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   ترجمه: ساجده مالطایفه
International Federation of Accountants (IFAC)

صدای حرفه
رهنمودی برای طرفداری و سیاست همگانی

نظر شما مهم است
حرفه حسابداری زمانی در شمار موفق ترین و پایدارترین حرفه ها است که از حمایت سازمانهای حرفه ای حسابداری1 ملی و منطقه ای 

بی نقص و با روابطی مستحکم و مؤثر با ذینفعان ملی و منطقه ای، از جمله دولت و قانون گذاران، برخوردار باشد.
موفقیت هر سازمان حرفه ای حسابداری به طور عمده به تواناییش در بیان  کردن و نشان  دادن ارتباط او با جامعه بستگی دارد. این روند 

در ابتدای  توسعه سازمان حرفه ای حسابداری با ارتقای موارد زیر آغاز می شود:
• نیاز به حرفه ای چارچوب دار با تعهد به منافع همگانی؛

• تشــکلی در قالب ســازمان حرفه ای حسابداری به عنوان ســتون حرفه، که حسابدارانی حرفه ای، شایســته و پایبند به اصول اخالقی را 
آموزش داده و بر آنها نظارت می کند؛ و 

• حسابدارانی که اعتماد، درستکاری، و اعتبار را نشان می دهند.
این رهنمود به این ســازمانها کمک خواهد کرد تا در مراحل اولیه رشــد و توسعه، حرکت برای طرفداری و سیاست گذاری همگانی خود 
را آغاز کرده و پیش ببرند. البته این موضوع نیز در نظر گرفته  شده که این گونه سازمانها ممکن است سطوح مختلفی از منابع، پشتیبانی، 

نیروی کارشناسی، و داوطلب داشته باشند.
فدراســیون بین المللی حســابداران2  به عنوان نهاد جهانی حرفه حسابداری، به طور منظم با ســازمانهای حرفه ای حسابداری در 
سراســر جهان ســروکار دارد و در موقعیت یگانه ای است تا روشهای صحیح براساس تجربه های واقعی این سازمانها را مبادله کند. گرچه 
زمینه هایی هم که هر ســازمان حرفه ای حسابداری در آن عمل می کند می تواند یگانه باشد؛ اصول موجود در این رهنمود می تواند و باید 

با شرایط هر سازمان همسو شود.
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هدف کلی این اســت که به ســازمان حرفه ای حسابداری کمک شود تا اعتماد و اعتبار خود را در میان ذینفعان- اعضا و جامعه مدنی- 
افزایش داده و فضایی ایجاد گردد تا در آن صدای حســابداران حرفه ای شــنیده شــود و بتوانند در مورد مسائل اجتماعی مطرح بی پرده 

صحبت کنند و به عنوان عضو جدایی ناپذیر، محترم و مسئول جامعه دیده شوند.

طرفداری و سیاست همگانی
طرفداری3 باید همیشــه برای ســازمان حرفه ای حســابداری، با درنظر گرفتن منافع همگانی همراه باشــد و به طور معمول بســته به 

اولویت ها و رشد سازمان، بر دو حوزه اصلی زیر تمرکز کند:
1-  باالبردن ارزش یک حرفه حسابداری قدرتمند 

• شناخته شدن سازمان حرفه ای حسابداری در بازار و به دست آوردن رسمیت قانونی به عنوان یک سازمان متعالی که حرفه حسابداری 
را نمایندگی و در مسیر منافع همگانی کار می کند.

• نفوذ بر سیاست های ملی حسابداری تا در راستای بهترین روشهای بین المللی توسعه یابد.
• اطالع رسانی در مورد ارزش سازمان و عضویت در آن، برای جامعه.

2- سخنگویی 
• باال بردن آگاهی در مورد مسائل و یا دفاع از تغییر سیاست از طرف اعضای سازمان حرفه ای حسابداری یا حرفه.

• اظهارنظر درباره حوزه های مربوط به حســابداری، شــامل چارچوبهای قانونگذاری و/یا نظارتی، پذیرش و به کارگیری استانداردهای 
بین المللی، یا مسائل مالیاتی.

در مفهوم کلی، اولین مورد به عنوان فعالیت طرفداری و دومین مورد به عنوان سیاست همگانی تلقی می شود.
برای اینکه سازمان حرفه ای حسابداری پایدار باشد، باید در هر دو حوزه اصلی، نسبت به خود و اعضایش عمل کند. در نهایت، این 
ســازمان  باید با شــرکت در گفتمان سیاستگداری با دولت، تنظیم کنندگان مقررات، و تصمیم گیرندگان کلیدی در مورد منافع همگانی، 
به عنوان صدای حرفه عمل کند. این کار مشــارکت در مسئولیت اجتماعی و اقتصادی سازمان حرفه ای حسابداری است؛ یعنی حمایت 

از ایجاد و توسعه مداوم حرفه حسابداری مشروع و معتبر که در درازمدت به رشد اقتصادی کشور خود کمک می کند.

عناصر اساسی
در یک برنامه طرفداری و سیاست همگانی مؤثر، شش عنصر اساسی وجود دارد. سه مورد از آنها- یعنی، درک محیط زیست، سروکار 

داشتن با ذینفعان، و مدیریت شهرت- گامهای همیشه در جریانی هستند که عناصر دیگر را پشتیبانی می کنند.

درک محیطسروکار داشتن با ذینفعان

ارزیابی عملکرد خود

مدیریت شهرت

وسعت دادن به پیامها

پیش بردن رهبری فکری
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درک محیط

در یک رســوایی مالی در کشوری در حال توســعه در افریقا دهها میلیون وجوه کمکهای دریافتی، 

توســط دولت اختالس شــد. ســازمان حرفه ای حســابداری  ملی تصمیم گرفت ثابت کند متهم، 

حســابدار حرفه ای رســمی و تحت نظارت یا ملزم به رعایت آیین اخالقی نبوده اســت. در نتیجه 

اقدامات آنها منجر به قانون جدیدی شد که به سازمان نظارت و مسئولیت بیشتری برای آموزش، 

بازبینی و اعمال انضباط مأموران دولتی می دهد. اکنون این ســازمان، در ثبات اقتصادی مشارکت 

دارد و همه این را می دانند.

یک دولت اروپایی پیش نویس جدیدی برای قانون حسابرسی منتشر کرد که دربرگیرنده مقرراتی در 

ارتباط با مؤسسه های حسابرسی برای شرکتهای بزرگ، و از ضوابط بین المللی و منطقه ای موجود 

ســختگیرانه تر بود. ســازمان حرفه ای حســابداری ملی معتبر، که از جانب اعضای خود اقدامات 

طرفدارانه ای در مســیر منافع عمومی انجام می داد، پژوهش مستقلی در مورد تأثیر منفی احتمالی 

پیش نویس قانون بر روی شــرکتها و مؤسسه های حسابرسی انجام و ارائه داد. این تالش ها منجر 

به اصالح پیش نویس این قانون شد تا با هدف موردنظر تناسب بیشتری داشته باشد.

به دنبال معرفی قانون جدید حســابداران برای بازســازی حرفه در کشــوری کوچــک در آفریقای 

جنوبی، ســازمان حرفه ای حســابداری محلی، یکایک ذینفعاِن مسئول استقرار قانون را مشخص 

نمود و برای هر کدام، برنامه کاری متناسب تهیه کرد. این رویکرد حوزه حضور سازمان را افزایش 

داده و این امکان را برایش فراهم آورد تا ارزش خود را به عنوان مشاور نهادهای مهم نشان دهد.



135
13

94
یر 

  ت
77

ره 
ما

ش

سرو کار داشتن با ذینفعان

یک سازمان حرفه ای حسابداری ملی کوچک در اروپای شرقی عهده دار وظایف گسترده ای 

در ارتباط با ذینفعان شد تا نسبت به حوزه وسیعتر دستور کار حسابداری داخل کشور، بینش 

و نفوذ کسب کند. این سازمان روابط رسمی با سازمانهای زیر برقرار کرده است:

• وزارت امور مالی، که به ســازمان اجازه همکاری در قانونگذاری، سیاســت ها، و مقررات 

مالی را می دهد؛

• مرجع مالیات و درامد، که به ســازمان امکان می دهد تا در مسائل و خط مشی های مالیاتی 

ملی وارد شود و حق اظهارنظر داشته باشد؛

• مرجع ملی تعیین صالحیتهای فنی، که به سازمان اجازه می دهد تا در موضوعهای مربوط 

به صالحیتهای فنی ملی و همچنین استانداردها و بیانیه های بین المللی نظر دهد؛ و

• جامعــه کســب و کار، که به ســازمان اجازه می دهــد مبادله اطالعــات و همچنین نقش 

حسابداران در موفقیت و پایداری کسب وکار را ارتقا دهد.
یک ســازمان حرفه ای حســابداری در آســیای مرکزی - یکی 

از چندین ســازمان حرفه ای حســابداری در آن کشــور - تالش 

کرد گفتمانی پیوســته را بــا دولت ادامه دهد، تــا ارزش خود را 

آشــکار ســاخته و مقبولیت خود را ارتقا دهد. این امر سبب شد 

تا از ســازمان حرفه ای حســابداری برای تهیه برنامه آموزشی و 

کارآموزی متناسب برای حسابداران دولتی دعوت شود.

با شناخت نقش سازمان در حفظ حرفه ای یکپارچه، یک مؤسسه حسابداران خبره در منطقه ای با درامد پایینتر از متوسط 

در افریقای جنوبی، با مســئولیت تدوین اســتاندارد، ارتباطی قوی با کمیســیون ملی بورس و اوراق بهادار و هئیت ملی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی برقرار کرده است. این ارتباط به مؤسسه اجازه داده تا برای تصمیمهایی سیاستی 

یــا فرایندی، اظهار نظر کند، همکاری جمعی در طرح های معین را تســهیل کرده و تبــادل منظم دانش و اطالعات با 

سازمان حرفه ای حسابداری، مراجع تنظیم مقررات، و تدوین کنندگان استاندارد را امکانپذیر ساخته است.

یک ســازمان حرفه ای حســابداری تازه تأســیس در اروپای شــرقی هنگامی یک برنامه درسی همســو با استانداردهای 

بین المللی آموزشی را معرفی  کرد که با دانشگاههای بزرگ در کمک به همسوسازی آموزش حسابداری در مقطع لیسانس 

با اســتانداردها، همکاری داشت و با معرفی یک برنامه درســی مدرن و یک بخش جدید حسابداری و حسابرسی در یک 

دانشگاه بزرگ، به اوج رسیده بود. ســازمان حرفه ای حسابداری، افزون بر افزایش کیفیت برنامه های آموزشی، توانسته 

بود تعداد بیشــتری دانش آموخته حسابداری جذب کند و فرصت های یادگیری را برای افراد در دانشگاه و سطوح حرفه ای 

گسترش دهد.



136

13
94

یر 
  ت

77
ره 

ما
ش

وسعت دادن به پیامها

یک سازمان حرفه ای حســابداری در آفریقای جنوبی با شــناخت ضرورت تشخیص تفاوت میان 

همکاری رســمی بــا دولت و تنظیم کنندگان مقررات از دیگر کنشــها با ســازمانهای همکار )مانند 

نهادهای دانشــگاهی، مؤسســه ها، و دیگر نهادهای حرفــه ای(، رویکردی دوگانــه را پذیرفت. 

همکاری با ســازمانهای همکار به وســیله کارکنان سازمان هدایت و مدیریت می شود و همکاری با 

تنظیم کنندگان مقررات و دولت به مدیران، رهبران ارشد،  و اعضای ارشد سازمان اختصاص دارد. 

نتیجه آن عبارت است از فرایندی کاراتر برای اداره کردن کارهای مرتبط با ذینفعان.

در یک کشــور پهناور در اروپای مرکزی، یک ســازمان  حرفه ای حســابداری به دلیل مقاومت مقامهای مهم 

دولتی در برابر تغییر، برای به دست آوردن هویت قانونی چالش هایی را متحمل شد. این سازمان به منظور باال 

بردن آگاهی در مورد نقش این ســازمان به عنوان ســتون حرفه و نقشی که در حرکت کشور به سوی رویه های 

موفق بین المللی و رشــد اقتصادی ایفــا می کند، از کارکنان منتخب از وزارتخانه هــای مربوط دعوت کرد تا در 

هیئت مدیره و کمیته های فنی سازمان همکاری کنند. در همان زمان، سازمان برای نشان دادن حمایت حرفه، 

با مؤسسه های حسابرسی، شــرکت ها، و دیگر ذینفعان ملی رابطه برقرار کرد و با برگزاری مراسم مشترکی، از 

مقامهای دولتی برای حضور در آن مراســم دعوت به عمل آورد. این تالش ها چهره ســازمان را معروفتر کرد 

و این امکان را فراهم آورد تا به طور همزمان بتواند ارزشهایش را به طیف گسترده ای از ذینفعان نشان دهد.

وزارت امور مالی در یک کشــور کوچک در خاورمیانه کمیته ای را تأسیس کرد تا تسهیالت شخصی 

غیرفعال را تجزیه و تحلیل کند. ســازمان حرفه ای حســابداری در این کمیته شــرکت نداشت و در 

نتیجــه کمیتــه از دیدگاه متخصصــان حرفه ای حســابداری بی بهره بود. این ســازمان با مقامات 

وزارتخانه دیدار کرد تا ارزش دیدگاهش را نشــان دهد. مدت کوتاهی پس از آن، نماینده ای از این 

سازمان به عنوان عضو دائمی کمیته منصوب شد.
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رویکرد سازمان حرفه ای حسابداری در یک نگاه
در شکل زیر به صورت گام به گام می بینیم که چگونه عناصر ضروری به هم می پیوندند.

عناصر 
مراحل کلیدیضروری

1- شرایط زمینه ای را درک و هدف )هدفهای( خود را شناسایی کنید
حرفه حسابداری در کشور شما چگونه سازماندهی شده است؟ چارچوب قانونی و مقرراتی موجود چیست و بازیگران اصلی 
چه کســانی هستند؟ تحولهای اخیر، سیاســتگذاری درجریان، و مســائل دیگر مرتبط با حرفه را در نظر بگیرید و مراقب 

باشید از قلم نیفتد.
براساس این اطالعات، هدفی را که در پی دست یافتن به آن هستید و/یا تأثیری را که امیدوارید داشته باشید، در نظر بگیرید. 
مالحظــات مربوط به منافع همگانی را شناســایی کنید. آنچه را که به دنبال انجام آن هســتید راه بیندازید: اطالع رســانی؟ 

آموزش؟ نفوذ؟ چه چیزی موفقیت را پدید می آورد؟ امیدوار هستید چه تأثیری بر افراد یا سازمانها داشته باشید؟

2- مخاطبانتان را بشناسید
مخاطبانــی را کــه می خواهید با آنها صحبت کنید بشناســید و افراد مناســب برای همکاری با شــما در دســتیابی به هدف را 
شناســایی کنید. چه کسی قوانین و اســتانداردها را تدوین می کند؟ چه کسی مسیر پیشرفت حرفه را تعیین می کند؟ آیا شما این 
تصمیم گیرندگان یا بانفوذان را به عنوان اینکه می توانند مدافع منافع شما باشند در نظر گرفته اید؟ منافع و/یا اهداف آنها چیست؟

3- پیامتان را گسترش دهید
یک پیام روشن را که با اطالعات مناسب، محیطی و فنی ، پشتیبانی شده است، تنظیم کنید. آماده باشید تا آن را با اسناد 

و مدارک تأیید کنید.

4- برای پیام از ابزار مناسب استفاده کنید
 مناسب ترین روش ارتباطی برای انتقال پیام و مخاطب را انتخاب کنید. شخص و چگونگی انتقال پیام، سطح تشریفات، 

و اینکه آیا پیام باید در یک نشست عمومی یا  جلسه خصوصی انتقال داده شود را در نظر داشته باشید.

5- اجرا، بررسی و ارزیابی کنید
پس از آنکه ارتباط برقرار کردید، آثار آن را در مقایســه با هدفهای اصلی بررســی کرده و میزان دستیابی به آنها را ارزیابی 

کنید. در نظر بگیرید که آیا رویکردی که در مراحل 1 تا 4 باال داشتید مؤثر بوده یا نیاز به اصالح دارند.
اکنون آماده اید تا کار خود را گسترش دهید، با به کارگیری توان رهبری پیشرفت کرده، و شهرت خود را بیشتر کنید.

ط
ک محی

در
ن با

سرو کار داشت
 ذینفعان

پانوشتها:
1- Professional Accountancy Organizations (PAOs) 
2- International Federation Of Accountants (IFAC)
3- Advocacy

منبع:
• International Federation of Accountants (IFAC), Finding Your Voice, April 2015
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