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 فصل اول
 نياز به فلسفه حسابرسي

پذيرش و بكارگيري پديده ها در علوم طبيعي وتجربي،قائم به مفاهيم و تئوري هاي ساخته شده بشر نيستند 
 ولي در علوم انساني مستلزم شناخت مفاهيم وتئوري آن هااست .

 الزم است براي يافتن راه حل ها براي حل مسائل قديمي وجاري و نيز توجيه عملكرد در پي تئوري ها باشيم
 نقش هايي كه تئوري برعهده دارد:

 تشريح وضع موجود
 پيش بيني شرايط مشابه

 حل مشكالت ومستئل پيش روي حرفه
 روش سنجش قدرت يك تئوري بوسيله تطبيق واقعيت با تئوري از طرق

 مشاهده تجربي •
 آزمون •
 استدالل منطقي  •

 انجام مي گيرد.
حسابرسي به مرحله اي از پيشرفت رسيده است كه الزم است فرضيات بديهي ، اهداف وروشهاي 

 خودراارزيابي نمايد .
وجود تشكل حرفه اي فراگير،آئين رفتار حرفه اي وفلسفه ،مباني ،اصول و استاندارد هاي حرفه اي 

سه عامل اند كه در كنار هم ،موجب تشكيل ،رشد و گسترش حرفه هاي مختلف در طول تاريخ 
 بشري بوده وراز ماندگاري آنهاست .

 روشهاي بررسي فلسفي در حسابرسي :
روش تحليلي: عده اي به فلسفه توجه مي كنند چون تحليل و تفكر انتقادي را براي موضوع هايي مه 

اغلب ثابت نشده اند مهم مي دانند . فيلسوف تحليلي چون به مشكالت مربوط به دامنه ،روش ها و 
 محدوده هاي علم انساني عالقه مند است پيوسته مي پرسد : از كجا مي دانيد .

 ارزشي و هنري –ارزشي : يكي از مقوله هاي مطرح در فلسفه ارزش هاي اخالقي –روش اخالق 
است و در جستجوي پاسخ به سواالتي است مانند زندگي خوب براي انسان چيست ؟ حسابرسي با 
توجه به ماهيت آن ،در جنبه هاي مهمي مناسب روش تحليلي و در جنبه هاي ديگر مناسب روش 

 ارزشي است استاندارد هاي حرفه اي از ارزش هاي كنترل كننده مي شوند و بنابرين –اخالقي 
درحسابرسي دو نوع مشكل وجود داردكه به دو روش مختلف بررسي نيازمند است يكي مسايل 

 حقيقي و مسائل ارزشي
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 فصل دوم
 روش شناسي حسابرسي

 روش شناسي ، با زمينه تحقيقي پيشرفت مي كند.   -
 تنها علمي را كه با شواهد بي چون و چرا تاييد مي شود ، مي توان معتبر دانست.  -
وقتي يك علم معين توسعه مي يابد پس از استنتاج مفاهيم از مرحله مشاهده ، توصيف و طبقه  -

 بندي سيستماتيك  به مرحله تدوين تئوري مي رسد.
 

 رويكرد حسابرسي 
 نگرش حسابرسي  شامل موارد زير است:

 محدود كردن عالقه و بررسي به مسائلي كه قضاوت و اظهار نظر براي آنها تقاضا مي شود -
 پذيرش بي طرفي در تدوين و ارائه قضاوتها و اظهار نظرها  -
 قضاوت و اظهار نظر بر اساس شواهدي كه بطور معقول در دسترس هستند. -

 
 روش شناسي در علم 

با استفاده از نگرش توصيف شده براي هدايت ذهنيت علمي ، روش فكري نظام مندي تدوين شده  -
 كه مي توان آن را در هشت مرحله ذيل توصيف كرد : 

 مطالعه مقدماتي در مورد موضوع (مسئله ) -1
 بيان مسئله  -2
 مشاهده حقايق مربوط به مسئله ( جمع آوري داده ها )  -3
 استفاده از دانش قبلي و پيشينه موضوع ( مطالعه  منابع مربوط با موضوع مورد تحقيق )  -4
 تدوين فرضيه ها  -5
 استنتاج مفاهيمي از فرضيه ها  -6
 آزمون فرضيه ها  -7
 نتيجه گيري : فرضيه تاييد مي شود يا نمي شود  -8

 
 يك فرضيه: حدي است كه زيركانه در مورد  مسئله و نيز راه حلي است براي مشكل مورد نظر 

 
 روش شناسي در حسابرسي 

روش شناسي حسابرسي براي رسيدگي به مسائل و مشكالت واقعي را مي توان در مراحل ذيل خالصه 
 نمود : 

 شناخت مسائل و مشكالت مركب و پيچيده ( وظيفه حسابرسي )  -1
 مشاهده حقايق مربوط به مسئله ( بررسي كنترل داخلي ) -2
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 تقسيم مسائل و مشكالت مركب به مشكالت جزئي  -3
 تعيين شواهد و مدارك مويد موجود مربوط به هر مشكل جزئي  -4
 انتخاب شيوه هاي كاربردي و توسعه روش هاي مناسب  -5
 انجام روشهاي كسب شواهد و مدارك مويد  -6
 ارزيابي شواهد و مدارك مويد  -7
 - با توجه به  كفايت و اعتبار 1-7
 - براي شناخت ردپاي از مشكالت ديگر 2-7
 - با توجه به كفايت اطالعات براي قضاوت 3-7
 -انجام و تنظيم قضاوت 8
 - در مورد هر يك از قاضيا (گزاره ها )1-8
 - در مورد مشكالت مركب و پيچيده2-8
 

 سيستم كنترل داخلي مناسب : 
شامل محيط كنترلي واحد حسابرسي داخلي ، هيات مديره معتبر و خوشنام، كاركنان اليق امور مالي و 

 حسابداري ، سيستم حسابداري كارآمد و اثر بخش است.
  فراهم مي آورد  شواهدانجام آزمون هاي حسابرسي ،

  استدسته چوب نيست بلكه شبيه يك زنجيرهقضاوته نهايي حسابرس شبيه يك 
 

 تفاوت هاي بين روش شناسي علمي و روش شناسي حسابرسي 
 ، به ويژگي شواهد الزم مربوط است اولين تفاوت

حسابرسي در اغلب موارد با چيزي كمتر از بهترين شواهد ممكن و مربوط به يك مسئله قانع مي شود. 
 اما يك دانشمند ، فقط هنگامي قانع مي شود كه مطمئن باشد ، شواهد قطعي را در اختيار دارد. 

 ، مربوط به امكان انجام آزمايش هاي كنترل شده مي باشد. امكان انجام مكرر آزمايشات دومين تفاوت
 توسط دانشمند ، براي حسابرسي چنين امكاني وجود ندارد.

 ، در حسابرسي فرضيات و بديهيات اساسي كه اعتبار استدالل بر بنيادهاي آنها مي باشد سومين تفاوت
 به خوبي بيان نمي شود و اين امر براي يك حرفه فراگير اجتماعي يك نقص اساسي است. 

 
 شباهت دو روش شناسي علم و حسابرسي 

 *ميزان تكيه و بكارگيري تئوري احتماالت در هر دو روش است 
 در "به نظر ما" يا "به نظر اين موسسه"*تاثير تئوري احتماالت در حسابرسي با استفاده از عبارت 

 *توصيف قضاوت كلي و نهائي حسابرسي با توجه به گزارش هاي مالي رسيدگي شده ، مشخص مي شود. 
 *حسابرس بيش از حد و مطمئنا بيشتر از زمينه هاي علمي ديگر به ازمايشات و نمونه ها متكي نيست 
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*تجربه زياد ، حافظه ادراكي ، قوه تخيل  كنترل شده و درك صحيحي از عملكرد ها و مسئوليت هاي 
 اين حرفه ، در انجام يك قضاوت صحييح ، ارزشمند هستند.

بايد توجه كرد كه نه تنها قضاوت ها تحت تاثير اهداف و ايده آل هاي حرفه اي قرار مي گيرند ، بلكه اين 
 ايده آل ها ممكن است تحت تاثير قضاوتهاي مهم قرار گيرند.

 : اهداف رو به تكاملي هستند ، اين ايده آل ها در پاسخ به نياز اجتماعي هر دو ايده آل هاي حرفه اي
 ،توسعه يافته و تغيير مي كنند 

بايد اين ايده آل ها را حفظ كرد و پيوسته آنها را توسعه و ارتقاء داد ، اين كار به قضاوت صحيح اعضا و 
 همچنين خود حرفه حسابرسي نياز دارد.
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 فصل سوم
 پيشينه حسابرسي

در ساختار تاريخي حسابداري ، برخي از صاحب نظران  معتقدند كه ، فكر و شيوه حسابداري معاصر ، 
 فقط حاصل ساختار آن نيست، بلكه نتيجه انباشته شدن عقايد ، روش ها و رويه ها در دراز مدت است.

 بيشتر به شناسائي و تشريح وقايعي احتمالي مربوط به يك رويداد تاريخي مي پردازد تا به بيان تاريخ
 داليل وفلسفه وجودي آن 

 ، در ساختار حسابداري بويژه حسابرسي ، تاريخ به عنوان يك تاييد آموزشي در مورد هدف تاريخ
توضيحات تغيير ، سياست  گذاري بر اساس شناسائي آثار تصميم گيريها و شيوه ها و روش ها براي 

 مشاهد تناسب شيوه ها و روش ها در شرايط خاص موجود است.
 پيشينه حسابرسي در جهان ، در دو دوره با اهميت، قابل تامل و بررسي است : 

  : به قبل از شكل گيري حسابرسي و به دوران قبل از سده نوزدهم بر مي گردد دوره اول
  : مربوط به شكل گيري حرفه حسابرسي و بعد از آن است. دوره دوم

در حكومت هاي باستاني ، معموال از وجود دو نفر براي ثبت مستقل حسابهاي خزانه استفاده مي شد. 
  بود. صحت گزارش ها و هدف بعدي اطمينان از ثبت درستهدف اوليه ، 

 ، از دوران امپراطوري رم رواج يافت شنونده به معناي Auditorواژه 
 

 حسابرسي هاي بعد از تشكل حرفه اي 
تاسيس شركتهاي بزرگ براي انجام فعاليتهاي تجاري كه با سرمايه هاي فردي امكان پذير نبود ، در اويل 

  داشت. عملكرد مباشرت و تاكيد بر تفكيك مالكيت از مديريتقرن نوزدهم ، تاثير عميقي بر 
 بود و  تقلبدر اويل قرن نوزدهم ، موضوع حسابرسي و هدف حسابرسي ، كماكان معطوف به موضوع

 و بطور اخص حسابرسي دفتر داريدرواقع اين نوع حسابرسي ها توسط مورخين حسابرسي با عنوان 
  ناميده شده است. عمل رديابي سند حسابداري به ثبت حسابداريبا عنوان 

هدف حسابرسان در دهه اخير ، گواهي تطابق صورتهاي مالي  بر اصول پذيرفته شده يا استدانداردهاي 
 حسابداري و قوانين موضوعه بوده است.

وقتي حسابرسي موسسات خيلي رقابتي شد ، حركت از حسابرسي موسسات ورشكسته به سوي 
 حسابداران حرفه اي انگلستان بود .نفع شخصي موسسات فعال ، ناشي از 

برتري تاريخي كشف و جلوگيري از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اوليه حسابرسي  در زمان حاضر بحدي 
تقليل يافته كه حرفه حسابرسي ، نقش و مسئوليت خود را در مورد تقلب و اشتباه به حد اطمينان 

 معقول از كيفيت گزارشهاي مالي محدود مي كند.
 

 حسابرسي بايد گواهي نمايد كه داده هاي حسابداري گزارش شده ويژگيهاي ذيل را دارد : 
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پديده اقتصادي را توصيف مي كنند كه مي توانند در تصميم گيري استفاده كنندگان از اين پديده  -
 ها تاثير بگذارند 

 اين داده ها باز نمودهاي چنين پديده هائي هستند  -
 

: نمادي از اين احساس كه حسابرسان به صورتي مخالف با عقايد و تمايالت افراد ذي نفع از فاصله انتظارات
 حسابرسي ، عمل مي كنند. 

 سيستم هاي كنترل مديريت بايد به نحوي طراحي و مستقر شوند كه وقوع تقلب و اشتباه را كاهش دهند. 
تاريخچه حسابرسي مويد اين باور است كه حسابرسي در دوران اخير از عملكرد هاي مربوط به مديريت 

داخلي به تامين نيازهاي فردي در بازارهاي پول و سرمايه مانند سرمايه گذاران و بانكداران و پاسخ به نيازها و 
 انتظارات اجتماعي ، تكامل يافته است.

 حسابرسي شركت را مي توان پاسخي به نياز سازماني در نظر گرفت 
حسابرسي ، مسئوليت هاي رفع شك ، ترديد و عدم اطمينان هاي موجود در گزارش هاي مالي ارائه شده يا 

و مطابقت آنها با پديده هاي ( مربوط بودن) رسيدگي و گواهي آنها ، داده هاي الزم براي تصميم گيري ، 
  را به عهده داشته است. قابليت اعتماد )اقتصادي (

 صالحيت حرفهانتظار مي رود كه حسابرسان در اغلب موقعيت هاي كاري مختلف در چند زمينه مربوطه ، 
  داشته باشند و سپس به انجام حسابرسي پردازند.اي

  از واحد تحت حسابرسي و صاحبكار داشته باشند. ظاهري و باطنيحسابرسي مي بايستي استقالل 
 اي را اعمال كنند كه در هنگام حسابرسي ، شك و مراقبت حرفهحسابرسان تنها در شرايطي بايد 

ترديدشان در مرود احتمال وجوه تقلب و اشتباه برانگيخته شده باشد، لكن نتوانسته باشند طي انجام كار، ان 
 را بر طرف كنند. 
  بين سهامداران (مالكان) و مديران انجام مي شود. كاهش تضاد منافعحسابرسي براي 

صورتهاي مالي حسابرسي شده داراي ارزشي عمومي است و به اصطالح صاحبنظران علم اقتصاد ، گزارش 
  است.كاالي عموميحسابرسي ، 

يك ويژگي مهم پيشينه حسابرسي ، عدم وضوح و شفافيت معني داده شده به عبارات صريح مربوط به 
 كيفيت گزارش هاي مالي مي باشد .

  : عنوان بازرسان دوران ايران باستان بريد
 : در لغت بمعني تمام گرفتن و طلب كردن است و در اصطالح عبارت است از : حساب، حسابداري و استيفاء

 امور مالي و دخل و خرج 
  : كسي كه به وي اعتماد تمام است. (نظارت بر دخل و خرج خزانه است)اشراف

در ايران نخستين قانوني كه به حسابرسي (بازرس) در بخش غير دولتي اشاره نموده است، قانون تجارت 
 )64 و 63، 62 است. ( مواد 1311مصوب سيزدهم ارديبهشت 
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 قانون مذكور ، اين افراد كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند ، موظفند در مورد 62بموجب ماده 
اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيالن ( خالصه جمع و خرج) و صورتحسابهايي كه مديران تقديم 

 مي كنند راپورتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند. 
 16 در "ماليات بر درآمد و امالك مزروعي و مستغالت و حق تمبر "تصويب ماده سي و سه قانون 

 را مي توان نخستين مرحله رسميت حسابداري و حسابرسي در ايران شناخت . و 1325فروردين ماه 
  خورده نام برده شده است. محاسب و كارشناس قسمحسابرسي در اين قانون بنام 

 قانون مالياتها بود كه بموجب آن مميز 275يكي از نقاط ضعف كانون حسابداران رسمي در ارتباط با ماده 
 مالياتي ( كه معموال تحصيالت چنداني نداشت) مي توانست نظر حسابداران رسمي را رد كند. 

  به ثبت رسيدو اركان آن عبارتند از : 1353در ارديبهشت ماه انجمن حسابداران خبره ايران 
 مجامع عمومي  -
 شوراي عالي  -
 بازرسان  -

 
  را بر عهده دارد تشخيص صالحيت حسابدان مستقلاين انجمن 

  تصويب شد 1362 در مرداد ماه سازمان حسابرسي
 اركان : 
مجمع عمومي ( شامل وزير صنايع ، وزير بازرگاني ، وزير دارائي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و  -

 رئيس كل بانك مركزي )
  نفر به انتخاب وزير دارائي ، يكنفر از قوه قضائيه و دو نفر از ديوان محاسبات )2هيات عالي نظارت (  -
 دو مورد فعاليت عمده سازمان حسابرسي  -
 ترجمه و تاليفمتون حسابداري و حسابرسي  -
 تالش براي تدوين استانداردهاي ملي حسابداري  -

 
 در كتابي كه 1329واژه حسابرسي در ايران براي اولين بار توسط مرحوم اسماعيل عرفان در سال 

براي تدريس در اموزشگاه بانگ ملي ايران تهيه شده بود ، بكار گرفته شده است.
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 فصل چهارم
 شك، ترديد ، رسيدگي و حسابرسي (چرايي حسابرسي )

 
 دستيابي به شناخت و يقين با شك و ترديد آغاز مي شود. 

براي اينكه به ماهيت و هدف برخي از كارهاي حرفه حسابرسي پي ببريم ، الزم است به دو موضوع نسبتا 
 ساده و در عين حال مرتبط با يكديگر ، توجه داشته باشيم :

به نظر مي رسد يك سري پديده ها كه لزوما قابل مشاهده نيستند، باعث ايجاد شك، ترديد و ابهام در  -1
 ذهن افراد مي شوند.

هر فرد براي برطرف كردن يا كاهش شك، ترديد و ابهامي كه در ذهنش ايجاد شده ، شروع به بررسي  -2
 وا رزيابي صحت و سقم امور مربوط به آن پديده ها مي كند.

 
 روشهاي رفع ابهام و شك و ترديد : 

 با مشاهده مستقيم  -1
 از طريق پرس وجودر مقطعي از زمان يا در طول دروه زماني  -2

 
هر مكانيسمي كه براي رفع ابهام انتخاب شود، به هر حال رسيدگي را مي توان نوع گام حسابرسي دانست كه 

 به هدف ايجاد همبستگي بين : 
 موضوع و يا موضوع هاي مورد شك ، ترديد و ابهام و -1
يك معيار قابل قبول كه بتوان به كمك آن در مورد اعتبار موضوع و يا موضوع هاي مورد  -2

 ، مي باشد قضاوت كرد نظر ،
آگاهي از ميزان موثق بودن اطالعات براي قضاوت درباره قابليت اعتماد به آنها يكي از كارهاي ضروري در 

 زندگي انسان به شمار مي رود . 
 ماهيت يك پديده خاص 

اينكه آيا اين پديده مشهود است يا نا مشهود؟ ايا يك جنبه فيزيكي از دنياي واقعي است يا اين كه توضيح از 
 رويدادي است كه در گذشته رخ داده است ؟ 

شك ، ترديد ، ابهام و رسيدگي در يك شكل مثلث مانند از روابط انساني بين طرف هاي درگير و پديده مورد 
 نظر وجود دارد.

 : عبارتست از فرآيند سيستماتيك جمع اوري و ارزيابي بي طرفانه  شواهد درباره ادعاهاي مربوط حسابرسي
به فعاليتها و رويدادهاي اقتصادي ، به منظور تعيين ميزان انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده 

 و گزارش نتايج به افراد ذي نفع . 
در عمل مي توان به حسابرسي به عنوان يك داور براي تعيين ميزان ثبات رويه بكار رفته در صورت هاي 

 مالي توسط مديريت (وكيل ) نگريست.



 10 

 : يكي از ويژگي هاي كيفي اطالعات حسابداري بوده و به عنوان يكي از مفاهيم تشكيل قابليت رسيدگي
 دهنده قابليت اعتماد بشمار مي رود كه به سودمندي اطالعات مالي كمك مي كند. 

: بيانگر آنست كه صورت هاي مالي نه تنها بايد به طور صادقانه آنچه را كه بايد گزارش شود قابليت اعتماد
بيان كنند ، بلكه استفاده كنندگان صورتهاي مالي نيز بايد تا حد معقولي مطمئن باشند كه اين كار انجام 

 گرفته است.
  : بدين معنا كه اطالعات حسابداري بر مدل تصميم گيري استفاده كنندگان تاثير مي گذارند.مربوط بودن

بنابراين ، تمركز اصلي كار حسابرسي  بر بررسي ميزان مطابقت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي با 
 ويژگيهاي كيفي و نيز بر طرف كردن و يا كاهش شك ، ترديد و ابهام هاي موجود در اين صورتها است. 
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 فصل پنجم
 نقش هاي اقتصادي و اجتماعي حسابرسي

 : فرض مي شود كه حسابرسي به كارائي مبادالت عقاليي اقتصادي سازمان ها ياري مي در روش اقتصادي
 ، عملكرد حسابرسي را به صورت جزء با اهميتي از حاكميت شركتي و روش اجتماعيرساند. از سوي ديگر 

پاسخ گوئي مديريتي يا به عنوان راه حلي  براي ايجاد و حفظ روابط قدرتي نابرابر كه در جامعه وجود دارند 
 وممكن است منطقي ، كارآمد يا منصفانه نباشد ، در نظر مي گيرد. 

: به پاسخگوئي و كنترل امرو انساني بطور كلي و عملكرد اقتصادي به طور اخص رسيدگي و حسابرسي 
 ياري مي رساند. 

پاسخگو نمودن افراد يا سازمانهاي جامعه در مورد اعمالشان از طريق فرآيند رسيدگي يا حسابرسي توسط 
  است. مكانيزم كنترل اجتماعيشخص ثالث ، نوعي 

  : يك پديده اجتماعي است . به جز فايده عملي هيچ هدف و ارزشي ندارد. حسابرسي
 : تائيد اعتبار و اطالعات خاص توسط افرادي كه اموال ديگران به آنها سپرده شده ، براي هدف حسابرسي

 طرفين ذينفع مي باشد. 
 : نه تنها براي ارائه به سهامداران ، كه معموال مخاطب آن ها گواهي كيفيت اطالعات صورتهاي مالي

 هستند ، بلكه براي جامعه به عنوان يك كاالي عمومي ارائه مي شود. 
 اين گواهي در شركتهاي سهامي هم براي سهامداران و هم براي جامعه سودمند است. 

  گنجاند حاكميت شركتينقش اجتماعي حسابرسي شركت ها را بايد در ساختار گسترده تر 
 استانداردي قابل قبول بين المللي OECDسازمان هاي اقتصادي بين المللي مانند سازمان توسعه اقتصادي 

 را در مرود حاكميت شركتي فراهم مي كنند. 
به معناي هدايت كردن گرفته شده كه معموال  Gvbernaneاولين مفهوم حاكميت شركتي ، از وازه التين 

براي هدايت يك كشتي بكار مي رود و داللت بر اين دارد كه حاكميت شركتي مستلزم هدايت است تا كنترل 
 : 

 حاكميت شرعي چيست ؟ 
 تعاريف موجود از حاكميت شركتي در دو ديدگاه قرار مي گيرند

 در اين ديدگاه حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران -ديدگاه محدود ( تئوري نمايندگي )1
 محدود مي شود. 

در اين ديدگاه حاكميت شركتي را مي توان بصورت يك يدگاه هاي گسترده ( تئوري ذي نفعان ) -د2
شبكه از روابط ديد كه نه تنها بين شركت ها و مالكان آنها ( سهامداران) بلكه بين يك شركت و عده زيادي 

 از ذي نفعان از جمله كاركنان ، مشتريان، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. 
بطور كلي تعاريف حاكميت شركتي در متون علمي داراي ويژگي هاي مشترك و معيني هستند كه يكي از 

  است. پاسخ گوئيآنها 
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پذيرش ريسك محدود نسبت به سهم و بازده مناسب موجب تفكيك مالكيت از مديريت و رونق بازار سرمايه 
 گرديد. 

 آغاز مالكيت شركتي از طريق مالكيت سهام تاثير چشمگيري بر روش كنترل شركت ها داشت. 
  شد.مشكل نمايندگيجدائي مالكيت از مديريت ( كنترل) منجر به يك مشكل سازماني مشهور به نام 

 تضاديكي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اينست كه كارگمار( مديران شركتها و كارگزاران (سهامداران) 
 دارند منافع 

 ناميده مي شود. اين مشكل نمايندگي زمان باقي مانده كاهش رفاه سهامدار تئوري نمايندگيدر واژگان 
 ضرورت كنترل مديريت شركتها توسط سهامداران را نشان مي دهد. 
 مجموع هزينه هاي نمايندگي را مي توان بصورت ذيل خالصه نمود: 

 مجموع هزينه هاي كنترل كارگزار، هزينه ها ي الزام كارگزار و هرگونه زمان باقي مانده .
برخي از روشهاي مستقيم كه از طريق انها سهامداران مي توانند مديران را كنترل و به حل و فصل تضادها 

 كمك كنند شرح ذيل است:
 حق راي سهامداران در مجامع عمومي بر نحوه اداره شركت تاثير گذار است  -1
 قراردادهاي في ما بين سهامداران و مديران -2
 راهكار نهايي ، راه حل خروج از شركت است.يك  -3

 
 تئوري هزينه معامالت (تئوري رفتاري )

تركيبي ميان رشته اي بين اقتصاد و حقوق و سازمان است. اين تئوري بر اساس اين واقعيت است كه شركت 
 ها آنقدر بزرگ شده اند كه در تخصيص منابع ،جانشين بازار مي شوند. 

در واقع شركت ها انقدر بزرگ و پيچيده اند كه نوسانات قيمت در بازار ، توليد را هدايت كرده و بازار 
 معامالت را متعادل مي كنند. 

  را مي رسازد. فرصت طلبياقتصاد هزينه معامالت ، فرض اساسي 
 به صورت تمايل كارگزار در بكار گيري تمام روش هاي موجود براي افزايش منابع شخصي ، فرصت طلبي

 تعريف شده است.
 

 تئوري هزينه معامالت در برابر تئوري نمايندگي 
تئوري هزينه معامالت فرض مي كند كه افراد اغلب فرصت طلب هستند. در صورتي كه تئوري  -1

 نمايندگي ، خطر اخالقي و هزينه هاي نمايندگي را مورد بحث قرا مي دهد. 
تئوري نمايندگي فرض مي كند ، مديران بدنبال عايدهاي متفرقه هستند ، در صورتيكه در تئوري  -2

 هزينه معامالت ، مديران معادالت خود را بصورت فرصت طلبانه اي ترتيب مي دهند. 
واحد براي تحليل در تئوري نمايندگي ، كارگزار فردي است ، در صورتيكه در تئوري هزينه  -3

 معامالت، واحد براي تحليل معامله است. 
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 با اين همه هر دو تئوري به يك مشكل مي پردازند : 
چگونه مديران را متقاعد كنيم تا منافع سهامداران و افزايش سود شركت سهامدار را به جاي 

 منافع شخصي خود دنبال كند ؟ 
 

 تئوري ذي نفعان 
اين تئوري تركيبي از تئوريهاي سازماني و اجتماعي است در واقع اين تئوري بيشتر يك سنت پژوهشي 

گسترده است كه فلسفه، اخالق ، تئوري سياسي ، اقتصاد ، حقوق ، علم سازماني و اجتماعي را در هم مي 
 آميزد. 

اساس تئوري ذي نفعان اينست كه شركت هاي بسيار بزرگ شده اند و تاثير آنها بر جامعه انچنان عميق 
 است كه بايد جز سهامدران به بخش هاي بسيار بيشتري از جامعه توجه كرده و پاسخگو باشند. 
 تئوري نمايندگي در صورتي موثر و قابل استفاده مي شود كه از چهار اصل اخالقي پيروي كند: 

 اجتناب از لطمه زدن بديگران  -1
 احترام به آراي ديگران  -2
 اجتناب از دروغگوئي  -3
 پذيرش توافق ها  -4

حاكميت شرقي مناسب موجب پاسخگوئي مناسب و شفافيت مالي خواهد شد كه اين مهم بدون وجود 
  امكانپذير نخواهد بود و اين نقش بزرگي است كه حسابرسي در جامعه به عهده دارد. حسابرسي مستقل

هر چه از پيش تعيين نمودن روش هاي حسابداري و گزارشگري مالي ، مشكل تر باشد ، ترديد بيشتري در 
 مورد كيفيت اطالعات مالي گزارش شده وجود خواهد داشت. 

 تامين اطالعات براي تصميم گيري در مورد استفاده از منابع محدود مي باشد. حسابداري هدف اصلي 
  تبادل اطالعات اقتصادي فايده مند مي باشد گزارش هاي ماليهدف اصلي 

 ، تامين اطالعات مالي درباره امور اقتصادي سازمان براس استفاده در تصميم گيريها هدف اوليه حسابداري
 مي باشد.

استدالل نفع شخصي در سه فرضيه بيان مي شود و تقاضا براي حسابرسي بر اساس اين فرضيه ها پيش بيني 
 مي شود : 

 فرضيه تئوري نمايندي ( فرضيه هاي مباشرت و نظارت ) -1
وقتي به يك طرف قدرت تصميم گيري تعويض مي شود اگر مزاياي فعاليت هاي نظارتي بيشتر از هزينه هاي 

 مربوط باشد ، موافقت مي كند كه تحت نظارت قرار بگيرد. 
 
 -فرضيه اطالعات 2
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اين فرضيه تقاضاي براي اطالعات حسابرسي شده را به عنوان روشي در كاهش ريسك سرمايه گذاري ، بهبود 
تصميم گيري درون سازماني و برون سازماني ، و در منافع ناشي از داد و ستد اوراق بهادار افزايش ايجاد مي 

 كند. 
  فرضيه بيمه-3
 

 و تا اندازه اي سه نقش متفاوتفرآيند رسيدگي و تاييد به طور كلي و حسابرسي به طور خاص داراي 
 مرتبط به هم مي باشند : 

 : مربوط به ايجاد ثبات الزم در روابط اجتماعي با دادن اطمينان و آرامش به افراد سازمانهائي اولين نقش-1
 كه با شك، ترديد و عدم اطمينان مواجه اند. 

 : بهينه نمودن تصميم گيري عقالني فردي و سازماني با پيامد اقتصادي است.  دوم -نقش2
  در جهت منافع شخصي و اجتماعي و اقتصادي افراد سازمان هاست. نقش سوم:-3

 استفاده مي كند ، واقعيتي از صورتهاي مالي قابل سمبوليسمحسابرسي در تهيه گزارش حسابرسي از 
اعتماد و توصيف كننده رويدادهاي اقتصادي ايجاد كند و نظم اجتماعي را با وارد كردن چنين اعتمادي به 

 فرآيند بازار فراهم مي آورد. 
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 فصل ششم
 اهداف حسابرسي

  : واحد اساسي تجزيه و تحليل اقتصادي است معامله
 : عبارتست از فرآيند سيستماتيك جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط حسابرسي

به رويدادهاي اقتصادي به منظور تعيين ميزان انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش 
 نتايج به استفاده كنندگان ذي نفع 

مربوط  فراهم مي كند ، زيرا نتايج بررسي ارزش افزوده : براي صورتهاي مالي گزارش شده حسابرسي
  محتواي صورتهاي مالي را گزارش مي دهد.قابليت اعتماد و بودن
: يك گزاره ابالغي از اظهار نظر ( قضاوت ) است برارسي شواهد متقاعد كننده توسط ي (شهادت دهي) گواه

يك شخص قانوني ذي صالح مستقل درباره درجه انطباق اطالعات حسابداري ابالغ شده توسط يك سازمان 
 با معياهاي تعيين شده از تمام جنبه هاي با اهميت است. 

انچه كه گزارش حسابرسي فراهم مي كنيد يك اظهار نظر كارشناسانه درباره كيفيت اطالعات مالي است كه 
 بوسيله آن اطالعات اضافي براي دريافت كننده گزارش ها فراهم مي كند. 

  : عبارت است از منتقل كردن ماهيت و حدي از اطمينان دوباره مسئوليت حسابرسان
  : هدف كلي حسابرسي شركت

در زمينه نياز به حاكميت شركتي و پاسخ گوئي مديران ، رسيدگي و گزارش دادن درباره كيفيت صورتهاي 
مالي شركتها در جهت منافع افراد و سازمانها به طريقي دور از شركت ها اما با حقوق معقول دسترسي به 

 اطالعات منظور شده در گزارش ها 
براي حسابرسي مبتني برگزارش درباره مطابقت با اصول پذيرفته شده حسابداري و استاندارد انگليس 

 حسابرس را ملزم مي كند كه درباره تناسب يكنواختي وا فشاي رويه ها حسابداري قانع  شود. 
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 فصل هفتم
 فرضيات بديهي حسابرسي

 -ويژگي فرضيات بديهي 5
 - براي توسعه هر فرضيه علمي ضروري اند 1
 -مستقيما قابليت تاييد ندارند 2
 -مبنائي براي استنتاج مي باشند 3
 -مباني ايجاد يك ساختار تئوري هستند 4
 -در پرتو پيشرفت علم در معرض پرسش و ترديد قرار دارند.5
 

 -ارسطو  مي گويد : 
 نقطه آغاز هر عملي ، تعادي فرضيات بديهي است كه نيازي به اثبات آنها نيست. 
 براي ايجاد و توسعه ساختار تئوري مفيد ، فرضيات بديهي بايد داراي ويژگي ذيل باشد : 

 فرضيات بديهي بايد با يكديگر سازگار باشند  -1
 فرضيات بديهي هر علم بايد براي اثبات و حمايت تئوري هاي ان كافي باشد  -2

 منطقي بودن قضاياي تاييد شده بر اساس فرضيات بديهي آزمون نهائي خود فرضيات بديهي اند. 
 فرضيات حسابرسي در سه گروه قابل دسته بندي هستند : 

 فرضيات بديهي توجيه كننده حسابرسي  -1
الف : كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي ، بدون گواهي حسابرسان مستقل از قابليت اعتماد كافي 

 برخوردار نمي باشد 
ب: به عنوان بخشي از فرآيند پاسخ گوئي گواهي كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي توسط 

 حسابرسي ، مطلوبترين راه كار است.
 ج: گواهي كيفيت مندرج در صورتهاي مالي براي ذي نفعان ، با انجام حسابرسي حاصل مي شود. 

 د- كيفيت اطالعات مندرج در صورت هاي مالي را مي توان با فرآيند حسابرسي مستقل گواهي نمود. 
هـ- ذي نفعان سازمانها و شركتها در وضعيتي نيستند كه بتوانند شخصا كيفيت اطالعات مندرج در 

 صورتهاي مالي را گواهي كنند 
 -فرضيات بديهي رفتاري حسابرسي 2

الف- بين حسابرسي مستقل و مديريت سازمان ويا  شركت تحت حسابرسي ، هيچ گونه تضاد مانعي 
 وجود ندارد 

ب- هيچ گونه محدوديت مقرراتي يا نظارتي غير منطقي وجو ندارد كه حسابرسي اعمال شود و آنها را از 
 گواهي اطالعات مندرج در صورتهاي مالي باز دارد 
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ج- حسابرس در يك موضع مستقل ظاهري و باطني براي گواهي كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي 
 مالي قرارداد. 

 د- حسابرس براي گواهي كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي داراي مهارت و تجربه كافي است 
 : تنها راه اوليه و مستقيمي است كه سهامداران و ساير افراد ذي نفع استقالل ظاهري حسابرسي

استفاده كننده از صورتهاي مالي مي توانند به وسيله آن صداقت حسابرسي و اظهار نظر او را مورد 
 قضاوت قرار دهند.

 : بر اعتبار حرفه اي حسابرسي تاثير داشته و موجب از بين رفتن كشف فقدان استقالل حسابرس
 مزاياي اقتصادي براي او مي شوند. 

  فربضيات بديهي كاركردي حسابرسي :-3
الف: اصول يا استانداردهايي وجود دارد كه به كمك انها حسابرس مي تواند كيفيت اطالعات مندرج در 

 صورتهاي مالي را ارزشيابي كند. 
ب: شواهد كافي و معتبر براي تاييد نظر حسابرسي در مورد كيفيت صورتهاي مالي وجود دارندو  

 حسابرس مي تواند اين شواهد را در يك زمان منطقي و با هزينه اي معقول جمع اوري و ارزشيابي كند. 
 ج- اطالعات مندرج در صورتهاي مالي ، عاري از تحريف با اهميت هستند 

 د- كنترل داخلي ، احتمال تحريف هاي با اهميت را از بين مي برد. 
هـ - حسابرس مي تواند مربوط بودن و قابليت اعتماد اطالعات مندرج در صورتهاي مالي را به صورتي 

 هدفمند به ذي نفعان ابالغ نمايد. 
براساس حسابرسي مبتني بر مدل ريسك، نوع، ماهيت، حجم رسيدگي هاي هر برنامه حسابرسي بستگي 

 به وضعيت كنترل هاي داخلي دارد.
 

 تاييد و اثبات و گواهي 
اثبات : در فلسفه اثبات و اثبات پذيري جوهري بررسي قضاياي منطقي را تشكيل مي دهد. يك قضيه 

 في نفسه نه با معناست و نه سودمند ، مگر آنكه انرا اثبات پذير بدانيم . 
 آيند تاييد و اثبات به شكل هاي گوناگون انجام مي شود : فر
 توسط حسابرسان داخلي  -
 توسط حسابرسان مستقل به منظور تائيد كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي  -
بصورت مميزي توسط كاركنان وزارت دارائي براي حصول اطمينان از رعايت قوانين مالياتي و  -

 تشخيص ، تاييد و اثبات درآمد مشمول ماليات 
فرآيند تاييد و اثبات به هر شكلي كه باشد و يا توسط هر شخصي ، از اهميت و واقعيت آن نمي كاهد 

 منتهي مي شود كه توسط فردي با صالحيت حرفه اي و گواهي (شهادت)اين فرآيند هنگامي به 
 مستقل از تهيه كنندگان و ذي نفعان اطالعات مندرج در صورتهاي مالي انجام شده باشد.

 ، وسيله اي است كه فردي براي رسيدن به اطمينان معقول در مورد قضاياي معين ، از ان استفاده تاييد
 مي كند 
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محصول نهائي فرآيندتاييد و اثبات قضاياي جزئي ( اثبات اقالم مندرج در وصرتهاي مالي ) به تاييد و 
 اثبات قضيه كلي تر يعني منصفانه بودن صورتهاي مالي منتهي مي شود. 

پس از تكميل فؤآيند مذكور ، گواهي ( شهادت دهي ) حسابرسي به شكل گزارش حسابرسي ارائه مي 
 شود. 

گواهي بيانگر نظر حسابرسي در رابطه با ميزان انطباق كيفيت اطالعات حسابداري مندرج در صورتهاي 
 مالي با معيارهاي از پيش تعيين شده است.
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 فصل هشتم
 مفاهيم حسابرسي

 : يكي از مهم ترين نمادها در زبان ، بويژه در رابطه با پژوهش علمي است مفهوم را مي توان مفهوم
 انتزاع يا تجربه رويدادهاي مشاهده پذير دانست. 

 ، مفهوم انتزاعي از رويدادهاي قابل مشاهده است كه معرف شباهت ها يا جنبه هاي به عبارت ديگر
 مشترك ميان انها ست 

  داشته باشند جايگاه و كليديدر ساختار هر تئوري ، مفاهمي بايد 
  : فرآيند ذهني كه بر اساس ان يك مفهوم تاييد مي شود مفهوم سازي

براي من غير ممكن است كه ضمير احساسي ام را به ديگري انتقال دهم ... ارتباط عقالني بين انسانها ، 
 است. مفهوم ضرورتا باز نمود غير شخصي است و از طريق آنست كه ذهن انسانها با هم مبادله مفاهيم

 ارتباط برقرار مي كنند. 
 

 ايجاد مفاهيم 
 ايجاد يك مفهوم كامل ، مستلزم طي چند مرحله است: 

 مشاهده واقعيت هاي مربوط به زمينه معين  -1
 تدوين قواعد كلي بر اساس واقعيت هاي مشاهده شده  -2
 ارتباط متقابل قواعد كلي براي حذف تكرار ، بي ثباتي و از قلم افتادگي  -3
 آزمون و بررسي مجدد و دقيق قواعد كلي بمنظور فايده مندي مستمر  -4

  : اظهار نظر كلي ناشي از چندين مشاهده، مفاهيم  نام دارد مفاهيم
 شناخت و معرفت ما از دو منبع عمده در ذهن ناشي مي شود 

 اولين منبع ، حس يا قدرت دريافت نموده هاست ( قدرت پذيرش ادراك) 
 دومين منبع ، قدرت شناخت بوسيله اين نمودهاست ( خودجوشي در ايجاد مفاهيم) 

 واژه مفهوم مستلزم اذغام و تركيب دو چيز است : 
 از نظر محتوا ، نشانه يك ايده مشخصي مي باشد  -1
 از نظر زبان شناسي ، نشانه يك واژه مشخص كه يك نماد گفتاري براي ايده است -2

 تجربي ترين مفاهيم ، بي پايان و يا ضرورتا ناقص اند ، چون توصيف كاملي از آنها امكانپذير نيست. 
 انواع مفاهيم : 

  مربوط به زمينهفلسفي در برابر ذاتي ( عام دو برابر خاص)  -1
  مربوط به ماهيتآرماني ( ايده آل ) در برابر واقعي ( ذهني در برابر عيني )  -2

 مفاهيم فلسفي 
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مفاهيمي هستند كه منحصرا به هر علم يا هنر خاصي تعلق ندارند . مانند مفاهيمي چون واقعيت ، حقيقت ، 
 احتمال ، علت ، معلول ، برهان ، شي فيزيكي، معنا ، ضرورت و ...

 
 مفاهيمي هستند كه از شاخه هاي خاص علمي نشات مي گيرند شتاب در مكانيك ، مفاهيم خاص يا ذاتي

خنثي شدن اسيددرعلم  شيمي ، بازتاب شرطي در روانشناسي ، باز روي بيولوژي در گياه شناسي و شواهد 
 در حسابرسي و ... مفاهيمي از اين نوع هستند .

 مفاهيم آرماني ( ايده آل ) يا ذهني 
به اين مفهوم ايده آل نيستند كه به تكامل خود ، نزديك مي شوند بلكه به اين مفهوم كه انها به واقعيات و يا 

 موقعيت هاي واقعي مربوط نيستند 
 مفاهيم اوليه در حسابرسي 

 عناصرنهايي در تحليل تئوري حسابرسي ، مفاهيم اوليه هستند كه نقش اساسي بر عهده دارند 
 اين مفاهيم نسبتا محدودند لكن قلب تئوري را تشكيل مي دهند 

مفاهيم حلقه ارتباطي بين اهدافي هستند كه براي حسابرسي در نظر گرفته شده و وسيله عملي نيل  به اين 
 اهداف مي باشند 

بدون درك وپذيرش اين مفاهيم اساسي رويه ها و روش هاي حسابرسي به مجموعه اي از تكنيك هاي بدون 
 هدف صريح وروشن تبديل مي شوند. 

 
 گروه بندي مفاهيم حسابرسي : 

-گروه اول : شامل مفاهيم معيني است كه مربوط به رفتارهاي حسابرس مي باشد و تحت عنوان كلي 1
صالحيت حسابرسي نيز مشخص شده اند. بدين مفهوم كه حسابرس ، دانش ، اموزش ، مهارت ها و تجربه 

 كافي براي انجام موفقيت آميز حسابرسي را دارد. 
مقوله رفتاري همچنين شامل مفهوم استقالل حسابرسي است كه توسط اكثر نظريه پردازان حسابرسي مطرح 

  است مراقبت حرفه ايشده است قسمت نهايي مقوله رفتاري موضوع 
  ان مي باشد "جنبه هاي فني"-گروم دوم : مربوط به 2

 در حقيقت در اين مورد دو مفهوم مجزا ، لكن مرتبط با هم را مي توان بيان كرد : 
 : مربوط به رسيدگي به كيفيت اطالعات حسابداري مندرج در صورتهاي مالي است كه براي اولين مفهوم

 ارائه گزارش حسابرسي ضروري است 
 : نياز به شواهد حسابرسي كافي و معتبر را در بر مي گيرد كه به حسابرس اين امكان را مي دومين مفهوم

دهد كه ويژگي كيفي مقررشده در مورد اطالعات حسابداري  مندرج در صورتهاي مالي رامورد رسيدگي قرار 
 داده و نتايج را گزارش مي نمايد 

 : بدين معني است كه در تهيه صورتهاي مالي اصول پذيرفته شده حسابداري رعايت شده ارائه منصفانه
 است 

 بدون شواهد نمي توان حسابرسي كرد  -
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 فصل نهم
 استقال

 : افزايش و ارتقاء پاسخ گوئي مديريت صاحبكار است. حسابرس با پاسخگو نمودن هدف اصلي حسابرسي
 مديريت صاحبكار يك عملكرد اجتماعي را انجام مي دهد.

تئوري پردازان حسابرسي ، با اين امر موافقند ، تا جائي كه به استقالل حسابرس مربوط مي شود ، در يك 
 موقعيت نمايندگي پيچيده بيشتر موارد به شايستگي و صداقت حسابرسي بستگي دارد 

انگيزه هاي الزم براي عملكرد مستقل و كامل حسابرسي را مي توان بر مبناي دو رويكرد اقتصادي و 
 اجتماعي بررسي نمود 

 انگيزه هاي براي شايستگي و استقالل حسابرسي 
بحث مربوط به شايستگي و استقالل حسابرسي به اين موضوع متكي است كه آنان بعنوان افراد اقتصادي و 

 منطقي كاري را انجام نمي دهند كه رفاه اقتصادي بلند مدت آنان را خدشه دار كند. 
يك باور عمومي وجود دارد كه حسابرسي هميشه در راستاي متعادل كردن منافع جامعه و منافع 

 شخص خود ، استقالل خود را حفظ مي كند. 
هر چه ريسك شخصي سبك و كار حسابرسان بيشتر باشد احتمال تعديل گزارش حسابرسي بر حسب 

 موضوع مورد عدم توافق يا كشمكش بيشتر خواهد بود 
 : نگرشي از ذهن است كه اجازه نمي دهد نقطه نظرات و نتيجه گيري هاي حسابرسي متكي به استقالل

 اثرات و فشارهاي ناشي از تضاد منافع افراد قرار گيرد 
 : وضعيتي است كه بر  اساس ان حسابرسي كامال از هر گونه موقعيت احتمالي كه عينيت وضعيت ايده آل

 ذهني و بي طرفي او را به خطر مي اندازد و كناره گيري كند. 
 ابعاد گوناگون استقالل حسابرسي 

استقالل حسابرسان در رابطه با حسابرسي و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالي كه توسط مديريت 
 صاحبكار تهيه مي شود و معناي خاصي دارد استقالل در اين مورد يك عبارت هنري است 

از انجا كه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان دولت و ساير استفاده كنندگان ممكن است بر نظر حسابرسي 
 مستقل اتكا كنند استقالل حسابرسي معني خاصي مي يابد. 

بنابراين حسابرس نه تنها نبايد قضاوت خود را منوط به قضاوت ديگران نمايد بلكه بايد از هر نفع شخصي كه 
ممكن است قضاوت او را منحرف سازد مستقل باشد .استقالل در اين ساختار يعني عينيت يا عدم انحراف از 

 قضاوت  دقيق 
 حسابرس بايد در فكر و زمانهاي ذيل مستقل  باشد 

 استقالل برنامه ريزي حسابرسي  -1
 استقالل گردآوري و ارزيابي شواهد  -2
 استقالل گزارشگري  -3
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 ساز و كارهاي استقالل حسابرسان به دوسته اصلي تقسيم مي شود : 

 دسته اول 
 به شرايط فردي مربوط مي شود كه وظايف رسيدگي و تاييد حسابرسي را عملي مي سازد 

 دسته دوم 
با حسابرسان و رفتار مورد انتظار افراد حرفه اي سر و كار دارد اين شرايط معموال در آيين رفتار حرفه اي 

 براي حسابداران حرفه اي بيان مي شود كه بعنوان حسابرسان مستقل به كار دعوت مي شود . 
 

 منبع قانوني و استقالل حسابرسي 
 حسابرسان نمي توانند در واحد مورد حسابرسي ، پست هاي مديريتي داشته باشند  -1
در ارتباط با ممنوعيت هاي مربوط به حق الزحمه حسابرسي و هرگونه وابستگي به اين موضوع است.  -2

 حق الزحمه حسابرسي نبايد از درصد معيني از كل درآمد حسابرسي باالتر باشد 
 ممكن است حسابرس در ارتباط با ساختارهاي قانوني صاحبكار باشند  -3
 وجود منابع مالي حسابرسي با واحد تحت حسابرسي است  -4

مسئوليت اوليه حسابرسي در چارچوب مفهوم تئوري نمايندگي است و حسابرسي به عنوان نماينده اي از 
 طرف مالكان يا سهامداران مي باشد 

  از اجزاي اساسي آيين رفتار حرفه اي است درستي و بي طرفي شخص حسابرس
اين موضوع اهميت زيادي براي اين حرفه دارد كه عموم اطمينان الزم را نسبت به استقالل حسابرسان داشته 

باشند. اطمينان عموم با شواهدي كه استقالل را نقض ميكند و با وجود شرايطي كه افراد منطقي به اين 
 تصور برسند كه استقالل ممكن است تحت تاثير قرار گيرد به خطر مي افتد. 

 
 راه حل هاي پيشنهادي براي استقالل حسابرس 

تالش براي كاهش قدرت مديريت صاحبكار براي فشار بر حسابرسان كه ارتباط با بي طرفي و واقع  -1
 سوئي 

كاهش فرصت هاي از دست دادن استقالل حسابرسان با اعمال مقررات خاص مربوط  به  -2
 استانداردهاي گزارشگري مالي و حسابرسي 

 تعديل نقش موجود در ساختار شركت  -3
توسعه روابط قانوني ميان حسابرس و ذي نفعان حسابرسي ( بويژه اشخاص ثالث) استقالل حسابرس را 

 بهيبود مي بخشد 
به طور كلي براي حسابرس منافع شخصي اقتصادي زياي در عمل به صورت حرفه اي و استقالل به طور 

 خاصي وجود دارد 
  را نبايد گردن حسابرس انداخت بلكه بايد متوجه فرآيند حسابرسي اطالعات مالي گزارش بود. تقصير



 23 

 : موضوعي ذهني است و در يك مسير عقلي مطرح است كه بوسيله آموزش دريافتي يا دانش و استقالل
 عملكرد حسابرسي تداوم مي يابد. 

: كاهش امكان دستكاري و تغيير و جايگزيني اطالعات صورت هاي مالي بر بهبود استقالل حسابرسي 
 اساس يك سري شواهد مستقل قابل آزمون مي باشد. 
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 فصل دهم
 مراقبت حرفه اي

 مفهوم مراقبت حرفه اي حسابرسان ، بر اساس سه فرض بديهي ذيل قابل طرح و بررسي لست : 
ذي نفعان سازمان ها و شركت ها در وضعيتي نيستند كه بتوانند شخصا كيفيت اطالعات مندرج در  -1

  ) فرض بديهي پنجم توجيه كننده حسابرسيصورتهاي مالي را گواهي كنند ( 
 حسابرس براي گواهي كيفيت اطالعات مندرج در صورتهاي مالي داراي مهارت و تجربه كافي است -2

 ( فرض بديهي چهارم رفتار حسابرسي) 
 حسابرس بعنوان يك كارشناس حرفه اي نسبت به كيفيت كار خود ، پاسخگو است  -3

 ( فرض بديهي پنجم رفتاري حسابرسي )
موضوع مراقبت حرفه اي حسابرسان، موجب تغيير در مسئوليت مديريت صاحبكار در خصوص تهيه و ارائه 

 دقيق صورت هاي مالي نمي شود
يك فعاليت حرفه اي مانند حسابرسي تنها زماني مي تواند از ديدگاه منافع عمومي كارآمد باشد كه افراد 

شاغل در آن از استانداردهاي رفتاري تجويز شده آگاهي داشته و نسبت به بكارگيري آنها در عمل تمايل و 
 توانا باشند. 

 توسعه و رشد حرفه حسابرسي در ارتباط نزديك با مسئوليت هاي حسابرسي است . 
مسئوليت حسابرسان در خصوص مراقبت حرفه اي در هر مقطعي از زماني بررسي تركيبي از استانداردهاي 

 رفتاري قانوني و حرفه اي در چارچوبي از تغييرات انتظار عمومي قابل تفسير است 
 

 مفهوم حسابرسي محتاط 
 مفهوم مراقبت حرفه اي برمحتاط بودن افراد شاغل در حسابرسي مبتني است 

 ، تصويري است از يك كارشناس كه قضاوت حسابرسي خود را حتي المقدر بر اساس حسابرس محتاط
هنجارهاي حرفه  و انتظارات زمان خود و همچنين بر مبناي تجارت حسابرسي پيشين خويش اعمال مي 

 كند. 
از حسابرس انتظار نمي رود كه از نظر مهارت و كارامدي در سطحي غير قابل دسترس فعاليت كنند و با 

دستيابي به سطحي مطلوب از عملكرد ، گروه هاي ذينفع مي توانند انتظار داشته باشند كه در مقابل انحراف 
 از استانداردهاي گزارشگري هاي مالي ايمن هستند

 عدم رعايتدر صورت عدم موفقيت در ارتقاي مهارتها به تناسب تغيير شرايط ، حسابرسان با مخاطره 
  مواجه خواهند شد استانداردهاي عملياتي تدوين شده

آخرين مرحله براي تشخيص اينكه ايا وظيفه مراقبت حرفه اي توسط حسابرس در مقابل گروه هاي ذينفع 
  طي مي شود دادگاههاي قانونيانجام شده است يا نه ، در 

تمركز مستمر حسابرسان بر وظيفه مراقبت حرفه اي در رابطه با انتظارات جامعه از آنان ضروري بنظر مي 
 رسد.
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 حسابرسان مستقل در رابطه با وظايف مرتبط زير مسئوليت دارند : 

 آشنايي با وظايف حسابرسي بر اساس مفاد قرار داد در ارتباط با صاحبكار و ... -1
 برخورداري از استقالل كامل در مقابل صاحبكار و مديريت صاحبكار مورد رسيدگي  -2
 برنامه ريزي موثر انجام عمليات حسابرسي بر اساس استانداردهاي عملياتي  -3
 بكارگيري رشوهاي عمومي پذيرفته شده توسط همكاران حرفه اي انها در جمع اوري و قضاوت و ... -4
 حصول اطمينان نسبت به مطابقت اظهار نظرحسابرسان با يافته هاي انان  -5
 ارائه اظهار نظر مناسب، قابل فهم و صريح به سهامداران و ... -6
 سرپرستي مناسب كاركنان حسابرسي  -7

تجويز چگونگي و ارائه سيستم حسابداري شركت جزء كار حسابرس نيست بلكه آنان فقط توصيه مي كنند ، 
 و چنانچه اين توصيه ها عملي نشد مسئوليتي به عهده حسابرسان نيست بلكه مسئوليت با مديران است.

طراحي عمليات حسابرسي به گونه اي كه تمام اعمال غير قانوني را كشف كند غير ممكن است اما 
حسابرسان مذكور بايد نسبت به عمليات و تصميم گيري هاي خود در خصوص احتمال وجود تقلب و اشتباه 

 با اهميت حساسيت به خرج دهند 
تلقي مي شود به اين دليل كه حسابرسان وظيفه درند كه در شكست حسابرسي شكست كسب و كار 

بررسي برقراري فرض تداوم فعاليت كه زير بناي گزارشگري مالي است مراقبت حرفه اي و دقت كافي به 
 خرج دهند

حسابرسان تنها درمواقعي در مقابل تقلب و تخلف از قانون  مسئوليت دارند كه اين موارد بر كيفيت صورتهاي 
 مالي تاثير بگذارد 

صورتهاي مالي را مي توان نمادي از شركت مورد گزارش تلقي كرد مانند تمامي نمادها، صورتهاي مالي نيز 
 بايد خالصه مفيدي از واقعيت موجود در شركت باشد 

يكي از اجزا مهم مراقبت حرفه اي حسابرسان محتاط بررسي نظام كنترل هاي داخلي واحد مورد حسابرسي 
 است 

در واقع از حسابرس انتظار مي رود كه ساختار كنترل داخلي را بمنظور شناخت كامل آن براي برنامه ريزي 
عمليات حسابرسي بطور كامل بررسي و ريسك كنترل را(ريسك نامطلوب صورتهاي مالي كه محصول ساختار 

 كنترل داخلي است )برآورد كرده و كنترل ها را براي تسهيل شناخت و برآورد، آزمون كند. 
 ماهيت وظيفه مراقبت حرفه اي حسابرسان در دو زمينه مختلف تمركز دارد : 

ايده تلقي حسابرسان به عنوان كارشناسان حرفه اي محتاطي مربوط است كه عمليات آنها بر اساس  -1
 استاندارد هاي رفتاري پذيرفته شده ، ارزيابي مي شود. 

شرايط وسيعي را ترسيم مي كند كه نشان دهنده مسئوليت آنان در رابطه با ويژگي هاي كيفي  -2
 پذيرفته شده صورت هاي مالي است.

 اصل قانوني بنيادي كه مسئوليت بالقوه حسابرسان را در مقابل افراد ذي نفع تحت تاثير قرار مي دهد 
  قرارداد است.دو جانبه بودن
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گروه اصلي استفاده كننده از گزارش حسابرسي ، سهامداران شركت هستند ، اگر جه كسي كه قانونا قرارداد 
 حسابرسي را با حسابرس منعقد مي كند شركت مورد حسابرسي و مديريت آن است 

 در واقع سهامداران دريافت كننده و اتكا كننده اصلي صورت هاي مالي و گزارش حسابرسي هستند 
 ، حسابرس هم در مقابل شركت مسئوليت دارد و هم در مقابل وظيفه اعمال مراقبت حرفه ايدر رابطه با 
 سهامداران 

 حسابرس قانونا ملزم به حراست از شركت و سهامداران آن در مقابل كيفيت ضعيف گزارشگري مالي است.
حسابرسان را مي توان به طرق مختلف نسبت به كيفيت عملياتي كه انجام مي دهند پاسخگو 

 دانست : 
 : اين كه آنان بايد الزامات وروش هاي تدوين شده در حرفه را رعايت كنند وگر نه با مجازاتي مانند نخست

 اخراج از جامعه حرفه اي مواجه خواهند شد. 
 : داد خواهي حقوقي در حاالتي است كه اشخاص در اثر مسامحه و سهل انگاري حسابرسان روش دوم

 متضرر شده اند. 
شكل سوم : تحقق پاسخ گوئي حسابرسان است و روش داخلي است كه درآن موسسه حسابرسي روش هائي 

 را براي كنترل كار هر كدام از شركا وضع مي كند. 
 بدون توجه به –حسابرسان بايد با هر موضوعي كه بررسي مي كنند برخوردي در حد ارزش آن داشته باشند 

 اينكه استانداردهاي موجود چه مي گويند - با ذهني پرسشگر به بررسي موضوع بپردازند. 
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 فصل يازدهم
 ارائه منصفانه

 "گواهي كيفيت صورت هاي مالي"
حسابرسي معموال در شرايطي كه روابط نمايندگي حاكم است، براي كاهش تضاد منافع مطرح مي شود. 

 افزون بران ، يكي از عوامل اصلي حاكميت شركتي مناسب انجام حسابرسي است. 
 مربوطدر سالهاي اخير ، تدوين كنندگن خط مشي حسابداري ، كيفيت هاي اصلي گزارشگري را در قالب 

  بودن تبيين و تجويز نموده اند. قابل اعتماد و بودن
 ، اساسا يك سيستم اطالعاتي طراحي شده براي تلخيص وضعيت و اثرات رويدادها و وقايع گزارشگري مالي

 تجربي خاص در برگيرنده فعاليت هاي تجاري و همچنين بازنمائي آنها مي باشد. 
 ، توليد و ارسال پيامهاي حسابداري تلخيص شده درباره مبادالت اقتصادي گذشته وظيفه حسابدار شركت

 به نيابت از مديريت شركت مي باشد . 
تمركز اصلي حسابرسي فرآيند حسابداري شركت، بر فعاليتهاي تجاري گذشته آن استوار است. اينگونه 
 فعاليتها معموال به شكل واقعيت هاي تجربي و قابل آزمون مبادالت اقتصادي كاالها و خدمات مي باشد.

 ، تعيين كفايت سازگاري ميان واقعيت هاي فيزيكي قابل مشاهده شركت وظيفه اصلي حسابرس
،واقعيتهاي گزارش شده به زبان حسابداري و نيازهاي تصميم گيري استفاده كنندگان از لحاظ گزارشگري 

 است. ( يعني اينكه اطالعات گزارش شده مربوط و قابل اعتماد هستند) 
جريان ها و منابع دو جزء اصلي فعاليتهاي تجاري شركت كه مباني فرآيند حسابداري را تشكيل مي دهند 

 مي باشند كه از معادالت اقتصادي حاصل مي شوند. 
 : مشاهده مبادالت اقتصادي ، وظيفه سيستم حسابداري شركت در رابطه با گزارشگري برون سازماني

شناسائي و انتخاب معامالت و رويدادهاي درون سازماني و برون سازماني براي مقاصد حسابداري ، پردازش 
 رويدادها و معادالت انتخاب شده با استفاده از روش قالب جهت ايجاد يك بانك داده هاي حسابداري ...

فرآيند حسابداري كه حسابرس ملزم به تاييد و گواهي آن مي باشد يك سلسه مراتب قضاوتي پيچيده شامل 
انتخاب ، پردازش ، بيان رويدادهاي اقتصادي انتخاب شده رعايت الزامات و ارائه رويدادهاي مذكور توسط 

 مديريت و حسابداران شركت مي باشد. 
 ، واقعيت هائي را جهت استفاده و تصميم گيري هاي موثر بر فعاليت صورت هاي مالي حسابرسي شده
 هاي اتي در دسترس قرار مي دهد. 

زماني كه حسابداران تالش مي كنند جنبه هايي از واقعيت ها را براي استفاده كنندگان صورتهاي مالي بازگو 
 كنند انها خودشان نيز واقعيت هاي اضافي ايجاد مي كنند 

 تهيه صورت هاي مالي توسط مديريت شركت يك فرآيند بي طرفانه نيست و نمي تواند باشد 
 معيارهاي اصلي كيفيت گزارشگري مالي عبارتند از : 

 قابليت اعتماد  -1
 مربوط بودن  -2
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 مسائل پيش روي حسابرسان : 

 تامين مالي خارج ترازنامه  -1
 حسابداري شركت هاي گروه  -2
 نام تجاري  -3
 انتشار سهام و ابزارهاي مالي  -4

 
  است. سودمندي در تصميميكي از اساسي ترين اهداف پذيرفته شده گزارشگري مالي شركت ، 

 : فراهم آوردن اطالعات است كه در تصميم گيري هاي اقتصادي و تجاري مفيد نقش گزارشگري مالي
 واقع شود نه براي تعيين اين نكته كه اين تصميم چه بايد باشد 

 : فراهم كردن اطالعات درباره وضعيت مالي و  عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي هدف صورتهاي مالي
واحد تجاري است كه براي طيف وسيعي از استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي اقتصادي مفيد واقع 

 شود. 
 : اندازه ها به توافق اطالعات با وقايع ، اشياء و مطالبي كه بوسيله آن اطالعات بيان مي قابل اعتماد بودن

شود به همراه اطميناني كه از طريق تائيد براي استفاده كنندگان فراهم مي شودبستگي دارد كه اين به معني 
 كيفيت بازنمائي است 

صورتهاي مالي شركت براي اينكه قابل اعتماد باشند ، بايد اطالعات حسابداري را در بر گيرند كه قابل تائيد 
 باشند و از لحاظ بازنمائي بطور صادقانه ارائه شده باشند. 

 ارائه صادقانه :
توافق و سازگاري ميان نتايج اندازه ها يا وصف ها يا پديده هائي كه اين اندازه ها يا وصف ها انها را باز نمائي 
مي كنند. در حسابداري پديده هايي كه بازنمائي مي شوند منابع و تعهدات اقتصادي و رويدادها ومعامالتي 

 هستند كه منابع و تعهدات را تغيير مي دهند. 
 

 قابليت تائيد 
ميزان قابل مالحظه اي از اطمينان بخشي نسبت به نتايج اندازه گيريهاي حسابداري در رابطه با انچه كه آنها 

 ادعاهاي بازنمائي آن را دارند 
  عنوان معيار اظهار نظر حسابرسان است.  بهGAAPاصول پذيرفته شده حسابداري 

  در صورت هاي مالي منطقا كافي است مگر انكه خالف ان در گزارش تهيه شده باشد افشاي اطالعات
 افشاي كافي به دو موضوع بر مي گردد : 

 جزئيات افشاي اطالعات حسابداري  -1
 دامنه افشاي اطالعات حسابداري  -2
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 ماهيت پديده هاي قابل گزارش و قابل حسابرسي : 
حسابداري و حسابرسي ابزاري است كه درباره پديده هاي اقتصادي شركت كه توسط سهامداران و ساير افراد 

 برون سازماني قابل روئيت نيست، بحث مي كنند. اما براي بحث نياز به يك زبان مشترك است 
 حسابداري همان زبان است و حسابرسي ابزاري براي اعتبار دهي پيام ها و معاني آن مي باشد. 
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 فصل دوازدهم
 شواهد حسابرسي

 شواهد : مبنايي منطقي براي قضاوت در اختيار ما قرار مي دهند 
  تهيه شده باشند شواهد و موضوع هاي قابل رسيدگياطالعات حسابداري بايد بر مبناي 

 اطالعاتي مربوط به شمار مي رود كه همراه با عيني بصورت مستقل نيز قابليت تاييد داشته باشد 
 در جهت حصول اطمينان نسبت به مربوط بودن اطالعات ، يا به تصميمات كمك نمي ويژگي تائيدپذيري

 كند يا كمك كمتري مي كند 
بطور خالصه انجام حسابرسي مستقل مبتني بر در دسترس بودن و استفاده از موضوع هاي قابل رسيدگي 

است، بگونه اي كه بتوان از انها شواهدي را به عنوان مبناي اظهار نظر در مورد كيفيت گزارشگري استخراج 
 نمود. 

 ويژگيهاي كيفي اصلي صورتهاي مالي 
 مربوط بودن:  -1

 الف- ارزش بازخود 
 ب- ارزش پيش بيني 

 ج- بموقع بودن 
 -قابليت اعتماد 2

  ارائه صادقانه –الف 
 ب- دقت و عدم اطمينان 

 ج- بي طرفي 
دانش و تجربيات مشكل قابل توجه حسابرسان در هر يك از حاالت مزبور اينست كه انها بايد با اتكا بر 

  خود نسبت به هر يك از ويژگيها كيفي مذكور اظهار نظر كنندشخصي
  است قابليت اندازه گيريمعيار اساسي شناخت 

 هستند . محدوديت فزوني منابع بر مخارج مربوط بودن و قابليت اعتماد بودن مشمول 
شواهد : بعنوان وسيله اي براي تاييد ادعاهاي مديريت كه جزء الينفك صورتهاي مالي است. بكار گرفته مي 

 شوند و مبناي نهائي اظهار نظر حسابرس در مورد كيفيت گزارشگري بشمار مي رود. 
حسابرسان بوسيله شواهد نسبت به كيفيت گزارشگري تا حدودي اطمينان حاصل مي كنند. اما اين اطمينان 

   است نه قطعينسبي
  مدارك مويد ( مبناي كلي براي گزارشگري و حسابرسي ) و شواهددر اين ارتباط تمايز قايل شدن بين 

( ابزارهاي مختلفي كه حسابرس بر مبناي آنها به شواهد الزم براي اظهار نظر دست پيدا مي كند ) حائز 
 اهميت است. 
 : مبناي براي كمك كردن ، افزايش دانائي، عمل كردن و شناخت واقعيت ها و ادعاها در مدارك موئد

 حسابرس مي باشند. 
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 ماهيت شواهد بگونه اي است كه در شرايط بسيار عمومي به سه گروه ذيل دسته بندي مي شوند : 

  متقاعد كننده ترين شواهد موجود هستند –شواهد طبيعي  -1
 شواهد مصنوعي ( ساختگي )  -2
 استقالل منطقي  -3

 مبتني است اين شواهد مشمول ضعف هاي اخالقي و بشري خواهند شواهد ساختگيحسابرسي بيشتر به 
 بود.

 آگاهي هاي كسب شده به باور تبديل مي شوند و ما به تصديق موضوع و يا مدارك مويدو شواهد به مدد 
  مي گردد.  توجيه ، درستي و باورپديده دست مي يابيم. به عبارت ديگر ، شواهد و مدارك مويد موجب

 
 بر اساس يك معيار منطقي مي توان حقيقت را به سه نوع كلي تقسيم كرد : 

 -حقايق مادي 1
 حقايقي هستند كه از طريق شواهد طبيعي بر افكار ما تاثير مي گذارند 

 -حقايق رياضي 2
 حقايقي هستند كه ناشي از پذيرش اصول و فرضيات بديهي رياضي هستند 

 -حقايق انتزاعي 3
 اين نوع حقايق تنوع و پيچيدگي زيادي دارند بعنوان مثال مي دانيم كه زمين به دور خورشيد مي چرخد 

 انواع اطمينان 
 -اطمينان ذهني 1
 -اطمينان واقعي 2

 ماهيت هر چيزي را مي توان بر اساس موارد زير تعريف كرد : 
 ويژگي هاي الزم و ضروري  -1
 ويژگي هاي متمايز كننده  -2
 ساختار ان  -3
 : هنگامي كه كنترلهاي داخلي صاحبكار ضعيف است، اهميت بيشتري پيدا مي كند. ضعيف كنترل زمان

 تاثير مي گذارد و موجب افزايش حجم نمونه و ريسك كشف و نهايتا ريسك كنترلهاي داخلي بر 
 افزايش زمان رسيدگي هاي حسابرسي مي شود 

 ميزان تاثير شواهد بر قضاوتهاي حسابرس ، از مجاب كننده تا متقاعد كننده  متغير است.
حسابرسي مستقل گواهي كيفيت اطالعات مندرج در صورت هاي مالي است صورتهاي مالي حاوي ادعاهاي 

 مديريت صاحبكار در مورد وضعيت مالي و عملكردمالي (نتايج عمليات) و اقالم تشكيل دهنده انهاست.
 ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالي كه شواهد مجاب كننده دارند : 

 وجود اقالم فيزيكي و عيني ، مقادير كميت هاي ساده و ادعاهاي محاسبات رياضي 
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 ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالي كه شواهد مجاب كننده ندارند : 
وجود افالم فيزيكي كه حضور ندارند ، وجود اقالم غير فيزيكي و نامشهود ، عدم وجود اقالم فيزيكي و غير 
 فيزيكي ، رخدادهاي گذشته، منابع مربوط به قضاوت هاي ارزشگذاري ، ادعاهاي كيفي صريح و يا ضمني 

حسابرسي بطور كلي از دو عملكرد تشكيل مي شود كه رابطه نزديكي با شواهد و مدارك موئيد 
 دارند : 

 عملكرد جمع اوري شواهد  -1
 عملكرد ارزيابي شواهد  -2

 بر شواهد تكيه مي باور رشته هايي هستند كه براي رفع ترديد و دستيابي به حسابرسي ، تاريخ و حقوق
 كنند 

 
  :پنج طريق براي كسب شناخت وجود دارد

 -گواهي ديگران ( سنديت يا مرجعيت)1
براي فرد الزم است كه در مسايلي كه نمي تواند شخصاً تحقيقي كند،به ديگران اطمينان و اعتماد كند،مگر 

اينكه دليل كافي براي اين تصور وجود داشته باشد كه شاهدان فاقد صالحيت هستند و شهادت و گواهي انها 
  0قابل اتكا نيست

 -استدالل انتزاعي (اشراق)2
شناخت كسب شده از طريق مرجعيت يا سنديت از ديگران به ما مي رسند اما شناخت و آگاهي كسب شده 

 از طريق اشراق  از درون خود ما از چشمه مي گيرد . 
اشراق به ما بصيرت مي دهد و موجب درك سريع حقيقت و شناخت بي واسطه روابطي مي شود كه نمي 

 توانيم بر روش ديگري انها را توجيه كنيم 
 اشراق آميزه اي از غريزه ، تخيل و تجربه است. 

 -(خردگرائي يا منطق گرائي )3
خرد گرائي شامل استدالل از كليات به جزئيات است.به مدد رياضيات و كاربرد هاي منطقي وبا طرح فرضيات 

 تاييد شده  به نتيجه مي رسيم.
 -تجربه گرائي ( تجربه حسي )4

تجربه گرايي شامل شناخت و آگاهي بر پايه تجربه ادراكي  است. عمل گرا از راه استدالل جزء به كل به 
 نتيجه مي رسد.

 تجربه گرائي وخرد گرائي اغلب با هم ادغام مي شوند. 
 -عمل گرائي يا پراگماتيسم ( فعاليت عملي كه نتايج موفقيت آميزي دارد ) 5

عمل گرايي يا پراگماتيسم ارتباط نزديكي با تجربه گرائي دارد. عمل گرا بر اين باور است كه هر انچه خوب 
 عمل كند، بايد درست باشد و هر انچه كه نمي تواند عمل كند ، درست نيست.
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عملي بودن و قابل استفاده بودن  معيارهاي حقيقت  هستند . فرد عمل گرا منعقد است اصول و يا استاندارد 
 هاي حسابداري حاصل تجربه عملي حسابداران است و محصول اشراق و امثالهم نيست.

 وجوه اشتراك فراواني دارند. هر دو متكي به تجربه هستند و هر دو ابزاري براي تجربه گرايي و عمل گرايي
 بررسي مسائل هستند اما...

 باورها را از طريق نتايج ناشي از آنها و عمل گرايي باور را به كمك تجربه كنوني مي سنجد تجربه گرايي
 در آينده مورد سنجش قرار مي دهد.

 -شك گرايي 6
حسابرسي بايد تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي را با ترديد حرفه اي انجام دهد و نهايتاً 

 به قضاوت حرفه اي مناسب دست يابد 
 ويژگيهاي مدارك مويد 

 اين ويژگي ها كيفيت اظهار نظر حسابرسي را تحت تاثير قرار خواهند داد
مهمترين خصوصيت مدارك مويد توانائي فراهم آوردن شواهد بمنظور بررسي كيفيت ادعاهاي حسابداري به 

 شمار مي رود.
ظرفيت (توانائي )  است و به معني مربوط بودناولين معيار تكميل كننده ويژگهيهاي مدارك مويد 

  مي باشد مويد در تاثير گذاري بر تصميمات حسابرسي مدارك
 خصوصيت قابليت اعتمادبهر حال در گزارشگري هاي مالي ، مربوط بودن فقط زماني معنا دار است كه با 

 بودن همراه باشد 
 ويژگي ديگر مدارك مويد كه از معيارهاي مربوط بودن و قابليت اعتماد بودن حمايت مي كنند : 

  : مدارك مويد بايد بصورت تجربي قابل آزمون باشند قابليت مشاهده يا قابل فهم بودن
بموقع بودن : حسابرس هميشه در يك محدوده زماني كار مي كند كه قابليت دسترسي به مدارك مويد را 

 محدود مي كند 
  : منافع ناشي از دستيابي به مدارك مويد بايد بيشتر از هزينه هاي ان باشد هزينه

 : حسابرس بايد بمنظور اظهار نظر در مورد كيفيت صورتهاي مالي ، مدارك مويدمربوط و قابل كافي بودن
 اعتماد را به ميزان كافي ارزيابي كند.

 مدارك مويد را به دو گروه مي توان تقسيم كرد : 
: مداركي هستند كه سريعا در دسترس بوده و حسابرسان نسبتا براحتي مي توانند به آنها دسترس گروه اول 

 پيدا مي كنند و آزمون هاي خود را انجام دهند. 
  كه يك شرط مهم براي قابليت اعتماد آنهاست، مي باشند.  استقاللاما اين مدارك فاقد ويژگي

 شامل پاسخها و توضيحات مديران و كاركنان شركت ، ارزيابي سيستم هاي شركت ، تاييديه از گروه دوم :
اشخاص ثالث و ساير رويدادهاي برون سازماني است. زماني كه مدارك مويد از مناع خارج ازشركت بدست 

 مي آيند ، استقالل شواهد حسابرسي بهتر بر آورده مي شود. 
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 مهارت هاي چندگانه حسابرس در ارتباط با شواهد بشرح زير است : 
 مشخص كردن قضاياي حسابرسي قابل آزمون  -1
 شناسايي و جمع اوري مدارك مويد مناسب براي آزمون كردن اين قضايا  -2
 ارزيابي اين مدارك در ارتباط بامربوط و قابل اعتماد بودن آنها  -3
 قضاوت نسبت به اعتبار چنين قضايايي بر اساس ارزيابي هاي مزبور  -4

فرآيند قضاوت حسابرسي، موضوعي پيچيده است. بخش زيادي از فعاليت حسابرسي ، شامل مهارت هاي 
 ادراكي ( معرفتي) مي باشد كه  مشاهده آنها مشكل است 

 مفهوم ريسك حسابرسي :
شالوده اصلي از بحث هاي فوق در مورد فرآيند حسابرسي و استفاده از مدارك مويد ، مفهوم ريسك 

 حسابرسي است 
ريسك حسابرسي عبارت است از خطر عدم كشف تحريف با اهميت در اطالعات حسابداري مربوط به 

 سود ، جريانات نقدي و وضعيت مالي توسط حسابرسان.
 ريسك حسابرسي به سه شكل مطرح مي شود : 

 ريسك برنامه ريزي شده در قبل از حسابرسي ( زماني كه كار به حسابرس ارجاع مي شد )  -1
 ريسك مربوط به گذشته ، كه براي حسابرسان تا كامل شدن كار حسابرسي نامشخص است  -2
ريسك براورده شده كه توسط حسابرسان حين انجام حسابرسي بر اساس ارزيابي هايشان  از شرايط  -3

 شركت شناخته مي شود 
 را نمي توان قبل از شرح حسابرسي ارزيابي كرد ، ولي دو ريسك ديگر را ماهيتا ريسك مربوط به گذشته

 مي توان قبل از شروع حسابرسي شناسايي كرد  و ارزيابي هائي از انها انجام داد.
از حسابرسان انتظار مي رود كه عمليات حسابرسي را به نحو كافي برنامه ريزي كنند تا ريسك حسابرسي را 

 حداقل نموده و كشف تحريفات را به حداكثر مي رسانند. 
 : ريسك حسابرسي را مي توان به سه جزء تقسيم كرد 

 - ريسك ذاتي : كه به احتمال تحريف در صورت نبود كنترل هاي كافي مربوط مي شود. 1
 - ريسك كنترل : كه به احتمال تحريف عليرغم وجود كنترل ها مربوط مي شود2
-ريسك كشف : كه اين ريسك چه كنترل ها وجود داشته باشند يا وجود نداشته باشند ، بدليل عمليات 3

 حسابرسي وجود دارد 
از اين ديدگاه ريسك حسابرسي تركيبي از ريسك هايي است كه مربوط به صاحبكار و سيستم هاي كنترلي 

 او و ريسك هاي مربوط به حسابرسي مي باشد. 
 

 اهميت 
اهميت موضوعي است كه با ريسك حسابرسي بسيار در ارتباط است. يعني ريسك حسابرسي در ارتباط با 

 عدم كشف تحريف حسابداري با اهميت بيان مي شوند. 
 اطالعاتي كامال با اهميت است كه محتواي آن بر قضاوت استفاده كننده اثر مي گذارد.
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اهميت اطالعات حسابداري و معامالت خاص بايد در ارتباط با اثر كلي آنها بر ارائه منصفانه يا درست و 
 منصفانه بودن صورتهاي مالي ارزيابي شود 

 فرآيندهاي اصلي حسابرسي عبارتند از : 
 تعيين اهداف حسابرسي  -1
 برنامه ريزي دستور العمل هاي حسابرسي براي رسيدن به اهداف حسابرسي  -2
 جمع آوري و ارزيابي مدارك مويد براي اجراي برنامه حسابرسي  -3
 بررسي شواهد بدست آمده از عمليات حسابرسي و گزارش اظهار نظر مناسب  -4

 
 آزمون حسابرسي 

بدون در نظر گرفتن شركتهاي كوچك، حجم و پيچيدگي فعاليتهاي شركت در طول يك سال مالي عاملي 
 است كه موجب مي شود حسابرسان نتوانند كليه معامالت و رويدادها را رسيدگي كنند.

حسابرسان ملزم هستند به منظور ارزيابي كيفيت سيستم هايي كه ارقام حسابداري را براي مقاصد 
 انجام دهند قضاوتهاي حرفه اي گزارشگري ايجاد كنند ، در ارتباط با ماهيت و اندازه آزمونهايشان 

 دو گروه اصلي آزمون هاي حسابرسان : 
 - آزمون رعايت 1

 عبارت است از ارزيابي نقاط قوت كنترل هاي تعبيه شده در فرايند تهيه اطالعات و سيستم هاي مربوط 
 -آزمون محتوا 2

 و آزمون هاي محتوا  براي ارزيابي صحت اطالعات پردازش شده بوسيله سيستم هاي مزبور طراحي شده اند. 
  توصيه شده است.نمونه گيري آماريبراي انجام آزمون هاي رعايت و محتوا استفاده از روش هاي 

 
 ارزيابي كنترل هاي داخلي 

حسابرسي فعاليت هاي تجاري پيچيده و با حجم زياد بر اين فرض استوار است كه حسابرس به نقاط قوت 
 كنترل هاي داخلي اعتماد مي كند 

 وجود كنترل هاي داخلي خوب هيچ تضميني براي صحت و نبود تقلب ارائه نمي كند 
 گزارش حسابرسي 

حسابرس در مورد كيفيت اطالعات ارائه شده براي مقاصد پاسخ گويي مديريت و حاكميت شركتي ، به 
  مي دهد. يك پيام حرفه ايموكلين خود 

 
 گزارش حسابرسي مشروط:

شروط بوسيله بندهاي توضيحي بيان مي شود و بنابراين انتظار مي رود تا قدرت توضيحي گزارشي 
 حسابرسي را بهبود بخشد .
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 است كه در ان در ارتباط با مشكالت سازمان كه توسط حسابرسان در نامه مديريتاولين گزارش اختياري 
طول كار حسابرسي مشخص شده توصيه هاي سازنده ارائه مي شود و اين گزارش عمدتا مربوط به نقاط 

 ضعف كشف شده در كنترل هاي داخلي شركت مي باشد. 
 جايگزيني براي مسئوليت هاي قانوني حسابرس در مقابل گواهي در مورد كيفيت صورتهاي نامه مديريت

 مالي ساالنه نمي باشد.
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 فصل سيزده
 اخالق حرفه اي

حسابرس مسئوليت ويژه ديگري دارد كه از وضعيت حرفه اي او ناشي مي شود حسابرس به عنوان يك 
 فرد حرفه اي تعهداتي دارد كه مشمول افراد غير حرفه اي نمي شود.

 رفتاراخالقي در حسابرسي توجيه وماهيت اساسي خودرا از تئوري عمومي اخالق بر مي گيرد
جوهره اصلي  تئوري اخالق سقرلط در اين عبارت نهفته است دانش يك فضيلت است تفكر صحيح براي 

 عمل صحيح ضروري است . اگر انسان بداند فضيلت چيست وارسته خواهد شد.
 هيوم بر بيان تئوري اخالق بر مشاهدات تجربي و روابط قابل تاييد تاكيد نموده است .

جان الك  استدالل مي كند كه حقيقت رفتار اخالقي و اصول اخالقي ذاتي نيستند و فقط مي توان انها 
 را از طريق اداراك و تعقل به دست آورد.

 قوانين اخالقي مورد نظر هيوم
 قوانين الهي •
 قوانين مدني •
 قوانين باوريا اعتبار •

 عواملي كه به فرد كمك مي كند تا به يك رفتار اخالقي برجسته دست يابند:
 اگاهي از  نتيجه نهايي از اعمال برخود وديگران •
 اگاهي از نيازهاي جامعه اي كه درآن زندگي مي كند •
 احترام به قانون الهي ،پذيرش وظيفه •
 تعهد نسبت به ديگران •
 رعايت ضوابط رفتاراخالقي در جامعه اي كه فرد در ان زندگي مي كند •

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


