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

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

83%

74%
71%

69%

69%

59%
57%

56% 49%

42%

47%

43%
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My company would never lie to our customers or 
conceal information that is relevant to them.

My coworkers always do what is right for 
our customers.

33%

My organization will always choose to do the 
right thing over an immediate pro�t or bene�t.

29%

25%

90%
most

16%
least

2017 data not available 
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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.
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A recent study of 
U.S. employees 
similarly suggests 
that participation in 
compliance training 
alone is not very 
impactful.
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35%

Employees who have 
participated in compliance 
or ethics-related training 

in the past year

32%

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

the past year

Strongly agree
Somewhat agree

I have been 
able to apply 
something I 
learned from this 
program in my 
day-to-day work.

46%

I have 
substantially 
improved my 
performance after 
participating in 
this program.

21%

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

33%

This 
compliance/
ethics training 
program has 
inspired me.

34%

18%

28%

7%

14%

11%

22%

11%

23%
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The biggest ethical
challenges are 
those that are 
emerging from 
new technological 
capabilities.

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

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.
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قد يشكل بناء 
السمعة الطيبة 

والنزاهة تحدًيا في 
العصر الحديث، 
ألن العالقة بين 

الموظفين والعمالء 
والمستثمرين في 

أغلب البلدان يعتريها  
التشكك
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على مستوى العالم، 
يقول ثلثا البالغين أن 

الفساد منتشر في 
قطاع األعمال. 

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

83%

74%
71%

69%

69%

59%
57%

56% 49%

42%

47%

43%
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%33

%29

%25

مؤسستي ال تكذب مطلًقا على العمالء، وال 
تخفي عنهم المعلومات التي قد تهمهم.

يحرص زمالئي في العمل دائًما على ما هو 
في مصلحة العمالء.

ستختار مؤسستي دائًما فعل الصواب دون أن 
تكون األرباح أو المنفعة الفورية هدفها األول.

%90 %16
األكثراألقل

البيانات غير متاحة عن عام 2017

العولمة تجعل االلتزام 
بالمعايير األخالقية 

أمًرا حتمًيا، ال من 
أجل بناء الثقة مع 

الموظفين والعمالء 
فقط، بل من أجل 
المشاركة الكاملة 

في االقتصاد على 
مستوى العالم
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من المهم أن تسعى 
المؤسسات لوضع 

نظم تقييم تتسم 
بالشفافية؛ لكسب 

ثقة متعامليها

يحتاج الموظفون 
إلى رؤية زمالئهم 

يتصرفون من منطلق 
أن النزاهة عنصًرا 

أساسًيا موظفو جيل األلفية 
يحرصون على توافق 

مهنتهم مع مبادئهم 
الشخصية فينظرون 

إلى وظائفهم على 
أنها مصدر يعطي 

للحياة معنى وغاية



37صدى الموارد البشرية صدى الموارد البشرية 36

 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.
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المدراء هم الضامن 
األول للتركيز بصورة 
يومية على اليقظة 

األخالقية

%35%32

الموظفون الذين شاركوا في 
تدريبات حول االمتثال أو تتعلق 
باألخالقيات خالل العام الماضي

الموظفون الذين لم يشاركوا في 
تدريبات حول االمتثال أو تتعلق 
باألخالقيات خالل العام الماضي

%46%21%33%34

%18

%28

%7

%14

%11

%22

%11

%23

لقد تمكنت من 
تطبيق شيٍء تعلمته 

من هذا البرنامج 
التدريبي في عملي 

اليومي. 

أوافق بشدة
أوافق إلى حد ما

لقد تحسن أدائي 
تحسًنا ملحوًظا بعد 
مشاركتي في هذا 

البرنامج التدريبي

حضور برامج تدريبية 
حول االمتثال / 

الممارسات األخالقية 
قد أثر على أداء 

زمالئي في العمل

هذا التدريب على 
االمتثال / الممارسات 
األخالقية كان بمثابة 
مصدر إلهام بالنسبة 

لي. 
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تشكل القيادة األخالقية 
القوية جانًبا كبيًرا من 
الثقة التي يكتسبها 
الموظفون والعمالء 

لالستثمار في عالقات 
طويلة األجل مع 

المؤسسات.
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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 
الُمستندة إلى البيانات 

أصبحا بمثابة الوقود 
الذي يدفع األعمال 
التجارية إلى النجاح،

وهذه الحلول عادًة ما 
ُتلزم المؤسسات باتخاذ 

قرارات أخالقية صعبة،
حيث لم يتم بعد 

إرساء قواعد أفضل 
الممارسات الصناعية.




