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   ليـاتك
 از   اسـتفاده    چگـونگي    دربـاره    الزم  اهنماييهـاي  استانداردها و ر    ، ارائه استاندارد   اين  هدف   .1

منظـور    بـه   آزمـون   بـراي    اقالم   انتخاب   و ساير روشهاي     در حسابرسي   گيري   نمونه  روشهاي
  .  است  شواهد حسابرسي گرداوري

   اقالم   انتخاب   را جهت    مناسبي  هاي   بايد شيوه    حسابرسي   روشهاي   طراحي   هنگام  حسابرس   .2
منظـور     را بـه     الزم   بتوانـد شـواهد حـسابرسي        نمايـد كـه      تعيين  اي  گونه   به  زمون آ  براي

  . كند  گرداوري  حسابرسي  آزمون  هدفهاي  به دستيابي
  

   تعاريف
   حـسابرسي    روشـهاي    از بكـارگيري     است  عبارت)  گيري  نمونه(  در حسابرسي   گيري  مونهن   .3

   معـامالت    گـروه    يا يـك    حساب    يك   مانده  دهنده  تشكيل   درصد اقالم  100 كمتر از     درباره
،    روش  ايـن .  باشـند    داشـته    شـدن    انتخاب  ، شانس   گيري   نمونه   واحدهاي   همه   كه  اي  گونه  به

   انتخابي   اقالم   ويژگيهاي   برخي   به   مربوط   شواهد حسابرسي    و ارزيابي    را دركسب   حسابرس
   در حـسابرسي    گيـري   نمونـه . كنـد    مي   ياري  مورد آزمون    جامعه   درباره  گيري  منظور نتيجه   به
  . شود  انجام  يا غيرآماري  از رويكرد آماري تواند با استفاده مي

)  كنترلهـا    آزمون  در موارد اجراي  ( از كنترلها      انحراف  معناي   به   بخش   اين  از ديدگاه   اشتبـاه   .4
  معنـاي    بـه    اشـتباه   مجمـوع ،    همچنين.  است ) محتوا   آزمونهاي  در موارد اجراي   ( يا تحريف 

  .  است  موارد تحريف  يا مجموع  انحراف ضريب

   تشخيص   و قابل   رخداد استثنايي     تنها از يك     كه   است   از اشتباهي   عبارت  غيرمعمول  اشتباه   .5
  .  نيست  موجود در جامعه  اشتباهات معرف رو، شود و ازاين  مي ناشي

شـود و      مـي    انتخـاب    از آن    نمونه   كه   از اطالعات    كاملي   از مجموعه   ست ا  عبارت  جامعـه   .6
   مانـده   دهنده   تشكيل   اقالم  ، همه    مثال  براي.  كند  گيري   نتيجه  خواهد درمورد آن     مي  حسابرس

   فرعـي  هـاي   يـا جامعـه    طبقـات  تواند به  مي جامعه   يك.  معامالت گروه   يا يك   حساب   يك
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   در ايـن   " جامعـه " . قـرار گيـرد      مـورد رسـيدگي     طور جداگانه    به   هرطبقه   شود كه   تقسيم
  .را نيز دربر گيرد " طبقه"  رود كه  بكار مي اي گونه  بهاستاندارد

   نمونـه   براسـاس   حـسابرس  گيري  نتيجه شود كه  مي  ناشي  احتمال از اين گيـري   خطر نمونه    .7
   تشكيل   اقالم   تمامي   درباره   حسابرسي   روش   همان   از اجراي    وي  گيري   با نتيجه    است  ممكن
  : وجود دارد گيري  خطر نمونه دونوع . باشد ، متفاوت  جامعه دهنده
   واقعـي   را كمتر از ميـزان     خطر كنترل    حسابرس  كنترلها،   درمورد آزمون   كه   اين  خطر -  الف

   بـا اهميتـي      اشـتباه   كند كه   گيري   نتيجه   محتوا، چنين    كند يا درمورد آزمونهاي     تعيين
 اثـر     حـسابرسي    خطر بر اثربخشي     نوع   اين . واقعا وجود دارد    كه  آن  ارد حال وجود ند 

  .شود  منجر مي  حسابرس  اظهارنظر نامناسب به  زياد، احتمال گذارد و به مي
 كند يا    ين تعي   واقعي   را بيشتر از ميزان      خطر كنترل   كنترلها،   درمورد آزمون   كه   اين  خطر -  ب

 وجـود دارد      بـا اهميتـي      اشـتباه    كند كه   گيري   نتيجه   چنين  محتوا،  درمورد آزمونهاي 
گـذارد و      اثر مـي     حسابرسي   خطر بر كارايي     نوع  اين.  وجود ندارد    درواقع  كه  آن  حال

  .انجامد  مي  اوليه گيري  نتيجه  نادرستي  اثبات  كار بيشتر براي به معموالً
  .شود  مي  ناميده  اطمينان  خطرها سطح  اين  رياضي مكمل

  

   بـا انـدازه      نـامرتبط   داليل   به   حسابرس  شود كه    ايجاد مي   در مواردي  گيري  خطر غير نمونه     .8
   بـه    زيـر موفـق     داليـل    به   است   ممكن   حسابرس ،   مثال  براي.  برسد   نادرست  يجهنت  ، به   نمونه

  : نشود  اشتباه تشخيص

 آنها  بودن  قطعي  نه  بيشتر شواهد حسابرسي دن بو متقاعدكننده .  

 نامناسب  روشهاي بكارگيري  .  

 شواهد تفسير نادرست .  
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 يـك  ، هر    مثال  براي. شود   مي   گفته   جامعه   دهنده   تشكيل   از اقالم    هريك  به  گيري  واحد نمونه    .9
 واحـد     يـا يـك     ران بـدهكا    حساب  هاي   يا مانده    فروش   فاكتورهاي ،   صادر شده   از چكهاي   

  . پولي

  : باشد  زير را داشته  ويژگيهاي شود كه  مي  گفته گيري  نمونه  هرنوع به   آماري گيري نمونه  . 10
  .  نمونه  اقالم  تصادفي  انتخاب-  الف
 خطـر    گيـري    انـدازه    شـامل  ،   نمونـه    نتـايج    ارزيابي   براي   احتماالت   از نظريه    استفاده -   ب

  . گيري نمونه
   ناميده   غيرآماري  گيري   باشد، نمونه    باال را نداشته     و ب    الف   ويژگيهاي   كه  گيري   نمونه  هرنوع

  .شود مي

 از   گروهـي  عنـوان   بـه   هريـك   كـه   كوچكتري هاي  جامعه   به   جامعه   تقسيم  يعني  بندي  طبقه   .11
  .شود  مي محسوب )  پولي ، ارزش اغلب (  مشابه ي با ويژگيها گيري  نمونه واحدهاي

 حاضـر     حـسابرس    كه   موجود در جامعه     از حداكثر اشتباه     است   عبارت    تحمل   قابل  اشتباه   .12
  .  است  آن پذيرش به

   شواهد حسابرسي
 كنترلهـا و      از آزمـون     مناسـبي    از تركيب    با استفاده    شواهد حسابرسي  ،5001استاندارد    طبق   .13

   اجـرا شـود در تـشخيص         قـرار اسـت      كـه    آزمـوني   نوع .آيد   مي  دست   محتوا به   آزمونهاي
   اهميـت    داراي   شـواهد حـسابرسي      گـرداوري    براي   مناسب   حسابرسي   روشهاي  بكارگيري

  . است

                                                                                                                                                            
 

 “)1384تجديد نظر شده  ( شواهد حسابرسي” ،500  حسابرسياستاندارد. 1
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   كنترلها آزمون
   حـسابرس   شود كـه     مي   انجام   كنترلها درصورتي   آزمون ،3302، و   3151 هاياستاندارد  طبق   .14

 بـرآورد تـر از حـدباال     را پايين  مشخص ادعاي   يك  به   مربوط  ر كنترل  باشد خط   قصد داشته 
  .كند

ويژگيهـا يـا     ،   داخلـي    و كنتـرل     حسابداري   خود از سيستمهاي     شناخت   براساس  حسابرس   .15
 از    انحـراف    احتمـالي   ، شـرايط     و همچنين   كنترل    يك   اجراي  كند كه    مي   را مشخص   صفاتي
   را آزمـون    تواند بود يا نبـود صـفات         مي   سپس  حسابرس. دهد   مي   نشان  را   آن   كامل  رعايت

  .كند

   كـه    اسـت    مناسب  در مواردي   كنترلها عموما    مقاصد آزمون    براي   در حسابرسي   گيري  نمونه   .16
 مـدير     توسـط    فروش   سفارش  امضاي ،   مثال  براي(ماند     مي   كنترلها باقي    از اجراي   شواهدي
  ). اي  رايانه  سيستم ها به  يا شواهد مجوز ورود داده  اعتبار مشتري  تصويب عنوان  به اعتبارات

  

   محتوا آزمونهاي
   و آزمـون    تحليلـي   روشـهاي :   اسـت    سروكار دارد و بـر دوگونـه         محتوا با مبالغ    آزمونهاي   .17

   الزم  سي شـواهد حـسابر      محتوا، كسب    آزمونهاي  هدف.  حسابها   و مانده    معامالت  جزييات
   آزمونهـاي   در مـوارد اجـراي    .   اسـت    مالي   در صورتهاي    با اهميت    تحريفهاي   كشف  براي

   اقـالم    انتخـاب   هاي   و ساير شيوه    گيري   حسابها، از نمونه     و مانده    معامالت   جزييات  محتواي
   بـه   بط مـرت   يا چنـد ادعـاي        يك  منظور اثبات    به   شواهد حسابرسي    و گرداوري    آزمون  براي

 برآورديا  )   دريافتني   حسابهاي   وجود مانده   مانند اثبات  (  مالي   در صورتهاي    منعكس  هرمبلغ
  . شود تواند استفاده مي)   ناباب  موجوديهاي مانند، ارزش (  مبالغ  برخي مستقل

  

                                                                                                                                                            
 

تجـاري و محـيط آن       خت واحـد  طريـق شـنا    تـشخيص و ارزيـابي خطرهـاي تحريـف بااهميـت از           ”،  315  حـسابرسي  استاندارد. 2
 “)1393شده  تجديدنظر(

 “)1393شده  تجديدنظر(شده  برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي”، 330  حسابرسيستانداردا. 3
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   شواهد  كسب  خطر هنگام  به  مربوط مالحظات
   خطر حـسابرسي برآورد خود را در  اي  حرفه ت شواهد بايد قضاو    كسب   هنگام  حسابرس   .18

  حـد پـايين     يـك   خطر به  از كاهش  يافتن  اطمينان  براي  الزم   حسابرسي   روشهاي  و طراحي 
  . بكار گيرد  قبول قابل

   حـاوي   مـالي    صـورتهاي    به   نسبت   حسابرس  كه   از خطر اين     است   عبارت  خطر حسابرسي    .19
   خطـر ذاتـي    شـامل  خطـر حـسابرسي   .  اظهار كند    نامناسب  اي  حرفهر  نظ،     بااهميت  تحريف

   كنتـرل    هـيچ    كـه    فرض  با اين  ،  اهميت با     در برابر تحريف    حساب   يك   مانده  پذيري  آسيب(
   توسط   بااهميت  تحريف   يك  كه  خطر اين  ( ، خطر كنترل  ) باشد   وجود نداشته    آن   براي  داخلي

و خطـر    ) نشود   و اصالح    يا كشف    پيشگيري  موقع   به   داخلي  رل و كنت    حسابداري  سيستمهاي
.  اسـت )  كنـد   را كـشف   با اهميت  محتوا نتواند تحريف  آزمونهاي كه خطر اين  (  كشف  عدم
   روشـهاي    طراحـي    بـراي   ريـزي    بايد در فرايند برنامـه       خطر حسابرسي   گانه   عناصر سه   اين

 قـرار     مـورد توجـه      قبول   قابل  حد پايين   يك   به  ي خطر حسابرس   منظور كاهش    به  حسابرسي
  .گيرد

  براي.  اثر گذارد    خطر حسابرسي   اجزاي تواند بر    مي  گيري   و خطر غيرنمونه    گيري  خطر نمونه    .20
ها برخـورد      در نمونه    اشتباهي   هيچ   كنترلها به    آزمون  اجراي  در   است   ممكن  ، حسابرس   مثال

   اشـتباه    ضـريب    درواقـع   كه  درحالي ،   است   پايين   خطر كنترل    برسد كه    نتيجه   اين  نكند و به  
   اسـت    ممكن ،  همچنين).  گيري  خطر نمونه ( باال باشد      قبولي   بطور غيرقابل   جامعه موجود در 
).  گيري  خطر غيرنمونه ( كند     نتواند كشف    حسابرس   باشد كه    وجود داشته    در نمونه   اشتباهي
  منظـور كـاهش      را بـه     گوناگوني  هاي  تواند شيوه    محتوا مي    با آزمونهاي    درارتباط  حسابرس
  آنهـا،    ماهيـت   هـا برحـسب      شيوه  اين. ، اجرا كند     قبول   قابل  سطح    يك   به   كشف  خطر عدم 
   است   ممكن  حسابرس،     مثال  براي.  خواهد بود   گيري   و يا غيرنمونه    گيري   خطر نمونه   متضمن
   تحريـف    اسـت   يـا ممكـن   )  گيري  خطر غير نمونه  ( كند    خاب را انت   بي نامناس   تحليلي  روش
   از ميـزان     موجود در جامعـه      تحريف  كه   پيدا كند، درحالي     جزييات   را در آزمون    اهميتي  كم
 محتـوا،    زمونهايدر آ    كنترلها و چه    در آزمون   چه).  گيري  خطر نمونه ( بيشتر باشد      تحمل  قابل
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 خطـر غيـر      كـه    شود، درحالي    داده   كاهش   نمونه   اندازه  واند با افزايش  ت   مي  گيري  خطر نمونه 
  . يابد ، كاهش  صحيح  و بررسي ، نظارت ريزي  برنامه تواند ازطريق  مي گيري نمونه

  

   شواهد  كسب روشهاي
،   وجـو و تاييـدخواهي       پـرس  ،   مـشاهده  ،   وارسـي    شامل   شواهد حسابرسي   ب كس  روشهاي   .21

  رس حـساب   اي   حرفه   قضاوت   به   مناسب   روشهاي   انتخاب .  است   تحليلي  شهاي و رو   محاسبه
   از يـك     اقالمي   انتخاب   مستلزم   روشها اغلب    اين   بكارگيري . دارد   موجود بستگي   شرايط در

  .  است  آزمون  براي جامعه
  

    شواهد حسابرسي منظور گرداوري  به  آزمون  براي  اقالم انتخاب
 براي  را  اقالم  انتخاب   مناسب  هاي  شيوه بايد   حسابرسي  روشهاي  طراحي   هنگام  رسحساب   . 22

  : از  است  عبارت  استفاده  قابل هاي شيوه .كند  مشخص  آزمون 

  ،) درصد100  رسيدگي (  اقالم  همه  انتخاب-  الف
  ، و  خاص  اقالم  انتخاب-   ب
  . گيري  نمونه-   پ

  

 دارد و     موجود بستگي    شرايط  به شود،     رويكرد استفاده    از كدام   كه  مورد اين  در  گيري  صميمت   . 23
   مناسـب    خاصـي   توانـد درشـرايط      از آنها مي     باال يا تركيبي    هاي   از شيوه    هريك  بكارگيري

 خطـر    براسـاس   از آنهـا،     يـا تركيبـي      از هرشـيوه     استفاده   درباره  گيري   تصميم  گرچه. باشد
   بايـد متقاعـد شـود كـه         امـا، حـسابرس   گيرد،     مي   صورت   حسابرسي  اييار و ك   حسابرسي

   بـه   دسـتيابي   براي  و مناسب  كافي  شواهد حسابرسي  تامين ، ازلحاظ  مورد استفاده   هاي  شيوه
  .  است  اثربخش  آزمون هدفهاي

  

    اقالم  همه انتخاب
   يـك    مانده  دهنده   تشكيل  اقالم)  طبقه   يا يك  (  جامعه   كل   به   رسيدگي   است   ممكن  حسابرس   . 24

درصـد  100   رسـيدگي  . دهـد   كار تـشخيص     راه   مناسبترين  را   معامالت  گروه   يا يك   حساب
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،    مثـال   بـراي .   اسـت    محتوا متداول    اما درمورد آزمونهاي     كنترلها غيرمتداول   درمورد آزمون 
  : باشد  در موارد زير مناسب  است  درصد ممكن100  رسيدگي

 است  شده  تشكيل  پر ارزش  اقالم  كوچك گروه   از يك جامعه  .  

  را    و كـافي     مناسب  ها شواهد حسابرسي     و ساير شيوه     باالست   و خطر كنترل    خطر ذاتي 
  .كند  نمي فراهم

 اطالعـاتي    سيـستمهاي    توسط   شده   انجام   يا ساير پردازشهاي     محاسبات   تكراري  ماهيت   
  .كند  مي صرفه  به درصد را مقرون100  ، رسيدگي اي رايانه

  

    خاص  اقالم  انتخاب
   چـون    عـواملي    را براسـاس     از جامعـه     خاصـي    بگيرد اقالم    تصميم   است   ممكن  حسابرس   . 25

، و     و كنتـرل     ذاتـي    از خطرهـاي     اوليـه  بـرآورد ،     واحد مورد رسـيدگي      از فعاليت   شناخت
 خطـر     درمعـرض    خاص   اقالم   قضاوتي  انتخاب . كند  خاب انت   مورد آزمون    جامعه  ويژگيهاي
  : موارد زير باشد تواند شامل  مي  انتخابي  خاص اقالم.   است گيري غيرنمونه

 را از     خاصـي    بگيـرد اقـالم      تـصميم    اسـت    ممكـن   حسابرس  .  يا كليدي    بزرگ  اقالم 
 يـا    غيرعـادي  ،   مـشكوك   چون ،  م اقال   آن   باال يا ساير ويژگيهاي      مبلغ  دليل  ، به   جامعه  يك

  . كند انتخاب ،  رخداد اشتباه  پيشينه  يا داشتن آميز بودن مخاطره

 منظـور     بگيـرد بـه      تصميم   است   ممكن  حسابرس.    معين  مبلغ   بزرگتر از يك     اقالم  همه
  اقـالم  ،   معـامالت   گـروه     يا يـك    حساب    يك   مانده   اقالم   از جمع   اي   عمده   بخش  اثبات

  . كند  را رسيدگي  معين مبلغ  بزرگتر از يك

 را مورد رسيدگي     اقالمي   است   ممكن   حسابرس  .  اطالعات   كسب   مورد نياز براي    اقالم   
  سيـستمهاي  ،   معـامالت    ماهيـت    چـون    موضـوعاتي    را دربـاره     اطالعاتي  قرار دهد كه  
  .كند  مي  فراهم  وي براي   واحد مورد رسيدگي و فعاليت ،  داخلي  و كنترل حسابداري
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 اجـراي   منظور تشخيص    به   است   ممكن   حسابرس . روشها     آزمون   مورد نياز براي    اقالم   
   و رسـيدگي     خود انتخـاب     از قضاوت    را با استفاده     خاصي  اقالم ،   بخصوص  روش   يك
  .كند

  

   اغلـب   معـامالت  گـروه    يا يـك  حساب   يك  مانده  خاص  اقالم   به   انتخابي  هرچند رسيدگي    . 26
   در حـسابرسي    گيـري   امـا، نمونـه    ،   اسـت    شواهد حـسابرسي     گرداوري   براي   مؤثري  شيوه

   اقـالم  گونـه   درمـورد ايـن    حـسابرسي   روشهاي  از اجراي  حاصل نتايج. شود  نمي  محسوب
   باقيمانـده   بـودن   بااهميت  بايد درصورت حسابرس . شود  داده  تعميم  جامعه كل تواند به   نمي

  . قرار دهد  مورد توجه  آن  را درباره  شواهد مناسب  كسب لزوم ، جامعه
  

    در حسابرسي گيري نمونه
  حساب   يك   مانده   به   را نسبت    در حسابرسي   گيري   بگيرد نمونه    تصميم   است   ممكن  حسابرس   . 27

طراحـي   از    تواند با اسـتفاده      مي   در حسابرسي   گيري  نمونه . بكار گيرد    معامالت  گروه  يا يك 
 56 تـا    31   در بنـدهاي    ر حـسابرسي   د  گيـري   نمونـه .  شود   انجام   يا غيرآماري    آماري نمونه

  .شود  مي  داده  شرح تفصيل به
  

    و غيرآماري  آماري گيري  نمونه  رويكردهاي مقايسه
   قـضاوت   بـه  ،   غيرآمـاري   يـا    آمـاري   گيـري    از رويكرد نمونـه      استفاده   درباره  گيري  تصميم   . 28

   خاص   درشرايط   و كافي    مناسب   شواهد حسابرسي    كسب   روش   مؤثرترين   درباره  حسابرس
   اشـتباه    و علت    از ماهيت    حسابرس  تحليل  كنترلها،  ، درمورد آزمون     مثال  براي.  دارد  بستگي
.  اسـت )  تعداد اشـتباه   ،  يعني (  بود يا نبود اشتباه      از صِرف    آماري  تر از تحليل     بااهميت  اغلب

  . باشد  روش  مناسبترين  است  ممكن  غيرآماري گيري  از نمونه ، استفاده  شرايطي درچنين

 يـا     احتمـاالت    نظريه  تواند ازطريق    مي   نمونه  اندازه ،   آماري  گيري   از نمونه   در موارد استفاده     . 29
 تميـز رويكـرد       براي   معيار معتبري    نمونه  ندازه، ا   اين بر   عالوه . شود   تعيين  اي   حرفه  قضاوت
 در    ماننـد مـوارد يادشـده        از عـواملي     است   تابعي   نمونه  اندازه .  نيست   از غيرآماري   آماري
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 2 و   1  هاي در پيوسـت     موارد يـاد شـده       چون  ، اثر عواملي     مشابه  درشرايط. 2 و   1  پيوستهاي
  . خواهد بود  يكسان  يا غيرآماري  آماري گيري نمونه  صرفنظراز بكارگيري،   نمونه براندازه

 قـرار     آماري  گيري   نمونه   تعريف   درقالب  اغلب،     حسابرس   رويكرد انتخابي   د كه  وجو  با اين    . 30
  ، انتخـاب     مثـال   بـراي . شـود    مـي    استفاده   در آن    از رويكرد آماري    گيرد، اما، عناصري    نمي

   كه  ، تنها در مواردي     در هرصورت .   اعداد تصادفي   اي   رايانه  هاي  ه از برنام    با استفاده   تصادفي
 خطـر     آمـاري   گيري   برخوردار باشد، اندازه     آماري  گيري   نمونه   از ويژگيهاي   رويكرد انتخابي 

  . ، معتبر است گيري نمونه
  

    نمونـه طراحي
   مـورد آزمـون      جامعه  ژگيهاي و وي    آزمون   هدفهاي   بايد به    نمونه   طراحي   هنگام  حسابرس   . 31

  .كند توجه

   را مـورد توجـه       حسابرسي   از روشهاي    و تركيبي    حسابرسي   خاص   ابتدا هدفهاي   حسابرس   . 32
   ماهيـت    به  توجه. كند  امكانپذير مي  ،   وجه  بهترين    هدفها را به     آن   به   دستيابي  دهد كه   قرار مي 

   يـا سـاير ويژگيهـاي        احتمـالي    اشتباه  د آورنده وجو   به   موردنظر و شرايط    شواهد حسابرسي 
  يـاري  ، گيري  نمونه  براي  جامعه  و تعيين   اشتباه   را در تعريف     شواهد، حسابرس    آن   به  مربوط

  .كند مي

شـود، مـورد       مي   محسوب   اشتباه   را كه   شرايطي ،   آزمون   هدفهاي   با درنظر گرفتن    حسابرس   . 33
 و    آزمـون    هدفهاي   به   مربوط   شرايط   تمامي  كه   ازاين   يافتن   اطمينان  يبرا .دهد   قرار مي   توجه

  ، از اهميـت      موارد اشتباه   تشخيص شود،   مي   درنظر گرفته    اشتباهات  ، در تعميم    شرايط  تنها آن 
   وجـود حـسابهاي      اثبـات    به   مربوط   محتواي  ، در آزمون     مثال  براي.   برخوردار است   زيادي

   پس   اندكي   كه   تاييديه   از تاريخ    پيش   مشتري   پرداختي  ، وجوه    تاييدخواهي  زطريق ا  دريافتني
   حـساب   بـه  حساب. شود  نمي  محسوب رسد، اشتباه  صاحبكار مي   دست  به   تاييديه  از تاريخ 

  رو، اشـتباه    ازايـن .  نـدارد    اثري   دريافتني   حسابهاي   مانده   نيز بركل    مشتريان   حسابهاي  شدن
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،    نيـست    مناسـب    خـاص    روش   از اين    حاصل   نمونه   نتايج   موارد در ارزيابي     اين  كردن  قيتل
 يـا    وجـود تقلـب    احتمـال   ارزيـابي   چون   حسابرسي  هاي   بر ساير زمينه     اگر اثر مهمي    حتي

  . باشد  داشته الوصول  مشكوك  مطالبات  ذخيره كفايت

 مورد انتظـار در       اشتباه   از ضريب   اي   اوليه برآورد موالً كنترلها مع    آزمون   دراجراي  حسابرس   .34
   قبلي   شناخت   براساس برآورد  اين .آورد   مي  عمل  ، به    خطر كنترل    و سطح    مورد آزمون   جامعه

،    ترتيـب   همـين   بـه . پذيرد   مي   صورت   جامعه   از اقالم    تعداد اندكي    به   يا رسيدگي   حسابرس
 موجـود در    اشـتباه   از مبلـغ    اي   اوليـه  برآورد توا نيز معموالً   مح   درمورد آزمونهاي   حسابرس

   انـدازه    و تعيـين     حـسابرسي    نمونه   در طراحي    اوليه  هايبرآورد  اين. آورد   مي  عمل   به  جامعه
   قبـولي    غيرقابل  ميزان   مورد انتظار به     اشتباه  اگر ضريب  ،   مثال  براي. شود   مي   مفيد واقع   نمونه

  چنانچه  محتوا،   آزمونهاي   اجراي  اما هنگام  .شود   نمي   كنترلها انجام   عموالً آزمون باال باشد، م  
  اي   از نمونـه    درصد يا استفاده  100   رسيدگي   است   مورد انتظار باال باشد، ممكن       اشتباه  ميزان

  . باشد  مناسب  بزرگ بااندازه
  

   جامعـه
   داراي   حـسابرس    براي   مورد آزمون    جامعه  باره زير در    از وجود هردو ويژگي      يافتن  اطمينان   .35

  :  است اهميت
   آزمـون    جهت   درنظر گرفتن    شامل  ، كه   گيري   نمونه   هدف   براي  جامعه   بودن  مناسب -  الف

   حـسابهاي   نمـايي    بـيش   آزمـون  ،   حـسابرس    هـدف   چنانچه ،   مثال  براي. باشد  نيز مي 
   تعريـف    پرداختنـي   ريـز حـسابهاي      صورت  كلش  تواند به    مي  جامعه ،   است  پرداختني

  جـاي    به  جامعه ،   پرداختني   حسابهاي  نمايي   كم   آزمون  در صورت   ديگر،  ازسوي .شود
   از تـاريخ     پـس    خواهـد بـود از پرداختهـاي         عبارت   پرداختني  ريز حسابهاي   صورت
 مـواد و كـاال،      كننـدگان    تـامين   صورتحسابهاي ،   نشده   پرداخت  ، فاكتورهاي   ترازنامه

   كـه  هـايي   يـا سـاير جامعـه     است   نشده   در حسابها ثبت     كاال كه    دريافت  گزارشهاي
  . كند  را تامين  پرداختني  حسابهاي نمايي  كم  به  مربوط شواهد حسابرسي
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 را    فـروش    باشد فاكتورهاي    قصد داشته   اگر حسابرس  ،   مثال  براي ،  جامعه   بودن   كامل -   ب
   دوره   آن   فاكتورهـاي    همـه   تواند بـه     نمي   حاصل  نتايج  كند،   انتخاب   مربوط  ازپرونده
   حاصـل    فاكتورهـا اطمينـان      كليه   شدن   از بايگاني    حسابرس  كه   يابد، مگر اين    تعميم
 عملكـرد     را بـه     از نمونه    حاصل   باشد نتايج    قصد داشته   ، اگر حسابرس    همچنين. كند

 دهد،    تعميم   مورد گزارش    مالي   دوره   در طول    داخلي  نترل و ك    حسابداري  سيستمهاي
 و   جامعـه  بنـدي  طبقـه  . شـود   را شامل  در سرتاسر دوره    مرتبط   اقالم   بايد همه   جامعه
  ماهـه 10  مـثالً    داخلي   كنترلهاي   درباره  گيري   تصميم   تنها براي   گيري   از نمونه   استفاده

   دوره   در بـاره     جداگانه  گيري   يا نمونه    جايگزين  هاي از ساير روش     و استفاده    سال  اول
  . شود تواند بكار گرفته  مي  كه  است كار ديگري راه ،  باقيمانده ماهه2

  

   بندي طبقه
   داراي   هريـك    كنـد كـه      تقـسيم    جداگانـه    فرعي  هاي   جامعه   را به    جامعه   چنانچه  حسابرس   . 36

  ، كاهش   بندي   طبقه  هدف.  يابد  تواند افزايش    مي   حسابرسي  كارايي  باشند،   مشابهي  ويژگيهاي
   نـسبي    افـزايش    بـدون    نمونـه    انـدازه   كاهش ،   و بنابراين    هرطبقه   درون   اقالم   تغييرات  دامنه

  گيري  واحد نمونه   هر   شود كه    تعريف  روشني   به   بايد چنان   هرطبقه .  است  گيري  درخطر نمونه 
  . قرار گيرد قهطب  بتواند تنها در يك

   برحـسب   اغلـب   معـامالت  گـروه    يا يك حساب   يك مانده  محتوا،   آزمونهاي   اجراي  هنگام   . 37
 خـود را      بتواند تـالش    شود حسابرس    مي   كار سبب   اين .شود   مي  بندي   طبقه   آن   پولي  ارزش
ـ    اشـتباه    بيـشترين    اسـت    ممكـن    بالقوه   كند كه    بزرگتري   اقالم  متوجه   صـورت    را بـه    ولي پ
   شـود كـه     بنـدي    نيز طبقـه     خاصي   ويژگي  تواند براساس    مي  جامعه.  باشد   داشته  نمايي  بيش
   حـسابهاي    ارزشـيابي    آزمـون   هنگام ،   مثال  براي.   است   خطر باالتر وجود اشتباه     دهنده  نشان

  . شود بندي  آنها طبقه  سن تواند برمبناي ها مي مانده ، دريافتني

 موجود    اقالم  تواند به    تنها مي   طبقه   يك   از اقالم   هايي   درمورد نمونه    اجرا شده    روشهاي  نتايج    .38
 خطـر     بايد به    جامعه   كل   درباره  گيري  منظور نتيجه    به  حسابرس . شود   داده   تعميم   طبقه  در آن 
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درصـد  20،     مثـال   براي.  كند   نيز توجه    جامعه  دهنده   تشكيل   ساير طبقات    به   مربوط  و اهميت 
   است   ممكن  حسابرس.  دهد   را تشكيل    حساب  درصد مانده 90   است   ممكن  جامعه    يك  اقالم

 و    را ارزيابي    نمونه   اين   نتايج  حسابرس.  كند   را رسيدگي    اقالم   از اين   اي   بگيرد نمونه   تصميم
 يـا    جداگانـه   از نمونـه  د آن  درمـور   كه ( درصد باقيمانده 10، جدا از      درصد مانده 90  درباره

)  گـردد   تلقـي  اهميـت   كـم   است شود يا ممكن   مي   شواهد استفاده    گرداوري  هاي  ساير شيوه 
  .كند  مي گيري نتيجه

  

    ارزش  براساس  اقالم انتخاب
)  ريـال  (  هرواحـد پـولي     تعيين ،  نمايي   بيش   آزمون   هنگام  ويژه  به  محتوا،   آزمونهاي  دراجراي   . 39

در بيـشتر    ،  گيري   واحد نمونه   عنوان   به   معامالت  گروه    يا يك   حساب    يك   مانده  دهنده  تشكيل
مانند  ،   جامعه   از درون    خاص   پولي   واحدهاي   از انتخاب    پس  حسابرس . موارد كارامد است  

 ،   اسـت    پـولي    واحـدهاي    آن  حـاوي    را كـه     از آن    خاصي  ، اقالم    دريافتني   حسابهاي  مانده
  دهد كه    را مي    اطمينان   اين  گيري   واحد نمونه    تعريف   براي   رويكردي  چنين. كند   مي  رسيدگي

 بيـشتر     حـسابرس    هـستند، تـالش      بيـشتري    انتخاب   شانس   بزرگتر داراي    ريالي   اقالم  چون
 معمـوالً     روش  ايـن . تر منجـر شـود     كـوچك   هاي   با اندازه   هايي  نمونه   و به    اقالم   آن  معطوف

  رود و درمـورد انتخــاب       بكار مـي   )3   پيوست  شرح  به (  منظـم   انتخاب   با روش   ارتباط در
  . را دارد  كارايي ، بيشترين اي  رايانه  اطالعاتي  موجـود در پايگاههاي  اقالم  از بين نمونـه

  

    نمونه اندازه
  سـطح    يك   به  گيري   خطر نمونه    يابد كه    بايد اطمينان    نمونه   اندازه   تعيين   هنگام  حسابرس   . 40

   است  گيري   از خطر نمونه     متاثر از ميزاني     نمونه  اندازه . باشد   يافته   كاهش   قبولي   قابل  پايين
تـر   پـذيرد پـايين    مي  حسابرس  كه خطري هرچه .باشد  مي  آن  پذيرش   حاضر به    حسابرس  كه

   .شود  بزرگتر مي ه نمون اندازه باشد،
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  اي   حرفـه    قـضاوت    اعمـال    يا ازطريق    آماري  فرمول    يك  تواند با بكارگيري     مي   نمونه  اندازه   . 41
   و سـطح     نمونه   اندازه   مؤثر در تعيين     گوناگون  عوامل . شود   موجود تعيين    با شرايط   متناسب

  .آيد مي 2 و 1   در پيوستهاي گيري خطر نمونه
  

   مونه ن انتخاب
  گيـري   نمونـه   واحـدهاي    همـه    كنـد كـه      انتخاب  اي  گونه   را به    نمونه   بايد اقالم   حسابرس   .42

   مـستلزم   آمـاري  گيـري  نمونـه .  برخوردار باشند  شدن  انتخاب   از شانس   موجود در جامعه  
   شـانس   از  گيـري    هرواحـد نمونـه      كه  اي  گونه  ، به    است  طور تصادفي    به   نمونه   اقالم  انتخاب
   فيزيكـي   توانـد اقـالم      مـي   گيري   نمونه  واحدهاي.  برخوردار باشد    شدن   انتخاب   براي  معيني

   از قـضاوت     غيرآمـاري   گيري   در نمونه   حسابرس.  باشد   پولي  يا واحدهاي ) مانند فاكتورها (
،   گيـري   نمونـه    هـدف   ازآنجاكـه . كنـد    مـي    استفاده   نمونه   اقالم   انتخاب   خود براي   اي  حرفه
   ويژگيهاي   كه   اقالمي  كند با انتخاب     مي   تالش  ، حسابرس    است   جامعه   كل   درباره  گيري  نتيجه

   جانبـداري    هرگونه   بايد بدون    كند و نمونه     انتخاب   معرف  اي   را دارد، نمونه    موردنظر جامعه 
  . شود انتخاب

،    اعداد تـصادفي    اي   رايانه  هاي   يا برنامه   ل از جداو   استفاده ها،   نمونه   انتخاب   اصلي  هاي  شيوه   .43
   داده   شـرح  3  هـا در پيوسـت       شـيوه    از ايـن    هريـك .   است  نظم   بي   و انتخاب    منظم  انتخاب

  .شود مي
  

    حسابرسي  روشهاي اجراي
   دسـتيابي    ازلحاظ   را اجرا كند كه      بايد روشهايي    انتخابي   هرقلم   به   در رسيدگي   حسابرس    .44

  . باشد  موردنظر، مناسب  آزمون  خاص هدف  به

   نباشـد، معمـوالً آن      ، مناسـب     حـسابرسي    روش   اجراي  لحاظ  از   شده   انتخاب  قلم   اگر يك    .45
   بـه    مربوط   مدارك   آزمون  ، هنگام    مثال  براي. شود   اجرا مي    جايگزين  قلم    درمورد يك   روش

   قانع  اگر حسابرس .  باشد   شده   نيز انتخاب   ه شد   باطل  چك    يك   است  ، ممكن   مجوز پرداخت 
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 را    ديگـري    مناسـب   ، قلم    است   نداده   رخ   و اشتباهي    شده   باطل   درستي   به   چك   آن  شود كه 
  .كند  مي  رسيدگي  آن جاي به

  بينـي    پيش   حسابرسي  تواند روشهاي    نمي   مربوط   نبود مدارك    چون   داليلي   به  ، حسابرس   گاه   .46
   آن   نيـز دربـاره      ديگري   مناسب  اگر روشهاي .  اجرا كند    انتخابي   اقالم   را درمورد برخي    شده
  رسـيدگي . گيـرد    درنظر مي    را جزء اشتباهات     قلم   معموالً آن   اجرا نباشد، حسابرس     قابل  قلم
،   بدهكاران   مثبت   تاييديه   پاسخ   نكردن   در موارد دريافت     ترازنامه   از تاريخ    پس   دريافتهاي  به

  .  ديگر است  مناسب  از روشهاي اي نمونه
  

    اشتباهات  و دليل ماهيت
 آنهـا را      و اثر احتمالي     شده   شناسايي   اشتباهات   و دليل   ماهيت ،   نمونه   بايد نتايج   حسابرس    .47

  . قرار دهد مورد توجه ،  حسابرسي هاي  و ساير زمينه  آزمون  خاص برهدف

 خطـر   بـرآورد  كنترلها و      و اعمال    طراحي   به  كنترلها، اساساً    آزمون   اجراي  گام هن  حسابرس   . 48
   بايـد موضـوعاتي     شود، حسابرس    مي   شناسايي   اشتباهاتي  كه  اما، هنگامي .  دارد   توجه  كنترل
  : قرار دهد  موارد زير را مورد توجه چون
  . مالي   بر صورتهاي  شده  شناسايي  اشتباهات  اثر مستقيم-  الف
 در    و اثر آنها بر رويكرد حـسابرسي         داخلي   و كنترل    حسابداري   سيستمهاي   اثربخشي -   ب

   مـديريت    توسط   داخلي   كنترل  روش   يك   از زيرِپاگذاري   ، اشتباهات ، مثالً    كه  مواردي
  .شود  مي ناشي

  

 بيشتر آنهـا      شود كه   جه متو   شده   كشف   اشتباهات   و تحليل    در تجزيه    است   ممكن  حسابرس   . 49
. باشـند    مـي    زمـاني    توليد يا دوره    ، خط    وقوع  ، محل    معامله   نوع   چون   مشتركي   وجوه  داراي
   را شناسـايي   در جامعه  مشترك  با وجوه  اقالم  همه  است  ممكن  موارد، حسابرس   گونه  دراين

   اشـتباهاتي  ، چنـين  براين افزون.  دهد  گسترش  طبقه  اين  را درباره  حسابرسي  كند و روشهاي  
  . باشد  از تقلب اي  و نشانه  عمدي  است ممكن
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   كـه    شـده    ناشي  از رويدادي  ،  اشتباه   يك   برسد كه    نتيجه   اين   به   است   ممكن  ، حسابرس   گاه  . 50
  در   مشابه   اشتباهات  معرف رو،   و ازاين    است  تكرار نشده  ،   شناسايي   قابل  جز درموارد خاص  

   را غيرمعمـول     بتوانـد اشـتباهي     كـه    آن   براي  حسابرس).   غيرمعمول  اشتباه(باشد     نمي  جامعه
  حسابرس . پيدا كند    اطمينان   زيادي  ميزان  به ،   اشتباه   آن   نبودن   جامعه   كند بايد از معرف     تلقي
  شـرايط    بـه   ضـافي  كار ا   ميزان. آورد   مي   بدست   كار اضافي    دادن   را با انجام     اطميناني  چنين

   اشتباه   آن  اثر بودن   بر بي    مبني   و كافي    شواهد مناسب    كه   است  اما كافي   دارد،  موجود بستگي 
 و تنها در      رايانه   خرابي  علت   به   كه  اشتباهي.  كند   فراهم   حسابرس   را براي    جامعه  بر باقيمانده 

 مـوارد،    گونـه   ايـن  در.   است   اشتباه   اين  از  اي  ، نمونه    داده   روي   دوره   طول  روز در تمام    يك
  روز،   در آن    شده   پردازش   خاص   معامالت   به   با رسيدگي   را مثالً    رايانه   اثر خرابي   حسابرس
  مثـال . دهـد    قـرار مـي      مورد توجه    حسابرسي   را بر روشها و نتايج      كند و اثر آن      مي  ارزيابي
 موجود    كاالي   ارزش   در محاسبه    نادرست   از فرمول    استفاده  دليل   به   كه   است  اشتباهي ديگر،

  اشـتباه    يك  عنوان   به   اشتباه   اين   تلقي   براي  حسابرس.   است   داده   رخ   بخصوص  شعبه   در يك 
  .  است  شده  استفاده  درست ، از فرمول  در ساير شعب  شود كه  بايد مطمئن غيرمعمول

  

    اشتباهات تعميم
   كـل   را بـه   در نمونه    شده   كشف   پولي   محتوا بايد اشتباهات    رد آزمونهاي  درمو  حسابرس  . 51

 و سـاير      آزمـون    خـاص    را بر هـدف      شده   داده   تعميم   دهد و اثر اشتباهات      تعميم  جامعه
كند تـا     مي برآورد را     موجود درجامعه    اشتباه  ، كل   حسابرس . بسنجد   حسابرسي  هاي  زمينه
   را بـا اشـتباه      آورد و آن    دسـت    بـه    موجـود در جامعـه       اشـتباهات   ميزان   درباره   كلي  نظري
 از    اسـت    محتـوا عبـارت      آزمونهـاي   لحـاظ   از  تحمل    قابل  اشتباه.  كند   مقايسه  تحمل  قابل

   بـراي    مـورد اسـتفاده      از اهميـت     حسابرس   اوليه برآورد با     آن   مبلغ   كه  تحمل   قابل  تحريف
  . خواهد بود  يا كمتر از آن  مساوي  مورد حسابرسي ابهاي حس  از مانده هريك

   اشـتباهات  تواند در تعميم  شود مي    داده   تشخيص   غيرمعمول   اشتباه  عنوان   به   اشتباهي  چنانچه   .52
   نـشده    اصـالح   چنانچـه  ،   غيرمعمـول    اشتباهات  گونه  اثر اين .  گردد  ، مستثني    جامعه   به  نمونه
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  در مـواردي  .  قرار گيرد   ، مورد توجه     يافته   تعميم   معمول  بر اشتباهات   افزون   است  باشد، الزم 
   هرطبقـه  ، اشـتباه   اسـت   شـده   تقسيم  طبقاتي   به   معامالت  گروه    يا يك   حساب   يك   مانده  كه
   حـساب   مانده  بر كل    اشتباهات   اثر احتمالي    تعيين  براي. شود   مي   داده   تعميم  طور جداگانه   به

   تركيـب    بـاهم    هرطبقه   غيرمعمول   اشتباهات   بعالوه   يافته   تعميم  ، اشتباهات    معامالت  يا گروه 
  .شود مي

   كـل    بـراي    يافته   تعميم   اشتباه   ضريب   كنترلها همان    در آزمون    نمونه   اشتباه   ضريب  ازآنجاكه   . 53
  .  نيست  مورد ضروري  در اين  اشتباهات تعميم باشد،  مي جامعه

  

    نمونه  نتايج ارزيابي
 تجديـدنظر     يا ضرورت    جامعه   مربوط   از ويژگيهاي    اوليه برآوردمنظور تاييد      به  حسابرس   . 54

   اشـتباه    ضـريب   باال بـودن    كنترلها،  درمورد آزمون  . كند   را ارزيابي    نمونه   بايد نتايج   در آن 
  گـردد،    شده برآورد   خطر كنترل    در سطح    افزايش  تواند موجب   ، مي    غيرمنتظره  گونه   به  نمونه

  درمـورد آزمونهـاي    . گـردد    كـسب    اوليه برآورد   درستي   درباره   شواهد بيشتري   كه  مگر اين 
 باور برساند     اين   را به   تواند حسابرس    مي   در نمونه    غيرمنتظره   ريالي   بزرگ  اشتباه   يك محتوا،

  كـه   مگـر ايـن    ،   اسـت    بااهميت   تحريف   داراي  ت معامال  گروه    يا يك   حساب    يك   مانده  كه
  . شود  كسب  بااهميت از نبود تحريف  حاكي شواهد بيشتري

 موردنظر   تحمل   قابل   كمتر از اشتباه     غيرمعمول   و اشتباه    يافته   تعميم   اشتباه   مبلغ   جمع  چنانچه   . 55
 سـاير     بـه    را باتوجه    نمونه  تايج ن   متقاعدكنندگي  حسابرس  باشد،   آن  به    اما نزديك   حسابرس
   بيـشتر را مناسـب       شـواهد حـسابرسي      كسب   است  سنجد و ممكن     مي   حسابرسي  روشهاي
 از   حـسابرس بـرآورد   بهتـرين  ،  غيرمعمـول   و اشتباه  يافته  تعميم  اشتباه  جمع . دهد  تشخيص

 .  اسـت   گيـري   ر خطر نمونـه    تاثي   تحت  گيري   نمونه  نتايج اما،.   است   موجود در جامعه    اشتباه
  حـسابرس  باشد،    نزديك   تحمل   قابل   اشتباه   به   اشتباه برآورد   بهترين   كه  رو، درمواردي   ازاين
 منجـر     متفاوتي برآورد  بهترين    به  توانست   مي   متفاوت  نمونه    يك   كه   خطر روبرو است    با اين 

،    حـسابرسي    از ساير روشهاي     حاصل  ايج نت  بررسي . باشد   تحمل   قابل  از اشتباه    بيش  شود كه 
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   شـواهد حـسابرسي      باكـسب   ، كـه    ويـژه   كند، به    مي   خطر ياري    اين برآورد را در     حسابرس
  .شود  مي  داده  خطر كاهش اين بيشتر،

   مربـوط    از ويژگيهـاي     اوليـه  بـرآورد  تجديدنظر در     ، ضرورت    نمونه   نتايج   ارزيابي  چنانچه   . 56
  : از موارد زير را بكار بندد يا تركيبي  تواند يك  مي  سازد، حسابرس خص را مش جامعه
 وجـود    و احتمـال   شـده   شناسـايي    اشتباهات  جويي   پي   براي   از مديريت    درخواست -  الف

  .  الزم  اصالحات  هرگونه  بيشتر، و انجام اشتباهات
   درمـورد آزمـون    ، حـسابرس    ثال م  براي.   شده  ريزي   برنامه   حسابرسي   روشهاي   تعديل -   ب

 قـرار     را مورد آزمون     جايگزيني   دهد، كنترل    را افزايش    نمونه  تواند اندازه   كنترلها مي 
  . كند  را تعديل  مربوط  محتواي دهد يا آزمونهاي

  .  حسابرس  بر گزارش  اثر آن  به  توجه-   پ
  

   اجرا تاريخ
 و 1383از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي  اي صورته   حسابرسي   استاندارد براي   اين   .57

  . االجراست د، الزموش ميشروع   از آن پس
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  ۱  پيوست
   كنترلها  در آزمون  نمونه  مؤثر بر اندازه  از عوامل مثالهايي

  
  وجـه مورد ت  كنترلها،  آزمون  براي   نمونه   اندازه   تعيين   هنگام   حسابرس   هستند كه   موارد زير عواملي  

  . قرار گيرند  مورد توجه  بايد باهم  عوامل اين. دهد قرار مي
      

    نمونه اثر بر اندازه    عامل
 و    حسابداري   سيستمهاي   به   موردنظر حسابرس    اتكاي   در ميزان    افزايش
  .  داخلي كنترل

    
   افزايش

   مايـل    حـسابرس    مقرر كـه     كنترل   از روش    انحراف   در ضريب    افزايش
  .  است  آن پذيرش به

    
   كاهش

 انتظـار     حـسابرس    مقرر كه    كنترل   از روش    انحراف   در ضريب    افزايش
  . پيدا كند دارد در جامعه

  
  

  
   افزايش

 در   كـاهش  ،  يا بـرعكس   (  موردنظر حسابرس    اطمينان   در سطح    افزايش
ز خطـر   تر ا   ، پايين    خطر كنترل    كند كه   گيري   نتيجه   حسابرس  كه  خطر اين 

  ).  است  موجود در جامعه  واقعي كنترل

    
  

   افزايش
  اغماض  قابل تاثير    .  در جامعه گيري  نمونه  در تعداد واحدهاي  افزايش
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   اطميناني   ميزان  هرچه.  داخلي   و كنترل    حسابداري   بر سيستمهاي    موردنظر حسابرس   اتكاي   .1
 آورد بـاالتر     دسـت    بـه    داخلـي    و كنترل   اري حسابد  خواهد از سيستمهاي     مي   حسابرس  كه

 . بايد بزرگتر شود     نمونه  تر خواهد بود و اندازه       پايين   از خطر كنترل     حسابرس برآوردباشد،  
خواهد    مي   حسابرس   كه   است   آن  معناي   به   از خطر كنترل     اوليه برآورد  بودن  ، پايين    مثال  براي
   در ايـن    رو، حـسابرس    ازايـن .  بيشتر اتكـا كنـد      صوصي بخ   داخلي   مؤثر كنترلهاي   اعمال  به

   بـراي   ريـزي   ، برنامـه    يعنـي  (  باالتري   در سطح    خطر كنترل    كه   با مواردي   ، درمقايسه   حالت
 بـرآورد    از ايـن     در پـشتيباني     بيشتري  شود، بايد شواهد حسابرسي      مي برآورد)  كمتر  اتكاي

  . كند گرداوري

  اشـتباه  (  است   آن   پذيرش   به   مايل   حسابرس   مقرر كه    كنترل  شهاي از رو    انحراف  ضريب   .2
  انـدازه  تر باشـد،    خواهد بپذيرد پايين     مي   حسابرس   كه   انحرافي   ضريب  هرچه ).  تحمل  قابل
  . بايد بزرگتر شود نمونه

نـد   پيـدا ك     انتظـار دارد در جامعـه        حسابرس   مقرر كه    كنترل   از روشهاي    انحراف  ضريب   .3
  اندازه  باشد،   را انتظار داشته     باالتري   انحراف   ضريب   حسابرس   هرچه ). مورد انتظار   اشتباه(

  عمـل    به   انحراف   واقعي   از ضريب    منطقي  يبرآورد بتواند    قدر بزرگتر شود كه      بايد آن   نمونه
  شـناخت    مـورد انتظـار شـامل        اشـتباه    از ضـريب     حسابرس   مؤثر بر ارزيابي    عوامل. آورد

   شناخت   كسب   براي   اجرا شده   روشهاي ،  ويژه  به (  واحد مورد رسيدگي     از فعاليت   حسابرس
   يــا در سيــستمهاي  در كاركنــان ، تغييــرات)  داخلــي  و كنتــرل  حــسابداري از سيــستمهاي

   و نتايج    پيش  هاي   در دوره    اجرا شده    حسابرسي   روشهاي  نتايج ،   داخلي   و كنترل   حسابداري
   كاهش  ندرت  به  مورد انتظار معموالً     اشتباه   ضريب  باال بودن  .  است   حسابرسي  ساير روشهاي 

   دادن   از انجـام    طور معمـول    به  موارد،  گونه  رو، در اين    كند و ازاين     مي   را توجيه   خطر كنترل 
  .شود  مي  كنترلها خودداري آزمون
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،   نمونـه   نتـايج  كه  اين درباره بخواهد  برس حسا  هرچه .  موردنظر حـسابرس     اطمينان  سطح    .4
 نيـز بايـد     نمونـه  اندازه  پيدا كند،  بيشتري  اطمينان  است  در جامعه   اشتباه   واقعي   ميزان  نشانه

  .بزرگتر شود

 اثـر     جامعـه    واقعـي   ، انـدازه     بزرگ  هاي   در جامعه  .  در جامعه   گيري   نمونه  تعداد واحدهاي    .5
   اغلـب    در حـسابرسي    گيـري   ، نمونه    كوچك  هاي  اما، در جامعه  .  دارد   نمونه   بر اندازه   اندكي

 .  نيست اثربخش ،  و كافي  مناسب  شواهد حسابرسي  كسب هاي  ساير شيوه اندازه به
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  ۲  پيوست
   محتوا  در آزمونهاي  نمونه  مؤثر بر اندازه  از عوامل مثالهايي

  
مـورد    محتـوا،    آزمونهـاي    بـراي    نمونه   اندازه   تعيين   هنگام   حسابرس   هستند كه   موارد زير عواملي  

  . قرار گيرند  مورد توجه  بايد باهم  عوامل اين. دهد  قرار مي توجه
      

    نمونه اثر بر اندازه      عامل

   افزايش      از خطر ذاتي  حسابرسبرآورد در   افزايش
   افزايش      از خطر كنترل  حسابرسبرآورد در   افزايش
 ادعـا در      همـان    محتـوا دربـاره      از سـاير آزمونهـاي       در استفاده    افزايش

    مالي صورتهاي
    

   كاهش
 در   ، كـاهش    يـا بـرعكس    (  موردنظر حسابرس    اطمينان   در سطح    افزايش
 وجـود نـدارد،       با اهميتي    اشتباه   كند كه   گيري   نتيجه   حسابرس  كه  خطر اين 
  ) واقعا وجود دارد كه درصورتي

    
   افزايش

   اسـت    آن   پـذيرش    بـه    مايـل    حـسابرس    كه   اشتباهاتي   در جمع    افزايش
  )  تحمل  قابل اشتباه(

    
   كاهش

   افزايش     پيدا كند  انتظار دارد در جامعه  حسابرس  كه  اشتباهاتي  در ميزان  افزايش
   كاهش      در موارد الزم  جامعه بندي  طبقه

  اغماض  تاثيرقابل      در جامعه گيري  نمونه  تعداد واحدهاي
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  انـدازه   باالتر باشـد،     از خطر ذاتي     حسابرس برآورد  هرچه .  از خطر ذاتي     حسابرس برآورد   .1
   بـه    خطر حسابرسي    كاهش   براي  دهد كه    مي   باالتر نشان   خطر ذاتي  . بايد بزرگتر شود    نمونه
   كـشف    و خطـر عـدم       اسـت    الزم  تري  پايين   كشف  ، خطر عدم     قبول   قابل   پايين  سطح   يك
  .آيد  مي  بدست  نمونه  اندازه  افزايش تر ازطريق پايين

 بـاالتر باشـد،     از خطـر كنتـرل    حـسابرس برآورد   هرچه .  از خطر كنترل     حسابرس برآورد   . 2
   كـه    اسـت    آن   نـشانه    باال از خطر كنتـرل     برآورد،     مثال  براي.  بايد بزرگتر شود     نمونه  اندازه

   صـورتهاي    خـاص    با ادعـاي     درارتباط   داخلي   مؤثر كنترلهاي   تواند براجراي    نمي  حسابرس
   پـايين   سطح    يك   به   خطر حسابرسي    كاهش   براي  رو، حسابرس   ازاين.  اتكا كند   ، خيلي   مالي
. ا خواهد كرد   محتوا اتك   زمونهاي نياز دارد و بيشتر بر آ        پاييني  كشف  خطر عدم   ، به    قبول  قابل
 بايـد    نمونه اندازه)   پايين  كشف ، خطر عدم   يعني( محتوا بيشتر اتكا شود        بر آزمونهاي   هرچه

  .بزرگتر شود

   حـسابرس   هرچـه  .  مالي   ادعا در صورتهاي     همان   محتوا درباره    از ساير آزمونهاي    استفاده   . 3
   معـامالت   گـروه    يـا يـك     حـساب    يـك    مانده   به   مربوط   كشف   خطر عدم   منظور كاهش   به

 اتكا كنـد،   )  تحليلي   يا روشهاي    جزييات  آزمون( محتوا    ، بيشتر بر ساير آزمونهاي      بخصوص
توانـد     مـي    نمونـه   رو، انـدازه     و ازايـن     نياز خواهد داشت    گيري   از نمونه    كمتري   اطمينان  به

  .كوچكتر شود

،   نمونـه   نتـايج  كه  اين  بخواهد درباره ابرس حس  هرچه .  موردنظر حـسابرس     اطمينان  سطح   . 4
 نيز    نمونه   پيدا كند، اندازه     بيشتري   اطمينان   است   موجود در جامعه     واقعي   اشتباه   ميزان  نشانه

  .بايد بزرگتر شود

   هرچـه  ).  تحمـل    قابـل   اشـتباه  (  اسـت    آن   پـذيرش    بـه    مايل   حسابرس   كه   اشتباهي  جمع   . 5
  . بايد بزرگتر شود  نمونه اندازه  را بپذيرد،  كمتري  اشتباه د جمع بخواه حسابرس
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   هرچـه  ). مورد انتظـار    اشتباه( پيدا كند      انتظار دارد در جامعه      حسابرس   كه   اشتباهي  مبلغ   . 6
 بايـد     نمونـه   انـدازه   باشد،   را داشته    در جامعه    از اشتباه    باالتري   مبلغ   انتظار يافتن   حسابرس

  عوامـل .  آيد   بدست   موجود در جامعه     اشتباه   واقعي   از مبلغ    منطقي  يبرآوردر شود تا    بزرگت
 در  بـرآورد  از     اسـتفاده    ميزان   مورد انتظار شامل     اشتباه   از مبلغ    حسابرس   ارزيابي   به  مربوط
  هاي  ر دوره  د   شده   اعمال   حسابرسي   روشهاي   كنترلها، نتايج    آزمون  ، نتايج    اقالم   ارزش  تعيين
  .  محتواست  ساير آزمونهاي  و نتايج گذشته

   در جامعـه    اقـالم  )  تغييـرات   دامنـه  ،  يعنـي  (  پـولي    اندازه   دامنه   كه  در مواردي  . بندي  طبقه   . 7
توانـد     مـي    يا طبقه    فرعي   در چند جامعه     مشابه  هاي   با اندازه    اقالم  بندي  ، گروه    است  گسترده

  اي  گونـه    بتوانـد بـه     جامعـه     يـك    كه  در مواردي .  گويند  بندي  ، طبقه    آن  به  سودمند باشد كه  
  اي  نمونـه   كـوچكتر از انـدازه      عموماً   طبقات  هاي   نمونه   اندازه   شود، جمع   بندي   طبقه  مناسب

 از    معـين    ميزانـي    به  منظور دسترسي    به   جامعه   از كل   نمونه    اگر قرار بود يك     خواهد بود كه  
  . شود ، انتخاب گيري مونهخطر ن

 بـر    اثـر انـدكي    جامعـه   واقعـي   اندازه،  بزرگ  در جامعه.  در جامعه  نمونه تعداد واحدهاي    .8
 سـاير     انـدازه    بـه    اغلـب    در حـسابرسي    گيري   نمونه ،   كوچك  هدر جامع .  دارد   نمونه  اندازه

 از    اسـتفاده   هنگـام  اما، (  نيست  اثربخش ،   و كافي    مناسب   شواهد حسابرسي    كسب  روشهاي
   را افـزايش     نمونـه   انـدازه  ،   جامعه   پولي   در ارزش   ، افزايش    واحد پول    براساس  گيري  نمونه
 ). شود  جبران  اهميت  در سطح  متناسب  با افزايش كه مگر آن دهد، مي
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  ۳  پيوست
    نمونه  انتخاب هاي شيوه

  
  :  زير است شرح  به  نمونه  انتخاب  اصلي هاي شيوه
  .  اعداد تصادفي  يا جداول  اعداد تصادفي اي  رايانه  از برنامه  استفاده-  الف
   نمونـه    انـدازه    بـه    موجود در جامعه    گيري   نمونه  تعداد واحدهاي  ،   در آن   كه   منظم  انتخاب -   ب

 در    شروع  قطهن    يك   گردد و با تعيين     مشخص ،50 مثال ،  گيري   نمونه  شود تا فاصله     مي  تقسيم
   شـروع    نقطـه   اگرچـه  .شـود    مـي    انتخـاب    واحد بعد از آن     ، هرپنجاهمين   واحد اول 50  بين
  اي   رايانـه    از برنامه    با استفاده    آن   تعيين  اما، در صورت    شود،   انتخاب  تواند بطور دلخواه    مي

. تر خواهد بـود      واقعي  زياد  احتمال   مزبور به   نمونه ،   اعداد تصادفي    يا جداول   اعداد تصادفي 
   سـاختار واحـدهاي      يابـد كـه      بايـد اطمينـان      مـنظم    از انتخـاب     استفاده   هنگام  حسابرس

 از    خاصـي    بـا الگـوي     گيري   نمونه   فاصله   نباشد كه   اي  گونه   به   موجود در جامعه    گيري  نمونه
  . باشد  داشته  تقارن جامعه

   انتخـاب   باقاعـده  روش   از يـك   پيروي  را بدون  نمونه حسابرس ،  در آن  كه  نظم   بي   انتخاب -   پ
  اما حـسابرس   شود،   نمي   بكار گرفته   اي   باقاعده   روش   هيچ  نظم   بي   در انتخاب   اگرچه. كند  مي

   تعيين  كه   اقالمي  پرهيز از انتخاب   ،   مثال  براي (  يا پيشداوري    آگاهانه   جانبداري  بايد از هرنوع  
بپرهيـزد و    )  هرصـفحه    قلـم    يا آخرين    اولين   انتخاب   يا عدم   ، انتخاب   ت دشوار اس    آن  محل

   شـدن    انتخـاب    بـراي    مـساوي    از شـانس     جامعـه    اقـالم    همـه    يابد كـه     اطمينان  بدينسان
  .  نيست مناسب ،  آماري گيري  در نمونه نظم  بي  از انتخاب استفاده. برخوردارند

  انتخـاب  .  جامعـه    از داخـل     پياپي   اقالم  هاي   قطعه   از انتخاب    است  عبارت  اي   قطعه   انتخاب -   ت
 ساختار    شود كه    استفاده   در حسابرسي   گيري  تواند در نمونه     نمي   دليل  اين   معموالً به   اي  قطعه

با   اما،   يكديگر است   مشابه  معموالً   پياپي   اقالم   ويژگيهاي   كه   است  اي  گونه  ها به   بيشتر جامعه 
   ممكـن    شـرايط    در برخي   اگرچه . دارد   تفاوت   جامعه   موجود درساير نقاط     اقالم  گيهايويژ
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امـا در     شـود،    تلقـي    حسابرسي   مناسب  روش   يك  عنوان   به   از اقالم   اي   قطعه   رسيدگي  است
   جامعـه   كـل   دربـاره   معتبري ، استنتاج  نمونه  نتايج خواهد براساس  مي  حسابرس  كه  مواردي

   انتخاب   براي   مناسب  تواند روشي    مي  ندرت   به  اي   قطعه  گيري   از نمونه    آورد، استفاده   دست  هب
  . شود  محسوب  نمونه اقالم


