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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 جملة 

 حبوث العالقات العامة 
 الشرق األوسط 

(ISSN 2314-8721)  
   الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية

(ENSTINET)  
 اإلعالم في مصربتصريح من المجلس األعلى لتنظيم 

 24380/2019رقم اإليداع بدار الكتب:  
 APRA@  2020جميع الحقوق محفوظة                  

 الوكالة العربية للعالقات العامة 
 

www.jprr.epra.org.eg 

 

https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1281
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
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 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
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 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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   :خصلمال

الدراسة  ا  وأنماط  هتمت  تويتر  على  للهاشتاج  المراهقين  استخدام  بين  العالقة  على  بالتعرف 
اتفكيرهم مدى  وقياس  التماثل/  ال،  ومستويات  تويتر  موقع   للهاشتاج على  المراهقين  استخدام  بين  رتباط 

لديهم، ورصد العالقة بين مستويات التجانس على هاشتاج تويتر وأنماط التفكير    Homophilly)التجانس)
المراهقين، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تعتمد على منهج المسح اإلعالمى، وتحددت   لدي

( قوامها  الدراسة فى عينة عشوائية  المراهقين ) 400عينة  الذكور و)200( من  اإلناث  200( من  ( من 
ات الخاصة(،  أكتوبر )ممثلة للجامع  6بكٍل من جامعة عين شمس )ممثلة للجامعات الحكومية( وجامعة  

( من  العمرية  المرحلة  )   (17فى  من  أقل  إلى  األولى،    (18عاًما  الجامعية  المرحلة  تقابل  وهى  عاًما، 
ا للتجانس/ التماثل  ألنماط التفكير ومقياسً   اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان والتي تضمنت مقياسً وا 
((Homophilly  ا بين استخدام المراهقين  حصائيً إباطية دالة  ، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارت

  –للهاشتاج على تويتر وأنماط تفكيرهم وذلك على أبعاد مقياس أنماط التفكير وهى )نمط التفكير التركيبي 
المثالي   التفكير  العملي    –نمط  التفكير  التحليلي  -نمط  التفكير  كما   -نمط  الواقعي(،   التفكير  نمط 

و  عدم  الدراسة  نتائج  الدراسة أوضحت  عينة  المراهقين  درجات  متوسطات  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  جود 
للنوع تبًعا  لديهم  التفكير  أنماط  مقياس  على  تويتر  على  الهاشتاج  يستخدمون  دالة  ،  ممن  فروق  ووجود 

تبعً حصائيً إ التفكير  أنماط  مقياس  على  الدراسة  المراهقين عينة  درجات  بين متوسطات  فا    ي ا الختالفهم 
 تويتر. هاشتاج  على Homophilly)) التجانس/التماثل مستويات 

 

 المراهقين.  - (الهوموفيللى) التجانس –أنماط التفكير  -تويتر   –الهاشتاج  الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة:

االجتماعى  وجود    يرتبط بالتطور  اإلنسانى  يكسبهالفكر  الجديدة    الذي    مفاهيمنا يخلق  و معانيه 
الشخصية   وتمثل  ،1( 120ص  ،م2011عبداللطيف،  )  تناا وتصور  جوانب  أبرز  المراهقين  لدى  التفكير  أنماط 

الحاإل للقرن  المؤشرات  جميع  وتؤكد  والمتالحقة  ونظرً   لىانسانية،  السريعة  التكنولوجية  للتطورات  ننا  إفا 
لك  ة بحاج المراهق  ي ماسة وضرورية  ا  موعادات فكرية صحيحة تساعده  بأنماط   ون يتسم  لتوافق مع  على 

 .2( 3ص، م2014، عبد الرحمن) متغيرات الحياة
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" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

الجديدة    انتشار  ولعل اإلعالم  تويتر  وسائل  االتصالية  ومنها  الرسائل  خاللها  وتدفق  بشكل  من 
، فقد تكون  عن آرائه ومعتقداته وآماله وتطلعاته  المراهق   من خالله بمثابة منبر يعبر    جعلها غير مسبوق  

،  نعبد الرحم)  وهو ما يعبر عنه بمفهوم أنماط التفكير  المواقف واألحداث حوله  ير متأن فا عن تفكيتعبيرً 

 .3 )164م، ص2013
 من يقومون  المجتمعمختلفة من    فيها شرائح يشارك مسبوقة غير اتصالية ظاهرة تويتر يشكلو 

  معه  ومتابعيه والمتفاعلين مستخدميه من مهمة شريحة   فيه المراهقون  ويمثل عدة  اتصالية بأدوار خالله
(, p24, 201Vijayakumar(  4. 

 التصنيف   عالمات   استخدام  تويتر  لمستخدمي  يمكن  معينة،  مشكلة  أو  حدث   حول   االتصال  ولتنظيم      
  مثل تضمين تم إذاف ، "#" التجزئة برمز مسبوقة ةرئيس  كلمات  من تتكون  نصية عالمات  وهي ،)الهاشتاج(

  معين   بموضوع  صلة  ذات   عتبارهابا "  التغريدة  إلى  يشير  فإنه  التغريدة،  في  مكان   أي  في  الهاشتاج  هذا
 أينية التكنولوجية يجعل  واستخدام هذه التقاآلخرين،    لمستخدمينا  من قبل  لالكتشاف  قابلية  أكثر  وتجعلها

  إلى فمن خالل النقر على الهاشتاج يصل المستخدم    ؛محادثة أكبر حول موضوع معينا من  هاشتاج جزءً 
تجاوز   على  القدرة  للمستخدمين  يوفر  وهذا  المشترك،  االهتمام  أو  المشتركة  بالمصلحة  يتسم  مجتمع 

ا الذاتية  التغر   لتيحساباتهم  برؤية  لهم  يسمح  مما  إيتبعونها،  عما  النظر  بغض  الموضوع  حول  ذا يدات 
يتي كانو  مما  التغريدات،  تلك  يشكلون  الذين  المستخدمين  يتابعون  االتجاهات ا  متعددة  المحادثة  فرص    ح 

((Aeschbach, 2017, p2 .5 
يعد        آلي  ولهذا  والنقافعال  يف تسهم    مهمة  ةالهاشتاج  الحوار  والتفاعلية  األفكار   ش    وطرح 

(, p24, 201Vijayakumar( .6   برونيدج أكد  الشأن  هذا  أن    مBronnage  (2010)وفي  الحدود على 
المتغيرة   لألفراد   للهاشتاجالهيكلية  قصد    يسمح  غير  عن  أنفسهم  يعرضوا  ات هوج و   اآلراء  ولمختلفبأن 

أكد   في p242 (Jungherr, 2014, .7)النظر أن   McBride &Bekafigo  م(2013)  ماكبرايد و   بيكافيغو   حين 
ن ينشرون أفكاًرا مماثلة لما لديهم وهو ما نعبر عنه  بأولئك الذي  للتفاعلأكثر عرضة    الهاشتاج  مستخدمي

التجانس/التماثل   سواًء McBride,2013,pp625 (Bekafigo8 &-(Homophilly  643))بمفهوم  ثم  ومن   ،
األمر  بالتجانس والتماثل فكان تفاعل المراهقين في البيئة الرقمية يتسم بالتنوع واالختالف أو تفاعاًل يتسم  

 قد يكون له صدى على نمو وتطور أنماط التفكير لديهم.
بنائية أوجدتها ظروف وتجار   فيتسود المجتمع    التيأنماط التفكير  ف     نتاج لعوامل  ب فترة زمنية هى 

االقتصادية الثقافية،  وإن  التيالسياسية  و   المجتمع  متعاقبة،  تاريخية  فترات  عبر  المجتمع  التغير    شهدها 
عمومه وهذا   فييشهده النسق االجتماعى    الذيرأ على أنماط التفكير يحدث ضمن إطار التغير  طي  الذي

يؤكده   مانهايم"ما  السائدة    "،كارل  االجتماعية  بالظروف  يتأثر  اجتماعى  نتاج  جميعها   في فاألفكار 
 9. (120ص ،م2011، فعبد اللطي ) ير المعاصرة تعكس الحقبة الحاضرةنماط التفك، وأالمجتمع
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 مشكلة الدراسة:
 Human Behavior اإلنترنت   عبر  االجتماعية  الشبكات   في  البشري   السلوك  اآلن تحليل  يمثل       

Analysis in Online Social Networks   االجتماعية   العلوم  من  العديد في    ةالرئيس  النماذج  أحد  
  اإلنترنت،   عبر  االجتماعية  الشبكات   في  بها األفراد   يتصرف  التياألخرى، للوقوف على الكيفية    والسلوكية
 10. (Zhu, 2019, pp1-180)المعرفية والفكرية  الجوانب  على بها تلك الشبكات  تؤثر التيوالكيفية 

ومنها  ويعد   االجتماعى  التواصل  شبكات  وبالتحديد  الرقمي  المجال  في  ومشاركته  الفرد  تفاعل 
تمر به وبتراكمها،   التيا من الخبرات  تويتر نوعً   فيفقد تكون مشاركات الفرد    في التفكير؛  تويتر له تأثيره

تعديل لها  بالخبرات األخرى يحدث  الفرد   وتأثرها  تفكير  يؤثر على  تويتر  لهذا  ، و ونمو وتطور، مما  يعد 
 11. ( 158م، ص2013، عبدالرحمن)أفكار األفراد إظهار  في  وفاعاًل ا ناقاًل وسيطً 

  األنماط هذه    يمكنه تحزينها وتنمو  أنماط التفكيرا من  يكتسب عددً   الجامعية  المرحلة  في  والمراهق
ومحمد،  التفاعل    خاللمن  وتزدهر   ص2010)مضوى  يتيحها    ،12( 42م،  التي  الهاشتاج  خاصية  خالل  ومن 

المقدمة   المضامينو   التغريدات   فضاء عام يمكن من خالله رؤية  في  تويتر لمستخدميه، يتفاعل المراهقون 
التفاعل والمناقشة مع  من له  الموضوع والدخول في   اآلخرين، وتتيح  أشخاص ال يعرفهم مهتمين بنفس 

)ذو الفقار،  مناقشات معهم والتعرض لمختلف وجهات النظر واآلراء مما يحفزه على البحث عن المعلومات  

 . McBride,2013,pp625&  (Bekafigo14-(643وبالتالي تشجعه على التفكير  13، (3م، ص2011
وفي حين أن التفاعل من خالل تويتر قد يكون له دور مهم في نمو وتطور أنماط التفكير لدى  
افتراضي   قانون  وفق  يتم  تويتر  خالل  من  المراهقين  تفاعل  أن  إلى  تشير  المؤشرات  أن  إال  المراهقين، 

  وهو ما نعبر عنه بمفهوم التجانس أو التماثل   يشبهونهم  الذين  باآلخرين  االرتباط  إلى  همميلوهو  يجمعهم  
(, 2016,p490YoungTuranovicand &( ،15  التجانس  و((Homophilly    االجتماعية    فيمفهوم البحوث 

بينهم المشتركة  الصفات  أساس  على  العالقات  لتشكيل  األفراد  تفضيالت  التجانس  وينشأ    ويصف 
((Homophilly    إعادة عملية  خالل  إ  هيكلةمن  يتم  حيث  األفراد؛  بين  بين  العالقات  روابط  نشاء 

المتشابهة،  ذوي  األشخاص   غير   فيالسمات  األفراد  بين  الروابط  حل  يتم  حين 
 األمر الذي قد يكون له مؤشرات داخل أنماط تفكير المراهقين. Fischer,2010,p26.16))متشابهين ال

األفراد  بين  تحدث  التفاعالت  إن  حيث  التماثل؛  أو  بالتجانس  تتسم  تويتر  على  فالمناقشات 
المختلفين  األفراد  بين  التفاعالت  أكبر من  بدرجة  الفقار,    المتشابهين  ص2011)ذو    وأيًضا أوضح 17، (10م، 

يزيد من قدرة مستخدميه على تحقيق    تويتر ومنها  أن وسائل التواصل االجتماعى    مChoi  (2014)   تشوي 
Homophilly18))  التجانس

586)-2014,pp548 et al., Choi)  ،  العوالم نطاق  من  التجانس  هذا  ويحد 
على   بدوره  يؤثر  مما  لألفراد  الفقار،  التفاعلبيعة  ط االجتماعية  ص2011)ذو  المحدد   19، (10م،  يعد  والذي 

   األساسى في نمو وتطور أنماط التفكير لدى المراهقين.
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( وبرامسون  هاريسون  نظرية  من  كل  بتوظيف  الحالية  الدراسة  اهتمت  ألنما 1982ولهذا  ط  م( 
على   ورصد الطرق التي اعتاد المراهقون أنماط تفكير المراهقين    التفكير لالستدالل من خاللها على مالمح

 Homophilly)) التجانس/التماثل عند الدخول على هاشتاج معين في تويتر ومدخلبها   والتفاعل التعامل
على   اآل   درجةللتعرف  مع  التعامل  في  لديهم  / خرين؛  المرونة  للتجانس  مؤشرات  توجد  مدى  أي  وإلى 

المراهقين؛   تفكير  أنماط  داخل  ال  إنحيث  التماثل  يجعل  معين  هاشتاج  على  يتعرضون  الدخول  مراهقين 
يؤدي ما  وهو  الموضوعات،  بنفس  مهتمين  البعض  بعضهم  يعرفون  ال  آخرين  أشخاص   إلى  لتغريدات 

تغييرات   متابعتهم  فيحدوث  تختار  كأفراد  المراهقين،  األتباع   followingعالقات  من  مزيد  كسب   أو 
followers     الهاشتاج  فينتيجة لمشاركتهم -Boehmer & Tandoc ,2015, pp212)  الخطاب من خالل 

)23220. 
 -:لدراسة في التساؤل البحثى التاليا لةومن هنا تبلورت مشك

 " على تويتر وأنماط تفكيرهم؟  ما العالقة بين استخدام المراهقين للهاشتاج"
 

 :أهمية الدراسة
 الجوانب التالية:  في  الحالية الدراسة أهمية تتمثل
واهتمام    التواصل االجتماعى ومنها تويتر  لمواقع  نتشار الواسعمع اال  تأتى أهمية الدراسة متزامنة -

  بفحصها   األخرى   التخصصات   من  والعديد   االجتماع،  وعلم  االجتماعي  النفس  علم  في  باحثين
 .في المجال الرقميمن أجل تحديد هوية المستخدم وعاداته وسلوكه  ،واسع نطاق على

متغيراتها  كما   - أهمية  من  الدراسة  أهمية  والدراسة  التيتأتى  بالبحث  تويتر    ؛تتناولها  حيث ساعد 
والتفاعل  التعبير  و على توفير أشكال جديدة من العالقات االجتماعية    وبالتحديد خاصية الهاشتاج 

في  مام  ،المراهقينبين   بينهم،  فعالة  نشطة  افتراضية  حياة   تشكيل  ساهم    تويتر   يتمتع   كما   فيما 
 فأصبح،  المتلقي لدى التفكير طريقةمعه   اختلفت   الذياألمر    الواقعية  االتصاالت   سمات   بنفس

 . رساالً إو  ابحثً  المعلومة تلك في الرئيس المتحكم هو
أثارت اهتمام العلماء والتربويين،    التيمن الموضوعات  عد أنماط التفكير  وعلى الجانب اآلخر ت -

له العقل اإلنسانى وتطوره  فيمن أهمية    الما    في وسلوكياته و   المراهقتنمية خبرات    فيو   صقل 
وخصوًصا مع انتشار مواقع التواصل االجتماعى   21، (314م، ص2008)القضاه وحسن،   بناء شخصيته

أنماط   ونمو  تطور  في  دور  لها  يكون  والتي  التفاعل  من  عليا  مستويات  للمراهقين  تتيح  والتي 
 التفكير لديهم.

العمرية  - المرحلة  الدراسة  أهمية  تتناولها  الجالتي  المرحلة  وهي  طلبة  ،  قطاع  يعد  حيث  امعية 
ا في  المهمة  القطاعات  من  ناحيةالجامعة  من  المستقبلي  لدوره  في    ،لمجتمع  الكبيرة  ونسبته 
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  هو أساس نجاح جيل اليوم   المراهقيناالهتمام بنمط التفكير لدى    ويعد   ،المجتمع من ناحية أخرى 
 .سلوكياتهم ودوافعهم وطموحاتهمو  إلى التنبؤ بمواقف المراهقين ضييف  حيث 

موضوع أنماط    والدراسة  بالبحث   تناولت التي    –على حد علم الباحثة    –  عالميةاإل  دراسات ال  قلة    -
  علم   اإلعالم،  علم:  العلم  فروع  من  فرع  من   أكثر  بينالدراسة    تربطالتفكير وهاشتاج تويتر، كما  

 .الدراسة  لموضوع ودقةً  عمًقا أكثر تحليل في يساعد  سوف الذي األمر  االجتماع، وعلم النفس
 

 :أهداف الدراسة
 . تفكيرهموأنماط  موقع تويتربين استخدام المراهقين للهاشتاج على  توضيح العالقة −
عند استخدامهم للهاشتاج على  الوقوف على أنماط التفكير التي يتبناها المراهقون في تفاعلهم   −

 موقع تويتر. 
على  بين    االرتباط  مدى  قياس − للهاشتاج  المراهقين  تويتراستخدام  التماثل/    موقع  ومستويات 

 . لديهم Homophilly))التجانس 
− ( التماثل  التجانس/  آليات  عند   Homophilly)رصد  المراهقين  تفاعل  في  تظهر  التي 

 استخدامهم للهاشتاج على موقع تويتر. 
التجانس/التماثل − للهاشتاج على    Homophilly))  الوقوف على مالمح  المراهقين  في استخدام 

 موقع تويتر وانعكاس ذلك على أنماط تفكيرهم. 
 

  :حدود الدراسة
الدراسة  )أ(         لهذه  الموضوعية  الحدود  للهاشتاج  التعرف على مالمح    فيتتحدد  المراهقين  استخدام 

 . بأنماط تفكيرهموعالقته  على تويتر
في تمثلت  و   الدراسة الميدانية  تطبيق  تم  التيالفترة    في  الميدانيةللدراسة    الحدود الزمنية  تتحدد )ب(       

 م(. 2019مايو  6مارس حتى   3الفترة )من 
الحدود (  )جــ        ممن   سنة،  18  سن  في   المراهقين  من  عينة  على  الدراسة  تطبيق  فيمكانية  ال  تتحدد 

شمس  كلٍ   في  األولى   الجامعية   المرحلة   في  يدرسون  عين  جامعة  الطابع    من  ذات  للجامعات  )ممثلة 
 . )ممثلة للجامعات ذات الطابع الخاص( أكتوبر  6، جامعة الحكومى(

 :سةاإلطار النظرى للدرا
 تستند ، والفروض التي تنطلق منها  تحقيقها إلى ترمي التي واألهداف  سةاموضوع الدر  على بناءً 

التفكير من كلٍ  علىي  النظر  إطارهافي   الحالية الدراسة تعنى   حيث  ،نظرية هاريسون وبرامسون ألنماط 
بالتعرف على أنماط التفكير األكثر شيوًعا لدى المراهقين عند استخدامهم   شقها األول في الحاليةالدراسة  
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 نظرية هاريسون وبرامسون ألنماط التفكير مع ويتضافرللهاشتاج على تويتر وتفاعلهم مع اآلخرين، هذا  
 فيالدراسة   تهتم  حيث    Homophilliy  التجانس/التماثل مدخل وهو ةالدراس هذه لتفسير آخر  مدخل

تويت على  للهاشتاج  استخدامهم  عند  اآلخرين  مع  المراهقين  تفاعل  مالمح  على  بالوقوف  الثاني  ر، شقها 
مالمح   توجد  مدى  أي  وإلى  المراهقين،  لدى  التفكير  أنماط  ونمو  تطور  في  األساس  التفاعل  يعد  حيث 

 اشتاج أم أنه تفاعل يغلب عليه التنوع واالختالف. للتجانس في تفاعل المراهقين عند استخدامهم لله

   :أنماط التفكير
إذ   ؛وجية التفكير والعمليات المعرفيةا بسيكولا متزايدً علم النفس اهتمامً   في  فيشهد االتجاه المعر 

عصر  " على العصر الراهن  ولهذا أطلق  المعاصر    علم النفس  فيسيكولوجية التفكير منزلة خاصة  تمثل  
  22( 6م، ص2008)أبو هاشم،" االهتمام بسيكولوجية التفكير

تباينت وجهات نظر العلماء والباحثين التربويين حول التعريف العام للتفكير، إذ قدموا تعريفات و 
استناًدا   من    إلىمختلفة  فمنهم  متعددة،  نظرية  واتجاهات  علمية  أن  عرفأسس  على  عملية    هالتفكير 

علم النفس أن    سلوكية خارجية، وآخرون يرون أنه عملية معرفية داخلية، فالسلوكيون يرون أنه يجب على
يتعامل مع سلوك الفرد الملحوظ بشكل تجريبى كأساس لمعلوماته، فالعمليات الداخلية ال يمكن مالحظتها  
مباشرة، أما المعرفيون فيقولون أن السلوك هو مجرد نتيجة للتفكير، كما أن التعلم هو نتيجة لمحاولة الفرد 

المح العالم  لفهم  أدو يالجادة  استخدام  طريق  عن  به  لديهط  المتوافرة  التفكير  والجراح،    ات  م،  2015)العتوم 

 23. (18ص
خالل   يتطور  ومن  خال  الفرد التفكير  الذهنمن  التفاعل  عمليات  ما    ه بين  يل  من  وبين  يكتسبه 

 سلوك هادف ال   ، كما أنهفتراضات وتوقعات جديدةار األبنية المعرفية والوصول إلى  خبرات بهدف تطوي
ا لنمو  ا تبعً ا ونوعً يتغير كمً   ي تطور مواقف معينة وهو سلوك    فينما يحدث  إيحدث في فراغ وبال هدف و 

خبراته وتراكم  الرحمن)  الفرد  فهو24. ( 6ص،  م2014،  عبد  راقي  ولذلك  وجدانية  معرفية  عقلية  تبنى    ةعملية 
مح على  كاإلوتؤسس  األخرى  النفسية  العمليات  واإلصلة  العمليات  دراك  وكذلك  والتخيل،  العقلية حساس 

العمليات   هذه  قمة  على  التفكير  يتربع  ثم  ومن  واالستدالل  والمقارنة  والتميز  والتعميم  والتجريد  كالتذكر 
 25.( 168م، ص2012)الكردى والدومة،  النفسية والعقلية والمعرفية

واألرقام واإلشارات والتعبيرات    ظالصور واأللفاو   الرموز  مثلالعديد من األساليب  التفكير  يستخدم  و 
المختلفة    التيواإليحاءات   والمواقف واألحداث  األشياء واألشخاص  الشخص   التي تحل محل  فيها  يفكر 

 على تلك األساليب أنماط التفكير.  ويطلق 26.(9خرون، صآ)علوى و  بهدف فهم موضوع أو موقف معين
التفكير   أنماط  المفضلة    إلىوتشير  واألساليب  واكتساب   في  لألفرادالطرق  قدراتهم،  توظيف 

تعترض الفرد، فنمط التفكير    التيمعارفهم، وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتالءم مع المهام والمواقف  
عند حل    الجوانب الحياتية قد يختلف عن أسلوب التفكير  فيالمتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعية  
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يعنيالمس مما  العلمية  أساليب    ائل  عدة  يستخدم  قد  الفرد  تتالتفك  فيأن  وقد  مع  ير  األساليب  هذه  غير 
  P26Liu(Chen&.27 .2012 ,)الزمن

المختلفة  و  والنماذج  النظريات  من  العديد  الطرائق    التي ظهرت  تفسير  بها   التيحاولت  يفكر 
يفضلها ويتبعها    التيمن حيث عدد وطبيعة هذه األنماط والطرائق    البعض األفراد، واختلفت عن بعضها  

التفكير  تفكيرهم،    فياألفراد   أنماط  على  الحالية  الدراسة  وبرامسون  ظن ضوء    في وترتكز  هاريسون  رية 
  وفيما يلي عرض لهذه النظرية: (م1982)

 مHarrison Bramson (1982) هاريسون وبرامسون    لــ  وفًقاأنماط التفكير 
  التي على أنها مجموعة من الطرق أو االستراتيجيات الفكرية  تنظر هذه النظرية ألنماط التفكير  

  .Chen&Liu,2012, P26))أعتاد الفرد على أن يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه عن ذاته عن بيئته
االستراتيجيات وتزدهر خالل زينها وتنمو هذه  خنماط يمكنه ت ا من األيكتسب عددً   الفرد أن  وتشير إلى  28

  29. (42م، ص2010)مضوى ومحمد، كمحددات أساسية لسلوكياته المراهقة والرشد  ىمرحلت
التفكير   أنماط  وبرامسون  هريسون  خمسيتعا   التيوصنف  إلى  األفراد  بها  وهي  ةمل  )على   أنماط 

 30: (288م، ص2010وصاحب،
  Sgnthesis Thinking: التركيبي التفكير نمط -1

 والربط أفضل حلوالً تتيح  التي قد  النظر وجهات  بعض  إلى التطلعبالتركيبي ذو التفكير يهتم الفرد 
 باالتفاق الجماعي في الرأي. التفكير  هذا ، وال يهتم أصحاب النظر وجهات  بين
  Iolealistic Thinking: المثالي التفكير نمط -2

الفرد   التفكير  يهتم  و  مفتوحة وعالقات  معامالت  تكوينب اليالمثذو  اآلخرين   للثقة الميلمع 
التفتح والتقبل فهو  كما يتسم بالصراع،   مفتوحة مجادالت  على اإلقبال وعدم معهم  بالمناقشات  واالستمتاع

 يرحب بوجهات النظر المختلفة كما يرحب بالبدائل الكثيرة المتعددة. 
  Pragmatic Thinking: العملي التفكير نمط -3

 . المباشرة الشخصية للخبرة بالنسبة يءخاط أو صحيح هو مما التحقق من يهتم الشخص العملي
  Analytic Thinking: التحليلي التفكير نمط -4

ذو الفرد  التحليلي  يواجه  بالتفاصيل   واالهتمام منهجية وبطريقة بحرص  المشكالت   التفكير 
القرار، قبل بحرص  والتخطيط   النظرة  تكوين عدم مع المعلومات  من ممكن قدر  كبرأ وجمع اتخاذ 
 حتى األشياء توضيح في والمساهمة عام طارإ في األشياء الحكم على أو التحري ب واالهتمام الشمولية

 .االستنتاجات  إلى الوصول يمكن
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  Realistic Thinking: الواقعي التفكير نمط -5
 هي ما الواقعية أو الحقيقية األشياء نأو  والتجريب  المالحظة على عتماد اال  الواقعى الفرد  يفضل

 االستمتاع  الواقعي التفكير  ويتضمن،  ونراه  ونلمسه به  نشعر  ما  مثل الشخصية حياتنا في  به نمر
 . المباشرة بالمناقشات 

جع ذلك إلى أن التفكير الجنس/النوع، وقد ير   أنماط  فيا  ساسيً ا أتلعب دورً   التيومن المتغيرات  
الذكور واإل أدو لكل من  متوقعة كما  رً اناث  اجتماعية  لهذا،  ا  تعدهم  المختلفة  الثقافات    ستيرنبرغ   ويرى أن 

محدودً قدرً  أن    مSternberg & Wagner   (1988) واغنر يرجع  ا  التفكير  أنماط  من  العوامل   إلىا 
ا فمن الممكن  ، لذ ماط إلى عمليات التفاعل االجتماعيناألكبر من تلك األحين يرجع القدر    فيالوراثية،  

تغييرها أو  هاشم،تعديلها  ص2008)أبو  أن 31، (80م،  تفضيالت    كما  تقيس  التفكير  اللغوية   األفراد أنماط 
 32. (35م، ص2015)العتوم والجراح، التعامل مع اآلخرين في موالمعرفية ومستويات المرونة لديه

يواستنادً   التفكير  أنماط  من  األكبر  القدر  أن  على  االجتماعيا  التفاعل  عمليات  إلى  فإن    رجع 
توفير بيئة ثرية    فيساهمت  ا موقع تويتر_قد يكون من أكثرها استخدامً   التيو _ي وسائل التواصل االجتماع

 164م، ص2013،  رحمنعبدال)  رائهم وأفكارهم في بيئة تفاعليةآ ا قوية للتواصل بين مستخدميها لطرح  وفرًص 

حيث   33، ) الهاشتاج؛  خاصية  عد وبالتحديد  هناك  يكون  عندما  الهاشتاج  حول  الجماعات   د تتشكل 
التغريدات مرئية    ل بين مستخدمي تويتر من خالل جعلمشاركين كاف يتابعونه، ويسهل الهاشتاج التواص

البعض  بعضهم  يتابعون  ال  كانوا  لو  ذاتها حتى  واألهداف  االهتمامات  يشاركونهم  الفقار,  لمن  م، 2011)ذو 

محادثات حول موضوعات مختلفة ومتابعة النقاش حولها من خالل التغريد   فيالدخول    ومن ثم34.(4ص
وعلى    ،راء اآلخرين وطريقة تفكيرهمآب  يوالوع  ،ال يعرفون بعضهم البعض   أو متابعة تغريدات مستخدمين

 .p4, 201Vijayakumar(35 ,1)بطريقة ونمط تفكير المراهق  يالجانب اآلخر الوع
 Online) نترنت مين في الشبكات االجتماعية عبر اإلالمستخد وبالرغم من ذلك هناك مؤشرات بأن       

Social Networks (OSN  هين استناًدا إلى التشابه المكاني االتصال بمستخدمين مشاب  يميلون إلى  
و   فيوالديموغرا المشتركة  االتجاه    فيأو االهتمامات  االجتماعية يطلق على هذا    Homophillyالعلوم 

 Chung&Kang,2017,p376 .36))  )التماثل أو التجانس(
تويتر    الظروف التي يتواصل فيها مستخدمو  بالكشف عن التي اهتمت  الدراسات  وهو ما أوضحته  

حيث يميل ،  اآلخرينتعاملهم مع  في    التماثل/التجانستويتر يغلب عليهم طابع    التي أثبتت أن مستخدميو 
يشاركونهم    إلى  األفراد  الذين  اآلخرين  مع  اتصاالت  والسبب    فيتكوين  تجنب    فيخصائصهم  هو  ذلك 

  like)تبادل اإلعجاب )  تويتر من خالل  قد يفعله مستخدموهو ما  وعدم الراحة النفسية، و المعرفي  التنافر  
تغريد  إعادة  متابعة     (retweet)أو  الذين    (following)أو    خصائصهم   فييشاركونهم  ألولئك 

(1235-(Shin&Jian, 2017, p1214.37   
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 االلكترونية   الشبكات االجتماعيةوأنماط التفكير على  Homophillyالتجانس 
أ  بموضوع  االجتماعية  العلوم  اهتمت   لطالما التجانسالتماثل    االجتماعية   الشبكات   في  و 

حيث أتاح صعود مواقع الشبكات االجتماعية  مثل تويتر مستويات عالية من التفاعل، حيث  اإللكترونية  
ان  أثناء  المستخدمون  بإدخال  يقوم  االجتماعية  الشبكات  إلى  أيضمامهم  الديموغرافية  العمر   معلوماتهم 

والجنس والتعليم والمهنة واللغة والدين ومعلومات االهتمامات كالموسيقى واألفالم والكتب، ثم يتم استخدام  
خدمة الشبكات االجتماعية  مزودي تم دمجها لتشكيل ملف تعريف للمستخدم من قبل  التيهذه المعلومات 

متشابهين   آخرين  مستخدمين  إفالقتراح  أجل  من  االهتمام  أو  الديموغرافيا  جديدة ي  اتصاالت    نشاء 
( (Nahon&Hemsley, 2014, p1249 .38 

وآخرين ماكفرسوس  لــــ  ي  فالتجانس  ,.McPherson et al  ووفًقا  معدل مدخل  أن  على  ؤكد 
بمعدل   يحدث  المماثلة  األفراد  بين  األاالتصال  من  على  أعلى  العثور  وتم  المتشابهين،  غير  شخاص 

للتجانس العمل  في   مؤشرات  وزمالء  األصدقاء  بين  مثل  العالقات  من  مختلفة    في ويحدث    ،أنواع 
بما   البيئات  من  واسعة  الكبيرة  فيمجموعات  البشرية  التجمعات  على    ذلك  االفتراضية  المجتمعات  أو 

 Ackland&Shorish,2014, p25 .39))نترنت اإل
أكدت   فيو  الشأن  وناث    هذا  اإل2005فيورود  مستخدمى  أن  أكثر  م  لالتصال  نترنت  عرضة 

 Choudhury etal.,2010, p6.  40)-11) مماثلة لما لديهم  اأفكارً  بأولئك الذين ينشرون 
العالقا  في  Tynan   2010تينان  الحظكما   أن  االجتماعية  دراسته  الشبكات  بيئة  في  ت 

السمات   في نشاء اتصال مع مستخدمين آخرين متشابهين   إللكترونية تجعل المستخدمين أكثر احتماالً اإل
 Tynan,2010,p10.  41))التفكير  في نماط مماثلة وعرافية وتنتمى إلى نفس المكان وأالديم

نترنت يضعف أم يزيد من الدراسات التجريبية لفحص ما إذا كان االتصال عبر اإل  العديدوأجِري  
ن معظم  ت تقلل من حدوث الهوموفيللي  حيث إنترن يرى أن االتصاالت عبر اإل ، فالبعض  التجانسمن  

بس لهم  الديموغرافية  االجتماعية  السمات  مالحظة  يمكن  ال  للمجتمعااألفراد  يمكن  حيث  عبر  هولة،  ت 
 Vaccari etal.,2016, p2 .  42)) نترنت تقديم قدر أكبر من التبادل لآلراء والمعلومات واألفكاراإل

أن الشباب قادرون على بناء مجتمع    Choi   2014تشوي   انب اآلخر أوضحت دراسةوعلى الج
  pp548 etal., Choi(.43,2014-(586على اإلنترنت يتسم بالتجانس  خاص بهم

إتستند   من  الثانى  جانبها  في  الدراسة  على  هذه  النظرى    التجانس/التماثل   مدخلطارها 
Homophilly   افتراضاته صياغة  في  أسهم  وميرتون   والذي  سفيلد  الزار  من    Merton   and   كل 

Lazarsfeld 1954   أن األفراد يفضلون أن  أساسي مفاده  من فرض    ينطلق مدخل التجانسلهم    وفًقا، و
)pp1062Gay &Yuan,2006,-1084)بعض الجوانب  فييكونوا على اتصال مع من يشبههم  

؛ فاألفراد الذين  44
المتجانسة   االجتماعية  فالتفاعالت  البعض؛  بعضهم  مع  للتفاعل  عرضه  أكثر  مماثلة  سمات  يتقاسمون 
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الخصائص من    فيآلخرين المتشابهين معهم  أكثر راحة لألفراد أو بعبارة أخرى يسعى األفراد بنشاط نحو ا
 p25Shorish &Ackland( .45,2014,) أجل التعامل معهم

األفراد للحد   يقومحيث    في؛والتنافر المعر   ي نتقائفي نظرية التعرض اال  المدخل  ونجد أصول هذا
  صفات معينة مثل المعتقدات ومستوى التعليم   في تنافر المعرفي بإنشاء مجموعات متجانسة متشابهةمن ال

( p318 (Colleoni etal., 2014,.46 
، فاألفراد مستويين  للتجانسأن     Lazarsfeld and Merton 1954  وميرتون   الزارسفيلد   وأشار

 etal., 2016,pp1 Dincelli(:47-5) يميزون أنفسهم بطريقتين
السمات والخصائص االجتماعية الديموغرافية    إلىيستند    Status homophilyالمستوى األول:  

 (.االقتصادي االجتماعيالمستوى  -العمر -الجنس -)العرق 
يستند إلى السمات الداخلية   behavioural homophilyالسلوكي    الهوموفيللي  :  الثانيالمستوى  

والمعتقدات    لألفراد  واألفكار  والمواقف  القيم  بالسمات    التيمثل  بالضرورة  ترتبط  االجتماعية  ال 
 الديموغرافية. 

  الخصائص الديموغرافية   في  كرة للتجانس على أوجة التشابهالدراسات المب  فيوكان مركز االهتمام         
(,2007,p5Turchi( ،48 الوضع    –مماثلة مثل المهنة    ديموغرافيةكلما كان األشخاص يتمتعون بخصائص  ف

زاد احتمال أن    -العمر  -النوع   -السياسي  التفضيل    -الديني  التفضيل    -الوظيفي  الوضع    –االقتصادي  
 Vo.,2015,p12.49)) يكونوا مقربين

لهم بعنوان  الطيور على أشكالها  مقااًل   McPherson 2001 وفي هذا الشأن قدم مكفيرسون  
Birds Of A Feather     في   أن التجانس والتشابه  إلىالعالقات االجتماعية، وأشاروا    في  التجانس حول  

األساس   خط  الديموغرافية  والصداقات،  فيالخصائص  العالقات  أن    تشكيل  إلى  العالقات  تميل  حيث 
 etal.,2001,p415 McPherson(.50)  النوع –التعليم    -االجتماعي  –االقتصادي الوضع  فيتجانسة تكون م 

االتجاه   هذا  دراسات  مسيطًرا  واستمر  ت  التيو   التجانسعلى  أدلة  جميعها  أن قدمت  على  ؤكد 
سن المراهقة، وأصبح هناك تحول   فيا  افعة لتشكيل العالقات مع اآلخرين خصوًص التشابه هو القوة الد 

األفكار والمعتقدات    في  التجانسمن الخصائص الديموغرافية الستكشاف    التجانسبحوث    فياالهتمام    في
 p7Turchi( .51,2007,)التجانسمن دراسات الثاني واألفكار والسلوك وهو المستوى 

ممن يتشابهون  نظراءهم يختارون   والتي أوضحت أن المراهقين ken 2003ومن ذلك دراسة كين 
 p6) Kao&Doyle(.  52,2004, لديهم سلوكيات وأفكار مماثلةأي ا السلوك واألفكار أيًض  فيمعهم 

وميرتون   الزارفيلد  عندما  يشعرون  األفراد    بأن  Merton  and  Lazarsfeldوأشار  أكثر  براحة 
معهم  يتفاعلون  يشتركون  الذين  اآلخرين  األخلفي   في  مع  في  فاالتفاق  مماثلة،  ثقافية  والمعتقدات ة  فكار 

 يواجهون هذه الحالة    في   ألنهميسهل على األفراد التعبير عن آرائهم وتطويرها وكذلك التفاعل مع اآلخرين  
 p77Rossem &Berten(.  53,2015,) مخاطر منخفضة للغاية من الرفض أو العزلة االجتماعية 
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دينيس  وفًقاو  تشكيل  توجد    Denise B. Kandel   1987كاندل   لــ  لتفسير    -:الهوموفيللي  آلياتان 
((Smirnov& Thurner,2017,p16

54 
االجتماعية:آلية   - مع المجموعة التي    التشابهأن األفراد يغيرون سماتهم لزيادة    تعنيو  التنشئة 

  أو   'social contagion`العدوى االجتماعية    :باسم  أحياًنالية يشار إليها  بها، وهذه اآل  Kيرتبطو
 . همتأثير األقران والخوف من رفض  بمعنى Peer Influence تأثير األقران 

االجتماعى   - االختيار  ،  التجانس حالة    فيختيار هو آلية القيادة  واال:  social selectionآلية 
اآلليه   وفًقا بأشخاص    لهذه  مرتبطة  تصبح  بحيث  االجتماعية  روابطهم  ترتيب  األفراد  يعيد 

خصائص    فيالسمات؛ حيث يفضل األفراد الصداقة مع اآلخرين الذين يشتركون    فيمتشابهين  
بالسلوكيات يختار أي البارزة كالنوع والعرق، وعندما يتعلق األمر  ا المراهقون األصدقاء ًض الحالة 

 قفهم.على تصرفاتهم وموا  بناءً 
وآخرون وقدم   وأيهما يأتى    التجانس   في  فرضية الجذب والتشابه   Moss et al.,1970موس 

وآSimilarity  التشابهأم    Attractiveالجذب    :أوالً  موس  أشار  حيث    التشابه أن    إلى  خرون ، 
الفرد يعد األساس لتشكيل العالقات، وهو    الذي  Perceived similarityالمتصور/المدرك   يتكون لدى 

 Werner and Parmalee  وبارمالي  ويرنرهذا الشأن جاءت دراسة    في، و فعليًّا  تشابة متصور وليس  
أ   التيو    1979 الرغم من  أنه على  أدلة  أنهم مماثلون قدمت  المشاركين يعتقدون  كل    فيألصدقائهم    ن 

واألفكار   دراسة    في  ه أن  إالالمواقف  وأشارت  المتصور،  المستوى  بنفس  التماثل  يكن  لم  أجراها  الواقع 
التشابه  Montoya et al.,2008  وآخرون   مونتويا إيجابى    إلى أن  يرتبط بشكل  المتصور لدى األفراد 

 McLaughlin,2012,p14 .55)) المتصور يأتى الجذب  ة، وبناًء على هذا التشابهبرضا العالق
في  فال Stroud 2010 ستراود لـ    وفًقاف والتشابه  اإلنترنت  لمستخدمي  المماثلة  واألفكار  مواقف 

)التشابه اإل  Perceived similarityالمتصور(    األفكار  الشخص  لدى  بالثقة يولد  والشعور     حساس 
586)-2014,pp548 etal., Choi(.  56 

أكد  الشأن  هذا  وآخرون    وفي  على  على    Halberstam et al., 2014هالبرستام  األفراد  أن 
 ,.Colleoni etal)ه  أن يتفاعلوا مع من لديهم خصائص فكرية مماثل  إلىتويتر وبالتحديد المراهقين يميلون  

p3182016,  ،57 مماثل وبالتالي لعرض اهتمامات وأفكار   على تويتر هو ميل لمشاركة محتوى   والتجانس
 Bekafigo& McBride, 2013, p625( .58-643) مماثلة

هاري نظرية  من  لكل  الحالية  الدراسة  توظيف  ومدخل  وجاء  التفكير  ألنماط  وبرامسون  سون 
  -التالية: عتبارات التجانس لإل

 جاء توظيف الدراسة الحالية لنظرية هاريسون وبرامسون من أجل االستدالل على:
وتفاعلهم مع اآلخرين،    استخدام المراهقين للهاشتاج على تويتركثر شيوًعا عند  أنماط التفكير األ -

 . مدى تختلف تلك األنماط باختالف النوع وإلى أي
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 لهم عند دخولهم على هاشتاج تويتر. تفاع فيأنماط تفكير متعددة  وإلى أي مدى يتبنى المراهقون  -
التفكير    وبناءً  أنماط  أن  بمدخل تعلى  باالستعانة  الباحثة  اهتمام  جاء  التفاعل  خالل  من  وتزدهر  تطور 

 التياهتمت العديد من الدراسات  قد  و   ،خرينفسر مالمح تفاعل المراهقين مع اآلي  الذيالتجانس/التماثل و 
التجانس  كإطار نظري للدراسة؛  البيئة الرقمية بتوظيفه  فيفسرت التفاعل   يتم    فمن خالل توظيف مدخل 
 االستدالل على:

 مدى اهتمام المراهقين بالتفاعل مع من يشبهونهم عند استخدامهم للهاشتاج على تويتر. -
مال - وجود  للتجانس/التماثل  ممدى  تويتر    فيح  على  للهاشتاج  استخدامهم  عند  المراهقين  تفاعل 

ويتضاءل داخل البيئة  يختفي  هذا التجانس    أنأم    همبدورها سوف تظهر داخل أنماط تفكير   التيو 
 .الرقمية

ظهورً  - األكثر  التجانس  المراهقين    اآليات  تفكير  أنماط  و تفاعلهم  فيداخل  التفكير  ،    التي أنماط 
 . هاشتاج تويترفيها مالمح التجانس داخل  يتجسد 

 
 مراجعة الدراسات السابقة: 

السابقة   تم      الدراسات  ا  ترتيبها زمنيً و   إلى محورين   المختلفة  ومراميها  الدراسة  أهداف  ضوء  في  تقسيم 
 : وذلك على النحو التالي األقدم إلىمن األحدث 

 الدراسات التي تناولت هاشتاج تويتر ووظائفه االتصالية.  المحور األول: •
)  :الثانيالمحور   • التجانس  بين  ربطت  التي  التواصل Homophillyالدراسات  مواقع  على   )

 االجتماعى والمراهقين.
 .هاشتاج تويتر ووظائفه االتصالية: المحور األول

رؤية حول تطور حمالت الهاشتاج السياسية على تويتر والكيفية    Graham  2021قدمت دراسة -1
التى يتمكن منها الفاعلون المشاركون فى هذه الحمالت من توظيف ديناميكيات تويتر للتقدم فى 
والية   وزراء  رئيس  تعامل  على  رًدا  جاءت  التى  الحملة  تحليل  تم  اإلطار  هذا  فى  حمالتهم، 

( مع الموجة الثانية من تفشى فيروس    Daniel Andrewsروز  فيكتوريا فى استراليا )دانيال أند 
هاشتاج إطار  فى  نشرت  التى  التغريدات  تحليل  وتم  كامل،  بشكل  الوالية  فى   كورونا 

#IStandWithDan, #DictatorDan  #DanLiedPeopleDied    من الفترة  فى    1وذلك 
إلى  2020مارس   بلغت  2020سبتمبر    25م  والتى    40,203  من  لة مرس  تغريدة  396,983م 
تويتر  حساًبا على  متخصصة  مجتمعات  وتعبئة  حشد  على  الهاشتاج  قدرة  عن  النتائج  كشفت   ،

  59 (Graham et al., 2021) للنقاش السياسى.
 ألزمة   اإللكتروني   الخطاب   بالوقوف علىRamona Kreis 2017 كريس    رامونا اهتمت دراسة  -2

اإل  ،تويتر  المصغر  التدوين  منصة  على  األوروبيين  الالجئين هذا  تحلوفي  تم  مضمون  طار  يل 
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إطار    100 في  نشرت  الدراسة  ،  refugeesnotwelom#هاشتاج  تغريدة  نتائج  أن وأوضحت 
  على   الالجئين  لتصوير    عنصري   لخطاب   وتأسيس  االستبعاد كان بهدف    استخدام هذا الهاشتاج

  جئين ياسات الموالية لالفيهم، ومن خالل الهاشتاج تم معارضة الس  مرغوب   غير   أشخاص   أنهم
(60(Kreis,2017.  

الوقوف من هدف رئيس وهو   (م2017)   Reem Y. ALharamiريم يوسف   دراسة وانطلقت  -3
دول مجلس التعاون الخليجى والتركيز على    فيعلى مالمح استخدام وسائل التواصل االجتماعى  

  hashtagsـ  تم تحليل قائمة الترند لل و تويتر وتم اختيار قطر والمملكة العربية السعودية،    هاشتاج
الجمهور بالعديد  وعي  ا، وأوضحت نتائج الدراسة أن من خالل الهاشتاج تم رفع  األكثر استخدامً 

أن    عن نتائج الدراسة   ت كشفكما    ،دينيةو ، سواء قضايا تعليمية، اقتصاديةالبلدين    فيمن القضايا  
كبير   دور  له  تويتر  األنظار    فيهاشتاج  وك  إلىلفت  محددة  للمطالبة  قضايا  استخدامه  يفية 

وا بالتغيير  بالتغيير  المطالبة  أو  مسموعة  أصواتهم  وجعل  النظر  وجهات  عن  لتعبير 
 ALharami,2017(. 61)االجتماعى

جاءت  -4 متصل  سياق  الهاشتاج    لرصد Grasso 2017   دراسة  وفي  وتنظيم    فيدور  تنسيق 
وبالتحديد خالل  د محا تويتر  الطوارئ ثات  بتحليل  فترات  الدراسة  واهتمت  الهاشتاج  6،    التي  من 

، وأشارت م2016يونيو    30م حتى  2015يوليو    1  إيطاليا الفترة من   فيانطلقت حول الطقس  
حيث   ،لألشخاص   للمعلومات   أساسًيا  ومصدًرا  مهمةأن الهاشتاج كان وسيلة  إلى  نتائج الدراسة  

  في توصيات ونصائح الخبراء، كما ساعد  الظرفي ونشر أهم التحذيرات و   الوعي  تعزيز  في  ساهم
 .   Grasso etal,2017)62)  خاص  جمهور تشكيل

وقد   -5 دراسةهذا  قبل  Rachel Kuo 2016 كو    راشيل  رصدت  من  الهاشتاج  توظيف  كيفية 
نشرت تحت    التيمجال العدالة العنصرية، من خالل تحليل الخطاب والتغريدات    فيالناشطين  

،  NotYourAsianSideKick  ،#SolidarityisforWhiteWomen#هاشتاج  
ل  ك ولبناء الهوية، وساهم بش  وسيلة مهمة لتنظيم العمل الجماعي  وأوضحت الدراسة أن الهاشتاج

م  لعلى ع  ا للجمهور الذين قد ال يكونون وضوحً ثر  كأن يجعل قضايا العدالة العرقية أ  في كبير  
له   تتعرض  اللما  ظلم  بعض  من  االنتشار  عنصري جماعات  على  يساعد  الهاشتاج  أن  كما   ،

   .Kuo,201663))ات األسرع واألوسع للقضايا والموضوع
والتي عنيت بتحليل األطر   (م2015)  Jehan Almahmoudجيهان المحمود  دراسة  وجاءت  -6

 23  في  ت اقشة حملة قيادة المرأة والتي بدأضوء الهاشتاج عند من  فيتم استخدامها    التية  الرئيس
هاشتاج    27إلى   الدراسة  women2drive#أكتوبر تحت  نتائج  وأوضحت  المجموعتين  أن  ، 

الهاشتاجاستخدمت  (الدين  ورجال  الناشطات   النساء)  المشاركتين ظهرت    ،مختلفة  بطرق   ا  وقد 
الحملة على   إلى   في تغريدات رجال الدين ومنها إطار المؤامرة والذي نظرمن األطر    مجموعة
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الشئون   فينها مؤامرة تستهدف التدخل  م اإلخالل بسالم ووحدة المجتمع وأأنها مؤامرة أجنبية تعتز 
ملة  الذي سلط الضوء على النتائج الضارة لحطار منع الضرر و ، وإالداخلية للبلد وفساد المجتمع 

المجتمع  ال على  المرأة   التيقيادة  تحرير  والفتنة،    تشمل  المجتمع  وفساد  تغريدات أوالفوضى  ما 
أ منها  األطر  من  مجموعة  استخدمت  رفع  النساء  استهدفت  بالحملة وعي  طر    النساء 

(Almahmoud, 2015)  64. 
 ل خالالوظائف االتصالية للهاشتاج    مجموعة من   Recuero 2015 ريكويرو    دراسة  وقدمت  -7

وذلك من  ،  استخدام الهاشتاج  فيوسلوك المستخدمين  البرازيل    فيوقعت    التيفترات االحتجاجات  
من    خالل عينة   باال يهاشتاج    46.090تحليل  البرازيلية  حتعلق  ،  م 2013يونيو    فيتجاجات 

الدراسة   أداة    إلىوتوصلت  بمثابة  كان  تويتر  وتدفق    مهمةأن  تنظيم  على  ساعدت  لالتصال 
الهاشتاجالمعلوم خالل  من  للمستخدمين  الوظائف    ،ات  ومنها  التيوتعددت  الهاشتاج    حققها 

إلى    شارةاإلو   إبقاء الجمهور على علم بما يحدث على أرض الواقعو   حتجاجات التغطية الحية لال
والتعبئة للمتظاهرين  حشد  الو ،  قل مشاعر المتظاهرين ومطالبهمون،  األماكن التي تشهد احتجاجات 

 . Recuero etal,2015)65) للمشاركة في االحتجاجات 
  على تأثير المميزات الهيكلية لشبكة تويتر   John Jones 2014جونز    جون   دراسة   واختبرت  -8

المستخدمين بين  إ  التواصل  تم  التي  التغريدات  تحليل  خالل  من  وبعد وذلك  وأثناء  قبل  رسالها 
  تحليل   واعتمدت الدراسة علىخطاب الرئيس أوباما حول دعم وإصالح عملية الرعاية الصحية،  

هاشتاج  تغريدة    6.747 إطار  في  الهاشتاج  وأكدت  ،  healthcare#نشرت  أن  على  الدراسة 
انتباه المستخدمين اآلخرين    ساعد يث  تر، حارة تدفق المعلومات داخل تويد وسيلة إل على جذب 

متابعتها    فييرغبون    التيطريق اختيار ما الرسائل  عن    رسالة معينة داخل الشبكة األوسع  إلى
 .Jones,2014 66))لمبادرات التي يرغبون في التفاعل معهاوا

رندةوتبلور الهدف الرئيس في   -9 العطوي  عبد    دراسة   أثر على التعرففي    (م2014)المهدي 
 الشباب  لدى السياسي الفكر  اتجاهات  على  ( التويتر ،بوك الفيس)االجتماعي  التواصل شبكات 

واستعانت الدراسة   ،األردن  في  اسعوديً   اطالبً   )89 (قوامها عينة واعتمدت الدراسة على،  السعودي
إلى   وتوصلت  االستبيان،   االجتماعي التواصل مواقع في السعودي الشباب  مشاركة أنبأداة 

 هماتجاهات تشكيل في وساهمت  ،لديهم السياسي  الفكر بناء على  أثرت  (تويتر ،بوك الفيس(
 .67  (م2014)العطوي، السياسية

مواقع التواصل مستخدمي معرفة الفروق بين  إلى (م2013)  عبدالرحمن بنت نورةوهدفت دراسة  -1
مقياس    ،التأمليالتفكير    في)تويتر(  االجتماعي   الباحثة  استخدمت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

)التأملي  التفكير   قوامها  عينة  على  الدراسة  واعتمدت  وولسون،  من  2204أليزنك  مستخدمي  ( 
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تويتر  مستخدمي  بين  التأملي  التفكير    فيأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  و ،  تويتر ذكوًرا وإناًثا
  فيبين الفئات العمرية المختلفة لصالح الفئات العمرية األعلى، كما أظهرت الدراسة وجود فروق  

 . 68(م2013)عبدالرحمن، ين الذكور واإلناث لصالح الذكورتويتر ب مستخدمي بين التأملي التفكير 
 .والمراهقين  االجتماعي التواصل مواقع على( Homophilly) التجانس: الثانيالمحور 

  بين على استكشاف مالمح المجتمعات الناشئة   De Salve 2020 سالفي  دراسة ديوركزت   -1
 أصدقاءً   األفراد   يصبح  أن   المحتمل  من  كان  إذا  فيما وتحليل  على موقع الفيس بوك    المستخدمين 

 الشخصي  الملف  تحليل  اإلطار اعتمدت الدراسة على، وفي هذا  االهتمامات   نفس  لديهم  كان  إذا
 المشتركة  السمات   بعض   أن  لموقع الفيس بوك، وأشارت نتائج الدراسة إلى  مستخدًما  95716  لـ
على موقع   المجتمعات   أعضاء  تصنيف  في   غيرها  من  أهمية  أكثركانت  (  والجنس  العمر  مثل)

 Salve etal.,2020 .(De 69)الفيس بوك 
المناقشات السياسية على الفيس بوك وذلك   فيالتحقق  إلىOrdaz 2018 أورداز  سعت دراسة  -2

االنتخابية   الحملة  من    في أسبانيا    في خالل    2800  تحليلوتم    2015ديسمبر    18:  4الفترة 
الحملة  تعليق إطار  ما  نشر في  بالوقوف على  الدراسة  واهتمت  التجانس سمة راسخة    إن كان، 

على   و اإلللحوار  عام   بشكل  خاص،   فينترنت  بشكل  بوك  الفيس  على  السياسية  المحادثات 
أن   على  الدراسة  اإلوأكدت  عبر  المناقشات  في  شائعة  سمه  على   التي نترنت  التجانس  تحدث 

المحادثات   غالبية  أن  أوضحت  حيث  بوك،  تسيطر    فيتجري    التيالفيس  السياسية  المنتديات 
أفراد   التفكير،ن  و متشابهعليها  االتفاق  كما    في  أن  الدراسة  على األيديولوجى  أوضحت  يسهل 

 .Ordaz etal,201870)) ع اآلخريناألفراد التعبير عن آرائهم وتطويرها وكذلك التفاعل م 
يعد    الذي و   VKبموقع    مادراسته في  Smirnov & Thurner 2017   ثورنرو   سميرنوف  واهتم -3

االجتماعية   للشبكات  الفيس بوك، بية  و األور أكبر موقع  االجتماعى  التواصل  لموقع  وهو مشابه 
  روابط   ازاخستان، واهتمت الدراسة الحالية بمقارنةروسيا وأوكرانيا وك  فياألكثر شعبية    وهو الموقع

  من ذوي   صدقاءحرص المراهقين على اختيار أنتائج الدراسة على    الصداقة بين الطالب، وأكدت 
 . Thurner,2017) (Smirnov& 71 السلوكيات والمواقف المماثلة

وتشونغ    جاءت دراسة -4   يتفاعل   التيللتعرف على السمات     Kang & Chung 2017كانغ 
اإل  عبر  اآلخرين  مع  األشخاص  بها  بين  ويتواصل  يتم  التفاعل  كان  إذا  ما  الستكشاف  نترنت، 

مدى يمكن لهذه    والديموغرافية والشخصية، وإلى أي  الصفات االجتماعية   فياألشخاص المماثلة  
اإلا هذا  وفي  والمعلومات،  اآلراء  تبادل  زيادة  في  تسهم  أن  مسح  لسمات  إجراء  تم  الملف طار 

البالغ أعمارهم     Tex Tatدى المناقشة  منتمستخدمي  من    7287قوامها    لعينة  profileالشخصى
أغسطس  فأكثر    عاًما  18بين   حتى  يونيو  من  الفترة  الدراسةم2015في  وأكدت  ن  أ  على   ، 

إ حيث  ملحوظ؛  بشكل  يكون  ال  اإلنترنت  عبر  االتصال  في  يمكن  التجانس  ال  األفراد  معظم  ن 
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بسهولة، ح لهم  والديموغرافية  االجتماعية  السمات  للمجمالحظة  يمكن  اإلنترنت  يث  تمعات عبر 
 .Chung,2017 (Kang&72)  من التبادل الحر لآلراء والمعلومات  تقديم قدر كبير

دراسة    فيو  -5 دراسة    موقع  على  التجانسسياق  جاءت     Himelboim 2016هملبويم  تويتر، 
وذلك خالل لهم  على تويتر وميل األفراد للتفاعل مع أولئك المماثلين  الستكشاف مالمح التجانس  

الفيدرالية لعام  دورة ا   5724تغريدة من    7090طار تم تحليل  م، وفي هذا اإل2012النتخابات 
أن  مستخدًما الدراسة  نتائج  وأوضحت  الذين مستخدمي  ،  اآلخرين  مع  التفاعل  فضلوا  تويتر 
ي    في  معهم   يتشابهون  وأنهم  لديهم عرض  التفكير  لما  المماثلة  للرسائل  أساسى  بشكل  أنفسهم    ون 

((Himelboim etal,201673. 
قدموأيًض  -6 يث  ح  ،تويترعلى    لسياسيا  للتجانسأدلة    مدراسته   في  Vaccari 2015فاكاري    ا 

رئيس تساؤل  من  الدراسة  ي  انطلقت  مدى  أي  إلى  السياسي ؤثر  وهو  العالقات   التجانس  على 
تويتر  يشكلها األفراد   التي االجتماعية   الدراسةعلى  يبحثون عن    على  ، وأكدت  أولئك  أن األفراد 

أولئك   مع  أكثر  بإيجابية  يتفاعلون  فاألفراد  السياسية،  هوياتهم  يشاركونهم  المالمح ذوي  الذين 
أيًض األ وربما  المتطابقة  مستو يديولوجية  يظهرون  الذين  اا  من  متشابهة  السياسي يات    الهتمام 

(Vaccari etal,2015 ). 74 
االفتراضات األساسية لكل من نظرية المجموعة المرجعية ونظرية الهوية االجتماعية    إلىواستناًدا   -7

دراسة   إ  Berten & Rossem   2015روسيمو بيرتين  اختبرت  كان  ما    في   التشابه ن 
واعتمدت الدراسة السلوك لدى المراهقين،    في  ة بالتحديد )النوع( مرتبًطا بالتشابهخصائص الحال

كية  ، وأكدت الدراسة أن النتيجة السلو عاًما  15  البالغ أعمارهم طالًبا    11872  على عينة قوامها
تتشابه التي  الصداقات  في  والعر   في  أقوى  المتشابهةالجنس  غير  بالصداقات  مقارنة    في   ق 

الحالة كما  خصائص  ا،  حالة  خصائص  على  المراهقون  )يعتمد  البارزة  كمؤشرات النوع ألقران   )
 Rossem, 2015 Berten&(.75) المجاالت األخرى كالقيم واالهتمامات واألفكار فيللتشابة 

تحليل للمناقشات السياسية على تويتر حول    لتقديم    Choi 2014تشوي   وبالمثل جاءت دراسة -8
  أي ميات تبادل الر ك لى، للحصول على فهم أفضل لديناالرئيس السابق لكوريا الجنوبية ميونغ بال

  م 2012بريل  إ  20م حتى  2011نوفمبر    1الفترة من    فيالعام على تويتر، وتم جمع التغريدات  
العينة   و  مستخدمً   2150وشملت  لتويتر  عدم  تغريد   89234ا  على  الدراسة  وأكدت  إقبال  ة 

لديهم مستخدمي   لما  معارضة  سياسية  نظر  وجهات  لديهم  آخرين  مع  التفاعل  على       تويتر 
(Choi etal.,2014( .76 

دراسة    فيو  -9 اختبرت  متصل  على     Colleoni 2014كوليونيسياق  السياسية  الهوموفيللي  
تشكيل المجال العام؛ حيث تتنوع  ن كان لوسائل اإلعالم الرقمية القدرة على  تويتر واكتشاف ما إ 

كغر اآل تعمل  العكس  أم  والمعلومات  واآلراء  النظر  وجهات  تعزز  حيث  صدى  نفسها،  فة  راء 
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الفترة    مليون مستخدم تغطي  20ن تغريدة من  مليو   467واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من  
أقل من  م2009يسمبر  د   31  إلىيونيو    1أشهر من    7 الدراسة أن هناك مستوى  ، وأوضحت 

 Colleoni etal77).2014,) .سيناريو المجال العام إلىوهناك دالئل تشير أكثر  الهوموفيللي 
 مدى   إلى أي  من تساؤل رئيس وهو  Dong Liu 2013ليو    دونغ   دراسة وانطلقت   -10

وسائل بدأ  تفاقم  في   االجتماعي  التواصل  تساهم  التماثل  أن  أم    انتشار   مع  باالختفاء  التماثل، 
بالنسبة للمراهقين  التواصل  وسائل   مراهًقا   536  قوامها  عينة  على  واعتمدت الدراسة،  االجتماعي 

 تغيرت   قد   الصداقة  اختيار  عملية  أن  بالصين وأوضحت الدراسة   نانجينغ  مدينة  في  مدرسة  من
  انتقائيين   كانوا  المراهقين   أن  أي   ؛"الرقميين  المواطنين"  بين   االجتماعي   التواصل  وسائل  خالل  من
  من   أقرانهم  مع  الصداقة  روابط  المراهقون   لذلك، فض    على  كأصدقاء، عالوة  أقرانهم  ترشيح  في

 Liu,201378))  (.في النوع التشابه) جنسهم
على مواقع   المستخدمين بين التفاعل من آليات   Choudhury 2010تشودري  وتحقق  -11

تويتر،  بو االجتماعي  التواصل   على   التيالدراسة    نتائج   وأوضحت التحديد  من    مجموعة  أجريت 
كما   ،المعلومات   بنشر  التنبؤ   على   يؤثر  أن  يمكن  المتجانسة   السمة  اختيار  أن  موقع تويتر  بيانات 

  فيها   يتم  ال  التي   بالحاالت   مقارنة  الخارجية  واالتجاهات   الفعلي  االنتشار  تفسير  على  قادرة  أنها
 Choudhury etal.,201079)). االعتبار في التماثل أخذ 

بالوقوف على    Jennifer Ann Turchi   2007  تورتشي  آن  جينيفر  واهتمت دراسة  -12
وركزت  االجتماعى  التواصل  شبكات  على  االجتماعية  العالقات  تشكيل  وراء  الكامنة  األسباب 

التقليدية   الخصائص  من  ثالث  على  الباحث    -الدين  -)العرق   للتجانسالدراسة  وقام  التعليم(، 
البيانات من   لــprofile)  الملف الشخصىبجمع   فيوذلك    "سبيس  ايم"من مستخدمي    150  ( 

من   حتى    3الفترة  هم    م2007يناير    10يناير  من  على  التركيز  وأكدت عاًما  21-18وتم   ،
أ والدين  الدراسة  العرق  األن  اختيار  في  المؤثرة  العوامل  التعليم  من  أما  من  فصدقاء  يكن  لم 

 .Turchi,200780)) في الهوموفيلليالمتغيرات المؤثرة 
 : السابقةالتعقيب على الدراسات 

األول - المحور  دراسات  للهاشتاج  قدمت  االتصالية  الوظائف  من  تويتر  مجموعة  ومنها:   على 
النظر وجهات  عن  والتعبير  والنقاش  و تشو   التفاعل  خاص  جمهور  الخبرات  كيل  والتي  مشاركة 

في ضوء ما وخصوًصا  تشكل في مجملها آليات مهمة لنمو وتطور أنماط التفكير لدى المراهقين،  
أكدت عليه الدراسات من أن التعرض لتغريدات تويتر والمشاركة فيها يشجع على التفكير، ولهذا 

 جاء اختيار الباحثة للهاشتاج بالتحديد. 
الموضو  - االهتمام  األول   لدراسات   عيانصب  تحليل    المحور  خالل  من  التحليلي  الجانب  على 

ن من أجل االستدالل على دور الهاشتاج  مضمون التغريدات التي نشرت في إطار هاشتاج معي
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الهاشتاج   له من واقع تحليل  التعرف على مالمح استخدام األفراد  أو  خالل فترات زمنية معينة، 
التي انتشرت حول موضوعات معينة، ولهذا اهتمت الدراسة الحالية بتوظيف الجانب الميداني من  

التفكير  متضمنة مقياًسا  خالل دراسة ميدانية   من أجل استكمال جانب آخر في دراسات ألنماط 
 . لتعرف على مالمح استخدام المراهقين للهاشتاح وعالقته بأنماط التفكير لديهمالهاشتاج يرتبط با

الثاني - المحور  تنتمي    تنوعت دراسات    التجانس المستوى األول من دراسات    إلىما بين دراسات 
  –ئص االجتماعية الديموغرافية )الجنس  تشاف العالقة بين السمات والخصاكا  إلىاستندت    التيو 

االجتماعيالمستوى    -العمر األفراد  االقتصادي  بين  والتفاعل  الرقمي(  المجال  ودراسات في   ،
ت إلى السمات الداخلية لألفراد  استند   التيو   التجانسمن دراسات    إلى المستوى الثانيتنتمي  أخرى  

  فكار والمواقف بين األفراد(.)كالقيم، األ
من خالل رصد مالمح التفاعل بشكل عام   التجانسعلى  الثاني  استدلت بعض دراسات المحور   -

يل  كسبيس( وآلية تشماي    -فيس بوك  –)توتير  التواصل االجتماعي  بين المستخدمين على مواقع  
على  الرقميالمجال    فيصداقات   استدل  اآلخر  والبعض  موضوعات  ،  خالل  من  التجانس 

تنتمي الدراسة   المناقشات السياسية.  أوت االنتخابات  مثل فترا  ومضامين معينه وبناًء على ذلك 
الحالية إلى دراسات المستوى الثاني، حيث تهتم بالوقوف على استخدام المراهقين للهاشتاج على  
تفكير   أنماط  على  تنعكس  دالئل  أو  مؤشرات  الرقمية  البيئة  في  للتجانس  كان  إن  وما  تويتر 

 لهاشتاج تويتر.  المراهقين عند استخدامهم
المراهقين هي - فئة  المشترك    كانت  أك   فيالقاسم  والتي  الثاني،  المحور  أن دت  دراسات هذا    على 

 تفاعل المراهقين مع بعضهم البعض على مواقع التواصل االجتماعى.   فيالتماثل سمة أساسية 
في  البيئة الرقمية    داخلالتفاعل    فيعلى أن التماثل سمة أساسية    المحور الثانىأكدت دراسات    -

وتشونغ    جيونغ  دراسة  حين أشارت  ن التجانس في  أ  على   Kang & Chung 2017كانغ 
ن معظم األفراد ال يمكن مالحظة السمات االتصال عبر اإلنترنت ال يكون بشكل ملحوظ؛ حيث إ 

تقديم قدر كبير من    اإلنترنت االجتماعية والديموغرافية لهم بسهولة، حيث يمكن للمجتمعات عبر  
 التبادل الحر لآلراء والمعلومات.

الحالية   - الدراسة  اهتمت  ولهذا  األجنبية  الدراسات  على  التجانس  دراسات  في  االهتمام  انصب 
س ورصد االختالفات بين ما سوف تتوصل إليه من نتائج ومقارنتها بنتائج  بتوظيف مدخل التجان

 . بينهم  االختالف أو االتفاق مدى ومعرفة الدراسات األحنبية
ال - الدراسات  عرض  من  االستفادة  تم  عام  البحثية،  :فيسابقة  وبشكل  المشكلة  وبلورة   تحديد 

الضبط   وكيفية  الدراسة  وأهداف  تساؤالت  وتالمنهجي  وصياغة  إجراءاتها،   أسلوب   حديد لباقى 
 النتائج.  على التعليق وكذلك بالدراسة الخاصة النتائج عرض 
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 مصطلحات الدراسة:
 ألنماط التفكير     Harrison and Bramson 1984هاريسون وبرامسون   بناًء على نظرية

Thinking Styles   تموالتي الحالية  الدراسة  األنماط  يصنت  تتبناها  األفراد    التيف  بها   إلىيتعامل 
أساسية   أنماط  التفكير    وهي خمسة  نمط  التركيبى،  التفكير  التفكير  العملي)نمط  نمط  نمط الواقعي،   ،

التحليليالتفكير   التفكير  نمط  التفكير    (.المثالي،  أنماط  بين  يربط  نمط  لكل  إجرائى  تعريف  وضع  وتم 
 اعل على هاشتاج تويتر، وذلك على النحو التإلى: والتف

  في طريقة المراهق   :بأنه اإجرائيً  Iolealistic Thinking المثالي التفكير  نمطوتعرف الباحثة  
استخدامه  عند  اآلخرين  التفكير  لتعليقات  احترامه  مدى  حيث  من  تويتر  على  ووجهات نظرهم    للهاشتاج 

وجهات النظر حول موضوع    في ختالف  وع الهاشتاج، وقدرته على تقبل االيعبرون عنها حول موض  التي
تختلف    التيومناقشتهم، ومدى تجنبه الرد على التعليقات    هتمامه بالرد على تعليقات اآلخرين الهاشتاج، وا 

 .وأفكارهآرائه مع 
الباحثة نمط     في   طريقة المراهق  :أنهب  إجرائًيا Realistic Thinking الواقعي التفكيروتعرف 

 الذينظره وتعليقه    لدفاع عن وجهةالتفكير عند استخدامه للهاشتاج على تويتر من حيث حرصه على ا
تقبل االنتقاد من اآلخرين اآلخرينانتقاد من    أييكتبه حول موضوع الهاشتاج ضد   ، ومدى قدرته على 

  التي بما يكتبه من تعليقات، وتعامله مع التعليقات    واهتمامه بإعجاب اآلخرينن تعليق،  على ما يكتبه م
 تختلف مع تفكيره.  التيتحتلف مع وجهه نظره وتفكيره ومدى تجاهله للتعليقات 

  في طريقة المراهق    :إجرائًيا بأنه Analytic Thinking التحليلي التفكير  نمط وتعرف الباحثة  
بالتفكير قبل كتابة تعليقه عن موضوع    قيام المراهق التفكير عند استخدامه للهاشتاج على تويتر من حيث 

واهتمامه   فهم    المعلومات  من ممكن قدر كبرأ  جمعبالهاشتاج،  على  وحرصه  الهاشتاج،  موضوع  عن 
 يتناوله الهاشتاج قبل كتابة تعليقه.  الذيالموضوع 

  في   طريقة المراهق  :بأنه  إجرائًيا Pragmatic Thinking العملي التفكير  نمطوتعرف الباحثة  
تويتر من حيث  للهاشتاج على  بالتأكد  مدى  التفكير عند استخدامه  نظره قبل صحة وجهة  من   اهتمامه 

تؤكد التي  وهات  يكتبه بالصور والفيدي  الذيالتعليق    بتدعيم  واهتمامهكتابة تعليقه على موضوع الهاشتاج،  
بإ واهتمامه  موضوع  صحته،  على  تعليق  من  يكتبه  فيما  السلبيات  عن  والبعد  اإليجابى  الجانب  ظهار 

 الهاشتاج.  
الباحثة    طريقة المراهق   :أنهإجرائًيا ب Sgnthesis Thinking التركيبي التفكيرنمط  وتعرف 

تويتر من حيث   في للهاشتاج على  استخدامه  تعليقات    التفكير عند  بقراءة  اهتمامه  ومدى  اآلخرين  مدى 
بالمقارنة بين ما يكتبه من تعليق    ،نظره وتفكيره واهتمامه  من التعليقات التي تختلف عن وجهة   انزعاجه

اختيار األشخاص الذين يتابعونه على تويتر أو    في وطريقته    موضوع الهاشتاج وتعليقات اآلخرين   على
 اشتاج. هغير معتادة لموضوع ال  تقترح حلوالً  التيمن يتابعهم، واهتمامه بالتعليقات 
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 تساؤالت الدراسة:
    ؟استخدام المراهقين لموقع تويتر  ما معدل -
 ؟ تويتر   على  للهاشتاج Top Trends قائمة بمتابعة  المراهقين اهتمام ما مدى -
 ؟ تويتر على للهاشتاج Top Trends قائمة استخدام من المراهقين أبعاد استفادة ما -
 ؟ تويتر  على Top Trends بقائمة  عليها الدخول ن و المراهق يفضل التي الهاشتاج موضوعات  ما -
دخولهم   ما - عند  اآلخرين  تعليقات  قراءة  من  المراهقين  استفادة    بقائمة   معين   هاشتاج  على   مدى 

Top Trends    ؟تويتر على 
 ؟ لديهم  التجانستاج على تويتر ومستوى استخدام المراهقين للهاش ما العالقة بين -
 هاشتاج على تويتر وأنماط تفكيرهم؟ للالمراهقين  استخدام ما العالقة بين -

 :متغيرات الدراسة
 . استخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر في يتمثل المتغير المستقل:  (أ

 (.دراسة متمثلة في )النوعالمتغيرات الديموجرافية للمراهقين محل ال فيتتمثل المتغيرات الوسيطة:   (ب 
 . أنماط التفكير لدى المراهقين فييتمثل  المتغير التابع: (ج

 

 الدراسة: فروض
  للهاشتاج   top trend  لقائمة  المراهقين   استخدام  بين  إحصائًيا  دالة  عالقة   توجد   :األول  الفرض •

 . تفكيرهم وأنماط تويتر على
 ممن   الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًيا  دالة  فروق   توجد   :الثانى  الفرض •

 . للنوع اتبعً  التفكير أنماط مقياس على  تويتر  على  الهاشتاج يستخدمون 
  إجمالي   على  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   :الثالث  الفرض •

 التجانس ممن يستخدمون هاشتاج تويتر. مستوى  مقياس
 على   الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًيا  دالة  فروق   توجد   :الرابع  الفرض •

 .   تويتر على التجانس مستويات  في الختالفهم  اتبعً   التفكير أنماط مقياس
 :نوع ومنهج الدراسة

 . تستعين بمنهج المسح اإلعالمى التيو نوعية الدراسات الوصفية  إلىهذه الدراسة  تنتمي  
 : مجتمع وعينة الدراسة

الجامعات المصرية من الذكور   فيجمهور المراهقين  فى  هذه الدراسة    فييتحدد المجتمع البشرى  
 المرحلة الجامعية األولى. وهي تقابل ( 18)من أقل  إلى( 17المرحلة العمرية من ) فيواإلناث 
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الدراسة   المراهقين )400)ا  مهاعينة عشوائية قو   فيوتحددت عينة  (  200( ذكور و)200( من 
وجامعة   الحكومية(  للجامعات  )ممثلة  شمس  عين  جامعة  من  بكٍل  للجامعات    6إناث  )ممثلة  أكتوبر 

 الخاصة(.
 :أدوات الدراسة

 :صحيفة االستبيان .1
 ( 18أقل من)  إلى(  17من )  المراهقين  على   تطبيقها  سيتم  التيو   الميدانية  الدراسة  بيانات   لجمع

االستفادة من  أبعاد  و نماط استخدامهم،  للهاشتاج على تويتر وأ  المبحوثين  استخدام  معدل  على للتعرف  عاماً 
 للهاشتاج على تويتر.  Top Trendsعلى قائمة  الدخول
   (Harrison and Bramson)التفكير أنماطمقياس  .2

  وهي: من المقاييسمجموعة  إلىقامت الباحثة ببناء مقياس ألنماط التفكير من خالل الرجوع 
 81  (Inweregbu, 2006)(Jude Inweregbu   2006إنويريبو  جود  مقياس أنماط التفكير) إعداد: −
)على وصاحب،  (  م2010  صاحب  عناد  وجدان&    علي حسين بشرى )إعداد:  مقياس أنماط التفكير −

 82( م2010
التفكير − أنماط  جابر  )إعداد:مقياس  صَكر  عزيزإ  &على  فخري  وعزيز، (  م2015  يمان    )جابر 

 83( م2015
( مRubens Cabral Filho   2017فيلهو    بيسانها  كابرال  روبنز  )إعداد:مقياس أنماط التفكير −

((Filho, 2017 .84 
المقاييس تتناول أنماط التفكير بشكل عام كان هناك حاجة لبناء مقياس يربط    ونظًرا ألن جميع     

بين أنماط التفكير وطبيعة التفاعل على هاشتاج تويتر؛ لذلك قامت الباحثة ببناء مقياس يحتوي على  
بدائل    28 ثالثة  من  االختيار  خالل  من  عنها  اإلجابة  ويتم  الثالثية  ليكرت  مقياس  بطريقة  عبارة 

أبًدا(، وبناًء عليه تم حساب المتوسط لكل مبحوث فنتج لدينا مقياس تتراوح درجاته  )دائًما ، أحياًنا، 
  إلى   28ثالث فئات: منخفض ويحصل على الدرجة من    إلى درجة، وتم تقسيمه    84  إلى  27بين  
  84  إلى  66، ومرتفع ويحصل على الدرجة من  65  إلى  47، متوسط ويحصل على الدرجة من  46

عبارات(، بعد  6) المثالي أبعاد وهي أنماط التفكير الخمس:  بعد التفكير  6المقياس  درجة، وتضمن
عبارات(، بعد    6)العملي  عبارات(، بعد التفكير   5عبارات(، بعد التفكير التحليلي)  6)الواقعي  التفكير  
 عبارات(. 5) التركيبي التفكير 

  التجانس:مقياس  .3
  وهي: مجموعة من المقاييس إلىقامت الباحثة ببناء مقياس التجانس من خالل الرجوع 
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)إعداد: - التجانس   (.مCaitlin Michelle McLaughlin  2012ماكلولين    ميشيل  كيتلين  مقياس 

(McLaughlin,2012) 85 
)إعداد: - التجانس   (.مAndrews James Tynan  2010  تينان  جيمس  أندروز  مقياس 

Tynan,2010)(  86 
  87( 2014Colleoni ,)  (.Colleoni 2014 كوليونيمقياس التجانس )إعداد:  -
 88.  (Fischer, 2010)( Fischer Mia  2010فيشر ميا مقياس التجانس )إعداد:  -
 89 (Vo, 2015) (.Jacqueline H. Vo 2015فو   جاكلين مقياس التجانس )إعداد: -
تجميعى    وبناءً       مقياس  ببناء  الباحثة  قامت  ليكرت   7على  يحتوي  عليه  مقياس  بطريقة  عبارات 

الثالثية وتأخذ اإلجابة عن كل عبارة االختيار من ثالثة بدائل )دائًما، أحياًنا، أبًدا(، وبناًء عليه تم حساب  
مه إلى ثالث فئات: درجة، وتم تقسي  21إلى    7المتوسط لكل مبحوث فنتج لدينا مقياس تتراوح درجاته بين

من  مستوى   الدرجة  على  ويحصل  منخفض  تجانس/هوموفيللي  11إلى    7تجانس/هوموفيللي  مستوى   ،
، ومستوى تجانس/هوموفيللي مرتفع ويحصل على الدرجة  16إلى    12متوسط ويحصل على الدرجة من  

 . 21إلى   17من 
 صدق أدوات الدراسة:

من خالل حساب  محاور وتم حساب صدق االستمارة    ة أربع  إلىتم تقسيم االستمارة  :  ىالصدق البنائ     
 (. 0.5-0.1اإلرتباط بين كل محور والمجموع الكلى لالستمارة، وجاءت كل المحاور دالة عند )

 

 ( 1جدول )
 الصدق البنائى لمحاور استمارة االستبيان 

معامل   محاور االستمارة
 اإلرتباط

 الداللة 

 دالة  ( **) 0.174 لتويتر.  المراهقين استخدام معدل األول:المحور 
الثانى: على     Top Trends   لقائمة  المراهقين  استخدام   معدل  المحور  للهاشتاج 

 تويتر. 
 دالة  (**)0.981

الثالث: تويتر    Top Trends   لقائمة  المراهقين  استخدام  المحور  على  للهاشتاج 
 والهوموفيللي . 

 دالة  (**)0.860

 التفكير للهاشتاج على تويتر وأنماط  Top Trends المراهقين   استخدام  المحور الرابع:
 .لديهم

 دالة  ( **) 0.982

الداخليا      الداخلى  :التساق  االتساق  صدق  على  االعتماد  تم  حساب    كما  تم  االستبيان  الستمارة 
الكلية   بالدرجة  بين درجة كل عبارة  دالة  معامالت االرتباط  العبارات  إليه، وجاءت كل  المنتمية  للمحور 

 (. 0.5-0.1عند )
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 ( 2جدول )
 صدق االتساق الداخلى الستمارة االستبيان 

 الداللة  معامل اإلرتباط  محاور االستمارة 
:   0.200 لتويتر.  المراهقين استخدام معدل المحور األول:

0.703 
 دالة 

:   0.155 للهاشتاج على تويتر.   Top Trends  لقائمة المراهقين استخدام معدل المحور الثانى:
0.675   

 دالة 

الثالث: تويتر     Top Trends   لقائمة  المراهقين  استخدام  المحور  على  للهاشتاج 
 والهوموفيللي . 

0.242   :
0.916 

 دالة 

الرابع: وأنماط   Top Trends  المراهقين  استخدام  المحور  تويتر  على    التفكير   للهاشتاج 
 . لديهم

 دالة  0.874: 0.642

 
 ثبات أدوات الدراسة:

ثبات الستمارة االستبيان عن طريق إعادة تطبيق االستمارة   تم تطبيق  حيث    Retestتم إجراء 
مفردة من الشباب الجامعي ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على المجموعة   40المقياس على عينة مكونة من  

قدره ثالثة أسابيع، ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بين درجات المبحوثين    يزمننفسها بعد فاصل  
من   محوركل    علىاالتفاق بين اإلجابات    ىرتباط إلالوالثاني، وقد أشارت معامالت االتطبيقين األول    في

 .(%92) بين التطبيق األول والثاني بنسبة بلغت  االستبيان محاور
  مقياس   أبعاد   وحققت   كرومباخ،  ألفا  لمعامل  وفًقا  للمراهقين  التفكير  أنماط  مقياس  ثبات   حساب   تم

 األبعاد   ثبات   معامالت   تراوحت   حيث   ،علمًيا  ومقبولة  معقولة   درجة  على  ثبات   معامالت   رالتفكي  أنماط
  ، 0.01  مستوى   عند   دالة  ثبات   معامالت   وهي(  0.920  -  0.908)  بين   ما  كرومباخ   ألفا   لمعامل  وفًقا
  كأداة   المقياس  صالحية  في  بالثقة  توحي  نسبة  وهي  ،0.978  للمقياس   الكلية  الدرجة  ثبات   معامل  بلغ  كما
 . الدراسة أدوات  من

 ( 3)  جدول رقم
 معامل ثبات لمقياس أنماط التفكير للمراهقين لمعامل ألفا كرومباخ 
Reliability Analysis Cronbach's Alpha 

 الثباتمعامل  عدد العبارات البعد  م

 0.920 6 الينمط التفكير المث 1

 0.883 6 ي نمط التفكير الواقع 2

 0.891 5 ينمط التفكير التحليل 3

 0.912 6 ينمط التفكير العمل 4

 0.908 5 ي نمط التفكير التركيب 5

 0.978 28 الدرجة الكلية  6
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وبلغ كرومباخ،  ألفا  لمعامل  وفًقا  للمراهقين  التجانس  مقياس  ثبات  حساب  تم    ثبات معامل    كما 

  أدوات  من   كأداة   المقياس  صالحية  في  بالثقة   توحي  نسبة  وهي(  0.959)  التجانس  لمقياس  الكلية  الدرجة
 .الدراسة

 ( 4)  جدول رقم

 للمراهقين لمعامل ألفا كرومباخ  التجانسمعامل ثبات لمقياس 
Reliability Analysis Cronbach's Alpha 

 عدد العبارات معامل الثبات
0.959 7 

 
 اإلحصائية: والمعامالت األساليب

المناسبة وهي:   اإلحصائية  واالختبارات   المعامالت باستخدام    spss  برنامج  اعتمدت الدراسة على
االمعياري   االنحرافو   الحسابي   المتوسط،  المئوية  والنسب   البسيطة  التكرارات  االمرجح  لوزن ،    2كا   ختبار، 

(Contingency Tables Chi Square Test)  ،بيرسون    ارتباط   معامل(Pearson Correlation 
Coefficient)  ( اختبار ،T-Test)  ،اختبار  (Z- Test)  ذي  ، تحليل التباين( البعد الواحدANOVA  ،)

  وعند   ،(0.05)  معنوية  مستوى   عند   أي  ؛(%95)  ثقة  درجة  عند   اإلحصائية  االختبارات   نتائج  قبول  وتم
 (. 0.01) معنوية مستوى   عند  أي ؛(%99) ثقة درجة

 
 :الدراسة العامة النتائج

 : الميدانية الدراسة نتائج (أ

 : لموقع تويتر عدد سنوات استخدام المراهقين -1
 ( 5جدول رقم )     

 تويتر لموقع المراهقين استخدام  سنوات  عدد

 وعـــالن               
 االستخدام  

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 55.8 223 57 114 54.5 109 سنوات  ةأكثر من ثالث
 24 96 24 48 24 48 أقل من سنه 

 20.2 81 19 38 21.5 43 سنوات  ةمن سنة إلى ثالث
 100 400 100 200 100 200 يــجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة  0.7الداللة      0.053معامل التوافق =      3درجة الحرية =     0.810= 2كاقيمة 

 ( %55.8سنوات" )  ةثالث   من  "أكثر  يتضح من الجدول السابق أن معدل من يستخدمون تويتر من     
الدراسة  إجماليمن   عينة  ) ،  مفردات  سنة"  من  "أقل  من  تويتر  يستخدمون  من  نسبة  من  %24وبلغت   )

الدراسة عينة  مفردات  "سنةإجمالي  من  تويتر  يستخدمون  من  نسبة  بلغت  بينما  سنوات"   ةثالث  إلى  ، 
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، 3عند درجة حرية     0.810وجد أنها    2مفردات عينة الدراسة، وبحساب قيمة كا  إجمالي( من  20.2%)
التوافق بلغت قيمة معامل  دالة    ي، وه 0.053  كما  دالة، مما يدل   عند أي  إحصائًياقيمة غير  مستوى 

بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( وعدد سنوات استخدامهم لموقع   إحصائًياعلى عدم وجود عالقة دالة  
 تويتر. 

 

 : سبوعاأل في تويتر لموقع المراهقين استخدام أيام عدد -2
 

 ( 6جدول رقم )
   للنوع. وفقًا  األسبوع  في تويتر لموقع المراهقين استخدام  أيام عدد

 وعـــالن               
 االستخدام  

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 55.2 221 55 110 55.5 111 يوميا
 30.2 121 28 56 32.5 65 أيام  ةأقل من ثالث

 9.2 37 12 24 6.5 13 أيام اسبوعيا ةإلى أربع ةمن ثالث
 5.2 21 5 10 5.5 11 أيام أسبوعيا ة إلى ست ة من خمس

 100 400 100 200 100 200 يــجمالاإل
 مستوي الداللة = غير دالة 0.8الداللة    0.026معامل التوافق =       3درجة الحرية =    0.262= 2كا قيمة

السابق أن معدل من يستخدمون       الجدول  مفردات   إجمالي( من  %55.2"يومًيا" )  تويتر  يتضح من 
الدراسة، "أقل  عينة  تويتر  يستخدمون  من  نسبة  )   ةثالث  من  وبلغت  أسبوعًيا"  من  %30,2أيام    إجمالي ( 

(  %9.2سبوعًيا" )ة أيام أأربع  إلىتويتر من "ثالثة    يستخدمون   مفردات عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة من
سبوعًيا" أ  أيام  ستة  إلى  ةمن "خمس   تويتر  يستخدمون   ت نسبة منمفردات عينة الدراسة، وبلغ  إجماليمن  

،  3عند درجة حرية    0.262وجد أنها    2مفردات عينة الدراسة، وبحساب قيمة كا  إجمالي( من  5.2%)
مستوى داللة، مما يدل   عند أي  إحصائًياقيمة غير دالة    ، وهي0.026كما بلغت قيمة معامل التوافق  

ر بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( وعدد أيام استخدامهم لموقع تويت  إحصائًياعلى عدم وجود عالقة دالة  
 سبوعًيا. أ

 
 :اليوم  في لهاشتاج على تويتراستخدام ا في المراهقون  يقضيها  التي الساعات عدد -3

 
 ( 7جدول رقم )

   للنوع. وفقًااليوم  في  تويتر على  لهاشتاجا استخدام في المراهقين يقضيها التي الساعات  عدد
 وعـــالن               

 االستخدام  
 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 39.2 157 39 78 39.5 79 ساعة أقل من 

 36.2 145 36 72 36.5 73 من ساعة إلى ثالث ساعات 
 14.2 57 14.5 29 14 28 أكثر من خمس ساعات

 10.2 41 10.5 21 10 20 من أربع إلى خمس ساعات
 100 400 100 200 100 200 يــجمالاإل

 مستوى الداللة = غير دالة        0.8الداللة   0.034معامل التوافق =    3درجة الحرية =     0.997= 2قيمة كا
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يس      نسبة من  أن  السابق  الجدول  "أقل من ساعة"  يتضح من  تويتر  إجمالي  %39,2) تخدمون  ( من 
( من  %36.2ثالث ساعات" )  إلى"من ساعة    تويتر  يستخدمون   ، وبلغت نسبة منمفردات عينة الدراسة

( من  %14,2"أكثر من خمس ساعات" )   تويتر  يستخدمون  ، وبلغت نسبة منإجمالي مفردات عينة الدراسة
(  % 10,2خمس ساعات" )   إلى"من أربع    تويتر  يستخدمون  وبلغت نسبة من،  مفردات عينة الدراسة  إجمالي

كما بلغت ،  3عند درجة حرية    0.997وجد أنها    2وبحساب قيمة كا من إجمالي مفردات عينة الدراسة،  
لة، مما يدل على عدم  عند أي مستوى دال  إحصائًياقيمة غير دالة    ، وهي0.034يمة معامل التوافق  ق

 . يومًيا استخدامهم لموقع تويتر ساعات بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( وعدد   إحصائًياوجود عالقة دالة 
  

 : تويتر موقع على الدخول في يستخدمها المراهقون  التيالوسيلة  -4
 ( 8جدول رقم )

   للنوع. وفقًا تويتر موقع على الدخول  في يستخدمها المراهقين التيالوسيلة 
 وعـــالن               

 االستخدام  
 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 Smart Phone 148 74 161 80.5 309 77.2الهاتف المحمول الذكى 

 14 56 13 26 15 30 أكثر من وسيلة                                  
 3.5 14 2.5 5 4.5 9 جهاز كمبيوتر في المنزل 

 Lap Top 7 3.5 6 3 13 3.2جهاز كمبيوتر محمول    
 Taps 6 3 2 1 8 2أجهزة الحاسب اللوحى

 100 400 100 200 100 200 يــجمالاإل
 

 دالة =   الداللة  مستوى  0.5الداللة       0.109=    التوافق معامل 3=    الحرية درجة   0.333= 2كا قيمة
 

الدخول على موقع    فيعينة الدراسة    المراهقون يتضح من الجدول السابق أن أهم وسيلة يستخدمها       
الذكى  "  تويتر المحمول  )  "Smart Phoneالهاتف  من  %77,2بنسبة  الدراسة،   إجمالي(  عينة  مفردات 
جهاز  "مفردات عينة الدراسة، وجاء عن طريق    إجمالي( من  %14) بنسبة    "أكثر من وسيلة"  استخدام   وجاء

من  %3.5)  "المنزل  فيكمبيوتر   طريق  إجمالي(  وعن  الدراسة،  عينة  محمول     "  مفردات  كمبيوتر  جهاز 
Lap Top" ( من  %3,2بنسبة ) يأجهزة الحاسب اللوح"مفردات عينة الدراسة، وباستخدام    إجمالي  Taps "  

عند درجة حرية    0.333وجد أنها    2مفردات عينة الدراسة، وبحساب قيمة كا  إجمالي%( من  2بنسبة )
، مما يدل  0.5عند مستوى داللة    إحصائًياقيمة دالة    وهي،  0.109، كما بلغت قيمة معامل التوافق  3

  في   المراهقون يستخدمها    التيالوسيلة  بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( و   إحصائًيا على وجود عالقة دالة  
 .رتويت موقع على الدخول
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 تويتر  على للهاشتاج Top Trends قائمة بمتابعة المراهقين اهتمام مدى -5

 
 ( 9جدول رقم )

 للنوع.  وفقًا للهاشتاج على تويتر  Top Trendsقائمة  مدى اهتمام المراهقين بمتابعة
 وعـــالن               

 االستخدام  
 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 47 188 46.5 93 47.5 95 أتابعها بانتظام 
 38.5 154 38.5 77 38.5 77 أتابعها أحياًنا 

 14.5 58 15 30 14 28 ال أتابعها
 100 400 100 200 100 200 يــجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة   0.8الداللة   0.035معامل التوافق =          3درجة الحرية =    0.884= 2قيمة كا

قائمة   يتابعون  من  نسبة  أن  السابق  الجدول  من  "بصفة    تويتر  على   للهاشتاج  Top Trendsيتضح 
  على   للهاشتاج  Top Trends  قائمة  يتابعون   منو ،  إجمالي مفردات عينة الدراسةمن    (%47منتظمة" ) 

المقابل بلغت نسبة    في، و إجمالي مفردات عينة الدراسةمن    (%38.5)  بصفة غير منتظمة "أحياًنا"  تويتر 
مفردات    إجمالي( من  %14.5تويتر مطلقًا )  على للهاشتاج  Top Trends  متابعة قائمةب  يهتمون"ال  "من  

، كما بلغت قيمة معامل التوافق  3عند درجة حرية    0.884وجد أنها    2وبحساب قيمة كا،  عينة الدراسة
إحصائًيا  قيمة  وهي ،  0.035 دالة  علىداللةمستوى    أيعند    غير  يدل  مما  دالة    عدم  ،  عالقة  وجود 
   .على تويتر للهاشتاج    Top Trendsقائمة  متابعةو بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث(  إحصائًيا

 

قائمة  الدخول  عند  المراهقون عليها    يحصل  التياالستفادة    أبعاد -6   Top Trends  على 
 :للهاشتاج على تويتر

 ( 10جدول رقم )
  للنوع. وفقًا للهاشتاج على تويتر  Top Trendsعلى قائمة  الدخول عند المراهقونعليها  يحصل  التياالستفادة  أبعاد

ات 
لوم

لمع
ل ا

باد
ت

 
 االستجابة

 أوجه االستفادة 
االنحراف   المتوسط  ال أحياًنا  دائًما  النوع 

  %  ك %  ك %  ك 1االستجابة  المعياري 
باألحداث   يزيادة معرفت
 . أواًل بأول المختلفة

 5 1 15.5 31 70 140 ذكور 
 دائًما 1.073 2.35

 4.6 9 16.5 33 64 128 إناث 
  ة لتكوين وجهفتح لى مجاالً ت

عن األحداث   ي نظر 
 المختلفة.         

 3 1 7.8 31 35 140 ذكور 
 2.3 9 7.0 28 33.3 133 إناث  دائًما 1.075 2.37

تنبهني إلى القضايا  
والموضوعات التي ربما ال  

 .                     أعرفها

 2.5 10 6.5 26 34 136 ذكور 
 2.5 10 4.8 19 35.3 141 إناث  دائًما 1.083 2.35

تساعدني في مشاركة 
 . معلوماتي مع اآلخرين

 2 8 5 20 36 144 ذكور 
 دائًما 1.096 2.35

 1.8 7 9.5 38 31.3 125 إناث 
 أحياًنا 1.023 1.71 24 48 30 60 32 64 ذكور التعليق على األحداث  

 
 دائًما 3 إلى 2.34 من -- أحيانًا 2.33 إلى 1.67 من -- أبًدا 1.66 إلى 1 من  )*( 
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 30.5 61 31.5 63 23 46 إناث  .المختلفة
تجعلنى على علم بما يحدث  

 .في مجتمعي
 3 6 19 38 64 128 ذكور 

 أحياًنا 1.079 2.28
 6 12 20.5 41 58.5 117 إناث 

رين 
آلخ

ع ا
ل م

اص
لتو

ا
 

 .ي وأفكار  يالتعبير عن آرائ
 

 11.5 23 37 74 36.5 73 إناث  دائًما 1.053 2.35 9 18 28.5 57 48.5 97 ذكور 
تبادل النقاش والتفاعل مع 

 . اآلخرين
 13 26 43.5 87 28.5 57 إناث  دائًما 1.026 2.35 12.5 25 32.5 65 41 82 ذكور 

وسيلة فعالة لتنظيم 
المناقشات حول الموضوعات  

 المختلفة.

 13 26 34 68 39 78 ذكور 
 14 28 24.5 49 46.5 93 ث إنا دائًما 0.996 2.34

التعرف على وجهات نظر  
اآلخرين وتعليقاتهم على  

 .األحداث

 6.1 12 29.4 58 50.3 99 ذكور 
 5 10 32 64 45 96 ث إنا دائًما 1.055 2.34

أشعر بالراحة عندما أتفاعل  
مع أشخاص ال أعرفهم على  
 تويتر من خالل الهاشتاج.

 3.5 7 23.5 47 58 116 ذكور 
 3.8 15 21.2 85 60.5 242 إناث  أحياًنا 1.72 2.28

ونى
كتر

ع أل
جتم

ل م
شكي

ت
 

  بالتواجدالشعور  يتولد لد
 بالذات.  يحساسإو 

 20 40 42.5 85 22.5 45 إناث  دائًما 1.030 2.35 24.5 49 24 45 37.5 75 ذكور 
توفر لدى الشعور باإلرتباط  

 باألصدقاء والعالم. 
 20 40 33.5 67 31.5 63 ث إنا أحياًنا 1.050 1.89 15.5 31 31 62 39.5 79 ذكور 

وسيلة فعالة لتحديد  
األشخاص الذين لديهم  

 اهتمامات مشتركة 

 10 20 34 68 39 78 ذكور 
 13.5 27 24.5 49 41.5 83 ث إنا دائًما 1.015 2.34

تجعلني أشعر بأنني جزء من  
 مجتمع على تويتر. 

 17 34 25.5 51 42.5 75 ث إنا دائًما 1.029 2.34 18.5 37 29 58 38.5 77 ذكور  
تشكيل عالقات بين أشخاص  
 ال يعرفون بعضهم البعض. 

 22.5 45 38 76 24.5 49 ث إنا أحياًنا 0997. 1.74 22.5 45 37 74 2.5 53 ذكور 
 342  170 172  جملة من سئلوا  

  

 ضوء المؤشرات التالية: فييمكننا تفسير الجدول السابق 
المعلومات:   - تبادل  مستوى  على  نع  المبحوثون أعرب  على  زيادة "  عبارة  موافقتهم 

عن األحداث   ي نظر   ةوجه لتكوين  مجاالً   ي فتح ل "ت  وعبارة بأول"،    أوالً   باألحداث المختلفة  ي معرفت
وهو ما يؤكد على  ربما ال أعرفها"،    التيالقضايا والموضوعات    إلى  تنبهني"  وعبارة"،  المختلفة

قائمة   تويتر  Top Trendsأن  على  ب  للهاشتاج  تعطيتعتبر  قوية  أداة  فرصة   للمراهقين  مثابة 
؛ حيث توفر بيئة من التحديث المستمر واكتشاف أحدث األخبار العاجلة  لمتابعة ما يحدث حولهم

إيجاز  p45Mohammed( ،90,2016 ,)  لألحداث  من  به  تتسم  ما  ذلك  على  يساعد  ما  ولعل 
conciseness  وراحةconvenience  (Eastman, 2015,p34) 91،  مة مهيعد الهاشتاج آليه كما
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مستخدم المعل  علىتويتر    يتساعد  معين،  تنظيم  موضوع  حول  تغرد  التي  في  يسهم  مما  ومات 
 p1Vijayakumar( .92 ,2014,) وطرح األفكار شفعالية الحوار والنقا

تبادل النقاش مع  "   عن موافقتهم على عبارة  المبحوثون أعرب : التواصل مع اآلخرينعلى مستوى   −
آرائي  وعبارةخرين"،  اآل عن  حول  "  وعبارة ،  وأفكاري"  "التعبير  المناقشات  لتنظيم  فعالة  وسيلة 

المختلفة   ،"التعرف على وجهات نظر اآلخرين وتعليقاتهم على األحداث"  وعبارة ،  "الموضوعات 
 في للمشاركة    مهمة أداة  عتبر  ت  للهاشتاج على تويتر  Top Trendsقائمة  وهو ما يؤكد على أن  

 واالجتماعية السياسية  المواضيع  شتى في المناقشات إجراء  من    لما تتيحه للمستخدميناألحداث  
و والعلمية واالقتصادية النظر   الرأي عن للتعبير مساحات  توفير،  ووجهات 

(,2017,p30Alharami( ،93  الهاشتاج وظائف  أهم  من  يعد  والتقاء    حيث  وأفكاره  لرأيه  الفرد  إضافة 
 p3Berg(.  94,2014,)  اآلراء واألفكار مع اآلخرين

مستوى   − إلكترونىتشكيل  على  "  المبحوثون أعرب    :مجتمع  عبارة  على  موافقتهم  لدى عن  تولد 
موضوع  ، وعبارة ""بالذات  يحساسإو   بالتواجدالشعور   حول  متجانسة  مجتمعات  خلق  تستطيع 

تويتر"،    تجعلني،  معين مجتمع على  من  بأننى جزء  لى  للمراهقين ع  اإليجابية  فالتفاعالت أشعر 
  ندماج باال   الشعور  بشكل عام وهاشتاج تويتر بشكل خاص يولد لديهم  مواقع التواصل االجتماعي

 etal.,2013, pp885 Seo( ،95-556)  االجتماعي؛ حيث يوفر لهم مساحات رقمية للتعبير عن أنفسهم 
األمر  .معهم والمعلومات  االهتمامات  تبادلمشاركة و و   آخرين مستخدمين على التعرف إلى جانب 

وسيلة    الذي بمثابة  الهاشتاج   هويتهم    مهمة يجعل  على  وللتأكيد  للمستخدمين  الذاتى  للتأكيد 
وميولهم أعرب   p1063Murthy( .96 ,2012 ,)  وأفكارهم  عبارة   المبحوثون كما  على  موافقتهم    على 

مشتركة" اهتمامات  لديهم  الذين  األشخاص  لتحديد  فعالة  تمكين    "وسيلة  الهاشتاج  فوظيفة 
حول   مختلفة، المحادثات  البعض،  و   موضوعات  بعضهم  يعرف  ال  لمستخدمين    ويجعلهم التغريد 
ألشخا ييتعرضون  مما  مماثلة  بموضوعات  مهتمين  آخرين  تغيي   إلىؤدي  ص   فيرات  حدوث 

لمشاركتهم   نتيجة  األتباع  من  مزيد  كسب  أو  متابعتهم  تختار  كأفراد  األفراد  النقاش    فيعالقات 
 p30Mascaro( .97 ,2014 ,) حول موضوع الهاشتاج
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الهاشتاج   -7 موضوعات  ب  المراهقون يفضل    التيأهم  عليها  على    Top Trendsقائمة  الدخول 
 . تويتر

 ( 11جدول رقم )
   للنوع. وفقًا  على تويتر Top Trendsقائمة  الدخول عليها ب  المراهقون يفضل  التيأهم موضوعات الهاشتاج 

 وعـــالن               
 الموضوعات 

 الترتيب الداللة  Z اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 1 0.9 0.5 64 256 65 130 63 126 الموضوعات السياسية 

 2 0.001 5.25 41.8 167 15.5 31 68 136 االجتماعيةالموضوعات 

 3 0.4 1.4 40.5 162 47.5 95 33.5 67 الموضوعات الرياضية 

 4 0.9 0.2 25.3 101 25.5 51 25 50 لترفيهية الموضوعات ا

 5 0.9 0.15 21.8 87 21 42 22.5 45 لثقافيةالموضوعات ا

 6 0.6 0.75 18.2 73 14.5 29 22 44 الدينية  الموضوعات

 7 0.4 0.9 7.5 30 3 6 12 24 الموضوعات االقتصادية 

  342 170 172 وا جملة من سئل
السابق  ي       الجدول  الدخول  المراهقون   يفضل  التي  الهاشتاج  موضوعات أهم    إلىشير  الدراسة   عينة 
جاء  تويتر  على  Top Trends  بقائمة  عليها حيث  "  في،  األول  بنسبة  السياسية  الموضوعات الترتيب   "

الدراسة ممن  مفردات    يإجمال من    (%64)بلغت     على   للهاشتاج   Top Trends   قائمة  يتابعون عينة 
عينة  مفردات    يإجمالمن    (%41,8)  بنسبة  "االجتماعية  الموضوعات "الثاني  الترتيب    فيوجاء    ،تويتر

الثالث "  ،تويتر  على  للهاشتاج   Top Trends   قائمة   يتابعون الدراسة ممن   الترتيب    الموضوعاتوفي 
)   "الرياضية ممن  مفردات    يإجمال من  (  %40,5بنسبة  الدراسة     Top Trends   قائمة  يتابعون عينة 
"  فيوجاء    تويتر،  على  للهاشتاج الرابع    ي إجمالمن    (%25.3)   بنسبة  "الترفيهية  الموضوعات الترتيب 
ممن  مفردات   الدراسة  وجاء  تويتر  على  للهاشتاج  Top Trends   قائمة  يتابعون عينة  الترتيب   في، 

" بنسبةالثقافية  الموضوعات الخامس  الدراسة ممن  مفردات    يإجمالمن    (21.8%)   "     قائمة   يتابعون عينة 
Top Trends   ( %18.2)  " بنسبة الدينية  الموضوعات "  السادسالترتيب    فيوجاء  ،  تويتر  على  للهاشتاج  

  جاء أخيًرا  و   ،تويتر  على  للهاشتاج   Top Trends   قائمة   يتابعون عينة الدراسة ممن  مفردات    يإجمال من  
من  %7.5)  بنسبة "  االقتصادية  الموضوعات "  السابع   الترتيب   في ممن  مفردات    ي إجمال(  الدراسة  عينة 

 . تويتر على  للهاشتاج  Top Trends  قائمة يتابعون 
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المراهقين -8 استفادة  قراءة  مدى  اآلخرينتعلي  من  على   قات  الدخول  عند  الهاشتاج  موضوع    على 
  للنوع.  وفًقاتويتر  على Top Trends بقائمة  معين هاشتاج

 
 ( 12جدول )

  Top Trends بقائمة معين هاشتاج  على الدخول  عند الهاشتاج موضوع  على  اآلخرين تعليقات قراءة  من المراهقين استفادة  مدى
 للنوع  وفقًا  تويتر على

 وعـــالن               
 االستخدام  

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 54.8 219 56 112 53.5 107 أحياًنا استفيد 
 22.5 90 20.5 41 24.5 49 استفيد دائًما 
 8.2 33 8.5 17 8 16 ال استفيد 

 100 342 100 170 100 172 يــجمالاإل
 مستوي الداللة = غير دالة  0.7الداللة   0.027معامل التوافق =         3درجة الحرية =     0.820= 2قيمة كا

  موضوع   على  اآلخرين  تعليقات   قراءةمن  "  أحياًنا  يستفيدون "  أن نسبة من   إلىتشير نتائج الجدول السابق  
 ( الدراسة   مفردات   إجمالي  ( من %54,8الهاشتاج    للهاشتاج    Top Trends   قائمة  يتابعون   منم  عينة 

من  على نسبة  وبلغت  الدراسة،  من  "  تويتر عينة  دائًما"    موضوع  على  اآلخرين  تعليقات   قراءةيستفيدون 
الدراسة م  مفردات   إجمالي  ( من%22.5)   الهاشتاج يتابعون عينة    للهاشتاج    Top Trends   قائمة  من 

الدراسة  على عينة  "ال  تويتر  من  نسبة  بلغت  بينما  من  ،    موضوع   على  اآلخرين  تعليقات   قراءةيستفيد" 
  على   للهاشتاج   Top Trends   قائمة  يتابعون   منعينة الدراسة م  مفردات   إجمالي  ( من%8,2)  الهاشتاج

، كما بلغت قيمة معامل  3عند درجة حرية =   0.820وجد أنها   2وبحساب قيمة كا ،  الدراسة  عينة  تويتر 
مستوى داللة، مما يدل على عدم وجود عالقة    أيعند    إحصائًياقيمة غير دالة    وهي،  0.027التوافق  

على موضوع    بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( ومدى استفادتهم من قراءة تعليقات اآلخرين  إحصائًيادالة  
 .  تويتر على  Top Trends بقائمة معين هاشتاج  الهاشتاج عند الدخول على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 

 

 "   استخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم":  سارة طلعت .  د 346

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 Top بقائمة الدخول على هاشتاج معين تعليقات اآلخرين عندأوجه استفادة المراهقين من قراءة  -9
Trends للنوع وفًقا  تويتر على.  

 ( 13جدول رقم )
 .  للنوع  وفقًا  تويتر على Top Trends بقائمةالدخول على هاشتاج معين  قين بقراءة تعليقات اآلخرين عندالمراه استفادة  أوجه 

 االتجاه                
االنحراف   المتوسط أبًدا أحياًنا  دائًما النوع  االستفادةأوجه 

 % ك % ك % ك االتجاه  المعياري 
معرفة كيف يفكر 

اآلخرين حول موضوع 
 الهاشتاج. 

 3 6 34.5 69 40.5 81 ذكور
 3.5 7 32 64 41 82 إناث دائًما 0.579 2.48

دني في فهم أفضل  تساع
 لموضوع الهاشتاج. 

 5.5 11 31 62 41.5 83 ذكور
 9 18 35 70 32.5 65 إناث أحياًنا 0.653 2.33

لي معلومات  تضيف
جديدة  عن موضوع 

 الهاشتاج. 

 4.5 9 39 78 34.5 69 ذكور
 8 16 33.5 67 35 70 إناث أحياًنا 0.629 2.31

بين أفكاري وأفكار   أمزج
اآلخرين حول موضوع 

 الهاشتاج 

 12 24 32.5 65 33.5 67 ذكور
 10.5 21 39.5 79 26.5 53 إناث أحياًنا 0.690 2.24

بتعليقات اآلخرين ذ أخ
عند كتابة تعليقي حول 

 موضوع الهاشتاج.

 24 48 39.5 79 14.5 29 ذكور
 25.5 51 39.5 79 11.5 23 إناث أحياًنا 0.683 1.85

س أفكاًرا جديدة من أقتب
تعليقات اآلخرين حول  

 موضوع الهاشتاج.

 11.5  23 37 74 29.5 59 ذكور
 13.5 27 38 76 25 50 إناث أحياًنا 0.693 2.19

 دائًما 0.703 0.703 8.5 17 23 46 46.5 93 ذكور فضول وحب استطالع. 
   10 20 25 50 41.5 83 ناثإ

 156 ذكور جملة من سئلوا 
 153 أناث 

 309 اإلجمالي
 ضوء المؤشرات التالية: فييمكننا تفسير الجدول السابق 

نستدل من هذا الجدول على وجود اتجاه للتجانس/التماثل في تفاعل المراهقين مع اآلخرين   -
السلوكي   وهو التجانس  ،تويتر  على Top Trends عند دخولهم على هاشتاج معين بقائمة

Behavioural homophily    المواقف    إلىيستند  والذي مثل  باألفراد  الداخلية  السمات 
( أعرب  حين  ففي  والمعتقدات؛  عن  %22.5واألفكار  الدراسة  عينة  مفردات  إجمالي  من   )

ما(استفادتهم من قراءة تعليقات اآلخرين   حد  ( من إجمالي مفردات  %45.8وأعرب )  )إلى 
موضوع الهاشتاج    من قراءة تعليقات اآلخرين على  )بشكل كبير(عينة الدراسة عن استفادتهم  

( رقم  جدول  على  استجاباتهم  استفادتهم12في  أوجه  مقدمه  في  جاء  أنه  نجد  قراءة    (،  من 
الهاشتاج   موضوع  على  اآلخرين    موضوع  حول   ن واآلخر   يفكر  كيف  "معرفةتعليقات 
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خصائص مرحلة  في جانب منه مع وهو ما يتفق ، " فقطفضول وحب استطالع"و الهاشتاج"،
تعرضوا لها   التي ال تتوافر لديهم الخبرات الضرورية بسبب قلة التجارب    فالمراهقون المراهقة؛  

العالم    فيعلى آراء اآلخرين كمرحلة أولية    المدرسية مما يدفعهم ذلك إلى اإلقبال  حياتهم  في
فيه،    الذيالجديد   أهمأصبحوا  من  أنه  للمراهقين  الخصائ  كما  الديناميكية  حبهم  و ص 

يجعلهم    لالستطالع والمعرفة والمدى الواسع للميول لديهم والقدرة على الفهم والتقاط األفكار 
الهاشتاج   تغريدات حول موضوع  يكتبه اآلخرون من  ما  وفهم  بقراءة  والدومة، يهتمون  )الكردى 

  98. (166م، ص2012
عبارة   - على  استجابتهم  جاءت  المقابل  لوفي  موضوع    ي"تضيف  عن  جديدة  معلومات 

  خذ آ "   "، وعبارة الهاشتاج  موضوع  حول  اآلخرين  وأفكار  أفكاري   بين  أمزج"وعبارة ، "الهاشتاج
 جديدة   أفكاًرا  أقتبس "، وعبارة "الهاشتاج  موضوع  حول  يتعليق   كتابة  عند  اآلخرين  بتعليقات

ن تميل إلى  تعكس التفاعل مع اآلخري   التي" و الهاشتاج  موضوع  حول  اآلخرين  تعليقات  من
وحب ()أحياًنا الفضول  بدافع  اآلخرين  آلراء  يتعرض  المراهق  أن  إلى  يشير  ما  وهو   ،

االستطالع، ولكن على مستوى التفاعل مع هذه اآلراء قد يسيطر عليه التجانس والبحث عن  
 التغريدات التي تتفق مع ما يتبناه.  

  الدخول على هاشتاج معين   عند  استفادة المراهقين من قراءة تعليقات اآلخرينأهم أسباب عدم   -10

   :تويتر على Top Trends بقائمة
 
 ( 14جدول )

 تويتر  على Top Trends بقائمة معين هاشتاج على  الدخول  عند المراهقين بقراءة تعليقات اآلخرينأهم أسباب عدم اهتمام 
 للنوع  وفقًا  

 النوع       

 العبارات 

 اإلجمالي  إناث  ذكور

 الترتيب  الداللة  zقيمة 

 % ك % ك % ك

 1 0.3 0.917- 5 20 4 8 6 12 على ألفاظ غير الئقة  تحتوي

 2 0.5 0.743- 4.2 17 3.5 7 5 10 أراها غير مفيدة 

 2 0.8 0.248- 4.2 17 4.5 9 4 8 أشعر بالملل من قراءتها. 

 2 0.5 0.743- 4.2 17 4.5 7 5 10 لقراءتها. أفتقد الفضول  

 33 17 16 جملة من سئلوا 

  تعليقات   بقراءة  اهتمام المراهقين عينة الدراسة  عدم  أن أهم أسباب   إلىتشير بيانات الجدول السابق        
بلغت  الئقة" بنسبة    غير ألفاظ  على تحتوي   الترتيب األول "  فيالهاشتاج، حيث جاء    موضوع  عن اآلخرين

الترتيب    ، وتقاسمتويتر  على  للهاشتاج   Top Trends   قائمة  يتابعون   من  مفردات   إجمالي  ( من5%)
  إجمالي   ( من%4.2" بنسبة )مفيدة  غير  أراهاقراءتها" و"  من  بالملل  "أشعرولقراءتها"    الفضول  "أفتقد الثاني  
 الدراسة. عينة تويتر  على  للهاشتاج  Top Trends  قائمة يتابعون  منم عينة الدراسة مفردات 
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 على مقياس أنماط التفكير المثالي استجابات المراهقين على البعد الخاص بنمط التفكير  -11

 ( 15جدول )
 التفكير أنماط  مقياس على المثالي التفكير بنمط الخاص البعد على المراهقين استجابات

 االتجاه                

 

   العبارة 

 النوع 

    أبًدا  أحيانًا  دائًما 

 % ك % ك % ك
االنحراف   المتوسط 

 المعياري

 االتجاه 

أو   Like أقوم بعمل
Retweet   للتعليق

عندما يعجبنى حتى لو  
 .ي اختلف مع تفكير 

 25 50 24.5 49 36.5 73 ذكور

 إناث أحياًنا 0824 2.17
76 38 52 26 

42 21 

أتجنب الدخول في شجار  
ن في  ي خر عند مناقشة اآل

تعليقاتهم على موضوع  
 الهاشتاج. 

 9 18 23.5 47 53.5 107 ذكور

 إناث دائًما 0696 2.52
110 55 38 19 

22 11 

إلى الرد على   أميل
ن  يتعليقات اآلخر 

 ومناقشتهم.

 38.5 77 26 52 21.5 43 ذكور
 أحياًنا 0.751 1.71

 41.5 83 34.5 69 9 18 إناث

ن  يم تعليقات اآلخر احتر 
ووجهات نظرهم حول  

 موضوع الهاشتاج. 

 2 4 26 52 58 116 ذكور
 دائًما 0.578 2.56

 5.5 11 33.5 67 46 92 إناث

ختالف في  أن اإلأرى 
وجهات النظر حول  

موضوع الهاشتاج هو  
 .يأمر طبيع

 5.5 11 14 28 66.5 133 ذكور

 إناث دائًما 0.56 2.72
133 66.5 28 14 

9 4.5 

تع عندما أكتب استم
تعليق ويقوم أحد بالرد  

 فيه.  يعليه ومناقشت

 21.5 43 27 54 37.5 75 ذكور
 أحياًنا 0.766 2.21

 14.5 29 36.5 73 4 68 إناث

 يمكن تفسير استجابات المبحوثين على الجدول السابق في ضوء المؤشرات التالية:
 :الشق األول: على مستوى متابعة النقاش حول موضوع الهاشتاج
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اال"عن موافقتهم على عبارة    المبحوثون أعرب   - أن  موضوع  أرى  حول  النظر  وجهات  في  ختالف 
طبيع  أمر  هو  اآل"وعبارة    ي" الهاشتاج  تعليقات  موضوع   خريناحترم  حول  نظرهم  ووجهات 

ن في تعليقاتهم على موضوع  يخر أتجنب الدخول في شجار عند مناقشة اآل""، وعبارة الهاشتاج
فضاء عام   في  ضوء أن المراهق من خالل الهاشتاج يتفاعل   في"، وهو ما يمكن تفسيره  الهاشتاج

المضامين رؤية  خالله  من  اآلخرين  واألفكار  يمكن  من  ويستطيع  المقدمة  متابعة    مستخدم  أي، 
ا يقصر  ا خاًص تغريداتهم باستثناء من يجعل حسابه على تويتر حسابً   غيره من المستخدمين وتلقي 

فراد بشكل  يسهل تعرض األكما   99،(3م، ص2011)ذو الفقار،    بالمتابعةمتابعته على من يسمح لهم  
يبح إلى مختلف اآلراء والتوجهات واألغير مقصود   المحتمل أن  ثوا فكار حتى لو كان من غير 

 عن مثل هذا اإلختالف بمفردهم.
 :حول موضوع الهاشتاج التفاعل مع اآلخرين: على مستوى متابعة الثانيالشق 
عبارة  أعرب   - جاءت  حيث  اآلخرين  مع  التفاعل  من  مستوى  هناك  أن  على  أقوم  "المبحوثون 

أميل إلى " " وعبارة  للتعليق عندما يعجبنى حتى لو إختلف مع تفكيري   Retweetأو     Likeبعمل
ويقوم أحد بالرد عليه   ااستمتع عندما أكتب تعليقً "وعبارة  "ن ومناقشتهميالرد على تعليقات اآلخر 

النظريات االجتماعية  تفق  يهو ما  و   (أحياًناباتجاه استجابة )  "فيه  يومناقشت  إليه  مع ما أشارت 
 يمكن اعتبار تبادلو أنه يتم الحفاظ على العالقات االجتماعية من خالل التبادالت الرمزية،    إلى

الفوريةاليك)  إعجاب  الفعل  الرمزية  من  ( وغيره من ردود  الطقوس  إليها على ؛  هذه  ينظر  والتي 
 )pp1Thurner & Smirnov ,2017 ,-(5ت الصداقة النشطة بين المستخدمين اتصاال إلىشارة إ اأنه

100 
بشكل  يكون  ال  معهم  المتشابهين  غير  األشخاص  مع  المراهقين  تفاعل  أن  على  مؤشًرا  وتعطي 

 كبير. 
اآلخر   - الجانب  ذاوعلى  حد  في  التفكير  مثل  هي    تهاأنماط  الرموز  يستخدم  اإلشارات نشاط 

المختلفة    التيوالتعبيرات   واألحداث  والمواقف  واألشخاص  األشياء  محل  فيها    التيتحل  يفكر 
فتبادل اإلعجاب )اليك( أو   101،(9)علوى وآخرون، ص  شخص بهدف فهم موضوع أو موقف معين ال

( جمعيها إشارات يستخدمها Followمتابعة )( أو  Retweet( أو إعادة التغريد )Tweetالتغريد )
 المراهق في تفاعله عند استخدامه للهاشتاج وتعطي في جانب منها دالئل على طريقة تفكيره. 

يكتفون ا  كم - المراهقين ال  أن  على  يؤكد  ذلك  النقاش  دائًما  أن  الزمنى   بمتابعة  الخط  الدائر على 
وإ ينجذبون  العام  بكتابة  نما  سواًء  فيه  المشاركة  أو  إلى  إعجاب تعليق،  لبعض   )اليك(  تبادل 

 102(. 10م، ص2011)ذو الفقار،  و الرد على بعض التعليقات التغريدات، أ
بأنها أقل    Top Trendsنجد أنه على الرغم من أن قائمة    كما - في للهاشتاج على تويتر تتسم 

فيها   وتتزايد  االنتقائي،  التعرض  االاستراتيجيات  ذات  بداخالمواجهات  وتتالشى   أي ها  لختالفات، 
حدود اجتماعية، حيث يجد المراهق نفسه أمام عدد كبير من التغريدات تتضمن آراء وأفكار العديد  

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 

 

 "   استخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم":  سارة طلعت .  د 350

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

فيكت  يعرفهم  ال  الذين  المستخدمين  و   فيمن  وأيًض   إلىيميل    أحياًنا بالمتابعة  مستوى  الرد،  على  ا 
استمتع عندما أكتب ":عبارة    نجد أن  ،حول موضوع الهاشتاجيكتبها المراهق نفسه    التيالتغريدات  

  في أن المراهق يكت  أي(  أحياًنا)  استجابة   جاءت باتجاه  "فيه  يويقوم أحد بالرد عليه ومناقشت  اتعليقً 
 .ةمن تغريدات أو كتابته هو لتغريد  تاج سواًء بقراءة ما يقدمه اآلخرون بالتواجد داخل الهاش أحياًنا

 
 على مقياس أنماط التفكير الواقعي استجابات المراهقين على البعد الخاص بنمط التفكير  -12

 ( 16جدول )
 للنوع  وفقًاالتفكير أنماط  مقياس على  الواقعي التفكير بنمط الخاص البعد على المراهقين استجابات 

 االستجابة

 العبارة 

 أبًدا أحيانًا  دائًما النوع
 المتوسط

االنحراف  

 ي المعيار
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

أحزن عندما أكتب 

وال يلقى   اتعليقً 

 قبوالً و أ ااستحسانً 

 من اآلخرين.

 40 80 24.5 49 21.5 43 ذكور 

 ثإنا أحيانًا  0.814 1.83
46 23 57 28.5 

67 33.5 

شعر بالسعادة أ

عندما يقوم أحد  

  Retweetبعمل  

على  Likeأو 

 . يتعليق

 9 18 27 54 50 100 ذكور 

 دائًما 0.695 2.45
 ثإنا

93 4.5 55 27.5 

22 11 

تجنب الرد على  أ

التعليق غير  

 . يرائآمتفق مع ال

 19.5 39 35 70 31.5 63 ذكور 

 أحيانًا  0.773 2.14
 21 42 30.5 61 33.5 67 ثإنا

دافع عن وجهة أ

كتب أعندما  ينظر

 تعليق وينتقد أحد. 

 9 18 33.5 67 43.5 87 ذكور 

 دائًما 0.681 2.43
 9.5 19 26.5 53 49 98 ثإنا

  يتعليق مسحأ

عندما ينتقده 

 .يناآلخر

 29 118 18 36 9 18 ذكور 

 معارض  0.725 1.47
 54.5 109 16 32 14.5 29 إناث

هل التعليق تجاأ

الذي يختلف مع  

 . ريفكاأ

 25.5 51 35 70 25.5 51 ذكور 

 أحيانًا  0.756 1.91
 32 64 37 74 16 32 ثإنا

 تفسير استجابات المبحوثين على الجدول السابق في ضوء المؤشرات التالية: يمكن
  "أشعر بالسعادة عندما يقوم أحد بعمل اليك على تعليقي" موافقتهم على عبارة  نع  المبحوثون أعرب  -

تفق مع ما تشير إليه نظرية  ي وهو ما    " "أدافع عن وجهة نظري عندما أكتب تعليًقا وينتقده أحد وعبارة 
أن أفكار األفراد وسلوكياتهم    مSteele  (1988)  ستيللــ    Self-affirmation theory  تأكيد الذات 
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الذاتية  إلىتحتاج   بالنزاهة  الشعور  على  يتعرض    self-integrity  الحفاظ  يهدد   الفرد وعندما  لما 
األفراد بالنزاهة  فإحساس  عن أفكاره،  دفاعي  النزاهة الذاتية والقيام برد فعل  هذه    الستعادةأفكاره يسعى  

السالمة علمبني  الذاتية   على  الحفاظ  في  األفراد  يرغب  حيث  واألفكار،  المعتقدات  على  الحفاظ    ى 
الذاتية   التحيز ألفكارهم )والنزاهة  ولهذا جاءت   pp274Jessop & During(،103,2015 ,-289من خالل 

 باتجاه استجابة )معارض(.  أمسح التعليق عندما ينتقده اآلخرون"استجابة المبحوثين على عبارة "
عبارة   - على  المراهقين  موافقة  جاءت  ا "كما  أن  النظرالأرى  وجهات  في  موضوع    ختالف  حول 

 " ن ووجهات نظرهم حول موضوع الهاشتاج يحترم تعليقات اآلخر "أ وعبارة  "يالهاشتاج هو أمر طبيع 
الذي"  ومع ذلك جاءت استجاباتهم على  عبارة    الىداخل نمط التفكير المث التعليق  يختلف   أتجاهل 

أفكار  ضوء أن المراهق على    في، وهو ما يمكن تفسيره  )أحياًنا(بــ باتجاه استجابة يميل نحو    ي"مع 
تختلف    التيووجهات النظر المختلفة إال أنه يتجاهل التعليقات  ن  ي اآلخر الرغم من كونه يحترم آراء  

م أن الشباب 2006دراسة موريسون وآخرين    في ضوء ما أوضحته وهو ما يكمن تفسيره    ،مع آرائه
على أن    م2008ا أكد شاو  على بناء مجتمع خاص بهم على اإلنترنت يتسم بالتجانس، وأيًض  قادرون 

-Ordaz et al., pp56)) وسائل التواصل وبالتحديد تويتر يزيد من قدرة مستخدميه على تحقيق التجانس

59
 داخلالتفاعل  تويتر يفضلون    في استخدامهم للهاشتاج علىوهو ما يؤكد على أن المراهقين  ،  104  

وأفكارً   تتضمن  التيو   supportive network  الداعمة  لشبكات ا نظر  أفكاره   اوجهات  مع    م تتفق 
  et al., 2016,p2 Vaccari( .105) مووجهات نظره 

ظهور  كما   - على  البعد  هذا  على  المبحوثين  استجابات  من  في  نستدل  تجلَّت  للتجانس،  مؤشرات 
أفكار "  استجاباتهم على عبارة الذي يختلف مع  التعليق  التعليق "وعبارة    "ي أتجاهل  الرد على  أتجنب 

مع  الغير   )أحياًنا(  ي"رائ آمتفق  استجابه  أشار باتجاه  ما  يتفق مع  ما  الدراسات    ت ، وهو   التي إليه 
بالكشف عن الظروف   تويتر  مستخدمي  أثبتت أن    التيتويتر و   مستخدمويتواصل فيها    التياهتمت 

 خرين التي تظهر في التغريدات؛اآل  مع أفكار  وتفاعلهمطرح أفكارهم    في  التجانسيغلب عليهم طابع  
  في خصائصهم والسبب    فيتكوين اتصاالت مع اآلخرين الذين يشاركونهم    إلى  حيث يميل المراهقون 

   retweetأو إعادة تغريد   likeمن خالل    سواءوعدم الراحة النفسية،    فيذلك هو تجنب التنافر المعر 
متابعة   ومواقف    followingأو  أفكار  لديهم  ممن  أكثر  مماثلة  وأفكار  مواقف  لديهم  الذين  ألولئك 

أن    مMutz  (2002)كما يتفق مع ما أشار موتز   pp1214Jian &Shin( .106 ,2017 ,-1235)  متضاربة
  مقارنة بمن يتشابهون معهم آراءهم معلومات تتحدى  أيمختلفة وتجاهل آلراء  التعرض األفراد تتجنب 

)etal., 2014, pp548 Choi-586) التفكير في
  107. 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 على مقياس أنماط التفكير  لبعد الخاص بنمط التفكير التحليلياستجابات المراهقين على ا -13
 ( 17جدول )

 وفقًا للنوع.  التفكير أنماط  مقياس على  التحليلي التفكير بنمط الخاص البعد على المراهقين استجابات

 االستجابة م

 العبارة 

 أبًدا أحيانًا  دائًما النوع
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

اهتم بجمع أكبر قدر من   

المعلومات عن موضوع 

الهاشتاج قبل كتابة 

 . يتعليق

 11 22 31.5 63 43.5 87 ذكور 

 إناث دائًما 0.724 2.34
80 40 61 30.5 

29 14.5 

ستغرق وقت في التفكير  أ 

قبل التعليق على  

 موضوع الهاشتاج.

 5.5 11 40 80 40.5 81 ذكور 

 دائًما 0.647 2.36
 10.5 21 37.5 75 37 74 إناث

حرص على فهم  أ 

موضوع الهاشتاج قبل  

 التعليق. 

 7 14 19 38 60 120 ذكور 

 دائًما 0.631 2.60
 6.5 13 22 44 56.5 113 إناث 

ن إشارك في الهاشتاج وأ 

لم يكن لدى القدر الكافي  

 من المعلومات عنه. 

 49.5 99 26 52 10.5 21 ذكور 

 أبًدا 0.727 1.56
 49 98 22.5 54 13.5 27 إناث

أتجنب كتابة تعليق عندما   

ال يكون لدي معلومات 

 عن موضوع الهاشتاج.

 16 32 16 32 54 108 ذكور 

 دائًما 0.725 2.52
 7.5 15 18.5 37 59 118 إناث

 

 استجابات المراهقين على البعد الخاص بنمط التفكير العملى على مقياس أنماط التفكير  -14
 ( 18جدول )

 وفقًا للنوع  التفكير أنماط  مقياس على  العملي التفكير بنمط الخاص البعد على المراهقين استجابات

 االستجابة 

 العبارة 

 أبًدا أحيانًا  دائًما النوع
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك 

أقوم بكتابة تعليقىي  1

 وأدعمه بصور. 

 23.5 47 36 72 26.5 53 ذكور 
 أحيانًا  0.765 1.92

 34 8 34 68 17 34 إناث 

أهتم بوضع  

الفيديوهات التي تؤكد 

وجهه نظري في  

 تعليقي. 

 33.5 67 32 64 16.8 41 ذكور 

 إناث  أحيانًا  0.771 1.72
26 13 49 24.5 

95 47.5 

أنزعج من التعليقات   

التي تركز على  

 السلبيات. 

 15.5 31 40.5 81 30 60 ذكور 

 أحيانًا  0.652 2.12
 11.5 23 55.5 111 18 36 إناث 
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أتجنب كتابة تعليق ال  

 أثق في صحته.

 10 20 15.5 31 60.5 121 ذكور 
 دائًما 0.652 2.64

 6.5 13 13 26 65.5 131 إناث 

أميل في تعليقي إلى  

توضيح الجانب  

 اإليجابي.

 8.5 17 36 72 41.5 83 ذكور 

 دائًما 0.626 2.50
 3.5 7 26 52 55.5 111 إناث 

أتجاهل التعليقات التي   

 تبالغ في أي موضوع. 

 29 58 29.5 59 27.5 55 ذكور 
 أحيانًا  0.795 2.11

 16.5 33 31.5 63 37 74 إناث 

 

نمط التفكير  و  (17ي جدول رقم )ن على كل من نمط التفكير التحليليمكننا تفسير استجابات المبحوثي
 ضوء المؤشرات التالية:  في   (18ي جدول رقم )العمل

عبارة    المبحوثون أعرب   - موضوع  أ"علن موافقتهم على  عن  المعلومات  من  قدر  أكبر  بجمع  هتم 
تعليق  كتابة  قبل  وعبارة  ي"الهاشتاج  وقتً أ"،  موضوع    ا ستغرق  على  التعليق  قبل  التفكير  في 

التعليق"، وعبارة  "الهاشتاج قبل  الهاشتاج  موضوع  فهم  على  في نمط التفكير التحليلي    "،أحرص 
صحته"وعبارة   في  أثق  ال  تعليق  كتابة  العملي،في    "أتجنب  التفكير  اآلخر    نمط  الجانب  وعلى 

"، وعبارة  القدر الكافي من المعلومات عنه  ين لم يكن لدإأشارك في الهاشتاج و "رفضهم  لعبارة 
وهو ما يتفق مع نتائج  ،  "معلومات عن موضوع الهاشتاج  يأتجنب كتابة تعليق عندما ال يكون لد"

المشاركة فيه وجاء في مقدمتها   ( والخاص بموضوعات الهاشتاج التي يفضل المراهقون 11جدول )
الموضوعات السياسية واالجتماعية والرياضية والتي تتطلب قدًرا من المعلومات والتفكير قبل كتابة  

 التعليق. 
رض لوجهات نظر متنوعة مما يحفزهم على  كما أن وسائل اإلعالم االجتماعية تتيح للمراهقين التع -

البحث عن المعلومات ومزيد من التدقيق، حيث يعد بمثابة قناة لتبادل المعلومات بين جمهور نشط  
 .المراهقين ويعزز النقاش بين 

حيث   - المراهقة؛  مرحلة  خصائص  مع  االستجابات  هذه  تتفق  عن    المراهقون يميل  كما  البحث  إلى 
  في والتدقيق بالبحث يقوم من خاللها  التيالبيئة الجامعية و  إلىاالنتقال   إلىذلك   المعلومات، وي عزي 

قيق ذاته،  الطرق وذلك من أجل تحوتختلف    ،عيةبدا واإلكافة ما يتعرض له مستخدًما قدراته العقلية  
المتسارع   النمو  المعرفة والمعلومات بسبب  تنوع  مصادر  وسائل اإلعالم والتكنولوجيا    فيكما أن 

أصبح يتلقاها المراهق مما يتطلب منه تكوين منظومة    التيوكذلك اختالف وسائل وطرق التدريس  
يرتبط نمط التفكير    ولهذاتحقيق االستقالل،    إلىفكرية خاصة به تميزه عن غيره من األفراد، وتدفعه  

 .108( 616م، ص2012)الكردى والدومة،  بطبيعة المرحلة الجامعية التحليلي والعملي
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 . استجابات المراهقين على البعد الخاص بنمط التفكير التركيبى على مقياس أنماط التفكير -15
 ( 19جدول )

 وفقًا للنوع.  التفكير أنماط  مقياس على التركيبي التفكير بنمط الخاص البعد على المراهقين استجابات               

 االستجابة م

 العبارة 

 أبًدا أحيانًا  دائًما النوع
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

يتفق األفراد الذين   1

يتابعوني على تويتر  

معى في طريقة 

 تفكيري. 

 17 34 27 54 42 84 ذكور 

 إناث دائًما 0.738 2.37
95 47.5 56 28 

19 9.5 

أنزعج عندما أقرأ  2

تعليقات تختلف مع 

 وجهه نظري. 

 47.5 95 25.5 51 13 26 ذكور 

 أبًدا 0.736 1.62
 43.5 87 28.5 57 13 26 إناث

تلفت نظري التعليقات  3

التي تقترح حلول غير 

 معتادة.

 11 22 39.5 79 37.8 71 ذكور 

 أحيانًا  0.674 2.32
 9 18 36 72 40 80 إناث

أشعر بالراحة عندما  4

أجد تعليقاتي على  

موضوع الهاشتاج 

متشابهة مع تعليقات 

 اآلخرين.

 3 6 28.5 57 54.5 109 ذكور 

 إناث دائًما 0.540 2.63

118 59 48 24 

4 2 

أتابع على تويتر  5

األفراد الذين يشتركون  

معي في طريقه 

 تفكيري. 

 17 34 27 54 42 84 ذكور 

 إناث دائًما 0.738 2.37
95 47.5 56 28 

19 9.5 

 ضوء المؤشرات التالية: فييمكننا تفسير الجدول السابق 
عند   - تفاعلهم  في  للتجانس  مؤشرات  بعض  على  الجدول  هذا  على  المبحوثين  استجابات  من  نستدل 

 الذين   األفراد   تويتر   على   "أتابعاستخدامهم للهاشتاج على تويتر وهو ما ظهر في موافقتهم على عبارة 
على تويتر معي في طريقة    نييتفق األفراد الذين يتابعون "   وعبارة  ،تفكيري"  طريقة  في  معي  يشتركون 
( أن  2014)  Halberstam & Knightهالبرستام ونايت  ما أشار إليه    وهو ما يتفق مع   تفكيري"

،  المواقف واألفكار المماثلة   فيتفاعل مع اآلخرين الذين يتشاركون معهم  ال  يفضلون األفراد على تويتر  
األفراد يربطون  أن     Rice and Aydin (1991)  أيدينو   مع ما أشار إليه رايسأيًضا  وهو ما يتفق  

معهم   يتشاركون  الذين  اآلخرين  مع  شبكات  ويشكلون  أساس    فيأنفسهم  وهو  مماثلة  وأفكار  مواقف 
)etal., 2016, pp1 Dincelli-5)التجانس 

109.       
يستند إليه    الذيوعلى الجانب اآلخر تدعم استجابات المبحوثين على هذا الجدول الفرض الرئيس    -

و  التجانس  فاألفراد   الذيمدخل  التواصل،  مخاوف  من  يقلل  األفراد  بين  التشابه  أن  على  يؤكد 
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واإلالمتجانسة   اآلراء  احتم في  أكثر  والتفكير  غير  االً هتمامات  عن  البعض  بعضهم  مع  للتفاعل   
معهم   النواحيالمتجانسة  هذه  األفراد  في  ألن  أك   يشعرون ،  يتجانس  بالراحة  من  مع  التفاعل  في  ثر 

م في  إقامة روابط وعالقات صداقة مع من يشبهونه ب   بالتحديد لديهم تفضيل مسبقن  و المراهقو   معهم،
) pp1062Gay &Yuan ,2006,-1084بعض الجوانب ومنها األفكار )

  110. 
تدعيمً  - المبحوثين  استجابات  أظهرت  و   لفرضيتي   اوكذلك  كون    ":موس"قدمهما    التي  التشابهالجذب 

والنظر   صفحته  على  الدخول  خالل  من  تشابه متصور  لديه  يتكون  ب المراهق  يقوم  من    ، تغريدةإلى 
  ، ويقبل متابعته وهو تشابه متصور  األفكار واآلراء  فيوبناًء عليه يأخذ المراهق فكرة أن هناك تشابًها  

وبناًء على هذا التشابه يأتى الجذب من خالل اتخاذ المراهقين قرار متابعتهم والتفاعل معهم، والمراهق  
  McLaughlin,2012,p14111)) األذواق واألفكار واألنشطة فيهذه المرحلة يفضل من يشاركه  في

إ - المبحوثين  استجابات  تعكس  التجانس  كما  آليات  االحدى  آلية  يهتم  وهي  حيث  االجتماعي  ختيار 
المراهق باختيار أصدقاء من ذوى السلوكيات والمواقف المماثلة، حيث إن واحدة من السمات الرئيسة 

األفكار يسهل على المراهقين التعبير عن آرائهم   فيللمراهقة هى تكوين هوية شخصية، ولعل االتفاق  
  التي و   (م2016)  Himelboim  هيملبويم   وهو ما يتفق مع ما أوضحته دراسة  والتفاعل مع اآلخرين،

التجانس    إلىتستند   و   فيمدخل  المستخدمين  بين  التفاعالت  أنماط  أن    التي تفسير  على  أكدت 
 Himelboim et) التفاعل مع اآلخرين الذين يشاركونهم االهتمامات واألفكار يفضلون مستخدمي تويتر  

1400)-pp1382al., 2016,  .112 
 

 : تويتر على للهاشتاج  Top Trends قائمة باستخدام المراهقين اهتمام عدم أسباب -16
 ( 20جدول )

 للنوع  وفقًا للهاشتاج على تويتر    Top Trendsأسباب عدم اهتمام المراهقين باستخدام قائمة 

 النوع 

 العبارات 

 اإلجمالي  إناث  ذكور 
 الترتيب  الداللة  zقيمة 

 % ك % ك % ك

 1 1.0 0.050 10.8 43 11 22 10.5 21 ال يكون لدي فضول الستخدامها. 

الهاشتاج على تعليقات غير  تحتوي بعض 

 الئقة. 
20 10 17 8.5 37 9.2 0.150 1.0 2 

 3 1.0 0.050 7.8 31 8 16 7.5 15 ات الهاشتاج غير مفيدة. أغلب موضوع

 4 1.0 0.150 6.8 27 6 15 7.5 15 تعد مصدراً للشائعات. 

ألشخاص ال أعرفهم بالرد على ما  تتيح فرصة 

 أكتبه على موضوع الهاشتاج. 
14 7 10 5 27 6 -0.841 0.40 5 

  140التقييد في كتابة التعليق بأن ال يتجاوز 

 حرفاً. 
5 2.5 0 0 5 1.2 0.250 1.00 6 

 58 30 28 جملة من سئلوا 

 Top Trends قائمـة باسـتخدام أهـم أسـباب عـدم اهتمـام المـراهقين إلـىتشير بيانـات الجـدول السـابق      
الســتخدامها" بنســـبة بلغـــت  فضـــول لــدي يكـــون  ، حيـــث جــاء فـــي الترتيــب األول "ال"تــويتر" علـــى للهاشــتاج
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، "تــويتر" علــى للهاشــتاج Top Trends قائمــة ( مــن إجمــالي مفــردات مــن ال يهتمــون باســتخدام10.8%)
 ( مــن%9.2الئقــة" بنســبة بلغــت ) غيــر تعليقــات  علــى الهاشــتاج بعــض  الترتيــب الثــاني " تحتــوى  فــيوجــاء 

الترتيـب  فـي، وجـاء "تـويتر" علـى للهاشتاج Top Trends قائمة باستخدام يهتمون  ال من مفردات  إجمالي
ــت ) ــبة بلغـ ــدة " بنسـ ــر مفيـ ــتاج غيـ ــوعات الهاشـ ــب موضـ ــن%7.8الثالـــث " أغلـ ــردات مـ ــالي مفـ ــن إجمـ  ال ( مـ

 مصــدًرا الترتيــب الرابــع " تعــد  فــي، وجــاء "تــويتر" علــى للهاشــتاج Top Trends قائمــة باســتخدام يهتمــون 
 Top Trends قائمــة باســتخدام يهتمــون  ال ( مــن إجمــالي مفــردات مــن%6.8للشــائعات" بنســبة بلغــت )

 أكتبـه مـا علـى للـرد أعـرفهم  ال ألشـخاص  فرصـة الترتيب الخـامس " تتـيح  في، وجاء  "تويتر"  على  للهاشتاج
 Top قائمـة باسـتخدام يهتمـون  ال ( مـن إجمـالي مفـردات مـن%6الهاشـتاج " بنسـبة بلغـت ) موضـوع علـى

Trends يتجــاوز ال بــأن التعليــق كتابــة فــي الترتيــب الســادس " التقييــد  فــي، وجــاء "تــويتر" علــى للهاشــتاج 
ا " بنسـبة بلغـت ) 140  Top Trends قائمـة باسـتخدام يهتمــون  ال ( مـن إجمـالي مفـردات مـن%1.2حرفـً

 ."تويتر" على للهاشتاج
 

 ب( نتائج اختبار فروض الدراسة:
 

  top trendبين استخدام المراهقين لقائمة  إحصائية  ارتباطية ذات داللة  الفرض األول: توجد عالقة  
 .تاج على تويتر وأنماط تفكيرهمللهاش

  المراهقين   ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين استخداموللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل  
 :يليوذلك كما  ، تفكيرهم وأنماط تويتر على للهاشتاج  top trend  لقائمة

 ( 21جدول )
 للهاشتاج على تويتر وأنماط تفكيرهم. top trendمعامل ارتباط بيرسون لبيان داللة العالقة بين استخدام المراهقين لقائمة  

 استخدام الهاشتاج على تويتر                 
 أنماط التفكير 

 
 العدد 

 
 معامل االرتباط

 
 اتجاه العالقة 

 
 الداللة 

 دالة سالبة 0.683 172 الذكور  نمط التفكير المثالي 
 170 اإلناث 

 دالة سالبة 0.665 172 الذكور  نمط التفكير الواقعي 
 170 اإلناث 

 دالة سالبة 0.685 172 الذكور  نمط التفكير التحليلي 
 170 اإلناث 

 دالة سالبة 0.671 172 الذكور  نمط التفكير العملي
 170 اإلناث 

 0.643 172 الذكور  التركيبي نمط التفكير 
 

 دالة سالبة
 170 اإلناث 
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 top لقائمـة المـراهقين اسـتخدامبـين  إحصـائًيايتبـين مـن الجـدول السـابق: وجـود عالقـة ارتبـاط دالـة     

trend تفكيرهم. وأنماط تويتر على للهاشتاج 
 الي:بالنسبة لنمط التفكير المث

ونمـط  تـويتر على للهاشتاج top trend لقائمة المراهقين استخدامبين  إحصائًيادالة ارتباطية توجد عالقة 
إحصــائًيا عنــد مســتوي الداللــة قيمــة دالــة  وهــي 0.683حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط  اليالتفكيــر المثــ

0.05 
 بالنسبة لنمط التفكير الواقعي:

"  تويتر"  على  للهاشتاج   top trend  لقائمة   المراهقين  استخدام  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
الواقعي حيث   ونمط   مستوى   عند   إحصائًيا  دالة   قيمة  وهي  0.665  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت   التفكير 

   0.05 الداللة
 بالنسبة لنمط التفكير التحليلي:

"  تويتر"  على  للهاشتاج   top trend  لقائمة   المراهقين  استخدام  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
مستوى   عند   إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  0.685  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت   حيث   التحليلي؛التفكير    ونمط

 0.05 الداللة
 بالنسبة لنمط التفكير العملي:

"  تويتر"  على  للهاشتاج   top trend  لقائمة   المراهقين  استخدام  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
العملي التفكير  بلغت قيمة معامل االرتباط    ؛ونمط  مستوى    عند   إحصائًيا  دالة   قيمة  وهي  0.671حيث 

 0.05 الداللة
 :بالنسبة لنمط التفكير التركيبى

"  تويتر"  على  للهاشتاج   top trend  لقائمة   المراهقين  استخدام  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
  مستوى الداللة   عند   إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  0.643التركيبى بلغت قيمة معامل االرتباط  التفكير    ونمط

بين،  0.05 عالقة  هناك  أن  يعنى  "  تويتر"   على  للهاشتاج   top trend  لقائمة  المراهقين  استخدام   وذلك 
األولوبذلك فإننا  ،  لديهم  التفكير  وأنماط الفرض    إحصائية   داللة  ذات   ارتباطية  عالقة  د و القائل بوج  نقبل 

 لديهم. التفكير وأنماط" تويتر" على   للهاشتاج top trend لقائمة  المراهقين استخدام بين
 

بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة ممن  إحصائية  ذات داللة  الفرض الثانى: توجد فروق  
 ا للنوعأنماط التفكير تبعً  مقياسيستخدمون الهاشتاج على تويتر على 

( اختبار  استخدام  الفروق  T.Testتم  لقياس    ممن   الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين( 
 للنوع.  اتبعً  التفكير أنماط مقياس على  تويتر  على  الهاشتاج يستخدمون 

 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 

 

 "   استخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم":  سارة طلعت .  د 358

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

   (22جدول )
  مقياس على تويتر على  الهاشتاج  يستخدمون ممن الدراسة عينة  المراهقين درجات متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 للنوع اتبعً  التفكير أنماط

استخدام الهاشتاج على       
 تويتر 

 أنماط التفكير 

 
 العدد 

 
 الوسط الحسابى 

 
 االنحراف المعياري 

 
 قيمة ت 

 
 الداللة 

 غير دالة 0.29 5.3358 12.04 172 الذكور  نمط التفكير المثالي 
 0.32161 5.32161 170 اإلناث 

 غير دالة 0.209 4.71072 4.71072 172 الذكور  نمط التفكير الواقعي 
 4.84762 4.84762 170 اإلناث 

 غير دالة 0.266 4.28776 4.28776 172 الذكور  نمط التفكير التحليلي 
 4.36035 4.36035 170 اإلناث 

 غير دالة 0.393 4.33413 4.33413 172 الذكور  نمط التفكير العملي
 4.3165 4.3165 170 اإلناث 

 غير دالة 0.469- 4.18468 4.18468 172 الذكور  نمط التفكير التركيبي 
 4.35093 4.35093 170 اإلناث 

 درجـات  متوسـطات  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين إلى :تطبيق اختبار "ت"تشير نتائج        
للنــوع،  اتبعًــ  التفكيــر أنمــاط مقيــاس علــى" تــويتر" علــى الهاشــتاج يســتخدمون  ممــن الدراســة عينــة المــراهقين

على مـا سـبق يتضـح لنـا  (، وبناءً 0.05عند مستوى داللة ) إحصائًياغير دالة حيث بلغت قيمة "ت" قيًما 
 المـراهقين درجـات  متوسـطات  بـين إحصـائية داللـة ذات  فـروق  عـدم قبـول صـحة الفـرض القائـل بأنـه: توجـد 

 .للنوع اتبعً  التفكير أنماط مقياس على" تويتر" على الهاشتاج يستخدمون  ممن الدراسة عينة
مقيـاس  إجمـاليفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراهقين على توجد الفرض الثالث:  

  التجانس/ الهوموفيللي مستوى 
 ( 23جدول رقم )

 ( لبيان داللة الفروق One Way-ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه )
 الهوموفيللي  التجانس/  مقياس إجمالي بين متوسطات درجات المبحوثين على 

التباين مصدر   .الداللة قيمة ف  متوسط مجموع المربعات درجة الحرية  مجموع المربعات 

 47.799 2 95.598 بين المجموعات

 46.161 339 15648.718 داخل المجموعات 0.356 1.035

 - 341 15744.316 المجموع

  المراهقين  درجات   متوسطات   بين إحصائًياوجود فروق غير دالة    تشير بيانات الجدول السابق إلى
)التجانس/الهوموفيللي  مستوى   مقياس  إجمالي  على قيمة ف =  بلغت    قيمة غير   وهي(  1.035، حيث 
على ما سبق يتضح لنا عدم قبول صحة الفرض القائل   وبناءً   ،(0.05)  مستوى داللة  عند   إحصائًيا  دالة

توجد    مستوى   مقياس  إجمالي  على  قينالمراه  درجات   متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   بأنه: 
 . التجانس/الهوموفيللي
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بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة على مقياس   إحصائيًاتوجد فروق دالة  الفرض الرابع: 
   .  هاشتاج تويتر  على التجانس مستويات   فيهم ختالفا الأنماط التفكير تبعً 

 
 ( 24جدول رقم )

 
 تبعًا التفكير أنماط  مقياس على الدراسة  عينة المراهقين درجات متوسطات  بينلداللة الفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادى 

 التجانس/ الهوموفيللي على تويتر مستويات  في الختالفهم

س 
ان

ج
لت

 ا

أنماط 

  التفكير
 مصدر التباين 

 مجموع المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع  

 الداللة قيمة ف  المربعات

نمط التفكير  

 المثالي

 584.612 2 9938.405 بين المجموعات

162.523 

 
.000 

داخل 

 المجموعات
1374.092 399 3.597 

 - 341 11312.498 المجموع

نمط التفكير  

 الواقعي

 442.874 2 7528.855 بين المجموعات

108.135 

 
.000 

داخل 

 المجموعات
1564.505 339 4.096 

 - 341 9093.360 المجموع

نمط التفكير  

 التحليلي

 1.719 2 3.437 بين المجموعات

0.578 0.562 
داخل 

 المجموعات
1007.840 339 2.973 

 - 341 1011.278 المجموع

نمط التفكير  

 العملي

 4.247 2 8.495 بين المجموعات

0.988 0.374 
داخل 

 المجموعات
1457.880 339 4.301 

 - 341 1466.374 المجموع

نمط التفكير  

 التركيبي 

 345.748 2 5877.717 بين المجموعات

95.857 .000 
داخل 

 المجموعات
1378.273 339 3.608 

 - 341 5877.717 المجموع

 :ىإل بيانات الجدول السابقتشير 

على نمط التفكير    الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًياوجود فروق دالة   -
"ف" "تويتر"  علىالهوموفيللي    مستويات   في   الختالفهم  تبًعا   المثالي قيمة  بلغت  حيث   ،

 (.0.05عند مستوى داللة )  إحصائًياقيمة دالة  وهي( 162.523)

على نمط التفكير    الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًياوجود فروق دالة   -
"ف" "تويتر"  علىالهوموفيللي    مستويات   في   الختالفهم   تبًعا  الواقعي قيمة  بلغت  حيث   ،

 (.0.05عند مستوى داللة )  إحصائًياقيمة دالة  وهي( 108.135)
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على نمط التفكير    الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًياوجود فروق دالة   -
"ف"  "تويتر"   علىالهوموفيللي    مستويات   في  الختالفهم  تبًعا  التركيبي قيمة  بلغت  حيث   ،

 (.0.05عند مستوى داللة )  إحصائًياقيمة دالة  وهي( 95.857)

دالة  وجود    عدم - نمط    الدراسة  عينة  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًيافروق  على 
جاءت  ، حيث "تويتر" علىالهوموفيللي  مستويات  في الختالفهم اتبعً  التحليلي والعمليالتفكير 

 مستوى داللة.  أي عند   إحصائًيادالة  غير"ف"   قيم

 خاتمة الدراسة:
من واقع عدد األيام    بشكل عام وذلك  ريتاستخدام المراهقين لتو   ي تنام عكست نتائج الدراسة   -

و والساعات   يومًيا  يقضونها  بشكل    وتناميه،  استخدام  فيسبوعًيا  أالتي  الهاشتاج  استخدام 
على   الدراسة  نتائج  أكدت  كما    عند   المراهقون   عليها  يحصل  التي  االستفادة  جوانب خاص، 

بادل المعلومات في مقدمتها توجاء  "تويتر " على  للهاشتاج Top Trends قائمة على الدخول
 .إجراء تواصل وإنشاء مجتمع افتراضيثم 

نتائج الدراسة على وجود   -   للهاشتاج   top trend  لقائمة   المراهقين  استخدام   عالقة بينأكدت 
  التفكير   أنماطالتي تؤثر على  من العوامل    وأنماط تفكيرهم، حيث يمكن إعتباره  "تويتر"  على
تتشكل    –  "تويتر" يعد سمة أساسية من سمات    الذيو   –  "تويتر" من خالل هاشتاج  ؛ فلديهم

حول   المشترك  االهتمام  أو  المشتركة  بالمصلحة  يتسم  ومجتمع  نشطة  افتراضية  جماعات 
شارات والرموز هق على التفاعل سواء التفاعل باإليحفز المرا   الذيموضوع الهاشتاج، األمر  

أو إعادة تغريد لتغريدات اآلخرين، أو بكتابة تغريدة أو بالتعليق    ( اليكتبادل اإلعجاب )مثل  
فعالية الحوار والنقاش والمحادثات متعددة االتجاهات    فييساهم    الذياآلخرين، األمر  على  

رؤية التغريدات حول الموضوع بغض    للمراهقينفمن خالل الهاشتاج يمكن  وطرح األفكار،  
ذا كانوا يتابعون المستخدمين الذين يشكلون تلك التغريدات، حيث تتيح التغريدات إالنظر عما  

المتابعة    التي شبكات  عن  مستقل  بشكل  التغريدات  تتبع  على  الهاشتاج  عنوان  تحمل 
 ، حد كبير من الجمهور المحتمل  إلى  اا وتوسعً تغريدة أكثر وضوحً الوالمتابعين، وهذا يجعل  

 ويعد هذا التفاعل هو أساس نمو وتطور أنماط التفكير لدى المراهقين. 
تفاعلهم من خالل    فيهم مزيج من أنماط التفكير  أكدت نتائج الدراسة على أن المراهقين لدي -

التفكير  ، وتقدم  "تويتر"هاشتاج  استخدامهم   مقدمة أنماط التفكير لدى المراهقين    التحليلينمط 
موضوع  أ"  موافقتهم على عبارات   فيتمثل    والتي عن  المعلومات  من  قدر  أكبر  بجمع  هتم 

قبل كتابة تعليقى التعليق على موضوع    استغرق وقتً أ"، وعبارة  "الهاشتاج  التفكير قبل  في 
التعليق"،  "الهاشتاج قبل  الهاشتاج  موضوع  فهم  على  ثم  "أحرص  التفكير  ،    المثالي نمط 

عبارات    فيتمثل    الذيو  على  المراهقين  مناقشة  "موافقة  عند  شجار  في  الدخول  أتجنب 
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الهاشتاجيخر اآل تعليقاتهم على موضوع  في  اآلأ"،  "ن  تعليقات  نظرهم يخر حترم  ن ووجهات 
ختالف في وجهات النظر حول موضوع الهاشتاج هو  الأرى أن ا"، "حول موضوع الهاشتاج

"أنزعج من التعليقات من خالل موافقتهم على عبارات    نمط التفكير العملي، ثم  ي"أمر طبيع 
إلى   ي"أميل في تعليق، "صحته  في  أثق   ال  تعليق  كتابة  أتجنب"  ،"التي تركز على السلبيات
اإليجاب الجانب  الواقعي، ثم  "يتوضيح  التفكير   والذي تمثل في موافقتهم على عبارات   نمط 

أدافع عن "  تعليقي"،  على  Like  أو  Retweet   بعمل  أحد  يقوم  عندما  بالسعادة  "أشعر
نظر  تعليقً أعندما    ي وجهة  التفكير  ا  خيرً وأ  د"،أح  ه وينتقد  اكتب  خالل   التركيبي نمط  من 

، "تفكيري   طريقة  في  معي"  تويتر"  على  ين يتابعون  الذين  األفراد  "يتفقموافقتهم على عبارة  
 تعليقات  مع  متشابهة  الهاشتاج  موضوع  على  تعليقاتي  أجد  عندما  بالراحة  "أشعروعبارة  
 . "تفكيري  ةطريق  في معي يشتركون  الذين األفراد" تويتر" على أتابع"، "اآلخرين

التجانس/   - المراهقين داخل هاشتاج    فيالتماثل  ظهرت مستويات من  وهو ما    " تويتر"تفاعل 
الم  فيا  ظهر جليً  لدى  التفكير  التركيبيأنماط  التفكير  نمط  أنماط    في  راهقين، وجاء  مقدمة 
األفراد   موافقة على عبارات   فيى  تجلَّ   الذيظهر فيها مؤشرات للتجانس    التيالتفكير   يتفق 

يتابع تفكيري،  معي   "تويتر"على    وننيالذين  طريقة  على  و  في  الذين   " تويتر"أتابع  األفراد 
معييش تفكيري.  في  تركون  لمدخل   طريقة  الرئيس  الفرض  صحة  على  يؤكد  ما  وهو 

الهوموفيللي   ميل  الذيو التجانس/  على  ذوي   يؤكد  مع  والربط  للتفاعل  لة يعقال  المراهقين 
التفكير المماثل للتفاعل مع بعضهم    تحديد األفراد ذوي إلى    المتشابهة، وأن المراهقين يسعون 

المثالي التفكير  نمط  وأخيًرا  الواقعي  التفكير  نمط  ثم  مؤشرات   في  ،البعض،  تظهر  لم  حين 
أن كالًّ    إلىوهو ما يمكن إرجاعه    التحليلينمط التفكير العملي ونمط التفكير    فيللتجانس  

المثالي، والواقعي والتركي التفكير  التفاعل مع اآلخرين، من نمط  بى يتضمن جانًبا كبيًرا من 
و   في العملي  التفكير  من  كل  نمط  يعتمد  نفسها    التحليلي حين  التغريدة  مضمون    التيعلى 

 يكتبها المراهق حول موضوع الهاشتاج. 
النوع   - الدراسة أن متغير  نتائج  القوي أوضحت  بالتأثير  لم يحَظ  إلظهار اختالفات   للمراهقين 

م إرجاعه إلى أن  ما بين الذكور واإلناث، وهو ما يت   التجانس كير ومستويات  أنماط التف  في
استخدام   لـ  معدالت  عام    "تويتر"المراهقين  بشكل  المراهقين  من  مرتفعة  بمعدالت  حظيت 

 اختالفات بين الجنسين.  أيإناث( ولم تظهر  –)ذكور 
تكوين عالقات   فيرغبة المراهقين  في  على أن النوع لم يكن مؤثًرا    كما أكدت نتائج الدراسة -

  التي الدراسات  مع    وتفاعالت مع من يشبهونهم عند تفاعلهم داخل الهاشتاج، وهو ما يتفق
أثبتت أن مستخدمي    التي"تويتر" و   ويتواصل فيها مستخدم  التيبالكشف عن الظروف  اهتمت 
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طابع   عليهم  يغلب  اآلخرين    في  الهوموفيللي"تويتر"  أفكار  مع  وتعاملهم  أفكارهم    التي طرح 
 . بصرف النظر عن النوع التغريدات  فيتظهر 

تفاعل المراهقين من خالل هاشتاج   فيقدمت نتائج الدراسة أدلة على آليتى التشابه واالختيار  -
ف"تويتر" التغريدات ؛  مضمون  خالل  اآل  من  يقدمها  المراهقينالتى  لدى  يتكون  تشابه    خرون 

لدى    ولعل هذا التشابه المتصور  بأن اآلخرين يشبهونوهم،Perceived similarity متصور
يأتى  التفاعل معهمبرضا    المراهقين يرتبط بشكل إيجابي التشابه المتصور  ، وبناًء على هذا 

   following كأشخاص يتابعونهمختيارهم  أي ا  ؛ختيارإلى آلية االوهو ما يدفعهم    االختيار
اليك   بعمل  يقومون  تغريد أو    likeأو  بناءً يدالتغر    retweetإعادة  اعتقادهم    تهم  بأن  على 

 مماثلة . لديهم مواقف وأفكاًرا
هاشتاج    - خالل  من  المراهقين  أن  من  الرغم  المختلطة    فيينخرطون    "تويتر"على  الشبكات 

mixed networks   مختلف أنماط التفكير واآلراء والمضامين إال    إلىيتعرضون فيها    التيو
سواءً   فيأنهم   يتابعونهم  تفاعلهم  اليك     following كأشخاص  بعمل  يقومون  أو    likeأو 

تغريد  الداعمة     retweetإعادة  الشبكات  تضم    التيو supportive networks يفضلون 
 أفراًدا متشابهة ومتجانسة.
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Abstract 

        The study focused on identifying the relationship between teenagers' 

use of hashtags on Twitter and their thinking styles, measuring the extent of the 

association between teenagers' use of hashtags on Twitter and their levels of 

homophily, and monitoring the relationship between levels of homogeneity on 

Twitter hashtags and their thinking styles, and the study belongs to the 

descriptive studies, which depends on the media survey method. 

The study sample was determined in a random sample of (400) teenagers; (200) 

males and (200) females in Ain Shams University (representing government 

universities) and 6 October University (representing private universities). In the 

age group from (17) to less than (18) years, which corresponds to the first 

university stage, the study relied on the questionnaire, which included a 

measure of thinking styles and a measure of Homophilly. 

 

The most important findings of the study were represented by:  

1. The study found a statistically significant correlation between teenagers' 

use of the hashtag on Twitter and their thinking patterns on the dimensions 

of the thinking patterns scale, which are (synthetic thinking style - 

idealistic thinking style - practical thinking style - analytical thinking styles 

- and creative thinking styles. 

2. The results of the study also showed that there were non-statistically 

significant differences between the average scores of the teenagers of the 

study sample who use the hashtag on Twitter on the scale of their thinking 

styles depending on gender. 

3. The study confirmed statistically significant differences between the 

average scores of the teenagers on the scale of thinking styles according to 

their differences in levels of Homophilly on Twitter . 

 

Keywords:  Hashtags - Twitter - Thinking Styles - Homophilly - 

                    Teenager. 
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