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تعریف منافع همگانی
 ترجمه:  دکتر یداهلل مکرمی

International Federation of Accountants (IFAC)

مقدمه 
هدف این س�نِد موضعگیری سیاس�تی1، ارائه تعریفی کاربردی اس��ت که منافع همگانی را مش��خص کرده و به فرد این 
امکان را می دهد تا  ارزیابی کند که اقدامها، تصمیمها، یا سیاس��تها تا چه حد در جهت منافع همگانی بوده اس��ت. ایفک2  
این تعریف را در محدوده مأموریت خود گس��ترش داده و بر این عقیده اس��ت که با حرفه گسترده تر حسابداری و فراتر از آن 

تناسب دارد.
مأموریت ایفک عبارت است از: “خدمت به منافع همگانی از طریق: مشارکت در توسعه، پذیرش و استقرار استانداردها 
و رهنمودهای بین المللی باکیفیت؛ مشارکت در توسعه سازمانهای حرفه ای حسابداری و مؤسسه های حسابداری قوی، و 
مش��ارکت در رویه های باکیفیِت به کارگرفته شده به وسیله حسابداران حرفه ای؛ ترویج ارزش حسابداران حرفه ای در سراسر 
جهان؛ س��خن گفتن در مورد مس��ائل منافع همگانی که در آن تخصص حرفه حسابداری بیشتر مطرح است.” برای تعیین 
اینک��ه آیا ایفک در انجام مأموریتش به هدفهای س��ازمانی خود دس��ت یافته، درک مفهوم عب��ارت »منافع همگانی« مهم 
اس��ت. در اس��تفاده از تعریف، ایفک باید پیامدهای اقدامها، تصمیمها و سیاستهای خود بر جامعه در کل را در نظر بگیرد. 

در این مفهوم، این تعریف بسیار شبیه به یک صافی بین مأموریت ایفک و کارهایش عمل می کند3.
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پیامدهای کار حرفه حسابداری 

ممکن است در مقیاس بسیار گسترده تر

بر همگان تأثیر بگذارد

این سند تعریفی برای واژه های »منافع« و »همگانی« ارائه و معنی آنها را توضیح می دهد. در همان حال که ایفک تأکید دارد 
که »همگان« ش��امل همه جامعه اس��ت، گروه های گسترده ای که همگان را تش��کیل می دهند، تعریف می کند و اینکه هر گروه 
چگونه از حرفه حسابداری تأثیر می پذیرد را توضیح می دهد. در مورد »منافع«، منافعی که باید از مسئولیتهای حرفه حسابداری 
به دس��ت آید و مخارج مرتبط با آنها مش��خص می ش��وند. ای��ن منافع و مخارج به ط��ور معمول، اما نه همیش��ه، دارای ماهیت 
اقتصادی بوده و پیامدهای آن بر سطوح مختلف جامعه تأثیر می گذارد. این سند در ادامه ابزاری را برای ارزیابی اینکه هر گونه 
اقدام، تصمیم یا سیاس��ت تا چه میزان در جهت منافع همگانی اس��ت، فراهم می س��ازد. در انجام این کار، دو روش »ارزیابی 
کلی« شناس��ایی ش��ده اند. ارزیابی منافع/مخارج4 به این ارزش��یابی می پردازد که هر چیز از جنبه منافع و مخارج تا چه میزان 
در جهت منافع همگانی اس��ت؛ در حالی که ارزیابی فرایند5 به این ارزش��یابی می پردازد که هر چیز به عنوان یک فرایند تا چه 
میزان در جهت منافع همگانی است- مسئولیتی که دربرگیرنده طیف گسترده ای از گروه ها در جامعه است و باید کیفیت شفافیت، 

پاسخگویی همگانی، استقالل، پایبندی به روش درست انجام کار6 و مشارکت را منعکس کند.
تعریف منافع همگانی با اس��تفاده از چهار نوع منبع تدوین ش��د7. اول، ادبیات موضوع با دامنه ای وس��یع بررسی شد و عناصر 
مربوط��ی که ممکن بود در تعیین مفهوم عمل کردن در جهت منافع همگانی کمک کننده باش��د، شناس��ایی ش��د. در تعیین این 
مفهوم از نظر های مختلفی اس��تفاده ش��د که از الیه های مختلف فکری گرفته ش��ده بود و به رویکرد صفات مختلط8 انجامید. 
ادبیات بررسی ش��ده چندین قرن فلسفه سیاس��ی، اقتصادی و دینی را دربرمی گرفت. دوم، انواع ادبیات حرفه ای و پژوهشهای 
دانش��گاهی معاصر درباره منافع همگانی و ارتباط آن با حرفه حس��ابداری بررسی ش��د. این بررسی امکان آن را فراهم آورد که 
پیچیدگیه��ای منافع همگانی در رابطه با مقررات، اس��تانداردگذاری، مش��کالت ب��ازار، اخالق، تضاد مناف��ع، راهبری بنگاه و 
بحران ها و رس��وایی های حسابداری شناسایی شود. سوم، ارتباط مطالب س��ند با مأموریت، نشریه ها و سیاستهای سازمانهای 
عضو ایفک، یعنی س��ازمانهای حسابداری حرفه ای و س��ازمانهای منطقه ای و همچنین کسانی که ذینفع بودند، برقرار و ارجاع 
داده ش��د. این رویکرد، درک درس��تی از ش��یوه و میزانی را پدید آورد که س��ازمانهای مش��ابه )برای مثال، اس��تانداردگذاران، 
مقررات گ��ذاران، س��ازمانهای غیردولتی، و مراجع مس��ئول صدور مجوز و ثبت نام از حس��ابداران حرفه ای( ب��ه منافع همگانی 
پرداخته بودند. در پایان، به مجموعه اسناد خود ایفک که در نهایت بر مأموریت این سازمان حاکم است، ارجاع داده شد. همه 

اینها منعکس کننده جهتگیری ایفک در امور مربوط به مقررات، راهبری، و بازار برای حسابداری و حسابرسی است.
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تعریف »منافع همگانی«
ایفک منافع همگانی را به شرح زیر تعریف می کند:

“مناف��ع خالص به دس��ت آمده ب��رای، و برخورد حساب ش��ده و 
روش��مند به کارگرفته ش��ده از جانب همه جامع��ه در رابطه با هر 

گونه اقدام، تصمیم یا سیاست.”
ای��ن تعریف را می توان به آس��انی برای حرفه حس��ابداری و 
مس��ئولیتهایش نسبت به همگان، به کار بست. هر کس به طور 
منطقی می تواند ادعا کند که برخی از گروه های جامعه همگانی، 
برای مثال، سرمایه گذاران، کارکنان و یا دیگر ذینفعان، ممکن 
اس��ت به علت نزدیکی با یک نهاد خاص، بیش��تر از دیگران از 
کار حس��ابداران تأثیر بپذیرند؛ با این حال، پیامدهای کار حرفه 
حس��ابداری- س��طح اعتماد همگانی- ممکن اس��ت در مقیاس 

بسیار گسترده تری بر همگان تأثیر بگذارد.

»همگان« کیست و »منافع« آن چیست؟
»همگان« کیست؟

در وس��یعترین سطح، ایفک معتقد اس��ت که »همگان« شامل 
وس��یعترین دامن��ه ممک��ن جامعه اس��ت: برای مث��ال، افراد و 
گروه های��ی که به طور مش��ترک از بازار ب��رای کاالها و خدمات 
اس��تفاده می کنن��د )از جمل��ه آنچ��ه که به وس��یله دول��ت ارائه 
می شود(، و همچنین کسانی که خواهان استانداردهای زندگی 

پایدار و کیفیت محیط زیس��ت برای خود و نسل های آینده اند. 
این تعریف گروههای زیر را شامل می شود:

• س�رمایه گذاران، س�هامداران و صاحبان کس�ب وکار از 
نهاده�ای دولتی و خصوصی- این ش��امل تمام دس��ته هایی 
اس��ت که منابع و رفاه آنها بر عملکرد این نهادها بستگی دارد. 
ای��ن دس��ته ها ب��رای تصمیم گی��ری در مورد تخصی��ص منابع 
خ��ود، بر اطالع��ات مالی معتبر تکیه می کنن��د. این امر نه تنها 
ش��امل سرمایه گذاران، بلکه کارمندان و کسانی است که حقوق 
بازنشس��تگی و دیگر منافع سرمایه گذاری ش��ده ای دارند که به 

عملکرد این نهادها گره خورده است.
• مصرف کنندگان و تأمین کنندگان- این شامل تمام دسته هایی 
اس��ت که به وس��یله هزین��ه، کیفی��ت و دس��ترس پذیری کاال و 
خدم��ات، تأثیر می پذیرند. مصرف کنندگان و تأمین کنندگان در 
نهایت از تصمیم گیرندگان مالی )و کس��انی که به آنها مش��ورت 
می دهند( تأثیر می پذیرند. کیفیت اطالعات و تصمیم گیریهای 
مال��ی بر کارایی مدیریت منابع اثر می گ��ذارد که به نوبه خود بر 

کاالها و خدمات تولیدشده اثر دارد.
• مالیات دهندگان، رأی دهندگان، و ش�هروندان- این 
شامل تمام دسته هایی است که از کار حسابداران حرفه ای 
بخ��ش همگانی تأثیر می پذیرند که اس��تفاده از اطالعات 
مالی را آس��ان می س��ازند، تصمیمهای مال��ی می گیرند و 

نقش مراجع نظارتی

در کار با حرفه

 از منافع همگانی

 جدایی ناپذیر است
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به سیاس��تگذاران و مقامهای منتخب مشورت می دهند. 
این خدمات عبارتند از آث��ار فوری کوتاه مدت و همچنین 
مالحظات و مسائل میان و درازمدت مربوط به پایداری. 
مدیری��ت کارام��د منابع همگان��ی )به عنوان مث��ال درامد 
مالیات، اموال همگانی، سازمانهای دولتی، زیرساختها، 
و دیگر منابع( بر هزینه ها، کیفیت و دس��ترس پذیری آنها 

و از این طریق بر جامعه در کل، تأثیر می گذارد.
اگرچه تأثیر کار حرفه حسابداری در میان این گروه ها متفاوت 
اس��ت، اما حرفه تعه��د اساس��ی دارد که ب��دون در نظر گرفتن 
نزدیکی به گروه های مختلف، برای منافع همگانی عمل کند.

»منافع« همگان چیست؟
در وس��یعترین نگاه، »منافع« همه چیزهایی اس��ت که به وسیله 
افراد و جامعه ارزشمند به حس��اب می آید. این موارد عبارتند از 
حق طبیعی و حق اکتسابی )از جمله حقوق مالکیت(، دسترسی 
به دولت، آزادیهای اقتصادی و قدرت سیاسی. منافع چیزهایی 
اس��ت ک��ه م��ا به دنب��ال به دس��ت آوردن و کنترل آن هس��تیم؛ 
همچنی��ن ممک��ن اس��ت آرمان هایی باش��د که آرزومندش��ان 
هستیم تا از چیزهای مضر یا غیرسودمند در امان باشیم. حرفه 
حس��ابداری کمک می کند تا منافع خاصی در جامعه تحقق پیدا 
کنند. بسیاری از این منافع ماهیت اقتصادی دارند و به مدیریت 

کارامد منابع مربوط هستند که موارد زیر را شامل می شوند:
• افزایش اطمینان اقتصادی در بازار و در سراس��ر زیرساختهای 
م�ال��ی )ب��رای مث���ال، ب�انک���داری، بیم�ه، م�ؤسس���ه ه�ای 

سرمایه گذاری و غیره(؛
• گزارشهای مالی و غیرمالی معتبر، سودمند برای تصمیم 
س��هامداران، س��رمایه گذاران و هم��ه طرف ه��ا در ب��ازار 
)مس��تقیم یا غیرمس��تقیم( ک��ه از چنین گزارش��هایی تأثیر 

می پذیرند؛
• درجه باالیی از مقایس��ه پذیری گزارش��های مالی و غیرمالی و 

حسابرسی در سراسر حوزه های گزارشگری مختلف؛
• اطالع��ات مال��ی و غیرمال��ی و تصمیم گیری معتبر و ش��فاف 
به وس��یله دولته��ا و س��ازمانهای بخ��ش همگان��ی در قب��ال 

انتخاب کنندگان آنها؛
• نظام معتبر راهبری بنگاه و مدیریت عملکرد در س��ازمانهای 

بخش خصوصی و همگانی؛ و

• افزای��ش کارایی )ب��رای مثال، هزین��ه کمتر( و/ی��ا به حداقل 
رس��اندن مصرف مناب��ع طبیعی در تولید کااله��ا و خدمات، در 
نتیجه افزایش رفاه جامعه از طریق در دسترس بودن و فراوانی 

بیشتر.
مس�ئولیتهای حس�ابداران و حرفه حس�ابداری که برای منافع 

همگانی فعالیت می کنند

حس��ابداران و حرفه حس��ابداری نقش مهم��ی در تحقق منافع 
همگانی یادش��ده بازی می کنند. هر حس��ابدار حرفه ای )برای 
مثال، حس��ابداران مستقل، حس��ابداران در محیط کسب وکار و 

حسابداران بخشهای همگانی( باید:
• گزارش��های مال��ی، غیرمال��ی و دولتی معتبر ب��رای ذینفعان، 
سرمایه گذاران، مالیات دهندگان و همه طرفهای درگیر در بازار 
فراهم آورد که به طور مستقیم و غیرمستقیم از گزارشگری مالی 
و غیرمالی تمام س��ازمانها، در تمام بخشها و در تمام اندازه ها، 

شامل مؤسسه های بخش همگانی تأثیر می پذیرند؛ و
• ب��ا همه طرفها )ب��رای مثال اعضای هیئت مدی��ره، ذینفعان، 
مدیریت و دیگران( ارتباط مؤثر و صادقانه برقرار س��ازد .اینها 
گروه هایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فرایندهای 

راهبری بنگاهی که در برابر آن پاسخگویند، سروکار دارند.
حرفه حسابداری به عنوان یک تشکل حرفه ای باید:

• حسابداران حرفه ای را ملزم کند که استانداردهای باالی رفتار 
اخالقی و قضاوت حرفه ای را به کارگیرند؛

• ب��ا جامعه نظارتی و دولت برای تهیه و اس��تقرار اس��تانداردهای 
باکیفیت حرفه ای گزارشگری مالی، حسابرسی و اطمینان بخشی، 
اخالقی، گزارشگری مالی بخش همگانی و آموزش حسابداری، 

کار کند؛
• اس��تانداردهای بین الملل��ی باکیفیت را به منظور آسان س��ازی 
مقایس��ه پذیری گزارش��گری مال��ی و حسابرس��ی )در سراس��ر 

حوزه های مختلف گزارشگری( ترویج کند؛
• الزامهای آموزش��ی و صالحیتهای مناس��ب برای حسابداران 

حرفه ای را مشخص سازد؛
• با دولتها، مراجع نظارتی، دانش��گاه ها و دیگر نهادهای مالی 
)برای مثال، بانکداری، بیمه، ارزش��گذاری، ارزیابی ریسک( 

گفتگوی سازنده برقرار کند؛
• برای توانمندس��ازی مستمر شکلهای جدید گزارشگری مانند 
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ایکس بی آر ال (XBRL)، گزارشگری یکپارچه و شکل بندی 
گزارشگری غیرمالی بکوشد؛ و

• اطمین��ان دهد که ترتیبات انضباط��ی )برای مثال، کمیته های 
مرتب��ط، س��ازوکار نظارت��ی، ی��ا گروه نظ��ارت مس��ئول اعمال 
مجازاتها یا اقدامهای انضباطی( برای پاس��خگویی به مس��ائل 
غیراخالقی، نقض قانون، ی��ا رعایت نکردن مقررات حرفه ای 

برجاست.
مراج�ع نظارت�ی و حرف�ه حس�ابداری: اهمی�ت پاس�خگویی 

مشترک در قبال منافع همگانی

نق��ش مراج��ع نظارت��ی در کار ب��ا حرف��ه از مناف��ع همگان��ی 
جدایی ناپذیر اس��ت. در بیش��تر حوزه های گزارش�گری9، در 
ارتب��اط با حرف��ه، ترکیب��ی از خودانتظامی و نظارت مس��تقل 
وج��ود دارد. مراجع نظارت��ی از نهادهای تابع دولت، نهادهای 
نظارت��ی همگان��ی، و س�ازمانهای صدور مجوز10 تش��کیل 
شده اند. س��ازمانهای صدور مجوز براساس اختیارهای قانونی 
تفویض ش��ده، کیفی��ت و خدم��ات ارائه ش��ده به وس��یله حرفه 
حس��ابداری را ضمانت می کنند. در نتیجه، حرفه حس��ابداری 
و مراجع نظارتی در قالب ترتیبات نظارتی مشترِک خصوصی/
همگان��ی فعالی��ت می کنند ک��ه در قبال اقدام ه��ای حرفه ای و 
همچنی��ن پیامده��ای آنها ب��ر جامعه در کل، به طور مش��ترک 

پاسخگویند.

ارزیابی کلی برای تعیین اینکه عملیات، تصمیمها، 
یا سیاستها در جهت منافع همگانی هستند

تعریف منافع همگانی، بدون اینکه از برخی راه ها تعیین ش��ود 
که چیزی به منافع همگانی خدمت می کند یا نمی کند، در عمل 
ب��ا محدودیت روبه روس��ت. برای تعیین اینک��ه آیا یک عمل، 
تصمیم، یا سیاست در جهت منافع همگانی انجام شده است، 
می توان با آگاهی از ابعاد نتایج )منافع خالص( و فرایند هر دو، 
آنه��ا را در برابر معیارهای منافع همگان��ی ارزیابی کرد. به این 

ترتیب، از نگاه ایفک دو روش ارزیابی کلی وجود دارد:
• ارزیاب�ی مخارج/مناف�ع- برای جامع��ه، در کل تا چه اندازه 

منافع عمل، تصمیم، یا سیاست از مخارج فزونی دارد؛ و
• ارزیابی فرایند- تا چه اندازه نحوه توجه به اقدام، تصمیم، یا 
سیاست از کیفیتهای شفافیت، پاسخگویی همگانی، استقالل، 
پایبندی به روش درس��ت انجام کار و مش��ارکت برخوردار بوده 

است و طیف گسترده ای از گروه ها در جامعه را دربرمی گیرد.
ایف��ک این نکت��ه را می پذیرد که در ه��ر دو روش ارزیابی، 
درنظرگرفت��ن تناس��ب )یا مقیاس پذی�ری11( ضرورت دارد. 
این مهم است که استفاده از این دو روش ارزیابی باید متناسب 
با اهمیت موضوع در دس��ت بررس��ی باش��د. در ای��ن رابطه، 
درجه ای که براساس آن هر روش ارزیابی اعمال می شود باید 
با اندازه، دامنه و پیامدهای بالقوه موضوع در دس��ت بررس��ی 

شفافیت

عبارت است از

فرایند قراردادن اطالعات

در دسترس همگان
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مطابقت داش��ته باش��د. ارزیابی بعضی اقدامها و تصمیمهای 
کوچ��ک نباید نادیده گرفته ش��ود، اما انجام آنها به روش��نی و 
به مراتب کمتر پیچیده اس��ت و منابع کمتری نسبت به اقدامها 
ی��ا تصمیمهای حس��اس و مهمتر نیاز دارند. برای ارزش��یابی 
موضوع موردنظر در برابر دو روش ارزیابی، باید با اس��تفاده از 
رویکرد نسبی، محاسبه زمان، نیروی انسانی و منابع موردنیاز 
در ارزشیابی انجام ش��ود. تجزیه وتحلیل مخارج/منافع بیشتر 
اوقات ممکن است نشان دهد که میزان و دقت تجزیه وتحلیل 
متناس��ب با اهمیت موضوع در دست بررسی نباشد. به همین 
ترتی��ب، در ت��الش ب��رای انطباق ب��ا فراینده��ای منصفانه، 
متوازن و ش��فاف، رویکردهای منطقی و کارامدی باید در نظر 
گرفته ش��ود؛ برای مثال، در زمان راه اندازی ساختار، فرایند و 

سازوکارهای نظام راهبری.
ع��الوه بر ای��ن، در نظر گرفتن تناس��ب ب��رای بنگاههای 
تجاری و سایر واحدها همچنین باید با توجه به اندازه، نوع و 
ظرفیت س��ازمان دیده شود. برای مثال، هنگامی که مراجع 
نظارتی، س��ازمانهای حس��ابداری حرفه ای و دیگران به طور 
مش��خص به موضوعهای مربوط به مؤسسه های حسابداری 
می پردازند، باید منافع همگانی را در قالب اقدامها، تصمیمها 
و سیاس��ت هایی ک��ه ب��ر مؤسس��ه های حس��ابداری در همه 
اندازه ه��ا تأثیر می گذارد )از مؤسس��ه های کوچک- متوس��ط 
تا بزرگ و ش��بکه های جهان��ی( ارزیابی کنن��د. نوع خدمات 
ارائه شده و نوع سازمانهای دریافت کننده این خدمات نیز باید 

مورد توجه قرار گیرند.
به ع��الوه، بای��د در ارزیابی اینک��ه آیا موض��وع موردنظر در 
خدمت منافع همگانی بوده اس��ت یا خیر، تفاوت در فرهنگ، 
ارزش های اجتماعی و نظام های اخالقی  در نظر گرفته ش��ود؛ 
به وی��ژه آنجا که نهادها به ش��کل بین الملل��ی فعالیت می کنند. 
فرهنگ و اخالق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و بر 
اینکه چگونه هر جامعه به مخارج و منافع موضوعهای مرتبط 
با مناف��ع همگانی اهمیت می دهد، اثر می گ��ذارد. این عوامل 
همچنی��ن تعیین می کنند ک��ه هر جامعه چگون��ه به جنبه های 
روش��مند سیاس��تگذاری بپ��ردازد و اینکه کیفیتهای روش��مند 

شرح داده شده در این سند تا چه حد مناسب قلمداد می شوند.
در نهایت، توجه به این نکته مهم است که منافع خصوصی و 

همگانی لزومًا در تضاد نیستند و یک واحد سودآور ممکن است 
ایجادکننده منافع همگانی باش��د. با این ح��ال، این دو ممکن 
است در آن جا که برای مثال، آثار جانبی یا شرایطی وجود دارد 
که یکی تأثیر منف��ی درخورتوجهی بر دیگری تحمیل می کند، 
از هم فاصله بگیرند. به طور مشابه، حسابدارانی که برای منافع 
مش��تریان خود کار می کنند، آن جا که برای مثال، گزارش��گری 
مال��ی باکیفیت تر و یا دریافت مالیات کارامدتر نتیجه می ش��ود، 

به طور معمول فعالیتشان نیز در جهت منافع همگانی است. 
ایجاد توازن بین نتایج و فرایند

از دیدگاه ایفک نش��ان دادن اینک��ه موضوعی در خدمت منافع 
همگانی بوده، مس��تلزم آن اس��ت که هرگونه اقدام، تصمیم یا 
سیاس��ت در براب��ر معیارهای منافع همگانی ارزیابی ش��ود و در 
همان حال، باید از ابعاد هر دوی نتایج )منافع خالص( و فرایند 
آگاه بود- ک��ه به معنی به کارگیری ه��ر دو روش ارزیابی توضیح 
داده ش��ده اس��ت. با این حال، این را نیز بای��د پذیرفت که این 
دو روش ارزیابی ممکن اس��ت همیش��ه به یک ان��دازه براورده 
نشود که در این صورت، تعیین آنکه چه چیزی در جهت منافع 
همگانی است به انجام موازنه، یا انتخاب بین دو روش ارزیابی 
نی��از دارد. ضرورت انتخاب بین دو روش به این مفهوم اس��ت 
ک��ه منافع جامع��ه را در کل می توان بیش��تر افزایش داد و اینکه 
فرایندهای به کارگرفته شده در انجام عمل، تصمیم یا سیاست، 

ممکن است نیاز به توسعه بیشتر داشته باشد.
ب��رای مث��ال، هیئته��ای مس��تقل اس��تانداردگذاری ک��ه 
به وس��یله ایفک پشتیبانی می شوند، استانداردهای باکیفیتی 
منتش��ر می کنند که می توان آنها را در سراسر جهان پذیرفت 
و مس��تقر س��اخت. آنها این کار را با ترتیب��ات راهبری قوی 
انج��ام می دهن��د. ارزیابی اینک��ه آیا اقدامه��ا و تصمیمهای 
هیئت همسو با منافع همگانی است، مستلزم ارزیابی نتیجه 
)یعنی، منافع خالص به دست آمده از تهیه و انتشار استاندارد 
باکیفی��ت( و فراین��د )یعن��ی، فراین��د انج��ام کار و ترتیب��ات 
راهب��ری( اس��ت. قب��ل از اصالح��ات نظام راهبری س��ال 
2003، هیئته��ای اس��تانداردگذار، اس��تانداردهای باکیفیت 
منتشر س��اختند؛ اما ترتیبات نظام راهبری موجود، پذیرش 
گسترده ای از کسانی که بیرون از حرفه بودند به دست نیاورده 
بود. ارزیابی نتایج- یعنی استانداردها- ممکن بود نشان دهد 
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ک��ه منافع عمومی حفظ ش��ده اس��ت؛ در حالی ک��ه ارزیابی 
براس��اس فراین��د ممک��ن بود ل��زوم بهبود را مطرح س��ازد. 
در نتیج��ه، اصالحات نظام راهبری که فراین��د انجام کار را 
ارتقا بخش��ید و هیئت نظارت همگانی بر استانداردگذاری را 
معرف��ی کرد، از هر دو دی��دگاه نتایج و فراین��د این هدف را 
دنبال می کرد که نشان دهد هیئتها در جهت منافع همگانی 
اق��دام می کردن��د. در مجم��وع، اس��تقرار اصالح��ات نظام 
راهبری نش��ان داد که منافع همگانی بهتر حفظ ش��ده بود؛ 

زیرا ارزیابی مبتنی بر فرایند بسیار بهتر تحقق یافته بود.
نکت��ه مه��م آن اس��ت ک��ه به هن��گام ارزیاب��ی اینک��ه آی��ا 
اس��تانداردگذاری در جه��ت منافع همگانی انجام ش��ده، چنین 
ارزیاب��ی ب��ا توجه به ابع��اد ه��ر دو روش نتای��ج و فرایند انجام 
شود. به طور روشن، این ارزیابی ها به چندین موضوع بستگی 
دارد؛ از جمله عوامل مربوط به شرایط محیطی، مرحله توسعه 
هیئتهای اس��تانداردگذار و درجه نفوذ نهادهایی که در پی شکل 

دادن به استانداردها هستند.
ارزیابی مخارج/منافع

اولی��ن روش ارزیابی، در نظر گرفتن منافع همگانی در قالب 
نتای��ج مثبت و منفی یا »مخارج و منافع« برای جامعه در کل 
اس��ت. تجزیه و تحلیل مخارج/منافع، فرایند رسمی ارزیابی 
نتای��ج مثب��ت و منفی- کوتاه م��دت و درازمدت ه��ردو- یک 
عمل، تصمیم یا سیاست مشخص است؛ برای تعیین اینکه 
آیا )و تا چه اندازه( نتایج مثبت از منفی س��نگینتر بوده است 
ی��ا خیر. مخارج و منافع را می توان در هر دو ش��رایط کمی و 

کیفی ارزیابی کرد. 
از نظ��ر کمی، مخ��ارج و منافع در قالب ع��ددی اندازه گیری 
می ش��وند )برای مثال، مخ��ارج به دالر، نرخ تلفات انس��انی، 
یا مس��احت جنگلهای طبیعی بهره برداری ش��ده به هکتار(. از 
نظر کیفی، آنها را در قالب نظر و قضاوت اش��خاص می سنجند 
ک��ه اغل��ب از طری��ق مش��ورتخواهی همگانی، مصاحب��ه و یا 
نظرسنجی گرداوری می شود. برای مثال، در حالی که می توان 
مخارج یک پروژه س��رمایه گذاری بزرگ برای سازمان را تعیین 
کرد، ممکن اس��ت نتوانیم تأثیری را که این پروژه ممکن است 

در روحیه کارکنان داشته باشد، به صورت کّمی بیان کنیم.
این مهم اس��ت ک��ه کاربرد تجزیه وتحلی��ل مخارج/منافع در 

ی��ک زمینه اجتماعی را از ارزیابی یک پروژه یا س��رمایه گذاری 
که از س��وی س��ازمانهای مجزا و با هدف حداکثرس��ازی س��ود 
انجام می ش��ود، تش��خیص داد. این امکان وجود دارد که یک 
اقدام برای یک شخص س��ود خالص مثبت اما برای جامعه در 
کل هزینه خالص داش��ته باش��د. در زمینه منافع همگانی، این 
ارزیابی به تأثیری که بر جامعه در کل دارد، اش��اره دارد و نه به 
ش��خص. مقصود ارزیابی این است که آیا یک عمل، تصمیم، 
یا سیاس��ت برای همگان بیشتر خوب است یا آسیب آور. با این 
ح��ال، در زم��ان ارزیابی آث��ار آن بر جامعه در کل، مهم اس��ت 
که توزیع مخارج و منافع بین بخش��های مختلف جامعه در نظر 
گرفته ش��ود. ارزیابی باید با آگاهی از موقعیتی باش��د که در آن 
عم��ل، تصمیم یا سیاس��تی که ب��ه یک گ��روه در درون جامعه 
منفعت می رس��اند، ممکن است با هزینه دیگری به دست آمده 
باش��د. کس��انی که انجام عمل، تصمیم یا سیاست را به گردن 
دارند، باید توجه داش��ته باشند که چنین پیامدی تا چه اندازه ای 

پیش بینی می شده یا مورد انتظار بوده است.
به عالوه، تجزیه وتحلیل مخارج/منافع اغلب به وسیله نوعی 
فرایند یا بررسی پس از استقرار دنبال می شود که برای ارزیابی 
اثربخش��ی سیاس��تها یا اقدامهای صورت گرفته به کار می رود. 
مقصود این است که ارزیابی شود آیا سیاستها یا اقدامها، هدف 
م��ورد انتظار را تأمین کرده ان��د و مخارج و منافع تا چه اندازه ای 
بادق��ت تعیین ش��ده اند. در بس��یاری از موارد، بررس��ی پس از 
اس��تقرار نی��ز اطالعاتی در این ب��اره فراهم می کن��د که چگونه 
چنین سیاس��تها یا اقدامها را می توان بیشتر اصالح کرد و بهبود 

داد و چرخه تجزیه وتحلیل مخارج/منافع را کامل ساخت.
توج��ه به آث��ار زیس��ت محیطی نیز بس��یار مهم اس��ت؛ زیرا 
سیاس��ت گذاران بای��د نقش آنه��ا در منافع همگان��ی را در نظر 
بگیرند. چنین آثاری ش��امل تغییر در ش��رایط اقتصادی )برای 
مث��ال، بح��ران مال��ی(، جابه جای��ی چش��مگیر در ارزش��های  
همگان��ی و فروپاش��ی نهاده��ای عمده اس��ت. چنی��ن آثاری 
ممکن است بر ارزشهای همگانی و محیط نظارتی و همچنین 

اولویتهای دولت و جامعه، تأثیر بگذارد.
همانگونه که پیش از این اشاره شد، تجزیه وتحلیل مخارج/
منافع و بررس��ی پس از اس��تقرار باید به ش��یوه ای متناس��ب با 
اهمیت موضوع موردنظر انجام ش��ود. تجزیه وتحلیل مخارج/
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منافع ممکن اس��ت یک مس��ئولیت درخورتوج��ه از نظر زمان، 
نیروی انس��انی و منابع دیگر باش��د. همانط��ور که اهمیت یک 
عم��ل یا تصمی��م )و پیامده��ای منافع همگان��ی مرتبط با آن( 
بیش��تر می ش��ود، درنتیج��ه س��رمایه گذاری در تجزیه وتحلیل 

مخارج/منافع نیز به همین ترتیب بیشتر می شود.
ارزیابی فرایند

روش دوم ارزیاب��ی، در نظ��ر گرفتن جنبه های روش��مند اقدام 
در جهت منافع همگانی اس��ت. این ش��امل توجه به این است 
که تا چه حد اقدام، تصمیم یا سیاس��ت با کیفیتهای ش��فافیت، 
پاس��خگویی همگان��ی، اس��تقالل، پایبندی به روش درس��ت 
انجام کارها، و مش��ارکت، انجام یا هدایت  ش��ده اس��ت و طیف 
گس��ترده ای از گروه ها در جامع��ه را دربرمی گی��رد. برای حرفه 
حس��ابداری، ای��ن تصمیمه��ا و اقدامهای اش��خاص از جمله، 
برای مثال، کس��انی که با توس��عه قوانین، با نظامهای نظارتی 
و رعایتی، و با اس��تانداردگذاری مرتبط بوده اند را دربرمی گیرد. 
هر نهاد یا مرجع بخش همگانی که به گونه ای طراحی ش��ده که 
از طریق اقدام در جهت منافع همگانی به هدفهایش دست پیدا 

کند، باید به کیفیتهای خاصی پایبند باشد.
شفافیت

ش��فافیت عب��ارت اس��ت از فراین��د ق��راردادن اطالع��ات در 
دس��ترس همگان. ای��ن اطالعات ش��امل فرایندهای راهبری 
از قبیل قوانین و مقررات، صورتجلس��ه ها و سوابق رأی گیری، 

صورتهای مالی، و تصمیمهای گرفته شده از جمله فرایندهایی 
است که از طریق آنها تصمیم گرفته می شود.

پاسخگویی همگانی

پاس��خگویی همگان��ی اش��اره ب��ه فرایندهای��ی دارد ک��ه برای 
ایج��اد اطمینان از اینکه س��ازمانهای همگان��ی تعهدهای خود 
ب��ه ذینفع��ان و جامعه در مجم��وع را انج��ام می دهند، طراحی 
ش��ده اند. یک نمونه، نظارت همگانی اس��ت. نظارت همگانی 
ش��کلی از کنترل و توازن اس��ت که به موجب آن مرجعی برای 
نظ��ارت بر فرایند انجام کار، اس��تقالل و عملک��رد مرجع دیگر 

منصوب می شود.
استقالل

نهادهای��ی ک��ه فعالی��ت در جه��ت مناف��ع همگان��ی در وظیفه 
آنهاس��ت، باید برای حفظ استقالل از گروه هایی با منافع ویژه، 
فش��ارهای سیاسی و منافع شخصی، تجهیز شوند- مواردی که 
ممکن اس��ت نفوذ ناروایی بر مس��ئولیتهایی که متوجه همگان 
است، داشته باش��د. آنها باید بر ضرورت توجه به امکان تضاد 
مناف��ع و تهدید به اس��تقالل تأکی��د کنند و زمین��ه آن را فراهم 
آورند. استقالل چنین مراجعی باید در طراحی و ترکیب آنها در 
نظر گرفته و در مراحل فرایند انجام کار آنها گنجانیده و به وسیله 

تأمین کنندگان منابع مالی تضمین شود.
صالحیت

نهادهای��ی ک��ه فعالی��ت در جه��ت مناف��ع همگان��ی در وظیفه 

اگرچه تأثیر کار حرفه حسابداری

در میان گروه ها متفاوت است

اما حرفه تعهد اساسی دارد که

بدون در نظر گرفتن نزدیکی به گروه های مختلف

در جهت منافع همگانی عمل کند
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آنهاس��ت، همچنین باید مطمئن باشند که از نظر منابع انسانی 
مناس��ب، شایسته و آگاه، توانایی الزم را دارند که تضمین کنند 
دس��ت یافتن به هدفهای س��ازمان، پروژه یا نتای��ج، امکانپذیر 
اس��ت. چنین چیزی ممکن است برای مثال، با داشتن افرادی 
در هیئت استانداردگذار که مسئولیت به اجرا گذاشتن استانداردها 

را داشته باشند، دست یافتنی باشد.
ایجاد فرایند انجام کار و پایبندی به آن

ایجاد فرایند انجام کار و پایبندی به آن، اش��اره دارد به ایجاد 
روشهای راهبری و عملیات و رعایت دقیق و یکنواخت آنها. 
فرایند انجام کار، طرح کوتاه و روش��نی در قالب یک منش��ور 
مستندشده یا چیزی مش��ابه در اختیار همگان قرار می دهد تا 
روش��ن کند کس��انی که اختیار به آنان سپرده شده، چگونه آن 

را به کار گیرند.
مش�ارکت فراگیر از سوی طیف گس�ترده ای از گروه ها در جامعه 

مشارکت فراگیر از س��وی طیف گسترده ای از گروه ها در جامعه 
اشاره به دو مفهوم اصلی دارد:

• مش�ارکت مت�وازن و منصفان�ه در تصمیمگی�ری- هم��ه 
نهادهای��ی ک��ه فعالی��ت در جه��ت مناف��ع همگان��ی در وظیفه 
آنهاست، باید از افرادی تشکیل شوند که منعکس کننده گستره 
متع��ادل و کاملی از ذینفعان یا اعضای جامعه همگانی باش��ند. 
دس��تیابی به این هدف، نیازمند متوازن س��اختن نیازی اس��ت 
که براس��اس آن نهادها باید ضمن اطمینان از داش��تن س��طوح 

تخصصی موردنیاز، عملکردی رضایت بخش داشته باشند. 
• فرص�ت ب�رای رایزن�ی همگان�ی- ای��ن فرایند ب��ا فرصت 
دادن ب��ه مش��ارکت طی��ف گس��ترده ای از عقای��د و تخصص، 
امکان حضور بیش��تر در طراحی سیاستهای همگانی را فراهم 
می س��ازد. به عالوه، از طریق روش��ن ساختن ذهن همگان در 
این باره که سیاس��تمداران چگونه کار طراحی سیاست را انجام 
می دهند، فرصت ش��فافیت بیش��تری فراهم می س��ازد. برای 
افراد و گروه ها در تمام س��طوح جامعه بس��یار مهم اس��ت که به 
حرفه حسابداری به عنوان یک عنصر در عملکرد کارامد بازارها 
و مشروعیت س��ازوکارهای نظارتی آنها، اعتماد داشته باشند. 
مش��روعیت از طریق پایبندی به مقررات و فرایندهای راهبرِی 

پابرجا حفظ می شود.

مجوز تکثیر و ترجمه: 
حق تکثیر آوریل 2015 به وس��یله فدراس��یون بین المللی حس��ابداران. تمام 
حقوق به ایفک تعلق دارد. این ترجمه با مجوز ایفک انجام شده است. برای 
دریاف��ت مج��وز تکثیر، نگهداری یا انتقال یا هر نوع اس��تفاده مش��ابه از این 
مطلب ب��ا آدرس Permissions@ifac.org  تم��اس بگیرید. این مطلب 
به وس��یله نشریه حس��ابرس از زبان انگلیسی به فارس��ی ترجمه شده است. 
ایفک مس��ئولیتی ب��رای دقت و کامل بودن ترجمه یا پیامدهای ناش��ی از آن 

به عهده نمی گیرد.

پانوشتها:
1-Policy Position Paper

اس��ناد موضعگیری سیاستی ایفک به عنوان اس��ناد »پویا« منتشر می شوند و 
ب��ا دگرگونی اندیش��ه موضوع، تغییر ش��رایط و دریافت بازخ��ورد، در معرض 
بازنگ��ری و تجدیدنظر قرار دارن��د. در پرتو دامنه دیدگاههای گوناگون درباره 
موض��وع و انتظار نظرپراکنی درخور توجه، ایفک در نظر دارد این س��ند را دو 
سال پس از انتشار بازنگری و بازانتشار کند و با کسانی که از فعالیتهای ایفک 

در زمینه منافع عمومی تأثیر می پذیرند، رایزنی کند.
2- International Federation of Accountants (IFAC)

 3- ب��رای دی��دن یک مثال که اس��تانداردگذاری در جه��ت منافع عمومی در 
ارتباط با هیئتهای مس��تقل اس��تانداردگذاری که به وس��یله ایفک پش��تیبانی 
می ش��وند، چگونه ممکن است ارزیابی شوند، نگاه کنید به »پیوست 2: مثال 
ارزیابی منافع عمومی برای اس��تانداردگذاری«. به مرکز اطالع رس��انی ایفک 

www.ifac.org :مراجعه کنید
4- Assessment of Costs/Benefits
5- Assessment of Process 
6- Due Process 

 7- ب��رای تعری��ف ادبی��ات تاریخ��ی، پژوهش دانش��گاهی، و دیگ��ر منابع 
به کاررفت��ه ب��رای تهیه این س��ند ن��گاه کنید به »پیوس��ت 1: منابع و گس��تره 

www.ifac.org :مفاهیم«. به مرکز اطالع رسانی ایفک سر بزنید
8- Mixed Attributes 
9- Jurisdictions 
10- Licensing Agencies
11- Scalability

منبع:
• International Federation of Accountants, IFAC POLICY 
POSITION 5, A Definition of the Public Interest, June 
2012


