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 الإهداء

ىل  طریقي املس تقمیو حمكيت وأ ديب وحلمي قدويت و اإ  

الغايل ....... أ يب   

ىل س ندي وقويت ومالذي احلنون اإ  

الغالية ....... أ يم  

ىل  معي حنو احلمل خطوة خبطوة وسار  ندريب اذلي رفقاءاإ  

أ خويت وأ خوايت....    

ىل من أ ن   ىل من مه ملجأ ي واذلين تذو قت معهم أ مجل اللحظات اإ  وينساإ

مهويم وينيف دراس يت وشارك  

أ صدقايئ.....   
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 الشكر والتقدير

ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َوَجَعَل لَ َوَّللاهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمهَهاِتُكْم ََل َتْعَلُموَن َشْيًئا قال تعالى ) ُكُم السه

.(78النحل ) َلَعلهُكْم َتْشُكُرون(  

ي في كل بعد شكر هللا عز وجل على منحه إياي الصبر والجلد لمتابعة هذا العمل، الذي كان مع

لئ ما ومخطواتي، أحمدك اللهم حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، ملئ السماوات، وملئ واْلرض، 

 بينهما.

اسة، وأتقدم فيسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر واَلمتنان لكل من أعانني في إتمام هذه الدر 

 بوافي شكري وعظيم امتناني الى أستاذي الفاضل

أبو يمن محمد شحادةر الدكتو   

م والمساندة في المشرف على هذه الدراسة، والذي تكرم علّي بوقته وجهده، فقدم لّي كل الدع

 إتمامه فجزاه هللا عني كل خير.

م  فضلهم بقراءة خالص شكري وتقديري للدكاترة اْلفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتبكما أتقدِّ

بداء مالحظاتهم القيِّمة عليها.  ومناقشة هذه الرسالة وا 
دةولكل كما وأشكر كل من أسهم وساعدني في إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع، أو المسان

لة المولى عز من تعاون وتسهيالت سائ أبدوهأصحاب الفضل في نجاح إتمام الدراسة الميدانية، لما 

 وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء.
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 في شركات اإلتصاالت األردنية أثر المشاركة في إتخاذ القرار على جودة العمل
 إعداد الطالب

 جمال علي الرياالت

 الدكتور إشراف
 محمد شحادةأبو يمن

 الملخص

بأبعاده التعرف على أثر المشاركة في اتخاذ القرار هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

القرار(  إصدارالمشاركة في و  المشاركة في اختيار البديل اْلفضلو  )المشاركة في تحديد المشكلة

على  الحالية الدراسة واعتمدتأورانج، أمنية( )في شركات اإلتصاَلت اْلردنية  على جودة العمل

تكون مجتمع الدراسة من جميع و المنهج الوصفي التحليلي، للتعامل مع البيانات وتصنيفها، 

 هم ومن مشرف عام، بمدير نائ/ ،تنفيذي قسم ،رئيس ادارية وحدة )مدير اإلداريين الموظفين

في شركات اَلتصاَلت الخلوية في اْلردن )أورانج، أمنية(  الوظيفي( ومن بمستواهم بمستواهم

عامل ( 353عينة الدراسة من ) تتكونأما عينة الدراسة ، ( عامل وعاملة602والبالغ عددهم )

العشوائية البسيطة واستخدمت اَلستبانه كاداه  من مجتمع الدراسة بالطريقة تم اختيارهم وعاملة

للدراسه واستخدم الباحث اَلساليب الوصفيه التحليليه واختبار اَلنحدار َلختبار الفرضيات 

 والوصول الى النتائج.

جود أثر ذو دَللة إحصائية للمشاركة في وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها 

شاركة في تحديد المشكلة، المشاركة في إختيار البديل اْلفضل، المشاركة اتخاذ القرار بأبعادها )الم

 في إصدار القرار( على جودة العمل بأبعادها )اْلداء، المطابقة، الصالحية، اَلستجابة(



 م
 

التعاون مع الموظفين لتخطي بعض الصعوبات وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة 

عمل. والمشاركة في التحري عن اْلسباب الرئيسية لظهور المشكلة عند تحديد مشكلة ما في نظام ال

 ومعرفة أعراضها، ووضع المعايير المناسبة لتقويم الحلول المطروحة بمعزل عن الضغوط.

الصالحيه،  اَلداء، المطابقة،العمل،  القرار، جودةاتخاذ  المشاركه، :الكلمات المفتاحيه

 .اَلستجابه
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Abstract 

This study aimed at identifying the impact of participation in decision-making 

(with its dimensions of participation in identifying the problem, participating in 

selecting the best alternative and participation in issuing the decision) on the quality of 

work in the Jordanian telecommunication companies (, Orange and Umniah) and their 

dimensions. The current study is based on the descriptive analytical approach for data 

collection and classification. The population of the study is composed of all 

administrative staff (director of an administrative unit, head of department, executive / 

deputy general manager, supervisor) and other staff with their career level in cellular 

telecommunications companies in Jordan, whose number was) 602) male and female 

staff member. The study sample consisted of (353) staff member (from Orange and 

Umniah), who were selected as a simple random sample. The questionnaire was used as 

a tool for study and the researcher used analytical descriptive methods and regression 

testing to test hypotheses and reach results. 

The study reached a number of results, the most important of which is the 

existence of a statistically significant effect of participation in decision making in its 

dimensions (participation in problem identification, participation in selecting the best 



 س
 

alternative, participation in issuing the decision) on the quality of work in its 

dimensions (performance, conformity, validity, and response). 

In light of these results, the study recommended the need to cooperate with 

employees to overcome some difficulties in identifying a problem in the work system, 

to participate in the investigation of the main causes of the emergence of the problem 

and recognizing the symptoms, and to develop appropriate criteria for the evaluation of 

solutions presented in isolation from pressure. 

Key words: Participation, Quality of work, Ecision-Making, Performance, Conformity, 

Validity, Response. 

 

                                                                                                       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


