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هل تعاني األعمال من أزمة ثقة؟
ً
ً
قليــا
موجــودا ال نكتــرث لــه ،ولــو نقــص
"الثقــة كالهــواء الــذي نتنفســه ،عندمــا يكــون
فــإن الجميــع يــدرك مــدى أهميتــه" – وارن بافيــت
قــال المســتثمر األمريكــي األســطوري هــذه العبــارة عقــب أزمــة تــداول ســندات مؤسســة
ســولومون بــراذرز عــام  ،1991حيــث طــرح المتداولــون عطــاءات زائفــة ،فــي محاولــة
الحتــكار ســوق ســندات الخزانــة األمريكيــة .وقــد أدت هــذه األزمــة إلــى إجبــار بوفيــه ،أحــد
مســتثمري مؤسســة ســولومون ،علــى تولــي منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة المؤقــت
للمؤسســة ،ووقــف أي ممارســات غيــر أخالقيــة لمســاعدة المؤسســة علــى تجنــب أي
مســاءلة جنائيــة ،غيــر أن المؤسســة لــم تعــد إلــى ســابق عهدهــا ،فقــد انضمــت بالنهايــة
إلــى ســيتي جــروب ،وانفضــت أغلــب أعمالهــا التجاريــة.
فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين ،بــدت مالحظــة بافيــت حــول الثقــة فــي األعمــال
التجاريــة فــي محلهــا ،حيــث دمــرت األزمــات المحاســبية فــي الفتــرة مــن  2001وحتــى
 2003عمالقــة الســوق ،مثــل مؤسســتي إينــرون وورلــد كــوم ،وغيرهمــا ،لتتســبب فــي
خســائر تقــدر بالمليــارات مــن قيمة األســهم .وفي عــام  ،2008تســببت ممارســات اإلقراض
غيــر األخالقيــة المنتشــرة فــي أزمــة ماليــة عالميــة حاولــت العديــد مــن االقتصــادات علــى
مســتوي العالــم التعافــي منهــا علــى مــدار عقــود.

قد يشكل بناء
السمعة الطيبة
والنزاهة تحديًا في
العصر الحديث،
ألن العالقة بين
الموظفين والعمالء
والمستثمرين في
أغلب البلدان يعتريها
التشكك

يســلط التأثيــر المتزايــد لســوء ســلوك المؤسســات فــي هــذه الحــاالت الضــوء علــى
ً
مقارنــة بــأي وقــت مضــى،
حقيقــة ال يمكــن نفيهــا ،أال وهــي زيــادة أهميــة الثقــة
خصوصــا فــي عالــم يتســم بالعولمــة والترابــط الشــديد ،مــن أجــل نجــاح األعمــال التجاريــة
ً
واســتدامتها علــى المــدى الطويــل .كمــا أصبحــت النزاهــة ،أكثــر مــن أي وقــت مضــى،
المثلــى التــي تميــز العالمــات التجاريــة.
هــي الســمة ُ
تبنــي المؤسســات الثقــة بصفــة يوميــة مــن خــال تعامالتهــا الروتينيــة مــع العمــاء
أو الوفــاء بوعودهــا ،أو بــذل جهــد أكبــر فــي إصــاح موقــف مــا ،فتتصــرف وكأن رضــاء
عمالئهــا ورفاههــم يمثــان الغايــة األهــم ،وبالتالــي فإنهــا تتــرك لــدى العمــاء شــعورًا

ً
بــدال مــن الشــعور بالشــدة والصعوبــة .ممــا يعنــي ترســيخ ثقافــة
باالنتمــاء والشــراكة،

تشــجع شــعور جميــع الموظفيــن بــأن مصالحهــم الشــخصية ومصالــح المؤسســة تتفــق
مــع مصالــح العمــاء ،وال تختلــف معهــا.
ورغــم أن مــا ســبق قــد يبــدو بديه ًيــا ،إال أن أغلــب الثقافــات التنظيميــة تشــجع ســواء عــن
عمــد أم بشــكل غيــر مقصــود الســلوك االنتهــازي ،عندهــا يصبــح كل مــن غيــاب القيــادة
األخالقيــة ،وحوافــز األداء التــي تــؤدي إلــى احتــدام تنافــس الموظفيــن وفرديتهــم،
وقلــة المناقشــات المفتوحــة حــول التأثيــرات األخالقيــة وعــدم تكرارهــا ســببًا فــي زيــادة
احتماليــة تصــور الموظــف العالقــة مــع العمــاء ،وحتــى مــع زمالئــه فــي العمــل ،بعقليــة
ً
شــعورا بــأن نجاحــه يأتــي
المكســب والخســارة .بكلمــات أخــرى ،يصبــح لــدى الموظــف
علــى حســاب اآلخريــن ،ممــا يعــزز مفهــوم "العمــى" األخالقــي ،وبالتالــي يكــون مــن
الصعــب بنــاء العالقــات المبنيــة علــى الثقــة.
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هل الفساد منتشر في قطاع األعمال التجارية في ألمانيا أم ال؟
النسبة المئوية لإلجابة "بنعم"
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منــذ أواخــر العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،عندمــا هــزت أزمــات فســاد كبيــرة
العديــد مــن المؤسســات األلمانيــة الكبــرى ،بمــا فــي ذلــك "ســيمنز" التكتــل متعــدد
فــي المؤسســات التــي تحظــى بــاإلدارة الســليمة ،قــد يشــكل بنــاء الســمعة الطيبــة
والنزاهــة تحد ًيــا ،حيــث تبــدأ العالقــة بيــن الموظفيــن والعمــاء والمســتثمرين فــي أغلــب
البلــدان مــن نقطــة التشــكك.
توصلــت أبحــاث مؤسســة غالــوب الدوليــة فــي عــام  ،2017إلــى أن  %68مــن البالغيــن على
مســتوى العالــم يعتقــدون أن الفســاد ينتشــر فــي قطــاع األعمــال فــي بلدانهــم .وقــد
اختلفــت هــذه النســبة قليـ ً
ـا علــى مســتوى العالــم خــال العقــود الماضيــة ،بالرغــم مــن

على مستوى العالم،
يقول ثلثا البالغين أن
الفساد منتشر في
قطاع األعمال.

الجنســيات ،ومؤسســة "مــان" التابعــة لمؤسســة فولكــس فاجــن ،اســتهدف صانعــو
السياســة األلمــان بشــكل متزايــد قضايــا الرشــوة ،وغيرهــا مــن ممارســات الفســاد فــي
المؤسســات .مــن بيــن أحــدث اإلصالحــات ،التدبيــر المتخــذ عــام  2015الــذي وســع نطــاق
تطبيــق تشــريعات مكافحــة الفســاد ،بمــا فــي ذلــك اعتبــار عــرض الرشــاوى ،أو دفعهــا ،أو
قبولهــا ،فــي الممارســات التجاريــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

وجــود تحــركات فرديــة ضخمــة فــي بعــض البلــدان مثــل ألمانيــا.
ال ينتشــر هــذا الــرأي كثيــرًا بيــن المقيميــن فــي المناطــق المزدهــرة اقتصاديًــا ،ولكــن
فــي عــام  ،2017أفــادت نســبة  %60مــن البالغيــن فــي الواليــات المتحــدة بانتشــار الفســاد
فــي قطــاع األعمــال ،وأقــرت نســبة  %52مــن البالغيــن فــي أوروبــا الغربيــة ككل ذات
الشــيء .أمــا علــى المســتوى الداخلــي لــدول أوروبــا الغربيــة ،فيوجــد تــدرج قــوي بيــن
دول الشــمال والجنــوب ،حيــث يعتقــد أغلــب المقيميــن فــي العديــد مــن البلــدان الجنوبيــة،
مثــل البرتغــال وإســبانيا وإيطاليــا ،بانتشــار الفســاد فــي قطــاع األعمــال فــي بلدانهــم،
فــي حيــن أقــر أقــل مــن الثلــث األمــر ذاتــه فــي البلــدان الشــمالية.
ً
واضحــا فــي ممارســات الفســاد فــي قطــاع األعمــال منــذ عــام
انخفاضــا
الحــظ األلمــان
ً
 .2006تعتبــر ألمانيــا هــي الدولــة الوحيــدة التــي شــهدت تغي ـرًا فــي معــدالت الفســاد
فــي قطــاع األعمــال بيــن دول مجموعــة العشــرين .فــي عــام  ،2006أفــاد  %83مــن
األلمــان أن الفســاد منتشــر فــي قطــاع األعمــال فــي بالدهــم ،ولكــن تراجعــت هــذه
النســبة بشــكل مطــرد خــال العقــد التالــي لتصــل إلــى  %43فــي عــام .2017
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يــؤدي عــدم التركيــز علــى األخالقيــات فــي مــكان العمــل
إلــى تصــور انتشــار الفســاد فــي قطــاع األعمــال

%33

هل ينتشر الفساد في قطاع األعمال في هذا البلد أم ال؟
النسبة المئوية لإلجابة "بنعم" – 2017

ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ،وﻻ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺬب
ﺗﺨﻔﻲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﻤﻬﻢ.

%29
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻳﺤﺮص زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ً
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

%25
%16
اﻷﻗﻞ

%90

داﺋﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻮاب دون أن
ﺳﺘﺨﺘﺎر ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ً
ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷول.

اﻷﻛﺜﺮ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم 2017

فــي عــام  ،2017أعتقــد  %68مــن البالغيــن علــى مســتوى العالــم أن الفســاد ينتشــر فــي
قطــاع األعمــال فــي بلدانهــم .وقــد اختلفــت هــذه النســبة قليـ ً
ـا علــى مســتوى العالــم

النسبة المئوية "أوافق بشدة"

خــال العقــود الماضيــة.

التوافق بين المبادئ األخالقية و التجارية في االقتصاد
العالمي

ال يعتقــد أغلــب الموظفيــن أن مؤسســاتهم ســتتعامل
دائمــا مــع العمــاء بطريقــة أخالقيــة
ً
فــي أربــع دول أوروبيــة  -فرنســا وألمانيــا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة  -ســألت مؤسســة
غالــوب الموظفيــن البالغيــن عــن مــدى التــزام أصحــاب العمــل باتبــاع "الصــواب" ،وال ســيما
فيمــا يتعلــق بالعمــاء .فــي كل حالــة ،ال يوافــق أكثــر مــن الثلــث دون تحفــظ ،أي أنهــم
يختــارون رقــم " "5علــى مقيــاس الموافقــة المكــون مــن  5نقــاط .وعنــد ســؤالهم تحديـ ً
ـدا
عــن الثقــة ،أفــاد ثلــث الموظفيــن فقــط  %33بموافقتهــم بشــدة علــى أن مؤسســتهم
لــن تكــذب أبـ ً
ـدا علــى العمــاء ،أو تخفــي المعلومــات ذات الصلــة عنهــم.
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العولمة تجعل االلتزام
بالمعايير األخالقية
أمرًا حتميًا ،ال من
أجل بناء الثقة مع
الموظفين والعمالء
فقط ،بل من أجل
المشاركة الكاملة
في االقتصاد على
مستوى العالم

فــي الســابق ،عـ ً
نتاجــا للعالقــات الجاريــة بيــن األفــراد الذيــن يشــتركون
ـادة مــا كانــت الثقــة ً
فــي األعمــال .وقتهــا كان النــاس يعرفــون رجــال المصــارف والتجــار وأصحــاب العمــل الذيــن
يتعاملــون معهــم معرفــة شــخصية ،وكان بإمكانهــم تقييــم شــخصياتهم .أمــا فــي هــذه
األيــام ،تفتقــر التعامــات التجاريــة إلــى التواصــل الشــخصي ،وتميــل أكثــر إلــى التعامــل
عــن بعــد مقارنـ ً
ـة بالعقــود الماضيــة .وبينمــا تظــل الثقــة عنص ـرًا حيو ًيــا للعمليــة التجاريــة،
إال أن العمــاء أصبحــوا يعتمــدون علــى إشــارات مختلفــة لمعرفــة مــدى موثوقيــة
المؤسســة ،مــن ضمنهــا فــي العديــد مــن الحــاالت ،مــدى توافــر المعلومــات حــول ســجل
التعامــل األخالقــي وخبــرات العمــاء والموظفيــن.
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عمومــا أمـرًا حتمًيــا،
فــي الواقــع ،تجعــل العولمــة االلتــزام بالمعاييــر األخالقيــة المقبولــة
ً
ال مــن أجــل بنــاء الثقــة مــع الموظفيــن والعمــاء فقــط ،بــل ً
أيضــا مــن أجــل المشــاركة
وتمامــا كمــا مكنــت البروتوكــوالت
الكاملــة فــي االقتصــاد علــى مســتوى العالــم،
ً
التكنولوجيــة مــن االنتشــار الســريع للهواتــف المحمولــة واالنترنــت حــول العالــم ،وفــرت
المعاييــر األخالقيــة مجموعــة مــن القواعــد المتناســقة التــي تســمح لألطــراف مــن
مختلــف الثقافــات والبيئــات المؤسســية بالتحلــي بالثقــة عنــد القيــام باألعمــال ً
معــا

ثالث عناصر جوهرية لثقافة عالية الثقة

من المهم أن تسعى
المؤسسات لوضع
نظم تقييم تتسم
بالشفافية؛ لكسب
ثقة متعامليها

المؤسســات التــي تحافــظ علــى العالقــات المبنيــة علــى الثقــة مــع موظفيهــا وعمالئها،
ً
أساســا لبنــاء الثقافــات التنظيميــة التي
تتميــز بثــاث أولويــات رئيســية ،يتخذهــا المديــرون
تتســم بالنزاهــة رفيعة المســتوى.

دون أن يســتغل أحدهــم األخــر ،فأصبــح نجــاح المنصــات العالميــة "لالقتصــاد التشــاركي"
مثــل أوبــر ،وإيــر بــي إن بــي ،ممكًنــا ،ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن هــذه األنشــطة

)1

التجاريــة قــد وضعــت نظــم تقييــم شــفافة ،تســاعد العمــاء علــى الشــعور بالثقــة فــي

ً
هدفا تسعى وراء تحقيقه
اتخاذ المؤسسات قوة قيمة العمالء

مالييــن الســائقين ومقدمــي خدمــات الضيافــة الجــدد.

تحتــاج المؤسســات إلــى غــرض حقيقــي ،يتمحــور حــول العميــل ليوجــه تركيزهــا

وعلــى كل حــال ،شــكلت هــذه الثقــة أحــد االعتبــارات المهمــة داخــل المؤسســات ،فبالنظــر

االســتراتيجي وأنشــطتها اليوميــة .يُدمــج مثــل هــذا الغــرض ،الــذي يبينــه القــادة
معــا بوضــوح ،المعاييــر األخالقيــة فــي منظومــة المؤسســة لتصبــح جـ ً
والمديريــن ً
ـزءا

إلــى ســرعة وتيــرة التغيــرات فــي العديــد مــن الصناعــات ،والتــي نتجــت عــن التحــول
الرقمــي والعولمــة والتكنولوجيــا الناشــئة مثــل الــذكاء االصطناعــي ،أصبــح العديــد مــن
الموظفيــن يتخوفــون مــن فقــدان وظائفهــم ،ويأملــون مــن مديريهــم التعامــل معهــم
بصراحــة ومصداقيــة.
وكــذا ،أصبحــت الثقــة المتصــورة أحــد االعتبــارات الضروريــة عنــد تعييــن الموظفيــن ،وتغيرت
التوقعــات حــول مســؤولية المؤسســات منــذ ظهــور شــعار "الطمــع أمر جيــد" الذي انتشــر
فــي الثمانينــات ،وصــار الموظفــون يريــدون التأكــد مــن أن المؤسســات التــي يعملــون
بهــا تمــارس نشــاطها بطريقــة مســؤولة اجتماعًيــا .فمــن المرجــح أن الموظفيــن الذيــن
يؤمنــون بتفضيــل مؤسســاتهم للقيــام باألمــر الصحيــح بــدال عــن تحقيــق أربــاح فوريــة،
سيشــيدون بهــا كمــكان للعمــل ،وسيتمســكون بالعمــل فيهــا لثــاث ســنوات أخــرى .هــذا
وقــد أظهــرت أبحــاث غالــوب أن موظفــي جيــل األلفيــة تحديـ ً
ـدا ،يحرصــون علــى توافــق
مهنتهــم مــع مبادئهــم الشــخصية أي أنهــم ينظــرون إلــى وظائفهــم علــى أنهــا مصــدر
يعطــي للحيــاة معنــى وغايــة بـ ً
ـدل مــن كونهــا مجــرد وســيلة لكســب الــرزق.
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موظفو جيل األلفية
يحرصون على توافق
مهنتهم مع مبادئهم
الشخصية فينظرون
إلى وظائفهم على
أنها مصدر يعطي
للحياة معنى وغاية

يحتاج الموظفون
إلى رؤية زمالئهم
يتصرفون من منطلق
أن النزاهة عنصرًا
أساسيًا

ال يتجــزأ منهــا .فــإذا كان الغــرض مــن تأســيس المؤسســة هــو تحســين حيــاة العمــاء،
فــإن كســر ثقتهــم ،أو اإلضــرار بمجتمعاتهــم المحليــة بارتــكاب سـ ً
ـلوكا غيــر أخالقــي ،ال
ً
شــاغل اســتراتيجيًا.
يصبــح مجــرد مشــكلة أخالقيــة ،بــل

مثـ ً
ـال علــى ذلــك ،كانــت األولويــة األولــى لقــادة العديــد مــن مصــارف التجزئــة  -أثنــاء
إعــادة هيكلــة نظــم تشــغيلها عقــب المعانــاة مــن تكبــد خســائر ضخمــة جــراء األزمــة
الماليــة العالميــة – هــي اســتعادة العالقــات مــع العمــاء ،وركــز الكثيــرون منهــم على
العمــاء ،مدعميــن ذلــك بمجموعــة مــن المعاييــر والمســؤوليات األخالقيــة الواضحــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد أدت المخــاوف المنتشــرة حــول سياســات الفيســبوك
المتعلقــة بمشــاركة البيانــات واحتماليــة انتهــاك الخصوصيــة إلــى انخفــاض نمــو عــدد
المســتخدمين والعائــد؛ ممــا اســتدعى تنظيــم حملــة كبــرى تهــدف إلــى اســتعادة
ثقــة المســتخدمين.
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 )2اعتبار النزاهة قيمة تنظيمية أساسية

 )3تأكد من أن القضايا األخالقية تحظى بتركيز واهتمام كبار القادة
بالنســبة للمؤسســات الكبــرى ،تعتبــر الثقــة هــي نتــاج القيــادة ،فيقــع علــى عاتــق

ـال مــن الثقــة ،تعتبــر النزاهــة قيمــة
بالنســبة للمؤسســات التــي تحظــى بمســتو عـ ٍ
جوهريــة تؤثــر علــى جميــع عمليــات المــوارد البشــرية بدايــة مــن حوافــز األداء ووصـ ً
ـول

قــادة العمــل التأكــد مــن أن الموظفيــن علــى درايــة بالقضايــا األخالقيــة بلفــت نظرهم
إليهــا بصفــة دوريــة ،إال أن العديــد مــن األنشــطة تكتفــي بمجــرد الــكالم عــن برامــج

إلــى معاييــر التوظيــف .ذات مــرة ،ذكــر بافيــت أنــه يعتبــر النزاهــة معيــارًا جوهريًــا

االمتثــال دون االهتمــام بتوصيــل التــزام المؤسســة ببنــاء ثقــة العميــل ،والحفــاظ

للتوظيــف أكثــر مــن الــذكاء أو الطاقــة حيــث قــال" :إننــا نبحــث عــن ثــاث معاييــر عنــد
تعييــن الموظفيــن ،الــذكاء ،وروح المبــادرة أو الطاقــة ،والنزاهــة ،وإن لــم تتوافــر بهــم
ـخصا ال يتمتــع
ســمة النزاهــة ،فستخســر بســبب الســمتين األولتيــن ،ألنــك إذا عينــت شـ ً
ـخصا كســوال وغيــر مبــال".
بالنزاهــة ،فإنــك بذلــك تختــار شـ ً
وخصوصــا فــي
غيــر أن توظيــف األشــخاص مــن أصحــاب المبــادئ ال يعــد كافيًــا،
ً
عصــر ال تتضــح فيــه اآلثــار األخالقيــة وال تكــون قاطعــة .وتشــير األبحــاث الحديثــة فــي
علــم النفــس التنظيمــي إلــى وجــود "البقــع العميــاء" التــي تدفــع األشــخاص إلــى
التعامــل علــى نحــو غيــر أخالقــي دون أن يدركــوا ذلــك .وبالتالــي ،فــإن مفهــوم
"التقيــد باألخالقيــات يفيــد بــأن الموظفيــن عـ ً
ـادة مــا ال يالحظــون تجاوزاتهــم األخالقيــة،
إمــا ألن األبعــاد األخالقيــة لقراراتهــم غيــر واضحــة بمــا يكفــي ،أو ألنهــا تتعــارض مــع
مصالــح شــخصية أو تنظيميــة أخــرى .علــى ســبيل المثــال ،قامــت عــدة مؤسســات
باالســتعانة بمؤسســات محاســبية كبــرى خــال األزمــة المحاســبية التــي ظهــرت
فــي أوائــل األلفيــة الثالثــة ،والدفــع لهــا لتحفيزهــا علــى التغاضــي عــن الممارســات
الدفتريــة غيــر المالئمــة ،وحتــى المزيفــة.

عليهــا مــن خــال الممارســات األخالقيــة إلــى الموظفيــن.

تعتبر الثقة نتاج
القيادة ،حيث يقع
على عاتق قادة
العمل التأكد من أن
الموظفين على دراية
بالقضايا األخالقية
بلفت نظرهم إليها
بصفة دورية

لم يتمكن العديد
من الموظفين في
الواليات المتحدة من
االستفادة من برامج
االمتثال األخالقي.

وقــد صــرح أربعــة مــن كل عشــرة موظفيــن أوروبييــن  %39فــي دراســة حديثــة
قامــت بهــا غالــوب فــي أربــع دول ،أنهــم شــاركوا فــي تدريــب علــى االمتثــال فــي
الســنة الماضيــة ،ولكنهــم لــم يميلــوا مقارنـ ً
ـة بغيرهــم إلــى الموافقــة بشــدة بــأن
مؤسســاتهم لــن تكــذب أبـ ً
ـدا علــى العمــاء ،أو تخفــي عنهــم المعلومــات التــي قــد
ُ
تهمهــم  %35مقارنـ ً
ـة بـــ  .%32وكذلــك أوضحــت دراســة حديثــة أجريــت حــول الموظفين

فــي الواليــات المتحــدة أن المشــاركة فــي تدريــب االمتثــال فقــط ال ُتحــدث األثــر
المرجــو.

تفيــد إحــدى الدراســات التــي أجرتهــا مؤسســة غالــوب مؤخــرًا حــول الموظفيــن فــي
الواليــات المتحــدة أن العديــد ممــن شــاركوا فــي برامــج االمتثــال األخالقــي لم يجــدوا هذه
البرامــج محفــزة بالقــدر الكافــي أو ذات صلــة بمجــال عملهــم ،فمــن بيــن أكثــر مــن  18ألــف
موظــف شــاركوا فــي الدراســة ،صــرح أكثــر مــن النصــف  %52بأنهــم قــد حضــروا تدريبــات
أخالقيــة أو برامــج تعليميــة ترعاهــا مؤسســاتهم ،أفــاد نصفهــم بــأن هــذه البرامــج كانــت
إلكترونيــة ،فــي حيــن أفــاد الربــع بأنهــا كانــت مباشــرة ،بينمــا أفــادت النســبة المتبقيــة

يحتــاج الموظفــون إلــى رؤيــة زمالئهــم يتصرفــون مــن منطلــق أن النزاهــة عنصــرًا
ً
بــدل مــن كونهــا عقبــة تحــول دون نجــاح المؤسســات ،فهــذه المعاييــر
أساســيًا

أنهــم حضــروا تدريبــات تجمــع مــا بيــن الطريقــة اإللكترونيــة والمباشــرة.

الثقافيــة تضمــن عــدم شــعور الموظفيــن بــأن ســلوكهم األخالقــي يتركهــم فــي

ومــع ذلــك ،فــإن أقــل مــن النصــف ممــن شــاركوا فــي تدريبــات تتعلــق باألخالقيــات

ـزءا مــن الروتيــن اليومــي ،وال ســيما وأن المؤسســات
وتوابــع اتخــاذ قــرارات العمــل جـ ً

ذكــروا أنهــم موافقــون بشــدة أو إلــى حــد مــا أنهــم اســتفادوا منهــا وأنهــم تمكنــوا
ً
واحــدا مــن كل خمســة %21
مــن تطبيقهــا فــي أعمالهــم اليوميــة  ، %46فــي حيــن أن

وضــع غيــر مــوات .وعليــه ،ينبغــي أن تصبــح المناقشــات حــول األخالقيــات والثقــة
ترعــى التجربــة واالبتــكار المســتمر.

وافقــوا علــى أن أدائهــم فــي العمــل قــد تحســن بصــورة كبيــرة ،وأفــاد الثلــث  %33أن
المشــاركة فــي التدريبــات األخالقيــة أثــرت علــى أداء زمالئهــم فــي العمــل .وأقــر الثلــث
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 %34أن التدريبــات األخالقيــة كانــت مصــدر إلهــام بالنســبة لهــم ،مضيفيــن أنــه يوجــد ضعــف
فــي الجهــود المبذولــة مــن جانــب العديــد مــن المؤسســات لتطبيــق هــذه البرامــج لهــدف
يتجــاوز التداعيــات القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة.
ال يعتقــد أغلــب الموظفيــن أن برامــج التدريــب علــى الممارســات األخالقيــة التــي تقدمهــا
مؤسســاتهم مفيــدة
وطلــب مــن المشــاركين فــي الدراســة تصنيــف درجــة موافقتهــم علــى علــى البنــود
التاليــة بخصــوص برامــج التدريــب علــى االمتثــال أو الممارســات األخالقيــة التــي شــاركت
فيهــا مؤخــرًا.

المدراء هم الضامن
األول للتركيز بصورة
يومية على اليقظة
األخالقية

تخص النتائج موظفي الواليات المتحدة

أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

ال تزيــد احتماليــة شــعور الموظفيــن الذيــن شــاركوا فــي التدريبــات األخالقيــة بــأن
مؤسســاتهم لــن تخــدع عمالءهــا مقارنــة بغيرهــم.
مؤسستي لن تكذب ً
أبدا على عمالئها أو تخفي عنهم معلومات قد تهمهم.

أواﻓﻖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

نسبة من أجابوا بـ "أوافق بشدة"

%18

%7

%11

%11

%28

%14

%22

%23

%46

%21

%33

%34

ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
ﺷﻲء ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ٍ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ
اﻟﻴﻮﻣﻲ.

ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺴﻦ أداﺋﻲ
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺴ ًﻨﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺜﺎل /
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻗﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء
زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﺘﺜﺎل  /اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻲ.
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%35

%32

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

علــى صعيــد الــدول األوروبيــة األربــع التــي شــارك موظفــون منهــا فــي الدراســة،
صــرح  %32مــن الموظفيــن بــأن فــرق عملهــم تناقــش القضايــا األخالقيــة التــي تتعلــق
بوظائفهــم بانتظــام ،فــي حيــن أفــادت نســبة  %26أن فريقهــم ال يناقــش القضايــا
األخالقيــة بانتظــام .ومــن بيــن الموظفيــن الذيــن أفــادوا أن مؤسســاتهم تناقــش القضايــا
األخالقيــة بانتظــام ،توافــق نســبة  %48منهــم بشــدة علــى أن مؤسســاتهم لــن تخــدع
عمالءهــا ً
أبــدا.
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تشــير هــذه النتائــج إلــى دور المديريــن فــي الحفــاظ علــى التركيــز بصــورة يوميــة علــى
اليقظــة األخالقيــة ،حيــث أن المديريــن هــم الخــط األول الــذي يضمــن أن أهــداف األداء ونظــم
الحوافــز ال تدفــع الموظفيــن إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر أخالقيــة (ســواء بوعــي أو بــدون وعــي)،
وأن الموظفيــن علــى درايــة كاملــة بالقضايــا األخالقيــة التــي تتصــل بالعمــل ،وأن زمالئهــم
يشــعرون بحريــة التعبيــر عــن مخاوفهــم األخالقيــة.
وإجمـ ً
ـال ،أجابــت نســبة  %39مــن الموظفيــن فــي األربــع دول األوروبيــة موضــوع الدراســة بـــ
"أوافــق بشــدة" علــى أنهــم إذا أعربــوا عــن شــواغلهم إزاء أحــد المواقــف األخالقيــة أو التــي

تشكل القيادة األخالقية
القوية جانبًا كبيرًا من
الثقة التي يكتسبها
الموظفون والعمالء
لالستثمار في عالقات
طويلة األجل مع
المؤسسات.

الجبهة الجديدة ألخالقيات العمل
أكبر التحديات األخالقية هي التي تنشأ عن اإلمكانات التكنولوجية الجديدة
ينبغــي أن ُتعيــد المؤسســات التفكيــر فــي الطريقــة التــي تتبنــى بهــا األخالقيــات؛ حتــى
تتمكــن مــن اســتيفاء الطلبــات الواقعيــة الجديــدة للعمــل ،فمــن ناحيــة ،لــم تكــن حجــة
األعمــال لاللتــزام بنظــام أخالقــي واضــح أقــوى ممــا هــي عليــه اآلن ،وذلــك بفضــل
العولمــة وحقيقــة أن االنترنــت قــد وفــر للمســتهلكين إمكانيــة غيــر مســبوقة للوصــول

تتعلــق بالنزاهــة ،فــإن صاحــب العمــل ســوف يقــوم بالصــواب ،وتزيــد هــذه النســبة لتصــل إلــى

إلــى معلومــات تســاعدهم علــى قيــاس مــدى موثوقيــة المؤسســات والمنتجــات.

 %61ممــن يشــعرون بالرضــا عــن نهــج مدرائهــم المباشــرين.

وعليــه ،فــإن كل هــذه العوامــل  -إلــى جانــب زيــادة اهتمــام المســتهلكين بالمســؤولية

وفــي النهايــة ،تشــكل القيــادة األخالقيــة القويــة جانبًــا كبيــرًا مــن الثقــة التــي يكتســبها
الموظفــون والعمــاء مــن أجــل االســتثمار فــي عالقــات طويلــة األجــل مــع المؤسســات.
دائمــا مــا
بالنســبة للموظفيــن الذيــن أجابــوا بـــ "أوافــق بشــدة" علــى أن مؤسســاتهم ً
ســتفضل القيــام بمــا هــو صائــب بـ ً
ـدل مــن تحقيــق الربــح الفــوري (ربــع الموظفيــن فــي الــدول
األربعــة) ،ســتزيد نســبة إجابتهــم بـــ "أوافــق بشــدة" علــى ثقتهــم فــي المســتقبل المالــي
ً
مقارنــة بغيرهــم –  %56مقابــل  %32بالتوالــي ،حيــث يعــي أغلبهــم أن اختيــار
للمؤسســة
المؤسســة لجعــل النزاهــة عنص ـرًا ً
رئيســا فــي ثقافتهــا يشــير إلــى تفضيلهــا لتحقيــق نجــاح
ً
عوضــا عــن انتهــاز الفــرص قصيــرة المــدى.
مســتدام

اهتمامــا أكبــر بالقضايــا األخالقيــة فيمــا بيــن المســؤولين
االجتماعيــة – قــد خلقــت
ً
التنفيذييــن والمســتثمرين والحكومــات.
ومــن ناحيــة أخــرى ،لــم تكــن قــدرة المؤسســات علــى تفــادي الهفــوات األخالقيــة،
المســتندة إلــى البيانــات أصبحــا
أكثــر صعوبــة ممــا هــو عليــه ،فاالبتــكار وتقديــم الحلــول ُ
ً
عــادة مــا
بمثابــة الوقــود الــذي يدفــع األعمــال التجاريــة إلــى النجــاح ،وهــذه الحلــول
ُتلــزم المؤسســات باتخــاذ قــرارات أخالقيــة صعبــة ،حيــث لــم يتــم بعــد إرســاء قواعــد

أفضــل الممارســات للصناعــة ،وبالتالــي ال يتمكــن واضعــو اللوائــح تقديــم إرشــادات
شــاملة ،وبذلــك يمكــن أن تكــون تكلفــة الخطــأ الواحــد مدمــرة (انظــر الهامــش الجانبــي،
المؤسســات المرنــة تحتــاج إلــى نهــج أخالقــي جديــد).
ً
إذا ،مــا هــي أفضــل الممارســات فــي الجبهــة الجديــدة ألخالقيــات العمــل؟ فيمــا يلــي
بعــض االعتبــارات ينبغــي أن يركــز عليهــا القــادة الذيــن يعانــون مــن مثــل هــذه األمــور:

أساســا لغــرض المؤسســة
 .1ينبغــي أن تكــون المعاييــر األخالقيــة
ً
وعالمتهــا التجاريــة وثقافتهــا
ـزءا مــن مفهــوم كل موظــف حــول "مــا تمثلــه
ينبغــي أن تكــون المعاييــر األخالقيــة جـ ً
المؤسســة" ،فمفهــوم تغاضــي وكاالت االتصــاالت فــي حــاالت األزمــات عــن التعديــات
فــي لحظــة الدعايــة الســيئة هــو مفهــوم عفــا عليــه الزمــن ،بــل وهــو مفهــوم خطير.
لــم يعــد بإمــكان المؤسســات أن تضمــن تناســق وموثوقيــة أفعالهــا واتصاالتهــا
علــى مســتوى جميــع القنــوات ،ومختلــف المناطــق الجغرافيــة ،ومجموعــات الجهــات
المعنيــة ،إال مــن خــال المواءمــة بيــن غــرض المؤسســة وعالمتهــا التجاريــة وثقافتها،
وبيــن األخالقيــات.

 .2فــي عصــر نمــو األعمــال التجاريــة المدفــوع بالبيانــات واالبتــكار،
ينبغــي اســتكمال مبــدأ أن "يركــز الجميــع علــى المبيعــات" بمبــدأ
"يركــز الجميــع علــى األخالقيــات"
فلــم يعــد مصــدر المخاطــر المتعلقــة باألخالقيــات واالمتثــال هــو المجموعــات
الصغيــرة مــن الموظفيــن الذيــن يلعبــون دورًا فــي القــرارات التــي تتعلــق بالنقــود
وغــرف التــداول ،فاليــوم ،أصبــح ســجل التعقــب األخالقــي للعديــد مــن المؤسســات
متاحــا لعلمــاء البيانــات والمهندســين والمبرمجيــن وموظفــي الخــط األول الذيــن
ً
يتمكنــون مــن الوصــول إلــى بيانــات العمــاء.
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المؤسسات المرنة تحتاج إلى نهج أخالقي جديد
تتجــه حال ًيــا عــدة مؤسســات إلــى إعــادة التفكير فــي هيكلهــا وعقليتهــا لتصبح أكثــر مرونة
صنــاع القــرار المحلييــن،
وســط التغيــرات التكنولوجيــة والتجاريــة الســريعة ،وتزايــد ســلطات ُ
وذلــك لتشــجع نهــج التجربــة والخطــأ فــي تطويــر المنتــج وزيــادة ســرعة توصيلــه إلــى
الســوق .وفــي إطــار هــذه االســتراتيجيات الجديــدة ،بــات النهــج الجديــد إلدارة األخالقيــات
الزمــا ،ولــم يعــد التوفيــق بيــن الحاجــة إلــى التجربــة والمخاطــرة وارتــكاب
واالمتثــال أم ـرًا ً
األخطــاء بــدون الســماح بــأي تعديــات أخالقيــة أم ـرًا هي ًنــا ،بــل أن العجــز عــن تولــي هــذه
المهمــة بجديــة قــد يــؤدي إلــى كارثــة.
ينبغــي علــى المؤسســات التــي تتبنــى التحــول الســريع أن تتأكــد مــن تأهــل قادتهــا إلدارة
مخاطــر األخــاق واالمتثــال فــي ظــل البيئــات الجديــدة التــي تتســم بالتغيــر الدائــم وســرعة
الوتيــرة .وفــي هــذا الســياق ،توضــح دراســة أجرتهــا مؤسســة غالــوب أن حوالــي  %70مــن
باتــت العديــد مــن القــرارات األخالقيــة التــي يتعيــن علــى الموظفيــن اتخاذهــا فــي
أعمالهــم اليوميــة تتطلــب أكثــر مــن مجــرد االلتــزام بقواعــد الســلوك المتبعــة فــي
المؤسســة ،وتحتــاج إلــى تمكيــن الموظفيــن وتحفيزهــم الســتخدام بوصلتهــم
األخالقيــة الخاصــة فــي العمــل لتوجيههــم نحــو المناطــق المبهمــة أخالق ًيــا ،وتنفيــذ
مــا يصــب فــي مصلحــة العمــاء .ولــذا ،فــإن زرع "ثقافــة األخالقيــات" أصبــح يتصــل
بصــورة متزايــدة بخصائــص مــكان العمــل ،والعالقــة بيــن الموظفيــن والمديريــن
المبنيــة علــى الثقــة والعقليــة غيــر الهرميــة .ومــن هنــا ،يحتــاج الموظفــون إلــى
الشــعور بالحريــة فــي االستفســار عــن أي أمــور أخالقيــة ،ووجــود مــن يدعــم
جهودهــم لفعــل الصــواب.

 .3أكبـــر التحديـــات األخالقيـــة هـــي التي تنشـــأ عـــن اإلمكانات
التكنولوجيـــة الجديـــدة
مجــرد عــدم وجــود ســابقة فــي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا ال يجعلهــا أقــل
تأثيــرًا ،فعلــى ســبيل المثــال ،بينمــا ينبغــي علــى المؤسســات أن تتقبــل إمكانــات

إدارة المخاطــر التــي تقدمهــا عمليــات التحليــل ُ
الكبــرى للبيانــات واألشــخاص (مثــل
ُنظــم اإلنــذار المبكــر ،للمجــاالت والقــرارات المحفوفــة بالكثيــر مــن المخاطــر) ،فعليهــا
كذلــك الحــرص مــن الوقــوع فــي نظــم الرقابــة التــي تشــبه مبــدأ األخ الكبيــر وتنتهــك
ثقــة الموظفيــن أو العمــاء.

االختالفــات بيــن اندمــاج الموظفيــن ســببها عناصــر الفريــق الداخلــي ،فــي مقابــل ظــروف

ينبغي على القادة
تهيئة الظروف
التي تعزز صنع
القرار األخالقي في
مؤسساتهم؛ حتى
يتكون لدى الموظفين
إطار عمل قوي
يمكنهم من مواجهة
التحديات المرتبطة بكل
ابتكار جديد

االبتكار وتقديم الحلول
المستندة إلى البيانات
ُ
أصبحا بمثابة الوقود
الذي يدفع األعمال
التجارية إلى النجاح،
ً
عادة ما
وهذه الحلول
ُتلزم المؤسسات باتخاذ
قرارات أخالقية صعبة،
حيث لم يتم بعد
إرساء قواعد أفضل
الممارسات الصناعية.

المؤسســة ككل .عندمــا تتشــكل الفــرق بســرعة باســتخدام عمليــات مرنــة غالبًــا ،يكــون
الوقــت المتــاح أمــام قــادة الفــرق قليــا وال يســمح لهــم بالتأكــد مــن أنهــم يدعمــون بيئــة
مفتوحــة وشــاملة تعتمــد علــى الثقــة .فــي هــذه الحالــة ،يلزمهــم المهــارات واألدوات
التــي تســاعدهم علــى التأكــد مــن أن كل أعضــاء الفريــق يشــعرون بالحريــة فــي التحــدث
وطــرح أســئلة مليئــة بالتحديــات.
وعـ ً
ـادة مــا يتطلــب بنــاء قــدرات القــادة تغييــر طريقــة اختيــار الموظفيــن وتنميــة قدراتهــم
ً
وتحفيزهــم ،كمــا يســتدعي تحويــل ذلــك ليكــون جــزءا مــن اســتراتيجية المؤسســة ككل
ً
عوضــا عــن تــرك األمــر لقســم االمتثــال .ومــن المحتمــل أن يتطلــب ذلــك
تجــاه األشــخاص

بــذل بعــض الجهــود ،إال أن المخاطــر ذات الصلــة ال تضاهــي تلــك الجهــود ،وال ســيما فيمــا
يتصــل بنمــاذج األعمــال الرقميــة .وهكــذا فــإن تمكيــن أعضــاء الفــرق المحليــة ليكونــوا رعاة
لالمتثــال األخالقــي أصبــح مطل ًبــا أساسـيًا للحلــول "األخالقيــة منــذ بدايــة التصميــم" التــي
ينبغــي إدراجهــا فــي التطبيقــات التجاريــة للــذكاء االصطناعــي وغيــره مــن التكنولوجيــا
الحديثــة.
ينبغــي علــى المؤسســات التــي تتبنــى التحــول الســريع أن تتأكــد مــن تأهيل قادتهــا إلدارة
مخاطــر األخــاق واالمتثــال فــي ظــل البيئــات الجديــدة التــي تتســم بالتغيــر الدائــم وســرعة
الوتيرة.

لهــذا الســبب ينبغــي علــى القــادة تهيئــة الظــروف التــي تعــزز صنــع القــرار األخالقــي
فــي مؤسســاتهم ،حتــى يتكــون لــدى الموظفيــن إطــار عمــل قــوي يتمكنــوا مــن
خاللــه مــن مواجهــة التحديــات المرتبطــة بــكل ابتــكار جديــد .وإن األعمــال التجاريــة التي
اهتمامــا اســتباقيًا للمســائل الصعبــة وتتصــرف علــى نحــو أخالقــي ،تنجــح أكثــر
تٌولــي
ً
مــن غيرهــا فــي كســب الثقــة وســط النقــات التكنولوجيــة القادمــة مثــل تلــك التــي
تتعلــق بالتطــورات فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي ،وهــي نفســها المؤسســات
التــي لــن تنجــو مــن التغيــرات المســتمرة فحســب ،بــل ســتنال الميــزة التنافســية
لهــذه التغيــرات ً
أيضــا.
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Are businesses worldwide suffering from a trust
crisis?
“Trust is like the air we breathe — when it’s present, nobody really notices. When
it’s absent, everyone notices.” – Warren Buffett
The legendary American investor spoke the above quote following the 1991
Salomon Brothers bond trading scandal, in which traders submitted false bids in
an attempt to corner the U.S. Treasury bond market. The scandal forced Buffett,
a Salomon investor, to take over as interim chairman and root out unethical
practices to help the firm avoid criminal prosecution. But Salomon Brothers was

In a globalized,
highly
interconnected
world, trust is more
important than ever
to business success.

never the same; it eventually became part of Citigroup and most of its trading
business was disbanded.
In the early 21st century, Buffett’s observation about trust in business has only
become more apropos. The accounting scandals of 2001 to 2003 devastated
corporate giants Enron and WorldCom among others, wiping out billions in
shareholder value. And in 2008, widespread unethical lending practices triggered
a global financial crisis from which it has taken a decade for many economies
around the world to recover.

The widening impact of corporate misconduct in these cases highlights an
irrefutable truth: In a globalized, highly interconnected world, trust is more
important than ever to business success and sustainability over the long term.
More than ever, integrity is the ultimate brand attribute.
Companies build trust on a daily basis in routine interactions with customers,
consistently delivering on their promises or going to great lengths to rectify
the situation when they cannot. They behave as if their customers’ satisfaction
and wellbeing are their most important considerations, leaving customers with a
feeling of partnership rather than adversity. That means establishing a culture in
which all employees understand that their own self-interest and the interests of
the organization are aligned with — rather than unrelated to — the interests of
their customers.
That may sound self-evident, but many organizational cultures — whether
purposely or inadvertently — encourage opportunistic behavior. Poor moral
leadership, performance incentives that lead employees to be single-mindedly
hypercompetitive, lack of open and frequent discussion of ethical implications
— such attributes make it more likely that employees will view relationships with
customers and even fellow employees with a zero-sum mentality. In other words,
they have a sense that their own success will come at the expense of others, which
promotes ethical “blindness” and makes trusting relationships harder to sustain.
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Germans have seen a clear decline in business
corruption since 2006.
Germany offers a striking exception to the lack of change in perceived business
corruption among G20 countries. In 2006, 83% of Germans said corruption was
widespread in the country’s businesses; however, that figure dropped steadily
over the ensuing decade to 43% in 2017.

Is corruption widespread within businesses in Germany, or not?
Percentage “ yes”

83%
71%
74%

69%
69%

57%
59%

56%

49%

47%

42%

Worldwide, two-thirds of adults say corruption is
widespread in business
Even for well-managed companies, establishing a reputation for integrity can be
a challenge in the modern era, as employees, customers and investors in most
countries start from a point of skepticism.
Gallup’s global research found that in 2017, 68% of adults worldwide believed
corruption was widespread among businesses in their country. Worldwide, that
figure has changed little over the past decade, though there has been significant
movement in some individual countries, such as Germany.
Residents of more economically developed regions are generally less likely to
say corruption is widespread in business; nonetheless, 60% of adults in the U.S.
responded this way in 2017, as did 52% in Western Europe overall. Within Western
Europe, however, there is a strong north/south gradient; the vast majority of
residents in several southern nations — including Portugal, Spain and Italy — say
corruption is widespread in their country’s businesses, versus less than one-third

43%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residents of more
economically
developed regions
are generally
less likely to
say corruption
is widespread
in business;
nonetheless, 60%
of adults in the U.S.
responded this way
in 2017, as did 52%
in Western Europe
overall.

Since the late 2000s, when high-profile corruption scandals rocked several large
German companies, including the multinational conglomerate Siemens and the
Volkswagen subsidiary MAN, German policy- makers have increasingly targeted
bribery and other forms of corporate corruption. Among the most recent reforms is
a 2015 measure that dramatically expanded anti-corruption legislation, including
making it a criminal offense to offer, pay or take bribes in commercial practice.

in the Nordic states.
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Lack of focus on workplace ethics contributes to the
widespread perception that businesses are corrupt.

Most employees are unsure their organizations will
always treat customers ethically.

Is corruption widespread within businesses in this country,
or not?

In four European countries — France, Germany, Spain and the U.K. — Gallup asked
employed adults how committed their employers are to doing the “right thing,”
especially with regard to customers. In each case, no more than one-third agree

Percentage “ yes,” 2017

unreservedly — i.e., by selecting “5” on a 5-point agreement scale. Most notably
with regard to trust, just one-third of employees (33%) strongly agree that their
company would never lie to its customers or conceal relevant information from
them.
Percentage “strongly agree”

33%
My company would never lie to our customers or
conceal information that is relevant to them.

90%

most

16%

least

2017 data not available

29%
My coworkers always do what is right for
our customers.

In 2017, 68% of adults worldwide believed corruption was widespread among
businesses in their country.
Worldwide, that figure has changed little over the past decade.

25%
My organization will always choose to do the
right thing over an immediate profit or benefit.
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Ethical and business concerns have aligned in the
global economy

Perceived trustworthiness has also become an important recruiting consideration.
Expectations for corporate responsibility have changed since the “greed is
good” ethos of the 1980s. Employees want to know their organizations operate
in a socially responsible manner. Those who believe their company will always

In previous eras, trust was more often a product of ongoing relationships between

choose to do the right thing over making an immediate profit are more likely

individuals who did business together. People knew their bankers, merchants and

say they would recommend it as a place to work and that they will stay there for

employers personally and could assess the content of their character. These days,

another three years. Gallup research has shown that millennial- age employees in

business transactions tend to be less personal and more far-reaching than they

particular want their careers to coincide with their personal values; they view their

were even a few decades ago. Trust remains a vital form of business currency,
but customers rely on different signals to convey a company’s trustworthiness —
including, in many cases, a wealth of information about its ethical track record and
the experiences of its customers and employees.
In fact, globalization is making adherence to commonly accepted ethical standards
necessary not just for building trust with employees and customers, but for fullfledged participation in the worldwide economy.
Just as common technological protocols have made the rapid spread of mobile
phones and internet around the world possible, common ethical standards
provide a consistent set of rules that allow parties from different cultures and
institutional environments to have confidence that they can do business together
without being taken advantage of. The success of global “sharing economy”
platforms like Uber and AirBnB has been possible, in large part, because those
businesses have developed transparent rating systems that help customers feel

The success of global
“sharing economy”
platforms like Uber
and AirBnB has
been possible, in
large part, because
those businesses
have developed
transparent rating
systems that develop
trust with customers.

jobs as sources of meaning and purpose, rather than just a way to make a living.

Three essential elements of a high-trust culture
Businesses that sustain trusting relationships with employees and customers
are distinguished by three central priorities, around which leaders build highintegrity organizational cultures.
1) Make strong customer value the ultimate business goal: Organizations
need an authentic, customer-centric purpose to guide their strategic focus and
daily activities. Such a purpose, clearly and commonly articulated by leaders
and managers, encodes ethical standards into the DNA of an organization. If
a company exists to improve the life of its customers, violating their trust or
harming their communities through unethical behavior becomes not just a
moral issue, but a strategic concern.

they can trust millions of new drivers and hospitality providers.

As an example, in restructuring their operations after suffering massive losses

However, trust has also become a more important consideration within

relationships their paramount leadership concern, with many articulating a

organizations. Given the rapid pace of change in many industries, driven

renewed focus on customer-centricity supported by a set of clearly stated

by digitization, globalization and emerging technologies such as artificial

ethical standards and responsibilities. By contrast, widespread concerns

intelligence, many employees wonder if their jobs are secure and need to feel that

about Facebook’s data-sharing policies and possible privacy violations have

their managers are always open and honest with them (see following article, The

led to slower user and revenue growth and prompted a major ad campaign

New Frontier of Business Ethics).

intended to regain users’ trust.
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in the global financial crisis, many retail banks made restoring customer
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2) Establish integrity as a primary organizational value: High-trust

are attuned to ethical issues by calling attention to them on a regular basis.

organizations make integrity a core value that influences all HR processes,

Unfortunately, many businesses pay lip service to compliance programs

from performance incentives to hiring criteria. Buffet once said he considers

without conveying to employees the organization’s commitment to building

integrity a more essential hiring consideration than intelligence or energy:

and maintaining customer trust through ethical practices.

“We look for three things when we hire people. We look for intelligence, we
look for initiative or energy, and we look for integrity. And if they don’t have

About four in 10 European employees in Gallup’s recent four-country study

the latter, the first two will kill you, because if you’re going to get someone

(39%) said they had participated in compliance training in the past year.

without integrity, you want them lazy and dumb.”

However, these employees were not significantly more likely than the
others to strongly agree that their company would never lie to or conceal

However, simply hiring principled employees isn’t enough, particularly in
an era when ethical implications aren’t always obvious or clear-cut. Recent
research in organizational psychology points to “blind spots” that may
lead people to behave unethically without being fully conscious of it. The
concept of bounded ethicality suggests employees often fail to recognize
their own moral transgressions, either because the moral dimensions of their
decisions aren’t salient enough or because they conflict with other personal or
organizational interests. For example, in the accounting scandals of the early

A recent study of
U.S. employees
similarly suggests
that participation in
compliance training
alone is not very
impactful.

information from its customers (35% vs. 32%, respectively). A recent study of
U.S. employees similarly suggests that participation in compliance training
alone is not very impactful (see sidebar 2).

Many U.S. employees fail to benefit from ethical
compliance programs.
Gallup’s recent study of U.S. employees suggests many of those who participate

2000s, major accounting firms were hired and paid by the companies they

in ethics compliance programs do not find them particularly motivating or

audited, motivating them to overlook inappropriate — even fraudulent —

relevant to their jobs. Out of more than 18,000 employees surveyed for the study,

bookkeeping practices.

a little over half, 52%, said they had participated in an ethics training or education

Employees need to see their colleagues acting under the assumption that
integrity is an essential component of — rather than an obstacle to — their
organization’s success. Such cultural norms ensure employees never feel that
their own ethical behavior leaves them at a disadvantage.
Conversations about ethics and trust and the consequences of business
decisions should become part of a daily routine, especially as organizations
embrace experimentation and constant innovation.
3) Ensure ethical issues are a major leadership focus: For large organizations,
trust is largely a product of leadership. Business leaders help ensure employees
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program sponsored by their organization. Half of those respondents said their
program was web-based, while one-fourth said it was conducted in-person and
the remainder received some combination of web-based and in-person training.
However, less than half of those who had participated in some form of ethics
training strongly or somewhat agreed that they learned something from it that
they have been able to apply in their day-to-day work (46%), while about one-fifth
(21%) agreed that it has substantially improved their job performance. One-third
(33%) agreed that participation in ethics training impacts the way their coworkers
do their work. About one-third (34%) also said their ethics training had inspired
them, suggesting a lack of effort on the part of many organizations to imbue such
programs with meaning beyond legal or regulatory implications.

HR ECHO 37

Most employees do not regard their organizations’
ethical training programs as useful.
Please rate your level of agreement with the following
items about the compliance/ethics training program you
most recently participated in.
Results among U. S. employees

Employees who participate in ethical training are
no more likely than others to feel their companies
would never deceive customers.
Strongly agree
Somewhat agree

My company would never lie to our customers or conceal
information that is relevant to them.
Percentage “strongly agree”

18%

28%

7%

14%

11%

22%

11%

23%

35%

32%

Employees who have
participated in compliance
or ethics-related training
in the past year

Employees who have not
participated in compliance
or ethics-related training in
the past year

Employees who have more routine opportunities to grapple with ethical concerns,

46%

21%

33%

34%

however, do tend to view their employers differently.
Across the four European countries studied, 32% of employees said their teams

I have been
able to apply
something I
learned from this
program in my
day-to-day work.
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I have
substantially
improved my
performance after
participating in
this program.

Attending
compliance/ethics
training programs
impacts the way
my coworkers do
their work.

This
compliance/
ethics training
program has
inspired me.

regularly discuss ethical issues relevant to their jobs; one-fourth (26%) say their
teams do not regularly discuss ethical issues. Among those employees who say
their companies discuss ethical issues regularly, almost half (48%) strongly agree
that their company would never deceive its customers.
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The new frontier of business ethics

Such findings point to the role of managers in maintaining a day- to-day focus
on ethical vigilance. This is because managers are on the front lines ensuring
that performance targets and incentive systems do not lead employees to

Organizations need to rethink the way they approach ethics to meet the demands

(consciously or unconsciously) make unethical decisions, that employees are fully

of new business realities. On one hand, the business case for adherence to a clear

aware of ethical issues relevant to their work and that their team members feel

ethical code has never been stronger, thanks to globalization and the fact that the

free to express any ethical concerns.

internet has given consumers unprecedented access to information that helps

Overall, 39% of employees in the four European countries studied strongly agree
that if they raised a concern about ethics or integrity, their employer would do
what is right — but that figure rises to 61% among those who are extremely
satisfied with their immediate managers.
Ultimately, strong ethical leadership is a big part of what gives employees and
customers the confidence to invest in long-term relationships with organizations.
The one-fourth of employees in the four-country study who strongly agreed
that their company will always do the right thing over an immediate profit are
considerably more likely than the rest to strongly agree that they are confident
in its financial future — 56% vs. 32%, respectively. Most understand that their
organizations’ choice to make integrity a cultural imperative implies a preference
for sustainable success over short- term opportunism.

Strong ethical
leadership is a
big part of what
gives employees
and customers the
confidence to invest
in
long-term
relationships with
organizations.

The biggest ethical
challenges are
those that are
emerging from
new technological
capabilities.

them gauge the trustworthiness of companies and products. These factors, plus
heightened consumer concern for social responsibility, have resulted in greater
attention to ethical issues among executives, investors and governments.
On the other hand, the “supply side” of ethics — i.e., organizations’ ability to
avoid ethical lapses — has never been more challenging. Innovation and datadriven solutions power business success today, and these solutions often require
organizations to make tough ethical judgment calls where industry best practices
have yet to be established, regulators can’t provide comprehensive guidance or
the cost of a single mistake can be devastating (see sidebar, Agile Organizations
Need a New Approach to Ethics).
So what are the best practices at the new frontier of business ethics? Here are a
few considerations for business leaders grappling with these issues:

1) Ethical standards need to be at the core of an
organization’s purpose, brand and culture.
They should be part of every employee’s concept of “what our company
stands for.” The notion that transgressions can be glossed over by a crisis
communications agency in a bad publicity moment is outdated and
dangerous. Only by aligning their purpose, brand and culture around ethics
can organizations ensure their actions and communications are consistent
and reliable across all channels, geographies and stakeholder groups.

2) In an era of data- and innovation-powered business
growth, the idea that “everyone is in sales” should be
complemented by the notion that “everyone is in ethics.
” The biggest ethics and compliance risks are no longer coming from a small
group of employees with access to cash or trade floor decisions. Today, the
ethical track record of many organizations is in the hands of data scientists,
engineers and programmers, as well as all frontline employees who have
access to customer data.
Many of the ethical decisions these employees face in their day-to-day jobs
require more than simple adherence to a corporate code of conduct.
They need to be enabled and incentivized to apply their own moral compass
at work, to guide the business through ethical gray areas by doing what
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Agile organizations need a new approach to ethics.
Many organizations are currently rethinking their structures and mindsets to
become more agile amid rapid technological and commercial changes, increasing
authority for local decision-makers, encouraging trial-and-error in product
development and accelerating speed to market. With these new strategies, a fresh

Organizations
embracing
an agile
transformation
need to ensure their
leaders are equipped
to manage ethics
and compliance risks
in the new, fasterpaced and more fluid
environments.

they know is right for customers. Cultivating a “culture of ethics” is therefore
increasingly linked to workplace characteristics like employee empowerment,
trusting relationships between employees and managers and a nonhierarchical mindset. Employees need to feel they can freely and safely raise
ethical concerns, and that their own efforts to do the right thing will be
supported.

3) The biggest ethical challenges are those that are
emerging from new technological capabilities.
The fact that there is no precedent for dealing with these issues doesn’t make
them any less impactful. For example , while organizations should embrace
the risk- management capabilities offered by big data and people analytics
(such as early warning systems for high-risk areas and decisions), they need
to be careful not to slide into Big Brother-like surveillance systems that violate
the trust of their employees or customers.
That’s why leaders must nurture the conditions for ethical decision-making
throughout their organizations, so employees have a robust framework for
navigating the challenges associated with every new innovation. Businesses
that proactively place a premium on asking challenging questions and
behaving ethically are most likely to prove themselves trustworthy amid

Innovation and
data-driven solutions
power business
success today, and
these solutions often
require organizations
to make tough
ethical judgment
calls where industry
best practices have
yet to be established.

approach to managing ethics and compliance is required as well. Reconciling the
need to experiment, take risks and make mistakes with zero tolerance for ethics
transgressions is not a trivial task. Failing to take that task seriously, however, can
result in disaster.
Organizations embracing an agile transformation need to ensure their leaders are
equipped to manage ethics and compliance risks in the new, faster-paced and
more fluid environments. Gallup’s research indicates that about 70% of variation
in employee engagement comes down to local team factors, as opposed to
company-wide conditions. When teams are formed rapidly, as they often are using
agile processes, team leads simply have less time to ensure they are fostering an
open and inclusive trust-based environment.
They require skills and tools that help ensure all team members feel they can
freely speak up and ask challenging questions.
Building this leadership capability often requires changes to the way employees
are selected, developed and incentivized, and should be part of the organization’s
overall people strategy, rather than relegated to its compliance department. This
may require a high degree of effort, but the stakes involved are at least as high,
especially when it comes to digital business models. Empowering local teams to
be guardians of ethical compliance is a prerequisite for the “ethical-by-design”
solutions that must be incorporated into commercial applications of AI and other
new technologies.

coming technological revolutions, such as the one being driven by advances
in artificial intelligence (AI). They are the organizations that will not only
survive constant change, but will take competitive advantage of it.
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