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تساؤالت الدراسة :

 والا أ

 ثانٌاا 

 (Gender) 
ثالثاا 

 رابعاا 

خامساا 

سادساا 

 المفاهٌم االجرائٌة :
1- 

 
 

.  
 

 
 

2- 

. 
3- 

 
 ثٌر مواقع التواصل االلكترونً على الشباب الجامعً والعالقات االسرٌة أت

Turkle 2011 
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االطار النظري

2004

.
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 الدراسات العربٌة 

 

 الدراسات االجنبٌة :

 Teens,privacy& Onlineبـ والموسومه Lenhart & Madde (2007) دراسة  

social Netwrks  
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اما دراسة     

 
Dimaggio2001) 

(2000)“Nie, N &Erbring,L 

 . 

krant, Patterson, Landmark, 

Kiesler, Mukophadhyay&Scherlis, 1998
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47288.7

 :أداة الدراسة

الجزء األول:

الجزء الثانً:

 صدق األداة وثباتها :

 المعالجة اإلحصائٌة :
SPSS

(Independent-sample t-test)

(One-Way ANOVA)

SPSS 

1. 

 طول الفترة =
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 (1الجدول )
 الحسابٌة لمتغٌرات الدراسةالمعٌار اإلحصائً لتفسٌر المتوسطات 

 الفترة المستوى

2. Independent Sample T-test 
3. One way ANOVA 

 اوالا: الخصائص النوعٌة ألفراد عٌنة الدراسة:
 (2الجدول)

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 51.7 245  الجنس

 229 48.3 

 العمر
 247 52.1 

 173 36.5 

 54 11.4 

 85.7 406  تصنٌف الكلٌة

 68 14.3 

المستوى 
 الدراسسً

 249 52.5 

 127 26.8 

 47 9.9 

 51 10.8 

  Total 474 100 

الجنس

العمر

تصنٌف الكلٌة

المستوى الدراسً
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وساعات االستخدام من قبل  خداماا مواقع التواصل االلكترونً االكثر است ثانٌاا:
 الطلبه :

 (3الجدول)
 عدد الساعات التً تقضٌها على االنترنت واكثر مواقع التواصل المستخدمة .

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

كم ساعة تقضٌها فً التواصل 
مع اآلخرٌن عبر وسائل التواصل 

 االجتماعً

 144 30.4 

 169 35.7 

 161 34 

أكثر مواقع التواصل االجتماعً 
 التً تستخدمها

 246 51.9 

 11 2.3 

 217 45.8 

 Total 474 100 

وتوٌتر( على  ،واتس اب ،ثالثاا: ما تاثٌر مواقع  التواصل االلكترونً )الفٌسبوك
 العالقات االسرٌة فً المجتمع االردنً:

 (4الجدول)
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب لدرجة تأثٌر مواقع التواصل 

 االجتماعً على العالقات األسرٌة

 
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

النسبة 
 الدرجة المئوٌة

. 4.27 0.858 85.4 

 
4.22 0.835 84.4  

. 
4.18 0.857 83.6  

. 4.15 0.878 83  

 . 
4.09 0.985 81.8  
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 . 4.09 0.78 81.8  

. 
3.96 1.057 79.2  

 . 3.96 0.929 79.2  

 . 3.89 1.059 77.8  

. 

3.89 1.119 77.8  

. 
3.87 0.961 77.4  

 . 
3.84 1.077 76.8  

. 
3.84 0.964 76.8  

 3.82 0.909 76.4  

 3.81 0.825 76.2  

 . 
3.77 1.079 75.4  

 . 
3.75 1.068 75  

 . 
3.74 0.903 74.8  
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 . 
3.73 1.014 74.6  

 3.69 0.921 73.8  

. 
3.66 1.175 73.2 

 . 
3.65 0.944 73  

. 
3.63 1.094 72.6  

3.89 0.969 77.8  

 (Gender)رابعاا: هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونً باختالف النوع االجتماعً
 للمستخدم )ذكراا، أنثى(؟

 (5الجدول)
 اختبار ت للعٌنات المستقلة لتأثٌر متغٌر الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابً

االنحراف 
درجة  Tقٌمة  معٌاري

 الحرٌة
مستوى 
 الداللة

 0.555 3.80 245 ذكر
-4.102- 472 0.000* 

 0.470 3.99 229 أنثى

.3.993.80

5
خامساا: هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونٌة باختالف نوع الكلٌة 

 لمستخدمً هذه الوسٌلة االتصالٌة؟
 (6الجدول)

اختبار ت للعٌنات المستقلة لتأثٌر متغٌر الكلٌة
تصنٌف 

المتوسط  العدد الكلٌة
 الحسابً

االنحراف 
درجة  Tقٌمة  معٌاري

 الحرٌة
مستوى 
 الداللة

 0.508 3.90 406 علمٌة
0.428 472 0.669 

 0.618 3.87 68 انسانٌة
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سادساا: هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونٌة  باختالف أعمار مستخدمً هذه 
 الوسٌلة االتصالٌة

 (7الجدول)
 اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لتأثٌر متغٌر العمر

المتوسط  العدد العمر
 الحسابً

االنحراف 
مستوى  Fقٌمة معٌاري

 الداللة
 0.492 3.88 247 سنة 22أقل من 

0.425 0.654 
 0.577 3.89 173 سنة 22-22من 

 0.495 3.95 54 سنة فأكثر 23من 

Total 474 3.89 0.524 

هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونٌة باختالف سنة الدراسة لمستخدمً هذه  سابعاا:
 الوسٌلة االتصالٌة

 (8الجدول)
اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لتأثٌر سنة الدراسة

المتوسط  العدد السنة الدراسٌة
 الحسابً

االنحراف 
مستوى  Fقٌمة معٌاري

 الداللة
 0.449 3.90 249 سنة أولى

0.6320.595 

 0.566 3.84 127 سنة ثانٌة

 0.563 3.94 47 سنة ثالثة

 0.702 3.91 51 سنة رابعة فأكثر

Total 474 3.89 0.524 

باختالف عدد ساعات االستخدام   ثامناا: هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونٌة
 لمستخدمً هذه الوسٌلة االتصالٌة ؟ 

 (9الجدول)
اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لتأثٌر عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعً

ساعات استخدام 
 مواقع التواصل

المتوسط  العدد
 الحسابً

االنحراف 
مستوى  Fقٌمة  معٌاري

 الداللة
 0.584 3.79 144 أقل من ساعتٌن*

3.893 0.021* 
 0.481 3.91 169 ساعات 4-2من 
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 0.500 3.95 161 ساعات 4*أكثر من 

Total 474 3.89 0.524 

ال

تاسعاا: هل تختلف تأثٌرات مواقع التواصل االلكترونٌة باختالف نوع مواقع 
 التواصل االجتماعً المستخدمة؟

 (12)الجدول
اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لتأثٌر مواقع التواصل االجتماعً المستخدمة

المتوسط  العدد أداة التواصل
 الحسابً

االنحراف 
مستوى  Fقٌمة  معٌاري

 الداللة
 0.534 3.91 246 فٌس بوك

2.902 0.056 
 0.202 4.20 11 توٌتر

 0.519 3.85 217 واتس اب

Total 474 3.89 0.524 

 مناقشة النتائج : 
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% 51.9  

ثانٌا

 ؟االلكترونً على العالقات االسرٌةوحول التساؤل الرئٌس ما تاثٌر مواقع التواصل 

krant, Patterson, Landmark, 

Kiesler, Mukophadhyay&Scherlis, 
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 &Lenhart& MaddeTeens,privacy(2007) ـ)دراسة 

OnlinesocialNetwrks

77.8
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 التوصٌات 
1- 

.
2- 
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3- 

4- 

Abstract 
E-communication sites and their impact on family relations in Jordanian 

society From the perspective of the students of the University of Zaytuna 

Jordan 

By Ali Jamil Al-Sarayrah 

And Haya Ali 

And Manal Sobhi Hassan 

This study aims at identifying the impact of the social media (Twitter, 

WhatsApp, and Facebook) on the family relations in the Jordanian society. 

It also aims at understanding the most social media used. The number of 

usage hours for social media. A social survey methodology, and a 

questionnaire were used as tools for data collection in the study. The results 

indicated the existence of a great influence of the social media on family 

relations that it amounted to 3.89 and the existence of statistical differences 

for the influence of the social media from the indirection level by (0.05), it 

is attributed for the age, scholar year, hours of usage and gender for the 

forour of females. However, the results show the lack of difference between 

statistic indicators for the level of the social media which is attributed to the 

faculty variation.   
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