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 یریگاندازهراه برای  10

در  یجو اخالقوجود 

سطح باالی سازمان
ترجمه و اقتباس:

(دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران ) حمیدرضا گنجی

(کارشناس ارشد مدیریت –بودجه شرکت ایران گارمنت معاون مالی و ) پورحسنحسن 

در سطح باالی  جو اخالقی"

اصطالحی است که ریشه در  "سازمان

حسابداری داشته و برای توصیف جو 

اخالقی کلی و عمومی سازمان که توسط 

، کمیته حسابرسی و رهیمدهیأت

است، بکار  برقرارشدهمدیریت ارشد 

مناسب و  جو اخالقی. داشتن یک رودیم

در سطح باالی سازمان برای کمک به 

 یهاهیروجلوگیری از تقلب و دیگر 

کارشناسان  دیتأکغیراخالقی، مورد 

.1باشدیم وکارهاکسباصول اخالقی 

سب    جو اخالقیوجود  یهایابیارز و منا

مان     باالی سااااز  عنوانبه  در ساااطح 

ا  در مقایسه ب  کنترلی طیاز مح شاخصی  

ست  ممکن ،2اهتوازنو  هاکنترل گرید  ا

 حالنیا بابه نظر برسد.   3"نامحسوس "

 که چنین نداهدریافت هاشرکت از  برخی

 ،Venturelineموسسه توسط شده ستفادها تعریف 1
.www.wikipedia.orgسایت از برگرفته

2Checks And Balances 
3Soft 
44Corporate Governance

فرهنااگ   یی هاااهیاارو ن  از  یسااااازمااا

بل    طوربه  "نامحساااوس  " یتوجهقا

ند یم و اثر گذارد   رفتار کارکنان   بر  توا

شرکتی اعمال  یهاتالش در 4حاکمیت 

نقش و مشارکت داشته باشد. هاسازمان

نگفره تقویت به دنبال که ییهاشرکت

جو وجود  یهااایابیااارز خود از طریق

باالی       اخالقی ناساااب در ساااطح  و م

انرندگیاز پذ توانندیم هستند،  سازمان 

یه این فرهنگ درس   ند.      اول یاموز هائی ب

و   جو اخالقی   وجود   5ایهاابررسااای "

مناسااب در سااطح باالی سااازمانی در 

 یخوببه تجاری خاص واحدهایبعضاای 

اما هنوز بساایاری از  ت،اساا برقرارشااده

کار  انجام این  هسااتند که در هاشاارکت

برای آن دسااته  حتی .کنندیم یکوتاه

6ییهایابیارز که چنین ییهاساازمان از 

 یهاااروش، دهاانااد یماارا انااجااام  

5Evaluating
6Assessments 
 جنائی مدیرمرکز ،Toby Bishopبیشاپ توبی 7

 اورهمش خدمات ،شرکت Deloitteقانونی
. Deloitteمالی

بساایاری از  در توانندیم مورداسااتفاده

 .7"یابند موارد بهبود

و مناسب در  اخالقی وجود جو"

عنصر  کی ،سطح باالی سازمان

 و اثربخش اساسی در کنترل داخلی

 دینبا حاکمیت شرکتی است

8"گرفته شود. کمدست

 مشاوران رهبرملی و شریک ،Donna Eppsاپس دانا 8
 مشاوره خدمات ،شرکت  Deloitteضدتقلب

. Deloitteمالی

http://www.wikipedia.org/
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مالی  رانیمد   یت   ، اجرایی امور  عا   و 9ر

  هر مدیریت ارشااد به توانندیم ریسااک

سب    جو اخالقیوجود  گیریاندازه و منا

سازمان   سطح باالی    وانجام اقداماتی در 

.  دکمک کننآن  ییکاراافزایش  منظوربه

  اخالقی از جویک ارزیابی  ،مثال عنوانبه 

  و مناساااب در ساااطح باالی ساااازمان،

  یهایابیارزبخشاای از  عنوانبه تواندیم

  یهاکنترل ی نهیدرزم ک واحد تجاریی

  ایو  10گزارشااگری تحت ضااوابط قانونی

  بااا سااااازگاااری ارزیااابی میزان یبرا

 11و اخالقی   رعااایتی   یهاااهیااتوصااا 

 قرار گیرد. مورداستفاده

 ستیبایمکه  ییهاسؤال

 قرار گیرند مدنظر

به  تواندیماساسی  سؤالطرح چند 

جو در خصوص وجود یک  شروع ارزیابی

و مناسب در سطح باالی سازمان  اخالقی

 کمک کند:

 برای کامل  کمی معیارهای از چه

جو از وجود  کیفی یهایابیارز نمودن

و مناسب در سطح باالی  اخالقی

 است  شدهاستفادهسازمانی 

 شرکت  حسابرسی داخلیواحد  آیا

 یهاکنترل"از  ییهایابیارز

برای  تواندیمرا که  "نامحسوس

و مناسب  جو اخالقی بررسی کمک به

 مورداستفادهدر سطح باالی سازمانی 

 است  آوردهعملقرار گیرد، به 

                                                      
9Compliance   

 10 Oxley-Sarbanes  

 11 U.S. Federal Sentencing Guidelines 
12 Measure  

 واحد تجاری فرآیندهای 

و  جو اخالقی برای بررسی

مناسب در سطح باالی 

باآنچه که  ونهچگ سازمان،

در  پیشرو یهاشرکتدر 

 شدهمشاهده این حوزه

  شوندیماست، مقایسه 

 کارکنان  آیا روند برداشت

و  جو اخالقیاز وجود 

مناسب در سطح باالی 

یا  نزولی، سازمان صعودی

چگونه است   مسطح

 باکار کنان آن را توانیم

 ایمشابه  یهاسازمان

 در این حوزه "پیشرو"

 مقایسه کرد 

 وظایفی  و یا واحدهای عملیاتی یاآ

 ادراک هاآندر  دارند کهوجود 

و مناسب در  جو اخالقیکارکنان از 

 از رتفیضعبسیار  سطح باالی سازمان

 و است، چرا نیاگر چن باشد  دیگران

ممکن است مناسب  اصالحاتیچه 

 باشد 

رویکرد برای ارزیابی  10

و مناسب  جو اخالقیوجود 

 انیدر سطح باالی سازم

 12 یریگاندازهبرای  روش 10حداقل 

و مناسب در سطح  جو اخالقیوجود 

 وجود دارد. باالی سازمانی

 

13 Wrongdoing  
14 Incidents  
15 Benchmarking  

 16 Noncompliance 

 13اعمال خالف وسعت و ماهیت .1

اعمال خالف  14تعداد و ماهیت وقوع

با  15 در مقایسه و محک شدهشناخته

دیگر، ممکن است این  یهاشرکت

حقیقت را برجسته کند که تا چه حد 

 توسط جادشدهیا و مناسب جو اخالقی

 منجردر سطح باالی سازمانی، مدیریت 

واحد تجاری  یهایمشخطبه رعایت 

 صنقایمدیریت  کهیدرصورتشده است. 

ر د تیاهمیب یک نقض عنوانبهرا  جزئی

عدم  ممکن است فرهنگ، نظر گیرد

طر خ تواندیم کند کهرا تبلیغ  16رعایتی

 افزایش دهد. را تریجد ابتال به انحرافات
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 در گزارش گمنامی یریکارگبه .2

17حوادث

 طور به را  ییها گزارش تجاری  اگر واحد 

بااه میزان  18ناااشاااناااس و مخفیااانااه

بل    حد متوساااط     یتوجهقا  باالتر از 

دال  ، این امر ممکن اسااات دریافت کند

 از گزارش  کارکنان    که   بر این باشاااد 

و یااا   تخلفااات هراس دارناادحوادث و 

و   یانبیپشت بر این باورند که هاآناینکه 

و     رسااااناناطالع   از  کافی   حفاظت   

خصااوص   این در   قبلی  خبردهندگان

صورت نگرفته است.

19اجتماعی یهارسانهاعتبار  .3

 در انتقاداتدنبال نمودن نقطه نظرات 

ابزارهای و دیگر  اجتماعی یهارسانه

 درکی از شناسایی به تواندیم، آنالین

و جوجود بیانگر که  واحد تجاری فرهنگ

در سطح باالی  و مناسب ناکافی یاخالق

ن ایهمچنین باشد، کمک کند.  سازمانی

از در حفاظت  ک گام مهمی، بررسی

، برندهای واحد تجاری و اعتبار شهرت

ارزش سهامداران سازمان است. وتجاری 

20کارکنان یهاشیمایپو  ینظرسنج .4

 ردکه با دقت بسیار  21یاماهرانه سؤاالت

کنان پرسیده از کار یادوره یهاشیمایپ

 هاآن دیدگاه درک به تواندیم، شودیم

مدیریت بر اساس  در مورد اینکه آیا

17 Use Of Anonymity In Incident 

Reporting 
18 Whistleblower
19 Social Media Reputation
20 Employee Surveys
21 Crafted
22 Walks The Talk

و  داردیبرمگام "اخالق  صداقت و

یا خیر، کمک کند.  22"کندیمصحبت 

 برای ودر سطح سازمان  هاپاسخ بررسی

 خوبی را یهانشیب تواندیم، هر قسمت

نیازمند  ممکن است نواحی کهبرای 

. دهدیمارائه  باشند،  23تجدید تمرکز

واحدهای  با توانیمرا  امتیازات و نمرات

 باهم ساالنهیا  و محک زده مشابه تجاری

 مقایسه کرد.

24مدیریت ارتباطات لحن .5

 مدیریت ارتباطاتلحن برقراری  مطالعه

 برای بینشی ممکن است با کارکنان

و مناسب در سطح  جو اخالقیوجود 

، و اعالناتارائه دهد. تابل باالی سازمان

ارتباطی  یهاشبکهدفاتر کار و  دیوارهای

 کامالًیک فضای  ممکن است، 25داخلی

 رهیمدهیأتدر اتاق  آنچهمتفاوت با 

 ، ارائه دهند.شودیمداده  نمایش

26مباحث گروهی .6

رسمی  یهاجلسهدستور  موارد

 ریسک، مدیریت حسابرسی یهاتهیکم

به اشتراک  منظوربه رعایت مدیران و یا

 یااندازه چشممشاهدات  شتنگذا

و ، ارتباطات مدیریت یهافعالیت

 ادایج برای فرصتی استممکن  ،هاسبک

 وجود از منسجم دیدگاه یک توسعه و

 باالی سطح در مناسب و جو اخالقی

 به تواندیم مباحث. دهد ارائه سازمانی

23 Renewed Focus
24 Tone Of Management 

Communications 
25 Intranets
26 Group Discussion

27 Consensus
28 Remedial

 ایجاد به و شود منجر جدیدی یهانشیب

 اآی کهنیا مورد در  27عمومی اجماعی

 جو اخالقی سطح در 28اصالحی اقدامات

 در سطح یا سازمانی باالی مناسب و

در  اطالعات و مخابره اتارتباط برقراری

 ضروری مؤثر یاوهیش به 29سازمان کل

 .کند کمک ،است

30سرزده بازدیدهای .7

جلسات برگزاری محل چرخش

 و رعایت یهاتهیکم ،رهیمدهیأت

را مدیران تواندیم ریسک مدیریت

و واحدها عملیات مشاهده به قادر

. نماید تجاری واحد مختلف یهابخش

در صورت ،31محلی با ارتباط برقراری

لیرا تسه آینده ارتباطات مسائل، بروز

حسابرسی کمیته اعضای. نماید می

از  مستقل بازدیدهایی است ممکن

یدفتر مرکز مدیران رسمی یهمراه

واحدهای و هاتیریمد از سازمان

گفتگوهای. آورندملع به محلی

موارد بعضی در یررسمیغ

 .هستند هاروش 32نیترروشن

33کار ترک یهامصاحبه .8

نان   برخی کارک مان   که  یاز  را  سااااز

به  اسااات ممکن ،ند ینما یم 34ترک

که کار محیط اخالقی مسااائل ذکر

از هاآن در خروج موضوع  نیهم دیشا 

تمایلی است،  داشته  نقش نیز شرکت 

 ممکن دیگر رخیب اما، باشند نداشته

29 Wide-riseEnterp
30 Facility Visits
31 Local Management
32 Illuminating
33 Exit Interviews
34 Departing
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35Anonymously 
36 Interviews And Focus Groups 
37Structured 
38Vague 
39Messaging 
40Facilitator 

. دنکن استقبال فرصت نیاز ا است

 و مباحثات برای جایگزینی عنوانبه

 و هاینظرسنج ،رودررو گفتگوهای

 یپاسخگوی امکان با آنالین یهاشیمایپ

 توانیم را 35ناشناس و مخفیانه طوربه

از  پس چند ماه سابقان کارمند برای

 .دبرقرار نمو هاآن خروج

36کانونی یهاگروه و هامصاحبه .9

 یهامصاحبه ژهیوبه هامصاحبه

 افراد که یدرزمان نیز و 37افتهیساختار

 خود یهادگاهید بیان به قادر یراحتبه

 مناسب و جو اخالقی ارزیابی در هستند،

 مؤثر توانندیم سازمان باالی در سطح

 طوربه کارکنان کهیهنگام. باشند

 ای و نمایند یم رفتار  38یزیآمابهام

 ندارند، کردن صحبت به یلیتما

 رد بتوانند است ممکنکانونی  یهاگروه

. کنند کمک هاآن اساسی مسائل کشف

 و یمخف  39یرسانامیپ  یهاسیستم

 با همراه ،نظرسنجی ابزارهای

 توانندیم ،تجربه با  40یهاکنندهلیتسه

 تمایلی افراد که اطالعاتی استخراج به

 هاآن آشکار شتنگذا اشتراک به برای

.کنند کمک ندارند،

41 Customer Complaints 
42Feedback 
43 Swift And Open Handling 
44ancesGriev 
45Dedicated 
46Antisocial 

 یهایتینارضا شکایات .10

41مشتریان

 42بازخوردهای  روند  نمودن  دنبال

 برای بینشی است ممکن ،مشتریان

 فراهم تجاری واحدهای فرهنگ شناخت

 به 43پیله بی و سریع یهایدگیرس. آورد

 این بیانگر  ،انیمشتر  44یهایتینارضا

 و خالقا رعایت به تجاری واحد که است

 یحال در ،است 45پایبند مشتریان حقوق

 یهایتینارضا به ناکافی یپاسخ گوئ که

 یویژگ این بیانگر تواندیم مشتریان،

 یهافعالیتبا  مدیریت که باشد

 .است مرتبط تقلب رینظ 46ضداجتماعی

سب  و اخالقی جو وجود" سطح  منا  در 

دایجا برای یاساس   پایه  ،سازمان   باالی

نا  یساااازمان  فرهنگ  یک   که  کند یم ب

و  کااارکنااان  47اعتماااد  پشاااتوانااه

 جو وجود اگر. اسااات گذاران هی سااارما 

باالی  سااطح در  مناسااب  و  اخالقی

مان   ند  سااااز ندازه  بتوا و شاااود یریگا

 نرخ و باالتر  ساااود تی فیباک  همچنین

و متقلبانه    مالی  گری گزارش  ترنییپا 

،باشااد همبسااته جدی یهاتخلف دیگر

 یریگاندازه  آن را نخواهد  که  کیسااات

48"کند 
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