
( Polls )  ييأاطري  
  لةو بوارانة  كة         يةكصكة   طا كؤمةلَ   زانيين  أاي  هاووآلتيان  سةبارةت  بة مةسةلة  جؤراوجؤرةكاين            

  لة ووآلتاين خؤرئاوا  طرنطيةكي      تايبةيت      بأياري    ش لةسةر تنيوةرطر   أا       شوصنةواري.    ثصدةدرصت
 لة   دؤآلر    دةسةآلتداران  ساآلنة   ملصؤنةها  . صتدةكر بة ئاساين  بةدي و  كؤمةلََطايانةدا      سياسي لة 

ئةطةر    .    مةبةستيانة  ببصتة   أاي زؤرصنةي  خةلَك          ثصناوي   ئةوةي      لة      دةكةن   ف  ثروثاطةندة   سةر   
سةرنةكةوتن  لة طؤريين  أاي  زؤرينةي   خةلَك ،  ئةو  كات  ناضار  دةبن ضاو                             دةسةآلتداران      

رنامةو    ثآلتفؤرمةكانيان  ، ئةطةر     نا  دةكةونة   ّ ذصر  مةترسي   لة دةست داين خبشصنةوة     بة   بة  
. دةسةآلتيان  

أا وةرطرتن  و  زانيين  أاي   زؤرينةي  ’هةر  دةولَةت  و  دةزطاكاين  أاطةياندنيش  نني  كة  طرنطي  بة    
 بة  مةبةسيت  تايبةيت   هةلَدةسنت  خةلَك  دةدةن ،  طروث  و  أصكخراوي  جؤراو جؤريش  لة  كؤمةلَ 

أاطرييي  دةكةن  أصكخراوةكاين   ذينطة ، ’لة  نصوان ئةو  طروثانةي  كة  .  بة  أصخستين  ئةو  أاطرييانة
 أصكخراوةكاين  مرؤظ دؤست  ،  أصكخراوة  كرصكاريةكان  ،  بارةطاي  حيزبة  سياسيةكان   ،  دامةزراوة 

     . هتد   دةبينرصن ...    (  Corporate  )  بازرطانيةكان   
بودجةي  ساآلنةي  دةولَةت          .    بواري  ئةو  مةسةآلنةش   كة أاطريييان  لة  سةر  دةكرص  زؤر  فرةوانة                  

بؤ تةندروسيت   ،  خؤصندن  ،  وةرزش  و  خزمةتطوزاريةكاين  تر  ،  سياسةيت  دةرةوةي  دةولَةت  ،                               
ةر  و  ئاشيت  ،  رادةي  ضونةسةر  و  دابةزيين   جةماوةري                        بةشداري  كردن  يان  نةكردن  لة  ش           

بةكوريت  هيض  طؤشةيةكي   ذياين            .      تاد...  حيزبة  سياسيةكان    ضاكي  و  خراثي   كاآليةك                      
                 .                                                                كؤمةلَطا  ين ية  كة  أاطرييي   لةسةر  نةكرص 

بةداخةوة  تاكو  ئصستا  لة  كوردستان  هيض  هةولصكي  زانسيت  نةدراوة   بؤ  زانيين   أاي  خةلَكي                                
كوردستان   لة  سةر  مةسةلة  ئابووري  و  كؤمةآليةيت  و  سياسيةكان   كة  أؤذانة   دصنة  ثصش ، وة          
هيض  ناوةندصك  يان  نووسينطةيش  ين ية   بؤ  جص           بةجص كردين  ئةو  أاطريييانة .   لصرةدا  مةبةست 
 ئةوة  ين ية   أووين  بكةينةوة  بؤضي  تاكو  ئصستا  لة  كوردستان ئةو  أاطريييانة  نةكراون                         ،  بةآلم      
ئةطةر  رةخنةيةك   لةو  بارةوة  بطصرصت   دةبصت  ئاراستةي   أصكخراو  و  طروثة ضةثةكان  و                                  
حيزبةكاين  دةرةوةي  دةسةآلت  و  رؤذنامة  و   دةزطاكاين  أاطةياندين  سةربةخؤ  و  ليربالَ    بكرصت 
  كة  ضؤن  تاكو  ئصستا  ئةو  ئامرازة  طرنطةي   بةهصزكردين  ذياين                          "دميوكراسي"    لة  كؤمةلَدا      
فةرامؤش  كردوة  .  ئةوةي  من  لصرةدا  مةبةستمة  أوونكردنةوةيةكي   كوريت  ضؤنيةيت     جص ب                      ةجص  

ئةو  أوونكردنةوةية        .    كردين  ئةو  أاطريييانة  و  هةندصك  مةسةلةي  ثةيوةندار  بةو  أاطريييانةية                
بؤية  بة  طرنط  دةزامن   ضونكة  من  ثصم  واية  يةكصك  لة  هؤيةكاين  جص بةجص نةكردين  أاطرييي                                
لة  كوردستان      أةنطة  نةزانيين  بصت    .    هةروةها  بؤ  ئةوةي  أاطري      ييةكامنان  سوودي لص  وةربطصرصت         

بةو  هيوايةم  ئةو بابةتة  ببصتة           .    دةبصت  بزانني  ضؤن  بةشصوةيةكي  زانستيانة  جص بةجص  دةكرصت               
جصطاي  سةرةجني  حيزب  و  أصكخراوةكان  و  أؤذنامةنووسان  و  هاووآلتيان  ،  هةروةها  ئومصدةوارم 

وسينطةي  لصكؤلينةوة  و  جص بة جص كردين   أاي  طشيت                      نو"   لة  ماوةيةكي  نزيكدا  يةكةم              
.                                                                                                           لة  دايك  بصت"  كوردستان   
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.                       هةلَبذاردن  يةك  دةربارةي   سامثلَ سةرةتا.   ١   ( sample ،  منوونة )  
دةكرص  أاي  ذمارةيةكي   كةمي  دانيشتوان ٌ                  :      أاطرييي  ثشت  دةبةستص  بةو  ثرنسيثلةي  كة  دةلَص                

هةلَدةبذصردرصن   تةعبري  لة  أا  و         )   ، عشوائيانة   Randomly ( كة    بةشصوةيةكي   أاندةميانة  
كة  )    ذمارة يةكي  كةمي  دانيشتوان            (  ةطةر  ئةو   سامثلَةي          ويسيت   تصكأايي  خةلَك   بكات  ئ            

لصرة  ئةوة  أوون  دةبصتةوة   كة                        .    هةلَدةبذصردرصت    بة  شصوةيةكي  دروست  هةلَبذصردرصت            
 مةبةسيت  سةرةكي  هةر  أا طرييةك  دةبصتة  ئةوةي  كة  دةرئةجنامصك   بة  دةستةوة  بدات   هةر                               

كةواتة  مةسةلة      .    مان  ئةو  دةرئةجنامة  بصت  ئةطةر  بصتو  أاي  تصكراي  هاووآلتيان  وةربطريصت                    هة
لة وةرطرتين  سامثلَصكيش   دةبصتة  ئةوةي  ضؤن  سامثلًَصك هةلَبذصرين  كة  أاي  ئةو  سامثلَة  تصكأاي                           

لَبذاردن  سةركةوتن  و  شكست  لة سةركةوتن  و  شكست  لة  سامثلَ  هة.  أاي  هاووآلتيان   دةربربصت   
.                                                                                                                 أاطرييي دياري  دةكات 

 ثرنسيثلَة  أاي  هاووآلتيان   دةربربصت   لةسةر  ئةو ’كليلي   طةيشنت  بة  أاطريييةك  كة  تصكراي      
هةموو هاووآلتيان  ضانسي  يةكسانيان  هةبصت  لة  هةلَبذاردن  بؤ  بةشداري  كردن  لة     :  وةستاوة  

ئةوة  بةو  مانايةية   كة  بؤ  هةموو  ئةندامصكي    .   ( equal probability of selection ) أاطرييي       
بصت  لةوانةي  كة  ثرسياريان  لص دةكرصت  لة كايت  كؤمةلطا  احتمايل   ئةوة  هةية  كة  ئةو  يةكصك    

تةهنا  لة  هةلَ و       .    ئةو  احتمالةش  بؤ  هةموو  ئةنداماين  كؤمةلَ  دةبصت  وةك  يةك  بصت                    .    أاطرييي
أاسيت  و نا     .    مةرجصكي  ئاوةهادا  دةكرصت  بلَصني  كة  أاطرييي  تصكأاي  أاي  جةماوةر  دةردةبرصت                      

طريييةكيش  رادةوستصتة   سةر  ئةوةي  ضةندة   دةتوانرصت  ئةو  زةمينةية  فةراهةم                            أاسيت  هةر  أا    
دةكرصت    دةبصت  ضانسي       )   National poll ( بؤ  منوونة  كاتصك  أاطريييةكي  نيشتماين  .  بكرصت 

رترين  آلدص  دا         كةسصك  كة  لة  ناو  جةرطةي  شار  دةذصت  لة طةلَ    ضانسي  كةسصك  كة  لة  دوو                            
 دةذي  بؤ  أا  وةرطرتن  وةك  يةك  بصت                                                                                          
 

  هةلَبذاردين  أاندةميانةي  سامثلَ . ٢ 
ين  دةبصت  ئةو  شؤصنة بؤ  ئةوةي  أاطريييةكي  سةركةوتوانة  ئةجنام  بدةين  لة سةر  ئاسيت  نيشتما

بؤ  منوونة      .     دياري  بكةين  كة  لةوصوة  هةموو يان  زؤربةي  هاووآلتيان  دةتوانرصت  ببينرصت                      
ئةطةر  لة أؤذصكي  هةيين  لة دواي  نوصذي  هةيين   بضيني   بؤ  بةردةم  مزطةويت  طةورة  لة سلصماين 

ين  كة  لة  مزطةوتةوة  دةردةضن  بة  هيض                   أاي  ضةند  سةد  كةسصك  يان  هةزار  كةس  وةربطر                 
شصوةيةك   ئةو  أاطرييية  تةعبري  ناكات  لة  أاي  خةلَكي  كوردستان  ،  بة  هةمان  شصوة  ئةطةر  لة                               
جيايت  بةردةم  مزطةويت  طةورة  لة  سلصماين  بضني  بؤ  بةردةم  هةموو  مزطةوتةكاين   كوردستان                            

 يان  بضني  بؤ  بةردةم  يارييطةي  تؤثي  ثص  لة شارةكاين  كوردستان  دواي  لة  أؤذصكي  هةيين  دا  ،      
يارييةك  و  أاي  ضةند  هةزارصك  لةو  خةلَكة  وةربطريني  كة لة  مزطةوتةكان  يان  لة  يارييطةكان                               

ا   وةرطرتين أ.  دةردةضن  ،  ديسان  ئةو  أاطرييية  ناتوانرصت  دةربري    أاي  خةلَكي  كوردستان  بصت 
ضةندين  هةزار  كةسيش  لة  ناو  بازار  يان  لة  بةردةم  سيناماكان  يان   لة  هةر  شؤصنصكي  تري                                   

.                                                      طشيت ناتوانصت   دةربري  أاي  هةموو  خةلَكي  كوردستان  بصت   
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ان  كرد  ناكرصت  أاطيرييةكي  لص  بكرصت   كة  دةربري  أاي                      ئةو  شؤصنانةي  كة  لة  سةرةوة  بامس           
. هةموو  خةلَك  بصت ،  لة  بةر  ئةوةي  هةموو  يان  زؤرينةي   خةلَكي  كوردستان   لةو  شؤصنانة نني 

     .  هتد  نني .... زؤربةي  خةلَكي  كوردستان  نة  لة  سينةما  و  نة  لة  مزطةوت  و  نة  لة   بازار  و  
ةكاين    نرصت  مالَ  دةبيئةو  شؤصنةي  كة  نزيكةي  هةموو  خةلَكي  كوردستان  تييادا   بة  يةكساين                         

خؤيانة ،  بؤية  دةست  طةيشنت   بة  خةلَك  لة  مالَةكةي  خؤي  خالَي  دةستثصكردين   هةر                                         
  دانيشتوي  مالَةكان  تاكة        سةرداين  ماآلن  و  ضاوثصكةوتن   لة طةلَ          .    أاطيريييةكي  سةرتاسةري  ية      

ئةو    .      لة ئةمريكا     ١٩٨٠  –  ١٩٣٥أصطةي  أاطرييي  بوو   بؤ  نزيك  بة  ثةجنا  سالَ  لة نصوان  ساآلين                        
بؤ  منوونة ،         .    دةرئةجنامانةي   كة  لةو  أاطريييانةش  ضةنط دةكةوت  زؤر  نزيك  بوو  لة  ِراسيت                      

  بؤ  هةلَبذاردين        ١٩٨٤  –  ١٩٣٦طريييةي   كة  لة  نصوان   ساآلين                  أا   ١٢دا  هاتووة   ئةو          ]  ١[لة    
سةرؤكايةيت ئةمريكا  كراوة  هةمووي  ِراست  بووة  ،  وة  ِرصذةي  هةلَة  تياياندا  كةمتر  لة  سةدا                               

   بةسةرةوة   ضيتر  أاطرييي   لة   ئةمريكا  و  ئةورثا   لة  أصطاي                              ١٩٨٦ة  سايل      ل.    سص   بووة     
زؤربةي  ئةو  أاطريييانةي   ئةمرؤ  لة  ئةوروثا  و  ئةمريكا                       .    ةرداين  ماآلن   ئةجنام  نادرصت          س

ئةجنام  دةدرص  لة  أصطةي  تةليفؤنة  ،  ضونكة  نزيكةي  هيض  مالصك  نيية  تةليفؤنصكي  تصدا  نةبصت ، 
  بةراورد  بكرصت   لةطةل   أصطاي               وة  أاطرييي  لة  أصطاي  تةليفؤن  زؤر  هةرزانتر و  ئاسانترة  طةر                 

هةروةها  أاطرييي  لة أصطاي  ثؤست    .    ماآلن  و  ضاوثصكةوتن   لة طةلَ  دانيشتوي  مالَةكان              سةرداين      
ئةمرؤ  .   كة لة ِرابردوو   سوودي  لص  وةرداطريا  ئصستا  زؤر  كةم   بؤتةوة   و   بةدةطمةن   بةكاردصت                     

صكي  تةليفؤين  ِرصك و ثصك  هةية  و  نة  دةزطا و  سيستمصكي  ثؤسيت  باوةِر                         لة كوردستان   نة  تؤرِ      
سةرداين    .    ثصكراو  هةية  ،   بؤية  هةر  أاطريييةك  ئةمرؤ  لة  كوردستان  بكرصت  دةبصت   لة أصطةي                             

 ميسؤدي         ئةو  ميسؤدةش    ،  واتة          .    ماآلن  و  ضاوثصكةوتن   لة طةلَ  دانيشتوي  مالَةكان  بكرصت                 
سةرداين  ماآلن ،  ميسؤدصكي  زانسيت  و  دروستة  ،  هةروةك  لةسةرةوةش   بامسان  كرد   بؤ                                
ماوةيةكي  زؤر   بةكارهصنراوة  و  دةرئةجنامي  زؤر  باشيشي  بووة  ،  ئةطةر  ضي  ميسؤدصكي   سةخت 

                                                                            .                                                  و  بة مةسرةفة
 

  سالَ  و        ١٨بؤ  ئةوةي  هةلَ و  مةرجصك  خبولقصنني   كة  تياييدا  هةر   ئةندامصكي  كؤمةلَ  تةمةن                              
ند  خالصك        بةسةرةوة   ضانسي   يةكساين   هةبصت  لة سامثلَ  دا  بصت ،  ثصوستة  ثةيَرةو  لة  ضة                           

:                                                                                                                                       بكرصت   
دةبصت  زؤر   أوون  و  ئاشكرا  ئةو  جةماوةرة  دياري  بكةيني  كة  دةمانةوصت  سامثلَي  لص                             )  يةكةم  
بؤ  منوونة  ئةطةر   مبانةوصت    أاطريييةك   بؤ   أؤذنامةيةكي   وةرزشي   بكةيني   بؤ                          .    يني  وةربطر

ئةوةي   بزانيني   ضةند  سةدي  كؤمةلَ   ئارةزووي  ياري  تؤثي  ثص  دةكةن  ؛  ئةطةر   ئةو                                         
    ١٨ تةمةنيان   لة   جةماوةرةي   كة  سامثلَي  لص  وةردةطريصن  هةموو  ئةو   كةسانة  بطرصتةوة   كة                     

  بةسةرةوةية و   خؤيان   بة    هاندةري              ( Fans ) تؤثي  ثص  دةزانن  أةنطة  طوجناو  بصت ؛  بةآلم  لة               
أاطريييةكي  تر  كة  ِرةنطة    ئةجمارةيان   بؤ  كةنالَصكي   تةلةفزصؤين   بصت  ،  ئةو   جةماوةرةي   كة                

ت    بؤ  هةمان  بابةيت   ثصشوو   لةوانةية   زؤر  دياريكراو  تر                           داوا  دةكرص  سامثلَي  لص  وةربطريص        
  سالَ   بةسةرةوةية و  آلين ١٢بؤ  منوونة   هةموو  ئةو  كةسانة   بطرصتةوة   كة  تةمةنيان  لة   .  بصت

مة    كةواتة  ئص  .      سةعات  لة هةفتةيةكدا  يان  لة  خولصكي  تؤثي  ثص دا  سةيري  ياري  دةكةن                      ٥كةم      
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ثصش  ئةوةي  دةست  بكةيني  بة أاطرييي  دةبصت  ئةوة  ساغ  بكةينةوة   كة  دةمانةوصت  أاي  كص                                  
بؤ  هةموو  ئةو           .      بزانيني  وة   كصن   ئةوانة  كة  ئصمة  دةمانةوصت  سامثلَيان  لص  وةربطريني                        

  ئةنداماين  كؤمةلَ  كة           أاطريييانةي  كة  دةربارةي  مةسةلةي   كؤمةآليةيت  و  سياسيني ؛ هةموو                 
 سالَ  و  بةسةرةوةية  ئةو جةماوةرة  ثصك  دصنن كة لة  مالَةكاين  خؤيان   أايان                             ١٨تةمةنيان      

ئةو  كةسانةي        .    أا  وةرطرتن  لة   أصطاي  سةرداين  ماآلن  ِرصذةيةك  هةلَةي  تصداية                  .    وةردةطريصت  
انةي  لة  بةشي  ناوخويي  دةذين  وة   ئةو                      لة نةخؤشخانةن ،   بةندخيانةن ، ئةو  قوتابي            

بةآلم    .      سةربازانةي  لة  سةربازطان  دةذين  لةمالَةكاين  خؤيان  نني  و  أاكانيشيان  وةرناطريصت                   
لةبةرئةوةي  ئةو  شؤصنانة  ناكرصت  وةك  مالَ  سةيري  بكرصت  دةكرصت  ضاوثؤشي  لةو كةموكوأية                         

                                                                                                                   .                      بكرصت
 

ميسؤدةكاين .   دةبصت  ثآلن  بؤ   ضؤنيةيت  بة  دةستهصناين   أاندةميانةي   سامثلَ  دابرصذين )   دووةم 
باشترينيان  هةلَبذصرين  كة  بطوجنصت   لةطةل هةلَ و مةرجي  دياريكردين   سامثلَ  زؤرن  ، بؤ ئةوةي     

سامثلَ          "  بؤ  منوونة      .   كؤمةلَطاي  ئصمة  ثصوستة  لةطةل  ئامارناساين   ناوخو   قسةو  باس  بكرص                    
( probability- based sampling )  يةكصكة  لةو     "   هةلَبذاردين       ثشت    بةستوو    بة  احتمال   

لة و  ميسؤدةدا   دواي  دياري كردين    ئةو  خةلَكانةي  كة                         .    سؤدانةي   كة  زؤر  بةكاردصت          مي
دةمانةوصت  أاييان  بزانني   ،  دةست    دةكرصت   بةدابةشكردين  ئةو  خةلَك   بة  سةر   ناوضةي                                   

انةوصت  سةردانيان      جوطرايف  ،  لة  ناوضة  جوطرافيةكانيش   ئةو  ماآلنة  دياري  دةكرصت  كة  دةم                       
طرنطترين  خالَ   لصرةدا .  بكةيني  ،  لة  مالَةكانيش   دةبصت  كةسصك  دياري  بكرصت   بؤ   أا  وةرطرتن 

           ئةوةية   كة  ئةو  كةسةي  أاطرييي  دةكات  خودي  خؤي   ئةو  كةسانة  دياري   ناكات    كة                 
(  algorithm )  طةل  دةكات   ،   بةلَكؤ  ئةو  كةسانة   بة ثصي  ئةلطؤرازمصكي     ضاوثصكةوتنيان   لة  

ئةو  خوصنةرةي  دةيةوصت   زياتر  شارةزا  بصت  دةر بارة ي. تايبةت  دياري  دةكرصن     
ةتوانصت  بطةرصتةوة  بؤ   د [2] . ( probability- based sampling ) 

 
).قةبارةي  سامثلَ ( ةوتنيان  لةطةلدا  بكرص  ذمارةي  ئةو  كةسانةي  كة ثصويستة  ضاوثصك  -٣  

يةكصك  لةو  ثرسيارة  هةرة  طرنطانةي    كة   ِروبةِروي   ثسثؤراين   ئامار  دةبصتةوة  ضةندة                                   
ضاوثصكةوتن  دةبصت  بكرصت  بؤ  ئةوةي   تصكرايي  أاي  هاووآلتيان   بزانرصت  ؟   وةآلم  ئةوةية  زؤر                                

 ١٨٧ذمارةي   ئةو  كةسانةي  كة  مايف   دةنطدانيان  هةية  لة  ئةمريكا      ]    ١[ثصي    بؤ  منوونة  بة      .    نا    
  ضاوثصكةوتن  دةكات         ١٠٠٠ملصؤنة ،  بؤ  ئةوةي  أاي  ئةو  خةلَكة  بزانرصت  تةهنا   ثصويست  بة                            

ةميانةي    بةمةرجصك  ئةو  دوو  خالَةي  كة لة سةرةتادا  بامسان  كرد  ،  واتة   هةلَبذاردين  أاند                           
ذمارةي  ئةو  كةسانةي  كة        .    سامثلَ  و  ضانسي  يةكسان  بؤ بةشداري  كردن  لة سامثلَ  زامن  بكرص                   

. ضاوثصكةوتنيان     لةطةل   دةكرص   كةم   بايةخترة   لة ضاو  زامن  كردين    هةلَبذاردين   أاندةميانة   
ةآلم  بةشصوةيةكي  نا أاندةميانة ، ناتوانصت            بؤ   منوونة  ضاوثصكةتن  لة  طةل  يةك  ملصون  كةس  ب                 

   ضاوثصكةوتنةي   كة    بؤ  زانيين   أاي  هةموو  خةلَكي  ئةمريكا  ثصوستة                                ١٠٠٠جصطاي   ئةو          
                      .                                                                                                              بطرصتةوة 
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   كةس         ٢٠دةكرص  دةرئةجنامصكي   ِراستتر  بة دةست   بصنني  ئةطةر  لةبأي  ضاوثصكةوتن  لة طةلَ                           
 ضاوةِروان  كراوة ؛  بةالَم  زانسيت    كةس   بكةيني  ،   ئةوةش  لؤذيك  و        ١٠٠٠        ضاوثصكةوتن  لةطةلَ    

زيةكي   زور  ين ية   لة  نصوان  أاطريييةك   كة  تييادا   ذمارةي  ئامار  ئةوة  نيشان  دةدات   كة  جياوا
كاتصك    .                                                        كةس  بصت      ٧٠٠  ،  يان        ٦٠٠  ،      ٥٠٠  ئةو  كةسانةي   أايان  وةردةطريصت             

    مبانةوص  قةبارةي  سامثلَ  طةورةتر  بكةيني  ، واتة  أاي  ذمارةيةكي  زياتري  دانيشتووان                          
وةربطريني،  دةبصت   لَصكدانةوةيةك   بؤ  ئةو  مةسرةفة  زيادةش  بكةيني   كة  بةهؤي  ئةو                                   

ئةطةر  ئةو  دةرئةجنامة  نؤص ييةي   كة بةهؤي   طةورةكردين  قةبارةي                  .      طةورةكردنة  ثةيدا  دةبصت      
  ئةوة  ثصويست  ناكات          سامثلَ  دةستمان  دةكةوصت  زؤر  جياواز  و  ضاكتر  نةبصت  لةوةي  ثصشوو  ،                     

بؤ  منوونة  ئةو  دةرئةجنامةي  كة لة  ئةجنامي  ضاوثصكةوتن   لةطةل                     .    مةسرةيف  زيادة  بكرصت        
  كةس   ئةو  مةسرةفة  نايةنصت             ١٠٠٠  كةس  دةستمان  دةكةوصت   لةبأي    ضاوثصكةوتن   لةطةل                    ٤٠٠٠

                                                                             .                          كة تييادا  بةكاردصت 
  ئصستا   لة دونيادا  ثرؤسةي  أا  وةرطرتن  ثرؤسةيةكي  زؤر  سةركةوتوو  و  جصطرية ، أصذةي  هةلَة        

وة  بةو  مانايةية   ئة.  زياد و كةم  تصناثةرص  %  )  ٣(  لة  زؤربةي  هةرة   زؤري  أاطريييةكاندا   لة               
 بؤ  منوونة  ،  ئةطةر  ئةمرؤ  لة  كوردستان   أاي   ضةند   سةد  كةسصك   وةربطريصت  لة  سةر  ئةوةي 

ئةوانةي  أا % )  ٩٠(  دادطايي  بكرصن  ؟   ئةطةر )  وةفيق  سامةرايي  و  نزار  خةزرةجي  (  ئايا  دةيصت  
بلَصن  نة   ؛   ئةوا   أصذةي  هةلَة  ئةوة   نيشان   دةدات   كة   أاي   ش   % )١٠(  دةدةن  بلَصن  بةلَص   و      

بؤ  بةلَص   بؤ  دادطايي كردن                    %    ٩٣و      %    ٨٧ِراستةقينةي    خةلَكي  كوردستان   لة  نصوان                   
    ١٠٠ةوة    ئةطةر  بصت  و  ئةو  أاطريييةي  سةر          :    أوونتر  بلَصني  ،  ياساي  احتمالية  دةلَص            .      تصناثةرص  

  جار  هةر  هةمان  ئةو  دةرئةجنامةي  ثصشوومان  دةست                  ٩٥جار  دووبارة  بكةينةوة  ، ئةوا  لة                 
  ٥دا  دةبصت  ،  تةهنا            %    ٩٣بؤ      %      ٨٧دةكةوصت ،  واتة  أاي  خةلَك  بؤ  دادطاييكردنةكة   لة نصوان                   

ئةطةر  ذمارةي    ئةو  كةسانةي            .      اتر  بصت      جارة   أةنطة  ئةو  أصذةية   كةم  يان  زي                ١٠٠جار  لةو      
بؤ  منوونة  بؤ  ئةو  أاطريييةي  لةسةرةوة  بامسان  كرد  دوو  بةرابةر  بكرصت   ئةوا  أصذةي  هةلَة                                

بؤية  هةروةك  لة      .    ،  بةآلم  مةسرةيف  أاطريييةكةش  دوو  بةرابةر  دةبصت              %    ٢دةبصتة  لة        %    ٣لة  
   دةبصت  ثصش  ئةوةي  هةر  أاطيرييةك  بكرصت  لةسةر ئةوة  ساغ بصينةوة  كة                         ثصشوو  بامسان  كرد    

.                                                               أصذةيةكي   هةلَة  لة أاطيرييةكةمان  ِرازي  دةبيني     بة ض  
 

  ضاوثصكةوتن  -٤
 

ئةطةر بصتو   .    ثصكةوتن  ،  هةلَدةستني  بةسةرداين  مالَةكة          دواي  ئةوةي  مالَصكمان   دياري كرد  بؤ ضاو           
 ئةو  مالَةي  سةرداين   دةكةين   لة مالَ  نةبوون   ئةو  كات  دةبصت  جارصكي تر  سةردانيان  بكةيني ،  
 ئةطةر   ثصوسيت   كرد   ضةند  جارصك   دةبصت  سةرداين  هةمان  مالَ   بكةيني   تاكو  ضاوثصكةوتنةكة  
 ساز  دةكةيني ،   بة هيض  جؤرصك   نابصت   ئةو  ماآلنة  البربصن  لة  ليسيت  سةردان   كة  لة  مالَةوة  

 .                                                                                                                                      نةبوون 
ةكة  زامن  دةكرص  ،  دةبصت   ضاوثصكةوتن    لةطةلَ  يةكصك   لة   ئةنداماين  مالَةكة   ِرصك                      كاتصك   مالَ   

  سالَ   بصت  ،  ئةو  كات              ١٨ئةطةر   زياد  لة   كةسصك  لة  مالَةكة  تةمةنيان  لة  سةروو                       .      خبرصت  
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لة  خصزانةكة   دياري   بكةيني   بؤ                    دةبصت      ميسؤدصك     بدؤزينةوة    كة    ضؤن    ئةندامصك                                
زؤر   جار  بةتةمةنترين    كةسي  مالَةكة  هةلَدةبذصردرصت ؛ يان  هةموو  ئةنداماين                           .    ضاوثصكةوتن  

ئةطةر  .    خيزانةكة  بةثصي  تةمةن و  ِرةطةز   ليست  دةكرصت  و  كةسصكش  أاندةميانة  هةلَدةبذصردرصت                      
ردرا   لة  مالَ   نةبوو   ناكرصت  كةسصكي تر  لة بأي    ئةو  دةست نيشان  بكرصت؛                           ئةو  كةسةي  هةلَبذص    

دةبصت    سةرداين   ئةو  مالَة    بكرصتةوة  تا  ئةو  كاتةي   ضاوثصكةوتنةكة  لةطةل  ئةو  كةسةي    كة                                   
  نيية  و  أةنطة  بؤ ئةو  ثرؤسةية  كارصكي  ئاسان.  يةكةم  جار  دةست  نيشان  كرابوو   ساز  دةكرصت        

ئةو  أاطريييانةي  كة  ثصوست  بصت   بة  ثةلَة  تةواو  بصت   كارصكي  ثراكتيكيش  نةبصت ؛  بةآلم  ثةيَرةو  
ئةو  ثرؤسةية  كؤمةك  دةكات  بة زامن كردين  ضانسي                .    لص  كردين  مةسةلةيةكي  زؤر  طرنطة              

 . شدار بن  لة سامثلَ يةكسان   بؤ  هةموو  ئةنداماين  كؤمةلَ  كة بة
 
  ثرسيارةكان  -٥ 
 

تاكو  ئصستا  ئصمة  تةهنا  باسي  مةسةلة  تةكنيكيةكاين   ضؤنيةيت  جص بةجص كردين  أاطريييمان                           
كردووة ،  ئةو  مةسةآلنةي  كة  ئةطةر  بةشصوةيةكي  دروست  جص بةجص   نةكرصت  دةرئةجنامي                              

.           م  لةوةش  طرنطتر  ضؤنيةيت  داِرشتين  ثرسيارةكانة أاطريييةكة  دةخاتة  ذصر  ثرسيار ؛  بةآل  
ئةمرؤ  يةكصك  لةو  مةسةآلنةي  كة زياتر  لة  هةر  مةسةلةيةكي  تر سةرضاوةي  ناأاسيت                                
أاطريييةكانة  لة  دونيادا  داِرشتين  ثرسيارةكانة  ؛  بة  دواي  ئةويشدا  مةسةلةي  ضؤنيةيت  رصز                           

داِرشتين  ثرسيار  بة  شصوةيةكي  أوون          ).    ثاش و ثصش خستين  ثرسيارةكان       (  كانة    كردين    ثرسيارة    
 و  بصآلنةنانة  ، واتة  بةشصوةيةك  نةتةوص  لة  أصطاي  ثرسيار  كردن   ئاماجنصكي  دياريكراو                                
بآلوبكةيتةوة ،   ثصوسيت  بة  ثرنسثلَ  و  ِراستطؤييةكي  زؤر  هةية ؛  هةروةها  ثصوسيت  بة                                  

.                                                                            شارةزايةكي  زؤريش  هةية  دةربارةي  أاطرييي   
: بؤ  منوونة  ثرسياري    

 ئايا  بة  أاي  تؤ  دةشص   دايكان  مايف  هةلَبذاردين   منالَ  لة بار بردنيان  هةبصت  ؟ 
   ئةو  منالَةي  هصشتا  لة   دايك   نةبووة  دةبصت  بثارصزرثت   ؟ئايا  بة  أاي  تؤ  ذياين

هةمان  ثرسيارة ،  بةآلم   بة  دوو  شصوةي  جياواز  دارصذراوة   و   دةرئةجنامي  جياوازيش  بووة  لة 
.   كايت  أاطرييي   

كاريطةري  هةية  بة هةمان  شصوة  رصز كردين  ثرسياركردنيش  هةر  وةك  لة سةرةوة  بامسان  كرد   
:لةسةر  أاطرييي ،  بؤ  منوونة  ئةطةر   ئةو  دوو ثرسيارة  خوارةوة  جارصكيان  بةو  شصوةية بكرصت   

 ئايا  تؤ  أازي   لة  حكووومةيت  هةرصمي   كوردستان   ؟
 ئايا  بري  ئةو  موضةيةي  وةري  دةطريت  بةشي  ذيانصكي  ئاسوودةت  دةكات  ؟  

:بة  ثصضةوانةي  سةرةوة  بكرصت  ،  واتة  بةو  شصوةية وة  جارصكي  تر    
 ئايا  بري  ئةو  موضةيةي  وةري  دةطريت  بةشي  ذيانصكي  ئاسوودةت  دةكات  ؟  

 ئايا  تؤ  أازي   لة  حكووومةيت  هةرصمي   كوردستان   ؟
يية  دةستمان  دةكةوصت طووماين  تصدا  نية  كة  ئةو  دوو  دةرئةجنامةي  لة  ئةجنامي  ئةو  دوو  أاطري  
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.جياواز  دةبصت   
 

هةروةك  لة سةرةوة  بامسان  كرد   ئةطةر  مةبةست   لة  أاطرييي  زانيين   أاي   خةلَك  بصت،  دةبصت 
 بة  ئةمانةتةوة  ثرسيارةكان دابرصذرصت  ؛  ئةطةر  نا  أاطرييي  جطة  لة  خؤ هةلَخةلةتاندن   هيض                             

ضؤنيةيت  ثرسيار  داِرشنت  دةكرص  سوود  لة ئةرشيفي  ئةو  ووآلتانة  بكرصت بؤ .  سووديكي تري  نيية
 كة ماوةيةكي  زؤرة  هةلَدةسنت  بة أاطرييي  و  ثرسياري  دارصذراويان  هةية  بؤ  زؤر  بابةت  ، بؤ                              

ك      منوونة  طةلصك  لة  ووالتاين  دونيا  ماوةيةكي  زؤرة  أاطرييي  لة  سةر هةندصك   مةسةلةي  وة                         
جيايي  دين  لة  دةولَةت  ، مايف  ضةك  هةلَطرتن ، ,   حوكمي  لة سصدارةدان  ، مايف   منالَ  لة باربردن              

بؤ  ئةو  ثرسيارانةش  كة          .    تاد  دةكةن  وة  دةكرص  سووديان  لص وةرطريصت             ..سياسةيت   دةولَةت       
ت  سوود  لة  داِرشتين  ئةو  ثرسيارانة         لةمةوثصش  نةكراون  و  قالبصكي  ئامادةكراويان  ين ية   دةكرص              

.   بكةين  كة هةن  و  هةولَ  بدةين  وةكو  ئةوان  دايانربصذن  كة ِراسيت  و  بصآليةنيان  تاقيكراوةتةوة            
                                                                                                         

كاريطةري  داِرشتين  ثرسيارةكان  لة  سةر  أاطرييي  دةكرصت  سامثلَةكاين  خةلَك  بكرصت  بؤ بينيين  
بة  دوو  بةش  ،  بةشصكي  سامثلَةكان  بة  شصوةيةك  ثرسياريان  لص  بكرصت  و  بةشي  دووةميش  لة  

جنامةكةش  سامثلَةكان   بةشصوةيةكي  تر  هةر  هةمان  ثرسياريان  لص بكرصت  و هةردوو  دةرئة
.     بةراوورد  بكرص   

  دواي  ئةوةي  ضاوثصكةوتنةكان   تةواو   دةبصت  و  هةموو  زانياريةكان   كؤدةكرصتةوة  دةبصت  دةست  
(Data weighting)  مةبةست  لة ِراستكردنةوةي                " ِراستكردنةوةي  زانياريةكان"   بكرصت  بة  
 ئةو  زانياريانةية  كة لة  أاطرييي  بةدةستمان  هصناوةن  و ضاكردين                     زانياريةكان   شيكردنةوةي        

ئةو  ِراستكردنةوةية  ثرؤسيجةيةكي  ئاماري ية   كة  بة هؤيةوة  ئةو                           .    كةم و كوِريةكانة       
نادروستيانة  ضاك دةكرصت  كة  لةوانةية  لة كايت  أاطرييي بصنة ثصش ؛ بؤ منوونة   ئةطةر هاتوو                           

  بةرزي  ئةوانةي  أايان  وةردةطريصت  تةمةنيان  لة يةك  نزيك بصت  ، ِرةطةزيان  يةك  بصت ِرصذةيةكي
ئةطةر  هاتوو  لةو        .      تاد  ..  . ،  نيشتةجصي  يةك  ناوضة بن  يان  وةآلمي  أاطرييةكةيان  نةداوةتةوة                 
طرييية  دةبصت  ضاك  بكرصت          سامثلَةي  وةري دةطريني   ِرصذةيةكي   بةرز  ثياوان  بن ،   ئةوة  ئةو  أا                      

بة  شصوةيةك   كة  لة  طةل  ِرصذةي  ِراسيت  ثياوان  لة كؤمةلَ دا  بطوجنصت  ئةطةر نا  أاطريييةكة  نا                                
دواي  ئةوةي  ئةو  ثرؤسةيةش  تةواو  دةبصت ،  نةك  هةر  دةرئةجنامي  أاطريييةكة                     .    دروست  دةبصت    

.                                    ووردةكاري تريش  دةكرص  رابطةصنرص  دةكرص   رابطةصنرصت  بةلكؤ  هةندصك    
 

  أاطةياندين  دةرئةجنامي  أاطريييةكان    -٦
كؤمةلَصك  ثرسياري  ستاندةر  هةية  كة  هةموو  رؤذنامةنووسصك  دةبصت  بيكات  ثصش  ئةوةي  

لة بةر  دوور و  درصذي   ئةو  باسة  تةهنا  من  لصرةدا  .  دةرئةجنامي  هةر   أاطريييةك  بآلوبكاتةوة
لةو  ثرسيارانة  بة  كوريت  ليست  دةكةم ،  بؤ ئةو  خوصنةرةي  دةيةوصت  زياتر  شارةزايي  هةندصك  

رؤذنامةنووس  دةبصت  ئةو  ثرسيارانة  خوارةوة  لةو  ] .   ٣[هةبصت   دةتوانصت  بطةرصتةوة  بؤ  
: ن  تاكو  تصطةيشتنصكي   ضاكي  هةبصت  لة  سةر  أاطريييةكة كةسانة  بكات  كة أاطرييي دةكة  

  كص  بة  أاطريييةكة هةلَساوة ؟-١
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  كص  مةسرةيف  أاطريييةكةي  كردووة  و  مةبةسيت  أاطريييةكة ضي ية ؟ -٢
  ضاوثصكةوتن  لةطةل  ضةند  كةس  كراوة ؟-٣
  ئةو خةلَكة  ضؤن  هةلَبذصردراون ؟-٤
طريييةكة ضيني ؟  ثرسيارةكاين  أا-٥  
  رصزكردين  ثرسيارةكان ضؤن بووة ؟ -٦
  كةي  أاطريييةكة  كراوة ؟-٧
) بة سةرداين ماآلن  ،  لة رصطةي  تةليفؤن ، لة رصطةي ثؤست (  أاطريييةكة  ضؤن  كراوة ؟  -٨  
  ِرصذةي  هةلَة  تيايدا  ضةندة ؟ -٩
١٠-....  

لصكي  تريش  رؤذنامةنووس  دةبصت  بطاتة  ئةو بروايةي دواي  هةموو  ئةو  ثرسيارانةي  سةروة  و  طة
.   كة ئةو  أاطريييةي  كراوة  دروستة  يان  نة  ،  شاياين  بآلوكردنةوةية  يان  نة   

 
ثصش ئةوةي  كؤتايي بةو  نووسينة  بصنم   دةمةوصت  ووشةيةكيش لة سةر  ئةو  أاطريييانةي  كة  لة                         

لة  أاطرييي  سةر .  ئةو  أاطريييانة  هيض  بةهايةكي  زانستيان  ين ية   سةر ئةنتةرنصت  دةكرصن  بلصم ،          
 ئةنتةرنصت  ئةو كةسةي  أاي  دةدات  خؤي   خؤي  دياري  دةكات  بؤ  دةنطدان  ،  واتة  خودي  ئةو                                   
كةسةي  أاي  دةدات  خؤي  بريار  دةدات  كة  بضصتة  سةر  ئةنتةرنصت  و  أاي  بدات  نةك  لة اليةن                                    

ةسصكةوة   يان  اليةنصكةوة  كة  هةلَدةستص  بة  جص بةجص كردين  أاطرييي  أاندةميانة  دياري  كرابصت                         ك
هةرةك  لة سةرةوة  بامسان كرد  مةرجي  سةرةكي  هةر  أاطرييةك   ئةوةية ،     ئةو  كةسةي  أاي                               .      

ئةو  قسةيةي  كردمان  ،  واتة  . دةدات  دةبصت  أاندةميانة  هةلَبذصردرصت  نةك  خؤي  خؤي  هةلَبذصرصت
 بص بةهايي  زانسيت ،   بؤ  ئةو  أاطريييانةش  ِراستة  كة  داوا  لة خةلَك  دةكةن  تةليفؤنيان  بؤ  بكةن          
ضونكة  لصرةش  ئةو  خةلَكة  ئازادة  لةوةي  تةليفؤن  بكات                  .  يان  أاي  خؤيان  بة  ثؤست  بنصرن                   

 بكات  يان  نة  ؛  بة ثصضةوانةي  ئةوةي  لة سةرةوة  بامسان كرد  ئةو                           يان  نة  أاي  خؤي  ثؤست           
ئةو  جؤرة  أاطريييانة        .  كةسةي  أاي  وةردةطريصت  دةبصت  هةلَبذصردرصت   نةك  خؤي  هةلَبذصرصت                 

                                                                           (Pseudo-polls) مضة أاطرييي   ني       ثصيان  دةلصن  
من  لصرةدا  كؤتايي   بةو  نووسينة  دصنم   هةرضةندة  دةشزامن  وةكو  ثصوست  لة  هةموو  اليةنةكاين 

ِراسيت يةكي  ئةو  بابةتة  زؤر دوور و درصذة  و  لة                                      .     ئةو  بابةتةم    نةكؤليتةوة        
  ( Mass Communication )        زؤربةي  زانكؤكاين جيهان  لة  بةشي  ذؤرناليزم و  كؤميونيكةيشن             

ئومصدةرام   لة داهاتوو  دا  لة  اليةن  ثسثؤراين  ئةو  بوارة                    .        وةك  كؤرسي  تايبةت  دةوترصتةوة        
                    .                         زؤرتر  طرنطي   بةو  مةسةلةية  بدرصت و  قسةو باسي  لةسةر بكرصت      

            
با  ئةو  ِراستيةش  بلصم ،   لة شؤصنصك دا  كة  رصز  لة  أاي  خةلَك  نةطريصت ؛  زانيين  أاي  خةلَك و                                    

لةطةل  ئةوةشدا  بؤ تةبليغايت دأوسيت  ئةو  حيزبانةي  لة               .    أاطرييي  كاريطةريةكي  زؤري  نابصت        
امةو  طؤظار و دةزطا  ِراطةياندنانةي  كة مةبةستيانة  أاي  خةلَك                  ئؤثؤزسيؤن  دان  و  بؤ  ئةو  روذن          
.                                                                                                بزانن  كارصكي  ضارةنووس سازة   

 عبدالرمحان  مولود  
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