميديايي، بَيدةنطي، تيؤرى حةمتيةتى تةكنيكي ميديايي، 
ثةرمةنطةهام، فَيرطةى شيكاطؤ، فَيرطةى تؤرنتؤ، سيميائيي ميديايي، روذنامةطةل، ئَيزطة، تةلةفزيؤن، تؤِرةكانى 

، ، رازيكردنةكان، جةماوةر، ثرؤثاطندة، فيلم، ريكالم، ثةيوةنديية طشتيي(ظيديؤ)زانيارى، كتَيبطةل، تؤمارى دةنطى
  .كاريطةرى ئامرازةكانى راطةياندنراى طشتى، كؤمةَلطةى جةماوةرى، كؤمةَلطةى زانيارييةكان، 

 ..........................................ةكانى ميدياضةمكة بةهايي: تةوةرى سَييةم

سةرمايةى رةمزى، تونديي  ثَيراطةياندن، طةشت، ئةندَيشةطةريي ميديايي، زةمةنى كؤمةَلايةتى، شوَينى رةمزى،
 .ميديا-زةمةن -خاك/ زمان و ميديا، بونياتى بةهايي ميديايي، توانايي ميديايي كؤلؤنيال، هاوكَيشةى ئادةميزاد

 ........................................ ميدياوثَيوةنديثَيكردنثَيشةنطةكانى ثسثؤرَيتى : تةوةرى ضوارةم

 .لوين السويل و الزرسفيلد و هؤفلند،

 ................................ اوثَيوةنديثَيكردنيكانى ميد(مَيذوويية)كتَيبة كالسيكيية: تةوةرى ثَينجةم
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 بةرباس 

ةوة، لةبةرئةوةى ئةو بوارة طرنطة ةتنالى ئَيمة هَيشتا بةيةكةوة كؤنةكراو(ةزموون، مَيذوورةطةز، ئ)ميديا  
و ئةكادمييةكانى خؤى نةضةسثاندووة  دا هَيشتا بنةما ئةقَلانىفرةرةهةندةلةو سةردةمة تيذِرؤومةوداو 

: طةردانيية زؤرن، وةكفاكتةرى ئةو ثاشا، واتة سيستمازةكراو بةمةش وةك زةروورةت نةهاتؤتة مةيدان
 .تد..سايكؤسؤسيؤلؤجي، رامياريي، توَيذى رووناكبري،

راستةِرَيي خؤيان و دروست ئةو ئاراستةية ثةى بكةن، ا هةنطاوةكان خبرَينةسةر دةكرَي لة مةودو   
 يبةَلام ئةمة ضةند مةرجَيكى ثَيويستة، هةرةطرنطةكةيان بة زانستى كردنى بوارى ميدياية، بةثَي

 ..وة بضَيترَيكوثَيك بةِرَيسةردةمانةو ستمَيكى مؤدرن ويس

 ..ئةم بةرهةمة تةكانَيكة بةو ئاراستةية 

 حةوَيزى.ب                                                                                                             

 22/4/2102هةولَير                                                                                                      

 

 

  ثَيشةكى

دةستةواذةكانى لةو  سي ساَلةى دواييدا دةستةواذةكانى هةر زانستَيك بة كليلةكانى دادةنرَين،  
بة هؤى كةَلةكةبوونى مةعريفي لةو بوارةداوباَلادةستى تةكنةلؤجياى او ثَيوةنديثَيكردنى يميد

ونى ثةيدابوثةرةيان سةند، هةروةها ( ئينتيقاىل)ثَيوةنديثَيكردن لة كؤمةَلطةى هاوضةرخ يا 
ناوضةى عةرةبى و  مةِرضةمكطةىل ذيارى جياوديار لةمةِر دياردةى ميدياى ثَيوةنديثَيكردن لة 

 .ئيسالمى

بيانووةكةمان ) ثوختية ثَيشكةش بكةين ثَيمان باش بوو ئةو ضةثكة دةستةواذانة بةو كورتى و 
سةرضاوة عةرةبى يا ئةمةش بةو ماناية نيية خوَينةرى ضاك يا تايبةمتةند بةدواى (اييةراليةنى دا

 .كولتووريةكان نةطةِرَي
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و (ح.ب/وا ئَيمةش كردمانة كوردى)ئةمة يةكةمني كتَيبة لةرووى ضؤنيةتيةوة بة زمانى عةرةبى 
و كتَيبَيك لةو جؤرة خوَينةريش زؤرَيك لةو دةستةواذة تايبةتة بةهاييانة بة زمانى ديكة بةدي ناكات،

يفي ئةوتؤ دادةنرَي طاَلتةى ثَيناكرَيت زوونَيكى مةعرمةخبة  و َيكةسامان بةو شَيوةية تةباى
ئةو كارة بة لة سةردةمَيك خوَينةر كاتى كةمةوكانطة ذياريةكانيشي ثةرت و بَلاون،  نةخامسة

ئةوانةى ضاويان داية تؤذينةوةكامن لةبارةى تيؤرى حةمتيةتى بةهايي ثشتيوانى خواى طةورةو
شرؤظةكردنى لة اليةن ضةند و (0)نةسريبوعةىل.د: ىميديايي ، كة ثشكداربوون لة بةرضاوروون

سةعيد بو معيزة، نةوةى نوَي لة الوان ئةوانةى سةر بة .مةمحوود قةلةندةر، د.د: ز وةكتؤذةرى بةِرَي
سوثاس وثَيزانني بؤ برا عيماد غةزاىل لةمةِر ثيشةوةرى و (2)(لة ميديادا قوتاخبانةى قوستةنتينية)

  .ى مةعريفي جياوازى مةغاريبىنى بةرهةمَيكشكةشكردطةرموطوِرى و خواستى لة ثَي

 نووسةر                                                                                                            

 0/0/2100شاريقة                                                                                                      

 تةوةرى يةكةم

 زمان

 زمان و طةشةكردنى

 (اللغة)زمان

 دةنط و بريوِراوراستييةكان بةهؤى ئامرازي طوزارةكردن و طةياندنى)بريتية لة   
ئةو ثَيناسة باوة طشتيية بةو ثَييةى  (رةمزوهَيماوئاماذةكان

بةشَيكة لة  (لغة)ئةسَلةكة ئةوةية، زمانلَي دةطرتةخؤوة، (نووسراو)ورةمزةكان(بَيذراو)دةنطةكان
ئةو سةرجنة لة زمانى دةطرتةوة، (بَيذراو)وئاخاوتنى(نووسراو)ئةوةى دوايي زمانى( 3()لسان)زمان

 (langue)بة زمانى فةرةنسي زمان( language)واتة (لسان)، زمانفةرةنساييش هةية 
نادرَي، بةلكة ( لسان)لَي لة زمانى ئينطليزي ض ئاماذةيةك بة زماندةطرتةوة، ( parole)وئاخاوتن

 .هةية(speech)وئاخاوتن(language()لغة)زمان

زمانى تايبةت بةخؤى لة رووى مَيذووييةوة زمان بة ئاستى ئاخَيوةرةكانيةوة طرَيدراوة، دةستةبذَير   
زمانة )و عةوامةكةش زمانى تايبةت بةخؤيان هةية بة ناوى( لة ضوارضيوةى هةمان زماندا)هةية

وةها هةروبةوجؤرة، يةو ئةوةى ديكةش عاميةكةهةية (يا فوسحة)هةروةها زمانى ئةدةبي(باوةكة
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سةر  ش دةرةجناملكانة اىل هةية بةثَيي ناوضةكان، سةرجةمي ئةولةيةك زمانيش ضةند زاراوةى لؤك
 . بة يةك زمانن

كة ثارسةنطى نَيوان  (سَييةم)ديتنةوةى زمانَيكى ديكةى ةِرراطةياندن رؤَلى هةبوو لةم ئامِرازةكانى  
ثشكدار بوو لة بةشبةحاَلى خؤى ةكانة بةناوى زمانى رؤذنامةوانيي، ئةو زمانة تاكةكةسةكان و توَيذ

نةخامسة رؤذنامةوانيي )بَلاوكردنةوةى رؤشنبرييي و زانست و رؤنانى هؤشياريي سياسي 
 .ساناكردنى رؤشنبرييي و جاروبار شَيواندنىسووك و وَيراى هةندة خاَلى نةرَيييانة لة (نووسراو

 نووسني

رووكارَيكدا، مةبةست لَييان دةنط و وَينةكانة، ئينجا يا رةمزة ضاثكراوةكان بةسةر ثيتةكان   
و رةنطدانةوةى تةلةفوز يا (markings)تةوسيقكردنى زمان، واتة نووسني سيستةمى تؤماركردنة

دةنطَيكة بؤ طؤِريين واتاى ئةو تةلةفوزة لة كةسَيكةوة بؤ يةكَيكى ديكة، لَي نووسني زمانَيكى 
بةجؤرَيك بةدرةنطوةختةوة هات بةمةرامى نووسينةوة، هةروةها ضةندين زمان لة جيهانى الوةكيية 

 .هاوضةرخدا نةنووسراوةن

 ئةسَلى زمان و ثةرةسةندنى

كةى بؤ سَي مليؤن ئةستةمة مَيذووى دةستثَيكى زمان دياري بكرَيت، وَيراى ئةوةى هةندةك ئةسَلة   
لةرووى زانستيةوة لة سةرةتاى سةدةى نؤزدةهةمةوة ةوة، بةَلام لَيكؤَلينةوةى زمان ساَل دةطةِرَيت

ؤئؤروثايي، ثةيدابوو، ئةو ديراساتانة جةختيان كردة سةر مَيذووى بةراوردكاريي زمانةكانى هيند
يا )هاوبةشةكةى زمانة جياجياكان، بةمةش زمانةواني بةمةش طرنطى دا بة تؤذينةوة لة كانطة

، بوو بة لكَيكى ئةكادميي سةربةخؤ واتة زانستى ديراسةكردنى زمان لة سةدةى نؤزدةم(ليسانيات
لة سةرةتاى  (Ferdinand de Saussure)بةثلةى يةكةميش شانبةشانى تَيزةكانى سؤسَير

وةك زمانةواني  سةدةى بيستةم طةشةيان كرد، ئينجا زانستةكة ضةند لكَيكى ثسثؤريي لَي بوويةوة
لة بةدي دةكةين و  (Claud Levi-Strauss)ئةنرتؤبؤلؤجي، كة لة كاروكردةوةكانى ليظي شرتاوس

سياسيي  (Roland Barth)ي الى بارتيئةدةب(Michel Foucault)الى فؤكؤ ةوةمَيذووييرووى 
لة رووى مَيذووييةوة جةختى بة طشتى ديراساتة زمانةوانييةكان (Althusser()4)التؤسَيرالى ئ

ةواوة لةهةر ساتةوةختَيكى واتة زمان سيستةمَيكى ت( synchronic:  )لةسةر دوورَيضكة كردةوة
 (5)دةكات واتة زمان لة ميانةى زةمةندا طةشة( diachronic)زةمةندا، طةشةكردن

 ان و لكةكانيانطرووثة زمانةوانييةك
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زمان هةية لةوانة (60811)(7)لة سةردةمى هاوضةرخدا كاَل بوونةتةوة، ئَيستاش(6)زمانةكان  
زمانيش كةمرت (357)كةس قسةيان ثَيدةكةن و نزيكةى (011111)يان كةمرت لة(01)%لة
 هةرةطرووثى جياواز ثؤلني دةكةن، كةن، زمانناسان زمانةكان بؤ شازدة كةس قسةى ثَيدة(51)لة

ان بةخؤوة طرتووة، كة ئةمانيش ذمارةيةكى ي-فةرعي-زؤرى ئةو طرووثانةش ئاستى تايبةت و لكي
ئةو طرووثانةش لة ضةند طرووثَيكى ديكة ثَيكدَين وةك طرووثى  ،هةمةجؤرةى زمان ثَيكدَينن

كةس قسةى (بليؤن3)زمان دةطرتة خؤوةونزيكةى(051)كة ( Indo-European)هيندؤئؤروثايي
كوردى و فةرةنسي و : ن لة ئؤروثاوخؤرئاواى ئاسياوئوسرتالياوئةمريكاى باكوور وةكثَيدةكة

 (251111111)زمان دةطرَيتةوة، كة كة بيست ( Uralic)ئينطليزي و رووسي وطرووثى ئؤراىل
فنلةنديايي و : كةس لة باكووروخؤرهةَلاتى ئؤروثاوباكوورى خؤرئاواى ئاسيا قسةى ثَيدةكةن وةك

 .تد..مةجةرى، 

كة ضةندين زمانى سامى ( Afro-Asistic)ئةفرَوئاسيايي زمانى عةرةبي دةضتةوة سةر طرووثى  
لة مةغريب و )و بةربةرى(لة ئةريترييا)وتةقريين(تالة ماَل)تاييدةطرَيتةوة، هةروةها عيربي و ماَل

 .تد..و(لة ئةسيوبياوسؤماَل)و ئؤرؤمؤ و سيدامؤ(جةزاير

 شتةى زمانَيك لةوى ديكة جيادةكاتةوة بريتية لة ضةند رةطةزَيك هةرةزمانناسان ثَييان واية ئةو   
هةروةك ضؤمسكى ئاماذةى ثَيداوة ئةو ( بونياتى رَيزمانى)ة، واتة(syntax)نتاكسطرنطةكةيان سَي

فاكتةرة كاريطةرى خؤى هةية بةسةر كاية زهنييةكة، كةضي دةنط و واتاكان كةمةك بةيةك دةضن 
 .ان ئةو زمانانةدا هاتؤتة ئاراوةمَيذووييةى لة نَيوةو لَيكنزيكية بةهؤى ئ

 تةوةرى دووةم

 ثَيوةنديثَيكردن و ميديا

  ثَيوةنديثَيكردن

ئاداب، كؤمةَلناسى، زانستة : ثَيوةنديثَيكردن ضةند بوارَيكى مةعريفي دةطرتةوة وةك  
 .تد..ثراكتيكييةكان، هونةر جوانةكان، ديراساتى ثيشةوةريي،

ئاَلووَيري ماناوطوزارة هونةرييةكان و : ثَيوةنديثَيكردن فرة رةهةندةو ئةمانة دةطرتةوة  
 .تد..سايكؤلؤجيةتى ئيقناع و ثيادةكارييةكانى تةكنةلؤجياى ذمارةيي،

 ثَيناسةى ثَيوةنديثَيكردن
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ةكانى ثرؤسةى طؤِرينى واتاكانة لة نَيوان تاك)ثَيوةنديثَيكردن ضةند ثَيناسةيةكي هةية لةوانة  
بيناكردنى تَيطةيشتنَيكى ئاَلووَيرانةية لة ضوارضيوةى كارلَيككردندا لة نَيوان دوو )يا( كؤمةَلطةدا

سةيرورةى هاوبةش )يا(ئاَلووَيركردنى ماناية لة رَيطةى طواستنةوةى زانيارييةكان)يا(كةس يان زياتر
َيري نامة لةفزيي و بوون لة زانيارييةكان و هةستونةستى نَيوان خةَلكى لةرَيطةى ئاَلوو

ئامرازةكانى طةياندنى زانيارييةكانة لةطةَل تةركيزكردنة سةر طواستنةوةووةرطرتنى )يا(نالةفزييةكان
داِرذتنى تَيطةيشتنَيكى هاوبةشة لة ميانةى كارلَيككردنى نَيوان دوو كةس يان )يا(زانيارييةكان

 .تد(...زياتر

لة بنةِرةتةوة بريتية مةسةلة )كة ئةو ضةمكة هةندةك هةن بة سانايي ئاوا ثَيناسةى دةكةن  
 بة طشتى تواناى ثَيوةنديكردن لةطةَل ئةوانيديكة هةل وsocial affairs)(8) – كؤمةَلايةتييةكان

بة )دةرفةتى زياتر لة ذيان بؤ تاكةكةس دةرةخسَييَن و دايدةكوتَي لة كاتَيكدا بةثَيضةوانةوة
 .دةردةدارونةخؤش شَيوةيةكة لة شَيوةكانى كةسَيتى(نةبوونى

 ى ثَيوةنديثَيكردنثةرةسةندنى مَيذووي

ثَيي واية ثَيوةنديثَيكردن بةضةند قؤناغَيكى  (Marshall McLuhan()0)مارشال ماكلؤهان  
مَيذوويي رةت بووة تيايانة تةكنةلؤجياى ثَيوةنديثَيكردن فاكتةرى سةرةكى بووة لة طؤِران لة 

ئةو ديدطةيةى ماكلؤهان بة تيؤرى حةمتيةتى قؤناغَيكةوة بؤ يةكَيكى ديكة، جا لَيرةوة 
ية كة بةثلةى  –كتةرى ميديايي تةقةنى ناونرا، واتة ئةوة فا(media determinism)ميديايي

يةكةم وةرضةرخانة مَيذووييةكان لَيكدةداتةوةوتةفسرييان دةكات لةرووى ثَيوةنديثَيكردن و 
 .بوارةكانى ديكةى كارلَيكراو

تا 30111قؤناغى يةكةم لة زمانى بَيذراوةوة دةست ثَيدةكات تاوةكو دؤزينةوةى نووسني لة   
ماكلؤهان ثَيي واية لةو قؤناغةدا باو بوو،  ثَيوةنديثَيكردنى زارةكىز، هةروةها .ساَل ث 3،111

دؤزينةوةى نووسني يةكةمني شؤِرشى ثَيوةنديثَيكردن بوو، ئةو شؤِرشة توانى زمانى دووةم 
زمانى رةمزونووسني، كة ثاشان رَيخؤشكةر بوو بؤ تؤماركردنى خيربةوئةزموون و : بدؤزتةوة

لَي ئةو شؤِرشة لة رووى  .ةكةبوون لة طةشةى شارستانيي مرؤظايةتىبةثشتبةسنت بة ثرةنسيثي كةَل
كاركردنة سةر كؤمةَلطةوطةشةكردنى مَيذوويي سنووردار بوو لةبةرئةوةى تةنيا كةمينةيةكى خةَلك 
ئةو زمانة تازةيان دةزانى، هةروةها ئامرازةكانى طوَيزانةوةى لة لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى ديكة 

ئامرازى ، ضوون نووسني و نةقش و هةَلكؤَلني لة سةر بةرد بوو بةرلةوةى يا هة رنةبووسنووردار بوو 
 .ثةيدابنب (papyrus)وةك ثشتبةسنت بة ثَيست و دار يا طةَلاى دارو دواتر كاغةز
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لة (01)دؤزينةوةى ضاثطةرييبوو، (مةكاني)شوَينداريي بةمةش ئةو جؤرة يةكةمني شارستانيةتة  
دووةمني شؤِرشى ثَيوةنديثَيكردن بوو، ضوون توانى كؤمةَلطة لة ناوةِراستى سةدةى ثانزةدا 

 .ثَيوةنديثَيكردنى زارةكيةوة بطوَيزَيتةوة بؤ ثَيوةنديثَيكردن ورؤشنبرييي نووسراوة

مةش ثَيوةنديثَيكردنى نووسراوة رَيخؤشكةر بوو بؤ نووسينةوةى زانياريية ثَيشني و نوَييةكان و ئة  
 .بووة هؤى كةَلةكةبوون و بناغةِرَيذيي سةرةتاى شارستانيي خؤرئاوايي

لة نَيوان زَيدةبوونى طوَيزانةوةى ماددة نووسراوةكان و ماكلؤهان ئاماذةى بة ثةيوةندييةك داوة  
لة ئاكامى ئةو دؤزينةوةيةش رؤذنامةواني سةريهةَلدا، هةروةها  (00)بةرفراوان بوونى ئيمثراتؤريةت

بَلاوبوونةوةى فَيربوون و رؤشنبرييي و مةعريفة، كة بووة هؤى ثشكدارى كؤمةَلطة لة طشت 
 .بوارةكانى ذيان بة رَيطةيةك ثَيشرت وَينةى نةبووة لة مَيذووى شارستانيي خؤرئاوايي

ماكلؤهان ثَيي واية دؤزينةوةى ئَيزطةوفيلم لة بيستةكان و تةلةفزيؤن لة ثةجناكانى سةدةى بيستةم  
ئادةميزادن، ئَيزطة درَيذةثَيدةرى دةنطى ئادةميزاد و تةلةفزيؤن درَيذةثَيدةرى ضريؤكى َيذةثَيدةرى در

ة هةنطاو بيَن بؤ بينينيةتى، جا ئةو ئامرازانة وايان كرد كؤمةَلطة لة ثَيوةنديثَيكردنى نووسراوةو
 .وةرؤشنبرييي بيسراو و بينراوة

 زانة ثاشةكشةيةكة لة طةشةكردنى شارستانيةت بةوماكلؤهان ثَيي واية دؤزينةوةى ئةو ئامرا 
وبينراو هةندة سيماى ثَيوةنديثَيكردنى زارةكى هةَلدةطرن و ثَيوةيان ثَييةى ثَيوةنديثَيكردنى بيسراو

لةاليةكي ديكةوة ئةو ئامرازانة، نةخامسة ن، (كؤن)ديارة، كة خاَلى جياكةرةوةى كؤمةَلطةى
ستةكانى زةمان و مةكان تارادةيةكي ةبجيهانى، ضوون بةرردؤتة طوندَيكى تةلةفزيؤن جيهانى ك

دؤزينةوةى كؤمثيوتةر لة شةستةكاندا سَييةمني شؤِرشى ثَيوةنديثَيكردن ، طةلةك زؤر كاَل بوونةتةوة
بوو، ضوون كؤمةَلطةى لة قؤناغى ثَيوةنديثَيكردنى بيسراووبينراوةوة بؤ ثَيوةنديثَيكردنى 

ى بؤ ثَيوةنديثَيكردن هَيناوة، تؤذةرانى دواى (دةق)جارَيكى ديكة، كة طواستةوة ئةليكرتؤني
ئاماذة بة توانستى  ناوبردووة(تةفاعوىل)ماكلؤهان ئةو قؤناغةيان بة ثَيوةنديثَيكردنى كارلَيككاريي

مامَلةكردنَيكى راستةوخؤ لةطةَل ئةويديكة، وَيراى ئامادةنةبوونى راستةوخؤيانةى ئةويديكة لةو 
 .ثرؤسةيةدا

كردووة، هةروةها (سَييةمني)باسيان لةو شؤِرشة ى بريوكؤمةَلناسيارضةندين تؤذةر لة بو  
 Alvin)، ئالظني تؤفلةرسياسي رةنطدانةوةى بةسةر بونياتى كؤمةَلايةتى و ئابوورى و

Tofler()02)باسي لة سَييةمني شةثؤل كردووة، دانيال بال(Daniel Bell()03 ) زياتر تيشكى
 .تد..كؤمةَلطةى ثاش ثيشةسازكاريي وثؤست مؤدَيرنيزم، خستؤتة سةر سروشتى
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 ثَيوةنديثَيكردن و ميديا

 هةروةها ئامراز و (هةنووكةيي طرنطى و: بة خةسَلةتةكانيةوة)هةواَلةلة بنةِرةتدا مةبةست لة ميديا   
ئةمة سةبارةت بة رؤذنامةوطؤظاروئَيزطةوتةلةفزيؤنيش هةر اليي، تارادةيةك لَيشاوَيكى يةكمجهورو

بؤية ثَيوةنديثَيكردنة، جةماوةريش واية، لَي هةواَل سةبارةت بة كتَيب و شانؤوسينةما بوونى نيية، 
بؤية ئةمانة ئامرازى  بوونى نيية،( تةليكس)تةلةفؤن و فاكس و: لة ئامرازةكانى وةك

 informations)تؤِرةكانى زانياري كؤمثيوتةروبةَلام  راطةياندن،ثَيوةنديثَيكردنن نةك ئامرازةكانى 

net)  كؤكةرةوةى ثَيوةنديثَيكردن وميديان، ضوون هؤيةكانى راطةياندن لةو ئامرازانةدا هةن، ئينجا
بةَلام وشةى ناونران، واتة ئامرازى ثَيوةنديثَيكردن و راطةياندن، ( multimedia)بة مةَلتيميديا

اليي رَيذةييانة، ئةمةشة دةيبينني لة ئاَلووَيرانة دةطرَيتةوة نةك يةك لَيشاوَيكى ثَيوةنديثَيكردن
بةشداريكردن، ئينجا واتة (Communis)واتة( Communication)ئةسَلى التيين وشةكة

را واتة هاوبةش وئةوةى تاكةكانى كؤمةَلطة تيا بةشدارن، ئينجا ى لَي داتاش(Coomun)وشةى
 .واتة ثَيوةنديثَيكردن( Communication)ةماعةت، ئينجا وشةىواتة ج( Community)وشةى

بةم جؤرة ئةو كارلَيككردنةى لة نَيوان تاكةكانى كؤمةَلطةدا دةخوولَيتةوةوئةجنام دةدرَي، بريتية لة   
لةو حاَلةتةدا ناوةِرؤكةكة طشتطريترة لة ثَيوةنديثَيكردن، ضوون ئاَلووَيرييةكى هاوبةش دةطرتةوة، 

، بةَلام جؤرة هاوسَييةتيةك ئامرازة تةقةنيةكةولَيشاوة تاكاليية رَيذةييةكةش بوونيان نييةهةواَل و 
جا لةو هةر راطةياندنَيك ثَيوةنديثَيكردنة، نةك بةثَيضةوانةوة،  ، هةندةك ثَييان وايةداهةية لة نَيوانيان

بة زمانى / ابلغ)وةبَينني، كة كؤنرت (ئيبالغ لة تةبليغ)ثَيِراطةياندن دةروازةوة دةكرَي وشةى
دا (ئيبالغ)لة راطةياندن و ثَيوةنديثَيكردن، واتة لة  هةروةك وشةكة ئاماذةى ثَيدةدات (ح.ب/عةرةبي

 (.بةالغة)

ثَيرِِِاطةياندن بة بةهاوة طرَيدراوة نةك بةزةرورةت بة هةواَل، دةوترَي هةواَلةكةم ثَيوت و نامةكةم   
راسترت دةعوةوئيبالغ  ( بةالغى موبني)واتة  ئيشتيقاق كراوة، لة ئيبالغةوة كرؤكى بةهاثَيِراطةياند، 

، كةضي ئيعالم كرؤكَيكى ديارنةكراو بة كات و شوَيندةعوةوئيعالم، ضونكة ئيبالغ تايبةتة بة نةك 
بةسةرضوونى و لةدةستدانى رةطةزى هةنووكةيي دةبَيت بة مَيذوو، هةروةها  تايبةتة بة هةواَل، كة بة

ؤ رؤذنامةوطؤظاروتةلةفزيؤن بؤ طةياندنى هةواَلةكة بة جةماوةر هةروةك كةسانى دةعوة بةكاردَي ب
ئةمةش بوارى ثةروةردة ئةوانةى تةلةفزيؤن و كؤمثيوتةر لة ثرؤسةى خوَيندن وفَيربوون بةكاردَينن، 

دةكرَي لةو حاَلةتةدا  (Educational Technology  -تةكنةلؤجياى فَيركردن)ناودةنَين
 .عوة بةكاربهَينرَي هةروةك دةستةواذةى ثةروةردكارانتةكنةلؤجياى دة
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تَيكةَلكردنى ئيعالم و هاوواتايية يا  يانييةكانيش ثشكى خؤيان هةبوو لة مةِر ئةوزمانة ب 
بة زمانى ئينطليزي ئاماذة بة   (Communication-كةيشنونيكؤمة)وشةى ،ثَيوةنديثَيكردن

واتة (Personal Communication)راطةياندن و ثَيوةنديثَيكردن دةدات بةيةكةوة، وةك 
واتة ثَيوةنديثَيكردن يا راطةياندنى (Mass Communication)ثَيوةنديثَيكردنى كةسَيتى و

دةخرَيتة سةر ( s)جةماوةري، هةروةها ثيتى
مةبةستيش لَيي ئامرازةكانى ( Communications)دةبَيتة(Communaction)وشةى

 -هةندةك دةَلَين دةستكردةكان )ثَيوةنديثَيكردنة وةك تةلةفؤن و مانطة سناعييةكان و
و كؤمثيوتةر نةك ئامرازةكانى (هةندة دةَلَين بينني)و ريشاَلة تيشكاوةرييةكان و(ئيستناعييةكان

دةخرَيتة (Information)ئينطليزي وشةى ميديا وةك رؤذنامةوئَيزطةوتةلةفزيؤن، بةَلام بةزمانى
بؤ جياكردنةوةى راطةياندن لة ثَيوةنديثَيكردن وةك زانستةكانى (Communication)سةر وشةى

لَي (Sciences de I’ Information et de la Communication)ميدياوثَيوةنديثَيكردن
نيارييةكة هةروةك لة بة زةرورةت بة ماناى راطةياندن نيية بةلكة زا( Information)وشةى 

واتة تةكنةلؤجياى  Information Technology)طوزارةكانى زمانى ئينطليزي داية
 ..(تد..واتة كؤمةَلطةى زانيارييةكان، Information Societyو "IT"زانيارييةكان

 سروشتى ثَيوةنديثَيكردن  

نَيرةر هةَلطرى بريؤكةكة رةمزَي سةرضاوة يا ثَيوةنديثَيكردن ثرؤسةيةكى ديناميكيانةى بازنةيية،   
بةكارهَينانى كةناَلةكة بة ئاراستةى وةرطر، كة ئةويش ثرؤسةى بةرةمز  بؤ ثةيامةكة دادةنَي بة

 .كردنةكةووةرسووِرانةوةولَيككردنةوة، دووبارة دةكاتةوة

 رةطةزةكانى ثَيوةنديثَيكردن

يا بريؤكةيةك، دةشَي ئةو شتة تاكَيك بَي يا  يةمةبةست لَيي بةرهةمهَينةرى زانيارييةكة: سةرضاوة-0
نامةكة دةخاتةِروو، هةروةها سةرضاوة بة نَيرةرى نامةكةش  ، كةرَيكخراوَيك يا هةر اليةنَيك

كردنى (األهلية األتصالية – ى كؤمةنيوكةيشنشيان)ناودةبرَي، مةرجيشة نَيرةر تواناى بة رةمز
 .طاتهةبَيت تاكو ثَيوةنديثَيكردنةكة بة ئاكام ب

بؤ رةمزى زمانةواني جا ض  ةتى لة هزركردن و هةستونةستطؤِرينى ئةوةى تاك ثَيي: بة رةمزكردن-2
 .حسييلةفزي بَيت يا نالةفزى، بةشَيوةى خةتنووسي بَي يا وَينة يا 

 .ةدات، كة نَيرةر بة رةمزدارى كردوونناوةِرؤكى ثَيوةنديثَيكردنة، ئاماذة بةو واتايانة د: نامة-3
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هةر شتَيك رَيطر بَي لةبةردةم ثرؤسةى ثَيوةنديثَيكردن لة فاكتةرةكانى دةرةكى وةك ئةو :اوذاوةذ-4
 :دةنطانةى دَينة نَيو ثرؤسةكة، ذاوةذاو دةبَيتة ضةند لكَيك

ثةيوةستة بةو ئامَيرانةى لة كؤمةَلطةى هاوضةرخ زَيدةتر بوون، : ييذاوةذاوى ئامَير -
ئةوةندةش ذاوةذاو زياد دةكات بة هؤى ثيشةسازي و هةرضةنديش كؤمةَلطة ثةرةي سةند 

 .بيناسازي و جووَلةى هؤيةكانى طةياندن

ئةمة ئةو كاتة روودةدات، كاتَيك ئةو واتايةى نَيرةر مةبةستيةتى لة  : ذاوةذاوى واتايي -
وةرطر تَييطةيشتووة، ئةمةش بةهؤى فاكتةرى زاتى يا نامةكةيدا وةك ئةوة نيية، كة 

رة خوديةكان بؤ ئةزموونى تاكةكةس دةطةِرَيتةوة لةطةَل ئةلفازو رؤشنبرييي، هؤكا
ماناى رزطاربوونة لة كؤتةكانى ئيدارة الى تاكةكةس ( ئازادى)وشةىواتاكانيان، بؤ منوونة 

لَي رؤشنبرييي بؤ ئةو مانا و رزطاربوون لة دةسةَلاتى باوان الى تاكَيكى ديكةوئابةجمؤرة، 
رة رؤشنبريييةك خستوويةتية سةر لةفزَيك يا طوزارةيةك لة جؤتايبةتةى دةطةِرَيتةوة، كة 

الى ( ئاطر)واتة تةندروستى الى خةَلكى مةشريقي عةرةبي و (عافيةت)طوزارةىطوزارةكان، 
بة بيستنى هةواَلى باش و خؤش الى عةرةب  هةندة خةَلكى مةغريبى عةرةبي

بيستنى هةواَلى خراث بةكاردَي و بةكاردَي، كةضي الى ماالوييةكان بة ( ماشاءهللا)طوزارةى
 .ئيدي بةو جؤرة

هةروةها ئةمة سةبارةت بة سيمبولة نالةفزييةكانيش هةرواية، لة زؤربةى كؤمةَلطةكاندا  
 .زةردةخةنة نيشانةى خؤشيية، كةضي الى هةندة ذاثؤني نيشانةى تووِرةيية

باوبؤران و ئةمةش بؤ هؤكارة سروشتييةكان دةطةِرَيتةوة وةك : ذاوةذاوى سروشتى -
 .تد..رةشةباوشةثؤلةكان، 

بة ذاوةذاوى دةروونيش ناودةبرَي، كاتَيك تاكةكةسَيك حةز بة : ييةذاوى نَيوخودذاو -
    . ثَيوةنديكردن ناكات بة كةسَيكى ديكة بة هؤى هةر هؤيةك بَي طواية ثَيي سةغَلةت دةبَي

 .اليةنى وةرطرى ثةيامةكة، يا تاكَيكة يا طرووث: وةرطر -5

ئةو ضاالكيةى ثةيامةكة ماديةكة تةرجةمة دةكا و دةبتة شَيوةيةك، كة : كردنةوةى رةمزةكان -6
شيانى )واتا بؤ وةرطر هةَلبطرَي، مةرجيشة بتوانَي لةو ثةيامةو واتاكةى بطات، واتة

 (.ثَيوةنديثَيكردن

وةَلامدانةوةى ئاشكراى نامةكة الى وةرطر، كة لَيكيكردووتةوةوئاراستةى : وةَلامدانةوة -7
 .وةَلامدانةوةش دوا ئةَلقةى بازنةى كؤمةنيوكةيشنةنَيرةر كراوة، 
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 جؤرةكانى ثَيوةنديثَيكردن

   (Communaction Personal-Intra)كردنى خودييثَيوةنديثَي

بريكردنةوةورامان و : ، كة لةطةَل خوددا بةئةجنام دةطات وةكنَيوخؤييةيةئةو ثَيوةنديثَيكردنة   
ة بةثلةى يةكةم دَيت -كؤمةنيوكةيشن–تد، هةندةك ثَييان واية ئةو جؤرة ..خةياَلطةريي و خةون،

ةكانى ديكةوة لة ثَيوةنديثَيكردنى تاكةكةس، واتة تاكةكةس -كؤمةنيوكةيشن-لةضاو 
رؤسةيةكي كؤمةنيوكةيشن لةطةَل ئةويديكة يا ئةوانيديكة ئةجنام بريدةكاتةوة بةرلةوةى هةر ث

 .بدات

 ( Interpersonal Communication)ثَيوةنديثَيكردنى كةسَيتى  

ثرؤسةى ثَيوةنديثَيكردن لة نَيوان دووكةس يا زياترلة شَيوةى ثةيوةنديية كؤمةَلايةتييةكان،   
نيوكةيشن دةطرَيتةوة هةرةطرنطةكةيان ئةو جؤرة ثَيوةنديثَيكردنة طشت رةطةزةكانى كؤمة

جؤرةكانى ( ئةكتيظرتين)ئامادةيي كةسي نَيرةرووةرطرة، بؤية ئةو جؤرة لة هةرة كاريطةرترين و
 .ئَيستاش لة بوارةكانى هةَلمةتى هةَلبذاردن و ريكالم بةكاردَي كؤمةنيوكةيشنة و

ةكات، ئينجا ثةرةدةطرَي بؤ دةست ثَيد( dyad group)طروثى دوانةئةو ثَيوةنديثَيكردنة بة   
روونى كردؤتةوة، كة (George Simmel)تد، جؤرج سيمل..و ضوار،(tryad)طرووثي سَي

لَيرةدا جياوازطةىل طرنط هةن لة نَيوان طرووثي دوانةوسَيينة، طرووثي دووانة بة كشانةوةى 
كشانةوةى يةكَيكيان ئةويش نامينَين لَي طرووثى سَيينة دةزطةيةكى كؤمةَلايةتيية بة 

ئةندامَيكيشي هةر بةردةوام دةبَيت، بة فرةيي تاكةكانى طرووثةكة ثةيوةنديية 
كؤمةَلايةتييةكانيش فرةيي و هةمةرةنطن، لة طرووثي دووانةدا دوو جؤر ثةيوةندي هةن، كةضي 
لة سَيينة شةش جؤرولةضوارينة دوازدةجؤرو ئابةم شَيوةية، دةكرَي نهَينييةكان لة طرووثي 

 .ثارَيزرَين، لَي لة طرووثةكانى ديكة ئةمة ئةستةمةدووانة ب

 ثَيوةنديثَيكردنى كةسَيتى بة هاريكارى تةكنيك

(Machine-Assisted Interoersonal Communication)(21) 

جؤرة ثَيوةنديثَيكردنَيكة هةندة سيماى ثَيوةنديثَيكردنى كةسَيتى و ثَيوةنديثَيكردنى  
ئينتةرنَيت و تؤِري جيهانى عنقودى رؤَليان هةية لة سِرينةوةى جةماوةرى بةيةكةوة هةَلطرتووة، 

 .جياوازييةكانى نَيوان ئةو دوو جؤرة ثَيوةنديثَيكردنة
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خةسَلةتَيكى ئةو جؤرة ثَيوةنديثَيكردنة بريتية لةوةى ثرؤسةى ثَيوةنديكردن لة نَيوان دوو  
 تةلةفؤن: نانى تةكنيك وةككةسى دوور لةيةك لةرووى كات و شوَين، مةيسةر دةكات بة بةكارهَي

 .وئيديكة(ضات رووم)و ثؤستى ئةليكرتؤنى و

  ( Communication Organizational)ثَيوةنديثَيكردنى ئؤرطانيزةيي

وةك دةزطةى بازركانى و ثةروةردةيي (ئؤرطان)ئةو ثَيوةنديثَيكردنةية، كة لة نَيو رَيكخراوةكة 
طةشةكردنى كؤمةَلطةوثةيدابوونى ثيشةسازي و بةئةجنام دةطات، ئةو جؤرة طرَيدراوة بة 

كؤمثانياكان، ماكس ظَيبةر ئةمةى بة مةرج داناوة بؤ نوَيكردنةوةى كؤمةَلطة، ضوون دةسةَلات لة 
 .دةطوَيزرَيتةوة(ئؤفيس)تاكةوة بؤ نووسينطة

و ئةو جؤرة (مةكتةب)واتة دةسةَلاتى نووسينطة( bureaucray()05)وشةى بريؤكراسي  
 :كردنة ضةن خةسَلةتَيكى هةية هةرةطرنطةكةيانثَيوةنديثَي

سيستمى ثليكانةى هةرةمي ثَيرةودةكات، هةر ثلةيةكى وةزيفي لةبن راسثاردةى ثلةيةكي -0
 .بةرزتر لة خؤى داية

موَلكايةتى دةزطةكةوئيدارةكةى دوو شتى لَيكجيان، ئيدارة تاكةكان بؤ ئيدارةيةكي  -2
ثيشةولَيهاتووييان هةية، بةَلام موَلكايةتيةكة بؤ خاوةن مايةو هاوضةرخانة رادةسثَيرَي ئةوانةى 

 .سةرمايةدارةكان دةطةِرَيتةوة

دةسةَلاتى ئيدارة لة دةسةَلاتى نووسينطةكةداية لة رووى دابةشكردن و سةثاندنى ئةرك و  -3
كةسة رؤَلةكان  نةك تاكةكةس، كة نووسينطةكةى لة بن دةستة، جا لَيهاتوويي و لَيزانى ئةو تاكة

 .هةرضيةك بَيت

ثَيوةنديثَيكردنى باو بريتية لة ثَيوةنديكردني نووسراو، ئينجا زؤربةى ئةو ضاالكيانةى  -4
دةزطةكة لة مةحزةردا دةنووسرَينةوة لةكاتى ثَيويست دَينة بةردةست وديدة، لَي ثَيوةنديكردنى 

 .زارةكى زؤر جَيي باوةِرومتمانة نيية

    (Mass Communication)ثَيوةنديثَيكردنى جةماوةرى

: جؤرة ثَيوةنديكردنَيكة، كة ئامرازة جةماوةرييةكانى ثَيوةنديكردن تياية بةرباَلوة وةك 
ئَيزطةوتةلةفزيؤن، هةروةها ئةو جؤرة رووةو جةماوةرَيكى بةربَلاوى  رؤذنامةوطؤظارو 

ى تيا (ةوةوةَلامدان)هةمةضةشنةورةنطة، ئاراستةى ثَيوةنديكردنةكةش يةكاليةنةيةو كةمةك 
ثةيوةستة بة كؤمةَلطةى ثيشةسازى يا ثةرةسةندوو، بةدي دةكرَي، ئةو جؤرة كؤمةنيوكةيشنة 
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كة لةطةَل طؤِرانى رؤذنامة بؤ قؤناغى جةماوةري لة ناوةِراستى سةدةى هةذدةهةم قووت 
 .بوويةوة

 (Communication Interactive)تةفاعولي-ييكةركارلَيكثَيوةنديثَيكردنى 

كردن ثشت دةبةسيَت بة كؤمثيوتةرو بانكى زانياري و تؤِرة ثَيلةثَيوةنديجؤرَيكة  
بؤيةش واناونراوة ضونكة رَيخؤشكةرة بؤ تةواسولَيكى ئةليكرتؤنييةكان وةك ئينتةرنَيت، 

جطة لة توانستى كارلَيككردن لةطةَل  بةردةوام راستةوخؤوهةنووكةيي لة نَيوان تاكةكةسةكان
كردنة لة كؤمةَلطةى ثَياندن، ئةو جؤرة ثَيوةنديئامرازة جياجياكانى راطةي

يا كؤمةَلطةى خزمةتطوزاريي يا كؤمةَلطةى ثؤست ( information society)زانيارييةكان
 .زؤر بةديدةكرَي(post-modern society)مؤدَيرنيزم

 وةزيفةكانى ئامرازةكانى ميديا

ئامرازةكانى راطةياندنى دياري ضةند ئةكرَيكى (Harold Lasswell()06)هارؤلد سويل  
 :كردووة

واتة ثَيشكةشكردنى زانياري نوَي، كة تاكةكةس بتوانَي هؤشي : ضاودَيريكردنى دةوروربةر-0
بة رووداوةكان بشكَي ض لة ناوخؤ يا دةرةوة ئةمةش وادةكات هةَلسوكةوتى لةطةَل ئةو رووداوانة 

كةس وةك رَيبوارَيكة لة شارَيكى نوَي بةبَي جا بةبَي ئةو مةعريفة نوَيكراوةية تاكة، بسازَييَن
 .نةخشة

 .لَيكبةستنةوةى بةش و دامودةزطةكانى كؤمةَلطة بةيةكةوة -2

 .طواستنةوةى مرياتى كؤمةَلايةتى لة نةوةيةكةوة بؤيةكَيكى ديكة -3

بؤ كةلوثةل وخزمةتطوزارى، كة بةسةرضاوةى داهاتى دةزطة  لةرَيطةى ريكالم: فرؤشنت -4
 .ة دادةنرَي لة كؤمةَلطةى هاوضةرخى ليرباليئيعالميةك

واتة ثِركردنةوةى كاتى بَيكارى ئادةميزادى هاوضةرخ بة شتى ناجيددى كاتَيك تاك :تةرفيه-5
 .ثاش بَيزاربوونى لةكاركردن دةحةسَيتةوة

جطةلةمانة ئةوةى ثةيوةستة بة رؤَلى ئامرازةكان لة كؤمةَلطة تازةثَيطةيشتووةكان وةك  
بةشداريكردن لة ثرؤسةى ثةرةثَيدانى نيشتيمانى و بَلاوكردنةوةى فَيركردن و ثيشةولَيزانيي 

 .هونةرى وتةكنيكي و رَيكخستنى هةَلمةتةكانى هَوشياركردنةوة
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 (21)رؤذنامةوانييتيؤرة سةرةكييةكانى 

 (Authoritarian)تسولتةويية

لة ئؤروثا باَلى كَيشا، ئةو تيؤرة كاريطةر بوو بة دَيرينرتين تيؤرةو لةسةدةكانى ثانزةوشازدة 
: كة ئاماذة دةدات بةوةى(08)هةندة ثرةنسيث وبنةما فةلسةفييةكانى ئةفالتون وميكياظيللي

كاروبارةكانى حوكمِرانى بطات،  ئاَلؤزيي ولة ئةو مةرجانةى نيية بتوانَي (ئاسايي)تاكةكةسي
تةنانةت نةويسرتاويشة،  بؤية ثَيويست بة رؤَلى ئةو ناكات لة بةشداريكردن لة ذيانى سياسيدا

ئةفالتون ثَيي واية فةيلةسوفةكان ضينى شايستةن بؤ حوكمطَيِران، بةَلام ميكياظيللى ثَيي واية 
رةعيةت بكات سةبارةت بةوةى خزمةت بة ثرس بة راى ( حاكم)دةكرَي كةسي حوكمِران

لَي ئةو راية هَيندة طرنط نيية، طرنطيةكةى تةنيا بؤ بةرذةوةندى حوكمِرانى دةكات، 
 .دةسةتةبةركردنيةتى بؤ ضةند مةرامَيكى دياريكراو

ئةو بؤضوونة لةطةَل بريؤكةى حاكميةتى ئيالهى طوجناوة، كة لةو سةردةمةدا ئؤروثاى  
واية شا نوَينةرى ويستى خوداية لةسةر زةويداو ثلةوثايةى ئةو مايةى هيض كة ثَيي داطرتبوو، 

 .مشتومِرَيك نيية

، هةَلنراوة(prior restraint)تيؤرى سولتةوييةت لةسةر ثرةنسيثي سانسؤرى ثَيشوةختة 
جا واتة ئةوةى دةنووسرَي دةبَي رةزامةندى دةسةَلاتى حاكمى لةسةر بَي ثَيش بَلاوبوونةوةى، 

زةبتكردن و جَلةوطرتنى : ضةند ميكانيزم هةن بؤ ثيادةكردنى ئةو ثرةنسيثة زؤر بةباشى لَيرةدا
مؤَلةتدانى رؤذنامة، دةستنيشان كردنى كةسانى زَيدة طوَيِرايةَل بؤ سةرثةرشتيكردنى ئةو 

: تد، هةروةها سزادانى ئةوانى ئةو ثرةنسيثانة دةبةزَينن..دامودةزطايانة، كؤمةكيكردنى دارايي،
   .تد..مةكردن، راطرتنى بَلاوكراوةكةودةرنةضوونى، بةندكردن،غةرا

   (Libertarian)ليرباليزم

وةِرى وبا، لةذَير كاريطةرى بريئةو تيؤرة لةسةر كةالوةكةى تيؤرى ثَيشوو هاتةكايةوة  
لؤك، هيؤم، ميل، ئةوانة دووبارة : دا ثةيدابوو وةكفةيلةسووفةكانى سةردةمى رؤشنطةرى 

ضاويان خستةسةر سروشتى ئادةميزادو ثلةوثايةى لة كؤمةَلطةدا، ثَييان وابوو هةر تاكةكةسَيك 
وةدةتوانَيت بطات بة هةقيقةت مادامةكييَن ئةقَل ئةو هؤية سةرةكييةية لة  -خودي خؤ  –لة 

 .طةيشنت بةو هةقيقةتانة
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روونى كردؤتةوة ثَيوييستة بريوباوةِر لة بازاِرَيكى ئازاددا ( Mill Stewart John)ميل 
و نابَيت بةرى هيض بريؤكةيةك بطريَيت هةرضةندة هةَلةش بَيت، بريؤكةى راست هةر  كَيرِبكَي بكةن

 .هةروةها بةَلطةشة لةسةر راستودروستى بريؤكة راستةكةبريؤكةيةكى هةَلة وةالدةنَيت، 

بَيت لةهةر  ئازاد مةرؤذنا سةرضاوةى طرتووة بةمانا(liberty)كةي ئازادىئةو تيؤرة لة بريؤ  
كؤتَيك نةخامسة كؤتةكانى دةسةَلات، رؤذنامة بةثَيي ئةو تيؤرة دامودةزطةى بازرطانني بؤ قازانج 

 .و خزمةتكردنى بةكاربةر هةوَل دةدةن

: بةيةكةوة طرَيبدات وةك رؤذنامة دةزطةطةىل ئازادن، دةكارَي دةسةَلاتة جياجياكانى كؤمةَلطة 
و قةزايي، جا بةو ثَييةوثؤلني ( كة راى طشتى دةنوَييَن)دةسةَلاتى جَيبةجَيكردن و ياسادانان

 .كردنة رؤذنامة دةسةَلاتى ضوارةم دةنوَييَن

      (Marxist communist)شيوعيةت يا ماركسيزم

ئةو تيؤرة لة يةكَيتى سؤظيةت و ئؤروثاى خؤرهةَلات سةريهةَلدا ثاش جةنطى يةكةمى جيهان و   
ثشتى بة ئايديؤلؤجياى ماركسي بةستبوو، كة ثَيي واية ئامرازةكانى راطةياندن ئامرازطةلي 
ثرؤثاطةندةين لة خزمةت سياسةتى حزبى حوكمِران و ئاماجنة نَيوخؤيي ودةرةكييةكانى، ئةو 

ةطةَل داِرمانى بلؤكى خؤرهةَلات لة هةشتاكانى سةدةى بيستةم، ئةويش ئةو تينو طوِرةى تيؤرة ل
 .كاَلبؤوة...جارانى نةماو

  ( responsibility social)بةرثرسياريةتى كؤمةَلايةتى

ى ئةو دةردةسةرى ئةو تيؤرة لة ثةجناكان لة ئةمريكادا ثةيدابوو، مةبةست لَيي رةتدان 
ئةزموونى ليرباليزم نايةوة لةوانةش سَينرتاليزةبوونى ئامرازةكانى كة  وسةرئَيشةية بوو،

راطةياندن لةبن دةستى كؤمثانيا سنووردارةكان و سةثاندنى مؤركى بازرطانى بةسةر ئةو 
 .ئامرازانة

 Freedom on Commission Hutchins The)ئةو تيؤرة ثةيوةست بوو بة ليذنةى  

press the of)  كاري ئةزموونداروئةكادميى و نوَينةرانى دامودةزطة كة ضةندين راطةياندن
 .جَيبةجَيكارانى ئةمريكاى بةخؤوة طرتبوو

بةثَيي ئةو تيؤرة ثَيويستة ئامرازةكانى ميديا رؤحى بةرثرسياريةتي كؤمةَلايةتييان هةبَي لة    
اتة كؤمةَلطة، كاروئةداياندا مادامةكييَن ئةوان ثةيامةكة ئاراستةى جةماوةرَيكى بةربَلاو دةكةن، و

 :هةروةها دةبَيت ئامرازةكانى راطةياندن
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دركى خبةنةِروو بةجؤرَيك جةماوةر ( تةواووتَيروثِروراستةقينة)رووداوةكان بة شَيوةيةكى -0
وثةرةطرتنى (مةوزوعى)ثَيبكا لة ميانةى ضوارضيوةكةى خؤى، ئةمةش لة سايةى ميدياى 

 .ورؤذنامةوانى لة سةردةمى ليرباليي سنووردار بو

ببنة مينبةرَيك بؤ ئاَلووَيري راوبؤضوون و رةخنةطرتن، واتة بةشداريكردنَيكى زؤرترى راى -2
 .طشتى لة طوزارشكردن لة كَيشةوثرسةكانى لة ئامرازةكانى راطةياندن

هةواَل و هةَلوَيست و ئاراستةكانى توَيذة كؤمةَلايةتييةكان رووماَل بكات، نةك توَيذة هةرة -3
 .ى كؤمةَلطةدةسةَلأتدارةكان

ثَيشةنط بَيت لة ئاراستةكردنى راى طشتى و روونكردنةوةى خواست وويست وئاماجنةكانى -4
 .كؤمةَلطة

 .بتوانَي بطات بة سةرضاوة جياجياكانى زانياري بؤ خزمةتكردنى كؤمةَلطة-5

 ( service puplic)خزمةتطوزارى طشتى

 sphere)ئامرازةكانى ميديا لة كايةى طشتى: ثَيي واية ،ئةو تيؤرة لة ئؤروثا سةريهةَلدا 

puplic)دا نةك تايبةتى(private puplic) كاردةكةن، بةمةش اليةنة جياجياكانى كؤمةَلطة
رؤَليان هةية لةو ئامرازانة جا ض لةرووى كارتَيكردن بَيت لةسةر ناوةِرؤكى ئةو ئامرازانة يا 

 .هةَلسووِراندنيان

زارى طشتيية، ضوون سَي اليةن وةكويةك بةشدارن لة منوونةى خزمةتطو( BBC)بي بي سي  
دةوَلةت، نوَينةرانى كةرتى بازرطانى، نوَينةرانى جةماوةرى بةكاربةر، بيسةران : هةَلسووِراندنى

و بينةرانيش بةشدارى دةكةن لة بِرى ثشكداربوون، كة لة شَيوةى ثرؤطرامة ضؤنيةتييةكان 
     .رةنطدةداتةوة

 (developmental)ثةرةثَيدانكاريي

ئةو تيؤرة لة وَلاتانى تازة ثَيطةيشتوو ثةيدابوو، ئةوانةى لة ثةجناكانى سةدةى بيستةم   
و رؤجةرزوشرام و ئيديكة، رؤَليان  (21)لرينةر: ، ضةندين تؤذةر وةكسةربةخؤييان وةرطرت

هةبوو لة روونكردنةوةى اليةنةكانى ئةو تيؤرة، ئةو تيؤرة ثَيي واية هةرة طرنطرتين ئةركةكانى 
ئامرازةكانى ميديا لة وَلاتانى تازةثَيطةيشتووى بَيبةش لة بونياتى ئابوورى و ثيشةسازي 

يي كؤمةَلايةتى وبَلاوكردنةوةى بريتية لة ثةرةثَيدانى نيشتيمانى و بةديهَينانى هاوبةند
 . لَيهاتوويي
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رَيكخراوى يؤنسكؤ لة سةرةتاى شةستةكاندا طرنطى بةو بابةتة داوةو كؤمةَلة تؤذةرَيكى بة   
بؤ ديراسةكردنى و دوايي دةرةجنامةكان دةركةوتن لة  سةرؤكايةتى ولبةر شرام راسثاردووة

ئامرازةكانى ميدياوثةرةثَيدانى : بةناونيشانى دانراوَيكدا، كة وةرطَيِردراوةتة سةر ضةندين زمان
 .نيشتيمانى

 تيؤرةكانى ميدياوثَيوةنديثَيكردن

ثةيوةندي ئامرازةكانى مةبةست لة تيؤرةكانى راطةياندن وثةيوةنديكردن ئةو تيؤرانةية، كة 
كؤمةَلطة تاوتو دةكات يا ثةيوةندي تاكةكانى (راطةياندن)راطةياندن بة دياردةيةك لة دياردةكانى

بة طشتى ئةو تيؤرانة بؤ ضةند تيؤرَيك وةك مؤدَيل ثؤلني دةكرَين (ثَيوةنديثَيكردن)بة يةكرتى
باسي كردووة، هةروةها تيؤرةكانى كارتَيكردن، كة ئةسَلى (20)هةروةك دانس ماكويل

 .تيؤرةكانى راطةياندنة

 تيؤرةكانى ثَيوةنديثَيكردن وةك مؤدَيل

 مؤدَيلي السويل

لة لة طوتة ناودارةكةى السويلدا بةرجةستةية لةوةى دياردةى ثَيوةنديكردن ئةو مؤدَي  
 who (says) what (to) -َيككارتَيكردنض  دةَلَي، بؤ كَي، بة كام ئامرازو ضيكَي، )لةوةداية

whom(in)What channel (with)what effect) (كَي)ضي )ئاماذة بة نَيرةر دةدات
ض )هؤوئامرازةكةيةتى(بة كام ئامراز)بؤ جةماوةرة(كَيبؤ )ناوةِرؤكةكةيتى(دةَلَي

 (22.)ئاماذةية بةو كارتَيكردنةى نامةكة هةيةتى بةسةر جةماوةردا(كارتَيكردنَيك

 مؤدَيلى شانؤن و ويظةر

دندا ئةو مؤدَيلة بة تيؤرى لة ثَيوةنديكر(طؤِرةر)ئةو مؤدَيلة تيشك دةخاتة سةر طرنطى كةناَلةكة
وةرطر، هةردوو ئةندازيار  –نامة  –هَيما  –طؤِرةر  –نامة  –نَيرةر : يش ناودةبرَيمامتاتيك

ثَييان واية لة دوو هةرةطرنطرتين رةطةزةكانى ثَيوةنديكردن  (23)شانؤن وويظةر
ضؤنيةتى زَيدةكردنى بِرى ئةو زانياريانةى كةناَلةكة لة هةطبةيدايةو رَيطةكانى :ئةمانةن

 (24.)ي دَيتة نَيو ثرؤسةى ثَيوةنديكردنةوةكةمكردنةوةى ئةو تةشويشةى، كة ئادةت

بةمةش ئامرازى : تةكنةلؤجياى ثَيوةنديكردن بةثَي و بة هؤى ئةو دوو خاَلةوة ثةرةى سةند 
 هةروةها كؤمثيوتةر واي لَيهات بةرفراوانرتو زياتر زانيارى وداتاودكيؤمةنتةكان بطرَيتةخؤ
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تارادةيةكى زؤر تةشويشي ( FM radio/ئَيم-ئَيف)و ئَيزطةى (TV cable)تةلةفزيؤنى كَيبَلدار
 .سةر ثةخشي ئَيزطةوتةلةفزيؤنيان كةمكردؤتةوة

 مؤدَيلى شرام

اوة، ى نَيوان نَيرةرووةرطر هةَلنر–تةئويل و تةفسري  -ئةو مؤدَيلة لةسةر ثةيوةندي   
واستنةوةى ى تياية، كة نَيرةر بةكاري دَييَن لة ط v(encoding)ثَيوةنديكردن هَيماى رةمزدا

ى بةدةستة، واتة نَيرةرجَلةوى ثةيامةكة ثةيوةستة بةو كؤنتَيكستةى ئادةتى ثةيامةكة، ئينجا 
(code)وةرطريش، ئينجا كردنةوةى رةمزةكان و تةفسريكردن(decoding )ة وةرطر كارى كة

وةرطر بةرلةوةى ئةو وةرطرة ببَيتةوة بة نَيرةرو دووبارة بازنةكة تةوا بكات، ئيدي بةو جؤرة 
 (25.)تد..رةمزةكان دةكاتةوةونَيرةريش رةمظداريان دةكاتةوةو

 مؤدَيلى هاوسةنطيي 

هةر ئادةميزادَيك خاوةن )كة ثَيي واية دةطةِرَيتةوة،( Heider)ئةو مؤدَيلة بؤ هايدةر 
تاكةكةسةكان حةزيان لَيية (ثَيويستيةكى بةهَيزى رؤحيية بؤ هاوسةنطيي

ن لةطةَل يةكدا بسازَي و بةيةكةوة طوجناو بن، كاتَيكيش ئةو ئايينزاوبريوبةهاوهةستونةستيا
 (26.)هاوسةنطيية لةنط دةبَين ئةوة هةوَلى راستكردنةوةى دةدةن

 (dissonance cognitive)مؤدَيلى لَيكدووركةوتنةوةى مةعريفي

دةطةِرَيتةوة، كة ثَيي واية نةطوجنان   (Leon Festinger)ئةو مؤدَيلة بؤ ليؤن فيستنجةر  
ونةسازان و نةشياندن و كؤسثكارى لة ثَيوةنديكردن وادةكةن تاكةكةسةكان بة ضاالكي زيهنى 

  (27.)وهزرى سةرقاَل بنب بؤ كةمكردنةوةى دياردةى لَيكدووركةوتنةوة

تاكةكانى كؤمةَلطة بة ثَيي ضةند بة طشتى ثةيوةندي ئامرازةكانى راطةياندن بة   
 :ان كردووة بؤميكانيزمَيكةوةن، كة تؤذةران دابةشي

واتة تاكةكةس ئةو ئامرازو ناوةِرؤكانة ( exposure selective)تةعةروزى هةَلبذاردةيي -0
 .هةَلدةبذَيرَيت، كة لةطةَل بريوباوةِروحةزوئارةزووةكانى دةطوجنَين و جطةلةمانة وةال دةنَيت

ةطةَل تاكةكةس لة مامَلةكردنى لواتة (perception selective)درككردنى هةَلبذاردةيي-2
، دةبيين ئامرازةكانى راطةياندن و ناوةِرؤكى تةنيا هةندة اليةن دةستنيشان دةكات نةك طشتى

ى تةلةفزيؤن دادةنيشَي، لَي تةنيا بؤ ضةند ساتَيك (دةور)كةسَيك بؤ ماوةيةكي دوورودرَيذ لة
 .سةرنج دةداتة ئةو ئامرازة
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تاكةكةس تةنيا بةشَيكى دياريكراوى واتة ( retention selective )بريئانيناهةَلبذاردةيي-3
ئةو ميكانيزمانةش لة كاريطةرَيتى ( 28)ئةو ناوةِرؤكةى دَيتةوةبري، كة سةرجني داوةتَي

 .ئامرازةكانى ميديابةسةر تاكةكةسةكان كةم دةكاتةوة

 تيؤرةكانى ثَيوةنديثَيكردن وةك كارتَيكردن

 تيؤري كارتَيكردنى بةهَيز

ى بيستةم ثةيدابوو لةطةَل ثةيدابوونى ئَيزطةوبَلاوبوونةوةى ئةو تيؤرة لة بيستةكانى سةدة
كة ناوى كؤمةَلطةى ( دروستكراو)ىهؤَلةكانى سينةماو طةشةكردنى كؤمةَلطة

يش -هةروةها ئةو تيؤرة بة تيؤرى طوللة يا دةرزى ئاذن  لَينرا،(socity mass)جةماوةرى
بةهَيزوهةنووكةيي  اريطةريةكىتيؤرة ئامرازةكانى راطةياندن ك ناودةبرَي، بة ثَيي ئةو

بةو ثَيية لة بيستةكان سةرجندةدرا خةَلكى طرنطيان دةدا بة ئَيزطةوفيلمى  هةية، وراستةوخؤيان
لة نَيو خةَلك و دانيشتوانى نيؤيؤرك ( 20)ترسَيكى زؤري( ولسن)سينةماكان، ئةوسا  بةرنامةى

هؤَلةكانى سينةما  ايةتييةكانطشت ضني وتوَيذة كؤمةَل ، هةروةها بةهؤى رووتَيكردنىخستةوة
بةمةش ضةمكى كؤمةَلطةى جةماوةرى  ثةيدابوو، كة بة ماناى تاكة  ،مجةيان دةهات

طؤشةطريةكانة لة يةكرتى و ئةوانةى هاوبةندي كؤمةَلايةتى و رؤشنبرييان الوازوخاوة، جا بةو 
كاريطةريةكى بةهَيزى ثَيية تاكةكةس بةتةنيا لةبةردةم ئامرازةكانى راطةياندن وةستاوة، بةمةش 

       .لةسةرة

 تيؤرى لَيشاوى راطةياندن لة دوو قؤناغدا

(two-step flow of information theory) 

ئةو تيؤرة لة ثةجناكان ثةيدابوو زادةى ضةند لَيكؤَلينةوةيةكى مةيدانى بوو   
والزرسفيد تيا كة كاتزوالرسن ومريتن ( لَيكؤَلينةوةكانى طرووثةبضووك و ناوةندةكان)بةناوى

 .بةشداربوون

ئةو تيؤرة ثَيي واية ثَيوةنديكردن يةكةجمار لة هؤيةكانى راطةياندنةوة بؤ سةركردةكانى را  
ئةوانيش تاكة ضاالكوانةكانن، هةروةها ئةوانةى زؤر بة بَلاوي لة كؤمةَلطةدا )هةنطاوداوَي

ةش كاريطةرى هؤيةكانى وة بؤ تاكةكانى تري كؤمةَلطة، بةم-ئينجا لة سةركردةكانى را(هةن
راطةياندن بةسةر كؤمةَلطة سنووردارة بةهؤى تةدةخولي ئةو تؤِرةكؤمةَلايةتيية لة نَيو 

 .كؤمةَلطة بةرفراوانةكةئامرازةكانى راطةياندن و 
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 (theory gatekeeper)تيؤرى ثاسةوانى دةروازة

ئةو ضةمكة بؤ كؤرت لوين دةطةِرَيتةوة، زؤريش بةكارهات لة بوارى لَيكؤَلينةوة لة ثَيطةى   
ئةو تيؤرة ثَيي واية ئةو كةسةى ثةيامةكة لة كؤمةَلطةى هاوضةرخدا، (رؤذنامةوان)ثةيامنَير
كيان ئةو زانياريانةى دةيطاتَي لة بَيذنطيان دةدات و تةنيا هةندَي(بؤ منوونة رؤذنامةوان)دةنَيرَي

بؤ جةماوةر دةطوَيزرَينةوة وئةوانيديكةش شونبزر دةبن، ئةو ثرؤسةيةش مايةى مشتومِرة 
كاتَيك ثَيوةرة بةكارهاتووةكان سنووردار دةكرَين لةرووى بَلاوكردنةوة يا بَلاونةكردنةوةو 

اليةنة، كاريطةرى ئةمة بةسةر مايف هاووَلاتى لة زانني و ئاطةداربوون بةبَي راسثاردةى ئةو يا ئةم 
ئامرازةكانى راطةياندن دةروازةى زانينى رووداوةكانن، طةرضي ئةو زانياريانة بةثَيي بةطشتى 

 .ئةو تيؤرة جاروبار كةميش بن يا شَيواو

  (theory gratification and uses)تَيركاريي وبةكارهَينانتيؤرى 

ئةو تيؤرة ثَيي واية نهَينى ثةيوةست بوونى بةردةوامي جةماوةر بة هؤيةكانى راطةياندن ئةو  
انةية، كة ئةو هؤيانة بةديدَينن لة نَيوةندة جةماوةرييةكةدا، ئةو تيؤرة لة بةراييدا (تَيربوون)

ك بؤ ثشتى بةست بة رووداوى ونبوونى رؤذنامةيةكي رؤذانة لة شارى نيؤيؤرك بةهؤى مانطرتنَي
لةو  ماوةى ضةند هةفتةيةك، ضوون تؤذةران سةرجنيان دا زؤربةى خوَينةرانى ئةو رؤذنامةية

ماوةيةدا ذيانيان لَي تَيكضووةوشَلةذاوونيطةرانن، هةروةها هةبوو لةدةوروبةرةكةى ون ببوو، 
 .نةيدةزانى ضي لة دةورى روودةدات، ئيديكةش هةبوو لة بوراى كاركردن سةري لَيشَيوابوو

مةعريفي و شتى ديكة طةِراندةوة، ( تَيركاريي)تؤذةران هؤى ئةو دياردانةيان بؤ غيابى ثرؤسةى  
ئةو تيؤرة ثرسيارة باوةكةى نَيو تيؤرةكانى ثَيشرت كة رؤذنامةكة بؤ خوَينةرانى دابني دةكرد، 

ة جةماوةر ضي ب)بؤ ثرسيارَيكى ديكة(هؤيةكانى راطةياندن ضي بة جةماوةر دةكةن؟)واتة طؤِرى
ئةو تيؤرة ثَيي واية هؤيةكانى راطةياندن طشت ئةو (31)(هؤيةكانى راطةياندن دةكات؟

 :انةوبةكارهَينانانة دةخاتةوة(تَيركاري)

 .شتى ديكةويستى بؤ هةواأل و ييةكان وةك ثَيتَيركاريية مةعريف-0

تَيركاريية عاتيفييةكان، ئةوةى ثةيوةستة بة هةستونةستةكان وةك ئةوةى تاكةكةس لة  -2
بينيين زجنرية دراماكان و فيلمةكاندا دةيبييَن، ضوون بينةر سؤزدارانة بة ثاَلةوانى 

 .بةرنامةكان دةبسرتَيتـةوة
تَيركاريي بةديهَينانى خود، واتة هةستكردنى تاكةكةس بة ثلةوثايةى بة ؤهى ثةيوةسيت  -3

 .ئةو بة ئةو يا ئةم ئامرازة
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ثةيوةنديية رةمزييةكان لةطةَل ئةوانيديكة تَيركاريية كؤمةَلأيةتييةكان، واتة طرَيدانى  -4
 .بةمةش هةستكردن بة ئينتيما بؤ طرووث دةستةبةر دةكات

بؤ زاخاوى مَيشك و بوارَي بؤ هةناسةكَيشانَيك لةو  (تةرفيهيةوة)تَيركاريي لة رووى  -5
كاروسةرقاَليةى ذيانى رؤذانةدا خؤى لة بةرنامةوثرؤطرامة سووك و سادةونةرمونيانةكان 

       . ةوةدةبينت

 (theory setting agenda)تيؤرى داِرذتنى كارنامة

هؤيةكانى راطةياندن بة جؤرَيك كاردةكةنة سةر جةماوةر لة سَونطةى  تيؤرة بة ثَيي ئةو  
سةرجنراكَيشانى بؤ ئةو بابةتانةى ئةو هؤيانة ثَييان واية طرنطن، ئةو كاريطةريةى بة كاريطةرى 

دةضَيت لة كؤمثانيايةك، ضوون ئةو خاَلانةى كؤبوونةوةكة بةِرَيوةبةرى دانيشتنَيكى فةرمى 
 . جا وادةكات ئامادةبووان سةرنج لةو خاَلانة بدةندةستنيشان دةكات، ئين

بةَلام ئةوةى خةَلك ثَيي واية طواية شتَيك، كارَيك، هؤيةكانى راطةياندن بابةتَي دةووروذَينن ئةمة   
   . هةر هَيندة بة هؤيةكانى راطةياندن كاريطةر دةبَي، بةقةد كاريطةربوونى بة ضةند فاكتةرَيكى دةرةكى

ة ثَيي واية، هؤيةكانى راطةياندن زؤر سةركةوتووة لةوةى وابكةن تاكةكةسةكان بري بةطشتى ئةو تيؤر
لة بابةتة سةرجنِراكَيشةكان بكةنةوة، بةَلام لةوةدا سةركةوتوو نني لة كارتَيكردن لةوةى ئةوانة لةو 

ردنة تيؤرةكة زؤر لة لَيكؤَلينةوة لة كارتَيكبابةتانة هزرى دةكةن و ثَييان واية ورووذَينةرن، 
ئةو تيؤرة لة هةشتاكان لة سةروبةندى قةيرانى بارمتة ئةمريكييةكان لة سياسيةكان بةكاردَيت، 

ئَيران بةشؤرةت بوو، كاتَيك مشتومِر طةرم بوو لةسةر ئةوةى داخوا ض اليةنَيك دواجار كارى كردة 
 .سةر دةرةجنامةكانى هةَلبذاردنةكانى ئةوساى سةرؤكايةتى لة ئةمريكادا

انى راطةياندن بوو وايكرد قةيرانى ئَيران ببَيتة بابةتَيكى سةرةكى لةطةَل نزيكبوونةوةى هؤيةك   
 .هةَلبذاردنةكان ئةمةش وايكرد دةنطدةران ضاوبدةنة ئةو بابةتة لة دواقؤناغى هةَلمةتى هةَلبذاردن

 ( theory frame)ضيوةرتيؤرى ضوا

، لة ية(تةفاعولي رةمزي)بة قوتاخبانةى كؤفمان يةكةمني كةس بوو، كة ثةرةى بة تيؤرة داو سةر 
جيهانى (ضوارضيوةكةى)تاكةكةس بة طوَيرةى ئةزموونى كةسَيتى خؤى: بنةماكانى ئةو تيؤرة

لة رووى راطةياندنيشةوة كاريطةرَيتى زياترة لةسةر ئاستى دةوروبةرى لَيكدةداتةوةن 
كة (frame core)ةتبةبةراورد لةطةَل ضوارضيوةى بنةِر( frame peripheral)ضوارضيوةكة

 .هةَلوَيستة سةخت و نةريتة رةطداكوتاوةكان خةزن دةكات
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 (tyeory gap knowledge)تيؤرى درزى مةعريفي

ئةو تيؤرة ثَيي واية هؤيةكانى راطةياندن زياتر سوود بة توَيذة هةرة ناياب و رؤشنبرييي   
مةعريفييةكةى نَيوان ئةو توَيذانة بةرينرت بةمةش بؤ ماوةيةكى زؤر ئةو ئامرازانة درزة دةطةيةنَي، 

 .دةكةن

ئةو تيؤرة ثَيي واية هؤيةكانى راطةياندن بؤ هةمووان سوودبةخشة بةثَيي ئاستَيكى دياريكراو لة    
مةعريفةورؤشنبرييي، لَي رادةى سوودوةرطرتنةكة جياية بةثَيي ئاستى ماددي و مةعريفي 

طةِرَيتةوة لةوانة ئةوانةى زَيدة رؤشنبرين زياتر لة كرؤكى ئةمةش بؤ ضةند فاكتةرَيك دةتوَيذةكان، 
هؤيةكانى راطةياندن تَيدةطةن، جطة لة ضؤنيةتى دياريكردنى ئامرازةكان و ثرؤطرامةكة رؤَلى هةية 

و دةستةبذَيرة  ن لة سةركردةكانى رارتلةو ثرؤسةية، هةروةها توَيذة زَيدة جياوديارةكان نزيك
هةية لة جؤشدانى هزروبرييان، بة هةمان شَيوة سةبارةت بة ئاستى  ئةمةش دةورى ،رؤشنبريةكة

ثةيوةندييةكانى دةوليش، ضوون ئةو ئامرازانة درزة مةعريفيةكة فراوانرت دةكةن  لةنَيوان وَلاتانى 
 .باكوورو وَلاتانى باشوور

 (theory silence of spiral)بَيدةنطيي تيؤرى

ةَلطة زؤرجار ئةوةى هؤيةكانى راطةياندن دةخيةنةِروو تاكةكانى كؤم: بة طوَيرةى ئةو تيؤرة  
تاكةكانى نَيو ئةو جةماوةرة مةيليان و ثَييان واية تةنيا ئةمة هةقيقةتة،  هاوزةمان ثةيرةوى دةكةن

بؤ راى زؤرينةية تةنانةت طةر لة ناخ و ناوةوةياندا ناكؤك بن لةطةَلياندا ئةمةش لة ترسي 
 .ملمالنة لةطةَل زؤرينةزؤرينةيةوخؤبةدوور طرتنة لة 

زؤرجار رؤَلى هؤيةكانى راطةياندن ثاَلثشتكردنى راى زؤرينةية، ئينجا ئةوانيديكةى كةمينةى   
راى كةمينةش ئةو كاتة قووت  بَيدةنط دةبن، -طةرضيش بؤ ماوةيةكى كةم  -ناكؤك لةطةَل زؤرينة 

او لة طشت بوارةكاندا لةوانةش لة ى ب-دةبَيتةوة كاتَيك هةلومةرجةكة طؤِراوراى كةمينة بوو بة را
 .هؤيةكانى راطةياندن

 (determinism media)تيؤرى حةمتيةتى تةكنيكي راطةياندن

بؤ ثشكدارييةكانى ماكلؤهان دةطةِرَيتةوة، ضوون ثَيي واية تةكنةلؤجياى ثَيوةنديكردن ئةو تيؤرة   
هؤ بريتية -ماكلؤهان راى واية، ئامراز ية مَيذووييةكانة لة كؤمةَلطادا،بنةماى لَيكدانةوةى طؤِرانكاري

تةلةفؤن ثةيوةنديية كؤمةَلايةتييةكانى طؤِري، كة ( the message is the medium)لة ثةيام
لَيكدووركةوتنةوة وَيراى كرؤكى ئاخاوتن و قسةكردنى ئاخَيوةران بؤ منوونة، ماكلؤهان هؤيةكانى 

طةرم وةك رؤذنامة، تاك زياتر لة  سارد وةك تةلةفزيؤن،: راطةياندنى دابةش كردووة بؤ
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ن كةضي لة خوَيندنةوةى رؤذنامةدا تةنيا بةكاردَييَن لة مامَلةكردنى لةطةَل تةلةفزيؤن( حاسة)هةستَيك
بينني بةكار دَييَن، ماكلؤهان ئاماذة دةدات بةوةى ئامرازةكانى بيسراووبينراو درَيذةثَيدةرى 

بينيين وا  كردةوة بؤ مةودا دوورةكان و تةلةفزيؤنيشئادةميزادن، ئَيزطة دةنطي ئادةميزادى درَيذ
 .لَيكرد زَيرت لةوة دةسةَلاتى هةبَي

 تيؤرى حةمتيةتى بةهايي ميديايي

بة )بنةماية لة تَيطةيشتنى دياردةكانى ميديايي(ئةسَلةكةيشي موعتةقةدة)ئةو تيؤرة ثَيي واية بةها  
نا كولتوورييةكان و ئامرازة مةنهةجيية ئةو ما( ثَيضةوانةى تيؤرى حةمتيةتى تةكنيكي ميديايي

ئةندَيشةطةريي : خؤرئاواييةكان تَيكةَل دةكات بةمةش نوَيبوونةوة دَيتةئاراوة لة ضةمكةكان وةك
تد، ..اتى بةهايي زمان،ينةمزى، سةرمايةى رةمزي، بوميديايي، زةمةنى ميديايي رةمزي، شوَينى ر

لةو بارةوة بِروانة )دانةرى ئةو تيؤرةية ( ميلكةيةنووسةرى ئةم نا)تؤذةر (30)عةبدولرةمحان عزي.د
ئةو تيؤرة لة ضةند خاَلَيكدا لة نةريتى ميدياى (  ضةمكةكانى بةهايي ميديايي: بةشي ثَينجةم

 :ئيسالمي جياية

نةريتى ميدياى ئيسالمي دةقةكان (دةستثَيك/نةك لة مونتةليق)جياوازى يةكةم لة مةنهةجيةتة-0
ةبَي ثةيرةوكردنى ميتؤدَيكى دياريكراو لة خوَيندنةوةى دةقةكان يا وةك خؤيان دةَلَيتةوة ب

طرَيدانيان بة واقيعى دياردةيةكى هاوضةرخى ميديايي، ئةمةش فاكتةرَيك بوو بؤطةيشتنى ئةو 
ودةقةكانيش خؤيان (سةرد)ثاش تةواوكردنى طَيِرانةوةكة(نيمضة بنبةست)تةرحة بة رَيطةيةكى

 .اوَيكى دياروبةرضاوى مةعريفيهةنطدووبارة دةكردةوة بةبَي 

ى بةرهةم نةهَينا، بطرة لة بةردةم دةروازةى هؤشكردن بة (رؤشن)واتة ئةو تةرحة دةقَيكى مةعريفي 
نوَيية كَيشةكة وةستا، كةضي ئةو تيؤرة ضةند ئامرازى ميتؤدي مةيسةر دةكات، كة زادةى تيؤرة 

رَيطةى خوَيندنةوةى دةقةكان هةوَلى نوَيكردنةوة ثَيوةنديكردنة لة خؤرئاوادان ئةو لة كؤمةَلايةتى و 
دةدات، هةروةها بةبةستنةوةى بةو واقيعةي دياردةى ميديايي، كة لةئاراداية لة ناوضةى عةرةبي 

 .وئيسالمي

 وةالدةنَيت،(ئةكادميي يا مةيدانى)ياى خؤرئاوادنةريتى ميدياى ئيسالمى خةريكة ئةزموونى مي-2
ن ئةدةبياتى ئةو عورفة بةرضاو دةكةوَي، ضوون ئةويديكة زؤر بة ئةمةش لة خوَيندنةوةى ضةندي

ئةمةش هؤيةكةى تارادةيةك بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة نةوةى يةكةمى زةقي ونة يا بة كزى دةبينرَي، 
هةروةها نووسةرانى ئةو نةريتة لة كولتوورى مةعريفي ميدياي خؤرئاوا نزيك نةكةوتوونةتةوة، 

لة بوارى  نةكردنى ئةو نةريتةدهةروةها ئةمةش فاكتةرَيكة لةمةِر ثةسةن، رةنطة طرنطيشيان ثَينةدابَي
ئةكادمييدا لة ناوضةى عةرةبي وئيسالمي كاتَيك ثرؤطرامى بنةمايي و سةرةتاييان لةو بوارةدا ئاوا 
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كةضي تيؤرى حةمتيةتى بةهايي لة داِرَيذرا لة بنةِرةتةوة لةذَير كاريطةرى ئةزموونى خؤرئاوا بوو، 
ادا لةطةَل مةعريفةى ميديايي خؤرئاوا كارلَيك دةكةن بة هةردوو كايةى ئةكادميى و مةيدانى، ميدي

هةوَليش دةدات وةك دةنطَيكى ديكة خؤى خباتةِروو هاوشانى تيؤرةكانى ديكةوركابةريشيان، واتة 
لتوورى لة كو ئةو تيؤرة هةوَلدةدات سيفةتى لؤكالي ببةزَييَن و جَيطةورَيطةيةك بؤ خؤى ببينتةوة

 .مةعريفي ئةكادميى باوى ناوضةكةو لة خؤرئاوادا

ميدياى )لة وتنى سةبارةت بة خودي ناولَينانةكة، بةكارهَينانة طوتةيية راستةوخؤكة-3
لةيةكةم ضركةدا ئاماذةدةرة يا ئةوةى لة دةرةوةى نةريتةكةية يا ئةوةى لةسةر ئةو شَيوازة (ئيسالمي

 :، كارةكةرانةهاتووة لة زمانى باوى ئةكادميى

 .طوتارة زياتر لةوةى زانست بَيت-أ

 .بؤمنوونة(ميدياى مةسيحى)شتَيكى تةواو ديين لؤكاليية وةك بَلَيي-ب

 .كارَيكة رةهايةو هيض بوارَيكى بؤ طفتوكؤووتووَيذ تيا نةماوة-ج

طوزارةى تيؤرى حةمتيةتى بةهايي لة ميديادا ئةو تيؤرة زؤر بة ضاكى ئةو كَيشةية ضارةسةر دةكات، 
دةيكاتة بةشَيك لة زمانى ئةكادميى زانستى، لؤكاليش نيية، ضوون ثَيي واية بةها داينةمؤى 
طةشةكردنى شارستانيةتة لة هةر كؤمةَلطةيةك، جطةلةوة بةكارهَينانى طوتةيي ناِراستةوخؤ لة 

تةوة بؤ ئةطةرى هةَلةيةك، جا ئةوكاتة بؤ تيؤرةكة دةرفةتَيك دةهَيَل(القيمية -بةهايي)ئاماذةدان بة 
لَيرةدا دةبينني شَيوازةكة ضؤنة الى ماليك بن نةبي، كة باس لة دةطةِرَيتةوة نةك سةرضاوةى تيؤرةكة، 

مةرجةكانى رابوون دةكات بة شَيوازَيكى ناِراستةوخؤ، واتة شتةكة تايبةت نيية بة يةك شارستانيي، 
 .ئةوة بؤ خودي شارستانيي دةطةِرَيتةوة نةك بؤ سةرضاوةى بزوَينةرطةريش هةَلةيةك روويدا 

ض  بةهؤى تةنيا تةركيزكردنة سةر ريوايةت و طَيِرانةوةى دةق(ميدياى ئيسالمي)نةريتى-4
حاَلةتَيكى تؤذينةوةى زانستى ثراكتيكي شياو بةديناكةين، تيؤرى حةمتيةتى بةهايي لة ميديادا 

ة ثشت بةسنت بة هؤيةكانى مةنهةجي، كة بؤ هةلومةرجَيكى مَيذوويي بةو ئاراستةية تةكان دةدات ب
 .لة خؤرئاوادا طةشةى كرد

دواشت، تيؤرى حةمتيةتى بةهايي لة ميديادا تيؤرةكانى ديكة لةو بوراةدا هةَلنابوَيرَي، بةَلكة -5
ادفع بالتى هي )جاروبار لةطةَليانا، طفتوطؤيان لةطةَل دةكات، جاروباريش ناكؤك لة ميانةى ئةو ئاتةدا

 (.أحسن

   (School Frankfort)قوتاخبانةى فرانكفؤرت
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قوتاخبانةيةكى رةخنةيية كاريطةرى بريي هيطليي وماركسيي لةسةر بوو، خؤى لة ثةميانطةى   
لَيكؤَلينةوة كؤمةَلايةتييةكان بينيةوة لة ئةَلمانيا ثاش جةنطى يةكةمى جيهان، ضةندين كةس لة 

بة نؤبة سةرؤكايةتى ئةو طرووثةيان ـتد، ..هؤركهاميةروئةدؤرنؤ،: ان لةوانةورةخنةطرتؤذةر
طرتةدةست و بةِرَيوةيان برد، بة هاتنى هيتلةر بؤ سةر تةختى حوكم زؤربةى ئةندامانى ظرووثةكة 
كؤضيان كرد بةرةو ئةمريكاو لةوَيش هةمان ثةميانطةيان دانا لة زانكؤى كؤلؤمبيا لة نيؤيؤرك، 

َيك بوو لة ئةندامة هاوضةرخةكانى، خودان ضةمكى بوارى طشتى و تيؤري جيهانى هابرماس يةك
 (32.)براطماتي لة ثَيوةنديكردن

   ( School Birmingham)قوتاخبانةى بريمةنطةهام

ناودةبرَي،  ش(School Studies Cultural)بة قوتاخبانةى ديراساتى رؤشنبريي  
جةخت دةكاتة سةر ى نوَييةو لة بريمةنطةهام، ئينطلتةرا دامةزراوة، قوتاخبانةيةكى رةخنةطرانةية

ثةيوةست بوونى بةرهةمهَينانى رؤشنبرييي و ميديايي بة بةرذةوةندييةكانى دةزطة ثيشةسازي و 
 .رؤشنبريييةكانى وَلاتانى سةرمايةدارى خؤرئاوا، ستيوارت هؤل دامةزرَينةرى ئةو قوتاخبانةيةية

    (School Chicago)قوتاخبانةى شيكاطؤ

قوتاخبانةيةكى كؤمةَلايةتي ئةمريكية لة سييةكانى سةدةى بيستةم لة زانكؤى شيكاطؤ دامةزرا،  
جةخت دةكاتة سةر كارلَيككردنى هاوسةنطانة لة نَيوان تاك و طرووثة بةبةكارهَينانى رةمزة 

ةكردنى كارلَيككردنى راستيية هةةجؤرةكان، هةروةها بة ديراسزمانةوانييةكان لةبةرهةمهَينانى 
: ش ناودةبرَي، ناوة ثَيشةنطةكانى ئةو قوتاخبانةية بريتني لة(teractionism sympolic)رةمزي

  (33.)تد..،(ئريفن)تؤماس و كؤفمان(شارل)كولي(جؤرج)ميد

   (School Toronto)قوتاخبانةى تؤرنتؤ

دةكاتة سةر فامكردنى ثةيوةندي جةخت (بؤ زانكؤى تؤرنتؤ، كةنةدا دةطةِرَيتةوة)قوتاخبانةى تؤرنتؤ 
ثَيوةنديكردن و )دانةرى(ئينس)طرَيدراوى نَيوان رؤشنبريي و تةكنةلؤجيا، لة ثَيشةنطةكانى

 .ماكلؤهانيش خاوةن تيؤرى حةمتيي تةكنيكي ميديايي سةر بةو قوتاخبانةيةية(ئيمثراتؤريةكان

 (semiotics media)سيمياتيكيي ميديايي

لة (زمنييةكان)جةخت دةكاتة سةر ديراسةكردنى واتا(34)ميتؤدييةروانطةيةكى مةعريفي و  
ناوةِرؤكى ئامرازةكانى راطةياندن بةثشت بةسنت بة ثرةنسيثة زمانةوانييةكان و ضةمكة رةخنةيية 
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وثريس (فةرةنسي)وبارت(سويسرى)كؤمةَلايةتي و دةرووني و مَيذووييةكان، سؤسيَير
 .ثَيشةنططةىل ئةو رَيبازةن(35()ئةمريكي)

 رؤذنامة

ثاش دؤزينةوةى ضاثةمةنى رؤذنامةش هاتةئاراوة، ضاثةمةنى ضةند ثيشةسازيكاريةكى فةرعى   
دةطرتةوة، كة هةر هةموويان بة هةمان ريتم ثةرةيان نةسةند وةك ثيشةسازي كاغةزومةرةكةب و 

 (Zeitungen()36()زيتؤنط)هؤيةكانى دابةش كردن، يةكةمني رؤذنامةش لة ئةَلمانيا بةناوى
بةرضاو دةكةوت،  (les Nouvelles -ئةخبار)لةسةدةى شازدةهةم ثةيدابوو، ئةوكات بة ناوى 

 public() ثؤبليك ئاكؤرنساس)دةرضوو، ناوى(0601)بةَلام لة ئةمريكا يةكةمني رؤذنامة ساَلى 

Occurences)ئةلوةقائيع )يةكةم رؤذنامة بةناوى( 0828)بوو، لة ناوضةى عةرةبيش ساَلى
رؤذنامة لة  بةضةندين قؤناغ رةت بووة، دةرضوو، رؤذنامة لة مَيذووى دةرضوونيةوة(37()املصرية

قؤناغةكانى بةراييدا ناِرَيك بووةو خوَينةرانيشي سنووردار، ئينجا ئةو قؤناغة بة قؤناغى 
دةستةبذَيرانة ناسراوة، لة ناوةِراستى سةدةى هةذدةهةمدا رؤذنامة هةنطاوى نا بةرةو قؤناغى 

لةطةَل ثةرةسةندنى ئابوورى و بازرطانى وثَيداويستى دامودةزطة بازرطانيييةكان بة جةماوةريي 
نةشومناكردنى ضينى  جطة لةمةالم، لة رَيطةى ريك فرؤشتنى كاَلاوكةلوثةل و مشةكةكانيان

 .ناوةِراست، كة زؤر ثَيويستى بة زانياري و مةعريفة بوو بؤ بةشداريكردن لة ثرؤسةوذيانى سياسي

رؤَلى هةبوو لةو (lithography)لةاليةكي ديكةوة تةكنةلؤجياى ضاثةمةنى وةك ضاثةمةنى بةردين  
ثَيشكةوتنة، هةروةها ثيشةسازيكاريي كاغةزوجؤرى مةةركةب و تؤِرةكانى دابةش كردن رؤَليان 

 .هةبوو لة بَلاوبوونةوةى رؤذنامة لةو ضةردةيةدا

 :ثةرةى سةندوسةريانهةَلدائيدي قؤناغ بة قؤناغ ضةندين جؤر رؤذنامة   

ثَيي واية رؤذنامةوان كةسَيكى (objective journalism)رؤذنامةطةريي ئؤبطَيكتيظيزم-0
 .سةربةخؤ لة رووداوةكان و وةقايعةكان رووماَل دةكات بةثَيي ئيتنيكي باوى ثيشةيي سةرجندةرةو

ثَيي واية  (investigative journalism)ي تةئويل يا رؤذنامةوانى رايرؤذنامةوان-2
رؤذنامةنووس ثشكدارَيكى ضاالكة لة رووداوةكان و رؤَلى كاريطةرى هةية لة ئاراستةكردنى راى 

 .طشتى

ثشت دةبةسيَت بة ثرةنسيثي (investigative journalism)رؤذنامةوانيي تةحقيق-3
 كردنى ضاودَيري ثشكداري كردنى رؤذنامة لة رةخنةطرتن لة دياردةكانى نَيو كؤمةَلطة، هةروةها

 .ئةداى حوكمةت و دامودةزطةكانى ديكة
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بةشدارى دةكات لة رةخنةى ئةدةبي وةك ئةو ( literary journalism)ئةدةبي  رؤذنامةوانيي-4
 .تد..بوارانةى نَيو كؤمةَلطة لة هونةرةكانى سينةماوشانؤورؤمان و شيعرو

ثَيي واية ئةركى رؤذنامة خزمةتطةياندنة ( advocacy journalism)رؤذنامةوانيي مولتةزيم-5
ئةو جؤرة رؤذنامةوانيية لة وَلاتانى بة ئاماجنة دياريكراوة سياسييةكان يا ئايديؤلؤجييةكان، 
 .سؤسياليستى ثَيشوو و ضةندين وَلاتى تازةثَيطةيشتوو باو بوو

سةريهةَلدا، ئةو جؤرة رؤذنامةوانيية لة ئةمريكا  (penny press)ثنس-رؤذنامةوانيي فلس-6
 .ئةوكاتةى رؤذنامة تةنيا فلسَيكى تيا دةضوو، ئةمةش ياريدةى بة جةماوةري بوونى دا

ئةو جؤرة رؤذنامةوانيية لة ئةمريكادا هةبوو بة ( journalism yallow)رؤذنامةى زةرد-7
 .ضاودانة سةر هةواَلة ورووذَينةرةكان  ورووداوة نةرَييةكانى كؤمةَلطة

 :ثيشةسازيكاريي رؤذنامةوانيي لة مانةدا خؤى دةبينتةوةئاراستة نوَييةكانى 

    .(38)رؤذنامةكان بةدةست كؤمثيانيا طةورةكان دابوون، بةمةش بوارى كَيرِبكَي سست و كةم بوو-0
طةشةكردنى تةكنةلؤجياى بَلاوكردنةوةوبَلاوبوونةوةى رؤذنامةى ئةليكرتؤني بةسة رتؤِرةكانى  -2

 .داَيكرؤذطار لةرؤذنامةى كاغةزيان كرد  ثَيشبينى ونبوونى كهةندَيئينتةرنَيت، بةمةش 

كةمبوونةوةى ثلةبةثلةى ئاست و رادةى خوَيندنةوة بةهؤى ثةيدابوونى ئامرازة تازةكانى -3
 .ميدياى ئةليكرتؤنى

ثةرةسةندنى رؤذنامةى لؤكالي، ئةوانةى لة شارؤضكةوقةزاوناحيةكان دةردةضن بةهؤى طؤِرانى -4
طرنطى دانى خوَينةران بة ثلةى يةكةم بةو شتانةى لة دةوروبةري خؤيان  شَيوازي ذيان و

 (30.)روودةدةن

نةخامسة ( السبق الصحفي)هةنطاونان لة رؤذنامةى بةيانيان بؤ رؤذنامةى ئَيواران بةمةبةستى-5
لة رؤذنامةكانى ئَيوارة زؤربةى رووداوة فةرميية سياسييةكان لة ماوةى بةيانيانن، بةمةش دةكرَي 

 (41.)رووماَل بكرَين

ثةيدابوونى هةندة بابةتى ئةوتؤ، كة بةتايبةتى رووماَل دةكرَي ئاراستةكراو بؤ جةماوةرَيكى -6
 .تد..شَيوازوستايلى ذيان و جلوبةرط و بؤ زاخاوى مَيشك و: تايبةمتةند وةك
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انى وبةكارهَين -تةركيزي-ثةرةطرتنى ستايلةكانى دةرهَينان و هةنطاونان بةرةو ستايلى -7
وهيديكة، جطة لة كةمكردنةوةى يا -بةيانييةكان-و نيطارة ( Graphfics)وَينةوطرافيك

 (.Tabloid)تابلؤيد(( ميكرؤرؤذنامة))بضووككردنةوةى سايزى رؤذنامة 

لة ناوضة عةرةبيةكاندا زؤربةى رؤذنامةكانى رؤذانة نيشتيمانني و يا لة ثايتةخت دةردةضن يا لة   
كردنيشيان تارادةيةك مامناوةندة بةهؤى كَيرِبكَيى ئامرازةكانى بيسنت و شارة طةورةكان، دابةش 

 .بينني و بةربةستى نةخوَيندةوارى، كة هَيشتا بة ثلةى جياجيا لة زؤربةى وَلاتة عةرةبيييةكاندا هةية

 ئَيزطة  

( Thomas Edison)بؤ تؤماس ئةديسؤن( 1877)سةرةتاى دؤزينةوةى راديؤ ساَلى  
ئينجا ( talking machine()ئامَيرى قسةكةر)ئةوكات بة راديؤيان دةكوتدةطةِرَيتةوة، 

لة رَيي ئؤقيانووسي دةنطي –تةىل، بَي  –ى بَي (سيطنةَل)يةكةمني هَيما( G.Marconi)ماركؤنى
 .طواستةوة(0010)ئةتَلةسي ساَلى 

راديؤى  لة ئةمريكا دةستةى( 0000)ساَلى (Electric General)كؤمثانياى ذةنةراَل ئةلكرتيك 
ثةخشى (0020)دامةزراندو ساَلى( Radio Corporation of America()RCA)ئةمريكي

 .ئَيزطةيي خؤى دةست ثَيكرد

لة ساَلى (NBC()40()ئَين، بي، سي)تؤِرى: تؤِرَيكى ئَيزطةيي ثةيدابوون وةكثاش ئةوة ضةند  
 (.ABC()42()سيئةى، بي، )(0043)و ساَلى(CBC()سي، بي، ئيس()0038)و لة ساَلى (0027)

، ثاشان ، ئينجا هةمةرةنط ودراماى راديؤييمؤسيقا بوو (ثرؤطرام)دةستثَيكى كاركردنى راديؤ 
ةندى لةطةَل ثةيدابوونى تةلةفزيؤن دةستكارى كراو دراما طواسرتايةوة تةلةفزيؤن، ئَيزطةش تايبةمت

هةندة وَلاتى عةرةبى  لةناوبرا، ( Format radio)ئَيزطةيي ى-قالب-خؤى وةرطرت، ئينجا بة فؤرم
بوون لة كؤتايي بيستةكان لة سةردةمى كؤلؤنياليزم ضةند وَيستطةيةكى راديؤيي ثةيدابوون، ئينجا 

 .بة كةناَلى حكومى و هةواَلى فةرمي و طؤرانى هةمةرةنط وشتى ديكةيان بَلاودةكردةوة

وت بة ثشت بةسنت تةكنيكي ثةخشي راديؤيي لة ثةخشي ئاسايي و بةرايي ثةرةى طرت و ثَيشكة  
كة دووبارة شةثؤلة ئَيزطةييةكانيان بةهَيزتر دةكرد بؤ ئةوةى بؤ مةوداي  –بة وَيستطة زةمينييةكان 

 Audio Digital Satellite)بؤ ثةخشى ذمارةيي بةهؤى مانطة دةستكردةكان –دياريكراو بِروات 

Broadcasting) لةيةك هؤَلدا  -ئاىل-تؤماتيكيئةو جؤرة تةكنةلؤجيا نوَيية ثةخشَيكى  بةثَيي
دةبَي، كة كؤمثيوتةرى تيايةوثرؤطرامةطة تةنانةت بةبَي بَيذةريش، خؤبةخؤ رَيكدةخات، 
كؤمثيوتةرةكة بة جَيبةجَيكارَيك دةبةسرتَيتةوة، كة هَيماكان بؤ مانطة دةستكردةكان دةطوَيزَيتةوة، 
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نابازرطانييةكان، بةَلام زؤرجار ئَيزطةكان دابةش دةبن بؤئَيزطة بازرطانييةكان  و 
قالبى هةواَل و (format music)قالبى مؤسيقا: ئةوانة دةطرتةوة(formats)ةكانقالب

و ئيديكة، هةروةها  (format ethnic)قاليب كةمينةكان (news/formats talk)طفتوطؤكان
 طرنطى بة ئةوقالبانة لةرووى بايةخدانيان زؤر تايبةمتةندن و فرةرةنطن، وَيستطةى واهةية تةنيا

 .تد...جؤرَيكى تايبةت بة مؤسيقا دةدات

 :ئاراستة نوَييةكانى ثيشةسازيكاري ئَيزطةيي لةمانةدا خؤى دةبينتةوة  

جَيطةى ثةخشى ( narrowcasting)تايبةمتةنديي، ضوون طوزارةى ثةخشى بةرتةنط-0
جةماوةرَيكى دياريكراوى ى طرتةوة، بةمةش ثةخشى ئَيزطة ئاراستةى (broadcasting)بةرفراوان

 .مةبةستدار دةكرَي

 (.43)قؤرخكردنى وَيستطةكانى راديؤ لةاليةن كؤمثانيا طةورةكانةوة-2

و (44)و طرنطيدان بة دنياى الوان(FM)بؤ وَيستطةكانى(AM)هةنطاونان لة وَيستطةكانى-3
ثةيدابوونى راديؤى هةواَلئامَيز وةك هَيزَيكى كاريطةر بةسةر راى طشتى و ثةرةثَيدانى 

لة ناوضة عةرةبييةكانيش وَيستطةكانى راديؤ بةرفراوانرت بوون و مؤركَيكى بةشداريكردنى سياسي، 
كاروبارى ئةو ناوضانة، ديارة لؤكاليان وةرطرت و واي لَيهات بة تايبةتى طرنطى بدةن بة 

-وَيستطةى ئَيزطةيي ئؤتؤماتيكيانة: تةكنةلؤجياش رَيخؤشكةر بوو بؤ ئةو ثرؤسةية وةك
ئَيزطة عةرةبييةكان بةطشتى ثرؤطرامةكانيان مؤسيقاية،  (station radio automated)ئاليي

 .وَيستطانة حكومني بةدواداضوونَيكى نةرمانةى هةواَلةكان، وَيراى ئةوةى زؤربةى ئةو هةروةها

 تةلةفزيؤن

هةوةَلني ئةزموونى ثةخشي تةلةفزيؤن بؤ بيستةكانى سةدةى بيستةم دةطةِرَيتةوة، كاتَيك فالدميَير   
ى دؤزيةوة، كة (Kine cope)لوولةى وَينة( 0023)ساَلى ( Viadimir zworykin)سوركني

بي، بي، )تةى راديؤي بةريتانياماددة ئةلكرتؤنييةكان دةطؤِرَي بؤ وَينةى بةرضاووديدةيي، دةس
يةكةمني جار بة بةردةوامي و ( 0036)ساَلى ( BBC- British Broad Corporation()سي

سي، )و (NBC)ئَين، بي، سي:، ثاشان هةردوو كةناَلى راديؤييرَيكوثَيك ثةخشي خؤى دةست ثَيكرد
 .دةستيان بة ثةخش كردلة ئةمريكا (0048)ساَلى  (CBS -بي، ئَيس

تةلةفزيؤن لةرووى تةكنيكيةوة ثةرةى سةندو بة هؤى فرةيي تةكنةلؤجياى ثةخش و جةماوةرى  
 :جؤرةكانيشي هةمةرةنط كةوتنةوة، ئةو جؤرانةش بةو شَيوةيةية
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واتة لة هةواوة، تةلةفزيؤني ئةسَلة، كة ( over-the-air television)ئةو تةلةفزيؤنةية بةناوى-0
ةربطريَيت وةك تةلةفزيؤنة حكومييةكانى زؤربةى وَلاتانى دةكرَي بة خؤِرايي هَيماكانى و

 .تازةثَيطةيشتوو

ئةو جؤرة تةلةفزيؤنة لة هةشتاكان ثةيدابووو زياتر  (cable television)تةلةفزيؤنى بة كَيبَل-2
( CNN-Cable News Network-سي، ئَين، ئَين)لةطةَل ثةيدابوونى تةلةفزيؤنى

ئينجا ئةو بةست بوو، ( كَيبَل)بة هةواَل و ثشتى بة تةكنةلؤجياىبةربَلاوبوويةوة،كة تايبةت بوو 
 (.Cable)ناوى هات، واتة كَيبَليي(سي، ئَين، ئَين)جؤرة تةكنيكة لة وَيستطةى

 pay-per-view)لة هةر بةرنامةيةك( يا ثارةدان)تةلةفزيؤنى ثشكداريي كردن-3

television)تد..و. 

 :تةلةفزيؤن خؤى لةمانة دةبينتةوةئاراستة تازةكانى ثيشةسازيكاريي 

 .زيادبوونى وَيستطة بازرطانييةكانى تةلةفزيؤن-0

 VHF() Very  High)بةرز لة طواستنةوةى هَيماكان(frequency) بةكارهَينانى-2

Frequency.) 

تؤِرى : لةو بوارةدا وةك ثةيدابوونى تؤِرى تازةى ئةوتؤ، كى ركابةرى ئةوانةى ثَيش خؤى دةكرد-3
لة ئةمريكاو ضةندين ( FBC-Corporation Broadcasting Fox)رؤبةرت مةردؤك ى-فؤكس

وةرزش و : بؤ مةيسةر كردنى خزمةتطوزارى زؤر تايبةمتةند وةك( cable-كَيبَليي)كةناَلى ديكةى 
فيلم، هةروةها كةناَلة نَيوخؤييةكان، ئةوانةى مانطة دةستكردةكان بةكاردَينن بؤ كارى ثةخشكردن 

 .كى بةرفراوانبؤ جةماوةرَي

( جةزيرةوئةلعةرةبية)نيمضة سةربةخؤ وةك هةردوو كةناَلى( tv)لةو ناوضةيةشدا كةناَلة فةزاييةكانى 
رؤَليان هةية لة ثةرةسةندنى ثيشةسازيكاريي هةواَل و ورووذاندنى راى طشتى و كاركردنة سةر 

 .طؤِرةثانى دةوىل نةخامسة لةمةِر كَيشة هةنووكةييةكانى ناوضةكة

ثةرةيان  (عةرةبي)كرؤكى كةناَلة تةلةفزيؤنةكانى ديكةشهةمان فاكتةر  و لةبةريةكي ديكةوة لةال
سةندو جةخت كراية سةر هةواَلة طةرماوطةرمةكان و هةمةجؤريي شيكردنةوةكان، هةروةها بةرنامةى 

لة ضةند يش ثشكَيكى باشي هةية لةو رووةوة، ضةندين بةرنامةى نوَي (تةرفيهي)زاخاوئامَيز
ؤنَيك كَي ملي)وةك ضاولَيكردنَيك لة بةرنامة خؤرئاواييةكان، وةك بةرنامةى ثيشان درانبوارَيكدا 

 .و ئيديكة(ستار ئةكادميى)وبةرنامةى (بةدةست دَييَن
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ى تةندروستى و طشتى وةك ارضةند بةرنامةيةكى طرنطرت دابا لة بو دةبواية نووسةر ئاماذةى بة)
 (.حةوَيزى.ب"/رائؤثَي"بةرنامةى بةشؤرةتى

 IN-تؤِرى زانيارييةكان

داتاكان، كة بة شَيوةى ئةلكرتؤنى كاريان لةسةر  ىئاماذةية بةو سةرضاوةورَيسا( Net)زاراوةى تؤِر  
زانياري، كة ضةندين دةزطة دةكرَي لةسةر كؤمثيوتةر وةك داتاكانى بازاِرةكانى دارايي و بانكةكانى 

تايبةمتةندةكانى دةنطوباس، هةروةها ماوةيةكة ضةمكى تؤِر بة تؤِرى رؤَليان تيا هةية وةك ئاذانسة 
 .ئينتةرنَيت طرَيدراوة

تؤِرَيكى جيهانيية بة هةزاران تؤِرومليؤنةها ئامَيرى كؤمثيوتةر بة (the Internet )ئينتةرنَيت  
ضوون ، ناو دةبرَي (the Net)هةروةها بة تؤِرطرَيداوة،  ىضةندين سايزوجؤر لة جيهان بةيةكةوة

دةستةبةركةرى بةيةكطةياندنة لة نَيوان تاكةكةسةكان و دامودةزطاكان بة هةردوو ديوى نَيوخؤيي و 
كؤكة لةطةَل ثَيوةرةكانى ثَيوةنديكردن كة بة  -طةرشيا بَلَيني -ئامَيرةكانى كؤمثيوتةر جيهانيةوة، 

ةيوةستدار بة ئينتةرنَيت بةمةش طشت ئامَيرةكانى كؤمثيوتةر ثناو دةبرَيت، (protocol)ثرؤتؤكؤَل
هةر ئةوةشة ( IP Protocol Internet)ثرؤتؤكؤَلَيكيان هةية بةناوى ثرؤتؤكؤَلى ئينتةرنَيت

-ثاكَيت/ضةثك)بةش بةش دةكات بؤ يةكةكانى داتا بةناوىئةلكرتؤنييةكان ( مةسيج)نامة
packets)هةروةها جَلةوى ئاراستةكردنى داتاكان(routing data)لة نَيرةرةوة بؤ  ى بةدةستة

وةرطر، بريؤكةى دامةزراندنى ئةو جؤرة تؤِرانة لة ئةمريكاوة سةريهةَلدا ثاش غةزووى فةزا لةاليةن 
رووسياوةو دةستثَيكردنى ثَيشرِبكَيي ضةكى نيوكلياري لة سةردةمى شةِرى سارد، ثرسيارةكةى 

ان دةسةَلاتةكانى ئةمريكا زامن داخوا ضؤن دةتوانرَي ثرؤسةى ثَيوةنديكردن لة نَيو: ئةوسا ئةوة بوو
 .بكرَي ئةطةر هاتوو ضةنطى نيوكليارى هةَلطريسا؟

راسثَيردرا بؤ ديراسةكردنى ئةو ثرسة ( RAND)كؤمثانيايةكى حكومى لةو رووةوة بةناوى  
 network)سرتاتيجيةو ضارةسةركردنى كَيشةكة، لة ئاكامدا تؤِرى نامةركةزى

communications distributed)ثاكَيت-را، كارى طؤِرينى نامة بوو بؤ ضةثكدامةز(Packet 

Switching)  بةثَيي ئةو ثرةنسيثة نامة ئةلكرتؤنييةكان بؤ ضةند يةكةيةك دةطؤِردرَين بة
الى ( ثاكَيتانة)بياننَيرَيت، ئينجا ئةو ( nodes)كة نَيرةر دةتوانَي بة كؤمةَلةيةك(packets)ناوى

 .دَيتوةرطر كؤدةكرَينةوةونامةكةى لَيثَيك

ثرؤذةى ئةو تؤِرةى لة رووى زانستيةوة جَيبةجَي كردو (0060)وةزارةتى بةرطرى ئةمريكي ساَلى 
ئةو تؤِرة ضةند زانكؤيةكي ( ARPANET-Agency Priject Research Advanced)ناوى نا

كة لة دةزطةى زةبةالحى (nodes)ئةمريكى بةيةكةوة طرَيدا بةهؤى ضوار
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لة طواستنةوةى زانيارييةكان بوو  سوودى ئةو تؤِرة.َيكهاتبوونث( supercomputer)كؤمثيوتةر
ن كة هةرضةندة بة خَيراييةكي زؤر لة نَيوان ئامَيرةكاندا، هةروةها رَيخؤشكةر بوو بؤ تؤذةروزاناكان

 .بكارن بةيةكةوة كةَلك لة سيتةمطةىل كؤمثيوتةر وةربطرن مةوداكان دوور بن، ئةوة

داهَينا، كة ثرؤطرامسازَيكى (Email)ثؤستى ئةليكرتؤنى(BBN)كؤمثانياي( 0072)ساَلى   
بةناوى راى تؤمليسؤن يةكةمني ثرؤطرامى ثؤستى ئةليكرتؤنى خستةِروو، ئةو خزمةتةى كؤمثيوتةر 
لةرَيطةى بةرنامةى ناردنى نامةى ئةليكرتؤنيية لة نَيوان خةَلكيدا لة رَيطةى تؤِرَيكى نامةركةزى، 

بة خَيرايي بةهةِرمَين بوو وةك هةرةطرنطرتين ئامرازةكانى  بةمةش ثؤستى ئةليكرتؤنى زؤر
 .ثَيوةنديكردن لة ميانةى ئينتةرنَيتدا

لة كؤتايي حةفتاكاندا خةَلكى دةيانتوانى لة جيهاندا بةهؤى ئةو تؤِرةوة لةبارةى طشت بابةت و   
( USENET)وةك(newsgroop)ثرسَيك طفتوطؤ لةطةَل يةكدى بكةن لة رَيطةى طرووثةكانى هةواَل

زياتر بَلاوبوويةوةو خزمةتطوزارى ثؤستى  جا ئينتةرنَيت بة ثةيدابوونى تؤِرةكانى ديكة
وةك  ى ثَيشكةش دةكرد(FTP)و طواستنةوةى ظؤَلدةرةكان (Email)ئةليكرتؤنى

 .وئيديكة(BITNET()Because its Time Network)تؤِرى

كؤمةَلة تؤِري جياجيا دةهات، ئةوانيش  لة سةرةتاى هةشتاكاندا زاراوةى ئينتةرنَيت بةماناى   
ثرؤتؤكؤَلى /بةيةكةوة طرَيدرابوون بةهؤى كؤمةَلة ثرؤتؤكؤَلَيكى تةحةكومكردن بة ناردن

( IP/TCP-Protocol Internet/Protocol Control Transmission)ئينتةرنَيت
جيهانى  رووداوى هةرة ديارى ثةرةستاندنى ئينتةرنَيت برييت بوو لة ثةيدابوونى تؤِري

كة خزمةتَيكةو بة سووكوسانايى بةكاردَيت و لة  (WWW-Web Wide World)ويب
خستنِرووى زانيارييةكان ثشت دةبةسيَت بة دةقةكان و وَينةودةنط وظيديؤ، هةروةها خَيرايي 

 .هَيَلةكانى ثَيوةنديكردن رؤَلى هةبوو لة زَيرت بَلاوبوونةوةى

 ISPs-Providers Service)لةو ماوةيةدا كؤمثانياى ديكة ثةيدابوون  و لة خزمةت ئينتةرنَيت  

Internet ) دابوون، بؤ ئةوةى خةَلكى بتوانن بةشدارى بكةن لة ثَيوةنديكردن لة رَيى ئينتةرنَيتةوة
ةت بة بة هؤى تؤِرةكانى ثَيوةنديكردنى تةلةفؤني، ثاشان كؤمةَلة كؤمثانيايةكى ديكةى تايب

، هةروةها ئى وا ثَيشكةش دةكرد ى(browses)مستعرضات-ئينتةرنَيت ثةيدابوون، هةبوو لةوانة 
بؤ بابةتة جياجياكانى سةر تؤِرةكة، هةيشة تايبةتة ( engines search)بزوَينةرى طةِران–هةبوو 

ليؤنةها سايتى ئَيستا لةسةر ئينتةرنَيت مبة زمان بؤ بةبةرنامةكردن و ثةرةطرتنى ثَيطةوسايتةكان، 
رؤشنبرييي و سياسي و زانستى و : ئةليكرتؤني هةية، كة طشت بابةتةكان رووماَل دةكات

لة مامَلةكردن بة دراو لةرَيطةى ئةو تؤِرةوة،  (commerce-E)و بازرطانى ئةليكرتؤني ثيشةسازى
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اتان و لة ناوضةى عةرةبيدا لة نةوةدةكانةوة خزمةتطوزارى تؤِرى ئينتةرنَيت طةيشتة زؤربةى وَل
نلوةندةكانى خوَيندةوار نةخامسة الوان بَلاوبوويةوة، هةرضةندة تةطةرةى دارايي و نةخوَيندةوارى 

 .رَيطرن، هةروةها سوودى لة دةرةوةى جوغزة رةمسى و بازرطانى و ئةكادمييةكةى هَيشتا ديار نيية

 كتَيب

 ضةندين شارستانيةتى دَيرين هةبوون هةر لةكؤنةوة بة هةندة شَيوازى دكيؤمةنت و بةَلطةنامةى   
لة نةخامسة ى سةردةمى زوو (عةرةب و موسلمانةكان)نووسراو ئاشنا ببوون، لة خؤرهةَلات لةوانةش

 .طرنطيان بة كتَيب دابوو لة قؤناغى نووسينةوةى مةعاريف و زانستةكانسةردةمى عةباسيدا 

كتَيب لةطةَل ضاثةمةنيةكةى طؤتةنبةرط لة رووى تةكنيكيةوةو ثةيدابوونى ثيشةسازي   
كاغةزومةرةكةب ثةرةى سةندو بوو بة سةرضاوةيةكى مةعريفي و زانستى بةردةوام تاوةكو سةرةتاى 

 .دؤزينةوةى ئامرازةكانى بينني و بيسنت لة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةم

ئَيزطةوتةلةفزيؤن و ظيديؤ تارادةيةك نةرَييانة بةسةر كتَيبدا شكايةوة، ثةيدابوونى فيلمسازي و    
و دةب لَي هَيشتا سةرضاوةيةكى مةعريفيية لة نَيوةندة ئئةكادمييةكةوبَلاوكردنةوةى ئة

وَيراى كةمى و  ،هةروةها خوَينةرانيشي توَيذَيكى رؤشنبريي دياريكراوة هونةرومةعريفةكان،
ةوةى كتَيب ئامرازَيكى هةرة دةطمةنى جةماوةريية، ثيشةسازي كتَيب بضووكى ئةو توَيذة، جطة ل

لة هةرة بةشؤرةترتين دابةش كراون، (45)فرةرةنطن و لة نَيو ذمارةيةكي بةربَلاوى دامودةزطاكاندا
و ريدةر (Publishing Paramount)ثاراماونت:دةزطةكانى بَلاوكردنةوة لة ئةمريكا بريتني لة

 books)كتَيبيش ثؤلني دةكرَين بؤ كتَيبة بازرطانييةكان(Digest s’Reader)دايطست

trade) ئاراستةكراو بؤ جةماوةري بةرفراوان وةك كتَييب ضريؤكة خةياَلييةكان و
كة (books paperback)تد، كتَييب بةقةوارة بضووك..ياداشتنامةوضَيشتسازي وهونةرووةرزش،

تَيضووى كةمةو ثشت بة َينَيتةوة بة شَيوةيةك هةندة كتَييب بةشؤرةت و بةربَلاو دووبارة بةرهةم د
كة زؤرجار (textbooks)، كتَييب قوتاخبانةوزانكؤييدةبةسيَت( هةرزانبةها)كاغةزى سووك

 books)، كتَيبة سةرضاوةييةكاندةزطةكانى بَلاو كردنةوةى زانكؤيي بَلاوى دةكةنةوة

reference)تد، كتَيبسازى بة تؤِرَي لة كتَيبخانة طشتييةكان و ..وةك ئينسكلؤثيدياوفةرهةنط  و
 (46.)دابةشكارييشوَينة بازرطانييةكان بةسرتاونةتةوة، كة ثشكدارن لة 

ئاراستة نوَييةكانى كتَيبسازي بريتية لة دابةشكردنى جةماوةريانةى كتَيب لةرَيطةى كتَيبخانة   
ثةيدابوونى ثرؤسةى ضاثكردنى كتَيب بةثَيي داوا نة بازرطانيية طشتييةكان، تايبةمتةندةكان يا شوَي

كة بةثلةى يةكةم لة كتَيبة نةفرؤشراوةكانةوة دَيت، سةرهةَلدانى بؤ ئةوةى تَيضووى كةمرت بَيت، 
نةخامسة لة كتَيبة مةرجةعييةكان وةك ئينسكلؤثيديا، كة دةق و (books digital)ذمارةييكتَييب 
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افيكى تياية، نةشومناكردنى دياردةى ضةتةطةرى فيكري واتة دووبارة بةرهةمهَينانى وَينةوطر
ئةمةش لةسةر ئاستى دةوليدا، سةبارةت بة  ناوةِرؤكى كتَيبةكان بةبَي طةِرانةوة بؤ خاوةنةكانيان

نى ثيشةسازي كتَيب سنووردارةوبةرهةمهَينانى كتَيب بةبةراورد كردن لةطةَل وَلاتا وَلاتانى عةرةبيش
 .خؤرئاواوئيديكة كةم وسستة

 ظيديؤ وتؤمارى دةنطي 

تؤماركردنى دةنطي بة ثيشةسازي ئَيزطةوة طرَيدراوة بةتايبةتيش تؤماركردنى   
ئينجا ( compact disk- CD)يا سيدي(cassette)مؤسيقاودابةشكردنى لةرَيطةى كاسَيت

ضةند كةسَيك لة ( music videos)وَينةش خراية سةر ميوسيك و َثيان دةوت ظيديؤي ميوسيكي
طؤرانيبَيذان وميوسيكوان و دةرهَينةروئةوانيديكة، : ثيشةسازيكارة دةور دةبينن و بةشدارن

 .هةروةها كةرتى بةرهةمهَينان و دابةش كردن و فرؤشتنيش بة تاك يا ثارضة بةشدارن

 Time)رنةرتايم وا(SONY)سؤنى: ضةندين كؤمثانياى طةورةى ئةو ثيشةسازيية ثةيدابوون وةك  

Warner)وئَيم، سي، ئةى(MCA) تؤمارى دةنطي ضةند جؤر ميوسيك دةطرَيتةوة بةثَيي زةوق
 contry)الدَي (rock music)مؤسيقاى رؤك: وسةليقةى بةكاربةران وةك

music)وجاز(jazz) كاسَيت لة وَلاتانى عةرةبي زياتر بةربَلاوة لةبةرئةوةى
ة ثةيوةستة بة ميوسيكةوة، ثةرةطرتنى تةكنيكي لة هةرزانةوسووكةوجةماوةرةكةش لة مَيذساَل

خؤى لة شريتى ذمارةيي بينيةوة، كة تؤمار دةكرَي و رةشيش دةكرَيتةوةودووبارة تؤمارى دةنطى 
 .(digital audiotape-DAT)تؤمار دةكرَيتةوة

، واتة ببيين، ظيديؤ زؤرتر بة فيلمسازي هاتووة( Videre)لةوشةى التيين( video)وشةى ظيديؤ  
كاري كردة سةر ( بة تةنيا خؤى)و كؤمثيوتةر ثةيوةستة، ظيديؤ واتة بةكارهَينانى شريتى وَينةدار 

سينةماوتةلةفزيؤن، ئةو هاموشؤكةرانى هؤَلةكانى سينةما كةمرت بوون و ثشكداري كردن لة 
تةكنةلؤجياى تؤمارى شةخسي كةمرت بوون،  تةلةفزيؤنى تايبةت بة منايشي فيلم بة هةمان شَيوة

ثةيدابوو ( 47)، كة لةهةشتاكاندارؤَلى لةو دياردةية هةبوو(Recorder Casseyye Video)وةك
ثةيوةست بةو ( audience home)هةروةها جةماوةرى ماَلو زؤر بةف راوانيش بَلابؤوة، 

ديسكى ةرةى سةند بة ثةيدابوونى ثاشان ظيديؤسازي لةرووى تةكنيكيةوة ثهؤوئامرازة سةريهةَلدا، 
كة زؤر روونرت لة ظيديؤ دةنط ورةنط ثَيشكةش دةكةن، ئةو تةكنيكةش (disks laser)لَيزةرى

رَيخؤشكةر بوو بؤ طواستنةوةى جؤرةها مؤركى نَيو كولتوورى رؤشنبرييي و كؤمةَلطة جياجياكان بة 
 (48.)شَيوةيةك ثَيشرت وَينةى نةبوو

 فيلم 
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لةرووى تةرفيهيةوة فيلم ثَيش ئَيزطةوتةلةفزيؤن كةوتووة، سةرةتاى فيلميش بؤ نيوةى دووةمى  
سةدةى نؤزدةهةم دةطةِرَيتةوة، ئةوكات هؤَلةكانى سينةما ئةو فةزاوزةوينةى بَلاوبوونةوةى ئةو 

 . ئامرازة بوون لة بيستةكانى سةدةى بيستةمدا

وةك ة لة بةرهةمهَينانى سينةمايي ثةيدابوون دةزطةى طةور لة سةرةتاى سةدةكةدا ضةندين  
بةرهةم هَينا بةناوى (0005)كة هةوةَلني فيلمى ساَلى (David Griffith)كؤمثانياى ديظيد طريفن

 Mack)كؤمثانياى ماك سنيت (The birth of a Nation)لةدايكبوونى نةتةوة

Sennett)و(The Keystone Film Company.) 

 لةسةر ئاستى جيهان بةرهةم دَينا، ىفيلم ى3/4(Holywood)هؤليوود لة سةرةتاى بيستةكاندا  
بةهؤى تواناكاني لة بوارى دةستبةركردنى ستؤديؤى طوجناووتةكنةلؤجياى وَينةطرتن و تَيضووى 

نَيوةندوتؤِرى طةورةى دابةش كردن لة نَيوخؤو لةباروزؤريي هونةرمةندة بةشؤرةتةكان و بوونى 
 :جؤروبةشَيكة لةوانةدةرةوةدا، فيلم ضةند 

جةماوةرَيكى (G)ؤكى بابةتةكانيان ثؤلني دةكرَينكة بةثَيي ناوةِر(general)طشتى-0
سنووردارة يا تةنيا بؤ ئةوانةية، كة لة سةرةوةى  (R)بةثَيي رَينمايي باوان(PG)بةرفراوان

 .حةظدةساَلني

ةقينة ديارو تايبةتة بة تؤماركردنى رووداوة راست(documentary)ديكؤمةنتييةكان-2
 (.verite cinema)بةرضاوةكان يا بة زمانى فةرةنسايي ثَيي دةوترَي

ثَيشكةش كردنى زانياري  ئةو دةزطايانة كؤمةكي دةكةن بةمةبةستى (sponsored)كؤمةككةر-3
 .يا شرؤظةكردنى سياسةتةكانيان بؤ خةَلكَيكى دياريكراو

وكاريطةرى تايبةتى خؤيان هةيةن  فيلمى ئةندَيشاوى وفةنتازين(blockbuster)فةنتازيا-4
هةروةها تةلةفزيؤنى (40)بةطشتى داهاتى سينةماسازيي لة ظيديؤو هَؤةكاني سينةماوةية

تايبةمتةند بؤ ثةخشى فيلم و تؤِرةكانى فيلم، لة ناوضةكانى ئَيمةدا لة هةندة قؤناغى مَيذوويي دا  
وةك سينةماى )َيرِبكَيي دةوليسينةماى ميسري طةشايةوة، ئينجا بة هؤى كةمى تواناكان و ك

 تد، ثووكايةوةز..وثةيدابوونى كةناَلة فةزاييةكان وطؤِرانى زةوق وسةليقةى جةماوةرو(هيندى

 (  NewMedia)نيوميديا

بة طشتى ئةو دةستةواذةية ئاماذةية بة نوَيرتين بةرهةمى تةكنةلؤجيلى ثَيوةنديكردن لة ماوةيةكى   
مَيذوويي دياريكراودا، ئينجا واتاى دةستةواذةكة بة نوَيبوونةوةى ئةو ئامرازانة ئةويش نوَيدةبتةوة، 
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بة بةراورد )لةفزيؤنوتة(بة بةراورد بة رؤذنامة)لة سةردةمى خؤيدا ئَيزطة بة ميدياى نوَي ناوبرا
تد، هةروةها دةستةواذةكة ئاماذة بة موشتةقاتى ..و(بة بةراورد بة تةلةفزيؤن)و ئينتةرنَيت (بةئَيزطة

ضةندين لكى ديكةش لة ئينتةرنَيت بوونةوة وةك تةكنةلؤجياى نوَيي ثَيوةنديكردنيش دةدات، 
)و(Facebook)و(youtube()Twitter)و(wikipedia)و(doc.amazon)مةوسوعةى

MySpace)تد، و ضوونةريز ئةو دةستةواذةية..و. 

 (social media)ميدياى كؤمةَلايةتى

ميدياى كارلَيككةرانة، كة لة رَيطةى تؤِري وةك ثؤستى ئةليكرتؤنى و ضات ويانة   
Facebook)و(youtube()Twitter)و(MySpace)ونووسينةكان(ئيفتريازيةكان)طرميانةييةكان

ضوارضيوةى دةزطةيةكي كؤمةَلايةتى دياريكراو نيية يا زؤر ثابةندة بة هةندة ئةجنام دةدرَي، لة  (
ناوى بةرين و لة (بةدةر لة كاتشوَين)كؤت وبةند يا ديسثلينى رؤشنبريي كؤمةَلايةتى، دةشَي بة 

 .دا دةبزوَيت (ئيفتريازي)فةزايةكي 

 ريكالم

دةطَيِرنةوة، يةكةمني (51)بابلييةكانىريكالم كؤنرتين جؤرى ثَيوةنديكردنة و هةندة بؤ شارستاني   
ثةيدابوو، (دواى كةمَيك لة دؤزينةوةى ضاثخانة()0481)لة ساَلى(مةفهومة هاوضةرخةكةى)ريكالم بة 

ريكالم بة شؤِرشى ثيشةسازيةوة طرَيدراوة، (50)برييت بوو لة كاغةزَيك جاِرى فرؤشتنى كتَييب دةدا
لة سايةى بة ثَيداويستى دةزطة ثيشةسازي و بازرطانييةكان بؤ فرؤشتنى كاَلاوبةروبوومةكانيان 

 .كَيرِبكَي و طؤِرانى ستايلةكانى ذيان

لة سةرةتاى بةثلةيةكى زؤر ثةرةسةندنى هؤيةكانى راطةياندن و ثةيدابوونى رؤذنامةى جةماوةرى   
سةردةمى نوَيش ريكالم ثيشةسازيةك بوو  رؤَليان لةو ثرسة هةبوو،ى سةدةى هةذدةهةمةوة نيوة

طةورة ئاذانسةكانى ريكالم ئةو ضةندين دةزطة بةشدار بوون تياية وةك ئاذانسةكانى ريكالم، 
 Omnicom)و(52)لة ئينطلتةرا (WPP Group/Young and Rubicam)كؤمةَلانةن

Group) (Interpublic Group) لة ئةمريكاو(Havas Avertsing)و(Publicis and 

Saatchi &Saatchi)لة فةرةنسا. 

لة ئةمريكادا ريكالم بةسةر تةلةفزيؤنةكان دابةش دةكرَي، ئينجا رؤذنامةودابةش كردنى   
ريكالم هَيشتا لة قؤناغةكانى لة وَلاتة عةرةبييةكان ( 53)ثاشان ئَيزطةوطؤظاروئينتةرنَيتراستةوخؤ 
لةرووى سةرهةَلدان وطةشةكردنى بةهؤى ثةيوةست بوونى بة ثةرةطرتنى ئابوورى  بةراييداية
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بةهةِرمَينة بةهؤى بةرزيي ورادةى بَلاوبوونةوةى هؤيةكانى راطةياندن، لة ناوضةى كةنداودا ريكالم 
 .توانستى بةكاربةر لةوَيدا

كةشكاريي يا تةرويج نا شةخسي لةمةِر شَيوازَيكة لة شَيوازةكانى ثَيش)ريكالم وا ثَيناسة دةكرَي  
وةزيفةكانى (54)(بريوباوةِروكاَلاوخزمةتطوزارى بة كؤمةككردن لة اليةن اليةنَيكى دياروناسراو

تةروجيي بازرطانى و رؤشنبريكردن لةمةِر بةروبوومةكان و خزمةتطوزاريية : ريكالم بريتني لة
ياريكراو لة رةفتاروذيان، وَيراى هةندة خاَلى بةشداريكردن لة داِرذتنى شَيوازى دنوَيكراوةكان و 

كاتَيك تاكةكةس ئةوةى  (ئيستيهالكي)توندِرةوىنةرَيييانةى ثةيوةست بة ثةرةثَيدانى رةوتى 
   .ثَيويستى ثَي نييةو تاقةتى بةسةر داناشكَي بةكارى دةبات

 ثةيوةنديية طشتييةكان

ثةيوةنديية طشتييةكان وةك ثيشة وزانست لة بيستةكان لة ئةمريكا ثةيدابوو ئةوكاتيش كؤمثانيا   
خؤيان دةدا لة نَيوةندى بةكاربةران و كؤمةَلطة بة طشتى، (سومعةى)بازرطانييةكان زياتر بايةخيان بة 

ندي ماددي خؤيان ئةوسا واباو بوو، كة ئةو دامودةزطاوكؤمثانيايانة تةنيا بؤ بةديهَينانى بةرذةوة
هةوَل دةدةن لةسةر حسابي بةرذةوةندى طشتى ئةمةش خراب بةسةر ئةداى ئةو دةزطايانةوثَيطةيان 

 .لة كؤمةَلطةى هاوضةرخ دةشكَيتةوة

دةزطة بازرطانييةكان اليةنَيكى ئةكتيظن لة لة لةو سونطةيةوة ئةو بريؤكةية هاتةئاراوة، كة   
بيناكردنى كؤمةَلطة هةروةك دامودةزطةكانى ديكة، كة رؤَلَيكى تةواوكةرانة دةبينن لة ثةرةسةندنى 
كؤمةَلطةوبةرةوثَيشضوونى، رؤَلى دةزطاكة تةنيا قازاجنكردن نيية، كة شتَيكى رةواية لة سايةى 

رؤَلةكةى دةستةبةركردنى دةرفةتى كاريشةن هةروةها ة سيستةمَيكى ئازادى كَيرِبكَي، بةلك
لة رووى .هاريكاريكردنى لَيقةوماوان و ثشتيوانيكردنى داودةزطا خَيرخواييةكان وئيديكة

يةكةمني ئاذانسي (The Publicity Bureau of Boston)مَيذووييةوة ئاذانسى بؤسنت بؤ ريكالم
وضةرخةكانى دةكرد لة سةرةتاى سةدةى بيستةمدا، ، كة ثةيرةوى ثةيوةنديية طشتيية هاريكالم بوو

ثيشةنط بوون لة دانانى (Edward Bernays)وئيدوارد برناى( Ive Lee)هةروةها ئيظي لي
ثيشةيةكة تايبةت بة ثةيوةنديي )واى ثَيناسة كردووة(55)زانستى ثةيوةنديية طشتييةكان، برناى

كة راوَيذكارى )لي(طةشةى ثةيوةستة ثَيييةك و مجهور يا ئةو جةماوةرةى هةبوون و "unit"يةكة
 :ضوار خاَلى لةو رووةوة خستةِروو(كؤمثانياى رؤكفلةر بوو

بة الى بةرذةوةندي :ثَيويستة دةزطة بازرطاني و ثيشةسازييةكان ثةيرةوى ئةو ثرةنسيثة بكةن-0
 .طشتى دابضن
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كارمةندان   بة و راوَيذ بةرثرسانى ئةو دةزطايانة ثَيويستة لة نةخشةوثالنكارى ارنامةيان ثرس-2
 .بكةن و ثاَلثشتيان بكةن(management)وكاِرطَيريي

 .ثةيرةوكردنى سياسةتى ثَيوةنديكردنى بةردةوام بة هؤيةكانى راطةياندن-3

جةختكردنة سةر اليةنى مرؤيي لة كةرتى بازرطانى و نزيككردنةوةى دةزطاكة لة كارمةندان و -4
 .ةطشتىبةكاربةران و دراوسَي و كؤمةَلطة ب

وثيشةيةك ئاذانسة (سنعةت)ثةيوةنديية طشتييةكان ثةرةى سةند و بووة لة سةردةمى نوَيش،    
لة رووى ئةكادمييش ضةندين لكى مةعريفي دةطرَيتةوة وةك تايبةمتةندةكان ئةجنامى دةدةن، 

طشتييةكان ثَيوةنديكردنى جةماوةرى و ئيدارةوبازرطانى، لة وَلاتانى عةرةبيشدا هَيشتا ثةيوةنديية 
 .لة قؤناغةكانى بةراييدايةو رؤَلى تةنيا ثَيشوازيكردن  و ثرؤتؤكؤالتة

ثرؤسةيةكى سيستمازةكراوى ثَيوةنديكردنة كةسانى ثيشةوةر )ثةيوةنديية طشتييةكان واتة  
طواستنةوةى نامةوثةيامةكان لةرَيطةى ضةند ئامرازَيكةوة بؤ جةماوةرى سازدةرين بةمةبةستى 

يا كِريار جا ض (وةكيل)اركردنة سةر راوبؤضوون  وهةَلوَيست وكردةوةكانى لة ئاست دياريكراو بؤ ك
زانست و هونةرة هةر كؤششَيكى دةزطاكة دةطرتةوة، هةر )ثَيناسةيةكي ديكة( تاك بَيت يا طرووث

بِريارَيك بيدا، ثةيرةوكردنى هةر سياسةتَيك، هةر ثةيامَيك دةريبكات يا وةري بطرَيت مادةمةكييَن 
 .(بةستى ثتةوكردنى لَيكتَيطةيشتنة لة نَيوان دةزطةوطشت يا بةشَيك لة جةماوةرةكةىمة

ثةيوةنديية طشتييةكان هةوَلوكؤششَيكى رَيكخراوانةية ضةندين ضاالكي دةطرتةخؤوة وةك   
تةوكردنى ثةيوةندي لةطةَل ئامرازةكانى راطةياندن و رَيكخستنى هةَلمةتةكان و ريكالم و ث

تد، ئةمةش بةمةبةستى باشرتكردنى وَينةى دةزطةكة الى جةماوةرى ..ملمالنةوبةِرَيوةبردنى 
 .بةكاربةروطشتى

 جةماوةروثرؤثاطندةوراى طشتى

 جةماوةر

مةبةست لة جةماوةر ثةيوةست بوونى ذمارةيةك لة تاكةكانى كؤمةَلطة بة ئامرازَيكى راطةياندن يا   
تد، ..يا جةماوةرى راديؤ يا ئينتةرنَيت يا شانؤ،زياتر لة ئامرازَيك وةك جةماوةرى رؤذنامةخوَين  

زؤرجاريش تاكةكانى ئةو مجهورة لة هةندة سيمادا نزيكن لةيةكرتى وةك لةرووى ئاستى رؤشنبريي 
تد، دةشيَب لة كؤمةَلطةى هاوضةرخدا تاكةكةسَيك زياتر لة ئامرازَيك ..و رةطةزوتةمةن و بايةخدانيان،

 .تد..سينةما، تةلةفزيؤن،: ثةسةند بكات لةوانة
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 ثرؤثاطندة

هةوَلدان بؤ كاركردنةسةر كةسايةتى تاكةكان و ضاودَيريكردنى رةفتاريان لةثَيناو )ثرؤثاطندة واتة  
زؤرجار ثرؤثاطندة بة ئاماجنى (56)نازانستى يا طوماندار لة كؤمةَلطةيةوزةمانَي(بةهايي)ئاماجنى 

 .سياسي دةبةسرتَيتةوة

ثرؤثاطندة لة سةردةمى )دةطةِرَيتةوة بؤ السويل ثرؤثاطندة ةىنووسينة بةراييةكان لةبار  
ئةولَيكؤَلينةوةية سةبارةت بة ثرؤثاطندة بوو لة نَيوان ئةَلمانياوهاوثةميانان لة جةنطي (جةنطدا

 . يةكةمى جيهان، ضوون زياتر ئَيزطة بؤ ثرؤثاطندةوشةِري دةروونى بةكارهَينرا

ثةميانطةى ديراساتى ثرؤثاطندة دامةزرا، بةسةرثةرشتى السويل لة سييةكاندا لة ئةمريكا   
زؤرجاريش ثرؤثاطندةى نازي و ثةميانطةكة ضةندين سةرضاوةى لةو رووةوة بةهةمهَينا و ضاثكرد، 

مةيدانى ئامِريان لَيدةدرَيتةوة باس دةكرَين لة  -فاشي وةك دوو منوونةى ثرؤثاطندةى ثراكتيكي 
 .سةردةمى هاوضةرخدا

بةشَيكى طرنطة لة خزمةتطوزارى هؤيةكانى راطةياندن لة )دةَلَي(57)اطندة هةروةك ضؤمسكىثرؤث 
 .ئةوة ثرؤثاطندة لة ئانوساتى ملمالنةوشةِروشؤِردا قووت دةبَيتةوة(كؤمةَلطةى ئَيستاماندا

 رازيكردن

زؤرجار "ئاطةداربوونَيك  – نَيرةر –تاك لة ميانيدا ك، ثرؤسةية)بريتية لة( ئيقناع)رازيكردن  
هةروةها  (58)("جةماوةر"بةمةبةستى راستكردنةوةى رةفتارى تاكَيكى ديكة دةطوازَيتةوة "زارةكيية

لة ميانةيدا هةَلوَيست و بةهاوبريوراى نوَي يا ثَيضةوانة ثَيوةنديكردنَيكة )ئاواش ثَيناسة كراوة
بؤ ةر ضةند قؤناغَيك رازيكردن دةوةستَيتة س(50)(ثةيرةو دةكرَي بة ضةند رَيطةيةكي دياريكراو

وةرطرتنى راى وةرطر يا هةَلوَيستَيك دةهةمبةر كاَلايةك يا خزمةتطوزاريةك يا كَيشةيةك، ئةمةش 
بةثَيي قةناعةتَيكى نَيوخؤيي نةك ثشت بةسنت بة زؤريي نَيرةر، رازيبوون زؤرجار لة هةَلمةتةكانى 

 .ميدياوريكالمدا بةكاردَي

 راى طشتى

 publique)بوو، كة طوزارةى راى طشتى(فةرةنسي)فةيلةسوفيةكةمني  جان جاك رؤسؤ  

opnion’l)  ،لة سةردةمى لة سةدةى هةذدةهةم بةكارهَينالة ميانةى باسكردنى ثةميانى كؤمةَلايةتى
ساَلى ( 61)يةكةمني كةس بووبة تَيروتةسةلي( Lippman Walter)نوَيشدا والتةر ليثمان

راى طشتى حوكمِرلنى )انى كردووة لة كتَيبةكةى بةناوىباسي لة راى طشتى و حوكمِر(0022)
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هةَلوَيستى خةَلكانَيك لة هةمان توَيذى كؤمةَلايةتى )واتة(62)بة طشتى راى طشتى(60)(ميللي
لة كاتى طفتوطؤكردن لةسةر ثرسَيكى راوبؤضوونى تاكةكانى كؤمةَلطة )يا(دةهةمبةر بابةتَيك

ى هةَلوَيستانةية، كة خةَلكانَيك دةريدةبِرن لةبارةى كَيشةيةكسيستةمَيكى ئاَلؤزى ئةو )يا(طرنط
 :راى طشتىبة طشتى ضةند خاَلَيكى هاوبةش هةن لةبارةى  (طرنطى كؤمةَلايةتى

رايةكي طشتى تايبةت بةخؤى هةبوونى كَيشةيةك خةَلكانَيكى سةرقاَل كردبَيت، هةر بابةتَيكيش -0
 .دَينتة بةرهةم

رةتاش تاكةكةسةكان زياتر بايةخدارن بةو ثرسةوة، ئينجا ثةرةدةطرَيت بايةخثَيدان هةبَيت، سة-2
 .وةك سةركردةكانى رةئى(ديناميكي)بة هؤى خةَلكانى زَيدة بزؤزو

هةبوونى وتووَيذَيكى ئازاد راوبؤضوونة جياوازةكان بطرتةوة، راى طشتى زادةى ئةو -3
ةى مشتومِرةكة بة كؤتا هاتووة دةرةجنامةية، كة تاكةكانى كؤمةَلطة ثَيي طةيشتوون ثاش ئةو

لةبارةى هةمان كَيشة، ئينجا ثاش ئةو كَيشمةكَيشة كؤدةنطي دروست دةبَي، هةربؤيةش راى طشتى 
 .انةى ديالؤطى ئازادورؤذنامةوانى ئازاديان تيا نييةةيلةو كؤمةَلطبوونى نيية 

 .طوزراشكردن لة راى طشتى بةهؤى ئامرازةكانى ميدياوة-4

 (mass socity)جةماوةرىكؤمةَلطةى 

كؤمةَلطةى جةماوةرى بة كؤمةَلطةى دروستكراو و جَلةوطرتنى هؤيةكانى راطةياندن، طرَيدراوة، ئةو   
 :كؤمةَلطاية بةو سيفةتانة دةناسرَيتةوة

 .تاكةكانى سةر بة ضةند باكطراوةندَيكى جياجيان وةك مجهورى تةلةفزيؤن-0

 (.anonymous individuals)تاكةكةسةكان يةكرتى ناناسن-2

 .كارلَيككردنى نَيوان تاكةكةسةكان سنووردارة-3

 .مةرج نيية تاكةكانى بةردةوام بن يا ض رَيكخستنَيكى كؤمةَلايةتيان نيية-4

بة التيين بة ثَثضةوانةى مانا عةرةبيةكةية،واتة جةماوةر بة التيين ذمارةيةكي ( mass)جةماوةر 
ئاماةى بةمة (Gustave Lebon)، لؤبؤنبةجوداودوورلةيةكدي دةذينزؤرى خةَلك دةطةيةنَي، كة 

ضةمكى كؤمةَلطةى جةماوةرى ( The Lonely Crowd)داوة لة نووسينى حةشاماتى طؤشةطري
كة لة نووسينةكانى ( mass culture)بةندة بة ضةمكى رؤشنبرييي جةماوةرى

 .بةرضاو دةكةوَي(63)رةخنةيي هؤركهاميةروئةدؤرنؤ يا قوتاخبانةى فرانكفؤرت يا قوتاخبانةى



www.dengekan.com 
7/10/2012 Page 43 
 

ئةو قوتاخبانةية ثَيي واية رؤشنبرييي جةماوةرى سةرخانَيكى ئةوتؤية رؤَلي هةية لة ئامرازةكانى   
لة خزمةت بةرذةوةندييةكانى ئةو  ميديا ملةِر رةطداكوتانى لة كؤمةَلطةى هاوضةرخى سةرمايةدارى

 .ضينانةى ئةو ئامرازانةيان لةبةردةستة

 (information socity)انيارييةكانكؤمةَلطةى ز

ئاماذة بةو كؤمةَلطةية دةدات، كة لة رووى مَيذووييةوة لة قؤناغى بةرهةمهَينانى كاَلاوة هةنطاوى نا   
هةروةها طؤِرينى ثَيكهاتةى ضينة كؤمةَلايةتييةكان لة بةرةو قؤناغى بةرهةمهَينانى خزمةتطوزارى، 

ضينى ناوةند، هةروةها طؤِرانى شَيوازةكانى ثَيوةنديكردن لة زاَلدةستى ضينى كرَيكار بؤ زاَلدةستى 
هؤيةكانى راطةياندن بؤ تةكنةلؤجياى كؤمثيوتةرومامَلةكردن لةطةَل ئامَير بؤ مامَلةكردن لةطةَل 

 (.ئادةميزاد)ئةويديكة

 كاريطةريةكانى ئامرازةكانى ميديابةسةر رؤشنبرييي و كؤمةَلطة

لةطةَل دؤزينةوةى ئَيزطةوفيلم لة بيستةكانى سةدةى بيستةم كاريطةرى ئامرازةكانى ميديا  
سةريهةَلدا، جا لةو رووةوة ضةندين لَيكؤَلينةوة ئةجنام دران، هةرةطرنطرتينيان لَيكؤَلينةوةكانى 

، كة تيشكى خستؤتة سةر طشت اليةنةكانى كاريطةرى و بوون (64)(Studies Payne)ثاين
هَينانى هؤيةكانى راطةياندن بةسةر شَلةذان و نيطةرانى لةكاتى بةكار كارتَيكردن لةوانةش كاريطةرى

كاريطةرى توندوتيذى بةسةر رةفتار نةخامسة بةسةر منداَل و الوان، لةو رووةوة لة خةوتندا، ئينجا 
 Albert)شةستةكاندا ضةندين لَيكؤَلينةوة كران هةرةطرنطرتينيان لَيكؤَلينةوةكةى بةندورا

Bandura)و شرام(Schramm Wilbur) بوو، هةروةها ئةو لَيكؤَلينةوةيةى كؤنطرَيسى ئةمريكى
 (.General Surgeon)كؤمةكي كرد بةناوى لَيكؤَلينةوةى

ئةو لَيكؤَلينةوانة روونيان كردةوة، كة لَيةدا ضةندين فاكتةرى هاوبةش هةن لةمةِر دةستنيشان   
بةوةى بة كؤَلينةوانة ئاماذة دةدةن كردنى رةفتارى ئةو توَيذانة وةك ذينطةى كؤمةَلايةتى، ئةو لَي

هؤى ضةند هةلومةرجَيك كاريطةرى نةرَييانة دَيتةئاراوة، وةك بوونى ئامادةطيي ثَيشوةختة لةمةِر 
 .دوذمندارى الى تاكةكةس

بةطشتى لَيكؤَلينةوة لة ثرؤسةى كاريطةرَيتى ئةستةمة بةهؤى تَيهةَلكَيشيي فاكتةرة دةرةكييةكان و  
وةى ياجيايانةى هةمان كرؤكى بابةتةكة دةخياتة سةر تاكةكةسةكان، جطةلةئةو كاريطةريية ج

لة اليةكي ديكةوة ضةندين ديراسةى وابهَيَليتةوة وةك هةية،  ماوةيةكى زؤر كاريطةريي بؤ ئةستةمة
دةروونى دةريان خستووة، كة بؤ منوونة زؤر بةكارهَينانى تةلةفزيؤن خراث كاردةكاتة سةر خوَيندن 
و دةرةجنامةكانى، لةو ناوضانةشدا هَيشتا سةرقاَل بوون بة كاريطةرى بةرنامةوفيلمة هاوردةكان 
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ذيان جطةلة كاريطةرية سياسييةكان، ئةوانةى بةردةوامة لةسةر رؤشنبرييي و بةها و ستايلةكانى 
  . بةندن بة ميدياى خؤرئاوايي ئاراستةكراو بؤ ئةو ناوضانة

 تةوةرى سَييةم

 ضةمكة بةهايية ميدياييةكان

 ثَيِراطةياندن

ةوةية، هات و رايطةياند (تةبليغ)طةياندنى ثةيامَيكى بةهائامَيزة، ئيبالغ لة( ئيبالغ)ثَيِراطةياندن
وة، ( ئيبالغ)ة لة (بةالغ)ة لة راطةياندن و ثَيوةنديكردن ئاماذة دةدات، واتة هةروةك وشةك

طرَيدراوة بة بةها نةك بة زةرورةت بةهةواَل، دةوترَي هةواَلةكةم داثَيى و نامةكةشم ثَيِراطةياندن 
ترتة بَلَيني ةوة وةرطرياوة، بة راى ئَيمة وا راس(ئيبالغ)لة (بةالغى موبني)ثَيِراطةياند، كرؤكى بةها واتة

تايبةتة بةكرؤكى (ابالغ)ضونكة ثَيِراطةياندن( ئيعالم)و (دةعوة)نةك ( ئيبالغ)و(دةعوة-بانطَيشت)
تايبةتة بة هةواَل، كة بة رةتبوونى كات دةبَيتة (اعالم)بابةتَيكى ناديار لةر ووى كات وشوَين، لَي

كردنى (ئيبالغ)ؤن بةكاربهَينرَي لة لة اليةن رؤذنامةوطؤظاروئَيزطةوتةلةفزي( دةعوة)مَيذوو، دةكرَي 
جةماوةر بة ثةيامةكة هةروةك ضؤن ثةروةردةكاران تةلةفزيؤن و كؤمثيوتةر لة ثرؤسةى فَيركردندا 

دةشَي لةو  (Educational Technology)بةكاردَينن، ئةمةش ناودةنَينتةكنةلؤجياى فَيركردن
 .دةستةواذةى ثةروةردةكارانبةكاربَينني هةروةك ( دةعوة)حاَلةتةدا تةكنةلؤجياى 

 طةشت

-ريثؤرتاج)هةروةكو ثَيشةكي واية بؤ ئةوةى بةتارادةيةك  (تةواسوَل)طةشت ئةدةبَيكة لة ئةدةبياتى  
reportage)واتة جؤرَيكة لة راثؤرتى رؤذنامةوانى ئامَيتةيةك لة دةقي ى رؤذنامةواني ناو دةبرَي ،

ئةدةبي طةشتكردن ( biography-بيؤطرافيا)تنامةمَيذوويي  و ئةنرتؤثؤلؤجي و ريوايةت و ياداش
تا ئةم  هَيندة مايةى سةرنج و طرنطيدان نةبوونئةوسا  (ئينب بةتووتة)جطة لة طةشتيارى ناودار 

بة ئاسانى ئةو ئةدةبة ثؤلني ناكرَي وةكو : ئةمةش بة هؤى ضةند فاكتةرَيكةوة لةوانة ،دوايية نةبَي
مةعريفي، كة دةكرَي خبرَيتة بةر تيشكى لَيكؤَلينةوة بةو ثَييةى لكَيك لة لكة نوَييةكانى زانستى و 

  (matter subject(.)65)بابةتي ديراسةكردنة

 ى ميدياييخةياَلبةند
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لة ئةدةبياتى راطةياندندا سةريهةَلدا، وةك (0000)طوزارةيةكى نووسةرى ئةم ناميلكةية ساَلى  
لة ديراسةكردنى واقيعى ( شورا)دةمارطرييي يا راى طشتى ويا ئةلتةرناتيظَيك واية بؤ ضةمكى 

 .جةماوةر لة ناوضةى عةرةبي و ئيسالميدا

حاَلةتَيكة هةستونةستة دةروونيية كؤمةَلايةتييةكان دةطرتةوة، كة فؤرمةَلة )مةبةست لةو ضةمكة 
ى دةبَيت بةهؤى رووبةِروبوونةوةى جةماوةر لةناوضةكة لةطةَل كرؤك و ئامرازةكانى ثَيوةنديكردن

 .(جةماوةرى لةاليةك و ئةو هةطبةيةى جةماوةر تةذى لة كولتووروئوستوورةئامَيز لةاليةكي ديكةوة

كة لةسةروبةندى فؤرمةَلةبوونة، ئينجا ناكرَي  ثَيدةداتةوة، ستايلَيكى هزركردن رةنط(نديةخةياَلب)  
مَيذوويي بة  سروشتى و قؤناغةكانى طةشةسةندنى بة ئاسانى دةست نيشان بكرَيت، ضوون يادطةى

شَيوةيةكى شَيواو تياية تَيهةَلكَيشة، بةهؤى سةردةمةكانى ثووكانةوةودياردةى كؤلؤنياليزم لةطةَل 
هةوَلدانى ئامرازةكانى ميديا بؤ ثازدان بةسةر مَيذوو و واقيع نةخامسة لة كؤمةَلطة عةرةبيية 

دياريكراوى  بة ريتمَيكى ضوون مةرج نييةخةياَلطة سروشتَيكى دياروجياى هةية، ئيسالمييةكان، 
ثاساودانى واقيع دةبةستَيت، وةك ئةو ئايديؤلؤجيايةى ثشت بة ثرةنسيثي ئايديؤلؤجي بةند بَيت، 

بةلكة تةونَيكة لةو بةها ئوستووريية هةروةها ئايدياليستيش نيية واقيعةكة ببةزَييَن، 
هةروةها بةها دةستكردةكانى نَيو رةطداكوتاوانةى نَيو هةست و نةستى ئادةميزاد لةو ناوضةيةدا، 

جا ض سةبارةت بة فؤرمى ئاراستةكردنى ئةو خةياَلطةية هَيشتا ديارينةكراوة، هؤيةكانى راطةياندن، 
هةروةها سيفةتى ميدياكار رووةو ثارَيزطاريكردن لة واقيعةكة يا طؤِرينى و بةهةر الوئاراستةيةك، 

ةكانى ديكةى خةياَلطة وةك خةياَلطةى كؤمةَلايةتي، دراوةتة ثاَل خةياَلطة بؤ جياكردنةوةى لة جؤر
ى (موعتةبةر)كة دةشَي كاربكات بؤ بةزاندنى واقيع طةرهاتوو بة رووى سيفةتَيكى طوجناوو

 .رؤشنبرييي هؤيةكانى راطةياندن دانةكةوت، طةرضيش ئةو خةياَلطةيانة زؤرجار تَيهةَلكَيشن

جيامان كردةوة بةمةبةستى (ى بةرجةستةكراوندةبخةياَل)لة نَيولةو طوزارة ثَيشنيازكراوةدا   
ديراسةكردنى سروشتى ئةو خةياَلطةية هةروةك ضؤن طوزارش لة خؤى دةكات لة ميانةى 

وةنديكردنةوةى ثَيى مرازةكانى ثَيكةناَلةكانى ئالةطةَل رووداوةكاندا، كة لةرَيي كارلَيككردنى 
ديراسةكردنى ئةو بةمةبةستى بريكردنةوة لة ضؤنيةتى (ى موجةرةدى ميدياييندةخةياَلب)دةطات

لة كةَلةكةبوونَيكى كولتوورى عةرةبي ئيسالمى ضةمكة بة ثَيي بنةماى شارستانى و مَيذوويي زادةى 
  (66.)مةكان لة طشت قؤناغة جياجياكانى ثةرةسةندنيداكارلَيككردنى لةطةَل زةمان و 

 (رةمزى)زةمةنى ميديايي

بةندة، واتة بةهاى ثةيوةست بة ثةيوةندي ئادةميزاد بة خواوئادةميزادودةروبةرى زةمةن بة بةهاوة   
زةمةن )ئةسَلى ئةو بةهايةش بؤ دين دةطةِرَيتةوة، لَي شتطةلة رؤشنبرييي و كؤمةَلايةتييةكان تد،..و
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دواتر هاتن دوور يا نزيك (لة قؤناغَيطةوة بؤ يةكَيكى ديكةولة كؤمةَلطةيةك بؤ يةكَيكى ديكة جياوازة
كمدانة سةر لة حو(لة ضركةكانةوة)زةمةن لةخؤيدا بةهايةكي ضركةييةلة بةها ئةسَلةكةى زةمةن، 

دوماهي زةمةنى كردةوةى ئادةميزاد واتة ثةيوةندي بة خوداوخؤي و ئةويديكة جا ض تاك يا طرووث، 
بةَلام زةمةنى رؤشنبرييي و كؤمةَلايةتى بةهايي بةراى ئَيمة سةرضاوةى طشت زةمةنةكانى ديكةية، 

راوة بةهؤى فاكتةرى هةنووكةي و طوزةرَينراو لكَيكة لة سةرضاوة رةسةنةكةو ثلة بة ثلة داماَل
كة تةنيا لة بؤنةكاندا كاريطةرن نَيوخؤيي و دةرةكى و تارادةيةكيش زةمةنة دينييةكةى ثاراستووة، 

تد، واتة زةمةنى بةهائامَيز لة زةمةنة دينييةكةدا ..وةم رةمةزان و جةذنةكان و و  بةديار دةكةون
ن بةهائامَيزةش ثِربةثَيستى ئةو زةمةو (ئَيستا)واتة ساتةوةختةكانى طوزةرَينراوخؤى دةبينتةوة، 

 .كؤمةَلايةتي و كايةكانى ديكة، نيية ذيانى

، ئةو زةمةنى ميدياييش بريتية لةو زةمةنةى ثةيوةسةتة بة ريتم و كرؤكى ئامرازةكانى ميديا  
زةمةنة ديوَيكى بنةِرةتيية لة طةشة يا فؤرمةَلةبوونى زةمةنى كؤمةَلايةتى، طةرضي زةمةنى ميديايي 

 .طشتى لة دةرةوةى زةمةنى بةهائامَيزدايةبة

واتة ئادةميزاد تيايداية لة رووى بونياتةوة زةمةنى ميديايي زةمةنَيكى رةمزييةو راستةقينة نيية،    
بةرايي وا ديار دةدات، كة ثةيوةندي بة سيفةتَيكى رةمزى وةك تةماشاكردنى تةلةفزيؤن بؤ منوونة، 

واتة كؤمةَلايةتييةكة نَيوان هةردوو زةمةنى كؤمةَلايةتى و ميديايى ثةيوةندييةكى جةدةليية 
ئاكام، كار دةكاتة سةر كؤمةَلايةتي، (ميديايي)ئةميشتارادةيةك لة ميدياييةكة رةنط دةداتةوة، 

وةك ئامَيرةكانى  بؤ طشت توَيذةكانى كؤمةَلطة ِرؤييشرِتؤييدةسى زةمةنى ميديايي بةهؤى لةبةرئةوة
ئَيزطةوتةلةفزيؤن و ئينتةرنَيت و شةكةتى و كاتكوشتنَيكى زؤر لةاليةن تاكةوة بةديار ئةو 

 .ئامَيرومامَلةكردنى لةطةَل ئةو ئامَيرة زةمةنئامَيزانة ئةوة ئاراستةكةرى زةمةنة كؤمةَلايةتييةكةن

ةيةك هةية لة هةردوو زةمةنى كؤمةَلايةتى و ميديايي طشتى ئةوةى باوة ئَيستا ئامَيت بة  
، بةمةش زؤربةى كؤمةَلطةكانى هةردووكيشيان سنووردارن لة بةندبوونيان بة زةمةنى بةهائامَيزدا

قةوارة واتة لة ثةراوَيزى زةمةن و مَيذوودا دةطوزةرَينن، ، بوونةتة قةوارةى نازةمةنيئةو ناوضانة 
كى هةَلوةشاوة تواناى ئةوةى نيية كاربكاتة سةر زةمةن، ضما نازةمةنييةكان خودان زةمةنَي

 (67.)ئاراستةكردنى بةو يا بةم روو و ئاراستةية

 شوَينى رةمزى

كة خةَلكى تيا دةذي، بةشَيكة لة ثَيكهاتةى زاتى و كؤمةَلايةتى و (68)ذينطةى فيزيكيشوَين،   
 :دةطرَيتةوة، ئةم خاَلانةش مَيذوويي لة هةر كؤمةَلطةيةكدا
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 .بةرى ونزمى وةك ثَيدةشت و طردوضياوبيابان ورووبارودةرياوكةشوهةوا:جوطرافياى شوَين-0

 .جَلةوطرى ثةيوةنديية لةطةَل ذينطة(71)ونةريتةكان(60)بةها-2

و (70)"حوانيت"خانووةكان و طةِرةك و كؤَلان وفرؤشطةكان: بيناسازي-3
خانةوباخضةوثةرستطاكان و ياريطةوطؤِرستان و قوتاخبانةوقاوةخانةونانةواخانةكان و ضَيشت

بارةطاوفةرمانطة كارطَيِرييةكان و ثردةكان و بةندخيانةوتياترؤخانةوثَيطةوئؤردووة سةربازييةكان و 
 .تد..كارطةكان،

شوَين ئامَيتةيةكة لة سروشت وبةهاوكولتووروشَيوازةكانى مامَلةكردن لةطةَل   
رؤَلى هؤيةكانى راطةياندن و ثَيوةنديكردن وةك تةلةفزيؤن و ذينطةوئةويديكةوبيناسازي، هةروةها 

تايلةكانى وَينة شوَينئامَيزةكان، كة لة سينةماوطؤظارورؤذنامةوئينتةرنَيت لة فؤرمةَلةبوونى س
دةرةوةى واقيع و طوزةران وذيانى رؤذانةداية، بةمةش بة رووى شوَينطةلي رةمزي دوورةدةست و باو 

 .ونى ثةيوةست بوون بةو ئامرازانةدةبتةوة لةطةَل زَيدةبو

بةكارهَينانى هؤيةكانى راطةياندن نةخامسة تةلةفزيؤن و ئينتةرنَيت دةبَيتة هؤى جؤرَيك (( زؤر))  
لة شوَينى طوزةران و ثةيوةست بوون بة شوَينَيكى تازةى باو، كة ئةو ئامرازانة بة ( نامؤبوون)لة

 .ى بينةرانى دةدةنطشتى لة رَيي فيلم و دراماوريكالمةكان نيشان

واثَيدةضَي وةك يةك بن و تايبةمتةنديةتى  (راستةقينة)واتة شوَينى تازةى رةمزي دةبَيتة شوَينى 
شوَين بةتةنيا كايةيةكي شوَين لَيرةدا بوونى نيية، ئةمةش بةشَيكة لة عةولةمةى شوَينايةتى، 

و جؤرى (شوَينايةتى)فيزيكي نيية، بةلكة فةزايةكة ال لة طشت بوارةكانى ذياندا دةكاتةوة وةك بةهاى
لَيرةدا تَيهةَلكَيشيةك هةية بة طشتى لة تد، ..ثةيوةنديية كؤمةَلايةتييةكان و شَيوازى بيناسازي و 
ني و كؤمةَلايةتى و ئابوورى و سياسي و نَيوان شوَين و اليةنة بةهايي  و كولتووري ودةروو

          (72.)مَيذوويي و بيناسازييةكان لة كؤمةَلطةدا

 سةرمايةى رةمزي 

( بؤرديؤ)سةبارةت بة زياتر دةوَلةمةندكردنى ئةو ضةمكة تارادةيةك ثشتم بةستووة بة تيؤرةكةى  
لةو (ثَيوةنديكردنى جةماوةرىهؤيةكانى )تايبةت بة سةرمايةى رؤشنبرييي، سةرمايةى رةمزي

 :باسةدا ئةمانة دةطرتةوة

 .واتة سةرمايةطةلَي بةوثَييةى بونياتى ميدياى ئابووريية(سةرمايةى ماددي)-0
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واتة هؤيةكانى راطةياندن بةو ثَييةى سةرخانَيكة نزيك يا دووردةكةوَيتةوة لة (سةرمايةى رةمزى)-2
 .مَيذوويي ذيانى رؤذانة ض رؤشنبرييي يا كؤمةَلايةتى يا

واتة ئةو واتايانةى لة رووى تيؤريةوة بنةماى بزاوتى رؤشنبرييي و (سةرمايةى بةهائامَيز)-3
كؤمةَلايةتى ثَيكدَينن، كة بنةضة مةرجةعي و مةعريفييةكةى لة موعتةقةدوكاية مَيذووييةكةى 

 .سةرضاوةى طرتووة

سةر  (ئابوورى سياسي)يسةرمايةى ماددهةر سةرمايةكيش بوارَيكى تايبةت بةخؤى هةية،   
 :بةمانةية

 .تايبةتة بة سةرمايةى رةمزى... نفوز-دةسرِتؤييكايةى -0

، كة بؤتة خاَلى كَيرِبكَي و ملمالنة لةمةِر بيناكردنى راسيت و وَينة ةى جةمسةرطريييايك  -2
يش بة رةنط ثَيدةداتةوةو سةرمايةى بةهاي رةمزييةكان، كة بةرذةوةندي يا ئايديؤلؤجياى دياريكراو

 .دوور دةطرَي

كايةى تةكانثَيدان لة نَيوان خَيروشةِردا بةطشتى لةسةر هةر ئاستَيك بَيت، تاك يا نةتةوة، -3
 لة دةرةوةى سةرماية ئاماجني خةياَلطةى كؤمةَلايةتى ميديايي(ضوارةم)كايةيةكى ديكةم زياد كرد 

 :بة تايبةتة

دةداتة ثاَل سةرمايةى رةمزى و  ناوةِرؤك كايةى قؤرخكردن، كة شةرعيةت لة رووى روواَلةت و -4
 (73.)نارةمزي باو لة كؤمةَلطةدا

 زمانزبريي و ميديا

لةتةك ئةو بونياتانةى زمانة، ( بونياتى بةهايي)لةو باسةدا لةنطكردنى( زمانزبريي)مةبةست لة  
ينى وشيتةَلكارى و ديسثل-طرامةر-رَيزمانرَيساكانى ديكة، كة زمانناسان تاوتوي دةكةن وةك 

زمان ئةرَييانة كاردةكاتة بيسةرو ثَيي دةوَلةمةند دةبَيت كاتَيك تد، ..دةريضةكانى ثيتةكان و دةنط،
بَيت و بةثَيضةوانةوة ئةطةر هاتوو تارادةيةك لةو ناوةِرؤكةى داماَلِرا وةك ئَيستا ( بارطاوى)بة بةهاكان

نائةكتيظة يا بة ئامرازَيكى بَياليةن  سةرنج دةدرَي لة زمانى طفتوطؤى رؤذانةوميديادا، ئةوة تاكوتةرا
 .لةقةَلةم دةدرَي

لة زماندا، طةرضي ديوَيكى زمانة بةهؤى (74)دياردةيةكة تاِرادةيةك نامؤ(زمانزبريي)كةواتة   
تَيهةَلكَيشي نَيوان زمان و كردةى ئاخاوتن نةخامسة لةطةَل ثاشةكشةى ثَيطةى زمان لة رووى 
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تن وةك دياردةيةكى دةنطئامَيز لةطةَل رؤشنبرييي زارةكى و مَيذوويي و بَلاوبوونةوةى ئاخاو
 .باَلى كَيشا(75)بةربَلاويي ئامرازة تازةكانى ميديا

 ذينطةى بةهايي زمانةواني

هةروةك لة كتَيبة ئامسانييةكاندا هةية، زمان ئةسَل لة زماندا ئيحتيواى بةهاوطواستنةوةيةتى   
لَي (وشة بوو)سةرةتادةفرَيكة لة شكؤدارترين ئةو واتايانةى دةكرَي تاكةكةس ثةيوةست بَيت ثَييان، 

ئةوةى قسةكةرةكان هَينايان لة طوتةزا يا طوزارةى نوَيكراوة، ئةمة زمانَيكى ديكةية ئةرَييانة يا 
تي يا انة رةسةنةكة بة ثَيي حاَلةتة دياريكراوة تاكةسييةكة يا كؤمةَلايةَينراونةتة نَيو زمنةرَييانة ه

 .مَيذووييةكة

نةك تةنيا ئةداى ثَيوةنديكردن بةجؤرَيك زمان بة راى ئَيمة ثةيام و ئامرازَيكى طواستنةوةى بةهاية   
ِران بةه بةدةورى خؤى بةندة بة رَيساكانى رَيزمان، ضوون طؤ لة خؤيداو بؤخؤي خبوَيندرَي،

لةضاو بونياتةكانى ديكةى  لةبونياتدا دةبَيتة هؤى طؤِران لة واتادا، بةها لة شتة هةرة لةثَيشةكانة
 .تد..رَيزمان و شيتةَلكردن،: وةكزماندا 

رَيساكانى رَيزمان سةرخانن و ذينطة بةهاييةكة دةنوَينن، كة زمانى لةسةر بوينات  -طةرشيا بَلَيني  
ثةيوةنديية بةندداريية سست يا كز بوو ئةوة رؤَلى زمان زؤر تةسك جا طةرهاتوو ئةو دةنرَي، 

 (76.)دةبَيتةوةو دةبَيت بة دةنططةلَي لةيةككاتدا هةموو شتَيك دةطةيةنَي و هيض شتَيكيش ناطةيةنَي

 ئةخالقياتى بةهايي ميديايي

ثَيشرتيش ئيتيكي ميديايي، واتاكانى لة ئاينزاوكولتووروواقيعى نوَيباو سةرضاوةى طرتووة،  
، كة ضةمكة ئةخالقييةكان بة (بةديعولزةمان)روومنان كردةوة لة لَيكؤَلينةوةيةك لةبارةى نةورةسي

زمانى عةرةبي بنةضةى بةهاييان هةيةو زياتريش لةمة، تارادةيةك سيفةتَيك لة سيفةتةكانى 
ون دةبَيتةوة، رو( ئةخالقيات)رةنط ثَيدةداتةوة، ئةو تةرحة بؤ منوونة لة خودي طوزارةى(77)خودا

 :ضوون لة زمانى عةرةبي سَي شيتةَلكاريي يةكديطرة
 .("ناوةكانى خوداوةند"ؤيدا يا سيفةتةكانىلة خ)-الخالق-ئةخلالق -0

و قد كرمنا بني ادم "، واتة مةخلوقاتةكان، لةوانةش ئادةميزادي قةدطرانئةخلةلق-الخلق-2

 (.78")وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

، واتة ئةو بةهايانةى تةحةكوم بة خةلق دةكةن بةو ثَييةى، بة ثَيي زمانى ئةخلولق-الخلق-3
 .دةركةوتنى ناوةكانى خوداية، نةورةسي
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 سكةى بةهايي ميديايي

هةموو واتة (خةمت-سكة يا مؤر)وةرطرياوة، ضةمكى "سكة"ئةو ضةمكة لة ضةمكَيكى نةورةسي  
شتَيك لة طةردووندا خةمتى ئيالهي ثَيوةية، كة بةو روواَلةت و بةرجةستةكاريية فؤرمةَلةى كردووة 

ية لة هةر ثشك و ثارضةيةكي طةردووندا هةية و تةنيا الى كةسي غافَل (سكة)ئةويا تةبعى كردووة، 
ات، كَي خاوةنى ئةو ئةو طوَلة وةك خةمتَيك واية بة روونى دةاللةت لة وَينةطرى باخضة دةك"نيية

جؤرة طوَلَيكى سةر ئةرزة، هةروةها ماناى ئةوةية ئةوة خاوةنى طشت ئةو طوَلةو -طوَلةكة-خةمتةبوو
ئةو باخضةية نووسينةكانيةتى، واتة هةر شتَيك، طشت شتَيك بؤ خالقةكةى دةطَيِرتةوةوئاماذة دةدات 

لة سكةى بةهايي ميديايي  مةبةست(70)" دةركةوتةى سةرسووِرهَينةري مةزنى تاكيةتى خودا
 (81.)كرؤكى ميديايي مؤر يا واتايةكي بةهائامَيزى هةبَيت: ئةوةية

 توانايي ميديايي ئيستيعمار

ئةطةر : وةرطرياوة، مةبةست لَيي ئةوةية(توانايي ئيستيعمار)ضةمكَيكة لة ضةمكى مالك بن نةبي  
ةوة ميدياى دةرةكى نةرَييانة هاتوو ميدياى خؤماَلى سست و الواز بوو لة رووى بةهاييةوة ئ

كاردةكاتة سةر جةماوةرى نَيوخؤيي، بةمةش زةوينةى كاريطةريية ضاوةِروانكراوة دةرةكييةكان 
 .دةِرةخسَييَن

 ميديا –زةمةن  –خاك  –ئادةميزاد : هاوكَيشةى 

يةى ئةو بة ميدياوة، واتة ئةو ثةيوةندي (زةمةن -خاك  –ئادةميزاد )هاوكَيشةكةى مالك ئينب نةبيية  
لةو موعتةقةدةو سةرضاوةى طرتووة، كة وزةوتواناى رؤحي ذياري رةطةزانة بةيةكةوة طرَيدةدات 

بزوَينةر دةنوَييَن، بةبَي ئةوةش ئةو وزةية هةر ضوار رةطةزةكة دةكات بة ثارضةى ثةككةوتوو و لة 
               . دةرةوةى بازنةى بزاوى شارستانيي مَيذوويي

 ضوارةمتةوةرى       

 ثَيشةنطانى زانستى ميدياوثَيوةنديكردن

 Mass of -ثرؤسةوكاريطةرى ئامرازةكانى ثَيوةنديكردنى جةماوةرى)لة كتَيبةكةى(ويلبةر)شرام 

Effect and Process The Communication ) ثَيشةنطى دةست نيشانضوار تؤذةرى 
 .ند، لوينالالزرسفيلد، السويل، هؤظ: ةنديكردنكردووة لة داِرذتنى تايبةمتةنديةتى ميدياوثَيو
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كؤمةَلناسَيكى ئةمريكيية، دامةزرَينةرى (: 0010-0076)(Lazarsfeld,Paul )الزرسفيلد-0
هةروةها دامةزرَينةرى نووسينطةى تؤذينةوة كؤمةَلايةتيية ثراكتيكييةكان بوو لةزانكؤى كؤلؤمبيا، 

بؤ ئةو (لَيشاوى راطةياندن)، تيؤرىئيمربيقي لةمةِر ديراساتى كؤمةَلايةتى بووقوتاخبانةى 
دةطةِرَيتةوة، كة بة دوو قؤناغ بوو لة ثاش دووةمني جةنطى جيهانى، لة هةرةطرنطرتين دانراوةكانى 
لةمةِر كاريطةرى ثَيوةنديكردنى كةسَيتى بة بةراورد لةطةَل كاريطةرى ئامرازةكانى 

 .(Influence Personal -كاريطةرى كةسَيتى)راطةياندن

 (:0012-0078)(Harold,Lasswell)هارؤلد.يلالسو-2

 (University Yale()يال)كؤمةَلناسَيكى ئةمريكيية سةر بة قوتاخبانةى شيكاطؤية، لة زانكؤى 
لة ثاش يةكةمني جةنطى مامؤستا بووة، بةشداري كردووة لة ثةرةثَيدانى تيؤرى ثرؤثاطندة كاتَيك 

تةكنيكي )بريتية لة(0027)دانراوةيشي ساَلىجيهانى لة ثرؤثاطندةى كؤَليوةتةوة، يةكةمني 
 (.Propaganda Technique in the World War()ثرؤثاطندة لة جةنطى جيهانيدا

كَي، ضي دةَلَي، بؤ كَي، بة كام ))السويل بةو رستةية ناسراوةى لةبارةى ثَيوةنديكردنةوة دةناسرَيت  
 who (says) what (to) whom(in)What channel -ئامرازو ض كارتَيكردنَيك

(with)what effect). 

 (:Carl,Hoveland()0002-0062)كارل.هؤظالند-3

مامؤستا بووة، هةروةها لة ( University Yale()يال) دةرووناسَيكى ئةمريكيية، لة زانكؤى
سوثاى ئةمريكا لة جةنطى دووةمى جيهان كاري كردووة، كاتَيك لَيكؤَلينةوةيةكى لةبارةى كاريطةرى 

 .لةسةر سةربازى ئةمريكايي، ئةجنام داوة (80)رؤثاطندةييفيلمى ث

بةسةر وةرطر كاتَيك ( ئيقناع)لَيكؤَلينةوةكانى رؤَليان هةبوو لة فامكردنى كاريطةرى رازيكردن  
روونى كردةوة، كة ثةيامى رازيكردن تةنانةت طةر بةهَيزيش بَيت ئةوة كاريطةرى خؤى بة سةر 

وونى كات ئةو كاريطةريية كاَل دةبتةوة بةهؤى ئةوةى ثَيي دةَلَين ، بةَلام بة رةتبوةرطرةوة هةية
بةَلام ئةطةر هاتوو سةرضاوةى ثةيامى رازيكردنةكة  (decadence normal)داخورانى سروشتى

ئةو ثةيامة بةردةوام دةبَي بة ثَيي ى نةبوو، ئةوة كاريطةرى -مسداقيةت-جَيي باوةِر نةبوو و 
ضوون واديارة وةرطر بة رةتبوونى (سست و خاو)يا (the effect sleeping)كاريطةرى خةوتووانة

كات ئةو هاوبةندييةى نَيوان سةرضاوةوناوةِرؤكةكة خاووشل دةكاتةوة، بةتةنيا ئاسةوارةكة 
 .دةمَينتةوة

 (:Kurt, Lewin()0801-0047)كورت.لوين-4
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ندين زانكؤى ناوداردا كارى دةروونناس و كؤمةَلناسَيكى ئةمريكايي بة ئةسَل ئةَلمانيية، لةضة  
ثَيوةنديكردن و : ثشكدارييةكانى( MIT)تى.ئاى.و ئَيم(Stanford)ستانفؤرد:وةك كردووة

 (.gatekeeoer)جطةلة ضةمكى ثاسةوانى دةروازة (dynamics group)ديناميكيةتى طرووث

لَيككردنى لة نووسينةكانيدا ريتمى قوتاخبانةى رةخنةيي سةر بة ئةَلمانياو قوتاخبانةى كار  
رةمزيي ئةمريكايي بةرضاو دةكةوَي، جطة لة رؤَلى لة رووى دةروونناسيةوة لةمةِر قوتاخبانةى 

 .رةفتارطةريي و ئةقَليي

 تةوةرى ثَينجةم

 كتَيبة كالسيكي و مَيذووييةكانى زانستى ميدياوثَيوةنديكردن

*Lazarsfeld,Paul & Elihu Katz.(1955)Persnal Influence,New 
York:Columbia University Press. 

ضوون كاريطةرى كةسَيتى ثَيوةنديكردن بة بةراورد لة هةوةَلني ئةو كتَيبانةية دةربارةى ميديا،  
لةطةَل كاريطةرى ئامرازةكانى ميديا، دةطرتة خؤوة، هةروةها شرؤظةكردنى تيؤرى لَيشاوى 

 . دوو قؤناغداراطةياندن لة 

*Lazarsfeld,P0,B0Berelson,and H0 Gaundet0(0054)0The People’s 
Choice.New York: Columbia University Press.   

لةهةرة طرنطرتين دانراوةكانى الزرسفيلدةو تايبةتة بة كاريطةرى دياريكراو، كة هةَلمةتةكانى ميديا  
 .دةدالةمةِر هةَلبذاردنةكانى ئةمريكا ئةجنامى 

*Daiel Lerner.(1958),The Passing of Tradtional Society: Modernizing the 
Middle East, New York,The Free Prress. 

هةرة طرنطرتين كتَيبة تيشك دةخاتة سةر بةربةستةكانى ثةرةثَيدان لة وَلاتانى خؤرهةَلاتى  
تةكنةلؤجيا لة ئةمريكا بةسةر ثةرشتى ئةو كتَيبة لة اليةن ثةمانطةى ماشاسوتس بؤ ، ناوةِراست

 .لرنةر كؤمةكى كردووة

*Siebert, F.S.(1968-1956).Four Theories of the Press:The 
Authoritarian,Libertarian, Social Responsibility and Soviet Cmmunist 

Concepts of what the Press Should Be. Philadelfia: Ayer. 
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ةكى تازةى ئةو كتَيبةية، كة لة ثةجناكان بةهةمان ناونيشان دةرضووةو باس لةو ئةو كتَيبة دانةي 
سولتةويةت، ليرباليزم، : سيستةمانةى ميديا دةكات، كة تةحةكوم بة رؤذنامةوانى دةكةن

 . بةرثرسيارةتى كؤمةَلايةتى و كؤمؤنيستى سؤظيةتى

*Joseph T. Klapper.(1960),The Effect of mass Communication, New 
York,The Free Press. 

لة  –ئةو كتَيبة كؤمةَلة ديراسةيةكى كالسيكى دةطرَيتةوة لةمةِر كاريطةرَيتى ئامرازةكانى ميديا  
 .لة كؤمةَلطةدا -كؤن و ئَيستادا

*Wilber Schramm.(1980),Mass Commmunications,Urbana,University of 
Illinois Press. 

كؤمةَلة ديراساتَيكى تاكةكةسي ضةند تؤذةرَيكة لةمةِر رةطةزة جياجياكانى ئةو كتَيبة كالسيكية   
 .ئامرازةكانى راطةياندن وةك مَيذوو و ئةركةكان و كاريطةرييةكان

 سةرضاوةطةلي ديكةى هةَلبذاردة

*Akmajian,A.,Demers, R.A.,Farmer, A.K.,&Harnish, R.M.(2001). 
Linguistics:An Introduction to Language and Communication.MIT Press. 

ئةو كتَيبة باس لة زمانةوانى دةكات، هةروةها ثةيوةستى زمان بة تةواسول و ثةيوةنديية  
 .مرؤييةكان

*Alexis S. Tan.(1981)Mass Communication Theories and Research, 
Columbus, Ohio Crid Publishing Inc. 

 .منوونةيةك لة لَيكؤَلينةوة مةيدانييةكان لةو بوارة تاوتو دةكات كتَيبةكة تيؤرةكانى ميدياو ضةند 

*Alvin Yoffler. (1990)The Third Wave, New York, Bantam Books. 

ئةو كتَيبة باس لة سةرهةَلدانى كؤمةَلطةى زانياري و نةوةى نوَيي تةكنةلؤجياى ثَيوةنديكردن وةك  
تد، دةكات، كة كؤمةَلطةى لة قؤناغى ..نى بينني وكؤمثيوتةرومانطة دةستكردةكان و ريشاَلةكا

ثيشةسازي طواستةوة بؤ قؤناغى ثاش ثيشةسازيكاري و زاَلدةستى كةرتى سَييةم واتة كةرتى 
 .خزمةتطوزارى لةو كؤمةَلطةيةدا

*Anita Taylor, Arthur C.Meyer, Teresa Rosgrand, and B. Thomas 
Samples.(1992),Communicating, New Jersey, Prentice Hall. 
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 .ئةو كتَيبة هونةرى ثَيوةنديكردن بةوانيديكة باس دةكات لة ميانةى طشت ثةيوةنديية مرؤييةكان 

*Bennett, L.(2002).News:The Politics of Illsion(5th ed.).New York: 
Longman. 

بةديهَينانى ئاماجنى ئةو كتَيبة ضؤنيةتى بةكارهَينانى رووماَلكردنى هةواَل تاوتو دةكات بؤ  
 .هةنووكةيي سياسي بة تايبةتى لة ئةمريكا

*Biagi, S.(2003).Media impact: An Introdution to Mass Media(6th 
ed).Blmont CA: Wadsworth. 

ئةو كتَيبة باس لة ئامرازةكانى راطةياندن دةكات وةك رؤذنامةوئَيزطةوتةلةفزيؤن و تؤِرةكانى  
ذووي، رؤَلةكانى، رةوشة هةنووكةييةكانى لةطةَل تيشك خستنة سةر زانياري لة رووى مَي

 .ثةرةسةندنة تةكنيكييةكان لةو بوارةدا

*Bonvillian, N.(1999). Language, Culture and Communication: the 
Meaning of Messages(3rd ed). Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. 

وان زمان و كةلضةروثَيوةنديكردن وواتاكان دةكات، كة دةق ئةو كتَيبة باس لة ثةيوةندي نَي 
 .هةَليطرتووة لة ضوارضيوةى ئةو هاوكَيشةيةدا

*Brenda Dervin, Lawrence Grossbery, Barabara O’Keefee and Ellen 
WArtella.(1989),Rethinking Communication, London, SAGF Publication, 

London. 

 .ئةو ئامرازة تازانةى لة ثَيوةنديكردن بةكاردَينةخاتة سةر ئةو كتَيبة تيشك د 

*Campbell, R.,Fabos, M.,& Martin,C.R.(2003).Media and Culture: An 
Introduction to Mass Communication                                                                    

(4th ed). Orange VA: Bedford. 

ئةو كتَيبة ثةيوةندي نَيوان ئامرازةكانى ميدياوكةلضةر تاوتو دةكات، هةروةها كاريطةرى بةسةر  
 .ئامرازة جياجياكانى ميديا وةك رؤذنامةطةرى نووسراوو ئَيزطةوتةلةفزيؤن و ئيديكة

*Chandler, D.(2001).Semiotics: The Basics. London: Routledge. 

يا بونياتطةريية، لةرووى ثرةنسيثةكانى و ضؤنيةتى ثةيوةست ئةو كتَيبة دةربارةى سيمؤجيا  
يةكان لةطةَل جةختكردنة سةر ثَيشةنطانى رَيبازى بوونى بة دياردة زمانةواني و رؤشنبريي

  .بونياتطةريي لة فةرةنساوئةمريكا
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*Charles S. Steinberg.(1972), Mass Media and Communication, New 
York, Hastings House Publishers. 

 .ئةو كتَيبة باس لة ئامرازةكانى ميدياوثَيوةنديكردن لة كؤمةَلطةى هاوضةرخ دةكات 

*Christin,A.M(2002).A History of Writing: From Hieroglyph to Multi-
media. Paris: Flammarion. 

هةروةها ضؤنيةتى ئةو كتَيبة باس لة مَيذووى سةرهةَلدانى نووسني وةك زمانى دووةم دةكات،  
 (فرةرةنط)طؤِرانى رةمزة نووسراوةكان بؤ بةشَيكى سةرةكى لة ميدياى هاوضةرخى

*Crow, D.(2003).Visible signs: An Introduction to Semiotics.West 
Sussex, UK: AVA Press. 

ردنى رةمزة ضةشنى دةروازةيةك لة ديراسةكئةو كتَيبة باس لة رةمزة بينراوةكان وةك وَينة دةكات،  
 .نازمانةوانييةكان، كة تايبةتة بة بونياتطةريي يا سيمانتيكيي

*Daniel Bell.(1973).The Coming of Post-Indutrial Society, New York: 
Basic Books. 

دةكات، لة خؤرئاوا ثاش جةنطي (يا زانياري)ئةو كتَيبة باس لة ثةيدابوونى كؤمةَلطةى ميديايي 
كامى طؤِرانى بونياتى ئابوورى خؤرئاوا لة ثشت بةسنت بة كةرتى دووةمى جيهان لة ئا

 .بةرهةمهَينةرى كاَلا بؤ كةرتى بةرهةمهَينانى خزمةتطوزارى و زانياري

*DeBeer, A.S., & Merrill, J.C.(2003).Global Journalism: Topical Issues and 
media Systems(4th ed)New York: Allyn & Bacon. 

 .ة باس لة رؤذنامةطةريي دةولي دةكات لة رووى بابةت و سيستةمةكانى ميديائةو كتَيب 

*Denis McQuail & Sven Windahl.(1996), Communication Models for the 
Study of Mass Communication, London, Longman. 

تيؤرةكانى ثَيوةنديكردن وةك مؤدَيل سةرةتا مؤدَيلةكةى  لةبارةى دانراوَيكى كالسيكيية ئةو كتَيبة 
  .السويل تا مؤدَيلى طربنةر، ئةو كتَيبة كراوةتة عةرةبي

*Dominick, J.R.(2002)The Dynamics of Mass Communication: Media in 
the Digital Age(7th ed).Boston:McGraw-Hill College. 

راطةياندن دةخاتةِروو، هةروةها ريكالم و ثةيوةنديية طشتييةكان و ئةو كتَيبة ئامرازة جياجياكانى  
 .  ثةرةستاندنى
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*Edward S Herman and Chomsky.(1988),Manufacturing Consent: The 
Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon Books. 

بةكارى دَييَن لة ئةمريكا بؤ  كة سيستةمى سياسيئةو كتَيبة باس لةو شَيوازانة دةكات،  
كة خزمةت بة بةرذةوةندي كؤمثانيا (دروستكراوةكان)بةديهَينانى كؤدةنطيي لةبارةى كَيشة

 .طةورةكانى ئةمريكا دةكةن بةجةخت كردنة سةر رووداوةكانى ئةمريكاى باشوور

*EI-Nawawy, M.,Iskander, A.(2002).AI Jzeera: How the Free Arab News 
Network Scooped the World and Changed the Middle East. Nashville 

TN.Westview.  

 .ئةو كتَيبة سةر بة ديارساتة نوَيية خؤرئاواييةكانة لةبارةى كةناَلى جةزيرةى قةتةرى  

*Fernand Terrou, I’Information0(0070), Que Sais-Je,Paris, Presses 
Universitares de France. 

 .مَيذووو ئةركةكانى ئامرازةكانى ميديا دةخاتةِروو لةطةَل هةندة منوونةى ئؤروثايي ئةو كتَيبة 

*Gans, H.J.(2003).Democracy and the News.London; Oxford. 

ئةو كتَيبة ثةيوةندي نَيوان دميوكراسي و هةواَل تاوتو دةدات، لةطةَل جةخت كردنة سةر ئةزموونى  
 .ئؤروثا

*Hachten, W.A.(1992)The World News Prism: Changing Media in 
International Communication(3rd ed).Ames IA: Iowa University Press. 

ئةداى ئامرازة دةكات، كة كاردةكةنة سةر  كانئةو كتَيبة باس لة ميدياى دةوىل و طؤِرانكاريية 
 .دةولييةكانى ميديا

* Hachten, W.A. (2002).The World News Prism: Global Media in an Era 
of Terrorism(6th ed).Ames IA:Iowa University Press. 

دةكات، كة كاردةكةنة سةر ئةداى  ئةو كتَيبة باس لة ميدياى دةوىل و طؤِرانكاريية دةولييةكان 
لةطةَل جةختكردنة سةر دياردةى تريؤر، كة هةوةَلني بابةتى ئةجَينداى -دةولي-ئامرازةكانى ميديا

 .سياسي دةولي طرتووة

*Hogan, K.(2003).The  Psychology of Persusion: How to Persuade 
Others to Your Way of Thnking. Gretna LA: Pelican. 
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دةكات  وةك زانست و هونةرى كاركردنةسةر (رازيكردن)ئةو كتَيبة باس لة سايكؤلؤجياى  
 .ئةوانيديكة لة كؤمةَلطةى هاوضةرخدا

*Jamieson, K.H., & Waldman, P.(2002). The Press Effect: Politicians, 
Journalists, and the Stories that Shape the Political World.London: 

Oxford. 

ئةو كتَيبة باس لة كاريطةرى هؤيةكانى راطةياندن دةكات بةسةر سياسةتى دةولي بة بةهةندطرتنى  
 .رؤَلة جياجياكانى سياسةمتةداران، وَيراى خودى رووداوة سياسييةكان

*John Corner and Jeremy Hawthorn (1980)Communication Studies: An 
Introductory Reader, London, Edward Arnold.  

طرنطرتين كتَيبة لة رووى رووماَلكردنى لَيكؤَلينةوة ديارةكان لةبارةى ميديا لة بوارى كاريطةرى  
 .هؤيةكانى راطةياندن لةسةر كؤمةَلطةى هاوضةرخ

*John D. Stevens and Hazel Dicken Garica.(1980).Communication 
History, London, SAGE Publications. 

 .ت دةبةسيَت بة ديدوميتؤدي مَيذوويي لة ديراسةكردنى ثَيوةنديكردنئةو كتَيبة ثش 

*Joseph Staubhaar and Robert Larose(1997),Communication Media in 
the Information Society, Belmont, CA, Wadsworth Publishing Company. 

ةَلطةى زانياريي هاوضةرخ و ئةو كتَيبة باس لة ثَيطةى ئامرازةكانى راطةياندن دةكات لة كؤم 
 .كاريطةرى تةكنةلؤجياى كؤمثيوتةر بةسةر ئةداى ئةو ئامرازانة بةطشتى

*Karlekar, K.D.(ed.).(2003). Freedom of the Press (2003): A Global 
Survey of Media Independence.Oxford UK:Rowman and Littlefield. 

لة رووى –ني و ثَيطةى ئامرازةكانى ميدياى سةربةخؤ ئةو كتَيبة باس لة ئازادى رؤذنامةوا 
 .دةكات-جيهانيةوة

*Kawamoto, K.(ed).(2003).Digital Journalism: Emerging Media and the 
Changing Horizons of Journalism. Oxford UK: Rowman and Littlefield. 

كاريطةرى تةكنةلؤجياى هاوضةرخ بةسةر ئةو كتَيبة باس لة رؤذنامةوانى ذمارةيي دةكات، جطة لة  
 .ئةداى راطةياندن
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*Knapp, M.L. & Hall, J.A.(2001). Nonvebbal Communiccation in Human 
Action. Belmont, CA:Wadsworth. 

 .ئةو كتَيبة ثَيوةنديكردنى غةيرةلةفزي و رؤَلى لة كردةى كؤمةَلايةتى تاوتو دةكات 

 *Knapp, M.L. (1984).Interpersonal Communication and Human 
Relationship. Allyn & Bacon. 

 .ئةو كتَيبة تيشك دةخاتةسةر ثَيوةنديكردنى غةيرة شةخسي و رؤَلى لة ثةيوةنديية مرؤييةكان 

*Larsen, C.U.(2001). Persuasion: Reception and Responsibility(7th ed). 
Belmont CA: Wadsworth. 

لة رازيكردن و كاريطةرى بةسةر ئةوانيديكة دةكات، هةروةها ثةيوةست بوونى بة  ئةو كتَيبة باس 
 .ثرسة ئةخالقييةكان و بةرثرسياريةتي

*Massey, K.K.(2001). Reading in Mass Communications: Media Literacy 
and Culture(2nd ed)Boston: McGraw-Hill. 

ئامرازةكانى راطةياندن و كاريطةرى بةسةر رؤشنبرييي خوَيندنةوةيةك بؤ : ئةو كتَيبة بريتية لة 
 .كؤمةَلطةى هاوضةرخ

*McWhorter, J.(2002). The Power of Babel: A Natural History of 
Languages. New York: Freeman. 

 .كتَيبَيكى كالسيكيية لةبارةى مَيذووى زمان 

*Merrill, J.C.(1995). Global Journalism: Suvey of International 
Communication(3rd edition). New York: Addison-Wesley. 

ئةو كتَيبة هةرةطرنطرتين سةرضاوةية لةبارةى ثَيوةنديكردنى دةوىل، جيهان دابةش دةكاتة سةر  
وى رؤذنامةطةرى و ئينجا مَيذوناوضةطةلي هاوشَيوة لةرووى كةلضةرومَيذوو و بارودؤخةكان، 

ئامرازةكانى ديكةى ميديا دةخاتةِروو لةو ناوضانةورةوشى ئَيستا لةطةَل ثشت بةسنت بة داتاكان و 
 .بةَلطةنامةولَيدوانة هةمةجؤرةكان

*Nerone, J.C.(1995).Last Rites: Revisiting Four Theories of the Press: 
Carbondale IL: University of Illinois Press. 

لةمةِر ديراسةكردنى سيستةمى  ئةو كتَيبة دووبارة خوَيندنةوةيةك بؤ هةر ضوار تيؤرة باوةكة دةكات 
 .رؤذنامةطةرى لة جيهاندا
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*O’Grady, W.,Archibald,J., & Aronoff, M., & Rees-Miller, 
J.(2000).Conttemporary Linguistics: An introduction. New York: 

Bedford/St. Martins. 

 .ئةو كتَيبة دةروازةيةكة بؤ زمانناسيي هاوضةرخ 

*Pinker, S.(2000).The Language Instinct: How the Mind Creates 
Language. New York: Perennial. 

 .ئةو كتَيبة ثةيوةندي نَيوان ئةقَل و زمان تاوتو دةكات 

*Robinson, A.(1999).The story of Writing: A phabets, Hieroglyphs and 
Pictograms. London: Thames & Hudson. 

ئةو كتَيبة باس لة مَيذووى نووسني دةكات هةر لةسةةرتاى ثةيدابوونى، كاتَيك السايي نيطاري  
 . دةكرد تا طؤِرانى بؤ سيمبوىل سةربةخؤ

*Ruhlen, M.(1996). The Origin of Language: Tracing the Evolution of the 
Mother Tongue. Hoboken, NJ: Wiley & Sons. 

 . ئةو كتَيبة بنةضةى زمان و ضؤنيةتى ثةرةطرتنى بة درَيذايي مَيذوو تاوتو دةكات 

*Sakr, N.(2002).Satellet realms: Transnational Television, Globalization 
and the Middle East. London: Tauris. 

ةزاييةكان دةكات، وَيراى جةخت كردنةسةر ناوضةى ئةو كتَيبة باس لة مانطة دةستكردوف 
 .خؤرهةَلاتى ناوةِراست

*Schudson, M.(2002).The Sociology of News.New York. Norton. 

ئةو كتَيبة سؤسيؤلؤجياى هةواأل تاوتو دةكات، هةروةها ضؤنيةتى رووداوةكان و رووماَلكردنيان  
 .بةندن بة جوغزة كؤمةَلايةتييةكة

*Stewart L.Tubbs and Sylvia Moss.(1980), H man Communication, New 
York, Random House. 

ئةو كتَيبة بةثلةى سةرةكى باس لة ثَيوةنديكردنى شةخسى و شَيوازولَيزانيية بةكارهاتووةكان  لة  
 .ثَيوةنديكردنى ئةكتيظانةى زاتى، دةكات

*Trenhold, S., & Jensen, A.(2000).Interpersonal Communication(4th ed). 
Belmont CA: Wadsworth. 
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ئةو كتَيبة باس لة بنةماكانى ثَيوةنديكردنى شةخسى و خةسَلةتةكانى و طرنطى دةكات لة  
 .دامودةزطة هاوضةرخة ئابوورى و سياسييةكان

*Trudgill, P.(2001). Sociolinguistics: An Interduction to Language and 
Society(4th ed.). New York: Penguin USA. 

زمانناسَيتى كؤمةَلايةتى دةكات، وَيراى وابةستةيي زمان بة كاية ئةو كتَيبة باس لة  
 .كؤمةَلايةتييةكة، كة هةقيقةتةكان دةخاتةوة لةرَيطةى زمانةوة

*Van Belle, D.A.(2000).Press Freedom and Global Politics. Westport CN: 
Praeger. 

 .َيبة كاريطةرى سياسةتى دةولي بةسةر ئازادى ئامرازةكانى ميديا تاوتو دةكاتئةو كت 

*Vivian, J.(2002). The Media of Mass Communication(6th ed.). Boston: 
Allyn & Bacon. 

ئةو كتَيبة باس لة ئامرازة جياجياكانى ميديا دةكات لةرووى مَيذووييةوة، هةروةها بارى ئَيستاىن   
 .جةخت كردنة سةر ئامرازةكانى ميدياى ئةمريكاييوَيراى 

 ثةراوَيز 

خوَيندنةوةيةك بؤ تيؤرةكةى بريمةندى جةزايري عةبدولرةمحان : نةسري بو عةلي، ميدياوبةها .د-0
 .2115عزي، دار اهلدى، جةزاير، 

قةلةندةر، مةمحوود .ئةلسةعيد بو معيزة، د.نةسري بو عةلي و بةشداريكردنى د.د.ئامادةكردنى ا-2
عةزوز، مةحةمد هاشم كةريم، لبجريي نورةدين، جةمال بوعكاز،  هند.ئةمحةد عةبدةىل، ا.ا

قستةنتينية، جةزاير، (اقرا)خوَيندنةوةطةلَي بؤ تيؤري حةمتيةتى بةهايي لة ميديادا، كتَيبخانةى 
2110. 

لةيال .، ابةشري كردوسي.ئةلسةعيد بومعيزة، د.حةسان مةوهوبي، د.نةسري بو عةىل، د.د.ا
لبجريي نورةدين، .ياسةمينة بونعارة، ا.زرزاحيى زوبري، ا.وةسيلة مةراح، ا.ئلياس تةحلة، ا.فياللي،ا

حمةمةد ئةلبةشري بن تةبة، كارةكانى يةكةمني كؤِربةندى ساَلانةى .وةحدية بوفدح باديسي، ا.ا
قستةنتينية، جةزاير، (ااقر)لةبارةى تيؤرى حةمتةيتى بةهايي لة ميديادا، كتَيبخانةى نيشتيمانى 

2110. 

 (.و اختالف السنتكم)ئةو طوزارةية لة قورئانى ثريؤزدا هاتووة-3
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ئايندةى (ثؤست بونياتطةرايي و نيشانةكانى رؤشنبرييي عةرةبي)عةبدولرةمحان عزي-4
 .0088، 008:ذ(بةيروت)عةرةبي

Communication Studies;An John Corner and Jeremy Hawthorn, -5
Edward Arnold, London, 1980, p.64. uctory ReaderIntrod 

 :لة بةرنامة طرنطةكانى مَيذووى زمان-6

Robison A.,The Story of Writing: Alphabets,Hieroglyphs and Pictograms, 
Thames & Hudson, London, 1995. 

7-2110. 

8-John, p.5. 

بوارى ميديادا، لة شةستةكاندا بة فرة ماكلؤهان هةرةديارترين نووسةرى ديالؤططكارة لة -0
 Nedia)لة ثَيناو فامكردنى ئامرازةكانى ميديا: كتَيبةكانى بةشؤرةت بوو لةوانة

Understanding). 

نووسةرى ئةَلمانى جؤهان طؤتةنبةرط كارى ضاثطةريي دؤزيةوة و كتَييب ئينجيلى -01
د هةوَلَيك درا بؤ طةشةثَيدانى الثةِرة ضاث كرد، وَيراى ئةوةى لة ضني و ئؤروثا ضةن(41)بة

توانى طشت رةطةزةكانى ضاثطةرى تةواو بةيةكةوة كؤبكاتةوة، واتة ضاثطةريي، لَي طؤتةنبةرط 
 .و كاغةزومةرةكةب( كة بة ثيتةكانى طؤتةنبةرط ناودةبرَين)رووى ضاثةكةوثيتة كانزاييةكان

, toryCommunicationHisJohn D.Stevens and Hazel Dicken Garica, -11
SAGE Publication, London, 1980.p.110.   

12-Alven Toffler, The Therd Wave, 2nd ed.(New York: Bantam Books, 
1990). 

13-Daniel Bell, The Coming of Post – Industrial Society.(New York: Basic 
Book, 1973). 

14-Joseph R. Dominick, The Dynamics of Mass Communication: Media in 
the Digital Age, McGraw Hill, Boston, 2002,pp.12-9.       

، ثَيي واية بريؤكراسيي  تؤذةرَيكى هةرةديارى ئةو بوارةية(Max Weber)ماكس ظَيبةر -05
تاكةكةس : ، وَيراى خاَلة نةرَييةكانى لةوانةهاوضةرخبوونى كؤمةَلطةية مةرجى ثةرةطرتن و بة

 .لة حاَلةت نةك قةوارةيةكى كؤمةَلايةتىبريتية 



www.dengekan.com 
7/10/2012 Page 62 
 

لة تؤذةرة هةوةَلينةكانى ميدياية، بةشدارييةكى زؤرى هةية لة طةشةثَيدانى تيؤرى ثرؤثاطندة  -06
 .لة لَيكؤَلينةوةكةى لةبارةى ثرؤثاطندة لة سةردةمى جةنطدا ثاش جةنطى يةكةمى جيهانى

لة كتَيبَيكى كالسيكي برتسؤن وشرام بةرضاو  ئةو تيؤرانة لة رووى ئةكادمييةوة بؤ يةكةجمار -07
ئةو كتَيبة تا (Four Theories of the Press)ضوار ديدةطةكةى رؤذنامةوانى: كةوت بةناوى

 .ئَيستا سةرضاوةيةكى سةرةكية لة زانكؤكانى ئةمريكادا

هةرةطرنطرتين سةرضاوةية لةبارةى ضؤنيةتى بةِرَيوةبردنى ( The Prince -مري)كتَيبةكةي-08
 .(مةبةست ثاساودةرى هؤية)فةرمانِرةوايي بة ثَيي ثرةنسيثي

 .سةرؤكايةتى ئةو ليذنةى كرد، بةمةش بةناوى ئةو كرا( Robert Hitchins)رؤبةرت هتسن-00

The Passing of Traditional Society: Modernizing the Daniel Lerner, -20
.)New York:  The Free Press, 1958(Middle East 

 (.Models Communication)مؤدَيلةكانى ثَيوةنديكردن: ة كتَيبةكةى بةناوىل-20

Communication Models for the Denis McQuail & Sven, Windahl, -22
13.-, London, New York, 1996,pp.15Study of Mass Communication 

 .كردووةئةمريكي كاريان /بؤ تةلةفؤن( Bell)هةردووكيان لة كؤمثانياى بال-23

24-Denis, pp.17-16. 

25-Ibid, p.19. 

, Radom Human CommunicationStewart L. Tubbs and Sylvia Moss, -26
House, New York, 1990,p.97. 

27-Anita Taylor, ArthurbC.Meyer, Teresa Rosegrand and B.Thomas 
,p.372., Prentice Hall, New Jersey, 1992Communicating Samples, 

, The Free Press, The Effect of Mass CommunicationJoseph T.Klapper, -28
New York, 1960,pp.23-19. 

ئةو بَيذةرة بةرنامةيةكى طاَلتةئامَيزى ثَيشمةش كرد لةبارةى ثةالماردانى ئةمريكا لة اليةن -20
شاري نيؤيؤرك زؤركةس  سوثايةك لة هةسارةيةكي ديكةوة لة رَيى كةنارى خؤرهةَلاتةوة بةرةو

 .بِروايان ثَيكردوخةَلكَيكى زؤريش لةو ترسة رايان كرد
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30-Brenda Dervin, Lawrence Grossbery, Barabara O’Keefee and Ellen 
, SAGE Publications, London, Bethinking CommunicationWArtella, 

1989,p.361     

بةرةو بريَيكى اتطةلَي لةمةِر تيؤرةكانى ثَيوةنديكردن، عةبدولرةمحان عزي، ديراس. د: بِروانة-30 
 .2113بةيروت، لوبنان،  -مركز دراسات الوحدة العربية -جياى ميديايي 

عةبدولرةمحان عزي، بريى هاوضةرخى كؤمةَلايةتى . د: بؤ زانياري زياتر بِروانة ئةو كتَيبةمان-32
 . 0005جةزاير، -دار االمة-شارستانيي هةندة رةهةندى : ودياردةى ميديايي ثَيوةنديكردن

 .هةمان سةرضاوةى ثَيشوو-33

 .هةمان سةرضاوةى ثَيشوو-34

,Manchester Media Semiotics;An IntroductionBingell, Jonathan, -35
University Press,UK,2002. 

36-Fernand Terrou, I’Information, Que Sais-Je,Presses Universitaires de 
France, Paris, 1979,p.12. 

 .بة هةردوو زمانى عةرةبي و توركى دةردةضوو-37

هةر ئةمةش بوو كاريكردة سةر جؤرى رووماَلكردنى هةواَل و ثةيرةوى تاكاليةنى لة -38
 .شيكردنةوةى رووداوةكان لة كؤمةَلطة خؤرئاواييةكان بؤ منوونة

 (USA Today)بؤ منوونة لة ئةمريكادا يةك رؤذنامةى نيشتيمانى هةية-30

 .زؤربةى رؤذنامةكانى ئةمريكا ئَيوارة دةردةضن-41

 (.RCA)بوو بة خاوةنى دةستةى ئَيزطةى ئةمريكي-40

 .ئةو دةزطة ئَيزطةييانة ثاشان دةزطةى تةلةفزيؤنيشيان زياد كرد-42

 .ى بيسةرانى ئَيزطة لة ئةمريكا بؤ ئةو دةطةِرَينةوة%(04)وَيستطةى ئَيزطةو(20)كؤمثانيايةك -43

 .ةوة ثةيوةسنت(FM)بيسةرانى ئَيزطة لة ئةمريكا بة ئَيزطةكانىى 3/4بؤ منوونة -44

دةزطةى بَلاوكردنةوة هةية، بِري ثارةى كتَيبسازيش دةطاتة زياتر (2111)لة ئةمريكادا نزيكةى-45
 .بليؤن دؤالر(08)لة
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بازرطانى بؤ هةزار شوَينى (211111)هةزار كتَيبخانةى فرؤشنت هةية(21111)لة ئةمريكادا-46
 .دابةش كردنى كتَيب

 .ى ئةمريكييةكان ئةو ئامَيرةيان هةية%(7000)لَيكؤَلينةوةكان ئاماذة بةوة دةدةن، كة -47

Communication Media in the Joseph Staubhaar and Robert Larose, -48
, Wadsworth Publishing Company, Information Society

Belmont,CA,1997,PP.210-172. 

لة %(05)لة هؤَلةكانى سينةماو%(41)ى داهات لة فرؤستنى ظيديؤو%(41)لة ئةمريكادا -40
 .تةلةفزيؤنى كَيبَلدارةوةية

 -ئةوكات-هةندة ئاسةوار هةن ئاماذة دةدةن بةوةى ريكالم بؤ برةودان بةهةندة جؤرى ثَيَلاو  -51
 .بةكارهاتووة

51-Joseph, p.372. 

 .نةواتة بارةطاكةى لة لةندة-52

53-Joseph, p.387. 

54-Ibid, p.369. 

 Crystallizing Public Opinion:لة كتَيبة طرنطةكانى-55

56-Charles S. Steinberg, Mass Media and Communication, Hastings 
House Publishers, New York, 1972,p.440. 

57-Edward S Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent:The 
Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New 

York,1988,p.xi. 

58-Alexis S.Tan, Mass Communication Theories and Research, Crid 
Publishing, Inc, Columbus, 1981,p.93. 

59-Anita, p.372. 

60-Wilber Shramm, Mass Communication, University of Illinois Press, 
Urbana, 1980, pp.486-468. 

61-Public Opinion and Populer Government. 
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ئايندةى /لَيكؤَلينةوةيةكى رةخنةيية: عةبدولرةمحان عزي، راى طشتى و دةمارطرييي و شورا -62
 .0000،  040ذ (بةيروت)عةرةبي

لة كؤمةَلطةى  عةبدولرةمحان عزي، شيكردنةوةى رةخنةيي و بونياتى موئةسةساتيانة.د -63
 .0005،  0عةرةبيدا، ساَلنامةكانى زانكؤى جةزاير، ذ

بؤ كؤمثانياى باين ئالتى مؤلت دةطةِرَيتةوة، كة كؤمةكي دارايي ئةو لَيكؤَلينةوةي كردووة، كة -64
ذمارةيةكى زؤر تؤذةر لة ثسثؤريية جياجياكان بةشداريان تيا كردووة و حةوت ساَلى خاياندووة و 

 .شي لة كؤمةَلة بةرطَيك دةرضووة بةناوى لَيكؤَلينةوةكانى بايتدةرةجنامةكاني

عةبدولرةمحان عزي، كؤمةنيوكةيتظى بةهايي لة طةشتةكةى :بؤ منوونة بِروانة كتَييب-65
 .2101وةرتيالنديي دا، وةزارةتى رؤشنبرييي، جةزاير، 

بريَيكى دياروجياى  عةبدولرةمحان عزي، لَيكؤَلينةوةطةلَي لة تيؤرى ثَيوةنديكردن، بةرةو-66
 .71-60،ل2113ميديا، سةنتةرى ديراساتى وةحدةى عةرةبي، بةيروت، 

عةبدولرةمحان عزي، ميدياوهةَلوةشانةوةى بونياتى . بؤ زانيارى زياتر، بِروانة كتَييب، د-67
بةهايي لة ناوضةى عةرةبيدا، خوَيندنةوةيةكى مةعريفي بؤ نيشتةنيية كةلضةريةكان، خانةى 

 .2110دةزطةى حمةمةد بن راشد ئال مةكتوم، بةيروت، بؤ بَلاوكردنةوةو متةوةستية

 .خودى جَيطة، بةهاو بيناسازيي: بة راى ئَيمة ئةو ذينطةية سَي رةهةند دةطرَيتةوة -68

بةها واتة هةَلكشان بؤ شكؤيي يا باَلاِرؤيي وةك مانايةك لة خؤيدا يا ئةوةى ثَيي ثةيوةستة وةك -60
 .تد، ئةسَلةكةيشي موعتةقةدة..ئؤقرةيي، سوثاسطوزاريي، دَلسوزى، دادوةرى،

هةَلسوكةوتى كؤمةَلايةتى بةندة بة بةهاورةنطة تةنيا تقوس بَي، ثؤزةتيظ و نَيطةتيظ -71
   .دةطرَيتةوة

-لة ناوضةى مةغرييب عةرةبي بةكاردَي، ئاماذةية بة فرؤشطةكؤى حانوتة، ئةو طوزارةية -70
 .يا شوَينى بازرطانى-دوكان

عةبدولرةمحان عزي، ميدياوهةَلوةشانةوةى بونياتى . بؤ زانيارى زياتر، بِروانة كتَييب، د -72
بةهايي لة ناوضةى عةرةبيدا، خوَيندنةوةيةكى مةعريفي بؤ نيشتةنيية كةلضةريةكان، خانةى 

 .2110متةوةستية بؤ بَلاوكردنةوةودةزطةى حمةمةد بن راشد ئال مةكتوم، بةيروت، 

 .سةرضاوةى ثَيشووهةمان -73
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لة زماندا يا هَينانةوةى ئي نوَي لة رَيطةى "ناثةسةندةكانة"مةبةست لةوة زؤر بةكارهَينانى طوتة-74
 .-عةوام-قسةكردن يا باو يا عاميي

عةبدولرةمحان عزي، ميدياوهةَلوةشانةوةى بونياتى . بؤ زانيارى زياتر، بِروانة كتَييب، د -75
خوَيندنةوةيةكى مةعريفي بؤ نيشتةنيية كةلضةريةكان، خانةى بةهايي لة ناوضةى عةرةبيدا، 

 .2110متةوةستية بؤ بَلاوكردنةوةودةزطةى حمةمةد بن راشد ئال مةكتوم، بةيروت، 

 .هةمان سةرضاوةى ثَيشوو-76

عةبدولرةمحان عزي، ئيتيكى ميديايي لة ديدى نوورانى نةورةسيدا، لَيكؤَلينةوةيةكة لةذَير .د-77
 .ارى حيكمةضاثداية، طؤظ

 .71سوورةتى ئيسرا، ئايةتى -78 

ئيحسان (المثنوى العربي النوري، كليات رسائل النور)بةديع ئةلزةمان سةعيد ئةلنةورةسي-70
 .487قاسم ساَلحي، خانةى نيل، ئيستةنبوول، توركيا، ل

لةذَير  عةبدولرةمحان عزي، ئيتيكى ميديايي لة ديدى نوورانى نةورةسيدا، لَيكؤَلينةوةيةكة.د -81
 .ضاثداية، طؤظارى حيكمة

81-Frank Capra propaganda film Why We Fight.   

 

 عةبدولرةمحان عزي. د.أ

و (0081)و ماستةر لة رؤذنامةوانى(0077)بةكالؤريؤسي لة رؤذنامةوانى هةية لة زانكؤى جةزاير *
 .لة زانكؤى نؤرس تكساس لة ئةمريكا(0085)دكتؤرا لة سؤسيؤلؤجياى ميديا

 .تؤذينةوةوسةرثةرشتيكاريي هةيةئةزموونى وانةبَيذى و (ساَل24) *

 .كةيشن لة زانكؤى شاريقةوةوة، ئوستازة لة كؤليجى كؤمةني(2116)لة * 

لَيكؤَلينةوة (41)ضةندين كتَييب لة بوارى ميدياوثَيوةنديكردن بةضاث طةياندووة، جطة لة زياتر لة* 
 .لةبارةى ميدياوة

 .  ية(تى بةهايي لة ميدياتيؤرى حةمتية)خاوةنى *
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 بةِرَيز خوَينةرى

 رةخنةيةك سةرنجء راوبؤضوونء هةر بؤ

 ئيمَيلةوة ئةم رَيطةى لة دةتوانن 

(b_hawezy@yahoo.com) 

 ..ثةيوةندى بكةن

 ةوَيزىح. ب                                            

  

 

  ........................................................................................................... 

  سةر بةرطى دواوة  

 ئةو كتيَبة 

 يةكةمني بةرهةمة لة رووى هةرة طرنطرتين دةستةواذة تازةكانى

 :دةخياتةرِوو ،بة ثيَي ضوار ئاست ، كةميدياوكؤمةنيوكةيشن 

 بنةماكانى ميدياى تةقليدي دةستةواذة تايبةتةكانى-0

(Traditional media)َو نوي(new media) 

 .بيَ يا دةستةواذة هونةرى و تةكنيكييةكان(ضةمك)جا ض دةستةواذة تيؤرييةكان

 ضةمكة بةهاييةكانى ميديايي، ئةو ئامرازة تيؤريانة دةطرتةوة، -2

 دياردةى ديراسةكردنى كة بةدريَذايي كات ثةرةيان سةند لةمةرِ 

 .رى حةمتيةتى بةهايي لة ميدياداؤميديايي و تي

 .السويل و الزرسفيلد: دامةزريَنةرانى ثيَشةنط لةوانةش-3

mailto:b_hawezy@yahoo.com
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  . ةيشنى بوارى ميدياوكؤمةنيوك(كالسيكي)هةرة طرنطرتين كتيَبة بنةرِةتييةكان-4

.............................................................................................................................. 

  

 


