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ڵ
ف
ف
ڕۆ�پەیوهندیەگشتیەکانلەهاندا�فەرمانبەرا�کۆمپانیادا-کۆمپانیایدهبڵئەیبەنمونە
1
سازگارحهمه ی ف
ام�كریم
ڵ
ن
ن
�
عراق
 1به ژىس ڕاگهیاندن ،سكو� زانسته مرۆڤایهتیهكان ،زانكۆی سلێما� ،سلێما� ،ههرێیم كوردستان ،ي
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ن
ن
ين
موظ� ژ
ال�كة ،ژرسكة دبل اي نموذجا.
تحفر
دور العاقات العامة ي�
ي

المستلخص:

ً
ن
ن
ـد�
مــع تطــور الحضــارات االنســانیة تطــورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ن
ن
ت
ویه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ن
ن
ن
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ن
ن
ن
ي� ژرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.

هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذە البحــوث و التعريــف
ي ي
ي

الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ژ
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات
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Abstract:

With the development of human civilizations, relations have being developed a century after another,
and public relations placed their distinctive position, and they grew according to the growth of civilization until
today that have taken a "Independent administrative framework", which is defined as art and philosophy in the
shadows of its rules and norms were made it, especially in productive enterprises, for the purpose of increasing
the quantity and quality of production, and how to market it and present it to consumers.
This research about one of the major productive enterprises in the field of paper production named)double(
company, which has representation in Kurdistan and Iraq and specialized in paper production, this study to
identify the role of the public relation department in increasing production by motivating employees.
This research is the qualitative description type. In the first chapter, the methodology was shown, as a presentation of the research problem, and its importance, the insistence for such a research, and the definition of the
most important keywords.
In the second chapter, were discussed the scope and the extract some reviewed of the previous studies related
to this research.
In the third chapter, showed the aspect of the procedures and practical part and methods, which will extract
the sample from it, which was 62% of the total number of employees in the company. As for the fourth chapter,
it is devoted to analyzing the results and discussing them. As for the fifth and last chapters, the research concluded with a report of conclusions, recommendations and suggestions for later studies in this field.
Keywords: public relation, Motivation, Copmany, Employee activities

:پوختە

ن
ن
ـتانیەتەکا� مرۆڤایەتیــدا ســەدە لــە دوای ســەدە پەیوەندیيــەکان گەشــەی کــرد و پەیوەنديیــە گشــتیەکانیش
ـەکرد� شارسـ
لەگــەڵ گەشـ
�
 و هونــەرو فەلســەفە و ڕێســا و ڕەفتــار و بنەمــا و ئــەرک و ڕۆڵ و،ـری ســەربەخۆی وەرگرتــووە
 کــە چوارچێوەیــەیك کارگـ ي ڕ،جێگــەی خــۆی کــردەوە
گ
 ئــەوەش بەمەبەسـ تـى زیادکـ ن.
ن
ـرد� بەرهەمهێنــان لــە ڕووی
اوەکا� بەرهەمهێنانــدا
 بەتایبــەت لــە دامــەزر،بەرپرســیاری و کاریگــەری و گرنــیك خــۆی هەیــە
.چەندێـ تـى و چۆنیەتيیــەوە و ســاغکردنەوەیان لــە بــازاڕدا

ن
 کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە لــە کوردســتان و،ـەورەکا� بــواری بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەزى سـ پـى ک ـراوە
ئــەم توێژینــەوەی لەســەر یەکێــک لــە کۆمپانیــا گـ
ڵ
 مەبەسـ تـى زانیـ نـى رۆ� پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــە بــۆ جەمــاوەری نــاوەوە لەڕێگــەى،عـ ي�ـراق بەنــاوی کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز
هانـ ن
.ـدا� فەرمانبــەر نا� کۆمپانیــا بــۆ زیاتــر چاالكردنیــان و زۆری بەرهەمهێنــان

گ
 لــە بـ ژ، ئــەم توێژینەوەیــە وەسـ نـ� جۆریــە
 و گرنــیك و،ـەىس یەکەمــدا ڕێبــازى توێژینەوەکــەی تێــدا ڕونکراوەتــەوە وەکــو خســتنەڕووی کێشــەکە
 لەگــەڵ ناسـ ن،پێویسـ تـى ئــەم جۆرەتوێژینەوانــە
 لــە بـ ژ.ـاند� چەنــد زاراوەیەکــدا
ـەىس دووەمــدا چوارچێــوەی تیــۆری توێژینــەوە و هەندێــک لــە پوختــەی

ـەىس ســێيەمدا کــە الیـ ن
 هەروەهــا لــە بـ ژ،چەنــد توێژینەوەیــەیك پەیوەندیــدار باســکراوە
ی62 ـە� پراکتیــک و نمونــەى توێژینەوەکــە کــە نزیکــەی لــە ســەدا
) کۆکردنــەوەی داتــاکان لــە ڕێگــەی بەکارهێنـ نـا� شــێوازی زانسـ تـى کۆکردنــەوەی داتابــوە وەکــو ( فــۆڕیم ڕاپــرىس.ســەرجەم فەرمانبــەر نا� کۆمپانیاکەیــە
بـ ژ
.ـەىس چــوارەم خســتنەڕووی شــیکاری ئەنجامەکانــه لــە کۆتــا بەشــدا هەریەکــە لــە دەرئەنجــام و ڕاســپاردە و پێشــنیارەکان خراونەتــە ڕوو
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ن
هاندا� فەرمانبەران ،کۆمپانیا ،چاالیك فەرمانبەران.
کلیى وشەکان :پەیوەندیە گشتیەکان،

ش
بەیسیەکەم:ڕێبازىتوێژینەوه
یەکەم:کێشەیتوێژینەوه:

�
ن
ـراوە لــە بــەرەو
هەرێــیم کوردســتان بــە قۆناغێــیك پێشــکەوتى ئابووريــدا تێپەڕیــوە و لــە ڕێگەیــەوە چەندیــن کۆمپانیــا هاتــون و ڕۆڵیــان گـ ي ڕ
ن
ن
ن
بگرێت ،و پێویستە
پێشچو� ئەم هەرێمە ،ئەم ڕۆڵ و بەرەوپێشچونەی دامەزراوەکان ناکرێت پەیوەندی فەرمانبەرا� دامەزراوەکا� تێدا نادیدە ي
گ
گ
ڵ
ڕۆ� فەرمانبەران بۆ ئەوەی ســەرکەوتن و پێشکەشـ ن
ـکرد� خزمەتگوزاری کۆمپانیاکان بگەنە
شانبەشـ نـا� ڕۆڵ و گرنیك کۆمپانیاکان گرنیك بدرێت بە
ن
ت
بەدەستهێنا� ڕەزامەندی نێوخۆی کۆمپانیاکە وپاشان دەرەوەی کۆمپانیاکە ،وەکو بەکاربەران و بازاڕ و ئەوکۆمەڵگەیەی بەرهەمەکەی تێدا
ئاسى
گ
ســاغ دەکرێتــەوە .لـ ي�ـرەدا لــە ڕێگــەی ئــەم پرســیارەوە پێویسـ تـى وگرنــیك ئــەم توێژینەوەیــە دەخەینــە روو " ئایــا پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــەوکۆمپانیایانــەی
ڵ
کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە ،بــۆ نمونــە دەبــڵ ئــەی ،توانیوێـ تـى ڕۆ� هەبێــت لــە بەرزکردنــەوەی ئاسـ تـى چــاالیك فەرمانبــەران و بەرهەمهێنــان؟" .
ڵ
ن
ت
ـود� فەرمانبــەران و توانــای ئــەوان لــە پەرەپێــدان و هاندانیــان بــۆ
بەشــێوەیەیك تــر ڕۆ� پەیوەندیــە گشــتیەکان چیــە لــە هانــدا� توانســى خـ ي
ڵ
زیاتــر ســودوەرگرتن لــە وزەو توانایــان لــە ڕێگــەی بەکارهێنـ نـا� ڕێـ ن
ـگاکا� هانــدان و ي� ن
پرانـ ي ن
ـ� و خــە�ت و سوپاســکردن و هــەر ڕێگەیــەیك تــری گونجــاو کــە
ڵ
ن
ـتکرد� ژینگەیــەیك لەبــاری ئەرێـ نـى کــە نــاوەوەی دامەزراوەکــە فەرمانبــەران هــاو هەڵوێســت و ڕەزامەنــد بــن لەشــێوازی
تیایــدا رۆ� هەبێــت لــە دروسـ
پەیوەندیکــردن و پەیوەندیيەکانــدا.

گ
ت
وپێوس�توێژینەوه:
دووهم:گرن�
گ
َ
توێژینەوهخۆىلەتواناىدهرخست�وز ف
ف
ئەمخاالنەدادهبينيتەوه:
اني�
گرن�

ڵ
ت
ت
ـۆ�
-1ڕۆ� واقیــیع پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــە یەکێــک لــە کۆمپانیــا نێودەوڵەتیــەکان کــە لــە کوردســتان نوێنەرایــە� و لقیــان هەیــە لەســەر ئاســى ناوخـ ي
فەرمانبەران.
ن
ـۆرەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە یەکێــک لــە کۆمپانیــاکان و کام چــاالیك زۆرتریــن کاریگــەری لەســەر فەرمانبــەران و ئاسـ تـى
-2چاالکیــە جۆراوجـ
بەرهەمهێنــان هەیــە.
ن
چاالکیەکا� پەیوەندیەگشتیەکان و چاالیك و کاری فەرمانبەران و کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنان.
-3پەیوەندی نێوان
ن
جێبەجيکرد�
 -4کاریگەری لە نێوان توانای پەیوەندیەگشــتیەکان لە ناوکۆمپانیاکەو ئاسـ تـى هەســتکردن لەاليەن فەرمانبەرانەوە بە هۆگربوون بە
ئەرکەکانیــان لــە پێنــاو زیادکـ ن
ـرد� بەرهەمدا.
-5ئــەم توێژینەوەیــە گرنگــە چونکــە هەوڵدانێکــە بــۆ پێوانەکـ ن
ـرد� کاریگــەری پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە کاری بەرهەمهێنانــدا لــە گۆشــەنیگای
فەرمانبەرەکا نــەوە .
ن
ن
�
ت
بەرهەمهێنا� زیاتر.
کواڵى و
گری کە پێداگریدەکات لەسەر
-6تیشکیک دەخاتەسەر الیە� کار ي ڕ

ت
جۆرێى ئەو چاالکیانە دەخاتە ڕووکە لە بواری پەیوەندیە گشتیەکاندا گرنگە لە ڕێگەی خستنەڕووی زانیاری و داتاکان،ئەمەش
-7ئەم توێژینەوەیە
ن
ئەنجامدا� توێژینەوەی تر لەم بوارەدا.
دەروازەیەکە بۆ
-8لــە ڕێگــەی ئــەم توێژەینەوەیــەوە دەتوانیــت گرفـ تـى فەرمانبــەران دیــاری بکەیــت و چارەســەری گونجــاو دابنێیــت ،بــۆ ڕێگرتــن لــە دابەزیـ نـى ئاسـ تـى
کارکردنیــان (بریمــۆ)2008 ،
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ئامان�توێژینەوه:
سێەم:
ب

ڵ
ئامان� ئەم توێژینەوەیە بۆ گەیشتنە بەم خا�نەی الی خوارەوە:
ج
-1ز ن
انیى واقییع کاری پەیوەندیە گشتیەکان لە کۆمپانیای دەبڵ ئەی لە دیدی فەرمانبەرانیەوە.
ن
ت
ن
کاریگەرێى لەسەر فەرمانبەرەکانیەوە.
بەرنامەکا� پەیوەندیە گشتیەکان ،و پلەی
-2بۆدەرخستى ژمارە و جۆری
ـەکا� پەیوەندیــە گشــتیەکان بــۆ بەرزکردنــەوەی چەندێـ تـى و چۆنیـ ت
ـرد� کاریگــەری بەرنامـ ن
-3پێوانەکـ ن
ـە� لــە گۆشــەنیگای جەمــاوەری نــاوەوەی
دامەزراوەکــە.

ف
چوارهم:پرسیارهکا�توێژینەوه

ن
ين
ين
بهێن�:
ئامانجەکا� توێژینەوە لە ڕێگەی ئەم پرسیارانەی الی خوارەوە بەدەست
دەتوان� تەوەری
ن
پەیوەندیەگشتيەكا� ئەم کۆمپانیایە جيبەجێيدەكات ؟
 -1شێوازى چاالکيیە ناوەکیانە کامانەن كە

هاندا� نێوخۆ� دیاری بکرێت کە ڕاستەو خۆ پەیوەندی بە کار ن
ن
ن
ن
کرد� فەرمانبەرانةوەهەیە
جیاوازەکا�
کاریگەریەکا� چاالکیە
-2چۆن دەتوانرێت
ي
تا بە ئاستێیك بەرز کارەکانیان جێبەجێبکەن؟
ـەکا� پەیوەندیــە گشــتیەکان بەشــێوەیەیك دیــار و بەرچــاو بەشــداربووە لــە بەرزكردنــەوەى ئاسـ تـى چــاالیك فەرمانبــەران و زيادكـ ن
-3ئايــا چاالکیـ ن
ـرد� داوا
ڵ
لەســەر كا� لــە نێــو ئــەم كۆمپانيايــەدا؟

ف
ف
پێنجەم:ناساند�زاراوهگشتیەکا�توێژینەوه

ن
ن
ت
تن
ئامان� توێژینەوەکە.
تێگەیش� لە
بەدیهێنا�
بەمەبەسى زیاتر
بەکارهێراون
ي�لرە توێژەر ئەو زاراوانە روندەکاتەوە کە لە توێژینەکەدا
ج
�
گريیــە بنەمــای و فەلســەفەی دیاریکـراوی خــۆی هەیــە ،ئامانـ جـ� بەرزکردنــەوەی ئــەدای کارمەندانــە لــە ڕێگــەی
-1پەیوەندیــە گشــتیەکان :کارێــیك کار ي ڕ
ـرد� هۆشــیاری و دابیکـ ن
زیادکـ ن
ـرد� پێداویســتیەکانیان و ڕوبەڕوبونــەوەی تەنگەژەکانیــان ،لەگــەڵ ئاشــناکردنیان بــە هونــەر و شــێوازی مامەڵەکــردن
ن
ـتهێنا�
كريــار و بەمەبەسـ تـى بەدەسـ
لەگــەڵ فەرمانبــەران پێکــەوە لەنــاو دامەزراوەکــەدا ،بەهامــان شــێوە لەگــەڵ دەرەوەی دامەزراوەکــەدا وەک ِ
گ
ڕەزامەندیيــان ،گرنــیك دان بــە بەرزکردنــەوەی کواڵـ تـى بەرهــەم.
ـاوە� سیســتم و نـ نـرایم بەڕێوەبـ ن
ـە� ،خـ ن
ـەفا� نێودەوڵـ ت
ـتکرد� كاغــەز بــە پـ �ـى مواسـ ت
ن
ـرد�
-2کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی :کۆمپانیایــەیك تایبەتــە بــە دروسـ
ي
ي
ڵ
و� ت� دنیــادا نوێنەرایـ ت
تایبــەت بەخۆیـ ت
ـە� و لـ تـ� هەیــە لــە کوردســتانیش
ـە� ،بنکــەی ســەرەکیان دەکەوێتــە ناوەڕاسـ تـى شــاری (بانکــۆک)و لــە چەندیــن
بەرهەمەکانیــان پێشــکەش کــردوە و نــارساوە لــە کۆمەڵگــەدا.

ن
ن
-3گۆشــەنیگای فەرمانبەران :تەکنیک و ڕێگایەیك توێژینەوەیە کە توێژەر بەکاریدەهێنێت لە رێگەی نوسـ ن
پێوانەکرد�
تێبیى ناڕاســتەوخۆوە بۆ
ـیى
جۆرێـ تـى لــە بابەتێــیك دیاریکـراودا لــە ڕێگــەی چەنــد کەرەســتەیەیك کۆکردنــەوەی داتـ ن
ـاکا� وەکــو فــۆریم ڕاپــرىس
لــەم توێژینەوەیــەدا گۆشــەنیگای فەرمانبــەران بەکارهێـ نـراوە وەکــو پێوانەیــەک بــۆ دیاریکـ ن
ـرد� کاریگــەری پەیوەنــدی گشـ تـى لەســەر بەرهــەم هێنــان
ئــەوەش لــە رێــگای بەکارهێنـ نـا� فۆرمێــیك ڕاپــرىس تایبەتــەوە.

ڵ
ڵ
گریــەی کــە توانــای بڕیــاردان و پشــتگریکردن و پێـ ن
�
�
ـدا� دەســە� ت� هەیــە
ي
ـری بــا� :مەبەســتمان لــەم دەســتەواژەیە بریتیــە لــەو یەکــە کار ي ڕ
-4کارگـ ي ڕ
بەیەکـ ن
ـەکا� خوارخــۆی لەنــاو کۆمپانیــادا.
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شەشەم:سنوریتوێژینەوه
سنوری توێژینەوەکە ئەمانەی الی خوارەوە دەگرێتەوە:
ن
دروستکرد� كاغەز.
-1مرۆ� :تەنها فەرمانبەر نا� کۆمپانیای دەبڵ ئەی بۆ
ي
ن
ن
-2کات :داتاکان کۆکراوەتەوە لە نێوان مانگەکا� ئاب تا کانو� دووەیم 2018
-3شوێن :فەرمانبەر نا� کۆمپانیای دەبڵ ئەی لە شاری بانکۆک

ش
بەیسدووهم:چوارچێوهیتیۆری

ن
گەشەسەند� چەمیك پەیوەندیە گشتیەکان
-1

ڵ
ن
ن
�
ن
گری ،کرداری ،بە�م توێژەر
توێژەر پێناســەی چەمیك پەیوەندیە گشــتیەکا� ڕونکردۆتەوە لە چەند الیەنێیك وەك زمانەوا� ،وەزی� ،کار ي ڕ
جەخــت لەوانــە دەكاتــەوە كــە زياتــر پەیوەسـ ت ن
ـ� بەبابەتەكــەوە ،بــەم شــێوەی الی خــوارەوە:
پێناســەی زمانـ نـەوا� :پەیوەندیەگشــتیەکان لــە دوو وشــە پێکهاتــووە ،پەیوەندیــەکان کــە چاوگەکــەی (عائــق) واتــە پەیوەندی،پێکــەوە بەسـ ت ن
ـ�،

پەیوەســتبوون ،پابەندبــوون و پەیوەندیکــردن .بەهەرشــتێک دەوترێــت كــە پەیوەنــدی بــە شــتێیك تــرەوە هەبێــت (المنجــد األبجــدي)711:1978 ،
ن
ـرۆ� پتــەو کــە وەکــو یەکەیــەیك پێکــەوە بەسـ تـراو لــە
 پێناســەی فەلســە� بــۆ پەیوەندیيەگشــتیەکان :پێکدێــت لــە کۆمەڵــە پێکەوەبەســتنێیك مـ يڵ
کۆمەڵگایــەیك دیاریک ـراو ،یــان پەیوەســتبونێک و پێکــەوە بونێکــە لەنــاو دامەزراوەیەکــدا لەســەر چەنــد بنەمــاو یاســایەیك دیاریک ـراو ،واتــە ڕۆ� هــەر
ڵ
ڵ
کۆمە� ت
ن
ت
خران لە ي� ن
ئەنداما� ي� ن
یە� ،کە هەریەکە لە باوک و دایک و منداڵەکان
بچوکرین یەکەی
خرانێکداوەکو
ئەندامێک وێنادەکرێت وەکو ڕۆ�
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ڕۆ� تــا یبـ ت
ـە� ،ســیاىس ،ئابوریدابێــت...
ـە� خۆیــان هەیــە .ئەمــە لــە هــەر ســیاقێیك
 پێناســەی کــردار� پەیوەندیــە گشــتیەکان :پەیوەندیــە گشــتیەکان پێکدێــت لــە چاالکـ يـى دروســتکردن و پاراسـ نـتى پەیوەنــدی کــە چەندیــن ئامانــج و
ي
ن
َ
مەبەسـ تـى لەپشــتەوەیە ،لــە نێــوان دامــەزراوەکان و هەروەهــا فەرمانبــەرا� دامــەزراوەکان لــە ئاســت و جۆرەجیاوازەکانــدا ،بــە شــيوەيەک كــە پاراسـ ن
ـتى
ـتى بەرژەوەندیـ ن
وێنــەی پرشــنگداری دامەزراوەکــە لــە خزمەتکـ ن
ـرد� کۆمەڵــگا و لەهەمــان کاتــدا پاراسـ ن
ـەکا� دامەزراوەکــە بێنێتــەدى.
ن
گشتیەکا� ئەمەریکا ،پەیوەندیەگشتیەکان بەوە پێناسە دەکات کە دەڵێیت کارگەکان یان کۆمەڵەکان یان حکومەت
هەروەها کۆمەڵەی پەیوەندیە
ن
ن
�
ـودگۆڕیك لــە نێــوان ئەوانــەی باســمانکرد لــە گــەڵ جەماوەرەکانیانــدا،
ـتکرد� پەیوەنــدی دروســت و پتــەو سـ
ـتیکرد� دروسـ
هــەوڵ دەدات بــۆ پاڵپشـ
ت
کێرکێیــان لەســەردەکەن (.)prsa :2019
ئیــر جەمــاوەرەکان نــاوەیك بــن يــان ئەوانــەی دامــەزراوەکان ج ڕ

ف
ئەرکەکا�پەیوهندیەگشتیەکان

ڵ
ـەو� ج �
�
پەیوەندیــە گشــتیەکان کــە وەکــو یەکەیــەیك ڕێکخ ـراو لــە دامەزراوەیەکــدا کاردەکات ،چەندیــن ڕۆڵ و ئــەریك جیــاواز دەبینێــت ،هـ
گرنگرینیــان بەرزکردنــەوەى ئاسـ تـى هاندانــە بــەرەو خزمەتکـ ن
بەجێکـ ن
ت
ـرد� دامەزراوەکــە،
ـرد� پــان و بەرنامــەو بەدیهێنـ نـا� ئامانجــەکان دەکات کــە

بەردەوامیــدان بــە پەیوەنــدی ئەرێـ نـى نێــوان فەرمانبــەر نا� نێودەزگاکــە و ژینگــەی دەرەوەی دامەزراوەکــە و هــەر الیەنێــیك دیکــە کــە ڕاســتەوخۆ یــان
ناڕاســتەوخۆ پەیونــدی بــە دامەزراوەکــەوە هەیــە ،هەروەکــو ئەنجامـ ن
ـدا� توێژینــەوە ،پاندانــان ،پەیوەندیکــردن ،بازاڕکــردن ،هەڵســەنگاندن .هەمــوو
ئەمانــە بریتـ ي ن
ـ� لــە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان .بەشــێوەیەیك ووردو پســپۆڕیانە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان ئەمانــەی الی خــوارەوە دەگرێتــەوە:
ن
ن
ت
ت
بەرپرسیارێى بەرامبەر دامەزراوەکە.
هەسى
نێوخۆییەکا� نێودامەزراوەکە لە ڕێگەی بەشداریکردنیان بە
اهێنا� جەماوەرە
-1ڕ
ـە� کارگـ �ـری و خـ ن
ـد� متمانــە لــە نێــوان الیـ ن
-2چانـ ن
ـاوە� دامەزراوەکــە چ تاکــە کــەىس بێــت چ پشــکدارى بێــت ،هەروەهــا پاراسـ ن
ـتى پەیوەندیــەکان لــە
يڕ
ڕێــگای ئاڵوگــۆڕی هــەىل جیــاوازەوە.
ڵ
ن
تێکە�وبون لە نێوان جەماوەری دامەزراوەکەدا ،ت
نێوخۆ� بن یان دەرەیك.
ئیر چ جەماوەری
-3بەدەستهێنا� ڕێکەوتن و
ي
ڵ
ن
ن
ن
ن
لۆکا� و ت
ئەرێى.
گۆڕیى بۆ ئاڕاستەی
گشى لە نێوان دامەزراوەکە و جەماوەرەکەیدا ،و
نەرێینەکا� نێوکۆمەڵگای
-4چاککرد� ئاڕاستە
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ڵ
بەهر ن
دەستخستى ڕەزامەندی کۆمەڵگا بۆ دامەزراوەکە لە پێناو ي� ن
ن
کرد� متمانە لە نێوانیاندا.
-5هەو� بەردەوام بۆ
-6کاردەکات وەکو ئاگادارکەرەوەیەیك خاوەن بڕیارەکان لە پێشهاتە نەرێینەکان.
ن
ـتیکرد� دامەزراوەکــە بــۆ بەدیهێنـ نـا� ئامانـ جـ� دامەزراوەکــە ،دەستخسـ ن
ـتى
-7پەیوەندیــە گشــتیەکان بەشــێوەیەیك دانەب ـڕاو کاردەکات لــە پاڵپشـ
رەزامەنــدی فەرمــان بــەران و هەڵســوڕاوان و بەرپــرس و بەڕێوەبەرەکانــدا.
ـتى كڕيــار بەبــەردەوایم ،و زیادکـ ن
ـرد� متمانــەی جەمــاوەر بــەو خزمەتگوزاریانــەی کــە پێشـ ژ
� لێـ جـران بــۆ دەستخسـ ن
-8کاردەکات ج �
ـکەىس دەکات( .
ڕ
بوخنــاف ) 2011،
پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە ســەرجەم دامەزراوەتایبـ ت
ـە� و گشــتیەکاندا ڕۆڵ و ئــەریك دیاریک ـراوی دەبێتــە پاڵپشــتێیك بــەردەوایم دامەزراوەکــەو
ـوارەکا� تەندروسـ تـى و پــەروەردە ســەربازی ژینگــە وەرزش کۆمپانیـ ن
ن
ن
ـاکا� بەرهەمهێنــان و ڕێکخ ـراوی ناحکــویم دا لەســەر
ـاوەرەکا� ،هەمــوو بـ
جەمـ
ن
ـاوازەکا� دامەزراوەکــەدا.
جــەم ئاســتە جیـ
کەواتــە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان دەمێنێتــەوە لەنێــوان دوو ئاڕاســتەدا ،یەکێکیــان بــۆ نــاو دامەزراوەکەیــە ،ئــەوی دیکەیــان بــۆ دەرەوەی
دامەزراوەکەیــە ،چ بەشــێوەیەیك ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ کــە مامەڵــە دەکات بــۆ بەدیهێنـ نـا� چەندیــن ئامانــج و مەبەسـ تـى دیاریک ـراو.

ف
بنەماکا�کارىپەیوهندیەگشتیەکان:
چەندین بنەما هەیە کە ژ
بەىس پەیوەندیەگشتیەکان کاری لەسەر دەکات و پابەندە پێوەی لەوانە:
ن
�
گریە.
-1بوو�
ج
ئامان� ڕوون و ئاشکرا بۆ ئەو یەکە کار ي ڕ
ن
گرو� دیاریکراو لە دامەزراوەکەدا ،یان لەدەرەوی دامەزراوەکەدا.
-2هەوڵدان بۆ بەدەستهێنا� متمانەی پ
ن
�
گریــە تونــد و چــەق بەســتو نیــە بەڵکــو
-3بــوو� نــەرم و نیانـ يـى لــە پاندانــان و جێبەجێکــردن و چارەســەرکردن و گەشــەپێدان ،واتــە ئــەم یەکــە کار ي ڕ
بەبــەردەوایم کاردەکات لەگــەڵ جەمــاوەرە دەرەیك و جەمــاوەرە ناوخۆییەکانــدا.
ـرد� کاردا یەکێکــە لــە هــەرە خاڵەگرنگـ ن
-4ســەرکردایەتیکردن لــە بەڕێوەبـ ن
کەوتى یەکــەی یــان بـ ژ
ن
ـەىس پەیوەندیــە گشــتیەکان ،کــە ئــەم
ـەکا� ســەر
ن
ن
ن
�
�
ت
ـتەکا� دامەزراوەکــە و
ـری و خــاوەن و بڕیــار بەدەسـ
ـری تــا بەرزتریــن پلــەکا� کارگـ ي ڕ
یەکەیــە بەبــەردەوایم پەیوەنــدی هەیــە لــە نزمریــن پلــەکا� کارگـ ي ڕ
جەماوەرەکانیــان ،بۆیــە بەشــێیك تــەواو زینــدووی پــڕ چاالکیــە.

ف
ئامانجەکا�پەیوهندیەگشتیەکان:

ڵ
ن
ن
ين
بەڕێوەبرد� پەیوەندیە گشتیەکان ڕونبکەینەوە لە ڕێگەی ئەم خا�نەی الی خوارەوە:
ئامانجەکا�
دەتوان�
رسوشى کار ن
ن
-1دامەزر ن
ت
کرد� دامەزراوەکە.
ناساند� دامەزراوەکە لە بواری بنەما و
اند� شوناىس دامەزراوەکە لە ڕێگەی دیاریکردن و
ن
ن
ن
ن
بەرهەمەکا�.
دابەشکرد�
بەرهەمهێنا� دامەزراوەکە و
-2پەرەپێدا�
-3چارەسەر ن
کرد� ئەو تەنگەژانەی ڕووبەڕووی دامەزراوەکە دەبێتەوە چ لە دەرەوە و چ لە ناوەوە پێش ئەوەی ڕووبدەن.
ڵ
کۆمە� ت
ن
یە� دامەزراوەکە لە ڕوانگەی خزمەتگوزاریەکان و شێوازى مامەڵە كردنيدا.
-4بەدەستهێنا� ڕەزامەندی

ف
تيۆرياكا�هاندانلەپەیوهندیەگشتیەکاندا:

ن
ن
هەستیارەکا� پەیوەندیە گشتیەکان ،بە ي �پى چەندین شێواز و يبردۆز جێبەجێدەکرێت،
بابەتەکا� هاندان و پاڵپشتیکردن یەکێکە لە هەرە بابەتە
ت
گرنگرین يبردۆزەکان ئەمانەی الی خوارەوەن:
کە
ن
ن
مرۆییەکا� ماسلۆ:
دابینکرد� پێداویستیيە
-1بردۆزی
ي
ن
ـەرەتاییەکا� بــۆ دابینبکرێــت وەکــو خــواردن
بــە پوختــەى ئــەم بـ يـردۆزەى نــارساوە بــە هــەرەیم ماســلۆ ،ئەوەيەكــە مــرۆڤ دەبێــت پێداویســتیيە سـ
ت
و خواردنــەوە و حــەزەکان و ئــەو پێداویســتیانەی کــە مــرۆڤ ناتوانێــت دەســتبەرداری ببێــت و بـ ج �
ـەالمە� و
ـە� ئــەوە نــاژی ،پــاش ئەوانــە ئــارایم و سـ
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ڵ
ن
ڵ ت
تێکە�وبوون و پاشــان ي� ن
ت
ت
پر ي ن
ن
ان� و هەســتکردن
ـتگۆ� و
دواتر پێویســى کۆمە�یە� و پێداویســتیەکا� تری مرۆڤ وەک ناسـ يـ� و خۆشەویســى و ڕاسـ ي
بــە ڕێزگرتــن و تــا دەگاتــە ئــەوەی هەســت بەخۆبــکات و متمانــەی بەخــود بــۆ دروســت ببێــت ،لـ �ـرەوە دەتوانێــت ئاســتێیك تایبـ ت
ـە� بەخــۆی هەبێــت و
ي
کەسـ ت
ـایە� خــۆی بناســێت و جیــاواز بێــت لــە کەسـ نـا� دەوروبــەر.

ڵ
ن
�
ـتە� ،زەیـ نـى ،ســۆزداری ،کۆمە�یەتیــەوە هــەر
کــرۆیك ئــەم بـ يـردۆزە لــە وەدایــە کــە ئــەم پێداویســتیانە مــرۆڤ ،بەپـ يـى گەشــەکرد� لــە ڕوی جەسـ ي
لەســەرەتای منداڵیــەوە گەشــە دەكــەن ،تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە ووردە ووردە هۆگــری کەســان و خەڵـ ن
ـکا� دیکــە دەبێــت ،بەهەمــان شــێوە پێویسـ تـى
ت
ـەالمە� و دورکەوتنــەوە لــە ئــازارو ترســان (الزنــد ) 2016،
سـ
ڵ
ن
ن
ـەرەکا�
ـەرەکا� بەدەســتهێنان ى مەکلەلەنــد :ئــەم بـ يـردۆزە کــە لەســا�  1984دا دەرکــەوت و جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی پاڵنـ
 -2بـ يـردۆزی پاڵنـ
ڕەفتــاری مــرۆڤ پەیوەســتە بــە �
ىس خاڵــەوە:
ن
ت
تن
تواناكا� تاک دەبێتەوە.
گەيش� بە ئەنجامگەلێك کە ڕووبەڕوی
پێویسى بۆ
ا -حەزو ئارەزوو بۆ بەدەستهێنان،واتە
ن
ن
کەسا� دیکەدا.
مرۆ� لەگەڵ
ب-حەزو ئارەزوو بۆ پابەندبوون و ئينتيما ،واتەپێداویستىبؤ دروستکرد� پەیوەندی کەىس و ي
ڵ
ت
ـتكەو� گەورەبەدەســت
ج-ئــارەزوو لــە هـ ي� نـر و دەســە�تدا بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بەسەرکەسـ نـا� تــردا زالببێــت .ئــەم پێویســتیە وا لــە تــاک دەکات کــە دەسـ

بهێنێــت ،رسوشـ تـى ئــەم کەســانە وایــە کــە حەزدەکــەن بەتەنهــا پــرۆژە ئەنجامبــدەن و دەســتکەوت بەدەســت بهێـ ن ن
ـ� ،بــۆ ئــەم جــۆرە کەســایەتیانە
پێویســتە پاڵنــەری تایبـ ت
ـە� ئامادەبکرێــت و بزانرێــت لــە چ کاتێکــدا و بــە چ هۆکارێــک تــەواوی توانــای خــۆی بەکاردەهێنێــت یــان ئــەو گرفتانــە چیــە
زوو� چارەبکرێــت بــۆ ئــەوەی کاریگــەری لەســەر بەدینەهێنـ نـا� ئامانـ جـ�
کــە وا لــەو فەرمانبــەرە دەکات کــە هـ ي� نـر و توانــای کەمبکاتــەوە ،دەبێــت بــە
ي

دامەزراوەکــە دروســت نــەکات.

�
هزرب�گ:
دۆزیهۆکاریدوانە�
-3ب�
ی
ی
ي

ـە� گرنـ گـیك پەیوەندیــداری ئــەدای وەزیـ نـ� لەخۆدەگرێــت ،ئەوانیــش هانــدان و پاڵنــەرن پاشــان دەوڵەمەنــد کـ ن
ئــەم بــردۆزە دوو بابـ ت
ـرد� وەزیـ نـ� ،پاڵنــان
ي
گ
کرد� دامەزراوەکە و سیســتیم موچە و هاندان و پەیوەندیيەمرۆییەکان و بەشـ ن
ـە� کار ن
گرنیك تەواوی هەیە بە سیاسـ ت
ـەکا� تری پاڵپشـ تـى
پەیوەندی
فەرمانبــەران و ئیمتیازاتـ ن
ـەکا� تــر.
ڵ
ن
ن
ن
ت
بەپرسیارێى و سە�حیات وەکو سەرچاوەیەیك هاندان ،كە وا لە فەرمانبەرەکە
زیادکرد�
وەزی� پەیوەندی هەیە بە
دەوڵەمەندکرد�
لەکاتێکدا
ڵ
ت
ت
کردایە� کارەکە بکات و گوێگرێیك ژ
لەکا� کارکردندا.
باىس بۆچونەکان بێت
دەکات ڕۆ� زیاتر ببینێت و بتوانێت سەر

-4ب�دۆزیهاوسەنگ:
ی

ڵ
ڤ
ن
کۆمە�یـ ت
ن
خـ ن
ـە� ،عەقــى) ،بۆیــە
ـتیەکا� مــرۆ� کورتکردۆتــەوە بــۆ چــوار پێویسـ تـى (مــاددی ،ڕۆ�،
ـاوە� ئــەم بـ يـردۆزە ســتیڤن کــو�  1989پێداویتسـ
ڤ
ـرۆ� هاوســەنگ حــەزدەکات بــژی ،و �
مـ
فرببێــت و خەڵــیك خۆشــبوێت و الی خەڵکیــش خۆشەویســت بێــت ،بــەم جــۆرە لــەدوای خــۆی کاریگــەری
ي
گ
چــاک و بــاش بەجێبهێڵێــت ،مــرۆڤ دەبێــت بــە هاوســەنیك لــە نێــوان ئــەم پێداویســتیانەدا بــژی و ناکرێــت لــە یەکێکیانــدا ڕۆچــون و زیــادەڕەوی هەبێــت
ن
ـو� مەبەسـ تـى بــووە مــرۆڤ جیــاواز َ
بەهربـ ن
و ئـ ن
ي� ن
ـوو� کەســایەتیەوە،
وينــا بــكات ،بؤيــە تایبەتمەنــدی پێــداوە لــە ڕێگــەی
ـەوا� تــر فەرامۆشــکرێت  ،کـ

ڵ
�
لێرســینەوە لــە خــود ،بەڕێوەبەرێـ تـى و توانــای سـ
ـەربەخۆ� و توانــای وە�مدانــەوەی دەوروبــەر بــۆ رەخنەگرتنــا بەڵکــو بــۆ جیاوازبــوون،
هـ ي نـری ویــژدان و پ
ي
ڵ
ڵ
ن
سەرنەکەوتنەکا�
يبربکەینەوە ،وە�یم پێویستمان هەبێت و لەکۆتایدا خەیا� داهێنانکاریمان هەبێت  ،هەموو ئەمانە پەیوەندیداربن بەوەی کە

ڕابــردوو ببێتــە وانەیــەک بــۆ ئێســتا و داهاتــوو( الزنــد ،2016بريمــو ،2009رۆس) 1994

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
ن
�
ن
ـری تایبــەت ڕۆڵ ببینێــت ڕوونبکەینــەوە لەڕێگــەی ئــەم
دەتوانـ يـ� ڕێــگاکا� هانــدا� پەیوەندیەگشــتیەکان کــە وەکــو بەشــێک یــان یەکەیــەیك کارگـ ي ڕ
ڵ
خا�نــەی الی خــوارەوە:
کا� ت
-1پڕکردنەوەی پێداویستیەکان لە ت
کا� کارکردندا.
ن
دابینکرد� پێداویستیەکاندا.
-2هاوسەنگیکردن لە
-3هاندان لەدەرەوەی چوارچێوەی کارکردندا.
دۆ� کارکردن و دڵنیا� کارکردن و ن
ن
ت
ن
دابینکرد� موچە ،ن
ئاسا�.
ژیا�
سەالمە� لە پێداویستیە بنەڕەتیەکاندا وەکو
-4پێشکەشکرد�
ي
ي
ن
هاندانەکا� کارکردن
-5بەرزکردنەوەی
تن
-6تێگەیش� لە ڕەفتارە جیاوازەکان
ن
-7مامەڵەکرد� باش و هاوسەنگ و گونجاو
ن
ڕەخساند� ژینگەی گفتوگۆ
-8برەودان و
ن
ڕۆشنبری
دروستکرد�
-9لەبری لۆمەکردن
ي
ن
-10پێشکەشکرد� هاندان
-11چارەسەر ن
ت
ئاسى کارکردن
کرد� نزمبونەوەی
-12داننان بە سەرکەوتن لە کاردا
 -13هاندان لە ڕێگەی گۆڕانکاری ،ت
ئیر گۆڕانکاریەکە پلەبەندی بێت یان جەوهەری بێت.
-14بەخشیى ي� ن
ن
پر ي ن
ان� چ بە شێوەی ماددی یان مەعنەوی
�
گران بۆ سەرکەوتنەکان (الزند )2014،
-15ئاهەنگ ي ڕ

ف
-2توێژینەوهکا�پێشوو:

توێــژەر خوێندنــەوەی لەســەر چەندیــن توێژینــەوەی پێشــووتری کــردووە دەربــارەی پەیوەندیــە گشــتیەکان لەوانــە چەنــد ي� ن
ترێــیك وەک ( زریقــە،
 ،2010ابــو حنــاف ،2011 ،المشـ ن
ـهدا� ، )2014 ،وە هەنــدێ توێژینــەوەی تــایك کــە بەشــێوەیەیك گشـ تـى دەربــارەی ئــەم بابەتــە نوســیویانە (برمــو،
 ، )2009وە هەندێکیــان بــاىس پەیوەندیەگشــتیەکانیان کــردوە لــە بــواری کـ ت
ـەر� بازرگانیــدا وەک ( الجــارهللا ، )2011 ،یــان گەشــت و گــوزار
ـهدا� )2017 ،یــان کـ ت
(المشـ ن
ت
نزیکرینیانــە لــەم توێژینەوەیــە ،لــە خــوارەوە کورتەیــەک لــەم توێژینەوانــە
ـەر� پیشەســازی ( ابوزیــد )2011 ،کــە
دەخەینــەڕوو:
ڵ
-1المشـ ن
ن
ـەپێدا� ئوتێلــە گەشــتیاریەکان
ـهدا�  ،2017ئــەم توێژینەوەیــە لــە عـ ي�ـراق ئەنجامــدراوە بــە ئامانـ جـ� ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە گەشـ
ن
گریـ ن
�
�
جژ
هەڵریردرابــوون لــە پێنــج ئوتێــى گــەورەی شــاری
ـەرەکا� نمونــەی توێژینەوەکــەن ،ىس کــەس
ـەکا� میوانخانــەکان و فەرمانبـ
لــە عـ يـراق ،کار ي ڕ
ن
ـوارەکا� گەشــت و گــوزارەوە دەردەخــات،
بەغــدادا ،لــە ڕێگــەی فۆرمێــیك ڕاپرســیەوە ،الوازييــەیك گــەورە لــە بــواری پەیوەندیــە گشــتیەکاندا لــە کــۆی بـ
ن
لــەو تەوەرانــەی لــە پەیوەنــدی بــە خزمەتکـ ن
ـتەریەکا� و خـ �ـرا� لــە خزمەتگوزاریــەکان گرنگیــدان بــە الیـ ن
ـرد� میوانــان و موشـ
ـە� پــاک وخاوێـ نـى و
ي ي
ـد� ئوتێلەکان.دەرئەنجــایم توێژینەوەكــە دياريكـ ن
ـە� ڕاگەیانـ ن
گرنگیــدان بەالیـ ن
ـرد� الوازی کادری کارگـ ي�ـری وکــەیم پاڵپشـ تـى دارا� و مەعنــەوی لــە بـ ژ
ـەىس
ي
ڕ
پەیوەندیەگشــتیەکان لــە گەشــتوگوزار لــە عـ ي�ـراق.
ـاکا� کـ ت
-2لێکۆڵینــەوەی ئەلجــار هللا  2011کــە لــە ســعودیە ئەنجامــدراوە دەربــارەی پەیوەندیەگشــتیەکان و کاریگەریــان لــە کۆمپانیـ ن
ـەر�
تایبــەت لــە گۆشــەنیگای فەرمانبەرەکانیــەوە ،نمونــەی توێژینەوەکــەی لــە  442کۆمپانیــادا  66 ،کۆمپانیــای هەڵـ ج ژـراردووە و بەبەکارهێنـ نـا� فــۆریم
ڵ
ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان دەگـ �ـرن لەســەر دەرکەوتـ نـى کــەیم گرنگیـ ن
ڕاپــرىس فەرمانبــەر نا� کۆمپانیـ ن
ـدا� بەرچــاو و ڕون و ئاشــکرا و
ـاکا� گرتۆتــەوە کــە
يڕ
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گ
�
ت
ـری گشـ تـى بــەم بــوارە.
پشتپێبەنەبەســى کارگــەکان بــە پەیوەندیەگشــتیەکان و الوازی گرنــیك کارگـ ي ڕ
ڵ
-3عەبدالکریــم  ،2011ئامانـ جـ� ئــەم توێژینەوەیــە بــۆ دەرخسـ ن
ـتى ئــەو هەو�نەیــە کــە فەرمانگــەی پەیوەندیەگشــتیەکان ئەنجامیــان داوە لەســەر
ـرد� وێنــەی زەیـ نـى کۆمپانیـ ن
چاککـ ن
ـاکا� ســعودیە ،بەجۆرێــک ڕاپــرىس ک ـرا لەســەر  54کۆمپانیــا و لــە  150کۆمپانیــای کــەىس  ،لــەم کۆمپانیایانــەدا
دەرکــەوت کــە زیاتــر لــە بیســت سـ تـر ي ژ
اتر بەکاردێــت بــۆ تەرویجــدان و ســاخکردنەوەی بەرهەمەکانیــان.
-4بوخنــاف  :2011ئــەم توێژینــەوە لــە جەزائــرو بــە مەبەسـ تـى ئەرکـ ن
ـەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان و ڕەنگدانــەوەی لەســەر ئــەدای دامــەزراوە
ي
گریـ ن
ن
�
ـەکا�
گشــتیەکان ئەنجامــدراوە  ،ئــەم توێژینەوەیــە  25دامــەزراوەى گرتووەتەوەبــە بەکارهێنــا� شــێوازی چاوپێکەوتــن لــە گــەڵ کۆمەڵێــک لــە کار ي ڕ
�
ت
گریانــەوە .لــە ئەنجــایم ئــەم توێژینەوەیــە دەرکــەوت کــە پەیوەندیــە گشــتیەکان لــەو پــەڕی الوازی دایــە ئەویــش
دامــەزراوەکان بــە جیــاوازی ئاســى کار ي ڕ
گ
ڵ
ڵ
ن
ن
�
اوەکا� بەرهەمهێنانــدا.
ـری بــا� بــە گرنــیك و ڕۆ� پەیوەندیــە گشــتیەکان بــە تایبــەت لــە دامــەزر
بەهــۆی باوەڕنەبــوو� کارگـ ي ڕ
ڵ
-5بیخــاف  ،2009ئــەم توێژینەوەیــە لــە کۆمپانیایــەیك بەرهەمهێنـ نـا� خــوێ ئەنجامــدراوە لــە جەزائـ يـر بەمەبەسـ تـى خســتنەڕووی ڕۆ�

پەیوەندیەگشــتیەکان لــە باشـ تـر ن
کرد� بەرهەمــدا لــە گۆشــەنیگای فەرمانبــەرەکان و موشــتەریەکانیەوە ،لــە ئەنجامــدا دەرکــەوت کــە پەیوەندیــە
ڵ
ڕۆ� الواز دەگـ �ـرن لــە چاکكــردن و بەرەوپێشــر ن
د� بەرهەمەکانیانــدا.
گشــتیەکان
ج
يڕ

ف
ش
بەیسسێیەم:الیە�پراکتی�توێژینەوه

ڵ
ئەم بەشە لەم خا�نەی الی خوارەوە پێکهاتووە:

یەکەم:میتۆدیتوێژینەوه

ڵ
ئامانـ جـ� ســەرەیك ئــەم توێژینەوەیــە بریتیــە لــە زانیـ نـى ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە بەرزکردنــەوەی بەرهەمهێنــان و بەبازاڕکردنــدا لــە گۆشــەنیگای
فەرمانبەرەکانیانــەوە ،لــە کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز ،کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە لــە هەرێــیم کوردســتان ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش
ـدا� نێوفەرمانبــەر نا� خــودی کۆمپانیاکــە هەیــە کــە پۆلێندەکرێــت بــە میتــۆدی شــیکاری وەسـ نـ� مەیـ ن
پێوســتمان بــە داتــا و زانیــاری مەیـ ن
ـدا�
Kaufman ,etc 2006: 234 McMillan,J &Schumacher 2001:365

دووهم:کەرهستەىکۆکردنەوهیداتاکان

باشـ تـرین کەرەســتەی کۆکردنــەوەى داتــا لــە توێژینــەوە وەســفیەکاندا کــە تیایــدا ئامانـ جـ� ئــەم توێژینەوەیــە دێتــە دی ئەویــش ڕێــگای ڕاپرســييە (الزنــد2،

) McMillan,&Schumacher 2001: 496,015
ـتێى و جێگــرى (صــدق و ثبــات) هەبێــت ،هەڵســاین بــە جێبەجێکـ ن
ـرد� فــۆڕیم ڕاپرســييەک كەسـ ت
بــۆ ئــەوەی بگەینــە ئامادەکـ ن
ـيفە� ڕاسـ ت
ـرد� ئــەم
ي
ڵ
خا�نــە:
ن
ن
ت
کەرەستەکا� بواری توێژینەوەکە.
دیاریکرد�
بەمەبەسى
-1گەڕان بە دوای ئەو توێژینەوە مەیدانیانەی لەم بوارەداکراون
ن
ن
ن
ن
ن
پێوانەکرد� و پاڵپشــت بەو ســەرچاوانەی کەلەم
جۆرەکا�
ڕێگاکا� ئامادەکردنیان و
ئامادەکرد� فۆڕیم ڕاپرىس و
بنەماکا�
-2لێکۆڵینەوە لەســەر
توێژینەوەیــەدا ئامــاژەی پێکـراوە ،ئامــادە کراوە.
ن
-3ئامادەکرد� ئەم استبانەیە لەسەر بنەمای چوار تەوەرەیە کە ئەمانەی الی خوارەوەن:
گ
ڵ
ئیجا� و گرنیك پەیوەندیە گشتیەکان  8پرسیار
ا-ڕۆ�
ج
ڵ
ن
ناڕوو� پەیوەندیەگشتیەکان لە کۆمپانیادا  12پرسیار
ب-ڕۆ�
ت
تایبە� کۆمپانیا لە پەیوەندیەگشتیەکاندا  7پرسیار
ج-ڕەفتاری

ڵ
ت
کاریگەرێى ڕۆ� پەیوەندیەگشتیەکان لە بەبازاڕکردن و ڕاگەیاندندا  11پرسیار
د-چاالیك یان
-4بەمەبەسـ تـى دیاریکـ ن
ن
ـرد� ڕاسـ ت
ـەنگێراوە
ـەرەتا� لەالیــەن کۆمەڵێــک شــارەزای ئەکادیمیيــەوە هەڵسـ
ـتێى (صــدق) ی توێژینەوەکــە بەشــێوەیەیك سـ
ي
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کــە پســپۆڕی بــواری پەیوەندیەگشــتیەکان و ڕێـ ن
ـگاکا� توێژینــەوە و ڕاگەیاندنیــان تێدایــە ( لــە هاوپێـ پـ� ژمــارە )1دا ( .الســید و عبــدە)2014،278 ،
ڵ
ت
ـ�
-5بەمەبەســى وەســتان لەســەر جێگـ يـر� فــۆریم ڕاپرســیەکە ،کــە پێوانــەی پلــەی ڕوونـ يـى پرســیارەکان دەکات بــۆ ســامپ� توێژینەوەکــە ((البـ ي
الســيد ،) 2005 ،455 ،وێنــەى يەكــەیم فــۆریم ڕاپرســييەكە بەســەر  8فەرمانبــەری کۆمپانیاکــە لــە ئاسـ تـى جیــاواز و بڕوانامــەی جیــاوازدا دابەشــکرا،
ن
ـێوازەکا� دروسـ تـى و جێگـ يـرى ،دواجارفــۆریم ڕاپرســیەکەبە  25پرســیار و لــەدەوری چــوار تــەوەرەی ســەرەیك کۆتـ يـا�
دوای کۆکردنــەوەی ئەنجــایم شـ
هــات کــە لــەم خشــتەی ژمــارە ( )7دا ڕونکراوەتــەوە.

سێیەم :کۆمەڵگای توێژینەوە و سامپڵەکەی
لــەم توێژینەوەیــەدا ســەرجەم فەرمانبــەر نا� کۆمپانیــای ( دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز بەشــداریان کــردووە کــە ژمارەیــان  60کەســە) کــە
ـەکا� وەک پاکكردنــەوە و پاسـ ن
ـ� و خوێندنەوەیــان هەیــە ،ئــەو فەرمانبەرانــەی کــە ســەر بــە بەشـ ن
ـەوا� و شـ �
ســەرجەمیان توانــای نوسـ ي ن
ـۆفرین لــەم
ي
ڵ
ـامپ� توێژینەوەکــە  32فەرمانبــەری کۆمپانیاکــەن و نوێنەرايـ ت
توێژینەوەیــە بەشـ ي ن
ـە�  %56لــە ســەدی کــۆی فەرمانبــەران دەکــەن.
ـدارن� ،واتــە سـ
ڵ
ن
ن
اوەکا�
ـیارەکا� فــۆریم ڕاپرســييەکە کەلــە خشــتەی دواتــردا بــە ووردی نیشــاندراوە ( ،)2-6بەشــێوەیەیك گشـ تـى گــۆڕ
هەســتاون بــە وە�مدانــەوەی پرسـ
ڵ
نــاو کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــە خراوەتــە ڕوو کــە دەســت پێــدەکات بــە ڕەگــەز و تەمــەن و بڕوانامــە و پســپۆڕی و ســا� ن� خزمەتکــردن  ،وەکــو لــەم
ڵ
خشــتەیەدا ب�وکراوەتــەوە:
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چوارهم:شێوازیئاماریبەکارهاتوو:
ت
رسوشى فۆریم ڕاپرسیدا پێکهاتووە لە:
شێوازی ئاماری بەکار هاتوو کە گونجاوبێت لەگەڵ ئەم توێژینەوەیەو
-1دوبارەبوونەوە
ن
القا�) 256،2002 ،
-2ڕێژەی سەدی ( عودە و

ش
بەیسچوارهم:خستنەڕووگفتوگۆیئەنجامەکان
یەکەم :خستنەڕووی ئەنجامەکان

ڵ
لــەم بەشــەی توێژینەوەکــەدا ئەنجــایم توێژینەوەکــە دەخەینــە ڕوو ،کــە لــە ئەنجــایم وە�مدانــەوەی فــۆریم ڕاپرســیەکەوە توێــژەر دەسـ تـى کەوتــووە
ن
هاوپێ� ( )2تەواوی داتاو زانیاریەکان خراوەتەڕوو ،کۆی زانیاری فۆریم راپرسیەکان
بەشەکا� پێشوتردا ڕوونمان کردەوە ،لە
هەروەکو چۆن لە
پ
ڵ
لەڕێگەی ناوەندی �
ژمر يە� و ڕێژەی ســەدی و دوبارەبونەوەو هەریەکە لەپرســیار و وە�مەکان خراوەتەڕو ،بروانە خشــتەی (.)8
ي
خشــتەی ( )8ڕونکردنــەوەی نمونــەی کۆتـ يـا� فــۆریم ڕاپرســیەکە بــە پـ ي �ـى تــەوەرەکان و پرســیارەکان و لەگــەڵ ژمــارەی دوبارەبــووەکان و بەبەکارهێنـ نـا�
( بەتــەواوی ناڕازیــم ،ناڕازیــم ،ڕازیــم تاڕادەیــەک ،ڕازیــم ،زۆر ڕازیــم)
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رسوشى کار ن
ن
ن
ت
کرد� پەیوەندیەگشتیەکان
شێوازەکا� دیدو بۆچوون دەربارەی
ڕوو� پێوەرەکان و
لەم ئەنجامانەی خراوەتەڕوو لە خشتەی ( )8دا ،بە
ن
دابەشکرد� پرسیارەکان دانراوە.
و
ن
ـەوەکا� تــر وەک (الطراونــە  ،2001-و برمــو ، )2009-لــەوەی
کاتێــک توێــژەر گفتوگــۆ لەســەر ئەنجامــەکان دەکات و بــەراوردی دەکات بــە توێژینـ
ت
ن
کــە پێشــکەش ک ـرا بەتەواوی،المشـ ن
ـەواوە� یەکناگرێتــەوە ،هەرچەنــدە ئەنجــایم
ـەوەکا� تــر بەتـ
ـهدا� ،2017-لەگــەڵ هیــچ یەکێــک لەگــەڵ توێژینـ
دەبیرێــت  ،بۆنمونــە المشـ ن
ن
ن
ـهدا�  2017ڕونیکردۆتــەوە کــە
ـەوەکا� دیکــە الوازی لــە بــواری پەیوەندیەگشــتیەکاندابە ڕوون و ئاشــکرا
زۆربــەی توێژینـ
ڵ
زۆربــەی هۆتێلــە پلەیەکـ ن
ـەکا� عـ ي�ـراق زۆر بــە گرنگیــەوە ســەیری ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان ناکــەن موشــتەریەکانیان زۆر ئــارام و دڵنیانـ ي ن
ـ� لــە ڕۆڵ و
خزمەتگوزاریەکانــدا ،کــە ئەمــە لەگــەڵ توێژینەوەکــەی بخنــاف  2011لــە جەزائـ يـر هەمــان ئەنجامــن.

�
ن
ـری
بــە پێچەوانــەی ئەمــەوە ئەبینـ يـ� لــە القــر 2007-لــە جەزائـ يـر و ئەبــو زیــد  2008لــە میــ� کــە دەورێــیك بەرجەســتەکراو هەیــە لــە کارگـ ي ڕ
ڵ
پەیوەندیــە گشــتیەکاندا لــە گەشــت و گــوزارو دامــەزراوە ئابوریەکانــدا کــە هەروەکــو چــۆن عبدالکریــم  ، 2011جــارهللا  2011لــە ســعودیە کــە ڕۆ�
ئەرێى پەیوەندیەگشــتیەکانیان بە ژ
دەبیى لەســەر ئاسـ تـى ناسـ ن
ن
ن
ـیى موشــتەریەکان و بەرزکردنەوەی توانسـ تـى فەرمانبەران و لەنێو دەیان کارگەی
باىس

ڵ
ـەر� تایبەتــدا لــە ســعودیە بەشــێوەیەیك ڕون و ئاشــکرا ئەنجامـ ن
کـ ت
ڕۆ� ئەرێـ نـى پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە هەسـ تـى بەرپرسـ ت
ـیارێى فەرمانبەرانــەوە
ـەکا�
ن
�
ن
ژ
ـتهێنا� ڕەزامەندی ناوەیك و دەرەوەی
هاوبەىس و پاڵپشـ تـى فەرمانبەران دەکات بۆ زیاتر بەرهەمهێنان و بەدەسـ
گری دامەزراوەکە
دەبیرێت کە کار ي ڕ
ن
ن
ن
هاوپێ�
ئەنجامەکا� توێژینەوەکە سەیری
ئامانجەکا� کۆمپانیاکە .وە بۆ تەواوی
پ
بەدیهێنا�
کۆمپانیاکەدا و پابەند بوون و دووپاتکردنەوەیان بۆ
()2بکــە لــە کۆتـ يـا� توێژینەوەکــەدا.

ش
بەیسپێنجەم:دهرئەنجامەکانوڕاسپاردهوپێشنیارهکان
یەکەم:دهرئەنجامەکان:
ڕۆشنا� ئەم توێژینەوەیەدا گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی الی خوارەوە:
لە ژێر
ي

-1پەیوەندیەگشــتیەکان ڕۆڵێــیك دیــاری هەیــە لەســەر ئاسـ تـى جەمــاوەری نــاوەیك کۆمپانیاکــە ،پەیوەنديیــەیك ڕێکخ ـراوی هەیــە بــە بەرزکردنــەوەی
ئاسـ تـى چــاالیك فەرمانبــەران .
ن
ن
�
ـتیکرد� پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە ڕێگــەی شــارەزاکانەوە
ـری دامەزراوەکــە بــە شــێوەیەیك فـراوان بــە پاڵپشـ
-2ئەنجامێــیك تــر بریتیــە لــە گرنگیــدا� کارگـ ي ڕ
ڵ
ـاند� دەرفـ ت
ـە� مەعنــەوی فەرمانبــەران ،ڕەخسـ ن
کرد� گرفتەکانیــان و بەرزکردنــەوەی الیـ ن
ـەو� باشـ تـرکردن و چارەســەر ن
ـە� لەبــار بــۆ بـ ژ
ـەىس پەیوەندیــە
هـ

ڵ
ن
کۆمە�یەتیــەکان لــە پێنــاو � ن ن
گشــتیەکان و لــە ڕیگــەی جۆرایـ ت
ـرۆ� کۆمپانیاکــە.
ـە� چاالکیەکانیــەوە و بــە تایبــەت چاالکیــە
ي
بەهرکــرد� الیــە� مـ ي
ڵ
ن
ن
ت
ـنبری
-3گرنگــە کــە جۆرایــە� هەبێــت لــە ســەرچاوەکا� ڕاگەیانــدن و ب�وکردنــەوە و بــەکار هێنــا� چەندیــن هــۆکارو شــێوازی گونجــاو لەگــەڵ ڕۆشـ ي
ڵ
ئــەو کۆمەڵگەیــەی کــە دامەزراوەکــە ڕۆ� تێــدا دەبینیێــت.
ڵ
�
ژ
ت
ت
گری با�دا.
-4پاڵپشى فەرمانبەران بەمەبەسى ئەوەی کە بەىس پەیوەندیەگشتیەکان چارەسەری کێشەکانیان بکات لە نێوان خۆیان و کار ي ڕ
ڵ
ڵ
-5هەندێکیش لەوانەى پرســياريان لێكراوە ئاماژەیان داوە لە ڕاپرســیەکەدا کە پەیوەندیە گشــتیەکان ڕۆ� هەیە لە هاندان و هەو� زیاتر بۆ زۆری
ن
فرۆشتى بەرهەمەکان.
ن
ـتى بەشـ ن
-6کاری پێکەوە� و بەسـ ن
ـەرەکیەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان ،تاڕادەیەک لەم دامەزراوەیە ئەم
ـەکا� کۆمپانیا بەیەکەوە یەکێکە لە ئەرکە سـ
ي
ڵ
ڵ
ڕۆڵــە بیـ نـراوە بــە�م پێویسـ تـى بەهــەو� زیاتــر و چــاالیك نــاوەیك زۆرتــرە.
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دووهم:ڕاسپاردهوپێشنیارهکان:

ن
ـتیکرد� بـ ژ
ـەىس پەیوەندیەگشــتیەکان
ـنا� ئــەم توێژینەوەیــەدا توێــژەر چەنــد ڕاســپاردەیەک پێشــکەش دەکات ،لەوانــە پاڵپشـ
لــە ژێــر ڕۆشـ ي
ڵ
ن
�
ـری بــا� و بڕیــاردەرەکان و ســەرجەم فەرمانبــەران ،لــەو کۆمپانیایانــەی کــە کراونەتــەوە
لەالیــەن هەمــوو ئاســتەکا� نێــو کۆمپانیــاکان لــە الیــەن کارگـ ي ڕ
گ
�
ـری پەیوەندیــە گشــتیەکان لەبــەر ئــەوەی
لــە کوردســتان یــان ئەوانــەی نوینەرایەتیــان هەیــە لــە کوردســتان ،هەروەهــا گرنــیك زۆر بدرێــت بــە کارگـ ي ڕ
د� بەرهەمـ ن
ـرد� فەرمانبــەران بــۆ کاری باشـ تـر و بەرەوپێشــر ن
بەرچاودەگرێــت لــە هانــدان و ئامادەکـ ن
�
ـەکا� کۆمپانیــا لــە بــواری چەندێـ تـى بــۆ
ڕۆڵێــیك
ج
يڕ
ڵ
ن
 .هەروەهــا گرنگــە جۆرایـ ت
ـە� بــۆ پێشکەشـ ن
ـرد� بەرهــەم و چۆنیـ ت
زیادکـ ن
ـەرچاوەکا� ڕاگەیانــدن و ب�وکردنــەوە
ـە� هەبێــت لــە سـ
ـکرد� باشـ تـرین بەرهــەم
و پڕوپاگەنــدەدا و ســود لــە هەمــوو ڕێـ ن
وەربگرێــت.
ـگاکا� بیسـ تـراو و بیـ نـراو ونــورساو
ي
هەروەهــا توێــژەر لــەم توێژینەوەیــەدا تیشــیك خستبووەســەر جەمــاوەری نــاوەیك کۆمپانیاکــە ،بــۆ تەواوکـ ن
ـرد� تــەواوی وێنەکــە پێویســتە لــە داهاتــوودا
ڵ
ڕۆ� جەمــاوەرى دەرەکیــش بناسـ ن ن
ـێ� ،ئەوانــەى مامەڵــە لەگــەڵ بەرهــەیم کۆمپانیــاکان دەكــەن..
توێژینــەوەكان

ف
سەرچاوهکا�توێژینەوه:

يەكەم:سەرچاوهعەرهبييەكان:

ن
ژ ئ
ا� للمســتهلک (دراســە مســحيە لعينــە مــن جمهــور محافظــة
.1ابراهیــم  ،حبیــب مــال هللا ،دور االعانــات التلفزینــة ي� تشــجيع الســلوک الــ� ي
اربيل).مجلــة العلــوم الحديثــة ت
والراثيــة.ع)2014(،51-26:)2(1
ن
ال�وق ژ
االنسا� .دار ژ
للن� والتوزي ــع .عمان االردن.)1998(،
.2ابو زيد ،صالح خليل ،العاقات العامة واالتصال
ي
ڕوس� ،کلر ،العاقات العامة الناجحة .ترجمة مرکز التعريب ت
تن
والرجمة  ،الدار العربية للعلوم  .يبروت.)1998(،
.3
ي
ن
ن ن
ن
ـ� ي� المٶسســات "بعــض المصانــع والمستشــفيات ي� منطقــة
.4برمــو ،وائــل صــادق ،دور العاقــات العامــة ي� تحفـ ي نـر الطاقــات الکامنــة لــدى العاملـ ي
ً
التــل" نموذجــا .بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدبلــوم ن ي� العاقــات العامــة  /کليــة االدارة  /الجامعــة االردنيــة.) 2009( ،
ن
ژ
والن�  .القاهرة.) 2005(،
العلیم ي� العلوم االنسانية.ط 3دار العلم للطباعة
الب� السيد  ،محمود ،مناهج البحث
 .5ي
ي
.6بوخنــاف ،هشــام ،وظيفــة العاقــات العامــة وڕنعکاســاتها عــى اداء المٶسســة العموميــة .مجلــة العاقــات العامــة .المملکــة العربيــة الســعودية
ع1س .3ص .)2011(،92-59
ن
ا�،العاقات العامة فن وابداع تطوير المٶسسة ونجاح االدارة .دار البحار ژ
للن� .يبروت.)2001( ،
.7الجبوري  ،عبد الکريم ر ي
ن
ن
.8الجــار هللا ،ماجــد بــن عبــد هللا ،جهــود ادارة العاقــات العامــة ي� مواجهــة االزمــات .دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن ژرسکات القطــاع الخــاص ي�
المملکــة العربيــة الســعودية.مجلة العاقــات العامــة واالعــان ،ع 1ص.)2011(،91-69
.9جفال سامية و بو زيد  ،سليمة ،العاقات العامة ن� المنظمة ي ن
ب� المفهوم والوظيفة .مجلة العاقات العامة  ،العدد ، 5ص .)2008(،19-1
ي
نا� ،دور العاقات العامة ن ي� التنمية  .دار الشٶون الثقافية  .بغداد.)1986(،
.10الجوهر ،محمد ج ي

ووهى سحر محمد،المداخل االساسية للعاقات العامة  ،دار الفجر ژ
للن� .القاهرة.)2003( ،
.11حجاب ،محمد ي
منر ج ي
ن
ژ
والن�  ،يبروت.)1995( ،
العر�  .دار الکتاب للطباعة
السياىس
.12حجاب سعيد صالح واخرون ،دور العاقات العامة ي� العمل
جي
ي
 .13ن
المسرة .عمان.)1998(،
خر ،جميل احمد ،العاقات العامة  ،دار
ي
الناحيت� النظرية والتطبيقية.مکتبة ي ن
ين
ع� شمس  .القاهرة.)1978( ،
خر الدين  ،حسن محمد ،اصول العاقات العامة من
 .14ي
.15درويش ،عبد الکريم وتکا ،ليى ،اصول االدارة العامة  .مکتبة االنجلو  ،القاهرة.)1977( ،

ن
ـیع الحديــث  ،االســکندرية( ،
.16رشــوان  ،حسـ يـ� عبــد الحميــد احمــد ،العاقــات العامــة واالعــام مــن منظــور علــم االجتمــاع .المکتــب الجامـ ي
.)1987
خر  ،علم النفس ت
.17الزند  ،وليد ن
ژ
د�.)2016(،
الربوي زمنشورات الدار
الجامیع للطباعة والن�  ،ج ي
ي
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ن
ن
ـیم لتطويــر المناهــج الجامعيــة .جامعــة ام درمــان ،
ـا� ي� التعليــم العـ ي
.18الزنــد  ،وليــد خــر  ،العولمــة والتطــور االجتمـ ي
ـاىل  .وقائــع المٶتمــر العالـ ي
الخرطوم.الســودان.)2014(،
الشيخى ،العاقات العامة ن ي� العراق وزارة التخطيط ،بغداد.)1981( ،
عى و احمد عبد الغفور
ي
.19سلمان محمد ي

ژ
والن� .ڕربد االردن (.)2010
الجامیع للطباعة
.20الطراونة ،احمد ،العاقات العامة "صناعة القرن.الکتاب
ي
ن
ـة� بنــاء وتحسـ ي ن
ـ� الصــورة الذهنيــة للـ ژـ�کات الســعودية المســاهمة .مجلــة العاقــات
.21العبــد الکريــم ،صفيــة بنــت ابراهيــم ،جهــود العاقــات العامـ ي
العامة واالعان .ع 1432 1ه ص.)2011(،121-92
ن
ن
واالستدالىل  .مکتبة الفاح  ،عمان.)2002( ،
الوص�
القا� منصور ،االحصاء
.22عودة احمد و
ي
ي
ي
.23غريب عبد السميع غريب ،االتصال والعاقات العامة ن ي� المجتمع المعارص .مٶسسة شباب الجامعة .القاهرة.)2004(،

.24قحف عبد السام ،هندسة االعان  .دار الجامعة الجديدة ژ
للن�  ،االسکندرية.)2005( ،
ن
.25لقصـ يـر ،رزيقــة،دور العاقــات العامــة ن� تحسـ ي ن
ـ� صــورة المٶسســة االقتصاديــة (دراســة ميدانيــة بمٶسســة االمــاح ي� القســطينية) .رســالة
ي
ماجسـ يـتر غـ يـر منشــورة  /قســم االعــام واالتصــال ،کليــة العلــوم االنســانية والعلــوم االجتماعيــة .جامعــة منتــوري –قســطينية .الجمهوريــة الجزائريــة
(.)2007
ن
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