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 پوخته 

زانياری )، كه  ئهم تو ژينهوەيه بهناونيش�����انی (ڕادەی پش�����تبهس�����تنی ڕۆژنامهنوس�����انه به تۆڕەكۆمه�يهتيهكان  وەك س�����هرچاوەی
) 95تو ژەران كاريان لهس�����هر كردوە، تو ژينهوەكه خۆی لهك ش�����هو ئامانج و بايهخ و س�����نوری تو ژينهوەو مش�����ته كهخۆی له (

ڕۆژنامهنوس��ی ش��اری س��ل مانی دا دەبين تهوە، ههروەها له  اليهنی مهيدانيش پ ك د ت و بهش��ی مهيدانيش خۆی لهچهندين خش��تهدا 
ەرئهنجام ك خراوەته ڕوو، وەدواتريش  بهڕس�����پاردەو پ ش�����نيار چهند خا/ ك خراوەته ڕوو، ك ش�����هی ئهم دەبين تهوەودواتر چهند د

تو ژينهوەيه بۆمهبهستی ئهوەيه بزانر ت تاچهند ڕۆژنامهنوسان پشت به تۆڕەكۆمه�يهتيهكان دەبهستن وەك سهرچاوەی زانياری 
ه تۆڕەكۆمهاليهتيهك���انی وەردەگرن بۆ ك���ارەكهي���ان چيه؟وە و زي���اتر ك���ام تۆڕەكۆمهاليهتيه بهك���ارد نن؟ وە ئهوس��������ودانهی كهل

جامی ئهم تو ژينهوەيهدا ههردوو تو ژەران گهيش��������تنه چهند  تارييهكان چين؟بۆيه له ئهن كاريگهرييه مهعريفی و ويژدانی و ڕەف
بروانامهی ب8  ئهنجام ك، وەك: زۆرترين ۆ ژەی بهش�داربوانی ڕۆژنامهنوس�ان وەك مش�تهی تو ژينهوە دەرچوی بهكالۆريۆس�ن و

كهمه لهوبوارەدا ، لهوڕ ژەيهی مشتی تو ژينهوە ههموی تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بهكارد نن زۆرترينيان تۆڕی كۆمه�يهتی فيسبوكه، 
زۆرترين سودەكانی تۆڕەكۆم8يهتيهكان بۆ بهدەسته نانی زانياری يه بهگشتی ، زۆرترين بهكاره نانی تۆرەكۆمه�يهتيهكان وەكو 

سانی پ ی دەگهن، هۆكاری راستگۆنهبون له سهرچاوە  ئا ستی ناوەندە، هۆكاری موتابهعهكردنی تۆرەكۆمه�يهتيهكان ئهوەيه بهئا
ب8وكردنهوەی زاني���اری و ههواڵ ئهوەيه كه بهن���اڕاس��������تی بالودەكهنهوە، هۆك���اری موت���ابهعهنهكردنی زاني���اری و ههواڵ له 

ن بهك��اره ن��انی ڕۆژن��امهنوس���������ان بۆ تۆڕەكۆمه�يهتيهك��ان بۆ بوارەكهو تۆڕەكۆمه�يهتيهك��ان ئهوەيه بهدواداچون كهمه، زۆرتري
 كاروپيشهكهيانه، رادەی متمانهبون به ناوەرۆكهكهی  ئاستی ناوەندە 

  الخالصة

هذا البحث الموسوم  (مدى إعتماد الصحفيين على شبكات التواصل اإلجتماعي كمصادر للمعلومات) الذي عملت عليها الباحثين، 
سليمانية،  ٩٥أهداف و أهمية وحدود البحث والتي تشكلت من أخذ النماذج من  تضمن مشاكل و صحفيين و صحفيات في مدينة ال

س�����تنتاجات والتوص�����يات كذلك تم مس�����ح ميداني والذي تم التعبير عنه على ش�����كل جداول، ثم الخروج بإعطاء بعض النقاط من اإل
ين على ش��بكات التواص��ل اإلجتماعي كمص��ادر للمعلومات، و ما هي يهدف هذا البحث معرفة مدى إعتماد الص��حفي والمقترحات. 

الش������بكة اإلجتماعية األكثر اس������تخداما؟ ماهي الفوائد المرجوة من هذه الش������بكات لممارس������ة الص������حافة؟ ماهي التأثيرات المعرفية 
حفيين الذين كانوا خريجي بكالوريوس والوجدانية والسلوكية؟ وفي النهاية تم وصول الباحثين الى النتائج اآلتية: اكبر نسبة من الص

حيث وجد بان الص�����حفيين ذوي الش�����هادات العليا قليلة جدا. وأظهر من خالل البحث ايض�����ا ان اكثر   %70.52والتي لم يتجاوز 
، وان اكثر %27.71ش��بكة مس��تخدمة من قبل الص��حفيين للحص��ول على المعلومات الص��حفية هي ش��بكة الفيس بوك والتي كانت 

. و وجد ايضا بأن اعلى %46.34ئدة من هذه الشبكة للصحفيين هي الحصول على المعلومات بصورة عامة والتي كانت نسبة الفا
وهي نسبة متوسطة. وتبين ايضا بان سبب متابعة الصحفيين  %50.52نسبة ألستخدام هذه الشبكات من قبل الصحفيين كانت فقط 

شبكات هي سهولة الوصول اليها والتي كان سبتها لهذه اِل شبكات هو نش�ر %46.80ت ن ، وسبب عدم وجود المصداقية لدى هذه ال
، واظهر بان س��بب قلة اس��تخدام هذه الش��بكات هو عدم وجود الرقابة والمتابعة لهذه %31.25المعلومات غير الموثوقة بها بنس��بة 

ه الشبكات من قبل الصحفيين للوصول ، واكبر نسبة ألستخدام هذ%20.68المصادر من قبل الجهات المعنية والتي كانت نسبتها 
، واخيرا تبين بأن مدى الثقة بمحتويات ش�بكات التواص�ل االجتماعي متوس�طة بنس�بة %22.22الى معلومات العمل الص�حفي هي 

71.57% .  
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Abstract 

This research, titled as The Extent of Journalists’ Reliability on Social Networking Websites 

as Information Source, includes the problems, objectives, significance and restrictions of 

researches and samples. The research sample is ٩٥ journalists in Sulaimaniah city. The 

research also includes practical part, which is comprised of many tables. Following that, 

some results have been shown. Subsequently, recommendations, suggestions and some 

points have been disclosed. A question of this research is to realize that to what extent 

journalists rely on the social networking websites as the source of information and which 

social networking website they utilize the most. Another purpose is that the researchers 

intend to find out what benefits journalists get from the social networking websites for their 

career. It is also an attempt to investigate what the academic, conscience-related and ethical 

impacts are. Therefore, subsequent to conducting the research both researchers reached 

several consequences such as, most of participants as journalists for research samples are 

B.A graduates, and there is a shortage of higher education certificate holders for that. All 

participants of a research sample use social networking websites, and most of them use 

Facebook. Most of the social websites benefits are generally to get information. The high 

usage of the social networking websites as the source of information is moderate. The factor 

behind sticking to the social networking websites is that they can reach them easily. 

Publishing false information lies behind dishonesty in publishing information and news. 

People do not search for information and news in the social networking websites because 

there is not enough follow-up. The high range of journalists’ social website use is due to their 

area and career rather than other purposes. The extent of trusting the content of the social 

networking websites topics is moderate.  

  

 پ�شهكی 

ی يهك ك له زانياری ئهو كهرەس��ه خاوەی كه رۆژنامهنوس��ان بهدوايدا دەگهڕ ن وههو/ی بۆ دەدەن تابهدەس��تی ب نن، دواتريش لهڕ 
ژانهرە ڕۆژنامهوانيهكانهوە بۆ خو نهرەكانی دەخهنه ڕوو، ب گومان ئهمهش دوای ههو/ كی زۆرو هيالكبون كی زۆر، لهڕ ی ئهم 
كارەوە كه پ ی دەوتر ن ڕۆژنامهوانی، ب گومان ئامرازەكانی گهياندن به پ ی ت پهڕبونی س��������هردەمهكان گۆڕانكاری گهورەيان 

ين و بيستن و بينينهوە بۆ ئهم سهردەمهی ئ ستتا كهتۆڕەكۆمه�يهتيهكانه و خه/ك كی زۆر سهرقا/ی ئهو بهسهردا هاتووە ههرلهنوس
تۆڕانهن  وزۆرله كاتهكانی تاكی داگيركردووە، ب گومان ڕۆژنامهنوس�����يش بهدەر نيه لهوەو ئهويش وەك تاك كی ئاس�����ايی و وەك 

ك ك بۆ كاتبهس���هربردن و لهههمان كاتيش���دا وەك ڕۆژنامهنوس بۆ ڕۆژنامهنوس���يش ئهوتۆڕانهبهكارد ن ت، لهوانهش���ه وەك ههر تا
كارەكهی و بهدەس���تكهوتنی زانياری پش���تی پ ببهس���ت ت، ئ س���تا ئ مهلهمس���هردەمهدا ههرتاك ك لهژيانيڕۆژانهيدا و لهڕ ی ئام ر كی 

و نهی بگر ت وە ياخود  پ شكهوتوی وەك موبايلی زيرەك بهدەستيهوە و كات ك به رش دا دەڕوات ههر شت ك سهرنجی ڕابك ش ت
ههر دات��ايهك ي��ان زاني��ارييهكی الب ��ت  و لهتۆڕەك��ان و له ههژم��اری خۆی ب8وی بك��اتهوە، كهئهمهش ه��او�تی ڕۆژن��امهنوس 
دەگر تهوە و لهوانهش�����ه ئهو زانيارييه يان ئهو و نهيه بب ته كهرەس�����هيهكی زۆر گرنگ بۆ ڕۆژنامهنوس�����ان ، ههر بۆيه ئهم بابهته 

بهش پ كد ت، بهش�������ی  هنجامدانی تو ژينهوەيهك بۆ ههردوو تو ژەران  ئهنجامی بدەن ، ئهم تو ژينهوەيهله س�������iبووە بيرۆكهی ئ
مانج و گرنگی و س��������نوری تو ژينهوەو مش��������تهو كۆمه/ی تو ژينهوەو  ئا يهكهم له چوارچ وەی تو ژينهوە كه خۆی له ك ش��������هو 

iيارييهكانی پ تا خس��������تنه ڕووی  كۆدەكر تهوە، بهش��������ی دووەم ئهوئامرازەی كه زان كه خۆی له اليهنی تيۆری دا دەبين تهوە وا
بيردۆزەی پشت پ بهستراوو زانانياريو ڕۆژنامهنوسه، بهشی س يهميش خستنه ڕووی ئهنجامهكانه دواتريش دەرەنجام و پ شنيارو 

 ڕاسپاردە دەخر ته ڕوو.
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  بهشی يهكهم: 

  چوارچ�وەی تو�ژينهوە

 

 ك�شهی تو�ژينهوە:

له بهتا/يهوە نايهت، ههتا به بهتا/يش كۆتايی نهيهت، ئهو تايبهتمهندييه س��������هرەكييهی تو ژينهوەی زانس��������تی  بيرۆكهی تو ژينهوە
جيادەكاتهوە بونی ك ش���هی گرنگ ودياريكراوە وپ ويس���تی به تو ژەر كه تا دراس���هی بكات و اليهنهكانی ش���يبكاتهوەو تا بتوانر ت 

  ١چارەسهری بۆ بدۆزر تهوە

دنكارانه به رە ههردوو تو ژەران ههس��ت بهبونی ك ش��هيهك دەكهن ئهويش زانينی ڕادەی پش��تبهس��تنی ڕاگهيانلهم تو ژينهوەيهدا ديا
 تۆڕەكۆمه�يهتيهكان وەك سهرچاوەی  زانياری بۆيه لهچهند پرسياريكدا دەيخهنه ڕوو:

 اچهند ڕاگهياندنكاران پشت بهتۆڕەكۆمه�يهتيهكان دەبهستن؟بۆچی؟ت-١

 كام تۆڕی كۆمه�يهتی بهكارد نن؟ڕاگهياندنكاران زياتر -٢

 اريگهرييه مهعريفی و وجدانی و رەفتارييهكانی سهر ڕاگهياندنكاران چين؟ك-٣

 ی زانياری وەريدەگرن ل ی چيه؟رچاوهك سههو سودانهی وهئ -٤

 

 ئامانجی تو�ژينهوە:

 ەبين تهوە:ن خۆی لهچهند ئامانج كدا دئهم تو ژينهوەيه ئامانجی خۆی ههيه بۆيه تو ژەران بهپ ويستيان زانيوە ئهنجامی بدە

 انينی  ڕادەی پشت بهستن بهتۆڕەكۆمه�يهتيهكان و هۆكارەكهشی.ز-١

 انينی ڕادەی بهكاره نانی تۆڕەكۆمه�يهتيهكان لهاليهن ڕۆژنامهنوسانهوە.ز-٢

 انينی ڕادەی كاريگهرييه مهعريفی و وجدانی و رەفتارييهكانی سهر ڕاگهياندنكاران. ز-٣

 ی زانياری وەريدەگرن ل ی. رچاوهك سهی ڕادەی ئهو سودانهی وهزانين -٤

 

 گرنگی تو�ژينهوە:

ههمو تو ژينهوەيهك ئ��ام��انجی ههيه ت��ا بهه��ای زانس��������تی ههب ��ت ،مهبهس���������ت له تو ژينهوە هۆك��ار كه وا له تو ژەر دەك��ات ئهو 
، ئهم ٢بهچی بگات؟ تو ژينهوەيه دەكات؟ئهيهوێتو ژينهوەيه بكات، ئامانجی ههر تو ژينهوەيهك ڕونكردنهوەی بۆچی تو ژەر ئهو 

 تو ژينهوەيه گرنگه كه خۆی لهچهند گرنگيهكدا دەبين تهوە:

 رنگه بۆ ڕاگهياندنكاران بۆ پشت بهستنيان به تۆرەكۆمه�يهتيهكان و وەرگرتنی زانياری گ-١

                                                             
   ٣١،القاهرة،ال ٢٠٠٦، ٣محمد منJK حجاب، أساس>ات الDحوث االعالم>ة واالجتماع>ة، دار الفجر ل567 والتوز2ــــع، ط  ١

  . ٣٩محمد منJK حجاب، سXرچاوەی پSشوو، ال٢
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 ت و دەدر تهوە به وەرگر.  هكاردرنگه بۆ كۆمهڵ لهبهر ئهوەی دواجار ئهوزانياريانهی وەردەگير ن لهژانهر كدا بگ-٢

زانس�����تيهوە: لهبهر ئهوەی تو ژينهوەيهكی زانس�����تيهو بۆ خودی رۆژنامهنوس�����انه و بۆ ناوەند كی گرنگی وەك  گرنگه لهڕووی-٣
 زانكۆيه. 

 كۆمهڵ و مشتهی تو�ژينهوە:

رميی ی ئامار كی فهوهر ئهبهانيدا، (لهندنهكانی ش��اری س��ل منووس��انی دەزگا ڕاگهياكۆمه/ی ئهم تو ژينهوەيه بريتيی يه له رۆژنامه
كان، كترۆنيهلهئه فزيۆن و سايتهلهو گۆڤار و راديۆ و ته كانی رۆژنامهزگا ميدياييهموو دهههنووسان، لهی رۆژنامهبۆ ژماره نييه
بن)، نووس ئهرۆژنامه ٢٠٠٠ی زيكهنكه موويانكۆی ههنووس، لهرۆژنامه ١٠٠ به فۆرم دراوه كی س��������ادهمهرهی ههش�������� وهبه

نووس����انی كوردس����تان نكای رۆژنامهس����هنها پش����ت بهتهتوانرا بهنه نديكا تۆمار نيه،س����هنووس���� ك ناوی لهموو رۆژنامههه (چونكه
س����يان كه ١٠٠ كهنووس����هرۆژنامه ٢٠٠٠كۆی /كو لهگيراون بهوەرنه مش����ته ههموويان به س����تر ت)، لهبهر زۆری ژمارەيانببه
 ٩٥نها ته ش��������كردووهفۆرميان دابه١٠٠ران تو ژه كه وهڕووی پراكتيكيه�م لهموويان، بهی كۆی هه٢٠% كاتهئه رگيراوه كهوه

يانيان تهكهپ نج فۆرمه ركردن گونجاو بوون،س���������هو بۆ ئيش له وهتهڕاوهواوی بۆ گهتهفۆرميان به ف بوون و لهی تريان س��������
 . وهتهڕاونهگهشيان نهدوواني

  ميتودی تو�ژينهوە: 

ميتودی ئهم تو ژينهوەيه وەس��������فی يه لهجۆری  ٣ڕ باز كی ل كۆ/ينهوەی زانس��������تيه بۆ باروڕەوش��������ی بوارە جياجياكانی كۆمه/گه 
نكه تيايدا ڕای ڕوپ وی، لهبهرئهوەی ئهم ميتودە باش������ترين ميتودە بهكاربه نر ت بۆ ئهم تو ژينهوەيه و ه نانهدی ئامانجهكانی، چو

 رۆژنامهنوسان وەردەگير ت واتا ڕوپ وييه.لهاليهن وە�مدەرەوەكان

 ئامرازی تو�ژينهوە:

سروشتی تو ژينهوە و بهكاره نانی ميتودی تو ژينهوە تو ژەران پشتيان به بهكاره نانی فۆرمی راپرسی بهستوە وەك ئامراز كی 
 ٤ه/ ك پرسيار لهخۆدەگر ت و وە�م دەدر تهوە لهاليهن وە�مدەرەوەكان"كۆكردنهوەی زانياری كه بريتی يه له "فۆرم ك كه كۆم

ۆ ئ��امرازی بهك��اره نراوی ئهم تو ژينهوەيه بريتی يه له دروس��������تكردنی فۆرمی ڕاپرس��������ی لهبهر ئهوەی ب��اش��������ترين ئ��امرازە ب
خۆی له چهند اليهنی تيۆری، كهكۆكردنهوەی زانيارييهكان و ه نانهدی ئامانجهكان   به س��ود وەرگرتن له تو ژينهوەی پ ش��وو وە 

 پرسيارر كدا دەبين تهوە.

 سنوری تو�ژينهوە:  

 سنوری تو ژينهوە ههنگاو كی گرنگه له ئهنجامدانی تو ژينهوە دا كهخۆی له چهند سنور كدا دەبين تهوە:

  ٢٠١٨-٥- ١٥بۆ  -٢-١٥سنوری كات: له -١

 اری سل مانی.شسنوری شو ن: بريتی يه له -٢

  رگيراون) وه كی سادهمهرهكی ههيهش وهنووسان. (بهنوری مرۆيی: بريتی يه له رۆژنامهس -٣

  

 

                                                             
، میتۆدی  ٣ وكراوەی چوارچرا،سل_ما[\ سابJK بۆ�ا[\

a
bcی چاپ وXخان ، fgسiوەی زاXنjklmكوردستان،–ت olرX٨٥،ال ٢٠١٦ه . 

ـــع، اسال>ب الDحث العلt o\ م>دان العلوم االدار2ة، محفوظ جودة،٤  والتوز2ـ  . ١٣٧،ص١٩٩٧ االردن،-عمان دار زهران ل567
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 راستگۆيی تو�ژينهوە:

بهردەس����تی  تهقۆناغی دوای دروس����تكردنی فۆرمی ڕاپرس����ی و دواتر ئهو فۆرمه خراوهراس����تگۆيی ئهم تو ژينهوەيه بريتی يه له
كۆی گش��������تی له.كه٥پس��������پۆڕانی بوارەكه تابيبينن و ت بيينيهكانيان بخهنه ڕوو، به ت بينيهكانيان س��������وود به تو ژينهوەكه بگهيهنن 

 .بووهيان الريان ل ی نه ٩٥ۆڕان %الی پسپران لهكانی تو ژهخا/ه

 

 چهمكهكانی تو�ژينهوە:

 دا دەكات ڕۆژنامهنوس: ئهو كهس������هيه كه زانياری پهيدادەكات و لهڕ ی هونهر كهوەو له ڕ ی دەزگای ڕاگهيانهكهيهوە كهكاری ت
 ب8وی دەكاتهوە.  

 ن تهوە بهكاردەه نر ت.تۆڕی كۆمه�يهتی: ههمو ئهو تۆڕەكۆمه�يهتيانهن كه لهڕ ی بونی ه qی ئينتهر

ك له س��������هرچاوەی زانياری: بريتين لهو س��������هرچاوانهی كه دەبنه ج ی وەرگرتنی زانياری بۆ كاری ڕۆژنامهوانی و لهڕيی يهك 
 ژانهرەكانی ڕۆژنامهوانيهوە ب8ودەكر تهوە.

 

 م: اليهنی تيۆری شی دووهبه

 تيۆری پشتبهستن به هۆكانی ڕاگهياندن:

ياری:بۆچی جهماوەر موتابعهی ئهم تيۆرييه ههوڵ دەدا ياو جهماوەر بگات، جهغت لهس��������هر پرس�������� ندی ن وان ميد ت له پهيوە
ڕاگهياندن دەكات بۆ ه نانهدی ئامانجه؟ئهم بيردۆزەيه ههوڵ دەدات بۆ تاقيكردنهوەی پهيوەندی ن وان بهشه بچوكهكان وگهورەكان 

هر رۆش��نايی پهيوەندی ن وان رەگهزەكانی س��يتم  بهگش��تی، وە له س��يس��تمی كۆمه�يهتيدا بۆت گهيش��تن له ڕەفتاری ههموبهش�� ك لهب
لهبهر ئهوەی ڕاگهياندن بهش��� كه لهو س���يس���تمه كۆمه�يهتيه ئهم بيردۆزەيه له ڕووی ئهو پهيوەندييهوە س���هيری دەكات كه تاكهكان 

 .٦لهگهڵ ڕاگهياندن دروستی دەكهن

 :٧ئهم تيۆرييه لهسهر دوو بنهمايه

ئامانجهكانيان بهدی ب نن دەب ت پش���ت به و س���هرمايانه ببهس���تن كه له  ن و كۆمه/هكان و ڕ كخراوەكانئامانج: بۆئهوەی تاكهكا -١
 ژ ردەستی تاكهكان و كۆمه/هكان و ڕ كخراوەكاندان و پ چهوانهكهشی ڕاسته.

  وەش ههن:) جۆر سهرچا٣اكهكان و ڕ كخراوەكان ههوڵ دەدەن بۆ سهرچاوەی جياواز كه ئامانجهكانيان د ن تهدی، كه (ت -٢

  *كۆكردنهوەی زانياری:رۆژنامهنوس ئهوزانيارييانه كۆدەكاتهوە كه پ ويسته بيزان ت. 

  وە.*ڕ كخستنی زانياری:ڕ كخستن و چاككردنی زانيارييهكان كه بهدەستی ه ناوە بۆئهوەی بهش وەيهكی باش ب8وی بكاته

                                                             
د.عومXر رەمXزان، پرۆف{سۆری ڵ گهله زانكۆی سXالحXدین ،تXلXف�jۆن،�5�X ڕا�X|اندن پرۆف{سۆری |ارjدەدەر، د. حب>ب مال هللا ابراه>م،٥ 

. |اندن، رۆژنامه�5 را�ه�هر، مامۆستا لهها م. �ام�ل عومهروە، هه|ارjدەدەر، �5�X ڕا�X|اندن، ڕۆژنامX، زانكۆی سل_ما[\    ، زانكۆی سل_ما[\

٦  ،  ٣٠١،ص ٢٠١٠القاهرة،نظ�2ات االتصال، محمد منJK حجاب، دار الفجر لل567

\ الس>د، دار الم�2ة للبنان>ة، ط  ٧ J٣١٤، القاهرة، ص ٢٠١٤، ١١االتصال ونظ�2اته المعا�ة ،حسن عماد م�اوى، ل>� حس� 
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  *ب8وكردنهوەی زانيارييهكه بهسهر جهماوەر كه دياريكراو نيه.

 : ٨هستنی ئا/وگۆری ن وان تاكهكان و ڕاگهياندن خۆی له چهند ئامانج كدا دەبين تهوەپشت ب

  گهيشتن: زانينی خود لهڕ ی ف ربون و بهدەسته نانی ئهزمونهكان ،ت-١

 ك وەكو بڕياردان لهسهر شت كڕين  يان چی لهبهردەكهيت؟يا ئاراستهی كارل كردن وەكو: چۆن ئاراستهی كارئاراستهكردن:-٢
 مامه/ه لهگهل هه/ويستی قورسدا دەكهيت. 

 اندا.يركردنی تهلهفزيۆن لهگهڵ ئهندامانی خ زاتبهسهربردن:وەكو پشودان و سهك -٣

 :٩ندنكاريگهرييهكانی پشتبهستن به ڕاگهيا

  cognitive effectsكاريگهری زانين -١

هيهكی  تيا ت، ناڕوونی ڕوودەدات : ك ش��������هيهكه له نهبونی زانياری يان زانيارييهك كه ملمالنیَ ودژبambiguityناڕوونی  -أ
بۆ  هكات ك خه/ك زانياری تهواوی النهب ت لهس��������هر ڕوداوەكان و نازانن هۆكارەكهی چيه وبۆيه ڕاگهياندن تاكه س��������هرچاوەي

 بهدەسته نانی زانياری.  

بهت: ڕاگهياندن ڕۆڵ دەبين ت له ڕ كخستنی بابهتهكاندا بۆ ئهو جهماوەرەی كه پشت دەبهست ت به ڕاگهياندن بۆ ڕ كخستنی با -ب
 بابهته ديارەكان له ن و بڕ كی زۆر بابهتدا.  

دەكهن ومهبهس��������تيانه بيپار زن، وەكو: ئازادی، : كۆمه/ ك بيروباوەڕە كه تاكهكانی كۆمه/ ك بهش��������داری تيادا valuesبهها  -ج
 .١٠ل بوردەيی، يهكسانی

  affective effectsكاريگهری وجدانی : -٢

ۆز، زۆری بهريهككهوتنی توندوتيژی له ڕاگهياندندا دەب تههۆی ههس��������تكردن به ب ئاگايی كات كيش ڕووداوی كهمبونهوەی س��������-أ
ی ينهوەكان س��������هلماندويانه كاريگهری دەرهاويش��������تهلهئهنجامی بينينڕاس��������تی ڕودەدات حهزی نيه يارمهتی خه/ك بدات، تو ژ

 توندوتيژی ڕاگهياندندا دەب تههۆی فتوری سۆزداری. 

: كات ك ڕاگهياندن پ كدادانی دەب ت لهگهڵ توندوتيژی و رووداوەكان و كوش������تنهكاندا، ههس������تی ترس الی وكiترس و د/هڕا -ب
 بينهر دەخولق ن ت 

 كردنهوەی رۆحی مهعنهوييه الی هاو�تی. اريگهرييه وجدانيهكانی ڕاگهياندن بهرزپشتگيری مهعنهوی، لهك-ج

  behavioral effectsكاريگهری رەفتاری: -٣

ام��دانی ك��ار كه لهئهنج��امی بهريهككهوتنی ڕاگهي��ان��دنهوە لهاليهن ت��اك بۆيه ئهمه يهك دەگر تهوە لهگهڵ زۆر له چ��االكی: ئهنج��-أ
تی، به�م ن ژن و پياوو يان نهه ش��تنی جگهرەك ش��ان ئهمانه بهريهككهوتنن بۆ س��ودی كۆمه�يهههلو س��تهكانی وەك يهكس��انی ن وا

 بۆ زيانی كۆمه�يهتيش وەكو ت وەگالن له كار ك دژی كۆمهڵ.

                                                             
 ٨ JK٣٠٣،صحجاب نظ�2ات االتصال ، محمد من   

\ الس>د، ص  االتصال ونظ�2اته المعا�ة، حسن عماد م�اوى، ٩ J٣٢٩ص  -ص  ٣٢٦ل>� حس�  

    ٢٠٣ت االعالم واتجاهات التاثJK ، محمد عDدالحم>د ، عالم ال�تب ، القاهرة ، ص نظ�2ا١٠ 
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ناچاالك: تاك ناچاالك دەكات وەكو بهش���دارينهكردن لهوش���تانهی كه س���ودی ههيه بۆ كۆمهڵ ئهمهش له ئهنجامی زيادەڕۆيی له -ب
  .١١نی ڕاگهياندن ڕوودەدات  والهتاك دەكات بهشدار نهب ت وتوشی نائوم دی ب تڕوما/كرد

 

 تۆڕەكۆمه*يهتيهكان: 

ههردوو تو ژەران (بويد  و ئيليس����ۆن) پ يان وايه بريتی يی لهو خزمهتگوزارييانهی كه لهس����هر تۆڕەكانی جا/جا/ۆكهدا ههيه، كه 
دروستبكات، له ڕ ی سيستم كی دياريكراوەوە وەدەتوانن ليست ك دان ن بۆ ههل دەدات بهتاكهكان كهس تيكی گشتی يا لهگشتی نزيك 

 .١٢ئهوانهی حهز به بهشداربون له پهيوەنديدا دەكهن

 : ١٣لهئهنجامی ئهوپ شكهوتنهی بهخۆيهوەی ديوە تو ژەران باسی دەكهن ئهم ڕگهزانهی تيادەبينن

 بونی دۆسيهی كهسی بهبونی پرۆفايل-١

 پ گهيشتن يا بهنوسين يادەنگی يا و نه.ههمهجۆری له ڕ گای -٢

 ونی ڕ گای ههمهجۆر بۆ بهستنهوەی بهكاره نهران لهسهر بونی زانياری كهسی.ب-٣

 ونی فرەيی توانا لهوتۆڕانهدا لهڕ ی تايبهتمهندی تايبهتهوە.  ب-٤

 

 سهرچاوەی زانياری:

ياری كهبه ئينگليزييهكهی  يان و به عهربييهكهی المعلومات   informationزان يارمهت ياری بهخه/كی  ندنی زان تا گهيا د ت، وا
، كۆمه/ ك  journalism informationدەدات لهدەوروبهريان بگهن لهڕ ی ئامرازەكانی ڕاگهياندنهوە، زانياری رۆژنامهوانی 

تدا دەس��������تهكهو ت ی  بهپ ی .ههروەها  زانيار١٤زانياری جۆربهجۆرە لهر ی هۆكانی راگهياندنهوە ب8ودەب تهوە ولهكاتی پ ويس��������
ياس����ای مافی دەس����تكهوتنی زانياری كهله پهرلهمانی كوردس����تان  ٢٠٠٧ی س����ا/ی  ٣٥ماددەی يهكهم برگهی ههش����تهم له ياس����ای 

دەرچووە داتای زارەكی يان نوس��������راو يان تۆماركراو يان ئامار يان به/گهنامهی نوس��������راو يان و نهگيراو يان تۆماركراو يان 
نگى الرۆس: ئهو ههواڵ و بهدواداچونانهيه دەب ته رهه. فه١٥هههر ش����� وەيهك ر گهيهكی دیهه/گيراو بهش����� وەی ئهلهكترۆنی يان ب

.به�م زانياری ڕۆژنامهنوس��ی ئهو زانيارييهيه كهله ڕ ی يهك ك له دەزگاكانی ١٦هۆيدەرخس��تنی راس��تيهكان ورونكردنهوەی ش��تهكان
لهبۆچونی ئهوكهسانه پ كد ت كهدەيگوازنهوە چ ههواِلساز  ڕاگهياندنهوە ب8و دەب تهوە پرۆسهيهكی هۆشياری بهئامانج و مهبهسته

، ئهوزانياريانه مافی هاو�تيانه بيزان ت چونكه پهيوەندی بههاو�تيانهوە ههيه ،ههروەها بۆ ١٧يا پهيامن ر يا ئامادەكاری بهرنامه 
وەك نيكسۆن، دوای جو�ندنی چاود ريكردنی دەسه�تهوبۆيه زۆرجار بۆتههۆی البردن و دوورخستنهوەی ههند ك سهرۆكهكان 

                                                             
  ٣٢٩حسن عماد م�اوى، ص  ١١

� الصحافة الفلسطي7>ة للش�Dات التواصل االجت�ا�� واالشDاعات المتحققة ، فالح سالمة حسن ، القاهرة  ، ١٢ 
\t ٥٩، ال  ٢٠١٥استخدام القائم �االتصال 

 ٦١ال هXمان سXرچاوە  ١٣

 را�X|اندن ، ١٤
¢

 ٣٥٨، ٣٣٣،ال ٢٠٠٤جXمال عDدول،  فXرهXن£

  ١١|اسای ماX� \tدەسته¤نا[\ زان�اری ژمارە ١٥
a

اق     –هXرol كوردستان ٢٠١٣ی سا¦ JK̈ع 

 ١٧ال  د.عاطف عد©� العب>د، مدخل ا© االتصال والراى العام، ١٦

١٧ JK٤٠٥ظم المحنة ، الانماط ، د.فالح �ا-نظ�2ات–االف�ار –علم االتصال �الجماه 
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ڕيگشتی لهسهريان، بۆيه ئهوزانياريانه لهاليهن دەسه�تهوە ههو/ی شاردنهوەی دەدر ت به�م رۆژنامهنوسان وەك ئهركی خۆيان 
  .١٨ئهوزانياريانه دەدەن بهجهماوەر

س ههركهس كه كهلهبواری له مادەی يهكهم بڕگهی پ نجهم  ڕۆژنامهنو ٢٠٠٧ی  ٣٥رۆژنامهنوسيش بهپ ی ياسای رۆژنامهوانی 
، لهڕ ی ك��ارەكهيهوە كه ڕۆژن��امهوانيه بريتی يه له، رۆژن��امه,وانی  ١٩رۆژن��امهگهري��دا لهههر كهن��ا/ كی ڕاگهي��ان��دن��دا ك��ار بك��ات

journalism    كردنهوەی به ئامراز كی��������تنهوەی وئامادەكردنی و پهخش��������بريتی يه له كۆكردنهوەی ههواڵ و زانياری وداڕش
  . ٢٠نراوبينراوبيستراووخو 

 

  م: اليهنی پراكتيكیشی س�يهبه

 وە�می مشته به پ ی توخم: -١

iتهكهدا دەردەكهو ت كه ڕ ژەی ن ر زياترە له ڕ ژەی م����اييه چونكه دەزگاكانی ڕاگهياندن زۆرترين له وە�می خش����ئهمهش ئاس ،
 ) دا ديارە.١ڕ ژەی ن رە، وەك له خشتهی (

 

 )١خشتهی (

 وە*می مشته بهپ�ی توخم

 

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  رەگهز

 يهكهم  ٧٣٫٦٨  ٧٠  ن ر

iدووەم  ٢٦٫٣١  ٢٥  م 

   ٩٩٫٩٩  ٩٥  كۆ

 

 هپ ی تهمهن: بوە�می مشتهی تو ژينهوە  -٢

  ئهمهش تهمهن كی گونجاوە. ٢٩٫٤٧ ژەی ) يه، به ڕ٣٠- ٢٦بهپ ی وە�می مشتهی تو ژينهوە زۆرترين ڕ ژە له ن وان  تهمهنی (

  

  

  

                                                             
 ٣٣٢ح�2ة االعالم والقانون ،د.ماجد راغب الحلو ، المعار2ف االسكندر2ة ، ال ١٨

   . |اسای رۆژنامXگXری لX كوردستان ٢٠٠٧ی سا¦a  ٣٥|اسای ١٩ 

2دى ،�حث العلo القانو[\ ، ال  ٢٠ ®K٨٨ح�2ة الصحافة ، احمد ال 
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 )٢خشتهی (

 وە*می مشته بهپ�ی تو�ژينهوە بهپ�ی تهمهن

 

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  تهمهن

 س يهم  ٢١٫٠٥  ٢٠  ٢٥ – ٢٠

 يهكهم  ٢٩٫٤٧  ٢٨  ٣٠ – ٢٦

 دووەم  ٢٦٫٣١  ٢٥  ٣٥ – ٣١

 چوارەم  ١٠٫٥٢  ١٠  ٤٠ – ٣٦

 شهشهم  ٤٫٢١  ٤  ٤٥ – ٤١

 پ نجهم  ٨٫٤٢  ٨  ٥٠ – ٤٦

   ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 

 وە�می مشتهی تو ژينهوە به پ ی بروانامهی خو ندن:   -٣

يان، زۆرترين ڕ ژە بهكالۆريۆس ە به ڕ ژەی (  كان نامه ) ، كهمترين ڕ ژە كه ٧٠٫٥٢وە�ممی مش��������تهی تو ژينهوە بهپ ی بروا
رو دكتۆرا بهڕ ژەی ه ناب تيان خو ندنی با�يه، ئهمهش ج ی قس��هكردنه لهس��هری بۆچی كهمترين بروانامه ی خو ندنی با� ماس��ته

  ) دايه.٣) بونيان ههيه لهدەزگاكانی راگهياندندا، زانياری زياتر له خشتهی (٤٫٢١(

 )٣خشتهی (

  وە*می مشته بهپ�ی بروانامهكانيان

 

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  پلهی خو�ندن

 دووەم  ١٦٫٨٤  ١٦  بنهرەتی وئامادەيی

 س يهم  ٤٫٢١  ٤  دبلۆم

 يهكهم  ٧٠٫٥٢  ٦٧  بكالۆريۆس

 چوارەم  ٠  ٠  دبلۆمی با�

 س يهم  ٤٫٢١  ٤  ماستهر

 س يهم  ٤٫٢١  ٤  دكتۆرا

   ٩٩٫٩٩  ٩٥  كۆ
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 وە�می مشتهی تو ژينهوە بهپ ی سا�ی خزمهت:-٤

) س������ا/ه به ڕ ژەی ٥-١بهپ ی وە�می مش������تهی تو ژينهوە ديارە كه زۆرترين ڕ ژە بۆ رۆژنامهنوس������ان بهپ ی س������ا/ی خزمهت (
س�����ا�نی خزمهتهكانی تر كهمه، پش�����ت بهتۆرەكۆمه�يهتيهكان دەبهس�����تن بۆ دەس�����تكهوتنی زانياری و )، بهبهراوورد به  ٤٢٫١٠(

 ) دايه.٤بهكاره نانی لهكاری رۆژنامهنوسياندا، زانياری زياتر له خشتهی (

 )٤خشتهی (

  وەالمی مشتهی تو�ژينهوە بهپ�ی سا4ی خزمهت

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  سا4ی خزمهت

 يهكهم  ٤٢٫١٠  ٤٠  ٥ – ١

 س يهم  ١٦٫٨٤  ١٦  ١٠ – ٦

 دووەم  ٣٣٫٦٨  ٣٢  ١٥ – ١١

 چوارەم  ٧٫٣٦  ٧  ٢٠ – ١٦

 پ نجهم  ٠  ٠  ٢٥ – ٢١

   ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 

 تۆڕە كۆمه�يهتيهكان بهكارد نيت:      -٥

 )٥خشتهی (

  وەالمی مشتهی تو�ژينهوە بۆ بهكاره�نانی تۆرەكۆمه*يهتيهكان

 

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  بهكاره�نان

i/يهكهم  ١٠٠  ٩٥  به 

 دووەم  ٠  ٠  نهخ ر

   ١٠٠  ٩٥  كۆ

 

 وە�می مشتهی تو ژينهوە بهپ ی ماوەی سا/ی بهكاره نانی: -٦

، ئهمهش ماوەيهكی ٧٠٫٥٢يه  بهڕ ژەی   ٦ – ٤بهپ ی وە�می مش���تهی تو ژينهوە دەركهوتووە كه زۆرترين س���ا/ی بهكاره نان  
  ) دا ديارە.٦تۆرەكۆمهاليهتيهكان بهكارد نن، وەك لهخشتهی (زۆرە تيايدا رۆژنامهنوسان 
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 )٦خشتهی (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە بهپ�ی ماوە ی سالی بهكاره�نان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  ساڵ

 س يهم  ٨٫٤٢  ٨  ٣ - ١

 يهكهم  ٧٠٫٥٢  ٦٧  ٦ - ٤

 دووەم  ١٢٫٦٣  ١٢  ٩ - ٧

 س يهم  ٨٫٤٢  ٨  رەو سهربه – ١٠

  ٩٩٫٩٩  ٩٥  كۆ

 وە�می مشتهی تو ژينهوە بهپ ی بهكاره نای تۆرەكان به پ ی كاتژم ر: -٧

، ئهمهش م��اوەيهكی گونج��اوە بۆ ٤٢٫١٠ك��اژ رە بهڕ ژەی   ٤-٣بهپ ی وە�می مش��������تهی تو ژينهوە، زۆرترين  ڕ ژەی وە�م 
بهكاره نانی بۆ كارە رۆژنامهنوسيهكهی، تهماشاكردنی تۆرەكۆمه�يهتيهكان و گهران بهدوای زانياری و بابهتی سهرنراك شدا بۆ 

 ) دايه.٧زانياری زياتر له خشتهی (

 )٧خشتهی (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە  بهپ�ی كاژ�ری بهكاره�ن

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  كاتژم�ر

 دووەم  ٣٣٫٦٨  ٣٢  ٢ - ١

 يهكهم  ٤٢٫١٠  ٤٠  ٤- ٣

 س يهم  ٢١٫٠٥  ٢٠  ٦ - ٥

 چوارەم  ٣٫١٥  ٣  و سهربهرە – ٧

   ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 زياتر له كوێ بهكاريد نی:  -٨

، ئهمهش ئاس����اييه زۆرترين زانياری له خش����تهی ٥١٫٥٧بهپ ی وە�می مش����تهی تو ژينهوە زۆرترين  ڕ ژە  ما/هوەيه به ڕ ژەی 
  ) دايه.٨(
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 )٨خشتهی  (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە بهپ�ی شو�نی بهكاره�نان تۆرەكۆمه*يهتيهكان

 %  دووبارەبوونهوە  شو�ن

 ٣١٫٥٧  ٣٠  شو نی كار

 ٥١٫٥٧  ٤٩  ما/هوە

 ٤٫٢١  ٤  كافتريا

 ١٢٫٦٣  ١٢  شو نی تر

 ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 

 سوودەكانی بينينی ههواڵ له تۆڕەكۆمه�يهتيهكان:-٩

وەكهمترينيش ،  ٤٦٫٣٤بهپ ی وە�می مش�تهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه زياتر س�ودەكانی بۆ بۆ دەس�تكهوتنی زانيارييه به ڕژەی 
  ) دايه.٩، زانياری زياتر له خشتهی (٧٫٣١بۆ شيكاری ههوا/هكانه به ڕ ژەی  

 )٩خشتهی (

  وە*می مشته بهپ�ی سودەكان لهتۆرەكۆمه*يهتيهكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  سوودی ههواڵ

 يهكهم  ٤٦٫٣٤  ٧٦  دەستكهوتنی زانياری

 س يهم  ٢١٫٩٥  ٣٦  ئا/وگۆڕی ههواڵ لهگهڵ هاوڕ كان

 چوارەم  ٧٫٣١  ١٢  شيكاری ههواڵ

 دووە  ٢٤٫٣٩  ٤٠  كاتبهسهربردن

   ٩٩٫٩٩  ١٦٤  كۆ

 بهكاره نانی و نهی ڤيديۆ لهگهڵ ههوا/دا ب ت راستگۆيی زياترە.-١٠

بهپ ی وە�می مش������تهی تو ژينهوەكه  ديارە كه زۆرترين وە�م به/i يه به ڕ ژەی س������هداس������هد، ئهمهش ئاش������كرايه كه و نه ج ی 
  ) دايه.١٠ڕاستگۆيی بينهرو خو نهرە، زانياری زياتر له خشتهی (
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 )١٠خشتهی (

 وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ بهكاره�نانی و�نه

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  و�نهی ڤيديۆيی

i/پهكهم  ١٠٠  ٩٥  به 

 دووەم  ٠  ٠  نهخ ر

   ١٠٠  ٩٥  كۆ

  

 زانياری لهاليهن راگهياندنكارانهوە:هۆكاری راستگۆ نهبونی تۆڕەكان وەك سهرچاوەی و -١١

بهپ ی وە�می مشتهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه زۆرترين وە�م ئهوەيه زانياری ناراست ب8و دەكر تهوە لهتۆرەكۆمه�يهتيهكاندا، 
، ئهمهش ك ش��������هيهكی گهورەيه كات ك زانياری ناراس���������ت ب8وبكر تهوە ، دوای ئهويش گهورەكردنی ههواڵ ٣١٫٢٥بهڕ ژەی 

ری رۆژنامهنوس���ی و س���هرل ش��� وانی بينهرو خو نهر كات ك ههوا/ ك زيادلهپ ويس���ت زيادلهقهبارەی خۆی، ئهمهش ك ش���هيه بۆ كا
 ) دايه.  ١١گهورەدەكر ت ئهمهش بهمهبهسته و لهگهڵ ب اليهنی كاری رۆژنامهنوسی ناگونج ت، زانياری زياتر له خشتهی (

 )١١خشتهی (

  اریوە*می مشتهی تو�ژينهوە هۆكاری راستگۆنهبونيتۆرەكان وەك سهرچاوەی زاني

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  و�نهی ڤيديۆيی

 يهكهم  ٣١٫٢٥  ٧٥  ب8وكردنهوەی زانياری ناراست

 حهوتهم  ٥  ١٢  هه/بژاردن لهب8وكردنهوەی ههواڵ

 دووەم  ١٥  ٣٦  گهورەكردنی ههواڵ و زانياری

بابهتی گرنگ و تهركيزكردنه سهر  خۆگ لكردن له ههندێ
  بابهتی الوەكی

 شهشهم  ٦٫٢٥  ١٥

 س يهم  ١٣٫٧٥  ٣٣  گهڕان بهدوای وروژاندن بهرامبهر بابهتيبون

 پ نجهم  ١٠  ٢٤  نهبوونی هوشياری لهسهر روداوەكان

 شهشهم  ٦٫٢٥  ١٥  پابهندنهبون بهپيشهی ئيتيكی لهسهر ب8وكراوەكان

پابهند نهبون به بهپيشهی ئيتيكی لهاليهن ب8وكهرەوەی  
  ههوا/هكانهوە

 چوارەم  ١٢٫٥  ٣٠

   ١٠٠  ٢٤٠  كۆ
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 تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بوونهته سهرچاوەی ههواڵ؟  -١٢

، كهئهمه وە�م كی كهمبروايه ٥٠٫٥٢بهپ ی وە�می مش������تهی تو ژينهوەكه دەرەكهو ت كه زۆرترين وەالم بۆ ناوەندە  بهڕ ژەی  
 ) دايه.١٢بهوەی تۆرەكان نهبونهته سهرچاوەی ههواڵ بۆ كاری رۆژنامهنوسی، زانياری زياتر له خشتهی (

 )١٢خشتهی (

  ووە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ بهكاره�نانی تۆرەكان وەكو سهرچاوەبۆ كارەكهيان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  بوون به سهرچاوەی ههواڵ

 س يهم  ١٢٫٦٣  ١٢  يهكجار زۆر

 دووەم  ٢١٫٠٥  ٢٠  زۆر

 يهكهم  ٥٠٫٥٢  ٤٨  ناوەند

 چوارەم  ١٥٫٧٨  ١٥  الواز

 پ نجهم  ٠  ٠  زۆر الواز

  ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 

 هۆكارەكانی موتابهعهكردنی راگهياندنكاران بۆ تۆڕەكان -١٣

، دوای ٤٦٫٨٠به پ ی وە�می مش���تهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه زۆرترين وە�م ئاس���انی گهيش���تن بهزانيارييهكان بهڕ ژەی      
زانياری زياتر له خش���تهی  ، ئهمهش جۆر ك له تهمه/يه بۆ كاری رۆژنامهنوس���ی،٢٥٫٥٣ئهويش ههو/ی زۆری ناو ت بهڕ ژەی 

  ) دای١٣(

 

 )١٣خشتهی (

 وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ هۆكاری موتابهعهكردنی رۆژنامهنوسان بۆ تۆرەكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  هۆكارەكان 

 دووەم  ٢٥٫٥٣  ٤٨  ههو/ی زۆری ناوێ

 يهكهم  ٤٦٫٨٠  ٨٨  ئاسانی گهيشتن پ ی

 س يهم  ٢١٫٢٧  ٤٠  بۆ موتابهعهكردن كاتی زۆری ناوێ

 پ نجهم  ٢٫١٢  ٤  سهرچاوەی سهرەكين بۆ زانينی ههواڵ

 چوارەم  ٤٫٢٥  ٨  سهرچاوەيهكه به ڕ كهوت سهيری دەكهم و ههواڵ دەبينم

   ٩٩٫٩٧  ١٨٨  كۆ
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 هۆكاری سهيرنهكردنی ههواڵ و زانيارييهكان لهتۆرەكۆمه�يهتيهكان: -١٤

بهپ ی وە�می مش��تهی تو ژينهوە ديارە كه هۆكاری س��هيرنهكردن و پش��ت نهبهس��تنی رۆژنامهنوس��ان به تۆرەكۆمهاليهتيهكان       
زۆرترين وە�/ بۆ هۆك��اری  س��������هرچ��اوەی ههوا/هك��انی دي��ارنين  وە بهدواداچونی كهمه  وە راس��������تگۆييی و ب��ابهتيبونی كهمه  

ئهوبنهمايانهن كه كاری  رۆژنامهنوس��ی لهس��هر بهندە بۆيه ئهمهش ك ش��هيه بۆ كاری ، كهئهمانهش گرنگترين  ٢٠٫٦٨بهڕ ژەی   
 )١٤رۆژنامهنوسی، زانياری زياتر له خشتهی (

 

 )١٤خشتهی (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ هۆكارەكانی سهيرنهكردنی ههواڵ و زانياری لهتۆرەكاندا

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  هۆكاری سهيرنهكردنی ههواڵ

 يهكهم  ٢٠٫٦٨  ٤٨  سهرچاوەی ههوا/هكانی ديارنين

 يهكهم  ٢٠٫٦٨  ٤٨  بهدواداچونی كهمه

 يهكهم  ٢٠٫٦٨  ٤٨  راستگۆييی و بابهتيبونی كهمه

 دووەم  ١٨٫٩٦  ٤٤  اليهنگيريی پ وەيه

 دووەم  ١٨٫٩٦  ٤٤  قووڵ ناب تهوە له بابهتهكاندا

  ٩٩٫٩٦  ٢٣٢  كۆ

 

 لهڕ ی چيهوە سهيری تۆڕەكان دەكهيت:-١٥

، ئهمهش دەری دەخات ٥٤٫٢١بهپ ی وە�می مش������تهی تو ژينهوە ديارە كه بهكاره نانی موبايلی زيرەك زۆرترين ر ژەی ه ناوە 
 ) دايه.١٥كه ئهم ئام رە بچوكه ج ی ههمو ئام رەكانيتری گرتۆتهوە  زانياری زياتر له خشتهی (

 )١٥خشتهی (

  نوە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ بهكاره�نی جۆری ئام�رەكا

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  ئام�رەكان

 دووەم  ٢٦٫٥٠  ٤٤  كۆمپيوتهر

 س يهم  ١٤٫٤٥  ٢٤  الپتۆپ

 يهكهم  ٥٤٫٢١  ٩٠  مۆبايلی زيرەك

 چوارەم  ٢٫٤٠  ٤  ئايپاد

 چوارەم  ٢٫٤٠  ٤  هيتر

  ٩٩٫٩٦  ١٦٦  كۆ
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 زۆرترينی چاالكيهكان ئهنجامدەدر ت له تۆڕەكۆمه�يهتيهكان-١٥

بهپ ی وە�می مشتهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه لهزۆرترين ئهو چاالكيانهی ئهنجامدەدر ت خو ندنهوەی ب8وكراوەكانه بهر ژەی   
 ) دايه.١٦، زانياری زياتر له خشتهی (٢٦٫٠٨دوای ئهويش اليككردنی ئهوەی بهد/ی رۆژنامهنوسهكهيه بهر ژەی   ٣٦٫٩٥

 )١٦خشتهی (

  ئهنجامدانی جۆری چاالكی وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  چاالكيهكانی تۆڕ

 يهكهم  ٣٦٫٩٥  ٦٨  خو ندنهوەی ب8وكراوەكان

 دووەم  ٢٦٫٠٨  ٤٨  اليككردنی ئهوەی به د/مه

بهشداريكردن لهو ب8وكراوا نهی كه 
  هاوڕ كانم داينناون

 مس يه  ١٣٫٠٤  ٢٤

 چوارەم  ١٠٫٨٦  ٢٠  چات

 پ نجهم  ٨٫٦٩  ١٦  كۆم نت نوسين

 شهشهم  ٤٫٣٤  ٨  شتی تر..

  ٩٩٫٩٦  ١٨٤  كۆ

 

 بونی متمانه به ناوەڕۆكی بابهتهكان: -١٧

بۆ بونی متمانه بهناوەرۆكی بابهتهكان  ٧١٫٥٧بهپ ی وە�می مش�����تهی تو ژينهوە دەركهوتووە زۆرترين وە�م ناوەندە به ر ژەی  
 ) دايه.١٧(واته زۆر باوەريان پ ی نيه، زانياری زياتر له خشتهی 

 )١٧خشتهی (

 وە*می مشتهی تو�ژينهوە به بونی متمانه بهناوەرۆكی بابهتهكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  ناوەرۆكی بابهت

 س يهم  ٣٫١٥  ٣  يهكجار زۆر

 دووەم  ١٢٫٦٣  ١٢  زۆر

 يهكهم  ٧١٫٥٧  ٦٨  ناوەند

 دووەم  ١٢٫٦٣  ١٢  الواز

 چوارەم  ٠  ٠  زۆر الواز

  ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ
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 سوودوەرگرتن له تۆڕەكۆمه�يهتيهكان:    -١٨

بهپ ی وەالمی مش��������تهی تو ژينهوە دەرەكهوِيت كه بۆ س��������ودوەرگرتن له ناوەرۆكی بابهتهكان  لهتۆرە كۆمه�يهتيهكان وە�می   
ياری / ئهمهش دەری دەخات كه زۆر س�������ود له تۆرە كۆمه�يهتيهكان وەرناگرن، زان ٤٦٫٣١ناوەند زۆررترين ريچژەی ه ناوە  

  ) دايه.١٨زياتر له خشتهی (

  

 )١٨خشتهی (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ سودوەرگرتن له تۆرە كۆمه*يهتيهكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  سوودی تۆڕەكان

 س يهم  ٨٫٤٢  ٨  يهكجار زۆر

 دووەم  ٣٧٫٨٩  ٣٦  زۆر

 يهكهم  ٤٦٫٣١  ٤٤  ناوەند

 چوارەم  ٤٫٢١  ٤  الواز

 پ نجهم  ٣٫١٥  ٣  زۆر الواز

   ٩٩٫٩٨  ٩٥  كۆ

 

 بهكاره نانی جۆری  تۆڕە كۆمه�يهتيهمان-١٩

بهپ ی وە�می مش��تهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه بهكاره نانی جۆری تۆری كۆمه�يهتی فيس��بوك زۆرترين ر ژەی بهدەس��ته ناوە، 
  ) دايه. ١٩، زانياری زياتر له خشتهی ( ٢٧٫٧١بهر ژەی 

 )١٩خشتهی (

 بهكاره�نانی جۆری تۆرەكۆمهاليهتيهكانوە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ 

 پلهبهندی  %  دوبارە  تۆڕەكۆمه*يهتيهكان

 يهكهم  ٢٧٫٧١  ٦٩  تۆری كۆمه�يهتی فهيسبوك

 پ نجهم  ١٣٫٢٥  ٣٣  تۆری كۆمه�يهتی تويتهر

 دووەم  ٢١٫٦٨  ٥٤  تۆری كۆمه�يهتی گۆگل

 س يهم  ٢٠٫٤٨  ٥١  تۆری كۆمه�يهتی يوتيوب

 چوارەم  ١٦٫٨٦  ٤٢  تۆری كۆمه�يهتی ئنستگرام

   ٩٩٫٩٩  ٢٤٩  كۆ
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 كاريگهری مهعريفی و ويژدانی و رەفتارەكان:               - ٢٠

بهپ ی وە�می مش��������تهی تو ژينهوە دەردەكهو ت كه لهكاريگهرييه ڕەفتارييهكاندا زۆرترين ڕ ژە  هه/بژاردەی گهڕان بهدوای    
، دوای ئهويش ٥٦٫٠٩ەی س���هرەكی نين الی ڕۆژنامهنوس به ڕ ژەی  ههوالچ و زانيارييه لهو تۆڕەكۆمه�يهتيانهی كه س���هرچاو

يه، زانياری زياتر له خش�����تهی  ٢٢٫١٠لهكاريگهرييه ويژدانيهكاندا هه/بژاردەی ههوا/هكان ههمهجۆرن زۆرترين ڕ ژەی ه ناوە 
  ) دايه.٢٠(

 

 )٢٠خشتهی (

  رەفتارييهكانوە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ كاريگهرييه مهعريفی و ويژدانی و 

  

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  كاريگهری مهعريفی

 س يهم  ٣٥٫٧١  ٦٠  تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بهكارد نم بهتايبهت ههوا/يهكان؟

 س يهم  ٣٥٫٧١  ٦٠  وام ل دەكات خ را موتابهعهی روداوەكان بكهم

 تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بهكارد نم كات ك

 كاتم نهب ت بۆ راگهياندنی تهقليدی
 حهوتهم ٢٨٫٥٧ ٤٨

 كاريگهری ويژدانی                    

 س يهم  ٢١٫٠٥  ٦٠  بهموتابعهكردنم بۆيان ئاگايهكی خ را ئهبم بۆ رووداوەكان

iدەكات سهيری راگهياندنی  بينينی ههوا/ی تۆڕەكان وام ل
  تهقليدی بكهم بۆ وردەكاريهكان

 چوارەم  ٢٠  ٥٧

 دووەم  ٢٢٫١٠  ٦٣  ههوا/هكانی ههمهجۆرن

iشهشهم  ١٧٫٨٩  ٥١  بهت تۆڕی ههوا/یباشترە بهتاي تۆڕەكانم پ 

 بۆ وردەكاری ههوا/ی زياتر موتابعهی تۆڕە كومه�يهتيهكان
  ئهكهم

 پ نجهم  ١٨٫٩٤  ٥٤

   ٩٩٫٩٨  ٢٨٥  كۆ

  كاريگهری  ڕەفتاری                   

 دەگهڕ م بۆ ههواڵ لهو تۆڕانهی كه

  سهرچاوەی سهرەكيم نين
 يهكهم  ٥٦٫٠٩  ٦٩

   ٤٣٫٩٠  ٥٤  گفتوگۆی ئهكهم لهگهڵ هاوڕ كانم و بهشداربوان

  كۆ ٩٩٫٩٩  ١٢٣  كۆ
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 بابهته بهشداربووەكان: -٢١

 ١٨٫٨٨بهپ ی وەالمی مش���تهی تو ژينهوەكه دەرەدەو ت كه بهش���داربون له بابهتی كۆمه�يهتی زۆرترين ر ژەی بهدەس���ت ه ناوە 
، ل رەدا وا دەرەكهو ت كه ١٤٫٦٦ئهويش رۆش���نبيرييه به ريچژەی يه و دوای  ١٧٫٤٨يهو دوای ئهويش س���ياس���ی يه به ر ژەی  

  ) دايه.٢١ب8وكردنهوە بابهتی كۆنه�يهتی ج ی سهرنجی رۆژنامهنوسانه، زانياری زياتر له خشتهی  ( 

 

 )٢١خشتهی (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە به پ�ی بابهتهبهشداربووەكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  بابهتهكان

 دووەم  ١٧٫٤٨  ٥٠  سياسی

 پ لجهم  ٦٫٢٩  ١٨  ئايينی

 يهكهم  ١٨٫٨٨  ٥٤  كۆمه�يهتی

 س يهم  ١٤٫٦٦  ٤٢  ڕۆشنبيری

 چوارەم  ٧٫٣٤  ٢١  وەرزشی

 ههشتهم  ٣٫١٤  ٩  ئابووری

 ههشتهم  ٣٫١٤  ٩  تهندروستی

 پ لجهم  ٦٫٢٩  ١٨  ف ركاری

 شهشهم  ٥٫٢٤  ١٥  هونهری

 حهوتهم  ٤٫١٩  ١٢  گهنجانه

 حهوتهم  ٤٫١٩  ١٢  و نه

 نۆيهم  ٢٫٧٩  ٨  كاريكات ر

 پ نجهم  ٦٫٢٩  ١٨  تهنز

   ٩٩٫٩٢  ٢٨٦  كۆ

 

 پا/نهرەكانی بهكاره نانی تۆڕەكۆمه�يهتيهكان: -٢٢

بهپ ی وەالمی مش��������تهی تو ژينهوە دەرەكهو ��ت كه ههلچبژاردەی پ��الچنهری بهك��اره ن��ان وەكو حهز زۆرترين ر ژەی ه ن��اوە  
 ) دايه.٢٢، ه ناوە  زانياری زياتر لهخشتهی  ( ١٧٫٤٦، دوای ئهويش پالچنهری بۆ كاروپيشه بهكاريد نن بهڕ ژەی   ١٩٫٠٤

  

 



  ١٦٤-١٤٢ص الـســليمانية                     –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        
 ٢٠١٨) , �انون اآلول ٢العدد( –) ٢المجلد (

ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

 

                                  DOI: http://dx.doi.org/10.25098/2.2.6  ١٦١ 

 )٢٢خشتهی (

  ی پالچنهرەكانی بهكاره�نانی تۆڕەكانوە*می مشتهی تويچژينهوە بهپ�

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  پا4نهرەكان

 يهكهم  ١٩٫٠٤  ٣٦  حهزی خۆمه

 چوارەم  ١٢٫٦٩  ٢٤  كاتبهسهربردن

 ههشتهم  ١٫٥٨  ٣  وەكو خه/ك

 حهوتهم  ٤٫٧٦  ٩  ڕاكردن له ك شهكانی ژيان

 س يهم  ١٥٫٨٧  ٣٠  سوود وەرگرتن له زانياری

 دووەم  ١٧٫٤٦  ٣٣  وەردەگرمبۆ بوارەكهم سوود 

 پ نجهم  ١١٫١١  ٢١  بۆ وەرگرتنی ههوا/ی نوێ

 شهشهم  ٦٫٣٤  ١٢  سوود وەرگرتن لهو زانياريهی ههمه

 پ نجهم  ١١٫١١  ٢١  بۆ گفتوگۆ و ڕاگۆڕينهوە

   ٩٩٫٩٦  ١٨٩  كۆ

 

 سوودەكانی تۆرەكان له بوارەكهتدا -٢٣

هه/بژاردەی سودی پڕكردنهوەی پ داويستی بۆ پيشهی رۆژنامهنوسی زۆرترين بهپ ی وەالمی مشتهی تو ژينهوە دەركهوتووە كه 
، دوای ئهويش بۆ دروس���تكردنی پهيوەندی لهگهڵ رۆژنامهنوس���انيتر س���ودی ل وەردەگرن بهر ژەی  ٢٢٫٢٢ر ژەی بهدەس���ته ناوە 

ش��ه، زانياری زياتر له خش��تهی ، كهواته ڕ گهيهكی باش��ه بۆ دروس��تكردنی پهيوەندی ن وانيان و س��ودوەرگرتن بۆ كارو پي١٧٫٤٦
  ) دايه.٢٣(

 )٢٣خشتهی  (

  وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ سودەكانی تۆرەكان له بواری رۆژنامهنوسيدا

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  سوودی تۆڕەكان

 يهكهم  ٢٢٫٢٢  ٤٢  پڕكردنهوەی پ داويستيهكانی پيشهكهم

 س يم  ١٤٫٢٨  ٢٧  زانينی ههوا/ی نوێ

 دووەم  ١٧٫٤٦  ٣٣  پهيوەندی لهگهڵ ڕۆژنامهنوساندروستكردنی 

 چوارەم  ١٢٫٦٩  ٢٤  پهيوەندی لهگهڵ هاو�تيان

 پ نجهم  ٩٫٥٢  ١٨  وەرگرتنی زانياری بۆ كاركردن
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 شهشهم  ٤٫٧٦  ٩  بۆ زياتركردنی ل هاتووی پيشهكهم

يارمهتيم دەدات لهدروستكردنی ڕاو شيكردنهوەی  
  ڕوداوەكان

 شهشهم  ٤٫٧٦  ٩

 س يهم  ١٤٫٢٨  ٢٧  نوێ بيستنی ههوا/ی

   ٩٩٫٩٧  ١٨٩  كۆ

 

 وەرگرتنی زانياری له پهيجی تۆڕەكۆمه�يهتيان وەردەگريت -٢٤

ببهپ ی وەالمی مشتهی تو ژينهوە دەرەكهو ت كه زياتر رۆژنامهنوسان پشت به پهيجی تۆرە كۆمه�يهتيه سياسيهكان دەبهستن كه 
بيچگومان ئهمهش ديارە زياتر  %٢٥حكوميهكان دەبهستن بهر ژەی  دوای ئهويش پشت به  ٢٧٫٢٧زۆرترين ريچژەيان ه ناوە  

  ) دايه.٢٤ئهوان جيچی متمانهن، زانياری زياتر له خشتهی  (

 

 )٢٤خشتهی  (

 وە*می مشتهی تو�ژينهوە بۆ وەرگرتنی زانياری

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  سوودی تۆڕەكان

 پ نجهم  ٦٫٨١  ٩  پهيجی هونهرمهندان

 يهكهم  ٢٧٫٢٧  ٣٦  سياسيهكان

 دووەم  ٢٥  ٣٣  حكوميهكان

 س يهم  ١٥٫٩٠  ٢١  حزبهكان

 پ تجهم  ٦٫٨١  ٩  كۆمپانياكان

 حهوتهم  ٢٫٢٧  ٣  وەرزشيهكان

 چوارەم  ١١٫٣٦  ١٥  كۆمه�يهتيهكان

 شهشهم  ٤٫٥٤  ٦  ماس ميديا

   ٩٩٫٩٦  ١٣٢  كۆ

 

 ههوا/دا:ك شاكان د ته  پ ش لهپشتبهستن بهتۆڕەكۆمه�يهتيهكان لهدروستكردنی   -٢٥

بهپ ی وە�می مش�����تهی تو ژينهوەكه دەرەكهو ت كه هه/بژاردەی نادياری س�����هرچاوە س�����هرەكيترين ك ش�����هيه و زۆرترين ر ژەی 
، ئهمهش ك ش������هيه كات ك س������هرچاوە ديار نهب ت ئهو ٢٧٫٠٨و دوای ئهويش نارونی پا/پش������تی پهيجهكان بهر ژەی  ٣٧٫٥ه ناوە 

  )دايه.٢٥اتر له خشتهی  (زانيارييه لهكو وە هاتووە، زانياری زي
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 )٢٥خشتهی  (

 وە*می مشتهی تو�ژينهوە به پ�ی هاتنه پ�شی ك�شهكان

 پلهبهندی  %  دووبارەبوونهوە  ك�شهكان

 يهكهم  ٣٧٫٥  ٥٤  نادياری سهرچاوە

 چوارەم  ١٤٫٥٨  ٢١  زۆری روداوەكان

 س يهم  ٢٠٫٨٣  ٣٠  زۆری پهيجهكان

 دووەم  ٢٧٫٠٨  ٣٩  ناڕوونی لهپا/پشتی پهيجهكان

   ٩٩٫٩٩  ١٤٤  كۆ

 

 دەرئهنجامهكانی تو�ژينهوە:

 لهكۆتاييدا ئهم تو ژينهوەيه گهيشته چهند دەرئهنجام ك:

 زۆرترين ر ژەی بهشداربوانی ڕۆژنامهنوسان وەك مشتهی تو ژينهوە له ڕەگهزی ن رن. -١

زۆرترين ر ژەی بهش���داربوانی ڕۆژنامهنوس���ان وەك مش���تهی تو ژينهوە دەرچوی بهكالۆريۆس���ن و بروانامهی با� كهمه لهو  -٢
 بوارەدا. 

 ی تو ژينهوە ههموی تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بهكارد نن زۆرترينيان تۆڕی كۆمه�يهتی فيسبوكه.لهو ڕ ژەيهی مشته-٣

 ان بۆ بهدەسته نانی زانياری يه بهگشتی. �يهتيهكزۆرترين سودەكانی تۆڕە كۆمه-٦

 زۆرترين بهكاره نانی تۆرەكۆمه�يهتيهكان وەكو سهرچاوە  ئاستی ناوەندە.-٦

 هۆكاری موتابهعهكردنی تۆرەكۆمه�يهتيهكان ئهوەيه بهئاسانی پ ی دەگهن. -٧

 ب8ودەكهنهوە.هۆكاری راستگۆنهبون له ب8وكردنهوەی زانياری و ههواڵ ئهوەيه كه بهناڕاستی -٨

 هۆكاری موتابهعهنهكردنی زانياری و ههواڵ له تۆڕەكۆمه�يهتيهكان ئهوەيه بهدواداچون كهمه.-٩

 زۆرترين بهكاره نانی ڕۆژنامهنوسان بۆ تۆڕەكۆمه�يهتيهكان بۆ بوارەكهو كاروپيشهكهيانه.-١٠

 رادەی متمانهبون به ناوەرۆكهكهی  ئاستی ناوەندە. -١١
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 پ�شنيار:

  وەرگرتنی زانياری رۆژنامهنوسان د/نيابن لهزانيارييهكان و لهسهرچاوەی سهرەكيهوە د/نيايی ل بكهنهوە. بۆ-١

 ڕاسپاردە:

 ئهنجامدانی تو ژينهوە لهسهر بهها لهتۆڕەكۆمه�يهيتهكان. -٣

  ئهنجامدانی تو ژينهوە لهسهر شيكاری بۆ ئهژماری رۆژنامهنوسان.-٤
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