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 الملخــــص
خدمددا تيقاتدداه اله اتددي اللىاددا ع دد  اائمددا  الشددرا اا تهدددف هددلد الدراسددا إلدد  التأددرف ع دد    ددر 

،  لتحتيق غرض الدراسا قام الباحث قتصمام استبائا،  تم التأكد من صدقها   ااردنفي  ل مسته كين

 هدداف الدراسدا تدم اختادار .  لتحتيدق فدي مديئدا عمدان يتك ن مجتمع الدراسا من المسته كين   باتها. 

قدددام الباحدددث قت  يدددع ( مسدددته كا.   500عيئدددا مـ مدددددا مدددن قدددين المسدددته كين إل ق اددده الأيئدددا المختدددار   

( 485داد  ، حيدددث تدددم اسدددتر المشدددم لين بالدراسدددا فدددي مديئدددا عمدددانالمسدددته كين ع ددد   اسدددتبائا( 500 

ل تح يددددد  لأدددددم صددددـحيتها تبائاه اسدددد 9)اسددددتبائا،  بأددددد تدددددقيق امسددددتقاائاه المسددددترد  تددددم اسددددتبأاد  

(اسدتبائا،  تدم 476 بللك اى ن عدد امستبائاه التاق ا إلجراء عم اا التح ي  اإلحصدا ي  اإلحصا ي 

 Statistical Package for) تح ي  القاائاه باستخدام قرئامج الح م اإلحصدا اا ل أ د م امجتماعادا

Social Sciences –SPSS)عدا مدن الئتدا ج ىدان مدن  همهدا  جد د .  ت صد ه الدراسدا إلد  مجم 



خدمددا تيقاتدداه مدن  بأدداد  ألربعــة، α = 0.05)  در ل  دملددا إحصددا اا عئدد مسددت ي المأئ اددا      

اله اتددي اللىاددا تم  دده قددد جالقاا التيقيددق،  سدده لا اسددتخدام التيقيددق،  ف ا ددد امسددتخدام،  الجماعدداه 

الشددرا اا ل مسددته كين فددي مديئددا عمددان.  بيئدده ئتددا ج المرجأاددا المدد  ر  ع دد  امسددتخدام( ع دد  اائمددا  

المتدرج إن المتاير ااك در تدأ يرا هد  بأدد  الجماعداه المرجأادا المد  ر  ع د   امئحدار الخيي المتأدد

 امستخدام( متارئا باابأاد ااخري.

ت ي المحافظا ع   مسب لمسته كين في ااردنبضر ر  الأم  ع   استمرار اهلا    صه الدراسا 

المتم  ا قد جالقاا التيقيق،  سرعا امستجابا،  سه لا  خدما تيقاتاه اله اتي اللىاااهتمامهم بأبأاد 

مدي م ا ما   استخدام التيقيق،  ف ا د امستخدام،  الجماعاه المرجأاا الم  ر  ع   امستخدام، 

 ع   حد س اء. التيقيق(

  ما، جالقاا التيقيق، اائما  الشرا اا ل مسته كين.تيقاتاه اايأ اله اتي اللىاا، الكلمات الدالة:
 


