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پیوستن حسابداران خبره به
 نیروهای مبارزه با فساد

طبق مقاله های سازمان ملل، فساد مالی1 افزون بر آسیب به اصل و اساس جامعه، تأثیر منفی بر بودجه آموزش و خدمات بهداشتی دارد. در 
نتیجه فســاد، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی کاهش و هزینه های کسب وکار افزایش می یابد؛ همچنین، استعدادها منحرف و ضوابط 

قانون و احترام به حقوق بشر، تضعیف می شود.
تعجب آور نیســت که سازمان ملل متحد فساد را به عنوان یک بیماری جدی اجتماعی بررسی می کند و هر اقدامی برای از بین بردن ارتشا، 
تقلب، استثمار و غیره انجام می دهد. این موضوع، تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست؛ برای نمونه، هزینه دولت بابت تقلب در 

بخش بهداشت کشورهای توسعه یافته، بین 12 تا 23 میلیارد دالر براورد شده است.
اســترالیا تنها توانسته به رتبه ســیزدهم نردبان فساد جهانی در رده بندی سازمان شفافیت بین المللی2 دســت یابد )دانمارک، نیوزلند و 

فنالند در صدر فهرست به عنوان کمترین فساد یا شفاف ترین کشورها قرار گرفته اند(.

چه کسی می تواند مبارزه را رهبری کند؟
حرفه حســابداری، دارای موقعیت مناسبی برای یاری رساندن به خط مقدم مبارزه علیه فساد است. در طرح قدرت انسان3 انجمن حسابداران 
خبره اســکاتلند که رهبری اخالقی اولین و اصلی ترین رکن آن است، اعتماد به کسب وکار با تأثیر و رفتار هزاران عضو در سرتاسر دنیا، بازسازی 

می شود.
اما این موضوع در عمل و در طول روزهای کاری حسابداران، چه معنایی دارد؟

گَریم ِرید (Graeme Reid)، مشــاور اجرایی و نماینده انجمن در استرالیا و مدیر مربی گری  اجرایی4 شرکت جی ِام آر (GMR)، این چنین 
اظهار داشته است: “به نظر من، پیش از هر چیز، طرح قدرت انسان، برجسته کردن رویکرد حرفه ای است که ما در زمان عضویت در انجمن 

حسابداران خبره اسکاتلند، امضا کردیم.”
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او اضافه می کنــد: “به دلیل جنبه مالــی کار ما، در وضعیتی 
قرار داریم که اغلب بیش از دیگران شاهد موارد فساد هستیم. 
احتمال بیشــتری وجــود دارد که ما با اقدام فســادآمیز روبه رو 
شــویم، فساد مالی را تشــخیص دهیم و برای انجام کاری که 
برایمان راحت نیســت، زیر فشار قرار بگیریم. هنگامی که این 
اتفاق رخ می دهد، آنچه انجام می دهیم، برای شهرت و جوامع 

ما از اهمیت باالیی برخوردار است.”
گام بعدی در خصوص شجاعت اخالقی5 است که این طور 
تعریف شده اســت: “توانایی نمایش شکیبایی و عزم پایدار در 
به کارگیری تردید حرفه ای. این موضوع شامل به چالش کشیدن 
افراد با رفتار نامناســب و مقاومت در برابر اســتثمار فرصتهای 

حرفه ای برای منافع شخصی به جای منافع عمومی است.” 
گریم رید تأکید می کند که اعضای انجمن حســابداران خبره 
اسکاتلند باید مشتاق باشند، طبق ویژگی سلولهای بنیادیشان 
صــدای خود را بلند کننــد و در زمان تشــخیص تخلف، اقدام 

درست را انجام دهند.

اقدام ضدفساد چیست؟
گریــم رید می گوید که گاهی اوقات، اقدام یعنی این که بتوان به 
افرادی در انجمن حسابداران خبره اســکاتلند برای راهنمایی 
و مشــاوره دســت پیدا کرد. اغلب، این امر مستلزم درک این 
واقعیت است که برای یافتن کمک، راه های بسیاری وجود دارد 

و با انتخابی صحیح، موفقیت حاصل می شود.
گریم این پرســش را مطرح می سازد: “هنگامی  که زیر فشار 
هســتید تا کاری را انجام دهید که خوشایندتان نیست، حتی  با 
وجود دسترســی آسان به مدیرانی که به آن موضوع مربوطند، 

اقدام مناسب بعدی چیست؟”
او بیان می کند: “پیش از هر چیز، انجمن حســابداران خبره 
اســکاتلند در ِادینبرگ6 (Edinburgh) دارای گروه اجرایی و 
در دیگر کشــورها نیز دارای عضوی به عنوان نماینده اســت. 
همیشه افرادی هســتند که صحبتهای شما را گوش دهند، به 
شــما توصیه و تالش کنند موقعیت بسیار دشــواری که گاهی 
اوقات پیش می آید را درک کنند؛ بنابراین، شــما تنها نیستید. 
امکان دستیابی به ســازمانی که در این شرایط کنار شما باشد، 

بسیار زیاد است.”

دوربودن از »خانه« شما را منزوی می کند؟
برای عضو انجمن حســابداران خبره اســکاتلند در اســترالیا، 
احساس انزوا ممکن است مشــکل را پیچیده تر کند. دوری از 
خانواده و دوســتان به معنای نقاط ارتباط شــخصی کمتر و در 
نتیجه وجود تعداد افــراد کمتری برای گفت وگو درباره وضعیت 

نامساعد است.
وی این طور می گوید: “به این موضوع که برای رفع نگرانی 
شما مســیرهایی در ســازمان وجود دارد یا خیر، فکر کنید. آیا 
برایتان راحت اســت که با رئیس شخصی که با او مسئله دارید، 
صحبت کنید؟ ابتدا، ســعی کنید بهترین مســیر درون سازمان 
را بــرای پرداختن به نگرانی مشــخص کنید؛ زیرا بســیاری از 
ســازمانها، به میزان درخورتوجهی درستکارند و مایل نیستند 
رفتارهای فاسد را در سطوح سازمانی ببینند. اگر هیچ مسیری 
یافت نشــد، در آن صورت ممکن اســت خارج سازمان آن را 

بیابید.”
او همچنین اضافه می کند: “هنــگام این موضع گیری، باید 
بسیار شجاع باشید. شــما باید درباره چگونگی پیش بردن کار 
و کســی  که به نگرانیهای شما رسیدگی می کند، فکر کنید. این 
مهم اســت؛ زیرا به طور عمومی چیزی نیســت که شما بتوانید 
به تنهایی آن را حل کنید. »قدرت انســان« به طور کامل به این 

موضوع پرداخته است.”

پانوشتها:
1- Corruption 
2- Transparency International 
3- Power of One

نام آیین اخالقی انجمن حســابداران خبره اســکاتلند که در ســال 2015 به 
تصویب رسید. 

4- مربی گری اجرایــی، یک رابطه حرفه ای بین مربــی آموزش دیده و یک 
مشتری )که ممکن اســت فرد یا گروه باشد( با هدف بهبود عمکرد و توسعه 

مدیریت یا رهبری است.
5- Moral Courage

6- پایتخت اسکاتلند
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