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 الملخص

 ل االجتماعي على القيم األخالقي  لطلب مواقع التواصةةةةةةةةةةةةةةةلتعرف على تأثير جودة لالدراسةةةةةةةةةةةةةةة   هدفت

األردني  الخاصةةة     الجامعاتطلبمجتمع الدراسةةة  م   تكون . عمان معات األردني  الخاصةةة  في العاصةةةم الجا

، ( طالب وطالب . طورت الباحث  اسةةةةةتبان   أداة لجمع البيانات200في العاصةةةةةم . تكونت عيد  الدراسةةةةة  م   

وبعد إجراء عملي  ( اسةةةتبان  صةةةالح  للتحليل ا.ح ةةةا ي. 176( اسةةةتبان  واسةةةترد مد ا  200حيث تم توزيع  

 :أبرزهاو لدتا ج توصلت الدراس  إلى عدد م  ا التحليل ا.ح ا ي

االجتماعي( لعوامل جودة مواقع التواصةةةةةةةل  α=0.05) دالل  إح ةةةةةةةا ي  عدد م ةةةةةةةتو   اتال يوجد عالق  ذ.1

 . على الوسيط  االستخدام()جودة الخدم ، المواقع  جودة الدظام( جودة



 االجتماعي( جودة( لعوامل جودة مواقع التواصل α=0.05 دالل  إح ا ي  عدد م تو   اتعالق  ذ يوجد 2.

 على الوسيط  الرضا(. جودة الخدم  ،( جودة المحتو   جودة المعلومات ،( المواقع  جودة الدظام

لعوامل جودة مواقع التواصل االجتماعي( جودة  α=0.05) دالل  إح ا ي  عدد م تو   اتيوجد عالق  ذ3. 

 على الوسيط  االستخدام(.) الروابط االجتماعي  ،المحتو   جودة المعلومات( 

والعمل على  وقد أوصةةةةةةةةت الباحث  برةةةةةةةةرورة إجراء مفيد م  الدراسةةةةةةةةات في جودة مواقع التواصةةةةةةةةل االجتماعي

 تطويرها.
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of the quality of social media on 

moral values "students of Jordanian private universities in Amman". The population 

of the study includes students of Jordanian private universities in Amman. The 

sample of the study includes students of Jordanian private universities in Amman. 

The researcher developed a questionnaire for data collection. (200) questionnaires 

were distributed. Whereas, (176) were valid for the statistically analysis. The results 

of the study were as follows: 

1. There is no impact with statistically significance at significance level (α=0.05) of 

the quality of social media (system quality, Content quality (information quality), 

service quality, relationship, culture) on moral values. 

 



2. There is no impact with statistically significance at significance level (α=0.05) of 

the quality of social media (system quality, Content quality (information quality), 

service quality, relationship, culture) on personal factors (usage, satisfaction). 

3. There is no impact with statistically significance at significance level (α=0.05) of 

the personal factors (usage, satisfaction) on moral values. 

In light of these findings, the researcher proposed a number of recommendations in 

order to develop the quality of social media on moral values. 

 

 

 

 


