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اکنون حرفه حسابداری در حال تغییر است و تغییرهای بیشتری 
نیز در راه دارد. فناوریهای جدید موجب این تغییرها هستند. 
این مسئله موضوع جدیدی نیست: این حرفه در قرن گذشته با 
انقالب فناوری تعدیل شده و پیشرفت کرده است. هرچند که 
موفقیت یک موهبت نیست؛ حرفه تنها با پاسخهای دقیق و 
متفکرانه به چالشهای امروزی و آمادگی برای چالشهای آینده 

به موفقیت دست خواهد یافت.
اهمیت اصول اخالقی در کار حســابداران حرفه ای با گذشت 
زمــان تغییر نخواهد کرد، اما اســتفاده از بنیــاد حرفه در وضع 
اصــول اخالقی اشــکال مختلفی را به خود خواهــد گرفت. از 
آن جا که همه جوامع و نظامهای اقتصادی دیجیتالی می شوند، 
عملکرد مالی ســنتی حســابداران حرفه ای بــا حجم زیادی از 
داده ها، در حال رسیدن به مقیاس و سطحی از پیچیدگی است 
که در بســیاری از موارد، فراتر از آن است که حسابدار حرفه ای 
یا هر شــخص دیگر که آموزش دیده، بتواند به آن رســیدگی 

کنــد. انتظارها از این حرفه همچنان روبه رشــد اســت. برای 
حفظ مرتبط ماندن، حرفه حســابداری و شایســتگیهای مهم 

حسابداران شاغل باید متحول شوند.
حرفه برای داشــتن هماهنگی مناســب، باید پرسشــهای 
مناسبی را مطرح کند و پاسخهای قاطعی برای آنها پیدا کند، و 
در هر کجا که بی اطمینانی دستیابی به پاسخ را دشوار کرد، باید 

بحث و گفتگوی خود را با اصرار و تمرکز ادامه دهد. 
حرفه در حال تالش برای رســیدن به پاسخ است. آموزش 
حســابداری یک اولویت راهبردی برای فدراسیون بین المللی 
حسابداران است. فدراسیون در ســال 2019 رویکردی جامع 
و یکپارچه برای پاســخگویی به چالشها و فرصتهای آموزش 
حســابداری ایجاد کرده اســت. خالصه ای از این مطالب، در 
ســندی با عنوان پیشــرفت در رویکرد جدید فدراسیون 
بین المللــی حســابداران در جهــت پیشــبرد آموزش 

حسابداری1 آورده شده است.

Christopher Arnold   

اخالق، فناوری و حسابدار حرفه ای در عصر دیجیتالاخالق، فناوری و حسابدار حرفه ای در عصر دیجیتال
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فدراســیون یک اجالس جهانی چهارروزه مجازی با عنوان 
حسابدار مورد انتظار: روندهای جهانی در تحول آموزش 
و توسعه2 در تاریــخ 16 تا 19 نوامبر سال 2020 برگزار کرد که 
ســه موضوع اصلی فناوری، محیط و جامعه را مورد توجه قرار 

داد.
هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخــاق حرفه ای 
برای حســابداران (IESBA) در حال انجــام ابتکاری در 
فناوری اســت کــه هدف آن، شناســایی پیامدهــای اخالقی 
احتمالــی تحولهای فنــاوری در جهــت اســتحکام و ارتباط 
اصول بنیادین و اســتانداردهای استقالل در آیین بین المللی 
اصول اخــاق حرفه ای برای حســابداران حرفه ای )از 
 (the Code) جمله اســتانداردهای بین المللی استقال( 
و همچنین روشــهایی اســت که می توان از فناوریها در جهت 

پشتیبانی و افزایش رعایت ضوابط استفاده کرد.
هیئت در دســامبر 2019 گزارشــی ارائه داد و زمینه را برای 
پاســخگویی اساسی و به موقع به چالشــهای اخالقی و منافع 
عمومی ناشــی از تحول دیجیتالی فراهم آورد. هیئت به تازگی 
کارگروه جدیدی را تشکیل داده است تا به تدوین رهنمود برای 
کمک به حســابداران و حسابرســان در جهــت اصول اخالقی 
مهمتر و چالشــهای اســتقالل ناشــی از فناوریهــای در حال 
توسعه، ســرعت بخشد. هیئت در نشست مارس 2021 خود، 
شرایط کار کارگروه جدید را تصویب کرد و جدول زمانی جدیدی 

را برای پیش نویس پیشنهادی مرتبط با فناوری تعیین کرد.
فدراســیون در اکتبر 2020، گروهی متشــکل از بیش از 30 
نفر به نمایندگی از سازمانهای حرفه ای حسابداری، موسسه ها، 
حسابداران شاغل در کســب وکار، دانشگاه ها و تدوین کنندگان 
اســتاندارد بین المللی در سراســر جهان تشکیل داد. در دستور 
کار ایــن گروه، الفبای عصــر دیجیتال )هوش مصنوعی و 
خودکارســازی فرایند رباتیک، زنجیــره بلوکی، فضای 
ابری، داده، و اصول اخاقی(3 و رعایت آیین اصول اخالقی 

زیر این شرایط جدید بود.
موضوع بحث این گروه شامل سه موضوع مشخص بود:

1- در واکنش به پیشرفتهای فناوری، آیین اصول اخالقی باید 
به چه اندازه تغییر کند؟

است  پاسخگو  اخالقی  مسایل  خصوص  در  شخصی  چه   -2

اگر این مسئولیت به طور واضح در دامنه تعهد اخالقی سنتی 
حسابدار حرفه ای ذکر نشده باشد؟

جدید  مالحظات  مورد  در  چقدر  باید  حرفه ای  حسابداران   -3
از  فراتر  که  بدانند،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  مربوط 

شایستگیهای مهم سنتی باشد؟
گفتگوی نتیجه بخشــی بود و در اســتمرار آن شــکی وجود 
ندارد. در زیر نکته های مهمی از این رویداد آورده شده است.

آیین اصول اخاقی باید چه میزان تغییر کند و چه 
پشتیبانی می تواند برای آن سودمند باشد؟

شرکت کنندگان در این رویداد بر این توافق بودند که آیین اصول 
اخالقی، رهنمودی مبتنی بر اصول را در سطح باال برای بیشتر 
موضوعهای اخالقی مرتبط با فناوری فراهم می کند. احتمال 
نیاز به تغییر در الزامهای اصول اخالقی و اندازه این تغییرات، 

موضوعی بود که نیاز به بحث مفصلتری داشت.
بعضــی از شــرکت کنندگان با قاطعیت بر این بــاور بودند که 
تغییر در آیین اصول اخالقی باید بســیار جزیی صورت گیرد یا 
هیچ تغییری انجام نشــود. آنها اثبات کردند که هرچه جزئیات 
آیین اصول اخالقی در زمینه اخالق و فناوری بیشــتر و دقیقتر 
باشد، تحولهای فناوری با سرعت بیشتر، موجب منسوخ شدن 
آیین اصــول اخالقی می شــوند. آنها ابراز نگرانــی کردند که 
تدویــن آیین اصــول اخالقــی دقیقتر ممکن اســت تصویب 
و اجرای آن را در ســطح جهان تضعیف کنــد؛ زیرا حوزه های 
گزارشگری را به سمت درنظرگرفتن معافیتهایی برای خودشان 

سوق می دهد.
بعضی از شــرکت کنندگان اســتدالل کردند که حســابداران 
حرفه ای با مســائل اخالقــی دارای تنــوع درخورتوجه مواجه 
نیستند، بلکه زیر شــرایط جدیدی قرار دارند که بر این اساس 
باید آیین اصــول اخالقی فعلی را اعمــال کنند. به هرصورت 
سرقت، ســرقت محسوب می شــود؛ حتی اگر به جای سرقت 
کاالهای مــادی، اطالعات به ســرقت برده شــود. در همین 
راستا، حرفه باید راه های جدیدی برای انجام همان کارها پیدا 
کند. برای نمونه، یک فرد شــاغل، در صورتی که روشــهای 
جدید برای ارائه خدمات موجود کافی باشــد، نیازی به توسعه 

خدمات جدید ندارد. 
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ارائــه مطالعه های مــوردی، به عنوان راهی متــداول برای 
پیشــرفت پدید آمد. حرفه می تواند به جــای تمرکز بر تغییرها 
در آیین اصول اخالقی، درخواست رهنمود برای موضوعهای 
اخالقــی جدیــد در فناوری را بــا بحث در مــورد اختالفهای 
جزیی و پرسشــهای بــاز در ارتباط با کاربردهــای ویژه اصول 
آییــن اخالقی در موقعیتهای زندگی واقعــی براورده کند. ارائه 
رهنمودهــای غیرالزامی از طریق بررســیهای موردی و دیگر 
مطالب می تواند به شاغالن در تفسیر و به کارگیری آیین اصول 

اخالقی کمک کند.

چه کسی پاسخگو است؟
در  پیشبرد  و  دیجیتال سازی  با  کسب وکارها  اینکه  به  توجه  با 
مورد  در  پرسشهایی  می شوند،  پیچیده تر  فناوری  تحولهای 

اتکای بیش از حد به فناوری مطرح می شود.
ســامانه های هوشــمند مصنوعــی، نگرانیهای گســترده و 
عمیــق درخورتوجهــی را ایجاد کردند. منطق یک ســامانه در 
تولید یک خروجی ویژه ممکن اســت تنها برای توســعه دهنده 
آن روشــن باشــد؛ یا تنها برای افرادی کــه دارای دانش فنی 
فوق پیشرفته ای هستند که منطبق با دانش توسعه دهنده است. 
برخی از سامانه ها، به ویژه آنهایی که از قابلیت یادگیری ماشین 
برخوردار هستند، ممکن است خروجیهایی ارائه دهند که حتی 

توسعه دهنده آنها هم نتواند درباره آنها توضیحی ارائه دهد. 
یکی از شرکت کنندگان پرســید "چگونه مسئولیت چیزی را 

به عهده می گیرید که بر آن کنترلی ندارید؟"
رویدادهای تاریخی بسیار مخرب، همانند همه گیری کووید 
19 (COVID-19)، اتکا به این سامانه ها را چالش برانگیزتر 

می کند: به گفته یکی از شرکت کنندگان، به دلیل وجود بی نظمی 
در داده ها، ســامانه هایی که از طریــق الگوریتم یاد می گیرند، 
ممکن اســت "از نظر فنی درست اما از نظر حرفه ای نادرست" 

باشند.
گروه بر این تاکید داشــت که اتکای بیشــتر بــه فناوری در 
تصمیم گیری، مســائلی مرتبط با الزامهای موجود آیین اصول 
اخالقــی در خصوص اتکا به دیگران ایجــاد خواهد کرد و این 

مسائل مستلزم مطالعه بیشتر هستند.
براساس نظر برخی از شرکت کنندگان، حفظ قضاوت حرفه ای 
مســتلزم آن اســت که حســابدار حرفه ای تنها با درک کاملی از 

سازمان درباره اتکاپذیری سامانه موردنظر، قضاوت کند.

حسابدار حرفه ای باید به چه اندازه آگاهی داشته 
باشد؟

فراهم  را  رشد  امکان  که  ایده هایی  و  مهارتها  به  اساسی  نیاز 
می سازد، همانند تعهد به یادگیری مستمر، تردید حرفه ای و 
مشارکت در یک مدل چندرشته ای از مهمترین نتیجه گیریهای 

این گروه بود. 
اخالق حرفه ای در میان این مفاهیم قرار ندارد. فدراســیون 
در فراخوان ذینفعان به تصور دوباره حســابدار آینده در ژانویه 
2020، فــرد را در مرکــز آمادگی بــرای آینده قــرار می داد و 
درنتیجه، مســئولیت هر حسابدار حرفه ای را در مورد یادگیری 
مســتمر و توسعه شغلی، برجســته می کرد که همین موضوع، 
موفقیت در عصر دیجیتال را امکان پذیر خواهد ســاخت. یک 
رویکــرد منفعل و مبتنی بر رعایت ضوابط، باید جای خود را به 

یک رویکرد فعال متناسب با هر فرد بدهد.

آیین اصول اخاقی رهنمودی مبتنی بر اصول را 

در سطح باال برای بیشتر موضوعهای اخاقی 

مرتبط با فناوری فراهم می کند
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در عصــر دیجیتال، داشــتن تخصــص در زمینــه فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای حســابدار حرفه ای اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. به نظر یک شــرکت کننده: "حســابداران حرفه ای 
چگونــه درباره آنچــه که نمی داننــد، آگاهی پیــدا می کنند؟" 
یادگیــری و آموزش ضروری اســت که به حســابدار حرفه ای 
کمک کند تا با پیشــرفتهای فناوری همراه باشد. برخی از افراد 
گروه پیشــنهاد دادند که ســازمانهای حرفه ای حسابداری 

(PAO) باید نقش مهمی در تامین این خواسته داشته باشند.

افراد گروه همگی بر این توافق داشتند که میزان دانش مورد 
نیاز حسابدار حرفه ای بسته به نقش وی، تفاوت خواهد داشت. 
در یک نقش، حســابدار حرفه ای ممکن اســت به مهارتهای 
الزم برای تحقیق، ترکیب و تحلیل داده ها نیاز داشــته باشد، 
در حالــی که در نقش دیگر ممکن اســت بــه مهارتهای الزم 
برای همکاری با مهندسان داده ها احتیاج داشته باشد. بعضی 
از شــرکت کنندگان الزامــی می دانند که حســابداران حرفه ای 
صرفنظر از نقشــی که دارند، باید درک کافی در مورد چیزی که 
گفته می شود، داشته باشند، پرسشهای مناسبی از افراد مسئول 
تهیه داده ها بپرســند و داده ها را برای کمک به تصمیم گیری، 
معنی کنند. یکی از شــرکت کنندگان گفت: "حسابدار حرفه ای 
نمی تواند تســلیم شــود و بگوید »دســتگاه به من گفت...« و 
نمی توانــد بــدون درک منطق زیربنایی داده هــا، آنها را بدون 
استفاده از شایســتگیهای موجود همانند تفکر انتقادی، تردید 

حرفه ای و قضاوت حرفه ای، بپذیرد."

گسترش گفتگوی مشترک
همه شرکت کنندگان در این رویداد تاکید داشتند که چون سرعت 
تغییر، پرسشهای جدیدی درباره تناسب حرفه، ازجمله برای 
استانداردهای بین المللی، برای عصر دیجیتال مطرح می کند، 

همکاری میان همه ذینفعان الزامی خواهد بود. 
فدراســیون اعضای خود را به پیوستن به این گفتگو تشویق 

می کند. 
آیا اظهارنظر بیشــتری در این زمینــه دارید؟ آیا نمونه هایی 
از مســائل اخالقی یا بررســی موردی در اختیــار دارید که آنها 
را به اشــتراک بگذارید؟ آیــا رهنمودی دارید کــه بتواند برای 

سازمانهای حرفه ای حسابداری و اعضای آنها سودمند باشد؟

اگر پاسخ شــما به هر یک از این پرسشها مثبت است، لطفا 
با مرکز اطالع رسانی فدراسیون بین المللی حسابداران در میان 
بگذارید. با توجه بــه بازخوردهایی که دریافت کنیم، به کارمان 
برای به اشتراک گذاری رهبری اندیشه در دروازه دانش4 ادامه 

خواهیم داد.
توجه داشته باشــید که به تازگی انجمن حسابداران حرفه ای 
خبره کانادا، انجمن حســابداران رسمی اسکاتلند و فدراسیون 
بین المللی حســابداران در راســتای ایجاد یک کارگاه مجازی 
جالب توجه و به منظور بررسی چگونگی استمرار ارزش افزوده 
حســابداران حرفه ای در دنیای دیجیتال، با یکدیگر همکاری 
کردند. این رویداد بر مقاله اکتشــافی هدایت اخاق در عصر 

پیچیدگی و تغییر دیجیتال5 متمرکز بود.
همچنین در این زمینه، اقدام هیئت استانداردهای بین المللی 

آموزش برای حسابداران را دنبال کنید. 
مرحلــه دوم نواوری در فناوری، فناوریهایی را دربر می گیرد 
کــه زیر عناوین گســترده زنجیره بلوکی6، امنیت سایبری7، 
اینترنت اشــیا8، خدمات مبتنی بر ابر9 و راهبری داده ها10 

به دست آمده اند.

پانوشتها:
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forming Learning & Development
3- ABCDE of the Digital Age (Artificial Intelligence and 
Robotic Process Automation, Blockchain, Cloud, Data, 
and Ethics)
4- Knowledge Gateway (IFAC website)
5- Ethical Leadership in Era of Complexity and Digital 
Change
6- Blockchain
7- Cybersecurity
8- Internet of Thing (IOT)
9. Cloud- Based Services
10- Data Governance
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