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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الثقافة التنظيمية في المشاركة باتخاذ القرار .وقد اعتمدت
الدراسة نموذجا مؤلفا مف أربعة عناصر لمثقافة التنظيمية وىي :التعاوف ،االبتكار ،التماسؾ ،والفاعمية.

أما المشاركة في اتخاذ القرار فقد حددت بثالثة عناصر ىي :االعتقاد بفاعمية المشاركة ،إدراؾ اثر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة .وتضمنت الدراسة عرضا نظريا لما كتب عف مفيومي

الثقافة التنظيمية والمشاركة في اتخاذ القرار في األدبيات والدوريات العممية .كما جمعت البيانات
الالزمة لمدراسة عف طريؽ استبانو صممت ليذا الغرض ،مف عينة مكونة مف ( )147مف العامميف في

شركات تكنولوجيا المعمومات العاممة في المممكة األردنية الياشمية لعاـ ( )2008والذي أجريت فيو

الدراسة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة حددت مجموعة مف الفرضيات التي تـ اعتمادىا مف قبؿ الباحثيف
بعد مراجعة ما كتب في األدب اإلداري عف ىذا الموضوع .الختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ

معامؿ التبايف األحادي .توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أبرزىا:

 .1ارتف ػػاع ف ػػي مس ػػتو التطبي ػػؽ لعناص ػػر الثقاف ػػة التنظيمي ػػة وعناص ػػر المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار
شركات تكنولوجيا المعمومات األردنية.

 .2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لجميػػة عناصػػر المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار تعػػز لعناصػػر
الثقافة التنظيمية.

كما قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات ،وذلؾ في ضوء ما توصمت إليو مف نتائج ومف أبرزىػا،

إعادة النظر بتوزية السمطة عمى كافة المستويات اإلدارية مة ضػرورة التوسػة فػي عمميػة التفػويض .كمػا

ىناؾ ضرورة لالىتماـ بمقترحات العامميف وعدـ تجاىميا مف قبؿ المديريف لما لذلؾ مف آثار سمبية عمى

.دافعية العامميف ومساىمتيـ في اتخاذ القرار

Role of Organizational Culture in Enhancing Participation in Decision
Making to Cope with Current Challenges
Field Study of Jordanian Information Technology Firms
Abstract
The study aimed to investigate the role of organizational culture (OC) in
participation in decision making (PDM). The model used four identified
elements of (OC): collaboration, innovation, coherency, and effectiveness, and
for (PDM), three elements: belief in participation effectiveness, perception of
participation impact on manager‟s power, and participation commitment. The
study presented a review of literature focusing on (OC) and (PDM). Data was
collected by a questionnaire distributed among a sample of (147) employees at
information technology firms in Jordan in 2008. For testing the hypothesis,
ANOVA was used. The study revealed the following results:
1. High level of implementation of various elements of (OC) and (PDM).
2. Significant differences were found in all elements of (PDM) attributed
to elements of (OC).
The study provided a number of recommendations including delegation of
authority to all levels, more attention should be given to employees‟
suggestion by managers, because ignoring their suggestions would have
negative impact on employees‟ motivation and (PDM).
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المقدمة
أصػػبل التطػػور فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات مطمبػػا قوميػػا لجميػػة دوؿ العػػالـ ،حيػػث بػػدأت الحكومػػات

بتشػجية المنظمػات الحكوميػػة والخاصػة عمػى حػػد سػواء إدخػػاؿ التكنولوجيػا فػي جميػػة أنشػطتيا ،واف مػػف
أساس ػػيات اس ػػتخداـ تكنولوجي ػػا المعموم ػػات ى ػػي البرمجي ػػات ،والت ػػي ع ػػف طريقي ػػا تغ ػػادر ى ػػذه المنظم ػػات
األسػػاليب التقميديػػة فػػي إنجػػاز أنشػػطتيا ،واسػػتبداليا ب سػػاليب حديثػػة أكثػػر سػػرعة ودقػػة وسػػيولة .وكانػػت

الحكوم ػػة ف ػػي المممك ػػة األردني ػػة الياش ػػمية س ػػباقة ف ػػي تش ػػجية المنظم ػػات العامم ػػة فيي ػػا عم ػػى اس ػػتخداـ
البرمجيات بعمميا ،وىذا ما أد إلى ظيور العديد مػف الشػركات المتخصصػة فػي ىػذا المجػاؿ وىػي فػي
زيػ ػػادة مسػ ػػتمرة ،بعػ ػػد أف كانػ ػػت المنظمػ ػػات األردنيػ ػػة وبمختمػ ػػؼ النشػ ػػاطات تعتمػ ػػد فػ ػػي الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى

البرمجيػ ػػات مػ ػػف الشػ ػػركات األجنبيػ ػػة سػ ػػابقا .والػ ػػذي يالحػ ػػظ أف طبيعػ ػػة عمػ ػػؿ ىػ ػػذه الشػ ػػركات يتصػ ػػؼ
بالخصوصػػية مقارنػػة بالشػػركات العاممػػة فػػي القطاعػػات األخػػر  ،حيػػث أف التطػػور فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف
الصػػناعة يتصػػؼ بالسػػرعة ويمكػػف أف يقػػاؿ ب نػػو يتطػػور يوميػػا .ىػػذا مػػا جعػػؿ المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار
يعد مطمبا ضروريا بالنسبة لمعامميف في ىذا النوع مف الشركات.

مشكمة الدراسة

إف العامميف في شركات تكنولوجيا المعمومات يتميزوف بالتخصص والمينية العالية ،كما أنيػـ يعتمػدوف

عمى زمالئيـ في تطوير معارفيـ وما يمتمكونو مف خبرات مختمفة ،وكؿ مف يعمؿ في ىذه الشػركات لػو
ما يميزه عػف زمالئػو ،وىػذا مػا يسػمل لػو بػالحوار والمناقشػة وتبػادؿ األفكػار ووجيػات النظػر ،ممػا يػؤدي

إلى تسييؿ ميمة متخذ القرار في إيجاد حموؿ إبداعية بخصوص المشكالت التػي تواجػو ىػذه الشػركات.
وتشػػير األبحػػاث والد ارسػػات الحديثػػة إلػػى أىميػػة مشػػاركة العػػامميف فػػي صػػنة القػرار بصػػورة عامػػة ،ألنيػػا
تعزز الشعور باالنتماء لممنظمة وحياة عمؿ إيجابية .كمػا ثبػت بػاف المشػاركة تػؤدي إلػى إنتاجيػة أعمػى،

وتقميص الدوراف الوظيفي ومزيد مف الرضا الوظيفي [ .]1لذا تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مػد

اإليماف بالمشاركة وااللتزاـ بتطبيقيػا مػف قبػؿ إدارة تمػؾ الشػركات وتمكػيف العػامميف والسػماح ليػـ بتفجيػر

طاقاتيـ اإلبداعية سعيا لتحقيؽ بعض المزايا التنافسية.

أهمية وأهداف الدراسة

ت تى أىمية البحث في موضوع المشاركة في اتخاذ القرار في قطاع شركات تكنولوجيا المعمومات،

بسبب طبيعة النشاط الذي تقوـ بو ىذه الشركات ،والذي يعتمد وبدرجة كبيرة عمى المناقشة والحوار

وتبادؿ وجيات النظر ،فضال عف التطور السرية في ىذا النوع مف الصناعة ،والذي يزيد مف أىمية
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المشاركة في اتخاذ القرار وذلؾ لعدـ امتالؾ المعرفة الكاممة في ىذا المجاؿ مف قبؿ جية واحدة.
وكثي ار ما تصطدـ الرغبة بالمشاركة في اتخاذ القرار بالثقافة التنظيمية لمشركة ،والمتمثمة في مد

التعاوف والتماسؾ بيف العامميف مف جية ،وبيف العامميف واإلدارة مف جية أخر  ،وبمد

دعـ وتشجية

األفكار اإلبداعية وتحويميا إلى ابتكارات عمى ارض الواقة لتتمكف ىذه الشركات مف تحقيؽ أعمى

مستويات الفاعمية .لذا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى طبيعة ت ثير الثقافة التنظيمية المبنية
عمى التعاوف والتماسؾ واالبتكارية والفاعمية في مشاركة العامميف في اتخاذ القرار في شركات تكنولوجيا

المعمومات العاممة في األردف .لذا فاف النتائج التي ستخرج بيا ىذه الدراسة يمكف االستفادة منيا
كمؤشرات لعمؿ اإلدارات في ىذه الشركات ،باإلضافة إلى بياف مد ت ثير الثقافة التنظيمية في مستو

المشاركة باتخاذ القرار .وفي إطار مشكمة الدراسة وأىميتيا يمكف تحديد أىدافيا في اآلتي:

 .1التعرؼ عمى طبيعة الثقافة التنظيمية ومستويات توافر عناصرىا المعتمدة في ىذه الدراسة
وىي :التعاوف ،االبتكار ،التماسؾ ،والفاعمية في شركات صناعة تكنولوجيا المعمومات األردنية.

 .2التعرؼ عمى مستو مشاركة العامميف في عممية اتخاذ القرار.

 .3التعرؼ عمى مد ت ثير الثقافة التنظيمية وعناصرىا في المشاركة في اتخاذ القرار وعناصرىا.

 .4تقديـ بعض التوصيات وآليات تطبيقيا بخصوص الثقافة التنظيمية بيدؼ تعزيز مشاركة
العامميف في اتخاذ القرار في الشركات قيد الدراسة.

اإلطار النظري

الثقافة التنظيمية
تعتبر الثقافة التنظيمية مف الخصائص المميزة لممنظمة وليس لألفراد [ .]2وتشػير ثقافػة المنظمػة إلػى

ذلؾ الييكؿ المعمؽ ،الذي يكتسب أصولو مف القيـ والمعتقػدات واالفت ارضػات التػي يحمميػا األفػراد داخػؿ
المنظمة .واستنادا إلى التعػاريؼ الػواردة فػي الد ارسػات السػابقة لمثقافػة التنظيميػة فيعرفيػا ( Chuang et
 )al,. 2004عمػى أنيػػا ونمػػوذج لمقػيـ المشػػتركة التػػي توضػل كيفيػػة السػػيطرة عمػى االتجاىػػات والسػػموؾ،
والت سػيس لمػا ىػو ميػـ ألفػراد المنظمػةو .فػػالقيـ المشػتركة تعتبػر أساسػيا لقيػاـ المنظمػة بوظائفيػا ،لكونيػػا

ىي التي تحافظ عمى المنظمة كوحدة مترابطة ،وتعطييػا ىويتيػا التػي تميزىػا عػف غيرىػا مػف المنظمػات

األخػر [ .]3كمػا يعرفيػا ( )Park et al, 2004عمػى أنيػا وتقاسػـ االفت ارضػات األساسػية التػي تعممتيػا
المنظمػػة أثنػػاء تعامميػػا مػػة البيئػػة وحػػؿ المشػػكالت لمتكيػػؼ الخػػارجي والتكامػػؿ الػػداخميو .ويتعمػػؽ التكيػػؼ

الخػارجي بممكانيػػة المنظمػػة االسػػتجابة لمتغيػرات البيئيػػة واإليفػػاء بمتطمباتيػػا ،أمػا التكامػػؿ الػػداخمي فيشػػير
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إلػػى تحقيػػؽ االنسػػجاـ والتوافػػؽ بػػيف مختمػػؼ اإلفػراد والجماعػػات ذات التخصصػػات والمسػػتويات المختمفػػة

داخػػؿ المنظمػػة .وبيػػذا تعتبػػر الثقافػػة التنظيميػػة وسػػيمة لضػػبط العػػامميف الجػػدد وتعمػػيميـ عمػى كيفيػػة حػػؿ
مشكالتيـ [ .]4فيمػا يػر ( )Wilson, 2001بػاف الثقافػة التنظيميػة تشػير إلػى وتقاسػـ القػيـ والمعتقػدات
واالفتراضات والممارسات العممية والتي تشكؿ دليال التجاىات األفراد والسموؾ داخػؿ المنظمػةو [ .]5أمػا

( )Alvesson, 2002فيعتقػػد بػػاف الثقافػػة التنظيميػػة ىػػي عبػػارة عػف ونمػػوذج لمرمػػوز والمعتقػػدات والقػػيـ
واالفتراضات التي تساعد أفراد التنظيـ عمى تبرير خبراتيـ وتوقعاتيـ ،كما تساعدىـ فػي المحافظػة عمػى

عضويتيـ في القسـ الذي ينتموف لو وفػي منظمػاتيـو [ .]6وىػذا يعكػس اإلجمػاع العػاـ بالنسػبة لمبػاحثيف
بخصػػوص الثقافػػة التنظيميػػة ،والػػذيف يتفقػوف عمػػى أف مفيػػوـ الثقافػػة التنظيميػػة يتصػػؼ بػػالغنى والفعاليػػة

والتعقيد [.]7

تتطور الثقافة التنظيمية وتظير لموجود بشكؿ مختمؼ في المنظمات المختمفة ،وال يمكػف ألحػد القػوؿ

باف أحد ىػذه الثقافػات ىػو األفضػؿ مػف األنػواع األخػر  ،وذلػؾ الف لكػؿ ثقافػة سػماتيا التػي تميزىػا عػف

ال ثقافات األخر  .ويعني ذلؾ عدـ وجود ثقافة مثالية ولكف يمكف القوؿ باف ىناؾ ثقافة جيدة .كما يعني
عػػدـ وجػػود وصػػفة عامػػة إلدارة الثقافػػة ألي منظمػػة رغػػـ وجػػود مػػداخؿ محػػددة .وتشػػير إدارة الثقافػػة إلػػى

تعزيػػز ثقافػػة المنظمػػة أو تغييػػر الثقافػػة المنتيػػي مفعوليػػا .ويسػػتنتج مػػف ذلػػؾ أف إدارة الثقافػػة عبػػارة عػػف

مسالة تحميؿ وتشخيص يتـ متابعتيا مف قبؿ المػديريف عػف طريػؽ سمسػمة مػف التػدخالت المناسػبة .ويػتـ
تطػوير الثقافػػة التنظيميػػة بمػػرور الوقػػت وعػػادة مػػا تكػوف جػػذورىا عميقػػة ،كمػػا توصػػؼ بصػػعوبة تغييرىػػا.

وعنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي المنظمػػة أو أف دعػػـ الثقافػػة يكػػوف ض ػعيفا يمثػػؿ ذلػػؾ فرصػػة إلمكانيػػة
تغييرىػػا ،إذ لػػيس مػػف السػػيؿ تغييػػر اتجاىػػات األف ػراد ومػػا يحممػػوه مػػف أفكػػار لفت ػرات طويمػػة ،وليػػذا فػػاف
لمثقافػػة التنظيميػػة تاريخيػػا وىيكميػػا وقػػدرتيا عمػػى البقػػاء دوف تغييػػر ألطػػوؿ وقػػت رغػػـ مجػػيء وذىػػاب

العػػامميف [ .]8ويعتقػػد ( )Riad, 2007ب نػػو لػػيس مػػف الس ػيؿ تعػػديؿ الثقافػػة ،وأف فعاليتيػػا القويػػة تبػػدو
عنػدما يكػػوف ىنػػاؾ نوعػػاف مسػتقالف مػػف الثقافػػة فػػي تمػاس مغمػػؽ مػػة بعضػػيما ،ويحصػؿ ذلػػؾ فػػي حالػػة

اندماج منظمتاف مة بعضيما [.]9
أهمية الثقافة التنظيمية

ت تى أىمية الثقافة في كونيا أسموب لتفاعؿ العامميف لتحسػيف األداء التنظيمػي ومػف ثػـ التػ ثير فػي

اتخاذ جمية القػ اررات .إف مػا ىػو موجػود داخػؿ الثقافػة ىػي القػيـ األساسػية والتػي تسػيطر عمػى معتقػدات
العامميف في المواقؼ الصعبة والتػي تحتػاج مػنيـ إلػى التحػدي .وتممػي ىػذه القػيـ سياسػة حػؿ المشػكالت
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في الحاالت االعتيادية ،وكذلؾ االقتػراب مػف ذلػؾ فػي الحػاالت غيػر االعتياديػة [ .]10إضػافة إلػى ذلػؾ

فالثقافػة التنظيميػػة تمثػػؿ القػػدرة عمػػى تكامػػؿ األنشػػطة اليوميػػة لمعػػامميف لبمػػوغ األىػػداؼ المحػػددة ليػػـ ،كمػػا
تساعد المنظمة عمى التكيؼ بشكؿ جيد مة البيئة الخارجيػة واالسػتجابة لمتغيػرات السػريعة التػي تتعػرض

ليا [.]11

يعتبػر مصػطمل الثقافػة كغػراء لمتماسػؾ  Culture as Cohesive glueمػف المسػميات المتداولػة

لمثقافة التنظيمية [ .]12وتؤكد وجية النظر ىذه عمى تقاسـ القيـ والمعتقدات والمعايير مة التركيز عمػى
تحمي ػػؿ وتقاس ػػـ المظ ػػاىر الثقافي ػػة .إف ك ػػؿ ثقاف ػػة تنظيمي ػػة تنف ػػرد ف ػػي س ػػمات جوىري ػػة مقارن ػػة بثقاف ػػات

المنظمػات األخػػر  .ويمكػػف أف تكػػوف الثقافػػة العامػػؿ الحاسػػـ لمنجػػاح فػػي تنفيػػذ إسػػتراتيجية التشػػغيؿ ،كمػػا
أنيا تمعب دو ار ىاما في تحديد نجاح أو فشؿ المديريف [ .]13وفي أضيؽ المستويات فقد وجػد البػاحثوف
بػػاف ىنػػاؾ عالقػػة معنويػػة بػػيف طبيعػػة الثقافػػة السػػائدة والعديػػد مػػف المخرجػػات كػػااللت ازـ بالعمػػؿ ودوراف

العمػػؿ [ .]14تعتبػػر الثقافػػة التنظيميػػة أحػػد الوسػػائؿ الكامنػػة والقويػػة فػػي تمكػػيف المػػديريف فػػي اسػػتخداميا
لتحقيػػؽ أى ػػدافيـ .وق ػػد أوج ػػد الن ػػاس م ػػا يس ػػمى بالثقاف ػػات والت ػػي يمك ػػف أف يك ػػوف لي ػػا التػ ػ ثير الق ػػوي ف ػػي

الجػػانبيف اإليجػػابي والسػػمبي عمػػى اتخػػاذ اإلدارة لق ارراتيػػا ومبادراتيػػا .لػػذا يجػػب عمػػى المػػديريف فيػػـ ثقافػػة
منظماتيـ وأخذىا بالحسباف والتروي في أنشػطتيـ اليوميػة واإلسػتراتيجية .إضػافة إلػى ذلػؾ فػاف المػديريف

الذيف يفيموف ثقافة منظماتيـ يمكنيـ العمؿ عمى تغييرىا إذا كاف ذلؾ ضروريا [.]15

أف ما يميز االىتماـ بثقافة المنظمة ىػو الت كيػد عمػى أف الثقافػة التنظيميػة القويػة ىػي التػي تقػود إلػى

األداء الجيػػد لػػةدارة العميػػا [ .]16كمػػا يعتقػػد الكثيػػر مػػف األكػػاديمييف والمػػديريف فػػي المجػػاؿ العممػػي بػػاف
أداء المنظمػة يعتمػد عمػى مػد االتسػاع فػي تقاسػـ القػيـ الثقافيػة القويػة [ .]17أف الػرأي الػذي يقػوؿ بػػاف

الثقافػػة التنظيميػػة تػرتبط بػػاألداء ي ػ تي مػػف مالحظػػة أف دور الثقافػػة يمكػػف أف يكػػوف بمثابػػة المولػػد لممي ػزة
التنافسية [ .]18وىناؾ مف ير باف الطريقة التي تتكوف فييا الثقافة التنظيمية يتـ فييا تعريؼ وتوضيل
حدود الميزة التنافسية لممنظمة .حيث يتـ تحديد األسموب الذي يسيؿ تفاعػؿ العػامميف ،كمػا يحػدد مجػاؿ
تبادؿ المعمومات ومستويات الحصوؿ عمييا .وبالمقابؿ فاف التقاسـ القوي والواسة لمقيـ يمكف اإلدارة مف

التنبػػؤ بػػردود أفعػػاؿ األف ػراد لمخيػػار االسػػتراتيجي ،ممػػا يقمػػؿ مػػف النتػػائج غيػػر المرغػػوب فييػػا [ .]19كمػػا

يعتقد الكتاب بػاف الميػزة التنافسػية القابمػة لالسػتمرار تػ تى مػف اإلبػداع والكفػاءة التنظيميػة والمتػاف ترفعػاف

مع ػػا م ػػف منزل ػػة المنظم ػػة ،وابتعادى ػػا ع ػػف المحاك ػػاة الكامم ػػة لممنافس ػػيف .ل ػػذا ف ػػاف الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ذات
النوعيػػة الفريػػدة لممنظمػػة تجعػػؿ منيػػا مػػوردا كامنػػا وقويػػا لتوليػػد التميػػز مقارنػػة بالمنافسػػيف .وعمػػى ىػػذا
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األسػػاس فػػاف العديػػد مػػف الكتػػاب ينصػػل المنظمػػات السػػتغالؿ المي ػزة المركبػػة والتػػي يمكػػف أف تقػػدـ عػػف
طريؽ الثقافة بدال مف التركيز عمى الجوانب الممموسة لممنظمة [.]20

أنواع وأبعاد الثقافة التنظيمية

لكػػؿ فػػرد خصػػائص معينػػة وكػػذلؾ لػػو أسػػموب سػػموكي خػػاص ،وىكػػذا بالنسػػبة لمنظمػػات األعمػػاؿ

المختمفة التي ليا ثقافتيا الموروثة والخاصة بيا والتي تؤثر في عممياتيا [ .]21وأف لكػؿ منظمػة ثقافتيػا

الفريػػدة والتػػي تعمػػؿ عمػػى تطويرىػػا خػػالؿ الوقػػت ،والتػػي تعكػػس ىويتيػػا .ويػػذكر ( & McDermott
2001

 )O'Dell,نوع ػ ػػاف لمثقاف ػ ػػة التنظيمي ػ ػػة وىم ػ ػػا :ظاىري ػ ػػة  ،Visibleوغي ػ ػػر ظاىري ػ ػػة (خفي ػ ػػة)

 ،Invisibleوتتمث ػػؿ الثقاف ػػة الظاىري ػػة ف ػػي البن ػػاء الخ ػػارجي ،ك ػػالمالبس ،األنم ػػاط الس ػػموكية ،األنظم ػػة،
الحكايات ،األساطير ،المغة ،والطقوس .أما الثقافة غير الظاىريػة فتتمثػؿ فػي القػيـ المشػتركة ،المعػايير،

ووالء وافتراضات العامميف في منظمة األعماؿ [ .]22فيما يػر ( )Abdul Rashid et al, 2004بػاف

لمثقافة التنظيمية بعػديف ىمػا :البعػد االجتمػاعي  ،Sociabilityوالبعػد التضػامني  ،Solidarityويشػير
البعػد االجتمػاعي إلػػى العالقػة الوديػة بػػيف األفػراد داخػؿ المنظمػػة ،ويقػيـ ىػذا البعػػد عػف طريػؽ المقاصػػد،
ويعتبر مستقال بت ثيره في أداء المنظمة ،مف خالؿ تقاسـ الود واألفكار واالتجاىات واالىتمامػات والقػيـ.
أما البعد التضامني فيشير إلى إمكانية مشاركة األفراد في تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة وفاعمية أفضؿ

واكب ػػر .ويعتب ػػر التض ػػامف مفض ػػال لكون ػػو يعم ػػؿ عم ػػى تولي ػػد األفك ػػار الفردي ػػة فػ ػي القػ ػرار لص ػػالل رس ػػالة

المنظمة وأىدافيا ،وسرعة في االسػتجابة لمتغيػرات فػي البيئػة وعػدـ الرغبػة فػي القبػوؿ بػاألداء الضػعيؼ.
في ىذا النوع مف الثقافػة يكػوف ىنػاؾ تفيػـ ألدوار العمػؿ ،واف كػؿ فػرد يعمػؿ مػف اجػؿ صػالل المنظمػة،
ويمتزـ بالمعايير المرتفعة ،واألفراد في المنظمة التي يكػوف التضػامف فييػا مرتفعػا غالبػا مػا يثػؽ العػامميف

ببعضػػيـ ويتعػػامموف كػ فراد العائمػػة الواحػػدة [ .]23وفػػي ىػػذا الصػػدد يػػذكر ( )Daft, 2001أربعػػة أنػواع
لمثقافػػة التنظيميػػة ىػػي :ثقافػػة التكيػػؼ  ،Adaptability Cultureوالتػػي تركػػز عمػػى البيئػػة الخارجيػػة،
حيث تحػاوؿ المنظمػة التغييػر لمقابمػة احتياجػات الزبػائف ،وفييػا تقػوـ المنظمػة بػالتغيير الفعمػي ،كمػا يػتـ

فييػػا مكاف ػ ة االبتكػػار والمخػػاطرة .ثقافػػة الرسػػالة  ،Mission Cultureوتعطػػي فييػػا المنظمػػة األىميػػة
األساسية لوضوح الرؤيا ألغراضيا ،ويكوف التركيز عمػى جػزء محػدد مػف الزبػائف ضػمف البيئػة الخارجيػة

دوف الحاجة إلى التغير السرية .ثقافة القبيمة  ،Clan Cultureيركز ىػذا النػوع مػف الثقافػة أساسػا عمػى
مػػد انيمػػاؾ ومشػػاركة أف ػراد التنظػػيـ ،وعمػػى السػػرعة فػػي إج ػراء التغي ػرات المتوقػػة حصػػوليا فػػي البيئػػة
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الخارجيػة .الثقافػة البيروقراطيػة  ،Bureaucratic Cultureويكػوف فييػا التركيػز عمػى تماسػؾ واسػتقرار
البيئة الداخمية ،حيث يكوف ىناؾ مستو مرتفة مف التماسؾ واالمتثاؿ والتعاوف بيف األف ارد [.]24

أف التراث األدبي عف الثقافة التنظيمية متنوع وغني .واف الكثير مف جانب الغنى ىذا موجود في ما

يدعيػػو البػػاحثوف بػػاف الثقافػػة التنظيميػػة مرتبطػػة بػػاألداء التنظيمػػي .واسػػتنادا إلػػى الد ارسػػات السػػابقة التػػي

أشػػارت إلػػى ىػػذه القضػػية يالحػػظ أف كػػؿ باحػػث عمػػؿ عمػػى تطػػوير نمػػوذج صػريل أو ضػػمني خػػاص بػػو
لمثقافة التنظيمية ،والذي ال يتجاوز تعريػؼ األفكػار الرئيسػة فحسػب ،وانمػا اعتمػاد ىػذه النمػاذج كمػداخؿ

لدراسة ىذه الظاىرة .وأف الصعوبات في تفسير معنى ومحتويات الثقافة التنظيمية ىػي التػي تعمػؿ عمػى
الحد مف إمكانية الباحثيف في تعميـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،كما أنيا ىي التي تػؤدي إلػى اختيػار
األس ػػموب الكم ػػي أو الن ػػوعي أو كمييم ػػا ف ػػي د ارس ػػة الثقاف ػػة التنظيمي ػػة .وخ ػػالؿ العق ػػديف الماض ػػييف ك ػػاف

البػاحثوف الميتمػػوف بد ارسػة الثقافػػة التنظيميػػة منشػغميف فػػي مناقشػات مستفيضػػة حػػوؿ طػرؽ البحػػث التػػي
يمكػػف تبنييػػا فػػي ىػػذا الموضػػوع .ويقػػة مفيػػوـ الثقافػػة التنظيميػػة ضػػمف مجػػاؿ السػػموؾ التنظيمػػي ،والػػذي

يوص ػػؼ باس ػػتخدامو لمم ػػدخؿ الن ػػوعي ف ػػي البح ػػث ،حي ػػث يتن ػػاوؿ الب ػػاحثوف د ارس ػػة الرم ػػوز واألحاس ػػيس
والمشػػاركة فػػي الممكيػػة ،وعميػػو اسػػتخدـ البػػاحثوف الطريقػػة النوعيػػة فػػي قيػػاس الثقافػػة التنظيميػػة .وقػػد تػػـ
تطػػوير العديػػد مػػف المقػػاييس فػػي ىػػذا المجػػاؿ .فبػػالرغـ مػػف أف تصػػور البػػاحثيف لمثقافػػة التنظيميػػة كػػاف

متشابيا لكف تقييميـ ليا كاف مختمفا وبشكؿ كبير في العديد مف الجوانب [.]25

المشاركة في اتخاذ القرار

يمكف تعريؼ المشاركة في اتخاذ القرار عمى أنيا واالشتراؾ أو عمى األقػؿ تقاسػـ التػ ثير فػي اتخػاذ

القػرار بػػيف المػػدير ومرءوسػػيوو [ .]26ويشػػير ىػػذا التعريػػؼ إلػػى الدرجػػة التػػي يرغػػب فييػػا المػػدير لمسػػماح
بمشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار .وتعنػػي المشػػاركة انيمػػاؾ  Involvementاألف ػراد ذىنيػػا
وعاطفيا في العمؿ بما يشجعيـ عمى المساىمة في أىداؼ الجماعة ومشػاركتيـ بالمسػؤولية عنيػا ،وىػذا
يعنػػي أف المشػػاركة تتضػػمف االنغمػػاس والمسػػاىمة والمسػػؤولية [ .]27وتعػػرؼ المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار
أيضا عمى أنيا عبارة عف وتقاسـ اتخاذ القرار مة اآلخريف لتحقيػؽ األىػداؼ التنظيميػةو [ .]28مػف جيػة

أخر ير ( )Ryan, 1999باف المشاركة في اتخاذ القرار ىي منل الفرصة لممرؤوسيف في الت ثير فػي
الق ػرار ،وتتضػػمف جػػانبيف :مشػػاركة محػػدودة بالييكػػؿ التنظيمػػي (التمثيػػؿ فػػي المجػػاف ،تصػػميـ المنظمػػة
واألدوار) ،ومشاركة في العمميات (أسموب اإلدارة ،الثقافة ،والتفاعؿ) [ .]29وىكذا فيي تشتمؿ عمى كؿ

مف المشاركة واالنيماؾ ،كذلؾ اعتبػار المشػاركة مسػالة متصػمة بتقاسػـ القػوة ووجيػات النظػر فػي تحديػد
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السياسػػات الفرعيػػة .وتمػػنل اليياكػػؿ الرسػػمية والتش ػريعات الفػػرص عمػػى خمفيػػة مػػنل األذف بالمشػػاركة فػػي

اتخ ػػاذ القػ ػرار وجع ػػؿ ذل ػػؾ مطمب ػػا ش ػػرعيا لبي ػػاف الػ ػرأي .ولمعممي ػػة االجتماعي ػػة األث ػػر الحاس ػػـ ف ػػي عممي ػػة
المشاركة الحقيقية .وتشير العممية االجتماعية إلى التفاعؿ بيف األفراد والجماعات والتركيز عمى النوعية

باإلضافة إلى مد أو تركيبة ىذا التفاعؿ .ويشير (العامري والغالبي )2007 ،إلى أف التحػديات الكثيػرة

التي تواجييا المنظمات في العصر الحاضر بسبب زيادة تعقيد بيئة األعماؿ وكثرة المتغيرات التي تؤثر
في عممية اتخاذ القرار قد أدت إلػى زيػادة الحاجػة لمشػاركة المرؤوسػيف فػي تمػؾ العمميػة ،وذلػؾ لتمكيػنيـ

مف الفيـ الجيد وزيادة حماسيـ والتزاميـ في تنفيذ ىذه الق اررات [.]30

ت ػ تى عمميػػة اتخػػاذ ق ػرار عػػالي النوعي ػة فػػي مقدمػػة االىتمامػػات ألي منظمػػة ،وتعتمػػد أىميػػة ىػػذه

العمميػػة عمػػى كيفيػػة عمػػؿ المػػديريف خػػالؿ عمميػػة اتخػػاذ القػرار .ويمكػػف لممػػديريف مػػف اسػػتخداـ المشػػاركة
لمحصوؿ عمى نوعية عالية مف الق اررات مف خالؿ تحقيؽ تعاوف المرؤوسيف باإلضافة إلى التزاميـ بيذه

القػ اررات [ .]31تتضػػمف عمميػػة اتخػػاذ القػرار مسػػالتيف أساسػػيتيف ،تتعمػػؽ األولػػى بػػاألطراؼ المشػػاركة فػػي
عمميػػة اتخػػاذ القػرار ،وىػػؿ أف قػرار المرؤوسػػيف رسػػمي أـ غيػػر رسػػميذ أو أف القػرار اتخػػذ بشػػكؿ متصػػؿ
مة المرؤوسيفذ وىؿ أف مشاركة المرؤوسيف كانت بشكؿ أفراد أو جماعػاتذ أمػا المسػالة الثانيػة فتتعمػؽ

بالدرجة التػي يمكػف لممرؤوسػيف التػ ثير فييػا عمػى القػرار [ .]32ىاتػاف القضػيتاف ترتبطػاف بنوعيػة وحجػـ
المشاركة في اتخاذ القرار ،والتي تؤمف بيا نظرية العالقات اإلنسانية ،والتي تخػص المشػاركة فػي اتخػاذ

القرار .كما وتتفؽ مة نظرية الموارد البشرية لممشاركة في اتخاذ القػرار .وىنػاؾ مػف يؤكػد عمػى أف درجػة
االرتباط بنظرية العالقات اإلنسانية لممشاركة في اتخاذ القرار يدؿ ضمنا عمى أف المشاركة في القػ اررات

ذات العالقػػة بالقضػػايا التنظيميػػة الروتينيػػة يزيػػد مػػف رضػػا العػػامميف وتعػػاونيـ [ .]33وميمػػا يكػػف شػػكؿ
المشاركة المختارة ،وكـ ىي درجة ت ثير المرؤوسيف في القرار ،فاف المػديريف يمعبػوف الػدور األسػاس فػي
تحديد الدرجة الحقيقية النيماؾ المرؤوسيف في عممية اتخاذ القرار.

مداخل المشاركة في اتخاذ القرار

ىناؾ العديد مف المػداخؿ لتقيػيـ وتنفيػذ المشػاركة فػي اتخػاذ القػرار .فمػنيـ مػف يحػددىا بثالثػة أبعػاد

وىي .1 :الت ثير الرسمي مقابػؿ التػ ثير غيػر الرسػمي .2 .التػ ثير المباشػر مقابػؿ التػ ثير غيػر المباشػر.
 .3درجة الت ثير [ .]34وىناؾ مف يقيـ المشاركة في اتخاذ القرار عمى أسػاس المسػتو  ،مػف حيػث كثػرة
أو قمػػة المشػػاركة .فػػي حػػيف ىنػػاؾ مػػف يقػػيـ المشػػاركة عمػػى أسػػاس االسػػتخداـ والتعػػاوف اإلش ػرافي لحػػؿ

المشكالت وتكامؿ عممية اتخاذ القرار [ .]35أما احدث أنواع التقيػيـ ىػو المقتػرح مػف قبػؿ ( & Black
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 )Gregresen, 1997والمذاف يقترحاف نموذجػا مركبػا ومتعػدد األبعػاد لممشػاركة فػي اتخػاذ القػرار مكػوف

م ػػف س ػػتة أبع ػػاد ى ػػي :المعقوليػػػة  ،Rationaleالش ػػكؿ  ،Formالييك ػػؿ  ،Structureموض ػػوع الق ػ ػرار
 ،Decision Issueالمستو  ،Levelومد المشاركة في العمميات Range of Participation in
 .]36[ the Processesكمػػا يشػير (العػػامري والغػػالبي )2007 ،إلػى إمكانيػػة المػػدير مػف تحديػػد مقػػدار

مشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار واتخػػاذه بعػػد د ارسػػة مػػا يمػػي .1 :مػػد أىميػػة الق ػرار.2 ،
االلت ػزاـ بالتنفيػػذ عنػػد المشػػاركة فػػي الق ػرار .3 ،خب ػرة المػػدير .4 ،دعػػـ المرؤوسػػيف لألىػػداؼ التػػي يسػػعى

القرار لتحقيقيا .5 ،خبرة المرؤوسيف .6 ،خبرة فريؽ العمؿ وكفاءتو [.]37

الدراسات السابقة

د ارسػػة ( )Shadur et al., 1999والتػػي أشػػارت نتائجيػػا إلػػى أف رضػػا ودافعيػػة العػػامميف تػػزداد

بمشػػاركتيـ فػػي اتخػػاذ الق ػرار .واف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار تزيػػد مػػف فاعميػػة االتصػػاؿ وتعزيػػز العمػػؿ

بروح الفريؽ ،مما يؤدي إلى زيادة انيماؾ العامميف في عممية اتخاذ القرار [.]38

أما نتائج دراسة ( )Drehmer et al., 2000فتؤكد عمى ضرورة توافؽ مستو المشاركة في اتخػاذ

القرار مة معارؼ المرؤوسيف وخبراتيـ والظروؼ البيئيػة المحيطػة بيػـ ،وذلػؾ لضػماف المشػاركة الفاعمػة
دوف تعريض المنظمة لممخاطر ،وىذا ما يسمى بدور ومستو انيماؾ الغير [.]39

أما دراسة ( (Berson, 2001فقد توصؿ فييا الباحث إلى أف قػيـ المػدير يمكػف أف تػؤثر فػي التػزاـ

إفػراد الجماعػػة بػػالقرار الػػذي يػػتـ اتخػػاذه ،وتتعمػػؽ قػػيـ المػػدير بمػػد الثقػػة واالسػػتعداد لمسػػماح لممرؤوسػػيف
بالمشػػاركة ف ػػي عممي ػػة اتخ ػػاذ الق ػرار ،فالثق ػػة ب ػػيف اإلدارة والع ػػامميف تعتبػػر جوىري ػػة لممش ػػاركة وفاعميتي ػػا،
ولتحقيؽ أفضؿ مشاركة لمعامميف فاف الثقة تعتبر أوؿ الشروط التي يجػب توافرىػا وذلػؾ عػف طريػؽ قيػاـ

المديريف بمرساؿ رسالة واضحة لمعامميف ب نيـ مف الموثوؽ فييـ وبقيمة مشاركتيـ [.]40

وفي دراسة قاـ بيا ( (Thomas et al., 2001أشاروا فييا إلى أف استعداد المديروف لترويج ثقافة

المشػػاركة يػرتبط بمػػد ثقػػتيـ بمرءوسػػييـ .كمػػا أوضػػحت د ارسػػتيـ بػػاف أكثػػر المرؤوسػػيف رضػػا ىػػـ الػػذيف
يتمتعػػوف بدرجػػة عاليػػة مػػف الثقػػة واألمانػػة برؤسػػائيـ وبدرجػػة عاليػػة مػػف المشػػاركة وتشػػجيعيا مػػف قبػػؿ

مشرفييـ .وتدؿ ىذه النتائج عمى وجػود صػمة بػيف الثقػة والرغبػة فػي الػدعوة لممشػاركة .واف افتػراض ىػذه
اإلمكاني ػػة يجع ػػؿ عم ػػؿ الم ػػديريف م ػػة المرؤوس ػػيف كافي ػػا لمش ػػعور بج ػػدارتيـ بالثق ػػة والمش ػػاركة اإليجابي ػػة
وترسػػيع عمميػػة التمكػػيف  Empowermentوبػػدوف أي إسػػاءة لممػػديريف .فالمػػديروف يحتػػاجوف لمثقػػة فػػي
أىمية والتزاـ المرؤوسيف عند دعوتيـ لممشاركة في عممية اتخاذ القرار [.]41
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أمػػا ( )Adler, 2001فيعتقػػد بػػاف المػديريف يمكػػف أف يزيػػدوا مػػف ثقػػتيـ واعتمػػادىـ عمػػى المرؤوسػػيف

وذل ػػؾ باالس ػػتناد إل ػػى نوعي ػػة خصائص ػػيـ الس ػػموكية الحالي ػػة ،واف احتمالي ػػة دع ػػوة الم ػػديريف لمرؤوس ػػييـ
لممش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار ت ػػزداد إذا ك ػػاف الم ػػديروف واثق ػػيف م ػػف االعتم ػػاد عم ػػييـ ،وت ػػزداد ى ػػذه الثق ػػة
باالعتماد عمى األداء السابؽ والحالي لممرؤوسيف ،الف المديريف سيالحظوف باف أداء العامميف يتفؽ مػة

مشاركتيـ في عممية اتخاذ القرار كممارسة مستمرة [.]42

أمػػا ( )Bogler & Somech, 2005فتوصػػال فػػي دارسػػتيما إلػػى أف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار

تعم ػػؿ عم ػػى تعزي ػػز ال ػػوعي بالعدال ػػة والثق ػػة ب ػػيف الع ػػامميف ف ػػي المنظم ػػة ،ألني ػػا تمك ػػنيـ م ػػف ال ػػدفاع ع ػػف
مصالحيـ الخاصة ،كما تمكػنيـ مػف الحصػوؿ عمػى المعمومػات عػف القػ اررات التػي تخػص الموضػوعات

السرية ،وىذا اإلحساس بالعدالة سيزيد مف رغبة العامميف والتزاميـ بالعمػؿ ،كمػا يمكػنيـ مػف فيػـ كػؿ مػا

يخػػص عمميػػـ مػػف تحػػديات بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف المػػديريف والمسػػئوليف عػػف وضػػة السياسػػات .وتتضػػمف
المشػاركة تػوفير أفضػؿ المعمومػات التخػاذ القػرار وتسػييؿ قيػاـ العػامميف بمعمػاليـ بنجػاح .فالعامػؿ الػذي
ينظػػر إلػػى المنظمػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا باىتمػػاـ سػػوؼ ال تػػزداد خبرتػػو ورضػػاه عػػف عممػػو فقػػط ،بػػؿ أيضػػا

سيعود ذلؾ عميو باالستحساف االستعداد الكبير لاللتزاـ [.]43

وتػػر ( )Szabo, 2006فػػي د ارسػػتيا بػػاف تمكػػيف المرؤوسػػيف واعطػػائيـ دور محػػدد لممشػػاركة فػػي

اتخاذ القرار يخفؼ وبشكؿ معقوؿ مف الكثير مف المشكالت التػي يمكػف أف تحصػؿ .حيػث يمكػنيـ ذلػؾ
وبشكؿ متكػرر مػف الحصػوؿ عمػى المعمومػات التػي يمتمكيػا الرؤسػاء ،كمػا يمكػف الجماعػة مػف اإلجمػاع

عمى القرار المتخذ خاصة إذا كانت المشاركة تمثؿ فرصة لمتفاىـ واعطاء اآلخر ما يستحؽ مف التقػدير
[.]44

أما ( )Scott-Ladd et al., 2006فيحذراف فػي د ارسػتيـ مػف أف رضػا العػامميف عػف المشػاركة فػي

اتخػاذ القػرار ال يضػمف بالضػػرورة تحسػػيف األداء وااللتػ ازـ .ويمكػػف أف تػػزداد احتماليػة التحسػػف فػػي األداء
حينما يكوف ىناؾ وضوح في تعريؼ دور المشاركة في اتخاذ القرار ،ويكوف تطبيؽ المشاركة مف خالؿ
وض ػػة األى ػػداؼ والخط ػػط ،والمش ػػاركة ف ػػي تط ػػوير الب ػػدائؿ واختي ػػار الب ػػديؿ األفض ػػؿ وف ػػي تقي ػػيـ النت ػػائج

والتع ػػاوف ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت .كم ػػا تش ػػير نتػ ػائج الد ارس ػػة إل ػػى أف ال ػػنقص ف ػػي أىمي ػػة وخبػػرات الع ػػامميف
لممشػػاركة الفاعمػػة ممكػػف أف يقػػود إلػػى نتػػائج مربكػػة .كمػػا أف عػػدـ وضػػوح األدوار والعمميػػات بخصػػوص

المشػػاركة ممكػػف أف يخمػػؽ أدوار مربكػػة ومحبطػػة وغيػػر متوقعػػة .لػػذلؾ مػػف الضػػروري أف يكػػوف ىنػػاؾ
وضوح في دور ومستو الحاجة لممشاركة [.]45
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أسئمة الدراسة
 .1م ػػا مس ػػتو تطبي ػػؽ عناص ػػر الثقاف ػػة التنظيمي ػػة (التع ػػاوف ،االبتك ػػار ،التماس ػػؾ ،والفاعمي ػػة) ف ػػي
شركات تكنولوجيا المعمومات األردنيةذ

 .2ما مستو تطبيؽ عناصر المشاركة في اتخاذ القرار في شركات تكنولوجيا المعمومات األردنيةذ
 .3ىؿ ىناؾ فػروؽ معنويػة فػي مشػاركة العػامميف باتخػاذ القػرار (االعتقػاد بفاعميػة المشػاركة ،إدراؾ
اثر المشاركة عمى قػوة المػدير ،االلتػزاـ بالمشػاركة) تعػز لمثقافػة التنظيميػة (التعػاوف ،االبتكػار،

التماسؾ ،والفاعمية) في ىذه الشركاتذ

فرضيات الدراسة

ف ػػي ض ػػوء م ػػا ت ػػـ استع ارض ػػو ف ػػي اإلط ػػار النظ ػػري وال ػػذي تض ػػمف مناقش ػػة مفي ػػومي الثقاف ػػة التنظيمي ػػة
والمش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار وأىميتيم ػػا بالنس ػػبة لمنظم ػػات األعم ػػاؿ ،واإلش ػػارة إل ػػى بع ػػض م ػػا اى ػػتـ ب ػػو
الباحثيف فػي ىػذا المجػاؿ ،حيػث تبػيف عػدـ وجػود د ارسػات سػابقة تناولػت العالقػة بػيف ىػذيف المفيػوميف،

وىذا ما أد إلى اختيار الباحثيف لصياغة فرضيات الدراسة بالطريقة العدمية وبالشكؿ التالي:

الفرضيية األولي " ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر

المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لمتعاوف فيما بينيـو.

الفرضيية الثانيية" ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لقدرتيـ عمى االبتكارو.

الفرضيية الثالثيية" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتو داللػػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لمتماسؾ فيما بينيـو.

الفرضيية الرابعية" ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لفاعميتيـو.

منهجية الدراسة

11

مجتمع الدراسة والعينة
اسػػتيدفت الد ارسػػة العػػامميف فػػي شػػركات تكنولوجيػػا المعمومػػات العاممػػة فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية.

وبسبب عدـ وجود إحصاءات رسمية عف عدد ىذه الشركات في ىذا القطاع ،والعامميف فييا ،فقد اعتمد
الباحث ػػاف أس ػػموب العين ػػة المتاح ػػة  ،Availableوالت ػػي ح ػػددت بالتع ػػاوف م ػػة إدارات الش ػػركات الت ػػي ت ػػـ
الوصػػوؿ إلييػػا .وقػػد قػػاـ الباحثػػاف بتوزيػػة ( )200اسػػتبانو ،وزعػػت عمػػى العػػامميف بشػػكؿ عشػوائي ،وكػػاف

المسػترجة منيػػا والصػػالل لمتحميػػؿ ( )147اسػػتبانو ،وىػػذا يمثػػؿ مػػا نسػػبتو ( )%74مػػف حجػػـ العينػػة وىػػي
نسبة جيدة .ويوضل الجدوؿ ( )1الشركات الخاضعة لمدراسة وعدد االستبانات الموزعة فييا.

جدوؿ ( )1الشركات الخاضعة لمدراسة وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة.
عدد العامميف

عدد االستبانات

عدد االستبانات

عدد االستبانات

اسـ الشركة
1

شركة الخدمات الفنية لمكومبيوتر ()STS

350

الموزعة
58

المسترجعة
51

الصالحة
47

2

شركة Optimiza Solutions

300

50

41

40

3

شركة Estarta Solutions

250

38

27

25

4

شركة أنظمة الحاسبات واالتصاالت ()CCS

160

31

21

20

5

الشركة العامة لمحاسبات واإللكترونيات ()GCE

120

23

16

15

1180

200

153

147

المجموع

نموذج الدراسة
تكوف نموذج الدراسة مف متغيريف .تمثؿ الثقافة التنظيمية المتغير المستقؿ .ويت لؼ ىذا المتغير مف
أربعة عناصر ىي :التعاوف ،االبتكار ،التماسؾ ،والفاعمية .أما المتغير التابة فيو المشاركة في اتخاذ

القرار ،والذي تالؼ مف ثالثة عناصر ىي :االعتقاد بفاعمية المشاركة ،إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة
المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة .ويشير الجدوؿ ( )2إلى المتغيرات وعناصرىا والتي تضمنيا نموذج

الدراسة ،باإلضافة إلى تعريؼ موجز ليذه العناصر.
جذٗه (ٍ )2خغٞشاث اىذساست ٗػْاصشٕا
المتغير

التعريؼ

العنصر

المصدر

يؤكػد عمػى التوجيػات الداخميػة المرنػة ،حيػث يركػز بشػكؿ أسػاس عمػى تقاسػـ

التعاوف

المعمومػات ،الثقػػة ،التمكػػيف ،والعمػػؿ بػػروح الفريػؽ .والمنظمػػة التػػي تشػػدد عمػػى
التعػػاوف ف نيػػا ترغػػب فػػي التوصػػؿ إل ػػى مجتمػػة يسػػوده الػػود ،ويثػػؽ كػػؿ ف ػػرد

باآلخر ك سرة كبيرة [.]46
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Chang & Lin, 2007

يشػػير إلػػى مسػػاندة البيئػػة بغػػرض اإلبػػداع فػػي حػػؿ المشػػكالت وتقػػديـ أفكػػار
االبتكار

(المستقؿ)
الثقافة

التنظيمية

جدي ػػدة ومس ػػاندة التط ػػور والتحس ػػيف ال ػػدائـ .كم ػػا يتض ػػمف الق ػػيـ الت ػػي تتعم ػػؽ

باالنفتاح عمى الفػرص ،واألخػذ بالمخػاطر ،والرغبػة فػي التجريػب ،والعمػؿ فػي

Carmeli, 2005
Chuang et al., 2004

ظؿ اقؿ عدد مف األنظمة [.]47

يؤكػػد عمػػى التوجيػػات الداخميػػة والرقابيػػة ،حيػػث يركػػز عمػػى الق ػوانيف واألنظمػػة
التماسؾ

(االتساؽ والثبات)

األفراد [.]48

تركػػز عمػػى التنػػافس فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ واإلنتاجيػػة وتحقيػػؽ كػػؿ مػػا ىػػو نػػافة

الفاعمية
االعتقاد بفاعمية

يشير إلى نوعية وانتاجية القرار ،كفاءة المرؤوسيف الذاتية ،فاعمية االتصاؿ،

إدراؾ اثر المشاركة
عمى قوة المدير

المشاركة في
اتخاذ القرار

العالقػػات ،مػػة ضػػرورة إدراؾ أىميػػة ىػػذه العالقػػات فػػي تحقيػػؽ التضػػامف بػػيف

لممنظم ػػة ،والمنظم ػػة الت ػػي تؤك ػػد عم ػػى الفاعمي ػػة يك ػػوف اىتمامي ػػا مركػ ػ از عم ػػى

المشاركة

(التابة)

والكفػػاءة .كمػػا يشػػير إلػػى العالقػػات المتبادلػػة بػػيف أف ػراد المنظمػػة ،ومػػد ىػػذه

االلتزاـ بالمشاركة

Chang & Lin, 2007
Carmeli, 2005

Chang & Lin, 2007

النتائج.

العالقات اإليجابية بيف العامميف ،والشعور بالقيمة الذاتية [.]49

يشير إلى زيادة مشاركة المديريف لممرؤوسيف في اتخاذ القرار العتقادىـ باف
ذلؾ سيحسف مف فاعمية المنظمة ،وال ينتج عف ذلؾ التقميؿ مف قوتيـ

التنظيمية .وعمى العكس مف ذلؾ تكوف المشاركة في أدنى مستوياتيا عندما

يعتقد المديروف باف المشاركة تؤدي إلى التقميؿ مف قوتيـ التنظيمية [.]50

Parnell & Crandall, 2001

يشير إلى أىمية التزاـ المدير بالمشاركة ألمد طويؿ لزيادة انيماؾ وفاعمية

العامميف في تنفيذ البرامج .فالمحاوالت التي تنظر لممشاركة ك داة بدال مف
كونيا فمسفة يجب اعتمادىا عمى األمد الطويؿ ىي ليست مناسبة لممديريف

مف ذوي التوجو العقمي والذي يبحث عف التغيرات التنظيمية [.]51

مقاييس الدراسة

 .1مقياس الثقافة التنظيمية
لقياس متغير الثقافة التنظيمية فػي الشػركات التػي اسػتيدفتيا الد ارسػة ،فقػد تػـ االعتمػاد عمػى المقيػاس

المسػػتخدـ فػػي د ارسػػة ( ،)Chang & Lin, 2007والمؤلػػؼ مػػف أربعػػة عناصػػر ،والتػػي يتفػػؽ معيػػا
الباحث ػػاف ب ني ػػا تك ػػوف ثقاف ػػة المنظم ػػة .والعناص ػػر األربع ػػة ى ػػي [ :]52التع ػػاوف ،Cooperativeness
االبتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار  ،Innovativenessالتماسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ (االتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ والثبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات)  ،Consistencyوالفاعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
 .Effectivenessيت ػ لؼ ىػػذا المقيػػاس مػػف ( )27عبػػارة )9( ،عبػػارات لمتعػػاوف )6( ،عبػػارات لكػػؿ مػػف

االبتكار والتماسؾ والفاعمية عمى التوالي .وقد طمب مف العامميف ضمف العينة اإلجابة عف ىذه العبارات
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وفؽ مقياس  Likertالخماسػي .وحػددت أوزاف اإلجابػات كمػا يمػي )1( :نقطػة لغيػر الموافػؽ بشػدة)2( ،
نقطة لمغير موافؽ )3( ،نقػاط لممحايػد )4( ،نقػاط لمموافػؽ ،و( )5نقػاط لمموافػؽ بشػدة .ولمت كػد مػف ثبػات

مقيػػاس الثقافػػة التنظيميػػة ،فقػػد تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ الثبػػات كرونبػػاخ ألفػػا  .Cronbach Alphaويشػػير

الجدوؿ ( )3إلى قيـ الثبات ليذه العناصر.
 .2مقياس المشاركة في اتخاذ الق اررات

لقياس متغير المشاركة في اتخاذ الق اررات ،فقد تـ استخداـ المقيػاس المسػتخدـ فػي د ارسػة ( Parnell
 )& Crandall, 2001بعػػد إجػراء بعػػض التعػديالت عميػػو ليصػبل مالئمػػا لبيئػة الد ارسػػة ،ويتكػوف مػػف

( )16عبارة تغطي ثالثػة عناصػر ىػي [ :]53االعتقػاد بفاعميػة المشػاركة بواقػة ( )8عبػارات ،إدراؾ اثػر
المشاركة عمى قوة المدير بواقة ( )4عبارات ،وااللتزاـ بالمشاركة بواقة ( )4عبارات .وقد طمب مف أفراد
عينػػة الد ارس ػػة اإلجابػػة ع ػػف ىػػذه العب ػػارات بموجػػب مقي ػػاس مماثػػؿ لمقي ػػاس الثقافػػة التنظيمي ػػة .ويوض ػػل

الجدوؿ ( )3قيـ الثبات ليذه العناصر .ويالحظ أف جمية قيـ ألفا لمعناصر المكونة لمتغيرات الدراسة قد
تجاوزت الحدود الدنيا والتي يمكف القبوؿ بيا لالستمرار في التعامؿ مة البيانات إحصائيا وىػي ()0660

[.]54

ولمت كػػد م ػػف صػػدؽ ووض ػػوح عبػػارات مق ػػاييس الد ارس ػة المعتم ػػدة ،ومػػد ق ػػدرتيا عمػػى تغطي ػػة جمي ػػة

جوانب مفيومي الثقافة التنظيمية والمشاركة في اتخاذ القرار ،فقد تـ عرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف

الباحثيف في مجاؿ إدارة األعماؿ ،وتـ األخذ بمالحظاتيـ في إجراء التعديالت المقترحة.
جدوؿ ( )3قيـ الثبات لعناصر متغيرات الدراسة
قيمة الثبات
0676

العنصر
التعاوف
االبتكار

0675

التماسؾ

0664

الفاعمية

0669

عناصر الثقافة التنظيمية مجتمعة

98.0

االعتقاد بفاعمية المشاركة

0681

إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المدير

0671

االلتزاـ بالمشاركة

0677

عناصر المشاركة في اتخاذ القرار مجتمعة

98..

14

التحليل اإلحصائي ومناقشة فرضيات الدراسة
لغرض التحميؿ اإلحصائي األولى (الوصفي) فقد تـ استخداـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
والمتوسط الحسابي العاـ لمجمؿ عبارات كؿ عنصر مف عناصر الثقافة التنظيمية والمشاركة في اتخاذ

القرار .وقد تـ تحديد مستويات اإلجابات عف عبارات عناصر الثقافة التنظيمية والمشاركة في اتخاذ

القرار بالشكؿ التالي :مف  - 1اقؿ مف  265وتشير إلى مستو متدني -265 ،اقؿ مف  365وتشير إلى
مستو متوسط 5-365 ،وتشير إلى مستو عالي.
 .1الثقافة التنظيمية
يشير الجدوؿ ( )4إلى إجابات أفراد عينػة الد ارسػة عػف العبػارات المتعمقػة بعناصػر الثقافػة التنظيميػة
(المتغيػػر المسػػتقؿ) وىػػي :التعػػاوف ،واالبتكػػار ،والتماسػػؾ ،والفاعميػػة .فيمػػا يخػػص العبػػارات التػػي تكشػػؼ
عػػف مػػد التعػػاوف بػػيف العػػامميف فػػاف غالبيػػة اإلجابػػات كانػػت عنػػد موافػػؽ ،وقػػد تراوحػػت ىػػذه القػػيـ بػػيف

( )3690ك ػ عمى قيمػػة لمعبػػارة التػػي تشػػير إلػػى االنسػػجاـ بػػيف العػػامميف واف التعامػػؿ فيمػػا بيػػنيـ كالعائمػػة
الكبيػرة ،وأدنػى قيمػة لمعبػارة التػػي تخػص تفػويض المػديريف مرءوسػييـ لممزيػػد لمسػمطات والتػي بمغػت قيمػػة

وسػػطيا الحسػػابي ( .)3610وقػػد شػػذت العبػػارة التػػي تخػػص رأي العػػامميف بػػاف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار
تزيػػد مػػف حػػاالت اإلبػػداع واالبتكػػار ،والتػػي كانػػت اإلجابػػة عنيػػا عنػػد موافػػؽ بشػػدة بوسػػط حسػػابي بمغػػت

قيمتػػو ( .)4616أمػػا قيم ػػة المتوسػػط الحس ػػابي العػػاـ ولمجم ػػؿ عبػػارات عنص ػػر التعػػاوف فق ػػد كانػػت عن ػػد
مواف ػػؽ ،حي ػػث بمغ ػػت قيمت ػػو ( )3662ويش ػػير ذل ػػؾ إل ػػى مس ػػتو ع ػػالي م ػػف التع ػػاوف .أم ػػا ق ػػيـ االنحػ ػراؼ

المعياري فجاءت متسقة مة طبيعة قيـ الوسط الحسػابي ولػـ تكػف بدرجػة عاليػة مػف التشػتت ،إذ تراوحػت
بيف ( 0676و  .)1600أما العبارات التي تخص االبتكار فقد ظيرت قيـ الوسػط الحسػابي ليػا قريبػة مػف
قيمتيا لعبارات التعاوف ،حيث كانت غالبيتيػا عنػد موافػؽ وتراوحػت بػيف ( )3637كػ دنى قيمػة و()3.8.
ك عمى قيمة ،والعبارة الوحيدة التي شذت عف ذلؾ وجاءت عند موافؽ بشػدة ىػي العبػارة التػي يعتقػد فييػا

العامميف عينة الدراسة باف التحديات التػي يواجيونيػا تسػمل ليػـ بػالتعمـ والنمػو والتػي بمغػت قيمػة الوسػط

الحسػػابي ليػػا ( .)4624وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي العػػاـ لمجمػػؿ عبػػا ارت االبتكػػار عنػػد موافػػؽ أيضػػا
وبمغت ( )3666وىي عالية .كما دلت قيـ االنحراؼ المعياري عمى تركز إجابات العامميف وبدرجة كبيػرة
عف عبارات االبتكار ،وكانت أفضميا لمعبارة التي كانت اإلجابة عنيا بموافؽ بشدة وبقيمة ( .)0659أما

العبارات التي تخص التماسؾ فكانت قيـ الوسط الحسابي ليا مختمفة بعض الشيء عػف قيميػا لعنصػري
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التعاوف واالبتكار .حيث كانت غالبية القيـ عنػد موافػؽ بشػدة وألربػة عبػارات منيػا ،وتراوحػت قػيـ الوسػط

الحسػػابي ليػػا بػػيف ( )4604ك ػ دنى قيمػػة و( )4610ك ػ عمى قيمػػة .أمػػا العبارتػػاف المتبقيتػػاف فجػػاءت عنػػد
موافؽ منخفض لمعبارة التي تتعمؽ بشعور العامميف باالستقرار واألمػف الػوظيفي وبقيمػة ( )3614واعتمػاد

الشػػركة ثقافػػة االسػػتقرار والمحافظػػة وبقيمػػة ( ،)3680أمػػا قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي العػػاـ لمجمػػؿ عبػػارات

التماسػػؾ فقػػد بمغػػت ( )3687وىػػي عاليػػة ،ولكػػف مػػا يالحػػظ ىػػو ارتفػػاع قيمػػة التشػػتت فػػي اإلجابػػات عػػف
بعػػض ىػػذه العب ػػارات مقارنػػة بالعب ػػارات األخػػر  ،إذ بمغػػت قيم ػػة االنح ػراؼ المعي ػػاري ليػػا ( .)1628أم ػػا
العبارات التي تتعمؽ بالفاعمية ،فرغـ كوف غالبية اإلجابات عنيا جػاءت عنػد موافػؽ وألربػة عبػارات ،أمػا

لمعبارتيف المتبقيتيف فكانت عند موافؽ بشدة ،لكف قيـ الموافؽ كانت مرتفعة مما أد إلى أف تكوف قيمػة

الوسػػط الحسػػابي العػػاـ ولمجمػػؿ عباراتيػػا عنػػد موافػػؽ مرتفػػة وأعمػػى مػػف العناصػػر الثالثػػة السػػابقة ،حيػػث

بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ لمفاعمية ( ،)3693وبقيـ منخفضة لالنحػراؼ المعيػاري ،إذ بمغػت أعمػى
ق ػػيـ التش ػػتت ( .)0677واجم ػػاال يالح ػػظ م ػػف ق ػػيـ الوس ػػط الحس ػػابي لمعب ػػارات المكون ػػة لعناص ػػر الثقافػػػة
التنظيمية أنيا كانت عالية حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي اإلجمالي ليا (.)3677

جدوؿ ( )4الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات عينة الدراسة عف عبارات الثقافة التنظيمية
عناص ػ ػ ػ ػ ػػر

العبارة

الثقافة

التعاوف

االبتكار

التماسؾ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2

الوسط

ٝذشص اىَذٝشُٗ ػي ٚحف٘ٝض ٍشءٗس ٌٖٞاىَضٝذ ٍِ اىسيطاث6
حسَخ اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس بضٝادة داالث اإلبذاع ٗاالبخناس6
ٝؼاٍو اىَذٝشُٗ جَٞغ اىَشؤٗس ِٞمؼائيت مبٞشة6
ْٕاك ثقت ػاىٞت ب ِٞاىؼاٍي6ِٞ
حشجغ اإلداسة اىؼاٍي ِٞػي ٚاىَشاسمت اىفؼيٞت ف ٜجَٞغ أّشطت اىششمت6
ٝخفاُ اىؼاٍي ِٞف ٜدَاٝت اىششمت ٍَٗخيناحٖا6
ٝثق اىؼاٍيُ٘ بَذٝشٕٗ ،ٌٖٝزا ٍا َٝنٌْٖ ٍِ اىَشاسمت ف ٜػَيٞت احخار اىقشاس6
ْٕاك اّسجاً مبٞش ب ِٞاىؼاٍيٗ ،ِٞاُ اىخؼاٍو فَٞا ب ٌْٖٞماىؼائيت اىنبٞشة6
حٖخٌ اىششمت بخط٘ٝش اىَ٘اسد اىبششٝت ٍٗؼْ٘ٝاث اىؼاٍيٗ ِٞاىؼَو اىجَاػ6ٜ
ٝشجغ اىَذٝشُٗ اىؼاٍي ِٞػي ٚاالبخناس ٗحذَو اىَخاطشة6
َٝخيل اىَذٝشُٗ سؤٝت ٗفٌٖ ػَٞق ىخيق فشص ػَو جذٝذة ىيششمت6
اىخذذٝاث اىخ٘ٝ ٜاجٖٖا اىؼاٍي ِٞحسَخ ىٌٖ باىخؼيٌ ٗاىَْ٘6
ح٘ى ٜاىششمت إخَاٍا ٍْقطغ اىْظٞش ىيؼاٍيٗ ِٞحشجغ اىَبخنش6ٌٍْٖ ِٝ
ٝق٘د اىَذٝشُٗ اىَشؤٗس ِٞفؼيٞا ىيَْ٘ ٗاالبخناس6
ْٕاك سغبت ىذ ٙاىششمت ىخذَو اىَخاطشٕٗ ،زا ٍا ٝضٝذ ٍِ طاقخٖا ٗطَ٘دٖا6
ٝضغ اىَذٝشُٗ إٔذاف ٗاضذت ٗٝطيبُ٘ ٍِ اىؼاٍي ِٞئّجاص ٕزٓ األٕذاف
بذقت6
حَخيل اىششمت أّظَت سسَٞت ٗدقٞقت حيضً اىَشؤٗس ِٞباحباػٖا6
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االنحراؼ

الحسابي
3610
4616
3649
3671
3657
3639
3667
3690
3655
3651
3684
4624
3645
3637
3653
4602

المعياري
1600
0679
0686
0688
0676
0697
0685
0682
0684
0689
0674
0659
0684
0685
0695
0669

4610

0662

الوسط

الحسابي العاـ

مستويات
اإلجابة

3662

عالي

3666

عالي

(الثب ػ ػ ػ ػ ػ ػػات 3
4
واالتساؽ) 5
6
1
2
الفاعمية

3
4
5
6

حإمذ ئداسة اىششمت ػي ٚاالسخقشاس ٗاىثقافت اىَذافظت6
ح٘ى ٜاىششمت إخَاٍا إلّجاص األٕذاف بنفاءة6
حَخاص ششمخنٌ باالسخقشاس ٗح٘فٞش األٍِ اى٘ظٞف ٜىيؼاٍي6ِٞ
ٝجش ٛاىؼَو ف ٜششمخنٌ بشنو ّظاٍٗ ٜىنو ػاٍو ٍٖاً ٗاضذت6
ٝإمذ اىَذٝشُٗ ػي ٚاىؼَو بنفاءة ٗئّجاص اىَٖاً بفاػيٞت6
ٖٝخٌ اىَذٝشُٗ بخذقٞق أداء جٞذ ف ٜاىؼَو ٗبي٘ؽ اىٖذف ،بغض اىْظش ػِ
اىَشاػش اىشخصٞت6
اىؼاٍو اىذاسٌ ىْجاح اىششمت ٕ٘ قذسحٖا ػي ٚاسخغاله اىَ٘اسد اىَخادت ٗحذقٞق
أفضو أداء6
ٝخْافس اىؼاٍيُ٘ ٗاألقساً ٍغ ّظشائٌٖ ىخذقٞق مفاءة أفضو6
حسؼ ٚاىششمت ىيَذافظت ػيٍٞ ٚضحٖا اىخْافسٞت6
حؼط ٜاىششمت إخَاً ىيؼاٍي ٍِ ِٞاجو صٝادة مفاءحٌٖ ٍٗخابؼت ئّجاصاحٌٖ6
اىَخ٘سظ اىذساب ٜاإلجَاى ٜىجَٞغ ػباساث ػْاصش اىثقافت اىخْظَٞٞت ٍجخَؼت6

3680
4610
3614
4604
3694
4602

0670
0665
1628
0664
0655
0677

3687

عالي

3698

0655

3693

عالي

3676
4610
3680

0675
0677
0676
3677

 .2المشاركة في اتخاذ القرار
يبيف الجدوؿ ( )5إجابات أفراد عينة الد ارسػة عػف العبػارات التػي تخػص عناصػر المشػاركة فػي اتخػاذ

القرار .فكانت اإلجابة عف العبارات المتعمقة باالعتقاد بفاعمية المشاركة فػي اتخػاذ القػرار متقاربػة ،حيػث
كانػػت غالبتيػػا عنػػد موافػػؽ مرتفػػة ولخمػػس منيػػا .أمػػا العبػػارات الػػثالث المتبقيػػة فكانػػت قيميػػا عنػػد موافػػؽ

بشدة ،مما جعػؿ نتيجػة قيمػة الوسػط الحسػابي اإلجمػالي لعبػارات ىػذا العنصػر تكػوف عنػد موافػؽ وبقيمػة
( )3699وى ػػي عالي ػػة .أم ػػا أعم ػػى ق ػػيـ لموس ػػط الحس ػػابي فكان ػػت لمعب ػػارة الت ػػي يعتق ػػد فيي ػػا الع ػػامميف ب ػػاف
المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار تسػػمل ليػػـ بزيػػادة حػػاالت اإلبػػداع واالبتكػػار وبقيمػػة ( .)4623وأشػػارت قػػيـ

االنحراؼ المعياري إلى تشتت منخفض في إجابات العامميف ،إذ بمغ أعمى تشتت ( .)0688أما العبارات
األرب ػػة المكون ػػة لعنص ػػر إدراؾ اث ػػر المش ػػاركة عم ػػى ق ػػوة الم ػػدير بس ػػبب المش ػػاركة فكان ػػت اإلجاب ػػة عني ػػا
مناصفة بيف موافؽ في عبػارتيف وموافػؽ بشػدة فػي العبػارتيف المتبقيتػيف ،وكانػت أعمػى قيمػة لمعبػارة التػي

يػػر فيي ػا العػػامميف بػػاف مشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي اتخػػاذ الق ػرار ال تضػػعؼ مػػف دور وقػػوة المػػدير وبقيمػػة

( ،)4614وانحراؼ معياري بقيمة ( ،)0657ويدؿ ذلؾ عمى وجود اتفاؽ كبيػر بخصػوص ذلػؾ .أمػا قيمػة
الوسػط الحسػابي لمجمػؿ عبػارات ىػذا العنصػر فقػد كانػت عنػد موافػؽ ،حيػث بمغػت ( )3680وىػذه القيمػة

ىي اقؿ مما ىي عميو بالنسبة لالعتقاد بفاعمية المشاركة في اتخاذ القرار ولكنيػا عاليػة أيضػا .العبػارات
األربة األخيرة والتي تخص مد االلتزاـ بالمشاركة في اتخاذ القرار ،فكانت اإلجابػات عػف جميعيػا عنػد

موافػػؽ .وت ػراوح الوسػػط الحسػػابي ليػػا بػػيف ( )3616ك ػ دنى قيمػػة لمعبػػارة التػػي تتعمػػؽ بكػػوف المشػػاركة ىػػي
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فمس ػػفة وليس ػػت أس ػػموبا التخ ػػاذ القػ ػرار ،وأعم ػػى قيم ػػة ( )3688لمعب ػػارة الت ػػي تتعم ػػؽ بك ػػوف المش ػػاركة ى ػػي
المستخدمة في أكثر األحياف ولكف أحيانا يتخذ المدير القػرار معتمػدا عمػى معموماتػو وخبرتػو .كمػا بمغػت

قيمة الوسط الحسابي العاـ ولمجمؿ عبارات ىذا العنصػر ( ،)3656وىػي عاليػة أيضػا ،ولكػف بقيمػة اقػؿ

مف االعتقاد بفاعمية المشاركة وعدـ خوؼ المدير عمى نفػوذه بسػبب المشػاركة .واجمػاال يالحػظ مػف قػيـ
الوسط الحسابي لمعبارات المكونة لعناصر المشاركة في اتخاذ القرار أنيا كانػت عاليػة حيػث بمغػت قيمػة

المتوسط الحسابي اإلجمالي ليا (.)3678

جدوؿ ( ) 5الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات عينة الدراسة عف عبارات المشاركة في اتخاذ القرار
عناصر

العبارة

المشاركة

االعتقاد
بفاعمية

المشاركة
إدراؾ اثر
المشاركة عمى
قوة المدير
االلتزاـ

بالمشاركة

1
2
3
4
5
6
7

الوسط

الحسابي
حخخف ٜاىؼذٝذ ٍِ اىَشنالث ػْذٍا َٝخيل مو فشد فشصت ىيَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس3680 6
4623
حسَخ اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس بضٝادة داالث اإلبذاع ٗاالبخناس6
3692
ػادة ٍا ْٝخج ػِ اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاساث احخار قشاساث فاػيت6
3698
اىقشاساث اىجَاػٞت راث قَٞت مبٞشة باىشغٌ ٍَا حخطيبٔ ٍِ ٗقج ط٘ٝو6
4614
ٍشاسمت اىَشؤٗس ِٞف ٜاحخار اىقشاس حؼْ ٜحذَيٌٖ ٍسإٗىٞت حْفٞزٓ6
3690
حؼخبش اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس أداة احصاه ٗحْسٞق فاػيت6
اىَسخ٘ٝاث
جَٞغ
حساػذ اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس ف ٜئٝجاد ػالقاث ئٝجابٞت فٜ
3688
اىخْظَٞٞت6

4604
3637
3663
4614
4604
3667
3651

 8اشؼش بإَٔٞخ ٜػْذٍا ٝسَخ ى ٜسئٞس ٜباىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاساث6
 1حخطيب اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس ئفشاء قذس مبٞش ٍِ اىَؼيٍ٘اث اىخص٘صٞت6
 2حؼط ٜاىَشاسمت ف ٜاىقشاس اىنثٞش ٍِ اىق٘ة ىيَشؤٗسِٞ
ٍ 3شاسمت اىَشؤٗس ِٞباحخار اىقشاس ال حؼْ ٜأضؼاف دٗس ٗق٘ة اىَذٝش6
ٍ 4شاسمت اىَشؤٗس ِٞف ٜاحخار اىقشاس ال حؼْ ٜحقاسٌ اىسيطت ٍغ اىَذٝش6ِٝ
 1حؼخبش اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاساث أدذ أساىٞب اإلداسة اىفاػيت ػي ٚاألٍذ اىبؼٞذ6
 2ػذً دث اىَذٝش اىَشؤٗس ِٞػي ٚاىَشاسمت ٕ٘ أفضو ٍِ ٍشاسمخٌٖ
ٗحجإو ٍقخشداحٌٖ6
3688
 3ف ٜأمثش اىذاالث ٝجش ٛاىؼَو باىَشاسمت ،ىنِ ف ٜبؼض األٗقاث ٝخخز
اىَذٝش اىقشاس ٍؼخَذا ػيٍ ٚؼيٍ٘احٔ ٗخبشحٔ6
3616
 4اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس ٕ ٜفيسفت ٗىٞسج أسي٘با الحخار اىقشاس6
اىَخ٘سظ اىذساب ٜاإلجَاى ٜىجَٞغ ػباساث ػْاصش اىَشاسمت ف ٜاحخار اىقشاس ٍجخَؼت6

18

االنحراؼ
المعياري
0688
0666
0657
0663
0667
0665
0666
0676
1607
0672
0657
0661
0680
1609
0666

الوسط

الحسابي العاـ

3699

3680

3656

مستو

اإلجابة

عالي

عالي

عالي

0687
3678

عالي

اختبار الفرضيات
اختب ػػار الفرض ػػيات األرب ػػة المعتم ػػدة ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة س ػػيكوف ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتخداـ معام ػػؿ التب ػػايف

األحادي  ،One Way ANOVAلكونو األداة اإلحصائية المناسبة لمتعرؼ عمى الفروؽ بػيف عناصػر
متغيػ ػرات الد ارس ػػة .ويج ػػب التنوي ػػو ىن ػػا إل ػػى أف قيم ػػة الخطػ ػ اإلحص ػػائي لمعنوي ػػة التب ػػايف س ػػتقبؿ لغاي ػػة

(.)0605

الفرضيية األولي " ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لمتعاوف فيما بينيـو.

يشير الجدوؿ ( )6إلى تحميؿ التبايف األحػادي لمفرضػية األولػى والتػي تتعمػؽ بمػد وجػود فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية لعناصػػر المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار بسػػبب ثقافػػة التعػػاوف بػػيف العػػامميف عينػػة الد ارسػػة.
أظيرت نتائج االختبار وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية لمعناصػر الثالثػة المكونػة لمتغيػر المشػاركة فػي

اتخاذ القرار وىي :االعتقاد بفاعمية المشاركة ،إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المػدير ،وااللتػزاـ بالمشػاركة،
واف ىذه الفروؽ تعز إلى ثقافة التعاوف بيف العامميف .وكانت أعمى قيمػة ليػذه الفػروؽ لالعتقػاد بفاعميػة

المشاركة في اتخػاذ القػرار ،إذ بمغػت قيمػة معامػؿ التبػايف  )3653( Fوبمسػتو داللػة ( )0600وىػي دالػة
معنويا .أما اقؿ قيمة لمتبايف فكانت لعنصر االلتزاـ بالمشاركة في اتخاذ القرار وبقيمة ( .)2624واسػتنادا

لنتائج اختبار التبايف األحادي فال يمكف القبوؿ بفرضية العدـ األولى المحددة في ىذه الدراسة.
(ف = )147

جدوؿ ( )6تبايف العامميف في المشاركة باتخاذ القرار بسبب التعاوف بيف العامميف
Sig.
F
نتيجة الفرضية
عناصر المشاركة في اتخاذ القرار
0600
3653
رفض
االعتقاد بفاعمية المشاركة
0600
3605
رفض
إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المدير
االلتزاـ بالمشاركة

2624

0600

رفض

الفرضيية الثانيية" ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لقدرتيـ عمى االبتكارو.
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يشير الجدوؿ ( )7إلى نتائج اختبار الفرضية الثانية والتي تخص الفروؽ في عناصر المشػاركة فػي

اتخػػاذ الق ػرار بسػػبب ثقافػػة االبتك ػػار لػػد العػػامميف .حيػػث تبػػيف وج ػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ب ػػيف
العناصػر الثالثػػة المكونػػة لمتغيػر المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار والتػػي تعػػز إلػػى ثقافػة االبتكػػار التػػي يشػػعر
العامميف عينة الدراسة بوجودىا في الشركات التي ينتموف إلييا .وأعمى الفروؽ كانت لعػدـ خػوؼ المػدير

عمػػى نفػػوذه بسػػبب المشػػاركة ،إذ بمغػػت قيمػػة التبػػايف  Fليػػذا العنصػػر ( )9676وبمسػػتو داللػػة (.)0600
أم ػػا اق ػػؿ الف ػػروؽ فكان ػػت لعنص ػػر االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار وبقيم ػػة تب ػػايف ()4691
وبمستو داللة ( .)0600وتقود ىذه النتائج إلى رفض فرضية العدـ الثانية.

(ف = )147

جدوؿ ( )7تبايف العامميف في المشاركة باتخاذ القرار بسبب االبتكار
Sig.
F
نتيجة الفرضية
عناصر المشاركة في اتخاذ القرار
0600
4691
رفض
االعتقاد بفاعمية المشاركة
0600
9676
رفض
إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المدير
االلتزاـ بالمشاركة

6691

رفض

0600

الفرضية الثالثية" ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
حػػوؿ المشػػاركة ف ػػي اتخػػاذ الق ػرار بعناص ػػرىا الثالثػػة (االعتقػػاد بفاعمي ػػة المشػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لمتماسؾ فيما بينيـو.

يبػػيف الجػػدوؿ ( )8نتػػائج التبػػايف األحػػادي الختبػػار الفرضػػية الثالثػػة والتػػي تخػػص طبيعػػة الفػػروؽ فػػي

عناصػػر المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار بسػػبب ثقافػػة التماسػػؾ بػػيف العػػامميف .حيػػث أوضػػحت نتػػائج التحميػػؿ
وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية لجميػة عناصػػر المشػاركة بسػػبب تماسػؾ العػػامميف .واكبػر ىػػذه الفػػروؽ

كانػت لاللتػزاـ بالمشػاركة فػػي اتخػاذ القػرار ،إذ بمغػت قيمػػة التبػايف ليػػذا العنصػر ( )7688وبمسػػتو داللػػة
( .)0600أمػا اقػػؿ الفػروؽ فكانػػت لالعتقػاد بفاعميػػة المشػاركة فػػي اتخػاذ القػرار والتػي بمغػػت قيمػة التبػػايف
ليا ( )6611وبمستو داللة ( .)0600وتدؿ نتيجة االختبار عمى عدـ إمكانية قبوؿ فرضية العدـ الثالثة.
جدوؿ ( )8تبايف العامميف في المشاركة باتخاذ القرار بسبب التماسؾ
Sig.
F
عناصر المشاركة في اتخاذ القرار
0600
6611
االعتقاد بفاعمية المشاركة

(ف = )147

نتيجة الفرضية
رفض

إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المدير

7643

0600

رفض

االلتزاـ بالمشاركة

7688

0600

رفض
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الفرضيية الرابعية" ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α ≤ 0.05آلراء العػامميف
ح ػػوؿ المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار بعناص ػػرىا الثالث ػػة (االعتق ػػاد بفاعمي ػػة المش ػػاركة ،إدراؾ اث ػػر
المشاركة عمى قوة المدير المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة) تعز لفاعميتيـو.

يشػػير الجػػدوؿ ( )9إلػػى نتػػائج اختبػػار الفرضػػية الرابعػػة والتػػي تفتػػرض عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة

إحصػػائية لعناصػػر المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار بسػػبب فاعميػػة العػػامميف .فقػػد بينػػت نتػػائج اختبػػار التبػػايف
األحادي وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لمعناصػر الثالثػة المكونػة لمتغيػر المشػاركة فػي اتخػاذ القػرار.

واف اكبػػر ى ػػذه الف ػػروؽ كانػػت لالعتق ػػاد بفاعمي ػػة المشػػاركة باتخ ػػاذ القػػرار وبقيمػػة تب ػػايف بمغ ػػت ()11612

وبمسػػتو داللػػة ( .)0600أمػػا اقػػؿ قيمػػة تبػػايف فكانػػت لاللتػزاـ بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار وبقيمػػة تبػػايف
( )4684وبمستو داللة ( .)0600وباالعتماد عمى نتائج االختبار ترفض فرضية العدـ الرابعة.

جدوؿ ( )9تبايف العامميف في المشاركة باتخاذ القرار بسبب الفاعمية (ف = )147
Sig.
F
عناصر المشاركة في اتخاذ القرار
0600
11612
االعتقاد بفاعمية المشاركة

نتيجة الفرضية
رفض

إدراؾ اثر المشاركة عمى نفوذ المدير

5652

0600

رفض

االلتزاـ بالمشاركة

4684

0600

رفض

النتائج والتوصيات

النتائج

توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1ارتفػػاع مسػػتو تػػوفر العناصػػر المكونػػة لمثقافػػة التنظيميػػة األربعػػة والتػػي اسػػتندت إلييػػا الد ارسػػة
وىػ ػػي :التعػ ػػاوف ،االبتكػ ػػار ،التماسػ ػػؾ ،والفاعميػ ػػة .وكػ ػػاف العنصػ ػػر األكثػ ػػر تمثػ ػػيال فػ ػػي شػ ػػركات
تكنولوجيػػا المعمومػػات ىػػو عنصػػر الفاعميػػة ،وبنسػػبة قاربػػت ( ،)%79واقػػؿ مػػف ذلػػؾ لمتماسػػؾ

واالبتكار والتعاوف عمى التوالي .ويعتقد الباحثاف باف اىتماـ ىذه الشركات بثقافة الفاعميػة والتػي
تشػػابو فػػي مضػػمونيا ثقافػػة االلت ػزاـ برسػػالة الشػػركة ،حيػػث يكػػوف التركيػػز عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ

المحػػددة فػػي خططيػػا المعتمػػدة بسػػبب صػػعوبة وتعقيػػد بيئػػة العمػػؿ لمشػػركات قيػػد الد ارسػػة ،فضػػال
عف زيادة شدة المنافسة مة الشركات األجنبية العاممة في ىذا القطاع.
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 .2ارتفاع مستويات تمثيؿ عناصر المشػاركة فػي اتخػاذ القػرار .واف أكثػر ىػذه العناصػر تمثػيال ىػو
االعتقاد بفاعمية المشاركة في اتخاذ القرار ،وتدعـ ىػذه النتيجػة مػا تػـ التوصػؿ إليػو فػي النتيجػة

األولػػى ،فثقافػػة الفاعميػػة ىػػي التػػي تػػدعو الشػػركات لالىتمػػاـ بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار ،فقيػػاـ
العامميف بما يكمفوف بػو مػف ميػاـ فنيػة ومتخصصػة يسػتدعي مػنيـ استشػارة اآلخػريف واالسػتفادة

مف خبرات زمالئيـ .إذ بمغػت نسػبة تػوافر ىػذا العنصػر ( .)%80وقػد جػاء عنصػر عػدـ خػوؼ
الم ػػدير عم ػػى نف ػػوذه بس ػػبب المش ػػاركة ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة ،أم ػػا المرتب ػػة األخيػ ػرة فكان ػػت لاللتػ ػزاـ
بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار ،ويمكػػف أف يكػػوف انخفػػاض االىتمػػاـ بػػااللتزاـ بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ

القػرار بسػػبب ضػػعؼ وعػػي العػػامميف وعػػدـ اعتبػػار المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػرار فمسػػفة أكثػػر منيػػا

أسموب التخاذ القرار ،وتجاىؿ المديريف لممقترحات التي يقدميا ليـ العامميف.

 .3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المشاركة باتخاذ القرار بسبب التعاوف بيف العػامميف ،وبقػيـ
تب ػػايف متقارب ػػة لمعناص ػػر الثالث ػػة المكون ػػة لممش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار وى ػػي :االعتق ػػاد بفاعمي ػػة

المشاركة ،إدراؾ اثر المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزاـ بالمشاركة .ويمكف أف يكوف ذلؾ ناتجا
عػف كػوف الحاجػة لمتعػػاوف ضػرورة حتميػة لتبػػادؿ كػؿ مػا ىػو جديػػد مػف المعمومػات المتخصصػػة

في مجاؿ عمؿ ىذه الشركات.

 .4وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممشاركة باتخاذ القرار بسبب ما يقدمو العامميف مف ابتكارات.
وأعمى ىذه الفروؽ كانت لعدـ خوؼ المدير عمى نفوذه .ويعتقد الباحثاف بػاف طبيعػة العمػؿ فػي

ىذا النوع مف الشركات والتي غالبية العمؿ فييا يكوف عمى أساس فرؽ العمؿ ،Team Work

يجعؿ مديري فرؽ العمؿ اقؿ خوفا عمى نفوذىـ مقارنة بالمديريف التقميدييف.

 .5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممشاركة في اتخاذ القرار بسبب تماسؾ العامميف .ويالحظ أف
ق ػػيـ الف ػػروؽ كان ػػت متقارب ػػة لجمي ػػة عناص ػػر المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار والناتج ػػة ع ػػف تماس ػػؾ
العامميف .وتؤيد ىذه النتيجة ما جػاءت بػو النتيجػة المتعمقػة بالتعػاوف ،حيػث أف جماعػات العمػؿ

المتعاونة غالبا ما تكوف أكثر تماسكا.

 .6وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممشاركة في اتخاذ القرار بسػبب فاعميػة العػامميف .وأعمػى ىػذه
الفػروؽ كانػػت لالعتقػاد بفاعميػػة المشػاركة فػػي اتخػاذ القػرار .ويمكػف اعتبػػار ىػذه الفػػروؽ منطقيػػة
الف ثقافة الفاعمية البد أف تقود إلى البحػث عػف أسػاليب لموصػوؿ إلييػا ،ومنيػا اإليمػاف بفاعميػة

المشاركة في اتخاذ القرار.
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التوصيات
في ضوء نتائج التحميؿ اإلحصائي وما تـ التوصؿ إليو مف نتائج الختبار الفرضيات ،يقدـ الباحثاف

التوصيات التالية:

 .1ضػػرورة زيػػادة تمكػػيف العػػامميف فػػي شػػركات تكنولوجيػػا المعمومػػات األردنيػػة ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ
تفويضيـ المزيد مف السمطات لضماف إيجاد جو مف ثقافة التعاوف ،والذي أشارت نتائج الدراسة

إلى ت ثيره وبشكؿ واضل في رغبة العامميف في المشاركة اتخاذ القرار.

 .2بسبب معاناة العامميف مف ضعؼ أىمية المديريف في ىذه الشركات في قيػادتيـ لمزيػد مػف النمػو
واالبتكػػار ،فيػػر الباحثػػاف ضػػرورة االىتمػػاـ باختيػػار ى ػؤالء المػػديريف ممػػف يمتمكػػوف القػػدرة عمػػى
التوجيو والعمؿ مة عامميف عمى درجة عالية مف المعرفة الفنية المتخصصة ،فضػال عػف تنظػيـ
الدورات الت ىيمية ليؤالء المديريف لتعويػدىـ عمػى تشػجية إفشػاء المعمومػات بيػنيـ وبػيف العػامميف

مف جية وبيف العامميف أنفسيـ مف جية أخر .

 .3انتباه إدارات ىذه الشػركات بخصػوص شػعور العػامميف فيمػا يخػص األمػف الػوظيفي واالسػتقرار.
حيػػث أشػػارت نتػػائج التحميػػؿ إلػػى أف العػػامميف ال يشػػعروف باالسػػتقرار واألمػػف الػػوظيفي وبدرجػػة

كافي ػػة مم ػػا س ػػينعكس عم ػػى تماس ػػكيـ وال ػػذي ب ػػدوره يقم ػػؿ الرغب ػػة ل ػػدييـ ف ػػي االنغم ػػاس وتحم ػػؿ

المسػػؤولية بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ ارر ،وكػػؿ ذلػػؾ سػػيؤدي إلػػى انخفػػاض فاعميػػة ىػػذه الشػػركات
والعامميف فييا.

 .4يالحػػظ أف العػػامميف فػػي شػػركات تكنولوجيػػا المعمومػػات يعتبػػروف االلت ػزاـ بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ
القرار واجبا مفروضا عمييـ ،وبالتالي فيـ ممتزميف بذلؾ رسميا وليس بسػبب اإليمػاف بالمشػاركة

والمبنػي عمػػى القناعػػة بػػاف رأي الجماعػة ىػػو أفضػػؿ مػػف رأي الفػرد لوحػػده .لػػذا عمػػى إدارات ىػػذه
الشػػركات إفيػػاـ العػػامميف وزيػػادة وعػػييـ وترسػػيع مفيػػوـ المشػػاركة وفػػي جميػػة المجػػاالت ،بحيػػث
ينظر العامميف إلى المشاركة عمى أنيا فمسفة وأسموب حياة بدال مف كونػو واجبػا رسػميا .ويمكػف

أف يكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػرد القص ػص واألحػػداث التػػي مػػرت بيػػا الشػػركة والمتعمقػػة بموضػػوع
المشاركة.

 .5مػػف الضػػروري االىتمػػاـ بمقترحػػات العػػامميف وعػػدـ تجاىميػػا مػػف قبػػؿ مػػديري شػػركات تكنولوجيػػا
المعمومػػات ،لمػػا لػػذلؾ مػػف آثػػار سػػمبية عمػػى دافعيػػتيـ ومسػػاىمتيـ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات المتعمقػػة

بعمميـ وتحمميـ مسؤولية ذلؾ.
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