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  تو�ژین�وە:پوخت�ى 

میدیاکان هۆکاری گرنگن ل� ئاڕاست�کردنی رای گشتی، بۆی� دانان و دیاریکردنی سیاس�تی گشتی 
و دوورم�ودا ب� م�ب�ستی ر�نو�نیکردنی میدیا ل�س�ر ئاستی گشتی بای�خدارە. ل�ب�رئ�وەی ف�زای 

�ین�وەی زانستی  دام�زراوە میدیایی�کان رسوشت�کی ئا�ۆز و فرەڕەه�ندیان ه�ی�، پ�ویست� ب� ل�کۆ 
چارەس�ری ئاریش� گشتیی�کانی میدیا بدۆزر�ت�وە و ل� خزم�تی ئامانج�  و ر�گ�چارەی گونجاو

ی یان سیاس�ت��ژی  گشتى��و ر�گایان�ش بریتی� ل� سیاسگشتی�کاندا ئاراست� بکر�ت. ی�ک�ک ل�
ان بۆ گ�یش� ب� میدیایی. ک� ل�رەدا م�ب�ست ل� سرتاتیژ�کی ب�رفراوان بۆ ئاراست�کردنی میدیاک

ب� ئامانجی چوارچ�وەی�کی گشتی ب� جۆر�ک ل� خزم�تی ئامانج� با�کانی کۆم��گ�دا ب�ت. 
ل� بواری میدیادا ل� ه�ر�می کوردستاندا و خستن�ڕووی پ�ویستیی�کانی ئ�و  �تگرنگیدان ب� سیاس

تان ئ�م میدیایی ل� ه�ر�می کوردس ین�وەی بۆشایی ل� بواری سیاس�تبوارە، ه�روەها پ�کرد
ب�گشتی،  تچ�مکی سیاس�تو�ژین�وەی� ئ�نجام دراوە. ه�و�دراوە پاش خستن�ب�رباسی 

بۆ میدیاکانی ه�ر�می کوردستان  �ئ�م سیاس�تمیدیایی و ئامانج�کانی، بای�خ�کانی  ی��ژیسیاس�ت
وەسفی روون بکر�ت�وە. ئ�وەش ب� ل�کۆ�ین�وە ل� ئ�دەبیاتی تو�ژین�وەک� و ب� ب�کاره�نانی میتۆدی 

  کت�بخان�یی ب�ئ�نجام گ�یشتووە.
  

  ملخص البحث:
  ردستانو السياسة اإلعالمية يف إقليم ك

هم وضع وتحديد السياسات العامة وسائل اإلعالم هي سبب مهم لتوجيه الرأي العام، لذلك من امل
املؤسسات اإلعالمية ذات طابع  فضاءأن و �ا وسائل اإلعالم عىل املستوى العام.  توجيهالطويلة األجل ل

ل مناسبة لحل مشاكل اإلعالم إيجاد حلو  ة جادةعلمي من خالل طرقمعقد ومتعدد األبعاد، يجب 
السياسة السیاسة العامة أو الطرق هي  خدمة األهداف العامة. وإحدى هذهوتوجيهها ل و ةالعا

لوصول بغية اق لتوجيه وسائل اإلعالم عة النطاهدف هنا إىل أن تكون اسرتاتيجية واستي تال ،اإلعالمية
إىل إطار عام بطريقة تخدم األهداف السامية للمجتمع. وقد تم إجراء هذه الدراسة للرتكيز عىل 
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سد الفجوة يف السياسة  إضافة اىلردستان وتلبية احتياجات هذا املجال، و السياسة اإلعالمية يف إقليم ك
تسليط الضوء عىل أهمية هذه السياسة لوسائل الدراسة ردستان. وقد حاولت و اإلعالمية يف إقليم ك

مفهوم السياسة بشكل عام والسياسة اإلعالمية معالجة ردستان بعد و اإلعالم يف حكومة إقليم ك
 منهجاستخدام يف هذا املجال، مع ات البحث أدبي. وقد تم ذلك من خالل البحث يف أيضا وأهدافها

  ة.يوصف املكتبال
 

Abstract: 
Media policy in the Kurdistan region 

The media has a significant role in directing and forming public opinion, so it is 
important to set and determine public and long-term policies to help the media at 
the public level. Since the space of media has a complex and multidimensional 
nature, scientific research and appropriate solutions must be found to solve public 
media problems and serve public goals. One of these ways is media policy. It is here 
intended to be a wide-scale strategy for directing the media to reach a public 
framework in a way that serves the high goals of society. This study was conducted to 
focus on media policy in the Kurdistan Region and to address the needs of this field, 
as well as to fill the gap in media policy in the Kurdistan Region. This study is an 
attempt to highlight the importance of this policy to the Kurdistan Regional 
Government's media and following that, the concept of politics in general, media 
policy and its objectives are discussed. This has been done by investigating the 
literature of the research and using the method of library research. 
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  پشکی

بۆئ�وەی میدیاکان ب�شداربن ل� دروستکردنی ک�ش�کی ت�ندروستی کۆم��ی�تی و سیاسی و 
ه�روەها ب�شداربن ل� چارەس�ر ن�ک خولقاندنی ک�ش�، پ�ویست�ن ب� سیاس�ت��ژیی�کی گونجاو و 

میدیادا ه�ی�. ه�روەها ب�هۆی زۆری و جۆراوجۆری هۆکار و دام�زراوە دوورم�ودا ل� بواری 
ی کان ناتوانن وە�مدەرەوە�ت� میدیایی� پ�شین�میدیایی�کانیش، یاساکانی تایب�ت ب� میدیا یان سیاس

واقیعی ئ�م�ۆ بن و ل� ه�ندێ باب�تیشدا ڕەنگ� ڕ�گری دروست بک�ن. بۆی� ه�رچ�ند درەنگرت بچین� 
یی�کی دروست س�بارەت ب� میدیا ئ�وا درەنگرت دەتوانین گۆڕانکاری بک�ین و ناو سیاس�ت��ژ

سیاس�ت��ژیی�کی دروست ئ�نجام بدەین. ل� الی�کیرتیش�وە ف�زای دام�زراوە میدیایی�کان رسوشت�کی 
ئا�ۆز و فرەڕەه�ندی ه�ی�، پ�ویست� ب� ل�کۆ�ین�وەی زانستی ر�گ�چارەی گونجاو بۆ چارەس�ری 

انی میدیا بدۆزر�ت�وە. ئ�م ر�گ� زانستیی�ش بریتیی� ل� سیاس�ت��ژی ل� ئاریش� گشتیی�ک
دام�زراوەکاندا ک� ب�هۆی�وە ش�وازی ب�یاردان ل� ه�ر شو�ن�کی گشتی ب� میدیاش�وە، خۆی ل� 

 کۆم��گ� ب�الڕ�دا ن�بات، ب��کوو دەستیمیدیا چوارچ�وەی ئ�م ر�سای�دا دەبین�ت�وە. وات� بۆئ�وەی 
پ�ویست� ب�رنام� و سیاس�ت�کی دروست داب��ژر�ت چ  �شربدن و گ�ش�پ�دانیدا،ه�ب�ت ل� ب�رەوپ

ل�س�ر ئاستی تاک و چ ل�س�ر ئاستی گشتیی(نیشت�نی) ناوەندە میدیایی�کان و کۆم��گ� و 
دەو��تیشدا، چونک� س�رک�وتنی ه�ر ناوەند�ک (ناوەندی میدیایی) پ�یوەست� ب�و سیاس�ت�ی 

ن بۆ � میدیادا بریتی� ل� سرتاتیژ�کی ب�رفراوان بۆ ئاڕاست�کردنی میدیاکاپیادەی دەکات. سیاس�ت��ژی ل
ی گ�یش� ب� ئامانج� با�کانی کۆم��گ�. ل�ب�رئ�وەی ل� ئ�ستادا ل� کوردستان راگ�یاندن�کی نیشت�ن

بوونی نیی� ک� پ�ی�ەویی سیاس�ت�کیی نیشت�نی بکات وەک روخساری ه�ر�می کوردستان چ ل� 
ەرەوە. ئ�وا پ�ویستی زیاتر بۆ سیاس�ت��ژیی میدیایی د�ت� کای�وە. ه�روەها ل�گ�ڵ ناوخۆ و چ بۆ د

ه�بوونی یاساکانی چاپ�م�نی و راگ�یاندن ل� ه�ر�می کوردستان، ه�شتا ن�توانراوە سیاس�ت��ژیی�کی 
گونجاو بۆ بواری میدیا دیاری بکر�ت. چ�ندین تو�ژین�وە ئاماژەیان ب�وە داوە ک� ب�ش�وەی�کی 

، دانانی سیاس�ت��ژی میدیایی ل�ب�ر س� هۆکار کار�کی پ�ویست�: ی�ک�م، سیستم� میدیایی�کان گشتی
 ل� پرۆس� سیاسیی�کاندا رۆ��کی گرنگ و کاریگ�ریان ه�ی�. دووەم، ت�کنیک� جیهانیی�کانی زانیاری و

ی ل�کدان�ب�انپ�یوەندیی�کان کاریگ�رییان ه�ی� ل� باب�تی کۆم��ی�تی و کولتوریی و�تاندا. س�ی�م، 
  ). Virtualت�واوەتی ک�ش و بارودۆخ� واقیعیی�کان ل� بارودۆخ� گری�ن�یی�کان(

  
 پرسیاری تو�ژین�وە: 

ل�م تو�ژین�وەی�دا بۆ روونکردن�وەی چ�مکی سیاس�ت��ژی و چۆنی�تی دانانی سیاس�ت��ژی 
س�رەکیی� وە�م بۆ ئ�م پرسیارە ه�وڵ بۆ دۆزین�وەى دروست ل� بواری میدیا ل� ه�ر�می کوردستاندا 

ئ�م�ش دەخواز�ت وە�م بۆ گرنگی سیاس�ت��ژی میدیایی ل� ه�ر�می کوردستان چیی�؟  دەدر�ت:
سیاس�ت��ژی میدیایی گشتى و  ب�سیاس�ت��ژی ئ�م پرسیارە الوەکی�ش بدۆزر�ت�وە: م�ب�ست ل� 

  چیی�؟ 
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 گرنگی تو�ژین�وەک�
دروست ک� بتوان�ت ب� ش�وەی�کی ب�رفراوان  ب�م�ب�ستی داڕشتنی سیاس�ت�کی میدیایی

بوونی ، ه�روەها س�رج�م الی�ن�کان ل�ب�رچاو بگر�ت پ�ویست� رۆ�ی تو�ژین�وەکان ل�یاد ن�کر�ن
تو�ژین�وەی تایب�ت ب�و بوارە یارم�تی سیاس�ت��ژەکان دەدات ب�ش�وەی�کی دروست سیاس�ت�کی 

�ی تو�ژەران و پسپۆڕانی ئ�م بوارە ج�خت ل� زۆرین بۆی�گونجاو ل� بواری میدیادا پ�شک�ش بک�ن. 
) روونی دەکات�وە ک� ٢٠٠٧مت�ن�ی سیاس�ت�یژەکان دەک�ن�وە ب� تو�ژین�وە زانستیی�کان. کی (

 ١٩٧٠و  ١٩٦٠کاریگ�ری ل�کۆ�ین�وەکانی بواری سیاس�ت�یژی ل� سیاس�ت�یژی ئ�وروپادا ل� دەی�ی 
روونرتبوونی ه�نانی تو�ژین�وەکان ل�م بوارەدا بۆ وەک گشتگیرترین ه�و��کان، بریتی بووە ل� ب�کار 

.  کاریگ�ری تو�ژین�وەکانیش دەکرێ )٢٨. p, ١٣٩٥(اربطانی ط.,   (ش�فاف) سیاس�ت� میدیایی�کان
راست�وخۆ یاخود ناڕاست�وخۆ ب�ت. ئ�م تو�ژین�وەی� ب� ه�ست کردن ب� بۆشایی شو�نی سیاس�ت�یژی 
ل� میدیا ل� ه�ر�می کوردستاندا ه�وڵ دەدات الی�ن�کانی گرنگی و سودەکانی سیاس�ت�یژی میدیایی 

ب�رچاوڕوونیی�ک بۆ سیاس�ت��ژەکان ک� ل� بخات�ڕوو. ل�ب�رئ�وە ئ�م تو�ژین�وەی� دەکرێ بب�ت� 
ر�گ�ی�وە بتوانن پ�ویستیی�کانی سیاس�ت� میدیایی�کان بناسن�وە و ل� پالن و ب�رنام�ی 

  سیاس�ت��ژیی�ک�دا سوودی ل�وەربگرن. 
  
  ئامانجی تو�ژین�وە:  
ل�م س�ردەم�دا، دەرک�وتنی ت�کنیک� نو�ی�کانی راگ�یاندن و زانیاری و ه�روەها گۆڕانی  

بارودۆخی ژینگ�یی و زەینی�کانی وەرگران، ئا�ۆزی ل� کار و ژینگ�ی ر�کخراو و دام�زراوە 
میدیایی�کاندا دروست کردووە. ب�هۆی ئ�و ئا�ۆزی و گۆڕان� ل� کار وچاالکیاندا، ر�کخراوە 
میدیایی�کان پ�ویستیان ب� ن�خش� ر�گ�ی�ک� ک� بتوانن ب� هۆی�وە ئ�و بارودۆخ� ب�ڕ�وە بب�ن و ل� 

�رامب�ر گۆڕان� کتوپ�ەکاندا کاردان�وەی گونجاویان ه�ب�ت. ب�یاردانیش ب� گونجاوی ل�گ�ڵ ب
گۆڕانکاریی�کاندا دەچ�ت� خان�ی سیاس�ت��ژیی�وە. سیاس�ت�یژی رۆ��کی م�رک�زی ه�ی� ل� 
کاروچاالکیی ر�کخراوە میدیایی�کاندا. ه�ربۆی� ب� ئامانجی گرنگی دان ب� سیاس�ت�یژی ل� بواری 

دا ل� ه�ر�می کوردستاندا و خستن�ڕووی پ�داویستیی�کانی ئ�و بوارە، ه�روەها پ�کردن�وەی میدیا
بۆشایی ل� بواری سیاس�ت��ژی میدیایی ل� ه�ر�می کوردستان ئ�م تو�ژین�وەی� ئامادە کراوە. 
ه�روەها ئ�م تو�ژین�وەی� م�ب�ستی�تی ئاماژە ب� چ�مک�کانی بواری سیاس�ت��ژی بدات و روونیان 

  ت�وە. بکا
  

  ر�بازی تو�ژین�وە:
شتنی سیاس�ت�کی تایب�ت ب� میدیاکان، تا ئ�ستا ڕ ل� کوردستاندا ب� م�ب�ستی ئامادەکردن و دا

م�ژوویی�کان  واقیع و ت�کست� ،تو�ژین�وەی�ک ل�ب�رداستدا نی�. بۆی� دەتوانین سوود ل� س�رچاوە
ی�کان و راگ�یاندن داوە، ئ�ویش ه�ر وەرگرین ک� گرنگیان ب� ئامانج و کارایی هۆکارەکانی پ�یواندی
ب�کاره�نانی هۆکارە نو�ی�کانی  تاوەکول� کاتی دام�زراندنی ب�وکراوە و پ�یوەندی�کانی رابردوو، 
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ل�م جۆرە  یان بکۆ�ین�وە.شمیدیای بیرساو و بی�او، ل� س�دەی نۆزدەه�م�وە تا ئ�ستا و ل�
شیکردن�وەی چ�مک�کان و وە�مدان�وەی پرسیارەکان ل� تو�ژین�وان�دا کۆکردن�وەی داتای پ�ویست، 

ه�ژمار دەکر�ن. بۆی� ل�م تو�ژین�وەی�دا بۆ گ�یش�  ی ر�کارەکانی ئ�نجامدانی تو�ژین�وەس�رەکیرتین
ب� ئامانج�کان و کۆکردن�وەی داتای پیویست، ب�پ�ی ش�وازیی گشتیی تو�ژین�وەک�، تو�ژەر ب� 

ره�نانی ش�وازی ر�چک�ی کت�بخان�یی، پاش ب�دواداچوون بۆ پشتب�س� ب� میتۆدی وەسفی و ب�کا
تیۆر و بۆچوون� باوەکان ل� بواری ئ�دەبیات، ش�وە و بن�ماکانی سیاس�ت��ژی، ه�روەها گرنگیی�ک�ی 

  دەخات�ڕوو. 
  

  تو�ژین�وەکانی پ�شرت
پاش ب�دواداچوون بۆ تو�ژین�وەکان ل� بواری سیاس�ت��ژیی میدیاییدا دەرک�وت ک� زۆرب�ی 
تو�ژین�وەکان ل� ه�ر�می کوردستاندا، تو�ژین�وەکان ل� بواری سیاس�ت��ژیی میدیاییدا، ب� گشتی 
ل�کۆ�ین�وەیان ل� سیاس�تی میدیایی وەک سیاس�ت�کانی حکوم�ت ل� ب�رامب�ر میدیاکان کردووە و 

ۆرتر شیکاریی ئ�و یاسا و ریسایان�یان کردووە ک� حکوم�ت تایب�ت ب� میدیا و راگ�یاندن ز 
دەریکردووە و ش�وازی کارکردنی یاساکانیان ل� ب�رامب�ر راگ�یاند و میدیاکاندا خستووەت�ڕوو. ب�وان�: 

و هتد. ب��م ل�ناوەندە ئ�کادیمی�کانی و�تان، سا�ن� چ�ندین  )٢٠٠٩(رەسوول, و  )٢٠١٧(محمد, 
  تو�ژین�وە ل�و بوارە پ�شک�ش دەکر�ن. ئ�مان�ی خوارەوە �وون�ی�کن ل�و تو�ژین�وان�: 

ویشت�کانی می ل� تو�ژین�وەی�کدا ب� ناونیشانی (دەرهاو س�ید جامال�دین ئ�کب�رزادەی ج�هر 
ی کاره�نانی میتۆد�ب� بدا) و یاس�ت��ژی میدیایی ل� ئ�رانل�فزیۆن ل�س�ر ست�هاوت�ریبی ئینت�رن�ت و 

) و چاوپ�ک�وتن گ�یشتۆت� ئ�و ئ�نجام�ی ک� خا�ی س�رەکی ل� qualitative methodل�کۆ�ین�وەی (
سیاس�ت��ژی میدیایی ل� ئ�راندا رووی�کی سیاسی و ه�ند�ک جاریش رووی�کی (ئاسایشی) ه�ی� ک� 

ئ�ران  یان ل� چوارچ�وەی ئ�واندا س�ردەگر�ت. ل�ب�ر ئ�وەش ک� کۆماری ئیسالمیسیاس�ت� س�رەکی�ک
و ب�ردەوامی ه�ژموونی سیاسی ب�  یشتی�نیه��قو�وی شۆڕش�کی ئیسالمی�، پاراستنی ئاسایشی ن

ئ�ول�وی�تی س�رەکی ل� سیاس�ت��ژی میدیایی دادەنر�ت. ئ�م ئ�ول�وی�ت� م�ب�ست ل�ی 
 ق�دەغ�کردنی س�ت�الیت و ب�ت�کان،ک�نا�� تای ق�دەغ�کردنی چاالکی�کانی سنوردارکردنی ت�ل�فزیۆن،

  هاوش�وەکانی�تی.  سنوردارکردنی ئ�نت�رن�ت و ناردنی پارازیت، فیلت�رکردن و
تاهر رۆش�ندل ئ�رب�تانی ل� تو�ژین�وەی�کیدا ب� ناونیشانی (تو�ژین�وەی�کی بنچین�یی ل� بواری 

� میدیادا) ب� ل�کۆ�ین�وە ل� ئ�نجامی چ�ندین تو�ژین�وە ل� بواری چ�مک� تیۆریی�کانی سیاس�ت��ژی ل
سیاس�ت�یژی ل� میدیادا گ�یشتووەت� ئ�و ئ�نجام�ی ک� س�بارەت ب� سیاس�ت��ژی ل� میدیادا دوو 
ت��وانین ه�ی� ی�ک�میان ت��وانینی ن�ریتیی� ک� ب�وای وای� ک� میدیاکان دام�زراوەگ�ل�کن ک� شیاوی 

ۆ ئ�و م�ب�ست�ش رۆ�ی دەو��ت و حکوم�ت�کان ب�ه�زتر دەبین�ت ک� چۆن بۆ سیاس�ت�یژین و ب
پاراستنی ب�رژەوەندی� گشتیی�کانیان دەست بۆ سیاس�ت��ژی ل� بواری میدیادا دەب�ن. دووەمیشیان 

ندیی�کان و دەرک�وتنی میدیا ەت��وانین�کی نو�ی� ک� ل�ب�ر پ�شک�وتن� ت�کنیکیی�کانی بواری پ�یو 
واری میدیا ب� زەمین�ی�ک دادەن�ت ک� قابیلی سیاس�ت�یژی نی�. ل� ت��وانینی ن�ریتیدا نو�ی�کاندا، ب
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میدیایی ب� ئ�رکی حکوم�ت  ژەران و ئ�و تو�ژین�وان�ی ک� سیاس�تی�الی�کی باب�ت�ک� بریتی� ل� تو 
تر  کیدادەنین و بۆ ئ�و م�ب�ست�ش پ�ویست� راو�ژ ب� پسپۆڕان و تو�ژەرانی بواری میدیا بک�ن. الی�ن�

بریتی� ل� ت��وانینی رەخن�یی بۆ سیاس�ت��ژیی میدیایی ک� تیایدا رەخن� ل� رۆ�ی حکوم�ت دەگر�ت 
ل�و سیاس�ت��ژیی�دا. ل� ت��وانینی نوێ بۆ سیاس�ت��ژیی میدیاییشدا، دوو الی�ن ه�ن ک� الی�نیکیان 

س�ت��ژی بۆ بکر�ت و پ�ی وای� رسوشتی ت�کنیک� نو�ی�کانی میدیا هۆکاری ئ�وەی� ک� ن�توانرێ سیا
الی�ن�کی تریش پ�ی وای� ک� میدیاکان پ�ی�ەوی ل� لۆژیکی بازاڕ دەک�ن و حکوم�ت�کان یان 
خاوەندارانی میدیاکان رۆ�ی س�رب�خۆیان ل� سیاس�ت��ژیی میدیاییدا نی� ب��کوو بازاڕ سیاس�ت� 

  گشتیی�کانی ب�ره�مه�نانی ناوەڕۆک و ژ�رخانی میدیاکان دیاری دەکات.
) گ�یشتۆت� ئ�و Media policy for the digital ageدۆنک ل� ل�کۆ�ین�وەی�کدا ب�ناوی (ڤان 

ئ�نجام�ی ک� بواری سیاس�ت��ژی ب�رەب�رە ب�رەو قبو�کردنی ئ�و سیاس�تان� دەچ�ت ک� ل� زانیاری و 
زانستی ناو تو�ژین�وەکان�وە ب�ره�مد�ت. ب��م جیاوازی ه�ی� ل� ن�وان کاری سیاس�ت��ژەکان و 
تو�ژەراندا، ب�و واتای�ی  ک� تو�ژەران ل� دانانی سیاس�ت�کاندا ب�شداری ناک�ن ب��کوو وەک 
رۆشنک�رەوەی ر�گ�ی سیاس�ت��ژەکان و ئاسانکردنی ه��بژاردن�کانیان کاردەک�ن و ئ�وەش 
دەخ�ن�ڕوو ک� ب�هۆی ئ�نجامی تو�ژین�وەکانیان�وە سیاس�ت��ژەکان دەتوانن چی ب�دەست بخ�ن. 

 ,Donk) کۆتاییدا ب�یاردان دەگ�ڕ�ت�وە بۆ خودی الی�ن� ب�رپرس�کانی سیاس�ت��ژیی�ک� ب��م ل�
2005).  

 Policy process, policy learning, and theچان چاین، ل� ل�کۆ�ین�وەی�کدا ب� ناونیشانی(
role of the provincial media in chinaل� پرۆس�ی سیاس�ت��ژیی  )، رۆ�ی میدیاکانی چین

میدیایی و کاریگ�ری دانانیان ل�س�ر چۆنی�تی ج�ب�ج�کردنی ئ�و سیاس�تان� روون دەکات�وە. ب� 
گرنگیی دەو��ت ل� دانانی سیاس�ت�کان  -١ب�وای ئ�و، ئ�م باب�ت� س�رەکیان� ل� پرۆس�ک�دا ب�شدارن: 

میدیا ناوخۆیی�کان دەتوانن  ئ�و ر�وشو�ن و هۆکاران�ی ک� ب�هۆی�وە -٢و ج�ب�ج�کردنیان؛ 
سیاس�ت�ک ل� پرۆس�ی سیاس�ت��ژیی ک�نا��  -٣کاریگ�ری ل�س�ر سیاس�ت��ژیی ن�ت�وەیی دابن�ن و 

ت�ل�فزیۆنیی�کانی دەرەوە. ئ�م ش�وازی سیاس�ت��ژیی� ل� چین دوو ئ�مجامی ه�ی�: ی�ک�م ئ�وەی� ک� 
ی ی�ک یان چ�ند کۆم���ی ه�ر سیاس�ت�یژیی�کی گشتی ل�س�رەتاوە پ�ویستی ب� پشتیوان

ب�ڕ�وەبردن ه�ی� بۆ رووب�ڕووبوون�وەی ت�نگ�الن�کانی بوروکراسی ل� قۆناغ�کانی خوارەوەدا. 
دووەمیش ئ�وەی� ک� رسوشتی کاری دەو��ت وادەخواز�ت و پ�ویستی دەکات ل� ن�وان میدیا، 

  ت.ب�تار بیاسادان�ران و دەو��ت ل� قۆناغی ج�ب�ج�کردندا پ�یوەندیی�کی نزیک ب�رق�ر 
ئ�و خا��ی ک� تو�ژین�وەکانی س�رەوە ج�ختی ل�دەک�ن�وە بریتی� ل� رۆڵ و گرنگیی تو�ژین�وە 
ل� بواری سیاس�ت��ژی و سیاس�تی میدیایی و ب� یارم�تیدەری س�رەکی دانراوە ل� دانانی سیاس�ت�کی 

تو�ژین�وەک�ی ت�دا دروست ل� بواری میدیادا ب� گونجاوی ل�گ�ڵ ب�ها با�کانی ئ�و کۆم��گ�ی�ی ک� 
  ئ�نجام دراوە. ل�م تو�ژین�وەی�شدا گرنگی و پ�ویستیی�کانی سیاس�ت��ژی کراوەت� ئامانج.
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  و سیاستژى میدیایى: سیاستیژیتوەرى یکم: 
ئ�م ت�ورە ت�رخان دەک�ین بۆ ناساند� چ�مک� بن�ڕەتیی�کا� ئ�م تویژین�وەی�، ک� بریتین ل� 

 –) و (سیاس�ت��ژى میدیایى Media -) و (میدیا Policy - سیاس�ت�یژی(ه�ری�ک ل� چ�مک�کا�: 
Media Policy:ب�م ش�وەی� ،(  

  
  سیاس�ت�یژی:ی�ک�م: 

ب� ش�وەی�کی گشتی پ�ناس� کراوە ب�وە ک� بریتی� ل� ه��بژاردنی گرنگرتین  سیاس�تی
ب�وای جینک�نز سیاس�ت��ژی ه��بژاردەکان ل� ژیانی ر�کخراو (گشتی)دا یاخود ل� ژیانی تایب�تیدا. ب� 

بریتیی� ل� ه�موو ئ�و ب�یاران�ی ک� کارەکت�ر�ک یاخود گروپ�ک ل� کارەکت�رە سیاسیی�کان س�بارەت 
ب� دیاریکردنی ئامانج�کان و ر�وشو�ن�کانی گ�یش� ب�و ئامانجانان�، ل� ه�لوم�رجیکی دیاریکراودا 

ی ل� چوارچ�وەی دەس��ت�کانی دەریدەک�ن، ب�م�رجیک ئ�م ب�یاران� ب� شیوەی�کی یاسای
  . )١٣٨٠(ئ�م,  کارەکت�رەکاندا ب�ت

ه�تاوی) ب�م ش�وەی� پ�ناس�ی سیاس�ت��ژی دەکات: سیاس�ت��ژی ١٣٨٩ل�الی�کیرتەوە رانی (
بریتی� ل� کۆم���ک ل� ه�وڵ، کاروچاالکی ب� م�ب�ستی گ�یش� ب�و ئامانجان�ی ک� پ�شرت 

اون. سیاس�ت��ژی ه��گری ئامانج، ناوەڕۆک و ب�ره�م�. ئامانج ب�و م�ب�ست� دەوتر�ت ک� دیاریکر 
سیاس�ت��ژی�ک� ب�م�ب�ستی گ�یش� پ�ی دادەڕ�ژر�ت. ناوەڕۆک ب�ش�ک� ل� سیاس�ت��ژی�ک� و ل� 
ه��بژاردنی ئۆپشنی داواکراوەوە وەدەست دەخر�ت و ئ�و ر�گای�ی� ک� دەمانگ�ی�ن�ت� ئامانج. 

اخود ئ�نجامیش ئ�و گۆڕانکاریان�ی� ک� ب�هۆی ج�ب�ج�کردنی سیاس�ت��ژی�ک�وە دروست ب�ره�م ی
  .)١٣٥, الپ�ڕە ٩٧(طاهر روشندل اربطانی، علی حیدری, تابستان  دەب�ت

گشتی  ینی سیاس�تیه�رکات�ک �ان�و�ت باسی سیاس�ت�یژی ل�ه�ر بوار�کدا بک�ین ب�ب� ناس
گشتیی بک�ین  بکریت. بۆی� پ�ویست� س�رەتا باسی سیاس�تی ل�و بوارەداناکرێ باسی سیاس�ت��ژیی 

ک� ل� ه�ناوی زانستی سیاسی�وە و ب�مانای کارکردن ل� بواری ه�ز و دەس��تدا س�رچاوەی گرتووە و 
و ل� ن�ویشیدا سیاس�ت��ژی  ب�ب� گ�ڕان�وە بۆ ه�ز و دەس��ت ناکرێ باس ل� سیاس�ت��ژی ب� گشتی

میدیایی بک�ین. ب� ش�وەی�کی گشتی ه�موو جۆرە ر�باز و ر�گای�ک بۆ ب�ڕ�وەبردن یاخود چاکسازی 
 ل� ه�ر الی�ن یاخود ب�ش�ک ل� کاروبارەکان، چ ک�س�نی ب�ت یان کۆم��ی�تی، سیاس�تی پ�دەوتر�ت

. ل� روانگ�ی السو���وە سیاس�ت�یژی هۆکار�ک� بۆ روونکردن�وە و )٢١٢, الپ�ڕە ١٣٩٤ (آشوری,
(کوین بی . سمیث،  ت�گ�یش� ل�و ه��بژاردانان� و کاریگ�ریی کۆتایی و ئ�نجامی ئ�وان دەپ�ویت

. سیاس�ت��ژی گشتی بریتی� ل� دیراس�کردنی )١٤, الپ�ڕە ١٣٩٦کریستور دبلیوو. الریمر, 
زیاتر ل�  ب�کاره�نانی سیاس�ت��ژیی وەک چ�مک و )١٣٩٤(اربطانی,  حکوم�ت(دەو��ت) ل� کرداردا

 پ�نج دەی�ی�ی پ�ب�ره�می ت�پ�ڕاندووە.  ل� زمانی کوردیدا ل� ب�رامب�ر ه�ردوو زاراوەی پۆ�یتیکس
)Politics پۆ��سی () وPolicy وش�ی سیاس�ت ب�کارد�ت. ئ�م� ل� کات�کدای� ئ�م دوو زاراوەی� ل� (

بن�ڕەتدا جیاوازن ه�رچ�ندە ل� ی�ک فی�ددا ب�کارد�ن. بۆی� ل�م تو�ژین�وەی�دا ک� ئامانج 
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)ی�، ل� ب�رامب�ردا وش�ی سیاس�ت��ژی گونجاوترە، ئ�ویش ب� م�ب�ستی Policyخستن�ڕووی (
ت. �ب�کاردەه��  تسیاسی� وەک زانستى) ک� زیاتر �politicsی سیاس�ت (جیاکردن�وەی ل� وش

سیاس�ت�یژی گشتی پرۆس�ی�ک� یاخود کۆم���ک ل� کاروچاالکی�کان و ب�یارەکانی حکوم�ت� ب� 
. السو�� پ�ی وای� ک� )١٢. p, ١٣٩٥(جهرمی,  ئامانجی چارەس�رکردنی ک�ش�ی�کی گشتی دادەنر�ت

زانستی سیاس�ت�یژی و زانستی سیاس�ت هاوواتا نین ب��کوو زانستی سیاس�ت��ژی ه�موو ئ�و 
پسپۆڕییان� ل�خۆدەگر�ت ک� مۆدیل�کان، ر�بازەکان و ئ�نجام�کانیان دەتوان�ت پشکی ه�ب�ت ل� 

(کوین بی . سمیث،  ب�دواداچوونی کاروبارە س�رەکیی�کان، ک� حکوم�ت رووب�ڕوویان دەب�ت�وە
  .)١٥, الپ�ڕە ١٣٩٦کریستور دبلیوو. الریمر, 

  
  میدیا:دووەم: 

ه�ر هۆکار یان ئامراز�ک (رادیۆ، ت�ل�فزیۆن، رۆژنام� و ...) ک� زانیاری یان ه�وا��ک ب� خ��ک 
ل� ف�ڕەنسادا ب�کارهات.  ١٩٧٩ل� سا�ی بگ�ی�ن�ت، پ�ی دە��ن میدیا. ئ�م چ�مک�ش بۆ ی�ک�م جار 

  . (١٣٩٤ملکی, زادەحبیب) م�کلۆهانیش ب�وای وای� میدیا بریتی� ل� فۆڕم� ت�کن�لۆژیی�کانی پ�یام
 ) چوار بواری کلیلی یان ئ�رکی میدیایی خستۆت�ڕوو ک� بریتین ل�٢٠٠٩( )Humphreys(ه�مفریز

  :)١٣, الپ�ڕە ١٣٩٨الدن، دکرت مهدی هاشمی, (دکرت علی حیدری، دکرت سید حسین رشف
سیاس�ت: پ�یوەندی میدیا ل�گ�ڵ حکوم�ت، دەو��ت و ناوەندەکانی ه�ز ل� کۆم��گ�ی . ١

  ناوخۆیی، ن�ت�وەیی و ن�ودەو��تی؛
پانیای�ک ب�دوای قازانج و سودەوەی�، ئ�ویش ئابوری: میدیا وەک بازاڕ�ک یان وەک کۆم .٢

  ل�ڕ�گ�ی کاروچاالکیی�کانی گ�یاندنی زانیاری، ت�رفیهی، پ�روەردەیی و ریکالم؛
کۆم��ی�تی و کولتووری: پ�یوەندیی میدیا ب� خواستی ج�ماوەر و ئ�و کۆم��گ�ی�ی کاری  .٣

  ؛ت�دادەکات
و دام�زراوەکان و سیاس�ت��ژیی میدیایی کاری پیش�یی: یاسا و ر�سا میدیایی�کانی تاک�کان . ٤

  ن�ت�وەیی و ر�کخراوەیی. 
پ�یوەندیی�کانی مرۆڤ ل�س�ر بن�مای زمان، پ�یام و وەگر دروست دەب�ت. بن�ڕەتی ئامرازی 
پ�یوەندیی�کانی مرۆڤ ک� ب� میدیا یان راگ�یاندن ناودەبر�ت ه�ر ل�س�ر ئ�م بن�مای� دروست بووە 

(میدیای سارد)، ت�ل�فزیۆن(میدیای گ�رم)، رادیۆ، ت�ل�فزیۆن و رۆژنام� و پۆل�نکراوە. وەک رۆژنام�
(میدیای ی�ک الی�ن�)، ئینت�رن�ت (میدیای دوو الی�ن�)، راگ�یاندن� رووب�ڕووەکان و هتد. رۆ�ی 
ناوەندە میدیایی�کان، پ�روەردە، س�رگ�رمی، کولتوورسازی و ل� کۆتاییدا دروستکردنی رای گشتیی� 

  .  )٢٩, الپ�ڕە ١٣٩١(خاشعی,  الی وەرگران
میدیا ب�ره�مه�ن�کان و وەرگرانی پ�یام داب�ش دەبن بۆ میدیای بی�او و بیسرتاو. رادیۆ، سیدی، 

)، ئیم�ی� و ه�ر میدیای�ک ک� وت� یان دەنگ ل�ی�وە ب�ره�م ب�ت، ب�وبب�ت�وە audio tapeرشیت (
رساو؛ و وەربگیر�ت میدیای بیسرتاوە. میدیای بی�او داب�ش دەب�ت بۆ دوو ب�شی و�ن�یی و نو 

ه��ب�ت میدیای وەک ت�ل�فزیۆن، سین�ما و چاپکراوەکانیش هاوکات ه�م نورساون و ه�میش 
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بی�اون. میدیاکان ل� س�ردەمی دیجیتا�دا داب�ش دەبن بۆ میدیای چاپی و میدیای ئ�لیکرتۆنی. 
پکراویش کت�ب، رۆژنام�، راپۆرت، پۆست�ر ل�خۆ دەگر�ت. ل�م س�ردەم�دا رۆژنام�کان و میدیای چا

گۆڤارەکان پ�یان دەوتر�ت چاپکراو یان ب�وکراوەکان و میدیای ئ�لیکرتۆنیش ت�ل�فزیۆن، سین�ما، 
� ناوەندە کۆمپیوت�ری�کان، دیڤیدی، ڤیسیدی، ڤی ئ�چ ئ�س و ناوەندەکانی پ�یوەندیی� پ�یامیی�کان ب

  . (١٣٧٦دیگران, سون ویندال و, ) )SMSش�وازی دەقی نورساو بریتی� ل� کورت�نام�(
�رەست�ی پ�یوەندین، وات� پ�یوەندی و کۆمۆنیک�یشن ب� کمیدیاکان ل�الی�ک�وە هۆکار و 

ک� ل�  ش�وەی�کی ل�خۆڕا دروست ناب�ت و ج�ب�ج� ناب�ت ب��کوو پ�ویستی ب� هۆکارگ�ل�ک�
ر�گ�ی�وە بتوانر�ت پ�یوەندی ب� کۆم���کی زۆر ل� خ��ک�وە بکر�ت و ئ�م هۆکارەش خودی 

ەوە رووب�ڕووی ١٩٨٠میدیای�. ل� الی�کیرتیش�وە میدیاکان گو�زەرەوەی زانیاریی�کانن. ل� دەی�ی 
کاری گ�ش�ی خ�را و ب�رفراوانی میدیاکان ل�س�ر ئاستی جیهان بووین�ت�وە و ئ�وانیش باشرتین هۆ 

  . )٥١, الپ�ڕە ١٣٩٠میرزایی , (سید محمد علی دیباجی، زهرا رییسی گواستن�وەی زانیاری بوون
ب�دوای ئ�و گ�ش� خ�رای�دا پرۆس�ی گواستن�وەی زانیاری ل�ڕ�گ�ی میدیاوە گۆڕانکاری ب�س�ردا 

) گۆڕاوە بۆ پ�یوەندیی�کی ئا�وگۆڕ(تعاملی) ١وە (ه��کاری هاتووە ب�ش�وەی�ک ل� پرۆس�ی�کی سادە
  ).٢(ه��کاری 
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ل�م س�ردەم�دا هاوکات ل�گ�ڵ ل�دایک بوونی، مرۆڤ ب�رک�وتنی دەب�ت ل�گ�ڵ ناوەندە 
میدیایی�کاندا و ه�ر ئ�و ب�رک�وتن�ش� ک� بیرکردن�وەکان و دونیابینیی�کانی ئاڕاست� دەکات، 

رەفتارەکانیدا رەنگدەدات�وە. ه�ربۆی� میدیاکان ب� هۆکاری گرنگ دادەنر�ن ک� ب�ش�وەی�ک ک� ل� 
و ئ�م ڕۆڵ گ��ان�ش  رۆ�ی ب�رچاویان ه�ی� ل� گ�ش� و گۆڕانی الی�ن� جیاوازەکانی ژیانی تاک

ب�رەو پ�شچوونی ئامانج�کانی  پ�ویستی ب� دانانی سیاس�تی دروست ه�ی� ل� بوارەک�دا ب�م�ب�ستی
  ب�ش�وەی�ک ل�گ�ڵ ن�ریتی کۆم��گ� و یاسای حکوم�تدا بگونج�ت. یایی�کان دام�زراوە مید

  
  ی میدیایی:یسیاس�ت��ژس�ی�م: 

سیاس�ت��ژیی میدیایی ب� ب�ش�ک ل� سیاس�ت��ژی کولتووری دادەنر�ت ک� ئ�ویش لق�ک� ل� 
سیاس�ت��ژیی میدیایی وەک ڕەگ�ز�کی  .)٤٨٣, الپ�ڕە ١٣٩٤(اربطانی ط. ر.,  سیاس�ت�یژی گشتی

 بنچین�یی ل� ه��کاریی و دانانی ن�خش�ڕ�گ�ی کاری میدیاکان بۆ ی�ک�مجار و ب� ش�وەی�کی
ن شارەزایانی �ب�ش�وەی�کی جددی ل� کۆبوون�وەکانی یونسکۆ ل� پاریس باسی ل�کراوە و ل� الی

. ه�و��کانی یونسکۆ ب� م�ب�ستی هاندان )٨, الپ�ڕە 1383(معتمدنژاد,  بۆ کراوە بوارەک�وە پ�ناس�ی
�کان بۆ میدیاکان ، ل� شانزدەی�مین دانیشتنی کۆنفرانسی گشتیی یو گ�ش�پ�دانی سیاس�ت� نیشتی�نی

کرا. دواتر ل� ح�ڤدەی�مین دانیشتنی ل� پاریس ر�کخرا، باس ١٩٧٠ئ�م ر�کخراوەدا ک� ل� پاییزی 
دا ر�کخرا، س�بارەت ب� سیاس�ت� نیشتی�نی�کان بۆ ١٩٧٢گشتی یونسکۆدا ک� ل� پاییزی 

راگ�یاندن�کان، ب�یاری نوێ دەرکرا و دەس��ت درای� ب�ڕ�وەب�ری گشتیی ر�کخراوەک�، ک� ب� سوود 
�ت��ژی و ب�رنام� و پالن دانانی وەرگرتن ل� ئ�نجام�کانی کاری (کۆبوون�وەک�ی پسپۆڕانی سیاس

ی ه�مان سا�دا ل� پاریس ر�کخرابوو)، ب� م�ب�ستی فراوانکردنی )June(میدیاکان ک� ل� مانگی 
تو�ژین�وە و ل�کۆ�ین�وەکان ل� زەمین�ی ب�کاره�نانی میدیاکان بۆ گ�ش�پ�دانی و�تانی جیهانی س� و 

تنی سیاس�ت� نیشتی�نی�کان بۆ میدیاکان، ب�تایب�ت تو�ژین�وەی پ�ویست بۆ ئامادەکردن و ر�کخس
هاوکاری پ�شک�ش بکات. ه�ر ل�س�ر بن�مای ب�یارەکانی کۆبوون�وەک�، ک� پ�ناس�ی سیاس�ت��ژی 
میدیاییشیان کردبوو، دەستکرا ب� ب�وکردن�وەی ژمارەی�ک کت�ب ل�بارەی ئ�و سیاس�تان�وە ل� الی�ن 

. ئ�وەش بۆ ج�ختکردن�وەی زیاتر ل� رۆ�ی ب�رچاو و )1383معتمدنژاد, ( یونسکۆوە، ب�وان�
نو�ی�کان و دانانی مۆد�ل�کی ی�کگرتووی جیهانی بۆ  �ب�ردەوامی میدیاکان ل� گ�ش�پ�دانی کۆم��گ

ب�کاره�نانی هۆکار و ت�کنیک�کانی راگ�یاندن ل� ب�رنام�ی گ�ش�پ�دانی نیشتی�نی و�ت� جیاوازەکانی 
بیرخستن�وەی م�ترسی�کانی (داگیرکاری�کی نو�ی راگ�یاندن) و (ئیمپریالیزمی کولتووری)،  جیهان و

پ�ویستیی هاندانی و�تانی ئ�ندام ل� ر�کخراوی یونسکۆی دەرخست ل� ب�کاره�نانی سیاس�ت� 
ی�کان ل� بواری میدیادا، ل�س�ر بن�مای ه�لوم�رجی تایب�تی م�ژوویی و شوناسی نیشتی�نی ینیشتی�ن

  پ�داویستی�کانی گ�ش�پ�دانی ناوەکی ل� ه�ر و�ت�کدا.  و
ل� کۆبوون�وەکانی یونسکۆدا پ�ناس�ی�ک بۆ سیاس�ت��ژی میدیایی خرای�ڕوو:( سیاس�ت�کانی 

بن�ما و ر�سایان� ل� خۆدەگرێ ک� ب� م�ب�ستی ر�نو�نیکردنی  وبواری راگ�یاندن و میدیا، کۆم���ک ل�
یاخوود ب� ش�وەی�کی فراوانرت، سیستم�کانی راگ�یاندن، گرنگیان کاروچاالکی سیستم�کانی زانیاری، 
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پ�دەدر�ت. ئ�م سیاس�تان�، ب� در�ژایی سا�ن�کی زۆر و ل� ژ�ر کاریگ�ری ت��وانینی گشتیی کۆم��گ� 
س�بارەت ب� زانیاری و میدیاکان و پا�پشت�کانیان، ب�ره�مد�ن. ئ�و سیاس�تان�ش ل� ئایدۆلۆژیا 

ئابووری و کۆم��ی�تی ه�ر و�تیک و ب�ها س�رەکیی�کانی پ�که�ن�رەکانیان�وە  سیاسی�کان، بارودۆخی
س�رچاوە دەگرن و ب�ئاڕاست�ی گونجاندنی ئ�م رەگ�زە جیاوازان� ل�گ�ڵ پ�داویستی� بن�ڕەتیی�کان و 
ئامرازەکان ل� زەمین�ی میدیادا ه�نگاو دەن�ن. پرۆس�ی سیاس�ت��ژی میدیایی ه�و��ک� بۆ وەدیهاتنی 

انج� سیاسی، کۆم��ی�تی و کولتووریی�کان ک� ب� د�نیایی�وە هۆکار و ب�ها سیاسیی�کانی کۆم��گ� ئام
تیایدا رەنگی داوەت�وە و ناکرێ �وون�ی�کی باشی ل� ب�دەست بخر�ت ئ�گ�ر ئ�م هۆکاران� 

  .)١٣٢. p, ١٣٩١(لبافی,  ل�ب�رچاو ن�گیر�ن
سیاس�ت��ژی میدیایی، ئ�و بن�ما، پرەنسیپ و ر�وشو�ن� گشتیان� دەگر�ت�وە ک� ب�ش�وەی�کی 
گشتی میدیاکان ئاڕاست� دەکات ل� ر��ەوی گ�یش� ب� ئامانج� دیاریکراوەکانی سیستم�کدا. 
سیاس�ت��ژی ه�م ر�باز و ئامراز و هۆکارەکانی گ�یش� ب� ئامانج و ه�میش ر�وشو�ن�کان ل�خۆ 
دەگر�ت. ل�ب�رئ�وە سیاس�ت��ژی میدیایی ئاو�ت�ی�ک� ل� ئ�زموون�کانی رابردوو، ب�رژەوەندی�کانی 
کۆم��گ� و ت��وانین ل� داهاتوو. ه�ر جۆرە سیاس�ت��ژی�کی میدیایی (ب� ه�موو جۆرەکانی 

گ�زی میدیاوە)، ر�باز بکات� قوربانی ر�وشو�ن، یاخود ر�وشو�ن بکات� قوربانی ر�باز و ل�س�ر س� رە
ئ�زمونی رابردوو، ب�رژەوەندی�کانی کۆم��گ� و ت��وانین ل� داهاتوو ن�وەست�، س�رک�وتوو ناب�ت. ب� 
واتای�کیرت پ�ویست� سیاس�ت��ژی میدیایی ل�س�ر بن�مای رەخن�گرتن ل� سیاس�ت��ژیی�کانی رابردوو و 

بۆ داهاتوو  ل�ب�رچاوگرتنی ه�لوم�رج و ب�رژەوەندیی�کانی کۆم��گ� و ب� دید�کی واقیعی
ی�تی و توانای ج�ب�ج�کردنی سیاس�ت�ک اداب��ژر�ت. ئ�م سیاس�ت��ژیی� پ�ویست� وشیار ب�ت ل� چۆن

  .  )٧٩. p, 1387(محمدی,  ل� کۆم��گ�دا
وەندی گشتی ه�روەک باسکرا سیاس�ت��ژی میدیایی ئاو�ت�ی�ک� ل� ئ�زمون�کانی رابردوو، ب�رژە

ی کۆم��گ� و ت��وانین ل� ئایندەی میدیای�. بۆی� پ�ویست� سیاس�ت��ژی میدیایی گرنگی بدات ب� توانا
ج�ب�ج�کردن و ب�ئ�نجام گ�یاندنی سیاس�ت�ک ل� کۆم��گ�دا. ل�و روانگ�ی�وە ک� سیاس�ت� 

ل�ب�رچاو گرتنی  میدیایی�کان ل� زەمین� م�ژوویی، کولتووری و کۆم��ی�تی�کاندا مانا وەردەگرن،
تایب���ندی� فیکری و م�عریف�یی�کان و ه�روەها تایب���ندی� دەروونی�کانی ه�ر چین و تو�ژ و 
ن�وەی�ک ل� ه�ر س�ردەم�کدا ل� داڕشتنی سیاس�ت��ژی میدیاییدا زۆر گرنگ�. فریدمان ب�وای وای� 

و پ�ویست� ل� خزم�تی  سیاس�ت��ژی ل�ه�ر بوار�کدا رەنگدان�وەی ب�ها ب� نرخ�کانی کۆم��گ�ی�
ئ�واندا داب��ن، سیاس�ت��ژی ل� میدیاشدا ه�روای� و پ�ویستی ب� پ�ی�ەو کردنی مۆد�ل و ب�ها 

  زا��کانی کۆم��گ�ی�.  
گ�یشتووەکاندا، ب� �ه�و��کان بۆ سیاس�ت�یژی و پالندانانی ن�ت�وەیی میدیایی ل� و�ت� تازە پ

ودوەرگرتن ل� ب�ره�م� میدیایی�کان ب�م�ب�ستی ئامانجی رەخساندنی ه�لوم�رجی گونجاو بۆ س
رووب�ڕووبوون�وەی ش�وازە وبوون�وەی دواک�وتوویی� ئابوری وکۆم��ی�تیی ن�وخۆیی و رووب�ڕو 

  . )٥. p, 1383(معتمدنژاد,  پ�کردوە دەستی١٩٧٠س�رەتای دەی�ی ی�کانی دەس��ت� جیهانیی�کان، ل�نو�
سیاس�ت��ژی میدیایی ب�ره�مد�ت ل� ئایدۆلۆژیای سیاسی، بارودۆخی ئابوری و کۆم��ی�تی 
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و�ت و ئ�و ب�هایان�ی ک� کۆم��گ�ی ل�س�ر بنیات نراوە و ه�و�دەدات ئ�و ب�هایان� بخت� ن�و 
پرۆگرامی کاری میدیایی�وە. دەکرێ ب��ین ب� ش�وەی�کی گشتی، سیاس�ت��ژی میدیایی بریتی� ل� 

انان و ب�کاره�نانی ب�یار گ�ل�ک ب� ئاڕاست�ی ب�رەو پ�شچوونی ئامانج�کانی دام�زراوە پالند
. )٢. p, ١٣٩٤(اربطانی,  میدیایی�کان ب� ل�ب�رچاو گرتنی بارودۆخ و ه�زی مرۆیی ئ�و دام�زراوان�

ت�گ�یشتنیان ل� رۆ��کانیان ل� کۆم��گ�دا، ه�روەها ناوەڕۆک و پ�کهات�ی میدیاکان و ب�تایب�تیش 
 دەک�و�ت� ژ�ر کاریگ�ری ت��وانینی زاڵ ل� داڕشتنی یاساکاندا س�بارەت ب� میدیا ل� ه�ر و�ت�کدا

  .)٢٨. p, ١٣٩٦(کاس�نی, 
ی رۆ�ی بنچین�یی ه�ی� ل� گرنگ� ئ�وەش ل�بیرن�کر�ت ک� ه�روەک بواری میدیا، سیاس�ت�یژ 

  بواری ماس میدیا ل� کۆم��گ�دا و چوارچ�وەی کردەیی بۆ دادەن�ت. 
ه�ند�ک ل� پسپۆڕانی بوارەک�، وەک پ�ویستیی ه�بوونی سیاس�ت��ژیی میدیایی زیاتر ج�خت 

) ل� وە�می ئ�و پرسیارەدا ک� ٢٠٠٨ل� هۆکارە ئابوری و کولتوریی�کان دەک�ن�وە ه�روەک فریدمان (
ۆچی پ�ویست�ن ب� سیاس�ت��ژیی� ل� میدیادا؟ دە��ت: ل�ب�رئ�وەی میدیا هۆکار�کی ئابوری گرنگ� ب

ل� کۆم��گ� رۆژئاوایی�کاندا و ه�روەها میدیا هۆکار�کی گرنگی ب�ره�مه�نان�وەی کۆم��ی�تیی� ک� 
, ١٣٩١(لبافی,  دەتوان�ت ل� پرۆس� کۆم��ی�تی و کولتوریی�کانی کۆم��گ�دا رۆ��کی گرنگ بگ���ت

p .پ�ویست�ن ب� سیاس�ت��ژیی� ل�و بوارەدا.  )١٣٣  
) ئامانج�کانی چوارچ�وەی�کی زانستیی سیاس�ت��ژی میدیایی ب� ٢٠٠٥( )Hemerijck(ه�مریک

  :)١٣٩٦(بشیر,  هاتن�دی ئ�م خا�ن� دادەن�ت
خستن�ڕووی و�نای�کی زانستی ل� چۆنی�تی کاریگ�ری دانانی گۆڕانکاریی�کانی بوارە  - 

ت�کنیکیی�کان، ئایندەبینی میدیایی و یاسادانان، ئاریش� و باب�تی ئابوری و کولتوری ل�س�ر 
 سیاس�ت��ژی میدیایی

 گرتووەخو�قاندنی ت��وانین�کی نوێ بۆ ئ�و ب�هایان�ی ک� سیاس�ت��ژی میدیایی ل�خۆ  - 
گ�ش�پ�دانی سیاس�ت��ژیی میدیایی� ج�گیر و س�رب�خۆ ل� گۆڕانکاریی� ت�کنیکیی�کان ک� ه�لی  - 

ناسین�وە و دابینکردنی ئ�و ب�رژەوەندیی� گشتییان�ی ک� پ�ویست� ب�هۆی سیاس�ت��ژی 
 میدیایی�وە پار�زراوبن، دەڕەخس�ن�ت. 

ج�ت چونک� چۆنی�تی کارکردنی سیاس�ت��ژی میدیایی پ�ویست� ل�گ�ڵ کات و س�ردەمدا بگون - 
  ت��وانینی نوێ ب�ش�وەی�کی راست�وخۆ کاریگ�ری ل�س�ر کولتوور، ئابوری و کۆم��گ� دادەن�ت. 

ب�وای وای� ل� س�رەتاییرتین قۆناغی سیاس�ت��ژی   )Denis Mc.Quil(ک کوایل�د�نیس م
ت�ل�گراف و ب�ت�ل و راگ�یاندندا، ب� تایب�ت کات�ک ک� راگ�یاندن و پ�یوەندیی�کان واب�ست�ی 

ت�ل�فۆن بوون، ب�کاره�نان� سیاسی�کانی راگ�یاندن ب�زۆری ن�نارساو بوو و ل�ژیر کۆنت�ۆ�دا ن�بوون. 
پ�یوەندیی� سیاسیی�کان� بریتی� ل� رۆژنام�  س�رقا�یگری�ن�شیان ئ�وە بوو میدیای�ک ک� ب� ئاشکرا 

ریکای باکوور و حکوم�ت� لیب�ا��کانی (النیک�م ل� ئ�م ک� هیچ جۆرە سیاس�ت�کیشی بۆ دان�نراوە
ئ�وروپادا)، رۆژنام�کان ت�نیا ج�ب�ج�کردنی یاسایان ل�س�ربوو و هیچ جۆرە سانسۆر�کیان ل�س�ر 

یل�وە پاش دەرک�وتنی سین�ما ل� سا�ی ال� ت��وانینی م�ک کو  .)١٢. p, 1387(محمدی,  ن�بوو
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ا، یاساگ�ل�کی بۆ دانرا و ب� ش�وەی�کی گشتی بۆ شانۆ و �ایش و س�رگ�رمی�کانیرت ج�ب�ج�کرا. د١٨٩٨
ئامانجی س�رەکی سیاس�ت��ژی ل�بارەی سین�ماوە بۆ ئ�وە بوو ر�گری بکرێ ل� زیان� گری�ن�یی�کان 
 ک� تووشی گ�نجان دەبن و ئ�وەش ل�ڕ�گ� جیاوازەکانی سانسۆر و کۆنرتۆڵ و ب�زۆریش ل�س�ر

  بن�مای ناوچ�یی و شار ب� شار جیب�ج�دەکران. 
 ل�ڕووی م�ژوویی�وە، م�ک کوایل قۆناغ�کانی سیاس�ت�یژی ب�م ش�وەی� پۆل�ن دەکات، ب�وان�

  :)١٣٨٣(کوایل, 
ت�کنیک� تازەگ�ش�کردووەکانی وەک ت�ل�گراف و ب�ت�ل و ب�ش�وەی�کی  قۆناغی ی�ک�م: سیاس�تی - 

گشتی (مخابرات) بوو. سیاس�ت��ژی ل�م قۆناغ�دا ب�ش�وەی�کی گشتی بۆ م�ب�ستی سوودی 
  حکووم�ت�کان و قازانج� بازرگانیی�کان داڕ�ژرابوو. 

ه�یم�ن�ی  قۆناغی دووەم: پاش ج�نگی جیهانی دووەم، سیاس�ت��ژی میدیایی زیاتر ل� ژ�ر - 
ب�ردەوام بوو پ�خشی  ١٩٩٠و  ١٩٨٠سیاسی دەو��تدا بوو. ل�م قۆناغ�دا ک� تا سا��کان 

  ب�رنام�کان ب� تایب�ت ل� ئ�وروپادا هاوڕێ ل�گ�ڵ ب�رژەوەندی دەو��تدا بوو.
قۆناغی س�ی�م: ل�م قۆناغ�دا ک�شم�ک�ش� کۆم��ی�تی و ئابوری و ت�کنیکیی�کان، سیاس�ت��ژی  - 

ن ل� بنچین�وە گۆڕی. ل� زۆرب�ی و�تاندا، حکوم�ت�کان سیاس�ت گ�ل�کیان ب� میدیایی�کانیا
 .  برەویان ب� ب�تایب�ت کردنی میدیاکان داکرد و  �شتنی سنورداریی میدیاکان پ�ی�ەوئاڕاست�ی ن�ه

  
   



  کوردستان یم�ر �ه �ل ییایدیم یت��ژ �اسیس

١٩٤ 
  

   ،سیاستژیی میدیایی ل ھرمی کوردستانتوەرى دووەم: 

  :ى کارپالن و بنماو  یھانبینىج
س�کت�ر و بوارەکان ل� ناویشیاندا میدیا ک� ئاشکرای� ک� بوونی سیاس�ت�یژی بۆ ت�واوی 

تایب���ندیی جیاوازی ه�ی� و توانای ئاڕاست�کردنی تاک�کانی کۆم��گ�ی ه�ی�، گرنگی ه�ی� و 
پ�ویست� بای�خی پ� بدر�ت. سیاس�ت��ژەکان ل� بواری میدیادا ب�توندی ل�ژ�ر کاریگ�ری ک�شی 

, ١٣٩٤(اربطانی ط. ر.,  ب�الی�ن بوونی نی�گ�دان و دەکرێ ب��ین هیچ میدیای�کی �سیاسیی کۆم�
میدیا دەتوان�ت باب�تی ب�ت ب��م ناتوان�ت ب�الی�ن ب�ت، النیک�م ل�س�ر ئاستی  وات�. )٤٨٣الپ�ڕە 

ت�وەری و ک�ش�کانی کۆم��گ� الی�نگری دەکات. ئ�م جۆرە الی�نگریان�ش ل� -ت�وژمی هزری، مرۆڤ
  رووما�کردنی ه�ر میدیای�کدا دەردەک�و�ت.

نی�وە کاردەک�ن و ل� ه�ر�می کوردستان ژمارەی�کی زۆر ل� میدیا ب� ه�موو جۆرەکا
کاریگ�رییان ه�ی� ل�س�ر تاک�کانی کۆم��گ�. ه�ری�ک یاخود ه�ر چ�ند دان�ی�ک ل�و میدیایان�ش 

ب�ڕ�وەدەبر�ن. ئ�م میدیایان�  �وەل�الی�ن حیزب، کۆمپانیا یاخود الی�ن�کی پ�روەردەیی و سیاسی
وردی بک�ن پ�ویستیان بۆئ�وەی بتوانن ل�س�ر ئاستی گشتی خزم�تی کۆم��گ�ی کوردی و کولتوری ک

ب� سیاس�ت و سرتاتیژی گونجاو ه�ی� ب�ش�وەی�ک ه�م بتوانن خزم�ت ب� کوردستان و ه�میش 
خزم�ت ب� بیرو باوەڕ و ئایدیای پشت ک�نا��ک�یان بک�ن. بۆ ئ�و م�ب�ست� پ�ویستیی ه�بوونی 

یوەندیی�کان�وە سیاس�ت��ژیی میدیایی د�ت� کای�وە ک� ل� ت��وانینی گشتیی کۆم��گ� ل� جۆری پ�
ب�دید�ت و ه�روەها ل� ئایدۆلۆژیای سیاسی، بارودۆخی کۆم��ی�تی و ئابوریی و�ت و ب�هاکانی�وە 

  س�رچاوە دەگر�ت.
ل�ب�رئ�وەی ل� ئ�ستادا ل� کوردستان راگ�یاندن�کی نیشت�نی بوونی نیی� ک� پ�ی�ەویی 

 ناوخۆ و چ بۆ دەرەوە، ب�وان� سیاس�ت�کیی نیشت�نی بکات وەک روخساری ه�ر�می کوردستان چ ل�
. ه�روەها ل�گ�ڵ ه�بوونی یاساکانی چاپ�م�نی و )٢٠١٩(د.ه�رش رەسوڵ، د.کاروان ع�لی, 

راگ�یاندن ل� ه�ر�می کوردستان ب��م ه�شتا ن�توانراوە سیاس�ت��ژیی�کی گونجاو بۆ بواری میدیا 
  ر بۆ سیاس�ت��ژیی میدیایی د�ت� کای�وە.�وا پ�ویستی زیاتئدیاری بکر�ت. 

ه�ر سیاس�ت��ژی�ک ل�س�ر بن�مای جیهانبینی�ک بونیاددەنر�ت. بۆی� بۆ ناسین�وەی ه�ر 
سیاس�ت��ژی�ک، س�رەتا پ�ویست� جیهانبینی� باوەک� بناسین. سیاس�ت��ژی میدیایی، ل� ئایدۆلۆژیای 

ان�ی ک� ژ�رخانی سیاس�ت��ژی�ک� سیاسی، کولتووری و کۆم��ی�تی�کانی و�ت و ئ�و ب�های
پ�کدەه�نن، ب�ره�م د�ت و ه�وڵ دەدات ئ�م ب�هایان� بب�ست�ت�وە ب� پ�داویستی� واقیعی�کان و 
پ�شبینی�کان بۆ داهاتووی میدیا. ئ�م سیاس�ت��ژی�ش ل� بن�مادا، کردار�کی بونیادی و فراوان�، ب��م 

را ه�ی�. دەکرێ ب��ین سیاس�ت��ژی میدیایی پ�ویستی ب� ب�کاره�نان�کی کرداری و سنوردار و خ�
 ه�مان سیاس�ت��ژی گشتی� ک� وە�می باب�ت و ئاریش� تایب�ت�کانی میدیا گشتی�کان دەدات�وە

.  ب�پ�ی ئ�رک و پ�یام�کانی )٣٦, الپ�ڕە ٩٧(طاهر روشندل اربطانی، علی حیدری, تابستان 
ندەکانی راگ�یاندن و میدیاکان ل� ه�ر�می کوردستان ک� ل� یاساکانی پ�یوەست ب� راگ�یاندن ل� ناوە
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، یاسای س�ندیکای ٢٠١٢-١٩٧١، یاسای مافی دان�ر ١٩٦٩کوردستاندا (یاسای رادیۆ و ت�ل�فزیۆن 
، یاسای ق�دەغ�کردنی خراپ ب�کاره�نانی ٢٠٠٧، یاسای رۆژنام�گ�ری ١٩٩٨رۆژنام�نوسان 

) ٢٠١٣و یاسای مافی دەستک�وتنی زانیاری ل� ه�ر�می کوردستان  ٢٠٠٨کانی پ�یوەندیکردن ئام�رە
هاتووە، پ�ویست� ش�وازەکانی چۆنی�تی زیادکردنی س�رنج�اک�شی و کاریگ�ریدانانی ئ�م میدیایان� بۆ 

ەی وەرگر شیبکر�ت�وە. بۆ ئ�وەش ئ�م دام�زراوان� پ�ویستیان ب� پرۆس�ی�کی سیاس�ت��ژیی� بۆ ئ�و 
ه�موویان ب� جیاوازیی� بن�ڕەتیی�کانیان ل� بیر و ت��وانیندا، ب��م ه�موویان ه��گری پ�یام�کی 

بۆ ئ�و و هاوو�تیانی ئ�م ه�ر�م� بکات. ن�ت�وەیی بن ک� خزم�ت ب� ه�ر�می کوردستان 
میدیایی گرنگ و پ�ویست�. ئ�م ناوەندەش ئ�رکی  م�ب�ست�ش دام�زراندنی ناوەند�ک بۆ سیاس�تی

ر�کخس� و ه�ماه�نگ کردن و چاود�ری کردنی ب�ره�م� میدیایی�کان، ج�ب�ج�کردنی 
سیاس�ت��ژیی�کانی تایب�ت ب� راگ�یاندن و گۆڕینیان ب� سرتاتیژ�کی گونجاو ل�ئ�ستۆدەگر�ت. 
ه�روەها دیراس� و ه��س�نگاندنی یاساکانی بواری راگ�یاندن ل� کوردستان ب� م�ب�ستی دانان و 

س�ت��ژی ل� بواری میدیادا ب� ش�وەی�ک ل�گ�ڵ ئ�م ت�کچ�ژاویی�ی میدیایی ئ�م�ۆ خستن�ڕووی سیا
  بگونج�ت، کار�کی پ�ویست و گرنگ�.

ل� سیاس�تریژیدا پ�ویست� کاریگ�ریی و جۆری ک�نا��کانی راگ�یاندن ل�ب�رچاو بگیر�ت وات� 
�کان بدر�ت ه�روەها بای�خ ب� کاریگ�ری ه�وا��کان، پ�یام� پ�روەردەیی�کان، پ�یام� کولتووریی

الی�ن�کانی خۆشگوزەرانی و کاتب�س�ربردن ل�بیر ن�کر�ت. ل�ب�رئ�وەی ب�ش�کی زۆر ل� ناوەندە 
میدیایی�کانی کوردستان س�ر ب� دام�زراوە ئ�هلیی�کانن و ل�و دام�زراوان�وە پشتیوانیی مادیی 

�بکر�ت و دیاریبکر�ن. ل� دەکر�ن پ�ویست� ل� سیاس�ت��ژیی�کاندا س�رچاوە ئابوریی�کانیان باسی ل
بدریت ب�شداری �داڕشتنی سیاس�ت�کاندا ی�کیک ل� گرنگرتین خا��کان ک� پیویست� گرنگی پ

 پسپۆڕانی بوارەک� و نو�ن�رانی ه�موو چین و تو�ژەکان� ب� جیاوازی ئایدیا و ت��وانین�کانی�وە ل�
  دانانی سیاس�ت��ژیی میدیاییدا. 
 ک�نا��کان و ناوەندە میدیایی�کانی کوردستان زۆرن و ه�ری�ک� ووەک باسکرا ل�ب�رئ�وەی 

، دەزگای�ک یان کۆمپانیا و النیک�م گروپ�کی هاوهزری و هاوب�رژەوەندیی�وە حیزب ل�الی�ن
، بۆی� پ�ویست� ل� دانانی سیاس�ت��ژیدا چ�ند خا��ک وەک بن�مای کار ل�ب�رچاو ب�ڕ�وەدەبر�ن

  :)٨, الپ�ڕە ١٣٩٦فرهنگی, -(اجت�عی بگیر�ت، ل�وان�
ادی ل� بن�ما س�رەکیی�کانی کۆم��گ�ی مرۆڤای�تیی�. ئازادی ب�و مانای� د�ت ک� ئازادی: ئاز  -١

وات� میدیاکان ل� بازاڕ�کی  ،پ�ویست� ئ�م� بتوانین میدیاکان ل� ت�واوی کۆم��گ�دا ج� بک�ین�وە
ایب�ت بک�ن و ه�ر میدیای�ک مشت�ری و وەرگری تایب�تی خۆی بدۆز�ت�وە. ک�ب�رکیدا بتوانن خۆیان ت

� ادی لئازادی ت�نیا ئازادی بیر و دەرب�ین نی� ب��کوو ئازادی ل� ک�ب�رک� و ئازادی ل� ش�وازی کار، ئاز 
 میکانیزمی بازاڕیابی و الک�شانی مشت�ری و ل� الی�کی تریش�وە ئازادی ل� میکانیزم�کانی کۆنرتۆ�ی

  ل�تیش ب� ش�وەی�ک ک� س�رب�خۆیی ماددیان ه�ب�ت و پار�زراوب�ت. دەو 
. زۆری و ه�م�چ�شنی: ئ�م زۆری و جۆراوجۆری� ه�م الی�نی دام�زراوەیی، ه�م الی�نی  ٢

ت�کنیکی و ه�میش الی�نی میدیایی ه�ی� و ناتوان� ت�نها روک�شی ب�ت. ئ�م� ناتوانین ب�رژەوەندیی� 
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ا. بۆی� پ�ویست� ئ�م زۆری و ه�م�چ�شنیی� ب� ش�وەی�کی گشتی ورد و بچوک�کان بک�ین� بن�م
رووبدات چونک� سیاس�ت��ژی ب� بن�ما و ب�واپ�ن�کراو ل� س�ردەمی دیجیتا�دا کاریگ�ری و زیان�کانی 

 ب� خ�رایی ل�س�ر کۆم��گ� دەردەک�ویت. 
کردەیی�کان  هاوب�شی پ�کردن: ه�ر کار و چاالکیی�ک ل� سیاس�ت��ژی گشتی�وە تا چاالکیی� -٣

پ�ویست� ب� ش�وەی هاوب�شی و گروپ ه�لکاری بکر�ت چونک� ل�م زەمین�دا ب�ب� هاوب�شی پ�کردن 
کارەکان ب� ئ�نجام ناگ�ن. ناکرێ سیاس�ت��ژی ل� پشتی دەرگا داخراوەکان�وە و ل� الی�ن چ�ند 

، پ�یامن�ری خ��ک ک�س�کی ک�م�وە پالنی بۆ داب��ت، ب��کوو پ�ویست� میدیاکان و پ�یامن�رەکانیان
بن و پرسیارگ�ل�ک ئاڕاست� بک�ن ک� ه��قو�وی د�ی خ��ک ب�ت ن�ک ل� ژ�ر کاریگ�ری 

 گ�لی تایب�تداب�ت. ب�رژەوەندی�کانی الی�ن و گروپ
جۆرای�تی(کوالیتی): ئ�م رەگ�زە ب�رهۆی رەگ�زەکانی پ�شووە. کوالیتی ب�مانای داه�نان یان  -٤

�مدار بوون� و ه�رکامیشیان بن�مای خۆی ه�ی�. پ�ویست� میدیاکان ب� مانای ب�هادار بوون و ب�ره
 ب�ره�مدار بن و نو�گ�ری ل� ناوەڕۆکی پ�یام�کانیاندا بک�ن ب� ئاڕاست�ی گ�ش�پ�دانی کۆم��گ�.

ئ�وەی تا ئ�ستا ل� ه�ر�می کوردستان و ل� یاساکانی تایب�ت ب� رۆژنام�گ�ری ل� کوردستان 
ل� مادەی  ٢٠٠٧ی سا�ی �٣٥ وات� ئازادی. ئ�ویش ل� یاسای ژمارە ئاماژەی بۆ کراوە خا�ی ی�ک�م

دووەم باسکراوە ک� رۆژنام�نووس ئازادە ل� دەرب�ین و ب�وکردن�وە و...(ب�وان� یاساک�)، ب��م 
ب�داخ�وە ب�و ش�وەی�ی ک� ه�ی� ل� دادگاکان کار ب�و یاسایان� ناکر�ت ب��کوو ل� کاتی گرتنی 

ار یاساکان ب� الڕ�دا دەبر�ن و یاسای تر ب�کاردەه���ت بۆ مام���کردن رۆژنام�نووسدا ه�ند�ک ج
ل�گ�ڵ رۆژنام�نوسان. بۆی� ب� پ�داچوون�وەی ئ�و یاسایان� و داڕشتنی سیاس�ت�کی میدیایی دروست 

  دەکرێ یاسا زیاتر س�روەر بکر�ت و مافی رۆژنام�نووسیش پار�زراوتر بب�ت. 
�شی گشتی ل� میدیاکاندا، ه��بژاردنی هۆکار و ه�و�� پ�ناس� و خستن�ڕووی ئامانج�کانی ب

ئابوری�کانی سیاس�ت��ژی، دانانی ر�ن�یی ر�کخستنی خودیی میدیاکان، پ�ویستیی بوونی گروپ�کی 
ر�کخراو ل� بن�ما و چوارچ�وەکان، دانانی ر�ن�یی بۆ ه�موو ب�ش�کان، چۆنی�تی پ�ناس� کردن و 

میدیایی�کان ل�س�ر ئاستی ن�ت�وەیی، چۆنی�تی دروستکردنی ب�دواداچوونی ج�ب�ج�کردنی سیاس�ت� 
ل� پ�داویستیی�کانی داڕشتنی  شهاوس�نگی ل� ن�وان ئازادی میدیاکان و پ�ویستیی�کانی کۆم��گ�

سیاس�ت�کی گونجاون ل�بواری میدیادا. بۆ ب�دیه�نانی ئ�وان�ش پ�ویستی دانانی پالن�کی باش و 
  ل�م خا�ن�ی خوارەوەدا کورت دابن�وە. گونجاو د�ت�کای�وە، ئ�و پالنان�ش

پ�ویست� ه�ر جۆرە سیاس�ت��ژی�ک و ت�نان�ت ه�ر پرۆگرام�ک ب�ش�وەی�کی ورد و گونجاو  /١
ل�گ�ڵ کارایی�کانی داب��ژر�ت. ه�ری�ک� ل� ئامرازەکانی پ�یوەندیی� گشتی�کان جگ� ل�وەی ئ�رکی 

کیان ه�ی� ک� ل� ر�گ�ی ئامرازەکانی زۆریان ه�ی�، پشتب�ستوو ب� ج�وه�ری خۆشیان ئ�رک گ�ل�
ترەوە نای�ن�دی. زانایان ئ�رکی زۆریان بۆ میدیاکان داناوە ک� گرنگرتینیان بریتین ل�: ئ�رکی گ�یاندنی 
ه�واڵ و زانیاری، پ�روەردە، ر�نو�نیکردن، ئاگادارکردن�وە، ر�کخس�، جیاکردن�وە، ه�ستی (تعلق)ی 

الم، ب�تا�کردن�وەی رەخن�کان، شوناسسازی، مانادارکردن، کۆم��ی�تی، چاود�ری، س�رگ�رمی، ریک
خۆشی و بونیادی ژیانی رۆژان�. ب� ژماردنی ئ�و ئ�رک� جیاوازان� بۆمان دەردەک�وێ ناکرێ ت�نیا ی�ک 
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یان چ�ند ئ�رک بسپ�رین� میدیاکان و ئ�و ئ�رکان�ش ب� م�ب�ستی کۆنرتۆ�ی رای گشتی و سوود و 
بکرین. دەکرێ ه�م چاوەڕوانی ج�ب�ج�کردنی ئ�رکی گ�یاندنی م�ب�ست�کانی حکوم�ت سنوردار 

زانیاری، پ�روەردە و ریکالم ل� میدیاکان و ه�میش چاوەڕوانی چاود�ریکردن، ب�تا�کردن�وەی رەخن� 
و نارەزای�تیی�کان، داب�شکردن، ماناب�خشین ب� ژیانی رۆژان� بین. ل�ب�رئ�وە پیویست� ه�رجۆرە 

 .pش, 1383(بهرامپور,  قیعی ب�ت و ل�س�ر بن�مای ئ�و ئ�رکان� کاربکاتسیاس�ت��ژی�کی میدیایی وا
72( .  

ه�ر جۆر�ک ل� سیاس�ت��ژی و پرۆگرام�ک بۆ میدیاکان ب� گشتی، پ�ویستی ب� سیاس�تر�ژی  /٢
، ل� و دانانی ب�رنام�ی گونجاوە ل�گ�ڵ الی�ک� کوولتوری�کانیرت. وات� ئ�گ�ر ر�ژەی خو�ندەوارانی و�ت
�کان ماوەی دوو دەی�ی دواییدا، بۆت� نزیک�ی س� ئ�وەندە، ئ�گ�ر ژمارەی ک�نا�� ت�ل�فزیۆنی

گ�ش�ی�کی ب�رچاوی ب�خۆوە بینیوە، ئ�گ�ر چاپی کت�ب و ب�ره�م� کوولتوریی�کانیرت گ�ش�ی�کی 
باشی ب�خۆوە بینیوە، پ�ویست� سیاس�ت��ژیی میدیاییش گونجاو ل�گ�ڵ ئ�و گ�ش�س�ندن� داب��ژر�ت 

  و بخر�ت� ب�رنام�ی کارەوە. 
ی میدیاکان ل�الی�ن ک�رتی تایب�ت�وە م�ک کوایل ب�وای وای� ب� بازرگانی بوون و ب�ڕ�وەبردن /٣

تری سیاس�ت��ژی میدیایی�. چونک� ب�بازرگانی بوونی میدیاکان بۆت� هۆی ئ�وەی  دیسان پ�ویستی�کی
میدیاکان ل� وەرگرەکانیان وەک کۆم���ک، ک� ه��گری س�لیق� و خواستی دیاریکراون، ب�وانن. بۆی� 

ن دەب�ستن�وە ب� خواستی وەرگرەکانیان و میدیا مۆد�رن�کان، ب�رژەوەندی و ب�ره�م�کانیا
�و پرۆس�ی�ی�. ل�و پرۆس�ی�دا ئب�ش�واز�کی بای�خدار شو�نک�وت�ی ب�ره�مه�نانی ب�ره�م�کانیان 

وەک کا� ل� ب�ره�م� میدیایی�کان دەڕوانن و پرۆس�ی ب�ره�مه�نان، ب�وکردن�وە، داواکردن و 
�روەک چۆن چۆنای�تی، کوالیتی و نرخی کا�ی�ک ل� ب�کاره�نیش ل� بازاڕدا پ�ی�ەوی ل�دەک�ن. وات� ه

ه��س�نگاندنی ل�گ�ڵ ب�ره�م� رکاب�رەک�ی پ�گ�ی ئ�و کا�ی� دیاری دەکات، ه�ر ئاواش ه�ر 
میدیای�ک کوالیتی و ب�هاک�ی، پ�گ�ک�ی دیاری دەکات و ت�نان�ت ر�ژەی وەرگرەکانیشی دیاری 

ر یاخود ب�کاره�ن و ه�ر جۆرە دەکات. ئ�م بارودۆخ�ش پ�گ�ی�کی باش دەدات� وەرگ
سیاس�ت��ژی�کیش ب�ب� ل�ب�رچاو گرتنی خواست�کانی وەرگران س�رک�وتوو ناب�ت. بۆی� ئ�وە 
خواست�کانی وەرگرە ک� ل� ر�گ�ی نرخ�کان�وە تایب���ندی س�رچاوەکان ئاڕاست� دەکات بۆ گ�یش� 

�مه�نان، ب�وکردن�وە، ب� ئامانج�کانی میدیاک�. ئ�م پرۆس�ی� دەردەخات ک� لۆجیکی ب�ره
ب�کاره�نانی کا� و ب�ره�م� میدیایی�کان ل� ه�لوم�رجی ئ�ستادا، ب�هۆی ب�بازرگانی بوونی 
میدیاکان�وە، بۆت� شو�نک�وت�ی لۆجیکی بازاڕ و خوازیاری سیاس�ت��ژیی ر�کخراوە ل�گ�ڵ 

) ١٩٨٦. م�ک کویل و سیسۆن ()٨١, الپ�ڕە 1387(محمدی,  ب�ره�مه�نانی کا� و ب�ره�م�کانیرت
ئاماژە بۆ ئ�وە دەک�ن ک� سیاس�ت��ژی میدیایی ب�ش�ک� ل� سیاس�ت��ژی گشتی ک� پ�ویستی و 
ناپ�ویستی�کان و ش�وازی دیاریکردنی س�رچاوەکان ل� بواری میدیاکاندا وەک (خاوەندار�تی، 

ب�وکردن�وە، دەست پ��اگ�یش� و باب�ت هاوش�وەکان) ئاڕاست� ر�کخراوە، یاسادانان، ناوەڕۆک، 
  .)١٢, الپ�ڕە ١٣٩٥(جهرمی,  دەکات
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  :ئنجامگیری
ئ�و گۆڕانکاریی� خ�رای�ی ل� دەی�کانی دواییدا  ل� راگ�یاندن و میدیادا  هاتۆت� ئاراوە، 

ی�ک �کار�کی پ�ویست بۆ ناوەند و دام�زراوە میدیایی�کان.  ه�ر کۆم��گسیاس�ت��ژیی کردووە ب� 
ک� ل� ر�گ�ی دەزگا دەو��تیی�کان یان پ�رل�مان و حکوم�ت و ر�کخراوە سیاس�ت�کی میدیایی ه�ی�، 

  پ�یوەندیدارەکان�وە دادەڕ�ژر�ت و ئاڕاست� دەکر�ت. 
راشکاو و روون و ب�ش�وەی�کی ئ�گ�رچی ه�ندێ کات ئ�م سیاس�تان�ش، ب�رل�وەی ب�ش�واز�کی 

ر�کخراو دەرک�ون، ناڕوون و ب�رب�ون. دەکرێ سیاس�تی میدیایی زۆر گشتی ب�ت و ب�ت�نیا گرنگی 
ب� ئامانج و بن�ماکان بدات، یاخوود بچ�ت� ناو وردەکاریی�کان�وە و وەک دەستور�ک بدرێ ب�س�ر 

یاخوود یاسا دەرچووەکان ل�الی�ن میدیاکاندا. یاخوود دەکرێ ئ�م سیاس�تان� ل� دەستوری و�ت 
پ�رل�مان�وە، ل� سیاس�تی گشتی و�تدا، یان ل� ر�ن�یی�کانی ر�کخراو و دام�زراوە جیاوازەکاندا، ل� 

) ١٩٧٤ش�وەی کۆم���ک بن�ما و ئ�رکی ئ�خالقیی پیش�یی راگ�یاندن�کاندا رەنگ بدات�وە. یونسکۆ (
زەکاندا دەکات: ه�ر دەو��ت�ک ه��گری جۆر�ک ل� ب�م ش�وەی� باس ل� سیاس�ت��ژی ل� و�ت� جیاوا

سیاس�ت��ژیی� بۆ میدیا. ه�ندێ کات سیاس�ت��ژەکان زیاد ل�وەی ک� ب� س�ریحی و دیاریکراوی 
  ه�بن، ناروون و ب�رب�ون. 

دا ک� بۆچی پ�ویست�ن ب� سیاس�ت�یژیی�، دەکرێ ب��ین شل� وە�می ئ�و پرسیارە راستیی�ک�ی
��ی�تی و کولتوریی گرنگن ل� کۆم��گ�کاندا و دەتوانن ل� پرۆس� کۆم��ی�تی میدیاکان هۆکاری کۆم

و کولتوریی�کانی کۆم��گ�دا رۆ�یی کاریگ�ریان ه�ب�ت. میدیاکانی ه�ر�می کوردستان ب� 
جیاوازیی�کانیان�وە ل�ڕووی ب�ره�م و ئایدۆلۆژیاکانیان�وە پ�ویستیان ب� دانان و پ�شک�شکردنی 

گونجاوە ب�شیوەی�ک ه�مویان کۆبکات�وە ل� پاراستنی ئامانج� ن�ت�وەیی�کان و سیاس�ت�کی میدیایی 
خزم�ت ب� کولتوری کوردی و ب�دەسته�نانی مت�ن�ی کۆم��ی�تی. چونک� سیاس�ت��ژی هۆکار�ک� بۆ 
ه�ماه�نگی کاروچاالکیی� میدیایی�کان بۆ گ�یش� ب� ئامانج�کی س�رەکی ک� پاراستنی ب�ها 

وەیی�کانی ن�ت�وەی�ک�. ب�ب� سیاس�ت�یژیی�کی دیاریکراو، ئ�گ�ری الدانی میدیاکان کولتووریی و ن�ت�
  ل� ئامانج�کانیان زیاد دەب�ت. 

ه�روەها ل� ئ�نجامی ئ�و پ�دراو و ب��گ� زانستییان�ی ک� ل� میانی تو�ژین�وەک�دا خران�ڕوو، 
داڕش� و ب�رکارکردنی  دەردەک�و�ت ک� ه�ر�می کوردستان ل� چ�ند رووی�ک�وە زیاتر پ�ویستی ب�

سیاس�تی میدیایی ه�ی�: ه�ر�می کوردستان خاوەنی کیان و دەو��ت�کی س�رب�خۆ و دانپ�دانراو نی�؛ 
ه�ڕەش�ی شوناسیی و کلتوری و سیاسی و ئ�منی و ئاسایشیی و ... ل� دراوس�کانی�وە ل�س�رە؛ 

وارەکانی چاک�ی گشتیدا دروست ملمالن� ناوخۆیی�کان درزی فراوانیان ل� ن�وان پ�یامی میدیایی و ب
کردووە؛ زیاتر ل�وەش ج�نگ�کی ب�ردەوامی تایفی و تیرۆر دەوری ت�نیوە، بۆی� سیاس�تی میدیایی 
زیاتر ل� ه�ر کۆم��گ�ی�ک بۆ کۆم��گ�ی کوردی پ�ویست� و دەب�ت ج�ی بای�خی ل�ی�ن� 

  پ�یوەندیدارەکان ب�ت. 
یی�وە ئ�نجام بدر�ت بۆئ�وەی چاالکیی�کانی پرۆس�ی سیاس�ت��ژی ب� ئاگاو گرنگیش�  �ویست�پ

میدیاکان، ب�ش�واز�کی دروست ئاڕاست� بکات. ئ�م تو�ژین�وەی� ب� م�ب�ستی خستن�ڕووی واتای�کی 
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دروست ل� سیاس�ت��ژیی میدیایی و گرنگیی ه�بوونی بۆ میدیاکانی ه�ر�می کوردستان ئامادەکراوە. 
خستن�ڕووی چ�مک و گرنگی�کانی سیاس�ت��ژیی ئ�نجام� وەدەستهاتووەکانی ئ�م تویژین�وەی� 

میدیایی�. بۆ ئ�و م�ب�ست�ش تو�ژەر ب� ب�کاره�نانی ئ�دەبیاتی تو�ژین�وە و س�رچاوەکانی ئ�و بوارە 
  ت�ڕوو. ووەمیدیاییدا ب�ش�وەی�کی کورت و پوخت خست ل� دانانی سیاس�تی

  

  سرچاوەکان
- Chin, Y. c.  )2011 .( Policy prosess. policy learning, and the role of the provincial 
media in China,. Media, Culture   & Society journal  ,210-193.  
- Donk, V. d.  )2005 .( Media Policy for the Digital Age . The Netherlands Scientific 
Council for Goverment Policy, Amsterdam University Press. 

). مباحثی پیرامون سیاستگذاری در حوزە رسان� و ارتباطات ١٣٩٦. (فرهنگی, م. پ-اجت�عی -
  .٣٢-١, دفرت�مطالعات فرهنگی). ١جمعی(
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  .72, 2ره مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی, سال پانزدهم, ش�
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  مع�شناسان.تهران: جا رسان�شناسی�). ١٣٩٤ملکی, ا. (زادەحبیب -
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). سیاستگذاری رسان�ای ١٣٩٨الدن، دکرت مهدی هاشمی. (دکرت علی حیدری، دکرت سید حسین رشف -

فصلنام� پژوهشهای سازی ساختاری تفسیری. در سیاستگذاری عمومی با استفادی از تکنیک مدل
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  مطالعات و تحقیقات رسان�ها.
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  .٢, رشت�ای در رسان� و فرهنگپژوهشی مطالعات میان
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(ع. م. گلشن, وەرگ��) تهران: مرکز آموزش مدیریت  مشی عمومی�مطالع� خط). ١٣٨٠ئ�م, م. ه. ( -
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