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نشست مجازی اخالق در

 شرایط پیچیده امروز

مقدمه 
نسل  چند  می شد.  انجام  به تدریج  گذشته  در  هنجارها،  تغییر 
طول می کشید تا فرهنگ، اقتصاد، فناوری، و خالصه سنتها و 
روشهای زندگی تغییر کند. اما امروز تغییر هنجارها در کوتاهی 

یک نسل اتفاق می افتد. 
ســه تحول اساسی در دهه اخیر زندگی انســانها را دگرگون 
ســاخته است؛ به عبارت بهتر انســانها را وادار ساخته است که 
هنجارهــای خود را تــرک کنند و با شــتاب در پی هنجارهای 
جدیــد، آداب و رفتار جدید، باشــند. این ســه تحول عبارتند 
از: ســرعت تغییر فناوری، همه گیری کوویــد 19، و تغییرات 

اقلیمی.
تحــوالت یادشــده پیامدهای شــگرفی بر زندگی انســانها 
داشــته، جهان را به چالش کشیده و آن را با آزمایشی سخت و 
دشوار روبه رو ساخته است. دولتها، مراجع ملی و محلی، مردم 
و کنشــگران اجتماعی به این تحوالت واکنش نشان داده اند. 
در ایــن میان، حرفه حســابداری انعطاف پذیری فوق العاده ای 
از خود نشان داده و نقشی پیشــرو در پاسخگویی به تحوالت 

یادشده به عهده گرفته است.
فدراســیون بین المللی حســابداران (IFAC) و بنیاد 

 (IFRSB) مالی  گزارشــگری  بین المللی  استانداردهای 
در پاســخ به چالشــهای همه گیری، با واکنش سریع به تدوین 
و گــرداوری منابــع ارزشــمند پرداختند، و به کمــک ذینفعان 
گزارشگری مالی در هدایت چالشهای پیِش رو شتافتند. حرفه 
حسابداری ســهم درخورتوجهی در حمایت از اقتصاد جهانی و 

پیشگیری از فروپاشی آن از خود نشان داد.
فدراســیون بین المللی حسابداران با تعریف پروژه فناوری و 
تشکیل کارگروه و انجام پیمایش به بررسی پیامدهای فناوری 
دگرگون ســاز بر کار حســابداران پرداخت تا به آنــان در درک 
چگونگــی به کارگیری تدابیر موجود در آیین رفتار در پاســخ به 

چالشهای پیامدهای فناوری بر کار حسابداران کمک کند.
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با پیشگامی 
در پاســخگویی بــه مســایل مرتبط بــا پایــداری، ماموریت 
یافــت هیئت اســتانداردهای بین المللی پایــداری را به عنوان 

زیرمجموعه بنیاد تشکیل دهد. 
با این حال، با پیشــرفت حوزه های گزارشــگری در سراسر 
جهان به ســوی آینده ای امیدوارکننده، چالشــهای اخالقی که 
حرفه حسابداری و ذینفعان گزارشگری مالی با آن روبه رویند، 

تمامی ندارد و درواقع، احتمال تشدید آنها وجود دارد.

دکتر یداله مکرمی   

روز جهانی روز جهانی 

اخالقاخالق

پیامدهای تحوالت جدید بر آیین رفتار حرفه ای 
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با کاهش شدت همه گیری و امیدواری ازمیان رفتن تدریجی 
همه گیری، بســیاری از بنگاه ها و ســازمانها مشــتاق نشــان 
دادن توان خود در بهبود ســریع و به دســت آوردن موفقیتهای 
جدید هســتند. برخی دیگر با امید به طرحهای حمایتی دولت 
بــرای ادامه فعالیت خــود برنامه ریزی می کننــد، و با احتمال 
کاهش کمکهای دولتــی، برخی از بنگاه ها خود را در آســتانه 

ورشکستگی می بینند. 
خالصه این که همان طور کــه تاثیرات اقتصادی بحرانهای 
یادشده در جهان به شــکل ناهمگون و پیش بینی ناپذیر آشکار 
شــد، تالشهای بازسازی نیز همین سرشــت را دارد؛ ابهام در 
چگونگی مدیریت کردن کوششــها برای مقابلــه با بحرانهای 

یادشده. 
حسابداران حرفه ای در یکی چندسال آینده یک دوره بحرانی 
را در مقابل خود خواهند داشــت و باید خود را برای رویارویی با 
یک دوره ادامه نااطمینانی آماده کنند و مســئولیتهای اخالقی 
خــود را در اولویت قرار دهند. به چند موضوع بحران ســاز که 
ممکن است مســایل و پرسشهای اخالقی جدیدی پدید آورند 
که پاســخ به آنها ســاده نباشــد و به توجه و دقت و هوشیاری 

بیشتری نیاز داشته باشد. اشاره می کنم. 

نقش حساس اخالق و قضاوت حرفه ای در عصر 
دیجیتال

عصر دیجیتال ممکن است ارزش به کارگیری قضاوت حرفه ای 
به وسیله حسابدار حرفه ای را کاهش دهد.

ســرعت کار فناوری و فراگیری آن تکلیف می کند که هنگام 
توسعه و به کارگیری فناوری، هردو، توجه درست به ارزشهای 
اخالقی ضــرورت دارد. جنبه های منفــی احتمالی پیامدهای 
فناوری، اگر به درســتی از همــان ابتدا به آن پرداخته نشــود، 
می تواند منجر به ازدســت رفتن اعتماد به ســازمانها، دولت، 
نهادها و جامعه درکل، شــود. درنتیجه، اخالق به پرده اصلی 
در بحــث فناوری دگرگون ســاز ارتقا یافته اســت. از آن جا که 
اعتماد و اخالق جایگاه باالتــری در مباحث مرتبط با فناوری 
و پیامدهای آن پیدا کرده اســت، مراجع مختلف حســابداری 
حرفه ای فرصت را غنیمت شمرده اند تا توانایی حرفه و اعضای 

آن را برای ایجاد و حفظ اعتماد باال ببرند و افزایش دهند.
به نظر می رســد آیین رفتار حرفه ای الزم اســت به صورتی 
روشــن تر، به نقش اجتماعی حســابداران حرفه ای در ارتقای 
رفتار اخالقی اشــاره کند؛ فراتر از نقش کنونی که حســابداران 
حرفه ای به صورت مســتقیم برای مشــارکت در ایجاد اعتماد 
عمومی در سازمانها و فعالیتهای حرفه ای در آن شرکت دارند.

چنیــن نقش فراگیری برای حســابداران حرفه ای در جامعه 
به عنــوان مدافعان اخالق در توســعه و به کارگیــری فناوری، 
می تواند شــامل موارد دیگری باشد؛ ازجمله، ارتقای فرهنگ 
اخالقــی در سراســر ســازمانها و در میان شــرکای تجاری و 
اشخاص ثالث، تاثیرگذاری بر دیگران در اخالقی رفتارکردن، 
و همچنین پاسخگوســاختن شخص و دیگران برای تبعیت از 

رفتار اخالقی.
آییــن رفتار حرفــه ای بایــد با افــزودن مطالــب کاربردی 
جدید به صورتی روشــن تر نقش اجتماعی گســترده تری برای 
حســابداران حرفه ای در ارتقای رفتار اخالقی به عنوان بنیادی 
حیاتــی و اســتوار بــرای کســب وکارها، موسســه ها، و دیگر 
ســازمانها، به ویژه هنگام توسعه و اســتفاده از فناوری درنظر 

بگیرد.
ذینفعان به طور پیوســته بــه اهمیت قضــاوت حرفه ای در 
شــرایطی که کســب وکارها و جامعه در جهانی پــر از تغییرات 

چالشهای اخالقی که 

حرفه حسابداری و 

ذینفعان گزارشگری مالی 

با آن روبه رویند 

تمامی ندارد و 

احتمال تشدید آنها 

وجود دارد
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پویا تحول پیدا می کنند و با آن خود را ســازگار می سازند اشاره 
داشته اند، که زاییده دگرگونی پیوسته دیجیتالی است. 

پیشــرفتهای جدیــد در هوش مصنوعــی (AI) از قبیل 
 (Deep Machine Learning) یادگیری عمیق ماشــین 
همراه با دردســترس بودن داده های بزرگ، به پیشکاِر ماشینی 
هوشمندی منجر می شود که می تواند تحلیلها و پیش بینیهای 
پیچیده تــری را انجام دهد. این افزایــش تحلیل و پیش بینی 
ماشین نیز تقاضای بیشتری برای تصمیمگیری ایجاد می کند 

که فرصت را برای به کارگیری قضاوت انسانی می افزاید.
عالوه بر این، برخی پژوهشــگران بر ایــن باورند که گرچه 
هوش مصنوعی می تواند پیش بینی را بهبود بخشــد، همیشه 
نمی توانــد قضاوت کنــد که کدام پیامد بهتر اســت و یا بهتر به 
منافــع عمومی خدمت می کنــد. چنین تصمیمهایــی نیازمند 
توجه به عواملی اســت چون هزینه های پنهان، بده بستانهای 
اجتماعی، پاداش نامشــهود، یا ریســکهایی که ماشــینها در 
شــرایط کنونی توانایی ارزیابی موثر آنهــا را ندارند. درنتیجه، 
قضاوت انســانی کماکان نقش مهمــی در تصمیم گیری بازی 

خواهد کرد.
با ادامه یافتن تحول فنــاوری از نوع یادگیری عمیق، ارزش 
پیش بینی ماشــین نیز افزایــش خواهد یافت، زیرا ماشــینها 
توانایــی دارنــد عوامل بیشــتری را درنظر بگیرنــد و دقیقتر، 
ســریعتر و مقرون به صرفه تر شوند. از این نظر، باید به مفهوم 
افزونگی هوش به عنوان شــیوه ای متفاوت برای مفهوم سازی 

نقــش هوش مصنوعی اشــاره کرد؛ جایی که انســان در مرکز 
فراینــد تصمیم گیری باقی می مانــد و هوش مصنوعی به جای 

جایگزینی هوش انسان، آن را ارتقا می دهد. 
همســو با مفهوم هوش مصنوعی، برخی از پژوهشــگران 
بر این باورنــد که با افزایش ارزش پیش بینی ماشــین، ارزش 
قضــاوت انســان و نیاز بــه آن نیــز افزایش می یابــد. مزیت 
درخورتوجــه ترکیب پیش بینی ماشــین و قضــاوت حرفه ای، 
توانایی تصمیم گیری ســریعتر بر اســاس اطالعــات جامعتر و 

دقیقتر است.
دردســترس بودن اطالعات تولیِد ماشین، با ریسک اتکای 
بیش ازاندازه بر هوش مصنوعی و دیگر اشــکال فناوری ناشی 
از گرایش مثبت به برونداد تولیدشــده از سیســتمهای خودکار 
همراه اســت؛ حتی زمانی که اســتدالل انســان یا اطالعات 
متناقــض پرسشــهایی را مطرح می ســازد که آیــا آن برونداد 
اتکاپذیر یا مناسب برای هدف است. چنین گرایشی )که از آن 
با نام »جانبداری از فناوری خودکار« یاد می شود(، ممکن است 
ارزش به کارگیری قضاوت حرفه ای به وسیله حسابدار حرفه ای 
را کاهش دهد. حسابداران حرفه ای باید این خطر را به رسمیت 

بشناسند.

فرسودگی شغلی و سالمت روانی گروه های کار و 
استعدادها 

یافتن  و  بحرانها  برابر  در  تاب آوری  برای  باید  حسابداران 
راه حلها تالش کنند. 

نگرانی فزاینده ای در مورد ســالمت روانی و وضعیت روحی 
وجود دارد. ســالمت روانی شــرط الزم برای تفکــر انتقادی 
حســابدار حرفه ای اســت، که نباید اطالعات را تنها در شکل 
ظاهــری بپذیرد. با گذشــت بیش از یک ســال از همه گیری، 
افراد زیر فشــار شــدید قرار گرفته اند و بســیاری از کارکنان از 
نظر احساسی دچار کمبود هســتند. در سال 2020، مطالعات 
مختلف نشــان داد که بسیاری از بزرگســاالن در مشاغلی که 
معمواًل آنها را ملزم به کار خارج از خانه نمی کرد، دارای عالئم 

افسردگی و اضطراب بودند.
حرفه حســابداری باید دربــاره طرز فکر الزم بــرای رفتار 
شایســته، همراه بــا درســتکاری و مراقبت حرفــه ای، و در 

حسابداران 

باید تغییر را 

تشخیص دهند و 

بر آینده 

تمرکز کنند
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قضاوت کردن با واقع بینی بدون مصالحه ناشــی از جانبداری، 
حساس باشــد. به این ترتیب، حسابداران حرفه ای باید نسبت 
به مســائلی که همکاران با آن روبه رو هســتند- و در مورد آنها 
صحبت نمی کنند- که ممکن اســت بر قضاوت و تصمیم گیری 

اخالقی تاثیر بگذارد، آگاه باشند.
بــا افزایش پیچیدگیها و عوامل اســترس زا، نیاز به فرهنگ 
ســازمانی قوی، بــا کانالهــای ارتباطی باز و شــکل گرفته، و 
همچنین پروتکلهایی برای چگونگی رســیدگی به شرایطی که 
در آن کارکنان ممکن اســت نتوانند توانایــی کامل ذهنی خود 

را به یک کار یا شغل خاص اختصاص دهند، ضروری است.

کوشش برای پرهیز از تمرکز بر گذشته 
حسابداران باید تغییر را تشخیص دهند و بر آینده تمرکز کنند. 
یکــی از بزرگترین چالشــهایی کــه حســابداران حرفه ای 
در طــول دوره رهایــی از همه گیری با آن روبه رو می شــوند، 
ادامه یافتن وضعیتی اســت که حســابداران باید درک بهتری 
از مســائل پیِش رو و پیامدهای اخالقی آنها داشــته باشــند. 
به عنوان مثال، ســرعت تحول دیجیتالی و استفاده از فناوری 
مانند خودکارسازی از طریق یادگیری ماشین در محصوالت و 

خدمات بی سابقه بوده است. 
عالوه بر چالشــهای مربــوط به امنیت ســایبری و تقلب، 
ضروری اســت که حرفــه حسابرســی خود از ســطح باالی 

خودکارسازی )اتوماسیون( استفاده کند. 
به عنوان مشاوران مورد اعتماد، وظیفه حسابداران حرفه ای 
است که در این پیشرفتها، آن جا که در توسعه و به گارگیری آنها 
شرکت دارند، مهارت داشته باشــند. این به مفهوم دستیابی و 
حفظ دانش و مهارت مورد نیاز برای این کار اســت. در شرایط 
دنیای امروز، این به آن معنی اســت کــه یاد بگیریم که چگونه 
می توان تهدیدهای مربــوط به اصول بنیادی اخالق از طریق 
فنــاوری را درک کرد. پیدایش مســائل جدید یا حل نشــده از 
همه گیری، موجب باالرفتن بیشتر ابهام می شود که به صورت 
فزاینــده ای تمرکز بــر تحول حرفه برای آینده را دشــوار می-
کند، اما این یک ضرورت اســت. حســابداران حرفه ای، همه 
با هم باید بپذیرند که چگونه همه گیری شــرکتها و هنجارهای 
اجتماعی را تغییر داده اســت، و تالش کنند تا یک گام جلوتر از 

این شرایط باشند.
حســابداران حرفه ای، مانند دیگر افراد فعال در محیط کار، 
در حال حاضــر در یک فضای غیرمعمول مشــغول به کارند. 
در سراســر جهان، اولویتهــای بنگاه ها و انتظــارات عمومی 
به ســرعت در حــال تغییــر اســت. ایــن تغییرات بــر نقش 
حســابدار حرفه ای تاثیــر می گذارد. به عنــوان مثال، افزایش 
سرمایه گذاری سهامداران و در پی آن تقاضا برای گزارشگری 
محیط زیستی ، اجتماعی و راهبری (ESG) باعث می شود 
ســرمایه گذاران نه تنها در زمینه گزارشــگری زیست محیطی، 
اجتماعی و راهبری به دنبال اطالعات معتبرتر و مقایســه پذیر 
باشــند، بلکه در طلب خدمــات اطمینان بخشــی درباره این 
اطالعات برمی آیند. حســابداران حرفــه ای باید به این تقاضا 

پاسخ دهند.
درپــی تحــوالت ناشــی از همه گیــری، ســرعت تغییر در 
فنــاوری، و تغییــرات اقلیمی، در حالی که حــس می کنیم که 
هنجارهای جدیدی وارد زندگی ما شده اند، همه ما باید به طور 
فزاینده ای در ارزیابی تاثیر این تغییرات بر دیدگاه ها و تصورات 
مربوط به الزامات اخالقی، به ویژه در مورد رابطه بین حسابدار 
و واحد تجاری، دقت کنیم. همان طور که این تحوالت، خطر 
رفتارهای غیراخالقی را افزایش داده اند، تالش برای بازسازی 
نیز به همان انــدازه فرصتهــای دگرگونی برای بهترشــدن را 

افزایش می دهد.

حسابداران 

باید برای تاب آوری 

در برابر بحرانها و 

یافتن راه حلها 

تالش کنند


