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چەم�'ئایده'AIDAوکاریگەریلەهونەریڕیکالمسازیولەسەرڕهفتاریبەکاربەر
ف
ڕیکالىمتەلەفزیۆنیەکوردیەکا�هەرێیمکوردستانبەنموونە
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پوختە

ئــەم توێژینــەوە توێژینەوەیــەیك وەسـ نـ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دەدات لــە ئاسـ تـى تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ نـا� چەمــیك "ئايــدە" بکۆڵێتــەوەو
بزانێــت چەنــد هونــەری ریکامســازی لــە هەرێــیم کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوە لــە ت
کا� ریکامســازیدا و

ڵ
وە�یم وەرگرەکانــەوە ئاسـ تـى زانسـ تـى بــوون و بــە بایــەخ روانـ ي ن
ـ� بــۆ ریــکام دەردەخات.کــە کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــەی فەرمانبــەر نا� شــاری
لەڕوانگــەی
ڵ
ن
ن
ن
ن
کۆمسیۆ� با�ی راپرىس و ج ژ
سلێما� وەرگرتوە ،لەبەرئەوەی تەمەن
اردنەکا�
هەڵر
سلێما� و مشتەی توێژینەوەکەش فەرمانبەر نا� فەرمانگەی
ڵ
ـە� جیــاوازن و تاڕادەیــەک دەتوانــن نوێنــەری وەرگـر نا� شــاری سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوەکــە لــە وەرگرتنــەوەی
و رەگــەزو ئاسـ تـى خوێنــدەواری و
ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� کــە بەڕێگــەی فــۆریم راپــرىس ئەنجــایم داوە گەشــتوە بەودەرەنجامــەی کــە هەرچــوار رەگــەزە پێــک هێنەرەکــەی چەمــیك 'ئایــدە' کەبنەمــای
ـت� بەڕێژەیــەیك یەکجــار کــەم لــە ریــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیـ ن
ت
ســەرەیك ریــکایم زانسـ ي ن
وکەمریــن
ـەکا� هەرێــیم کوردســتان رەچــاو تەوزیــف ک ـراون
ڵ
کاریگەریــان هەبــوە لەســەر رەفتــاری بەکاربــەر بــۆ وە�یم بــۆ ڕیکامــەکان.
چەمکەکان ڕیکام  ،رەفتار،بەکاربەر ،رەفتاری بەکاربەر

پێشەیك

ڵ
ـاکا� لــە دروســت کـ ن
ـاکا� تــری پەیوەســت بــە ڕیکامــەوە  ،لــە هونــەری ڕیــکام ســازی و تونـ ن
تویژینــەوە لەســەر کاریگــەری ڕیــکام و وبنەمـ ن
ـرد� وە�م
ـارەکا� کەمـ تـر کـراوە  ،بۆیــە ئــەم تویژینــەوە دەیەوێــت لــەو گۆشــەوە بــاىس توانــاو کاریگەریــه ن
ن
کا� ڕیــکام بــکات کــە هونەرســازیە،
الی بەکاربــەر و ڕەفتـ
ـەر� هونــەر ســازی و ڕەگــەزە هونەریــەکان کــە پێویســتە ڕەچاوبکرێــت لــە دروســت کـ ن
گـ پ
ـرد� ڕیکامــدا زۆرن و ســنورداری ئــەم تویژینــەوە وادەکات
ڵ
ـەکا� لــە دروســت کـ ن
ـرد� چەمــیك 'ئایــدە' لــە ڕیــکام ســازیداو کاریگەریـ ن
تەنهــا لــە بەشــێک لــەو ڕەگەزانــە بکۆڵێتــەوە کــە ئەویــش ڕەچاوکـ ن
ـرد� وە�م
هەڵراردنـ ن
 .بــە بەکارهێنـ نـا� میتــۆدی وەسـ نـ� ڕووپێــوی وەرگرتـ نـى فەرمانبــەران و فەرمانبــەر نا� کۆمسـ ن
ـیۆ� بـ ڵـا�ی ڕاپــرىس و ج ژ
ـەکا�
و ڕەفتــاری بەکاربــەر
ڵ
هەرێــیم کوردســتان بــە نموونــە بــە مەبەســت وەک نموونەیــەیك بەکاربــەری کا�کان و ســەیرکەری ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان و نوێنــەری زۆربــەی
ـ� و تویـ ن
چـ ي ن
ـژەکا� کۆمەڵگــەن و ئاسـ تـى جیــاوازی لــە ڕەگــەز ،تەمــەن ،بروانامــە تیدایــە .
,2002.Kotler,pل 22.باىس کاریگەری ئەم چەمیك 'ئایدە' دەکات کە "ئەم چەمکە تەوزیف دەکرێت
ن
ـە� خــۆی لــەو ڕیکامــەدا لەوێشــەوە بــەرەو دۆزینــەوەی ڕەغبەتـ ن
بەکاربــەر لــە ســەرنجەوە دەباتــە دۆزینــەوەی ســوودو بایـ ن
ـیەتەکا�
ـەکا� خــۆی لــە خاسـ
ڵ
کا�کــەو بــەرەو دوا هەنــگاو کــە ئەویــش بریــاردان و بــەرەو کڕینــە".
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ئامانجلەمتویژینەوه:

گ
ن
ن
ڕەچاوکرد� چەمیك"ئایدە" لە هونەری ڕیکام سازی کوردیدا.
-1دەرخستى گرنیك پێدان و
گ
ن
ن
ن
کرد� ڕیکامێیك ز ت
ن
انسى کاریگەردا.
هونەریەکا� ڕیکام لەدروست
ڕەچاوکرد� ڕەگەزە
-2دەرخستى گرنیك
ڵ
ن
ن
ت
ن
کرد� وە�م و ڕەفتاری کڕینیدا.
ڕەچاوکرد� چەمیك 'ئایدە' و کاریگەری لەسەر بەکاربەر لە دروست
ئاسى
-3دەرخستى
ن
ن
ن
پرینسیى 'ئایدە' لە ڕیکایم تەلەفزیۆنیە کوردیەکاندا.
ڕەگەزەکا�
بوو�
-4دەرخستى
پ
ن
-5دەرخستى کاریگەری ڕیکایم تەلەفزیۆنیە کوردیەکان لەسەر ڕەفتاری بەکاربەر لەهەرێیم کوردستاندا.

گ
گرن�توێژینەوه:

گ
ن
ن
بایە� لەبواری کاریگەری و ڕەفتاری بەکاربەر
اکێشا� تویژەران کە گرنیك زیاتر بدەن بە هونەری ڕیکام سازی و
-1دەبێتە بنەمایەک بۆ سەرنج ڕ
ن
ن
کرد� ڕیکام و ڕیکام سازەکان دەتوانن سوودی لێوەرگرن بۆ برەودان بە هونەری ڕیکام سازیان
انسەکا� دروست
-2ئاژ
ن
پرسیارەکى تویژینەوەکە:
-1ئایا ڕەچاوی چەمیك 'ئایدە' کراوە لە هونەری ڕیکام سازی کوردیدا
ڵ
ن
ن
ڕەچاوکرد� چەمیك 'ئایدە' لە دروست
-2کاریگەری
کرد� وە�م الی بەکاربەر
ن
سلیما�
کۆمەڵگای تویژینەوە :فەرمانبەر نا� شاری
ن ڵ
جژ
هەڵراردن وڕاپرىس له هەرێیم کوردستان
کۆمسۆیى با�ی سه ربه خؤى
مشتەی تویژینەوە :فەرمانبەر نا�

میتۆدیتویژینەوه:

ن
ن
کرد�  60فۆرم بەسەر فەرمانبەراندا
وەس� ڕوپێوی بەکارهێناوە بەدابەش
ئەم توێژینەوە میتۆدی
ئامر ن
ازەکا� تویژینەوە :فۆڕیم ڕاپرىس

 :ئــەم تویژینــەوە بــەدوای ڕەگەزێــیك شــاراوەی نــاو تێکســت و پاکیجــە ڕیکامیەکانــدا دەگەڕێــت تاکــو بزانێــت گرنـ گـیك بـ ن
ـوو� ڕەگــەزە
کێشــەی تویژینــەوە
ڵ
زاســتیەکان و ڕەچاوکـ ن
ـرد� چەنــدە کاریگــەری وە�م الی بەکاربــەر دروســت دەکات و چــۆن توان ـراوە ئــەو ڕەگەزانــە تەوزیــف بکرێــت لــە ڕیــکام
ڵ
ســازیەکەداو بەکاربــەر چــۆن ئــەو ڕەگەزانــە وە�م و ڕەفتــاری بــۆ دروســت دەکات.

چەمکەکان:

ڵ
ریــکام :بریتییــە لــە چاالكیــەك لەالیــەن تاكەكــەس ،یــان گرووپێكــەوە بەمەبەسـ تـى خســتنەڕووى كا�و خزمەتگوزارییــەیك دیاریك ـراو ،لــە رێگــەى
ئامرازێــیك راگەیاندنــەوە بەشــێوەیەیك ئاشــكرا و لەبەرچــاو لــە بەرامبــەر كرێیــەیك دیاریكـراودا ،بــە مەبەسـ تـى بڕواپێهێنـ نـا� وەرگــر و ئەنجامـ ن
ـدا� رەفتــارى
کڕیــن و بەركاربــردن لەالیــەن جەمــاوەرەوە.

ن
رەفتار :چاالكیەكە گوزارشت لە يبروبۆچوون و يتر ن
بەڕیکرد� ،واتە سەرجەیم ئەو پەیامانەى وەریدەگرێت
وانیى مرۆڤ دەكات بۆ شێوازى ژیان و
ڕ
ت
مەبەستییە�.
بەشێوەیەیك ناوەیك یان دەرەیك بەرجەستەیان دەكات ،بەو شێوەیەى كە خۆى
ن ڵ
ڵ
هەربرۆکەیەک بێت کە بەکاریدێنێت ،تەنانەت ئەمرۆ زۆر لەسەرچاوەکان
بەکارهێنا� کا�یەیك شمەیك یان
بەکاربەر :ساغ کەرەوەرەی کا�یەک و
ي

میدیا� بەکاردەهێنێت.
وەرگریش بەبەکاربەر ناودەبەن کە کەناڵێک یان بەرهەمێیك
ي
ـوو� تــاك بــە پەیامیــیك دیاریكـراو ،بڕیــار لەســەر بەكاربـ ن
 :هەڵســوكەوتێیك دیاریكـراوە لــە ئەنجــایم كاریگەربـ ن
ـرد� بەرهەمێــیك دیاریكـراو
رەفتــارى بەكاربــەر
دەدات ،واتــە دەرهاویشــتەى بڕیارێكــە ،كــە پێشـ تـر دەركـراوە ،كــە ئــەو هەڵســوكەوتەى لێــوە ســەرچاوە دەگرێــت.
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ڵ
ن
"ڕیکام دەبێتە هۆی
فرۆشتى زۆر بە�م زۆربەی کات ناکاریگەرە" ,.Seiler, Sل 2017 ،2
ين
ئەڵ� "ریکام و ڕەواج پێدان کاریگەریەیك گەورەیان هەیە (1999 ,Jedidi, Mela, & Gupta
ڵ
ن
پرینسیى 'ئایدە' کاریگەریەکە گەورەتر دەبێت" ل Lewis and Nguyen ،2014 3توێژینەوەیەیك
کرد�
.بە�م بە ڕەچاوکردن یاخوود تەوزیف
پ
کردوە لەسەر ' بڕی ڕیکایم ئۆن ن
الیى ناڕاستەوخۆ'
گەشــتوە بــەو دەرەنجامــەی کــە کاریگەریەکــە کەمـ تـرە وەک لــەوەی کــە ڕاســتەوخۆ چەمکـ ن
ـەکا� 'ســەرنج'و 'بایــەخ' و 'ڕەغبــەت' و'کــردار' ڕەچــاو
ن
بەکارهێنا� ئەم ڕەگەزانە دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی
بکرێت و زە ق بکرێتەوە ئەوانیش لە چەمیك 'ئایدە' خۆیان دەبینەوە .واتە تەوزیفکردن و

ڵ
بایـ ن
ـە� زیاتــری ریکامەکــە الی وەرگــر و وە�م زیــاددەکات بــۆ ئــەو پەیامــە ریکامیــە .
ن
ن
ژ
کێر ي �
تن
فرۆشت� '.کە ئەوەیان دەرخستوە
کى
ناونیشا�
هەروەها هەمان ئەم کەسانە تویژینەوەیەکیان کردوە بە
'نمای� ڕیکام و دروست کرد� ج
ن
ـودەکا� تەوزیــف
کێرکـ ي �ـى بــازاڕو بردنــەوەت بــۆ دەســتەبەر دەکات .واتــە سـ
کــە چەمــیك 'ئایــدە' ڕەچــاو کــردن تەنهــا بەکاربــەرت بــۆ زیــاد نــاکات بەڵکــو ج
کـ ن
ـرد� ئــەم چەمکانــە فــرە رەهەنــدن ە هونــەری ریکامســازی و کاریگــەری ریــکام الی وەرگــرەکان زیاتــر دەکات.)Simester )2013 .
ن
 2016 ،Sahniتوێژینەوەیەیك کردوە لەسەر'کاریگەری ریکایم ئۆن ن
بوو�
الیى' باىس ئەوەدەکات کە

ي� ن
بەهرتــر بـ ج �
ـە� دەهێڵێت.واتــە دەمێنێتــەوە بــەردەوام دەبێــت دوای ماوەیــەک لــە نمایــش
پرینسـ پـیى 'ئایــدە' لــە ڕیکامــدا کاریگــەری بــەدوای خۆیــدا
کـ ن
ـرد� ڕیکامەکــە و دەنگدانــەوەی لەنــاو جەمــاوەر چونکــە وەرگــر بایــەخ و بەهــای خــۆی دەبینێتــەوە لــە وپەیامــە ریکامیــە ئاراســتەی دەکرێــت.

ڵ
کێرکێدا و ڕۆ� بەرهەمە ستاندارەکان'
 2013.Simesterلە توێژینەوەکەیدا 'ڕیکام لە بازاڕی ج

ئاشــکاری کــردوە کــە ڕیــکام وابەســتەی ئــەو چەمکانەیــە کــە تەوزیــف دەکرێــت تێیــدا بەتایبــەت لەوکاتــەی بەکاربــەر دەیەوێــت براندەکــە بگۆڕێــت بــە
ڵ
ـرد� چەمکـ ن
یەکێــیك تــر ،واتــە تەوزیــف کـ ن
ـەکا� تایبــەت بــە ڕاکێشــان و گرتـ نـى بەکاربــەر ڕۆ� دەبێــت لــەوەی نەهێڵێــت بەکاربــەر گرفـ تـى گۆریـ نـى برانــدی
ڵ
بــۆ دروســت ببیــت و بمێنێتــەوە لەبەکارهێنـ نـا� کا�ی ئــەو برانــدەو و ڕوو وەرنەچەرخێنیــت.

ڵ
ئەگــەر پ� ئــەم توێژینەوانــە نزیــک لەبابەتەکــەی مــن و دۆزینــەوەی کاریگــەری ئــەم چەمکــە دەرەنجــایم باشــیان دەرخســتوە ،بــە�م لەڕوانگــەی
ـوو� ڕەچاوکـ ن
ـە� ئــەم چەمکانــە نــەدواون ،بۆیــە ئــەم توێژینــەوەی مــن دەیەوێــت ناڕاســتەوخۆ لــە وەرگــر بــوون و نەبـ ن
وەرگــرەوە لــە بایـ ن
ـرد� ئــەم چەمکانــە
لــە ڕیــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان بزانێــت.

ت
ش
بەیسدووهم:الیە�تیۆریتوێژینەوهکە
چەیم 'ئایدە' AIDA
ئەم چەمکە وەک ،2016.Ernani Hadiyatiل51.
ن
دەبیرێت
لە توێژینەوەکەی دەڵێت " تیۆری بازاڕگەری مۆدێرن ئەمڕۆ
لــە چەمــیك 'ئایــدە' دا و وە ئــەم چەمکــە بناغەیــەیك بازاڕگەریــە کــە ڕیکامێــیك ســەرکەوتووی لەســەر دیزایــن دەکرێــت لەڕوانگــەی پێداویسـ تـى و
ڵ
خواسـ تـى بەکاربــەرە".ل .ئــەم چەمکــە لــە ســا�  1898لەالیــەن ئ'�،ئێس .ت�.ئیلیمــۆ لویــس' ناسـ نـیرا
ن
اکێشا� بەکاربەر) وە
 2005,Mackey,باىس ئەم چەمکەی کردوە بەم شێوەیە" لە وریاکردنەوە ( سەرنج ڕ

ڵ
ڵ
ڵ
جو�نـ ن
ـد� بایـ ن
ـە� بەکاربــەر بــە تیشــک خســتنە ســەربایەخەکان و قــا زانـ جـ� بەکاربــەر لــەو کا�یــە نــەک وەسـ نـ� کا�کــە وەک چــۆن لــە
'بایــەخ'( واتــە
ڵ
ن
ن
خاسیەتەکا� بریتیه لەوەی
بایە� ئەم کا�یە و
ریکامە نەریتیەکاندا دەکرا) وە 'ڕەغبەت' کە بریتیە لەوەی ( کە دڵنیای بەکاربەر بکەیتەوە کە
ن
ـتەکا� ئــەو ئــەکات ) وە ' کــردار' کــە (وابکەیــت کــە کڕیــار و فرۆشــیار نزیــک بێتــەوە لەیــەک واتــە کڕیــارو بەکاربــەر بڕیــار بــدات و
کــە دابیـ نـى خواسـ
ڵ
هەنــگاو بنێــت بــۆ کریـ نـى کا�کــە) ".
 Mackey 2005ئەڵێت' چەمیك' ئایدە' کورتکراوەیەک کە ئاماژەیە بۆ ژمارەیەک ڕووداو جوڵە
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کــە لــە گفتوگــۆ لەگــەڵ بەکاربــەر دروســت دەبێــت لەکاتێکــدا دەگات یــان بەرکەوتــە دەکات لەگــەڵ ڕیکامێــک' کــە ئەوانیــش 'ســەرنج' '،بایــەخ' ،
'ڕەغبــەت'' ،کــردار و جوڵــە' ل25.

ن ڵ
ناساند� کا�یە لەگەڵ کڕیار
گفتۆگۆ�
 2000.Adelaar, Tدەڵێت " چەمیك 'ئایدە ' ڕێچکەیەیك
ي
تن
فرۆش� و کڕین"ل22.
تا دەیگەیەنێتە پرۆسەی

ف
پێکهاتەیچەمکەکا�'ئایدهAIDA

ڵ
ئەم چەمکە کورتکراوەی چوار چەمیك ترە بە�م لە سەرچاوەکاندا هەر بە م کورتکراوەیە باس دەکرێت ئەو چوار چەمکەش:
سەرنج دان و وریاکردنەوە Attwntion or Awarnes
 2016,Ernani Hبــەم شــێوە پێناســەی ئــەم چەمکــە ی کــرد 'توانــای ڕاکێشـ نـا� بەکاربــەر یــان کڕیــارە" ئەڵێت'بازاڕگــەر یــان ڕیــکام کار دەبێــت
ـەرن� کڕیــار ڕاکێشــێت"ل.13.
زانیاریــەک دروســت کات و بیــدات کــە سـ ج
,2001 Kotler & Amstrongل16.بەم شێوە لەم چەمکە دەڕوانن'کە سەرنج دان یاخوود وریاکردنەوە
ڵ
کا�یــە بایـ ن
ـە� هەیــە بــۆی  .باوەرپێکـراو بێــت .واتــە
لــە ڕیــکام پێویســتە  3شـ تـى تێدابێــت لەوانــە-1 :مانــاداری واتــە مانایــەک بــدات بــە کڕیــار کــە ئــەو
ڵ
الی کڕیــار ڕەگــەزی ســەرنجەکە باوەڕپێکراوبێــت -3جیاوازبێــت کــە دەڵـ ي ن
ـ� باشـ تـرە بــۆ پەیامیــیك ڕیــکایم جیاوازبێــت نــەک شــکێنەری کا�ی بەرامبــەر
بێــت.
 -2بایەخ

Interst

ن
بایە� بەکاربەر بە تیشک خستنە
 2012 ,Jerome M. Juskaئەڵێت ئەم چەمکە یان ڕەگەزە لە ڕیکامدا بریتیە لە توانای بەرزکردنەوەی
ڵ
ن
انجەکا� ئەم کا�یە بۆ ئەو"ل20.
سەر سوودو قاز
ژ
بەخ� سەرنج
میدیا� زانیاری
 2016 ,Ernani.Hدەڵێت "دوای ئەوەی ڕیکامکار پەیامێیك
ي
ڵ
ن
ـا� دوەمــەوە کــە ئەویــش ڕاوەسـ ن
ـتا� خوێنــەر یاخــوود وەرگــرە لــە وەرگرتـ نـى زانیــاری لەســەر ئــەو کا�یــە
ڕاکێــش دادەڕێژێــت . ،پێویســتە بچێتــە قؤنـ
ن
ـوودوبایە� خــۆی تیدابدۆزیتــەوە ".ل51.
بەشــێوەیەک سـ
ڵ
 1992 ,H. Assaelبــەم شــێوە بــاىس ئــەم چەمکــە دەکات کــە" بەشــێوەیەک دەبێــت بایـ ن
ـە� ئــەو کا� بــۆ بەکاربــەر پیشــان بدەیــت کــە بیبــات بــەرەوە
ن
بابـ ت
ـتەکا� ئــەوە" ل60.
ـە� تایبــەت بــە خواسـ
ڵ
ن
پێداویستیەکا� بەکاربەرە وەک
-3ڕەغبەت  Desireئەم ڕەگەزە یاخوود چەمکە وە�یم خواست و
گ
 1992, H. Assaelباىس گرنیك ئەم رەگەزە دەکات لە ڕیکامسازیدا و دەڵێت دەبێت ڕیکامکار زۆر
ڵ
ن
ن
�
پێدا� ت
تن
گەیش� بە خواستەکانیان. ".ال89
خرا بگاتە ئامانج و تارگێت،بە
پرسیارەکا� بەکاربەر و
باشرین وە�م بۆ
ي
ت
پێویسى بەو,
 ,2017Jerome M. Juskaدەڵێت" ئەم چەمکە دەبێت کڕیار بگەیەنەتە قەناعەت کە
ڵ
ن
کا� هەیە.کە گر ت
هەنگاوەکا� تری کۆمینیکەیشن لەگەڵ بەکاربەر".ال24.
انرین هەنگاوە لەناو

 -4کردار Action

ن
ئەم چەمکە دوا قۆنا� کۆمینیکەیشنە لەنێوان ڕیکام و بەکاربەر کە دەبێت 1992, H. Assael
ن
دەڵئــت' ئــەم دوا قۆنــا� کۆمینیکەیشــنەکەیە دەبێــت بیگەیەنیتــە بریــاری کریــن ئەگــەر ڕیکامەکــە ســەرکەوتووبوو ،هــەر دەڵێــت " ئەمــە دەبێــت
ئیـ تـر پێـ ژـ�ەوی کریــار بــکات بــەرەوە کڕیــن " ل24.
وەلەالیــەیك تــروە ,Ernani H 2016بــەم شــێوە بــاىس ئــەم کۆتــا هەنــگاوەی ڕیــکام دەکات کــە بریتیــە" ڕاســتەوخۆ بردنــە نــاو بریــاری بەکاربــەرە بــە
ن
پێدا� زنیاری تەواو لە نرخ و خزمەتگوزاریەکان و ن
ن
ن
گەیشتى بەکاربەر بۆ بەرهەمەکە"ل46.
ئاسا� بۆ بە ئاسان
دا� زانیاری پەیوەندی کردن و کار
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کاریگەریچەم�"ئایده"؛کاریگەریلەسەرڕهفتاریبەکاربەر

ـرد� متمانــە الی بەکاربــەرو هەڵـ ژـر ن
ـرد� چەمــیك 'ئایــدە" لــە ڕیــکام کردنــدا دەبێتــە هــۆی زیادکـ ن
 Li dan,Yu,2013دەڵێــت ڕەچاوکـ ن
رد� بەکاربــەری
ج
مەبەست لەالیەن ڕیکامکارەوە  ،لەالیەیك ترەوە دەڵێت " چەمیك 'ئایدە' کە ڕەچاودەکرێت لە ڕیکامسازیدا دەبێتە هۆی دۆزینەوەی بەکاربەری
ڕاستەقینە"
Mackey ,2005باىس کاریەری ئەم چەمکە دەکات بۆ ڕیکامکار و بۆ بەکاربەر دەڵێت
ـ� بــە بەکاربــەرو متمانــە دروســت کردنــە الی وگەیانـ ن
" ئامانــج لــە م چەمکــە بــۆ ڕیکامــکار گەیشـ ت ن
ـد� بــە بڕیــاری کڕیــن بــۆ بەکاربەریــش ڕاکێشـ نـا�
ســەرنج و دۆزینــەوەی بایــەخ و ڕەغبــەت و بریــار پێدانیـ ت
ـە�" ل51.
ن
ن
ڕەگەزەکا� ئەم چەمکەوە لە ڕیکامسازیدا  2016,Ernani Hدەڵێت
بەکارهێنا�
لەبارەی کاریگەری
ڵ
ت
ن
ي� ن
ـەزەکا� 'ئایــدە' وەک مۆدیلێــیك ســەرکەوتوو تــا�
بەهرتربکــەن بــە بەکارهێنـ نـا� ڕەگـ
"کۆمپانیــاکان و خــاوەن کا�کان دەتوانــن پرۆســەی بازارگەریــان
ک ـراوەی ریــکام ســازی "ل52.
 2001 ,Kotler & Amstrongئەڵێــت" چەمــیك 'ئایــدە" بەکارهینــان لــە ڕیــکام کردنــدا ڕاســتەوخۆو ناڕاســتەوخۆ کاریگــەری دەکاتــە ســەر بەکاربــەر
بــۆ بریــاردان لەســەر کریــن ".ل22.

ف
ف
ش
بەیسدووهم:الیە�مەیدا�

ف
ف
ئامادهکرد�فۆرىمڕاپریسودابەشکرد�خستنەڕوویئەنجامەکانوشیکردنەوهیان-دهرهنجام

-پێشنیار

ف
ف
ئامادهکرد�فۆرىمڕاپریسودابەشکرد�

ن ڵ
ن
ن
پاش وەر ن
ـەربەخۆ�
ـیۆ� با�ی سـ
کارمەندا� کۆمسـ
کرد�  60فۆڕم بەســەر
گرتى کۆتا شــێوەی فۆڕیم ڕاپرســیەکە کە لە پاشــکۆدا دانراوە و دابەش
ي
هەڵراردنـ ن
جژ
ـەکا� کوردســتان لەبــەر ئــەوەی کــە پێــک هاتــەی جیــاوازن لــە تەمــەن و ئاسـ تـى خوێنــدەواری و پســپۆڕی و ڕەگــەز و نوێنــەری پــارت و چینــە

هەڵر ن
ن
جیاوازەکا� کۆمەڵگەن و ج ژ
ارد� ئەمانە بە مەبەست کە تاڕادەیەک نموونەی کۆمەڵگەی هەرێیم کوردستانن ،کەتەنها  56فۆرم گەراوەتەوە
ڵ
وە�مـ ن
وەردەگرێــت  17 ،هــەر ســەیری ڕیــکام نــاکات و  5تــا ڕادەیــەک کەواتــە کار لەســەر
 4 ،لــە فۆرمــەکان بــە ســپیە واتــە 52
ـەکا� ناکرێــت ،تەنهــا
ي
ڵ
ڵ
ڵ
 30فۆڕمیــان وە�م دراوەتــەوە بــە بــە� کــە ســەیری ڕیــکام دەکــەن و کەلــەڕووی زانســتیەوە  35فــۆڕم کاری لەســەر دەکرێــت وە�مەکانیــان کاری
لەســەر دەکرێــت .
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خستنەڕوویئەنجامەکانوشیکردنەوهیان
ڵ
ن
کرد� ژمارەی وە�م و ڕێژەی سەدی بە ي �پى تەمەن
-1دابەش

خشتەی()1

دەرەنجــایم ئــەم خشــتەیە دەری دەخــات بۆمــان تەمـ ن
ن
ـەرچاوەکا�
ـە� تێک ـڕای مشــتەی توێژینەوەکــە لەســەرووی  20ســاڵیەوەیە ،کــە بــە پـ ي �ـى سـ
ـە� کــە ژمــارەی زۆری مشــتەی تویژینەوەکــە لەســەرووی تەمـ ن
کاریگــەری میدیــای و پســپۆڕ نا� بــواری کاریگــەری میدیــا تەمەنێــیك گونجــاوە بەتایبـ ت
ـە�
 30ســاڵیەوەیە کــە ڕیــژەی ، %30.357ئەمــەش بــە پـ ي �ـى زانسـ تـى تویژینــەوە خەڵکانێــیك گونجــاون بــۆ وەرگرتـ نـى بریارەکانیــان بــە هەنــد وکار لەســەر
کـ ن
ت�
دەدا�.
ـرد�  ،جگــە لــەوەش ئاسـ تـى جیــاوازی تەمــەن ،نموونــەی کۆمەڵگەکەمــان بــە گشــت تــا ڕادەیــەک
ڵ
ژمارەی وە�م و ڕێژەی سەدی بە ي �پى ڕەگەز

خشتەی()2

ن
گراوە ژمارەی ڕەگەزی ي�نری زۆرترە کە ڕێژەی
ئەم فەرمانگەیە کە کارمەندەکا� بە نموونەی توێژینەوەکە وەر ي
67.857%
مشــتەی تویژینەوەکەیــە و لەبــەر ئــەوەی ڕەگــەزی مێــش بــە ڕێژەيهــیك بــاش بەشــداربوون ئەمــە بنەمایــەیك زانسـ تـى دەدات پێمــان بــۆ دەرەنجــایم
تویژینەوەکە،چونکــە ڕیــکام بــۆ هــەردوو ڕەگــەزە  ،وە زۆربــەی ي� ن
خرانەکانیــش وەک رسوشـ تـى کۆمەڵگــەی کــوردی بریــاری خــەرج کــردن الی ڕەگــەزی
نـ �ـرە کەواتــە زۆری بـ ن
ـوو� ڕەگــەزی نـ ي�ـر لــە مشــتەی تویژەوەکەمــان
ي
ي� ن
بەهری دەدات بە دەرەنجامەکان.
ڵ
ت
ئاسى خوێندەواری
ژمارەی وە�م و ڕێژەی سەدی بە ي �پى

خشتەی()3
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ئاسـ تـى خوێنــدەواری وەک باکگراوندێــیك کلتــوری گرنگــە بــۆ ئــەوەی وەرگــر چ مانایــەک دەدات بــە پەیامــە میدیــای و ڕیکامیــەکان و کاریگــەری دەبێــت
ن
ين
دەبین�
ـداربووا� ڕاپرىس توێژینەوەکە بکەین
لە ســەر جۆرو ئاسـ تـى ئەو کاریگەریەی میدیا دەیکات لەســەر وەرگر ،ئەگەر ســەیری بڕوانامەی بەشـ
ن
ـەکا� بڕوانامــەی لــە خوێننـ ن
ـتەکا� خوێنــدن و پلـ ن
ن
ـد� بـ ڵـا�وە تــا ســەرەتا� تێدایــە کــە ئەمــە نموونەیــەیك بـ ژ
ـتەکا� خوێنــدن و
ـاىس هەمــوو ئاسـ
هەمــوو ئاسـ
ي
ن
ـۆ� و بەکالۆریۆســە کــە رێــژەی
بڕوانامەیــە لــە کۆمەڵگــەدا ،وەبەرزتریــن بڕوانامــە کــە بەرزتریــن ڕێــژەی بەشــداربوانە خوێنــد� زانکـ ي
ن
بڕوانامەکا� تر  ،واتە زۆرینەی ژمارەی بەشداربووان071.66%
دوای ئەو دبلۆم ڕێژەی بەرزی هێناوە بەدوایدا
دەرچــووی زانکــۆی و هەڵگــری بڕوانامــەی دبلۆمــن کــە ئەمــە واتــای بــەرزی ئاسـ تـى هۆشــیاری تێگەیشـ ن
ـتى مشــتەی توێژینەوەکەمــان پ �
� دەڵێــت لــە
ڵ
ن
ـیارەکا� تویژینەوەکــە.
تێگەیشــتنیان لــە پەیامــە ڕیکامیــەکان و مانــادان پێییــان و وە�م دانــەوەی پرسـ

خشتەی()4
ن
تەلەفزیۆ� دەکەیت
سەبارەت بە وەی سەیری ڕیکایم

دەرەنجــایم ئــەم خشــتەیە پێمــان دەڵێــت و ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات کــە ڕیــکام هێشــتا بەئاســتێیك بــەرز ســەیرناکرێت و ڕاســتە کــە بەرزتریــن ڕێژەیــە
ڵ
�
ـوا� داوەتــەوە کــە هــەر ســەیری ڕیــکام نــاکات  57.692%کــە
بــە�م نیــوەی ئــەو ڕێژەیــە بــە نەخـ يـر جـ ج
ڵ
ڵ
وە�مـ ن
دەدا� کــە پێویســتە لــە هــۆکاری ســەریر نەکـ ن
ت�
کــە ئەمــە جگــە لــەوەی کاریگــەری هەبــوو لەســەر
ـرد�
ـەکا� توێژینەوەکــە بــە�م ئەوەشــمان
ڕیکامیــش لێکۆڵینــەوە و توێژینــەوە بکرێــت.
ن
ن
هێنەرەکا� چەمیك 'ئایدە' لە ڕیکایم تەلەفزیۆنیە کوردیەکندا
بوو� ڕەگەزە پێک
تایبەت بە
پ :یەکەم  :تایبەت بە ڕەگەزی یەکەم 'سەرنج'

خشتەی()5
کام لەم ڕەگەزانە لە ڕیکایم تەلەفزیۆنیەکاندا سەرنجت ڕادەکێشێت ؟

اکێشا� وەرگر لە ت
ن
کا� ڕیکامکردندا ئەو کەسەی ڕیکامەکە دەکات
لە ناو ئەو ڕەگەزانەی کە هۆکارن بۆ سەرنج ڕ
ت
ئاسى
کە کارەکتەری بەکارهاتووی ڕیکامەکەیە و بەرزترین ڕێژەی بەدەست هێناوە کە
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بەدوای ئەودا دەنگ کە ڕێژەی 34.285%

ن ڵ
کرد� کا�کەیە ،ئەمە ئەوەمان پێدەڵیت کە ڕیکامەکان سەر20%
وهەریەک لە وشە بەکارهاتوو و شێوازی وەسف
سەرن� بەکاربەر ڕابکێشن بۆ خۆیان .
کەوتوو نەبوون لە تەوزیف کردن ئەو ڕەگەزانەی لە ڕیکام سازیدا تاکو
ج
پ دووەم :تایبەت بە ڕەگەزی 'بایەخ'

خشتەی()6
دۆزینەوەی بایەخ و بەرژەوەندی خۆت لە ڕیکامە تەلەفزیۆنیەکاندا

ئــەم ڕێژەیــەی ئــەم نەخشــەیە پێمــان دەڵێــت کــە لــەڕووی دۆزینــەوەی بایـ ن
ـە� بەکاربــەر لــە پەیامــە ڕیکامیەکانــدا ڕێــژەی زۆرینــەی نەخـ ي�ـرەو هــەردوو
ڵ
ـە� و هەندێــک جــار ت
کەمریـ ن ن
وە�یم بـ ڵ �
ـ� ،واتــە دووری پەیامــە ڕیکامیەکانمــان بــۆ دەردەخــات لــە 60%
ن
بایە� بەکاربەر.
دۆزینەوەی

خشتەی()7

ڵ
کا�یەک نمایش دەکەن پێویستە بۆ ن
ژیا� من
-ڕیکامە تەلەفزیۆنیەکان

ڵ
ڵ
دووری ئەو کا�یانەی کە ڕیکایم بۆ دەکرێت لە تەلەفزیۆنیەکاندا لە وە�یم ئەم پرسیارەی کە بەکاربەرەکان بە ڕێژەی
ڵ
ن
�
کەبەرزترین ڕێژەیە
پێویستیەکا� خۆیدا نایبینیتەوە 65.714%
نەخرەو بەکاربەر ئەو کا�یانەی ڕیکایم بۆ دەکرێت لە
ي

خشتەی()8
ت
ن
داها� من
گرفان و
نرخەکا� گونجاون لەگەل ي

ڵ
ڵ
لەڕەگەزەکا� سەرنج راکێشان و ن
ن
کا� لەگەڵ بارودخ و گر ن
ن
گونجا� ن
فا� بەکاربەر یەکێکە
نر�
بوو� وە�م الی بەکاربەران کە ڕێژەی
ي
65.714%
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�
بەنەخر جواب دراوەتەوە بەدوای ئەودا ڵ �
بە� ڕێژەی دووەمە کە ڕێژەیەیك زۆر کەمە
ي
ت
کەمرین رێژەی هەندێک جارە 20%
و

خشتەی()9

ت ڵ
ت
ي� ن
دەگونج�
خواسى مندا
کواڵیى کا�کە گرنگن و لەگەڵ

ن ڵ
ن
ت
ت
ـتگۆ� ڕیــکام متمانــە دروســت
کواڵیــى یەکێکــە لــەو بابەتانــەی کــە بەکاربــەر ڕادەکێشــێت بــۆ کڕیــى کا�  ،تەوزیــف کــرد� بەهــای کواڵیــى و ڕاسـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
دەکات الی بەکاربــەر بــۆ کڕیـ نـى کا� ،لــە وە�یم ئــەم پرســیارەوە ئــەم خشــتەیەدا پێمــان دەڵێــت کــە کواڵیـ تـى کا�کان بونەتــە گرفــت لەبــەردەم توانــای
ڵ
ڵ
ت
نزمریــن ڕێــژە بـ ڵ �
ـە� و هەندێــک جــار پلــەی مــام
ڕاکێشـ نـا� بەکاربــەر بــۆ کا�کان و متمانــە دروســت کردنیــان ،ئەوەتــا بەرزتریــن ڕێــژەی وە�مــەکان
ڵ
ڵ
ناوەنــدی بــە دەســت هێنــاوە بــە�م جیــاازی نێــوان بــە� و نەخـ ي�ـر بــە 60%
ڕێژەیەیك زۆر بەرزە.

خشتەی()10
نن
بەکاریدێ� لە ڕیکامەکەدا نزیکن لە خواست و سایکۆلۆژیای منەوە
-ئەو وشانەی

زمـ نـا� ڕیــکام وەک چــۆن زمـ نـا� میدیــای بــە گشــت گرنگــە تاکــو نزیــیك لــە ســایکۆلۆژیای وەرگــر دروســت کات زمـ نـا� ڕیــکام و ئــەو ووشــانەش کــە
ڵ
ڵ
بەکاردێــن لــە پەیامــە ڕیکامیەکــەدا گرنگــن بــۆ ڕاکێشــان و دۆزینــەوەی بایــەخ و ڕەغبـ ت
ـە�م داتـ ن
ـە� بەکاربــەر بــۆکریـ نـى کا�کان ،بـ
ـاکا� ئــەم خشــتەیە پێمــان
دەڵـ ي� ن
ـ� کــە دووری وشــەبەکارهاتوەکان لــە پەیامــە ڕیکامیەکانــدا زۆرە لــە خواسـ تـى بەکاربــەرەوە کــە نەخـ ي�ـر
و هەندێک جار پلەی دوەم و ڵ �
بە� ڕێژەیەیك یەکجار کەیم بەدەست هێناوە 57.142%.

خشتەی()11
ن
ت
خواسى منەوە
بەکاردەهێنرێن نزیکن لە حەزو
ئەو وێنانەی کە
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ڵ
ن
کرد� بڕیارو وە�م الی بەکاربەرو نزیک کردنەوە ي �لى  .دۆزینەوەی خواســت و
وێنە وەک وشــە و ناوەڕۆیك پەیام کاریگەری هەیە لەســەر دروســت
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
وە�مــەکان و داتـ ن
نزیــیك خــۆی لــە بەکارهێنـ نـا� کا�کــەوە  ،بــە�م بەداخــەوە
ـاکا� ئــەم خشــتەیە ئەوەمــان پێدەڵێــت کــە بەرزتریــن ئاسـ تـى وە�م نەخـ ي�ـرە
کە
ڵ
ت
کەبەرزترین ڕێژەیەو بەدوای ئەودا �
ئاسى62.857%
بە� و بەدوای ئەودا هەندێک جار کە هیچ کامیان نەگەشتونەتە
ڵ
ن
�
وێنەکا� ڕیکامەکە بۆ ئەوان نزیک نەبوون لە خواستیانەوە.
نیوەی ئەوانەی وە�میان بە
نەخرەو
ي
پ:سێهەم تایبەت بە ڕەگەزی 'ڕەغبەت'

ن ڵ
ت
نن
کڕیى کا�کە
دەجوڵی� بۆ
ڕەغبە� من
-پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن کە

خشتەی()12

ڵ
ڵ
ـوا� جگــە لــە دروســت کـ ن
ـد� ڕەغبــەت لەســەرووی پێداویســتیەوەیە  ،کاتێــک پەیامێــیك ڕیــکایم تـ ن
جو�نـ ن
ـرد� هەسـ تـى پێداویسـ تـى بــوون بــۆ کا�یــەک
واشــت لێبــکات کــە ســوودێیك زیاتــری دەســت دەکەوێــت و لەگــەڵ ڕەغبـ ت
ـە� ئــەو کەســەدا بدوێــت کــە زۆرجــار شــاراوەیە ڕەغبــەت لــە ســایکۆلۆژیای
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـد� ڕەغبـ ت
جو�نـ ن
مرۆڤەکنــدا ،بــە�م دووبــارە وەک ڕەگـ
ـە� پلــەی یەکەمــە کــە
ـەزەکا� تــر وە�یم نەخـ ي�ـر الی بەکاربــەر لــە
65.714%

ڵ
ن ڵ
ت
ت
نن
وە�یم ڵ �
کەمرین ڕێژەی بەدەست
بە�
بجوڵی� و
کڕیى کا�کان
ڕەغبە� بەکاربەر بۆ
واتە پەیامە ڕیکامیەکان نەیان توانیوە

هێناوە کە ڕیژەی
ڵ
و هەندیک جاریش هەرچەندە پلەی دوەمە بە�م زۆر نزمە ئاستەکەی و جێگای دڵخۆشکەر نیە 14.285%.

خشتەی()13

ڵ
ڵ
وە�یم ژ
بەىس زۆری پرسیارەکانم لەسەر کا�کان دەدەنەوە
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن کە

ڵ
ن
ـیارەکا� بەکاربــەر
لــە زانسـ تـى ڕیــکام ســازیدا دەڵێــت دەبێــت کۆمینیکەیشــن هێنــدە هەبێــت لــە نێــوان پەیــایم ڕیــکایم و وەرگــردا تاکــو وە�یم پرسـ
ڵ
ڵ
ڵ
وە�مـ ن
لەســەر کا�کــە بداتــەوە  ،بــە�م داتــاکان و
ـەکا� ئــەم پرســیارە لــە مشــتەی توێژینەوەکــە پێمــان دەڵێــت کەبەرزتریــن ڕیــژەی
ڵ� ڵ
�
بە� وە�یم داوتەوە کە 71.428%
نەخرەو ڕێژەیەیك یەکجار نزم بە
ي
ڵ
ن
پرسیارەکا� بەکاربەری نەداوەتەوە 5.714%.
کە پێمان دەڵێت پەیامە ڕیکامیەکان کە وە�یم هیج لە
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خشتەی()14
ن
� بە ج �
خواستەکا� من ج �
� دەبێت
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن کە

ن
� دەکات لــەوەی کــە دەیەوێــت ،وەرگــر زۆر ئاسـ ت
� بــە ج �
ـتەکا� وەرگــر ج �
ـانر دەتوانێــت بڕیــار بــدات و بچێــت بــەرەو
کاتێــک پەیامێــیك ڕیــکایم خواسـ
ڵ
ن ڵ
ڵ
کا�کــەو دوو دڵیـ ن
ـە� کـ ن
� بـ ج �
وە�یم نەخـ ي�ـر لــە ج �
کڕیــى
ـەکا� نەمێنێــت ،بــە�م بەداخــەوە
ـرد� خواسـ تـى مشــتەی تویژینەوەکــە
ڵ
وە�یم ڵ �
بە� و هەندێک جار کە
زۆرترین پلەی بەدەست هێناوە لە پێش
دوای ئەویش هەندێک جار کە ڕێژەی دوەمەو هەرچەندە دڵخۆش کەرنیە کە ڕێژەی 65.714%
ت
کەمرینیش ڵ �
بە� یە کە 22.857%
کە ڕێژەیەیك یەکجار کەمە 11.428%

خشتەی()15

ڵ
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن کە گونجاوی کا�کە بۆ خۆیم تێددادەبینمەوە

ڵ
ڵ
گرنگــە ڕیــکام کــردن بــۆ ئەوشــتانەی کــە لەگــەڵ کلتــورو پێداویسـ تـى و حــەزی بەکاربــەردا بگونجێــت ،زۆر جــار ڕیــکام بــۆ کا�یــەک دەکرێــت کــە کا�کــە
ڵ
گرفــان و ســایکۆلۆژیای بەکاربــەردا ،بۆیــە بەکاربــەر نــەک بــەرەوکڕیـ نـى ئــەوکا�یــە نــاڕوات بەڵکــو خــۆی نامــۆ
خــۆی گونجــاو نیــە لەگــەڵ کلتــورو خولیــاو ي
آڵ
ڵ
 .ئەوەیــە داتـ ن
ـاکا� ئــەم خشــتەیە پێمــان دەڵێــت کــە ت
نزمریــن ئاسـ تـى وە�م بەڵێیــە
دەبینێــت بەرامبــەر ئــەو کا�و ڕیکامــە
�
و بەرزترین ئاست
نەخرە 8.571%.
ي

خشتەی()16

ن ڵ
کریى کا�کە زیاتر دەکات
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن کە ئارەزووم بۆ

ڵ
ڵ
ڵ
هـ ي� نـری ڕیــکام لەوەدایــە کــە کڕیــار پێداویسـ تـى نەبێــت بــە کا�یــەک پەیامــە ڕیکامیەکــە بەشــێوەیەک بێــت حــەزی بــۆ کڕیـ نـى کا�کــە زیــادکات بــە�م
ڵ
ـ� کــە ڕیــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان بەڕێژەیــەیك زۆر کــەم توانیویـ ت
داتـ ن
ـەوە�یم بەکاربەرەکانــدا ئەوەمــان پێدەڵـ ي ن
ـە� ئــەو حــەزە
ـاکا� ئــەم خشــتەیە لـ
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ڵ
الی بەکاربــەر دروســت کات و بەرزتریــن ڕێــژەی وە�مــەکان نەخـ ي�ـرە و کــە ڕێــژەی
و ڵ�
بە� تەنها ڕێژەی 57.142%
ن
انیى تونای ز ت
کە دڵخۆشکەر نیە بۆ ز ن
بوو� ڕیکایم تەلەفزیۆنە کوردیەکان 27.714%
انسى
ن
ڕەگەزی'بڕیاردا� کڕین'
پ -5تایبەت بە

خشتەی()17
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیکن یارمەتیم دەدەن بۆ بڕیاردان لەسەر کڕین

ڵ
ن
پەیایم ڕیکایم تەنها بەسەرنج ڕاکێشان و بە گوێدا
دادا� زانیاری ناتوانێت بگاتە وە�م الی بەکاربەر بەڵکو دەبێت هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ کریار
ڵ
ڵ
ن
ن
بەوە�م دانەوەی پرســیارەکان و نەهێشـ ن
ـتى دڵەڕ �
بڕوات هاوکاری بکات
دوودڵیەکا� کڕیار ،ئەوەی لە وە�
اویك و
مەکا� مشــتەی توێژینەوەکەدایە
ن
گەیاند� بەکاربەر بۆ بڕیاردان زۆرترین
کە لەم خشتەدا خراوەتە ڕوو،پەیامە ڕیکامیەکان هاوکار نەبوون بۆ
ڵ
�
نەخرەو ڵ �
بە� تەنها68.571%
وە�یم
ي
ت
کەمرین ڕێژەیە 11.428%
و هەندێک جاریش

خشتەی()18
ن
هەنگاوەکا� بڕیاردان
پەیامە ڕیکامیەکان بەشێوەیەکن بە جێم ناهیڵن تا دەمگەیەنە

ن
پرینسیى 'ئایدە' بە شێوەیەک کاریگەر دەبن کە یەک دوای یەک کریار بە جێنەهێڵن تاکو دەگاتە هەنگاوی بڕیاردان لە 'سەرنج'ەوە
هەنگاوەکا�
پ
ڵ
ـە� دەهێڵــن لــە نیــوەداو زانیاریـ ن
ـەکا� پ �
بیگــرە تــا دوا هەنــگاو کــە بڕیــار دانــە ،کێشــەی زۆرینــەی پەیامــە ڕیکامیــەکان ئــەوەی کــە وەرگــر بـ ج �
� دەدەن بــە�م
ڵ
ن ڵ
کا�کــەی بــۆ ئاســان ناکەن.ئــەوەی لــە داتـ ن
وە�مـ ن
نایگەیەنــە بڕیــار و ڕێـ ن
ـگاکا� گەیشـ ت ن
ـاکا� ئــەو خشــتەی ســەرەوەدایە زۆر ئاســتێیك نزمــە
ـ� بــە کڕیــى
ـەکا�
ڵ
ڵ
ڵ
ت
بــە� کــە مشــتەی توێژینەوەکــە وە�میــان داوەتــەوە کــە بــە
کەمریــن ڕێــژەی وە�مــە کــە
ڵ
ڵ
ڵ
�
%8.571وەبەرزترین رێژەی وە�م
نەخرە کە دوای ئەویش هەندێک جارە کە ئەویش بە جیاوازیەیك زۆر جیاوازە لە وە�یم بە� 74.285%
ي
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خشتەی()19
پەیامە ریکامیەکان بەشێوەیەکن کە یەکام دەکەنەوە لەسەر بڕیاری کڕین

ڵ
ڵ
ڵ
ســایکۆلۆژیای مارکێتـ ي ن
ـ� دەڵێــت مــرۆڤ چەنــد کا�ی بــەدڵ بێــت کــە دێتەســەر بریــاری کڕیــن دوود� ڕوی تێــدەکات بــە�م هـ ي� نـری پەیامــە ڕیکامیــەکان
ڵ
ـە� یەکاکردنــەوەو بریــار ن
ـوو� وا دەکات کــە کڕیــار ڕزگار کات لــەو دوو دڵیــە و یارمـ ت
لــە ئاســت زانسـ تـى بـ ن
دا� بدات.ئەویــش بــەوە�م دانــەوەی

ڵ
ڵ
ڵ
وە�مـ ن
پرســیارەکان و گەرەنـ تـى پێـ ن
ـدا� تاڕادەیــەک چ لــە کواڵیـ تـى ،چ لــە ســوودو نـ ن
ـە�م ئــەوەی دەیبینـ ي ن
ـ� لــە
ـەکا� ئــەم خشــتەیەی ســەرەوە
ـر� کا�کــە .بـ
ڵ
،وە�یم مشــتەی توێژینەوەکــە بــۆ پەیــایم ریــکایم تەلەفزیۆنیەکوردیــەکان بەرزتریــن ڕێــژەی کــە
ڵ
ن
�
�
مەکا� هەریەک لە ڵ �
بە� و
نەخرەو وە�
نەخر لە ئاستێیك یەکجار نزمدایە 80% .
ي
ي

خشتەی()19

ڵ
ن
تن
تن
خس� بەکا�کەم بۆ ئاسان دەکات
گەیش� و دەست
ڕێگاکا�
پەیامە ڕیکامیەکان بە شێوەیەکن کە

ڵ
ن ڵ
کا� نیــە بەڵکــو دەبێــت ڕێـ ن
ڕیــکام تەنهــا ن
ـگاکا� گەیشـ ت ن
ـ� بــە کا�کــە و شــوێن و پەیوەنــدی کــردن ئاســان کات بــۆ کڕیــار
دا� زانیــاری و نمایــش کــرد�
ڵ
ڵ
ڵ
ن
وە�مـ ن
وئەگینــا کڕیــار دەکرێــت پەشــیمان بێتــەوە بــە بینیـ نـى ڕیکامێــیك تــر .بــە�م
ـیارەکا�
ـەکا� ئــەم خشــتەیە هەرچەنــدە بــە بــەراورد بــە وە�یم پرسـ
ڵ
ڵ
ڵ
ـە� ئاســتێیك بـ ژ
ســەرەوە بـ
ـاىس هەیــە بــە�م زۆرتریــن وە�م هــەر نەخـ ي�ـرە کــە بەرزتریــن ڕێژەیــە
ڵ
ڵ
ن
تن
گەیش� بەکا�کە ،وە�یم بەڵییش54.285%
ئاسا� بۆ کڕیار بکەن بۆ
واتە پەیامە ڕیکامیەکان کەم توانیویانە کار
پلەی دوەمەو دوای ئەو هەندێک جار31.428% .

خشتەی()20

ن ڵ
�
کریى کا�کان ناهیڵێت
دڵەڕویك و دوو دڵیم لەسەر
پەیامە ڕیکامیەکان بە شێوەیەکن کە

ڵ
ڵ
دوود� کریــار لــە ت
کا�یــەیك بـ ژ
ـاىس کریــوە یــان نــا لــە ســایکۆلۆژیای
کا� بریــاردان بــۆ کریــن و دوای کڕینیــش کــە ئایــا
وەک لەســەرەوەش باســمان کــرد
ڵ
دوود� لــەوەی کــە ج ژ
هەڵراردنەکــەی
مارکیتینــدا باســکراوەو دەڵێــت ڕیــکام دەبێــت ئــەو دوودڵیــەی کڕیــارکــەم کاتــەوە چ بــۆ بریــار دان چ دوای کریــن لــە
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ڵ
ڵ
� دەڵـ ي ن
وە�مەکـ نـى مشــتەی تویژینەوەکــە و خشــتەکەی ســەرەوە ئەوەمــان پ �
بــا ش بــوە یــان نا.بــە�م
ـ� کــە نەخـ ي�ـر بەرزتریــن ڕێــژەی هەیــە ،واتــە پەیامــە
ڕیکامیــەکان نەیانتوانیــوە ئــەو دوودڵیــە نەهێڵــن
ڵ
ڵآ
�
ت
،وە�یم ڵ �
بە� و هەندێک جار زۆر زۆر کەم و نزمە 85.714%
ئاسى وە�مەکانە کە
بەرزترین
نەخرە
ي

دهرهنجام

ڵ
-1ســەیری کـ ن
ـ� بڵـ ي� ن
وە�یم مشــتەی توێژینەوەکــە دەتوانـ ي ن
ـ� نیــوە بــە نیوەیــە لــە کــۆی  60فــۆڕم کــە دابــەش کـراوە 35
ـرد� ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان لــە
ڵ
ڵ
ڵ
ـە� بــۆ پرســیاری ئایــا ســەیری ڕیــکایم تەلەفزیـ ن
بە�،ئەمــە ئەومــان پ �
وە�م دراوەتــەوە بــە ڵ �
� دەڵێــت کــە وەرگــر
ـۆ� دەکەیــت؟
لــەو فۆڕمانــە بــە وە�یم بـ
ڵ
و کڕیــاری کــورد هێشــتا بایــەخ و متمانــەی نیــە بــۆ ڕیــکام و لــەدەرەوەی ڕیــکام بــە ڕێــگای تــر دەگاتــە کا�کان.
-2لەبــارەی توانــای پەیامــە ڕیکامیــەکان بــۆ ســەرنج ڕاکێشـ نـا� کڕیــار لــەو ڕەگەزانــەی کــە پێویســتە لــە ڕیکامــدا هــۆکاری ســەرنج ڕاکێشـ نـا� وەرگــر بێــت

ن ڵ
ـفکرد� کا�کە،گرافیــک ،وشــەکان و ئــەو کەســەی کــە ڕیکامەکــە دەکات واتــە کارەکتەرەکــەی
کــە تویژینەوەکــە دەنــگ  ،ڕەنگ،وێنــە ،شــێوازی وەسـ
ڵ
ڵ
ن
ـداربووا�
کــردوە بــە پرســیار ،هیــج کامیــان ئاســتێیك باشــیان لــە وە�م نەهێنــاوە تەنانــەت کەســیان نەگەشــتونەتە ئاسـ تـى نیــوەی وە�یم بەشـ

ن
،ڕیکامەکا� تەلەفزیۆنیە کوردیەکان الوازن و یەکەم هەنگاوی ڕیکام کە کۆمینیکەیشن
ڕاپرسیەکە ،ئەمە ئەوەمان پێدەڵێت لە ڕەگەزی سەرنج
لەگــەڵ کڕیــار دروســت کات ســەرنج ڕاکێشـ ت
ـانیە�  ،کــە دەبینـ ي ن
ـ� لەمــەدا زۆر الوازە.
-3تایبــەت بــە ڕەگــەزی 'بایــەخ' کــە ڕیــکایم ســەرکەوتوو پێویســتە تەوزیـ نـ� بایــەخ و بەرژەوەنــدی و ســوود بــۆ کڕیــار بــکات لــە ڕیکامەکــەی بــۆ
ڵ
ڵ
کا�کانــدا ،کــۆی وە�یم ئــەو پرســیارانەی کــە لەدەوروبــەری ئــەوە کـراون کــە پەیــایم ڕیــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان چەنــد توانیویانــە بــە ڕێگەیــەک
ڵ
ڵ
لــە ڕێــگاکان بایـ ن
وە�یم بـ ڵ �
ـە� و هەندێــک جــار لــەو
ـە� کڕیــار بدۆزنــەوە لــە پەیامــە ڕیکامیەکەیانــدا ،هەمــوو وە�مــەکان بــە ڕێژەیــەیك بــەرز نەخـ ي�ـرن،

ئاســتەدا نیــە پشـ تـى پ �
� ببەسـ تـرێت.
ڵ
-4لــەڕووی دۆزینــەوەی ڕەغبـ ت
وە�مـ ن
ـە� کڕیــار کــە ڕەگــەزی ســێییەیم پرینسـ پـیى 'ئایدە'ەیــە بەهەمــان شــێوە لــە کــۆی
ـەکا� مشــتەی توێژینەوەکــە
ڵ
وە�یم نەخـ �ـر بەرزتریــن ڕێــژە بــوە بــۆ ئــەو پرســیارانەی لەدەوروبــەری ئەوەک ـراون کــە تاچەنــدە پەیامــە ڕیکامیــەکان توانیویانــە ڕەغبـ ت
ـە� بــۆ کڕیـ نـى
ي
ڵ
کا�یــەک زیــاد کــەن ،دەردەکەێــت کــە لــە تەوزیــف کـ ن
ـرد� ئــەم ڕەگــەزە زانستیەشــدا پەیــایم ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان زۆر زۆر الوازن .
 -4دوا هەنــگاوی ڕیــکام کــە دەبێــت کریــار بگەیەنێتــە بڕیــار دان و هــاوکاری بــکات بــۆ بریــار دان و کار ئاسـ نـا� بــۆ بــکات بــۆ یەکابونــەوە و گەیشـ ت ن
ـ� بــە

ڵ
ئاسـ نـا� بــە کا�کان ،لــە کــۆی هەمــوو ئــەو پرســیارانە کــە لەدەوروبــەری هــاوکاری کــردن بۆ'بڕیــاری کڕیــن' لــە مشــتەی تویژینەوەکــە کـراون هەموویــان
ـە� بریــار ن
بــە ڕێژەیــەیك بــەرز نەخـ �ـرن و واتــە پەیامــە ڕیکامیــەکان لــەم هەنگاوەشــدا بەشــێوەیەک بــە زانسـ تـى دروســت نەکـراون کــە یارمـ ت
دا� کڕیــن و
ي
یــەکا بوونــەوەی کڕیــار بــدەن.

پێشنیار

ـاکا� ڕیــکام ســازی پابەنــد بکرێــت بــە ڕەچــاو کـ ن
-1ڕیــکام بــە یاســا ڕێــک بخرێــت لــە هەرێــیم کوردســتاندا تاکــو کەنــاڵ و کۆمپانیـ ن
ـرد� بنەمــا زانســتیەکان
لــە ڕیــکام ســازی و نمایــش کـ ن
ـرد� پەیامــە ڕیکامیەکانــدا.

ـوو� پەیمانگایــەک بــۆ پێگەیانـ ن
ـد� هونــەری ڕیــکام ســازی لەناوەنــدە ئەکادیــیم و زانســتیەکاندا و بـ ن
-2گرنـ گـیك بدرێــت بــە خوێنـ ن
ـد� ڕیکامســازی
پرۆفیشــناڵ.
ن
ن
-3توێژینەوەی زیاتر بکرێت لەم بوارەدا تاکو هەموو الیەک هۆشیار بێتەوە لە ناز ت
کرد� .
بوو� پەیامە ڕیکامیەکان و کار بۆ چاک
انسى

الخالصة:

ن
ن
ـ� ،تحــاول التحقيــق ي� مســتوى توظيــف واســتخدام مفهــوم (آيــدە)  ،مــع معرفــة مــدى المــام القنــوات الكرديــة بهــذا
ـ� مسـ ي
هــذا البحــث وصـ ي
ت
ن
ـ� تظهــر مــدى علميــة وقيمــة النظــر اىل الدعايــة.
المفهــوم واســتخدامها ي� اوقــات الدعايــة .ومــن وجهــة اســتجابة الملتـ ي
ن
ن
ـ� مديريــة المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات واالســتفتاء ،النهــم
ـ� الســليمانية وعينــة البحــث ي
یه موظـ ي
يتكــون مجتمــع البحــث مــن موظـ ي
ين
الملتق� لمدينة السليمانية
اىس والحالة االجتماعية .من الممكن ان يمثلوا
يشكلون مجموعة مختلفة من حيث العمر والجنس و المستوى الدر ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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.اىل حــد معقــول

 وصــل البحــث اىل نتيجــة ان العنــارص االربعــة المشــكلة لمفهــوم (ايــدة) والـ ت يـى تعتـ جـر،بعــد اســتام االجابــات الـ ت يـى تمــت عــن طريــق اســتمارة االســتفتاء
ن
ـاىس لعلــم الداعيــة قــد تــم توظيفهــا ي� دعايــات القنــوات الكرديــة بشــكل ضئيــل
مبــدا اسـ ي
 سلوک المستهلک، المستهلک، السلوک،  االعان: مفاهیم
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