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   پێشەكى  1-1

لە ساڵی  21سەرەتای سەدەی   لەگەڵ دەستپێکردنی  دا  فراوانی جیهان  ە بەباڵوبوونەوئینتەرنێت دەستی کرد بە    2000،  و 

 یە سەردەمی مۆبایلە زیرەکەکان، خەڵکێکی زۆر دەستیان کرد بە گەڕان بەدوای ڕێگایەک بۆ سوود وەرگرتن لەم تەکنەلۆجیا

رێگەی   ەخەڵکێکی کەم  ل  وین زۆر سست بوناڵوبونەوەی بازاری ئۆباڵ   سەرەتای  .ئۆناڵین  یو دەستکردن بە بازاڕکردن

سااڵنەی  دوایدا بۆتە پێویستی ژیان بە تایبەت   وین لەناڵئۆ  بەاڵم وەک دەزانین بازاڕی   ینەوە پێویستیەکانی خۆی دەکڕیناڵ ئۆ

  .کۆمەاڵیەتیەکان ڕهتۆو  لەگەڵ ئینتەرنێت

ێژەیەکی زۆری کڕیاران ڕ  گەیشتن بە  بۆ  ێننههین بەکاردناڵبازاری ئۆ  کۆمپانیا گەورەکانی جیهانو  زۆربەی خاوەن کارەکان

ڤایرۆسی   ، لەو سااڵنەی دوایدا و بە تایبەت لەگەڵ هاتنیدا  و زیاتر ئاشنا کردنی بەرهەمەکانیان بە هەموو واڵتانی جیهان

نێکی  تەواوی بە خۆیەوە بینی بە شێوەیەک کە هەر تاکێکی کۆمەڵگا و پێشچو  ین بەرەوناڵبازاری ئۆ(  COV-19)  کۆرۆنا

بوو  بازاڕكردن هە  پێویستیان بە  ی كەو هاواڵتیانەرێك بۆ ئەسەچاره وهوبین ناڵین بوو،  وە بازاری ئۆناڵئاشنای بازاری ئۆ

لە بە بەده  ستنر خۆپاربە  اڵم  نەبازاره  ستیان  ئە  ،وهشت  گەدهكان  بۆ  تەواوی کردووە  ئاسانیەکی  تاکانەی کە کاتی    وکار 

ین بۆتە جێی بایەخی  توێژەران و ئابوریناسان  وە اڵ دامن ....هتد ، وە بازاڕی ئۆنستەوخۆیان نیە  یان کەم ئەنی ڕابازار

ین اڵ، لە ئێستادا بەهۆی  بەرەوپێشچونی بازاری  ئۆن  ین  زیاتر بەرەو پێش دەبااڵێگایانەی کە بازاری ئۆنڕدۆزینەوەی ئەو  

گە بۆ  بدەین   ئەنجام  توێژینەوەیە  ئەو  زانی  باشمان  بە  خێرا  شێویەکی  بەبە  قوتابیانڕ  یاندنی  تایبەت  بە  گشتی     و  ای 

 ێبازی پێشوو گیراوەتەبەر داتاکانمان کۆ کردۆتەوە ڕ  ین وە لەم توێژینەوەیەش هەماناڵسودەکانی بازاری ئۆن  ئاشناکردنیان بە

 پاشان شیکردنەوەمان بۆ کردووە.و 

 :كهاتووهێ پ وهى خوارهشانەم بەلە  ەیوهنەیژێم تو گشتى ئە كىەیوهێش بە

 نیساوڵهە  ( ورێولهەشاری    لە  ڕكردنی ئۆنالینەبازا) شی و ئە  كە  ووڕتەۆ گرنگمان خست  ی كەیشەێتا كرهسە  :مكەەیشى  بە

 . كردووه مانوهنەی ژێم توگرنگى و ئامانجى ئە یباس وه كردووه ەیشەێم كلە مانوهنەی ژێتو

 .باس كردووه مانوهنەیژێم تو ئە رىیۆت ینەیدا الشە بە ملە  م:شى دووهبە

 ,وهیاپرسڕ  یرمۆف  یش كردندابە   ىگەێر  لە،  باس كردووه  مانوهنەیژێم توئە  كىیاكتڕپ  ی نە یدا الشەبە   ملە   :مەێیشى سبە

 . كهاتووهێپ  یو گشت یت بەی تا ارىیپرس لە شیكان ارهیپرس ،نجام داوهئە  ۆب مانوهكردنەیش

 . باس كردووه مانوهنەیژ ێم توئە  ىاسپاردهڕنجام و رئەدا  ده شەبە  ملە  م:چواره یشبە

 توێژینەوە  گرفتى 1-2

  یندا بە بواری بازاڕكردنی ئۆناڵ  اڵم تا ئێستا لەبە  ، هێنرێتكاردهكجار فراوان بەكی یەیەشێوهرنێت بەهێڵی ئینتە  ندهرچە هە

نابینرێتیەشێوه بەكاردهبازاڕی ئۆناڵین بە  ڵگەكانی كۆمەتاكە  . ڕاستەكی باش سوودی لێ   كە  ،ك نیەیەشێوهاڵم بەهێنن، 

  كارهێنانی بە  یاخود  (مسیستەی ئۆناڵین )ئاسایش  لەو گرفتێك    شەند كێچەكرێ  ده  هێنن چونكەكاری دهكان بەموو تاكەبڵێین هە

نی  وبونە     ،ننگ بگەكات كااڵكان درهواده   واوی كڕیاركەبوونی ناونیشانی تەنە  . بۆ نمونەبێتدا هە ت گوزاریەم خزمە ئە

ڕێسایە و  قەیاسا  بۆ  ئەوهكردنە  وبورهكی گونجاو  ده  وهیەڕێگە  وە ل  ی كەسانەو كەی  و چەمانەئەێت،  خورمافیان  ن  یندو 

بازاری ئۆناڵین   توانین زۆرترین سوود لەلۆژیا دهكنەنی تەوو پێشچورهكان و بەركردنی گرفتەسەچاره  بە  بۆیەهۆكاری تر.  

 نین. یەبگە
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 توێژینەوە  گرنگى 1-3

زۆری بەکارهێنانی هێڵی و  ی ڤایرۆسی كۆرۆنا  وهی ژیان و باڵوبوونەمەڵەچەو    نگتە  رقاڵ بوونی هاواڵتیان بەسەبەهۆی  

  لە هەموو بوارەکانی ژیان وای کردووە بازارکردنی ئۆناڵین ك  ەیك پێویستیوه ئینتەرنێت لە ژیانی رۆژانەماندا و بەکارهێنانی

ئۆناڵین جگە لەوەی تایبەت نیە بە ناوچەیەکی . بازارکردنی  هاواڵتیان  كی زۆر لەیەژیانی ڕێژه  لە  رۆڵێکی باشی هەبێ

زانیاری    درێتده هەوڵدا  یەوهم توێژینەلە  ، بۆیەو پێش بردنی بازرگانیرهبەاندنەوەی کات و  ڕدیاریکراو هۆکارێکیشە بۆ گە

لە  رێتکۆبک  و  ئە  ێگەیڕەوە  ڕاپرسی  هەننجامدانی  بابەتەکە  لەسەر  سەرچاوانەی  شارهوهئەمەش    ،ئەو  بۆ  ك  زاییەك 

 سەر الیەنە باش و خراپەکانی بازارکردنی ئۆناڵین.  خستنەتیشک   ودەوڵەمەندکردنی بابەتەکەمان لە ڕووی زانستیەوە

 توێژینەوە  ئامانجى  1-4

  امانو  هەموو باسێکی گەشەسەندندا، ئامانج گرنگترین بابەتە ، هۆکارەكەشی ئەوەیە کە ئامانجەکان ڕێکمان دەخەنەوەولە 

  بریتیە  توێژینەوەیە  ئەم  دانی  ئەنجام  كورتی ئامانج لە  بە  لێدەکەن هەست بکەین کە مەبەست و ئاڕاستەیەکمان لە ژیاندا هەیە.

 : لە 

 م هاواڵتیان بۆ بازاڕكردنی ئۆنالین ردهكانی بەرێنییەرێنی و نەئە هستنیشان كردنی هۆكارده ✓

 . پێكردنیرنێت بۆ بازاڕكردنی ئۆنالین و متمانەكارهێنانی ئینتەی بەڕادده  ✓

 كاتی كڕین دا. دان لە بازاڕی ئۆنالین و شێوازی پاره كانی كڕینی كااڵ لە كییەرهسە شوێنە ✓

بە قەیرانێکی ئابووری سەختدا تێپەڕ دەبێت، هەر بۆیە دامەزراندنی    كوردستانستادا  کە لە ئێ  بیر بكرێت،نابێت لە ✓

حکومەت بکات لە دامەزرانی کارمەند و دۆزینەوەی   یکاری لەم جۆرە دەتوانێت بە شێوەیەکی بەرچاو هاوکار

بۆیان. کار  لە هە لە   هەلی  ورگرتن  سوود  كاتدا  بازاڕهمان  دابەو  مە و  و  شت  نرخی  لە زاندنی  ندی وهرژهبە  ك 

 هاوالتیان دا.

 توێژینەوە  سنوورى 1-5

 زانیاری  هەولێر،  شاری  پەیمانگاكانی   و  زانكۆ  زۆری  هەرە  زۆربەی  بە  سترابە  پشت  توێژینەوەیە  ئەم  سنوری  بۆدیاریكردنی 

 ئۆناڵین .  كردنیبینن بۆ بازاڕسوودی لێ ده و هێننكاردهرنێت بەهێڵی ئینتە كە  وەاریوەرگ سانەكە  لەو

 زانستی  یوهتوێژینە بازاری ئۆناڵین و  یرباره ده  1-6

ئینتە دروستبونی  دهمێژووی  ئە  وهڕێتەگەرنێت  هەبۆ  باران(وڵە و  )پۆل  زانا  لە   ی  لە روههە   1964ساڵی    دای  زۆر   ها 

زرا. دا دامە   1969ساڵی    ی لەیەورهگە  و تۆڕهرنێت بۆ ئەتای دروستبوونی ئینتەرهسە   كۆكن كە  وهر ئە سەكان لە رچاوهسە

ی و پێیەتی پێكرد، بەسده  1994ساڵی    ك ئامرازێكی ڕێكالم و بازاركردن لەرنێت وهكارهێنانی ئیتەی بەها بیرۆكەروههە  وه

 وتوبێت.  ركەڕێكالم و بازاركردن سە  لە رنێت كردوهئینتە ش وای لەمەئە رنێت زیادیكردوهكارهێنانی ئینتەی بەژماره

  بە   یەم دیارده، ئەوهرنێتەی ئینتەڕێگە  كان لەتگوزاریەك و خزمەبازرگانیكردنی شتومە  لە  ئۆناڵین بریتیەی بازاری  پێناسە

زۆربوونی    كارهێنانی ،وهرنێت و ئاسان بەی ئینتەوهڵ باڵوبوونەگەن لە كی فراوایەشێوه  ساڵی ڕابردودا بە  نێوان ده  زۆری لە 

 .  وهكاندا باڵوبووهتیەاڵیەكۆمە و تۆڕهكان و زۆربونی پێگەكەزیره كارهێنانی مۆبایلەبە

هۆی بووەتە  ئەلیکترۆنی  لە    بازرگانی  و  جیهاندا  لە  ئەلیکترۆنی  بازاری  ملیۆنەها  بگرە  ملیۆن  سەدان  بوونی  دروست 

نزیکەی    ە(amazon)ی  پێگە  بەناوبانگترینیشان گەشتۆتە  بازاڕگەری  بەهای  کە  ئەمریکی    ٣٠٠،  دۆالری  لەم ملیار 
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بە بازرگانی ئەلیکترۆنی و تا ئێستاش  لەسەر ئاستی   نسااڵنەی دواییدا هەرێمی کوردستان و عێراق بە گشتی  ئاشنابوو

نێودەوڵەتی زۆر بە الوازی دەبینرێت لەم بوارەدا. تەنها ژمارەیەکی کەم لەو بازاڕە ئەلیکترۆنییانە کە دەتوانن سەرجەم  ئەو  

كجار زۆری  رفتێكی یەتا ئێستاش گ  كە  می بانكیەش الوازی سیستە. هۆكارێكی كە  مەکانەت بۆ دابین بکەن کە دەتەوێتتوش

ئە  یە هە هاواڵتیانی  كارتیان(نیهە  م واڵتە،  )كریدیت  ئێستاش  مەده  كە   ەی تا  بۆ  بەستی كڕینی شتومەبەتوانن  كاریبهێنن.  ك 

کاتێک   ئەوەش ڕوونادات  فراوان بکەین وە  ئەم بوارە زۆرتر  دەمانەوێت  ئێمەش  ئەلیکترۆنی زۆر الوازە وە  بازرگانی 

  . ئاگابن لەم الیەنە  هاواڵتیان بێ
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 ( Factor analysis) یییاخود كۆلكە ی هۆكاری وهشیكردنە  2-1

  رهێنانی گرینگترین پێناو ده  لە  كانەئاڵۆزه  ی دیاردهوهكانی ئامار، ئامانجی توێژینەشێوازه  لە  كێكەی هۆكاری یەوهشیكردنە

( نێوان    Extraction of factor)هۆكارەكان  لە  پەیوەندى  شیكردنەوەى  ماوەیی  لە  لەسەرى  هەیە  كاریگەریان  كە 

گۆڕاوەكانی دیاردە لێكۆڵێنراوەكە دەتوانین پێناسەی شیكردنەوەی هۆكاری بكەین بەوەی كە یەكێكە لە لقەكانی شیكردنەوەی 

ڵە گریمانەیەك كە بەكارهاتووە بۆ ڕیزكراوەی پەیوەندی كە ڕاوەستاوە لەسەر كۆمە  analysis multivariate))فرە گۆڕاو

(correlation matrix  )گۆڕان ڕیزكراوەی  گریمان    covariance matrix))   و  هۆكارەكانی  نیشانكردنی  دەست  بۆ 

(hypothetical factor  )كانبە پشت بەستن بە سروشتی پەیوەندییە ناوخۆیە  (internal relationships  )  كە لە نێوان

ێك لە گۆڕاوەكان لە دیاردەیەكی دیاریكراو هەروەها ئەم گۆڕاوانە دەكرێت بە ژمارەیەكی كەم لە گۆڕاوە سەرەكیەكان  ڵەكۆم

لە گۆڕاوە   كەم  بۆ ژمارەیەكی  ڕێكخستنی  و  كردنەوەی گۆڕاوە زۆرەكان  كەم  لەسەر  تواناییە  بە  شیكردنەوەی هۆكاری 

)(  hypothetical variable)  ەكانگریمان باوە  جیاوازى  پێچەوانەى  ئەمەش  نێوان  (  common varianceكە  لە 

د بەمەش  كێشەی ڵهگۆڕاوەكان  لە  دەبێت  ڕزگارمان  بەوەش  یەك  لەگەڵ  نەبەستراون  پێكەوە  كە  هۆكارانەى  ئەو  ێن 

 . (problem of multicollinearity)هێڵی چەندینەبوونى 

شیكردنەوەی هۆكاری فراوان بووە لە الیەنە جیاوازەكانی ژیان لە ئەنجامی باڵوبوونەوەی گۆڕاوەكان بەكارهێنانی شێوازی  

بە فراوانی وەك دیاردەیەك بەمەش دەبەسترێتەوە لە نێوان خۆیان بە پەیوەندی ناوەخۆ باسكردنى بە نموونەیەكی بیركاریی  

گۆڕ لە  زۆر  ژمارەیەكی  نێوان  پەیوەندییەكانى  شیكردنەوەى  لە  بۆ  كەم  ژمارەیەكی  بە  ڕونكردنەوەى  هەروەها  اوەكان 

هۆكارەكان، وە ئاشكرا كردنى هەندێك پەیوەندییە چاوەڕوان نەكراوەكان كە سەرەتایەكى باش دەبێت بۆ جێبەجێكردنى ئەو  

ر  گرنگی نیە وە بە پێچەوانەوەش دروستە بۆ گەیشتنێكى تەواوی سەرەكی گرنگ بونیاد نراو لەسە فەرمانە، كە ئەمەش

 ڕێگاى ئامارى. 

 :ی هۆكاریوهشیكردنە   كارهێنانیئامانجی بە   2-2

 :  یەم شێوهبە وهینەی هۆكاری كورتبكەوهكانی شیكردنەتوانین گرینگترین ئامانجەده

 :  Pattern interdependency and Delineation ندی نێوانییوهر شێوازی پەسەئاشنابوون لە .1

ی جیاواز و سەربەخۆ بۆ پەیوەندییەكانی  (    pattern)  شێوازى شیكردنەوەی هۆكاری ئاشكراى دەكات بە شێوازی  

گۆڕاوەكان دەگرێتە خۆی هەروەها گەڕانەوەی هۆكارەكەیان ئەو گۆڕاوانە كەم دەكرێنەوە بۆ ژمارەیەكی    نێوانیان كەوا

 دەستنیشان دەكات. (  pattern) كەم لە هۆكارەكان بەمەش هێزی پەیوەندی بۆ هەموو گۆڕاوێك بە هەمان شێواز 

 :  parasimony or data reducation كانباسكردنی زانیاریە لە وهمكردنە كە .2

ى تایبەت بۆ كۆمەڵێكی گەورە لە گۆڕاوەكان هەبوو   (Observation)ئەگەر هاتوو ژمارەیەكی زۆر لە بەشداربوەكان  

دەتوانین هەڵدەس  بەمە  كە  لەوهۆكارانەى  كەم  ژمارەیەكی  وێنەی  لە  زانیاریانە  ئەو  لەو  ببینەوە  پێگە  تنوورد  ی بە 

 .  ڕوونكردنەوەى ئەو پەیوەندیانەى كە لە نێوانیان هەیەگۆڕاوەكان لە باسكردنى دیاردە و 

 :  Hypothesis Testing كانی گریمانەوهتاقیكردنە .3

شێوازی    تدا بەیی تایبەگریمانە  كاربهێنین لە ندروستدا بەكی ڕاست و تە یەوهتاقیكردنە  ی هۆكاری لەوهتوانین شیكردنەده

 كان . ی هۆكارهڕیزكراوه ستن بەپشت بە كان بەگۆڕاوه ڵێك لە كۆمە كان لەرهكاریگە هۆكاره
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 : Data Transformation  كانگۆڕینی زانیاریە .4

یارمەتی شیكردنەوەی هۆكای دەدات بۆ گۆڕیین زانیارییەكان بۆ شێوەیەكى تر كە تێیدا هەندێك مەرج دەست دەكەوێت  

 كە دەتوانین هەندێك لە شێوازى ئاماری لەسەریان جێبەجێی بكەین بۆ نموونە: 

پێى   بە  تاقیكردنەوە  هەندێك  جێبەجێكردنی  لە  داواكراو  هاتوو  بەمەش ئەگەر  الرى  هاوكۆلكەكانى  لەسەر  ئاماری 

ی  ون دەتوانگۆڕاوەكان بەكاردەهێنین بۆ پێشبینى كە پێویستە سەربەخۆ بێت ئەگەر هاتوو گۆڕاوەكان پێكەوە بەسرترابو

راو هەروەها تشێوازی شیكردنەوەی هۆكاری بەكاربهێنین بۆ گۆڕینى بۆ ژمارەیەكى كەم لە هۆكارى پێكەوە نەبەس

 گۆڕاوە سەرەكیەكان. ینشیكردنەوەى شوێ 

 :  Exploratory Uses بەكارهێنانى ئاشكراكردن .5

 شێوازی شیكردنەوەی هۆكاری بەسوودە بۆ ئاشكراكردنى الیەنە نوێیەكان، هەروەها شیكردنەوەی هۆكاری پەیوەندیە

یوەندیی پێشبینی  ئاڵۆزەكان كەم دەكاتەوە لە نێوان كۆمەڵێك لە گۆڕاوەكان بۆ وێنەیەكی هێڵى سادە بەمەش هەندێك پە

 او دەبێت. یاردان ئاشكرادەكات كە پاشان گونجنەكراو لە كاتی بر

چەندینەبوونى   .6 كێشەی  چارەسەركردنی  شێوازی  لە  دەكات  بەژدارى  هۆكارى  شیكردنەوەی 

 :  Malticollinearityهێڵى

 او.رتساوەكان بۆ هۆكاری پێكەوە نەبەستر گۆڕاوە پێكەوە بە یبۆ گۆڕین

 :  (Factor Model) هۆكاری ی هاوكێشە   2-3

    (n)یكەبارهقە  ك كەیەبۆ نمونە   (P-dimensional)كانگۆڕاوه  لە(P) بۆ  وهكاتەهۆكاری ڕوون دهی  وهی شیكردنەهاوكێشە

بۆتێكڕای گۆڕاوه  لە  (P) ی هێڵی بۆخشەنە  لە  پێكهاتوه ش  مەبە   (Common Factor)شهۆكاری هاوبە  لە   (m)كان 

(m<p)ها  روه، هە(P)   هۆكاری تاك  لە(Unique Factor)     ی م شێوهبە ی هۆكاری  ش نمونەمەر گۆڕاوێك ، بەبۆ هە

 :بێت ده وهخواره

2) -... … … (1 p*1 U+m*1 Fp*m + Ap*1 M p*1 =X 

 :واتەكە

X  :نوینێت بۆ كی دهمەڕهكراوی هەئاڕاستە(P) كان .گۆڕاوه لە 

M نوێنى .كان دهكراوى تێكڕای گۆڕاوه: ئاڕاستە 

A كانڵگرى هۆكارهی هە:ڕیزكراوه(Loading Factors)  كان .نوێنێ بۆ گۆڕاوهده 

F كانشەهاوبە نوێنێ بۆ هۆكارهكی دهمەڕهكراوى هە: ئاڕاستە(Common Factors) بۆ  وهتەتاقیكراوه كە(P) لە 

 كان. گۆڕاوه

U  :كی دهمەرهكراوى هە : ئاڕاستە( نوێنێ بۆ هۆكاری تاكUnique Factors) كان  گۆڕاوه 
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ڕیزكراوهگوێرهبە گۆڕانى  هە   (Covariance matrix)ى  ئاڕاستەبۆ  هۆكارهموو  وهشەهاوبە  كراوێكی    هۆكاره   كان 

 ك:خۆكان وهربەسە كان بۆ گریمانەتاكە

( )( )
( ) ( )











=

)()'(

''
''

UUEUFE

FUEFFE
UFE F

U 














=





mnmn

nmnm

**

**

0

0
 

 ها :روههە وه

 : كان.شەهاوبە ى گۆڕان بۆ هۆكارهڕیزكراوه لە  بریتیە 

 : ڕیزكراوه لە  بریتیە( ىdiagonal  ) ی گۆڕانDiagonal Covariance Matrix)  ) ۆب(U) كان بۆ  تاكە هۆكاره لە

 :بریتیە   (diagonal)نرخى 

22

3

2

2

2

1 .........,, nUUUU 

 سفر.  بە كسانەیە  (diagonal) لە  كانى بێجگەنرخە

 ( ) كرێت بەهێماده)X (ی گۆڕان بۆ اڵم ڕیزكراوهبە

   nی پلە  بە  ( Symmetric Positive Definite)بى هاوجێ ى موجەڕیزكراوه لە (  بریتیەها) روههە

 پێك دێت : 

)'()'()'()'(

)''''(

))(()'(

UUEAUFEFUAEAFFAE

UUAUFFUAAFFAE

UFAUFAEXXE

+++=

+++=

++==




 

 :  یەم شێوهكان بەتاكە ڵ هۆكارهگەندى لەیوهكان بۆ پەستراوهبە وهپێكە شەهاوبە هۆكاره

0)'( =FUE 

 :لە ی گۆڕان بریتیەڕیزكراوه كان لەخۆیەربەسە تاكە  هۆكاره وه

=)'(UUE 

 بێت: یەم شێوهبێت بەه( دى گۆڕان بۆ ) ی ڕیزكراوهها پێكهاتەروههە
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 += AFFAE )'(
 

 :م نموونانەكێك لەین بۆ یەكان بكەه (Parameter)ماڵندنی  بێت خەنجامی هۆكاری دهی ئەوهبۆ دۆزینە وه

 :  Restricted model ستراوهى بەهاوكێشە. 1

 : وهى خوارهم هاوكێشانەبە وهكۆڵێتەكان دهه(Parameter)ماڵندنى ى خەكێشە لە  یەم هاوكێشەئە

=+= )'(, FFEUFAX 

 :هاروههە

 +=+= AAAFFAE )'( 

 :  Unrestricted model ستراوهبەى نەهاوكێشە. 2

 : وهى خوارهم هاوكێشانەبە وهكۆڵێتەكان دهه(Parameter)ماڵندنى ى خەكێشە لە  یەم هاوكێشەئە

Im
FFEUFAX =+= )'(, 

 += AA 

ر گەنها ئەی تەشێوه  ربگرێت بەیان بۆ دابنێت و زانیارییان لێوهر ناتوانێت گریمانەتوێژه  كان كەستراوهبەنە  وهپێكە  هۆكاره

كان تاكە  كان و هۆكارهشە هاوبە  هۆكاره  لە (   (mپێى    (  بە 1-2ى هێڵى )كانى هاوكێشەبۆ گۆڕاوه (n)  هاتوو نیشانمان كرد بە

 هێنین: ست دهدهبە وهی خوارهم هاوكیشانەوا ئەئە (m<n) كە یوهبە

UFaFaFaX

UFaFaFaX

UFaFaFaX

nmnmnnn

mm

mm

++++=

−++++=

++++=

.......

22...............

.......

2211

222221212

112121111

 

ریببڕین  توانین دهیی  شێوازی هۆكاریی دهبۆ ساده (Factor pattern)ڵێن شێوازی هۆكاری  پێی ده  2-2ی  هاوكێشە  لە    

 خۆیی.  ڵ باو بگرێتەگە كان لەڵگرههەكان و كان و هۆكارهگۆراِوه ك كەیەی خشتەشێوه بە

بەوهشیكردنە  هۆكاری  سەیەشێوهی  دهرهكى  گرنگی  بەكی  هە(Parameter)ماڵندنىخە   دات  ) یان   aj1, aj2ڵگرتنی 

……..ajm) یی  خۆ  گرێتەكان دهڵ گۆڕاوهگەلە  كی سادهڵ جیاوازییەگەكان لەجێگیرى گۆڕاوه  كان بەهۆكاره  ت بەتایبە

ڕاستەپێوانە هۆكاره  لە  ((Direct Measurementوخۆ  ى  گۆراِوهنێوان  گریمانەكانى  )كانى   Hypotheticalیى 

variables) كان كەڵگرى هۆكارهكان و هەگۆڕاوه  ڵێك لەریان بۆ كۆمەسە هێنن لەست دهدهركردنی شیكاریی بەسەچاره 

 كات. كان دهپوختكراوه كان و هۆكارهنێوان گۆڕاوهندى یوهى پەهاوكۆلكە باس لە
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  Basic Assumptions of Factor Analysisی هۆكاری  وه كان بۆ شیكردنە كییە رهسە   گریمانە   2-4

: 

 : لە ی هۆكاریی بریتیەوهكان بۆ شیكردنەگرینگترین گریمانە لە 

 م:كەی یەگریمانە

ڵێك  نێوان كۆمە  ندی ناوخۆیی لەیوهمای بوونی پەر بنەسە ی هۆكاری لەوهكی بۆ شیكردنەرهكی سەیەگریمانە  ستێت بەڵده هە 

ریان وا كاریگەكە ش هاتووهنجامی بوونی هۆكاریی هاوبەئە  كان لەی نێوان گۆڕاوهندیانەیوهو پەها ئەروهكان هەگۆڕاوه  لە 

ئەوهدات بۆ ڕوونكردنەوڵ دهی هۆكاری هەوهش شیكردنەمە، بەیەهە ری  سەلە   لە  مترین ژمارهكە  ی كەندیانەیوهو پەى 

كى  یەشێوهش بێت بەی دابە وهگرین بۆ ئەردهیی  وهى نرخی پێوانەیەو گریمانەنیوانیان دا. ئە  لە  یەخۆ هەربەهۆكاری سە

یى بۆ  ی پێوانەكەیە  بێت لە ش ڕزگارمان ده مەك( بەیە)  Variance)ى )سفر( و جیاوازى)(   Meanتێكڕا)  سروشتى بە

بەگۆڕاوه پێوانەمەكان،  نرخى  دهیی گۆڕاوهش  پەجێبە  بە  وهدۆزینەكان  بۆ  گۆڕاوه  لە  p(  بۆ  3-2ندی )یوهجێكردنی  كان 

 :یەم شێوهبە n بارهكى قەیەنموونە

)23(,...,2,1,,...,2,1, −==
−

= njpi
S

XX
Z

j

jij

ij 

 : واتەكە

 𝑍𝑖𝑗  كان  یى تاكەنرخی پێوانەi   بۆ گۆڕاویj نوێنێ. ده 

 𝑥𝑖𝑗    كانشداربوهبەi    گۆڕاوی  لەj  نوێنێ. ده 

𝑥𝑗  بۆ گۆڕاوى  تێكرایەj 

𝑆𝑗 یی بۆ گۆڕاوى الدانی پێوانەj. 

 كان )بەهۆكاره  لە (  m)بونى    یی بەدۆخی گریمانە  ی هۆكاری لە وهرببڕین بۆ شیكردنەكی دهرهى سەتوانین هاوكێشەده

 :  یەم شێوهبە)  𝑍𝑗یى نرخى پێوانە

)24(,,2,1,2211 −=++++=  pjUFaFaFaZ jimjmjjji 

 : واتەكە

𝑍𝑗𝑖  یى گۆڕاوی نرخى پێوانەj نوێنێ. ده 

 𝑎𝑗𝑚  تێربوونى هۆكاری(m)   بۆ گِۆراویj نوێنێ.   ده 

 F1 ,F2,…,Fm  كان بۆ ش و پوختكراوههاوبە هۆكاره(p) كان. گۆڕاوه لە 

 𝑈𝑗𝑖  كان.تاكە  یى بۆ هۆكارهنرخى پێوانە 
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 ن:مانەئە جیاوازی كە ین بۆ سێ كەش دهدابە (Variance كۆی گشتی)جیاوازى گشتى  یەو گریمانەبە ستنپشت بە بە

 ( Common Variance) جیاوازى باو 1

كانى گشتى  ى هۆكارهها هاوكۆلكەروهكان، هەگۆڕاوه  ڵ نرخە گەلە  وهسترێتەبەده  نوێنێ كەجیاوازی گشتی ده  شێك لەبە    

 ش:وهئە)2hj  (هێماى  كرێت بەهێماده ژمێرێت وهده

2)-...…(52
jm+a⋯+2

j2+a2
j1=a2

jH 

 ( Specific Variance) تجیاوازی تایبە 2

  خۆى كە   كەڵ گۆڕاوهگە لە  وهسترێتەبەڵكو دهكان بەگۆڕاوه  ڵ نرخەگەلە  وهسترێتەنابە  نوێنێ كەجیاوازی گشتی ده  شێك لەبە 

 :بە كسانەیە كى كەجیاوازی هۆكاریی یە لە شێكەبە

2-…62
j+e2

j= b2
jU 

 :واتەكە

 : 2
jUكی.جیاوازی هۆكاریی یە 

 : 2
jbگۆڕاوی   ت بەجیاوازیی تایبەj. 

 : 2
je ڵە جیاوازیی هە. 

 ( : (Error Variance ڵەجیاوازی هە 3

 بێتەر گۆڕانێك نەیی یان ڕوودانى هە یان پێوانە  ڕاكێشانى نموونە  نوێنێ لەده  ڵە نجامى ڕوودانی هەجیاوازی ئە  شێك لەبە 

لە وهزانیارییە  هۆی جێگیرى  ده  كان  بەهێما  2  كرێت 
je بە لە شدارده،  لەهە  بن  تایبە  موو  و جیاوازی  باو  بۆ  جیاوازى  ت 

 ش:وهئە(Reliable Variance)ڕپێكراو باوه دروستكردنی جیاوازی

                                                          )27(22 −+= jjjj bhR 

 : یەم شێوهڕپێكراو بەجیاوازی باوه بە  كسانەیان یە  باوى گۆڕاو بچوكتره

                                                         )28(22 −−= jjjjjj RbRh 

02=ر هاتوو  گەاڵم ئەبە j≥hjj R 2وا  ت ئەهۆكاری تایبە  ر گۆڕاو تێربێت بەگەئە  واتەكە
jb    2واتەكە 

j=hjjR   ئامانجمان لە 

وا كان كە شەهاوبە  و جۆری جیاوازییە  ستنیشانكردنی ژمارهش بۆ دهی جیاوازی هاوبەوهی هۆكاریی بۆ شیكردنەوهشیكردنە

ى یە م هاوكێشەكانی ئەشەهۆى بە   بە  JZتوانین جیاوازى گشتى بۆ گۆڕاو بنوێنین بەكان، دهندی نیوان گۆڕاوهیوههۆى پە  بێتەده

 :وهخواره

σj
2 = σj1

2   +    σj2
2 + ⋯ + σjm

2    + σjs
2    +    σje

2  … … (9 − 2) 
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(Common Variance)         (Specificity Var.) (Error Var.) 

 

 :  واتەكە

σ js
2  نوێنێ. ت دهجیاوازیی تایبە :        

σje
 نوێنێ. ده ڵە جیاوازیی هە:  2

σjرسەكریت بەش دهدابە كانی هاوكێشەالیە
 چێت: رده ده مەئە2

)210(1
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

−++++== 
j

je

j

js

j

jm

j

j

j

j

j

j
























 

 

ر دروست بوونی جیاوازی گشتی بۆ گۆڕاوی  سەلە  ستمان هێناوهدهبە  ( بنوێنین كە  10-2ی ) كانى هاوكێشەشەتوانین بەده

Z یەم شێوههێمای نوێ بە بە          : 

)211(1 2222

2

2

1

2 −+++++==  jjjmjjzj eb 

𝑎j2  كان بۆ نموونەپێى هۆكاره  ربڕینی بەنوێنێ بۆ دهده 𝑍𝑗یى بۆ  كانی جیاوازی پێوانەشەبە  كەالى ڕاستی هاوكێشە
بڕى    2

 𝐹𝑝ش بۆ  شیكردنى گشتی بۆ هۆكاری هاوبەنوێنێ، دروستبونى هاوبەده𝑍𝑗جیاوازی گۆڕاو   لە  𝐹2شیكردنى هۆكارى  هاوبە

 : بە كسانەكان یەموو گۆڕاوهكۆی گشتی جیاوازی هە لە 

)212(),...,2,1(;
1

2 −==
=

mp
n

p

jpp  

 :بە  كسانەكان یەموو گِۆراوهجیاوازی هە  كان لەخۆیەربە سە  شەهاوبە  موو هۆكارهشی گشتی بۆ هەكو دروستبوونى هاوبەوه

)213(
1

2

1

2 −== 
==


n

j

j

n

p

p h 

 

 م: گریمانی دووه

دووه   لەگریمانی  ده وهشیكردنە  م  گریمان  هۆكاری  بەی  پە  كات  لەیوهبوونی  گۆڕاو    ندی  دوو  ئەده   (i,j)نێوان  و  توانین 

و  توانین ئە كان، ده شەهاوبە  كان( ى هۆكارهكان )تێربوهڵگرهری هە مای سروشتی و كاریگەر بنەسەبژمێرین لە   ندیەیوهپە

 :وهی خوارهیە م هاوكێشەبە (Orthogonal) كان كان متعامدهستونە خۆیەربە سە پێى هۆكاره بە بنوێنین یەگریمانە
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                  )214(2211 −+++=  jmimjijiij aaaaaar 

كانى  شەهاوبە  هۆكاره  كان بە ڵگرى گۆڕاوهكۆى جارانكردنى هە  لە  نێوان دوو گۆڕاو پێكهاتوه  ندی لە یوهى پەهاوكۆلكە  وه

 :یەم شێوهرببڕین بەده وهرهى سە یەو هاوكێشەتوانین ئەكان دهپێى  ڕیزكراوه بە نێوانیان. وه

AAR = 

 :  واتەكە

 R : نوێنێ.ندی دهیوهی پەڕیزكراوه 

 A : نوێنێ. كان دهڵگری هۆكارهی هەڕیزكراوه 

 

12 1 11 12 1 11 12 1

21 2 21 22 2 21 22 2

1 2 1 2 1 2

1

1
*

1

n m n

n m n

n n n n nm m m nm

r r a a a a a a

r r a a a a a a

r r a a a a a a

    
    
    =
    
      

    

 

ی  وهكارهێنانى شیكردنەكاتی بە  لە  یەهە  كەی نموونەبارهچاودێری قە  وا ناومان هێناون پێویستى بەكان كەبۆ زیاتر گریمانە

 متر بێت. ( كە50) لە  (Observation)كانشداربوهبە یهۆكارى نابێت ژماره

 

 : Commonaltieباو   2-5

ماڵندنى  ی هۆكاری بۆ خەوهجێ كردنى شیكردنەجێبە  لە   یەكارهێنانى هەبە  ی هۆكاری پێویستى بەوهشیكردنە  لە  م ڕێگایەئە

ℎ𝑗) كان  می بڕهكەیە
لە   وه (2 جیاتى    لە  (R) ندی  یوهی پەڕیزكراوه  لە  (Diagonal)كی  رهی سەكانى لوتكەنرخە  دانانی 

و  ماڵندنى ئەبۆ خە  پێویستە  ، كەكارهاتووهكی بەرهى هۆكارى سە وهدا ڕێگای شیكردنەیەوهم توێژینە، لە كانكەى یەژماره

 لە   پێكهاتووه(    𝑍𝑗)گۆڕاوی    ، بڕی باو لە(Rندی )یوهی پەكی ڕیزكراوهرهسە   (Diagonal)ی  لوتكە  دانانی لە  وه  نرخانە

 ى هۆكارهوهنوێنێ بۆ ڕوون كردنەی جیاوازی ده ها ڕێژهروههە   و گۆڕاوهكان( ى ئەكان )تێربوهڵگرههە كۆى دووجاى  

لەپوختكراوه  شەهاوبە ڕیزكراوهوهشیكردنە  كان  پەی  )یوهى  ئە(Rندى  ماوهمە،  پێكەش  ) بە  وهى  ى  ( Intractionستراو 

 :بڕی باو بریتیە ( كە11-2ی  )هاوكێشە لە وهپێشە كو لە، وهكانشە هاوبە كان و هۆكارهنێوان گۆڕاوه

)215(,,2,1,,,2,1,
1

22 −===
=

 mppjah
n

p

ipj 
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𝑎ip)وا  ئە 
بۆده(   (pكێشی هۆكارى  (  2 گۆڕاوى  بۆ  هاوكۆلكەوهئە  (j)  نوێنێ  ڕیزكراوهش  ها روههە(  F)  ی هۆكاریەى 

 یە م شێوهتوانین بە، ده(Saturation Factorیان تێربونى هۆكار)(   Factor Loadingڵگرى هۆكارى  )هە  بە  وهناسرێتەده

 :وهینەڕوونى بكە

2

jh mF 
 

2F 1F  

2

1h ma1 
 

12a 11a 1X 

2

2h ma2 
 

22a 21a 2X 

      
2

ph pma
  

2pa
 1pa Xp 

 باو  ڕیكان و بشەهاوبە كارهۆو ه  كاناوهۆڕگ وانێن  یوهوونكردنەڕ یوهێ( : ش1) ژماره یوێنە

 

كۆی  جیاوازى گشتى )  لە   شێكەى بەوهر ئەبەك(  لەنێوان صفر و یە  وێتەكەده  بەموو كات موجەوشتى نرخى باو هەڕه  لە  

 ك( واتا:یە بە كسانەو یە (Variance گشتی

0 ≤ ℎj
2 ≤ 1     … . (16 − 2) 

ℎj)ها بڕى باو  روههە  وه
ك یە  ر هاتو نرخى باو لە گەنوێنێ ئەكان دهپوختكراوه  كان و هۆكارهڵكردنى گۆڕاوهوداى تێكەمە(  2

 كان. پوختكراوه  و هۆكاره( Zj) نێوان گۆڕاوى  لە  یەندى هەیوهپە نزیك بوو واتە

و  هێنین بۆ ئەكاردهبە(   loadingصفر تحملیالت  )  كسان بوو بەكان یەگۆڕاوه  كێك لەیە  ر هاتو نرخى باو لە گەاڵم ئەبە 

ر نرخى گە, ئەو گۆڕاوهبۆ ئە  وهڕوون بكاتەVariance)جیاوازى )   شێك لەر هۆكارێكى پوختكراو ناتوانێت بە, هەگۆڕاوه

 كان. پوختكراوه نێوان گۆڕاو و هۆكاره شى لە اڵوى بەبۆ بونى تێكە هێمایە وهك ئەو یە نێوان صفر وتەباو كە

پەڕیزكراوه  لە    )یوهى  )خانە(  Correlation Matrixندى  تەیە  بە  كسانەیە  Diagonal)كانى  دهكى  پێى  وترێت  واو 

نرخى باو    بە(   Diagonal)  كانى لوتكەاڵم خانەبە(   Completed Correlation Matrixواو )ندى تەیوهى پەڕیزكراوه

(ℎj
 (.  (Reduced Correlation Matrix وهمكردنەندى كەیوهى پەوترێت ڕیزكراوهپێى ده ( 2

 ( :  (Method for Estimate Commonaltiesباو   ندنىاڵمخە  گاىڕێ  2-6

 لە Diagonal)ر خاڵێكى )ى هەوهمڵێنین بۆ شیكردنەبیخە ئێمە  پێویستە وه  زانراوهنەتاى دروست بوونى نرخى باو رهسە  لە 

ℎj) ماڵندن نرخى باو هۆى ڕێگاى خە ها بەروههە ندى وهیوهى پەڕیزكراوه
 بە  وهست پێكردنى كردارى شیكردنەپێش ده( 2

 ێگاكان:گرنگترین ڕ لە  كان , وهشەهاوبە ر هۆكارهسە  ڕێكى لە

 : Maximum Correlation  ورهندى گەیوهپە 1
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نوێنێت  باو ده  كانى تر كەنرخى گۆڕاوه  بە  بژێرین وهڵدههە 𝑍𝑗ندى نێوان گۆڕاوى یوهى پە ترین هاوكۆلكەورهگە  م ڕێگایەلە 

ى  بۆ ڕیزكراوه  سودهبە   كانى باو كەماڵندنى بڕهخە بۆ    ئاسانە  م ڕێگایەئە  وهدۆزییە   Thurston)رستون )ث  , كەو گۆڕاوهلە 

 كان.گۆڕاوه لە ورهى گەندى بۆ ژمارهیوهپە

 :  Thirdسیانى  2

ℎjكانى باو ) بڕه م ڕێگایەلە 
 : یەم شێوهكارهێنانى سیانى بەبە بە 𝑍𝑗بۆ گۆڕاوى  وهدۆزرێتەده ( 2

)217(
12 −= 

kl

jjk

j
r

rr
h 

   توانایە بە ڕێگاى پێشوتر چونكە لە باشتره یەم شێوهئە وه 𝑍𝑗ڵ گۆڕاوى گە لە وهسترێنەبەده وههێز پێكەبە  l,k واتە

 كان.رزه بە ندیەیوهى پەوهمكردنەر كەسەلە 

 :    Mean of Correlationندىیوهتێكڕاى پە 3

 لە   كان بێجگەڵ گۆڕاوهگەلە   jهێنین بۆ گۆڕاوى  ردهده( Correlationكان )ندیەیوهپەموو  تێكڕاى هە   م ڕێگایەپێى ئە  بە

 :وهى خوارهندیەیوهم پەى ئەگوێره ك( بەیە لە  بێجگە ڵ خۆى )واتەگەندى لەیوهپە

ℎj
2 = ∑

𝑟𝑗𝑖

𝑛 = 1

𝑛

𝑗=1

    𝑖 ≠ 𝑗     … (18 − 2) 

جیاوازى گشتى    ین بەندى بكەیوهى پەى ڕیزكراوه(  Diagonal)  كانى لوتكەخانەى  وهپڕكردنە  ست بەكرێ دهده 4

 ك(: یە بە كسانە یە یى )كەى پێوانەشێوهر گۆڕاوێك بەبۆ هە(  Variance كۆی گشتی)

 Eigen Valuesكان )جیاكراوه  نرخە  كان وهكیەرهسە   پێكهاتە  لە(   nر )سەڕێكى لە  كرێن بەكان شیكار دهكیەرهسە  پێكهاتە

 ماڵندنى باو. كاردێت بۆ خەبە ك وهیە لە ترهورهكان گەدروستبونى نرخى جیاكراوه م پێكهاتانەڵ پوختكردنى ئەگە لە(

 : Square Multiple Correlation ندىیوهپە دووجاى فره 5

نرێت,  ماڵندنى نرخى باو دادهباشترین خە  ماون بە  كان كەگۆڕاوه  لە p-1   ڵگەر گۆڕاوێك لەندى بۆ هەیوهپە  دووجاى فره

دهروههە  وه باو  نرخى  ℎj) هێنرێت  ردهها 
ڕێگایەلە  (  2 بەپابە  بە  م  بوون  پە ڕیزكراوه  ند  پێچەئە   Rندى  یوهى  ى  وانەوا 

 هێنرێت: ردهده یەمشێوهبە𝑍𝑗بۆ گۆڕاوى SMC رهێنانى نرخى باو بۆیەهێنین بۆ دهردهده𝑅−1ندى یوهى پەڕیزكراوه

       

 

 

)219(
1

12

),,2,1,( −−== 

jj

pj
r

RSMC
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 دووجاى فره  پێشبینى كرد كەWrigley) ( دا )1957ساڵى ) لەZjگۆڕاوى بە  تەتایبە 𝑅−1ى  (  Diagonalنرخى ) rjj كە

ى جیاوازى پێوانە  ی كە كاتەو  تا ئە (   Observed Commonaltiesكان )شە هاوبە  شداربوهبە  كرێ ناو بنێین بەندى دهیوهپە

 كان. شداربوهكان و بەندیەیوهنێوان پە مڵێنراو لە شى خەهاوبە

م  ئە  كە  یەوهویش ئەئە  یە كى گرنگی هەندیەتمەتایبە  (Square Multiple Correlation (SMC) )ندىیوهپە  دووجاى فره

 نوێنێ. رزترین ئاست دهبە rjj ىو كاتەنوێنێ لەنزمترین ئاستی بڕى باو ده نرخە

)220()1( 22 −− jjjj RhnR 

 .Zj لە  نوێنێ جگەڵێك گۆڕاو دهكۆمە( p-1) كە

 

 :  Iteration  وهبوونەدووباره 6

بۆ چاككردنى  (   Iteration)   وهبونەكارهێنانى شێوازى دووبارهبە  ند جارێك بەبۆ چە  یەهە  وهشیكردنە  پێویستى بە  م ڕێگایەئە 

ℎj) ماڵندى نرخى باو خە 
ℎj) مى  كەماڵندى یەخە  ندى بەیوهى پەڕیزكراوه(   diagonalى )كانى لوتكەجیاتى نرخە  لە (  2

2  ) 

كراوه لە پوخت  یەوهشیكردنە  كان  هۆكارهكە ى  كردنى  پوخت  لەكیەرهسە   م  ڕیزكراوهكان  نرخە روههە  یەو  ژماردنى   ها 

ℎj) بۆ    كەنوێیە
كارهێنانى  بە  وامى بەردهبە  ى دواتر بەبۆ ڕیزكراوهdiagonal)نرخى )  لە   و نرخەى ئەوهو ڕوونكردنە (  2

نرخى كۆتایی    ستین بەبەستین پشت دهوهوێ ڕاده كەست دهێكى لێك نزیكمان دهدنماڵنى خە و كاتەئە   وهبونەكردارى دووباره

 باو. 

 :   Factor Analysis Method كارىۆه ىوه كردنە یش گاكانىڕێ  2-7

  ى زكراوهڕی  لە (A)  كانكارهۆه  گرىڵهە  ىزكراوهڕینرخى    ندنى اڵمخە  ۆ ب  كارىۆه  ىوهكردنەی ش  گاىڕێ   لە  ئامانج

دواتر هە(Initial solution)   مىكەەی   كارىیش   بە  ت ێبرناوده  نگاوهم هەئە)nxpX (  كانەیاریزان   نى ۆڕی گ  بە  تێستدهڵ، 

 شتن یگە  ۆب  وهنەۆڵیكێدواداچون و لو بە   كانەیاریزان  ىوهوونكردنەڕو    كردنناسەێپ  ۆب  ىكەر واتاسەلە   نیپشكن   ۆب   كانكارهۆه

 .(Final solution)  ىیتاۆ ك كارىیش بە

ی وانەئە انینی نگتریگر  مى،كەەی كارىیش   بە  شتنیگە  ۆب  كانكارهۆ ه  گرىڵهە  ىزكراوهڕی  ندنىاڵمخە  ۆب   ەیهە  گاڕێ   نیندچە 

 : نوهخواره

 مىكەەی كارىیش بە شتنیگە ۆب كانكارهۆه گرى ڵهە ىزكراوهڕی ندنىاڵمخە  گاكانىڕێ (: 1) ژمارهی خشتە

 ئینگلیزی  بی رهعە كوردی  #

كانەیكرهسە كهاتەێ پ گاىڕێ 1  Principal Component Method طريقة املركبات الرئيسة 

 Principal Factor Method العامل الرئيسيطريقة  كى رهسە كارىۆه گاىڕێ 2

 Maximum Likelihood Method طريقة اإلمكان األعظم رگەئە نیرزتربە گاىڕێ 3

 Image Method الطريقة الصورية ىینەێ و گاىڕێ 4

5 
كانى  دووجاى بچووكە گاىڕێ

 شى ێك ێب
 Un weighted Least squares طريقة املربعات الصغرى غري املوزونة
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6 
كانى  دووجاى بچوكە گاىڕێ

 گشتى 
 Generalized Least squares طريقة املربعات الصغرى العامة

 Alpha Method طريقة ألفا لفائە وازىێش 7

 The Centered Method الطريقة املركزية استى ڕرى ناوهنتەسە گاىڕێ 8

 Rao Method طريقة راو اوڕ گاىڕێ 9

 :  Principle Component Method   كانەیكره سە كهاتە ێپ گاىڕێ   8  –2

  كە ێكەیها  روههە  Multivariate Analysis))  كاناوهۆڕگ  فره  ىوهكردنەیكانى شلقە   لە    كەێ كەی  كانەیكرهسە  كهاتەێ پ  گاىڕێ

 رى وده  لە  ێنریبده  كە  كەی اردهید  ە ڵمەۆ ك  بە  تنبەی تا  كە  ،وهتەۆڵێ كده  كاناوهۆڕگ  رىۆز  كىەی ژماره  لە  كە  كانگەنەیگر  گاڕێ  لە 

لەستراوهبە  وهكەەی  بە  اوهۆڕگ  لە  كەیژماره   ىێپ   كە Intraction))كان  ستراوهبە  وهكەێپ   ەیندوهیپە  بە  انۆیخ  وانێن  كان 

 (Multicollinearity) ىێڵه ندىوهیپە  بوونىنەی ندچە تێوترده

و    ورهگە  كىەیتحمەزه   بە  ستەوهیپە  كاناوهۆڕگ  وانێن  لە (  Intraction)   ستراوانەبە  وهكەێپ  ەیند وهیو پەى ئە وهكردنە  وونڕ

گ ژماره  كە  كێكات  تىبەیتابە  بە  شتنیگە  ۆب   تێكاردبە  كانەیكرهسە  كهاتەێ پ  ىوهكردنەیش   ەۆیب  ربن،ۆز  كاناوهۆڕى 

  اوه ۆڕگ  لە  كڵێمەۆرى كسەچاره  شی وئە  كاناوهۆڕگ  وانێن   كان  لەستراوهبە  وهكەێپ   ەیندوهی پە  شتنىیگەێ ت  انی  وهوونكردنەڕ

 كهاتەێپ  بە  ێنردا ناوده   كترىەی  وێن  لەOrthogonal)ستونى )  ىێنو   كىێاو ۆڕگ  ۆب  نىۆڕیگ   ۆكات بكان دهستراوهبە  وهكەێپ

  اوه ۆڕى گكات ژمارهز دهحە  ر ژهێتو  ەۆیب  ،وهنەۆڵیكده  ىێ ل  كە  ەیاوانەۆڕو گى ئەد ژمارهقەبە  انیژماره  وه  كانەیكرهسە

بكاتەكە  كەراوهۆڵكێل بده  لە   ێ ب  بە  وهم  دانى   ەیكرهسە  كهاتەێپ  یكردنی ارید  بە  ێستده ڵهە   ارىیزان  لە  رۆز  كىڕێست 

  ه ۆڕگنە   ىكەەییاوازیج  كان،راوهۆڵكێل  اوهۆڕگ  ۆب  ێڵیه  نانىێ كهێپ  لە   ەیت یبر  یكرهسە   یكەیكهاتەێموو پ هە   كان وهپوختكراوه

ئاماژهوه وه  اوازىیج  ىوهوونكردنەڕ  ۆب  كەەیك  لە هە  گشتى،  ئە سەر  پ هە   مەر   ۆ ب  ەیئاماژه  ىۆڕگنە   بە  كانكهاتەێموو 

لە   اوازىیج  ىوهوونكردنەڕ ئەبەگشتى،  بە   ۆب  ورهگە  لە   وانەچەێپ  كىێخستنڕێ  بە  كانەیكرهسە  كهاتەێپ  ەۆیم هر   بچوك  

 ى كەوهلە   اترهیز   وهكاتەووندهڕ  مكەەی  یكەەیكرهسە   كهاتەێپ  كە   یارهیو زانئە  ڕیب  ەۆیب  ن،ێخركدهڕێ  اوازىیج  یرهێگو

 . ەیوهێو ش... بە مەێس یه لە اترهیم  زدووه ی ه وه ،وهكاتەووندهڕم هى دووه

  یئامانج  كە  نێیبنیدا  یركاریب  یكەیگا ڕێ  بە  نیتوانده  كان،ەییار یزان  ت بەبارهسە  ەین  داێت  یك ێرجمە  چیه  ەیگشت   ەیگاڕێ  مئە

 .كانكهاتەێ پ یژماره نیمتركە بە یاریزان یپلە نیرزتربە بە شتنەیگە

 كى ڵێمەۆك  یوهم كردنە كە  لە  وهتەێكر پوخت ده  ەییركاریب  یكەیگاڕێ)    كە  ناسراوه  وهبە   كانەیكرهسە  كهاتەێ پ  ىوهكرنەیش

بستراوهبە  وهكەێ پ  اوهۆڕگ  لە  ورهگە لە   یكڵێمەۆك   ۆكان  هە ستراوهبەنە  وهكەێپ  اوهۆڕگ  بچووك  گونجاوهروهكان   بە   ها 

( ەیكى )االصلرهسە  ەییاریزان   یرۆز  یكڕێب  كخستنەڕێو  ئە  (، وهەیكى )االصلرهسە  كىێاوۆڕگ  ەڵمەۆك  ۆب  ىێڵه   كىێكخستنڕێ

 . ەیداێت یكانەی

  كى ێكخستن ڕێ  یوهنەیزۆد یئامانج  كەەیگاڕێ )  ى كەوهبە  نی بكە  كانەیك رهسە  كهاتەێ پ  ىوهكرنەی ش  یناسەێپ نیتوانده  هاروههە

  ى وه وونكردنەڕ  ۆب  نىێكردنى شو  كاریش  ۆب  كانەییكرهسە   كهاتەێ پ  تێ وترده  ێیپ  كە  كانەیكرهسە   اوهۆڕگ  لە  نراوهێرهده  ىێڵه

 ن ێڵیهنە  ندىوهیكان پەستونە  ەییكرهسە  كهاتەێپ  نیتوانها دهروههە (  ەی)االصل  كانەییكرهسە   نرخە  ۆگشتى ب  اوازىیج  لە   ورهگە

 دا(. انیوان ێن لە 
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 : Principle Component  یكرهسە  ىكهاتە ێپ    2-9

ى ترین ڕێژهورهگە  كە   كەنوێیە  بۆ پێكهاتە  یەوهرهكان وگرنگ و جیاكەكییەمەڕههە   ڕێكخستنێكى هێڵى بۆ گۆڕاوه  لە   بریتیە

گۆڕاوه بۆ  یەروههە  وهكاتەڕوونده  كەلێكۆڵراوه  جیاوازى  گۆڕاوه  بە  كسانەها  بە   كەلێكۆڵراوه  كۆى  كردنى  جاران    پاش 

 ( Eigen Vectorsكان )جیاكراوه كراوهئاڕاستە

 :  (Eigen Vectorsكان )جیاكراوه كراوهئاڕاستە 1

پێكهاتەهاوكۆلكە  لە   بریتیە بۆ  هێڵى  ڕێكخستنى  كە كییەرهسە  ى  ده  كان  بەناو  گۆڕاوههاوكۆلكە  نرێت  كان كییەرهسە  ى 

 )a(  كرێت بەهێما ده ( وهكان )االصلیە كییەرهسە ( بۆ پێكهاتە)االصلیە

 ( : Eigen Valuesكان ) جیاكراوه نرخە 2

 (. λj)  كرێت بەهێما ده كان وهكیەرهسە ى پێكهاتە (Variance)جیاوازى لە  بریتیە 

 ( : Loadingڵگرتن )هە  3

پەهاوكۆلكە (  ′jj)ڵگر  هە   سادهیوهى  لەده  ندى  پێكهاتە  نوێنێ  نرخى  )نێوان  )(  jى  گۆڕاوى  نرخى  ئە  بە 'j)و  م پێى 

 : وهى خوارهیەهاوكێشە

jjjj aL )(= 

 :  كانە یكرهسە  كهاتە ێپ ىشە ێهاوك  2-10

پێكهاتەهاوكێشە  لەكیەرهسە  ى  پێكدێت  )جیاكراوه  كراوهئاڕاستە  كان  لەوشتى هۆكارهڕه  بە Eigen Vectors)كان   كان 

 ریببڕین:ده  وهى خوارهیەم شێوهتوانین بەده  وه  j=1,2,3,…,p  jX))  كەلێكۆڵراوه  كییەمەڕههە  ڕێكخستنێكى هێڵى بۆ گۆڕاوه

)221(2211 −+++=  ppjjjj XaXaXaPC 

),,2,1,(
1

pkjXaPC
p

k

kkjj ==
=

 

 :واتەكە 

PCj :كى رهى سەپێكهاتە(j .) 

akj  :  ى  هاوكۆلكە(k)  ی  پێكهاتە  لە(j)كان  جیاكراوه  كراوهئاڕاستە    لە   بریتیە  وه(Eigen Vectors( )aj  ) ڵ نرخە گەلە 

 (. Eigen Values( )λj)كانجیاكراوه

 :كارهێنانی شێوازی ڕیزكراوهبە بە وه

)223( −= AXPC 
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 :واتەكە

X :ئاڕاستە( كراوVector )بە كانەلێكۆڵراوه ى گۆڕاوه  ( دوورىDimention ) 1ى × p 

A :دوورى ) بە كانەلێكۆڵراوه ى گۆڕاوهى هاوكۆلكەڕیزكراوه(Dimention  ىp × p 

PC :ئاڕاستە ( كراو(Vector دوورى  بە كە كانەكیەرهسە ى پێكهاتەDimention)) 1ى × p . 

پەئە سەندیانەیوهم  بدۆزینەده  وهرهى  وهڕیزكراوه  لە  وهتوانین  جیاوازى  هاوبە  ى  )جیاوازى   Variance andش 

Covariance Matrix) كان  لێكۆڵراوه  ر گۆڕاوهگەاڵم ئەبە(Xj  ) ى  ڕیزكراوه   اڵم بەبێت، بەى پێوانیان هەكەمان یەهە

 وانیان جیاواز بێت. ى پێ كەیە( Xj)كان ر هاتوو گۆڕاوهگەئە وهدۆزرێتەده (Correlation Matrixندى )یوهپە

 : كانەیكره سە كهاتە ێپ ندىتمە بە یتا 2-11  

 : وهینەپوخت بكە یەم شێوهكان بەكیەرهسە ندى پێكهاتەتمەتوانین گرنگترین تایبەده     

ى  ڕیزكراوه   وه(S) شهاوبە   ى جیاوازى و جیاوازىڕیزكراوه  لە(   Eigen Valuesكان )جیاكراوه  موو نرخەهە 1

 Positive)  بەكى سنوردارى موجەیەڕیزكراوه (R)و    (S)  ك لەریەى هەوهر ئەبەلە  بەموجە (R)ندى  یوهپە

Definite Matrix). 

نرخە 2 نرخە   بە  كسانەیە(Eigen Values)كانجیاكراوه  كۆى  لوتكەكۆى  ڕیزكراوه(  Diagonal)  كانى   ى 

 . كەكارهاتوهبە


==

==
p

j

j

p

j

j Xstrace
11

)var()(  

S :نوێنێ. ش دهى جیاوازى و جیاوازى هاوبەڕیزكراوه 

var(Xj):  جیاوازى گۆڕاوى(Xj)  نوێنێ. ده 

 (R) ى كارهێنانى ڕیزكراوهكاتى بەلە وه

trace(R) = ∑ λj

p

j=1

= p 

 :واتەكە

p :كان. ى گۆڕاوهژماره 

R :نوێنێ.دهندى یوهى پەڕیزكراوه 

 بە كسانەكارهاتوو یەى بەدیاریكراوى ڕیزكراوه

|R| = (λ1)(λ2)(λ3) … (λp) 



20 
 

 نێوان خۆیان دا: ( لە1)درێژى= ستونە( (Eigen Vectors كانجیاكراوه كراوهئاڕاستە 3

ajaj′ = 1        j′ = j 

ajaj′ = 0        j′ ≠ j 

 

 Eigen Vectorsكان )سروشتیە  جیاكراوه  كراوهنرخى ئاڕاستە  وه (  akj)ین  جێى بكەتوانین جێبەده  ندیەتمەم تایبەئە  وه

Normalized) جیاكراوه ڵ نرخە گەلە وه( كانEigen Values .) 

 :لە كان بریتیەكییەرهسە جیاوازى پێكهاتە 4

)(var jjjj PCaSa ==  

 :واتەكە

aj : كان جیاكراوه كراوهئاڕاستە(Eigen Vectors) (j) كان جیاكراوه ڵ نرخە گەلە وه(Eigen Values)  (λj) نوێنێ. ده 

 صفر. بە كسانەكان یەكییەرهسە شى نێوان پێكهاتەجیاوازى و جیاوازى هاوبە 5

  

Cov(PCj, PCj+1) = 0 

 

 :لە بریتیە كەكییەرهسە ڵ پێكهاتەگەلە (X)كان شى نێوان گۆڕاوهجیاوازى هاوبە 6

Cov(x , PCj) = Cov(x, a′x) = Saj 

 بۆ یاساى: وهڕانە گە بە

(S − λI)aj = 0 

Saj − λaj = 0 

Saj = λaj 

 

S :دوورى  ش بەى جیاوازى و جیاوازى هاوبەڕیزكراوه(Dimention)p × p . 

aj : جیاكراوه كراوهئاڕاستە ( كانEigen Vectors )دوورى  بە (Dimention) p × 1. 

 ها:روههە

jj aPCx =),(cov 
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 ى لێدێت: یەم شێوهبە ( R)ى كارهێنانى ڕیزكراوهبە بە

r(x , PCj) = (aj)√λj 

 

 ى لێدێت: یەم شێوهبە(  Sى )كارهێنانى ڕیزكراوهبە بە

r(x , PCj) =
(aj)√λj

√var(x)

  

 

 بڕى بە وهتوانێ جیاوازى گشتى ڕوون بكاتەده كەكیەرهسە گرنگى پێكهاتە 7


=

p

j

j

j

1





 

 :  كانە یی كرهسە كهاتە ێژماردنى پ  گاكانىڕێ 2-12  

ندى یوهى پە هۆى ڕیزكراوه  بە  وهدۆزینەكان دهكییەرهسە   وا پێكهاتەیان جیاواز بێت ئەى پێوانەكەكان یەر گۆڕاوهگەئە  م:كە یە

(R) وهتەڕوونكراوه یەم شێوهبە كە: 

12 13 1

21 23 2

1 2 3

1

1

1

p

p

p p p

r r r

r r r
R

r r r

 
 
 =
 
 
   

 : یەو شێوهبە (Characteristic Equation)كانندهتمەتایبە هاوكێشە واتەكە

|R − λI| = 0 

 (.P)ى نمره بە ( λ) لە  Polynomial) ) یەسنورى زۆرى هە كەندهتمەتایبە كى گشتى هاوكێشەیەشێوه بە

λ
p + Cp−1λp−1 + ⋯ + C1λ + C° = 0 

ڵ ڕێكخستنى  گەهێنین لەست دهده  بە (Eigen Values)كان  جیاكراوه  نرخە  (P)ر  سەلە   یەو هاوكێشەشیكار كردنى ئەبە  وه 

 . و جیاكراوانەئە

021  p  
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Dimention ( )p)دوورى  بە  (Eigen Values ( )λj)كان  جیاكراوه  موو نرخەبۆ هە   ×   ى نرخى نرخەوهدانانەپاش  (1

 :ندیەیوهو پەپێى ئە بە (Eigen Values( )λj)كانجیاكراوه

0=− jaIR  

 :وهى خوارهیەو هاوكێشەپێى ئە بە وهدۆزینەده كە كیەرهسە ها نرخى پێكهاتەروههە 

PCj = a1jX1 + a2jX2 + ⋯ + apjXp  … . . (24 − 2) 

ى هۆى ڕیزكراوه  بە  وهدۆزینەكان دهكییەرهسە  وا پێكهاتەك بوو ئەكو یەكان وهى پێوانى گۆڕاوهكەر یەگەاڵم ئەبە  م:دووه

ى ڕیزكراوه  Rى  جیاتى ڕیزكراوه  نها لەهێنرێت تەكاردهبە  وهرهكانى سەنگاوهمان هە هەSش  جیاوازى و جیاوازى هاوبە 

S هێنرێت(. كاردهبە 

 :  كانە ییكره سە كهاتە ێپ یژماره  یبژاردن ڵهە  یگاكانڕێ 2-13 

 :وانەكان )معنوی( لەگرینگە كیەرهسە ڵبژاردنى پێكهاتەبۆ هە یەكی زۆر هەیەپێوانە

 :  ( (Kaiserى پێوانە 1

 كسانەیە  بێت كەكان دهكییەرهسە  ی پێكهاتەڵبژاردنى ژماره مای هەر بنە سەیشت لەپێى گە  Kaiser,1960)  ی كەو ڕێگایەئە 

  رهم پێوهئە  یەجێى ئاماژه  ی كەوهئە  λ>1  ك زیاترهیە  ژماره  لە   كە  Eigen Valuesى  جیاكراوانە  و نرخە ی ئەژماره  بە

كاردێت  ندى بەیوهى پەها ڕیزكراوهروههێنرێت )هەكاردهیان جیاواز بێت بەى پێوانەكەكان یە لێكۆڵراوه  ر هاتوو گۆڕاوهگەئە

 كان(.كییەرهسە ى پێكهاتەوهبۆ دۆزینە

 ى پێشاندانى هێڵكارى: پێوانە 2

1966  ,cattle  ندى یوهپە   بێت كەده  ماوهی چە مای وێنەر بنەسەكانى دانا، لە ی پێكهاتەڕێگاى هێڵكارى بۆ دیاریكردنى ژماره

پێكهاتەژماره بەده  Eigen Valuesكانجیاكراوه  كان و نرخەی  ده  نوێنێت  بڕیار  یاسا  كى  رهى سەپێكهاتە  دات كامەپێى 

كی  یەشێوه  بە  كەماوهن چە كان ڕێگا نادهپێكهاتە  نێت كەها وا داده روهیی بێت هەوانەكە  كەماوهچە  ی كەیەو ڕادهتا ئە  وهبهێڵێتە

 ڕاست بێت.  

 :  ى جیاوازى ڕوونكراوهی ڕێژهپێوانە 3

كان پێكهاتەی  ژماره  ، كەVariance كۆی گشتیى جیاوازى گشتى  وهی ڕوونكردنەڕێَژه  ستێت بەبەپشت ده  یەم پێوانەئە

ی  ئاماژه Green,1976، ) وهكانەن پێكهاتەالیە كان لە ڕوونكراوه ی جیاوازیەی كۆكراوهمای ڕێژهر بنەسەبژێرێت لە ڵده هە

یان  ئاماژه Drape & Smith, 1981 لە كەریەاڵم هە%( بە80) كسان بێت بەتر یان یەورهبێت گەده یەم ڕێژهئە پێكرد كە

یان  ئاماژه  Afifi &Clark,1984  یەوهرهم دوو توێژهاڵم ئە. بەوهجیاوازى گشتى ڕوونبكاتە    %( لە75بێت )ده  كرد كەوهبە

پێی بیر و    یان بەبۆ دیاریكردنى ژماره كەرهڕای توێژه ستن بەپشت بە  كان دابنێین  بەی پێكهاتەتوانین  ژمارهده دا كە وهبە

ك  كو یەى پێوانیان وهكە كانمان یەلێكۆڵراوه  گۆڕاوه  هێنرێت كاتێك كەكاردهبە  یەم پێوانەكان، ئەبڕى زانیارییە  بۆچونى بە

 كان(. كییەرهسە ى پێكهاتەوهكاردێت بۆ دۆزینەش بەى جیاوازى و جیاوازى هاوبەها ڕیزكراوهروهبێت )هە
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 ( :   Rotation of Axesكان )رهوهى تە وهخوالندنە  2-14

نێوان   لە(   Intractionكان )ڵە تێكە  سروشتیە  ندیەیوهپە  كى ڕوون بداتە یەوێنە  كە  یەوهى هۆكارى ئەوهئامانجى شیكردنە

  وه ڕوونبكرێتەن باس بكرێت  و  هە  وهندیانەیوهم پەپشت ئە  لە  كانى كەشاراوه  وتنى هۆكارهركەى دهماوه  كان لەگۆڕاوه

 كانى كەندیەیوهیان پە خۆ بووهربەند سەنى و تا چەسەسروشتى و ڕه كان لەدوای هۆكارهڕێت بەگەكان. دهر زانیارییەسەلە 

رزى نێكى بەتێربوو   كان كە گۆڕاوه  ڵێك لەموو كۆمەنێوان هە   لە   شە هاوبە  كانى كەندیەتمەدیاركردنى تایبە  ش بەوه، ئەیە هە

 كان. هۆكاره بە یە هە

 یان ئاسانە وهڕوونكردنە ڵیان وهگە فتاركردن لەڕه ى كە و هۆكارانەبە یشتنەكان گەرهوهى تەوهخوالندنە تى لەڕهئامانجى بنە

ر سە   ستێتەوهكان دهرهوهى تەوهخوالندنەگۆڕێت(، شێوازى  كێكى تر نەبۆ یە  وهكەیەوهشیكردنە  بۆ معنوى )لە  یەنیشانە  كە

  ، وه وهڵبژێرێت بۆ خوالندنەشێوازێكى گونجاو هە  كە  رهر توێژهسەخۆبونیان، لەربەكان یان سەندى هۆكارهیوهى پەماوه

 ك كەیەبۆ ریزكراوه  خوالوهنەكى  یەۆ گۆڕینى ڕیزكراوهب   وێت  كەكەردهكانمان بۆ دهرهوهى تەوهدا گرنگى خوالندنەلێره

ده پێكهاتووىپێى  )  وترێت  ڕیزكراوه   Simple Structure)ئاسان  هۆكارهبۆ  لە پوختكراوه  ى  ئەوهخوالندنە  كان،  م  ى 

 وێت:كەست دهمان دهوهى خوارهم دوو شێوازهك لە یە هۆكارانە

 :   (Orthogonal Rotation)ى ستونى وهخوالندنە شێوازى 1

و  دروستكردنى ئە  كى ئامارى، واتەیەشێوه  خۆكان بەربەسە  هۆكاره  لە  كەیەستهێنانى ڕیزكراوهدهبە  م شێوازهئامانجى ئە

 Graphicalكارهێنانى ڕێگاى هێڵكارى )بە  ى  ستونى  بەوهستونن، خوالندنە  ن كەو هۆكارانە رى ئەنوێنە  ى كە رانەوهتە

Method of Rotation)  خۆ   لە   مانەئە  كە  وهكارهێنانى شیكردنەبە  ، یان بەوهڕێگاكانى ترى خوالنە  لە  وردبینى زیاتره  كە

 .(Orthmax, Equimax, Quartimax, Varimaxگرێت ) ده

 ( : Oblique Rotation)  ماوهى چەوهشێوازى خوالندنە 2

دروستكردنى   كى ئامارى، واتەیەشێوه  كان بەستراوهبە  وهپێكە  هۆكاره  لە  كەیەستهێنانى ڕیزكراوهدهبە  م شێوازهئامانجى ئە

  وه كار هێنانى ڕێگاى هێڵكارى یان شیكردنەبە اڵم بەبە ماوهى  چەوهن، خوالندنەو هۆكارانەرى ئەنوێنە ى كەرانەوهو تەئە

 ( . .Procrutes, Promax, Quartimaxگرێت )خۆ ده لە  مانەئە كە

 (Orthobliquaىوهخوالنە  وترێت شێوازىكات پێى دهڵ دهتێكە  ماوهى چەوهى ستونى و خوالنەوهخوالنە  ى كەو ڕێگایەئە

 ). 

لە ڕێگا  خوالندنە  گرینگترین  تەوهكردارى  بریتیەرهوهى  )   لە  كان  گە (Kaiser-Varimaxڕێگاى  ى  وهكردنەرهوبۆ 

م  ، ئەیەوهم توێژینەجێكردن لە نى جێبەالیەستێت بەبەپشت ده و ڕێگایەها ئەروههێنرێت، هەكاردهبە (Varianceجیاوازى )

ده  ڕێگایە بەبەپشت  هۆكاره  ستێت  ڕوونكردنەزۆرترین  بۆ  ئەوهكان  هۆكارانەى  كەو  ده  ى  كەدروست  ندێكان هە  بێت 

ى جیاوازى ش پلە مەبە  ، وهكانى تێدایەڕاستى تێربوهى نرخى ناوهڕێژه  مێك لەكە   ، وهندێكیشیان نزمەو هە   رزهان بەتێربوونی

 یان لە وهیان نزیك بونە  كانەكردنى هۆكاره  ش ئامانجى سادهوهبێت ئەده  ورهپێى توانا گە  كان بەرش و باڵوى( تێربووه)پە

ر سەجێكردنی یاسای جیاوازى لە ى جێبەماوه  ین لە ى بكەو ساده  وهینەڕوونبكە (k)توانین هۆكاری  ، دهڕێكخستنێكى ساده

 :یەم شێوهبە (k)كان( ى هۆكاری ڵگرهكان )هەدووجاى تێربوه
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k=1,2,…,m 

⋁ 𝑎𝑟(𝑓𝑘) ( جیاوازی هۆكاری :kده ).نوێنێ 

jka ( نرخی تێربوونی گۆڕاوی :jبە ) ( هۆكاریkده ) .نوێنێ 

𝑝  :كانی گۆڕاوهژماره . 

 لە (  2S)جیاوازى گشتى    ى ستونى كەوهخوالندنە  وا پێویستى بەكان ئەموو هۆكارهبێت بۆ هە  ورهی جیاوازى گەوهبۆ ئە

 : یەم شێوهكان بەموو هۆكارهكان بۆ هەموو جیاوازییەى هەوهكۆكردنە ش بەوهئە زن دایە كۆتایى مە

)262.(..........
1

22 −=
=

m

i

kSS 

 :واتەكە

2Sنوێنێ. جیاوازى گشتى ده 

m: نوێنێ.كان دهى هۆكارهژماره 

ى  وهخوالندنە  پێویستى بە  وهر ئە بە  ك كرداردا، لە یە  زن لە كۆتایى مە  ( بكرێت بە2Sجێكردن دا ناتوانین )  كاتى جێبە  اڵم لە بە 

موو جارێك  هە  لە  كاربهێنرێت، وهكان بەهۆكاره  موو جووتەتواندرێ هەموو جارێك دههە  لە  وهپێكە  كانەموو هۆكارههە

خولى    برێت بەكان ناو دهموو كردارههە   زن دا، وه كۆتایى مە  كان لە ڵگرى هۆكارهبۆ هە   ى جیاوازیەوهكۆكردنە  پێویستى بە

 بارێك كە   ینەگەتا دههە   یەو شێوهبە  ین وهكەم ده كردارى خولى دووهست بە، پاشان دهوهدۆزینە(ده2Sكۆتاییدا )    لە   واو وهتە

 ستێت. وهده وهش دا كردارى خوالندنەوكاتەك، لەدواى یە  لە ك دوو خولى یە ( ڕوونادات لە2Sنرخى )  هیچ زیادبونێك لە

 :  ( Varimax Method)كان  رهوهى تەوهڕێگاى سوڕانە 3

)   لە   ناساندنى هەئامانجى ساده(  Quartimaxڕێگای  لە)گۆڕاوه  كانەموو ڕیزهكردنى    كان وه ى هۆكارهڕیزكراوه  كان( 

وڵدان بۆ  كان بۆ هەى هۆكارهكانى ڕیزكراوهكردنى ستونەبۆ ساده  وهكاتەها )كیزر( دووپاتى دهروههە  وانەى پێچەشێوهبە

 Quartimax) و ڕێگایەگۆڕینى ئە ( پێشنیارى كرد بە 1958كیزر )( Varimaxى )ڕێگە لە  پێكهێنانێكى ساده یشتن بەگە

 ى ستونى باو. وهبۆ خوالندنە یەڕێگاى زۆر هە  ، وهانێكى سادهپێكهێن لە وهترین نزیك بوونەورهپێى گەبە( 

دروست   هۆكار كە لە بریتیە وهى زۆرترین هۆكار بۆ ڕوونكردنەگوێره  نرێت بەبنیات ده م ڕێگایەى ئەكەكیەرهیاسا سە لە 

كردنى  توانین سادهكان دهندى تێربوهنرخى ناوه  م لە ەكى كیەڕێژه  م وهندێك تێربونى كەرز و هەندێك تێربونى بەهە  بێت لەده

 :یەم شێوهكان بەڵگرهى جیاوازى دووجاى هە ماوه لە وهینەكان ڕوونبكەهۆكاره

𝑠𝑝
2= 

1

𝑛
∑ (𝑎𝑗𝑝

2𝑛
𝑗=1 ) −

1

𝑛2
(∑ 𝑎𝑗𝑝

2𝑛
𝑗=1 )2      𝑃 = 1,2, … , 𝑚   ……(27 - 2) 
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 :یەم شێوهكان بەكارهم هۆرجە( بۆ سە27-2ى )هاوكێشە كۆكراوه وه

S =∑ 𝑠𝑝
2 𝑚

𝑝=1 = 
1

𝑛
∑ ∑ 𝑎𝑗𝑝

4 −
1

𝑛2
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑝=1 ∑ (∑ 𝑎𝑗𝑝

2𝑛
𝑗=1 )2𝑚

𝑝=1         …(28-2) 

 :واتەكە

تێربوه:    گۆڕاوى  نرخى  هۆكارى   (  j) كانى  وهده(  P)بۆ  گۆڕاوهژماره  لە   بریتیە   (n)  نوێنێ   لە  كانەورهگە  ى 

)هاوكێشە پێى  27-2ى  گەده(  )ورهوترێت  خاو  جیاوازى  بۆ    وهڕانەگە  بە  وه(.Raw Varimax Criterionكردنى 

)هاوكێشە بە28-2ى  باو  گوێره  (  نرخى  ) ى 
2

jh)پێوهئە ده  رهو  بریتیەوره)گە  لە  وهبێتەنزیك  جیاوازى(  نرخى   لە   ترین 

(V)یەم شێوهكان بەڵگرى هۆكارهباشترین هە ین بەتوانین بگەپاشان ده ورهگە: 

V = ∑ ∑ (
𝑎𝑗𝑝

ℎ𝑗
2 )4 −  ∑ (∑

𝑎𝑗𝑝
2

ℎ𝑗
2

𝑛
𝑗=1 )2𝑚

𝑝=1
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑝=1   ……….(29 - 2) 

Kaiser  كردنى جیاوازى سروشتى ورهرى گەپێوه لێنا بە( ناوى 29-2ى )هاوكێشە(Normal Varimax .) 

 : ( (Number of Factors  كانكاره ۆى هژماره  2-15

هۆكاره  رهپێوه دیاریكردنى  وهگرینگە  بۆ  )معنوى(  ڕوونكردنە  پێویستە  كان  پەوهبۆ  گۆڕاوهیوهى  نێوان  كەندى   كان 

(Kaiser,1960) كان باوه ى هۆكارهى ژمارهوهیشت بۆ دۆزینەپێى گە(Common Factors) ستێت بە ڵده هە م ڕێگایەئە  

(  یان )نرخى نموونە(Eigen Values)كان  جیاكراوه  ى نرخە ژماره  بە  كسانەیە   كان كەباوه  ى هۆكارهڵبژاردنى ژماره هە

('s)واو زیاترهكى تە یە  ى نرخى لە وهئە  (>1) كان  جیاكراوه  ڵبژاردنى نرخە هۆكارى هە(Eigen Values  ) تر  ورهگە

شبوونى نێوانیان  دابە   كە  شبوونى نرخى نموونەڵ دابە گەندى لە یوهى پەهاوكۆلكەراورد كردنى نێوان  بۆ بە  وهڕێتەگەك دهیە  لە 

 ك.یە لە  ( بچوكترهنوێنێ )نرخى نموونەده

ى گوێره  كان بەى هۆكارهڵبژاردنى ژمارهى جیاوازى گشتى، هە وهى ڕوونكردنەرى ڕێژهپێوه  لە   رى تر بریتیەبوونى پێوه

 بە  كسانەیان یە   یەهە  ورهكى گەیەڕێژه  پێویستى بە  ، كەوهكانەن هۆكارهالیە  لە  بۆ جیاوازى ڕوونكراوه  یەى كۆكراوهڕێژه

 (. Green( )1987)پێى بیر و ڕاى  %( بە80)

كان، كییەرهسە  كهاتەڕێگاى پێ  كان بەمعنویە  ى هۆكارهبۆ دیایكردنى ژماره  یەوهم لێكۆڵینەئە  لە (  Kaiser)پێى بیرو ڕاى    بە

ده بەبەپشت  ڕێژهپێوه  ستێت  ڕوونكردنەرى  هۆكارهوهى  دیاریكردنى  بۆ  گشتى  جیاوازى  بەى  سە  كان   كىرهڕێگاى 

(P.F.A .) 

 كان:  ڵگرهى معنوى هە وهتاقیكردنە  2-16

 :وانەكان لە ڵگرهى معنوى هەوهبۆ تاقیكردنە یەڕێگاى زۆرمان هە

 (:Burt & Banks ,1947)   ىوهتاقیكردنە 1

jpa
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ى  ڵەكاردێت بۆ هەكان بەكانى پێكهاتەڵگرهى معنوى هەوههێنرێت بۆ تاقیكردنەكار دهبە  كە  وهزۆرترین تاقیكردنە  لە   بریتیە

  كان بەموو پێكهاتەكانى بۆ هەڵگرهبۆ دیاریكردنى معنوى هە (Standard Error of the Loading)كان  ڵگرهیى هەپێوانە

 :وهى خوارهیەم شێوهپێى ئە

SSC(Ljj′) = SS(rxj, xj)√
p

p + 1 − r
… … … . . (30 − 2) 

 :واتەكە

SSC(Ljj′) كان ڵگرهویى بچوكترین نرخى هەعنە مە (j)  كەكییەرهسە پێكهاتە لە (j′.) 

SS(rxj, xj):نێوان    لە  ندى سادهیوهى پەویى بچوكترین نرخى هاوكۆلكەعنە ى مەوهیى ڕوونكردنەنرخى خشتە(Xj,  Xj′  )

 و ئاستى معنوى.  ى نموونەبارهقە ستن بەپشت بە بە

P :نوێنێ. كان دهلێكۆڵراوه ى گۆڕاوهژماره 

r: وهكردارى پوختكردنە كان لە ڕێكخستنى پێكهاتە لە بریتیە (Extraction Process .) 

 . یەو پێكهاتەكانى ئەڵگرهیى بۆ هەى پێوانەڵە نرخى هە بە كسانەیان یە كان زیاترهكان بۆ پێكهاتەمعنوییە ڵگرههە

 ى كردارى: وهتاقیكردنە 2

مان زیاتر كەرجێك نممونەمە  ( بە0.3∓)  تر بوو لەورهى گەكەر نرخەگەوى ئەعنە ڵگرى مەبێت هەده  یەوهتاقیكردنەو  لە 

 شدار بوو. ( بە50) بێت لە

 راوردكردن: ى بەپێوانە 3

پوخت    تا كۆتا پێكهاتەم هەكەى یەیەپێكهاتە  لە  و گۆڕاوهكانى ئەڵگرهنێوان هە  راوردكردن لە كردارى بە  كە  كەیەواژهستەده

ت  كانى تایبەپێكهاتە  لە   یەهە   ى كە ڵگرانەو هەڵگر لە ترین هە ورهى گەوهكاتى تاقیكردنە  ، لە وهكردارى شیكردنە   لە  وهكرێتەده

  مان گۆڕاو، كاتێك كە كانى هەێكهاتەنرخى پ  بێ بەواو دهكان تەڵگرهڵ هە گە راوردكردن لە ، پاشان بەمعنویە  و گۆڕاوهبە

وا بێت ئە  وانەلە   ر جگەگەاڵم ئەڵگرى معنوى، بەهە  بێتەمان گۆڕاو دههە  كان و بەى پێكهاتەڵگرى پاشماوهترین هەورهگە

 .وىعنەبۆ نامە وهڕێتەگەده
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 كیپێشە   3-1

شیكردنە   كارهێنانیبە   بە  ڕوو  تەخراوه  پراكتیكی  نیالیە  داشە بە  ملە  یاخود  كۆلكەی  وهئامرازی   Factor)هۆكاری  یی 

analysis)  جێكردنی ڕێگای  جێبە  بە  وه(principle components)،  كە   یزانیاریانە  مئە  یوهشیكردنە  بۆ  خشتە  ووێنە  

ئۆناڵین    ڕۆڵی  زانینی  بۆ  ڕاپرسی  شێوازی  یڕێگە  لە  وهتەكۆكراوه  و  كانئاماریە  رهپێوه  كارهێنانیبە   بەبازاری 

  درێت.ده نجامئە  S)(SPS یرنامەبە یڕێگە لە شمەئە ئاماری، یوهتاقیكردنە

  ، كراوه ۆك  یداتا ۆت ب بارهسە یسفوه یكێ ند ئامارچە باس لە انیم كەەی ،گەڕب  دوور سە نەێكرشدهدابە شەم بەئە ی كانرهوهتە

  ی نكردنی لۆپ  و  وهتەێم بكركە  كاناوهۆڕگ  یژماره  یوهئە  ۆب   تێكرده  ییلكەۆك  یوهكردنەیش  باس لە  ییتاۆو ك  مدووه  یبرگە  لە 

 . تێبكر  ۆب

 داتا كۆكردنەوەى  شێوازى 3-2

ئەسەپە فۆرمی   لە   ئامارى  ێكىاپرسیڕ  ئەنجامدانى  بە  هەستاین  كردارى  زانیارى  دەستكەوتنى  بەو  لیكترۆنی  ندكردنی 

  تواناى   هاواڵتیان  هەموو  كە  ئاسان  بەڕێگایەكى   فۆڕم  450  دابەشكردنى  باڵوكردنەوەو  بە  هەولێر،  شارى  سنوورى

ی  داتاكان نزیكە  ڕێكخستنیپاش    ڕوو.ڕووبە  وتنیچاوپێكەئۆناڵین و    ڕێگای  لە  ویشئە   هەبێ،  فۆڕمەكەیان  پڕكردنەوەى

ده  415 ئەوت  ستكەفۆڕممان  شیكردنەبۆ  داتا.وهنجامدانی    لە   كارهاتووهبە  كیمەرههە  گیریبژارده  شێوازی  ی 

  .بژارده یبارهقە چاوكردنیڕه بە كانمانوتنەچاوپێكە

 : وهتوێژینە  كانیگشتییە  و كانتە تایبە  پرسیاره  یوهشیكردنە  3-3

  كانی پرسیاره  .وهبناسرێنە  هێماكان  بە  كانوهشیكردنە  لە   یوهئە  بۆ  دانراوه  بۆ  كیهێمایە  ڕاپرسی  فۆرمی  لە  پرسیارێك  رهە

 : یەوهخواره ییەشێوه مبە ی ئۆناڵین بازاڕیانكردوهڕێگە بە ی كەهاواڵتیانە ئەو  بۆ وهتوێژینە

 (: سیزانیاری كە) مكەیە یبڕگە -1

X1: زگەڕه 

X2: ن مەتە 

X3 باری خێزانی : 

X4 ئاستی خوێندن : 

X5  باری دارایی : 

X6پیشە : 

X7جێبوون نیشتە : شوێنی 

 (: وهتوێژینە ت بەزانیاری تایبە) مدووه یبڕگە -2

X8: هێنی كاردهرنێت بەهێڵی ئینتە 

X9: هێنی كاردهرنێت بەند كاتژمێر هێڵی ئینتەچە  ڕۆژانە 

X10: هێنى )واتا كڕین یان فرۆشتنی ئۆناڵین( كاردهرنێت بۆ بازاركردنی ئۆناڵین بەك هێڵى ئینتەیەتا چ ڕادده 

X11 یە ڕێگای ئۆناڵین هە كڕین لە ت بەك متمانەیەڕادده: ئایا تا چ 

X12: یە رنێت كامەڕێگای ئینتە دان بۆ كڕین یان فرۆشتن لە ڕێزتان، باشترین ڕێگای پارهڕای بە  بە 

X13ئۆنالین كڕیت بەشت ده وهی خوارهم شوێنانەلە  كامە : زیاتر لە 
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X14-1: وخۆ كى راستەل كرینى شتومەگەراورد لە بە  و بەكى دواكرارزانى كرینى شتومەهە 

X14-2: بازارى ئۆاڵین بۆ كڕین لە نرخ هۆكاره 

X14-3: بازاڕی ئۆناڵین  ڕوونی دیاری كرابێت لە یاندن بەكۆی نرخ و گە 

X14-4: ندروستى گشتى بۆ تە بازاركردنى ئۆناڵین هۆكارێكە 

X14-5: یەناوبانگێکی بازرگانی بەهێزی هەناو و  م كااڵیەئە 

X14-6: یەمان كوالێتى بازاریان هە ئۆناڵین هە یان كڕم بەى دهالنەل و پەم كەئە 

X14-7: گات كاتی خۆی ده ئۆناڵین لە كڕین بە 

X14-8: م بێتدان و ناردن زۆر كەی نێوان پارهر ماوهگەكڕم ئەكااڵ ده 

X14-9: كڕم ئۆناڵین كااڵكانی خۆم ده بە بۆیە، كاتم نیە 

X14-10: مكەبازاڕی ئۆناڵین ده م بۆیەكە رم دهوروبەى دهڵكانەو خەرى ئەچاولێكە 

X14-11: شتیان كڕیوه ئۆناڵینە م بازاڕهکۆمەڵێک لە خزم و هاوڕێیان لە 

X14-12: بازاڕی ئۆناڵین  بێت لەهە وهڕاندنەو گەوهتگوزاری گۆڕینەخزمە 

X14-13: بازاڕی ئۆناڵین بێت لەی خێرا هەوهاڵمدانەتگوزاری كڕیار وهخزمە 

X14-14: یشتنی كااڵی گەربارهرگرتنی زانیاری دهبازاڕی ئۆناڵین بۆ وه پی مۆبایل لە بوونی ئەهە 

 وه كانی توێژینە ی پرسیاره گشتییە وهشیكردنە  3-4

  كارهاتووه بە   Bar-chart , pie-chartو  كانوهبوونە  دوباره  خشتەكانی فۆڕمی ڕاپرسی  گشتیەی پرسیارهوهبۆ شیكردنە

 : نیشاندراوه وهخواره كو لەروههە

 یڕێژه   كە  ،باسكراوه  دا  (2)  ژماره  یخشتە   لە   زگەڕه  پێی  بە  وهتوێژینە  كانیبژارده  شكردنیدابە   دایەوهتوێژینە  ملە 

%  63  لە  ی بریتیەكەژهو ڕێ  زیاتره  مێ  رانیاڵمدهوه  زیگەڕه  كە  ،وهكاتەن دهوبۆمان ڕو  و   كاتده  شپێشكە  شداربووانەب

نێوان   نیان لەمەران تە اڵمدههی وزۆربە  دا، كەیەم خشتە لە  . دیارهراڵمدهوه  %37  ەلریتیەب   نێر  زیگەڕهی  كاتێكدا ڕێژه  لە

وان زیاتر  ی ئەوهر ئەبە ز لەگەردوو ڕههە  لە  وهنجان كردۆتەر چینی گەسە  ختیان لەەج. توێژران زیاتر  ساڵە  33تاكو    18

 هێنن.كار دهرنێت بەئینتە

 رانواڵمده نی مە تەز و گەڕه یوهنەبووی دوباره(: خشتە2) ی ژمارهخشتە

 زی نێر گەڕه زی مێ گەڕه
 نمە تە

 وهبونەدوباره % وهبونەدوباره %

88.5% 232 77.0% 117 26-18 

7.3% 19 15.1% 23 34-26 

1.9% 5 3.9% 6 42-34 

0.8% 2 3.3% 5 50-42 

1.5% 4 0.7% 1 50+ 

 كۆی گشتی  117 100.0% 262 100.0%
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  % 79ی  ڕێژه  م بەكەی یەپلە  بە  ەڵتسەخێزانیان  رگیراون باری  دا وهكەوهتوێژینەی  بژارده   ی لەسانەوكەباری خێزانی ئە

گەزۆربە  چونكە هە نجنیان  زۆربەروه.  وهها،  خوێندنیان  اڵمدهی  ئاستی  %ی 11ها  روههە،  (%88)  كالۆریۆسەبەران 

 .ییەان ئاستی خوێندنیان ئامادهراڵمدهوه

ویش  م دێت، دوای ئەكەی یەپلە  بە  %54.8  لە  ند بریتیەی باری دارایی مامناوهڕێژه  كە  ،وه كاتە( ڕونده3)  ی ژمارهخشتە

 لە   ی بریتیەكەڕێژه  باری دارایی )زۆر باش( كە  مترین ڕێژهكە  م وهی دووهپلە  بە  %36.7ی  ڕێژه  باری دارایی باش بە

4.3%. 

 دی بۆ باری دارایی ی سەو ڕێژه وهبونەی دوباره( : خشتە3) ی ژمارهخشتە

 % وهبونەدوباره باری دارایی 

 4.3 18 زۆرباش

 36.7 152 باش  

 54.8 227 ند ناوه مام

 3.6 15 خراپ

 5. 2 دراوهاڵم نەوه 

 100.0 414 كۆی گشتی 

 ویش بێكار بەدوای ئەم دێت، كەی یەپلە بە %65.9 لە بریتیە ی قوتابیڕێژه كە ،وهكاتەده نیو( ڕو4) ژمارهی خشتە

 .%7.5 لە ی بریتیەكەڕێژه كان كەكاسب كاره  مترین ڕێژهكە م وهی دووهپلە بە %13.5ی  ڕێژه

 دی بۆ پیشەی سەو ڕێژه وهبونەی دوباره( : خشتە4) ی ژمارهخشتە

 پیشە وهبونەدوباره %

 بێكار  56 13.5

 خوێندكار / قوتابی 273 65.9

 ر رمانبەفە  54 13.0

 كاسب  31 7.5

 كۆی گشتی  414 100.0

م دێت، دوای كەی یە پلە  بە  %75.4  لە  بریتیە  ڵدا كراوه گەوتنیان لەچاوپێكە  كەی هاواڵتیانی ناوشار  ڕێژهدا    م ڕاپرسییەە ل

 .  دیت می دووهپلە بە %24.6ی ڕێژه ی شار بەوهرهویش هاواڵتیانی دهئە

 وه توێژینە  كانیتە تایبە ی پرسیاره وهشیكردنە  3-5

 اڵمبە  هتد،  و  ئابووری  باری  و  زگەڕه  و  نمەتە  كروههە  ،  كراوه   وهتوێژینە  كانیگشتییە  پرسیاره   لە  باس  نهاتە  ئێستا  تا

 داخشتە   كیە   لە  كانپرسیاره  اڵمیهو  درێتوڵده هە  و  كرێتده   باس  ودوامەلە  وهتوێژینە  كانیتیەتایبە  پرسیاره  بە  تبارهسە

 . بكرێت باس

% بۆ  53رووی  سە  گاتەكاتژمێر ده  6  –  3نێوان    رنێت لەكارهێنانی ئینتەی بەڕێژه  بینرێت، كەدا ده  2  ی ژمارهوێنە  لە 

بە زگەردوو ڕههە ئینتە  6ی  نزیكە  ز ڕۆژانەگەردوو ڕهتێكڕا هە  .  بەكاتژمێر  بەكاردهرنێت  ندێ زیاتر  پیاو هەاڵم  هێنن، 

 كێك زیاتر. ند خولە چە  هێنێت بەكاردهنێت بەئینتە
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 زگەڕهپێی   رنێت بەكارهێنانی ئینتەبەی  ڕێژه ( :2) ژماره یوێنە

بەڕادده  ئینتەی  لەكارهێنانی  ئۆنالین  بازاڕكردنی  بۆ  سەرنێت  بە مەرده و  بەیەڕێژه  دا  بەكی  بۆیەرچاو  م  لە  كاردێت. 

بەیەوهتوێژینە بە دا  ئینتەراوردی  كركارهێنانی  ئۆنالین  بازاڕكردنی  و  ئەارنێت  كە.  كەسانەو  رنێت  ئینتە  ڕۆژانە  ی 

هێنن، كاریدهمتر بەكە  ی كەسانەو كەلە  ی بازاڕكردنی ئۆنالینیان زۆر زیاترهكاتژمێر، ڕێژه 8بۆ    3ی  ماوه  لەهێنن  كاردهبە

 . دا هاتووه 3 ی ژمارهوێنە ك لە روههە

 

 رنێت كارهێنانی ئینتەكانی بەپێی كاتژمێره كارهێنانی بازاڕكردنی ئۆنالین بەی بەڕادده( : 3) ژماره یوێنە
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 ی كەوانەالم ئە%(، بە53)   ندهكی مام ناوهیەران تا ڕادده اڵمدهن وهالیە  بازاڕكردنی ئۆنالین لە  پێكردن بەی متمانەڕێژه

 %(. 15) یەی بڕوایان پێی هەسانەو كەی ئەڕێژه راورد بەبە بە ش زۆرهیەو ڕێژه%، ئە31 گاتەده یان پێی نیەمتمانە

ترهالیە  لە   وه61  ینزیكە  ،وهكی  ران المده% 

شێواز  كە  گوتویانە پارهباشترین  بۆ   دانی 

ڕاستە رهپەئۆنالین    بازاڕكردنی وخۆیە  دانی 

ال    فاست پێیان لە%  22ی  ها نزیكەروه(، هە)كاشە

نزیكەپە كە  -%  8ی  سنده،  پێس.  ، واتەناس 

هە پاره  یەشێوازیك  كە بۆ  ئۆنالین  الی   لە   دانی 

   ك فاست پێی و ناس پێس. روهبێت، هەسند  ك پەڵخە 

ماوه گرنگ  ئە  شتێكی  ئەبزانرێت   یەوهویش 

لە سۆشیاڵ   هاواڵتیان  یان  سایتێك  چ  ڕێگای 

دهمیدیایە كااڵ  زۆربەك  بەكرن؟  هاواڵتیان   ی 

لە 61ی  ڕێژه ئینست  %  شت   وهگرامەەڕێگای 

دواتر  ده لە19كڕن،  فە  %  بووكەڕێگای  ، وهیس 

ی وێنە  ك لە روه، هەكڕنتێلیگرام كااڵ ده  -%  15

     .( دا هاتووه4) ژماره

ژماره  داوهخوارهی  خشتە  لە  و  ڕێژه  و،  وەاڵمدهوهاڵمدانەی  دهی  بۆ  سەردهرمان  تایبەبارهخات  پرسیاره  بە  كانی تیەت 

رزانی كڕینی  دا هێمای پرسیاری )هەلێره   X14-1 ،  وهینەكەكان ڕوون دهت بە پرسیارهمان وه هێماكانی تایبەكەوهتویژینە

بەشتومە داواكراو  لە بە  كی  لە   وخۆ(كی ڕاستەینی شتومەڵ كڕگەراورد  كااڵكان  ئەوەی نرخی  بازاری ئۆناڵین و    لەبەر 

تاڕاده ڕاستە وهیەوخۆدا  یەك  وهزۆربە  بۆیە  كەك  بەاڵمەی  %ڕێژهكان  جیاوازیە)مامناوه  49.3ی  نیەند(  وای  وه  كی   ، 

هێمای پرسیاری    X14-2.    رزانترهئۆناڵین ال هە  ەكانیان بلەلوپە )زۆر قایل(ن واتا نرخی كە   4.1ی %ڕێژه  ندێكیان بەهە

پێی  نرخ بە  ند( الیان وایە)مامناوه  41.5ی %ڕێژه  ران بە اڵمدهشێكی زۆری وهبازارى ئۆاڵین( بە  بۆ كڕین لە   )نرخ هۆكاره

م شێكی كەبە  وخۆ ،وهاری ڕاستەباز  راورد بەبەمتر بەندێ كااڵ نرخیان زیاتربێ یاخود كەهە  یەوانەگۆڕێ و لەكااڵكان ده

كوالێتی كااڵی داواكراو.    ك لەن وهنرخ بده گرینگی بە ی كەوهی ئەرباره)زۆر قایل(ن ده  8.9ی %ڕێژه ران بەاڵمدهوه لە 

3-X14  پرسیاری گە)  هێمای  و  نرخ  بە كۆی  لە   یاندن  كرابێت  دیاری  بە  ڕوونی  ئۆناڵین(  %ڕێژه  بازاڕی   32.1ی 

مترین كە  بازاری ئۆناڵین ، وه  كاتی داواكردنی كااڵ لە  یاندن زانراو بێ لە ی كۆی نرخ و گەوهر ئەسەران )قایل(ن لە اڵمدههو

یان بۆ دروست  زانراویش بێت كێشەر نەیاندن گەنرخ و گە  دان كە و بڕوایە)هیچ قایل نین(  لە  5.8ی %ڕێژه  ر بەاڵمدهوه

ی  ڕێژه  ران بەاڵمدهی وهندروستى گشتى( زۆربەبۆ تە  ای پرسیاری )بازاركردنى ئۆناڵین هۆكارێكەهێم  X14-4نابێ .  

ر  اڵمدهمترین وهكە  ن ، وهوخۆ بازاری بكەی ئۆناڵین یاخود ڕاستەشێوه  بە  یان بۆ دروست نابێ كەند( كێشە)مامناوه  %36.7

ناو و ناوبانگێکی بازرگانی    م كااڵیەئە)  هێمای پرسیاری  X14-5.    9.2ی %هڕێژ  بە  وهكاتەندروستی گشتی دهتە  بیر لە

)هیچ قایل    7.2ی %ڕێژه  بە  مینە،كە  ڵ ناوبانگی كااڵكەگەلە  یان نیەند( كێشە)مامناوه  44.4ی %ڕێژه  ( بەیەبەهێزی هە

یان ى دهالنەل و پەم كە ئە)  هێمای پرسیاری  X14-6ی بێت.  كەپێی ناوو ناوبانگە  ڵبژاردنی كااڵكان بەی هەوهر ئەسە نین( لە

بە هە  كڕم  هە ئۆناڵین  بازاریان  كوالێتى  بەیەمان  ئە)مامناوه  38.9ی %ڕێژه  (  كەند(  دهالنەلوپەو  لەی  بازاری   یانكڕین 

  ر )زۆر قایل(ن بە اڵمدهمترین وهكە  نكڕین ، وهیاوخۆ دهی ڕاستەشێوه  بە  كە  یەیان هە و كااڵیانەمان كوالێتی ئەئۆناڵین هە

 
 كانی بازاڕكردنی ئۆنالین ناوبانگەبە شوێنە( : 4) ژماره یوێنە
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 گات( زۆرترینیان بەكاتی خۆی ده  ئۆناڵین لە   كڕین بە)  هێمای پرسیاری   X14-7بێ.  مان كوالێتی هەهە  كە  7ی %ڕێژه

گات  ندێ كات زوو دههە  یەك نك یەموو كات وهیاندنی كااڵكان هەگە  نێت كەیەگەده  وهش ئەمەند( ئە)مامناوه  39.1ی %ڕێژه

دوادههە  وه كاتیش  ، وهكەندێ  ڕێژهكە  وێ  لە   8%  مترین  قایل(ن  كە وه)زۆر  دهلە   ی  .  كاتی خۆی  هێمای    X14-8گات 

ند( ڕازین )مامناوه  36.2%  م بێت( زۆرترین ڕێژهدان و ناردن زۆر كە ی نێوان پارهر ماوهگەكڕم ئەكااڵ ده)  پرسیاری

م ر ئەسە ر )هیچ قایل نین ( لەاڵمدهمترین وهكە  ستت ، وهده  ت دا كااڵی داواكراو بگاتەكەركاتێك پارهی هەوهئەر  سەلە 

  33.8ی %ڕێژه  ر بەاڵمدهی وهكڕم( زۆربەئۆناڵین كااڵكانی خۆم ده  بە  ، بۆیەكاتم نیە)  هێمای پرسیاری  X14-9.    بۆچونە

هۆی بە  ی كەوهر ئە سە)زۆر قایل(ن لە   8.7ی %ڕێژه  مترینیان بە كە   ن ، وهدهاتی بازاری كردن دهكند( گرینگی بە)مامناوه

 م بۆیە كەرم ده وروبەى دهڵكانەو خە رى ئەچاولێكە)  هێمای پرسیاری  X14-10كاردێنن.  بوونی كات بازاری ئۆناڵین بەنە

ری بازاری ئۆناڵین  ی چاولێكەشێوه  بە  )هیچ قایل نین( كە  44.9ی %ڕێژه  ر بەاڵمدهم( زۆرترین وهكەبازاڕی ئۆناڵین ده

 X14-11بینن .  ئۆناڵین ده  ری بازاریی چاولێكەشێوه  )زۆر قایل(ن و بە   4.3ی %ڕێژه  مترینیان بەكە  كاربێنن ، وهبە

ی ند( زۆربە)مامناوه  37.2ی %ڕێژه  ( بەشتیان كڕیوه  ئۆناڵینە  م بازاڕه کۆمەڵێک لە خزم و هاوڕێیان لە )  هێمای پرسیاری

م ئە  یەوانەلە   )زۆر قایل(ن كە  7.7ی %ڕێژه  مترینیان بەكە  ، وه  كارهێناوهریان بازاری ئۆناڵینیان بەوروبەكانی دهسە كە

بازاڕیكردنەیەشێوه بەبە  ی  هاوڕێیانیاندا  و  خزم  بەیەشێوهنێو  هە كی  سودی  .  رچاو  پرسیاری   X14-12بووبێت  هێمای 

ر سە)قایل(ن لە   32.9ی %ڕێژه  ی هاواڵتیان بەبازاڕی ئۆناڵین( زۆربە  بێت لەهە  وهڕاندنەو گەوهتگوزاری گۆڕینە)خزمە

 تگوزاریەم خزمەبوونی ئەر هە سە)هیچ قایل نین( لە  6ی %ڕێژه  مترینیان بەكە بێت ، وههە  تگوزاریەزمەم خئە  ی كەوهئە

  .13-X14  36.7ی %ڕێژه  بازاڕی ئۆناڵین( بە  بێت لەی خێرا هە وهاڵمدانەتگوزاری كڕیار وههێمای پرسیاری )خزمە 

X14-ری .  سە)هیچ قایل نین( لە  4.8ی %ڕێژه  مترینیان بەكە  ، وه  وهمبدرێنەاڵخێرایی وه  بە  ی كەوهر ئەسە)قایل(ن لە 

یشتنی كااڵ( زۆرترین ی گەربارهرگرتنی زانیاری دهبازاڕی ئۆناڵین بۆ وه پی مۆبایل لەبوونی ئەهێمای پرسیاری )هە 14

بەاڵمدهوه %ڕێژه  ر  لە   34.8ی  هە سە)قایل(ن  ئەر  مۆبایلبوونی  ڕێگەتاوه  پی  وهخۆشكە  كو  بۆ  زانیاری  ربێ  رگرتنی 

  ی ژماره )خشتە  پی مۆبایلەم ئەبوونی ئەر هە سە)هیچ قایل نین( لە  4.1ی %ڕێژه  مترینیان بەكە  یشتنی كااڵ ، وهی گەربارهده

5). 

 وهتوێژینە یكان تیەپرسیاره تایبە  یوهاڵمدانە ی وههڕێژ( : 5خشتەی ژماره )

 زۆر قایلم  قایلم  ند مامناوه قایل نیم  هیچ قایل نیم  ر نیشانده هێمای پرسیار 

X14-1 
N 62 73 204 58 17 

% 15 17.6 49.3 14 4.1 

X14-2 
N 43 62 172 100 37 

% 10.4 15 41.5 24.2 8.9 

X14-3 
N 24 41 118 133 98 

% 5.8 9.9 28.5 32.1 23.7 

X14-4 
N 38 58 152 108 58 

% 9.2 14 36.7 26.1 14 

X14-5 
N 30 59 184 108 33 

% 7.2 14.3 44.4 26.1 8 

X14-6 
N 40 78 161 106 29 

% 9.7 18.8 38.9 25.6 7 

X14-7 N 40 72 162 107 33 
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 زۆر قایلم  قایلم  ند مامناوه قایل نیم  هیچ قایل نیم  ر نیشانده هێمای پرسیار 

% 9.7 17.4 39.1 25.8 8 

X14-8 
N 20 39 150 134 71 

% 4.8 9.4 36.2 32.4 17.1 

X14-9 
N 53 81 140 104 36 

% 12.8 19.6 33.8 25.1 8.7 

X14-10 
N 186 109 70 31 18 

% 44.9 26.3 16.9 7.5 4.3 

X14-11 
N 60 58 154 110 32 

% 14.5 14 37.2 26.6 7.7 

X14-12 
N 25 37 90 136 126 

% 6 8.9 21.7 32.9 30.4 

X14-13 
N 20 32 95 152 115 

% 4.8 7.7 22.9 36.7 27.8 

X14-14 
N 17 23 99 144 131 

% 4.1 5.6 23.9 34.8 31.6 

 

 بۆ داتاكانهۆكاری ی وهشیكردنە  3-6

پێوه  KMO     (Kaiser-Meyer-Olkinتێستی ده   رێكە(  كە پیشانمان  ڕێگە  دات  شیكردنەیەچ  بۆ  داتاكەوهك  مان ی 

تاوهبە ڕێژهكاربهێنین.  كە كەكو  ئەمان  بێت  گونجاوترهداتاكە  ندهوهمتر  شیكردنە  مان  فاكتەوهبۆ  ئە رهی  واتا  ر گەكان، 

(  1-0نێوان )  لە   KMOهای  . بەیەوهم شیكردنەكارهێنانی ئەبە   مان نابێت لەوا كێشەبچوكتر بێت ئە  0.05  مان لەكەتێستە

ب6)  ژماره  یخشتە.  دایە   ره ۆج  مئە  نیتوانده  واتە كە  0.60  لە  اترهیز  مانكەستەێت  یژهڕێ  كە  وهكاتەده   وونڕ  مانۆ( 

 رێت. ن ێه كارببە ەداتاك ۆب ەیوهكردنەیش

 KMO and Bartlettتێستی ( 6) ی ژمارهخشتە

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .820 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1172.423 

Df 91 

Sig. .000 

 

 كە یكرهسە)هۆكار(  یلكەۆك 4 ۆب كورتكراوه اوۆڕگ 14ر هە ۆب وونكراوهڕ یچوونكنەێ ل ۆی( دا، ك7) ژماره  یخشتە لە 

زInitial Eigenvalues)   ییتارهسە  یوهرهاكەیج  ینرخ لە كەی  لە   اترهی(  % 55.4  توانراوه  ەیلكەۆ ك  4و  ئە  یگاڕێ  . 

د  وونڕ  رۆش زمەئە  ،وهتەێوونبكرڕ   كەاوهۆڕگ  14  لە  چوونكنەێل ئاشكرا    ( 5)  ژماره   یسكر  ینەێ و  لە  كراوه  یاریو 

(Scree Plot .) 
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 (Total Variance Explained)  رباڵوی( ڕوونكراوهچوونی )بەكۆی لێكنە( : 7) ی ژمارهخشتە

 كۆلكە

 ڵگرتنهە دووجایی كۆی وهخوالنە ڵگرتن هە رهینانی كۆی دووجایده  تاییرهكانی سەجیاكراوه نرخە

كۆی 

 گشتی

ی  ڕێژه

 رباڵوی بە

ی  ڕێژه

 بووكەڵەكە

كۆی 

 گشتی

ی  ڕێژه

 رباڵوی بە

ی  ڕێژه

 بووكەڵەكە

كۆی 

 گشتی

ی  ڕێژه

 رباڵوی بە

ی  ڕێژه

 بووكەڵەكە

1 3.843 27.448 27.448 3.843 27.448 27.448 2.410 17.212 17.212 

2 1.612 11.512 38.960 1.612 11.512 38.960 2.151 15.362 32.574 

3 1.208 8.631 47.591 1.208 8.631 47.591 1.726 12.329 44.903 

4 1.086 7.759 55.350 1.086 7.759 55.350 1.463 10.447 55.350 

5 .842 6.011 61.361       

6 .818 5.840 67.201       

7 .764 5.455 72.655       

8 .688 4.913 77.568       

9 .636 4.540 82.108       

10 .591 4.220 86.329       

11 .562 4.015 90.344       

12 .476 3.397 93.741       

13 .471 3.365 97.106       

14 .405 2.894 100.000       

 

 

 ( Scree Plot) كانلكەۆك ۆب ییسكر  ینەێو : (5) ی ژمارهوێنە

پە8)  ژماره  یخشتە  لە  دا،    ی نانێ كارهبە  یگاڕێ  لە   كەەییكرهسە  لكە ۆك  4  ڵگەلە   كاناوهۆڕگ  لە   كەیرهە  وانێن  یستوهی( 

  ی ڕێژه   بە  ننێ هده  كێپ  مكەەی  یلكەۆك  X14-3  ،X14-8  ،X14-12  ،X14-13  ،X14-14  یاوۆڕگ  كە  ارهی. دوهخوالنە

 كە   X14-4  ،X14-5  ،X14-6  ،X14-7:  تێگر ده  وهۆخبە  اوانەۆڕم گم ئەدووه  یلكەۆ. كیگشت  یچوونكنەێل  % لە17.2

 مەێیس  یلكەۆك  نەیال  لە   وونكراوهڕ  یگشت  یچوونكنەێل  ی%12.3ها  روه. هەوهكاتەووندهڕ   یگشت  یچوونكنەێل  ی%  15.4
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،  X14-9  یاوۆڕ)گ  تێگر هد  وهۆخبە  اوۆڕگ  3نها  م تەچواره  یلكەۆ. ك تێ گرده  وهۆخبە  X14-1  ،X14-2  یاوۆڕگ  كە

X14-10 ،X14-11وهكاتەووندهڕ یگشت  یچوونكنەێل ی% 10.5 (، وه . 

 وهكان پاش خوالنەكیەرهسە ڕێگاكانی پێكهاتە كان بەپوختكراوه هۆكارهی  ڕیزكراوه( 8) ی ژمارهخشتە

 كان پرسیاره
ناوی  

 كەلكۆ

 ( پێكهاتە) كانلكەۆك
 كان پوختكراوه

1 2 3 4 

X14-13 
ی خێرا وهاڵمدانەتگوزاری كڕیار وهخزمە

 بازاری ئۆناڵین  بێت لەهە

ن 
شت

ۆ
فر

و 
ن 

ری
 ك

ی
ار

نك
سا

ئا
 

.804    .672 

X14-12 
بێت  هە وهڕاندنەگەو  وهتگوزاری گۆڕینەخزمە

 بازاڕی ئۆناڵین  لە 
.782    .629 

X14-14 
بازاری ئۆناڵین بۆ   پی مۆبایل لەبوونی ئەهە

 یشتنی كااڵ ی گەربارهرگرتنی زانیاری دهوه
.718    .562 

X14-3 
ڕوونی دیاری كرابێت  یاندن بەكۆی نرخ و گە

 بازاڕی ئۆناڵین  لە 
.504    .506 

X14-8 
دان و  ی نێوان پارهر ماوهگەكڕم ئەكااڵ ده

 م بێت ناردن زۆر كە 
.432    .431 

X14-7 گات كاتی خۆی دهئۆناڵین لە كڕین بە 

گ
ان

وب
نا

و 
ی 

یت
واڵ

ك
 

 .731   .564 

X14-5 
هێزی  ناوبانگێكی بازرگانی بە  و ناو م كااڵیەئە

 یە هە
 .718   .601 

X14-6 
مان ئۆناڵین هە یانكڕم بەی دهالنەپە ل و م كەئە

 یەكوالێتی بازاریان هە
 .666   .487 

X14-4 
ندروستی  بۆ تە بازاركردنی ئۆناڵین هۆكارێكە

 گشتی 
 .434   .386 

X14-2 هە  بازاری ئۆناڵین بۆ كڕین لە   نرخ هۆكاره
ی  

ان
رز خ
نر

 

  .753  .624 

X14-1 
راورد  بە داواكراو بەكی رزانی كڕینی شتومەهە

 وخۆكی ڕاستەڵ كڕینی شتومەگەلە 
  .727  .593 

X14-11 
  ئۆناڵینە م بازارهخزم و هاوڕێیان لە ڵێك لەكۆمە

 شتیان كڕیوه

گە
ری

كا
سە

 ق
ی

ر
ی  

خە
ی 

ڵك
 

   .746 .617 

X14-10 
 م بۆیەكەرم دهوروبەی دهڵكانە و خەری ئەچاولێكە

 مكەئۆناڵین دهبازاری 
   .736 .599 

X14-9 478. 495.    كڕمئۆناڵین كااڵكانی خۆم ده بە ، بۆیەكاتم نیە 

 كان ی هۆكارهوهڕوونكردنە 3-6-1

كان پاش ڕاوهڵگەی هە ی بازاری ئۆناڵین، ڕیزكراوهر ڕێژهسە  نە كەده  كار  ی كە رانەكاریگە  و هۆكارهی ئەوهبۆ ڕوونكردنە

 : وهتەڕوونكروانە وهی خوارهیەم شێوهبە ، ڕوو تە( خراوه8) ژمارهی خشتە لە هێنین كەكاردهبە وهخوالنە

 

 ئاسانكاری كرین و فرۆشتن(  مكەهۆكاری یە( : 

 ی كەو گۆڕاوانەئە  وهكاتەجیاوازی گشتی ڕوونده  لە   17.2ی  و ڕێژه  مەكەی یەپلە   لە   وهگرینگیەڕووی    لە   م هۆكارهئە

 :ندیپێی ڕیزبە بە م هۆكارهر ئەسەلە  یەری معنویان هەكاریگە

 (  0.672نرخی باوی ) ( وه0.804بڕی ) بە  X14-13هێمای  .1

 (  0.629اوی )نرخی ب ( وه0.782بڕی ) بە  X14-12هێمای  .2

 (  0.562نرخی باوی ) ( وه0.718بڕی ) بە  X14-14هێمای  .3
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 (  0.506نرخی باوی ) ( وه0.504بڕی ) بە  X14-3هێمای  .4

 ( 0.431نرخی باوی ) ( وه0.432بڕی ) بە  X14-8هێمای  .5

 

 كواڵیتی و ناوبانگ( مهۆكاری دووه(  : 

ی و گۆڕاوانەئە  وهكاتەجیاوازی گشتی ڕوونده  لە     15.362ی  و ڕێژه  مەی دووهپلە   لە   وهڕووی گرینگیە  لە   م هۆكارهئە

 :ندیپێی ڕیزبە بە م هۆكارهر ئە سەلە  یەری معنویان هەكاریگە كە

 ( 0.431نرخی باوی ) ( وه0.421بڕی ) بە  X14-8هێمای  .1

 ( 0.564نرخی باوی ) ( وه0.731بڕی ) بە   X14-7هێمای  .2

 ( 0.601نرخی باوی ) ( وه0.718بڕی ) بە  X14-5هێمای  .3

 ( 0.487نرخی باوی ) ( وه0.666بڕی ) بە  X14-6هێمای  .4

 ( 0.386نرخی باوی ) ( وه0.434بڕی ) بە  X14-4هێمای  .5

 

 رزانی نرخ()هە مهۆكاری سێییە : 

ی و گۆڕاوانەئە  وهكاتەجیاوازی گشتی ڕوونده  لە   12.329ی  و ڕێژه  مەسێییەی  پلە   لە   وهڕووی گرینگیە  لە   م هۆكارهئە

 :ندیپێی ڕیزبە بە م هۆكارهر ئە سەلە  یەری معنویان هەكاریگە كە

 ( 0.506نرخی باوی ) ( وه0.463بڕی ) بە  X14-3هێمای  .1

 ( 0.386نرخی باوی ) ( وه0.400بڕی ) بە  X14-4هێمای  .2

 ( 0.624نرخی باوی ) ( وه0.753بڕی ) بە  X14-2هێمای  .3

 ( 0.593نرخی باوی ) ( وه0.727بڕی ) بە  X14-1هێمای  .4

 

   ڵكی(ی خەری قسە )كاریگە مچوارههۆكاری : 

ی و گۆڕاوانەئە  وهكاتەجیاوازی گشتی ڕوونده  لە    10.447ی  ڕێژهو    مەچوارهی  پلە  لە  وهڕووی گرینگیە  لە  م هۆكارهئە

 :ندییزبەپێی ڕ بە م هۆكارهر ئە سەلە  یەری معنویان هەكاریگە كە

 (  0.617نرخی باوی ) ( وه0.746بڕی ) بە  X14-11هێمای  .1

 (  0.599نرخی باوی ) ( وه0.736بڕی ) بە  X14-10هێمای  .2

 . (0.478نرخی باوی ) ( وه0.495بڕی ) بە  X14-9هێمای  .3
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  مچواره شیبە

 كان( ڕاسپارده  و نجامرئە )ده
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   كاننجامە رئە ده  4-1

 :وهی خوارهمانەك ئەروهست بهێنرێت هەدهنجامێك بەرهند دهدا توانرا چەوهم توێژینەلە 

كەركەده  هۆكاری  یوهكردنەیش  ی نانێكارهبە  ینجامئە  لە  .1 باشتركردنی   ۆب   ەیهە  یكرهسە  یكارۆه  4  وت 

  وه خواره  یمانە  لە  یگرنگ   یندزبەڕی  ێیپ  بە  شیكان كارهۆ . هولێرڕای هاواڵتیانی شاری هە  بە  بازاڕكردنی ئۆنالین

 : كهاتوونێپ

كانی كڕیار، بۆ پرسیاره  ی خێراوهاڵمدانە وهك  روه، هەبازاڕی ئۆنالین دا  لە  شتنۆو فر  نیكر  یئاسانكار ❖

 ،ڕوونییاندن بە كۆی نرخ و گە، دیاری كردنی  پی مۆبایلبوونی ئەهەی كااڵ،  وهڕاندنەو گە  وهگۆڕینە

  ...هتد. م،كاتێكی كە یشتنی كااڵ بەگە

 بێت. مان كۆاڵیتی بازاڕ بێت، ناوبانگێكی باشی هەك هەروه، هەكواڵیتی و ناوبانگ ❖

 نرخ یرزانهە ❖

 .یكڵخە  یقسە یرگەیكار ❖

 .هێننكاردهرنێت بەكاتژمێر ئینتە 6 –  3  ڕۆژانەزی نێر و مێ گەڕه لەهاواڵتیان  كی زۆر لەیەڕێژه .2

  یش مان كات دا بازاڕكردنی ئۆنالینهە  هێنن لەكاردهبەكاتژمێر   3 زیاتر لە رنێت ڕۆژانەئینتە ی كەو هاواڵتیانەئە .3

 رچاو. كی بەیەڕێژه بە  نكەده

 . ندهبازاركردنی ئۆنالین مام ناوه ی هاوالتیان بەمتمانە .4

  .وهدانی كاشەڕێگای پاره ن و كااڵی لێ بكڕن لە یری بكەهاواڵتیان سە كە گرام باشترین شوێنەئینستە .5

   كانڕاسپارده   4-2

 شكران: پێشكە وهی خوارهم ڕاسپاردانە ی بۆ كرا، ئەوهیكردنەش ، كەوهكانی توێژینەنجامەرئەده ستن بەپشت بە بە

ندی  وهرژهكانی بازاڕی ئۆنالین بۆ بەت گوزاریەشێوازی خزمە  دابین كردنی ئاسانكاری زیاتر لە  خ دان بەبایە .1

 .هاواڵتیان و كۆمپانیاكان

  ی بۆ دابنێت و كی تازهیەیاسا و ڕێسا بازاڕی ئۆنالین و  ە  خی زیاتر بدات بندیدار بایەیوهنی پەر الیەپێویستە لە سە  .2

 ن.نی كڕین و فرۆشتن بكەاكۆمپانیاكچاودێری 

   ئاست خواستی هاواڵتی دابێت. لە ، كەلیكتڕۆنیدانی ئەشیاو بۆ پارهی بوونی ڕێگە بە پێدانرهپە .3

 . تێبگر  وهۆ خ كوردستان بە یمێرهە یتحكومە یزگاكانێموو پار هە فراوانتر كە یكەیوهنەیژ ێتو ینجامدانئە .4
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 كان هاوپێچە

 (correlation matrix)ندی یوهی پە: ڕیزكراوه1هاوپێچ 

Variables X14-1 X14-2 X14-3 X14-4 X14-5 X14-6 X14-7 X14-8 X14-9 X14-10 X14-11 X14-12 X14-13 X14-14 

 

X14-1 1.000 .400 .313 .313 .286 .249 .246 .164 .065 .038 .091 .197 .206 .218 

X14-2 .400 1.000 .351 .244 .276 .237 .145 .160 .121 .006 .233 .170 .192 .244 

X14-3 .313 .351 1.000 .281 .302 .203 .226 .299 .095 -.105 .133 .330 .417 .350 

X14-4 .313 .244 .281 1.000 .362 .277 .255 .176 .208 .002 .208 .209 .187 .226 

X14-5 .286 .276 .302 .362 1.000 .382 .410 .271 .219 .038 .165 .096 .177 .223 

X14-6 .249 .237 .203 .277 .382 1.000 .359 .200 .199 .056 .135 .102 .232 .216 

X14-7 .246 .145 .226 .255 .410 .359 1.000 .285 .128 -.030 .118 .210 .217 .178 

X14-8 .164 .160 .299 .176 .271 .200 .285 01.00 .248 .000 .217 .229 .290 .253 

X14-9 .065 .121 .095 .208 .219 .199 .128 .248 1.000 .135 .197 .069 .167 .184 

X14-10 .038 .006 -.105 .002 .038 .056 -.030 .000 .135 1.000 .293 -.131 -.087 -.112 

X14-11 .091 .233 .133 .208 .165 .135 .118 .217 .197 .293 1.000 .113 .095 .075 

X14-12 .197 .170 .330 .209 .096 .102 .210 .229 .069 -.131 .113 1.000 .539 .446 

X14-13 .206 .192 .417 .187 .177 .232 .217 .290 .167 -.087 .095 .539 1.000 .505 

X14-14 .218 .244 .350 .226 .223 .216 .178 .253 .184 -.112 .075 .446 .505 1.000 
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 فۆڕمی ڕاپرسی: 2هاوپێچ 

 راپرسى  فۆرمى

  دینالحه سه  زانكۆى

 ئابورى  و بردنرێوه به  كۆلێژى

 كانزانیاریه  و  ئامار شىبه

2021-2022 

 

 ولێر هه  شارىن هاواڵتیانی الیه  خی له و بایه   ئۆنالین   بازاركردنى ىرباره ده  ئامارى  كىیهوه لێكۆلینه 

 

 ویست  .... رێز و خۆشە هاوالتى بە

ی ی ڕاده ربارهڕێزتان دهبە ڕاو بۆچوونی بەت  بارهین سە دهنجامدهك ئەیەوه شی ئامار و زانیاری تۆێژینەك گروپێكی قوتابیانی بەئێمە وه

 ت بە یكی راست و دروست و وردبین خزمە شێوهت بە وهاڵم دانە وه   بۆیە،  وهڕێزتانەن بە یە ال  خی لە كارهێنانی بازاڕی ئۆالین و بایە بە

هێنین. راستی و دروستی كاری دهبە   وه ستی توێژینەبەنها بۆ مە و تە   وه مێنێتەنهێنی ده  كان بەاڵمە م وه رجە كات. سە و زانست ده وهتوێژینە

 ران. كانی توێژهوڵە تی تۆی ئازیز و رێزگرتنە لە هە رپرسیاریە بە بە ردنە ست ككانت واتای هە اڵمەوه 

 ند پرسیارێك.ى چە وهالمدانەخشى بۆ وه كاتتمان پێ ببە ك لە خولە  5ى ر بكرێت نزیكەگەبین ئەزۆر خۆشحال ده 

 دابنێ.  لبژێردراوالمی هەى وه ر خانەسە لە تۆماركردنى ناو ناكات، هێماى راست  پێویستى بە م فۆرمە : ئە تێبینى

 

 سى م: زانیارى كە كەیە

                        ☐مێ                   ☐ز :         نێر گە ره  - 1

 ساڵ ________ ن :  مەتە  - 2

 ☐هیتر                           ☐خێزاندار                           ☐لت بارى خێزانى           سە  - 3

 ☐تی ڕه بنە                      ☐تایی  رهسە                 ☐وار خوێنده ئاستى خوێندن           نە  - 4

   ☐ كالۆریۆس یان زیاتربە         ☐یى  ئاماده  

  ☐خراپ               ☐ند  ناوه                  ☐زۆرباش                 ☐بارى دارایى            باش    - 5

 ☐هیتر    ☐كاسب          ☐ر رمانبەفە                  ☐قوتابی/خوێندكار               ☐بێكار                       پیشە  - 6

    ☐ى شار وهره ده  ☐جێبوون         ناوشار شوێنى نیشتە  - 7

 وه توێژینە  ە ت بم: زانیارى تایبە دووه 

              ☐خێر نە                    ☐لێ هێنى؟           بە كاردهرنێت بەهێڵى ئینتە - 8

 هێنى:.......................... كاتژمێركاردهرنێت بە ند كاتژمێر ئینتەچە  رۆژانە   - 1- 8

 هێنى )واتا كڕین یان فرۆشتنی ئۆنالین(؟       ردهكارنێت بۆ بازاركردنی ئۆنالین بەك هێڵى ئینتەیە تا چ ڕادده  - 10

 ☐هێنم كاریدهزۆر بە        ☐هێنم كاریدهبە       ☐ند مام ناوه       ☐م كە        ☐هیچ                        

 ؟           یەڕێگای ئۆنالین هە كڕین لە  ت بەك متمانەیەئایا تا چ ڕادده  - 11

 ☐م پێیەزۆر متمانە        ☐ م پێەمتمانە       ☐ند مام ناوه       ☐ م پێ نیەمتمانە       ☐ پێ نیە مهیچ متمانە     
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 ؟           یە رنێت كامەڕێگای ئینتە دان بۆ كڕین یان فرۆشتن لە ڕێزتان، باشترین ڕێگای پارهڕای بە  بە  - 12

 ☐ر كاردماستە        ☐فیزای الیكترونی         ☐ناس پێی      ☐فاست پێی        ☐ ست( ده ست بە كاش )ده      

 ____________ (:  هیتر )دیاری بكە          ☐حیسابی بانكی      

 ئۆنالین؟             كڕیت بەشت ده  وهی خواره م شوێنانە لە كامە  زیاتر لە  - 13

          ☐ر فایبە        ☐گوگل     ☐ر تویتە       ☐تیلیگرام       ☐گرام ئینستە       ☐ یس بووكفە      

 _ ___________هیتر )دیاری بكە(:          ☐پ واتس ئە      

= هیچ قایل   1: وه اڵمدانەدانێ بۆ وه بازارى ئۆنالین )ژماره بۆ كڕین لە  وه ی خواره واژانە ستە م دهر ئەسە ك قایلی لە یە تا چ ڕادده  - 14

 = زۆر قایلم(:  5= قایلم،  4ند، = مام ناوه 3= قایل نیم،  2نیم، 

 واژه ستەده  #

 اڵم وه 

زۆر   5=هیچ قایل نیم، 1)

 قایلم( 

  وخۆ. كى راستە ل كرینى شتومە گە راورد لە بە  كى دواكراو بەرزانى كرینى شتومە هە 1

  بازارى ئۆنالین  بۆ كڕین لە نرخ هۆكاره  2

  بازاڕی ئۆنالین.  ڕوونی دیاری كرابێت لە  یاندن بەكۆی نرخ و گە  3

  ندروستى گشتى.بۆ تە  بازاركردنى ئۆنالین هۆكارێكە 4

  یەناو و ناوبانگێکی بازرگانی بەهێزی هە  م كااڵیە ئە 5

  یەمان كوالێتى بازارىان هەئۆنالینیان هە یان كڕم بەى دهالنە ل و پە م كە ئە 6

  گات كاتی خۆی ده  ئۆنالین لە كڕین بە 7

  م بێتدان و ناردن زۆر كە ی نێوان پارهر ماوه گەكڕم ئە كااڵ ده 8

  كڕمئۆنالین كااڵكانی خۆم ده  بە ، بۆیەكاتم نیە 9

  مكە بازاڕی ئۆنالین ده م بۆیەكە رم دهوروبە ى دهڵكانە و خە رى ئە چاولێكە  10

  شتیان كڕیوه ئۆنالینە م بازاڕه کۆمەڵێک لە خزم و هاوڕێیان لە  11

  بازاڕی ئۆنالین  بێت لە هە وه ڕاندنەو گە وه ت گوزاری گۆڕینەخزمە  12

  بازاڕی ئۆنالین  بێت لە ی خێرا هە وهاڵمدانە تگوزاری كڕیار وه خزمە  13

یشتنی ی گە ربارهرگرتنی زانیاری دهوهبازاڕی ئۆنالین بۆ  پی مۆبایل لەبوونی ئە هە 14

 كااڵ
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