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Abstract 
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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245 51.7 

229 48.3 

247 52.1 

173 36.5 

54 11.4 

406 85.7 

68 14.3 

249 52.5 

127 26.8 

47 9.9 

51 10.8 

Total 474 100 

144 30.4 

169 35.7 

161 34 

246 51.9 
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11 2.3 

217 45.8 

Total 474 100 

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 

4.09 0.78 81.8 
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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 
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3.74 0.903 74.8 

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

245 3.80 0.555 
-4.102- 472 0.000* 
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406 3.90 0.508 
0.428 472 0.669 

68 3.87 0.618 

247 3.88 0.492 

0.425 0.654 
173 3.89 0.577 

54 3.95 0.495 

Total 474 3.89 0.524 
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249 3.90 0.449 

0.6320.595 

127 3.84 0.566 

47 3.94 0.563 

51 3.91 0.702 

Total 474 3.89 0.524 

144 3.79 0.584 

3.893 0.021* 
169 3.91 0.481 

161 3.95 0.500 

Total 474 3.89 0.524 
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246 3.91 0.534 

2.902 0.056 
11 4.20 0.202 

217 3.85 0.519 

Total 474 3.89 0.524 



(2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 علي مجيل الصرايرة

 ةمصاحل علي هيا

 حسنصبحي منال 

    

krant, Patterson, Landmark, Kiesler, Mukophadhyay&Scherlis,



من وجهة نظر طلبة  ردنيسرية يف اجملتمع األثريها على العالقات األألكرتوني وتمواقع التواصل اإل

 ردنية األ ةجامعة الزيتون

 (2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 (2007)Lenhart&Madde

Teens,privacy&OnlinesocialNetwrks



(2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 علي مجيل الصرايرة

 ةمصاحل علي هيا

 حسنصبحي منال 

    



من وجهة نظر طلبة  ردنيسرية يف اجملتمع األثريها على العالقات األألكرتوني وتمواقع التواصل اإل

 ردنية األ ةجامعة الزيتون

 (2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

1- 

2- 

3- 

4- 

 
1- 

2- 

3- 

4- 



(2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 علي مجيل الصرايرة

 ةمصاحل علي هيا

 حسنصبحي منال 

    

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

11- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

 
19- Young, K. (1996). Psychology of computer use: XL. Addiction use of 

psychology Report. Intersurvey, Inc., and Mckinsey and co. 
20-  Kelther, K, (1998) net worked health information: assuring quality control on 

the internet, federal communication law 
21-  Kraut, R., Lundmark, V., Patterson, M., Kiesler, S., Muko., T., and Scherlis, 

W. (1998). "Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social 
Involvement and Psychological Well-being". Journal of American Psychologist 
Sept., vol.53, No.9, p.1017-1031. 

22-  Nie, Norman and Erbing, Lutz. (2000). Internet and Society: A preliminary 
Report. Standford Institute for the Quantitative study of Society. Intersurvey 
Inc., and Mckinsey and co. 



من وجهة نظر طلبة  ردنيسرية يف اجملتمع األثريها على العالقات األألكرتوني وتمواقع التواصل اإل

 ردنية األ ةجامعة الزيتون

 (2018 سبتمرب – يوليو) 46اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

23-  Dimaggio p.,Hargittai,E,Neuman, W., and Robinson J.(2001)’’Social 
Implications of the Internet ‘’.Annual Review of Sociology,Annual,pp.307-348 

24-  Turkle, S. (2011). Alone together: Why we expect more from   technology and 
less from each other. New York: Basic Books.    

 : مواقع االنترنت 
25-  Kraut, Robert, et al.; (2004). "The Internet and Social Participation 

Contrasting Cross-Sectional and Longitudinal Analysis". [Web page]. 

Retrieved July 24, 2006, from world wide web: 

 http://jcmc.Indiana.edu/vollo/issue 1/shklovshi- kraut.html 

http://jcmc.indiana.edu/vollo/issue%201/shklovshi-%20kraut.html

