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   موا امَء  ط"ررا" ممر م  ممراط رر

 (َري دةم رام  م)  ر َردما

  د . ي. ذان د                                             د. َش رةلَ راد ث. ي.          

                       يزام                                                           ري رازام  

                ري رازام رؤ ةدةرير                                   

    روري َران             

                                                                                                                                                                
  

  

ي دم رةَ  وة  (راطمم )وة ةمارة،  ت  رو

 موا امَء ط"ررا" ممر م ممو راط ي(ب ،ك) ازي ردو رر

  ي َرام م دة  ر َردما.

  مم راط َر و ر ؤلَر يدوا    امر ط ،وا َو  ردة دةوةوة    وة   َروةك 

و   دط     روداوة اطروو ز  وةَو  ردن  َر  ؤي  ي وة م دم دةررةي

دم ي وة  ردا.د  

  رةتَ وةَر م دمَ يَر  ةرانَ ،شوةَ  و، يرم

 :  مط  

 ر َرامَم و  ط "  ر "را  م ام )  ب ك،    ) مم راطأ.   

 نردََ؟ 

 ي" ات ر "را وام     ط  ام ك  (  ض رادةب ك،    ) مم . راطب

ط  و َمرام َر ن؟رد  

  ، ي  مَ ا دةدؤزَوة، درن من: َ وةروا 

    مم راط ي َر  ردن  ر َرامَم و  ط "  ر "را ممم  زامأ.   

) ،ك بوة )ة . 

 ن  ردن  َر  رامَم و  ط ي" ر "را وام  دان   ط ي رادة  .ادمب

راط مم    ) ،ك بوة )ة . 

َ وة     يرو وة رة    )َ ةو ي وة دة ( َذدرَ،  ) َرروازي َروري ( ردََ .  
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  روةك ري طَ وةش،   ،َ  سء وةرامَ ة: 

 :زمَر :  

مرو، وةرةم   دا َةران وماوة  م وةرَا رومدموي  َورةوة

 ،وةَ زيَر و ر ،وةَ  ،وةَ يَ ،وةَ ) : 

رواراَ ،ي، رَء ازي َوة ،ري َوة ،لَ و َ وة ، و 

  زاراوةن).

:دوة  :ر  

 َم م راوة ،زام وةر م  وةامرط  ري و ةَ  ةداَ

ة   رةَ وة: (راطمم ، رر كء ب، كء 

 بء طن).

ا  :َ :ن  

ش دوا و   م ا  ،م وةرَ دةطَوة: (رومرَ ن، و طمي 

  ة  وة).

: :ارة  

   ا، (دةرةن) دَ   ،َوامَ ةراموة روةمة رةت  موةرؤ

  ،نؤذة رواو وا ،(نرةَ ردة ورا) ايَدا، ووةَ  نةودة و را

:مدةرة رد  

،  طم ر َردن،  ١٩٩١. مرر (ك، ب)  دةي ممم رار زاري ١

 رم .ام  

 ١٩٩١. مرر (ك، ب) ر ممم طم ر َردن  روداوي رار زاري ٢

 "واي روروموةي ط رد، دذي زوء زؤر رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء 

وةم   طم ر  ،"نمء م.ام  
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َ  

َرم .وةَ َرَ ،ذ ءزام وَ - يَ يَ ي   دمط 

مةم .ط  َل كء رامرط ،َاوة مَو دا ر زؤري  وةي  امؤظ

َ ر   ،ام َردة ي ية روا وَ مط  اري يرط 

 را. 

  مما، راط َلط) ( ويم  م ذ َم ردةوةك د

َ نءم.دا وةَرم ما ءزام و  

 مماو (- راطمط  ،مزار يءم ءو    ا

الَا ،دن دروؤظ  وة -)ي رامَر وا ، وا  دور َ

ر.وة ؤم يدم َم مام واز راذةي م دمَ  د، و  

َ وة ،رةت  (كء ب)ء ررم ر َرام ط ر َردن، 

دا دذي )اق  ة ردم(ي  ري ردن  ١٩٩١ت   رار زاري 

 ن، و طر روةي زامدمرةدو  دورط وَ ةرانَ  ، َرذ ر

    وردء درو، ز ن  م ام داوةء ةن ر دوة.
  

زمَر :  

  َ وة  : 

را ر َ زاري١٩٩١ ي   ري  نرد  َرذ يرو داطري   ،   َ   روداوة  

َ  م َوي و ر ط   رد ر و  ن دا  يرد ردةذ َ،    ام 

َ زا ي وةم   ط  و رة  يم وازة رة دة  وةي ر،  َر  و مط م   . 

 ش وة  مط  يوا َة رام   َ وة  ، ط رام    ر ؤلَر يدوا و َر راط نم  رة  ت  

  ي وة دمو   دط     روداوة اطروو ز  وةَو  ردن  َر  ؤي  ي وة م دم

 .رددا   راط ت مم        دمي  ؤدا  يرو  و  رَم وة    ازةم   رؤز ََ 

  راط مم  ،اوو (م،او او (َدوة ، ز   َم َي َاَل  .اوام و   وة    

َ وة   ردة دة  َو. 
  

َ ي َ وة  : 

١راط . مم    ) ،ك ب  ( ام م  را" ر "  ط  و َمرام َر 

 نردََ؟ 

٢راط . مم    ) ،ك ب ض  ( ازةم  ام ك  َو   را ي را" را "  

ط  و َمرام  َر ن؟رد 

٣راط . مم    ) ،ك بض رادة  (  ام ك  ط     موا "را ر ات "ي 

ط  و َمرام َر ن؟رد 
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 َ وة  : 

    مم راط ي َر  ردن  ر َرامَم و  ط "  ر "را ممم  . زام١

) ،ك بوة )ة . 

ردن  ر َرامَم و  ط "   ر "را ي را   َو   ي مازة  ي وة زؤ. د٢

  ن راط مم    ) ،ك بوة )ة . 

 ن  ردن  َر  رامَم و  ط ي" ر "را وام  دان   ط ي رادة  .ادم٣

 . وة )ةب ك،    ) مم راط
  

َو ر رزي َ وة  : 

َ وة     يرو وة رة    )َ وة ي وة دة ( َذدرَ،  ر) َروازي َروري ( ردََ . 
  

  :ارروا 

را را  ند      دا، ووةَ  َلط مء ط

) اريرواق اا(رةزاي زام) كرةن ذ ،()(   وةيش وةرط اءَم

َي رَم رَن و وَدم رمن، َ َء طن طرامرن َا د، ء  ر

)    ،َن دةرةوة رادةي را() يَووة ٩٢.٣روي زام  ش ،(%

  رَة ماوة. 
  

:َ  

)ي راش، َ ازي دورةدموةء    ات دردمَ  ي (

%)، ش رَة َ ،()٨٨.٤٧ةران ط وةي  رَةي  )  وَي

  ماوة  روي زاموة.
  

 :  وة َ يو از  َر

  َ وة  َر دا ي را )مطا (اوة   از و، وة ر َك  زام َوام اردة   

  . اوةَر  م  ،دة رام  َردن  ر َرطام وة

 
  

                                                
  رةزا : ن م   

 ، َي دةت، زامي دد.. ث. ي. د.  ر ،ر  اري طري راطمما١

 ، َي دةت، زامي دد.. ث. ي. د.  ن، ر  اري ذامةم رؤذمدا٢

ري طمم ا، راطي  روةردةي زامؤظن، زامي د  د، ر  ا . ث. ي. د.٣

.مَ 

 ،  زام ؤظن، زامي َم.. ث. ي. د.   َن، ر  اري رمم ظما٤

 ،  زام ؤظن، زامي َم.ا. د. ا ،  ر  اري رادد٥

٦.مَ ين، زامؤظ زام  ،ؤم واماري رؤذم  ر ،زاند رة ر .د . 

  زامي َم ، . زام ؤظن،. د. م  رةدا ،ر  اري ةم طا٧
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 :  وة  َري

، وا( ا )انَر ر     وة َ دة امَ  َر    روي (ت)ةوة ي   وة َري 

ي  رَان رون طلَ راطمم ا ة، وا  َلَ و وة طماوة

).  روي (َ)وة، زاي (رام)  ارةي رار .روا  روي ٢٠١٥ -  ٢٠١٠دراوة: (

) ،وة(ؤظَرام دة  .نرد َر   
  

  لَء:وةَ  

ر َردن، َ وةن، ء ش و ( ) َء  رامَطمء 

)٢ رامَ ي ي(%َم دة م  رام يزا ،ن   َم  َو،    م )١٢، ١١، ١٠(  ،

) ن طرة٢٧٠ذَ (ر)() ي وام ،ز رزام  .١.(  

ري  اردم  َ وة  دة ش ط َر وة    ي وة: 

١ .   ازةم   رؤز راط مم     ردَ. 

٢ .  َ وة ن  رة اوة ت . 

٣ .    َم وداط و ام ط يز ن ورامن   َرام زام ةاوام   و  اممطن 

 ة .  
  

  ء زاراوةن:

* رر: وا ؤي رَدم س، ت، روداو، از ن ر رَ د  ذ ،ؤظ، ن 

ََ و ، َاوَر ر.وةء دموامَ ءرا وةزء ر رَ   

* راطمم : و راطمم مم دةطَوة،  رَران دةام  رَوة ةمي 

رط نمرء زامَء و   رم ،ن طط ، وة ،ن ممراط 

   ١٩٩٧   ،اَي دادط  ويم )sixdegreeوة( ،  ء ويم  دوا

 ( ير) انر  َيم .نا  َممراط م ةَم زار يءم

.َةَ  

موم :ك * ممراط ،  اَرَ  رامَر َي دةدرةم  وة 

،  ،ريوالَء زام ام  و ودةداتر امدة  م ريلَ زامط دا  ،نرط 

   ا ٤ وةي ء  دازرَا، رد)ةوة(رك زورَ)ي َري (زامي رظ ن ٢٠٠٤

وةر رةيش ذَ ، ممراط رامَر  رو ك و ،رةوة ر  

ما وم .ندا  

  

                                                
  )   زاي رام يوةمم  دة م ي(َ ،َم) رانَ ي ط١٣٤٦٤ مَ   رَ (

وةرطاوة، ي (رَةر َروةردةي رام) -) دةا دان.  زامر  ي ر٢٠)،  ر (٢٠١٦-٢٠١٥(

 َ١/١٢/٢٠١٥.  
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  ،َي ارم   َ  :(وةر راطمم  ذردة *YouTubeب (

 وَدا، وظ  َ رراَ رذ ،َدة م رَ  امار دةدات  ري ؤذام 

ن، ظ  ،َزدا امروا دة ءرم ممم ن ر نن، ظر   

 ،ام ٧٢ ت ب ظ ومَةوةو- دة  ر ،اَ  ا ٥٣يَ، ودة و  

   رة ور.  ٢٠٠٥دادةزن.   زن ٦١

  * ممن:   ؤي ممم َ ن تء روداو  َس، د طوَ دراو.

ررا :ررا * َر  ،اورد   س َ ن ،َوط  َروداو   

  طاا روروي طو ،َن  ،ََن  ،َن َ دةوة، و ردةون.

  اا،    : رار وةر ط ري ردن  دذي رذ١٩٩١َ* رار زاري 

  ).١٩٩١ي زاري ٢٠- ٥زاي رام  رَطي َم دةَد  ري رك (

* طَان: َ  مراي َ طرامري  طمء راء ر رار، و 

 ءوامَ اري  مام دمَ .ن سء  دمؤظ  

  * وان:  ء َء َوامن دةررةي سء َ دراو.

 وةم ،نرد َر  دة َم َودة ،اط ون: مرد َر *

ق، و ن  اوة    دة دةري  را  ارَةي ري ا

 .)١( اق، دامَ اماوة
  

  

  

  

ر :دوة  
  

 ممراط  

  يَءم َدؤ  نموةي راطاط   ورةط َوم ، ممي راط

  زؤر دةر ة نط  ت  ،رةوةمَ َر يَر  َرر مو دامَ

رة ميَ  روي ذنء ةن، َ وة ومممَ ا  ،زادام مم ن 

  .رةدا، وان راطمم ن َش ن، ور  رادو ةموة،  ؤ ء م َوام

  ططء دموةي زداري رد ،َ دوا   داوار دم ر ذم ء 

  ٢(ء ري طرا

 مَر ،وةمزار يءم ي  ،ممو راط ،َ   ردة نء

 ،م) موازة  دمَر ءط  َر ة ي و ءدة روا

وَ، ظ ... ،د)  مَان زؤر رَرا. وةن َازة ةء وازةم ةمدنء 

                                                
 .٢٠٠٥)ي دةري  اق، ١١٣دةي ( )١(
)٢( ا ي، ام  /ا  ا اا ا اوي: دورا  ى .د ،) د ،  ١٨ ،(

 .٢ص، ٢٠١٣
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اطممدا دةرطي زؤري ردة رَراما دؤوة،  وةي  م سء طمنء طط  ر

.وام رم ر  يَ، وَ نر  وةَر  ،اموازة دؤزة  

  ن  ،َرم مةر ر اوةَر ؤ م ، ممراط ذ ي

موةي دوة رم َة، ر  َرَرام دةدات  ء طري زامريء روداو و وراء 

  .)٣(ط  راذة راورةن

وام ،ن نء  رءراو ازي َ ،ا ممةي راطَار َم  :

 ،اط ،ث ب، وا ،ر ،ك ، ،َطط ، ي ،رَ ،يدط )

ظر،  ،م ...، ،د)،  رن دةر  زم ط وةم وء 

.م زار يءم  

َم ،ك َرواز ري ،َوة دة     داردمَ  رانَر 

َي دةدرةم  وة ،  ،دارط نوا ام  و ودةداتر  م ريلَ زامط 

  .)٤(ن طر دا

 ظ ي ؤذامر دةرة  ،ََارام   وةك راطمم َ، دةرت -ب

  وةن  َرن، ظن ر ممم ن رمء دةام روا داز  ،َن،

 يظ ء ت ر ار  ز و مم ،)٢٠١٣   )top sitesة مو ر ازة،

  .)٥(دة َر

  

  رر كء ب

ران  وة دةموة،  (كء ب) وةك دو راطمم رء زؤر رَري 

 م  وم ،نرامَر ر م  رر وةم ،ام  ر 

.اموازة  

 ممازةي راط و دو رر- َرراو ءة  وةَردةط 

  زارمن  ( ،َ، ظ)ء ء وادموةنء دادم طلَ وامدا.

 َاما دة  (ك) ريَر م   ،َ وء ط() ةر ء(وم) رذ

رك و مما َر و  زنء م واز َ، و َووة، ظ  ت، 

 ) َدةر  ن مد ،(ت ) وةَي دا ي وةمَور ي م كر ،(ت

                                                
)٣(  Kaplan Andreas M, Heanlein Michael. (Users of the world, unit ١, The challenges and 

opportunities of social media), (Indina: Business Horizons, Volume ٥٣, Issue ١, January- 

February ٢٠١٠), p٦١٠.  
)٤(  Barefoot. D. Szabo., J., (٢٠١٠) Friends with benefits: a social media marketing handbook. 

San Francisco, Calif, No Starch Press, ٢٠١٠, p٦٧  
)٥(  Tazhan Karam, (٢٠١٣) The Role of the Social Media to Protecting Kurdish Culture, Master 

Dissertation, Bradford University- Art Schol- Media Department, England, p٣٠.  
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   (َ) رم روا ،(ت ) َدا مَور ي    م كر نوة

 .د زار نو دة ،َ مَور ي()  

) َلم  رَر ،مَم يء  ،(ب) رةيدةر ر  لَ)يم

ي َ، دةامَ َ رَم ازة ظي واز  ت، ردامري و ممش 

 امروةك دة ،(م) وةوامَ  ،ن ن  ند  ، نري ظ امدة

    َء  ن.

مش  َزؤري  - َ موةا، دةام ،َ رك و ؤ ذي دة

رَر دةطن، َ :موة،  ،رانء َردموة،   دوة ش َ ر تء 

 ر رير ؤ ء  َ امَط  رد َر َت، و دةةر دروَر

.موازة َ ءوامَ ءم 

 ادةر مممو راط  ،وةَةروم ، ممراط  رةت ،نوازة وةَ َ

 ، نط مر ذ نرر زؤرَرم  و ،َر  شرر ٦(و(.  
  

  

  

  كء بء طن

 ممراط مَر  ت زؤر  مم ءَ ء رد  وان الَءَ يَ و

  مي وا   رمةن، وا وممم زؤري  طماوةن،

ن زادن، ء دور َ ي رااو ( ،َ ،ت) طزار  وراء 

  ، وا رادةي رر َو راطممش رن  َ دا.)٧(رةزوةمن دةن

دةن، و دواي ر َطلَ من، رة مدط طنء وان م  كء ب 

دةومذ َررموة، و وَوة َ طرامري  طمء راء رن دَوة 

.تء روداوام ن س و ررا 

َ  ،د مم  راورد ،ني طري زؤر وة (وةؤم ممراط مازة  ا

ظن، ري راد  (ازةم راطمم  دةطرَ ،َاي وان رادة زؤر رةو 

 . )٨(راطمم  وةردةر ،َش  ي رر زؤرةمموة رن

 

                                                
)٦(  Unknown, (٢٠١٢) Social Network Impact on Youth [Online],  

http://www.speechprosody٢٠١٢.org/academic-essay-sample-social-network-impact-on-

youth.asp (Last Acuss (٠٣/٠١/٢٠١٦). 
)٧(   بك وا ا)   ب، ور وا ا ا  "ك ا"  :  .د ٢٠٠٩  ،(

 اا –  ص ،ومء اث ا ا ١١-١٠صا. 

)٨(   Ghulam Shabir١, Yousef Mahmood Yousef Hameed and others, The Impact of 

Social Media on Youth: A Case Study of Bahawalpur City,  Asian Journal of Social 
Sciences & Humanities Vol. (٤)٣ November ٢٠١٤, p١. 
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    :َان 

 م ةىَار  ،نموة دمدا انءَر ر را ر دمش دا

  ا و َ  رمىء م طم مو را ،ن دةرو، رة:

َ رروم :ن  

  
  

١ .:انَر  

 وام ة، ون ط( ى) نء(َم)   نةَر يزؤر  ،وةمةوة روم ن

  ).١(َ)ن و  (ى دوة) ن  رم طرةما. وام ى (
 
 

 ) دام رَان  طَةي ١ي (

 وةمرةي % دوم 

َ٥٤.٠٧ ١٤٦  م%  

َ ٤٥.٩٢ ١٢٤% دوة 

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
 

  

  

  . م رَان:٢

لَ)، ء ى  رم دامن  ١٧ن دةرةن،  زؤرى رَان من (

  ).٢لَ) .وام ى (  ١٨ى ارة وامن  من ( طة و دوا ى دامش
  

 ) دام رَان  طَةي ن٢ي (

 مي % دورةموة ن

 َ %٢٥.٥٥ ٦٩ ل١٦َ

  %٣٠ ٨١ لَ ١٧

 ارة %١٥.٥٥ ٤٢ لَ ١٨

 دوة %٢٨.٨٨ ٧٨ لَ ١٩

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
  

  

  . َ م رَان:٣

)  ريَ انَر ىزؤر  وةي  ذة ش ١١ ،َد  ى  و دة ي(

) م  كر وام ى (١٠)ء (١٢دواي وام .انَ ءي دوة  (٣.(  
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 م رَان  طَةي َ من) دا٣ي (

 مي % دورةموة ل

٢٧.٠٣ ٧٣ ١٠% َ 

٣٨.٥١ ١٠٤ ١١%  

٣٤.٤٤  ٩٣  ١٢%  دوة  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
 

  

  . راَم رَان:٤

  ،نوة دةردة نر (ب ،ك) م و  ،َان رادةَر يزؤر 

  ).٤و وة  (َ) ى  ة. وام ى (

  ) دام رَان  طَةي راَمن ن ٤ي (

 (ك، ب)ةوة

 مي % دورةموة وةن

َ ٧٢.٩٦ ١٩٧%  

َ٢٧.٠٣ ٧٣ م% دوة 

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
  

  

٥ مَر رادةي . مموة: راطامَر ن  

  وت) راطمم  ردَ  ٣ -  ١ش ذة  وةي  زؤرى رَان (

)  َد وام دوا ، َا د ي٦ – ٤  (ت  ز)  ،َد ى دوة  و َر٦ 

  ) ء(ت١ ) ى وام .انارة ءَ م  نَر (ت٥.( 
 

  ) دام رَان  طَةي رادةي رَم ٥ي (

 ممراط 

 يم % دورةموة ن

)  ت١ ( ١١.٨٥ ٣٢% ارة 

  %٤٩.٢٥ ١٣٣ ) ت٣ – ١(

 دوة %٢١.٤٨ ٥٨  )  ت٦ – ٤(

)  ت٦ز (  ١٧.٤٠  ٤٧%  َ  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
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٦: ي مممراط  انَر ام  .  

،  زؤرى رَان  لَ (ك، ب)دا، (طا)  ش وة َمةدةن

 ).٦ردَ و ي ن طة، ن (ظر) و (م)ش  ي دوة و َا. وام ى (
 

  ) دام رَان  طَةي  امن  راطممم ي ٦ي (

 مي % دورةموة راطممن

اط ٥٦.٦٦ ١٥٣%  

 دوة %٣٠.٧٤ ٨٣ ظر

م  ١٢.٥٩  ٣٤%  َ  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 

  
  

  

  دوة :و طمي ة  وة

  ني  ري رد١٩٩١أ. "رار"ء رار َ زاري 
  

١:ري رام . 

)  وةدان َلط ا ي  انَر يى رةن، زؤر َ   َروداو   ررا

طو ،َن  َس   دراو،  ر َطاا روروي طو ،َن  ،ََن 

 ن ،َ.ونردة وة، ودة َ كادةر  وام ء ى دوة  امط يوام ،(

  ).٧طان  ى َ د .َوام ى (
  

 ) رار وا روروموةي طوثء َء بء ن ن وةء رون.٧ي (

 مي % رةموةدو  طرةن

٧٦.٦٦ ٢٠٧ وا%  

 دوة %١٧.٧٧ ٤٨ رادةك

٥.٥٥ ١٥ وام% َ 

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

  

 . ط ردء رذَم اق: ٢

)  انور ا ي  انَر ىن، زؤر َ  مرد) نرد ري  رد ط

  زادء مذ  ة وةء دوراوةَو وةم دوا ك َن رذ ردةوا اق)داء ة

.ممء موةم َ ى  انور كادةر  وام ء ى دوة  امور يوام ،(

  ). ٨د .َوام ى (
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   ط رد  ري ردن ردةوا ووة ة. )٨ي (

  % دورةموة طرةن

٧٣.٣٣ ١٩٨ وا%  

 دوة %١٥.٩٢ ٤٣ رادةك

١٠.٧٤ ٢٩ وام% َ 

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

 :١٩٩١. رار زاري ٣

رار زاري  ري ردن، َ) ما  رةي رَان زؤرى ن ذة وة دةدةن

 (رام)وة دةَد، درَاوةي  م ي ط رد  و ري  ٥/٣/١٩٩١رؤذي 

ذم َردما دذي رذ  َاق (دا)، َو َن  زوء زؤريء َمي زاديء 

ش  ي  ة، وامي رادةك َما ) ميَء ط   موةء ممن.

َ ي اممَ وام و ى دوة .وام ى )٩.(  
  

  ردما.درَاوةي  ط رد   ري  ١٩٩١) رار زاري ٩ي (

 مي % دورةموة طرةن

٨٤.٠٧ ٢٢٧ وا%  

 دوة %١٠.٧٤ ٢٩ رادةك

٥.١٨ ١٤ وام% َ 

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

٤ َر  ررا  ن . مموة:راط 

(كء ب) وةرطة رامام  ،  دةرةت، زؤرى رَان  ي ن 

)  ر َردما ر َ َ وةك ط َ رَوة ي "رار" ٢٠١٥ – ٢٠١٠وةي (

َرةوة زام نَ رء زام ي ء ،ى دوة دانرا  َلط يوام ش دواي ،

َ) ى وام .امك راادةر يوام  ١٠.(  

  
  

 كء ب) ر َة  طن  رَوة ي "رار ") (١٠ي (

  % دورةموة طرةن

٣٠ ٨١ وا% دوة 

 َ %٥.٥٥ ١٥ رادةك

٦٤.٤٤ ١٧٤ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
 

 . طَامَ  طن رةت  رار  راطمم وة:٥

 ، اممم ان ي   انَر ىن، زؤر ةىَط  وةي (ب كء)

)٢٠١٥ – ٢٠١٠ َوةك ط  َ َر اَر  ( رةت َن داَ  نوة طَر 

"ررا" موا  نَ ي امم وام ء ي دوة  امم كادةر يوام ،

  ).١١وةرطة. وام ى (
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 طَ  ن ةن رةت  وام "رار". ) (كء ب) ر َة  طن  رَوة١١ي (

  % دورةموة طرةن

١٧.٧٧ ٤٨ وا% َ 

 دوة %٢٥.٩٢ ٧٠ رادةك

٥٦.٢٩ ١٥٢ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠ 
  

  

َء ط"ررا" ممر م (ب كء) رر .ب:موا ام  
 

 . م رار  رَ مم وة:١

 ، وةي ر ن مو ،ةن وةرط ي  انَر ين، زؤر َ يَر 

 "ري "را ةوة(ك) موء ط ءوم ماوةم  ء نرء زام

َورةوة دة وام .مو كادةر َ ي ،مو ي دوة وةش دواي ،

  ).١٢ى (
  

     ) طن  رَ مم وة ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة.١٢ي (

 مي % دورةموة طرةن

٣٤.٤٤ ٩٣ وا% دوة 

 َ %٥.٥٥ ١٥ رادةك

٦٠ ١٦٢ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

 . م رار  رَ وَم وة:٢

 ، وةمةة، رةن ط ي  انَر يزؤر ، نةن دةر  يَر 

 وَم ومء ء طوم (ك)ةوة ي "رار "ء زامرن  ء

َورةوة دة نَ ى انط كادةر وام ءى دوة انط ىوام ،

  ).١٣طة. وام ى (
  

 م (ك)ةوة ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة.) طن  رَ و١٣َي (

  % دورةموة طرةن

٣٣.٣٣ ٩٠ وا% دوة 

 َ %٤.٨١ ١٣ رادةك

٦١.٨٥ ١٦٧ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  

 م رار  رَ ظم وة:. ٣

  اممان راَر يوة، زؤرمةوة روم ء موم مظ  ء يَر 

،َورةوة دة نرء زام "ري "را ةوة(ك) موء ط   ي وا
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 وام ءي دوة امي راوام ن ،ةوةرط وام .ةن وةرطَ ي امك راادةر

  ).١٤ى (
  

  

 ) طن  رَ ظم (ك)ةوة ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة.١٤ي (

 مي % دورةموة طرةن

٢٦.٦٦ ٧٢ وا% دوة 

 َ %٦.٢٩ ١٧ رادةك

٦٧.٠٣ ١٨١ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

  

 . م رار  رَ َم وة:٤

 رَي و َمي  ء م ومء  َ ن، زؤرى رَان رةةموة 

ري "را ،َدةم (ك) موء ط،َورةوة دة نرء زام "  ى  و

 وام .انَ ي  انط كادةر وام و ي دوة  انط  يوام ان و

  ).١٥ى (
  

  

 ن  رةوة دةوة.) طن  رَ َم وة ي "رار "نء زامر١٥ي (

 مي % دورةموة طرةن

٣١.١١ ٨٤ وا% دوة 

 َ %٥.٩٢ ١٦ رادةك

٦٢.٩٦ ١٧٠ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
 

٥ ررا وة، م مم َر  . : وةيموري رووا  

 رَي ء ن   ،ي ا زؤري رَان ورام طلَ وةي ن وة دةردة

 ماوةم (ك)ةوة وة  َ، رار واي روروموةي ط رد  دذي زوء 

يَء طم َمي ذمَ زاديء وَ ، َرذ ن، زؤرمء موةم   

  ).١٦وامي وران  ي دوةء وام رادةك وران  ي َا ن. وام ى (
  

 )   رَ مم (ك)ةوة، ن  "رار " واي روروموةي .١٦ي (

 مي % موةدورة طرةن

١٧.٧٧ ٤٨ وا% دوة 

 َ %١٦.٦٦ ٤٥ رادةك

٦٥.٥٥ ١٧٧ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

٦ ررا وة، م مَو َر  . : وةيموري رووا 

َد  ى   انَر ىن، زؤرةدةر م  وة م َلط ،  ء يَر 

 ء زؤردذي زو  رد وةي طموري رووا ررا ، َ وة ةوة(ك) مَو
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َا رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء ط   موةء ممن، 

  )١٧وامى طان  ى دوة و وام رادةك طان  ى َ د .َوام ى (
  

 )  رَ وَم (ك)ةوة، ن  "رار " واي روروموةي .١٧ي (

 مي % دورةموة طرةن

د %٤٤.٠٧ ١١٩ واوة 

 َ %٠ ٠ رادةك

٥٥.٩٢ ١٥١ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

٧ ررا وة، م مظ َر  .  وةيموري رووا: 

 ،وةدا م َلط ،ان ى   ،انَر ىن زؤر ةىَط  ء يَر 

 ء زؤردذي زو  رد وةي طموري رووا ررا ، َ وة ةوة(ك) مظ

، وامى رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء ط   موةء ممن

واز  دانم  َلط كادةر ى  انط  شوام ة ءن طى دوة   

  ).َ١٨ د .َوام ى (
  

 )  رَ ظم (ك)ةوة، ن  "رار " واي روروموةي .١٨ي (

 مي % دورةموة طرةن

٣١.٤٨ ٨٥ وا% دوة 

 َ %١٦.٢٩ ٤٤ رادةك

٥٢.٢٢ ١٤١ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  

  

٨ ررا وة، م مَ َر  .  وةيموري رووا: 

 ، وةدا م َلط انَر ىةدةن، زؤرمَ وة ن ء  يمَ و يَر 

 ءدذي زو  رد وةي طموري رووا ررا ، َ وة ،اندةم (ك) م

ء   زؤر رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء ط   موةء ممن،

 ى دوةان،  وامي  طان  ى   َي ان و وامش  رادةك طان

  ).١٩د .َوام ي (
  

 )  رَ َم وة، ن  "رار " واي روروموةي .١٩ي (

 مي % دورةموة طرةن

٢٢.٢٢ ٦٠ وا% دوة 

 َ %١٠ ٢٧ رادةك

٦٧.٧٧ ١٨٣ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
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 . م رار  رَ ظم وة:٩

 ،اممَ ،نوةردةط  ي  انَر ىن، زؤروة دة  َ ن مي ظَر 

وامى ر "ء زامرن رةوة دةو ،َومء مم (ب)ةوة ي "را

  ).٢٠رادةك طلَ  مدان  ى دوة ء وامش طان ى  .َوام ى (
  

 .) طن  رَ ظم وة ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة٢٠ي (

  % دورةموة طرةن

٣٨.١٤ ١٠٣ وا% دوة 

 َ %٢٥.٩٢ ١٧ رادةك

٥٥.٥٥ ١٥٠ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
 
 

 . م رار  ر َو رارتء رم ظممي  ب ةَوة:١٠

 رَي رارتء رم ظمن  ر  َ رامام َ  ن، زؤرى رَان

َورةوة دة نرنء زام "ري "را ،وةاوم (ب) مم ءوم ،

ى َان. وام وامى طلَ و رادان  ى دوة ء وامش رادةك طان   وت

  ).٢١ى (
  

 وة.) طن  ر َو رارتء رم ظممي  ب ةَوة، ي "رار "نء زامرن  رةوة دة٢١ي (

 مي % دورةموة طرةن

١٧.٤٠ ٤٧ وا% َ 

 دوة %٢٩.٢٥ ٧٩ رادةك

٥٣.٣٣ ١٤٤ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

  

 . م رار  ر َو  دؤَرمي  ب ةَوة:١١

 رَي  ن دةرةن، زؤرى رَان   ى  دَ، رةةموة 

  وةمرَدؤ "ري "را  ،وةاوم (ب) مم ءوم   َر

، َا وامى رادةك طلَ و مدان  ى دوةان ء ء زامر رةوة دةوة

  ).٢٢وام طان  ى َان. وام ى (
 

 ن  ر َو  دؤَرمي  ب ةَوة، ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة.ط) ٢٢ي (

 مي % دورةموة طرةن

١٩.٦٢ ٥٣ وا% َ 

 دوة %٢٧.٧٧ ٧٥ رادةك

٥٢.٥٩ ١٤٢ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
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 . م رار  رَ َم وة:١٢

 وةدام َلط انَر ىن، زؤر َ  م ء  يمَ و يَر 

،َورةوة دة نرء زام "ري "را ،َدةم (ب) مم ءوم  ى  و

ان، و وامى رادةك طان ى دوة ي   َوام طان. وام ي 

)٢٣.(  
  

 طن  رَ َم وة، ي "رار "نء زامرن  رةوة دةوة.) ٢٣ي (

 يم % دورةموة طرةن

٣٢.٥٩ ٨٨ وا% دوة 

 َ %٥.٥٥ ١٥ رادةك

٦١.٨٥ ١٦٧ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

١٣ ررا وة، م مظ َر  .  وةيموري رووا: 

 رَي ظم ن  َن، زؤرى رَان   ي ا ن، م وةدة

ومء مم (ب)ةوة وة  َ، رار واي روروموةي ط رد  دذي زوء 

زؤر رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء ط   موةء ممن، 

َ ى موام) ى وام .نَ ك مادةر يوام  َ ي ء ى دوة ٢٤ن.(  
  

 

 )  رَ ظم وة، ن  رار  واي روروموةي ٢٤ي (

 مي % دورةموة طرةن

٢٦.٦٦ ٧٢ وا دوة 

 َ %١٧.٠٣ ٤٦ رادةك

٥٦.٢٩ ١٥٢ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
 
  

  

١٤ ررا وة، م  او ممظ رم رتءرا َر  .  وةيموري رووا

: 

مموة   رَي رارتء رم ظ َن، زؤرى رَان ون م وا 

ر   َومء مم (ب) اوموة، وة  َ، رار واي روروموةي 

   يَء طم َمي ذمَ زاديء وَ ، َرذ ء زؤرردة دذي زو ط

ى ان و وامى رادة طان ى دوة ء ي َ ، و  موةء ممن

  ). ٢٥وام  واو طان. وام ى (
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 )  رَ رارتء رم ظمم او  وة، ن  رار  واي روروموةي ٢٥ي (

 مي % دورةموة طرةن

١٩.٢٥ ٥٢ وا% َ 

 دوة %٢٧.٧٧ ٧٥ رادةك

٥٢.٩٦ ١٤٣ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

  

١٥ . ررا وة، م  او مرَدؤ  َر   وةيموري رووا: 

 رَي  دؤَرموة  ر َن، زؤرى رَان طلَ وةدام  ن دةرة

 وةي طموري رووا ررا ، َ وة ،وةاوم (ب) مم ءوم  

َ زاديء وَ ، َرذ ء زؤردذي زو  رد ءوةم   يَء طم َمي ذم

، و وامى رادةك طان  ى دوة ء ي   َوام  طان. وام ممن

  ).٢٦ى (

  
 

 رار  واي روروموةي  ( ر َ دؤَرم او  وة، ن  ٢٦ي (

 مي % دورةموة طرةن

٢٢.٥٩ ٦١ وا% َ 

 دوة %٢٥.٩٢ ٧٠ رادةك

٥١.٤٨ ١٣٩ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
  

  

١٦ ررا وة، م مَ َر  .  وةيموري رووا: 

 اممَ انَر ىن، زؤرةن دةر ءوم م ء  يمَ و يَر 

مم (ب) دةم ،َوة  َ، رار واي روروموةي ط رد  دذي زوء 

مَ زاديء وَ ، َرذ نزؤرمء موةم   يَء طم َمي ذ  و ،

 وام .امَ كادةر  وام  َ ي ء ،ى دوة  امَ شوام ،ان ى

  ).٢٧ى (

  
 

 واي روروموةي  ( رَ َم وة، ن  رار  ٢٧ي (

 مي % دورةموة طرةن

د %٢٢.٩٦ ٦٢ وا /دوة 

 دوة/ د %٢٢.٩٦ ٦٢ رادةك

٥٤.٠٧ ١٤٦ وام%  

ي ط ١٠٠ ٢٧٠  
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  دةرةن
دةرة  ةرانَ ،را  مَء دواي دةروةَ  :ارةوة ط يم  

،  طم ر َردن، ١٩٩١. مرر (ك، ب)،  دةي ممم رار زاري ١

   ر مما. 

 ١٩٩١. مرر (ك، ب)، ر ممم طم ر َردن  روداوي رار زاري ٢

 "واي روروموةي ط رد، دذي زوء زؤر رذَ ، َو زاديء َمي ذمَ ميَء 

  ط   موةء ممن"،  ر مما.

٣  َمَو ءَر مزام  ،(ب ،ك) ررم . ران راَم  ارر ءوا

  ء طم ر َردما.١٩٩١زاري 

٤ مي ط ،موَ ءرء داري رارا َو مََ  ،(ب ،ك)  .

  ر َردن.

  

  

  راردةن 
َ و ،مو دةرة ر رؤ ن موا امَنء طرد مط  "ررا" ممو م

   رَي راطمم وة، َةران م راردةك َةن: 

. طري رََ وردء ديء مداماو ن  ر َردنء دازراوة ١

مدارةةم ء ،د موةء ممم م ء"ررا"  نط دم  ان  وة

  طَام وامن.

٢  مموةي راط  نرد َر ي مزراوةنء دامراط مم د امو .

 م (ب كء ت ) ءمم م ء"ررا"  نط دم  رر َاز

  موةم د، ء طَام وامن.

  

  َرةن

  ش روي دةرة و راردةمَ ،ةران َردةن:

١ممراط رر ن وةي زامَ  ةرامَ . ء"ررا" ممر م  ي م

  طَام وام  ر َردما. 

. َةرام د  رَزي دَ وةي زام ن رةت  رؤ راطمم  ر ٢

رد َر  موا امَء ط"ررا" ممم ؤظ مممو راط موازة  ا، ءم

  ن.
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  روةن

: رءدة  

  .٢٠٠٥)ي دةري  اق، ١١٣. دةي (١

 
  َوة:

:رة مز  .أ  

٢ا ي، ام  /ا  ا اا ا اوي: دورا  ى .د . ،  

  .٢٠١٣)،  ،١٨د (

. د.  :  "ا ك"  ا ا وا ب، ور   (ا ك ٣

   ب٢٠٠٩وا اا   ،(– ومء اث ا ا ا.  

  ب.  زم ي:

٤. Ghulam Shabir١, Yousef Mahmood Yousef Hameed and others, The 

Impact of Social Media on Youth: A Case Study of Bahawalpur City,  
Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol. (٤)٣ November ٢٠١٤. 

٥. Kaplan Andreas M, Heanlein Michael. (Users of the world, unit ١, The 

challenges and opportunities of social media), (Indina: Business Horizons, 

Volume ٥٣, Issue ١, January- February ٢٠١٠).  

٦. Tazhan Karam, (٢٠١٣) The Role of the Social Media to Protecting Kurdish 

Culture, Master Dissertation, Bradford University- Art Schol- Media 
Department, England.   

  

:َ  

٧. Barefoot. D. Szabo., J., (٢٠١٠) Friends with benefits: a social media marketing 

handbook. San Francisco, Calif, No Starch Press, ٢٠١٠.   

  

:ؤم وةير 

٨. Unknown, (٢٠١٢) Social Network Impact on Youth [Online], 

http://www.speechprosody٢٠١٢.org/academic-essay-sample-social-network-

impact-on-youth.asp (Last Acuss (٠٣/٠١/٢٠١٦).  

 

  ر:

 ).١/١٢/٢٠١٥رَةر َروةردةي رام وةرطاوة، - ) َي ر. ٩
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ما"   ا ا نأرد إ  م و "  

(ذأ ء رام ادب اط)  

  

ا  

   (بك، اا)  يا ما و ،(ا ا) ع ا 

ا ت اوط ط م و  ،و ود "من."ارد إ  اد  

 ا س ا ل  ا ا  ا ا ول دور و م  ا إ و

  .   ر ذ  و ذا  اا ود م  

  ا ا:أ  ا   ان  ل 

أ. ا اي ى اع ا ا (اك، اب) أن ُّف ب وطب إ ردن 

  "ام"؟ 

ب. ا اي ى اع ا ا (اك، اب) أن    م "ام  "ب 

  ؟واب إ ردن

:زا  ،م   اف اأ و  

أ. اف  ى ا اي أو و ا ا (اك، اب)  اب  ط وطت 

 . و إدرا "ما"     ،نرد إ  

  ى  فات ب. اا  ، نرد ت إوط ط  بى ا "ما" م

  ا أو و ا ا (اك، اب).

.(ا ا) ط اإ   ،و  عا   ا و  

  اور ا : ون  ا ا ا  ا و

 : ر اطا :أو  

ول ان  ا ا ان ا: (أ ا ، ا، أاف ا، مع ا و، اق 

  اي، ات، ط ا وأدوا ،ود ا ، ا و، ا وات).

  : اي م: اطر 

 ع: (اا  ا امن اول ا ،در اا    دو  

  ا، أ اك واب، اك واب واب).

:ا ا :  

    يا ،ا  ا ا و ات اا ،ورت اا) :ور، وا

  ع).
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:ا :را  

 ،ا ا  ا وا ن ا  نر ا   ا ،(تا)  ا و

  ات:  (ات وات)، ا   اوع، و أز 

 ب إ ردن،    ١٩٩١أ.   (اك، اب)   إم  آذار 

.  

ى ب إ ردن  "  ١٩٩١ب.   (اك، اب)   ث إم  آذار 

ا ظ  رديا ا ا ق اا ل اة وا ة و  أ  ،ا 

.   ،"طوا 
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Impact of social media over recognition "uprising" and improving its 
meanings in Kurdistan Region 

(Students of Rania high schools as sample) 
 

Summary  
  The main concentration of this research is relevant to (social media) especially 
in terms of effectiveness of both social media websites (Facebook and Youtube) 
this media is about recognition "uprising" and improving its meanings by 
students of high school in Kurdistan Region. 
Thus, the significant of this research will be found that searching for the role 
and impacts of social media about familiarizing Kurdish nowadays nation with 
this history and reviving the event in Kurdish individual memory and mind. 
Problem concerning this research, the researchers through some questions 
have shown, the followings are crucial important: 
A- Social media (Facebook and Youtube) to what extend were they able to 
recognize "uprising" to youths and students of Kurdistan Region? 
B- Social media (Facebbok and Youtube) to what extend were they able to 
improve the meanings of "uprising" toward youths and students of Kurdistan?  
The aim of the research also includes some points, commonest are: 
A- Learning the level of recognition of "uprising" by youths and students of 
Kurdistan Region via social media (Facebook and Youtube).  
B- Revealing the quantity of improvement of meanings of "uprising" by youths 
and students of Kurdistan Region through social media (facebook and 
Youtube). 
The research in terms of the type will be indicated as (description research), it 
also uses (The survey method). 
Thus, general structure of the research, except preface, consists of the 
following items and descriptions: 
First: methodology  
Researchers in this study have tried to know the necessary explanation in some 
items and the following items are (the importance of the research, the problem 
of the research, aim of the research, type and methodology of the research, 
apparent true, stability, method and factor of the research, area of the 
research, group and sample of the research, concept and terminologies).  
Second: theory   
Here theoretically and backing to some scientific resources relevant to the 
main subject of the research has been highlighted: (social media, effectiveness 
of facebook and Youtube, facebook, Youtube and youth). 
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Third: Practical results 
Thus, it is last research and specific to the practical one, that covers some 
items: (the necessary explanations, these clauses that are relevant to the 
subject) 
Fourth: final:  
Finally the (outcomes) will come that stemmed from the consideration of the 
researchers about the content of the outcome and real achievements of the 
research, besides (recommendations and suggests) that are supplementary of 
the subject, the most common, outcomes are:  
A- Ineffectiveness of (Facebook and Youtube) over recognition of uprising of 
March ١٩٩١ of Kurdistan Region over all classes. 

B- Ineffectiveness of (Facebook and Youtube) over recognition of youths to the 
events of march ١٩٩١ means Kurdish national struggle against tyranny  and 

oppressive and tyrannical Baath regime for the sake of freedom and getting 
new life and achieving national and patriotic rights over all classes.   
      

  

 


