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 مثلث األمان في منظمات األعمال: 
 دراسة استطالعية آلراء عينة من العامليـن 

في مديـرية توزيع كهرباء نينوى/األطراف*

د. سلطان أحمد خليف النوفل

أستاذ مساعد

د. سلطان عبد الرحمن فتحي

أستاذ مساعد

 الكلية التقنية اإلدارية 
 الجامعة التقنية الشمالية

جمهورية العراق 

امللخص 1
يمثــل األمــان أحــد الحاجــات البشــرية ممــا دفــع اإلدارات إلــى االهتمــام بــه عبـــر املرتكــزات املجســدة لــه والتــي تحــددت فــي 
)الثقــة، والشــفافية، والحوكمــة( علًمــا بــأن الثقــة تعكــس التوقعــات اإليجابيــة تجــاه العامليـــن فــي املنظومــة إلــى درجــة القبــول 

الطوعــي لهــم وبمــا يســاهم فــي تجنــب حــاالت الشــك مــن اآلخريـــن.
 عــن غيــاب أوجــه الغمــوض، وفيمــا يخــص الحوكمــة فهــي 

ً
أمــا عــن الشــفافية فهــي تجســد الوضــوح وغيــاب الحيـــرة فضــا

تكــرس الجهــود مــن أجــل االلتـــزام بقواعــد الســلوك الوظيفــي فــي إطــار املســئولية االجتماعيــة بهــدف تفعيــل األداء ألصحــاب 
املصالــح مــع تأشيـــر املخاطــر عبـــر فكــرة الرقابــة الذاتيــة.
وقد انطلقت مشكلة الدراسة من تساؤل مفاده:

هل تمتلك املنظومة املبحوثة املرتكزات املتـرجمة ملثلث األمان؟
وقد افتـرضت الدراسة عدم توافر املرتكزات األساس ملثلث األمان في املنظومة عينة الدراسة.

كمــا هدفــت الدراســة إلــى بيــان واقــع مرتكــزات األمــان علــى مســتوى املنظومــة ميــدان التطبيــق مــع تحديــد األســبقية بيـــن هــذه 
تــم اعتمــاد االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الخاصــة باملوضــوع قيــد الدراســة. وقــد تكونــت مــن )21(  املرتكــزات ولتحقيــق ذلــك 
فقــرة، وتــم تحديــد عــدد مــن الفقــرات لــكل مرتكــز، علًمــا بــأن العينــة كانــت عشــوائية وشــملت )44(  فــرًدا مــن مختلــف املســتويات 
التنظيميــة فــي املنظومــة املبحوثــة وقــد اســتعان الباحثــان بـــ ) التكــرارات، والنســب املئويــة، واألوســاط الحســابية، واالنحرافــات 
املعيارية، ومعامل االختاف ودرجة االستجابة ( كمؤشرات إحصائية لتحديد مستوى إجابات املبحوثيـن  عن فقرات كل مرتكز.

إجابــات  حســب  املبحوثــة  املنظومــة  فــي  األمــان،  مرتكــزات  توافــر  أبـــرزها  اســتنتاجات  جملــة  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
 عــن وجــود األســبقية بيـــن هــذه املرتكــزات، بحيــث إن الثقــة كمرتكــز لــه األولويــة. 

ً
املبحوثيـــن عــن الفقــرات املعبـــرة عنهــا فضــا

وقــد تقدمــت الدراســة بعــدة توصيــات.

الكلمات املفتاحية: منظمات األعمال في العراق، الحوكمة.

املقدمة
ــا فــي أيــة  تقــع املنظومــات تحــت طائلــة التغييـــرات التــي تشــهدها البيئــة ممــا يســتلزم منهــا إعــادة حســاباتها والتفكيـــر جليًّ
اختناقــات تعتـــرضها، بحيــث تكــون قــادرة علــى املواجهــة واالحتــواء فــي إطــار التســديد ثــم التصويــب. وهنــا ضــرورة إلــى اســتحضار 

 *  تم استام البحث في يونيو 2019، وقبل للنشر في سبتمبر 2019، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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*   تأسســت هــذه املديـــرية ســنة 2010، وتعــد إحــدى مفاصــل املديـــرية العامــة لتوزيــع كهربــاء الشــمال ومــن أهــم املهــام التــي تقــع علــى عاتــق املديـــرية  اإلشــراف 
واملتابعــة واإلدارة املباشــرة علــى دوائرهــا الفرعيــة، وهــي )دائــرة كهربــاء الحمدانيــة، تلعفــر، ســنجار، الحضــر، تلكيــف، الشــيخان، الشــورة، القيــارة، حمــام 
 عــن دائــرة الصيانــة الخارجيــة( وتقــوم هــذه املديـــرية  بتأميـــن إيصــال التيــار الكهربائــي إلــى املواطنيـــن بأصنــاف االشتـــراكات الســكني 

ً
العليــل، مخمــور، فضــا

األصنــاف. بمختلــف  مشتـــرك  ألــف   )168( إلــى  املسجليـــن  املشتـركيـــن  عــدد  يصــل  حيــث  الحكومــي،  املشتـــرك  عــن   
ً
فضــا والصناعــي  والزراعــي  والتجــاري 

هــذه  بيـــن  األســبقية  تحديــد  مــع  التطبيــق  ميــدان  املنظومــة  علــى مســتوى  األمــان  واقــع مرتكــزات  بيــان  إلــى  الدراســة  هدفــت 
املرتكزات. وتوصلت الدراسة إلى جملت استنتاجات أبـــرزها توافر مرتكزات األمان، في املنظومة املبحوثة حسب إجابات املبحوثيـــن 
 عن وجود األســبقية بيـــن هذه املرتكزات بحيث إن الثقة كمرتكز له األولوية. وقد تقدمت الدراســة 

ً
عن الفقرات املعبـــرة عنها فضا

بعــدة توصيــات.
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مجموعــة ركائــز تمثــل أسًســا فعالــة لبنــاء التصرفــات فــي مجــال األعمــال، بحيــث تقــر الثقــة وتوظــف الشــفافية وتســتحضر 
الحوكمة، مما يجعل املنظمات تتحرك على وتيـرة تفاعات مجدية. صحيح أن هناك تقاطعات قد تحدث في مجال األعمال، 
 أن ذلــك ال يعنــي االستســام والخضــوع لألمــر الواقــع بقــدر مــا يؤشــر علــى وجــود حــاالت مــن الفعــل ورد الفعــل بحيــث تؤكــد 

ّ
إال

 للمنافسة وإقرار حاالت التميـز في ميدان األعمال، 
ً
اإلدارات في منظمات األعمال أنها أجدر من غيـرها في البقاء والنمو وصوال

إذ كم من املنظمات جّندت ممتلكاتها لصالح توجهاتها وباملنحى الفعلي لألخاقيات، مما أسهم في دعم عمقها وسيادة مكانتها. 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
مثلث األمان )املفهوم واألهمية(

التــي تقدمهــا  تواجــه منظمــات األعمــال كونــه يجســد الضمانــات  التــي  املطالــب والتحديــات  أحــد  األمــان  يشــكل مثلــث 
املنظمــة للمــوارد البشــرية والتــي تنــص علــى بقائهــم مــدة معقولــة )Adebayo & Lucky, 2012: 9(  وعلــى النحــو الــذي حــدى بهــا 
 مــا لــم تأخــذ حيـــز التنفيــذ  

ً
 أن حــاالت كهــذه قــد ال تجــدي نفعــا

ً
أن تفكــر فــي القــدرات واملرتكــزات الواجــب اســتحضارها، علمــا

فــي إطــار الواقــع الــذي تعمــل فيــه تلــك املنظمــات، كونهــا تجســد الشــعور املســتقبلي لــدى املـــوارد البشـــرية بإمكانيــة توظيفـــها إذا 
خســـرت وظيفتـــها الحاليــة )Lisciandra & Macovec, 2004: 6(  ممــا يعنــي إنهــا حالــة قائمــة تـــركز علــى أهميــة تجنــب املخاطــر 
بالنسبة للموارد البشرية. )Lodewy K & Winne, 2005: 8(  آخذيـن بعيـن االعتبار أن عملية تأميـن املرتكزات املجّسدة لهذا 
 أن تفعيلهــا 

ّ
 مــن العقانيــة املفعمــة بالــروح التودديــة، صحيــح أن القواعــد واملبــادئ لهــا آثارهــا إال

ً
املثلــث )األمــان( تتطلــب قــدرا

ضمــن إطــار موضوعــي يســتلزم االنطــاق مــن األساســيات ونعنــي هنــا الثقــة ومــا يمــت بهــا بصلــة.

وعليــه عمــد الباحثــان إلــى تنــاول مرتكــزات مثلــث األمــان علــى وفــق رؤيــة تحليليــة تعكــس مســتوى االهتمــام بهــذا املوضــوع 
 ملناقشــته علــى وفــق صيغــة تقــر املفهــوم الــذي الزال 

ً
الــذي أغفلتــه كتابــات الباحثيـــن فــي املجــال اإلداري، لــذا جــاء ســعينا حثيثــا

يعانــي مــن املحدوديــة والقصــور فــي الفهــم والتصــور، عليــه عمدنــا إلــى االجتهــاد عبـــر التأكيــد علــى أن مثلــث األمــان يؤشــر الحالــة 
الصحيــة للمنظمــة فــي إطــار الثقــة املدعمــة بالشــفافية واملشــحونة بالحوكمــة، وعلــى نحــو يجعــل كل منهمــا ســنًدا لآلخــر فــي ظــل 
حركيــة املنظمــة وفعــل البيئــة، بحيــث تتجســد صــور حّيــة للمنظمــة تعكــس التواصــل وتقــر األداء العالــي. وهنــا انحنــاءة ألهميــة 
األمــان ليــس علــى املســتوى الجزئــي حصــًرا )األفــراد العامليـــن(، وإنمــا يســري األمــر علــى جميــع املســتويات ممــا يعنــي أن األمــان 
مطلًبــا فعلًيــا فــي الحيــاة كونــه إشــارة إلــى االطمئنــان التــام وتوفيـــر الحمايــة )أبــو الحسيـــن، 1979: 133(، فــا يمكــن ألي كائــن حــي 
 عبـــر متصــل األمــان الــذي يجعــل األفــراد فعاليـــن وليــس خامليـــن، ممــا يجلــي حقيقــة 

ّ
فــي التنظيــم وخارجــه أن يكــون ســعيًدا إال

قائمــة تتمثــل فــي قولنــا أن ســعادتنا ورفاهيتنــا رهينــة حــاالت األمــان التــي نعيشــها فــي منظماتنــا وخارجهــا كونهــا إحــدى الحاجــات 
اإلنســانية التــي يعمــل املــورد البشــري علــى محاولــة إشــباعها علــى نحــو دائــم أي إنهــا أحــد املتطلبــات األساســية لــه بقصــد التمتــع 
بالصحــة النفســية. )إبـــراهيم، 2003: 23( بحيــث تكــون هــذه موطًنــا فعلًيــا لإلضافــات وإحــداث التطــورات ومــن ثــم التفكيـــر فــي 
أبعــد العاقــات ونمحــور قولنــا هنــا بــأن املنظمــات التــي تعانــي مــن عــدم االســتقرار فقــد أعلنــت إفاســها ليســت علــى املســتوى املــادي 
بــل علــى املعنــوي ممــا جعلهــا تــدور فــي حلقــة مفرغــة فهــي ال تحقــق أهدافهــا مثلمــا تكــون فاقــدة لهويتهــا، لــذا نقــول إن تأميـــن األمــان 
فــي املنظمــات يؤشــر علــى حالــة مــن التميـــز لديهــا وبالتالــي يعكــس مســتوى القــدرات البعديــة واالجتماعيــة واإلدراكيــة التــي يحتلهــا.

إذ إن اإلسناد بيـن هذه القدرات بمدياتها يوفر دفاعات قوية ومواضع تحصيـن فعلية، بحيث تكون املنظمات بمأمن 
 عــن 

ً
 لكــون األمــان يعكــس الشــعور بالطمأنينــة علــى األرواح واملمتلــكات )الطويــل، 2009: 39( فضــا

ً
مــن أيــة اهتـــزازات، نظــرا

ذلــك فقــد أكــد ) الجــار هللا، 2012: 40( علــى أن األمــان يعنــي عــدم مواجهــة املخاطــر وســهولة الحصــول علــى الخدمــة واملنفعــة 
 مــع أفــكار )زاهــر وصوفيــا، 2011: 147( بقولهمــا أن األمــان يعنــي 

ً
مقتـــرًنا ذلــك بعــدم وجــود عيــوب، وهــذا مــا جــاء متماشــيا

 أنهــا 
ّ
الشــعور بالراحــة واالطمئنــان مــن املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا، صحيــح أن حــاالت رد الفعــل قــد تكــون قائمــة، إال

 عنــد توافــر االحتياطــات وبمنظورهــا الشــمولي ذات الســمة االستـــراتيجية، وإقــرار مــا تقــدم يتطلــب االنطــاق مــن 
ً
ال تعنــي شــيئا

املرتكــزات األســاس لألمــان والتــي حددتهــا الدراســة الحاليــة باآلتــي:

- الشفافية
ً
أوال

تجســد الشــفافية فكــرة حــق كل مواطــن فــي كســب املعلومــات ومعرفــة آليــات اتخــاذ القــرار، وهــي تمثــل مطلــب ضــروري 
لوضــع معاييـــر أخاقيــة وميثــاق عمــل مؤس�ســي ملــا تــؤدي إليــه مــن الثقــة، وبالتالــي إقــرار فــرص التفاعــل البنــاء فــي املنظمــات.
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وباملقابــل فقــد ينظــر إلــى الشــفافية بأنهــا الوضــوح والنقــاء والصفــاء بحيــث إن املعلومــات يتــم تقاســمها بقصــد التصــرف 
بطريقــة مكشــوفة وواضحــة، أي أنهــا تفســر التدفــق الحــر للمعلومــات بحيــث تتوافــر الفرصــة ملــن يكــون راغًبــا فــي االطــاع 
علــى املعلومــات، وهنــا إشــارة إلــى أن الشــفافية تعنــي إيجــاد بيئــة تكــون فيهــا املعلومــات الخاصــة بالظــروف والقــرارات واألعمــال 

متوافــرة لــكل األطــراف فــي ميــدان العمــل )املعانــي، وآخــرون، 2011: 408(.

ثانًيا - الثقة

إن توافر الثقة لدى الفرد العامل وحتى اإلدارة يجعلها األقدر على املواجهة واحتواء التغييـر، وبالتالي بلوغ األهداف، 
األمــر الــذي يفّســر لنــا أن للثقــة دور فّعــال فــي تحديــد نظــرة العامــل لعملــه واملنظومــة التــي يعمــل فيهــا. واتســاقا مــع ذلــك فقــد 

أثــار )Corner, 2015(، أن األشــخاص الذيـــن يتمتعــون بالثقــة لديهــم خمــس خصائــص:
تحديد أهداف عالية املستوى.أ- 
يبحثون عن التحديات مثلما يجدون فيها حالة من االستجمام.ب- 
تتوافر لديهم الدوافع الذاتية.	- 
االلتـزام بالوقت املخصص لتحقيق األهداف.د- 
املعبـــرة عــن 	-  الصــور  هــي إحــدى  الثقــة  املثابـــرة واملطاولــة املســتمرة حتــى وإن وجــدت عوائــق، أي أن  القــدرة علــى 

الكفــاءة الذاتيــة للفــرد وعلــى نحــو يجلــي قدراتــه ويوســع مداركــه واألكثـــر العمــل علــى تـــرجمة كل مــا يملكــه ضمــن 
واقــع العمــل بحيــث تســود حــاالت التأمــل اتجــاه املســتقبل.  

ا - الحوكمة
ً
ثالث

حملــت )الحوكمــة( تعريفــات متعــددة إذ عّرفتهــا منظمــة )OECD( بأنهــا »مجموعــة قواعــد اللعبــة التــي تســتخدم إلدارة 
الشــركة فــي الداخــل فــي إطــار قيــام مجلــس اإلدارة باإلشــراف عليهــا لحمايــة املصالــح والحقــوق للمساهميـــن الذيـــن قــد يكونــوا 

منفصليـــن عنهــا« )عبــد القــادر ومحمــود، 2009: 4-1(

وباملقابــل فقــد وصفــت بالنظــام املتكامــل للرقابــة املاليــة وغيـــر املاليــة والــذي عــن طريقــه تتــم إدارة الشــركة والرقابــة 
عليهــا. وفــي موضــع أخــر عرفهــا ذات الكاتــب بأنهــا "مجموعــة القواعــد والحوافــز التــي تهتــدي بهــا الشــركات لتعظيــم أرباحهــا 
 عــن 

ً
وقيمتهــا علــى املــدى البعيــد وفــي ذلــك تأكيــد علــى أهميتهــا التــي تجســدت فــي تقليــل نســبة املخاطــر املتعلقــة بالفســاد فضــا

 ذلــك بتعزيـــز قــدرة الشــركات علــى املنافســة فــي إطــار الشــفافية والوضــوح 
ً
رفــع مســتويات األداء وجــذب االســتثمارات مقتـــرنا

.)91-90 )الســنهوري،2013:  والدقــة 

األمان في منظمات األعمال )رؤية فكرية(
يشــكل األمــان أحــد املطالــب الرئيســة التــي تكافــح املنظمــات مــن أجــل تحقيقــه علــى جميــع املســتويات، وبمــا يؤمــن لهــا 
االســتقرار وإمكانيــة التفاعــل مــع البيئــة املحيطــة بهــا بقصــد تـــرسيخ حالــة املوائمــة التــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن املفاعلــة بيـــن 
ثاثيــة األمــان. ونعنــي هنــا املرتكــزات ســواًء تأطــرت فــي الثقــة بشــموليتها والشــفافية بوضوحهــا والحوكمــة بقواعدهــا آخذيـــن 
 أن ذلك ال يمنع من إقرار عامل األسبقية بينهما 

ّ
بعيـــن االعتبار أن كل مرتكز من هذه املرتكزات ال يقل أهمية عن غيـــره، إال

أي وجــود درجــة مــن األرجحيــة ســواء تعلــق األمــر بالقيــادات اإلداريــة وحتــى العامليـــن، إذ إن البعــض يعطــي أهميــة للثقــة، فــي 
حيـــن نجــد آخريـــن يمنحــون الشــفافية املرتبــة األولــى بينمــا نجــد فريــق ثالــث يوجــه اهتماًماتــه نحــو الحوكمــة، لــذا أصبحــت 
حــاالت االهتمــام والتفضيــل متباينــة مثلمــا أنهــا متدرجــة أي أنهــا ال تأخــذ اتجاًهــا واحــًدا وهنــا تأكيــد علــى بـــروز حــاالت التفــاوت 

وبمــا ينعكــس علــى طبيعــة الــرؤى الســائدة فــي املنظمــات، وهنــا يثــار تســاؤل مفــاده:

أيُّ املرتكزات املكونة ملثلث األمان في منظمات األعمال يشكل وتـًرا قياًسا بغيـره؟

ــر يســاوي  تتطلــب اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل اإلفــادة مــن معطيــات "نظريــة فيثاغــورس" التــي تنــص علــى أن )مربــع الوتـ
مجمــوع مربعيـــن الضلعيـــن اآلخريـــن(. وبغيــة اإلحاطــة بذلــك، فقــد اهتدينــا إلــى القــول بــأن املفاضلــة بيـــن هــذه املرتكــزات قــد 
 أننــا ابتغينــا مناقشــة هــذا املوضــوع وعلــى وفــق االفتـــراضات اآلتيــة:

ّ
تكــون قائمــة مــن وجهــة نظــر العامليـــن فــي املنظمــات، إال
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ا - الشفافية تمثل وتـًرا في مثلث األمان والثقة قاعدته والحوكمة الضلع الذي يشكل زاوية قائمة
ً
ثالث

3 
 

 

  

كمـ
حو

ال
ة

 

 الثقـــــــــــة

مربع الشفافية = )مربع الحوكمة + مربع الثقة(

ويقودنــا العــرض الســابق إلــى أن االفتـــراضات املشــار إليهــا أعــاه تنطــوي علــى جملــة أمــور منهــا مــا يخــص تبايـــن وجهــات 
ر اعتمــاد وزن محــدد لــكل منهــا مــن وجهــة نظــر العامليـــن.

ّ
 عــن تعــذ

ً
النظــر واختــاف الــرؤى بشــأن هــذه املرتكــزات فضــا

 يــازم ذلــك عامــل املوقفيــة واقتـــرانه بالنســبية فمــا هــو مهــم لــدى طــرف مــن أطــراف العمليــة التنظيميــة بشــأن مرتكــز 
معيـــن قــد ال يكــون كذلــك بالنســبة لآلخريـــن، كمــا إن املواقــف تمــارس لعبتهــا فــي إقــرار درجــة مــن األرجحيــة ملرتكــز دون غيـــره، 
ــك 

ّ
وفــي ظــل مــا تقــدم يتضــح للباحثيـــن أن الثقــة تمثــل صمــام األمــان ملنظمــات األعمــال، إذ إن غيابهــا يعكــس حالــة مــن الش

بخصــوص كل مــا هــو قائــم وعلــى النحــو الــذي يجلــي حالــة مــن القصــور املعلوماتــي فــي املجــال التنظيمــي ممــا يفّســر لنــا جملــة 
 إلــى البيئــي، لــذا تبقــى دالــة الاتأكــد مســتحضرة لفعــل ذلــك، وعلــى النحــو 

ً
أمــور ســواًء تعلــق الحــال باملنــاخ التنظيمــي امتــدادا

الــذي يدفــع القيــادات اإلداريــة إلــى تأكيــد حالــة مــن التداؤبيــة بيـــن املرتكــزات املعبـــرة عــن مثلــث األمــان فــي منظمــات األعمــال 
لكافــة  إلــى امتدادهــا  مــا نســعى  بقــدر   

ً
بالــذات حصــرا الثقــة  نبغــي  الثقــة، هنــا ال  الريبــة وتأميـــن أوجــه  بقصــد تافــي حــاالت 

النطاقــات والفعاليــات املنظميــة.

أمــا عــن مراجعــة الدراســات الســابقة، فقــد تعــذر علــى الباحثيـــن العثــور علــى دراســة مماثلــة لدراســتهم الحاليــة حســب 
اطاعهــم املتواضــع، األمــر الــذي حــدى بهــم إلــى محاولــة اإلفــادة مــن الدراســات التــي تناولــت كل مرتكــز مــن مرتكــزات األمــان 
وبشــكل منفــرد. وهــذا مــا ســيتم تأشيـــره،  ففيمــا يخــص الثقــة، جــاءت دراســة )الحسيـــن، 2005 ( لتؤكــد أهميــة الثقــة ودورهــا 
فــي رســم مســارات األداء علــى مســتوى األفــراد  فــي تحقيــق األداء املؤس�ســي األمــر الــذي يؤشــر أهميــة الثقــة ودورهــا  الفعــال 
 إلــى املجتمعــات. وباملقابــل أكــدت دراســة )الزهرانــي، 1433هـ(علــى عاقــة الثقــة فــي الســلوك اإلبداعــي ممــا يفســر لنــا 

ً
وصــوال

أن الثقــة هــي ضابــط ومنظــم للســلوك. وباملقابــل فقــد أكــدت دراســة )الصقيـــر، 2014( علــى عاقــة الثقــة فــي الصاحيــات، 
أي أن الثقــة كعامــل محــدد لنــوع وطبيعــة الصاحيــات املمنوحــة  لألفــراد ومــا تقــدم يؤكــد لنــا أن الثقــة متغيـــر فعــال فــي ميــدان 
العمــل فبدونهــا تســود الشــكوكية  وتبـــرز معالــم الظنيــة ممــا جعــل منهــا الــدرس األول فــي جميــع املجــاالت. وهــذا مــا جــاء متماشــيا 
باملعلومــات.  والثقــة  باملجتمــع  املديـــر  عاقــة  فــي  الثقــة  علــى  بتأكيدهــا   )Forsyth, Barnes, Atarns, 2006( دراســة  مــع 
وفيمــا يخــص مرتكــز الشــفافية، فقــد تبيـــن للباحثيـــن مــن خــال املراجعــة املتأنيــة للدراســات الســابقة )الريحانــي، 2017( 
 عــن دورهــا فــي الحــد مــن الصراعــات. وهــذا مــا 

ً
أن الشــفافية تمــارس دورهــا فــي تحجيــم أوجــه الفســاد ومكافحتــه  لــه، فضــا

أكدته دراســة )جوزيف، 2012( التي كشــفت عن أن الشــفافية تســاهم الحد من الصراعات وإبـــراز معالم التفاهم واألكثـــر 
مــن ذلــك إنهــا تســاهم فــي تعزيـــز التصــورات لــدى األفــراد. أمــا عــن مرتكــز الحوكمــة، فقــد تبيـــن مــن خــال مراجعــة الدراســات 

 - الثقة تشكل وتـًرا في مثلث األمان والحوكمة قاعدته 
ً

أوال
والشفافية الضلع الذي يشكل زاوية قائمة
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الســابقة )عــودة، 2017( أن الحوكمــة تؤثـــر فــي عمليــة اإلفصــاح االختيــاري فــي التقاريـــر الســنوية للشــركات ممــا يوفــر األرضيــة 
املناســبة لتأشيـــر أهميتهــا وضــرورة األخــذ بهــا. وفــي الســياق ذاتــه تأتــي دراســة )الفضــل، 2015( لتؤكــد علــى أهميــة اختيــار عــدد 
مــن اآلليــات الداخليــة  لحوكمــة الشــركات وبمــا يســاهم فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، وقــد أكــدت النتائــج علــى وجــود 

دور رقابــي هــام ملجلــس اإلدارة فــي ضبــط حســابات إدارة األربــاح.

ومــا تقــدم يؤمــن لنــا القــول بــأن معالجــات الدراســات الســابقة ملوضــوع مرتكــزات األمــان فــي منظمــات األعمــال جــاءت فــي 
حــدود الجزئيــة بحيــث تــم التـركيـــز علــى مرتكــز دون غيـــره، أي أن الدراســات افتقــرت إلــى عمليــة الجمــع واملفاعلــة ممــا يؤمــن 
 عــن ذلــك فــإن عمليــة إقــرار األولويــة  بيـــن هــذه املرتكــزات علــى مســتوى الدراســات 

ً
لهــذه الدراســة جانًبــا مــن اإلضافــة، فضــا

تكــون غيـــر مرئيــة علــى حيـــن نجــد أن الدراســة الحاليــة كادت أن تشــكل عمقــا وتجذيـــًرا أليــة دراســات  الســابقة كادت أن 
مســتقبلية  بشــأن مرتكــزات األمــان وبمــا يجعــل مــن الثقــة األســاس فــي إقــرار الكفــاءة الذاتيــة لألفــراد مــع مراعــاة الشــفافية 

واعتمــاد الحوكمــة، أي وجــود حالــة مــن التداؤبيــة بينهمــا.

مشكلة الدراسة
لــدى أفرادهــا، بحيــث  إلــى كل مــا يؤطــر فعلهــا ويدعــم الســلوكيات اإليجابيــة  تـــزال منظمــات األعمــال بأمــس العــوز  ال 
تظهــر بمظهــر القــوي قياًســا بغيـــرها، وبالــذات فــي ظــل بيئــة تتســم بالحركــة الخاطفــة والتغييـــر املتســارع واإلنشــداد غيـــر منقطــع 
النظيـــر ملا يدور في فلكها، مما جعلها أقرب إلى حاالت البحث والتنقيب منه إلى الســكون وهنا إشــارة إلى إبـــراز معالم الحوكمة 
فــي ميــدان األعمــال وعلــى وفــق معيــار الثقــة ودالــة الشــفافية، بحيــث يكــون الوضــوح قائًمــا وحــاالت الريبــة متاشــية وعامــل 
، وعليــه تجلــت مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل التالــي: هــل تمثــل الحوكمــة والشــفافية والثقــة مرتكــزات فّعالــة 

ً
األخاقيــة مفعــا

لتأميـــن األمــان فــي املنظومــة عينــة الدراســة، وبمــا يجعلهــا األكثـــر قــدرة علــى مسايـــرة واقعهــا والنهــوض باملهمــات املوكلــة إليهــا؟

أهداف الدراسة
تحّددت أهداف الدراسة الحالية باآلتي:

إعطاء تصور فكري عن مثلث األمان وبـرؤية تحليلية.1- 

الكشــف عن مرتكزات مثلث األمان في املنظومة 2- 
عينة الدراسة حسب إجابات املبحوثيـن.

تأشيـــر أّي املرتكــزات أكثـــر أهميــة فــي مجــال األعمــال 3- 
مــن وجهــة نظــر العينــة املبحوثــة فــي إطــار اإلفــادة مــن 

"نظريــة فيثاغــورس".

األنموذج الفر�ضي للدراسة

الفر�ســي  املخطــط  الحاليــة  الدراســة  اعتمــدت 
.)1( رقــم  بالشــكل  املوضــح 

فروض الدراسة
تمثلــت  الفــروض  مــن  مجموعــة  الدراســة  تبنــت 

باآلتــي:     
املبحوثــة 1-  املنظومــة  فــي  العامليـــن  علــى  يتعــذر 

الثقــة ببعضهــم البعــض وحتــى بــاإلدارة ممــا يؤكــد 
اإليجابيــة  العاقــات  وتدهــور  الشــكوك  ســيادة 
عــن   

ً
فضــا االرتيــاح  وعــدم  التـــردد  وبالتالــي 

األحجــام عــن القــول فــي كثيـــر مــن الحــاالت التــي 
التنويــه. تتطلــب 

4 
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*إعداد الباحثان
الشكل )1( املخطط االفتـرا�ضي للدراسة الحالية
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ال تتوافــر العناصــر املفســرة ملرتكــز الشــفافية فــي املنظومــة املبحوثــة ممــا يؤشــر تعقــد اإلجــراءات ووجــود املقاطعــات 2- 
وســيادة اإلشــكاليات وبما يؤكد غياب رؤية العامليـــن لبعضهم البعض.

ال توجــد لــدى املنظومــة املبحوثــة املقومــات املجســدة ملرتكــز الحوكمــة ممــا يعنــي غيــاب دالــة اإلرشــادات والقوانيـــن   3- 
لــكل مــا هــو غيـــر مرغــوب بــه فــي العمــل.

تصميم الدراسة 
مجتمع وعينة الدراسة

تشــكل مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة فرعيــة مــن دوائــر الكهربــاء التابعــة ملديـــرية توزيــع كهربــاء نينــوى )األطــراف( أمــا 
عينــة الدراســة فقــد اتســمت بالعشــوائية وبحــدود )44( 

فــردا مــن تلــك الدوائــر.

مقاييس الدراسة 
عمــد الباحثــان إلــى اإلفــادة مــن املفاهيم واملؤشــرات 
التــي إجــاد بهــا الكتــاب واملنظريـــن وكمــا مؤشــر فــي الجــدول 

رقــم )1(.

بيانات الدراسة
بإجابــات  الحاليــة  الدراســة  بيانــات  تمثلــت 
املبحوثيـــن عــن الفقــرات املتـــرجمة ملرتكــزات األمــان علــى 
’ مستوى املنظومة املبحوثة وقد توزعت هذه اإلجابات 
عــن درجــات املقيــاس )أتفــق بشــدة، أتفــق، محايــد، ال 
أتفــق، ال أتفــق بشــدة( وقــد تــم إعطــاء قيمــة رقميــة لــكل 
لـــ )أتفــق بشــدة( وهكــذا  درجــة، إذ خصــص )5( درجــة 

التـــرتيب. للفقــرات األخــرى وحســب  بالنســبة  الحــال 

أداة جمع البيانات
للدراســة الحاليــة  البيانــات  تمثلــت طريقــة جمــع 
 )21( عبـــر  األمــان  مرتكــزات  غطــت  التــي  )باالســتبانة( 
فقــرة خصصــت الفقــرات الســبعة األولــى ملرتكــز الثقــة، 
لغايــة الخامســة عشــر فقــد  الثامنــة  مــن  الفقــرات  أمــا 
فســرت مرتكــز الشــفافية ومــا يأتــي بعــد ذلــك مــن فقــرات 

يجســد مرتكــز الحوكمــة.

طريقة جمع البيانات
الحاليــة  الدراســة  بيانــات  طريقــة جمــع  تحــددت 
بالتوزيــع اليــدوي لاســتبانة عــن عينــة املبحوثيـــن بشــكل 
شــخ�سي، ومــن ثــم اإلجابــة عــن أيــة فقــرات غامضــه مــع 
توخــي الحــذر فــي عــدم التدخــل بشــأن إجابــات املبحوثيـــن 

لغــرض إعطائهــم الحريــة فــي االختيــار.

تـرميـز البيانات
تــم إعطــاء متغيـــرات الدراســة الحاليــة )مرتكــزات 
األمــان( مجموعــة مــن الرمــوز وكمــا مؤشــر فــي الجــدول 

رقــم )2(.

جدول رقم )1( 
املفاهيم واملؤشرات واملقاييس املعتمدة في تصميم االستبانة

املفاهيم واملؤشرات واملقاييس املتغيـر املبحوثت

أ- املفاهيم Chen & et. al. 2003,309الثقة 1
Neveu, 2009, 11

Goretz Ki, 2016,7 :ب- املؤشرات
	- االستبانة   الباحثان

أ- املفاهيم   إسماعيل، محمد أحمد 90 – 92، 2015،الشفافية 2
https://www. Facebook.com/Arab.HRM

ب- املؤشرات: الطائي، منى حيدر،2017 عناصر الشفافية
https://www.azzaman.com

	- االستبانة   الباحثان
أ- املفاهيم السنهوري، محمد مصطفى،2013، 90 – 92الحوكمة 3

ب- املؤشرات: سليمان،2008، 122
	- االستبانة      الباحثان 

جدول رقم )2( 
الرموز املفسرة ملرتكزات األمان على مستوى املنظومة املبحوثة

املتغيـر 
األساس 

املتغيـر 
الرئيس

األسئلة املتغيـر الثانوي 

x1درجة من اليقيـن في العمل الثقة مثلث األمان 
x2االرتياح عند أداء العمل 

x3العاقات اإليجابية 
x4تقول ما تـريد في ذهنك 

x5تتفاعل دون تـردد 
x6تثق بما يقوله الرئيس 

x7تؤمن بمصداقية التعليمات 
x8وضوح اإلجراءات الشفافية 

x9ال تواجه صعوبة في التعامل مع قواعد العمل 
x10يسهل تغييـر التعليمات 

x11يمكنك رؤية اآلخريـن 
X12ال توجد إشكالية في تنفيذ املهمات 

X13يتم األداء دون تقاطعات 
x14تـرى العاملون مثلما يـرونك 

x15تتا�سى حاالت التعويض
x16وجود ادله لإلرشادات الحوكمة  

x17القوانيـن سبيا إلداء العمل 
x18ضوابط رادعه لكل ما هو غيـر مرغوب 

x19اإلفادة من املدونة األخاقية 
x20أنظمة ضابطه للسلوكيات 

x21تعتمد آليات منظمة لتحركات العامليـن 
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أساليب تحليل البيانات
اســتعان الباحثــان بعــدد مــن األدوات اإلحصائيــة )التكــرارات، والنســب املئويــة، واألوســاط الحســابية، واالنحرافــات 
املعياريــة، ومعامــل االختــاف ونســبة االســتجابة( وبمــا يســاهم فــي رســم معالــم الواقــع فــي املنظمــة املبحوثــة بشــأن مرتكــزات 

األمــان، وبــذات الوقــت يمهــد الســبيل لتقديــم اإلضافــة والتحليــل.

الدراسة امليدانية
مناقشة نتائج الدراسة

 أظهــرت معطيــات الجــدول )3( أن )91,90( مــن املبحوثيـــن اتفقــوا علــى ســيادة درجــة مــن اليقيـــن فــي ميــدان العمــل وذلــك 
كان بوســط حســابي )4,454( وبانحــراف معيــاري )0,663( أي أن معامــل االختــاف بلــغ )14,89( ممــا يوفــر اتجاًهــا إيجابًيــا 
إلقــرار حالــة مــن االرتيــاح بيـــن املبحوثيـــن هــذا مــا أجمعــت عليــه إجابــات )86,37( مــن املبحوثيـــن وبوســط حســابي )4,204( 
 عــن ذلــك فقــد اتســمت العاقــات فــي ميــدان 

ً
وانحــراف معيــاري )0,794( ممــا يعنــي أن معامــل االختــاف كان )18,90( فضــا

العمــل باإليجابيــة هــذا مــا أتفــق عليــه )84,09( مــن املبحوثيـــن وبوســط حســابي )4,045( وانحــراف معيــاري )0,745( ممــا يفســر 
بــأن )77,27( مــن  لنــا أن معامــل االختــاف بلــغ )18,43(، وقــد بلغــت نســبة االســتجابة )80,91(، ممــا يوفــر منطلقــا للقــول 
املبحوثيـــن اتفقــوا عــل أنهــم يقولــون كل مــا يــدور فــي أذهانهــم لرئيســهم وكان ذلــك بوســط حســابي )3,840( وانحــراف معيــاري 
)76,82( أي أن معامــل االختــاف بلــغ )20,97( وهنــا مدخــا للقــول بــأن فــي حــاالت التفاعــل مــع الزمــاء فــي ميــدان العمــل بلغــت 
)0,75( وكان ذلك بوســط حســابي )4,136( وانحراف معياري )0,795(. وقد تحدد معامل االختاف بما قيمته )19,22(، وهنا 
إشــارة إلــى وجــود درجــة مــن الثقــة بمــا يقولــه الرئيــس فــي العمــل إلــى حــد اإليمــان بمصداقيــة التعليمــات دون أيــة حــاالت شــك فيهــا. 

هــذا مــا أتفــق عليــه )1,045(، ممــا يعنــي أن معامــل االختــاف كانــت قيمتــه )30,06(.

 وفــي كل مــا تقــدم تأكيــد واضــح علــى أن درجــة الثقــة فــي املنظومــة املبحوثــة بلغــت مــدى جيــد، إلــى الحــد الــذي أقــر التفاعــل 
وجســد التفاهــم ونـــزع حــاالت الظــن وأكــد الصراحــة والتفاعــل وبنــاء الثقــة، إلــى حــد أن املؤشــر الكلــي التفــاق املبحوثيـــن بشــأن 

األبعــاد الفرعيــة املعبـــرة عــن الثقــة بلــغ )79,54(.

جدول رقم  )3( 
إجابات املبحوثيـن عن مرتكزات مثلث األمان في املنظومة املبحوثة
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ال أتفق بشدةال أتفقمحايدأتفقأتفق بشدة
%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

قة
الث

x12454.551636.3649.0900.0000.004.45450.66313%14.89
x21738.642147.7349.0924.5500.004.20450.79474%18.90
x31125.002659.09511.3624.5500.004.04550.74567%18.43
x4715.912761.36613.6449.0900.003.84090.80531%20.97
X51738.641636.361125.0000.0000.004.13640.79507%19.22
X61125.002352.27613.6436.8212.273.90910.93556%23.93
X736.822659.09818.1836.8249.093.47731.04522%30.06

20.61%4.00970.82639 1329.222250.32614.2924.5511.62املؤشر الكلي

ية
اف

شف
ال

X849.092965.91818.1824.5512.273.75000.78132%20.84
X91840.911431.82818.1836.8212.274.02271.04522%25.98

x101125.001840.911534.0900.0000.003.90910.77214%19.75
x111125.002250.00715.9136.8212.273.88640.94539%24.33
x121534.092250.0049.0936.8200.004.11360.84126%20.45
X13920.452454.55613.64511.3600.003.84090.88772%23.11
X14818.182761.36818.1812.2700.003.95450.68044%17.21
X15715.911636.361738.6424.5524.553.54550.97538%27.51

22.33%3.87780.86611 1023.582248.86920.7425.4011.42املؤشر الكلي
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%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
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X1636.822556.821534.0900.0012.273.65910.71343%19.50
x17920.452250.001329.5500.0000.003.90910.70935%18.15
x18920.452147.73613.6449.0949.093.61361.18549%32.81
x19818.181431.822045.4500.0024.553.59090.94790%26.40
X20818.181534.092045.4512.2700.003.68180.80037%21.74
x21920.452147.73715.9136.8249.093.63641.16321%31.99

24.99%3.68180.91996 817.422044.701330.6813.0324.17املؤشر الكلي
من إعداد الباحثان

أمــا عــن مســتوى الشــفافية فــي املنظومــة املبحوثــة فقــد تبيـــن مــن خــال األبعــاد الفرعيــة لهــا أن إجــراءات العمــل تتســم 
بالوضــوح هــذا مــا عبـــرت عنــه اتفاقــات )0,75( مــن املبحوثيـــن وبوســط حســابي )3,750( وانحــراف معيــاري )0,781( فــي حيـــن 
إلــى غيــاب حــاالت التعامــل الصعــب عنــد توظيــف قواعــد العمــل هــذا مــا  أن معامــل االختــاف بلــغ )20,84(، وهــذا إشــارة 
جســدته اتفاقــات )72,73( مــن املبحوثيـــن األمــر الــذي يــدل علــى ســهولة التنفيــذ للتعليمــات وبالشــكل الــذي يمكــن املبحوثيـــن 
مــن رؤيــة اآلخريـــن بشــكل واضــح وكان ذلــك باتفــاق )0,75( وبوســط حســابي )3,886( وانحــراف معيــاري )0,945(، وفــي ذلــك 
تجســيد لقــدرة املبحوثيـــن علــى تنفيــذ املهمــات دون مواجهــة أيــة إشــكاليات هــذا مــا أشــرته اتفاقــات )84,09( منهــم وبوســط 
حســابي )4,113( وانحــراف معيــاري )0,841(، أي أن أداء العمــل يتــم دون أيــة تقاطعــات ممــا يجســد حالــة الفهــم املشتـــرك 
بحيــث تختفــي معالــم الصــراع الســلبي هــذا مــا أتفــق عليــه )0,75( مــن املبحوثيـــن وبوســط حســابي )3,84( وانحــراف معيــاري 
)0,887( وبمعــدل اختــاف قــدره )23,11( األمــر الــذي يفســر لنــا أن حــدود الرؤيــة كانــت واضحــة بيـــن العامليـــن إلــى حــد أن كل 
عامل يـــرى زماءه بشــكل يجســد الحقيقة ويؤشــر تا�ســي أوجه الغموض في بيئة يدعم ذلك اتفاق )52,27( وبوســط حســابي 
فــي املنظومــة املبحوثــة علــى وفــق املؤشــر الكلــي  )3,545( وانحــراف معيــاري )0,680( وهنــا تأكيــد علــى أن درجــة الشــفافية 

)72,44( كانــت جيــدة ممــا يفســر للباحثيـــن غيــاب حــاالت الاتأكــد العالــي وبالتالــي اختفــاء الشــك فــي ميــدان العمــل.

ويدعــم مــا تقــدم اتفــاق املبحوثيـــن بشــأن األبعــاد الفرعيــة املتـــرجمة ملتغيـــر الحوكمــة إذ نجــد اتفــاق )63,64( علــى وجــود 
أدلــة تـــرشدهم أثنــاء العمــل وكان ذلــك بوســط حســابي )3,659( وانحــراف معيــاري )0,713( أي أن القوانيـــن كانــت ســائدة 
فــي ميــدان العمــل بحيــث تنتفــي التصرفــات غيـــر الصحيحــة ويتــم رفضهــا ووضــع حــدود لهــا وهــذا مــا أتفــق عليــه )68,18( مــن 
املبحوثيـــن وهنــا تأكيــد علــى أن ســيادة القوانيـــن فــي مجــال العمــل يمثــل مؤشــًرا فعليــا هــذا مــا أتفــق عليــه )0,50( مــن املبحوثيـــن 
وبوســط حســابي )3,590( وانحــراف معيــاري )0,947( وبمعامــل اختــاف )26,40( وممــا تقــدم يفســر لنــا أن الســلوكيات فــي 
املنظومــة املبحوثــة تتــم علــى وفــق األنظمــة أي وجــود آليــات منظمــة لتحــركات العامليـــن فــي املنظومــة املبحوثــة إذ أتفــق )68,18( 
علــى ذلــك، األمــر الــذي يؤكــد لنــا أن درجــة الحوكمــة كانــت ســائدة بالحــدود املرضيــة لهــا هــذا مــا جســده املؤشــر الكلــي الــذي 

بلغــت قيمتــه لنســب االتفــاق )62,12(.

مستوى االستجابة لدى املبحوثيـن بشأن مرتكزات مثلث األمان في املنظومة املبحوثة

لنــا أن الثقــة  الــذي يؤكــد  فقــد تبيـــن أن مرتكــز الثقــة شــغل أعلــى نســبة )80,19( األمــر 
األفعــال  إيجابيــة ألن  يمثــل حالــة  التوجــه  هــذا  ويــكاد  النجــاح،  أنهــا مفتــاح  هــي األســاس مثلمــا 
والتصرفــات التــي تخلــو مــن الثقــة تبقــى محــط توجــس فــي ميــدان العمــل وفيمــا يخــص مرتكــز 
الشــفافية فقــد كانــت نســبته )76,82( ممــا يعنــي أن الوضــوح كان قائمــا إلــى حــد تا�ســي حــاالت 
بلغــت  االســتجابة  نســبة  أن  تبيـــن  فقــد  الحوكمــة  بمرتكــز  يتعلــق  وفيمــا  والغمــوض،  التداخــل 
)73,64( مما يفســر لنا أن القواعد والقوانيـــن واألدلة كانت هي األســاس في مجال العمل مقتـــرنا 
»املدونــة األخاقيــة«  يعرفــون مســمى  قــد ال  العامليـــن  أن  املدونــة األخاقيــة: حيــح  بــدور  ذلــك 
كمصطلــح إال أنهــم يمارســون ويعتمدونهــا ضمنيــا وخاصــة القــول أن اســتجابة املبحوثيـــن جــاءت 

جدول رقم )4( 
استجابة املبحوثيـن 

ملرتكزات مثلث األمان على 
مستوى املنظومة املبحوثة

نسبة االستجابةاملرتكزات
80,19الثقة

76,82الشفافية
37,64الحوكمة

ضــوء  فــي  الباحثــان  إعــداد  مــن 
الحاســبة أظهرتهــا  التــي  النتائــج 
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 بالشــفافية وانتهاًء بالحوكمة أي أن الثقة هي األســاس في املنظومة املبحوثة، وكاد 
ً
على وفق تـــرتيب تنازلي بدًءا من الثقة مرورا

ذلــك أن يمثــل عامــل القــوة لهــا ألن الثقــة هــي الــدرس األول فــي جميــع مجــاالت الحيــاة.

وقــد اســتخلص الباحثــان مــن مناقشــة نتائــج الدراســة جملــة اســتنتاجات تمثلــت بســيادة توجــه إيجابــي لــدى املبحوثيـــن 
بشــأن مرتكــز الثقــة فــي املنظومــة عينــة الدراســة عبـــر األبعــاد الفرعيــة الدالــة عليــه وعلــى النحــو الــذي أســهم فــي والدة املصداقيــة 
 عــن بـــروز الشــفافية بيـــن املبحوثيـــن فــي 

ً
وإقــرار التفاعــل دون تـــردد إلــى حــد تأميـــن درجــة مــن االرتيــاح بيـــن أطــراف العمــل فضــا

املســتويات التنظيميــة للمنظومــة املبحوثــة إلــى حــد تجلــي الوضــوح وتا�ســي الصعوبــات وانتفــاء التقاطعــات مقتـــرنا ذلــك بالقــدرة 
علــى تنفيــذ املهمــات وهنــا إشــارة إلــى أن اعتمــاد الشــفافية يمثــل الســبيل األنســب لتجنــب أيــة ارتبــاكات فــي العمــل واقتـــرن ذلــك 
بظهور معالم الحوكمة في املنظومة عينة الدراســة عبـــر ســيادة القوانيـــن واعتماد األدلة واإلفادة من املدونات األخاقية مقتـــرنا 
ذلــك بوجــود آليــات فاعلــة لتنظيــم تحــركات العامليـــن أي أن الحوكمــة تمثــل صمــام أمــان إلقــرار املصالــح فــي املنظمــات، ممــا يفســر 
 إلــى 

ً
لنــا تحقــق مرتكــزات مثلــث األمــان فــي ميــدان الدراســة فــي إطــار التـركيـــز علــى الثقــة كمرتكــز لــه األوليــة ثــم الشــفافية وصــوال

الحوكمــة أي هنــاك حالــة مــن األســبقية بشــأن اعتمــاد هــذه املرتكــزات مــن قبــل املبحوثيـــن.

توصيات الدراسة

تقدمت الدراسة الحالية بعدد من التوصيات تحددت باآلتي:

العمــل علــى تـــرسيخ الثقــة فــي جميــع املجــاالت وعدهــا األســاس الــذي ينظــم العاقــات ويســاهم فــي أداء املهمــات بنجــاح 1- 
إلــى حــد تبنــي فكــرة مفادهــا )الثقــة مفتــاح النجــاح فــي دنيــا األعمــال(.

ضــرورة الوضــوح حــد الصفــاء فــي ميــدان العمــل بحيــث تـــزول حــاالت الغمــوض وااللتبــاس ويتجلــى عامــل الرؤيــة وبمــا 2- 
يدعــم العامليـــن ويجعلهــم فــي إطــار االنســجام دون الشــك والتفاعــل اإليجابــي بــا صراعــات ســلبية.

يـــرسم 3-  فــي كافــة التفاعــات القائمــة بيـــن املبحوثيـــن وبمــا  العمــل علــى اســتحضار القواعــد واإلجــراءات واألنظمــة 
املدونــات األخاقيــة. اســتحضار  مــن خــال  لديهــم  الســلوكيات  ويحــدد مســار 

 داعمــا لآلخــر 4- 
ً
ضــرورة تنظيــم حركيــة مرتكــزات مثلــث األمــان فــي املنظومــة عينــة الدراســة وبمــا يجعــل كل منهــا عامــا

مــع العمــل علــى مضاعفــة الجهــود لتوطيــد كل مــا يعــّزز مــن الثقــة ويجعلهــا املحــور الرئيــس.

حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية بـ

الحدود العلمية التي تمثلت باملوضوع قيد الدراسة )مثلث األمان في منظمات األعمال(.1- 

الحدود املكانية وتمثلت في )مديـرية توزيع كهرباء نينوى /األطراف(.2- 

الحدود الزمنية التي امتدت من 2018/3/15 لغاية 3.2019/2/10- 
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استمــارة استبانة

علــى  اإلجابــة  راجيـــن  األعمــال(  فــي منظمــات  األمــان  )مثلــث  املوســوم  بالبحــث  الخاصــة  االســتبانة  أيديكــم  بيـــن  نضــع 
التقديـــر. مــع  الدراســة  عنــه خدمــة ألغــراض  املعبـــرة  الفقــرات 

أتفق العباراتت
ال محايدأتفقبشدة

أتفق
ال أتفق 

بشدة
تسود درجة من اليقيـن في العمل.1-
هناك حالة من االرتياح عند أداء العمل2-
تتسم العاقات في العمل بإيجابية.3-
تقول كل ما يدور في ذهنك مع الرئيس4-
تتفاعل مع زماءك دون تـردد5-
تثق بما يقوله رئيسك في العمل6-
تؤمن بمصداقية التعليمات الصادرة من اإلدارة العليا.7-
ما يـرد إليك ما إجراءات يتسم بالوضوح.8-
ال تواجه صعوبة في التعامل مع قواعد العمل.9-

يسهل عليك تفسيـر تعليمات العمل.10-
يمكنك رؤية اآلخريـن بشكل واضح.11-
ال تواجه إشكالية في تنفيذ املهمات املوكلة إليك12-
يتم أداء العمل دون أي تقاطعات معيقة.13-
تـرى العاملون مثلما يـرونك في ميدان العمل14-
تتا�سى حاالت الغموض في بيئة العمل.15-
توجد أدلة تـرشدك في تنفيذ املهمات املوكلة إليك16-
تمثل القوانيـن السائدة سبيا للعمل.17-
توجد ضوابط رادعة لكل ما هو غيـر مرغوب فيه في ميدان العمل.18-
يمكنك اإلفادة من املدونة األخاقية في منظمتك.19-
تهتدي باألنظمة للسلوكيات في العمل20-
تعتمد منظمتك آليات منظمة للتحركات العامليـن في العمل21-
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ABSTRACT 

A safety is represent of humanist needs that motivated management to importance across of a corner-
stone which it )trust, transparency, governance (.

Trust reflex a positive expectation attitude of workers in organization to agreed of voluntary  accept 
that contributed to avoidance  uncertainty to others.

Transparency devoted clarity and absenteisim dilemma as well as avoidance of ambiguity and gover-
nance centrated with efforts in order to obligated with Behavior rules in framework of social responsibility 
that objective to interacted with…. Performance and diagnosis risk across of self-control.

The problem study fete of question:
Do organization of study sample have a cornerstone translate the safety triangle?

The hypothesis study is non availability cornerstone to ensurance  safety in research organization. 
that can to achievement of aims the objective of this study declaring of position the triangle of safety in  or-
ganization research and determine the precedency of this cornerstone and the study applicated of random 
sample of workers which it involve )44( persons.

In order to reach of objectives this study depend on questionniare as a tool of collect data concerned with 
this subject which it contained )21(items that’s related with cornerstone of safety in organization research.

The researchers recruitment many statistical tools such as )frequency, percentage, medium  standard 
derivation, coefficient of variation( as a measurements determine level of answering of sample workers 
with items that concerned with cornerstone of safety in business   organization, the study reached many 
conclusion such as availability of safety cornerstone in organization research and there are precedency 
between this  cornerstone from trust, transparency and governance as follow.

Depending on this conclusions the study preface many recommendation such.
1- Work of devoted trust in many fields and it bases organized the relation and contributed of per-

formance task.
2- Necessity of clarity in work field in order to avoid ambiguity in order to ensurance cohesiveness 

between workers.
3- Work of reparation rules, procedures and systematic in interactions between workers that draw 

and determine the behaviors of workers.
4- Organize of dynamic of safety cornerstone in organization research in order to support it.

Keywords: Business  Organizations in Iraq, Governance.


