
به منظور حفظ شــهرت جهانی از ســوی انجمن حسابداران خبره و رســمی2، به عنوان پیشرو در رشته حسابداری، مســئولیت داریم اطمینان حاصل کنیم که اعضا و 
دانشجویان انجمن، به شیوه ای اخالقی و مسئوالنه رفتار می کنند.انجمن از اعضای خود خواهان رعایت استانداردهای حرفه ای سطح  باال،  در هر دو زندگی حرفه ای و تجاری، 

هر دو است؛ اگر اعضا نتوانند آنها را حفظ کنند، انجمن یک فرایند انضباطی مستحکم در قبال آن دارد. 
اما در واقعیت این چه معنایی دارد؟ وقتی اعضا و دانشجویان نتوانند به آیین نامه ها، مقررات، یا آیین اخالقی و رفتاری انجمن پایبند باشند، یک شکایت به بخشهای رفتاری 

می  رسد و سپس انجمن فرایندهای انضباطی را آغاز می کند.
این موضوع به خودی خود، ایده جدیدی نیســت. در واقع، این یک ســنگ بنای اصلی پذیرفته شده در بدنه هر سازمان مقرراتگذار محسوب می شود، و به همین ترتیب، انجمن 

حسابداران خبره و رسمی، برای فعالیتهای و فرایندهای مقرراتگذاری خود مورد توجه است. پس چه تفاوتی وجود دارد؟
در ســال 2007، هنگامی که بحران مالی غالب شــده بود و هم کسب وکارها و هم حسابداران زیر فشار فزاینده قرار داشتند، انجمن حسابداران خبره و رسمی متوجه تغییر در 

تعداد و نوع شکایتهایی دریافتی شد. معلوم شد که ادامه دادن به همان شیوه قبلی و رسیدن به همان نتیجه غیررضایت بخش، درواقع تعریف انیشتین از جنون بود.
رویکرد جدیدی مورد نیاز بود. پرســش این بود که »چگونه می توان این شــکایتها را با روشــی مؤثرتر و رضایت بخش تر مدیریت کرد و همچنان بتوان رسالت مقرراتگذاری 

را حفظ کرد؟« 
پاسخ، دنبال کردن یک رویکرد مشارکتی برای تنظیم مقررات، رویکرد جایگزینی حل اختالف3 و ایجاد خدمات مصالحه بود- خدماتی که به دلیل دوگانگی هدفها، یعنی 

تنظیم مقررات حرفه حسابداری و حل اختالفها از طریق استفاده ازرویکرد جایگزینی حل اختالف، یگانه است.
رویکرد انجمن، اتخاذ یک تصمیم آگاهانه در شــروع شــکایت برای ارزیابی مناسب بودن آن  برای به کارگیری رویکرد جایگزینی حل اختالف بود- با ترسیم یک خط روشن 
برای موضوعهایی که نشان از نبود درستکاری داشتند و موضوعهایی که چنین نبودند. با شکایتهای نوع اول به  روش معمول باید برخورد می شد )یعنی، یک تفحص انضباطی 

کامل( و با نوع دوم، می توانست مورد مناسبی برای رویکرد جایگزینی حل اختالف باشد.

رویکرد جایگزینی حل اختالف چیست؟
شکل رویکرد جایگزینی حل اختالف مورد استفاده از سوی انجمن حسابداران خبره و رسمی به عنوان مصالحه شناخته می شود و همانند دیگر اشکال رویکرد جایگزینی حل اختالف، شامل 

ویژگیهای زیر است:
• داوطلبانه،

• بی طرفانه، و 
• محرمانه.

با استفاده از اصول یادشده، به طرفین مناقشه فرصتی برای صحبت با یکی ازکارشناسان مصالحه ساز باتجربه انجمن، جهت حل اختالفهایشان داده می شود. 
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انجمن، به عنوان یک ســازمان، می تواند از منابع خود بســیار مؤثرتر اســتفاده کند و در عین حال، به مواردی که بیشــتر اشخاص آن را به عنوان یک تجربه 
استرس زا می شناسند، ارزش بیفزاید.

فرایند
این فرایند مبتنی بر تلفن اســت و نیاز اســت تا طرفین در آن مشارکت کنند. کارشناسان مصالحه ســاز انجمن که از لحاظ مباحث قانونی و رویکرد جایگزینی 
حل اختالف آموزش  دیده اند، با گرفتن جزئیات شــکایت، محرکهای پشت شکایت، و اینکه یک نتیجه رضایت بخش ممکن است چه شکلی داشته باشد، یک 
رویکرد آشــتی جویانه برای اختالف طراحی می کنند. به نوبه خود، این امر به کارشناســان این فرصت را می دهد که تا به هر دو طرف شکایت، وظیفه نظارتی 

و محدودیتهای خدمات ارائه شده از سوی انجمن را گوشزد کنند.
این رویکرد به طور کامل یگانه است؛ از این جهت که زمینه گفت وگوی با طرفین را باز می کند؛ چیزی که در رویکردهای معمولی تفحص امکان پذیر نیست. این رویکرد اجازه 
می دهد که با بررسی دقیق جنبه های پنهان شکایت، مشخص شود که آیا دلیل شکایت و اختالف مسائل مالی می باشد یا مسائل عاطفی؟ تا مسیر به تناسب تعیین شود. تمام این 

کارها به وسیله کارشناسانی انجام می شود که از مسائل قانونی که باید مورد توجه قرار گیرد، آگاهند.
این رویکرد پیامدهای بســیار ملموس تری نسبت به رویکرد انضباطی معمول برای طرفین دارد. در این رویکرد، شاکی از نتیجه ای ملموس سود می برد و همچنین 
اعضا از این موضوع مطلع می شوند که انجمن با مسئله تا آنجا که ممکن است با ظرافت و واقعی برخورد می کند، تا طرفین هرچه سریعتر به کسب وکار خود بازگردند. 
انجمن حســابدارن خبره و رســمی، به نوبه خود از این رویکرد نفع می برد؛ زیرا به انجمن این امکان را می دهد که برای  اعضای خود کار ارزشــمندی انجام دهد؛ در 

همان حال که وظایف خود را با توجه به منافع عمومی انجام می دهد.

دستاورد این فرایند چه چیزی می تواند باشد؟
هیچ محدودیتی در مورد آنچه می توان از طریق اســتفاده از رویکرد جایگزینی حل اختالف به دســت آورد، وجود ندارد. طرفین آزاد هســتند هر چیزی را که 
می خواهنــد بپذیرند و هیچ اجباری در این خصوص وجود ندارد. نمونه هایی از این توافقها عبارتند از خط زدن حق الزحمه، کار مجانی، عذرخواهی، کمکهای 
مالی به مؤسســه های خیریه، و شــاید مهم تر از همه برای اعضا، این موضوع است که شــاکی به این نتیجه برسد که هیچ کدام از قوانین و مقررات انجمن 

نقض نشده است.
آنچه که انجمن حســابداران خبره و رسمی به دســت می آورد، این است که در طول چند دوره گذشته نشان داده است که این فرایند نه تنها برای طرفین 
آســان تر اســت، بلکه برای انجمن نیز آسان تر می باشد. انجمن می تواند شکایتها را ســریع تر و با منابع کمتری مورد بررسی قرار دهد و پرونده های شکایت 
را زودتر تعیین تکلیف کند و طرفین شــکایت نســبت به این  فرایند انضباطی، دیدگاه بسیار بهتری نســبت به زمانی که شروع کرده اند، به دست می آورند و 

به عبارتی رضایت آنها به دست می آید.

پانوشتها:
1- رئیس بخش رسیدگی به شکایتها در انجمن حسابداران خبره و رسمی

2- The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
3- Alternative Dispute Resolution (ADR)

منبع:
Vlahos J., ACCA’s Alternative Dispute Resolution Approach to the Investigation and Disciplinary Process, www.ifac.org, 2017

فدراسیون بین المللی حسابداران 


