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دکتر یداهلل مکرمی 	

 امتحان همگونه حسابدار رسمی

مقدمه
تغییرهای مداوم در دنیای کســب وکار و پیشــرفتهای فناوری بر حرفه حســابداری و دانش، مهارت و مســئولیت های 
حرفه ای الزم برای مشــتاقان مدرک حسابدار رسمی (CPA)، تأثیر گذاشته است. حسابداران حرفه ای ناگزیرند در 
مسیر شغلی خود، وظایف پیشرفته تری انجام دهند و در کارهایی که هر روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود، مشارکت 

کنند. از اینرو، حسابداران رسمی جدید باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
• مهارت های شناختی رده باال، شامل تفکر انتقادی، حل مسئله، توانایی تحلیل، و همچنین تردید حرفه ای،

• درک عمیق از مسئولیت های حرفه ای و اخالقی،
• درک قوی از فرایندها و محیط کسب وکار، و

• مهارت های ارتباطی مؤثر.
 (SBA) امتحان همگونه حسابدار رســمی در ایاالت متحد، اطمینان منطقی برای هیئت های حسابداری ایالتی
فراهم می آورد که افرادی که امتحان را با موفقیت می گذرانند، کمترین مهارت ها و دانش فنی الزم برای گرفتن مدرک 
را دارند. امتحان حسابدار رسمی برای این که ارتباط خود را با حرفه پویا حفظ کند و از نیازهای دنیای واقعی عقب نماند، 

باید پیوسته تحول پیدا کند.
در اوایل سال 2014، انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) برای نگارش بعدی امتحان و روشن ساختن 
دانش و مهارت های الزم برای اعطای مدرک به حســابداران رسمی جدید، در قالب یک پروژه پژوهشی جامع، دست 
به تحلیل حرفه زد و بر مبنای آن در ســپتامبر 2015 پیش نویس پیشنهادی با عنوان »حفظ مقبولیت امتحان همگونه 

حسابدار رسمی« را برای نظرخواهی منتشر کرد.
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رئوس تغییرات پیشنهادی
در مجموع، پژوهش انجام شــده نشــان داد که حرفه از اقدام 
برای انجام تغییرهای معنی دار در امتحان حســابدار رســمی، 
و عملیاتی کــردن آزمــون مهارت های رده بــاال، و همچنین 
همســوتر ســاختن امتحان با انواع وظایفی کــه به طور عموم 
به وســیله حسابداران رســمی جدید انجام می شــود، پشتیانی 
می کنــد. نتیجه های مهــم و مربوط به دســت آمده، برمبنای 
تحلیل حرفــه و تغییرهای پیشــنهادی برای نــگارش بعدی 

امتحان، شامل موارد زیر است:
• امتحان به گونه ای طراحی خواهد شد که آزموِن »مهارت های 
شناختی رده باال«، از جمله تفکر انتقادی، حل مسئله، توانایی 

تحلیل، و تردید حرفه ای را دربر گیرد.
• امتحان با همان ســاختار »چهار قسمتی« موجود باقی خواهد 
ماند: حسابرسی و گواهی دهی1 (AUD)، مفاهیم و محیط 
کســب وکار2 (BEC)، حســابداری و گزارشگری مالی3 

.(REG) 4و مقررات ،(FAR)

• هر قســمت دارای یک طرح ســاختاری5 است که دانش و 
مهارت هایی را که در امتحان حســابدار رســمی آزمون خواهد 
شد، به تصویر می کشــد و به صورت مستقیم به وظایفی پیوند 
می دهد که نمایانگر کار یک حســابدار رسمِی تازه مجوزگرفته 
است. طرح های ساختاری یادشده، جایگزین مطالبی می شود 
که رئوس ویژگی های محتوا6 (CSO) و رئوس ویژگی های 
مهارت ها7 (SSO) در امتحان کنونی را نشان می داد و در کل 
آگاهی بیشتری برای متقاضیان امتحان، دانشگاهیان، مراجع 

نظارتی، و دیگر ذینفعان فراهم می آورد.
• بــرای آزمــودِن ترکیبی از دانــش محتوایــی و مهارت های 
رده باال، تعداد بیشــتری از پرســش های شبیه سازی شــده 

وظیفه گرا8 برای امتحان برنامه ریزی شده است.
• پرســش های شبیه سازی شــده وظیفه گرا بــرای اولین بار به 

قسمت »مفاهیم و محیط کسب وکار« اضافه خواهد شد.
• جمع ســاعتهای آزمون از 14 به 16 ســاعت افزایش خواهد 

یافت؛ چهار قسمت، »هر یک چهار ساعت«.
در نتیجه تغییرهای پیشــنهادی، و با توجــه به انتظارهای 
امروز حرفه از حسابداران رسمی جدید، نگارش بعدی امتحان 
تمرکز بیشتری بر ســطوح مهارت های مناسب خواهد داشت. 

چنیــن تغییری در مفاد آزمــون و روش آزمون، نگارش بعدی 
امتحان را با دانش و مهارت هــای مورد نیاز برای مدرک اولیه 

حسابدار رسمی، همسو می سازد.

نگارش بعدی امتحان
طرح پیشنهادی برای نگارش بعدی امتحان حسابدار رسمی، 
در قیــاس با نــگارش کنونی، چنــد تغییر عمــده دارد؛ گرچه 
در بعضــی مــوارد، روال کنونی حفظ شــده اســت. مهمترین 

ویژگی های نگارش بعدی به  این شرح است:
تمرکز بیشتر بر مهارت های رده باال

مهمترین تغییر پیشنهادی برای نگارش بعدی امتحان، تأکید 
و تمرکــز بیشــتر بر آزمــون مهارت های رده بــاال خواهد بود. 
بسیار مهم است که حســابداران رسمی جدید در مهارت هایی 
مثل شــناخت مسائل، شناسایی اشــتباه ها، به  چالش طلبیدن 
فرض هــا، و به کارگیری قضــاوت و تردید حرفــه ای، هر دو، 

شایسته باشند.
پیشــرفت های فنــاوری و اســتفاده فزاینــده از آن، و بــه 
همین ترتیب برون ســپاری وظایف تکراری و غیرپیچیده، بر 
مســئولیت های هر روزه حسابداران رسمی جدید تأثیر گذاشته 
اســت. اکنون از حســابداران رســمی تازه  به حرفه پیوســته، 
انتظار می رود که وظایف خود را در مســیر شــغلی، در سطحی 
پیشرفته تر و سریعتر انجام دهند. تغییرهای رخ داده در حرفه، 
نیازمند آن است که حسابداران رسمی جدید در کارهایی درگیر 
شوند که به مهارتهای شناختی رده باال و تردید حرفه ای بیشتر 
نیاز دارد و آماده باشــند تا برای مثال، کار دیگران را در مســیر 

شغلی خود بسیار زودتر برنامه ریزی و رسیدگی کنند.
بــرای تمرکز بر آزمــون مهارت های رده بــاال و ارتقای آن، 
انجمن حســابداران رســمی امریکا از چارچوبی برای مهارت 
اســتفاده کرده که از نسخه تعدیل شــده دانشنامه هدف های 
آموزشی بلوم9  اقتباس شده است. دانشنامه بلوم، پیوستاری 
از مهارت هــا را طبقه بنــدی می کند که از دانشــجویان انتظار 
مــی رود یاد بگیرند و از خود نشــان دهند. گروه بندی های این 
دانشــنامه، از زمان پیدایش، برای شــکل دادن به هدف های 
یادگیری و طراحی امتحانها استفاده شده است. دانشنامه بلوم 
ابتدا در ســال 1956 به وسیله روانشناســان آموزشی تهیه و در 
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 .(Anderson & Krathwohl, 2001) سال 2001 اصالح شد
این دانشنامه به طور گســترده در آزمون های آموزشی و مجوزدهی 
برای تعریف ســطح مهارت هایی که باید ارزیابی شــود، و هدایت 

مراحل تهیه پرسش های آزمون به کار برده می شود.
در به کارگیری چارچوب یادشده، ابتدا نزدیک به 700 وظیفه 
نمونه10 به وسیله کارشناسان امتحان حسابدار رسمی شناسایی 
شد که ممکن اســت از یک حسابدار رســمی تازه مجوزگرفته 
انتظار برود که انجام دهد. این وظیفه ها، سپس در کمیته های 
مسئول محتوای امتحان بررسی و هر وظیفه به حوزه مشخصی 

از محتوای بخشهای چهارگانه امتحان ارتباط داده شد.
وظیفه هــای نمونه، هر دوی دانش محتوایی و مهارت های 
مورد نیاز را که حســابدار جدید می تواند در فضای کارش به کار 
گیرد، ترکیب می کند. برمبنای ماهیت هر وظیفه، یکی از چهار 
ســطوح مهارت که از نگارش تعدیل شده دانشنامه هدف های 
آموزشی بلوم اخذ شده بود، به هر یک از وظیفه ها و به ترتیبی 

که در شکل 1 نشان داده شده است، اختصاص یافت.
به طورکلی، امتحان کنونی دو سطح از مهارت های 1- درک 
و به خاطرســپاری، و 2- به کارگیــری را به طور ســاده ارزیابی 
می کند. در نگارش بعدی امتحان، تغییر آشــکاری وجود دارد 

که مهارت های رده باال- یعنی تحلیل و ارزیابی را آزمون کند.
طرح ساختاری هر یک از چهار قسمت امتحان، دربرگیرنده 
محتــوا، مهارت ها و وظیفه های نمونه مربوط به آنهاســت که 
در امتحان آزمون خواهد شد. هدف از طرح ساختاری به شرح 

زیر است:
•  فراهم ساختن این اطمینان که امتحان به طور مناسبی برای 
آزموِن دانــش، مهارت ها و وظیفه های مرتبط طراحی شــده 

است؛

•  کمــک به متقاضیان در آماده ســاختن خود برای امتحان، با 
مشخص ساختن دانش و مهارت هایی که ممکن است آزمون 

شود؛
•  آگاه ســاختن مربیــان، دربــاره دانــش و مهارت هایــی که 
متقاضیان برای انجام وظیفه، به عنوان حســابداران رســمی 

تازه مجوزگرفته، نیاز دارند؛ و
•  هدایت مراحل تهیه پرسش های امتحان.

توجه به این نکته ضروری اســت که وظیفه های درج شــده 
در طرح ســاختاری، جنبه نمونه ای دارند و قصد آن نیســت و 
نباید چنین تصور شود که فهرســت کاملی از تمام وظیفه های 

ارائه شده در طرح، ممکن است آزمون شود.
حفظ قسمت بندی کنونی امتحان

برمبنای بازخورد دریافتی ازنظرخواهی ها، ساختار قسمت بندی 
کنونی امتحان مناســب به نظر رسیده است. امتحان کماکان از 

»چهار قسمت« زیر تشکیل خواهد شد:
•  حسابرسی و گواهی دهی،

•  مفاهیم و محیط کسب وکار،
•  حسابداری و گزارشگری مالی، و

•  مقررات.
افزایش پرسش های شبیه سازی شده وظیفه گرا

پرسش شبیه سازی شده وظیفه گرا، به منظور آزمون مهارت های 
رده باال طراحی شــده اســت؛ زیرا به صورتی کنشمند متقاضی 
حســابداری رســمی را در تکمیل وظیفه های مرتبط با حرفه 
درگیر می سازد. بررسی های انجام شــده، از این دیدگاه حرفه 
پشــتیبانی می کنــد که آزمون بیشــتر از مهارت هــای رده باال 

)به کارگیری، تحلیل و ارزیابی( ترجیح دارد.
به قسمت »مفاهیم  پرسش های شبیه سازی شده وظیفه گرا، 

رسیدگی یا ارزشیابی مسائل و استفاده از قضاوت برای نتیجه گیریارزیابی

رسیدگی و مطالعه روابط متقابل بین عرصه های جداگانه، به منظور شناسایی علتها و تحلیل

یافتن شواهد برای پشتیبای از نتیجه گیریها

استفاده از دانش، مفاهیم، یا فنون یا نشان دادن آنهابه کارگیری

درک و استنباط از اهمیت موضوع، با بهره گیری از دانش به دست آمدهدرک و به خاطرسپاری

      817ر7    جمع کل

شکل 1-  سطوح مهارت
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و محیط کســب وکار« اضافه خواهد شــد. پیش بینی می شــود 
که قســمت »مفاهیم و محیط کســب وکار« حدود چهار تا پنج 
پرســش شبیه سازی شــده وظیفه گرا را دربــر خواهــد گرفت. 
ســه قســمت دیگــر، هر یک شــامل هشــت تا نه پرســش 

شبیه سازی شده وظیفه گرا خواهند بود.
در امتحان کنونی، هر دانشــجو به طور متعارف حدود 10 تا 
20 دقیقه روی هر پرســش شبیه سازی شــده وظیفه گرا صرف 
می کند که به طور کلی برای ارزیابی ســطح مهارت به کارگیری 
طراحی شــده اســت. در امتحان بعدی، افزون بر پرسش های 
شبیه سازی شده وظیفه گرا برای ســطح به کارگیری، و در پاسخ 
به ضــرورت آزمــودِن مهارت هــای رده باال، انتظــار می رود 
کــه متقاضیان حــدود 15 تــا 30 دقیقه وقت صــرف کنند تا 
پرسش های شبیه سازی شده وظیفه گرا را که برای ارزیابی سطح 

مهارت های تحلیل و ارزیابی طراحی شده، تکمیل کنند.
نــوع جدیــدی از پرســش های شبیه سازی شــده وظیفه گرا 
کــه در امتحــان بعدی معرفی خواهد شــد، عبارت اســت از: 
پرســش شبیه سازی شده برای بررسی سند11 (DRS) که 
مهارت های به کارگیری، تحلیل و یــا ارزیابی را آزمون خواهد 
کرد. پرســش شبیه سازی شــده برای بررسی ســند، یک سند 
واقعی و همچنین سندهای مبنای مربوط به آن را ارائه خواهد 
کرد که نیازمند رســیدگی متقاضیان اســت. کلمات، عبارتها، 
جمله ها، و بندهای درج شــده در سند شبیه سازی شده، ممکن 
اســت درست باشد یا نباشــد و از متقاضی می خواهد که گزینه 

مناسب را براساس سند مبنای مربوط، انتخاب کند.
افزون بر این، پرســش های شبیه سازی شــده وظیفه گرا در 
نگارش بعدی امتحــان، داده ها و مطالب زمینه ای بیشــتری 
را ارائــه خواهند داد کــه متقاضیان را ملزم خواهند ســاخت تا 
مشخص سازند چه اطالعاتی به پرسش ارتباط دارد یا ندارد، و 

رویه های واقعی را منعکس می سازد.
حفظ روش کنونی ارزیابی قدرت انتقال نوشتاری

قدرت انتقال نوشــتاری در حال حاضر در قســمت »مفاهیم و 
محیط کســب وکار« آزمون می شــود و ادامه خواهد داشت. در 
فرایند تحلیل حرفه، کارشناســان امتحان حســابدار رســمی 
راه هــای گوناگونــی برای آزمــون مهارت های قــدرت انتقال 
نوشــتاری در ســطح مهارت رده بــاال، و ســپس ارزیابی آن 

توانایی ها در محیط رتبه بندی کامپیوتری، کشف کردند. با این 
حال، امروزه فرایند ارزیابی واقع بینانه به کارگیری مهارت های 
رده باال به وســیله متقاضیــان )یعنی، فرایند تفکــر(، در قالب 
پاسخ نوشتاری ازپیش آماده شده12، از نظر صرف هزینه و 

وقت، کاری منسوخ است.
با فــرض محدودیــت یادشــده، اعتقــاد بر این اســت که 
مهارت های نوشــتاری و مهارت های رده بــاال باید ادامه یابد و 
به صورت مستقل ارزیابی شود. قدرت انتقال نوشتاری، تنها از 
نظر توانایی نوشتن ارزیابی خواهد شد )ربط داشتن به موضوع، 
سازمان، جمله بندی، دستور زبان، صرف و ترکیب(. نوشتن، 
کماکان تنها در یک قســمت از امتحان آزمون خواهد شد؛  زیرا 
هدف از ارزیابی ارتباط نوشــتاری، تنها مهارِت نوشتن است. 
به عنوان بخشی از تحلیل انجام شده، نتیجه گیری شد که دانش 
محتوایی و آزمون مهارت های رده بــاال )به کارگیری، تحلیل، 
و ارزیابــی( باید به صورتــی واقع بینانه از طریق پرســش های 
چندگزینه ای و پرسش های شبیه سازی شده وظیفه گرا، در همه 

قسمت های امتحان آزمون شود.
در همان حال که رتبه بندی آزمون و امتحان حسابدار رسمی 
پیوســته تحول می یابد، هیئت امتحانها این موضوع را عمیق تر 
ارزیابــی خواهد کرد که چگونه به بهتریــن وجه می توان فرایند 
فکری متقاضیان را در مورد پاسخ های نوشتاری ازپیش آماده شده 

که به وسیله کامپیوتر رتبه بندی می شود، آزمون کرد.
افزایش یکپارچگی محتوا

وظایف روزانه حسابدار رسمی تازه مجوزگرفته، نیازمند دانشی 
اســت که دامنــه هر چهار قســمت امتحان را دربــر می گیرد؛ 
»حسابرســی و گواهی دهــی، مفاهیــم و محیط کســب وکار، 
حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات«. با اینکه هیئت 
امتحانها و حرفه از ساختار کنونی امتحان پیرامون چهار قسمت 
یادشده پشــتیبانی می کنند، مشــخص کرده اند که حسابداری 
حرفــه ای جدید، به آزمــون مهارت های رده بــاال، مثل تفکر 
انتقادی، حل مسئله، توانایی تحلیلی، و تردید حرفه ای، فراتر 
از داشــتن محتوای مقدماتی، نیاز دارد که به یکپارچگی بیشتر 

محتوا در میان چهار قسمت امتحان، منجر خواهد شد.
هریک از قسمت های امتحان، از طریق منظور کردن دانش 
محتوا و مهارت های کاربردی که در فضای کار حسابدار رسمی 
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تازه مجوزگرفته الزم اســت، به گونه ای طراحی خواهد شد که 
مهارت های رده باال را آزمون کند. وظیفه هایی که مهارت های 
به کارگیــری، تحلیل، و یا ارزیابی را دربر دارند، ممکن اســت 
از ســایر قســمت های امتحان نیز محتوا دربر داشته باشند که 
از دیدگاه مضمونی به طــور طبیعی در وظیفه رخ می دهد. این 
وظیفه ها، همیشــه ریشــه در دانش محتوایــی و مهارت های 
یک قســمت معین از امتحان خواهند داشت، اما ممکن است 
از دانش ابتدایی متقاضی در زمینه های عمومی حســابداری، 
حسابرسی، مالیات و مفاهیم تجاری نیز تأمین شوند- در سطح 
پایه که به طــور معمول در دروس دوره های پیش دانشــگاهی 
پوشش داده می شــوند. برای  مثال، در قســمت »حسابرسی 
و گواهی دهی«، پرســش شبیه سازی شــده وظیفه گرا که برای 
ارزیابی روش های حسابرســِی مشاهده موجودی کاال طراحی 
شده اســت، ممکن اســت شــامل نکته هایی درباره ارزیابی/ 
ضایعات موجــودی یا جنبه های مربوط بــه مقطع زنی فروش 
باشــد؛ حتی اگر این مفاهیم قرار باشــد به صورتــی کاملتر در 

قسمت »حسابداری و گزارشگری مالی« ارزیابی شود.
افزایش امتحان سندشناسی

یک هدف در آزمون های بااهمیت باال عبارت است از ساختن 
وظایف مرتبط با سندشناســی که با رویه حرفه ای همسو باشد 
و متقاضیان را به طور مناســب آزمون کند. امتحان حســابدار 
رســمی به صورتی موفق از تصاویر ثابت صورتحساب بانکی، 
تفاهم نامه، و دیگر اســناد که نمایانگر مدارک معمول تجاری 

هستند، استفاده کرده است.
پرسش های شبیه سازی شــده برای بررسی سند که پیش از 
این به آن اشــاره شد، سندشناسی را گســترش می دهد؛ زیرا 
نشان دهنده وظایفی است که از بیشتر حسابداران رسمی جدید، 
اگر نه همه آنــان، انتظار می رود انجام دهنــد. افزون بر این، 
پرســش های شبیه سازی شــده وظیفه گرا که برای ســنجش 
مهارت های تحلیل و ارزیابی طراحی شــده اند، اســناد واقعی 
بیشــتری را به صورت شــکل دربر خواهد گرفت که متقاضیان 

باید به ترتیبی که یاد شد، ارزیابی کنند.
امتحــان، به تحول خود ادامه خواهد داد و سندشناســی نیز 
از طریق پیاده ســازی انواع اقالم جدیــد، اطالعات زمینه ای 
مربوط بــه هر قلم، و وظایفی کــه از متقاضیان انتظار می رود 

انجام دهند، به تدریج افزایش خواهد یافت.
افزایش زمان تخصیص یافته و اصالح وزن رتبه بندی

در تغییــر نــگارش بعدی امتحــان، انتظار مــی رود که در هر 
یک از دو قســمت »مفاهیم و محیط کســب وکار، و مقررات«، 
زمان آزمون یک ســاعت افزایش یابد. این افزایش، زمان کل 
امتحان را از 14 به 16 ســاعت می رســاند؛ چهار قسمت، هر 

یک چهار ساعت.
در نتیجــه تمرکز بیشــتر امتحــان بر آزمــون مهارت های 
رده باال، یک تنفس کوتاه به هر قســمت امتحان اضافه خواهد 
شد. زمان تنفس در زمان آزمون منظور نخواهد شد؛ در قیاس 
با امتحان کنونی، که در آن زمان تنفس به حساب زمان آزمون 
گذاشته می شود. برای تنفس، یک زمان رسمی در نظر گرفته 

خواهد شد که ممکن است 10 یا 15 دقیقه باشد.
در اثــر افزایــش آزمــون مهارت هــای رده باال، بــه تعداد 
پـرسـش هـــای شبیـه سازی شـده وظیفـه گـــرای مــربــــوط 
بــه قســمت های »حسابرســی و گواهی دهی، حســابداری و 
گزارشــگری مالی، و مقررات«، افزوده خواهد شد و به همین 
ترتیب، پرسش های شبیه سازی شــده وظیفه گرایی به قسمت 
»مفاهیم و محیط کســب وکار« اضافه خواهد شــد. پیش بینی 
می شــود کــه وزن رتبه بنــدی پرســش های چندگزینــه ای و 
پرســش های شبیه سازی شــده وظیفه گرا، هر کــدام به تقریب 

حسابداران حرفه ای ناگزیرند

در مسیر شغلی خود

وظایف پیشرفته تری

انجام دهند و

در کارهایی که هر روز

بر پیچیدگی آن افزوده می شود

مشارکت کنند
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گواهی دهــی،  و  »حسابرســی  قســمت های  در  درصــد   50
حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات« باشد. به همین 
ترتیــب، وزن رتبه بندی پرســش های چندگزینه ای مربوط به 
قســمت »مفاهیم و محیط کســب وکار«، به تقریب 50 درصد، 
پرســش های ارتباط نوشتاری حدود 15 درصد، و پرسش های 

شبیه سازی شده وظیفه گرا حدود 35 درصد خواهد بود.
در حــال حاضر، وزن رتبه بندی پرســش های چندگزینه ای 
در ســه قســمت »حسابرســی و گواهی دهی، حســابداری و 
گزارشــگری مالی، و مقررات« معادل 60 درصد و در قســمت 

»مفاهیم و محیط کسب وکار«، معادل 85 درصد است.
افزودن اکسل به عنوان ابزار برای متقاضیان

از ســال 2018 که نرم افزار مناســب برای امتحان حسابداری 
رســمی در مراکز امتحان آماده شــود، صفحه گســترده ساده 
کنونی، که متقاضیان می توانند از آن به عنوان وســیله ای برای 
انجام محاســبه ها اســتفاده کنند، با نرم افــزار مایکروسافت 

اکسل (Microsoft Excel) جایگزین خواهد شد.
نرم افــزار اکســل به عنوان یک ابــزار افزوده خواهد شــد تا 
متقاضیــان از آن در جریان امتحان اســتفاده کنند؛ اما توانایی 

آنان در استفاده از اکسل آزمون نخواهد شد.

توضیح درباره قسمت های امتحان
توضیح هایی که در پی می آید، تغییرهای دانش و مهارت های 
خواسته شــده از حســابداران رسمی جدید را نشــان می  دهد. 
توضیح دقیق و مفصل تغییرها در قسمتهای چهارگانه امتحان، 

در طرح ساختاری ارائه شده است.
قسمت حسابرسی و گواهی دهی

قســمت »حسابرســی و گواهی دهــی«، دانــش و مهارتی را 
آزمــون می کند که یک حســابدار رســمی تازه مجوزگرفته باید 
در زمان انجام حسابرســی ناشــران، غیرناشــران، واحدهای 
دولتی، واحدهــای غیرانتفاعی، و طرحهــای مزایای کارکنان 
از خود نشــان دهد. حسابداران رســمی جدید ملزمند در زمان 
انجام ســایر انواع خدمات، نشــان دهند که با اســتانداردهای 
حرفه ای مثل اســتانداردهای انجام خدمات حسابداری و 
بررسی اجمالی13، و اســتانداردهای خدمات گواهی دهی 
رســمی  حســابداران  آشــنایند.  اطمینان بخشــی14،  و 
تازه مجوزگرفتــه همچنیــن ملزمند نشــان دهند کــه دانش و 
توانایــی به کارگیری دیگر مســئولیتهای حرفــه ای را دارند؛ از 

جمله، اخالق و استقالل.
الف- محتوا

جدول 1 مواد امتحانی قســمت »حسابرسی و گواهی دهی« و 
تقسیم بندی مطالبی را که باید آزمون شود، در امتحان کنونی و 

نگارش بعدی امتحان، هر دو نشان می دهد.
از آنجــا که حسابرســی مهمترین عرصه دانــش و مهارتها 
در قســمت »حسابرسی و گواهی دهی« اســت، تصمیم گرفته 
شــد که اســتانداردهای حسابرســی شفاف سازی شده 
ایاالت متحــد15 مبنای مناســبی بــرای ســازماندهی طرح 
ســاختاری قســمت »حسابرســی و گواهی دهی« است. برای 
اطمینــان از این کــه ســازماندهی یادشــده برای دیگــر انواع 

نگارش بعدی امتحانامتحان کنونی

25 ٪- 15 ٪الف- اخالق، مسئولیتهای حرفه ای و اصول کلی16 ٪- 12 ٪الف- پذیرش قرارداد و آشنایی با مأموریت

30 ٪- 20 ٪ب- ارزیابی ریسک و طراحی پاسخ برنامه ریزی شده20 ٪- 16 ٪ب- آشنایی با واحد تجاری و محیط آن )شامل کنترل داخلی(

40 ٪- 30 ٪ج- انجام روشهای دیگر و به دست آوردن  شواهد20 ٪- 16 ٪ج- انجام روش های حسابرسی و ارزیابی شواهد

25 ٪- 15 ٪د- نتیجه گیری و گزارشگری20 ٪- 16 ٪د- ارزیابی یافته های حسابرسی، اطالع رسانی و گزارشگری

16 ٪- 12 ٪ه- قرارداد خدمات حسابداری و بررسی اجمالی

20 ٪- 16 ٪و- مسئولیتهای حرفه ای

جدول 1- مواد امتحانی قسمت حسابرسی و گواهی دهی
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اســتانداردهای گواهی دهی16،  اســت،  قراردادها مناســب 
استانداردهای خدمات حسابداری و رسیدگی اجمالی17، 
اســتانداردهای حسابرســی هیئت نظارت بر شرکتهای 
سهامی عام و استانداردهای موقت موجود18، و همچنین 
اســتانداردهای حسابرســی دولتی19، در طرح ساختاری 

جاسازی خواهند شد.
ب- سطوح مهارت

ســطوح مهارت براســاس وزنهــای تعیین شــده در جدول 2 
ارزیابی خواهد شد.

مهارت هــای »درک و به خاطرســپاری«، و »به کارگیــری«، 
به طور عمده در مواد امتحانی »الف« و »د« متمرکز خواهد بود. 
مهارت های »تحلیل و ارزیابــی« ابتدا در مواد امتحانی »ب« و 

»ج« آزمون می شوند.
قسمت محیط و مفاهیم کسب وکار

قسمت »محیط و مفاهیم کسب وکار«، مفاهیم عمومی کسب وکار 
و مهارتهای مرتبط با آن را آزمون می کند که برای حسابدار رسمی 
تازه مجوزگرفتــه در انجــام خدمات حسابرســی و گواهی دهی، 

گزارشگری مالی، و خدمات مالیاتی الزامی است. در این قسمت 
از امتحان، برای اولین بار از پرسشهای شبیه سازی شده وظیفه گرا 

استفاده می شود که تغییر مهمی به حساب می آید.
الف- محتوا

جدول 3 به طور خالصــه، مواد امتحانی قســمت »محیط و 
مفاهیم کســب وکار« و تقسیم بندی مطالبی که باید آزمون شود 

را در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، نشان می دهد.
مواد امتحانی قســمت »محیط و مفاهیم کسب وکار« به طور 
عمــده در نگارش بعدی امتحان یکســان باقــی خواهد ماند؛ 
با این اســتثنا که برنامه ریزی راهبــردی از آن پس یک بخش 
جداگانــه نخواهد بود و مــواد آن به بخشــهای دیگر امتحان 
منتقل خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی که به بخشهای دیگر 
منتقل خواهد شد، مربوط خواهد بود به مدیریت ریسک بنگاه 
)در بخش »الف«(، اقتصاد )در بخــش »ب«(، مدیریت مالی 
)در بخش »ج«(، یا مدیریت عملیات )بخش پیشنهادی »ه«(.

ب- سطوح مهارتها

ســطوح مهارت بر اســاس وزنهای تعیین شــده در جدول 4 
ارزیابی خواهد شد.

وزنمهارت

15 ٪ - 5 ٪ارزیابی

25 ٪ - 15 ٪تحلیل

40 ٪ - 30 ٪به کارگیری

40 ٪ - 30 ٪درک و به خاطرسپاری 

جدول 2- سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون

نگارش بعدی امتحانامتحان کنونی

27٪-17٪ الف- نظام راهبری بنگاه20٪-16٪الف- نظام راهبری بنگاه

27٪-17٪ب- مفاهیم و تحلیل اقتصادی20٪-16٪ب- مفاهیم و تحلیل اقتصادی

21٪-11٪ ج- مدیریت مالی23٪- 19٪ ج- مدیریت مالی

25٪-15٪ د- فناوری اطالعات19٪-15٪د- سیستمهای اطالعاتی و ارتباطات 

25٪-15٪ ه- مدیریت عملیات 14٪-10٪ه- برنامه ریزی راهبردی

16٪-12٪ و- مدیریت عملیات

جدول 3- مواد امتحانی قسمت محیط و مفاهیم کسب و کار

وزنمهارت

-ارزیابی

30٪-20٪تحلیل

60٪-50٪به کارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری(

25٪-15٪به خاطرسپاری و درک

جدول 4- سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون
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بخــش »ب« )مفاهیــم و تحلیل اقتصــادی(، بخش »ج« 
)مدیریت مالی(، و بخش »ه« )مدیریت عملیات(، در ســطح 
مهــارت تحلیلی آزمــون خواهد شــد. بخش »الــف« )نظام 
راهبری بنگاه(، و بخش »د« )فناوری اطالعات( که به عنوان 
معلومات عمومی برای حسابدار رسمی تازه مجوزگرفته قلمداد 
می شود، از آن پس در سطح مهارت به کارگیری آزمون خواهد 

شد. 
مهارت ارتباط نوشتاری کماکان در قسمت »مفاهیم و محیط 
کسب وکار«، آزمون خواهد شد. مهارت ارتباط نوشتاری حدود 
10 تا 20 درصد قسمت »مفاهیم و محیط کسب وکار« را شامل 

می شود و در سطح مهارت به کارگیری آزمون خواهد شد.
قسمت حسابداری و گزارشگری مالی

قسمت »حســابداری و گزارشگری مالی«، دانش و مهارتهایی 
را آزمون می کند که حســابدار رســمی تازه مجوزگرفته باید در 
چارچوبهای حسابداری و گزارشگری مالی )شامل چارچوبهای 
با مقاصد خاص( که به وســیله واحدهای تجــاری، واحدهای 
غیرانتفاعی، واحدهای دولتی، ایالتی و محلی استفاده می شود، 
از خود نشــان دهد. چارچوبهای حسابداری و گزارشگری مالی 
که مشمول ارزیابی در آزموِن قسمت »حسابداری و گزارشگری 
مالی« می شوند، عبارتند از: استانداردها و/ یا ضوابط صادرشده 
 ،(FASB) به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی
 ،(US SEC) کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد
هیئت اســتانداردهای حســابداری دولتی (GASB)، و 

.(IASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

الف- محتوا

جدول 5 به طور خالصه، مواد امتحانی قسمت »حسابداری و 
گزارشگری مالی« و تقســیم بندی مطالبی که باید آزمون شود 

را در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، نشان می دهد.
دو تغییر عمده پیشنهادی در قسمت »حسابداری و گزارشگری 
مالی« پیشنهاد شده است که بر سازمان و ماهیت مواد امتحانی تأثیر 
می گذارد. اول، کاهش تعداد مواد امتحانی از پنج به چهار و ارزیابی 
چارچوب حســابداری و گزارشگری مالی واحدهای غیرانتفاعی در 
بخشــهای »الف«، »ب«، و »ج«. دوم، محدود ســاختن ارزیابی 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالــی (IFRS) از 
طریق آزمودِن تنها تفاوتهای اســتانداردهای بین المللی و اصول 
 ،(US GAAP) ایاالت متحد  حســابداری  پذیرفته شــده 
به جــای آزمودِن تمامیت اســتانداردهای بین المللی به عنوان یک 

چارچوب حسابداری و گزارشگری مالی مستقل. 
ب- سطوح مهارت

سطوح مهارت در قســمت »حسابداری و گزارشگری مالی« بر 
اساس وزنهای تعیین شده در جدول 6 ارزیابی خواهد شد.

نگارش بعدی امتحانامتحان کنونی

35٪-25٪الف- چارچوب مفهومی و گزارشگری مالی23٪-17٪الف- چارچوب مفهومی، استانداردها، استانداردگذاری، و ارائه صورتهای مالی

ب- حســابهای صورتهای مالی: شناخت، اندازه گیری، ارزشــیابی، محاسبات، ارائه، 

و موارد افشا
 40٪-30٪ب- حسابهای برگزیده صورتهای مالی ٪23-٪27

ج- معامله هــای خاص، رویدادها و موارد افشــا: شــناخت، اندازه گیری، ارزشــیابی، 

محاسبات، ارائه، و موارد افشا

30٪-20٪ ج- معامالت برگزیده ٪33-٪27

15٪-5٪ د- دولتهای ایالتی و محلی12٪-8٪د- حسابداری و گزارشگری دولتی

12٪-8٪ه- حسابداری و گزارشگری غیرانتفاعی )غیردولتی(

جدول 5- مواد امتحانی قسمت حسابداری و گزارشگری مالی

وزنمهارت

-ارزیابی

35٪ - 25٪تحلیل

60٪ - 50٪به کارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری(

20٪ - 10٪به خاطرسپاری و درک

جدول 6- سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون
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قسمت »حســابداری و گزارشــگری مالی« امتحان، برای 
پاســخگو بودن به نیاز مهارتهای سطح باال، تطبیق داده شده 
اســت؛ به این ترتیب که تأکید بیشــتری بر وظایِف تحلیلی و 
به کارگیری، گذاشــته شده است. بخشــهای »الف« و »ب«، و 
بعد از آنها بخش »ج«، بیشــترین تمرکز را بر محتوای تحلیلی 
دارند. بخش »ه« بیشــترین تمرکز را برمطالبــی دارد که باید 

درک و به خاطرسپاری شود.
قسمت مقررات

قســمت »مقررات«، دانش و مهارتهایــی را آزمون می کند که 
حسابدار رسمی تازه مجوزگرفته باید در ارتباط با مالیات دولت 
مرکــزی، اخــالق و مســئولیتهای حرفه ای مرتبــط با حرفه 

مالیاتی، و قانون تجارت از خود نشان دهد.
الف- محتوا

جدول 7 به طور خالصه، مواد امتحانی قســمت »مقررات« و 
تقسیم بندی مطالبی که باید آزمون شود را در امتحان کنونی و 

نگارش بعدی امتحان، نشان می دهد.
در نتیجه تحلیل خدمات حرفه ای، محتوای قسمت »مقررات« 
و ســطح مهارتهایی که برای آزمون محتوا به کار می رود، نیاز به 
تغییر مهمی دیده نشد. بخش »ج«، فرایند، رویه ها، حسابداری 
و برنامه ریزی مالیاتی، برای کاهش تکرار، حذف خواهد شــد و 
تعداد بخشها از شش به پنج کاهش خواهد یافت و محتوای این 

بخش بین دیگر بخشها تقسیم خواهد شد. 

نگارش بعدی امتحانامتحان کنونی

الف- اخالق، مسئولیتهای حرفه ای،19٪-15٪الف- اخالق، مسئولیتهای حرفه ای و قانونی
 و رویه های مالیاتی دولت مرکزی

٪10-٪20

15٪-5٪ب- قانون تجارت21٪-17٪ب- قانون تجارت

 25٪-15٪ج- مالیات دولت مرکزی برای معامالت اموال15٪-11٪ج- فرایند، رویه ها، حسابداری و برنامه ریزی مالیاتی

25٪-15٪د- مالیات اشخاص16٪-12٪د- مالیات دولت مرکزی برای معامالت اموال

40٪-30٪ه- مالیات شخصیتهای حقوقی19٪-13٪ه- مالیات اشخاص 

24٪-18٪و- مالیات شخصیتهای حقوقی

جدول 7- مواد امتحانی قسمت مقررات
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ب- سطوح مهارت

ســطوح مهــارت در قســمت »مقــررات« براســاس وزنهای 
تعیین شده در جدول 8 ارزیابی خواهد شد.

به این دلیل که بخشهای »الف« و »ب«، دانش عمومی مورد 
نیاز برای حسابدار رسمی تازه مجوزگرفته را دربر می گیرد، این 
بخشها در سطوح درک و به خاطرسپاری، و به کارگیری، آزمون 
خواهند شد. برعکس، بخشهای »ج«، »د« و »ه«، شامل بیشتر 
فعالیتهای روزمره حسابداری رسمی تازه مجوزگرفته است و در 
بررسیها به عنوان بخشهای »مهم« تلقی شده است. در نتیجه، 
این بخشها در ابتدا در ســطح مهارتهای به کارگیری و تحلیل، 

آزمون خواهند شد.

پانوشتها:
1- Auditing & Attestation 
2- Business Environment & Concepts
3- Financial Accounting & Reporting
4- Regulation
5- Blueprint
6- Content Specification Outline
7- Skill Specification Outline
8- Task-based Simulations
9- Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives
10- Representative Tasks
11- Document Review Simulation
12- Constructed Written Response
13- Standards for Performing Accounting and Review 
Services
14- Standards for Attestation and Assurance Engage-
ments
15- Clarified U.S. Auditing Standards

16- Attestation Standards
17- Accounting and Review Services Standards
18- PCAOB Auditing Standards and Interim Standards
19- Governmental Auditing Standards

منبع: 
AICPA, Exposure Draft: Maintaining the Relevance 
of the Uniform CPA Examination, Sept. 2015

وزنمهارت

-ارزیابی

35٪-25٪تحلیل

45٪-35٪به کارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری(

35٪-25٪به خاطرسپاری و درک

جدول 8- سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون

امتحان حسابدار رسمی

برای این که

ارتباط خود را با حرفه پویا 

حفظ کند و از

دنیای واقعی عقب نماند

باید

پیوسته تحول 

پیدا کند


