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مالی  گزارشگری  تامين  زنجيره  سراسر  در  فنی  تغييرات 
 (ICT) ارتباطات1  و  اطالعات  فناوری  مهارتهای  بر 
که حسابداران حرفه ای برای ایفای نقش خود به آنها نياز 

دارند، اثر می گذارد. 
توانایی تحول گرابودن2 فناوری اطالعات و ارتباطات 
از ســویی و افزایش ســرعت تغيير ازجمله در سامانه های 
هوشمند، داده کاوی و تحليل پيشگویانه برای بهره برداری 
از کالن داده  از سوی دیگر، جنبه های عملياتی و تفسيری 

نقش حسابداران را تغيير خواهد داد. 
این مقاله بر برخی از چالشــها، ازجمله امنيت سایبری، 
سامانه های منسوخ شده حسابداری، تغيير نقش حرفه ای 

و پویایی شغلی ناشی از تغييرات فناوری می پردازد.

امنیت سایبری 
با وجود تمام پيشرفتهای فناوری حاضر، دنيای کسب وکار 
بيش از هر زمان دیگری در معرض تهدیدهای سایبری 
شمشير  همانند  اتوماسيون  و  فناوری  ظهور  دارد.  قرار 
بيشتر  سایبری  به خطرات  منجر  که  است  دولبه ای 

 .(Bullock, 2017) می شود
محيط واقعی کسب وکاری که در آنجا فعاليت کاری انجام 
می شــود باید ایمن باشد.کســب وکارها باید اطمينان پيدا 
کنند که سامانه آنها و داده های کارفرما از حمالت سایبری 
در امان هستند. امنيت داده ها یکی از رایجترین نگرانيها 

برای کســب وکارهایی است که در حال گذار به پيشرفتهای 
فناوری مانند پردازش ابری هستند. اگر داده ها مربوط به 
اطالعات محرمانه باشــند، احتمال ازدســت رفتن داده ها 
می تواند به ویژه برای موسسه حسابداری بسيار فاجعه اميز 

 .(Gibbs, 2014) باشد
حرفه حســابداری باید نقش مهمی در راهبری فناوری 
اطالعات ایفــا کند تا داده هــا مصون بماننــد و اطمينان 
حاصل شود که سامانه متناسب با ارزشهای بنگاه طراحی 

.(Pan and Seow, 2016) شده باشد

سامانه های حسابداری منسوخ شده
بسياری از حسابداران هنوز از سامانه های سنتی که 20 تا 30 
سال گذشته توسعه یافته اند استفاده می کنند که هزینه بر و 
ناکارامد هستند (Braine, 2016). این حسابداران، تمایلی 
خطر  درمعرض  را  آنها  زیرا  ندارند،  رویه  این  تغيير  برای 
ازدست دادن مشتریان خود در برابر رقبایی قرار می دهد که 
 .(Braine, 2016) پيشرفتهای فناوری جدید را پذیرفته اند
پذیرش پيشرفتهای فناوری برای موفقيت کسب  وکار بسيار 

 .(Colquhoun, 2015) اهميت دارد
کســب  وکارها ازجمله حرفه حســابداری باید یک ذره بين 
دیجيتالی در همه بخشهای کسب  وکار ازجمله رویدادهای در 
حال انجام، مدیریت رایانامه ها، نظارت بر رسانه اجتماعی و 
سامانه های مدیریت داخلی ازجمله دفترداری، صورتحساب 

توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: 

موضوعهایی برای حرفه حسابداری موضوعهایی برای حرفه حسابداری 

ترجمه: زهرا نوری   
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 .(Colquhoun, 2011) و پردازش نقدی اعمال کنند
ساده سازی فرایندهای مشــتریان مانند اظهارنامه مالياتی، 
صورتحسابهای پرداخت و مدیریت معامالت روزمره از طریق 
فنــاوری، به بنگاه این امکان را می دهــد که روی فعاليتهای با 
ارزش افزوده بيشــتر برای صاحبکاران و مشــتریان تمرکز کند 

 . (Riddell, 2016)

نقش در حال تغییر حسابدار و تحرک شغلی

برای  را  جالبی  فرصتهای  فناوری  ظهور  این که  وجود  با 
صدر  در  حسابداری  همچنان  است،  کرده  ایجاد  حسابداران 
در  بيشتر  که  دارد  قرار  کسب وکارهایی  از  بسياری  فهرست 
معرض خطر پيشرفتهای فناوری هستند. نظرسنجی موسسه 
پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) احتمال خطر ماشينی شدن 
حسابداری در 20 سال آینده را 97/5 درصد ارزیابی کرده است 
به طور  دفترداری  امور  بيشتر  انجام   .(Masterman, 2015)

شغل  ازدست دادن  به  منجر  درخورتوجهی  به ميزان  خودکار، 
خواهد شد. 

نقش حســابداران در عصــر دیجيتال نيــز به دنبال افزایش 
پذیرش فناوری، به طور اساســی تغيير می کند. همراه با رشــد 

اهميت مهارتهای رفتــاری مانند اعمال قضــاوت حرفه ای و 
اســتفاده از هوش هیجانی3، این مســئله موجب چالشــهای 

جدیدی برای تمام حرفه حسابداری خواهد شد.
خدماتی که حســابداران ارائه می دهند، باید گســترش یابد 
تا خدماتی از جمله حســابداری دادگاهــی، تحليل کالن داده، 
پــردازش ابــری بــرای کمــک به صاحبــکاران، مشــاوره و 
مشــورتخواهی کســب وکار را نيز دربر بگيــرد. تخصص یک 
حســابدار خوب، در این دوره همراه با تغييرات سریع، به جای 
این که برای کارفرمای خود هزینه بر باشــد، ارزشمندتر خواهد 

 .(Riddell, 2016) بود
تحرک مسئله مهم دیگری است که حسابداران در عصر دیجيتال 
با آن روبه رو هســتند. از آن جا کــه ارتباطات دیجيتالی جدید به این 
معنی اســت که هم اکنون دفتر کار مجازی واقعيت دارد، حسابداران 
 .(Riddell, 2016) به طــور فزاینــده ای متحــرک خواهنــد بــود
پژوهشــگران (Susskind and Susskind, 2015) پيش بينــی 
کرده اند که "مشاغل بســيار کمی برای زندگی وجود خواهد داشت، 
امنيت کمتر خواهد بود و قدرت پيش بينی هم بسيار کم خواهد بود."
آنهــا ادعا می کننــد که تاکيد بــر توانایی یادگيری، توســعه 
و ســازگاری فــوری با نقشــهای جدیــد و وظایــف برآمده از 
پيشــرفتهای فناوری خواهد بود. ضرورت دارد که حسابداران 
حرفه ای، برای داشــتن دانش تخصصی مرتبط و ارزشــمند، 
با مشــکالت مقابلــه و از یادگيری و توســعه مهارتهای جدید 

متناسب با تکامل فناوری استقبال کنند.

پانوشتها:
1- Information  and Communication Technology
2- Disruptive Potential
3- Emotional Intelligence
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