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  مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
  )43پياپي( 84تابستان،  دوم، شماره بيست و دومدوره

  )نامه حسابداري ويژه(
  

  حسابرسيدر هاي تحليلي  كاربرد روش
  

      ∗∗سهراب اوستا                        ∗دكتر سيد حسين سجادي 
  گاه اهوازدانش           

  
          چكيده

 ،بدين منظور. هاي تحليلي در حسابرسي پرداخته است  به بررسي كاربرد روش،قاين تحقي
هاي مالي   و بررسي نهايي صورتا برنامه ريزي، آزمون محتو،هاي تحليلي در سه مرحله كاربرد روش

. توسط حسابداران رسمي شاغل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مورد آزمون قرار گرفته است
 حسابداران يدهد كه كليه اعضاي جامعه حسابداران رسمي به استثنا  نشان ميهاي تحقيق يافته

 و بررسي اريزي، آزمون محتو  در مراحل برنامه، راياد شدههاي  رسمي شاغل انفرادي، كاربرد روش
ييد كاربرد أ ضمن ت، ولي حسابداران رسمي شاغل انفرادي؛كنند ييد ميأهاي مالي ت نهايي صورت

هاي تحليلي را در بررسي نهايي  ، كاربرد روشاريزي و آزمون محتو  در مراحل برنامههاي تحليلي روش
  . اند ييد نكردهأهاي مالي ت صورت

نهايي  بررسي .5 ريزي برنامه .4 آزمون محتوا. 3 هاي تحليلي روش .2  حسابرسي.1 :اي كليديه واژه 
  .هاي مالي صورت

  
  مقدمه. 1

 اطالعات كه است شدهموجب گذشته نزديك هاي  هاي اقتصادي در دهه يترشد كمي و پيچيدگي روزافزون فعال
 وجود اطالعات مالي قابل اتكا، الزمه كه طوري  هب. سزايي داشته باشده مالي در ارزيابي افراد و واحدهاي اقتصادي نقش ب

  .بقاي جامعه امروزي است
كنند   به اطالعاتي اتكا مييمات منطقي و معقولاتخاذ تصمبراي  ديگرانو  دولت ،، اعتبار دهندگاننگذارا سرمايه

كنندگان  كنندگان اين اطالعات با اهداف استفاده هاي تهيه  هدف،در بسياري از موارد. كه توسط ديگران تهيه شده است
  . نياز به وجود حسابرسان مستقل نيز در چنين استداللي نهفته استپس  ؛ها مغاير است از آن

جا، كاهش هزينه و افزايش بازدهي مطرح است، رقابت در حرفه حسابرسي  وز كه در همهدر دنياي پر رقابت امر
 اين موضوع موجب .خصوص در كشورهاي پيشرفته صنعتي به طور محسوس تشديد شده است   هنيز در پهنه جهان و ب

يي آهاي افزايش كار اهترين ر از مهم يكي. هاي خود بيافزايند يي روشآبر كارتا شده است كه حسابرسان كوشش كنند 
صرف وقت كم و هزينه اندك انجام شدني  ها با سرعت،   اين روش؛ زيراهاي تحليلي است در حسابرسي، استفاده از روش

  .است
هاي تحليلي در  در آن سال، روش. گردد  ميالدي برمي1972 به سال ،هاي تحليلي در آمريكا پيشينه روش

 سال مورد استفاده حسابرسان 16حدود ياد شده استاندارد ) 1972:ايكپا  ( حسابرسي مطرح شد23استاندارد شماره 

                                                           
   استاديار حسابداري ∗
  كارشناس ارشد حسابداري ∗∗
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91    هاي تحليلي در حسابرسي كاربرد روش
 

استاندارد جديد .  جايگزين استاندارد قبلي گرديد56 ميالدي، استاندارد شماره 1988مستقل بود تا اين كه در سال 
 كلي و عمومي موضوع هاي اجرايي بود و به بيان مانند ساير استانداردهاي حرفه، فاقد توضيحات اضافي در مورد روش

  ).1376:حساس يگانه ( پرداخته است
هاي تحليلي به اين نكته اشاره دارد   در خصوص روش)1988:ايكپا ( آمريكا 56بيانيه استاندارد حسابرسي شماره 

  :كار برد كه عبارتند ازه توان در سه مرحله از حسابرسي ب هاي تحليلي را مي كه روش
  ؛ابرسيريزي حس  در مرحله برنامه.1
  ؛عنوان آزمون محتواه  ب.2
  ؛ در مرحله بررسي نهايي.3

ريزي و بررسي  هاي تحليلي در مراحل برنامه بيانيه استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان را ملزم به استفاده از روش
  .كند ها را به عنوان آزمون محتوا پيشنهاد مي نموده و استفاده از اين روشهاي مالي  صورتنهايي 

هايي كه  ها براي تعيين حساب حسابرس از ارتباط بين داده ، حسابرسيعملياتهاي تحليلي در   كاربرد روشهنگام
ها منطقي و قابل قبول  حسابرس انتظار دارد كه ارتباط بين داده. كند ممكن است داراي تحريف مهم باشند، استفاده مي

  . بيني تغيير كند كرد به ميزان قابل پيش ر شرايط تغييرارتباط در طول زمان ادامه داشته باشد و يا اگبوده و اين 
كه بعضي  اند، در حالي  بسيار ساده،ها بعضي از اين روش. باشد هاي تحليلي در دسترس مي انواع زيادي از روش

 ها ها از ساير روش ها نيز براي كشف تحريفات در برخي حساب بعضي از روش. حجمي نياز دارند هاي پر ديگر به داده
  ).1991 :كلبرت ( مفيدتر هستند

  
  ريزي حسابرسي  برنامه هاي تحليلي در مرحله كاربرد روش. 2

ريزي،   كمك به حسابرس در برنامه،ريزي حسابرسي برنامه  هاي تحليلي در مرحله كارگيري روشه از بهدف 
هاي خاص  مانده حسابآوري شواهد اساسي جهت  كه براي جمعاست هاي حسابرسي  بندي و حجم روش ماهيت، زمان

ريزي  در مرحله برنامهمورد استفاده هاي تحليلي   روش،براي نيل به اين هدف .كار خواهد رفته اي از عمليات ب يا طبقه
  :باشد مي زير امل مواردش) 2001:جورج و ديگران ( حسابرسي

  .حال اتفاق افتاده استه سي تا بكار كه از تاريخ آخرين حسابر  شناخت حسابرس از فعاليت و عمليات صاحبافزايش .1
  .اي كه ممكن است احتمال خطر حسابرسي را نشان دهد  شناسايي محدوده.2
  . حسابرسي كه داراي توان بالقوه قابل توجهي براي تحريف باشد هايي از  توجه به زمينه.3

در مراحل  را كهمي  موضوعات مهتاكند  ريزي به حسابرس كمك مي برنامه همرحلهاي تحليلي طي   روشكاربرد
و مقايسه آن با كاال  محاسبه نسبت گردش موجودي ،براي مثال. بعدي كار حسابرسي نياز به توجه دارد، شناسايي كند

ها بايد دقت خاصي  ها، ممكن است نشان دهد كه در طي اين آزمون ، قبل از آزمون اثبات ارزش موجوديگذشتهسال 
  .اعمال شود

  
  ريزي تحليلي حسابرسي در مرحله برنامههاي  داردهاي روشاستانمقايسه تطبيقي . 3

 استانداردهاي )12:ايزنو ( المللي  ، استاندارد حسابرسي بين(SASNo.56)استانداردهاي حسابرسي آمريكا 
هاي  روشكاربرد در خصوص  )410:اپبنو (استانداردهاي حسابرسي انگلستان و  (AUSNo.512) حسابرسي استراليا

) 1379:سازمان حسابرسي (  نيز ايران52 و استاندارد شماره بودهريزي داراي محتواي يكساني  حله برنامهتحليلي در مر
 ياد شدهاستانداردهاي ريزي با  هاي تحليلي در مرحله برنامه هاي با اهميت در خصوص كاربرد روش از تمامي جنبه
ها به شرح زير  اند، نقطه اشتراك تمام آن  ارائه شدهچند كه موضوع هر كدام با بندها و بيان متفاوت هر. مطابقت دارد

ريزي  ريزي حسابرسي كمك به حسابرس در برنامه هاي تحليلي در مرحله برنامه گيري روش كاره هدف از ب« :باشد مي
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92 مجله علوم اجتماعي و ا نساني دانشگاه شيراز 

. باشد كار خواهند رفت، ميه آوري شواهد ب هاي حسابرسي كه براي جمع ساير روش) حدود(بندي و دامنه  ماهيت، زمان
  :ريزي حسابرسي، حسابرس بايد به اين موارد توجه داشته باشد هاي تحليلي در مرحله برنامه استفاده از روش در

  .كار افزايش شناخت حسابرس از فعاليت صاحب. الف
  .» باشنديهاي حسابرس شناسايي نقاطي كه ممكن است نشان دهنده ريسك. ب
  

  اهاي تحليلي در مرحله آزمون محتو كاربرد روش. 4
 دستيابي به اهداف مطلوب حسابرسي به برايهاي محتوا  عنوان قسمتي از آزمونه هاي تحليلي ممكن است ب روش

  .)2001: جورج و ديگران (روش مؤثري مورد استفاده قرار گيرد
يك خواهد بداند براي يك تصميم يا  او ميدر نظر دارد؛ ) اگر وجود داشته باشد(حسابرس سطحي از اطمينان را 

بررسي براي . تواند آن سطح اطمينان را ارائه كند هاي آزمون محتوا مي  كدام روش يا تركيبي از روش،ف خاصهد
براي . هاي تحليلي جهت دستيابي به سطح مناسب از اطمينان مؤثرتر هستند  روش،نظرهاي مديريت بعضي از اظهار

 سطح معقول از اطمينان مؤثر يا ي در ارائههاي تحليلي  نظرهاي مديريت ممكن است روش اظهارساير رسيدگي به 
  : بستگي دارد بهبيني  قابل پيشهاي تحليلي در شناسايي اشتباهات  تأثير و سودمندي روش. سودمند نباشد

 در دسترس بودن و قابليت .ج ؛ها بيني نسبت  معقول بودن و قابليت پيش.ب ؛نظرهاي مديريت  ماهيت اظهار.الف
  .ها بيني  دقت پيش.؛ درفته براي برآورد نتايج مورد انتظاركار ه اعتماد اطالعات ب

  
  هاي تحليلي حسابرسي در مرحله آزمون محتوا مقايسه تطبيقي استانداردهاي روش. 5

 استانداردهاي ،(IASNo.12)المللي استانداردهاي حسابرسي بين ،(SASNo.56)استانداردهاي حسابرسي آمريكا 
هاي  روشكاربرد خصوص  در(APBNo.410) استاندارد حسابرسي انگلستان و  (AUSNo.512)حسابرسي استراليا 

سازمان ( 52الزامات مندرج در استاندارد شماره و است ي يكساني ا داراي محتو،ا در مرحله آزمون محتوتحليلي
مون محتوا هاي تحليلي در مرحله آز هاي با اهميت در خصوص كاربرد روش  تمامي جنبه نيز ازايران) 1379:حسابرسي 

  : به شرح زير استياد شده نقطه اشتراك تمامي استانداردهاي .مطابقت داردياد شده، با استانداردهاي 
هاي  يات، روشيتواند بر نتايج حاصل از آزمون جز هاي مالي مي حسابرس براي كاهش خطر عدم كشف در صورت«

  .»تحليلي يا تركيبي از هر دو، اتكا كند
  

  هاي مالي حليلي در مرحله بررسي كلي صورتهاي ت كاربرد روش. 6
گيرند تا  هاي مالي از نظر كلي مورد بررسي نهايي قرار مي پس از تكميل مراحل مختلف حسابرسي، صورت

شود و   اين بررسي نهايي به طور اجمالي انجام مي.اطمينان بيشتري حاصل شود كه نكات مهمي ناديده نمانده باشد
  .نداردضوابط و معيارهاي دقيقي 

راي اظهارنظر نسبت به منطقي بهاي مالي، كاهش خطر حسابرسي به سطحي  هدف نهايي حسابرسي صورت
تواند براي حسابرسي  كه به دليل وجود روابط متقابل بين اجزاي خطر حسابرسي، حسابرس مي هاي مالي است صورت

هاي تحليلي در مرحله   روشاستفاده از). 1381:مهام  (يك ادعا، ميان چند روي آورد حسابرسي ممكن، يكي را برگزيند
  :كند ، حسابرس را در ارزيابي موارد ذيل كمك ميهاي مالي صورتبررسي نهايي 

  ؛ انجام شدهيهاي محتوا كفايت آزمون .1
  ؛به دست آمدهكفايت شواهد  .2
  ؛به دست آمدهاعتبار نتايج  .3
  ؛هاي مالي  كلي صورتي ارزيابي ارائه. 4
  ؛هاي مالي درباره صورتنظر  اظهار .5
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93    هاي تحليلي در حسابرسي كاربرد روش
 

  :بايد موارد زير مورد توجه قرار گيردهاي مالي  صورتدر بررسي كلي 
ريزي و يا  هاي غير معمول يا غير منتظره كه در مرحله برنامه آوري شده براي توجيه مانده كفايت شواهد جمع. الف

  .اند در طول حسابرسي شناسايي نشده
  ).1991:كلبرت ( اند شده ا غير منتظره كه قبالً مشخصها يا روابط غير معمول و ي  مانده.ب
  
  مالي هاي هاي تحليلي حسابرسي در مرحله بررسي نهايي صورت مقايسه تطبيقي استانداردهاي روش. 7

استانداردهاي  ،(IASNo.12)المللي بين ، استانداردهاي حسابرسي(SASNo.56)استانداردهاي حسابرسي آمريكا 
كاربرد در خصوص  (APBNo.410)استانداردهاي حسابرسي انگلستان  و (AUSNo.512) حسابرسي استراليا

الزامات مندرج در  و .ي تقريباً يكساني بوداداراي محتوهاي مالي،  هاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي صورت روش
هاي   كاربرد روشهاي با اهميت در خصوص از تمامي جنبهنيز ) 1379:سازمان حسابرسي ( ايران 52استاندارد شماره 

هاي مزبور به د نقطه اشتراك تمامي استاندار.مطابقت داردياد شده تحليلي در مرحله بررسي نهايي با استانداردهاي 
دست آمده و ه هاي تحليلي در اين مرحله، كمك به حسابرس در ارزيابي نتايج ب هدف استفاده از روش« :شرح زير است

  .»باشد ي ميهاي مال  كلي صورتي ارزيابي ارائه
  

  هاي تحليلي فرآيند روش. 8
  :شود  از سه مرحله زير تشكيل مي،عملدر هاي تحليلي  روش

   مانده سنجي يا آزمون برآورده مانده .8. 1
 با استفاده از اطالعات مالي و عملياتي، وگيرد   ميتأنشمعمول از مالحظات و محاسبات ساده به طور آزمون اين 

  ).1379:علي مدد  اكبري و (امدانج به رقمي برآوردي مي
 اطالعات مربوط به بر اساساست كه دريافت نشده احتمالي نمونه بارز آزمون برآورد مانده، برآورد هزينه مطالبات 

مقايسه : هاي ديگري از آزمون برآورد مانده عبارتند از نمونه. شود يمهاي دريافتني محاسبه  فروش جاري و حساب
بيني  كار با نتايج پيش تايج برآورد شده با استفاده از اطالعات غير مالي، مقايسه اطالعات صاحبكار با ن اطالعات صاحب

  . كار با بودجه شده توسط حسابرس، مقايسه عملكرد واقعي صاحب
   ها  تحليل روند.8. 2

د تا معلوم نماي  با روند گذشته مقايسه ميرسيدگي حساب را در سال مورد يت حسابرس مانده و وضع،در اين روش
 مقايسه اطالعات ،كند كه آيا نسبت به گذشته در حد قابل قبولي باقي مانده است يا نه؟ نمونه بارز تحليل روند

  .باشد كار با اطالعات مشابه يك يا چند سال قبل مي صاحب
   ها  تحليل نسبت.8. 3

ي يك واحد در طول زمان و يا در ها  حسابرس انتظار دارد كه رابطه بين مانده حساب،هاي مالي در تحليل نسبت
هاي صنعت   كار با شاخص  اين روش مقايسه اطالعات صاحب،نمونه بارز. مقام مقايسه با ساير واحدهاي مشابه ثابت بماند

  . باشد مي
هاي اصلي را به صورت نسبت يا درصد براي هر رشته از  هايي وجود دارند كه شاخص  در برخي از كشورها، سازمان

  . كنند جاري يا صنعتي تهيه و منتشر ميفعاليت ت
لط اصول حسابداري يا غبندي، كاربرد  هاي صنعت ممكن است حسابرسان را از اشتباهات طبقه مقايسه با شاخص

تواند نقاط  ميياد شده  مقايسه بر اين،افزون . آگاه سازد كار  هاي مالي صاحب اشتباهات موجود در برخي از اقالم صورت
ارنز و لئوبك (هاي مشابه براي حسابرسان مشخص كند  كار را در مقايسه با شركت كرد صاحب قوت و ضعف عمل

:1992.(   
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  سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده. 9
   تحقيقات داخلي.9. 1

اي  فقط مقاله ؛استدر اين خصوص صورت نگرفته ميداني  تحقيقي ،عمل آمده در داخل كشوره هاي ب با بررسي
ها پرداخته شده و به  در اين مقاله بيشتر به بررسي مدل. ارائه گرديده است) 1376(ي حساس يگانه توسط آقانظري 

آيد كه در كشورمان شناخت اندكي درباره ماهيت و  نظر ميه ذكر اين نكته ضروري ب: گيري شده است شرح زير نتيجه
حسابداران،  ،اندا است، دارد و الزم استها وجود هاي تحليلي در تئوري و عمل و استفاه از مدل هاي روش قابليت

هاي مختلف تحليلي و كاربردهاي  تهيه مقاله و اجراي روش  نسبت به آموزش، ؛حسابرسان خبره و صاحب نظران
  .هاي مختلف، اقدام نمايند مدل

   تحقيقات خارجي.9. 2
انجام گرفته  )1996 (توسط اريك هايرست و ليزا كونس» هاي تحليلي در حسابرسي روش«تحقيقي تحت عنوان 

آزمون محتوا و مرحله بررسي نهايي   ريزي،  تحليلي در مرحله برنامههاي چگونگي كاربرد روشهدف اين تحقيق، . است
اي در سطوح مختلف از لحاظ تجربه و   حسابرس حرفه36هايي با  مصاحبه  ،در اين تحقيق. بودهاي مالي  صورت

نتايج .  آمريكا انجام گرفته استرسي شركت بزرگ حساب6شاغل در ) ن و شركامديرا مثل حسابداران ارشد، (ليت وؤسم
  :بودتحقيق به شرح زير 

تواند مبناي  هاي تحليلي در حسابرسي ارائه شد كه مي تري در خصوص نحوه اجراي روش اطالعات كامل. 1
  .اشدهاي تحليلي در حسابرسي ب هاي بعدي درباره مشكالت اجراي روش مناسبي براي پژوهش

استانداردهاي حسابرسي   به كميته تدوينهاي تحليلي در حسابرسي كاربرد روش اطالعات مناسبي درباره نحوه .2
  . گرديدپيشنهادهاي تحليلي،  جهت ارائه راهنمايي براي انجام روش

ارائه رسان ، دانشجويان، حسابداران و حسابانبه استادشوند  گونه كه اجرا مي هاي تحليلي آن هاي روش  ويژگي.3
  .گرديد

» هاي تحليلي گيري حسابرسان در روش يند تصميمآهاي ارائه مشكالت در فر نقش روش«عنوان با ديگري تحقيق 
تواند  ل ميي مساي هاي ارائه  چگونه روش،ببينندهدف اين تحقيق اين بود كه  . انجام گرفت)1999( توسط بدارد و بيگز

گيري حسابرسان را در  ها سوق داده و فرآيند تصميم يين احتمالي مغايرتمورد تبدر حسابرسان را به ديد بهتري 
نظر مؤثر در مورد مشكل  دهد كه دستيابي به يك اظهار هاي تحقيق نشان مي يافته. هاي تحليلي بهبود بخشد روش

ليلي، حياتي هاي تح گيري موثر و تشخيص اشتباه مورد بررسي در روش گيري، رسيدن به فرآيند تصميم يند تصميمآفر
  .است

  
  هاي تحقيق فرضيه. 10

برخي از . گيرند مورد استفاده قرار ميهاي تحليلي در سه مرحله و در طول اجراي عمليات حسابرسي  روش
بندي  حجم و زمان  زيرا در تعيين ماهيت،؛گيرند مورد استفاده قرار ميريزي  هاي تحليلي در مرحله برنامه روش

ريزي به حسابرس امكان   برنامه هاي تحليلي در مرحله اجراي روش. باشند م شود، مؤثر ميهايي كه بايد انجا رسيدگي
 ،كه احتمال خطر باالتري داردرا اي   پيشاپيش مشخص و محدوده،كه نيازمند توجه بيشتري استرا  مواردي ،دهد مي

  . نمايدها عنايت  تعيين و در برنامه به آن
 عمليات حسابرسي نيز ضرورت دارد و موجب نشان دادن خطاهاي احتمالي هاي تحليلي در طول استفاده از روش

هاي مالي نيز موجب اطمينان خاطر حسابرسان  هاي تحليلي در بررسي كلي و نهايي صورت انجام روشيت نهادر است و 
ي تحقيق ها هاي تحليلي، فرضيه با اين مقدمه و بر اساس مباني نظري روش. گردد از تكميل عمليات حسابرسي مي

  : عبارتند از
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  .كنند ريزي حسابرسي استفاده مي هاي تحليلي در مرحله برنامه  حسابرسان مستقل از روش:فرضيه اول
  .كنند هاي تحليلي در مرحله آزمون محتوا استفاده مي  حسابرسان مستقل از روش:فرضيه دوم
حسابرسي  هاي مالي در پايان كار هاي تحليلي در بررسي كلي صورت  حسابرسان مستقل از روش:فرضيه سوم

  .كنند استفاده مي
رابطه در حسابرسي هاي تحليلي  روشكاربرد  بين ميزان تحصيالت حسابرسان مستقل و :فرضيه فرعي اول

  .داري وجود دارد معني
رابطه در حسابرسي هاي تحليلي  روشكاربرد  بين سابقه خدمت حسابرسان مستقل و :فرضيه فرعي دوم

  .جود داردداري و معني
  

  روش تحقيق. 11
.  استشدهبا توجه به نوع تحقيق و نمونه آماري مورد نظر، روش تحقيق بر مبناي روش تحقيق پيمايشي انتخاب 

حسابرسي توسط حسابرسان مستقل در در هاي تحليلي   به منظور كسب اطالعاتي پيرامون كاربرد روش،در اين تحقيق
اساس اين مطالعات،   سپس بر؛اي حسابرسي و مقاالت معتبر حسابرسي مراجعه گرديدابتدا به كتب و استاندارده ايران، 

اي شايسته عوامل كيفي   بود كه به گونه پرسش 23نامه مورد نظر شامل  پرسش. نامه فراهم گرديد مقدمات تهيه پرسش
 همراه ميانگين و انحراف هاي تحقيق را به هاي فرضيه شاخص) 6( جدول شماره.كند هاي كمي تبديل مي را به اندازه
  . دهد ها نشان مي معيار آن
  

  هاي سنجش متغيرها مقياس. 12
 ،ست اهاي آماري، الزم فرضيه پژوهشي به فرضيهبا شناسايي متغيرهاي تحقيق در قسمت قبلي و براي تبديل 

ها يا اعداد   به مقولهها گيري، مجموعه قواعدي براي انتساب آزمودني مقياس اندازه. تدوين شودها  مقياس سنجش آن
ست كه يك موضوع و  امقصود از سنجش آن. باشد مي) ترتيبي(اي   مقياس رتبه،مقياس سنجش تحقيق. باشد مي

 از ،در اين تحقيق. گيري شود اندازه هايي كه به صورت ذهني كم و بيش ملموس باشند،  مطلب با واحدها يا مقياس
بدين ترتيب كه او جمالتي را كه . كند ها را محقق تهيه مي كرت، گويهدر طيف لي. مقياس ليكرت استفاده شده است

برده شده در اين تحقيق و  كاره طيف ب. گزيند  ميبر و سنجد مياست زند با موضوع مورد مطالعه در رابطه  حدس مي
  .باشد زياد و خيلي زياد مي   شامل خيلي كم، كم، متوسط،،كلمات مشخصه هر قسمت

خواسته گويان   پاسخاز. پردازد گذاري طيف مي ها و شماره ها، محقق به تحليل گويه نامه رسشآوري پ پس از جمع
 اما اين مقياس با اعداد مشخص نشده است تا بر ،نمايدبررسي  ياد شده ها را بر مبناي مقياس پنج قسمتي  گويهشد كه 

به صورت زير با ياد شده پاسخ دهندگان، طيف ها از طرف  نامه پس از بازگشت پرسش. روي پاسخ دهندگان تأثير بگذارد
  .گذاري گرديد اعداد شماره

  
  خيلي زياد        زياد          متوسط          كم           خيلي كم

5              4              3               2                1  
  

  نمونه و حجم نمونه جامعه آماري، . 13
تعداد اعضاي جامعه . باشد سابداران رسمي شاغل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ميجامعه آماري، تعداد ح

صورت كه جامعه  بدين. است اي گيري به طريق تصادفي طبقه روش نمونه . نفر بود889 ،در زمان انجام تحقيقياد شده 
ت عضو جامعه و حسابداران ران شاغل در سازمان حسابرسي، حسابداران شريك در مؤسساا طبقه، حسابدسهآماري به 

اعضاي گروه نمونه از طبقات چهارگانه سپس به نسبت هر طبقه به كل جامعه آماري،  ؛شاغل انفرادي تقسيم گرديده
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در نامه ناقص بود كه   پرسش12 ،هاي ارسالي براي نمونه انتخابي نامه از پرسش.  نفر برگزيده شد102 به تعدادياد شده، 
  .نامه صورت گرفت  پرسش90هاي راساس دادهتجزيه و تحليل بنهايت 
  

  اعتبار و روايي. 14
  روايي. 14. 1

ه هاي ب نامه در سطح محدود توزيع گرديد و با محاسبه  ابتدا پرسش؛نامه تحقيق انجام شده براي تعيين روايي پرسش
ري اصالح و تنظيم   متناسب با درك و نگرش و فرهنگ جامعه آماها پرسشعمل آمده در نمونه كوچك پيش آزمون، 

  .گرديد
  پايايي. 14. 2

آلفاي  (α=  %38/92استفاده گرديد و رابطه اس پي اس اس ها، از برنامه   با توجه به حجم باالي داده،در اين تحقيق
  .نامه است دست آمد كه حاكي از اعتبار باالي پرسشه ها ب نامه از مجموع پرسش) كرونباخ
  

  هاي آماري مورد استفاده روش. 15
  :ها عبارتند از هاي استفاده شده براي تجزيه و تحليل اطالعات و آزمون فرضيه روش

و توصيف ) هاي پراكندگي هاي مركزي و شاخص شامل شاخص( و نمودارها و آمار توصيفي ها ترسيم جدول. 1
  ؛تحقيقهاي  پرسش
  ؛Zهاي آماري   روش.2
   1هاي ناپارامتري روش. 3
  2آزمون استقالل كاي ـ دو. 4

  

  نتايج تحقيق. 16
مورد % 95ان ـ در سطح اطمينها فرضيهبندي شد كه تمامي اين   اين تحقيق با سه فرضيه صورت،طور كلي به

ييد قرار أمورد تمطرح شده  هر سه فرضيه ،شود  مشاهده مي)1( جدول شماره  درطور كه همان. آزمون قرار گرفتند
  .ييد نشدندأت ، )2(هاي فرعي يك و دو نيز با توجه به جدول شماره   فرضيه ولي؛هگرفت

  .كنند ريزي حسابرسي استفاده مي هاي تحليلي در مرحله برنامه حسابرسان مستقل از روش  :زمون فرضيه اول آ
  :شود كه  مشاهده مي)3(با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 

قرار  H1 در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه =Z 57/23 آماره آزمون براي كل نمونه،: كل نمونه آماري. الف
هاي تحليلي در  روش كاربرد رد شده و فرضيه پژوهشي مبني بر  %95 در سطح اطمينان H0 فرض ،بنابراين. گرفته است

  .دشو ييد ميأريزي توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ت مرحله برنامه
حسابرسي، آماره  ل در سازماناغي حسابداران رسمي شبرا :ن رسمي شاغل در سازمان حسابرسي حسابدارا.ب
 در سطح اطمينان H0فرض  ،بنابرايناست  قرار گرفته H1 در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه =Z 388/15آزمون 

 در استخدام سازمان حسابرسي  حسابداران رسمي شاغل،به عبارت ديگر. شود مي ييدأو فرضيه پژوهشي ترد شده % 95
  .نمايند ريزي استفاده مي هاي تحليلي در مرحله برنامه اعتقاد دارند كه حسابداران رسمي عضو جامعه از روشنيز 

براي حسابداران رسمي شريك در مؤسسات عضو جامعه،  : حسابداران رسمي شريك در مؤسسات عضو جامعه.ج
توان بيان   مي %95 با اطمينان ، بنابرايناست 002/0 > 05/0 كه چون  محاسبه شده002/0سطح معني داري فرضيه 

 حسابداران رسمي شريك در مؤسسات ،به عبارت ديگرشود  و فرضيه پژوهشي تأييد مي رد شده H0نمود كه فرض 
  .كنند  ميريزي استفاده هاي تحليلي در مرحله برنامه عضو جامعه اعتقاد دارند كه حسابداران رسمي عضو جامعه از روش
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داري فرضيه  ، حسابداران رسمي شاغل انفرادي، سطح معنيسومبراي طبقه  : حسابداران رسمي شاغل انفرادي.د

 كه فرض كردتوان ادعا  مي %95 با اطمينان ،باشد بنابراين  مي0 / 002 > 05/0نكه چواست  محاسبه شده 0 / 002
H0 حسابداران رسمي شاغل انفرادي اعتقاد دارند كه ،يگر به عبارت د.شود ييد ميأو فرضيه پژوهشي ت رد شده 

 بنابراين، نتيجه گرفته .كنند يمريزي استفاده  هاي تحليلي در مرحله برنامه حسابداران رسمي عضو جامعه از روش
هاي تحليلي در حسابرسي اتفاق نظر كامل  شود كه حتي بين طبقات مختلف اعضاي جامعه در مورد كاربرد روش مي

  .اردوجود د
  .كنند هاي تحليلي در مرحله آزمون محتوا استفاده مي  حسابرسان مستقل از روش:آزمون فرضيه دوم

  :شود كه  مشاهده مي)4(با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 
  قرارH1 در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه =54/25Zآماره آزمون آماري، براي كل نمونه  : كل نمونه.الف

هاي تحليلي در   روشكاربردرد شده و فرضيه پژوهشي مبني بر % 95 در سطح اطمينان H0 فرض ،بنابراين. گيرد مي
  .شود ييد ميأمرحله آزمون محتوا توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ت

سي، آماره براي حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابر : حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي.ب
 در سطح اطمينان H0 فرض ،بنابراين. است قرار گرفته H1  در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه =Z 99/14آزمون 

 حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي، ،به عبارت ديگر. شود و فرضيه پژوهشي تأييد مي شود ميرد % 95
  . كنند هاي تحليلي در مرحله آزمون محتوا استفاده مي اعتقاد دارند كه حسابداران رسمي عضو جامعه از روش

براي حسابداران رسمي شريك در  : حسابداران رسمي شريك در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي.ج
% 95 با اطمينان ، بنابراين.است% 002 >% 05بوده كه چون % 002داري فرضيه مؤسسات عضو جامعه، سطح معني

 حسابداران رسمي شريك ،به عبارت ديگر. شود ييد ميأو فرضيه پژوهشي ت شود مي رد H0  كه فرضكردتوان بيان  مي
اده فهاي تحليلي در مرحله آزمون محتوا است در مؤسسات عضو جامعه اعتقاد دارند كه حسابداران رسمي از روش

  . كنند مي
 002/0داري فرضيه  معنيبراي حسابداران رسمي شاغل انفرادي، سطح  : حسابداران رسمي شاغل انفرادي.د

و  شود مي رد H0توان ادعا نمود كه فرض  مي% 95 با اطمينان، بنابراين.است 002/0 > 05/0محاسبه شده كه چون 
 حسابداران رسمي شاغل انفرادي اعتقاد دارند كه حسابداران رسمي ، عبارت ديگره ب.شود فرضيه پژوهشي تأييد مي

 تمام طبقات ،شود طور كه مالحظه مي  همان.برند كار ميه حله آزمون محتوا بهاي تحليلي را در مر عضو جامعه روش
  .  هستنداهاي تحليلي در مرحله آزمون محتو  معتقد به كاربرد روش،جامعه حسابداران رسمي

هاي مالي استفاده  هاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي صورت  حسابرسان مستقل از روش:آزمون فرضيه سوم
  .كنند مي

  :شود كه  مشاهده مي)5( توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره با
 قرار H1 در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه Z =95/11 آماره آزمون ،براي كل نمونه : كل نمونه آماري.الف

 در هاي تحليلي  روشكاربردرد شده و فرضيه پژوهشي مبني بر % 95در سطح اطمينان H0  فرض ،بنابرايناست گرفته 
  .شود ييد ميأتوسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران تهاي مالي  صورتمرحله بررسي نهايي 

آماره  براي حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي،  : حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي.ب
 در سطح اطمينان H0 فرض ،بنابراين،  است قرار گرفتهH1 در مقايسه با مقدار بحراني در ناحيه =34/10Zآزمون 

 اعتقاد   حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي،،به عبارت ديگر. شود و فرضيه پژوهشي تأييد ميرد شده % 95
استفاده هاي مالي  صورتهاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي  دارند كه حسابداران رسمي عضو جامعه از روش

  .نمايند مي
براي حسابداران رسمي شريك در مؤسسات عضو جامعه،  :ي شريك در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسم.ج

توان بيان نمود   مي %95 با اطمينان ،باشد بنابراين  مي023/0 > 05/0 بوده كه چون 023/0داري فرضيه  سطح معني

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

98 مجله علوم اجتماعي و ا نساني دانشگاه شيراز 

قاد دارند كه به عبارت ديگر حسابداران رسمي شريك در مؤسسات عضو جامعه اعت. است رد شده H0كه فرض 
  .نمايند استفاده ميهاي مالي  صورتهاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي  حسابداران رسمي از روش

 344/0داري فرضيه  براي حسابداران رسمي شاغل انفرادي، سطح معني : حسابداران رسمي شاغل انفرادي.د
را  H0توان بيان نمود كه فرض  مي% 95 با اطمينان ،باشد بنابراين  مي344/0 < 05/0كه چون است محاسبه شده 

هاي تحليلي را در مرحله بررسي نهايي  روشكاربرد  حسابداران رسمي شاغل انفرادي ، به عبارت ديگرتوان رد كرد نمي
انجام گرفت بيان شده كه مؤسسات ) 1980(سيمونيك و دوپاچ در تحقيقي كه توسط . ندكن ييد نميأتهاي مالي  صورت

 و كنترل كردهز شهرت باالتري برخوردارند و معموالً هزينه بيشتري را صرف آموزش حسابرسان خود بزرگ حسابرسي، ا
 مدلي را ارائه كردند كه ، انجام گرفت)1980 ( و همكارانشداتارچنين در تحقيقي كه توسط  هم. تري دارند كيفيت قوي

توان گفت  با توجه به اين تحقيقات مي. داد نشان ميرابطه مثبت ميان ارزش مؤسسه حسابرسي و كيفيت حسابرسي را 
تري دارند و  ، كنترل كيفيت پاييندارند و تنها يك شريك هستندتر   كوچك،مؤسسات انفراديكه  شايد به دليل اين

 حسابداران رسمي شاغل ي بنابراين، به استثنا.ها نظارت و يا شركت داشته باشد شركاي ديگري نيست كه بر كار آن
هاي  هاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي صورت م طبقات جامعه حسابداران رسمي معتقد به كاربرد روشانفرادي، تما
  .مالي هستند

حسابرسي در هاي تحليلي  روشكاربرد  بين ميزان تحصيالت حسابرسان مستقل و :آزمون فرضيه فرعي يك
  .رابطه معني داري وجود دارد

آزمون كاي ـ دو براي بررسي فرضيه .  كاي ـ دو استفاده شده استهاي فرعي از آزمون هاي فرضيه براي آزمون
هاي مشاهده شده با  در اين آزمون فراواني. شود ها كيفي است استفاده مي استقالل دو متغير كه حداقل يكي از آن

  ).1377 :آذر و مؤمني (شوند هاي مورد انتظار استقالل دو متغير مقايسه مي فراواني
بدين ترتيب كه نظرات  :بندي مجدد به سه گروه تقسيم شده است هاي تحليلي با طبقه وشاز ركاربرد متغير 

 نيز در گروه دو قرار گرفت و 3 در گروه يك قرار گرفتند، نظرات متوسط با نمره 4 و 5هاي  خيلي زياد و زياد با نمره
ها  آزمودنيت  طرف ديگر متغير تحصيالاز.  در گروه سه قرار گرفتند1 و2هاي  چنين نظرات كم و خيلي كم با نمره هم

  .اند بندي شده اساس موقعيت موجود تقسيم به دو گروه ليسانس و فوق ليسانس و باالتر، بر
 .است 071/1برابر با اس پي اس اس محاسبه شده توسط نرم افزار  κ2، )2(با توجه با اطالعات جدول شماره 

 آماره آزمون ،05/0با توجه به مقدار بحراني . محاسبه شده است 585/0داري فرضيه فرعي يك   سطح معني،چنين هم
 بين ميزان تحصيالت كردبيان % 95توان با اطمينان   مي،به عبارت ديگر) 05/0 > 585/0(گيرد   قرار ميH0در ناحيه 

  .داري وجود ندارد هاي تحليلي رابطه معني  روشكاربردحسابرسان مستقل و 
داري  هاي تحليلي رابطه معني روشكاربرد ابقه خدمت حسابرسان مستقل و  بين س:آزمون فرضيه فرعي دو

  .وجود دارد
 سابقه خدمت وهاي تحليلي به سه گروه   روشكاربرد متغير ،در مورد فرضيه فرعي دو نيز مانند فرضيه فرعي يك

ه دوم شامل سابقه  سال و كمتر و گرو15گروه اول شامل سابقه خدمت . ها به دو گروه تقسيم شده است آزمودني
باشد   مي696/3محاسبه شده برابر با  κ2، 2با توجه به اطالعات جدول شماره .  سال در نظر گرفته شد15خدمت باالي 

كه آماره  جايي در نظر گرفته شده است و از آن% 5هاي تبيين شده اين تحقيق آلفا برابر  كه در فرضيه و با توجه به اين
دهد  داري را نشان مي رابطه معني% 95توان گفت كه در سطح اطمينان  گيرد پس نمي يم  قرارH0آزمون در ناحيه 

   . )05/0 >% 158داري  سطح معني(
هاي   روشكاربردها در  توان نتيجه گرفت كه ميزان سابقه خدمت آزمودني  ميمزبور با توجه به مطالب ،بنابراين

  .از يكديگرندتأثيري ندارد و دو متغير مستقل در حسابرسي تحليلي 
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  هاي تحقيق محدوديت. 17
  : مواجه بوده استريزهايي به شرح  اين تحقيق با محدوديت

  ؛نامه كتبي محدوديت ذاتي پرسش. 1
طيف كه  اينبا وجود . ها و طيف ليكرت است گيري داده  محدوديت ديگر تحقيق مربوط به مقياس اندازه.2
 با اين وصف از سطح يك مقياس ؛سنجد كمتر مي تر و با حجم كار دقيقها را  هاي ديگر گرايش  نسبت به طيف،ليكرت

  . اي دانست هاي فاصله را در سطح مقياس توان آن كند و نمي ترتيبي تجاوز نمي
پذيري نتايج تحقيق به آن دسته از حسابرسان مستقلي كه عضو جامعه حسابداران رسمي   احتمال عدم تعميم.3

  . رود هاي ديگر تحقيق به شمار مي ، نيز از محدوديتتندنبوده و يا عضو غير شاغل هس
  

  هاپيشنهاد. 18
هاي  روشكاربرد دست آمده از آن به منظور گسترش ه هاي تحقيق و نتايج ب با توجه به تجزيه و تحليل يافته

  :شود پيشنهادات زير ارائه ميدر حسابرسي تحليلي 
هاي  هايي مانند روش ها ايجاد شود تا روش رسي در دانشگاهشود تغييراتي در عناوين درس حساب  پيشنهاد مي. 1

  .ها به دانشجويان آموزش داده شود  آنكاربرد و چگونگي دري بيشتر مورد توجه قرار گ،تحليلي حسابرسي
مقايسه درصدهايي مثل درصد سود  (ها شسپريكي از با توجه به توضيحات اكثر پاسخ دهندگان در مورد . 2

 نشده صورت مدون منتشر  كه شاخص صنعت تاكنون در ايران به مبني بر اين) هاي صنعت با شاخصكار  ناخالص صاحب
يربط اطالعات و ذهاي  ازمانسشود كه   لذا پيشنهاد مي؛پذير نبوده است هاي صحيح امكان و دسترسي به شاخص

 خصوص حسابرسان قراره ان بكنندگ آوري و در اختيار استفاده جمعرا هاي مختلف تجاري و صنعتي  هاي گروه شاخص
  .دهند

هاي تحليلي در مرحله   ايران حسابرسان ملزم به استفاده از روش52كه در استاندارد شماره  با توجه به اين. 3
 يعني حسابداران يك گروه از جامعه كه هاي اين تحقيق نشان داد يافته ولي ؛هستندهاي مالي  بررسي نهايي صورت

شود از طريق   پيشنهاد مي؛ندكن ييد نميأهاي تحليلي را در مرحله بررسي نهايي ت  روشدكاربررسمي شاغل انفرادي 
د و به شواعمال و الزامي و حسابداران شاغل انفرادي اي شيوه خود كنترلي توسط مؤسسات حسابرسي  آيين رفتار حرفه

مي ايران نيز نظارت بيشتري بر كار بر اين، جامعه حسابداران رسافزون . عوامل كنترل كيفيت كار حسابرسي توجه شود
  .اي حسابداران شاغل انفرادي بنمايد حرفه

مانند موجودي جنسي يا (هاي بحراني  شود در مورد حساب  مشاهده مي)6(جدول شماره در  طور كه همان. 4
هاي  ي مجدد حسابكه بررس با توجه به اين) 751/2=ميانگين (دارد  ها در سطح پاييني قرار ارزيابي مجدد آن) مطالبات

 را بيشتر مورد توجه موضوعشود، حداقل حسابرسان مستقل اين   پيشنهاد ميبنابراينزيادي است بحراني داراي اهميت 
را با دقت و كنترل بيشتري  هاي اوليه آن كه در ارزيابي  ارزيابي نمايند و يا ايناًهاي بحراني را مجدد  و حسابدادهقرار 

  . انجام دهند
اطالعات مندرج در هاي تحليلي مهم است اما با توجه به  اي در روش دوره  هاي مالي ميان بررسي گزارشاگرچه  .5

نظر ه  ب.)673/1=ميانگين (گيرد  صورت ميبسيار كمي شود كه در ايران اين عمل در حد   مشاهده مي)6(جدول شماره 
 پيشنهاد به همين دليل. كار باشد هاي صاحب شركتاي توسط  دوره  هاي ميان عدم تهيه گزارشرسد كه دليل آن  مي
  .اي شوند دوره  هاي مالي ميان ارائه گزارشتهيه و ها ملزم به   شركت،اي شود كه از سوي مجامع حرفه مي
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  پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 19
هاي   پروندههاي ديگري، با بررسي شود به منظور اطمينان بيشتر از نتايج تحقيق، در تحقيق  پيشنهاد مي. 1
  . هاي تحليلي در عمل مشاهده شود هاي حسابرسي، ميزان كاربرد روش شركت
شود با انجام تحقيقاتي،  هاي تحليلي در حسابرسي، پيشنهاد مي به منظور اجراي صحيح و كامل روش .2

ع هاي مزبور مشخص شده و بر اساس نتايج اين تحقيقات، مراج رگيري روشه كاها و مقدمات ب محدوديت
 . ها و فراهم كردن مقدمات اقدام نمايند  نسبت به رفع محدوديتداري تيصالح

هاي مالي  هاي تحليلي در مرحله بررسي نهايي صورت شود در تحقيقي داليل عدم كاربرد روش پيشنهاد مي .3
  . توسط حسابداران رسمي شاغل انفرادي مشخص  شود

  
  ها چكيده محاسبات آماري آزمون فرضيه .1جدول 

  نتيجه آزمون  انحراف معيار  ميانگين  االتؤس  فرضيه
  ييدأت  3810/0  9469/3  9 الي 1  اول
  ييدأت  4274/0  1506/4  18 الي 10  دوم
  ييدأت  5871/0  74/3  23 الي 19  سوم

  
   چكيده محاسبات آماري  فرضيات فرعي.2جدول 

فرضيه 
  فرعي

درجه    محاسبه شده χ2  االتؤس  متغير
  آزادي

داري  سطح معني
  دادي ارقر

داري  سطح معني
  فرضيه

فرضيه 
  پژوهشي

ميزان   1
  تحصيالت

  رد  585/0  05/0  2  071/1  23ا الي 

 سابقه  2
  خدمت

  رد  158/0  05/0  2  696/3  23 الي 1

  
  آماره آزمون فرضيه اول .3جدول 

ماره محاسبه آ
  شده

حسابداران رسمي 
شاغل در سازمان 

  حسابرسي

حسابداران رسمي شريك 
امعه سسات عضو جؤدر م

  حسابداران رسمي

حسابداران رسمي 
سسات ؤشاغل در م

  انفرادي

كل نمونه 
  آماري

  9469/3  7333/3  7778/3  7078/3  ميانگين
  3810/0  1974/0  2123/0  239/0  انحراف معيار

  388/15  -  -  57/23  (z)آماره آزمون 
داري  سطح معني

  (sig)فرضيه 
-  002/0  002/0  -  
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  ضيه دومآماره آزمون فر .4جدول 
آماره محاسبه 

  شده
حسابداران رسمي 
شاغل در سازمان 

  حسابرسي

حسابداران رسمي 
سسات ؤشريك در م

  عضو جامعه

حسابداران رسمي شاغل 
  كل نمونه  سسات انفراديؤدر م

  1506/4  9/3  9444/3  9959/3  ميانگين
  4274/0  2482/0  3634/0  3452/0  انحراف معيار

  99/14  -  -  54/25  (z)آماره آزمون 
سطح معني داري 

  (sig)فرضيه 
-  002/0  002/0  -  

  
  آماره آزمون فرضيه سوم .5جدول 

آماره محاسبه 
  شده

حسابداران رسمي 
شاغل در استخدام 

  حسابرسي

حسابداران رسمي 
  ؤسسات شريك در م

  عضو جامعه

حسابدران رسمي 
سسات ؤشاغل در م

  انفرادي

  كل نمونه

  74/3  8/2  5167/3  7704/3  ميانگين
  5871/0  3127/0  5685/0  3871/0  نحراف معيارا

  34/10  -  -  95/11  (z)آماره آزمون 
سطح معني داري 

  (sig)فرضيه 
-  023/0  344/0  -  

  
  هاي تحقيق بر مبناي ميزان اهميت هاي مربوط به فرضيه بندي شاخص طبقه .6 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  شاخص  سوال  رديف
  5008/0  544/4  بيني نشده  يا پيشهاي غيرعادي بررسي مانده  16  1
  5852/0  511/4  ي قبل ها كار در سال استفاده از اطالعات و تجربيات كسب شده از صاحب  6  2
  4926/0  4/4   شونداجراكه بايد  هايي هاي تحليلي براي تعيين حجم آزمون استفاده از روش  9  3
  728/0  311/4  ز اطالعات غير ماليكار با نتايج برآورد شده ا مقايسه اطالعات مالي صاحب  14  4
  492/0  222/4  ها هاي تحليلي جهت اثبات كامل بودن حساب استفاده از روش  11  5
  565/0  166/4  هاي مالي بررسي نسبت روابط اقالم مختلف در صورت  17  6
  685/0  155/4  هاي تحليلي ها با استفاده از روش بررسي معقول بودن نسبت  12  7
ها و روابط بين اطالعات مالي و عملياتي سال  ها، نسبت ه حسابمقايسه ماند  15  8

  هاي گذشته جاري با سال
155/4  923/0  

  923/0  155/4  ها بررسي تداوم فعاليت شركت با استفاده از تكنيك تحليل نسبت  22  9
  6296/0  088/4  كار با بودجه مقايسه عملكرد واقعي صاحب  2  10
  2693/0  077/4  ا اطالعات مشابه دوره قبلكار ب مقايسه اطالعات صاحب  1  11
  924/0  4  هاي تحليلي براي شناسايي محدوده خطر حسابرسي استفاده از روش  10  12
مقايسه اطالعات حسابرسي نشده سال جاري با اطالعات حسابرسي شده   7  13

  دوره قبل
955/3  8468/0  

  733/0  955/3  و بودجه شدههاي تحليلي جهت تطبيق مبالغ ثبت شده  استفاده از روش  13  14

  9404/0  944/3  ها ييبررسي تداوم فعاليت با استفاده از نسبت سود به جمع دارا  8  15
  668/0  884/3  ها سسه در كنترل هزينهؤبررسي توانايي م  18  16
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  651/0  744/3  بررسي مجدد تحليل روندها  19  17
  017/0  722/3  ها بررسي كيفيت حساب  21  18
  8539/0  633/3  ره وصول مطالبات سال جاري با سال قبلمقايسه دو  5  19
  9617/0  544/3  هاي قبل هاي سال جاري با سال مقايسه سطح موجودي  4  20
  918/0  751/2  هاي بحراني بررسي مجدد حساب  20  21
  1655/1  366/2  هاي صنعت كار با شاخص مقايسه درصد سود ناخالص صاحب  3  22
  846/0  673/1  هاي مخصوص اي و گزارش دوره ميانهاي مالي  بررسي گزارش  23  23
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