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 :راثيَويينامة )فؤرمي راثيَويي(

  لة ثَيكهَيناني هؤشياريي سياسييكرتؤنيية كوردييةكان يكاريطةريي ماَلثةِرة ئةل

 داهةرَيمي كوردستان لة

 (نةبة منو 2018ثةرلةماني كوردستان  هةَلبذاردني)

 

 ئةكادمييي بةِرَيز..

مةي ماستةرنامةيةك ئامادةكراوة، بة ناونيشاني: ئةم فؤرمةي لةبةر دةسيت بةِرَيزتانداية، بة مةبةسيت ثراكتيكنا
هؤشياريي سياسيي لة هةرَيمي كوردستاندا:  ثَيكهَينانيكوردييةكان لة  ئةليكرتؤنييةكاريطةريي ماَلثةِرة )

(، بؤية هاوكاريي بةِرَيزتان بة ثِركردنةوةي دروست و وردي بة منونة 2018هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 
 َيطةي رَيزة و بة ئةجنامطرييي طرنطمان دةطةيةنَيت سةبارةت بة بابةتةكة. بِرطةكاني، ج

 لةطةَل رَيز و سوثامساندا..

 سةرثةرشت:                ماستةر:                                         خوَيندكاري     

 ش رةسوَل موِرادهَيرث. د.   دانا بةهادين مستةفا                                                   

 

  زانياريي طشتيي: تةوةري يةكةم:

 ِرةطةزيي سَييةم:   مَي   نَير      . ِرةطةز:   1

 ساَل و زياتر 50  40بؤ  35         35بؤ  30  30بؤ  25      تةمةن: . 2

  دكتؤرا            ماستةر            دبلؤمي باآل   . بِروانامة: 3

Commented [ss1]: یهیادهز  

Commented [ss2]: 18-24...25-31........32-38.........39-
یاتر وز52.....45-51........54  



2 
 

 مامؤستا            مامؤستاي ياريدةدةر            هَيشتا وةرمنةطرتووة          ي: يزانست . ناونيشاني4
 ثرؤفيسؤر            ثِرؤفيسؤري ياريدةدةر                                 

 )ناحية( دَيشارة             شارؤضكة )قةزا(           )ناوةندي ثارَيزطا( شار     . شوَيين نيشتةجَيبوون: 5
  (طونددَي )            

 نةخَير            بةَلَيئينتيماي حزبيت هةية؟       . 6

 

 ية كوردييةكان:ئةليكرتؤنيبةرتوَيذ بة ماَلثةِرة بةركةوتين  ئاسيتتةوةري دووةم: 

 ييةكان هةية؟كوردية ئةليكرتؤني. ِرؤذانة ماوةي ضةند، تةماشا و بةدواداضوونت بؤ ماَلثةِرة 1

 سةعات و زياتر 4        سةعات 4 - 3        سةعات 3 - 2       سةعات 2 - 1       سةعات 1كةمرت لة   

 

 ،نجةر، تويتةر، ئينستاطرامَيسميوتيوب، . ِراستةوخؤ يان لة ِرَيطةي ثالتفؤِرمةكاني ميدياي نوَيوة )فةيسبووك، 2
 ة كوردييةكان هةية؟تةماشا و بةدوادضوونت بؤ ماَلثةِر ،(تاد..  ،طراميتَيل

 لة ِرَيطةي ثالتفؤِرمةكاني ميدياي نوَيوة            ِراستةوخؤ               

 

 ض مةبةستَيك بةكار دةهَينيت؟ ؤبزياتر كرتؤنيية كوردييةكان يماَلثةِرة ئةل .3

 تبةسةربردنكا            خوَيندنةوةي بريوِراو شرؤظةكان            هةواَل و زانياريي وةرطرتين    

- 

 ......................................: (بينووسة)بؤ ض مةبةستَيكي تر    
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دةتوانيت لة بذاردةيةك زياتر ية كوردييةكان هةية؟ )ئةليكرتؤني. زياتر تةماشا و بةدواداضوونت بؤ كام لة ماَلثةرِِة 4
 دياريي بكةيت(

 NRT       سثَيدة        24كةي        ووداورِ  خةندان            سبةي         ثي يو كةي ميديا      

 بينوسة(: .......................رت )هي          كورد يو        ماَلثةِري دةنطةكانضاودَير       ماَلثةِري ثةيام      

      

ابةتانةيت؟ )دةتوانيت لة كام ب بينةري /بيسةر /زياتر خوَينةر داية كوردييةكانئةليكرتؤني لةناو ماَلثةِرة. 5
 بذرادةيةك زياتر دياريي بكةيت(

             تةكنةلؤذيي      ِرؤشنبرييي            كؤمةآليةتيي            ئابووريي             سياسيي    
 (كاتبةسةربردنخؤشباريي )                 ئايينيي               وةرزشيي              تةندروستيي

-- 

 

بينةري بيسةر/  /ية كوردييةكاندا، زياتر خوَينةرئةليكرتؤنيلةناو ذانر و بابةتي ثةيامة ميدياييةكاني ماَلثةِرة  .6
 كاميانيت؟ )دةتوانيت لة بذرادةيةك زياتر دياريي بكةيت(

 وتار            ضاوثَيكةوتن            مَينتارييوكؤدرَيثؤرتاج                   ِراثؤرت      هةواَل    

-- 
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دني ثةرلةماني اركهَيناني هؤشياريي سياسيي لة هةَلبذية كوردييةكان لة ثَيئةليكرتؤنيكاريطةريي ماَلثةِرة  تةوةري سيَيةم:
 .2018كوردستان 

 

 ةوة:هةست و سؤز و ويذدان روي ية كوردييةكان لةئةليكرتؤني. كاريطةريي مالَثةرِة 1

زؤر  ثرسيار ز
 هاورِام

 نيمدلَنيا هاورِام
 )نازامن(

هيض  نيمهاورِا
 نيمهاورِا

هؤي  بوونة ،ية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر أ
لةبةر ، دالة ثرَوسةى هةَلبذادن  ئةوةى بةشدارنةمب

ثةيامةكانيان دياردةى توند و تيذى ئةوةى 
 دةكةوتةوة.لَي

     

َوى ه بوونة ،ية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر ب
 ى ثرَوسةى هةَلبذاردن ببَيتة جَيطةى بايةخم، ئةوة

كان سياسيية لةبةر ئةوةى رةهةندى راستى ثرسة
 نم.تيطةشت ؤب رووندةكاتةوة و هاوكار بوو

     

هؤي  ، بوونةية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر ج
لة  يمسياسدروستبووني هةسيت بةرثرسيارييةتي 

ر ئةوةى لةبة ،ثِرؤسةي هةَلبذاردنبة بةرانبةر 
و بابةتيانة سياسى بة لَيكدانةوةى زانستى  ىثشت

 .دةبةست

     

 هؤي ، بوونة ية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر د
 يياليةنَيكي سياسبةرانبةر بة   ثشتيوانىئةوةى 

ى نَيوان يى سياسيوةى جياواز، لةبةر ئةبكةم
 .رددةستةبةر دةكراستطَويانة  ىةكاناليةن

     

هؤكاري  ، بوونةية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر ه
 ،ثِرؤسةي هةَلبذاردنبة بةرانبةر  ميبَيزار

ى يسةقامطري ؤئامراز ب لةبةرئةوةى نابوونة
 .ىيسياس

     

هؤكاري  ، بوونةية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر و
، ثِرؤسةي هةَلبذاردنبة بةرانبةر  طةشبينبوومن

روستبونى د ئامرازيلةبةرئةوةى بون بة 
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 .دميوكراسييانة ىهةَلوَيستَيكى ثَيطةشتوو
هؤكاري  ، بوون بةية كوردييةكانئةليكرتؤني ةماَلثةِر ز

، ثِرؤسةي هةَلبذاردنبة بةرانبةر  منائومَيد
ثةخش و ناراست ى يسياس ى يلةبةرئةوةى زانيار

 .باَلو دةكردةوة

     

ية ئةليكرتؤنيئةو ثةيامانةي لة ماَلثةِرة  ر
هةست  كرديان، واكرانةوةدةدا بآلو وردييةكانك

ني كورستان طؤِرانكاري هةَلبذاردني ثةرلةما بكةم
ضونكة  ،بةرةو باشرت ندا دروست دةكاتلة ذيا
ى لةسةر ثةيامةكان ى راست و دروستيزانيار

 رد.ئاراستة دةك

     

  

 : ةييةومةعريف روي ، لةية كوردييةكانئةليكرتؤنيكاريطةريي مالَثةرِة . 2

 ثرسيار ز
زؤر 
 هاورِام هاورِام

دلَنيا نيم 
 هاورِا نيم )نازامن(

ية ئةليكرتؤنيماَلثةِرة ئةو زانيارييانةي لة  أ
سةرضاوةيةكى  ،كةوتندةبةرضاوم دا كوردييةكان
َو بةرضاو روونيم لةسةر ثرَوسةى ب باش بوون

 .هةَلبذاردنةكة

    

ية ئةليكرتؤنيةِرة ئةو زانيارييانةي لة ماَلث ب
ريطةرييان كان، تكةودا بةرضاوم كوردييةكان

  .ميى سياسيشيارؤهةبوو لةسةر بةرزكردنةوةى ه

    

نيية كوردييةكان كاريطةرييان ؤماَلثةرة ئةليكرت ج
 رانكاريية سياسييةكان و ثرسىؤهةبوو لةسةر ط

 .هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان

    

ى يزانيار ،ية كوردييةكانئةليكرتؤنيَلثةِرة ما د
سةبارةت بة  مكرد ثَيشكةش تَيروتةسةليان

 .كانديدةكاني هةَلبذاردنناساندنى 

    

ئةو زانيارييانةي دةربارةي ثِرؤسةي هةَلبذرادن  ه
ية كوردييةكاندا ئةليكرتؤنيلة ماَلثةِرة 
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 .، بَيسود بون و جَيبايةخ نةبونكرانةوةدةبآلو
ية ئةليكرتؤنيلة ماَلثةِرة ئةو زانيارييانةي  و

ئاسيت  ،كرانةوةدةكوردييةكاندا بآلو
ي نَيوان لة بةرانبةر كَيرِبكَي كردزياد  مىتَيطةيشتن

كانديد و اليةنة سياسييةكاني ناو ثِرؤسةي 
 .هةَلبذاردن

    

ية كوردييةكان، ئامِرازَيكي ئةليكرتؤنيماَلثةِرة  ز
وةي بؤ ِروونكردنة يارمةتيدةر بوونبةهَيز و 

 .ي ثِرؤسةي دةنطدان لة كاتي هةَلبذاردندايتضؤنَي

    

--      
--      

 

  :ةوةةفتاررِ رويية كوردييةكان لة ئةليكرتؤني. كاريطةريي مالَثةرِة 3

زؤر  ثرسيار ز
دلَنيا نيم  هاورِام هاورِام

 هاورِا نيم )نازامن(

ييان كاريطةر ية كوردييةكان،ئةليكرتؤنيماَلثةِرة  أ
لة ثِرؤسةي  بةشداريكردمن ؤب لةسةرم هةبوو 

 .هةَلبذاردندا

    

كاريطةرييان ية كوردييةكان، ئةليكرتؤنيماَلثةِرة  ب
لة كاتي  ميبارطرذهةبوو لةسةر دروستبووني 

 .داهةَلمةتي هةَلبذاردن

    

 ية كوردييةكان، بةشداربون ئةليكرتؤنيماَلثةِرة  ج
سى لة اكربنةماكانى دميوكردنى ثشتطريي سةرلة

 .بةِرَيوةضووني ثِرؤسةي هةَلبذاردندا

    

ية كوردييةكان، بةشداربون لة ئةليكرتؤني ماَلثةِرة د
كةمبوونةوةي دياردةي  جةختكردنةوة لةسةر

 .لة ثِرؤسةي هةَلبذاردنداساختةكارى 

    

كاريطةرييان  ية كوردييةكانئةليكرتؤنيماَلثةِرة  ه
َيكردمن بة سةبارةت بة باوةرثهةبوو لةسةرم 
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 .ئةجنامةكانى هةَلبذاردن
ية كوردييةكان، كاريطةرييان ئةليكرتؤنيماَلثةِرة  و

ثابةندمب بة بنةما و  م كةلةسةر هةبوو
 ثرةنسيثةكانى هةَلبذاردن.

    

ةكان، كاريطةرييان ية كوردييئةليكرتؤنيماَلثةِرة  ز
م بَو ئةوةى هاوكارمب بَو لةسةرهةبوو 
دواي  ذيانى سياسى لة بوونةوةيئاسايي

 .هةَلبذاردنثِرؤسةي  ئةجنامةكانى

    

-
- 

     

-
- 
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