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Abstract: 

Study objective: The study aims to find out the degree of dependence of Jordanian voters on social media platforms 

as a source of information about the Jordanian parliamentary elections (2020) during the emerging Corona pandemic, 

and to study the cognitive, emotional and behavioral effects of this dependence on their behavior during the election 

period. Methodology:  (450) subjects completed two parts questionnaire. The first part was about the subjects’ 

demographics and the second part was about the Jordanian attitudes towards following these platforms for the 

elections, and their effects on their electoral behavior. The data were analyzed using (SPSS IBM v. 25), and the study 

also relied on descriptive statistics, (T) test, single variance analysis, dimensional variance analysis, and Spearman 

correlation coefficient. Results: The study found a positive correlation between the degree of respondents' dependence 

on social media platforms as a source of information about the Jordanian parliamentary elections in 2020 and their 

attitudes towards the follow-up of these platforms to the electoral process. Moreover, there is a direct relation between 

the voters’ dependance on these platforms and their behavior during the election process. 

Keywords: Jordanian Parliamentary Elections, Social Media Platforms, Coronavirus Pandemic, Jordanian Voter. 
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 :الملخص
( 2020ية )االنتخابات البرلمانية األردنتأثير استخدام منصات التواصل االجتماعي على الناخبين األردنيين المحتملين في الدراسة إلى معرفة  هدفت

 استخدام هذه المنصات أثناء االنتخابات، من خالل استخدام منهج المسح الميداني على عينة حصصيةواتجاهاتهم نحو خالل وباء كورونا الُمستِجد، 
( من المبحوثين %81.3جنوب(. وتوصلت الدراسة إلى أن )والوسط، والشمال، ال) :موزعة بالتساوي على أقاليم األردن الثالثة ( مفردة450) قوامها

( خالل وباء كورونا الُمستِجد؛ 2020عن االنتخابات البرلمانية األردنية )يعتمدون بدرجات مختلفة على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات 
منصات العة نحو متاب المبحوثين تمثلت أبرز اتجاهاتو  ت وأي مكان"،وتمثلت أبرز أسباب هذا االعتماد في "إمكانية استخدام هذه المنصات في أي وق

أبرز التأثيرات مثلت كما ت بأول بالصوت والصورة والنص"، ي "نقلها ألخبار االنتخابات أواًل لالنتخابات البرلمانية األردنية خالل وباء كورونا الُمستِجد ف
( خالل وباء كورونا الُمستِجد في "توفير المعلومات 2020االنتخابات البرلمانية األردنية ) أثناءصات منال المترتبة على استخدام المبحوثين لهذهالمعرفية 

قد تمثلت فأبرز التأثيرات الوجدانية المترتبة على هذا االستخدام  أماوكيفية التعامل مع الوباء في حال المشاركة باالنتخابات"،  ،عن العملية االنتخابية
ياء نتيجة قيام بعض المرشحين بإقامة المقرات االنتخابية التي حظرتها الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا الُمستِجد"، فيما تمثلت في "الشعور باالست

 أبرز التأثيرات السلوكية في "التعليق على األخبار والموضوعات ذات الصلة باالنتخابات".

 .نصات التواصل االجتماعي، وباء كورونا المستجد، الناخب األردنياالنتخابات البرلمانية األردنية، م الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
يعد استخدام منصات التواصل االجتماعي في النشاط السياسي 

تعيد تشكيل السباق االنتخابي وطريقة تواصل  ،الحديث ظاهرة جديدة
المرشحين والسياسيين مع الناخبين والمواطنين، حيث توفر هذه 
المنصات للجهات السياسية الفاعلة )األحزاب السياسية والمرشحين 

والناشطين( فرًصا للتواصل السياسي، ونقل الرسائل  الرسمية والجهات
التالي رة لحشدها وكسب تأييدها، وبوالبرامج االنتخابية إلى جماهير كبي

هذه المنصات أدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في  يمكن القول إن  
طبيعة الحمالت االنتخابية، ومهدت إلى ظهور نسق جديد من الترويج 
والدعاية السياسية، ولم يعد ُينظر إليها على أنها أدوات الستكشاف 

ي ف وإنما أصبحت العالم، واكتساب مختلف أشكال المعارف فحسب؛
لعام ا يمكن أن يؤثر أو يستقطب الرأي اا قوي  الوقت ذاته سالًحا سياسي  

خالل فترات االنتخابات؛ عبر الطريقة التي يتم بها تنظيم المحتوى 
 السياسي وتوزيعه بناًء على التفضيالت الشخصية للمستخدمين.

يتبنى السياسيون والمواطنون بشكٍل متزايد منصات التواصل و 
بهدف االنخراط مع أصحاب  ؛االجتماعي لدعم أغراضهم السياسية

المصلحة اآلخرين في المجال السياسي، وتنفيذ الحمالت السياسية، 
، (1)، والمساهمة في النقاش العقالنيهاواسترداد ونشر المعلومات

مي والباحثين في المجال السياسي واإلعال ويعتقد العديد من السياسيين
أن هذه المنصات تؤدي دوًرا واسع االنتشار في جميع مراحل العملية 
االنتخابية، بحيث يشمل طرح األسئلة، وتوفير المعلومات، وتكوين 
اآلراء، والمناقشة بين األطراف )الناخب والمرشح(، والمشاركة في 

المنصات بشكٍل إيجابي في  اتخاذ القرار، كما يمكن أن تؤثر هذه
العملية االنتخابية باعتبارها أدوات قوية للتثقيف واإلعالم، ومصدًرا 
للتأثير اإليجابي لألحزاب السياسية عبر الوصول إلى الناخبين الجدد، 
وإشراكهم في حوارات مفتوحة مع المرشحين، ووصولها إلى مختلف 

 .(2)الفئات واألفراد
ء كورونا الُمستِجد إلى تغيير الطرق التي وعلى صعيِد آخر؛ أدى وبا

نظًرا ألن المواطنين أصبحوا أكثر استخداًما  ؛اسةُتماَرس بها السي
لمنصات التواصل االجتماعي من أي وقت مضى، فعلى المستوى 

( من إجمالي %56األردني؛ ارتفعت نسبة المستخدمين لتصل إلى )
ان منذ بداية ظهور الفيروس الُمستِجد ل تحدًيا غير (3)السك  ؛ الذي شك 

 أم أثناء لسواء قب ةمتوقع لالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
وأدى إلى تنفيذ معظم  ،(2020تشرين الثاني  10ا بتاريخ )إجرائه

ارات في ظل القر  ،منصاتهذه الالحمالت االنتخابية للمرشحين عبر 
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ي ف ،االنتخابيةالحكومية الداعية لمنع إقامة التجمعات والمقرات 
هذه  د تأمنها للسيطرة على الوضع الوبائي المحلي، وبالتالي  محاولة

ت ا في الترويج السياسي لمرشحي االنتخاباورئيسً  مهم االمنصات دوًرا 
لناخبين ا(، وساهمت في التأثير على 2020البرلمانية األردنية )

وف عنها للعز بدفعهم  أم ،المشاركة الُمحَتَملين سواء بتشجيعهم على
 في ظل تفشي الفيروس داخل األردن.

 :مشكلة الدراسة
ل وباء كورونا الُمستِجد داخل األردن تحدًيا غير مسبوق لالنتخابات  شك 

(، حيث أدى انتشاره وتفشيه 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 
في مختلف المحافظات والمناطق األردنية إلى تركيز المرشحين على 

م منصات التواصل االجتماعي للوصول إلى الناخبين استخدا
الُمحَتَملين ودفعهم إلى التصويت لصالحهم، باعتبار هذه المنصات 
أحد أبرز مصادر حصول الجمهور على المعلومات السياسية 
واالنتخابية، لما تتمتع به من خصائص ومميزات تفوق وسائل اإلعالم 

ح إجراء نقاشات بين المرشمثل التفاعلية التي تسمح ب ،التقليدية
والناخب، والمشاركة في صناعة المحتوى عبر إبداء الرأي والمناقشة، 

 واآلنية والفورية في تغطية أخبار االنتخابات وغيرها.
كما ساهمت القرارات االحترازية األردنية التي تمنع التجمعات والمقرات 

د داخل جِ وس كورونا الُمستاالنتخابية بهدف التخفيف من تفشي فير 
في انتقال الحمالت االنتخابية من الطرق التقليدية القائمة على  ،األردن

لطرق إلى ا ،المباشرة بين المرشحين والناخبينالتجمعات واللقاءات 
الحديثة القائمة على استخدام وسائل اإلعالم الجديد، وأهمها منصات 

ون دالتواصل االجتماعي للترويج السياسي واالنتخابي للمرشحين 
الحاجة إلى اللقاءات المباشرة مع الناخبين الُمحَتَملين، وبناًء على ذلك؛ 

خدام ما تأثير است: اآلتيتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
منصات التواصل االجتماعي على الناخب األردني في االنتخابات 

( خالل وباء كورونا 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 
 ِجد؟الُمست

 :أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة كونها من الدراسات األولى على المستوى األردني 
التي تبحث في تأثير استخدام منصات التواصل االجتماعي على 

 ةالناخب األردني في االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
 لم يجد -وبعد االطالع على الدراسات السابقة-، حيث (2020)

الرغم من وجود على ، بهذا االنتخاباتالباحث أي دراسة مرتبطة 
لتي لثامن عشر اا انتخابات المجلسالعديد من الدراسات التي تناولت 

مما يضفي أهميًة خاصًة على هذه الدراسة  ؛(2016أجريت عام )
كونها لم تكتِف بالربط بين المشاركة في العملية االنتخابية ومنصات 
التواصل االجتماعي فقط؛ وإنما امتدت لتبحث في تأثيرات االعتماد 

منصات كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية هذه العلى 
 ورونا الُمستِجد داخل األردن.( في ظل انتشار وباء ك2020األردنية )

يرى الباحث أن هناك حاجة كبيرة إلى الدراسات التي  ،إضافة لما سبق
 لناخبيناتبحث في تأثيرات استخدام منصات التواصل االجتماعي على 

 ،(2020) ةاألردنيين في االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
رتفاع ، وخصوًصا في ظل اهر وانتشا خالل تفشي وباء كورونا الُمستِجد

( 2020نسبة المستخدمين األردنيين لهذه المنصات منذ بداية عام )
( من إجمالي %56لتصل إلى ) -أي مع بداية انتشار الفيروس-

( 2019( في النصف الثاني من عام )%49.6) ــالمواطنين؛ مقارنة ب
( التي تدير هذه Hootsuiteبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة )

منصات، وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة مشاركة األردنيين في ال
( من إجمالي %29.9( لتصل إلى )2020االنتخابات البرلمانية )

ير الصادر تبًعا للتقر  ،المواطنين الذين يمكنهم المشاركة في التصويت
عن الهيئة المستقلة لالنتخاب األردنية، وهي نسبة اقتراع متدنية مقارنًة 

إلى وجود عوامل مؤثرة  مما يشيرالبرلمانية السابقة، باالنتخابات 
لتي قد وا ،االنتخابيةساهمت في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة 

 يكون وباء كورونا الُمستِجد أحد أسبابها.

 :أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس من هذه الدراسة في معرفة تأثير استخدام منصات 

ب األردني في االنتخابات البرلمانية التواصل االجتماعي على الناخ
( خالل وباء كورونا الُمستِجد، ويندرج 2020) ةاألردنية التاسعة عشر 

 تحت هذا الهدف مجموعة أهداف فرعية هي:
 على منصات)الناخبين الُمحَتَملين(  درجة اعتماد المبحوثين .1

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات 
( خالل وباء كورونا 2020) ةنية التاسعة عشر البرلمانية األرد

 الُمستِجد.
ات على منص)الناخبين الُمحَتَملين( أسباب اعتماد المبحوثين  .2

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية 
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد.2020) ةاألردنية التاسعة عشر 

نصات على م )الناخبين الُمحَتَملين( أسباب عدم اعتماد المبحوثين .3
التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية 

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد.2020) ةاألردنية التاسعة عشر 
ات نحو متابعة منص)الناخبين الُمحَتَملين( اتجاهات المبحوثين  .4

 ةة عشر ة التاسعالتواصل االجتماعي لالنتخابات البرلمانية األردني
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد.2020)

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الستخدام منصات التواصل  .5
تخابات في االن المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(االجتماعي على 

( خالل وباء كورونا 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 
 الُمستِجد؟
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 :أسئلة الدراسة
ما درجة اعتماد المبحوثين على منصات التواصل االجتماعي  .1

كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة 
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةعشر 

ما أسباب اعتماد المبحوثين على منصات التواصل االجتماعي  .2
تاسعة ال كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةعشر 
ما أسباب عدم اعتماد المبحوثين على منصات التواصل  .3

االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية 
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةاألردنية التاسعة عشر 

ثين و ما أكثر منصات التواصل االجتماعي استخداًما لدى المبح .4
كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة 

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةعشر 
ما اتجاهات المبحوثين نحو متابعة منصات التواصل االجتماعي  .5

( خالل 2020) ةلالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
 وباء كورونا الُمستِجد؟

فية الستخدام منصات التواصل االجتماعي ما التأثيرات المعر  .6
برلمانية في االنتخابات ال المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(على 

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةاألردنية التاسعة عشر 
ما التأثيرات الوجدانية الستخدام منصات التواصل االجتماعي  .7

لبرلمانية نتخابات افي اال المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(على 
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةاألردنية التاسعة عشر 

ما التأثيرات السلوكية الستخدام منصات التواصل االجتماعي  .8
برلمانية في االنتخابات ال المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(على 

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؟2020) ةاألردنية التاسعة عشر 

 :ات الدراسةفرضي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة اعتماد المبحوثين  .1

على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن 
( خالل 2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

 وباء كورونا الُمستِجد تعزى لسماتهم الشخصية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في تأثيرات استخدام منصات  .2

ي ف المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(التواصل االجتماعي على 
( خالل 2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

 وباء كورونا الُمستِجد تعزى لسماتهم الشخصية.
على  ماد المبحوثينتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين درجة اعت .3

منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات 
( خالل وباء كورونا 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 
 الُمستِجد؛ وأسباب هذا االعتماد.

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين درجة اعتماد المبحوثين على  .4
علومات عن االنتخابات منصات التواصل االجتماعي كمصدر للم

( خالل وباء كورونا 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 
الُمستِجد؛ واتجاهات المبحوثين نحو متابعة هذه المنصات 

 لالنتخابات.
توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين درجة اعتماد المبحوثين على  .5

ت امنصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخاب
( خالل وباء كورونا 2020) ةالبرلمانية األردنية التاسعة عشر 

 .يهمالُمستِجد؛ وتأثيرات استخدام هذه المنصات عل

 المدخل النظري للدراسة
التي تم  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالمتعتمد الدراسة على 

(، 1976تطويرها بواسطة ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش عام )
ظرية إلى أنه في ظل ظروف الغموض كما في حالة وتشير الن

 أو ،اضطرابات النظام االجتماعي الناتجة عن الكوارث الطبيعية
األزمات السياسية والصحية واالقتصادية وغيرها؛ تصبح وسائل 
اإلعالم مصدر المعلومات األساسي للجمهور، وتصبح تأثيرات وسائل 

اد العالقة التي يكون اإلعالم أكثر وضوًحا، ويوضح مفهوم االعتم
فيها إشباع االحتياجات أو تحقيق األهداف من ِقبل أحد األطراف 

، وتقترح النظرية وجود عالقات بين النظام (4)مرهوًنا بموارد طرف آخر
اإلعالمي واألنظمة السياسية واالجتماعية والثقافية على المستوى 

 .(5)رادالكلي، وعلى المستوى الجزئي بين وسائل اإلعالم واألف
وفي هذا الصدد؛ قد يطور األفراد عالقات اعتماد مع وسائل 

إذا وجدوا أن الموارد التي توفرها مفيدة لتحقيق أهدافهم،  ،اإلعالم
األهداف،  تلكتحقيق  على هذه الوسائلوتعتمد شدة االعتماد على قدرة 

فكلما زاد اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم لتلبية االحتياجات؛ زادت 
ا أهمية تلك الوسائل بالنسبة للفرد، وبالتالي زادت التأثيرات التي ستحدثه

 اإلعالم لتحقيق ثالثة أهداف، حيث يعتمد األفراد على وسائل (6)عليه
اقبة(، )المر  ة، تتمثل في حاجة الفرد إلى فهم العالم االجتماعيرئيس

ل في البيئة االجتماعية عوالحاجة إلى التصرف بشكل هادف وفا
)المنفعة والمجتمع المحيط وفي إطار األخالقيات السائدة 

والحاجة للهروب من الواقع والمحيط االجتماعي عندما االجتماعية(، 
 .(4))الهروب واالسترخاء(يكون مصدًرا للقلق والتوتر 

كهدف رابع من أهداف التعبير( إضافًة إلى ذلك؛ يمكن إضافة )
مأن يُ وسائل اإلعالم، ويشير مفهوم التعبير إلى  االعتماد على الفرد  قد 

ه ووجهات نظره من خالل منصات التواصل االجتماعي ءأفكاره وآرا
ق للتعبير والترويج الذاتي، إذ ال يمكن تحقي مهم ةالتي برزت كقنوات 

هذا الهدف في نظام اإلعالم الجماهيري بسبب هيكلية االتصال أحادي 
ى عكس األهداف الثالثة السابقة؛ فإن التعبير ال ينقسم ، وعل(7)االتجاه

ألنه من الصعب نظرًيا وعملًيا التمييز  ؛إلى أبعاد شخصية واجتماعية
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بين التعبيرات الذاتية واالجتماعية عند ارتباطها بالوسائط التفاعلية، 
حيث يشارك األفراد أفكارهم ووجهات نظرهم بافتراض أن اآلخرين 

حتى عندما ينشرون مشاعرهم الشخصية على شكل سيطلعون عليها، 
منولوج؛ فإنهم يتوقعون أن مشاركاتهم ستتم قراءتها من ِقبل اآلخرين، 

ل على منصات التواص االتعبير في حد ذاته إجراء اجتماعي   د  لذا يع
ا و التي يمكن اعتبارها أدوات اتصال ثنائي االتجاه، فاألفراد ليس

توزيعه و  ن في إنشاء المحتوى و ن نشطو ركمستقبلين سلبيين؛ وإنما مشا
واستهالكه وإعادة إنشائه، وبالتالي أصبحت منصات التواصل 

لألفراد لتحقيق هدف التعبير في مختلف  مهم ةاالجتماعي أدوات 
 .(8)االجتماعيةالسياقات 

وبناًء على ما سبق، تقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على 
مجموعة افتراضات تشير في مجملها على وجود عالقة بين األفراد 

 :(9)في اآلتيووسائل اإلعالم، وتتمثل هذه االفتراضات 
تتشكل عالقة اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم من خالل قوة  -

التي من المتوقع أن تكون دوافعهم للحصول على المعلومات 
 مفيدة لتحقيق أهدافهم الشخصية في سياقات معينة.

ترتبط درجة االعتماد على وسائل اإلعالم بعالقة إيجابية مباشرة  -
مع مستوى التعرض لتلك الوسائل، بحيث تؤدي زيادة االعتماد 

 على وسائل اإلعالم إلى زيادة التعرض لها.
د ترخاء والتعبير كمرك ب واحتعمل أهداف الفهم والتوجيه واالس -

لالعتماد على وسائل اإلعالم، وتتأثر درجة اعتماد األفراد على 
 وسائل اإلعالم باختالف أهدافهم الشخصية.

تؤدي كثافة التعرض لوسائل اإلعالم إلى زيادة االهتمام  -
 .بالمحتوى اإلعالمي المرتبط بتحقيق أهداف محددة لدى األفراد

ثالثة أنواع من التأثيرات  (4)(DeFleurRokeach -Ball &ويقترح )
والتي تستند إلى  ،الناتجة عن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم

 خصائص األفراد وبيئتهم االجتماعية، وهذه التأثيرات هي: 
جة لناتا تجاوز مشكلة الغموضوتشتمل على التأثيرات المعرفية:  .1

 تماعيةتهم االجالتي يتلقاها الجمهور عن بيئالمعلومات عن نقص 
؛ مما يدفعهم إلى االتجاه لوسائل اإلعالم للحصول هاتناقضأو 

نحو مختلف القضايا وترتيب االهتمامات على المعلومات، 
واألحداث تبًعا لترتيب وسائل اإلعالم لها، حيث تزداد أهمية 

جاهات وتشكيل المواقف واالتالقضية بتركيز تلك الوسائل عليها، 
ضامين واألفكار التي تهم الفرد، المحدود للمعبر النشر غير 

وتوسيع أنظمة معتقدات خاصة خالل أوقات األزمات والكوارث، 
عبر نشر المعلومات عن األشخاص واألماكن واألشياء األفراد 

 ،األخرى، حيث يؤدي التدفق المستمر للمعلومات عن قضية ما
رها صوانعكاس عنا ،إلى توسيع معتقدات الناس حول تأثيراتها

 .(10)على القضايا األخرى 

هناك العديد من التأثيرات الوجدانية المحتملة التأثيرات الوجدانية:  .2
إزالة الحساسية الناتجة عن االعتماد على وسائل اإلعالم، مثل 

نتيجة التعرض المطول للمحتوى العنيف عبر  ؛أو الفتور العاطفي
 بة في تقديممما يعزز عدم اإلحساس أو عدم الرغ ؛ائل اإلعالموس

المساعدة لآلخرين عند حدوث مواجهات عنيفة في الحياة الواقعية، 
من خالل التعرض للرسائل اإلعالمية أو وتعزيز مخاوف األفراد 

ي مما يؤد ؛لتي تصور المدن المليئة بالجريمةاألعمال الدرامية ا
يث تؤثر حوالتثبيط المعنوي؛ إلى زيادة قلقهم نحوها وخوفهم منها، 

اإلعالم على الروح المعنوية ومشاعر االغتراب، ويمكن  وسائل
أن تتسبب التصورات اإليجابية والسلبية في وسائل اإلعالم إلى 

أو شعورهم بالغربة عن  ،شعور األفراد باالنتماء لجماعة معينة
 .(4)تلك الجماعة

بط بتبني المرت التنشيطوتشتمل على عنصر  التأثيرات السلوكية: .3
ات معينة، وقيامهم بأفعال نتيجة تعرضهم لوسائل األفراد سلوك

اإلعالم، وهو النتيجة النهائية لربط اآلثار المعرفية والوجدانية مًعا، 
وقد يكون إيجابًيا مثل المطالبة بالمساواة والعدالة، أو سلبًيا مثل 

المرتبط بعدم قيام الخمول التورط بأعمال عنف، وكذلك عنصر 
ي بنيهم أي سلوك نتيجة الكثافة العالية فاألفراد بأي فعل، وعدم ت

مثل االمتناع عن  ،متابعة قضية ما عبر وسائل اإلعالم
التصويت، والعزوف عن المشاركة السياسية نتيجة التعرض 

 .(5)المستمر للحمالت االنتخابية عبر وسائل اإلعالم
تتمثل استفادة الباحث من نظرية االعتماد على  بناًء على ما تقدم؛

اإلعالم في تطبيقها داخل الدراسة الحالية، واستخدامها في  وسائل
تماد رضياتها، ومعرفة درجة اعوف تحديد أهداف الدراسة، ووضع أسئلتها

 ،مهودوافعالناخبين األردنيين على منصات التواصل االجتماعي 
 ةكمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

شار وباء كورونا الُمستِجد داخل األردن، ( في ظل انت2020)
والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الستخدام هذه المنصات على 

نية في االنتخابات البرلمانية األرد المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(
ة تبانة( إلى ثالث(، حيث تم تقسيمها داخل أداة الدراسة )االس2020)

الوارد  (4)(Rokeach & DeFleur-Ballقسيم )ة وفًقا لتمحاور رئيس
مجموعة عبارات تم  بحيث يتضمن كل محور منها، في النظرية

وضعها بدقة ووضوح، وبما يتفق مع طرق القياس التي تتوافق مع 
 محتوى النظرية.

 :التعريفات اإلجرائية
غ ن الذين تبلين األردنيياطنوهم جميع المو الناخبون األردنيون:  -

سنة فأكثر( ممن لديهم الحق في المشاركة بالتصويت  18)أعمارهم 
ت بتاريخ والتي أجري ةفي االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

 (.2020تشرين الثاني  10)
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وهي االنتخابات النيابية (: 2020االنتخابات البرلمانية األردنية ) -
منذ إعالن استقالل المملكة األردنية الهاشمية عام  ةالتاسعة عشر 

( عقب 2020تشرين الثاني  10(، والتي أجريت في )1946)
ريخ وانتهاء فترته بتا ،صدور اإلرادة الملكية بحل المجلس السابق

(، حيث بلغت نسبة االقتراع على مستوى األردن 2020أيلول  27)
( من إجمالي %29.9تبًعا لموقع الهيئة المستقلة لالنتخاب )

 األردنيين الذين يمكنهم المشاركة في التصويت.
المرض الناتج عن اإلصابة أو العدوى وباء كورونا الُمستِجد:  -

(، والذي ظهر ألول مرة في nCoV-19بفيروس كورونا الُمستِجد )
(، وصن فته منظمة 2019مدينة ووهان الصينية في أواخر عام )

 ؛(2020آذار  11عالمًيا بتاريخ )( وباًء WHOالصحة العالمية )
ه على نظًرا لقدرت ؛ره وانتشاره في مختلف دول العالمنتيجًة لظهو 

االنتقال بين األفراد بطرق سريعة وسهلة االنتشار، ما لم يتم أخذ 
 وااللتزام باإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع انتقاله وتفشيه ،االحتياطات

، االت عدوى شديدة الخطورةفي المجتمعات، حيث يسبب الفيروس ح
ومشاكل في الجهاز التنفسي، وارتفاع في معدالت حرارة الفرد بطريقة 

 تشبه إلى حٍد كبير أعراض االلتهاب الرئوي الفيروسي الحاد.

 :الدراسات السابقة
بالنظر إلى الدراسات السابقة ذات الصلة باالعتماد على وسائل 

على المعلومات السياسية  اإلعالم التقليدية والجديدة في الحصول
رات االنتخابات خالل فت الناخبين الُمحَتَملينواالنتخابية، وتأثيراتها على 

المحلية والبرلمانية والرئاسية؛ يتضح أن هناك اهتماًما بحثًيا واسًعا في 
هذا المجال، ففي جانب اعتماد الناخبين على منصات التواصل 

 ،االنتخاباتمرحلة  لخالالسياسية االجتماعي كمصدر للمعلومات 
( 280؛ التي ُطب قت على عينة قوامها )(11)(Siraki) توصلت دراسة

مفردة من طلبة العلوم السياسية في جامعة آزاد اإلسالمية في طهران؛ 
( من المبحوثين يستخدمون منصات التواصل %93) إلى أن

االجتماعي لمتابعة الموضوعات السياسية، وخلصت دراسة 
(Santhiveeran)(12)( من 867؛ التي ُطب قت على عينة قوامها )

 يستخدمون من المبحوثين  (%56.7المواطنين األمريكيين؛ إلى أن )
(، كما 2016لمتابعة االنتخابات الرئاسية األمريكية ) تهذه المنصا

؛ التي ُطب قت على عينة (13)(Balo & Shawonأشارت دراسة )
 من المبحوثين (%78دش؛ إلى أن )( ناخًبا في بنغال120قوامها )

لمتابعة أخبار االنتخابات،  التواصل االجتماعي يستخدمون منصات
( 400؛ التي ُطب قت على عينة قوامها )(14)(Almtairyوأفادت دراسة )

( من المبحوثين يعتمدون %96.7مفردة من المواطنين الكويتيين؛ أن )
ت عن على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلوما

؛ التي (15)(Alwanاالنتخابات البرلمانية الكويتية، كما أشارت دراسة )
( مفردة من المواطنين العراقيين؛ إلى 400ُطب قت على عينة قوامها )

اعتماد النسبة األكبر من المبحوثين على هذه المنصات لالطالع على 
(، في حين 2014) التي جرت عام االنتخابات البرلمانية العراقية

؛ التي ُطب قت على عينة (16)(Marijan & Sahabصلت دراسة )تو 
من مدينة سورابايا في إندونيسيا؛ إلى أن التلفزيون  ا( ناخبً 384قوامها )

جاء في مقدمة وسائل اإلعالم األكثر تأثيًرا في اختيارهم االنتخابي؛ 
 فيما جاءت المنصات االجتماعية في المرتبة الرابعة.

ماد على منصات التواصل االجتماعي وفي جانب أسباب االعت
للحصول على المعلومات عن االنتخابات؛ توصلت دراسة 

(Burnley)(17)من  ( مفردة4654التي ُطب قت على عينة قوامها ) ؛
 (18)(Alansariودراسة ) ؛(12)(Santhiveeranودراسة ) األمريكيين؛

إلى أن أبرز أسباب استخدام المبحوثين لهذه المنصات قد تمثلت في 
التعرف إلى الحمالت والبرامج االنتخابية للمرشحين، وخلصت دراسة 

(Siraki)(11)  متابعة المحتوى  هيإلى أن أبرز أسباب هذا االستخدام
؛ التي (19)(Salameh & Ananzah-Baniالسياسي، كما أشارت )

( مفردة من المواطنين األردنيين؛ إلى 437وامها )ُطب قت على عينة ق
أن أبرز أسباب االعتماد على هذه المنصات في االنتخابات البرلمانية 

قد تمثلت في عرضها أخبار االنتخابات كاملة دون حذف  ةالثامنة عشر 
أن أبرز أسباب هذا  (14)(Almtairyأو تشويه، وأوضحت دراسة )

بار االنتخابات، كما توصلت دراسة سرعتها في نقل أخ هياالعتماد 
(Qutbi)(20)( ؛ ودراسةBiswas et al)(2) التي ُطب قت على عينة ؛

( مفردة من المشاركين في االنتخابات في الهند؛ إلى أن 120قوامها )
أبرز أسباب االعتماد قد تمثلت في إتاحة المنصات االجتماعية 

أسباب  ما يخص أبرزفيو للناخبين إمكانية التعبير عن اآلراء بحرية، 
االنتخابات؛ توصلت دراسة  خاللمنصات هذه ال العتمادعدم ا

(Salameh & Ananzah-Bani)(19) التواصل  إلى أن منصات
ذات آثار سلبية في انتخابات مجلس النواب األردني الثامن  االجتماعي

أن أبرز  (14)(Almtairy(، كما خلصت دراسة )2016عشر عام )
شويه في ت هذه المنصات اد قد تمثلت في استخدامأسباب عدم االعتم
 سمعة المرشحين.

كمصدر منصات التواصل االجتماعي اعتماًدا  روبالنسبة ألكث
السياسية خالل فترات االنتخابات؛ توصلت دراسة  للمعلومات

(Burnley)(17)( ؛ ودراسةMarijan & Sahab)(16) ؛ ودراسة
(Siraki)(11) ؛ ودراسة(Balo & Shawon)(13) التي ُطب قت على ؛
؛ ودراسة (20)(Qutbi( مفردة من الطلبة المغربيين؛ ودراسة )400)
(Alwan)(15 ) إلى أن الفيسبوك جاء في مقدمة المنصات التي يعتمد

؛ التي حللت (21)(Brito et alعليها المبحوثون، كما توصلت دراسة )
( مرشًحا لصفحاتهم الشخصية عبر منصات 13كيفية استخدام )

لتواصل االجتماعي؛ إلى أن تطبيق انستغرام حصل على زيادة أكبر ا
أعلى من التفاعالت خالل فترة االنتخابات  تالمتابعين ومعدالعدد في 

، فيما توصلت دراسة (2018) التي أجريت عامالرئاسية البرازيلية 
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(Almtairy)(14)؛ ( ودراسةAlansari)(18) ؛ التي ُطب قت على عينة
( مفردة من المواطنين الكويتيين؛ إلى أن موقع تويتر 450قوامها )

على  للحصولالتي يعتمد عليها المبحوثون جاء في مقدمة المنصات 
 المعلومات عن انتخابات مجلس األمة الكويتي.

وفي جانب اتجاهات الجمهور نحو استخدام منصات التواصل 
االنتخابات؛ خلصت دراسة  لومات خاللكمصدر للمع االجتماعي

(Bright et al)(22)ت الرسمية ؛ التي حللت مضمون الصفحا
( 2017)( و2015ة المشاركة في انتخابات )لألحزاب السبعة الرئيس

؛ إلى أن استخدام تطبيق تويتر في االنتخابات يؤدي إلى بريطانيافي 
ُطب قت  ؛ التي(23)(Leeزيادة عدد األصوات، كما توصلت دراسة )

( مفردة من المواطنين في تايوان؛ إلى أن 211على عينة قوامها )
انخراط المبحوثين في الموضوعات السياسية عبر تلك المنصات يؤثر 

القرارات  ويعزز ثقتهم في ،بشكٍل إيجابي على مواقفهم تجاه التصويت
األخبار  مناقشةإلى أن  (17)(Burnleyأشارت دراسة )بينما االنتخابية، 

 ى السياسية عبر منصات التواصل االجتماعي يساهم في رفع مستو 
-Bani، كما توصلت دراسة )االنتخابيالمشاركة في التصويت 
Salameh & Ananzah)(19)  إلى مساهمة هذه المنصات في نجاح

في هذه المنصات  مساهمةإلى ( 15)(Alwanالمرشح، وأشارت دراسة )
داء دوره االنتخابي، وأوضحت المستخدم أكثر فاعلية وحيوية أل جعل

أن قرار تصويت األشخاص النشطين عبر  (2)(Biswas et alدراسة )
 هذه المنصات يتأثر بالمحتوى الذين تعرضوا له عن سياسي معين.

 المترتبة على االعتماد على منصات المعرفية التأثيرات وعلى صعيد
التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات؛ توصلت 

 قد تمثلت في تعريف هذه التأثيرات إلى أن أبرز( 11)(Sirakiدراسة )
ة كما خلصت دراس ،همومواقف بآراء المرشحين الناخبين المحتملين

(Balo & Shawon)(13)؛ ( ودراسةAlmtairy)(14) أن أبرز  إلى
تهم السياسية، معلومالالتأثيرات المعرفية قد تمثلت في تحديث الناخبين 

لمترتبة ا التأثيرات الوجدانيةوفي جانب  وزيادة معرفتهم بالمرشحين،
؛ ةيالمنصات كمصدر للمعلومات االنتخاب على االعتماد على هذه

 ،(14)(Almtairyدراسة )و  ،(13)(Balo & Shawonتوصلت دراسة )
إلى أن أبرز  (18)(Alansari، ودراسة )(2)(Biswas et alودراسة )

هذه التأثيرات قد تمثلت في إقناع الناخبين وتشجيعهم على التصويت، 
المترتبة على االعتماد على هذه  التأثيرات السلوكيةأما في جانب 

، ودراسة (17)(Burnleyالمنصات؛ خلصت كل من دراسة )
(Siraki)(11) ،( ودراسةmtairyAl)(14)، ( ودراسةBalo & 

Shawon, 2018)(13)، ( ودراسةAlansari)(18)  إلى أن أبرز
ة الستخدام هذه المنصات قد تمثلت في زيادة مشارك التأثيرات السلوكية

الرأي حول األنشطة االنتخابية، واتخاذ القرار االنتخابي، وزيادة 
سة كما توصلت درا ،في االنتخابات المشاركة في التصويت

(Qutbi)(20)( ؛ ودراسةAlwan)(15 ) إلى أن أبرز هذه التأثيرات قد

تمثلت في التعليق على الحمالت االنتخابية، ونشر األخبار والصور 
إلى ( 2)(Biswas et alذات الصلة باالنتخابات، فيما أشارت دراسة )

أن أبرز هذه التأثيرات قد تمثلت في التواصل مع األطراف السياسية 
 المشاركة في االنتخابات.

 :التعليق على الدراسات السابقة
يمكن مالحظة أن معظمها قد  بعد االطالع على الدراسات السابقة؛

أجري خالل السنوات الخمس األخيرة؛ وأن العديد منها قد أجري خالل 
(، األمر الذي يشير إلى وجود اهتمام بحثي واسع في 2020العام )

وًما، ومنصات التواصل االجتماعي على وجه وسائل اإلعالم عم تأثير
خالل فترات  )الناخبين الُمحَتَملين( الجمهور علىالخصوص 

االنتخابات، نظًرا العتمادهم عليها كمصدر للمعلومات السياسية 
لى في التأثير ع مهم االمنصات دوًرا  واالنتخابية، حيث تؤدي تلك

 خابية،بالعملية االنت وثقتهم هماتوكوسل همواتجاهاتالناخبين مواقف 
واعتبار هذه المنصات أدوات تفاعلية يمكن استخدامها كقنوات اتصالية 

دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى  ،بين الناخبين والمرشحين
المقرات االنتخابية، ومن جهٍة أخرى يمكن مالحظة اختالف 

َن كالمجتمعات البحثية وأدوات جمع البيانات في تلك الدراسات؛ إذ تَ  وَّ
أو المشاركين  المحتملينمجتمع الدراسة في معظمها من الناخبين 

جمع لاستخدام أداة االستبانة ، عبر الفعليين في العملية االنتخابية
، ودراسة (22)(Bright et al، باستثناء كل من دراسة )البيانات الالزمة

(Brito et al)(21) َن ياللت ن استخدمتا أداة تحليل المضمون، وَتكوَّ
ات مرشحي االنتخابات  لمنصكيفية استخدام مجتمع الدراسة فيهما من 

 التواصل االجتماعي.
ة مع العديد من الدراسات السابق هذه الدراسةإلى جانب ما سبق؛ تتفق 

في تناولها للعالقة بين اعتماد الجمهور على منصات التواصل 
والتأثيرات المترتبة على هذا  ،فترات االنتخابات االجتماعي خالل

 ،(13)(Balo & Shawonو) ،(11)(Sirakiدراسة )مثل االعتماد 
، (2)(Biswas et al، و)(14)(Almtairy، و)(17)(Burnleyو)
، كما تتفق مع (18)(Alansariو) ،(15)(Alwan، و)(20)(Qutbiو)

 هذهبعضها اآلخر في تناولها التجاهات الجمهور نحو استخدام 
، (22)(Bright et alاالنتخابات، مثل دراسة )فترات  منصات خاللال

 ،(19)(Salameh & Ananzah-Bani، و)(23)(Leeو)
، إال أن الدراسة الحالية (2)(Biswas et al، و)(17)(Burnleyو)

قة كونها تناولت مستويات اعتماد الناخب تتميز عن الدراسات الساب
األردني على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن 

( خالل وباء 2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
كورونا الُمستِجد، وأسباب هذا االعتماد، والتأثيرات المعرفية والوجدانية 

ة على والمنعكس على هذه المنصاتوالسلوكية المترتبة على االعتماد 
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في  من حيث قرار المشاركة أو عدم المشاركة ،لناخب األردنيا
 االنتخابات في ظل تفشي الوباء داخل األردن.

 :نوع الدراسة ومنهجها
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف الوصول إلى 

البحث في المعرفة الدقيقة للظواهر واألحداث والمشاهدات عبر 
عناصرها ومتغيراتها وخصائصها، وتوفير المعلومات الكافية الالزمة 

بهدف الوقوف على آثارها ودالالتها، ووضع  ؛وتحليلها لتفسيرها
أو  ،رهاأو تغيي ،أو تطويرها ،اإلجراءات والتعليمات المالئمة لمعالجتها

أو التنبؤ بمستقبلها، وفي إطار الدراسات الوصفية؛ استخدم  ،استكمالها
الباحث منهج مسح جمهور وسائل اإلعالم الذي يهدف من خالله 

رفة معو  ،تقديم توصيف التجاهات مجموعة من الناخبين األردنيين

نحو تأثير استخدام منصات التواصل االجتماعي على  هموأفكار  ئهمآرا
 ةخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر سلوكهم االنتخابي في االنت

 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد.2020)

 :مجتمع الدراسة وعينتها
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المواطنين األردنيين ممن ُيسَمح لهم 

(، 2020) ةبالمشاركة في االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
مة  ،( مفردة450ة قوامها )صصية متساويحيث تم اختيار عينة ح مقس 

)الشمال، والوسط،  :على أقاليم المملكة األردنية الهاشمية الثالثة
إقليم؛ موزعة بالتساوي بين  كل   ( مفردة من150والجنوب( بواقع )

اآلتي منهما، ويوضح الجدول  ( مفردة لكل ٍ 75ور واإلناث بواقع )الذك
 ( السمات الشخصية للمبحوثين.1رقم )ذو ال

 (: السمات الشخصية للمبحوثين1) ذو الرقم جدولال

 المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية

 ذكر 225 50%

 النوع االجتماعي
 أنثى 225 50%

 سنة 25 -سنة  18 183 40.7%

 العمر
 سنة 32 -سنة  26 128 28.4%

 سنة 39 -سنة  33 68 15.1%

 سنة فأكثر 40 71 15.8%

 ثانوية عامة فأقل 64 14.2%

 المستوى التعليمي
 دبلوم متوسط 79 17.6%

 بكالوريوس 215 47.8%

 دراسات عليا )ماجستير/دكتوراه( 92 20.4%

 قطاع حكومي 116 25.8%

 جهة العمل
 قطاع خاص 166 36.9%

 أعمل حرة 45 10%

 ال أعمل 123 27.3%

 شمال )اربد، عجلون، جرش، المفرق(الإقليم  150 33.3%

 وسط )عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء(الإقليم  150 %33.3 مكان اإلقامة

 جنوب )الكرك، الطفيلة، معان، العقبة(الإقليم  150 33.3%

 450المجموع )ن( = 

 :أداة جمع البيانات والمقاييس التي تضمنتها
تم استخدام االستبانة لجمع بيانات الدراسة، عبر تصميمها إلكترونًيا 

(Online Survey( على موقع )Google Drive وإرسال ،) رابطها
لتواصل ومنصات اإلى المبحوثين عبر البريد اإللكتروني  اإللكتروني
(؛ نظًرا لعدم إمكانية 2020/  11/  12-8خالل الفترة ) االجتماعي

ردن، وقد داخل األ هوتفشيالتوزيع الورقي في ظل انتشار وباء كورونا 
 :اآلتيةاشتملت االستبانة على المحاور والمقاييس 

للعبارات المستخدمة لقياس محور درجة  رباعي   مقياس اسُتخدم .1
االعتماد على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات 

( خالل 2020) ةبات البرلمانية األردنية التاسعة عشر عن االنتخا

صول للح وباء كورونا الُمستِجد، ومحور المنصات األكثر اعتماًدا
خالل الوباء، حيث تدر ج المقياس  على المعلومات عن االنتخابات

( بدرجة 1( بدرجة متوسطة، )2( بدرجة كبيرة، )3: )وفق اآلتي
، وتم تقدير مستويات المتوسطات ( ال أعتمد عليها مطلًقا0قليلة، )

 0: )آلتيةاالحسابية تبًعا إلجابات المبحوثين وفًقا للدرجات الثالث 
 ( مرتفعة.3 - 2( متوسطة / )1.99 - 1( منخفضة / )0.99 -

لقياس محور أسباب االعتماد على منصات  م مقياس ثالثي  خداستُ  .2
للمعلومات عن االنتخابات  التواصل االجتماعي كمصدر

( خالل وباء كورونا 2020) ةرلمانية األردنية التاسعة عشر الب
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( إلى حٍد 2: )وفق اآلتيالُمستِجد، حيث تدر ج المقياس المستخدم 
( ال، وتم تقدير مستويات المتوسطات 0( إلى حٍد ما، )1كبير، )

 0: )آلتيةاالحسابية تبًعا إلجابات المبحوثين وفًقا للدرجات الثالث 
 - 1.34( متوسطة / )1.33 - 0.67)( منخفضة / 0.66 -
 ( مرتفعة.2

لقياس محور اتجاهات المبحوثين نحو  م مقياس خماسي  خداستُ  .3
متابعة منصات التواصل االجتماعي لالنتخابات البرلمانية 

( خالل وباء كورونا الُمستِجد، 2020) ةاألردنية التاسعة عشر 
محور ة، و ومحور التأثيرات المعرفية، ومحور التأثيرات الوجداني

ين المبحوثالتأثيرات السلوكية الستخدام هذه المنصات على 
( 2020في االنتخابات البرلمانية األردنية ) )الناخبين الُمحَتَملين(

: تيوفق اآلوباء كورونا الُمستِجد، حيث تدر ج المقياس في ظل  
( 1( معارض، )2( محايد، )3( موافق، )4( موافق بشدة، )5)

تقدير مستويات المتوسطات الحسابية تبًعا معارض بشدة، وتم 
( 2.33 - 1: )اآلتيةإلجابات المبحوثين وفًقا للدرجات الثالث 

 ( مرتفعة.5 - 3.67( متوسطة / )3.66 - 2.34منخفضة / )

 :اختبار الصدق والثبات
( عبر Test-Preبهدف قياس الصدق؛ تم إجراء االختبار القبلي )

ن ( على عينة جزئية من الناخبين األردنييتوزيع أداة الدراسة )االستبانة
( من العينة الكلية البالغ عددها %10وبنسبة ) ،( مفردة45قوامها )

( 15( مفردة، موزعة بالتساوي على أقاليم األردن الثالثة بواقع )450)
ردودهم واستجاباتهم  إلىمفردة من كل إقليم، بهدف التعرف 

 ؛عديالت الالزمة بناًء على ذلكومالحظاتهم حول االستبانة، وإجراء الت
 لضمان سالمتها ووضوحها اللغوي، وصالحيتها للتطبيق الميداني.

( عبر SPSSكما تم االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي )
لقياس  ؛(Cronbach Alphaاستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا )

قد بلغت اتها، و االتساق الداخلي ألداة الدراسة )االستبانة( والتأكد من ثب
قيمة معامل الثبات لمحور أسباب االعتماد على منصات التواصل 
االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية 

، (α=0.862( خالل وباء كورونا الُمستِجد )2020) ةالتاسعة عشر 
ومحور االتجاهات نحو متابعة هذه المنصات لالنتخابات البرلمانية 

، ومحور التأثيرات (α=0.925الوباء ) ( خالل2020األردنية )
، (α=0.905، ومحور التأثيرات الوجدانية )(α=0.933المعرفية )

 حوثينلمباومحور التأثيرات السلوكية الستخدام هذه المنصات على 
( 2020في االنتخابات البرلمانية األردنية ) )الناخبين الُمحَتَملين(

قيم معامل الثبات قيًما مرتفعة  د  ، حيث تع(α=0.843خالل الوباء )
 ومقبولة في البحث العلمي.

 :المقاييس اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

( من أجل SPSS V25تم االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي )
تحليل بيانات الدراسة بعد جمعها، حيث تم استخدام المقاييس 

الوسط التكرارات والنسب المئوية، و  لتحليل البيانات: اآلتيةاإلحصائية 
(، Standard Deviation(، واالنحراف المعياري )Meanالحسابي )

(، Independent Sample T-Testواختبار )ت( للعينة المستقلة )
(، واختبار One-Way Anovaواختبار تحليل التباين األحادي )

 معامل االرتباط سبيرمان(، و LSD) تحليل التباين البعدي
(Spearman’s Correlation.) 

 .تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
 :أواًل: نتائج الدراسة الميدانية

كمصدر  درجة االعتماد على منصات التواصل االجتماعي -
 :للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية

 على منصات التواصل االجتماعيبدرجة متوسطة ن يعتمدون جاء مَ 
 االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشركمصدر للمعلومات عن 

( خالل وباء كورونا الُمستِجد في المرتبة األولى بنسبة 2020)
 نسبةببدرجة كبيرة (، يليهم من يعتمدون على هذه المنصات 31.1%)
(، %23.1بنسبة )قليلة  بدرجة(، ثم من يعتمدون عليها 27.1%)

نسبة ب على هذه المنصاتا ال يعتمدون مطلقً وفي المرتبة األخيرة من 
 ( من إجمالي المبحوثين.18.7%)

وتشير داللة النسب أعاله إلى الدور الذي تؤديه منصات التواصل 
(، حيث تم 2020االجتماعي في االنتخابات البرلمانية األردنية )

استخدامها في تنفيذ الحمالت االنتخابية، وعرض برامج المرشحين 
تشار وباء كورونا الُمستِجد داخل السياسية؛ وخصوًصا في ظل ان

األردن، ومحاولة الحكومة األردنية الحد من هذا االنتشار عبر إصدار 
قرارات حظر إقامة المقرات االنتخابية، ومنع إجراء أي اجتماعات أو 

يج مما أدى إلى انتقال الترو  ؛معات بغرض كسب التأييد االنتخابيتج
إلى منصات التواصل  السياسي للمرشحين من الطرق التقليدية

االجتماعي، كما ساهمت خصائص هذه المنصات مثل التفاعلية في 
جذب الناخبين الُمحَتَملين، وإشراكهم في عملية الحوار السياسي مع 

ول ح المرشحين، ومشاركتهم في التعليق والنقاش والتعبير عن اآلراء
ات هالعملية االنتخابية ككل، إلى جانب استخدامها لمعرفة التوجي

دوى لمنع انتقال ع ؛واالحتياطات الواجب االلتزام بها أثناء التصويت
 فيروس كورونا الُمستِجد بين الناخبين.

التي توصلت إلى أن  (11)(Sirakiوتتفق النتائج أعاله مع دراسة )
( يستخدمون منصات التواصل %93النسبة العظمى من المبحوثين )

ة، كما تتفق مع دراسة االجتماعي لمتابعة الموضوعات السياسي
(Santhiveeran)(12) ( 56.7التي أشارت إلى أن%) من المبحوثين 

لمتابعة االنتخابات الرئاسية األمريكية  هذه المنصاتيستخدمون 
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ودراسة  (13)(Balo & Shawon(، وتتفق كذلك مع دراسة )2016)
(Almtairy)(14) ( ودراسةAlwan)(15)  اللواتي توصلن إلى أن النسبة

العظمى من المبحوثين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر 
للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية، في حين تختلف هذه النتائج مع 

التي أشارت إلى أن منصات  (16)(Marijan & Sahabدراسة )
التواصل االجتماعي جاءت في المرتبة الرابعة بين الوسائل األكثر 

 تأثيًرا على القرار االنتخابي.
كمصدر للمعلومات عن  أسباب عدم االعتماد على منصات التواصل -

 :االنتخابات البرلمانية األردنية
كمصدر  : أسباب عدم االعتماد على منصات التواصل االجتماعي(2) ذو الرقم جدولال

 (84)ن= 2020االنتخابات البرلمانية األردنية  للمعلومات عن

 التكرارات عدم االعتمادأسباب 
النسبة 
 المئوية

 %%35.1 65 .ألنني مقاطع للعملية االنتخابية

ألنها مليئة بالشائعات والمعلومات المضللة حول العملية 
 %13 24 .االنتخابية

 %11.9 22 .ألنها تبالغ في تقديم المعلومات عن المرشحين

النواب ليس لدي اهتمام بمتابعة أخبار انتخابات مجلس 
 %11.4 21 .األردني

 %8.1 15 .ال أثق بالمعلومات المرتبطة باالنتخابات والتي ُتنشر عبرها

 %7 13 .وسائل شراء األصوات إحدى ُتعدُ ألنها 

ألنني أعتمد على وسائل اإلعالم األخرى للحصول على 
 .المعلومات حول االنتخابات

10 5.4% 

 %4.3 8 .ألنها تستخدم في تشويه سمعة المرشحين

 %2.7 5 .صعوبة الوصول إلى المحتوى المرتبط باالنتخابات

 %1.1 2 .على قراري االنتخابي األنها تؤثر سلبً 

 %100 185 مجموع اإلجابات

 إجابة.إمكانية اختيار أكثر من للمبحوثين * أتيح 

إلى أن أبرز أسباب عدم اعتماد  ،(2رقم )ذي التشير بيانات الجدول 
المبحوثين على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن 

( قد تمثلت في 2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
(، يليه "ألنها مليئة %35.1"مقاطعة العملية االنتخابية" بنسبة )

 تخابية" بنسبةبالشائعات والمعلومات المضللة حول العملية االن
(، ثم "ألنها تبالغ في تقديم المعلومات عن المرشحين" بنسبة 13%)

(، فيما تمثلت أقل أسباب عدم االعتماد في "استخدامها في 11.9%)
(، يليها "صعوبة الوصول إلى %4.3تشويه سمعة المرشحين" بنسبة )

ا (، ثم "ألنها تؤثر سلبً %2.7المحتوى المرتبط باالنتخابات" بنسبة )
 (.%1.1على القرار االنتخابي" بنسبة )

وقد تعزى مقاطعة نسبة كبيرة من المبحوثين للعملية االنتخابية 
ي كان لها والت ،إلى مستويات ثقتهم المتدنية في البرلمانات السابقة

ن ت بأوضاع المواطنيفي إصدار قوانين وتشريعات أضر   دور رئيس
مما انعكس سلًبا على قرار المشاركة في االنتخابات  ؛بشكٍل مباشر

(، كما يمكن أن يكون لوباء كورونا الُمستِجد وانتشاره 2020البرلمانية )
في اتخاذ قرار المقاطعة،  مهم  على المستوى المحلي األردني؛ دور 

منصات التواصل  عبرحيث ظهرت العديد من االحتجاجات 
االنتخابية أو مقاطعتها في حال  تأجيل العمليةباالجتماعي تطالب 

عدم تأجيلها؛ نظًرا للوضع الوبائي المقلق داخل األردن، كما يمكن 
: سبب التفسير مجيء  ة "ألنها تحتوي على معلومات مضللالذي ينص 

واصل إلى أن منصات الت ،حول العملية االنتخابية" في المرتبة الثانية
 ركتها،يق على األخبار ومشااالجتماعي تتيح للمستخدمين إمكانية التعل

محتوى إعالمي بحسب توجهاتهم وأفكارهم؛ ونشره وتوزيعه دون  وإنتاج
التحقق من مصداقية المعلومات أو موثوقية مصادرها، مما جعل هذه 
المنصات من وجهة نظر المبحوثين وسائل لنشر الشائعات 

نية اوالمعلومات الخاطئة والدعايات المضللة حول االنتخابات البرلم
 (.2020األردنية )

التي خلصت إلى  (14)(Almtairyوتختلف النتائج أعاله دراسة )
أن أبرز أسباب عدم االعتماد على هذه المنصات قد تمثلت في 

مع دراسة ، كما تختلف استخدامها في تشويه سمعة المرشحين
(Salameh & Ananzah-Bani)(19) أبرز  التي توصلت إلى أن

خالل  منصات التواصل االجتماعي على أسباب عدم االعتماد
آثار سلبية في انتخابات مجلس النواب األردني  ألنها ذات ؛االنتخابات

 .(2016الثامن عشر عام )
 كمصدر للمعلومات عن أسباب االعتماد على منصات التواصل -

 :االنتخابات البرلمانية األردنية
 

 

 

 

 (366)ن= 2020كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية  : أسباب االعتماد على منصات التواصل االجتماعي(3) ذو الرقم جدولال

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي أسباب االعتماد

 5790. 1.62 .إمكانية استخدام هذه المنصات في أي وقت وأي مكان

 5650. 1.61 .وموضوعات االنتخاباتسهولة الوصول إلى أخبار 
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 6260. 1.54 .استخدامها الوسائط المتعددة من صوت وفيديو وصور

 0.653 1.43 .تنوعها في المعلومات ذات الصلة بالعملية االنتخابية

 0.665 1.32 .مساهمتها في تعريفي بالمرشحين في دائرتي االنتخابية

 0.677 1.30 .االنتخابيةتقديمها وجهات نظر مختلفة حول العملية 

 0.711 1.28 .عدم القدرة على حضور المقرات االنتخابية نتيجة فيروس كورونا

 0.746 1.27 .إمكانية التعليق على الموضوعات ذات الصلة باالنتخابات

 0.688 1.18 .أستطيع من خاللها مناقشة آرائي مع اآلخرين حول االنتخابات

 0.722 1.08 .المرشحين حول برامجهم االنتخابيةفتحها المجال لمناقشة 

 0.639 950. .أثق بالمعلومات التي تقدمها حول العملية االنتخابية

 0.753 950. .مساهمتها في تحديد قراري االنتخابي

 0.669 1.29 المتوسط العام

أن أبرز أسباب اعتماد  ،(3رقم )ال ذي يتضح من بيانات الجدول
 كمصدر للمعلومات عن المبحوثين على منصات التواصل االجتماعي

قد تمثلت في  ،(2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 
(، M=1.62"إمكانية استخدام هذه المنصات في أي وقت وأي مكان" )

يليه "سهولة الوصول إلى أخبار وموضوعات االنتخابات" 
(1.61(M= ثم "استخدامها الوسائط المتعددة من صوت وفيديو ،

(، فيما تمثلت أقل أسباب هذا االعتماد في "فتحها M=1.54وصور" )
(، M=1.08المجال لمناقشة المرشحين حول برامجهم االنتخابية" )

يليه "أثق بالمعلومات التي تقدمها حول العملية االنتخابية" 
(M=0.95ثم "مساهمتها في تحدي ،)( "د قراري االنتخابيM=0.95.) 

ويمكن تفسير النتائج أعاله في ضوء سهولة استخدام منصات التواصل 
االجتماعي للحصول على المعلومات حول االنتخابات البرلمانية 

م المستخدمين بظروف التعرض 2020األردنية ) (، وإمكانية تحك 
إمكانية "البحث واالستخدام مثل المكان والزمان، إلى جانب إتاحتها 

المتقدم" والدقيق عن المعلومات ذات الصلة بموضوع االنتخابات، 
حيث يتيح موقع "فيسبوك" على سبيل المثال مجموعة من المرشحات 

(Filters ،التي تسمح للمستخدم بتحديد ما يريد البحث عنه بالضبط )
سواء من حيث الكلمات المفتاحية، والمنشورات العامة، والصور، 

 طع الفيديو وغيرها.ومقا
، ودراسة (17)(Burnleyوتختلف النتائج أعاله مع دراسة )

(Siraki)(11)( ودراسة ،Santhiveeran)(12)  اللواتي توصلن إلى أن
أبرز أسباب استخدام المبحوثين لهذه المنصات قد تمثلت في التعرف 
إلى الحمالت والبرامج االنتخابية للمرشحين، كما تختلف مع دراسة 

(Salameh & Ananzah-Bani)(19)  التي خلصت إلى أن أبرز
أسباب االعتماد على هذه المنصات في االنتخابات البرلمانية األردنية 

قد تمثلت في عرضها أخبار االنتخابات كاملة، كما  ةالثامنة عشر 
التي أوضحت أن أبرز أسباب هذا  (14)(Almtairyتختلف مع دراسة )

قل أخبار االنتخابات، وتختلف كذلك مع ن هي السرعة فياالعتماد 

ن توصلتا إلى ياللت (2)(Biswas et al، ودراسة )(20)(Qutbiدراسة )
أن أبرز أسباب االعتماد على هذه المنصات قد تمثلت في إتاحتها 

 للناخبين إمكانية التعبير عن اآلراء بحرية.
منصات التواصل االجتماعي المستخدمة في متابعة االنتخابات  -

 :برلمانية األردنيةال
(" قد جاء Facebookتوصلت نتائج الدراسة إلى أن "فيسبوك )

 في مقدمة منصات التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثون 
 ةكمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

( M=2.63بمتوسط حسابي ) ( خالل وباء كورونا الُمستِجد2020)
(" بمتوسط حسابي WhatsAppوبدرجة مرتفعة، يليه "واتساب )

(M=1.66( وبدرجة متوسطة، ثم "انستغرام )Instagram بمتوسط ")
(" YouTube( وبدرجة متوسطة، ثم "يوتيوب )M=1.39حسابي )

( وبدرجة متوسطة، ثم "سناب شات M=1.14بمتوسط حسابي )
(Snapchat( بمتوسط حسابي ")M=1.00 وبدرجة متو ) ،سطة

( وبدرجة M=0.92(" بمتوسط حسابي )Twitter"تويتر ) وأخيًرا
 منخفضة.

ويمكن تفسير مجيء )يوتيوب، وسناب شات، وتويتر( في آخر قائمة 
منصات التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثون كمصدر 

( في ضوء أن 2020للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية )
مما يعني  ؛( حرف للتغريدة الواحدة280ر من )سمح بأكث"تويتر" ال ي

ل  ؛عدم إمكانية عرض المعلومات والبرامج االنتخابية بشكٍل مفص 
، نتخاباتباالواالكتفاء بنشر العناوين أو األخبار القصيرة ذات الشأن 

ْين بنشر مقاطع الفيديو فقط،  كما يعتبر يوتيوب وسناب شات مختص 
ار وتداول المعلومات المكتوبة، وبالتالي فمن وال يسمحان بنشر األخب

 المنطقي أن يأتيا في مراتب متأخرة بين المنصات.
 Marijan، ودراسة )(17)(Burnleyوتتفق النتائج أعاله مع دراسة )

& Sahab)(16)( ودراسة ،Siraki)(11)( ودراسة ،Qutbi)(20)، 
 (15)(Alwan، ودراسة )(13)(Balo & Shawon, 2018ودراسة )
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اللواتي توصلن إلى أن الفيسبوك جاء في مقدمة منصات التواصل 
االجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثون كمصدر للمعلومات خالل 
فترات االنتخابات، في حين تختلف هذه النتائج مع دراسة 

(Almtairy)(14)( ودراسة ،Alansari)(18) ن توصلتا إلى أن ياللت
التي يستخدمها الناخبون للحصول "تويتر" جاء في مقدمة المنصات 

 على المعلومات عن االنتخابات البرلمانية.
االتجاهات نحو متابعة منصات التواصل االجتماعي لالنتخابات  -

 :البرلمانية األردنية
: االتجاهات نحو متابعة منصات التواصل االجتماعي لالنتخابات (4)ذو الرقم جدول ال

 (366)ن= 2020البرلمانية األردنية 

 االتجاهات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أخبار االنتخابات أواًل بأول بالصوت والصورة  نقلت
 .والنص

3.97 1.005 

حول العملية  اآلراءأتاحت مساحة واسعة للتعبير عن 
 1.093 3.93 .االنتخابية

ساهمت في تعريف المواطنين بالمرشحين وبرامجهم 
 .االنتخابية

3.88 1.003 

في نشر اإلرشادات وآلية التصويت بطريقة تمنع  ساهمت
 .انتقال فيروس كورونا بين الناخبين

3.84 1.133 

ساهمت في ظهور احتجاجات على إجراء االنتخابات في 
 .ظل الوضع الوبائي المقلق داخل األردن

3.74 1.045 

 اي التواصل مع الناخبين إلكتروني  ساعدت المرشحين ف
 .كورونا داخل األردنالنتشار فيروس  انظرً 

3.73 1.081 

المعلومات حول العملية االنتخابية مختلف أشكال توفير 
 .والمرشحين في مختلف الدوائر

3.67 1.027 

شجعت المواطنين على المشاركة في الحوار السياسي 
 .بياالنتخا

3.64 1.109 

ساهمت في دعم بعض المرشحين واالبتعاد عن مرشحين 
 .آخرين

3.63 1.016 

ساهمت في إقناع الناخبين بضرورة مقاطعة العملية 
االنتخابية خوًفا من انتشار فيروس كورونا الُمستِجد داخل 

 .المجتمع

3.58 1.131 

ساهمت في تعزيز الثقافة والمشاركة الديموقراطية داخل 
 .المجتمع

3.52 1.067 

تسهيل السيطرة الحكومية على عمليات شراء األصوات 
في  والناخبين التواصل المباشر بين المرشحيننظًرا لحظر 

 .ظل انتشار فيروس كورونا داخل األردن

3.08 1.182 

 1.074 3.68 المتوسط العام

3 المتوسط العام
.68 

1
( أن أبرز اتجاهات المبحوثين نحو متابعة 4الجدول رقم ) يوضح 074.

منصات التواصل االجتماعي لالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة 
خبار أل( خالل وباء كورونا الُمستِجد قد تمثلت في "نقلها 2020) ةعشر 

(، يليه M=3.97بأول بالصوت والصورة والنص" ) االنتخابات أواًل 
حول العملية االنتخابية"  اآلراءاسعة للتعبير عن "إتاحتها مساحة و 

(M=3.93 ثم "مساهمتها في تعريف المواطنين بالمرشحين ،)
(، فيما تمثلت أقل هذه االتجاهات في M=3.88وبرامجهم االنتخابية )

"المساهمة في إقناع الناخبين بضرورة مقاطعة العملية االنتخابية خوًفا 
(، يليه M=3.58تِجد داخل المجتمع" )من انتشار فيروس كورونا الُمس

"المساهمة في تعزيز الثقافة والمشاركة الديموقراطية داخل المجتمع" 
(M=3.52 ثم "تسهيل السيطرة الحكومية على عمليات شراء ،)

بين في والناخ نظًرا لحظر التواصل المباشر بين المرشحين ؛األصوات
 (.M=3.08ظل انتشار فيروس كورونا داخل األردن" )

ويمكن تفسير النتائج أعاله في ضوء أن معظم الجهات الرسمية 
( مثل الهيئة 2020ذات الصلة باالنتخابات البرلمانية األردنية )

لها حسابات خاصة على منصات التواصل  ،المستقلة لالنتخاب
االجتماعي لنشر المعلومات والبيانات واإلرشادات المرتبطة بالعملية 

دم وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة هذه االنتخابية، كما تستخ
 :مثل ذات الصلةومشاركة المعلومات  ،المنصات في نشر األخبار

قوانين االنتخاب، والدوائر االنتخابية، واإلجراءات الوقائية الواجب 
لى إ اتباعها لمنع انتقال فيروس كورونا بين الناخبين أثناء التصويت،

لمرشحين هذه المنصات لتنفيذ فقد استخدم العديد من ا ،جانب ذلك
حمالتهم االنتخابية، والترويج لبرامجهم السياسية، والتواصل مع 
الناخبين الُمحَتَملين، والرد على استفساراتهم في ظل القرارات الحكومية 
التي تمنع إقامة المقرات االنتخابية، كما ساهمت هذه المنصات في 

بير ساحة واسعة للتعتعريف المستخدمين بالمرشحين، ووفرت لهم م
عن آرائهم ووجهات نظرهم تجاه االنتخابات والحمالت االنتخابية 

أم لديهم نية  ،كانوا مقاطعينأسواء  ،الخاصة بمرشحي دوائرهم
 للتصويت.

، (23)(Leeمع دراسة ) (4) ذي الرقم جدولالفي  النتائج وتختلف
اللواتي أشرن إلى أن  (15)(Alwanودراسة )، (17)(Burnleyودراسة )

انخراط المبحوثين في الموضوعات واألخبار السياسية عبر منصات 
يرفع و  التواصل االجتماعي يؤثر بشكٍل مباشر وإيجابي على مواقفهم،

 Brightمستويات مشاركتهم في التصويت، كما تختلف مع دراسة )
et al)(22) ،( ودراسةSalameh & Ananzah-Bani)(19) ن ياللت
إلى أن استخدام هذه المنصات في االنتخابات يؤدي إلى زيادة  تاتوصل

التي أوضحت أن قرار  (2)(Biswas et alعدد األصوات، ودراسة )
 يهذه المنصات يتأثر بالمحتوى الذتصويت األشخاص النشطين عبر 

 تعرضوا له عن سياسي معين.
على  تأثيرات استخدام منصات التواصل االجتماعي -

االنتخابات  ناخبين الُمحَتَملين( خاللالمبحوثين )ال
  :البرلمانية
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 (366االنتخابات البرلمانية األردنية خالل وباء كورونا الُمستِجد )ن= أثناء )الناخبين الُمحَتَملين( لمبحوثينا: تأثير استخدام منصات التواصل االجتماعي على (5) ذو الرقم جدولال

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي التأثيرات

 التأثيرات المعرفية

 9260. 4.00 .وفرت لي معلومات عن العملية االنتخابية وكيفية التعامل مع وباء كورونا في حال المشاركة باالنتخابات

 9710. 3.98 .عرفتني بخطورة إجراء االنتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا الُمستِجد داخل األردن

 9000. 3.92 .زودتني بمعلومات حول المرشحين في دائرتي االنتخابية في ظل حظر إقامة المقرات االنتخابية

 1.035 3.86 .عرفتني بإجراءات السالمة والوقاية الواجب اتباعها أثناء االنتخابات لمنع اإلصابة بفيروس كورونا

 1.003 3.84 .انتشار فيروس كورونا بين المواطنيندور التجمعات والمقرات االنتخابية في بعرفتني 

 1.019 3.73 .زادت معرفتي بقوانين االنتخاب والترشح

 1.056 3.67 .زادت قدرتي على تحليل البرامج االنتخابية الخاصة بكل مرشح

 1.031 3.60 .زادت قدرتي على المقارنة السياسية بين المرشحين

 التأثيرات الوجدانية
باالستياء نتيجة قيام بعض المرشحين بإقامة المقرات االنتخابية التي حظرتها الدولة لوقف الشعور 

 .انتشار فيروس كورونا
4.19 .9700 

 9900. 4.06 .أثارت قلقي بسبب إجراء االنتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا داخل األردن

 9540. 3.95 .خالل منصات التواصل االجتماعيالشعور بالملل نتيجة تكرار عرض الحمالت االنتخابية عبر 

 1.086 3.93 .أثارت مخاوفي حول إصابتي أو إصابة أحد أفراد عائلتي بفيروس كورونا في حال المشاركة باالنتخابات

 1.136 3.89 .ساهمت في إقناعي بضرورة تأجيل االنتخابات نظًرا النتشار فيروس كورونا الُمستِجد داخل األردن

 9800. 3.74 .بعدم الرضا عن البرامج االنتخابية للمرشحين أشعرتني

أشعرتني بالقلق تجاه الممارسات غير القانونية في االنتخابات مثل اإلساءة إلى المرشح الخصم، ومحاولة 
 .تشويه سمعته

3.66 .9420 

 1.020 3.51 .أشعرتني بالقلق من استخدام منصات التواصل االجتماعي في عملية شراء األصوات

 التأثيرات السلوكية
 9550. 3.84 .التعليق على األخبار والموضوعات ذات الصلة باالنتخابات

 1.063 3.80 .العزوف عن حضور الملتقيات الخاصة باالنتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا الُمستِجد داخل األردن

 9410. 3.75 .الوبائي المقلق داخل األردنمناقشة موضوع االنتخابات مع اآلخرين إلكترونًيا في ظل الوضع 

 1.043 3.65 .انتخابه البحث عن المزيد من المعلومات حول المرشح الذي أود  

 1.171 3.64 .إقناع أهلي ومعارفي بعدم المشاركة في االنتخابات خوًفا من إصابتهم بفيروس كورونا الُمستِجد

 1.112 3.61 .لمقاطعة االنتخابات بسبب الوضع الوبائي داخل األردنالمشاركة في االحتجاجات اإللكترونية الداعية 

 1.111 3.41 .غيرت رأيي تجاه بعض المرشحين في دائرتي االنتخابية

 1.111 3.34 .التواصل مع المرشحين ومناقشة برامجهم االنتخابية إلكترونًيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في األردن

 1.022 3.77 التأثيراتالمتوسط العام لمجمل 

 التأثيرات المعرفيةأن أبرز  ،(5رقم )ذي اليظهر من خالل الجدول 
ن )الناخبي لمبحوثيناالستخدام منصات التواصل االجتماعي على 

( خالل وباء 2020االنتخابات البرلمانية األردنية ) أثناء الُمحَتَملين(

قد تمثلت في "توفير المعلومات عن العملية  ،الُمستِجد كورونا
االنتخابية وكيفية التعامل مع الوباء في حال المشاركة باالنتخابات" 

(M=4.00 و"التعريف بخطورة إجراء االنتخابات في ظل انتشار ،)
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(، كما تمثلت أبرز M=3.98فيروس كورونا الُمستِجد داخل األردن" )
ء مترتبة على هذا االستخدام في "الشعور باالستياالالتأثيرات الوجدانية 

نتيجة قيام بعض المرشحين بإقامة المقرات االنتخابية التي حظرتها 
(، و"الشعور M=4.19الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا الُمستِجد" )

بالقلق بسبب إجراء االنتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا داخل 
"التعليق  فيالتأثيرات السلوكية لت أبرز (، فيما تمثM=4.06األردن" )

(، M=3.84على األخبار والموضوعات ذات الصلة باالنتخابات" )
و"العزوف عن حضور الملتقيات الخاصة باالنتخابات بسبب انتشار 

 (.M=3.80فيروس كورونا الُمستِجد داخل األردن" )
من  ةويمكن تفسير النتائج في الجدول السابق في ضوء الكمية الكبير 

المعلومات واألخبار ذات الصلة باالنتخابات البرلمانية األردنية 
والمنشورة عبر منصات التواصل االجتماعي من خالل  ،(2020)

الناخبين الُمحَتَملين والمرشحين والمؤسسات الرسمية ووسائل اإلعالم، 
حيث اهتمت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية بالعملية 

رات انتشار وباء كورونا في األردن على المشاركة في االنتخابية، وتأثي
مما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن المعلومات  ؛صويتالت

واإلرشادات ذات الصلة بكيفية التعامل مع الوباء في حال اتخاذ القرار 
االنتخابي، كما أن العديد من الناشطين والمستخدمين عبر تلك 

االنتخابات نتيجًة لخطورة إجرائها في ظل المنصات دعوا إلى مقاطعة 
الوضع الوبائي الخِطر داخل األردن، وأوضحوا أن اإلصرار على 
إجرائها في موعدها من شأنه أن ينقل عدوى الفيروس بين الناخبين 
بصرف النظر عن مدى تطبيق إجراءات السالمة والوقاية، األمر الذي 

ة أحد أفراد عائلتهم عزز مخاوف المواطنين حول إصابتهم أو إصاب
بالفيروس، وأثار شعورهم باالستياء نتيجة عدم التزام بعض المرشحين 

 ،بمبادئ المسؤولية االجتماعية من خالل إقامتهم للمقرات االنتخابية
ودعوة أعداد كبيرة من الناخبين إليها، األمر الذي يساهم في انتشار 

 فيروس كورونا بينهم.
وبناًء على ذلك؛ فقد انعكس تفاعل التأثيرات المعرفية والوجدانية 

المبحوثين )الناخبين الستخدام منصات التواصل االجتماعي على 
، حيث ساهمت المعلومات المرتبطة بخطورة إجراء الُمحَتَملين(

االنتخابات والمشاركة بها في ظل الوضع الوبائي األردني؛ في تعزيز 
ف من اإلصابة بالفيروس في حال المشاركة في مشاعر القلق والخو 

التصويت، والتي انعكست جميعها كتأثيرات سلوكية عبر التعليق على 
األخبار والموضوعات ذات الصلة باالنتخابات والمنشورة في تلك 
المنصات، والعزوف عن حضور الملتقيات والمقرات االنتخابية 

مناقشة موضوع المخالفة لقرارات الحكومة بحظر التجمعات، و 
 ا، حيث أثر استخداماالنتخابات البرلمانية مع اآلخرين إلكتروني  

ن للمبحوثي المشاركة السياسية منصات التواصل االجتماعي على
( من 2020في االنتخابات البرلمانية األردنية ) )الناخبين الُمحَتَملين(

ة يخالل تعزيز مشاركتهم في التصويت، واتخاذهم اإلجراءات الوقائ
لمنع إصابتهم بفيروس كورونا، أو من خالل مقاطعتهم لالنتخابات 
وعزوفهم عن التصويت، والمشاركة في االحتجاجات والمطالبات 
اإللكترونية الداعية لتأجيل العملية االنتخابية إلى حين استقرار الوضع 

 الوبائي داخل األردن.
دراسة و  ،(13)(Balo & Shawonوتختلف النتائج أعاله مع دراسة )

(Siraki)(11)( ودراسة ،Almtairy)(14) إلى أن أبرز  ناللواتي توصل
المترتبة على االعتماد على منصات التواصل  التأثيرات المعرفية

فهم قد تمثلت في تعري ،االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات
ية، كما معلوماتهم السياسل، وتحديث الناخبين همومواقف بآراء المرشحين

 Biswas et) ودراسة، (13)(Balo & Shawon) دراسةتختلف مع 
al)(2) ، ودراسة(Almtairy)(14)( ودراسة ،Alansari)(18)  اللواتي

لى المترتبة على االعتماد ع التأثيرات الوجدانيةتوصلن إلى أن أبرز 
قد تمثلت في  ،هذه المنصات كمصدر للمعلومات عن االنتخابات

إقناع الناخبين وتشجيعهم على التصويت، وتختلف كذلك مع دراسة 
(Burnley)(17)( ودراسة ،Siraki)(11)( ودراسة ،Balo & 

Shawon)(13)( ودراسة ،Almtairy)(14)( ودراسة ،Alansari)(18) 
نصات الستخدام هذه الم التأثيرات السلوكيةاللواتي أشرن إلى أن أبرز 

زيادة مشاركة الرأي حول األنشطة االنتخابية، واتخاذ  قد تمثلت في
القرار االنتخابي، وزيادة المشاركة في التصويت، كما تختلف مع دراسة 

(Qutbi)(20)( ودراسة ،Alwan)(15) ن توصلتا إلى أن أبرز هذه ياللت
التأثيرات قد تمثلت في التعليق على الحمالت االنتخابية، ونشر 

مع  وتختلف كذلك، يةالنتخابلعملية االصلة بااألخبار والصور ذات 
التي خلصت إلى أن أبرز هذه التأثيرات  (2)(Biswas et alدراسة )

 قد تمثلت في التواصل مع األطراف السياسية المشاركة في االنتخابات.

 :ثانًيا: نتائج اختبار فرضيات الدراسة
ر الختبا (SPSSتم االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي )

 )ت( فرضيات الدراسة، عبر استخدام كٍل من: اختبار
(Independent Sample T-Testواختبار ،)  تحليل التباين

(، LSD(، واختبار التباين البعدي )One-Way Anova) األحادي
(، وقد توصلت نتائج Spearman’s Correlationواختبار )

 :يأتياالختبارات إلى كل مما 
 ة األول المتعلق بتأثير السمات الشخصي تشير نتائج اختبار الفرض

 للمبحوثين على درجة اعتمادهم على منصات التواصل االجتماعي
كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة 

 :يأتيإلى كل مما ( خالل وباء كورونا الُمستِجد 2020عشر )
( عدم وجود فروقات T-Testأظهر اختبار ) النوع االجتماعي: .1

دالة إحصائًيا في درجة اعتماد المبحوثين على منصات التواصل 



  2022- الثانيالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

347 
 

االنتخابات البرلمانية األردنية  كمصدر للمعلومات عن االجتماعي
يث ، ح( خالل وباء كورونا الُمستِجد تعزى لمتغير النوع2020)

، وهي 0.849)( عند مستوى الداللة )-3.029-بلغت قيمة ت )
 .(0.05ا عند مستوى )صائي  غير دالة إح

وجود فروقات  (One-Way Anovaأظهر اختبار ) العمر: .2
ا في درجة اعتماد المبحوثين على منصات دالة إحصائي  

االنتخابات  التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن
( خالل وباء كورونا الُمستِجد 2020البرلمانية األردنية )

( عند 20.111ة ف )، حيث بلغت قيمتعزى لمتغير العمر
ا عند مستوى (، وهي دالة إحصائي  0000.مستوى الداللة )

( اتضح LSDومن خالل تحليل التباين البعدي )، (0.05)
جاءوا في مقدمة سنة( قد  25 - 18أن من تتراوح أعمارهم )

المبحوثين األكثر اعتماًدا على هذه المنصات كمصدر 
سنة  40غ أعمارهم )للمعلومات عن االنتخابات، يليهم من تبل

سنة(، وفي المرتبة األخيرة من تتراوح  39 - 33فأكثر(، ثم )
 سنة(. 32 - 26أعمارهم )

 (One-Way Anovaأظهر اختبار ) :المستوى التعليمي .3
وجود فروقات دالة إحصائًيا في درجة اعتماد المبحوثين على 

 كمصدر للمعلومات عن منصات التواصل االجتماعي
( خالل وباء كورونا 2020لمانية األردنية )االنتخابات البر 

ت قيمة ، حيث بلغالُمستِجد تعزى لمتغير المستوى التعليمي
(، وهي دالة 0230.( عند مستوى الداللة )3.194ف )

(، ومن خالل تحليل التباين 0.05إحصائًيا عند مستوى )
( اتضح أن من يحملون مؤهل "دراسات عليا LSDالبعدي )

اعتماًدا على هذه المنصات  )ماجستير/دكتوراه(" أكثر
كمصدر للمعلومات عن االنتخابات ممن يحملون مؤهل 

في حين لم ُيظِهر من يحملون مؤهل "ثانوية  "بكالوريوس"،
عامة فأقل" و"دبلوم متوسط" أي فروقات إحصائية مع غيرهم 

 من المبحوثين.
م عد (One-Way Anovaأظهر اختبار ) جهة العمل: .4

وجود فروقات دالة إحصائًيا في درجة اعتماد المبحوثين على 
 منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن

( خالل وباء كورونا 2020االنتخابات البرلمانية األردنية )
( 1.062، حيث بلغت قيمة ف )جهة العمللالُمستِجد تعزى 

ند دالة إحصائًيا عغير (، وهي 3650.عند مستوى الداللة )
 (.0.05مستوى )

عدم  (One-Way Anovaأظهر اختبار )مكان اإلقامة:  .5
وجود فروقات دالة إحصائًيا في درجة اعتماد المبحوثين على 
 منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن

( خالل وباء كورونا 2020االنتخابات البرلمانية األردنية )
يمة ف ، حيث بلغت قمكان اإلقامةلالُمستِجد تعزى 

دالة إحصائًيا غير (، وهي 0850.( عند مستوى )2.478)
 (.0.05عند مستوى )

  تشير نتائج اختبار الفرض الثاني المتعلق بتأثير السمات
 منصاتل هماستخدام الشخصية للمبحوثين على تأثيرات

التواصل االجتماعي في االنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة 
 :يأتيرونا الُمستِجد إلى كل مما ( خالل وباء كو 2020عشر )

( عدم وجود فروقات T-Testأظهر اختبار ) النوع االجتماعي: .1
تأثيرات استخدام منصات التواصل ا في مجمل دالة إحصائي  

في  )الناخبين الُمحَتَملين( لمبحوثينااالجتماعي على 
( خالل 2020) ةاالنتخابات البرلمانية األردنية التاسعة عشر 

يث ، حوباء كورونا الُمستِجد تعزى لمتغير النوع االجتماعي
، 0.099)( عند مستوى الداللة )-1.364-بلغت قيمة ت )

، كما ثبت عدم (0.05وهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى )
وجود فروقات في التأثيرات المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، 

غير لى هذا االستخدام تعزى لمتوالتأثيرات السلوكية المترتبة ع
 النوع االجتماعي.

وجود  ( عدمOne-Way Anovaأظهر اختبار ) العمر: .2
تأثيرات استخدام منصات فروقات دالة إحصائًيا في مجمل 

في  )الناخبين الُمحَتَملين( لمبحوثيناالتواصل االجتماعي على 
( خالل وباء كورونا 2020االنتخابات البرلمانية األردنية )

( 2.161حيث بلغت قيمة ف )لُمستِجد تعزى لمتغير العمر، ا
دالة إحصائًيا عند  غير (، وهي0920.عند مستوى الداللة )

كما ثبت عدم وجود فروقات في التأثيرات (، 0.05مستوى )
المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، ووجود فروقات في التأثيرات 

 مر.متغير العالسلوكية المترتبة على هذا االستخدام تعزى ل
 (One-Way Anovaأظهر اختبار ) :المستوى التعليمي .3

تأثيرات استخدام عدم وجود فروقات دالة إحصائًيا في مجمل 
)الناخبين  لمبحوثينامنصات التواصل االجتماعي على 

( خالل 2020في االنتخابات البرلمانية األردنية ) الُمحَتَملين(
يث حلمستوى التعليمي، وباء كورونا الُمستِجد تعزى لمتغير ا

 (، وهي9090.( عند مستوى الداللة )0.181بلغت قيمة ف )
كما ثبت عدم وجود (، 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى ) غير

فروقات في التأثيرات المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، والتأثيرات 
السلوكية المترتبة على هذا االستخدام تعزى لمتغير المستوى 

 التعليمي.
عدم وجود  (One-Way Anovaاختبار ) رأظه العمل:ة جه .4

تأثيرات استخدام منصات فروقات دالة إحصائًيا في مجمل 
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ي فالمبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين( التواصل االجتماعي على 
( خالل وباء كورونا 2020االنتخابات البرلمانية األردنية )

قيمة ف حيث بلغت الُمستِجد تعزى لمتغير جهة العمل، 
دالة  غير (، وهي0.197( عند مستوى الداللة )1.566)

كما ثبت عدم وجود فروقات في (، 0.05ا عند مستوى )إحصائي  
التأثيرات المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، والتأثيرات السلوكية 

 المترتبة على هذا االستخدام تعزى لمتغير جهة العمل.
عدم وجود  (One-Way Anovaأظهر اختبار )مكان اإلقامة:  .5

تأثيرات استخدام منصات ا في مجمل فروقات دالة إحصائي  
ي ف المبحوثين )الناخبين الُمحَتَملين(التواصل االجتماعي على 

( خالل وباء كورونا 2020االنتخابات البرلمانية األردنية )
حيث بلغت قيمة ف الُمستِجد تعزى لمتغير مكان اإلقامة، 

دالة  غير (، وهي0.438اللة )( عند مستوى الد0.828)
كما ثبت عدم وجود فروقات في (، 0.05إحصائًيا عند مستوى )

التأثيرات المعرفية، والتأثيرات الوجدانية، والتأثيرات السلوكية 
 المترتبة على هذا االستخدام تعزى لمتغير مكان اإلقامة.

  جابيةعالقة ارتباط إيالمتعلق بوجود  الفرض الثالثثبتت صحة 
المبحوثين على منصات  درجة اعتمادة إحصائًيا بين دال

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات 
( خالل وباء كورونا الُمستِجد؛ 2020البرلمانية األردنية )
، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط سبيرمان وأسباب هذا االعتماد

(Spearman's rho=0.267**)  عند مستوى الداللة
 .(0.01عند مستوى ) إحصائًيا(، وهي دالة 0.000)

  ابيةعالقة ارتباط إيجالمتعلق بوجود  الفرض الرابعثبتت صحة 
المبحوثين على منصات  درجة اعتمادا بين دالة إحصائي  

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات 
( خالل وباء كورونا الُمستِجد؛ 2020البرلمانية األردنية )
نحو متابعة هذه المنصات لالنتخابات،  واتجاهات المبحوثين

 Spearman's)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط سبيرمان 
rho=0.255**) ( وهي دالة 0.000عند مستوى الداللة ،)

 .(0.01عند مستوى ) إحصائًيا
  لة عالقة ارتباط داالمتعلق بوجود  الفرض الخامسثبتت صحة

المبحوثين على منصات التواصل  اعتماددرجة ا بين إحصائي  
االجتماعي كمصدر للمعلومات عن االنتخابات البرلمانية 

ومجمل تأثيرات ( خالل وباء كورونا الُمستِجد؛ 2020األردنية )
ل ، حيث بلغت قيمة معامالمبحوثينهذه المنصات على استخدام 

عند  (**Spearman's rho=0.236)االرتباط سبيرمان 
عند مستوى  اإحصائي  (، وهي دالة 0.000لة )مستوى الدال

( 0.001، كما ثبت وجود عالقة ارتباط عند مستوى )(0.01)

ها وتأثيرات ،عتماد المبحوثين على تلك المنصاتبين درجة ا 
ذي ، األمر الالمبحوثينالمعرفية، والوجدانية، والسلوكية على 

 تيشير إلى أنه كلما زادت درجة اعتمادهم على هذه المنصا
ة ارتفعت تأثيراتها المعرفي ؛كمصدر للمعلومات عن االنتخابات

تخابات االن المترتبة على هذا االعتماد فيوالوجدانية والسلوكية 
 ( خالل وباء كورونا الُمستِجد.2020) البرلمانية األردنية

 :المقترحات
اآلتي باحث ال يقترحفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ 

 :بيانه
ضرورة تركيز القائمين على تخطيط الحمالت االنتخابية  -

الة يتم فيها اسإعلى وضع  ،هاوتنفيذ تخدام ستراتيجية تسويقية فع 
نظًرا  ؛جتماعي بشكل أساسي كأداة اتصاليةمنصات التواصل اال

لألهمية التي تتميز بها هذه المنصات، حيث أظهرت نتائج 
 لمبحوثين يعتمدون علىالدراسة الحالية أن النسبة العظمى من ا

 هذه المنصات كمصدر للمعلومات عن االنتخابات.
ضرورة االستفادة من منصات التواصل االجتماعي في تعزيز  -

المشاركة السياسية للمواطنين األردنيين عبر تنفيذ الحمالت، 
ونشر التقارير والمعلومات التي تسلط الضوء على أهمية 

ية مناقشات والحوارات السياسالتصويت في االنتخابات، وإجراء ال
بمستوى عاٍل من الحرية والشفافية بين المرشح والناخب، 

بة نظًرا ألن نس ؛ومحاولة إعادة بناء ثقة المواطنين باالنتخابات
 كبيرة من المبحوثين مقاطعين للعملية االنتخابية.

العمل على تتبع الشائعات، والمعلومات المضللة، وحمالت  -
ين في منصات التواصل االجتماعي، تشويه سمعة المرشح

نظًرا ألن أحد أبرز أسباب عدم  ؛متداوليها وفرض عقوبات على
االعتماد على هذه المنصات قد تمثلت في اعتبارها بيئة خصبة 

 لنشر الشائعات خالل فترات االنتخابات.
ضرورة االستفادة الحكومية من منصات التواصل االجتماعي  -

 النتخابية، ونشر المعلومات والبياناتلتوضيح إجراءات العملية ا
عن طرق الوقاية الصحية الواجب مراعاتها واتباعها للحفاظ على 
السالمة العامة، وإظهار اإلجراءات المت خذة لمنع تعرض 

 المواطنين ألي ضرر قد يعرض حياتهم للخطر.
استثمار منصات التواصل االجتماعي واستخدامها في توضيح  -

لترشح، والعقوبات الرادعة المترتبة على قوانين االنتخاب وا
مخالفة تلك القوانين، ونشر المعلومات التوعوية ذات الصلة 
بالتحذير من مخاطر عملية شراء األصوات، وكيفية إبالغ 

 الجهات المختصة بها.
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إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول استخدام منصات  -
ها، برلمانية أم غير سواء ال ،التواصل االجتماعي في االنتخابات

والتركيز في تلك الدراسات على المرشحين والناخبين المتوقعين 
بهدف فهم دور تلك المنصات في تنفيذ الحمالت  ؛نفسها الدرجةب

االنتخابية، وتحديد استخداماتها السياسية، ومعرفة تأثيرات 
 ات التصويت.لسياسية وسلوكاستخدامها على المشاركة ا
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