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اکنون باید به سالمت روان توجه کنیم

سالمت روان1 و رفاه یک واژه فراگیر یا جنجالی نیست. واقعیتی است که نه تنها برای منافع عمومی 
بلکه به خاطر منافع بشریت باید به آن پرداخته شود. شیوع کووید 19 (COVID-19) این واژه را 
به شدت در کانون توجه قرار داد. به ناچار، تحوالت روزانه، فاصله گذاری اجتماعی، و مراقبت، موجب 
استرس و اضطراب شده است. بیش از هر زمان دیگر، کسب وکارها به ویژه شرکتهای کوچک در برابر 

گسترش آثار انسانی آن آسیب پذیر هستند.    
مــا به عنوان یــک حرفه، اقدامی همه جانبه در جهت دســتاوردهای مالی و تمرکــز بر ارقام انجام 
می دهیم. با این حال، وقتی کمی عقب بایستیم، به طور اساسی هدف ما بهبود کیفیت زندگی افرادی 
است که با آنها سروکار داریم. حسابداران به عنوان مشاوران مورد اعتماد، در سخت ترین رویدادهای 
زندگی، بیشــتر مورد اعتماد عمیق صاحبکاران قرار دارند. این مسئله اهمیت درخورتوجهی به همراه 
دارد. مفهوم آن این اســت که کارشناســان حســابداری باید خیلی مراقب رفاه خود باشــند تا بتوانند 

بهترین خدمت را به صاحبکاران خود ارائه دهند. 
کووید 19 یک فراخوان بیدارباش در راســتای همبســتگی واقعی جوامع جهانی و مســئولیتهای 
جمعی اســت. همچنین دور از انتظار است که این بیماری آخرین بحران برای سالمت عمومی باشد 
که جهان به خود می بیند و ســازمانهای حسابداری حرفه ای در این زمانهای سخت می توانند منابعی 
ارزشــمند برای اعضا و صاحبکاران باشــند. انجمن حسابداران عمومی2 (IPA) موضع مستحکم 
طرفداری و مشــورتی در راستای ســالمت روانی صاحبان کسب وکارهای کوچک را در پیش گرفته و 

می تواند آن چه را که در این فرایند آموخته است، به اشتراک بگذارد. 
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ایجاد پایگاهی برای شواهد
صاحبـان  از  نظرخواهـی  بـا  عمومـی  حسـابداران  انجمـن 
تعـداد   ،2018 و   2017 سـالهای  در  کوچـک  کسـب وکارهای 
درخورتوجهـی پاسـخ دربـاره آسـیب بـه سـالمت روان صاحبان 

آورد. به دسـت  کوچـک  کسـب وکارهای 
این پاســخها پیش بینی نشــده بودند و تبدیل بــه یک تهدید 
بسیار جدی شدند. آنچه را که انجام نظرخواهی به دنبال داشت، 
موجی از پاسخهای اعضا و صاحبکاران آنها درباره تجربیاتشان 
بود. پیامدهای غم انگیز برای صاحبان کسب وکاری که احساس 
می کردند به آخر رســیده اند، روشــن می کرد که این موضوع باید 
بررســی شود. انتظار می رود که این شــرایط با توجه به استمرار 
شرایط عملیاتی موجود بیشتر شــود. همچنین، انجمن متوجه 
روند مثبتی در حرفه حســابداری شــده اســت که 95 درصد از 
صاحبان کســب وکارهای کوچِک مورد بررسی گزارش دادند که 
زمانی که حسابدار عمومی خود را در جریان می گذارند، آرامش و 

سالمت روانی آنها بهتر می شود. 
ایــن گــزارش در حــال حاضــر، دارای پیــام مهمی اســت 
کــه فاصله گــذاری اجتماعــی به معنــای کناره گیری نیســت، 
کســب وکارهای کوچک و همچنین کارشناســان تنها نیســتند. 
همچنان می توان تماســهای تلفنی، نامه هــای الکترونیکی، و 
نشســتهای مجازی را درمیان کارکنان ســازمانهای حسابداری 
حرفه ای و صاحبکاران برقرار کرد تا امور فعلی را ارزیابی کرده و با 
یکدیگر طرحی رسم کنند. انجمن حسابداران عمومی به عنوان 
یک ســازمان حســابداری حرفه ای دریافته اســت که ضرورت 
دارد با اســتفاده از پژوهشهای انجام شده، بر این موضوع تمرکز 
حمایتی داشته باشیم. انجمن پویشی همگانی را به راه انداخت 
که اوج آن در نشست با نخست وزیر استرالیا در سال 2019 بود. 

این پویش موجب تشــکیل چندین کارگروه  بین دولتها و صنایع 
شد تا راه حلهای سیاسی توسعه داده شود و برای رسیدگی جامع 
به وضع کســب وکارهای کوچک، تامین مالی درنظر گرفته شود. 
از آن زمان، دولت اســترالیا با همکاری حرفه و جامعه درمانی، 

یک نقشه راه3 برای تحول تهیه کرده است.

 پشتیبانی عملی از اعضای سازمان
از دیـدگاه سـازمان حسـابداری حرفـه ای، بـه توسـعه راه حلهـای 
عملـی و ایجـاد یـک پایـگاه آموزشـی بـرای اعضـا نیـاز داریم تا 
آگاهـی آنهـا را تقویـت کنیم و با سـرعت به آنها پشـتیبانی عملی 
ارائـه دهیـم. درغیـر ایـن صـورت، باید خطـر احسـاس ضعف و 
ناتوانـی اعضـا در پشـتیبانی از صاحبـکاران را به جـان بخریـم. 
ایـن اقـدام را طراحـی نکردیم کـه حسـابداران عمومـی را تبدیل 
بـه درمانگـران کنیـم، بلکـه در نظر داشـتیم تـا حـدودی توانایی 
آنهـا را در شناسـایی عالئـم بیمـاری روانـی ارتقـا داده و آنهـا را 
بـرای داشـتن گفتگوهـای محکم بـا صاحبـکاران تقویـت کنیم.
هــدف این اســت که مطمئن باشــیم صاحبــکاران در مواقع 
ضروری مراجعه می کنند و امکان دسترســی سریع به پشتیبانی 
درمانــی در اولین زمان ممکــن وجــود دارد. انجمن آموزش 
کمکهای اولیه بــرای ســالمت روان و گواهینامه4 آن را با 
همکاری برنامه آموزشــی کمکهای اولیه برای ســالمت روان 
اســترالیا راه اندازی کــرد که یکی از پــر مخاطبترین برنامه های 

آموزش حرفه ای بوده است. 
افزون براین، باید مطمئن شــویم که یــک حامی آماده برای 
پشتیبانی از حسابداران عمومی در رویارویی با این گونه مشکالت 
داریم. براین اســاس، در حال هدایت مســیر پشتیبانی مشاوره 
حرفه ای برای اعضا هســتیم که عالئم نشان از تاثیر اولیه بسیار 

هدف ما  بهبود کیفیت زندگی 

افرادی است که  

با آنها سروکار داریم
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خوب آن دارد. از آن جا که احتمال دارد اعضای انجمن صاحب 
کســب وکارهای کوچک خود باشــند، توقع داریم که پشتیبانی 

مشاوره از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 

آماده بودن برای آینده
انجمـن  و  اسـت  درازمـدت  نگرانـی  یـک  روان  سـالمت 
حسـابداران عمومـی رویکـرد دراز مدتـی را در جهـت تقویـت 
اعضـا در پیـش گرفته اسـت. انجمـن در طراحی دوبـاره برنامه 
حرفـه ای انجمن حسـابداران عمومـی، موضوع سـالمت روان 
را بـه آن افـزود. ایـن برنامـه در مرحلـه اول، مبانـی اساسـی 
حسـابداری را پوشـش می دهـد، در همان حـال، در مرحله دوم 
راهبـرد کسـب وکار، تحلیل داده هـا، و اکنون تمرکز بر سـالمت 
را دربـر می گیـرد. انجمـن امیـدوار اسـت کـه این موضـوع یک 
کارشناسـان  پایـدار  منابـع  گسـترش  بـرای  نظام منـد  رویکـرد 
مجهـز بـرای رویایی با چالشـهای معاصر حرفـه ای فراهم کند. 
به بیان ساده، حسابداران درگیر احساسات ناشی از رسیدگی 
به وضــع صاحبکاران هســتند. ما پیوســته پیامدهای هوش 
مصنوعی را بر حرفه مشــاهده می کنیم. اما کووید 19 به مقدار 
زیادی به ما یاداوری کرده است که آینده نامعلوم است. با توجه 
به ســطوح باالی بی اطمینانی و نقش حساسی که کارشناسان 
به عنوان مشــاوران مورداعتمــاد، هم ازجنبــه حرفه ای و هم 
فردی، ایفا می کنند، دیگر زمانی مهمتر از اکنون برای رسیدگی 
به سالمت روان و توســعه برنامه های جامع و تهیه راه حلهای 

عملی وجود ندارد. 

سازمانهای حســابداری حرفه ای! به ویژه اکنون بر تندرستی 
حرفه پافشــاری کنید. پشــتیبانی از رفاه اعضا کاری است که 
به واقع می توان انجام داد تا به درســتی بــرای آینده آماده بود. 
اعضــای خود را به چالش بکشــید تا برای تنفــس هوای تازه 
تــالش کنند )اکنــون انجمنها چالش برای تندرســتی اعضا را 
در اساســنامه خود درنظر می گیرند(. مهمتر از همه این که، به 
اعضای خود اطالع رســانی کنید که در تمــام مدت در کنار آنها 
هســتید. اگر این فرایند زندگی یک فرد را بهبود دهد، به یقین 

ارزش انجام دادن را دارد.
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