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گزارش نهایی مرحله اول اقدام فناوری هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابدارانگزارش نهایی مرحله اول اقدام فناوری هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران

اعتمادسازی: نقش مهم اصول اخالقی و قضاوت 
حرفه ای در عصر دیجیتال

اعتماد و اصول اخالقی از دیرباز با حرفه حسابداری مرتبط 
اقتصادها،  جوامع،  بنیادی  عناصر  همچنین  و  بوده اند 
سازمانها و روابط فردی پایدار هستند. بسیاری از ذینفعان 
و دیگران مشاهده کرده اند که اعتماد در حال تبدیل شدن 
به باوری با اهمیت فزاینده در عصر دیجیتال است. موارد 

سازمانها،  به وسیله  شخصی  داده های  از  سواستفاده  اخیر 
تقویت  به  نیاز  بر  و  هستند  اعتماد  اهمیت  از  نمونه هایی 
سیاستها و رفتار اخالقی پیرامون استفاده و حفاظت از داده 

تاکید می کنند.
در کنــار مزایای دگرگون ســاز و گســترده فناوریهای جدید 
برای ســازمانها، دولتها و جوامع، مسایل و معضلهای اخالقی 
نیز وجود دارند، مانند نفوذ نامناســب، تصمیمهای جانبدارانه 
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و رفتــار غیرمنصفانــه، نقض حریم شــخصی و مخاطره های 
ســالمت و ایمنی. سرعت کارکرد فناوری و پوشش وسیع آن، 
نشان می دهد که باید توجه مناسب به ارزشهای اخالقی مبذول 
شــود، هم حین توسعه و هم در زمان به کارگیری فناوری. آثار 
منفی احتمالــی اثر فناوری، اگر به موقع به طور مناســب مورد 
رسیدگی قرار نگیرد، می تواند منجر به از دست رفتن اطمینان 
به ســازمانها، دولتها و موسســه ها و به طور کلی جامعه شود. 
درنتیجه، مسائل اخالقی در حال قرار گرفتن در مرحله مرکزی 
در گفتگوهای پیرامون ازهم گســیختگیهای ناشــی از فناوری 

هستند.
نقش گسترده تر برای ارتقای رفتار اخالقی

نقش حسابدار  در حال حاضر  آیین اصول اخالق حرفه ای1 
سازمانهای  در  اخالق محور  فرهنگ  ارتقای  در  حرفه ای 
با  همزمان  می شناسد.  به رسمیت  را  حرفه ای  حسابداری 
بلندمرتبه تر  نمایه  به   اخالقی  اصول  و  اعتماد  دست یافتن 
مختلف  نهادهای  آن،  اثر  و  فناوری  پیرامون  گفتگوهای  در 
و  حرفه  ارتقای  و  بهبود  برای  فرصت  حرفه ای،  حسابداری 
نهاده اند.  ارج  را  اعتماد  حفظ  و  ایجاد  در  آن  اعضای  توانایی 
باور  این  بر  فناوری2  کارگروه  همسان،  خطوط  این  کنار  در 
اجتماعی  نقش  به  تا  دارد  وجود  آیین  برای  فرصتی  که  است 
گسترده تر حسابداران حرفه ای در ارتقای رفتار حرفه ای، ورای 
به  اعتماد عمومی نسبت  ایجاد  به  آنها در کمک  کنونی  نقش 
سازمانها و فعالیتهای حرفه ای که به طور مستقیم به آن مربوط 

هستند، بی پرده تر استناد کند. 
چنین نقش گسترده تری برای حســابداران حرفه ای در 
جامعه به عنوان قهرمانان اهمیت اصول اخالقی در توسعه 
و به کارگیــری فناوری، ممکن اســت در کنار دیگر موارد، 
شــامل ارتقای فرهنگ اخالقی در میان ســازمانها و بین 
شــرکای کسب وکار و اشخاص ثالث باشــد، که بر دیگران 
اثر می گذارد تا همزمان با حفظ پاسخگویی خود و دیگران 
برای رعایت اصول اخالقی، اقدام مطابق با اصول اخالقی 

داشته باشند.
در زمینه داشــتن مســئولیت بــرای اقدام در جهــت منافع 
عمومی، حسابداران حرفه ای به طور تاریخی به شدت قدردان 
اهمیــت اعتماد عمومی و اشــخاص ثالثی بوده انــد که به آنها 

اطمینان نشــان داده اند و به کار آنها ارزش قایل شــده اند. آنها 
همچنیــن درک می کنند که پایبندی به یک آیین متشــکل از 
اســتانداردهای اخالقی باکیفیت، به حفظ ایــن اعتماد کمک 
می کند. در حال حاضر، بخش 200 آیین )به کارگیری چارچوب 
مفهومی- حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار( دربرگیرنده 
مطالب کاربردی درباره انتظارها از حسابداران حرفه ای شاغل 
در کسب وکار برای تشــویق و ترویج فرهنگ بر مبنای اخالق 
در سازمانهایشــان، با درنظر گرفتن موقعیت و ارشدیت آنها در 

آن سازمانها است.
کارگروه فناوری اشــاره می کند که در پیش نویس پیشنهادی 
با عنــوان اصالحیه های پیشنهادی در آیین اصول اخالقی 
برای ارتقای نقش و طرز فکر مورد انتظار از حسابداران 
حرفــه ای3 )پیش نویــس پیشــنهادی نقش و طــرز فکر(«، 
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخــالق حرفه ای برای 
حسابداران4 تغییراتی پیشنهاد کرده است، تا اثر گسترده ای را 
که حسابداران حرفه ای به واسطه مهارتها و ارزشهایی که به کار 
خود می افزایند، مرکزیت رفتار اخالقی هنگام انجام فعالیتهای 
حرفه ای، و نقش حســابداران حرفه ای در پشــتیبانی از رفتار 
اخالقی در ســازمانهای خود، به رسمیت بشناســد. افزون بر 
این، پیش نویس پیشنهادی، اصالحیه هایی در توصیف رفتار 
اخالقی پیشنهاد می کند، تا به طور مشخص حسابدار حرفه ای 
را ملزم کند به شــیوه ای سازگار با مســئولیت حرفه برای اقدام 
در جهت منافع عمومی رفتار کند. این پیش نویس پیشــنهادی 
همچنین دربرگیرنده مطالب جدیدی در بخش 120 )چارچوب 
مفهومی( اســت، که بر اهمیــت فرهنگ ســازمانی که رفتار 
اخالقــی در زمینــه به کارگیــری چارچوب مفهومی به وســیله 

حسابداران حرفه ای ترویج می کند، متمرکز است.
از آن جــا کــه مقــررات کنونــی در آییــن و در پیش نویِس 
پیشنهادی با عنوان »نقش و طرز فکر«، ابتدا به نقش حسابدار 
حرفه ای در ســازمانی که حســابدار حرفه ای در آن مشغول به 
کار اســت اســتناد می کنند، کارگروه فناوری بر این باور اســت 
که باید مالحظات بیشتری به وســیله هیئت درباره دربرگرفتن 
مطالــب کاربــردی جدید در بخــش 1 از آیین انجام شــود، تا 
به طور روشــن تر بــر نقش اجتماعی گســترده تر حســابداران 
حرفه ای در ترویج رفتــار اخالقی به عنوان یک بنیان حیاتی و 
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یکپارچه برای کســب وکارها و دیگر موسسه ها هنگام توسعه 
و استفاده از فناوری، تاکید شــود. کارگروه فناوری همچنین 
مطالب غیرالزام آور درباره این موضوع، برای آگاهی بخشــی 
و انگیزش حســابداران حرفه ای به اقــدام به عنوان قهرمانان 
فعال رفتــار اخالقی در محیط کار پویــا و مبتنی بر فناوری، 
فارغ از زمان  یا نوع درهم گسیختگی ناشی از فناوری، را مفید 

می داند.

پیشنهاد 1
استانداردهای  هیئت  که  می کند  پیشنهاد  فناوری  کارگروه 
مطالب  افزودن  برای حسابداران،  اخالق حرفه ای  بین المللی 
درنظر  را  اخالقی  اصول  آیین  از   1 بخش  به  جدید  کاربردی 
گسترده تر  اجتماعی  نقش  بر  روشن تر  به طور  تا  بگیرد، 
حسابداران حرفه ای در ترویج رفتار اخالقی به عنوان یک بنیان 
حیاتی و یکنواخت برای کسب وکارها، بنگاه ها و دیگر سازمانها 

تاکید کند، به ویژه هنگام توسعه و استفاده از فناوری.

اهمیت قضاوت حرفه ای

اشاره  اهمیت قضاوت حرفه ای  بر  یکنواخت،  به طور  ذینفعان 
در  را  خود  جامعه  و  کسب وکارها  که  حال  همان  در  کرده اند، 
دنیایی با تغییرات پویا که حاصل گذار مستمر دیجیتال است، 

سازگار می سازند و تحول می یابند.
پیشــرفتهای جدید در هوش مصنوعــی5 مانند یادگیری 
عمقی ماشــین6، همراه با در دســترس بــودن کالن داده7، 
منجر به کارگزاران هوشــمندی می شــود که می توانند حتی از 
عهــده تحلیل و پیش بینی پیچیده تر هم بر بیایند. این خیزش 
تحلیل و پیش بینی ماشــین، همچنین تقاضای بیشتری برای 
تصمیم گیری ایجاد می کند، که باعث بروز فرصتهای ارتقایافته 

برای به کار بستن قضاوت انسانی می شود.
افزون بر این، بعضی بر این باورند که اگرچه هوش مصنوعی 
می توانــد پیش بینی را بهبود ببخشــد، اما همیشــه نمی تواند 
قضاوت کند که کدام نتایج بهتر یا بیشتر در جهت منافع عمومی 
هســتند. چنین تصمیمهایی نیــاز به درنظر گرفتــن عواملی 
مانند هزینه های پنهان، بده بســتانهای اجتماعی، پاداشهای 
نامشهود یا ریســکهایی دارند که در حال حاضر ماشینها توان 

ارزیابی موثــر این موارد را ندارند. درنتیجه، قضاوت انســانی 
همچنان نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کند.

همزمان با اســتمرار تحول فنــاوری مانند یادگیری عمقی، 
ارزش پیش بینــی ماشــین نیز افزایش می یابد، زیرا ماشــینها 
امکان می یابند که عوامل بیشــتری را درنظر گرفته و دقیقتر، 
ســریعتر و به صرفه تر بشــوند. در این زمینه، کارگروه فناوری 
بــه  مفهــوم تقویت هوشــمند، به عنــوان راه متفاوتــی برای 
مفهوم بخشیدن به نقش هوش مصنوعی اشاره می کند، طوری 
که انسانها در مرکز فرایند تصمیم گیری باقی می مانند و هوش 
مصنوعی به هوش انســان می افزاید، به جای اینکه جایگزین 
آن شــود. همســو با مفهوم هوش مصنوعــی، بعضی عقیده 
دارند که اگر ارزش پیش بینی ماشــین افزایــش یابد، ارزش و 
نیاز به قضاوت انسان نیز افزایش می یابد. مزیت در خورتوجه 
ترکیب پیش بینی ماشــین با قضاوت حرفه ای، توانایی گرفتن 
تصمیمهای ســریعتر، بــر مبنای اطالعات جامع تــر و دقیقتر 

است.
در حالی کــه حرفــه حســابداری در عصر دیجیتــال تکامل 
می یابد و مسیر خود برای آینده را تعیین می کند، روشن به نظر 
می رسد که قضاوت حرفه ای حسابدار حرفه ای همچنان نقش 

درخورتوجهی ایفا خواهد کرد.
آییــن اصالح شــده و بازسازی شــده، دربرگیرنــده مطالب 
کاربردی جدیدی اســت کــه رهنمود اضافی بــرای الزامهای 
حســابداران حرفــه ای در انجــام قضاوت حرفــه ای در بند آر 
120/5 (.R120.5) فراهم می کند. چنین مطلب آموزشــی، 
 (120.5 A1 to 3بندهــای 120/5 الف1 تا 120/5 الــف
(A3 120.5 از آییــن، در میان دیگر مــوارد، نقش مهمی که 

قضاوت حرفه ای هنگام استفاده حسابدار حرفه ای از چارچوب 
مفهومی ایفا می کند را توصیف می کند.

کارگروه فناوری با این مشاهده موافق است که با دردسترس 
بــودن اطالعات تولیدشــده توســط ماشــین، ریســک تکیه 
بیش ازحد بر هوش مصنوعی یا دیگر شــکلهای فناوری پدید 
می آید، به دلیل تمایل به  جانبداری از برونداد تولیدشده توسط 
ســامانه های خودکار، حتی وقتی منطق انســانی یا اطالعات 
متناقض باعث زیر ســوال رفتن اتکاپذیری یا تناســب چنین 
اطالعاتی می شــود. چنیــن تمایلی، که با عنــوان تمایل به 
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اتوماســیون8 از آن یــاد می شــود، ممکن اســت به اجرای 
قضاوت حرفه ای به وسیله حســابدار حرفه ای زیان برساند. با 
شناخت این ریسک، هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق 
حرفه ای برای حسابداران موافقت کرد که تمایل به اتوماسیون 
را در فهرســت پیشنهادی نمونه های جانبداری در پیش نویس 

پیشنهادی نقش و طرز فکر قرار دهد.
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالق حرفــه ای برای 
حسابداران، به عنوان بخشی از بررســیها درباره پیشنهادهای 
نقــش و طرز فکر، توافق کــرد که آیین هم اکنــون بر اهمیت 
قضــاوت حرفــه ای در به کارگیری چارچوب حرفه ای توســط 
حسابدار حرفه ای واقف اســت و هیچ تغییر دیگری در مطالب 

مربوط به  قضاوت حرفه ای موردنیاز نیست.
کارگروه فناوری بر اساس کارش در مرحله 1، هیچ اصالحیه 
دیگــری در آیین در زمینه اهمیت قضاوت حرفه ای پیشــنهاد 
نکرده اســت. با این حال، کارگروه بر این باور است که توسعه 
مطالــب راهنمای غیرالزام آور که بــر اهمیت قضاوت حرفه ای 
حســابدار حرفه ای هنگام انجام فعالیتهای حرفه ای در محیط 
پویا و مبتنی بر توانمندی فناوری تاکید می کند، سودمند خواهد 

بود.
پیچیدگیهای محیط حرفه ای

امروزه حسابداران حرفه ای خود را در حال کار در یک محیط 
پیچیده عملیاتی، قانونی و انتظام بخشی می یابند، که این محیط 
برنامه های  فناوری است.  اثر  ازجمله  حاصل عوامل مختلفی 
از  استفاده  که  برنامه هایی  آن  مانند  فناوری،  جدید  کاربردی 
می توانند  می آمیزند،  هم  در  را  کالن داده  و  مصنوعی  هوش 
تولید اطالعات کرده و وظایف مشخص را به صورت کارامدتر 
اتکا  برای  اگرچه،  دهند.  انجام  انسانی  کارگزاران  از  دقیقتر  و 
فناوری، حسابداران  کاربردی  برنامه های  این  بروندادهای  به  
حرفه ای باید دانش کافی درباره طراحی و به کارگیری فناوری 
و  وقتگیر  پیچیده،  کاری  اغلب  که  کنند،  کسب  مورداستفاده 
دشوار است. افزون بر پیچیدگیهای فناوری، حسابدار حرفه ای 
الزامهای  از  آرایه ای  به  التزام  و  مناسب  دانش  همچنین  باید 
برای  باشد؛  داشته  حرفه ای  استانداردهای  و  انتظام بخشی 
بین  دردسترس  متفاوت  مالیاتی  روشهای  زیاد  تعداد  مثال، 
باید  با قوانین و مقررات متفاوت که  چندین حوزه گزارشگری 

به صاحبکار،  مالیاتی  برنامه ریزی  درباره  توصیه  ارایه  هنگام 
همزمان  به طور  معموال  که  عوامل،  این  شوند.  گرفته  درنظر 
عملیات  و  کارفرما  سازمانهای  بر  همچنین  می افتند،  اتفاق 
کسب وکار صاحبکار نیز اثر گذاشته و الیه دیگری از پیچیدگی 

به فعالیتهای حرفه ای حسابداران حرفه ای می افزایند.
آییــن می گویــد: "مخاطره های رعایت اصــول بنیادین در 
یک یا چند دســته از دســته های زیر قرار می گیرند." ســپس 
تعاریف مخاطره های منافع شخصی، خودبینی در تجدیدنظر، 
جانبداری، قرابت، و تهدیــد را بیان می کند. کارگروه فناوری، 
احتمال کفایت این پنج دســته مخاطــره به گونه ای که تعریف 
شــده اند، بــرای به کارگیــری چارچــوب مفهومــی به منظور 
شناســایی، ارزیابی و پرداختن به ریسکهای اخالقی ناشی از 
محیط پیچیده حرفه ای که حسابداران حرفه ای در آن مشغول 
به کار هســتند را به تفصیل بررسی کرده اســت. این مالحظه 
حاصل بحث کارگروه فناوری درباره شکاف احتمالی در آیین، 
مربــوط به مخاطره های اصــل بنیادین صالحیــت و مراقبت 
حرفه ای، درنتیجه پیچیدگی مربــوط به فناوریهای جدید بوده 

است.
برای دریافت بهتر مخاطره های ناشی از محیطهای پیچیده 
حرفــه ای، کارگروه فناوری تعــدادی از گزینه ها و رویکردها را 
بــرای اصالح آیین در نظر گرفته اســت )کــه نقض کننده هم 

نیستند(:
• اضافه کردن یک دسته مخاطره جدید )برای مثال، مخاطره 
»پیچیدگی«، »خودباوری« یا »سرعت تغییر«( در بند 120/6 
الف3 (A3 120.6)، که احتمال اثر جانبی افزودن یک دسته 
مالحظه  با  می آورد.  به حساب  را  آیین  به بقیه  جدید  مخاطره 
دسته  یک  کردن  اضافه  که  رسید  باور  به این  کارگروه  بیشتر، 
که  آن جا  از  نباشد،  ضروری  است  ممکن  جدید،  مخاطره 
پیچیدگی را می توان به وسیله دو دسته مخاطره موجود کنترل 

کرد:
حرفه ای،  حسابدار  که  نظر  این  از  شخصی  منافع  مخاطره   o
برای زمان، پول و دیگر منابع موردنیاز برای توسعه صالحیت 
رعایتی جدید، سرمایه گذاری  مقررات  یا  فناوریهای جدید  در 
این  بر  فناوری  کارگروه  نمی دهد.  اولویت   آنها  به  یا  نمی کند 
و  مزیت  علیرغم  دارد،  وجود  مخاطره ای  چنین  که  است  باور 
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فناوری  درباره  فرد  دانش  و  بهبود صالحیت  منفعت شخصی 
ادعا  افتادن در غیر آن صورت. ممکن است  کار  از  و ریسک 
شود که توصیف کنونی مخاطره منافع شخصی در بند 120/6 
آ 3 )ای( A3 (a) 120.6) در حال حاضر این نوع مخاطره را 

پوشش می دهد.
اقدام  از  حرفه ای  حسابدار  که  نظر  این  از  تهدید  مخاطره   o
به وسیله  می کند  احساس  زیرا  است،  شده  بازداشته  مناسب 
مقررات  یا  خاص  فناوری  کاربردی  برنامه های  پیچیدگی 
نظارتی، تهدید می شود. کارگروه بر این باور است که این سویه 
مخاطره، در حال حاضر در توصیف کنونی مخاطره تهدید در 
بند 120/6 الف3 )یی( (A3 (e) 120.6) لحاظ نشده است 

و این بسط، سودمند خواهد بود.
• پررنگ کردن »پیچیدگی« در بخش 120، به شیوه ای مشابه 
استانداردهای  هیئت  به وسیله  گرفته شده  درپیش  رویکرد  با 
بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران در افزودن مطالب 
پیش نویس  در  سازمانی  فرهنگ  و  جانبداری  درباره  کاربردی 

پیشنهادی نقش و طرز فکر.
 (120.6 A3) الف3   120/6 بند  در  مقدمه  زبان  اصالح   •
در  دیگر،  )به عبارت  شود  خوانده  کمتری  قطعیت  با  تا  آیین، 
که  کرد  تفسیر  معنی  این  با  می توان  را  زبان  این  حاضر  حال 
مخاطره های  دسته  از  هیچکدام  در  که  شرایطی  یا  موقعیت 
ارزیابی  شرایط  واجد  مخاطره ای  نمی گیرد،  جا  فهرست شده 

نیست(.
o در این زمینه، کارگروه به طور مشخص به آیین رفتار حرفه ای 
می گوید  که  می کند،  اشاره  امریکا  رسمی  حسابداران  انجمن 
چند  یا  یک  در  مخاطره ها  از  بسیاری   ...« افزوده(  تاکید  )با 
دسته از هفت دسته گسترده زیر قرار می گیرند: منافع متضاد، 
شخصی،  منافع  مدیریت،  در  مشارکت  قرابت،  طرفداری، 

خودبینی در تجدیدنظر و اثر نامناسب ...«.
• از سوی دیگر، کارگروه فناوری متوجه شد که جمله آغازین در 
پنج دسته مخاطره در بند 200/3 (200.3) آیین که در مارس 
2008 منتشرشده نیز می گوید )با تاکید افزوده( »... بسیاری 

از مخاطره ها در دسته های زیر جای می گیرند...«.
• کارگروه فناوری بر این باور است که هیئت باید چنین ترکیبی 
چگونه  که  این  مورد  در  ترکیب  این  که  زیرا  بگیرد،  درنظر  را 

پیچیدگی  مانند  مخاطره ای  می توانند  حرفه ای  حسابداران 
فراهم  انعطاف  مقداری  بپردازند،  آن  به  و  کنند  شناسایی  را 
می سازد، بدون این که به الزام آن را در یکی از پنج دسته ای که 
در حال حاضر در آیین عنوان شده اند، بگنجاند. چنین سیالیتی 
که در عصر دیجیتال  به محیط حرفه ای  توجه  با  ویژه  به طور 
به طور دائم در حال تغییر است، سودمند است. کارگروه فناوری 
مخاطره ها  بعضی  که  امکان  این  به  دادن  اجازه  که  دارد  باور 
نباید  بگیرند،  قرار  موجود  مخاطره  دسته  پنج  از  خارج  شاید 
را  آیین  سازنده  قطعات  رویکرد  یا  مفهومی  چارچوب  ترکیب 

تضعیف کند.
• در آیین، بخش 200 و بخش 300 )به کارگیری چارچوب 
مفهومی- حسابداران حرفه ای شاغل در خدمات عمومی( 
و محیط عملیاتی  کار  و همچنین  از مخاطره  نمونه هایی 
از سطح مخاطره  ارزیابی  بر  صاحبکاران که ممکن است 
باور  این  بر  فناوری  کارگروه  می کند.  فراهم  بگذارد،  اثر 
فناوری  از  نمونه هایی  یا  ارجاع ها  کردن  منظور  که  است 
می تواند  مقرراتی،  چنین  در  کار  محیط های  پیچیدگی  و 

سودمند باشد.
حسابداران  که  است  باور  این  بر  همچنین  فناوری  کارگروه   •
حرفه ای هنگام انجام فعالیتهای حرفه ای، به طور فزاینده ای 
دور  راه  از  گروه های  فن،  متخصصان  چندگانه،  گروه های  با 
و/ یا کارگزاران هوشمند هم در داخل و هم خارج از سازمان 
باور است که  این  بر  این زمینه، کارگروه  کار خواهند کرد. در 
آیین،  در  به افراد  ارجاع ها  دادن  گسترش  برای  باید  هیئت 
صورت  در  هوشمند  کارگزاران  و  ماشینها  منظورکردن  برای 
مناسب بودن، بازنگری در آیین را درنظر بگیرد. برای مثال، 
بند  در  شخصی  منافع  مخاطره  توصیف  که  شود  بحث  شاید 
120/6 الف3 (A3 120.6) باید به روز شود تا نه تنها فعالیت 
توسط  انجام شده  فعالیت  بلکه  افراد،  به وسیله  انجام شده 
یا  حرفه ای  حسابدار  موسسه  به وسیله  که  را  هوشمند  کارگزار 
سازمان کارفرما ساخته شده و در مالکیت آنهاست، نیز در بر 

بگیرد.
افزون بر در نظر گرفتن موارد اشاره شده باال که ممکن است 
بر آیین اثر بگذارند، کارگروه فناوری باور دارد که توسعه مطالب 
راهنمــای غیرالزام آور برای مطرح کردن پیچیدگیهای اخالقی 
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محیطهــای پیچیده حرفه ای مربوط به اثــر فناوری، می تواند 
سودمند باشد.

پیشنهاد 2
استانداردهای  هیئت  که  می کند  پیشنهاد  فناوری  کارگروه 
آیین  اصالح  حسابداران،  برای  حرفه ای  اخالق  بین المللی 
به وسیله  ایجادشده  مخاطره های  با  اثربخش تر  تعامل  برای 
پیچیدگی محیط حرفه ای که حسابدار حرفه ای در آن مشغول 
انجام فعالیتهای حرفه ای خود است را در نظر بگیرد، با لحاظ 
پیچیدگیهای  زیربخش  در  که  آنهایی  مانند  گزینه هایی  کردن 

محیط حرفه ای توصیف شدند.

پایداری اصول بنیادین برای عصر دیجیتال
ماهیت به هم پیوسته پیامدهای فناوری

به گونه ای  و  به تفصیل  بنیادین  اصول  از  هرکدام  حالی که  در 
تعریف شده اند که به طور کلی به ریسکهای مربوط به فناوری 
می پردازند، کارگروه فناوری بر این باور است که اثر پیشرفت 
فناوری جدید به شیوه ای به هم مرتبط از هر پنج اصل بنیادین 
کامل  درک  نداشتن  یا  افتادن  قلم  از  درنتیجه،  می رود.  فراتر 
اثر  از  ناشی  بنیادین،  از اصول  مخاطره در مورد رعایت یکی 
یکی  نشدن  رعایت  به   منجر  است  فناوری، همچنین ممکن 
دیگر از اصول بنیادین شود. این اثر ترکیبی و فراگیر، همراه با 
سرعت باالی کار که به واسطه فناوری ممکن می شود، حاکی 
از آن است که به ویژه برای حسابدار حرفه ای اهمیت دارد که 
ماهیت به هم مرتبط اثر فناوری بر رعایت اصول بنیادین را در 

نظر بگیرد.
لحاظ کردن مناســب اثر احتمالی جانبداری از ماشــین که با 
اســتفاده از هوش مصنوعی همراه اســت، نمونه ای از این اثر 
فراگیر و به هم مرتبط اســت. در حالی که اتوماســیون فرایند با 
ربات به صورت ســنتی بر فعالیتهای تکراری، برمبنای قواعد 
و با حجم زیاد متمرکز است )مبتنی بر فرایند(، فناوری هوش 
مصنوعی مانند یادگیری ماشــین، هوش انسان را شبیه سازی 
می کند و اغلب می تواند از طریق تحلیل حجم زیاد داده )مبتنی 
بــر داده( پیش بینیهای دقیق انجام دهــد. با وجود این، دقت 

پیش بینیهای هوش مصنوعی ممکن است زیرتاثیر جانبداری 
قــرار بگیرد، که این جانبداری ممکن اســت در مجموعه های 
داده که مورداســتفاده ســامانه هوش مصنوعی اســت، یا در 
الگوریتمهایی که منعکس کننده جانبداریهای توســعه دهندگان 
و کدنویسهای انسانی ســامانه های هوش مصنوعی است، و/
یا در تفســیر بروندادهای سامانه قرار داشــته باشد. درنتیجه، 
حســابدار حرفه ای باید به طــور همزمــان و همه جانبه درباره 
رعایت اصول بنیادین در محیط ســازمانی مبتنی بر توانمندی 

فناوری بیاندیشد:
به  نامناسب  اتکای  که  هنگامی  است  ممکن  واقع بینی   •
بروندادهای سامانه هوش مصنوعی وجود دارد، کاهش یابد، 
اطالعات  یا  داده ها  خاص  بروندادهایی  چنین  وقتی  به ویژه 
حسابدار  حرفه ای  قضاوت  است  ممکن  که  باشند،  جانبدارانه 

حرفه ای را خدشه دار کنند.
باید  حرفه ای  حسابدار  نامناسب،  اتکای  از  پرهیز  برای   •
جنبه های  تا  باشد  دارا  را  الزم  حرفه ای  مراقب  و  صالحیت 
کسب وکار و فناوری چگونگی تولید بروندادهای سامانه هوش 
حالی که  در  کند.  ارزیابی  و  درک  کافی  به میزان  را  مصنوعی 
مهارت  و  دانش  دارای  نمی رود  انتطار  حرفه ای  حسابدار  از 
حسابدار  که  دارد  اهمیت  باشد،  داده  متخصص  با  هم سطح 
از  که  کند  پیدا  اطمینان  تا  بپرسد  مناسبی  پرسشهای  بتواند 

داده های باکیفیت استفاده شده است.
که  می دانست  باید  یا  می دانست  حرفه ای  حسابدار  اگر   •
بروندادهای سامانه هوش مصنوعی، واقع بینانه نیستند، پس 
وجود  صداقت  یا  منصفانه  تعامل  کمبود  که  است  معنی  بدین 

دارد، که با عنوان درستکاری شناخته می شود.
با  مصنوعی  هوش  سامانه های  که  آن جا  از  گذشته،  این  از   •
مصرف مقادیر زیاد و انواع مختلف داده کار می کنند، مالحظات 
حریم شخصی پیش می آید و می تواند سطح مخاطره رعایت 

اصل بنیادین رازداری را باال ببرد.
• در پایان، پیامدهای یک یا چند مورد از چنین لغزشهایی در 
رفتار  بنیادین  اصل  زیر  است  ممکن  بنیادین،  اصول  رعایت 
حرفه ای، حرفه را نیز بی اعتبار کند، به ویژه با توجه به افزایش 

انتظارات عمومی برای اعتماد در عصر دیجیتال.
کارگروه فناوری بر این باور نیست که بهبود بیشتری در آیین 
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مورد نیاز باشــد، تا بر ماهیت فراگیر و به هم مرتبط اثر فناوری 
تاکیــد کند. در عــوض، کارگروه فناوری بــاور دارد که مطالب 
غیرالزم آور درباره اثر کلی فنــاوری از منظر اصول بنیادین، از 
جمله نمونه جانبداری از ماشین، برای ذینفعان سودمند خواهد 

بود.
اصول مهم در چارچوبهای اخالقی هوش مصنوعی

هوش  پذیرش  در  مهم  عامل  به عنوان  موفقیت  شناخت  با 
فراملی،  شرکتهای  و  سازمانها  دولتها،  از  بسیاری  مصنوعی، 
اخالقی  چارچوبهای  استقرار  و  پیشنهاد  به  اقدام  فعال  به طور 
چنین  کرده اند.  مصنوعی  هوش  به کارگیری  و  توسعه  برای 
اخالقی  چارچوبهای  توسعه  به  متعهد  همچنین  سازمانهایی 
هوش مصنوعی به منظور بیشینه سازی قابلیت هوش مصنوعی 
در امکانپذیر ساختن گذار مثبت در جامعه و کمینه سازی ریسک 

آسیب اجتماعی درخورتوجه شده اند.
با توجه به اهمیت اعتماد به نام حسابدار و انتظارات عموم از 
حسابداران حرفه ای، کارگروه فناوری، اصول اخالقی گنجانده 
شده در تعدادی از چارچوبهای اخالقی منتشرشده را با تعاریف 
اصول بنیادین و مطالب کاربردی مربوط در آیین مقایسه کرد.

در مرور چارچوبهای اخالقی متعدد برای هوش مصنوعی و 
اصول بنیادین گنجانده شده در این چارچوبها، کارگروه فناوری 

مشــاهده کرد که مفاهیم انصاف، شــفافیت، توضیح پذیری، 
پاسخگویی و حریم شخصی/ رازداری، به طور یکنواخت مورد 
استفاده قرار گرفته اند. درنتیجه، کارگروه بررسی کرد که آیا این 
مفاهیم در آیین پوشش داده شده اند، و اگر بله، چگونه پوشش 
داده شده اند، و آیا نیاز یا مزیتی برای ارتباط دهی روشن تر این 
اصــول اخالقی با اصول بنیادین وجود دارد یا خیر. خالصه ای 
از بررســیها و پیشنهادهای مربوط کارگروه در جدول 1 عنوان 

شده است.
انصاف

کارگروه فناوری بر این باور است که انتظار عمومی از حسابدار 
حرفه ای،  فعالیتهای  انجام  هنگام  که  دارد  وجود  حرفه ای 
مفهوم  کاربرد  که  است  معتقد  کارگروه  کند.  اقدام  منصفانه 
انصاف، دارای پیچیدگیهای زیر برای حسابدار حرفه ای است:
• حسابدار حرفه ای باید بی طرف بوده و در تصمیمها و اقدامش 
یا سازمانی جانبداری نداشته باشد، ازجمله در  علیه هیچ فرد 
ارایه اطالعات. در این زمینه، حسابدار حرفه ای نباید مجموعه 

داده ها را دستچین کند )اصل بنیادین: درستکاری(.
• حسابدار حرفه ای باید همه اطالعات مربوط شناخته شده را 
هنگام تصمیم گیری در نظر بگیرد و دارای صالحیت ضروری 
)قضاوت  باشد  تصمیمهایی  چنین  گرفتن  برای  موردنیاز 

جدول 1- اصول رایج استفاده شده در چارچوبهای اخالقی هوش مصنوعی

کمیسیون اروپا11 آی بی ام10مایکروسافت9 
سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی12 
سند مشورتخواهی دولت 

استرالیا

• انصاف
• شفافیت
• جامعیت

• اتکاپذیری
• ایمنی

• حریم شخصی و امنیت
• پاسخگویی

• همسویی ارزشی
• توضیح پذیری

• انصاف
• حقوق داده ای کاربر

• احترام به اختیار انسان
• جلوگیری از آسیب

• انصاف و قابلیت 
شفاف سازی

• رشد فراگیر
• توسعه پایدار و رفاه

• ارزشهای متمرکز بر انسان و 
انصاف

• شفافیت و توضیح پذیری
• نیرومندی

• پاسخگویی 
• امنیت و ایمنی

• آسیب نزدن
• رعایت انتظام بخشی و مقررات 

• محافظت از حریم شخصی
• شفافیت و توضیح پذیری

• اعتراض پذیری
• پاسخگویی

• تولید سود خالص
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حرفه ای و اصل بنیادین: صالحیت و مراقبت حرفه ای(.
اثر  نیز  حرفه  شهرت  حسن  بر  است  ممکن  منصفانه  اقدام   •

بگذارد )اصل بنیادین: رفتار حرفه ای(.
در حال حاضر در آیین، اصل بنیادین درســتکاری، با ملزم 
کردن حسابدار حرفه ای به روراست و صادق بودن و همچنین 
با توضیح اینکه ایــن اصل به تعامل منصفانه و صداقت داللت 
دارد، به مفهوم انصاف اشــاره می کنــد. اگرچه، بعضی ممکن 
اســت اینگونه دریابند که برای حســابدار حرفه ای هیچ الزامی 
مبنــی بر منصفانه اقدام کردن وجود ندارد. افزون بر این، هیچ 
رهنمودی در این باره وجود ندارد که این مفهوم در زمینه انجام 

فعالیتهای حرفه ای، به چه معناست.
پس از مشورت، کارگروه فناوری به این باور رسید که بهبود 
بیشتر در آیین به منظور دربرگرفتن مفهوم انصاف، به علل زیر، 

ضروری نیست:
• ممکن است بحث شود که در حال حاضر هم رعایت اصول 
اطمینان بخشی  مفهومی،  چارچوب  مناسب  کاربرد  و  بنیادین 
الزم مبنی بر اقداِم بر اساس انصاِف حسابدار حرفه ای را فراهم 

می کند.
پیشنهادی  آیین که در پیش نویس  پیشنهادی در  تغییرهای   •
نقش و طرز فکر مطرح شده، مانند فراگیری »داشتن یک ذهن 
در بخش 120،  جانبداری  درباره  راهنما  مطالب  و  پرسشگر« 
را کاهش خواهد  اقدام غیرمنصفانه حسابدار حرفه ای  ریسک 

داد.
تایید می کند که عبارت »انصاف«  فناوری همچنین  کارگروه   •
یک مفهوم ازپیش پذیرفته است که ممکن است توسعه یک 
دیدگاه جهانی درباره چگونگی به کارگیری این مفهوم را دشوار 

سازد.
شفافیت

درخواست  به  منجر  جامعه،  و  کسب وکار  در  دیجیتال  گذار 
بیشتر و انتظار عمومی برای شفافیت کسب وکارها و سازمانها 
در تعامل با مشتریان و دیگر ذینفعانشان شده است. با حجم 
زیاد داده های خصوصی افراد که به وسیله کسب وکارها، دولتها 
و دیگر سازمانها جمع اوری و استفاده می شود، انتظار عمومی 
و تقاضای بیشتری از این نهادها وجود دارد تا نشان دهند که 
سهامداران  می شود.  گذاشته  احترام  افراد  شخصی  به حریم 

نیز به میزان فزاینده ای از شرکتها درخواست می کنند که تعهد 
سود  ارایه  با  همراه  را  بنگاه  اجتماعی  به مسئولیتهای  خود 
که  می رود  انتظار  شرکتها  از  بنابراین،  دهند.  نشان  خالص 
درباره راهبردها و عملکرد خود در پرداختن به این مالحظات 
به منظور  باشند.  شفاف تر  محیطی،  و  اجتماعی  گسترده تر 
با  شدن  شفاف تر  برای  راه هایی  باید  سازمانها  اعتماد،  ایجاد 

ذینفعانشان پیدا کنند.
آیین اصــول اخالق حرفــه ای در حال حاضــر مقررات 
متعددی دارد که بدون استفاده مشخص از عبارت، شفافیت 
را ترویج می کند. نمونه ها شــامل الزام حسابداران حرفه ای 
و بنگاه ها به افشــای اطالعات مشــخص برای اشــخاص 
مربوط در شــرایط مشــخص اســت که در زیربخش 114 
برای اصل بنیادین رازداری توصیف شــده اســت. در اصل 
بنیادین صالحیت و مراقب حرفه ای، حسابدار حرفه ای باید 
اشخاص مشــخص مانند صاحبکاران و سازمانهای کارفرما 
را از محدودیتهــای ذاتــی خدمات یا فعالیتهای حســابدار 
حرفه ای آگاه کنــد )بنــد آر113/3 (R113.3) را ببینید(. 
افزون بر این، افشــای ماهیت تضــاد منافع در بخش 210 
)تضاد منافع( برای حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار 
و بخش 310 )تضاد منافع( برای حسابداران حرفه ای شاغل 
در خدمــات عمومی، همراه با افشــای اطالعات مربوط به 
حق الزحمه بــرای ارکان راهبری صاحبکار حسابرســی در 
بخــش 410 )حق الزحمــه(، نمونه هــای افــزوده از اقدام 
»شــفاف« اســت که طبق مقررات آیین، به وسیله حسابدار 

حرفه ای انجام می شوند.
با توجــه به اهمیت اعتماد و شــفافیت در عصر دیجیتال، 
کارگــروه فنــاوری بر این باور اســت که زبــان گویاتر درباره 
مســئولیت حســابدار حرفــه ای بــرای شــفاف بــودن در 
فعالیتهــای حرفه ای خــود، ممکن اســت در آیین ضروری 
باشــد. در این زمینه، کارگروه اشــاره می کند که هم خدمات 
غیراطمینان بخشــی و هــم پروژه هــای حق الزحمه هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران، 
بــه اهمیت شــفافیت از دیدگاه اســتقالل اســتناد می کنند. 
درنتیجه، ایــن پروژه ها پیش نویســهایی تهیــه کرده اند که 
بر آن اســاس، بنگاه ها بایــد اطالعات مربــوط به مقررات 
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خدمات غیراطمینان بخشــی و حق الزحمه تخصیص یافته به 
صاحبکاران حسابرســی را برای ارکان راهبری و عموم مردم 

افشا کنند.
سازگار با مفهوم شفافیت، بر اساس پیش نویسهای خدمات 
غیراطمینان بخشــی و حق الزحمــه، کارگروه فنــاوری به این 
دیدگاه شکل داده اســت که در زمانهای تغییر فناوری یا دیگر 
انواع تغییر و بی اطمینانی، حســابدار حرفه ای دارای مسئولیتی 
فراگیر مبنی بر شفاف بودن، با درنظر گرفتن شرایط به گونه ای 
مناســب، هنــگام انجــام فعالیتهــای حرفه ای اســت، و این 
مسئولیت باید به صورت برجســته تر در آیین به تصویر کشیده 
شــود. در تعیین شــرایط و سطح شفافیت مناســب، حسابدار 
حرفه ای باید قضاوت حرفه ای به کار ببندد. همچنین، شفافیت 
از رعایت اصول بنیادین پشــتیبانی می کند. شــفافیت در باب 
چگونگــی گرفتن تصمیمهــا، به کارگیری فرایندها، به دســت 
آمدن اطالعاتی که حســابدار حرفه ای بر آن اتکا کرده اســت، 
و برای حسابرسان، چگونگی اســتفاده از هوش مصنوعی در 
کار حسابرسی، نمونه هایی از شرایطی است که در آن می توان 
با شــفافیت به آثار احتمالی فناوری بر رفتار حرفه ای حسابدار 

حرفه ای پرداخت.
بر اســاس این مالحظات، کارگروه فناوری پیشنهاد می کند 
که هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفــه ای برای 
حســابداران، اضافه کردن مطالب کاربردی جدید به زیربخش 
113 برای توضیح مســئولیت حســابدار حرفه ای برای شفاف 
بودن را در نظر بگیرد، که در حال حاضر در آیین به روشنی بیان 
نشده است. برای انجام این کار، هیئت باید نسبت به شرایطی 
که بر گســتره شفافیت مناســب اثر می گذارد، آگاه باشد )برای 
مثال، در حسابرسی، نوع و زمان بندی رویه های حسابرسی، و 

در کسب وکار، اطالعات تجاری اختصاصی(.
کارگروه فناوری همچنین درنظر گرفت که مفهوم شــفافیت 
بــا قضاوت حرفه ای پیوند دارد، زیــرا هر دو عامل مهم فرایند 
تصمیم گیری هســتند. حسابدار حرفه ای باید بتواند نشان دهد 
که چگونه قضاوت حرفه ای را به کار بســته است و پشتوانه یک 
تصمیم به چه اندازه است. کارگروه باور دارد که سودمند خواهد 
بود اگر رابطه بین شفافیت و قضاوت حرفه ای به عنوان بخشی 

از مطالب غیر الزام آور، پررنگ شود.

پیشنهاد 3
استانداردهای  هیئت  که  می کند  پیشنهاد  فناوری  کارگروه 
کردن  اضافه  حسابداران،  برای  حرفه ای  اخالق  بین المللی 
مطالب کاربردی جدید به زیربخش 113 برای توضیح مسئولیت 
حسابدار حرفه ای برای شفاف بودن را در نظر بگیرد، که در حال 
حاضر در آیین به روشنی بیان نشده است. شرایطی که بر گستره 
شفافیت مناسب اثر می گذارند )برای مثال، در حسابرسی، نوع 
و زمان بندی رویه های حسابرسی، و در کسب وکار، اطالعات 

تجاری اختصاصی( باید در نظر گرفته شود.

توضیح پذیری

باید  حرفه ای  حسابدار  که  است  باور  این  بر  فناوری  کارگروه 
دارای دانش و مهارتهای الزم برای توضیح چگونگی گرفتن 
یک تصمیم یا فرایند تصمیم گیری باشد، به گونه ای که نسبت 
به  پشتوانه مستحکم آن تصمیم، اعتمادسازی کند. همزمان 
با پیچیده تر شدن الگوریتمهای ماشین در طی زمان و شروع 
به عمل کردن مشابه »جعبه سیاه«، اهمیت دارد که حسابداران 
حرفه ای راه هایی برای توضیح تصمیمهای خود، بدون نیاز به 

موشکافی الگوریتمها پیدا کنند.
کارگروه فناوری اشــاره می کند که اصل بنیادین صالحیت و 
مراقبت حرفه ای در زیربخش 113، حسابدار حرفه ای را ملزم 
می کند دانش و مهارتهای حرفه ای الزم را کســب و حفظ کند، 
که شــامل داشتن آگاهی و درک مســتمر نسبت به پیشرفتهای 
فنی، حرفــه ای و کســب وکاری مربوط می شــود. کارگروه بر 
این باور اســت که مطالــب در زیربخــش 113 به میزان کافی 
نیاز حســابدار حرفه ای به داشتن دانش و مهارتهای الزم برای 
توضیح تصمیمها را پوشــش می دهد و انجام این اصالحیه ها 

ضروری نیست.
پاسخگویی

کارگروه بر این باور است که انتظار عمومی وجود دارد، و درنتیجه 
برای حسابدار حرفه ای در جهت منافع عمومی خواهد بود اگر 
درباره تصمیمها، اقدام یا نتایجی که حسابدار حرفه ای نسبت 
به آنها مسئول است، پاسخگو باشد. پاسخگویی ورای متهم 
کردن شخص به هنگام خوب پیش نرفتن امور، و مجازات کسی 
است که خطا کرده است. همانطور که در گزارشی که به تازگی 
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توسط انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز13 با عنوان 
»فناوریهای جدید، اصول اخالقی و پاسخگویی« منتشر شد، 
محرک  به عنوان  پاسخگویی  صحیح  چارچوب  که  شد  تاکید 
اقدام مناسب در لحظه، برای پرهیز از خجالت و شرمندگی در 

آینده، عمل می کند.
همزمــان با پیچیده تر شــدن خروجی فعالیتهــای حرفه ای و 
یکپارچه تر شــدن خدمات، هم حســابداران حرفه ای شاغل در 
کسب وکار و هم حســابداران حرفه ای شاغل در بخش عمومی، 
به کار متخصصان فن و همچنین به بروندادهای حاصل از فناوری 
مانند سامانه های هوش مصنوعی، متکی تر می شوند. در حالیکه 
کارگزار هوشــمند در این نقطه هیچ مسئولیت قانونی، اخالقی یا 
معنوی ندارد، اتکا به کار تولید شــده توســط چنین کارگزاری، از 
بسیاری جهات با اتکا به کار یک کارگزار انسانی مانند یک کارمند 

رتبه پایینتر یا یک متخصص فن، تفاوتی ندارد.
با درنظر گرفتن پاسخگویی مناسب حسابدار حرفه ای هنگام 
عمل کردن در محیــط حرفه ای مبتنی بــر توانمندی فناوری، 
کارگروه فناوری به این دیدگاه رسیده است که حسابداران حرفه ای 
باید 1( تمایل داشته باشــند مسئولیت کار خود را بپذیرند، فارغ 
از این که آیا دیگر کارگزاران انســانی یا هوشمند به نتیجه گیریها 
و فرایندهــای تصمیم گیــری آنان کمک کرده اند یــا خیر، و 2( 
برای کســب اطمینــان از این که وظایف خود را به طور مناســب 
انجام داده اند، گامهای ضروری را بردارند. در دســتیابی به این 
دیــدگاه، کارگروه فناوری همچنین تصدیق می کند که در محیط 
کاری پیچیده امروز، که حســابداران حرفه ای بیشتر و بیشتر بر 
تصمیمهای گرفته شــده توسط ماشینها اتکا می کنند، مسئولیت 
باید با دیگر کارگزاران انســانی که ارتباط سببی با تصمیم دارند، 

به اشتراک گذاشته شود، مانند توسعه دهندگان فناوری.
بــا توجه به داشــتن تمایــل به پذیرش مســئولیت، کارگروه 
فنــاوری درنظــر می گیرد کــه این مفهــوم با اصــل بنیادین 
درســتکاری در زیربخش 111 به خوبی همســو است، از آنجا 
کــه این اصل، حســابدار حرفه ای را ملزم می کند روراســت و 
صادق باشــد. در این خصــوص، کارگروه فنــاوری همچنین 
مطالب جدید پیشــنهادی در پیش نویــس نقش و طرز فکر در 
زمینه داشــتن عزم به اقدام مناسب هنگام رویارویی با معضلها 
یا موقعیتهای مشکل را درنظر گرفته است. کارگروه فناوری بر 

این باور است که مادامی که تمایل به پذیرش مسئولیت به طور 
گسترده در مطالب جدید پیشنهادی در پیش نویس پوشش داده 
می شود، جا برای ارتقای احتمالی آیین برای تقویت این جنبه 

از پاسخگویی در آیین وجود دارد.
اصــل بنیادین صالحیت و مراقبت حرفه ای که در زیربخش 
113 آیین مشــخص شده، الزام حسابدار حرفه ای به برداشتن 
گامهای ضروری برای انجام مسئولیتهای خود، بندهای الف3 
 .(113.1 A3 to R113.3) 113/1 تا آر113/3 را ببینیــد
کارگروه فناوری بر این باور اســت که این بندها ممکن است در 
آینده تقویت شــوند، تا به شیوه ای روشن تر مفهوم پاسخگویی 
را با توجه به استفاده فزاینده از متخصصان مستقل و کارگزاران 

هوشمند، توضیح دهند.
کارگــروه فناوری مطالــب مربوط به اتکا بــه کار دیگران در 
 (R220.7 to 220.7 220/7 1بندهای آر 220/7 تــا الف
(A1 آیین و همچنین اصالحیه های پیشنهادی در بند 220/7 

در پیش نویس پیشــنهادی نقــش و طرز فکر را نیــز بازبینی 
کرده اســت. کارگــروه فناوری متوجه شــده اســت که هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران 
در تصویب اصالحیه های پیشــنهادی در بند 220/7، موافقت 
کرده اســت که ارجاع پیشــنهادی به اتکا به فناوری که توسط 
کارگروه نقش و طرز فکر پیشنهادشده را حذف کند، با این دلیل 
که کارگــروه فناوری دارای موقعیت بهتری برای درنظر گرفتن 
فراگیــری هرکدام از ارجاع ها در این دو بند اســت. با انعکاس 
موضــوع، هیئت باید گنجاندن مطالبی دربــاره اتکا به فناوری 
در بندهــای آر 220/7 و الــف1 220/7، به عنوان بخشــی از 

فعالیتهای پس از مرحله 1 اقدام فناوری را درنظر بگیرد.
کارگروه فناوری همچنیــن دریافت که هیچ بخش یا مطلب 
متناظــری درباره تهیه و ارایــه اطالعاتی که به طــور ویژه به  
موضوع اتکای حســابدار حرفــه ای به کار دیگــران در بخش 
3 آییــن بپــردازد، وجــود ندارد. بــا درنظر گرفتــن چگونگی 
به کارگیــری مقررات به کارگیــری در بندهای 200/4 )ب( و آر 
300/5 تــا الف1 300/5 در چنین موقعیتهایی، کارگروه نتیجه 
گرفت که هرگونه بازبینی مقررات به کارگیری می تواند در آینده 
به عنوان بخشی از بازبینی استقرار هیئت از آیین اصالح شده و 

بازسازی شده در آینده پرداخته شود.
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پیشنهاد 4
اخالق  بین المللی  استانداردهای  به هیئت  فناوری  کارگروه 
مفهوم  تقویت  که  می کند  پیشنهاد  حسابداران  برای  حرفه ای 

پاسخگویی را در آیین با موارد زیر درنظر بگیرد:
تمایل  درباره   111 زیربخش  در  جدید  مطالب  گنجاندن   •
نیازمند  موضوع  این  مسئولیت.  به پذیرش  حرفه ای  حسابدار 
این جنبه  در حال حاضر  آیا  که  است  نکته  این  گرفتن  درنظر 
در  جدید  پیشنهادی  مطالب  در  کافی  به میزان  پاسخگویی  از 
زیربخش 111 در پروژه نقش و طرز فکر هیئت پوشش داده 

شده است یا خیر.
• توضیح روشن تر مفهوم پاسخگویی در زیربخش 113 با توجه 
به استفاده فزاینده از متخصصین مستقل و کارگزاران هوشمند.
• گنجاندن ارجاع مناسب به فناوری در مقررات مربوط به اتکا 
باید  نیز  بیشتری  مالحظات   .220 بخش  در  دیگران  به کار 
درباره چگونگی پیشبرد این تغییرها به بهترین شکل، با توجه 

به پروژه نقش و طرز فکر هیئت انجام شود.
کارگــروه فنــاوری همچنیــن پیشــنهاد می کند کــه هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران، 
به عنوان بخشی از تعهد راهبردی خود به انجام بازبینی استقرار 
آیین تجدیدنظرشــده و بازسازی شــده، اثربخشــی »مقررات 
کاربردپذیــری« را که در بندهــای 200/4 )ب( و آر300/5 
 (200.4(b), R300.5 to 300.5 A1) 1تــا 300/5 الــف
 ،(220.d.) تعیین شده اســت، با در نظر گرفتن بخش 220 د

در نظر بگیرد.

حریم شخصی و رازداری

مفهوم حریم شخصی ارتباط نزدیکی با مفهوم رازداری دارد. در 
مورد اطالعات، حریم شخصی مربوط به حق قانونی یک فرد برای 
حفاظت، کنترل و دسترسی به اطالعات یا داده های شخصی وی 
است. در مقابل، رازداری به چگونگی حفاظت اطالعات شخصی 
یا دیگر اطالعاتی که باید محرمانه بمانند )مانند اطالعات دارای 

حساسیت تجاری( از دسترسی غیرمجاز، مربوط می شود.
کارگــروه فنــاوری با خبر اســت کــه هنگام درنظــر گرفتن 
چگونگی حفاظت از حریم شــخصی، بایــد توجه الزم به این 
نکته مبذول شــود که مالکیت اطالعات شخصی در هر حوزه 

گزارشگری چگونه دیده می شود. بعضی ذینفعان اشاره کردند 
که در حالی که بعضی حوزه های گزارشگری، مالکیت اطالعات 
خصوصــی را با اشــخاص می دانند، بقیه حوزه هــا اطالعات 

خصوصی را در مالکیت شرکتها یا ایالت می دانند.
در اقتصــاِد »اطالعاتی« امــروز که داده ها از طرف بســیاری 
می آینــد،  به حســاب  دارایــی  از  جدیــدی  شــکل  به عنــوان 
به اشــتراک گذاری و اســتفاده از مقادیر زیــاد داده های دیجیتال 
بــرای ایجــاد ارزش برای کســب وکارها، کارمندان، مشــتریان 
و صاحبــکاران، پذیرفته  شــده )و به نوعی مورد انتظار( اســت. 
فناوری همچنین اجازه داده است که داده ها تکثیر شده و آسانتر 
و سریعتر منتقل شــوند، که این امر منجر به مخاطره هایی برای 
یکپارچگی و امنیت داده می  شود. با جریان مجموعه های بزرگ 
داده که اغلب شامل اطالعات شخصی و دیگر اطالعات حساس 
هســتند، حفاظت از اطالعات محرمانه، تبدیل به یک مســئله 
درخورتوجه می شود که بنگاه ها و دیگر سازمانهایی که دسترسی 
به این مجموعه های داده دارند، باید این مسئله را درنظر بگیرند.
با رشد دسترس پذیری و استفاده از کالن داده، نیاز به توسعه 
و اســتقرار راهبری و چارچوبهای مناسب داده نیز وجود دارد، 
که در میان دیگر موارد، شــامل گرداوری، اســتفاده و افشای 
اطالعات شخصی و حساس، و همچنین تدابیر ایمن ساز علیه 
سواســتفاده باشــد. کارگروه از طریق ذینفعان شنیده است که 
حرفه، با توجه به نقش سنتی خود در پرداختن به داده های مالی 
و دیگر داده های حســاس، و نقشــی که در تدوین استانداردها 
دارد، دارای موقعیت مناســب برای کمک به گفتگو درباره نیاز 
به چارچوبهای راهبری اثربخش برای داده است. برای مثال، 
این مفاهیم در گزارش انجمن حسابداران حرفه ای رسمی 
کانادا14 با عنوان »مســیر پیش رو: تبدیــل دیدگاه ها به اقدام«، 
منعکس شــده اند. انجمن حســابداران حرفه ای رسمی کانادا 
بیان می کند که حرفه حســابداری دارای موقعیت مناسب برای 
استفاده از ویژگیهای مرکزی خود، ازجمله اعتماد و یکپارچگی 
و مســئولیت حرفه برای اقدام در جهت منافع عمومی است، تا 
راهبری موردنیاز برای داده و همچنین اطمینان بخشی فراهم 
کنــد، از این که تصمیمها بر مبنای ارزشــی کــه داده ها فراهم 
می آورند، گرفته می شــوند. بحث مطرح شــده در بخش 350 
)حضانت داراییها( مربوط به حضانت داراییها در زیربخش داده 
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به عنوان دارایی را نیز ببینید.
با مرور مطالب درباره اصل بنیادین رازداری که در زیربخش 
114 آیین تبیین شــده اســت، کارگروه فنــاوری به این دیدگاه 
رسیده است که این زیربخش باید در آینده بهبود یابد. کارگروه 
دریافت که در میان دیگر مســایل، موارد زیر ممکن است نیاز 
به مالحظه بیشــتر از طــرف هیئت اســتانداردهای بین المللی 

اخالق حرفه ای برای حسابداران داشته باشد:
• آیا زبان و واژگان باید به روز شود، تا ریسکهای جدید مانند 
استفاده از رسانه های اجتماعی، استفاده از ذخیره ابری و دیگر 
تغییرها در مفهوم رازداری را درنظر بگیرد. حین درنظر گرفتن 
بازبینی   ،114 زیربخش  برای  ممکن  مدرن سازی  چگونگی 
می تواند  نیز  کنونی  شخصی  حریم  قوانین  و  راهبری  اصول 

سودمند باشد.
• آیا مطالب باید کمتر تشریحی باشد و سپس در سطوح باالتر 

اصول خالصه شود تا از ریسک منسوخ شدن پرهیز شود.
و  داده  بر  نظارت  جنبه های  دیگر  باید   114 زیربخش  آیا   •
از »استفاده« و »افشا« پوشش دهد. دیگر  اطالعات را، فراتر 
مراحل نوعی چارچوب کنترل چرخه عمر مدیریت داده ازجمله 

جمع اوری، ذخیره سازی، انتقال، پردازش و امحا است.
»اطالعات  و  »اطالعات«  »داده«،  مانند  واژه هایی  آیا   •

محرمانه« باید تعریف شوند.
داشته  وجود  آیین  در  مقیاس پذیری  برای  مفهومی  باید  آیا   •
باشد، که به موجب آن، اقدامی که باید برای حفاظت اطالعات 
بستگی  اطالعات  حساسیت  به میزان  شوند،  انجام  محرمانه 
اطالعات  درباره  بیشتر  حساسیت  مثال  )برای  باشد  داشته 

مرتبط با سالمت، نژاد، زیست سنجی و باورهای مذهبی(.
• افزون بر مسئولیت مبنی بر افشا نکردن اطالعات محرمانه، 
اطالعاتی  چنین  حفاظت  تضمین  بر  مبنی  مسئولیتی  باید  آیا 
وجود  دستبرد  شکلهای  دیگر  یا  سایبری  حمله  مقابل  در 
پیشنهادی  هرگروه  که  است  باور  این  بر  کارگروه  باشد.  داشته 
جمع اوری  با  همراه  باید  رازداری،  بنیادین  اصل  تقویت  برای 
اطالعات درباره موضوع امنیت سایبری و جرایم سایبری باشد.

حفاظت  که  است  گسترده  کافی  به اندازه  مطالب  حالی که  در   •
از حق اشخاص برای حریم شخصی را در بر بگیرد، کارگروه 
آیین  اگر  باشد  مناسب  است  ممکن  که  گرفت  درنظر  فناوری 

به روشنی این مفهوم را به عنوان یاداور اهمیت برای حسابداران 
حرفه ای در بر بگیرد.

• آیا حسابداران حرفه ای باید مجاز، و به احتمال، تشویق شده یا 
ملزم باشند که اطالعات بیشتری افشا کنند، زیرا انتظار عمومی 
برای شفافیت در عصر دیجیتال همچنان در حال افزایش است.

پیشنهاد 5
استانداردهای  هیئت  که  می کند  پیشنهاد  فناوری  کارگروه 
تجدیدنظر  حسابداران،  برای  حرفه ای  اخالق  بین المللی 
استفاده  و  دسترس پذیری  به  توجه  با  را،   114 زیربخش  در 
داده های حساس،  دیگر  و  داده های شخصی  از  افزایش یافته 
نیاز به  تا به مسایل مربوط به حریم شخصی و  در نظر بگیرد، 

حفاظت فعال از اطالعات، توجه کافی مبذول شود.

پانوشتها:
1- International Code of Ethics for Professional Accoun-
tants (the Code)
2- Technology Working Group (TWG)
3- Proposed Revisions to the Code to Promote the Role 
and Mindset Expected of Professional Accountants (Role 
and Mindset ED)
4- International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA)
5- Artificial Intelligence (AI)
6- Deep Machine Learning
7- Big Data
8- Automation Bias
9- Microsoft
10- IBM
11- European Commission (EC)
12- Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD)
13- The Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales (ICAEW)
14- Chartered Professional Accountants of Canada (CPA 
Canada)
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