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سرمقاله

حدود یک ســال و اندی پیش ،یکی از همدانشگیان

این بحث یک نکتهی ظریف وجود دارد .این که ،اساساً

و آن روزها به سنت برقرار در دانشکدههای حسابداری

بــا توســعه و تکوین فنــاوری "هــوش مصنوعی"

قدیمی که دانشجوی یکی از گرایشهای مدیریت بود،

و مدیریت هر از گاهی بین ما (دانشجویان حسابداری)

پیشرفت
فناور ی ها
و دگرگونی
حرفۀ ما

و آنان (دانشجویان مدیریت) رجزخوانیهای شوخی
و جدی دربارهی اهمیت و ارزش بیشتر رشــتهمان

روزمره و تکرارشــونده که از الگوریتمهای ســادهای

رد و بدل میشــد ،فِرســتهای (پُســتی) را در یکی

رجزخوانیهای دوران دانشجویی ،آمیخته به شوخی

دور وقت و انرژی زیادی را از حســابداران میگرفت،

از گروههــای تلگرامی فرســتاد و به ســیاق همان
و جدی ،ما حســابداران را خطاب قرار داد که ببینید

طبق مطالعات انجامشــده تا بیست سال آینده شما
حسابداران با پیشرفت فناوریها بیکار میشوید!

دفتر کل ،و دفاتر معین که در گذشــتهای نه چندان
امــروزه با نرمافزارهای حســابداری در لحظهای پس

از ثبت هر ســند حســابداری به طور خودکار انجام

میشود .یا محاسبهی هزینهی استهالک و استهالک

انباشــتهی داراییها که زمانی جــزو پرزحمتترین

همــان روز ،یادداشــتی را با عنــوان "چرتکه نماد

کارهای حســابداران در مقاطع گزارشــگری مالی به

آن دوست عزیز و دیگر دوستان عرض کردم ،مسئلهی

و بدون این که حتی حســابداران به انجام شدنشان

حسابداری نیست" در کانال تلگرامم نوشتم ،و خدمت

شــمار میآمد ،امروزه به کمک نرمافزارهای رایانهای

اصلی درک نادرســت و عامیانه از مشــاغل متنوع و
عمدتاً پیچیده و هوشــمندی است که حسابداران بر

ایدهی تهیهی رایانــهای صورتهای مالی تلفیقی که

گمان میشــود همهی حســابداران در سازمانهای

عمل پوشــاند ،امروزه به تنها گزینهی ممکن و عملی

و تحریــر دفاتر روزنامه و کل با خودنویس هســتند!

از صدها و حتی هزاران شــرکت فرعی در اقصی نقاط

عهده دارند .بر پایهی این تصور نادرســت و عامیانه،

و هنوز هــم هنگام این دفترنویســیها دلهرهی این
را دارنــد که فنجان چای در ده متری میز کارشــان

گذاشته نشــود که مبادا همهی آبرویشان با واژگون
شــدن آن روی دفاتر قانونی  -کــه در حکم ناموس

حسابداران قدیمی بود  -به باد برود!

فــن میدانند که امروزه مشــاغل مورد تصدی
اهل
ّ
حسابداران طیف گستردهای از مشاغل عمدتاً پیچیده

فکر هم بکنند در کسری از ثانیه انجام میشود .حتی

زمانی تصور میشد به دشــواری بتوان آن را جامهی

برای گزارشگری مالی ابرگروههای چندملیتی متشکل
جهان تبدیل شده است.

با این حال ،مشاغل نیازمند تحلیل ،قضاوت حرفهای ،و
تصمیمگیری "هوشمند" را صرفاً پس از بلوغ و تکامل
فناوری "هوش مصنوعی" میتوان از انسانها گرفت و

به رایانهها سپرد .بنابراین ،تا دورانی که فناوری هوش
مصنوعی به آن درجه از بلوغ و تکامل نرســیده باشد

که بتواند جایگزین مطمئنی بــرای تحلیل ،قضاوت

و هوشــمند را در بر میگیرد .از قضا ،مدتها اســت

حرفهای ،و تصمیمگیری "هوشــمند" انسانی باشد،

دفترداری ســ ّنتی  -خیلی پیشگامتر از سایر مشاغل

حرفهی حسابداری ،از جمله ،حسابداری و گزارشگری

که بســیاری از جنبههای روزمره و تکرارشــوندهی

 "رایانهای" شــدهاند .همین موجب شده است کهحسابداران سرتاسر جهان بتوانند فکر و انرژی خود را

بهجای انجام کارهای ساده و تکرارشونده صرف ارائهی
خدمات پیچیــده و ارزشآفرینتر کنند .اساســاً به

همین دلیل است که در همان کشورهای توسعهیافته
تقاضا برای خدمات متنوع و ارزشآفرین حسابداران

بهطور روزافزون در حال افزایش است.

البته همان طور که در آن یادداشت هم اشاره کردم ،در

2

( )Artificial Intelligenceمتفاوت است .کارهای

پیروی میکنند را به راحتــی میتوان رایانهای کرد.
مث ً
ال ،انتقال ســندهای حســابداری به دفتر روزنامه،

محل خدمت خود مشغول ثبت سندهای حسابداری

محسن قاسمی

مقولهی "رایانهای کردن" (")Computerization

حسابداران متخصص که در مشاغل متنوع و هوشمند
مالی ،حسابرسی و خدمات اطمینانبخشی ،حسابداری
مدیریــت ،حســابداری دادگاهی ،بازرســی تقلب ،و

زمینههای مشــاورهای متنوع اشتغال دارند ،با تهدید

شــغلی چندان بااهمیتی مواجه نخواهند شد .اگر هم
در آیندهی دور یــا نزدیک چنین تکاملی در فناوری

هوش مصنوعی حاصل شود ،نه فقط حسابداران ،بلکه
همهی متخصصان شاغل در مشاغل هوشمند ،مث ً
ال،
پزشکان ،مهندسان ،وکیالن ،هنرمندان ،و دیگران ،با

چالشی اساسی روبرو خواهند شد.
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در هر صورت ،آن چه امروز برای ما مسلم است ،این واقعیت انکارناپذیر است که

پیشرفت خیرهکننده و روزافزون فناوریها زودتر از آن که فکرش را بکنیم فضای
حرفهی ما را در همهی مشاغل تخصصی و همهی جوانب آنها دگرگون خواهد کرد.

پارهای از این دگرگونی در نتیجهی دگرگونی فضای کسبوکار و حتی دگرگونی
سبک زندگی انسانها در سرتاسر جهان به وقوع خواهد پیوست؛ و پارهای دیگر

از آن ،در نتیجهی توسعهی ابزارهای در خدمت حرفهی بزرگ حسابداری محقق

خواهد شــد .پدیدههایی همچون توســعهی "اینترنت" ،کــه امروز 12 ،مارس

 21( 2019اســفند  ،)1397سیسالگی آن را در سرتاسر جهان جشن گرفتند؛

یا توسعهی فناوری "اینترنت همراه" و "اینترنت اشیاء" که چهار گوشهی جهان
را حقیقاً به شکل یک دهکد ه درآورده است؛ یا توسعهی "شبکههای اجتماعی"

ثبت کتاب جدید

کتاب های انجمن

کتاب های اعضاء

کتاب های دیگران

که امروزه ضریب نفوذ خیرهکنندهای در بین همهی انسانهای جهان پیدا کرده،
و عن قریب است که زندگی مجازی آدمها از زندگی واقعی آنان پیشی بگیرد؛ یا

توسعهی "خدمات اشتراکگذاری ویدئو" و "خدمات اشتراکگذاری پادکست"

که ایدهی ناممکن "هر انســان ،مالک یک (یا چند) رادیو و تلویزیون شخصی"
را کامال ممکن ســاخته ،و انقالبی را در رسانههای گروهی پدید آورده است؛ یا

ظهور و گســترش یکبارهی "ارزهای دیجیتــال" که به نوعی همهی نهادهای

ضابطهگذار و اســتانداردگذار بینالمللی و محلی را غافلگیر کرده است ،ولی دیر

یا زود همگان ناچار به پذیرش رســمی آنها خواهند بود؛ یا ظهور و گســترش

"بالکچین"،
یکبــارهی پایگاه دادگان مبتنی بر زنجیرهی بلوکی ،موســوم به
ِ

که انقالبی را در زمینههای مختلف از جمله ،در حســابداری و گزارشگری مالی،

حسابرسی و خدمات اطمینانبخشــی ،کنترل داخلی ،و پیشگیری از تقلب و
مفاسد مالی ،پدید آورده اســت؛ یا ظهور و گسترش یکبارهی "استارتآپها"
و "فینتکها" که فضای کســبوکار را در عرصههای گوناگون بهک ّلی دگرگون

کردهاند؛ یا حتی فناوریهایی از جمله "رایانههای کوانتومی" که فقط عنوان آنها

را شنیدهایم ولی در سالهای آینده منشاء دگرگونیهای ژرفتری در زمینههای
گوناگون خواهند بود؛ همه و همه یک پیام کام ً
ال مســلم را برای ما حسابداران
دارند ،و آن این که ،پیشرفت فناوریها حرفهی ما را هم دگرگون خواهند کرد.

بنابراین ،همان طور که فدراسیون بینالمللی حسابداران (آیفک) و برگزارکنندگان

بیستمین کنگرهی جهانی حسابداران (آبان  ،1397سیدنی) درونمایهی مباحث
گوناگون مطرحشده در کنگره را عمدتاً متمرکز بر این موضوعات نوظهور کرده

بودند ، ۱ما حسابداران ایرانی هم ضرورتاً باید بیشتر به این مباحث توجه کنیم
تا در آیندهی نزدیک در برابر این دگرگونیها غافلگیر نشویم.

پینوشت:

 - ۱برای اطالع بیشتر به "گزارش بیســتمین کنگرهی جهانی حســابداران

(ســیدنی ،")2018 ،سعید جمشیدیفرد ،مجلهی حســابدار ،شمارهی  320و

 ،321آذر و دی  ،1397صص  ،4-8یا ویدئوی "گزارش سعید جمشیدیفرد از

بیستمین کنگره جهانی حسابداران ( ،2018سیدنی)" در کانال رسمی انجمن

حسابداران خبرهی ایران در آپارات به نشانی www.aparat.com/v/l8aJP
مراجعه کنید.
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