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فصل یک
مسایل و مشکالتی که حسابرسی با آن مواجه است را توضیح دهید ؟-1
:پاسخ 

چه انتظاراتی ازحسابرس وجود دارد؟
چگونه به این انتظارات جامه عمل می پوشاند؟حسابرس 

اطالعاتی مربوط است ) یکی از ویژگیهاي کیفی اطالعات مالی(با توجه به استفاده کنندگان چه اطالعاتی مربوط است؟-1
که برتصمیم گیري ما اثربگذارد اما شناخت کافی درباره ماهیت اینگونه تصمیمها وجود ندارد

معیار مشخصی براي تعیین این ویژگی وجود ندارد)) : اعتمادقابلیت ((ویژگی-2
یا به ماهیت اقتصادي آن ) مطابق بودن با استانداردها (آیا حسابرس باید به شکل قانونی گزارشگري بیشتر توجه کند -3
)آنگونه که در ویژگی هاي کیفی اطالعات اشاره شده است (
زارش آن تا کجاست؟   در صورت برخورد  آن را به چه کسی گزارش دامنه مسئولیت حسابرس در کشف تقلب و گ-4

کند؟  
.انتظار عمومی حسابرس را مسئول می داند اما حرفه حسابرسی مسئولیت کامل حسابرس را تکذیب می کند

اگر واحد مورد حسابرسی در وضعیت مالی نامناسب باشد آیا حسابرس وظیفه بررسی و گزارش دارد؟  از حسابرس -5
انتظارمی رود تداوم فعالیت واحد را ارزیابی کند که این کار می تواند نتایج مالی و اقتصادي نا مطلوبی براي آن واحد بجاي 

.گذارد 
یعنی چه؟ چگونه آن را حفظ کند ؟  دستیابی به استقالل همواره مشکل بوده )) استقالل حسابرس ((در رفتار حسابرس -6

.است 
چه کسانی مسئول است ؟  با توجه به دعاوي مختلف حقوقی ذي نفعان مختلف هنوز کامال مشخص حسابرس در برابر -7

.نیست 
با توجه به بزرگی واحد و محدودیت زمانی حسابرس مجبوراست نمونه گیري کند و ریسک در نمونه گیري وجود -8

داردچطور این ریسک را تعیین می کنند؟
باشد یا کوتاه و مختصر ؟آیا گزارش حسابرسی باید تفصیلی -9

آیا حسابرسی جامع امکانپذیر است ؟ اگر هست معیارها و شکل گزارشگري مورد پذیرش عموم چیست ؟ - 10
آیا حسابرس افزون بر گواهی نمودن کیفیت اطالعات مالی نقش اجتماعی دیگري دارد؟متاسفانه به خاطر دعاوي حقوقی - 11

فته است علیه حسابرسان ، حسابرسی توسعه نیا
آیا باید مراقب سایر مسائل مربوط به منافع سایر ذي نفعان خارج از سازمان بود یا خیر؟

آیا ضعف هاي کنترل داخلی به مدیران گزارش شود یا به مجمع عمومی و تمام ذي نفعان؟- 12
آیا مدل ریسک حسابرسی ایستا است ؟- 13

گانه آیا ریسک فراگیر که بر هر دو مورد موثر است قابل شناسایی آیا با برآورد ریسک هاي ذاتی و کنترل به طور جدا
است؟



نقش حسابرسی در مورد گزارشگري الکترونیک با توجه به گسترش اطالعات و ارتباطات چگونه است ؟- 14
اي حرفه ایست  براي یافتن مبانی تئوري باید به این مشکالت فکر کرد و درباره آنها اندیشید بیان مشکالت یادآوري نگرانی ه

وباید به رفع این مشکالت بپردازیم براي حل مشکالت باید به اصول و مبانی مشخصی دست یابیم،این از طریق تالش فلسفی 
است 

نگرش فلسفی چیست و در حسابرسی چه کاربردي دارد ؟-2
: پاسخ 

به معنی دانایی ))  سوفیا((معنی دوست داشتن و به ))  فیلو((از نظر واژه شناسی از دو کلمه یونانی  )) فیلوسوفیا((فلسفه یا 
.یعنی خاستگاه فلسفه عشق و دوست داشتن است و مقصد آن دانش و معرفت است .تشکیل شده است 

کسی که دوستدار دانایی است : فیلسوف 
: تعریف فلسفه از نظر یک دانش 

 کوشش براي رسیدن به روشنایی از طریق جدل: افالطون
 شناخت مطلق وجود (بر علت هاي نخستین علم : ارسطو(
 کوشش براي شناخت معرفت و تعاریف دیگر: کانت

مثال فیزیک درباره تحوالت ماده و انرژي است حال اگر خود فیزیک را مطالعه ))   علم شناسی ((فلسفه هاي کاربردي یعنی 
فلسفه علم فیزیک بوجود می آید   یعنی فلسفه ) ...چگونگی پیدایش و رشد علم فیزیک ،ارزش  علم فیزیک و(و تحلیل کنیم 

فیزیک یک نوع شناخت که درباره چرایی و ماهیت علم فیزیک تحقیق و بررسی می کند یعنی فیزیک و فلسفه فیزیک دو 
) فلسفه یاورعلم (دانش در طول یکدیگرند

و نگرش کلی دارد و همه چیز را یک علم به جستجوي معرفت به قضایاي محسوس است و فلسفه به دنبال معرفت غایی است
در نظر می گیرد به عبارتی فلسفه کوششی است در جهت یافتن پیوستگی در تمام قلمرو اندیشه و تجربه فلسفه )) کل((

اندوختن دانش نیست نوعی نگرش در مورد دانش است 
جزء دارد 4نگرش فلسفی 

بینش-4بصیرت - 3وسعت نظر -2درك کلی  -1
: درك کلی 

، )) فرم((، )) ذهن((، )) محتوا((یعنی بجاي اجزاء جداگانه درك کلی همه اجزاء با هم یعنی فیلسوف مفاهیم جامع از قبیل 
، )) شواهد((یعنی باید در زمینه علمی خود بدنبال مفاهیم کلی باشیم ومفاهیمی مثل . را در نظر می گیرد... و))  هویت((
.رادر نظر بگیریم ... و )) افشاء مناسب((،)) استقالل((،))مراقبت حرفهاي((

:وسعت نظر
فیلسوف هر موضوع را در دورنماي وسیع در نظر می گیرد وقضاوت میکند  یعنی باید موضوعات خاص  را کنار گذاشته و 

از هرموضوع در پرتو اهمیت و پیامد آن در نظر گرفته شود نه .  فراتر از مسائل شخصی و حقوق فردي به موضوع بنگریم
منظر چند دیدگاه محدود



:بصیرت 
فیلسوف در جستجوي افشاي فرضیات بدیهی است فرضیه هایی که زیر بناي دیدگاه ما از زندگی . بر عمق تحقیق تاکید دارد 

حسابرسی باید به فکر بیان فرضیات بدیهی باشد و بعد ماهیت آنها ،نقاط ضعف و مفاهیم مربوطه را کشف .  و جهان است 
.رسی کند تا به توسعه واقعی دست یابدکند و بر

:بینش 
براي بررسی مشکالت باید بینش الزم را داشت   یعنی پیش بینی و بیان راه حل هاي فعالیت هاي کنونی و آتی و نگاه به 

گذشته
:روش فلسفه 

نیست و سعی می کند هر زمینه تحقیقی روش تحقیق خاص خود را دارد و فلسفه از این قاعده جدا نیست  روش فلسفه سطحی
مشکل مورد نظررا درك کند    

.فیلسوفان سواالت را جایی می بینند که ما حقایق را در آنجا می بینیم 
.استفاده می شود) ارزشی-اخالقی(و)تحلیلی(در بیان تئوري حسابرسی دو روش 

ارزشی  در حسابرسی را توضیح دهید ؟-تحلیلی ، اخالقی -کاربرد روشهاي فلسفی -3
: پاسخ 

.فیلسوف تحلیلی می پرسد از کجا می دانید؟ منظور شما چیست ؟ موضوع هایی که اغلب ثابت شده اند تحلیل و انتقاد میکنند
:ارزشی -روش اخالقی

ارزشی عالقه مند ارزش اخالقی اند  اهداف مطلوب زندگی انسان را نشان می دهند و در جستجوي پاسخ -فیلسوفان اخالقی
ند مانند زندگی خوب براي انسان چیست ؟سواالتی هست

.ارزشی استفاده می کند- حسابرسی با توجه به ماهیت آن در جاهایی از روش تحلیلی ودر جاهایی از روش اخالقی
ارزشی نشان می دهد فلسفه مفاهیم اجتماعی دارد و صرفا یک فرآیند ذهنی نیست فلسفه موجب همسانی -کاربرد روش اخالقی

ي می شود ونه تنها براي افراد حرفه اي اطالعات الزم را فراهم می سازد بلکه آنها را به کار حرفه اي مطلوب عملکرد حرفه ا
.تشویق می کند و اهداف آنها را مشخص می سازد

به نظر شما حسابرسی جز رشته هاي حسابداري است یا به عنوان یک رشته علمی می باشد توضیح دهید ؟-4
.در مورد حسابرسی باشناخت ماهیت خود حسابرسی آغاز می شود شناخت فلسفه اي:پاسخ 

...حسابرسی چیست ؟ رابطه آن با علوم دیگر چیست؟ از چه رشته هایی ایده می گیرد؟ مقصد آن کجاست؟ و 
. ماهیت آنها فرق می کند. محسوب نمودن حسابرسی به عنوان شاخه اي از حسابداري نادرست است

کاهش انبوه اطالعات به اطالعات قابل .(زیه و تحلیل ،اندازه گیري و گزارش داده هاي مالی است حسابداري شناسایی ،تج
)کنترل و درك 

مثل رابطه یک نویسنده و یک .  حسابرسی بررسی فرایند حسابداري است یعنی حسابداري موضوع بررسی حسابرسی است 
)      نحوه عمل،روش و ابزارکارمتفاوت(ویراستار 



ع حسابداري و حسابرسی مکمل یکدیگرند نه شاخه اي از یکدیگردرواق
.داده هاي مالی گزارش حقایقی مبهم است براي تایید آن به تکنیک وبرهان نیاز داریم

برهان جزئی از دانش منطق است
.منطق یعنی چگونه ما حقایق ،نتایج و برداشت ها را معتبر یا غیر معتبر تشخیص دهیم 

نیاز دارد اما با این حال ... منطق دارد و به سایر رشته ها مانند اقتصاد ، ریاضیات، ارتباطات ،اخالق و حسابرسی ریشه در
.خودش هویتی مستقل دارد و توسعه یک فلسفه  صحیح در مورد حسابرسی نیاز است 

.فلسفه  حسابرسی ساختاري منطقی از فرضیات بدیهی ، مفاهیم،روش ها و رویه ها دارد
رتیب بیان تئوري حسابرسی از منظر فلسفی ، نوعی بررسی عقلی دقیق استبدین ت

.بنابر این حسابرسی ارزش این را دارد که رشته علمی نامیده شود

فصل دوم 
تفاوت هاي بین روش شناسی علمی و روش شناسی حسابرسی را توضیح دهید ؟-1
: پاسخ 

حسابرس در اغلب موارد با چیزي کمتر از بهترین شواهد . الزم می باشداولین تفاوت مربوط به شواهد و ویزگی هاي شواهد 
در حالی که یک دانشمند تا زمانی که شواهد قطعی در اختیار نداشته باشد قانع نمی . ممکن و مربوط به بک مسئله قانع می شود

.شود
محدودیت رو به رو می باشند و این محیط حسابرسی که شامل زمان ، همکاران و مسئولیت ها می باشد که اکثرموارد با 

.فسمت از محیط حسابرسی تاثیر زیادي بر اعتبار نهایی حسابرس دارد
یک حسابرس عالوه بر قضاوت ممکن قضاوت دیگري نیز درباره اینکه شواهد طوري هستند که با توجه به وظیفه حرفه اي 

.وي بتواند در مورد صورت هاي مالی به نتیجه اي معتبر دست یابد
.یک حسابرس به ندرت می تواند از تمام روش هاي ممکن براي یک مسئله یا مشکل استفاده کند

:به منظور ایمنی در برابر تمایالت زیان بخش حسابرسی همانند دانشمندان رشته هاي تجربی 
.بداند وقتی شواهدي را می پذیري چه کاري را انجام میدهد و چه ریسکی را پذیرفته است-1
)صرفه جویی در زمان حسابرسی یا بهاي تمام شده .(او باید دالیلی را که به این نتیجه رسانده است بررسی کند-2
.در پذیرش نتایجی که از این شواهد به دست می آیند محتاط باشد-3

.دومین تفاوت مربوط به آزمایش هاي کنترل شده می باشد
بسیار مهم می باشدزمان بندي کار حسابرسی -
.ابهام هاي زیادي بر کارند تا بر قضاوت حسابرس تاثیر گذارند-
.یک نفر وظیفه اصلی در مورد گزارش نهایی را بر عهده دارد که ممکن است اشتباهاتی رخ دهد-

ر و استدالل بر بنیاد هاي آنها می باشد به سومین تفاوت این است که در حسابرسی فرضیات بدیهی و بدیهیات اساسی که اعتبا
.خوبی بیان نمی شوند



را توضیح دهید ؟)قضاوتی ( روش شناسی تضادهاي ارزشی -2
:پاسخ 

این مساله تحت تاثیر . در حسابرسی همانند علوم اجتماعی چندین مسئله دارد که مستلزم قضاوت هاي ارزش گذاري است
.تجربه و دانش حسابرسی است

حرفه نیز تالش براي تعریف اهداف و مسئولیت هاي مربوط به جامعه ، مسائل مربوط به قضاوت ارزشی به چشم می در این
.خورد

شناخت مسئله-1
.بیان مسئله-2
.تدوین راه حل هاي مختلف-3
.ارزیابی راه حل هاي ممکن-4
با توجه به تجارب گذشته در رابطه با مسائل مشابه-
.با در نظر گرفتن راه حل هاي ممکن-
.با در نظر گرفتن سازگاري راه حل ها با اهداف جامعه-

.بر اساس اتکا به حافظه و ابتکار انجام می شود
.از دانش خود براي ابداع راه حل هاي ممکن استفاده می کند

.عرف کمک شایانی به او می کند
.تجربه و دانش حرفه اي

.که حسابرسان در روش شناسی قضاوت گذاري از آنها استفاده کندعواملی هستند 
تجربه زیاد، حافظه ادراکی ، قوه تخیل کنترل شده و درك صحیحی از عملکردها و مسئولیت هاي این حرفه در انجام قضاوت 

.صحیح ارزشمند هستند
براي قضاوت در مسائل ارزشیابی .گیردقضاوت در مسائل واقعی توسط کارورزي که داراي مهارت بیشتري باشد انجام می 

نیازمند مهارت هاي بیشتري است با تاریخچه شرکت آشنا باشد ، درك واقعی از حرفه خود داشته باشد و عوامل محیطی موثر 
. در ارائه قضاوت را در نظر بگیرد

د بلکه ایده آل هاي نیز ممکن عالوه بر اینکه ممکن است قضاوت ها تحت تاثیر اهداف و ایده آل هاي حرفه اي قرار گیرن
.است تحت تاثیر قضاوت هاي مهم قرار گیرند

فصل چهارم 
شک ، تردید رسیدگی و حسابرسی را تشریح نموده مثالهایی در این مورد بنویسید ؟-1
تردید و ابهام با رسیدگی, ارتباط بین شک:پاسخ 

ابهام و رسیدگی در یک شکل مثلث مانند از روابط انسانی، بین طرفهاي درگیر و پدیده ي مورد نظر، قرار شک، تردید،
که ) اشخاصی(شک و تردید ایجاد شده و شخص ) آنها(که در او) افرادي(اولین ضلع این ملث، بیانگر رابطه ي بین فرد. دارند



در رابطه با حالت، کیفیت و یا وضعیت پدیده اي که ) افرادي(ردبدین معنا که ف. این شک و تردید را بوجود آورده است
راس سوم این مثلث از روابط انسانی، . دیگري مسئولیت آن را بر عهده دارند، دچار ابهام شده است) اشخاص(شخص
اره ي اول، انتخاب می شود تا یک عقیده و یا نظر کارشناسانه و عینی درب) افراد(است که از سوي فرد) اشخاصی(شخص

این اظهار نظر پس از ارزیابی الزم در خصوص پدیده ي مورد شک و تردید، . موضوع مورد شک، تردید و ابهام، ارائه نماید
.ارائه می شود

سوم به خاطر تمایلی است که شخص اول براي روشن شدن وضعیت مورد ) اشخاص(فلسفه ي وجودي نیاز به اظهار نظر شخص
.ارشناسانه به او این امکان را می دهد که یک تصمیم منطقی و مطمئن اتخاذ نمایداین نظر ک. تردید خود دارد

در مواردي شخص سوم، اقدام به ارزیابی از پدیده اي که مورد شک و تردید است، می کند و شخص اول قبل از اینکه 
رزیابی فقط به قصد کاهش و یا برطرف بنابراین، ا. تصمیمی بگیرد و یا به کاري اقدام کند، به اظهار نظر او توجه می نماید

شرایط مناسب براي اتخاذ یک تصمیم کردن شک، تردید و ابهام هاي موجود صورت نمی گیرد، بلکه هدف غایی آن ایجاد
. منطقی در برخورد با دیگران و انجام یک اقدام درخور و بایسته است

رسیدگی و حسابرسی
:را می توان نوع عام حسابرسی دانست که به هدف ایجاد همبستگی بینرسیدگی 

موضوع و یا موضوع هاي مورد شک، تردید و ابهام)1
و یک معیار قابل قبول که به کمک آن بتوان در مورد اعتبار موضوع و یا موضوعهاي مورد نظر، قضاوت کرد، می )2

.باشد
بین موضوع و یا موضوعها و معیار انتخاب شده بیشتر باشد، احتمال برطرف شدن و یا هر چه درجه ي همبستگی یا توافق . 2

کاهش شک، تردید و ابهام درباره ي موضوع و یا موضوعهاي مورد نظر، بیشتر می شود و بالطبع ابهام دباره ي آن موضوع یا 
.موضوعها کاهش می یابد

هایش، چیزي است که به طور کلی ماهیت فرایند رسیدگی و بویژه نیاز بشر به برطرف کردن یا کاهش شک، تردید و ابهام
این نیاز همچنین تعیین کننده ي نقشهاي اجتماعی، اقتصادي و روانی است که انتظار میرود . کار حسابرسی را شکل میدهد

.فرایند ارزیابی یا حسابرسی را در اجتماع ایجاد کند
شک، تردید و ابهام هاي موجود صورت نمی گیرد، بلکه هدف غایی آن رزیابی فقط به قصد کاهش و یا برطرف کردن ا

.شرایط مناسب براي اتخاذ یک تصمیم منطقی در برخورد با دیگران و انجام یک اقدام درخور و بایسته استایجاد
و آرامش در نقش اصلی رسیدگی در فعالیت بشري، کنترل و قانونمند کردن کارها است که با تاکید خاص بر ایجاد ثبات 

.فرد انجام می شود و منظور از ثبات و آرامش، کاهش شک، تردید و ابهام هاي افراد نسبت به یک مساله و یا پدیده است
در همه ي آنها . هر مثالی که براي تشریح نیاز بشر به رسیدگی مطرح می شود، ویژگی هاي یک کار حسابرسی دیده می شود

فرد یا افرادي وجود دارند که مسئول ارزیابی و گزارش درباره . شکوك و مبهم استموضوعی وجود دارد که وضعیت آن م
.ي این وضعیت به افرادي هستند که نسبت به آن شک و تردید دارند

اصطالح حسابرسی معموال براي فعالیتهایی بکار می رود که آشکارا ماهیت حسابرسی دارند، بدین معنا که یک حسابرس 
.م کار، دعوت می کنندمستقل را براي انجا



حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک جهت جمع آوري و ارزیابی بی طرفانه ي شواهد درباره ي ادعاهاي مربوط به « 
فعالیتها و رویدادهاي اقتصادي، به منظور تعیین درجه ي انطباق این ادعاها به معیارهاي از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به 

.»فعافراد ذي ن
در مورد ) مدیران(به عبارت دیگر، حسابرسی صورتهاي مالی را می توان به عنوان هزینه ي اقتصادي ارائه ي رفتار وکیل 

. به وي تفسیر کردفعالیت محول شده 
موکل و نمایندگی مدیر به –یک تفسیر دیگر از حسابرسی به عنوان نماینده ي اقتصادي، این است که به رابطه ي وکیل

رواج این درستی و صداقت و دادن آزادي عمل معقول . ان فردي که بر اساس درستی و صداقت عمل می کند، توجه کنیمعنو
براي ) نظیر حسابرس(به وکیل، هزینه هایی را به موکل تحمیل می کند که ممکن است کمتر از استفاده از یک نماینده 

بارت دیگر، حسابرس نماینده اي است که مسئول ارزیابی کارهاي به ع. باشد) مدیریت(ارزیابی و ارائه ي عملکرد وکیل 
. نمایندگان دیگر، در جهت کاهش هزینه هاي موکل براي ترویج صداقت وکیل می باشد

فصل پنجم 
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی را توضیح دهید ؟-1
:پاسخ 

امور انسانی به طور کلی عملکرد اقتصادي به طور اخص، یاري به عبارت دیگر، رسیدگی و حسابرسی به پاسخ گویی و کنترل 
:می رساند

پاسخ گو نمودن افراد یا سازمان هاي جامعه در مورد اعمالشان از طریق فرایند رسیدگی یا حسابرسی توسط شخص ثالث، نوعی 
.مکانیزم کنترل اجتماعی است

با مسئولیت پذیري و پاسخگویی رابطه قوي دارد و این امر براي پیام عمده در هر یک از موارد این است که رسیدگی و تایید 
.تأمین راحتی و ثبات در امور انسانی انجام می شود

بنابراین ، رسیدگی، تایید و گزارش باعث آرامش خاطر می شود مبنی بر این که تصمیم ها و اعمال بر اساس شرایط و ویژگی 
.مسئولیت پذیري و پاسخ گویی در جامعه افزایش می یابدهاي ناشناخته، اتخاذ نشده اند و در نتیجه 

نقش خاص حسابرسی را توضیح دهید ؟-2
: پاسخ 

در مورد نقش خاص اجتماعی حسابرسی، می توان چنین گفت که اطالعات گزارش شده در مورد ایفاي وظیفه مباشرت مدیر، 
.باشدداراي ماهیت مالی است و پاسخ گویی مدیران به مالکان سازمان می 

کاالي «این گواهی نه تنها براي ارائه به سهامداران، که معموالً مخاطب آن ها هستند، بلکه براي جامعه به عنوان یک 
.ارائه می شود»عمومی

با توجه به کیفیت پیش بینی شده از اطالعات در دسترس عموم، ارائه اطالعات موجب اطمینان و آرامش جامعه می شود و در 
.، نقش اجتماعی، این اطالعات را براي پاسخ گویی سازمان هاي موجود در جامعه، مستحکم می کندانجام این کار



هاي مختلف یعنی مکانیزم. نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را همچنین باید در ساختار گسترده تر حاکمیت شرکتی گنجاند
آنها هم به صورت درون سازمانی هم به صورت هاي سهامی و مدیریت سازمانی و نهادي که براي هدایت و کنترل شرکت

.برون سازمانی وجود دارد
حاکمیت شرکتی

.حاکمیت شرکتی یک جنبۀ اصلی و پویاي تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدي رو به افزایش است
عموالً براي هدایت به معناي هدایت کردن گرفته شده که مGvbernareاولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکت، از واژة التین 

روش هاي متعددي براي . یک کشتی به کار می رود و داللت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل
تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها تا تعاریف جامع و در 

ورشکستگی شرکت . در قبال گروه کثیري از سهامداران، افراد ي ذي نفعان، متغیر هستندبرگیرنده پاسخ گویی شرکت ها 
.هاي بزرگ ناشی از سیستم هاي ضعیف حاکمیت شرکتی بود

.مطالعۀ حاکمیت شرکتی، مطالعۀ مکانیزم هاي سرمایه گذاري در شرکت ها است

چارچوب نظري حاکمیت شرکتی را تشریح نمایید ؟-3
: پاسخ 

در دیدگاه هاي محدود، . هاي محدود در یک سو و دیدگاه هاي گسترده در سوي دیگر طیف قرار می گیرنددیدگاه 
این یک الگوي قدیمی است که در قالب تئوري نمایندگی . شودحاکمیت شرکتی به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود می

بکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ها درآن سوي طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک ش. بیان می شود
کارکنان، مشتریان، فروشندگان، : ، بلکه بین یک شرکت وعدة زیادي از ذي نفعان از جمله)سهامداران( و مالکان آن ها 

.دیده می شود» تئوري ذي نفعان«چنین دیدگاهی در قالب . وجود دراند... دارندگان اوراق قرضه و 
شرکتیچار چوب نظري حاکمیت 

.چند چارچوب نظري متفاوت براي توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است
در صورتی که تئوري هزینه معامالت ناشی از اقتصاد و . به عنوان مثال، تئوري نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادي است 

گرچه . باشدد موضوع حاکمیت شرکتی، میتئوري سازمانی است و تئوري ذي نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مور
چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می –تفاوت هاي چشمگیري بین چارچوب هاي نظري مختلف وجود دارد 

.گیرنداما داراي وجوه مشترك مشخصی هستند

دهید و تفاوتهاي آنها را وري نمایندگی ، تئوري هزینه معامالت ، تئوري ذینفعان را در حاکمیت شرکتی توضیحتئ-4
بنویسید ؟

:پاسخ 
تئوري نمایندگی

یکی از فرضیات اصلی تئوري نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند مدیران ترجیح دهند منافع خود، 
.مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهامدارن ندارند



این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل . واژگان تئوري نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شوددر
.مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد

یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوري نمایندگی، این است که تایید کارهاي کارگزاران براي کارگمار بسیار مشکل و 
.ه استپرهزین

توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها هاي مستقیم که از طریق آنها سهاداران میبه طور مختصر، برخی از روش
:کمک کنند به شرح ذیل است

حق راي سهمداران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.

 از راه کارها است گر چه به اصاله و بهبود حاکمیت شرکتی، قرار دادهاي فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی
.مناسبت خود را از دست می دهند

واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه . یک راه کار نهایی، راه حل خروج است
ام خود، کاهش شدید قیمت سهام می شود و در پی آن سهامداران بیشتري نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سه

.را موجب خواهند شددر نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود

تئوري هزینه معامالت
در این تئوري شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادي عمومی غیر شخصی، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با 

سنتی تمام کارگزاران اقتصادي را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در اقتصاد . دیدگاه ها و اهداف مختلف است
برعکس، اقتصاد هزینه معامالت، رفتار انسان را به نحو واقع بینانه تر در نظر می گیرد در این الگو، مدیران و . نظر می گیرد

.دیگر کارگزاران اقتصادي، منطق محدود را به کار می برند
این تئوري فرض می کند که مدیران همچون افراد . معامالت، همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازداقتصاد هزینه 

.نتیجه فرض منطق محدود و فرصت طلبی این است که شرکت ها باید. دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند
افزایش منافع شخصی تعریف شده است فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزار در به کارگیري تمام روش هاي موجود براي

.
در نتیجه، این عملکرد نیاز به . چنین رفتار فرصت طلبانه اي می تواند نتایج نامطلوبی براي شرکت و سهامداران به بار آورد

.کنترل دارد
تئوري هزینۀ معامالت در برابر تئوري نمایندگی

کند که افراد تئوري هزینۀ معامالت فرض می. بندي متفاوت استهاي اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه یکی از تفاوت
. اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوري نمایندگی، خطر اخالقی و هزینه هاي نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد

معامالت، مدیران تئوري نمایندگی، فرض می کند مدیران به دنبال عایدي هاي متفرقه هستند، در صورتی که در تئوري هزینه
تفاوت دیگر این است که واحد بررسی تحلیل در تئوري . معامالت خود را به صورت فرصت طلبانه اي ترتیب می دهند

با این همه، هر . نمایندگی، کارگزار فردي است، در صورتی که در تئوري هزینۀ معامالت، واحد بررسی تحلیل، معامله است
چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جاي : دپردازندو تئوري به یک مشکل می

منافع شخصی خود دنبال کند؟



تئوري ذي نفعان
اساس تئوري ذي نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به 

.هاي بسیار بیشتري از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشندجز سهامدارن، به بخش 
در واقع هر ذي نفع، بخش از سلسله قرار دادهاي صریح و ضمنی را نشان می . عموم را می توان ذي نفع شرکتی در نظر گفت

.دهد که یک شرکت را تشکیل می دهد 
این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به یک انگیزه براي تشویق به ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از 

شود که شرکت ها باید به صورتی اخالقی عمل کند و فرض می» اخالقیات ناب«صورتی اخالقی عمل کند در این دیدگاه 
.منافع تمام ذي نفعان را در نظر بگیرند

:ی پیروي گرددتئوري نمایندگی در صورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخالق
 اجتناب از لطمه زدن به دیگران
 احترام به آراي دیگران
 اجتناب از دروغگویی
ها پذیرش توافق
.کند که در ساختار این چهار اصل اخالقی گنجانده شوددر صورتی صدق می» کارگزار«و » کارگمار«مدل 

تئوري ذي نفعان در برابر تئوري نمایندگی
.هاي بین این دو تئوري پی بردتوان به شباهتتر میلکن با بررسی دقیق. سازدتئوري را سازش ناپذیر میدر نگاه اول این دو 

-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوري نمایندگی بیان می–کارگزار و روابط کارگمار –بین گروه کلی روابط ذي نفع 

باشند که کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می–کارگزار و روابط کارگمار –روابط روابط ذي نفع . شود
.هدف آن سازگاري بین منافع مختلف است

شود، در حالی که پذیرش دیدگاه دیگر، به پذیرش دیدگاه تئوري نمایندگی به تبیین تئوري بر اساس نفع شخصی منجر می
.گرددتبیین تئوري بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می

قتصادي در حسابرسی را بنویسید ؟نقش ا-5
:پاسخ 

دهد که اگر پیامدهاي اقتصادي تضادهاي بالقوه در روابط این استدالل اقتصادي براي توجیه نیاز به حسابرسی، نشان می
هاي حسابرسی باشد به نفع هر فرد است که از حسابرسی بیشتر از هزینه) مانند سرمایه گذاري در یک سازمان(قراردادي 

.استفاده کند
و به طور غیر مستقیم (اي براي مالکان توان به صورت نمایندهنقش اقتصادي اساسی حسابرس در یک بازار تحت نظارت را می

تصور کرد که در آن یک منبع اطالعاتی از یک سازمان خصوصی و درباره آن وجود دارد و اگر توسط یک ) براي دیگران
.سی، تحت نظارت نباشد، امکان لطمه و زیان اقتصادي براي مصرف کننده وجود داردفرایند کنترل کیفیت مانند حسابر

نقش روانشناسی رسیدگی در حسابرسی را بنویسید ؟-6



پاسخ 
:باشنداي مرتبط به هم میفرایند رسیدگی و تأیید به طور کلی و حبارسی به طور خاص داراي سه نقش متفاوت و تا اندازه

 هایی که با شک، ایجاد ثبات الزم در روابط اجتماعی با دادن اطمینان و آرامش به افراد و سازماناولین نقش مربوط به
.اندتردید و عدم اطمینان مواجه

گیري عقالیی فردي و سازمانی با پیامد اقتصادي استنقش دوم، بهینه نمودن تصمیم.

 نقش مربوط به یک نقش با اهمیت . ها استسازماننقش سوم، در جهت منافع شخصی و اجتماعی و اقتصادي افراد و
یعنی قابلیت تأثیر فرایند رسیدگی، تایید و حسابرسی در آرامش . ماهیت روانی رسیدگی، تأیید و حسابرسی است

.روان افراد تشکیل دهنده ساختار سازمانی

هاي حسابرسی در گزارش» ارائه منصفانه«ن اي چوتوان در رابطه با کاربرد خاص واژة کیفی تعریف نشدهاین استدالل را می
.توسعه داد

نقش روانی فرایند رسیدگی و تایید و حسابرسی را بنویسید ؟-7
:پاسخ 

توضیح او بدین . دهدارائه می) و به طور ضمنی حسابرسی(هایی در این ارتباط دربارة نقش حسابداري استدالل» گامبلینگ«
.جادویی در جامعه دارد و کاربرد آن در جامعه تشریفات و اقتصادي استصورت است که حسابداري یک نقش 

خواهند، یک واقعیت مطلق نیست، بلکه به توافق رسیدن در مورد شرح و توضیح آنچه که افراد از حسابداري می» گامبلینگ«
.رویدادهاي اقتصادي است

گزارش دهنده و مدیر آن نباشد، یعنی ش اعتبار سازمانحسابداري ممکن است چیزي جز اظهار احترام براي افزای: گامبلینگ
.باشدهاي اقتصادي معرف ثروت مییک بازنمایی از ثروت نمادین که شامل قدرت و اختیار و جنبه

هاي مالی و اطالعات حسابداري مندرج در توان به افراد برون سازمانی، اطمینان خاطر داد که صورتفقط با انجام حسابرسی می
.دهنده و مدیر آن در موقعیت مطلوب و مناسبی قرار دارندشرکت گزارشآن، 

هاي مالی قابل اعتماد و توصیف کننده کند، واقعیتی از صورتحسابرس در تهیۀ گزارش حسابرسی از سمبولیسم استفاده می
.آوردبازار فراهم میکند و نظم اجتماعی را با وارد کردن چنین اعتمادي به فرایند رویدادهاي اقتصادي ایجاد می

آورداي دیگر ناآرامی به ارمغان میاي آرامش خاطر و براي عدهگویی مدیران براي عدهبه عنوان یک جزء مهم از مقولۀ پاسخ
نقش بیمه سیاسی حسابرسی را بنویسید ؟-8
:پاسخ 

.استبعد دیگري که از خدمات حسابرسی در جوامع پیشرو در حسابرسی مطرح است، بیمۀ سیاسی 
هایی چون انرون و ورلدکام در آمریکا، حسابرسان مستقل، سپر ي اخیر و فروپاشی شرکتها، حتی در اوایل سدهدر طول سال

.اندها و ورشکستگی ها براي دولت بودهبالیی در برابر مشکالت ناشی از فروپاشی
ها منافع سیاسی به همراه شود و براي آنمیاشارة انگشت اتهام به سوي حسابرسان مستقل موجب بیمۀ سیاسی دولت مردان

شوند و ها متمرکز میگذاران زیان دیده در بازار به اعتبار حسابرسان مستقل و مقولۀ قصور احتمالی آندارد و تک تک سرمایه
.دهندها را در مقابل حسابرسان مستقل قرار میآن



فصل ششم 
توضیح دهید ؟حسابرسی و ارزش و ابعاد اطالعاتی حسابرسی را-1

:پاسخ
حسابرسی و ارزش افزوده 

-Added(حسابرسی براي صورتهاي مالی گزارش شده، ارزش افزوده  Value ( فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی قابلیت
براي . ، بین هویت گزارشگر و افراد برون سازمانی دارد)Accountability( افزودن ارزش را به نقش کلی پاسخ گویی 

با مقایسه غیر مستقیم بررسی دست نوشته هاي کتاب فلسفه حسابرسی حاوي نقطه نظراتی در باره آن حاصل می شود : ل مثا
. که می تواند توسط نویسنده براي بهبود کیفیت آن مورد استفاده قرار گیرد 

ابعاد اطالعات حسابرسی 
درباره کیفیت اطالعات مالی است که بوسیله آن، اطالعات آنچه گزارش حسابرس فراهم می کند یک اظهار نظر کارشناسانه 

این فرآیند توسط کمیته مفاهیم بنیادي حسابرسی انجمن حسابداري . اضافی، براي دریافت کننده گزارش ها فراهم می کند
: توصیف شده است ) شهادت دهی(به عنوان گواهی)A.A.A(امریکا

است بر اساس شواهد متقاعد کننده توسط یک شخص ) قضاوت(هار نظریک گزاره ابالغی از اظ) شهادت دهی(گواهی «
قانونی ذیصالح مستقل، در باره درجه انطباق اطالعات حسابداري ابالغ شده توسط یک سازمان، با معیارهاي تعیین شده از تمام 

. »جنبه هاي با اهمیت است
و این اطالعاتی . دن ماهیت و حدي از اطمینان دوباره مسئولیت حسابرسان عبارت است از منتقل کر: فلینت اظهار می دارد

دارند و آن را به افرادي که دسترسی مستقیم به داده هاي مربوطه ندارند و یا دانش خاصی از فن حسابرسی ”است افراد قبال
. ندارند منتقل می کنند
. ر صورتهاي مالی، فراتر می رود تعهد گزارشدهی حسابرس براي فراهم آوردن اطالعات مندرج د: توصیه مونر و شرف 

حسابرسان مسئولیت ارائه منصفانه اظهار نظر حسابرسی خودشان را درباره این صورتهاي مالی دارند، بویژه استفاده کنندگان 
. صورتهاي مالی که قراراست روي دامنه رسیدگی یا ماهیت اظهار نظر، راهنمایی یا گمراه شوند

حسابرس با توجه به کنترل هاي داخلی شرکت و نیز با توجه به کنترل هاي اجتماعی وسیع گزارش : می گوید) show(شاو 
پیام هاي ابالغ شده توسط حسابرس به عنوان ابزار فراهم سازي اطالعات با قابلیت اثر . تري، از وظایف شرکت، معنی دار است

ی حسابرسان به عنوان کنترل صریح کیفیت به طور کل. گذاري بر تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی عمل کند 
.اطالعاتی، در جامعه به طور عام و در سطح شرکت به طور خاص عمل می کنند

ضیح دهید ؟فیت اطالعات حسابرسی را تواهداف حسابرسی و معیارهاي کی-2
:پاسخ 

:هدف کلی حسابرسی شرکت را می توان به صورت زیر بیان کرد 
:در زمینه نیاز به 

) corporate Governance( حاکمیت شرکتی -1
پاسخ گویی مدیریتی -2



رسیدگی و گزارش کردن -3
درباره کیفیت صورتهاي مالی شرکت ها درجهت منافع افراد و سازمانها به طریقی دور از این شرکت ها اما با حقوق معقول 

بر حسب سه عامل تفسیر می » دور اما با حقوق معقول دسترسی« ارت عب.دسترسی به اطالعات منظور شده در گزارش ها
که به صورت فیزیکی ) نیاز براي پاسخ گویی است(اولین عامل عبارت است از استفاده کنندگان بالقوه صورتهاي مالی : شود

رت نیاز براي پاسخ پس در این صو(یا به شکل ذهنی از ارزیابی شخصی کیفیت محتواي اطالعاتی گزارش ها جلوگیري شده 
) . گوئی است

دومین عامل مربوط است به یک تضاد منافع قابل شناسایی اما بالقوه بین تولید کنندگان مدیریتی گزارشها و استفاده کنندگان 
وضعیت نمایندگی از سقوط (بالقوه آنها که براي استفاده کننده یک نیاز اطالعاتی ایجاد می کند که تضاد را روشن کند 

) .قی بالقوهاخال
اقتصادي ، اتکاي آنها براي پیامدهايآیا عامل تفکیک و تضاد منافع براي ترغیب استفاده کننده: سومین عامل این است که

) .هزینه منفعتموید یک رابطه( به صورتهاي مالی وقتی آنها کیفیت نامناسبی دارند کافی هستند 
:توان به صورت زیر بیان کردبنابراین هدف خاص تر حسابرسی شرکت را می 

:است ازدر زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی مدیریتی، نگرانی اولیه حسابرس عبارت 
درباره مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورتهاي مالی از جانب افراد و سازمانهایی که حقوق معقولی از ) شهادت دهی(گواهی

هنگام استفاده به وجود چنین خصلت هایی با توجه به چنین صورتهاي مالی ار می روددسترسی به آن اطالعات دارند و انتظ
:از این هدف چند استدالل حاصل می شود . اتکا نمایند

.حسابرس از جانب افرادي که به کیفیت صورتهاي مالی اتکا می کنند، کار می کند-1
:این کیفیت در دو بخش تعریف می شود -2

ابالغ می شوند ؟به اینکه آیا پیام هاي مالی مناسب استفاده کننده، در صورتهاي مالی بخش اول مربوط 
بخش دوم این است که آیا این پیام ها معتبرانه تولید می شوند؟ اگر حسابرس می خواهد این هدف را رضایتمندانه •

ارائه « حاکمیت تعریف نشده براي گزارش کردن دربارهاین امر به . تامین کند، هر دو بخش را باید به نحو معقول پاسخ دهد
). در مقررات تعریف نشده” که صراحطا(مربوط می شود ) Present Fairly(» منصفانه

معیارهاي کیفیت اطالعات و حسابرسی 
س شرکت تعیین این که آیا صورتهاي مالی با استانداردها کیفیت مطابقت دارد یا نه حاکی از آن است که وظیفه حسابر

AFCPA(الزام امریکا : براي مثال. گزارش کردن درباره یکنواختی یا رعایت گزارشدهی با معیارهاي عملیاتی ذکر شده است

حسابرس را ملزم ) APC( براي حسابرسی مبنی بر گزارش درباره مطابقت با اصول پذیرفته حسابداري و استاندارد انگلیس ) 
در نتیجه یک عامل مهم در انجام وظیفه . ی و افشاي رویه هاي حسابداري قانع شودمی کندکه درباره مناسبت یکنواخت

.حسابرسی مشخص کردن آنچه که معیار تلقی می شود مانند اصول پذیرفته شده حسابداري و رویه هاي مناسب می باشد



فصل هفتم 
ماهیت فرضیات بدیهی در حسابرسی را تشریح نمایید ؟-1
: پاسخ 

:بدیهیماهیت فرضیات
-2براي توسعۀ هر زمینه علمی ضروري اند -1:معموالً فالسفه و علماي منطق پنج ویژگی براي فرضیات بدیهی قائلند 

در پرتو پیشرفت علم -5مبانی ایجاد یک ساختار تئوري هستند - 4مبنایی براي استنتاج می باشند-3مستقیماًقابلیت تأیید ندارند 
.ارنددر معرض پرسش و تردید قرار د

از این عبارت »نقطۀ آغاز هر علمی ،تعدادي فرضیات بدیهی است که نیازي به اثبات آنها نیست «:می گوید» ارسطو«
. یک نقطۀ آغازین نمی توان شروع کرد استدالل را بدون داشتن. کوتاه می توان دالیل وجود فرضیات بدیهی را تشخیص داد

وجود داشته باشند ، مهم این است که این فرضیات بدیهی. تشکیل می دهند فرضیات بدیهی سنگ زیر بناي هر تئوري را
که باید بدون سؤالی آنها را خواه حقیقت داشته باشند وخواه نه ، درحقیقت ، این فرضیات بدیهی نوعی از قضایا هستند

علیرغم اینکه مستقیماًقابلیت تأیید ندارند،اما نتایج حاصل از آنها را می توان مورد آزمون قرار فرضیات بدیهی. پذیرفت 
اشکالی که وجود دارد این است که آنچه که اغلب اوقات در . دارنددادوچنین تأییدي داللت بر حقیقت خود فرضیات بدیهی

.زمان دیگري کامالً فاقد اعتبار باشدیک برهه از زمان بی چون وچرا معتبر می باشد ،می تواند در 
باید ویژگیهاي ذیل را داشته باشند تا هم براي ایجاد و هم توسعه معتقد است که فرضیات بدیهی»چارلز وست چرچمن«

:ساختار تئوري مفید باشند
ن دوام نمی آورد ،تئوریهاي باید با یکدیگر سازگار باشند،ساختار تهیه شده بر اساس پایه اي لرزان چندافرضیات بدیهی-1

.متضاد،نمی توانند با دنیاي واقع مطابقت داشته باشندایجاد شده بر اساس فرضیات بدیهی
.هر علم باید براي اثبات وحمایت تئوریهاي آن کافی باشدفرضیات بدیهی-2

ذکور نشان می دهد که بنایی که بر ویژگیهاي م. چارچوبی براي توسعه و آزمون تئوري می باشندبنابراین فرضیات بدیهی
استدالل کنیم،می اگر بصورت قیاسی با استفاده از فرضیات بدیهی)موتزو شرف(روي شن ساخته می شود ،دوامی ندارد 

نتیجه گیریهاي انجام شده را توانیم علّت تمام نتیجه گیریها را نیز در آنها بیابیم و براساس تطابق آنها با فرضیات بدیهی
.ازماییمبی

همساز و کافی باشند اگر فرضیات بدیهی. قالبی براي تئوري و آزمون آن فراهم می کنندبدین ترتیب ، فرضیات بدیهی
نتیجه . واگر نتیجه گیریهاي ناشی از آنها از قواعد منطق و استدالل پیروي کنندنتایج باید بدون تناقض و مطلوب باشند 

در نهایت باید . زمینه یابی کرد،یا آنها ناسازگار ند ،یا هیچ اعتباري ندارند رضیات بدیهیگیریهایی را که نمی توان در ف
معتبر و مناسب ممکن است بعداً مورد تردید و پرسش قرار گیرند و مشخص شود که فاقد که فرضیات بدیهیتأییدکرد
. اعتبارند 

لهاي خود تأیید می کنند که ما باید بطور مداوم و پیوسته علما و منطق شناسان در حمایت از فرضیات بدیهی، در استدال
قبل از پرداختن به فرضیات . را بررسی کرده و در یابیم که در پرتو شواهد نوین داراي اعتبارند یا خیر فرضیات بدیهی



نتقال موضوع سودمند در احسابرسی اشاره به دو مثال در دو زمینه علمی هندسۀ اقلیدسی و حسابداري ،ممکن استبدیهی
باشند

یادم نمی رود در دورة دبستان وقتی که خانم امیر عالیی معلم فرهیختۀ ما در مورد هندسۀ اقلیدسی و فرضیات بدیهی آن ،یعنی 
اثر گچ بر تخته ،اثر «:صحبت می کرد ،گچ را به طرف تخته سیاه پرتاب می کرد و نقطه را این گونه توصیف نمود » نقطه«

کوتاه ترین «:و باپذیرش نقطه به عنوان فرض بدیهی ادامه داد» .اغذ ،شکلی که نه طول دارد ،نه عرض ، نه ارتفاع مداد بر ک
»...واز برخورد چهار خط مساوي ،مربع وخط راست می باشد و از برخورد سه خط مثلثفاصلۀ بین دو نقطه

وشالودة تئوري تمام اشکال هندسه با این فرض تبیین بله ،با فرض بدیهی نقطه ،علم هندسه اقلیدسی شروع شد وپایه 
.گردید،هرچند که این فرض بدیهی ممکن است مورد پرسش وتردید صاحب نظران ریاضی قرار گیرد

به دانشگاه با آن آشنا شدید ، ) 1(حسابداري که در درس اصول حسابداري در علم حسابداري هم یکی از فرضیات بدیهی
:فرضیه ذیل بود 

)پول به عنوان واحد اندازه گیري(» .رویداد هاي مالی را می توان بر اساس مقادیر پولی به صورت معنی داري بیان کرد«
حسابداري است، خواه بصورت تئوري و خواه بصورت علمی بدون پذیرش چنین فرض بدیهی ،نقطۀ شروع هرکاراین

این فرض است که هیچ فرد مبتدي هرگز آن را مورد تردید و . داشت وجود نخواهد... فرضی، هیچ رویداد مالی ، هیچ ثبتی و
این فرض بدیهی . سوال قرار نمی دهد لکن در مواردي می تواند مورد تردید و پرسش صاحب نظران حسابداري واقع شود 
در شرایط . ه شویم مبنایی براي استدالل هاي قیاس در حسابداري است البته در مواردي ممکن است با بی اعتباري آن مواج

پس این فرض بدیهی در پیشرفت . فوق تورمی وتغییرات سریع در ارزش پول ، ممکن است این فرض بدیهی دچار چالش شود
.تئوري حسابداري تأثیر دارد 

فرضیات بدیهی نه تنها روش تئوري براي درك و شناخت پایه و اساس دانش حسابداري است ، بلکه راهی براي اندیشیدن 
این فرضیات این امکان را براي حسابرسان فراهم می کند که آیا چنین . ارة مشکالت موجود و راه حل آنها می باشند درب

از آنجا که فرضیات «:میگوید ،فرضیات بدیهی وجود دارند » چمبرز«. عملکردي بر اساس استدالل تئوري صحیح است یا خیر 
او بی ربط ونابجا با شند ت که در آن عمل می کند ، اگر فرضیات بدیهییک انسان ، ما هیت درك او از جهانی اسبدیهی

یک فرد ساده ترین و بررسی و آزمون فرضیات بدیهی . وي وعملکردش هیچ یک ارزش احترام همنو عانش را ندارند 
رد تنها راه موثرترین روش براي کشف امکان ومسیر پیشرفت ها و نو آوریها در عمل می باشد، چون قضاوت منطقی ف

»مصونیت او در برابر خود فریبی ،ریا وتقلب می باشد 
صورت قادر به حسابرسی وجود دارند ، باید آنها را شناسایی کرد ، در غیر اینفرضیات بدیهی: حسابرسی فرضیات بدیهی

و روشن بیان شوند تا براي همگان قابل درك صریحواین فرضیات باید.استدالل ونتیجه گیري در حسا برسی نخواهیم بود 
.باشند

:این فرضیات در سه گروه قابل دسته بندي هستند
توجیه کنندة حسابرسیفرضیات بدیهی: گروه اول
رفتاري حسابرسیفرضیات بدیهی: گروه دوم
کارکردي حسابرسیفرضیات بدیهی: گروه سوم



ریح کنید ؟فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی را تش
: پاسخ 

بررسی آرا ونظرات موجود متون معتبر حسابرسی نشان می دهد که پنج فرض بدیهی قابل تبیین است تا پایه و اساس تئوري 
.آنها فرضیات توجیه کنندة خدمات گواهی حسابرسی هستند. وجودي حسابرسی را به آنها بنا نهاد

صورتهاي مالی،بدون گواهی حسابرسان مستقل از قابلیت اعتماد کافی کیفیت اطالعات مندرج در «:»اولین فرض بدیهی«
».برخوردار نمی باشد

بنا براین تهیه وارائه صورتهاي . مدیران مسئول تهیۀ اطالعات حسابداري هستند که محتواي صورتهاي مالی را تشکیل میدهند 
و باور پذیر ي آنرا اعتمادطرفی می باشد که قابلیتمالی توسط مدیران ،یک فرایند خود ارزشیابی است که فاقد عامل بی 

وظیفه مباشرت مالی اند ، بلکه مسئول فرایند حسابداري تهیۀ مورد تردید قرار می دهد ، مدیران نه تنها مسئول گزارش ایفاي
بداري وتهیه و ارائهصورتهاي مالی نیز می باشند در شرایط موجود در محیطی که مدیران قدرت واختیار انتخاب روشهاي حسا
فقط در صورتی که . صورتهاي مالی را دارند ،نگرانیهاي استفاده کننده گان برون سازمانی این صورتهاي مالی بی مورد نیست 

انجام . استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهاي مالی به استفاده از صورتهاي مالی حسابرسی نشده تمایل داشته باشند 
این فرض بدیهی اساسی ترین فرض در تئوري وفلسفۀ حسابرسی است که اگر پذیرفته . نخواهد داشتحسابرسی ضرورتی 

.نشود فرضیات بدیهی بعدي ، منطقی نخواهد بود
به عنوان بخشی از فرایند پاسخگویی ،گواهی کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی توسط «: »دومین فرض بدیهی«

».کار استحسابرس مستقل ،مطلوبترین راه
این فرض بدیهی تصریح می کند که از میان تمام اقدامات نظارتی که از جانب ذي نفعان بر سازمانها و شرکت ها،اعمال می 

.معقوالنه ،منطقی ودر عین حال ضروري تر است)با توجه به فزونی فایده برهزینۀ حسابرسی(شود ،حسابرسی مستقل
حسابرسی پیش بینی هاي مالی «رار دارد،پرسشگران مذکور بر این باورند که این فرض بدیهی مورد تردید وپرسش برخی ق

که بخشی از فرایند پاسخگویی ...و»حسابرسی عملیاتی«،»ارزیابی سیستم هاي کنترل مدیریتی «، » کشف تقلب واشتباه«،»
.در این فرض نادیده گرفته شده است وفقط حسابرسی مالی مدنظر است. به زعم آنهاست

ن تعدادي از صاحب نظران که بر پاسخگویی اجتماعی و تأثیر عملیات سازمانها بر جامعه ،تأکید بیشتري دارند،فرض همچنی
بدیهی مذکور را مورد تردید قرار داده اند

گواهی کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی براي ذي نفعان ،با انجام حسابرسی حاصل می «:»سومین فرض بدیهی«
»شود

یعنی توسط یک سیستم ( بدیهی قید می کند که تأیید و اثبات کیفیت صورتهاي مالی با انجام حسابرسی مستقل این فرض
واالس (( به بهترین نحو حاصل می شود و در نتیجه نباید یک عملکرد اختیاري باشد ، همان طور که ) نظارتی برون سازمانی 

ین باور جهانی استوار است ، که به حسابرسی در سطح جهانی نیاز می گوید ، بخش اعظمی از متون علمی حسابرسی برا)) 
در این فرض بدیهی ، تبیین می شود که با فرض اینکه اطالعات مالی براي رفاه عمومی ضروري است ، با انجام . است 

زارهاي تحت بنابراین در با. حسابرسی مستقل برشرکتها و سازمان هاي گزارش کننده ، از مصرف کننده حمایت می شود 
اشاره می کند که فرضیات ))واالس((همان طوري که . نظارت در سطح جهانی دیدگاه مذکور ، دیدگاه برتر و غالب است 



) از جمله تئوري نمایندگی و فرضیۀ بیمه ( دیگري نیز وجود دارد که نشان می دهد تأثیر بازار در موقعیت هاي نمایندگی 
ت انجام حسابرسی مستقل بطور داوطلبانه وجود داردبراي مدیران نیز انگیزه هایی جه

کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی را می توان بافرایند حسابرسی مستقل گواهی «:»چهارمین فرض بدیهی «
».نمود

این فرض بدیهی قید می کند که کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی ، . این فرض از فرضیات قبلی بدست می آید 
این فرض در شرایط کلی بیان . بعبارت دیگر باید از حسابرس خواست که این کار را انجام دهد. ابل حسابرسی می باشند ق

براي مثال وسعت ، حجم و پیچیدگی سازمانها و شرکتها ي بزرگ ممکن است طوري باشد که علیرغم استفاده از . شده است
رسی در تأیید و اثبات کیفیت صورتهاي مالی تردید هایی وجود داشته چند شیوه حسابرسی ، در مورد کفایت عملکرد حساب

.باشد، اما در این موقعیت ها، وجود حسابرسی داخلی ممکن است بعنوان وزنه تعادلی دربرابر این تردیدها عمل کند
عات مندرج در ذي نفعان سازمانها و شرکتها در وضعیتی نیستند که بتوانند شخصاً کیفیت اطال«:»پنجمین فرض بدیهی 

».صورتهاي مالی را گواهی کنند
از ویژگیهاي اصلی سازمانها وشرکتهاي بزرگ ،تفکیک مالکیت ،ذي نفعان ومدیریت بطور فیزیکی و قانونی است و مدیران 

وزمره با توسعۀ شرکتها وسازمانها ،ذي نفعان آنها تمایل دارند از عملیات جاري و ر. در موقعیت نمایندگی آنها قرار دارند
عالوه بر آن ذي نفعان در برخی از موارد ، . آگاهی داشته باشند،لکن از نظر فیزیکی و ذهنی از شرکتها وسازمانها دور هستند

بعنوان مثال ، اعتبار دهندگان و یا فروشندگان پس از تسویه حساب مطالبات خود ، منافع دیگري . داراي منافع موقت هستند
. بنابراین انگیزه ها ویا منافع دراز مدتی در این مورد براي آنها متصور نیست. ذي ربط ندارنددر سازمانها و یا شرکتها ي

باالخره حتی اگر این انگیزه و قابلیت براي حسابرسی توسط تک تک ذي نفعان و افراد برون سازمانی وجود داشته باشد و 
ل تحمل وغیر ممکنی بر دوش مدیریت گذاشته خواهد شد که بار غیر قاب. قرار باشد که شخصاً صورتهاي مالی را تأیید کنند 

تحمل آن امکان پذیر نمی باشد
وحضور هزاران نفر ذي نفع براي تأیید کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی ، عملیات جاري و روزمره سازمانها و 

پس شیوه معمول انجام حسابرسی توسط . شرکتها را مختل می کند و هزینۀ سنگینی را هم به ذي نفعان تحمیل خواهد کرد
.حسابداران حرفه اي وبا صالحیت برون سازمانی است

فرضیات بدیهی رفتاري حسابرسی را تشریح نمایید ؟-2
: پاسخ 

این جنبه از فلسفه و تئوري حسابرسی، شامل فرضیات کلیدي خاصی درباره ویژگیهاي رفتاري حسابرس مسئول کار تأیید ، 
کیفیت اطالعات حسابداري مندرج در صورتهاي مالی استاثبات و گواهی 

بین حسابرس مستقل و مدیریت سازمان ویا شرکت تحت حسابرسی هیچ گونه تضاد منافعی وجود «:»اولین فرض بدیهی«
».ندارد

بهره مدیریت عالقه مند به رشد وشکوفایی کاري است که به عهده دارد وحسابرسان کاري را انجام می دهند که هدف آن 
در واقع مدیریت یکی از ذي نفعانی است که باید از اطالعات تأیید . این اهداف با هم سازگارند. مندي از منافع متعددي است

از این رو منافع دو جانبه اي وجود دارد و منطقی است تصور کنیم که بین مدیر وحسابرس هیچ گونه تضاد . شده بهره مند شود



وجود در کوتاه مدت این تضاد بوجود خواهد آمد تحت شرایط معینی ، یک مدیر ممکن است با این .منافعی وجود ندارد 
که حسابرس باید کامالً از چنین . احساس کند که فریب حسابرس ،به نفع خود وسازمان ویا شرکت تحت حسابرسی است

.پیشامدهاي احتمالی آگاه باشد
نظارتی غیر منطقی وجود ندارد که بر حسابرسان اعمال شود و هیچ گونه محدودیت مقرارتی یا «:»دومین فرض بدیهی «

».آنها را از گواهی اطالعات مندرج در صورتهاي مالی بازدارد
یعنی فرض میشود که قوانین و مقررات موجود ، . منطقی است تصور شود که حمایت کافی جهت انجام حسابرسی وجود دارد

این امر درمورد . ان را از اعمال حق دسترسی به شواهد مورد نیاز خود باز دارد شامل محدودیت و استثنایی نیستند که حسابرس
بویژه حسابرسی داراي حق برقراري ارتباط با سهامداران و سایر ذي نفعان در موارد ضروري . سهامداران نیز صدق می کند 

در باشند کار خود را اثربخش انجام دهند است اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود ، هیچ ضمانتی وجود ندارد که حسابرسان قا
شواهد موجود در سراسر دنیانشان می دهند که قوانین و مقررات اکثر کشورها از . و به اهداف مورد نظر حسابرسی دست یابند 

.این فرض بدیهی حمایت می کنند 
یفیت اطالعات مندرج در حسابرس دریک موضع مستقل ظاهري و باطنی براي گواهی ک)) : (( سومین فرض بدیهی (( 

. ))صورتهاي مالی قرار دارد 
یعنی ضروري است که فرد انجام دهندة . این فرض یکی از مهمترین استنباط ها در تئوري و عمل حسابرسی مستقل است 

لطمه می تأیید و اثبات کیفیت اطالعات مذکور قادر باشد این کار را فارغ از فشارهاي موجود و بالقوه اي که به قضاوت وي
اگر حسابرس بی طرفانه عمل نکند ، حسابرسی و اظهار نظر وي مورد شک و تردید جدي قرار می گیرد و . زند ، انجام دهد 

این امر موجب می شود که سهامدارن و سایر گروههاي ذي نفع ، اطمینانی به اظهار نظر و اطالعات حسابداري مندرج در 
ل جوهرة حسابداري است و این موضوع نشان می دهد که هر چیزي که مانع استقالل استقال. صورتهاي مالی نداشته باشند 

.حسابرس شود باید موجب نگرانی گردد 
حسابرس براي گواهی کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی داراي مهارت و تجربۀ )) : (( چهارمین فرض بدیهی ((

. ))کافی است 
بنابراین بجاست که فرض کنیم حسابرس . یفیت یک موضوع بسیار فنی و پیچیده است حسابرسی مربوط به تأیید و اثبات ک

این فرض بدیهی با دیدگاه تدوین کنندگان . مهارت و تجربۀ کافی و مناسب براي دستیابی به اهداف حسابرسی را داراست 
فی حسابرس مطابقت دارد و بعنوان استانداردهاي حسابرسی در آمریکا در مورد آموزش فنی ، صالحیت حرفه اي و مهارت کا
.بخشی از فرایند پاسخ گویی و حسابدهی که نیاز به مهارتهاي خاصی دارد بیان شده است 

. ))حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه اي نسبت به کیفیت کار خود ، پاسخ گو است )) : (( پنجمین فرض بدیهی ((
حسابرسی خدمتی است که در .کندتعهدات حرفه اي مناسبی را اعمالموقعیت حرفه اي حسابرس مستقل ایجاب میکند که 

کنندگان این از آنجا که استفاده. آن حاصل آزمونها واعمال روشهاي حسابرسی ، به شکل یک گزارش ارائه می شود 
ابرسان دریافت نمی محسوسی به غیر از آنرا در مورد فعالیتهاي حسخدمت ، فقط گزارش مذکور را دریافت کرد ه وشواهد

بنابراین الزم است استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، اطمینان کافی به حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه اي . کنند
طبق این فرض متخصصان با . این فرض بدیهی یک اصل اساسی و پذیرفته شده در تمام حرفه هاي ماندگار است . داشته باشند

ی می بندند که مهارتهاي خود را در خدمت صاحبکاران به کار گیرند ،نیاز هاي آنان را بر منافع ضمنجامعۀ خود یک پیمان



افزون بر استدالاللت فوق حسابرسان در یک موقعیت . شخصی خود ترجیح دهند واز یک اصول مناسب حرفه اي پیروي کنند 
به دلیل نتایج و . با مراقبت حرفه اي عمل کننداقتصادي قرار دارند که در آن منفعت شخصی موجب می شود ، مسئوالنه و

.از دست دادن شهرت واعتبار خودپیامد هاي اقتصادي 

فرضیات بدیهی کارکردي حسابرسی را تشریح نمایید ؟-3
: پاسخ 

این فرضیات در جهت تایید جنبه هاي کار کردي وروشهاي .گروه سوم فرضیات بدیهی مربوط به فعالیت حسابرسی هستند 
این فرضیات به کیفیت اطالعات مالی حسابرسی شده ،در دسترس بودن کفایت شواهد حسابرسی .حسابرسی تبیین می شود 

.وضرورت گزارش هدفمند حسابرس مربوط است
اصول یا استاندارهایی وجود دارد که به کمک آنها حسابرس می تواند کیفیت اطالعات مندرج در « :»اولین فرض بدیهی«

».ی را ارزشیابی کندصورتهاي مال
از حاکمیت شرکتی وپاسخگویی مدیریتی، کیفیت صورتهاي مالی گزارش شده به ذي نفعان سازمانها و شرکتها بعنوان بخشی

بعنوان باز نمودهایی از پدیدهاي اقتصادي قابل گزارش بر اساس مربوط بودن آنها براي تصمیم گیري و قابلیت اعتماد آنها
.بیان شود
پس بدون این فرض ، . و اساس اهداف حسابرسی بدانیم چنین معیارهاي ارزیابی کیفیت را بعنوان پایهست کهمنطقی ا

. حسابداري مندرج در صورتهاي مالی را تأیید و گواهی کنداطالعاتاعتمادحسابرسی نمی تواند مربوط بودن وقابلیت
در « ،»ارائه منصفانه«در صورتهاي مالی از عبارت نا مشخص حسابداري مندرج حسابرسان براي بیان کیفیت اطالعات

این واژه بعنوان بخشی از پاسخ گویی ، ریشه اي قانونی دارد وبا پیروي ازسنت و عرف . استفاده می کنند» ایران مطلوب
.حقوقی از آن استفاده می شود

مورد کیفیت صورتهاي مالی وجوددارد و شواهد کافی ومعتبر براي تأیید نظر حسابرسی در«:»دومین فرض بدیهی«
».منطقی وبا هزینه اي معقول جمع آوري و ارزشیابی کندرادر یک زمانحسابرسی می تواند این شواهد

مسئول رسیدگی حسابرس.پیچیده فنی است حسابداري مندرج در صورتهاي مالی ، محصول فرعی یک فراینداطالعات
براي انجام این کار ، با اعمال مراقبت حرفه اي . مالی استاین فرایند و تعیین کیفیت محصول این فرایند ، یعنی گزارشگري

کار حسابرسی بطور اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود، حسابرس از احتمال انجام. باید شواهد کافی ومعتبر وجود داشته باشد
همچنین الزم است شواهد معتبر ، مناسب و کافی در محدودة زمانی و با هزینه اي معقول گرد . اهد داشتمطلوب آگاهی نخو

به پس حسابرسی باید پس از پایان سال مالی ، هرچه سریعتر به منظور تأمین اطالعات. اظهار نظر استفاده شودآوري وبراي
.ودموقع براي سهامدارن و سایر گروه ها ي ذي نفع انجام ش

».عاري از تحریف با اهمیت هستنداطالعات حسابداري مندرج در صورتهاي مالی ،«: »سومین فرض بدیهی «
بنا براین علیرغم انتظارات عموم، هدف . هدف اصلی حسابرسی ، گواهی کیفیت اطالعات مندرج در صورتهاي مالی است 

اگر . رض وجود تقلب واشتباه ، به کار خود می پردازند حسابرسان بدون پیش ف. حسابرسی کشف تقلب و اشتباه نمی باشد
طبق باید برنامه اي فراتر از آنچه که اکنون. فرض کنیم که صورتهاي مالی مورد حسابرسی ، شامل اشتباه وتقلب است 

نوعی استانداردهاي حسابرسی ، ضروري دا نسته می شود طرح ریزي کنیم و این سئوال بوجود می آید که آیا می توان 



حسابرسی را طرح ریزي کرد که اطمینانی برکشف تمام اشتباهات وتقلبها فراهم کند ، این فرض بدیهی با سوء جریانها و 
.مطابقت ندارد ومورد پرسش وچالش قرار دارد » ورلدکام«و» انرون«فروپاشی هاي اخیر شرکتها ي بزرگی چون

».هاي با اهمیت را از بین می بردکنترل داخلی ، احتمال تحریف «:»چهارمین فرض بدیهی«
بر اساس حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک ،نوع،ماهیت ،حجم رسیدگیهاي هر برنامه حسابرسی بستگی به وضعیت کنترلهاي

البته . بر اساس این فرض، وجود یک سیستم کنترل داخلی مناسب، احتمال اشتباه ها و تقلب ها را برطرف می کند. داخلی دارد
مکان وجود اشتباه و تقلب ها کامالً از بین برود مورد تردید است ولی با اعمال کنترلهاي داخلی مناسب می توان آنرا ،این که ا

.کاهش داد
در صورتهاي مالی را به حسابرس می تواند مربوط بودن و قابلیت اعتماد اطالعات مندرج« :»پنجمین فرض بدیهی «

».صورتی هدفمند به ذي نفعان ابالغ نماید
فایدة ابالغ اطالعات مندرج در صورتهاي مالی ، مربوط به این موضوع است که آیا استفاده استدالل منطقی نشان می دهد ،

کنندگان از این اطالعات می توانند معنی ومفهوم نظر حسابرس درباره کیفیت اطالعات حسابداري تأیید شده را درك کنند؟ 
در به درك و تفسیر تأیید حسابرس نیستند، تأثیر حسابرسی بر فرایند پاسخ گویی و اگر فرض شود که استفاده کنندگان قا

.حاکمیت شرکتی ، سوال بر انگیز و قابل تردید خواهد بود
آنها فکر می . نداردبراي عده اي ، واژه هاي تأیید ، اثبات و گواهی ، مفاهیم ومعانی جا افتاده اي: تأیید ، اثبات و گواهی

بات داللت بر استدالل وبرهان در برابر تمام تردیدها دارد، این موضوع ناشی از برداشت یکسان از واژه اثبات در کنند که اث
یک قضیه فی . در فلسفه ،اثبات و اثبات پذیري جوهرة بررسی قضایاي منطقی را تشکیل می دهد. است علوم تجربی وانسانی 

به منظور درك معناي یک قضیه ، باید نحوه اثبات آنرا بدانیم ، . ت پذیر بدانیمنفسه نه با معناست ونه سودمند، مگر آنرا اثبا
.که براي تعیین درستی ویا نادرستی آن چه کارهایی باید انجام دهیمباید بدانیم

تر یعنی به تأیید واثبات قضیه کلی) اثبات اقالم مندرج در صورتهاي مالی (محصول نهایی فرایند تأیید و اثبات قضایاي جزیی 
حسابرس به شکل گزارش )شهادت دهی (پس از تکمیل فرایند مذکور ،گواهی . بودن صورتهاي مالی منتهی شودمنصفانه

حسابرسی ارائه می شود ، گواهی بیانگر نظر حسابرسی در رابطه با میزان انطباق کیفیت اطالعات حسابداري مندرج در 
ده استاز پیش تعیین شصورتهاي مالی با معیارهاي

فصل هشتم 
مراحل چهارگانه مفاهیم حسابرسی را تشریح نمایید ؟-1

: پاسخ 
:مراحل چهارگانه عبارتند از

در این مرحله از توسعه هر رشته عمی باید به مشاهده واقعیت هاي مربوط به --.مشاهده واقعیت هاي مربوط به زمینه معین
روش مشاهده و جمع آوري واقعیت ها متفاوت است لیکن فرایند اصلی در تمام علوم یکسان . آن موضوع معین توجه شود

ر یک جامعه را مشاهده می مثالً یک جامعه شناس واقعیت هاي تجربی در مورد ارتباطات انسانی با زندگی د. و مشابه است
یک حسابرس ممکن است به . کند در حالی که مشخصه هاي زندگی اجتماعی را که به آن عالقمند است مطالعه می نماید

مشاهده و نظارت حسابرسانزاز انبارگردانی و شمارش موجودي هاي مواد و کاال یا شماره رش وجه نقد، بررسی مدارك و 



در این مرحله . مکن است عملکردهاي تجاري یا تولیدي واحد تحت حسابرسی را مشاهده کنداسناد و غیره بپردازد یا م
آنچه جامعه شناس و حسابرس انجام می دهند ادراك هاي حسی هستند یعنی مشاهده آنچه که انجام می شود و نه بیشتر از 

.و علم استاما این کار ضروري است و در ابتداي کار، این تنها راه شروع کسب شناخت . آن
مرحله بعدي توسعه مفاهیم هر علمی، شامل نتیجه گیري هاي کلی -- .تدوین قواعد کلی بر اساس واقعیت هاي مشاهده شده

جامعه شناس به تمایل انسان ها به زندگی و همکاري با یکدیگر توجه می کند و این . از داده هاي مشاهده شده است
به همین ترتیب حسابرس با توجه به عملکردهاي مختلف . می نامد» ارتباط«ا و تبادل عقاید آنه» گروه«تمایل را به 

و تالش هاي مختلف در ارائه نتایج » شواهد«حسابرسان براي قضاوت، نتایج به دست آمده از عملکردهاي مذکور را 
ت براي نامگذاري تعمیم پس از یافتن عبارا. می نامد» افشا«یا » بازنمود«عملیات و وضعیت مالی در گزارش هاي مالی را 

سپس می توان مطالعات پراکنده را بر اساس منبع، نوع، نتیجه و یا هر . ها، مرحله مطالعه و تحلیل خالق آغاز می شود
. آن ها را می توان با موارد مشابه در زمینه هاي دیگر مقایسه نمود. مبناي دیگر که مفید به نظر برسد، طبقه بندي نمود

.ن ها را می توان بررسی نمود و آن ها را با مشاهدات دیگر و مفاهیم رشته هایدمرتبط به هم، ربط دادمفاهیم و داللت آ
مرحله سوم مرحله اي است که در آن مفاهیم --.ارتباط متقابل قواعد کلی براي حذف تکرار، بی ثباتی واز قلم افتادگی ها

رتبط شوند و یک چارچوب مرجع را براي یک رشته معین تشکیل به اندازه اي توسعه می یابند که می توانند به یکدیگر م
مطرح ) 34،ص1932(در این مرحله ماهیت یک سیستم منطقی پدید می آید یا هماهن گونه که پروفسور اوبانگ . دهند

».یک طرح کلی که به موجب آن چند بخش به عنوان بخش هاي یک کلیت متحد و همساز پدید می آیند« : می کند
این مرحله شامل بررسی دقیق مفاهیمی است که --.و بررسی مجدد و دقیق قواعد کلی به منظور فایده مندي مستمرآزمون 

در این مرحله مفاهیم . این امر به مراحل الزم براي تدوین مفاهیم، یک تحلیل فلسفی اضافه می کند. قبالً تدوین شده اند
وند تا مشخص شود که آیا آنها به اندازه کافی هدف و منظور کم وبیش پرداخت شده و به صورتی دقیق بررسی می ش

این هدف کار .سپس داللت هاي آنها که ممکن است به توسعه و بسطشان منجر شود، بررسی می شوند. خود را می رسانند
متقابل و کنونی است که انجم می دهیم، یعنی بررسی و مطالعه مفاهیم حسابرسی با توجه به تعیین کفایت، تأثیر، روابط

. داللت هاي آنها

؟انواع مفاهیم در حسابرسی را تشریح نمایید -2
:پاسخ 

:براي روشن شدن موضوع می توان مفاهیم را به صورت ذیل دسته بندي نمود. مفاهیم در انواع متفاوتی هستند
»عام در برابر خاص ( » ذاتی«در برابر » فلسفی(
»ذهنی در برابر عینی ( » واقعی«در برابر ) ایده آل ( » آرمانی(

است که مفهوم را ایجاد می کند و بنابراین » زمینه«مبناي اول مبوط به . این دومبنا براي طبقه بندي مستقل از هم مطرح هستند
مفهوم می شود، خواه واقعی خواه غیرواقعی» ماهیت«مبناي دوم مربوط به . به آن متعلق است

مفاهیمی چون واقعی، حقیقت، احتمال، علت، . که منحصراً به هر علم یا هنر خاص تعلق ندارندمفاهیمی هستندفلسفیمفاهیم
از آنجا که کارورزان و نظریه پردازان در چندین رشته مختلف با مفاهیم ... . معلول، برهان، شیء فیزیکی، معنا، ضرورت و 

چنین مفاهیمی زیربناي ایجاد تمام . ها منحصر به فرد هستندیکسانی برخورد دارند نمی توان در هیچ زمینه ا ادعا کرد که آن 



یعنی فلسفه عمومی قرار می ) شناخت(این امر آنها را در حوزه عمومی دانش . رشته ها هستند بنابراین به تمام آنها تعلق دارند
.م فلسفی متکی استتقریباً هر چارچوب نظري در هر سیستم علمی سامان یافته در بستر فکري خود به این مفاهی.دهد

شتاب در مکانیک، خنثی شدن اسید در . مفاهیمی هستند که از شاخه هاي خاص علمی نشأت می گیرندخاص یا ذاتی مفاهیم
این مفاهیم . شیمی، باروري پیوندي در روان شناسی، هزینه نهایی در اقتصاد و شواهد در حسابرسی مفاهیمی از این دسته اند

.از آن نشأت گرفته اند، بنابراین در موضوعات خاص مورد توجه محققان قرار می گیرندخاص رشته اي هستند که 
به این مفهوم ایده آل نیستند که به تکامل خود نزدیک می شوند بلکه به این مفهوم که آنها یا ذهنی ) ایده آل(آرمانی مفاهیم

غیرواقعی هستند و از طریق یک فرایند منطقی به وجود می این مفاهیم . به واقعیات و یا موقعیت هاي واقعی مربوط نیستند
آیند و اجزاري سازنده آنها را سنتز می کنند تا یک تصویر ذهنی ساخته شود که ممکن است در واقع، ابداً در اذهان افراد 

قابت کامل، نفص بدین ترتیب مفاهیمی چون انسانی صرفه جو، رفتار محتاطانه، ر. مرتبط با آن مفهوم وجود نداشته باشند
.چنین مفاهیمی ولو غیرواقعی، در تحلیل نظري و ایجاد دانش و شناخت، مفید و سودمند است. را داریم... شخصی و 

از آنجا که حسابرسی در . باور آن است که روش مفهومی به پیشرفت در ساخت یک تئوري صحیح حسابرسی منجر می شود
اهیم دارد، استفاده از روش ذهنی و مفهومی مناسب است به خصوص با توجه به مرحله اي است که نیاز به بررسی دقیق مف

یکی از شناخته روشهاي ممکن می باشد و استفاده از آن در علوم بسیار ایده آل است و (اینکه استفاده کامل از روش ریاضی 
در ) ظري و اقتصادسنجی شده استدر رشته هایی همچون اقتصاد موفقیت آمیز بوده و منجر به ایجاد شاخه هاي اقتصاد ن

.حسابرسی سودمندي الزم را ندارد

فصل نهم 
انگیزه هاي شایستگی و استقالل حسابرس را توضیح دهید ؟-1
:پاسخ 

:حسابرسان به عنوان افراد اقتصادي و منطقی
موضوع بیشتر اقتصادي دار کند، اینآنان را خدشه) شهرت و اعتبار(دهند که رفاه اقتصادي بلند مدت کاري انجام نمی

.است تا اخالقی
:ايحسابرسان به عنوان افراد حرفه

 داراي وظیفه اجتماعی هستند، در اینجا بحث کشمکش بین وظیفه اجتماعی و احتمال از دست دادن صاحب کاران بالقوه و
.بالفعل وجود دارد

:تقابل بین منافع کوتاه مدت و بلند مدت
دن صاحبکار جاري و بالقوهاز دست دا: سختگیري حسابرس .
 حسابرس ممکن است به سمت عدم رعایت تعهد اجتماعی پیش رود و آثار بلند مدت آن به شکل از دست دادن شهرت و

.باشد) تشکل خود نظم(یا خروج او توسط حرفه
یک باور عمومی وجود دارد که حسابرس همیشه در جهت متعادل کردن منافع جامعه و منافع شخصی خود، ):1991(مویزر 

.کنداستقالل خود را حفظ می
:کنند به وسیله سازوکارهاي مختلف به شهرت و اعتبار خود بیافزایندحسابرسان تالش می



شونداي عضو میدر جوامع حرفه
دهنداي با مسئولیت نامحدود انجام میسسات حرفهخدمات خود را به عنوان شرکاي مو
شوندموسسات حسابرسی با هم ادغام می

:هاي مذکورنقد بحث
اي باشند، بیشتر جنبه نظري دارند و در مورد هاي تایید شدهاین مباحث بیش از آنکه مورد آزمون قرار بگیرند یا فرضیه

.کنندمودي ارائه نمییابی حسابرسان به استقالل مورد نظر رهننحوه دست
.گیرندحسابرسان در فرآیند حسابرسی عالوه بر ریسک حسابرسی، ریسک کسب و کار شخصی خود را نیز در نظر می: مثال

نفعان در مورد عدم شایستگی حسابرس و از دست دادن کار به عبارت دیگر همیشه پیامد اقتصادي احتمالی دادخواهی ذي
.با صاحبکار را مد نظر دارندحسابرسی در نتیجه عدم توافق

هرچه ریسک شخصی کسب و کار حسابرسان بیشتر باشد، احتمال تعدیل گزارش حسابرسی برحسب موضوع مورد عدم توافق 
.یا کشمکش، بیشتر خواهد بود

:شواهد
ردازند تا از هاي عمده، از حسابرسان خواسته شده است تا مخارج خارج از دادگاه را بپدر بسیاري از قصورها و شکست

.افشاي نقش او در جامعه جلوگیري شود
اي، شرایط شخصی خود هاي اجتماعی مورد عمل به عنوان مهارت حرفهحسابرسان ممکن است در جهت عکس تمام توافق

ها با توجه به عواقب تعدیل گزارش در موارد ضعف وضعیت مالی شرکت.(را قبل از هر شخص دیگري در نظر بگیرند
)آتی

؟ماهیت استقالل حسابرسی را تشریح نمایید-2
:پاسخ

:اي مطرح و توصیف شده استاستقالل حسابرس معموالً به عنوان یک استقالل حرفه
آورد و روشی که او از عهده اي به دست مییعنی بر حسب عینیتی که حسابرس در موقعیت حسابرسی به عنوان یک فرد حرفه

موتز و .(شودآید، در نظر گرفته میطرفانه بر میارزیابی و گزارشگري شواهد حسابرسی بر اساس روش بی گردآوري،
)شرف

این موضوع به طور سنتی، به عنوان حالتی از ذهن به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت صاحبکار، سهامداران 
)موتز و شرف.(الی تصور شده استهاي مکنندگان صورتنفعان و استفادهو سایر ذي

اما دست کم یک توافق عمومی وجود دارد که . اي استذهن است کار سخت و پیچیدهتعریف عملیاتی از آنچه که حالتی از
هاي حسابرس، متکی به اثرات و فشارهاي ناشی از دهد نقطه نظرات و نتیجه گیرياستقالل نگرشی از ذهن است که اجازه نمی

.ع افراد قرار بگیردتضاد مناف
هاي فردي یعنی درستکاري و قدرت فلینت معتقد است که استقالل حسابرس یک نگرش ذهنی است و آن را به ویژگی

.دهدشخصیت وي، پیوند می



ود توان نه تنها به عنوان حالتی از ذهن، بلکه حالتی از اطمینان تصور نمدر این مفهوم استقالل مورد انتظار از حسابرس را می
.باشدو صداقت وي میاي در مقابل فشارهاي مختلف و ممکن بر درستکاريکه مربوط به رفتار یک فرد حرفه

ابعاد گوناگون استقالل حسابرسی را تشریح نمایید ؟-3
:پاسخ 

:ابعاد گوناگون استقالل از دیدگاه موتز و شرف
توسعه برنامه خود را هم براساس مراحل الزم، هم حجم حسابرس الزم است آزادي : استقالل برنامه ریزي حسابرسی •

. نمونه و هم دامنه حسابرسی، داشته باشد
در این رابطه الزم است که راه دستیابی به هیچ منبع اطالعاتی مشروع بر : استقالل گردآوري و ارزیابی شواهد مناسب•

. روي حسابرسی ، مسدود نباشد
. ترل یا تاثیري بر گزارش یافته هاي حسابرسی یعنی آزادي از کن: استقالل گزارشگري•

هاي آشکاري دال بر اینکه مستقل هستند، حسابرسان باید حسابرسی را با استقالل شروع کرده، با استقالل انجام دهند و پیام
.ارائه کنند

مقررات گذاري در حوزه استقالل حسابرسی را تشریح نمایید ؟-4
:پاسخ 

:آیداستقالل ظاهري حسابرس در سایه موارد زیر به دست می
توان در آنها را می. سازدشود که وظایف رسیدگی و تایید حسابرسی را عملی میدسته اول به شرایط فردي مربوط می)1

.ها یا در مقررات اختیاري داخلی واحد تحت حسابرسی یافتقوانین شرکت
..... مانند انتخاب حسابرس، جایگزینی، حق الزحمه و دستیابی به شواهد مورد نیاز

.شوداي بیان میاین شرایط در آیین رفتار حرفه. اي سروکار دارددسته دوم با حسابرسان و رفتار مورد انتظار افراد حرفه)2
بیان صریح از استقالل حسابرس صورت اي بودن براي استقالل حسابرسی است که بر اساس آن یک مانند الزام حرفه

.)نامندها خود را مستقل میسر برگ گزارش.(میگیرد
.اي ملزم میکند که در صورت تغییر حسابرس با حسابرس قبلی خود ارتباط برقرار کنندآیین رفتار حرفه

؟خدمات مدیریت و استقالل حسابرسی را تشریح نمایید-5
:پاسخ 

تواند مستقل باشد؟کند آیا او میت غیر گواهی به صاحبکار ارائه میدر مواردي که حسابرس خدما
در برخی کشورها ارائه همزمان این خدمات منع شده است
حلی پیشنهاد نشده یا بسیار ضعیف استدر برخی کشورها راه .

.خواهد شداي او حفظ اي باید مطمئن شود که استقالل حرفهترین قضاوت حرفهحسابرس بر اساس مناسب
اما از دیدگاه . تواند حفظ شود زیرا استقالل ذهنی حسابرس مهم استطرفی حسابرس میدیدگاه دیگري معتقد است که بی

.استقالل ظاهري حسابرس، این بحث مخالفانی دارد



رابطه استقالل حسابرس و سهامداران را تشریح نمایید ؟-6
:پاسخ 

.گیردکنندگان نیز مورد استفاده قرار میهاي مالی کاالي عمومی هستند و عالوه بر سهامداران توسط سایر استفادهصورت
بنابراین حسابرسان داراي یک مسئولیت مراقبت شامل استقالل در فکر و عمل هستند که ماوراي گروه سهامداران است.
برسی به طور مستقیم مورد توجه قرار نگرفته استاین موضوع خاص در مقررات موثر در هدایت حسا.

:بررسی رابطه بین حسابرس و صاحبکار برحسب اندازه نسبت سازمان هاي شان
هاي کوچکی هستندصاحبکار و حسابرس آن سازمان.
هاي بزرگی هستندصاحبکار و حسابرس آن سازمان.

سایر موارد
شوداست که در وهله اول شک برانگیز میها معموالً موضوع استقالل ظاهري در تمام حالت.
گیري کنند امااي حسابرس، تصمیمهاي حرفهنفع، امیدوارند بتوانند براساس قضاوتزیرا بسیاري از افراد ذي:
توانند وارد فرآیند ذهنی حسابرس شوندنمی
در موقعیتی نیستند که بتوانند کار حسابرس را ارزیابی کنند.
نفعان حسابرسی اطمینان یاتی است که که استقالل ظاهري حسابرس زیر سوال نرود و همه ذيبنابراین این موضوع ح

. کنندگرایی عمل میداشته باشند که حسابرسان براساس عینیت

راه حل پیشنهادي براي استقالل حسابرس را توضیح دهید ؟-7
:پاسخ 

استقالل ظاهري حسابرس، پیشنهاد هایی در جهت در جهت ایجاد اي الزم براي بهبود در کنار قوانین خاص و مقررات حرفه
:استقالل واقعی نیز ارائه شده است

:بندي گلدمن و بارلوكطبقه
.گرایی آنانطرفی و واقعتالش براي کاهش قدرت مدیریت صاحبکار براي فشار بر حسابرسان در ارتباط با بی: دسته اول)1
استقالل حسابرسان با اعمال مقررات خاص مربوط به استانداردهاي هاي از دست دادنکاهش فرصت: دسته دوم)2

گزارشکري مالی و حسابرسی
مثال حسابرسان را کارکنان عمومی و دولت را صاحبکار در نظر . تعدیل نقش موجود در ساختار شرکت: دسته سوم)3

.بگیریم

استقالل حسابرسی در مقابل استقالل حسابرس را توضیح دهید ؟-8
:پاسخ 
رمورد استقالل، نباید تمامی تقصیرات را به حسابرس نسبت داد بلکه باید به فرآیند حسابرسی اطالعات مالی نیز د

.توجه کرد
بهبود تصورات در مورد استقالل، لزوماً به معناي بهبود واقعیتها نیست.



مشکل اصلی در ماهیت محتواي صورتهاي مالی به عنوان موضوع مورد حسابرسی است.
 و امکان دستکاري مدیریت . ممکن است بر اساس شواهدي که به طور مستقل قابل آزمون باشند بنا نشده باشدزیرا

. افتدگیرد و استقالل وي به خطر میفراهم باشد و در نتیجه حسابرس تحت فشار بالقوه مدیریت قرار می

فصل دوازدهم 
فرض تایید پذیري و شواهد پذیري را توضیح دهید ؟-1
:پاسخ 

بحث هاي انجام شده در مورد تایید پذیري اطالعات حسابداري گزارش شده به جنبه دیگري از موضوع که بدون آن فرض 
این جنبه همانا ضرورت وجود شواهد به منظور قضاوت در مورد کیفیت اطالعات . تایید پذیري بی معنی است اشاره می کند

که چنین اطالعاتی تایید پذیر هستند لزوما باید فرض شود که موضوع به طور اخص اگر فرض شود . مالی گزارش شده است
.هاي قابل رسیدگی وجود دارند که می توانند در فرآیند جمع آوري شواهد مورد استفاده قرار بگیرند

ا به مشکل اصلی نداشتن استاندارد هایی تعریف شده و مورد قبول براي این منظور است که انجام موفقیت آمیز حسابرسی ر
دشوار می ) انطباق استفاده از صورتها ي مالی با تصمیمات استفاده کنندگان(عنوان کنترل کیفیت استفاده از صورتهاي مالی 

.سازد
ویژگی هاي فلسفی شواهد حسابرسی را توضیح دهید ؟-2
پاسخ 

و استدالل ) ساختگی(عی شواهد مصنو"ماهیت شواهدبه گونه اي است که در شرایط بسیار عمومی سه گروه شواهد طبیعی
: منطقی قابل دسته بندي است

شواهدطبیعی در اطراف ما وجود دارند ودر هر فعالیت ذهنی که انجام می دهیم به طور معمول بر آنها متکی : شواهد طبیعی 
.شواهد طبیعی متقاعد کننده ترین شواهد موجود هستند.است

.اطراف ما وجود ندارند و الزم است تالش شود تا آنها به وجود بیایندشواهد مصنوعی در جهان ): ساختگی(شواهد مصنوعی 
آنچه . ناظرمتبحر از ناظر غیر متبحر بسیار بیشتر می بیند . مشاهده شواهد خواه طبیعی و خواه ساختگی فی نفسه یک هنر است 

جود بیشترین استفاده را کند باید در یک دانشمند اگر می خواهد از شواهد مو. را که او می بیند برایش معناي بیشتري دارد
در برخی از زمینه هاي پژوهشی روش تجربی مناسب است و در برخی از زمینه هاي دیگر استفاده از آن . مشاهده متبحر باشد
. بسیار مشکل است

:استدالل منطقی
ایده ها اغلب به طور منطقی از حقایق . اغلب آنچه ما به آن باور داریم مستقیما ناشی از مشاهده طبیعی یا ساختگی نمی باشند

مشاهده شده حاصل می شوند و براي ما درست به نظر می رسند اما براي رسیدن به حقایق مشاهده شده و نتایجی که ذهن ما 
.آنها را تایید کند به تالش ذهنی نیاز است

.این سه دسته شواهد به یکسان در ذهن انسان تاثیر ندارند



آنچه را که ما نمیتوانیم . اهد ساختگی به فرآیند پیچیده نیاز باشد ممکن است مورد پذیرش ذهن قرار نگیرداگر براي ایجاد شو
.درك کنیم ذهن ما رد می کند

.شواهد ساختگی مشمول ضعفهاي اخالقی و بشري خواهند بود. به نظر میرسد حسابرسی بیشتر به شواهد ساختگی مبتنی است
.مایت از اظهارنظر حسابرس در مورد کیفیت صورتهاي مالی استمسئولیت اصلی شواهد کافی ح

و اهداف شواهد حسابرسی را توضیح دهید ؟ماهیت-3
:پاسخ 

ساختار آن )3(ویژ گی هاي متمایز کننده و یا ) 2(ویژگی هاي الزم وضروري ) 1(ماهیت هر چیزي را می توان بر اساس 
باور را . است که به برهان می انجامد و به ایجاد باور منطقی کمک می کندچیزي)) واژه((شواهد به عنوان یک . تعریف کرد

.تصور کرد )) داشتن نگرش در مورد یک موضوع ((می توان 
. ویژگی ها و ساختار شواهد کامال تحت تاثیر هدف شواهد است

:نام برداز میان ویژگی هایی که در رشته هاي متفاوت با هم فرق دارند می توان موارد ذیل را 
منظور وهدف خاص زمینه علمی

بعضی از تالش هاي علمی در جهت درك بهتر دنیاي فیزیکی و مادي اطراف ما و بعضی در جهت درك بهتر پیشرفت انسان 
.و رفتار اجتماعی او هستند

موضوعی که شواهد به آن مربوط می شوند 
فیزیکی از شواهد الزم براي حمایت از یک موضوع انتزاعی واضح است که شواهد الزم براي حمایت از ادعاي وجود یک شی 

.متفاوت هستند"مانند طبقه بندي اقالم ترازنامه در حسابداري 
روش جمع آوري یا توسعه

در برخی از رشته هاي علمی قضاوت کننده محدود به مشاهده شواهد فراهم شده است در موارد دیگر ممکن است به دنبال 
.ی دیگر ممکن است از طریق آزمایش یا شاید استدالل منطقی شواهدخود را فراهم آوردشواهد برود ودر بعض

دهید ؟و شواهد حسابرسی را توضیحقضایا-4
: پاسخ 

این . صورتهاي مالی حاوي ادعاهاي مدیریت صاحبکاردر مورد وضعیت مالی و عملکرد مالی واقالم تشکیل دهنده آنها است
افشا مناسب و صحت محاسبات ریاضی دارایی "ارزشیابی و تخصیص"مالکیت وتعهدات"وع ادعاها شامل ادعاي وجود و وق

.درآمدها وهزینه ها است"ها و بدهی ها وحقوق صاحبان سهام 
براي اهداف مورد نظر مشخص کردن قضایاي مورد قضاوت و شواهد و مدارك موید مرتبط با اطالعات مندرج در صورتهاي 

:یاتی ادعاهاي مذکور به صورت زیر مناسب به نظر می آیدطبقه بندي عمل"مالی 
ادعاهاي مربوط به وجود فیزیکی یا عین-1
اقالم فیزیکی ارائه شده یا نشده
اقالم غیر فیزیکی و نامشهود
ادعاهاي مربوط به رویدادهاي گذشته-2



ادعاهاي مربوط به شرایط کمی-3
 کمیت هاي ساده
 ارزشگذاريمقادیر تحت تاثیر قضاوتهاي
ادعاهاي کیفی-4
بیان صریح
بیان ضمنی
ادعاهاي صحت محاسبات ریاضی -5
محاسبات ساده
 محاسبات پیچیده

و بدهی هاي افزون بر ادعاهاي مربوط به مسائل وجود فیزیکی اقالم مندرج در صورتهاي مالی ادعاهاي مربوط به دارایی ها
مانند سرقفلی که وجود فیزیکی ندارند و به طور مستقیم قابل بررسی توسط حسابرس "غیرفیزیکی یا نامشهود نیز مطرح است 

.نیستند
در این گونه موارد اطمینان . براي این اقالم امکان دسترسی مستقیم به شواهد ومدارك موید همانند اقالم فیزیکی وجود ندارد

.استحسابرس کمتر 
انواع قضایاي عمومی در حسابرسی نشان می دهد که فقط برباي معدودي از ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالی شواهد متقاعد 
کننده وجود دارند و بسیاري دیگر از مسائل و ادعاها طوري هستند که ذهن حسابرس از اعتبار ادعاي مورد نظر مجاب نمی 

: را می توان در جمع بندي ذیل نشان داداین دیگاه. شود بلکه فقط قانع می شود
:ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالی که شواهد مجاب کننده دارند که عبارتند از)1

مقادیر کمیت هاي ساده و ادعاهاي محاسبات ریاضی"وجود اقالم فیزیکی و عینی 
:ازادعاهاي مندرج در صورتهاي مالی که شواهد مجاب کننده ندارند که عبارتند )2

"عدم وجود اقالم فیزیکی و غیر فیزیکی "وجود اقالم غیر فیزیکی و نامشهود "وجود اقالم فیزیکی که حضور ندارند 

ادعاهاي کیفی صریح یا ضمنی"ارزش گذاري هايمبالغ مربوط به قضاوت"رخدادهاي گذشته 
توضیح دهید ؟انواع شواهد در حسابرسی را-5
:پاسخ 

ومدارك موید که در هنگام حسابرسی توسط حسابرسان جمع آوري می شوند و منابع تهیه آنها به صورت ذیل انواع شواهد 
:قابل ارائه و طبقه بندي است

رسیدگی فیزیکی توسط حسارس در مورد موضوع ارائه شده در حساب ها ) 1
)شفاهی وکتبی(اظهارات اشخاص ثالث مستقل ) 2
اسناد ومدارك معتبر) 3
)در خارج از واحد تحت حسابرسی تهیه می شوند(رون سازمانی ب) 1-3
)در داخل واحد تحت حسابرسی تهه می شوند(درون سازمانی )2-3
)رسمی و غیر رسمی(اظهارات کارکنان واحد تحت حسابرسی ) 4



محاسبات انجام شده توسط حسابرس) 5
روشهاي کنترل داخلی مطلوب) 6
سی ودیگراناقدامات بعدي واحد تحت حسابر) 7
ثبت هاي فرعی وجزئیات بدون بی نظمی ها ) 8
روابط متقال با داده هاي دیگر)9

: حسابرسی به طور کلی از دو عملکرد تشکیل می شود
اولین عملکرد جمع آوري شواهد و
.دومین عملکرد ارزیابی شواهد است

د هر قضیه ي جداگانه باید آن ها را به عنوان یک اما براي قضاوت در مور. عملکرد حسابرسی یک کلیت را تشکیل می دهد 
. عملکرد جداگانه و به ترتیب در نظر گرفت

شواهد حسابرسی و تئوري شناخت را توضیح دهید ؟-6
:پاسخ 

:به مدد تئوري شناخت و منطق درباره شواهد آموزه هاي ذیل را می توان مطرح کرد
.باور منطقی باید با شواهد و مدارك مؤید ، حمایت شوند–1
شواهد و مدارك مؤید ، تأثیر متفاوتی بر ذهن هرفرد بررسی کننده دارند–2
.تنها چند روش اساسی براي کسب یقین و باور وجود دارد–3
.روش هاي شناخت از نظر ماهیت و اعتبار متفاوتند ، هیچ یک از آن ها در تمام موارد کافی نیست–4
.هر روش شناخت کاربردهاي خاصی دارد که در آن کاربرد ، مؤثرتر از روش هاي دیگر است–5

:شواهد و مدارك مؤید از نظر تأثیر متفاوت بر ذهن هرفرد ، از دو بعد تفاوت دارند 
ر خود شواهد و مدارك مؤیدتأثی-
میزان مهارت و تجربه هاي فردي استفاده کننده -

پنج راه شناخت
وي معتقد است که عقاید و باورها را می توان . اشاره می کند که اساساً پنج طریق براي کسب شناخت وجود دارد» مونتاگوا«

:از چند طریق یا چند منبع ذیل دریافت 
گواهی دیگران–1
احساسات و خواسته ها دارد که تا حدودي ریشه در غرایز ،راق ،اش–2
استدالل انتزاعی –3
تجربه حسی –4
فعالیت عملی که نتایج موفقیت آمیزي دارد–5

تناسب پنج راه شناخت با پنج تئوري هریک از این منابع را می توان به عنوان نشانه اي از یک معیار اولیه را براي تعیین 
:حقیقت فلسفی پذیرفت و بدین ترتیب با پنج منبع و منشأ باور پنج نوع تئوري منطقی ذیل متناسب هستند 



سندیت یا مرجعیت –1
اشراق–2
خردگرایی یا منطق گرایی–3
تجربه گرایی –4
عملگرایی یا پراگماتیسم –5
:وري منطقی از نوع منفی را ایجاب می کند، یعنی به این پنج طریق ، طریق دیگري اضافه می کند که تئ» مونتاگوا«
)تردیدگرایی(شک گرایی –6

رابطه مفهوم ریسک حسابرسی و شواهد حسابرسی را بنویسید ؟-7
: پاسخ 

.شالوده اصلی بسیاري از بحث هاي فوق در مورد فرایند حسابرسی و استفاده از مدارك موید، مفهوم ریسک حسابرسی است

عبارت است از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت در اطالعات حسابداري مربوط به سود، جریانات نقدي ریسک حسابرسی 
.ووضعیت مالی توسط حسابرسان

زمانی که کار به حسابرس ارجاع (ریسک برنامه ریزي شده در قبل از حسابرسی: ریسک حسابرسی به سه شکل مطرح است
رسان تا کامل شدن کار حسابرسی نامشخص است و ریسک براورد شده که ، ریسک مربو به گذشته که براي حساب)می شود

.توسط حسابرس در حین انجام حسابرسی بر اساس ارزیابی شان از شرایط شرکت شناخته می شود

:ریسک حسابرسی را همچنین می توان به سه جزء تقسیم کرد

ریسک ذاتی)1
ریسک کنترل) 2
ریسک کشف)3

حسابرسی ترکیبی از ریسک هایی است که مربوط به صاحبکار و سیستم هاي کنترلی او وریسک هاي از این دیدگاه، ریسک 
.مربوط به حسابرسی می باشند

فصل سیزدهم 
مبانی تئوري اخالق در حسابرسی را بنویسید ؟-1
:پاسخ 

شاید بتوان بدینگونه استدالل کرد . یک جامعه براي اینکه داراي نظم شود ناگزیراست رفتارها را بر پایه اصول اخالقی بگذارد
.که اصول اخالقی همانند چسبی است که اجزاي جامعه را نگه می دارد

شاید به همین دلیل باشد که معموالً ارزشهاي اخالقی را در قوانین می نیاز به وجود اخالق درجامعه اهمیت زیادي دارد و
.گنجانید و این به سبب ماهیت قضاوتی مربوط به ارزشهاي خاص استالبته همه ارزشها را نمی توان در قوانین.گنجانند

دم، صاحبکار، همکاران یا هم یک حسابدار رسمی به عنوان یک متخصص یا حرفه اي متوجه مسئولیتی است که دربرابرمر
ین رفتاري بوسیله یک دلیل اصلی براي داشتن چن. حرفه اي هاي خود دارد و می کوشد رفتار شرافت مندانه اي داشته باشد



اگر مردم به . حرفه اي یا متخصص این است که مردم به کیفیت کار و خدماتی را که این حرفه ارائه می کند اعتماد دارند
.خدمات حسابدار رسمی اعتماد نکنند توانائی آنها در ارائه خدمات به مردم به شیوه قابل مالحظه اي کاهش می یابد

می دهد که حداقل سه عامل در کنارهم موجب تشکیل،رشدوگسترش حرفه هاي مختلف درطول پژوهشهاي مختلف نشان
:تاریخ تمدن بشري بوده و راز ماندگاري آنها می باشد

üتشکل حرفه اي فراگیر
üآیین رفتار حرفه اي
üفلسفه، مبانی نظري، اصول و استانداردهاي حرفه اي

رفتاراخالقی درحسابرسی چیزي . فه اي تعهداتی دارد که مشمول افراد غیرحرفهاي نمی شودحسابرس به عنوان یک فرد حر
.فالسفه براي انسانها نمی باشدجز استفادة خاص از نگرش عمومی رفتار اخالقی پیشنهادي

ماهیت حرفه حسابرسی و اخالق را تشریح نمایید ؟-2
:پاسخ 

تداوم حیات هر حرفه منوط به نوع و کیفیت خدماتی است که ارائه می کند و اعتبار و اعتمادي است که در نتیجه این 
این امر .این اعتبار و اعتماد ، سرمایه اصلی هر حرفه است و حفظ آن از اهمیتی واال برخوردار است . خدمات بدست می آورد 

:حت چهار عنوان ذیل است مستلزم شناخت مسئولیت یک فرد حرفه اي ت
مسئولیت درقبال جامعه

مسئولیت درقبال صاحبکار
مسئولیت درقبال سایراعضاي حرفه

مسئولیت درقبال خود
.رعایت اخالق حرفه اي یعنی تداوم خدمات حرفه اي به جامعه 

اخالق عمومی بر آن تأکید دارد که به کمک آنها فرد می تواند . اخالق حرفه اي کاربرد خاص از اخالق عمومی است
.بر رفتار خود حاکم باشد

آگاهی از نتیجه نهایی اعمال بر خود و دیگران، آگاهی از نیازهاي جامعه اي که در آن زندگی می کند، احترام به قانون الهی، 
عهد نسبت به دیگران همانطور که دوست دارد دیگران با او آنگونه رفتار کنند و رعایت ضوابط رفتار اخالقی پذیرش وظیفه، ت

.در جامعه اي که فرد در آن عمل می کند همه اینها به فرد کمک می کند تا به یک رفتار اخالقی برجسته دست یابد
ازهاي جامعه اي که در آن زندگی می کند، احترام به قانون الهی، آگاهی از نتیجه نهایی اعمال بر خود و دیگران، آگاهی از نی

پذیرش وظیفه، تعهد نسبت به دیگران همانطور که دوست دارد دیگران با او آنگونه رفتار کنند و رعایت ضوابط رفتار اخالقی 
.ی برجسته دست یابددر جامعه اي که فرد در آن عمل می کند همه اینها به فرد کمک می کند تا به یک رفتار اخالق

اگر بخواهیم حرفه حسابرسی مستقل را براي آینده جامعه حفظ کنیم، باید همواره با در نظر گرفتن منافع همه، مشکالت ارزشی 
اگر این مشکالت را به گونه دیگري حل و فصل نماییم در حق خود براي داشتن وضعیت . و اخالقی را حل و فصل نماییم

.پوشی کرده ایم و سرنوشت نهایی حرفه اي مناسبی براي ما رقم نخواهد خورداجتماعی حرفه اي چشم 
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