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Abstract 

Objective: Today, in the audit profession, identifying the factors affecting 

audit fee is of particular importance in terms of its impact on the quality of 

auditing and on the competitiveness of audit firms. The aim of this study is 

to examine the versatility of digits distribution of financial statements with 

Benford’s law and its effect on audit fee. 

Method: To measure the variance of distribution of financial statement 

digits with Benford law, the scoring practice by Kolmogorov-Smirnov 

method was used. In this study, the data of 101 companies lidted in the 

Tehran Stock Exchange, TSE, in the period 2007 to 2017 were collected 

from Rahavard Novin software, financial statements and the official website 

of TSE. The research hypotheses were tested by multivariate regression 

model. 

Results: Findings showed that the score distribution of the initial digits of 

financial statements has a positive but non-significant effect on audit fee. 

Also, for the distribution of last digits of financial statements, a negative but 

non-significant effect on the audit fee was observred. In other words, the 

deviation from Benford distribution for the first and last digits of financial 

statements lacks positive and significant effect on audit Fee. 

Conclusion: Based on Banford law, auditors can limit the distribution of 

their investigation to the transactions that are suspicious and more likely to 

be fraudulent. Therefore, auditors can be more accurate in their estimates of 

the importance of distortion in audit program and audit pricing.  
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 دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان                                           انجمن حسابداری ایران

 مجلۀ دانش حسابداری

 1دورۀ یازدهم، شمارۀ 

 04، پیاپی 1911بهار 

 89تا  61صص. 

آنریتأثوقاعدۀبنفوردیمالیباهاصورتارقامتوزیعیریپذقیتطب

ۀحسابرسیالزحمحقبر


محمدحسینصفرزادهدکتر

حسینرضایینماور
چکیده

 ۀدر حرفق  ۀ حسابرسقی الزحمق  حق  بر  مؤثرامروزه شناسایی عوامل  هدف:

ی ریپق   رقابقت ی و هق  از نظقر   حسابرسق  تیفیآن بر ک ریاز نظر تأثحسابرسی 

ی دارد. هققدف ایققو پققژوهس، بررسققی ا ژهیققواهمیققت  ،حسابرسققی مؤسسققا 

آن بقر   ریتقأث ی مقالی بقا قاعقدن بنفقورد و     ها صور ی توزیع ارقام ریپ   یتطب

 است. ۀ حسابرسیالزحم ح 

ی مقالی بقا   هقا  صقور  سنجس میزان انحراف توزیع ارقام  منظور به روش:

بهره گرفتقه شقده    رنفاسمی–کولموگروف قاعدن بنفورد، از امتیازدهی به روش

شده در بقور  اورا  بهقادار    شرکت پ یرفته 141ی ها دادهدر ایو راستا  است.

هقای   افزار رهاورد نقویو، صقور    از نرم 1911تا  1931 زمانی نطی بازتهران 

بقر اسقا     وشقد   آوری مالی و سایت رسمی بور  اورا  بهادار تهران جمقع 

 .قرار گرفتآزمون مورد  ،الگوی رگرسیون چند متغیره
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ی ها صور امتیاز توزیع ارقام ابتدایی های پژوهس،  بر اسا  یافته ها: یافته

است. همچنیو در  ۀ حسابرسیالزحم ح مثبت و غیرمعنادار بر  ریتأثمالی دارای 

اثقر منفقی و غیرمعنقادار بقر      ،ی مقالی هقا  صور ارتباط با توزیع ارقام پایانی 

به عبار  دیگر، انحراف از توزیع بنفورد در  مشاهده شد. ۀ حسابرسیالزحم ح 

اثقر مثبقت و    ۀ حسابرسقی الزحم ح ی مالی بر ها صور ارقام ابتدایی و پایانی 

 معناداری نداشته است.

د توزیقع  نق توان قاعقده بنفقورد مقی   حسابرسقان بقا تهیقه بقر      گیری: نتیجه

و احتمال  بودهد که مشهوک نهایی محدود ساز را به تراکنس خودهای  رسیدگی

همیت در ای باها تحریفتری از  تقلب در آن بیشتر است و در نتیجه برآورد دقی 

گق اری خقدما     ریزی حسابرسی خود داشقته باشقند و آن را در قیمقت    برنامه

 حسابرسی خود لحاظ کنند.

 .ۀ حسابرسیالزحم ح ، قاعدن بنفوردمالی،  یها صور ارقام  کلیدی:یهاواژه

ی توزیع ارقام ریپ   یتطب(. 1911محمدحسیو؛ رضایی نماور؛ حسیو. )صفرزاده،  استتناد:

، دانقس حسقابداری  . ۀ حسابرسیالزحم ح آن بر  ریتأثهای مالی با قاعدن بنفورد و  صور 

11(1 ،)89-11. 
مقدمه

 یریرپ ذ یتأثحسابرس ی از نر ر    ۀدر حرف   ۀ حسابرس ی الزحم   حقامروزه جایگاه تعیین 

 یا ژهی  وحسابرسی، از اهمی ت   مؤسساتپذیری  از نرر رقابتآن و هم  کیفیت حسابرسی از

 کنن  دگان اس  تفاده اعتم  اد برخ  وردار اس  ت. کیفی  ت پ  ایین حسابرس  ی موج    ک  اه    

 حسابرس ی  اهداف به دستیابی از ناکامی به منجر تنها نه و این امر گردد یم مالی یها صورت

تن انی و  ) ش د  خواه د  ک نن  ابع اد  در حسابرس ی  فرایند اعتبار کاه  موج  بلکه ،شود یم

 توانن د  م ی  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق ب ر   مؤثرعوامل  شناخت با نیز حسابرسان (.7091علوی، 

در ص ورت   (.7991، 7گیس ت کنن د )  یگ ذار  م ت یق یت ر  مناس   شکل به خدمات خود را 

 تیه م ص احبکار ب ا ر  ا     ،یمنطق   ییالگ و حسابرسی مس تقل ب ر مبن ای     ۀالزحم حقتعیین 
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مس تقل،   یحسابرس   ن ه یهز نی ی تع یو ه م حسابرس ان ب را    کند میرا قبول  نهیهز نیا یشتریب

 ن ه یهز ش نهاد یخ ود، از پ  یقض اوت حرف ه ا   یدارند و با شکل ده اریرا در اخت یمناسب یمبان

 (.7096ی و همکاران، بتلخا) کنند یم یفاح  خوددار یمستقل با تفاوت ها یحسابرس

گ ذاری خ دمات حسابرس ی از قری ق ارزی ابی ریس ک        قیم ت ، یب ازار رق ابت   یکدر 

 گ ردد  یم  مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار تعی ین  و  یدگیات رسی، حجم عملحسابرسی

معضل تبدیل ش ده  یک های حسابرسی به (. در کشور ما نحوه تعیین حق الزحمه1372ین، )

گذاری خدمات حسابرسی، موج  شده هیچ مبنای مشخصی ب رای تعی ین    و آشفتگی قیمت

ای حسابرس ان منج ر    قضاوتهای حرفه مالی وجود نداشته باشد و بعضاً ۀ حسابرسیالزحم حق

 (.7099نیکبخت و تنانی، د )نبه پیشنهادهای  د و نقیضی گردد که تناسبی با یکدیگر ندار

رو ب ه رو   یت ر  گس ترده عملی اتی   ، حسابرس ان را ب ا فرآین د   حسابرس ی ب ایی  ریسک 

، ف ؤاد نگروهو و ) گردد یمموج  صرف زمان بیشتری در انجام عملیات حسابرسی  ،ساخته

خ دمات حسابرس ی،   گ ذاری   درک بهتر حسابرسان از نق  ریسک در قیم ت  ،(؛ لذا1371

 (.1332، ساهلسترومنیکینن و ) تر در ارزیابی آنان خواهد شد گیری دقیق منجر به تصمیم

و م ذاکره در ب ازار    یدگیات رس  ی  حج م عمل ارزیابی ریسک حسابرسی در مقایسه با 

وج ود اش تباهات و   ، یداخل یها کنترلهمچون  عف  یعوامل (.1372، 1یندشوارتر است )

ه ب ر  کی  حسابرس ان ب ا ت  . امروزه دهند یم  یرا افزا یحسابرس کسیر بااهمیت یها تحریف

قاع د   ک ه اس تفاده از   ؛ پردازند یم یحسابرس کسیر یابیبه ارز یلیتحل یها کیتکنفنون و 

به عنوان یک روش تحلیلی با بررسی تحلیلی ب ر روی   قاعد  بنفورد. یک از آنهاست بنفورد

م الی   یه ا  ص ورت  یه ا  ینرم   یب  و  ه ا  یناهنجارمالی، قادر به شناسایی  یها صورتارقام 

(. 1371، 6همک اران آری   و  ؛ 1372، 2امی رام و همک اران  ؛ 1370، 4آیل ی و روم رو  ) است

مالی نشان از وجود احتمال خط ر اش تباه و    یها صورت ارقام نرمی در وجود ناهنجاری و بی

. حسابرسان در شناسایی و کشف ای ن  همراه دارد را به ریسک حسابرسی تقل  بوده و نتیجه

در برابر ذینفعان مسئولند؛ چراکه عدم شناس ایی ای ن م وارد     ها ینرم یباشتباهات بااهمیت و 
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مالی منجر به شکست حسابرسی و در نتیجه موج  افزای  ریسک ش هرت   یها صورتدر 

مادامی که ریسک حسابرسی بایست، حسابرسان به دلیل تنش بیش تر  . گردد یمحسابرسان 

؛ 7999، 1دوت ا و همک اران  ) کنند یمبایتری را مطالبه  ۀالزحم حقدر جهت کاه  ریسک، 

 (.1372ین، 

ۀ الزحم   ح ق ب ر   م ؤثر در داخل به شناسایی و بررس ی عوام ل    یا گسترده یها پژوه 

و اثر  قاعد  بنفورداند؛ اما تاکنون ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده از  پرداخته حسابرسی

 توج ه  ب ا داخل مورد توجه قرار نگرفت ه اس ت.    یها پژوه در  حسابرسیۀ الزحم حقآن بر 

 ی ک  از یریسک حسابرس   متفاوت سطوح وجود و حسابرسان یاعتبارده و ینترلک نق  به

گذاری خدمات حسابرسی از نر ر تاثیرگ ذاری آن ب ر کیفی ت      اهمیت قیمت نیهمچن و سو

ی م الی  ه ا  صورتگر، در این پژوه ، انحراف توزیع ارقام ید ییسو از خدمات حسابرسی

بر آن ای برای ریسک حسابرسی در نرر گرفته شده و آثار  نماینده به عنوان قاعد  بنفورداز 

 گیرد. مورد بررسی قرار می ۀ حسابرسیالزحم حق

، پیش ین در زمین ه م ورد بح       یه ا  پ ژوه  ه ای بع دی ب ه مب انی نر ری و       در بخ 

 .شود یمگیری پرداخته  بندی و نتیجه ها وجمع یافتهها،  فر یه

مبانینظریپژوهش
ۀحسابرسیالزحمحقریسکحسابرسیو

 چ ه  هر کیفیت با خدمات ارائه  رورت حسابرسی مؤسسات حرفه، در رقابت رشد با

 ب ه  یا پایه بر رقابت یبرا حسابرسی مؤسسات. اند دریافته بیشتر را بازار به کمتر یبها و بهتر

 بهت رین  و خ ود  ۀالزحم   ح ق  نمودن بهینه دنبال به خدمات، کردن متفاوت و کیفیت از غیر

 در را کار هم و سازند حداکثر را خود درآمد هم که ترتی  بدین هستند؛ آن یبرا پیشنهاد

ۀ الزحم   ح ق  ب ر  تاثیرگذار عوامل از آگاهی منرور، همین به .ندهند دست از رقابتی شرایط

 (.7099نیکبخت و تنانی، ) باشد مفید بسیار تواند یم حسابرسی

گذاری خدمات حسابرسی از قریق ارزیابی ریس ک حسابرس ی،    قیمتدر بازار رقابتی 

. (1372ین، ) گردد یمو مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار تعیین  یدگیات رسیحجم عمل
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از  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق در پژوه  خ ود در ارتب اب ب ا تعی ین      (7096سجادی و زارعی )

حسابرسی در ایران، عنوان کردن د تخص م موسس ه حسابرس ی،      مؤسساتدیدگاه شرکای 

کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دع اوی حق وقی ص احبکار و تنگناه ای فرآین د گ زارش       

  موثرند. ۀ حسابرسیالزحم حقحسابرسی در تعیین 

 گ ردد  یم  خود عنوان نمود ریس ک ب ایی حسابرس ی موج        ۀدر مطالع (1372ین )

بیشتری را  ۀحسابرس زمان بیشتری را صرف عملیات حسابرسی کرده و در نتیجه حق الزحم

و  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق متع ددی، ارتب اب می ان     یه ا  پ ژوه  تعیین کند. در ای ن راس تا،   

م ورد بررس ی ق رار     ،استکه با ریسک حسابرسی مربوب را مختلف صاحبکار  یها یژگیو

ب ه ق ور قاب ل ت وجهی ب ا       ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق اند؛ ای ن مطالع ات نش ان دادن د ک ه       داده

، 9هوس تون و همک اران  حس ابداری )  یه ا  روششاخصهای ریس ک ص احبکار مانن د تریی ر     

( و ارائ  ه مج  دد  1337، 9هنینگ  ر) ص  ورت غیرع  ادی ه تعه  دی ب    (، اف  زای  اق  نم 7999

م رتبط   (1339، 77فل دمن و همک اران  ؛ 1334، 73کینی و همک اران ی مالی ساینه )ها صورت

 است.

ع دم اقمین ان ارق ام     م الی  یه ا  ص ورت در بااهمی ت   یه ا  تحریفو  وجود اشتباهات

ریس ک حسابرس ی    ه ای م الی را اف زای  و در نتیج ه موج   اف زای        مندرج در ص ورت 

تحری ف غیرعم دی    در پ ژوه  خ ود   (1372)ی ن   .(7096 منصوری و همکاران،) شود می

. نم  ودباه قلم  داد تاش  حس ابداری را ب  ه عن وان ی  ک    یه  ا روش نادرس ت  تخ  ا نناش ی از ا 

ممک ن اس ت   با مش کنت م الی رو ب ه رو هس تند،      ها شرکتمادامی که همچنین وی افزود 

 مان ده ی ا   م الی  یه ا  تراکن  یکار دستدر راستای بهبود و عیت مالی شرکت، با مدیران 

تحری ف  ب ه عن وان ی ک    . این م ورد  را افزای  یا بدهی را کاه  دهند ها دارایی، ها حسا 

ی ن،  ) شود یم آنهامنجر به افزای  ریسک دادخواهی حسابرسان و ریسک شهرت  بااهمیت

حسابرس جهت دستیابی به اقمینان معقول از  زمانی که ریسک حسابرسی بای باشد، (.1372

ه  ای م  الی، بای  د از روش حسابرس  ی بیش  تر و اف  راد   اش  تباهات بااهمی  ت در ص  ورت نب  ودِ



 یحسابرس ۀالزحم آن بر حق ریبنفورد و تأث ۀبا قاعد یمال یها ارقام صورت عیتوز یریپذ قیتطب/ 11

 

ب رای انج ام    را زم ان بیش تری  متخصم بیشتری در فرآیند حسابرسی بهره گیرد و در نتیجه 

وت و لی  ا) کن  د م  یب  ایتری را مطالب  ه  ۀالزحم   ح  قو  ص  رف ک  ردهعملی  ات حسابرس  ی 

در پ ژوه    (1332) 70ساهلسترومنیکینن و همچنین، (. 7091بذرافشان،  ؛1370، 71همکاران

تجاری و عملی اتی(   یها سکیرباید ریسک صاحبکار )شامل  خود عنوان کردند حسابرسان

افزای  ریسک صاحبکار ب ه   با ؛ همچنینلحاظ کنند گذاری خدمات حسابرسی در قیمت را

 .ابدی یمافزای   ۀ حسابرسیالزحم حقموج  افزای  فرایند خدمات حسابرس، 
اعتبارسنجیارقاممالیوقاعدۀبنفورد

 مالی برای حسابرس ان و پژوهش گران   یها دادهجهت اعتبارسنجی  یابزار قاعد  بنفورد

 یه ا  تقل    ییدر شناس ا  تواند یم قاعد  بنفوردکه  ندعنوان کرد (7913) انیار هال و است.

ه ا   ک اری داده  دس ت  و اش تباه  تقل  ،  از کهها  نابهنجار داده یالگوها میو به تشخ یاحتمال

  .(7091اسدی و همکاران، ) ردی، مورد استفاده قرار گشود یم یناش

انجام شده است؛ بسیاری  قاعد  بنفوردزیادی در زمینه  یها پژوه اخیر،  ۀدر چند ده

 ان د  نم وده بررس ی   قاع د  بنف ورد  را ب ا اس تفاده از    مالی یها صورتارقام  ها پژوه از این 

قاع  د  (. 1371، 76ب  در و ص  اح؛ 1374، 72ش  ت و ک  انتلورو؛ 1339، 74اوزاری و اوک  اک)

 یه ا  ص ورت مالی و امتی ازدهی ب ه    یها صورتز قریق بررسی تحلیلی توزیع ارقام ا بنفورد

در  قاع د  بنف ورد  ، تر وا حقور ه ب .پردازد یم ارقام مالیبه شناسایی ناهنجاری توزیع مالی، 

مالی، به جای تمرکز بر یک حس ا  خ ا ، س طح کل ی      یها صورتامتیازدهی به کیفیت 

. کن د  میگیری  مالی اندازه یها صورترا در کل  ارقام یها ینرم یباشتباهات حسابداری و 

، بی ان دیگ ر   . ب ه کن د  م ی های تحت بررسی را مع ین   داده مورد انترارفراوانی  قاعد  بنفورد

فراوان ی   م ورد انتر ار  که بتوان سطح  آورد یماز منرر ریا ی مبنایی را فراهم  قاعد  بنفورد

تک رار ش ده باش ند آنگ اه از      م ورد انتر ار  ها بی  از مقدار  اعداد را معین کرد. چنانچه داده

در ای ن   (.7091اس دی و همک اران،   ) کن د  میشوند و یک ناهنجاری بروز  قاعده خارج می

منجر به انحراف توزی ع  ی مالی ها صورتبااهمیت در  یها تحریفوجود اشتباهات و راستا، 

ارقام حسابداری ب ه   ۀشده و یک بی نرمی را در ارائ قاعد  بنفوردمالی از  یها صورتارقام 
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  دهن د  نش ان  ،م الی  یه ا  صورتها در  نرمی و بی ها یناهنجاروجود . لذا گذارند یمنمای  

ریس ک دادخ واهی و ریس ک     تقل   ب وده و موج   اف زای     اشتباه و وجود خطر احتمال 

 (.1372ین، ) شود یمشهرت حسابرسان 
تجربیۀنیشیپ

کیف ی   یه ا  یژگ  یوحسابداری را به عنوان یکی از  ۀاثر قابلیت مقایس (1379) 71ژانگ

در پ ژوه    ویم ورد بررس ی ق رار داده اس ت.      ۀ حسابرسیالزحم حقگزارشگری مالی بر 

در  توان د  یم  حس ابداری   ۀخود عنوان کرد از دیدگاه ریسک ذاتی حسابرس، قابلیت مقایس

نش ان داد قابلی ت مقایس ه     ویارزیابی ریسک حسابرس ی مفی د واق ع ش ود. نت ایه پ ژوه        

چراکه با اف زای  قابلی ت    ؛منفی و معناداری دارد ۀرابط ،ۀ حسابرسیالزحم حقحسابداری با 

نیازمن د ت نش کمت ر     ده د ک ه   میحسابداری شرکت ریسک حسابداری را کاه   ۀمقایس

ۀ الزحم   ح  قک  ای و  یموج  ود ریت  أثب  ه  (1379) 79وو و همک  اران حس  ابرس خواه  د ب  ود.

گ ذاری خ دمات    قبق نرریه قیمت عنوان کردنددر پژوه  خود  آنهاپرداختند.  حسابرسی

با ریسک ذاتی حسابرسی در ارتباب است. نت ایه پ ژوه     حسابرسیۀ الزحم حقحسابرسی، 

حاکی از آن بود که موج ودی ک ای ب ه عن وان ی ک دارای ی ب ا ریس ک ذات ی ب ای ب ا             آنها

 ارتباب مثبت و معناداری دارد.  ،ۀ حسابرسیالزحم حق

و تحریف  ۀ حسابرسیالزحم حقبه بررسی رابطه میان  (1379چاکرابارتی و همکاران )

قاعد  از  ها شرکتمالی  یها صورتبرای ارزیابی تحریف بااهمیت  آنهابااهمیت پرداختند. 

ب ر   ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق حاکی از آن ب ود ک ه    آنهااستفاده کردند. نتایه پژوه   بنفورد

 ت  أثیرب  ه بررس  ی  (1371واناس  ان )وی     تحری  ف بااهمی  ت اث  ر منف  ی و معن  اداری دارد. 

 یه ا  دارای ی که  استآن مؤید حسابرس پرداختند. نتایه  ۀالزحم حقنامشهود بر  یها دارایی

ارتباب مثبت و معن اداری دارد. همچن ین، نت ایه تحقیق ات      ۀ حسابرسیالزحم حقنامشهود با 

عل ت اف زای     هب   ب ازار آن، ارزش که نسبت ارزش دفتری دارایی نامشهود ب ه   نشان داد آنها

 .دهد یمرا افزای   ۀ حسابرسیالزحم حقارتباب میان دارایی نامشهود و  ،ریسک حسابرسی
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 ۀح ق الزحم    را ب ر  قاع د  بنف ورد  با  یمال یها صورتارقام  یریانطباق پذ (1372ین )

وج ود   ک ه  چن ین اس تدیل نم ود   ی مورد بررس ی ق رار داد. وی در پ ژوه  خ ود     حسابرس

مالی منجر ب ه اف زای  ریس ک دادخ واهی حس ابرس       یها صورتاشتباهات و بی نرمی در 

خود در تنش برای ب ه ح داقل رس اندن ای ن ریس ک       یها یدگیرسو حسابرس در  شود یم

. نتایه پ ژوه   شود یمحسابرسی  ۀاست و در نتیجه این مو وع موج  افزای  حق الزحم

پ ذیری   انطب اق  ک ه  نتایه پ ژوه  وی ح اکی از آن ب ود    .استمرایر با فر یه پژوه  وی 

 معن اداری دارد.  و مثب ت  ریت أث  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق ب ر   قاعد  بنفوردبا  مالی یها صورت

 قاع د  بنف ورد  م الی ب ا اس تفاده از     یه ا  صورتکیفیت با بررسی  (1372امیرام و همکاران )

 آنه ا دارد.  قاع د  بنف ورد  پذیری بایتری ب ا   مالی عاری از اشتباه، انطباق ها دادهنشان دادند، 

نشان دهنده وج ود اش تباه در    قاعد  بنفوردانحراف توزیع واقعی ارقام مالی از  عنوان کردند

 است.هنرمی در آن مالی و بی یها صورت

 در ۀ حسابرس  یالزحم   ح  ق م  ؤثرب  ه بررس  ی عوام  ل  (1372) 79کاس  ترو و همک  اران

پیچی دگی ص احبکار    یها عاملنشان داد  ها آنبرزیلی پرداختند. نتایه پژوه   یها شرکت

در پ ژوه    آنه ا دارد.  ۀ حسابرسیالزحم حقارتباب مثبت و معناداری با  ،صاحبکار  و انداز

ب زر  و کوچ  ک، حسابرس ان ارزی ابی متف  اوتی از     یه ا  ش  رکتخ ود عن وان کردن د در    

حسابرس ان ریس ک حسابرس ی را بیش تر      ،ب زر   یه ا  شرکتریسک حسابرسی دارند. در 

ب ه بررس ی    (1339فل دمن و همک اران )   .کنند یمبیشتری مطالبه  ۀالزحم حقزیابی کرده و را

دریافتن د ک ه ارائ ه     آنه ا پرداختن د.   حسابرس ی ۀ الزحم   ح ق مالی و  یها صورتارائه مجدد 

ارتب اب   ،ۀ حسابرسیالزحم حقمالی به دلیل افزای  ریسک حسابرسی با  یها صورتمجدد 

 مثبت و معناداری دارد.

را  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق ب ر  ص احبکار   یه ا  س ک یر، اثر (1332)همکاران نن و یکین

 س ک یرب ا   یحسابرس   خ دمات  ۀالزحم   حقه کدهد  ه پژوه  نشان میی. نتاکردند یبررس
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مثب  ت و  یا ( رابط  هیتج  ار کس  یو ر یاتی  عمل کس  ی، ریم  ال کس  یرش  امل ) ص  احبکار

   معناداری دارد.

دادخ واهی حسابرس ان ب ر     س ک یربررسی تأثیر عوامل به  (7092قدیم پور و دستگیر )

ش ده در ب ورس اوراق    ش رکت پذیرفت ه   733ه ای   داده آنهاپرداختند.  ۀ حسابرسیالزحم حق

 آنه ا پ ژوه   نت ایه  مورد بررسی قرار دادند.  7090تا  7099دوره زمانی را در  بهادار تهران

تهران س ه عام ل می زان اث ر بخش ی کنت رل داخل ی،         بهادارکه در بازار اوراق  بودبیانگر آن 

ت أثیر معن اداری دارن د.     ۀ حسابرسیالزحم حقیت، بر نسبت استقنل حسابرس و تمرکز مالک

ته ران، حسابرس ان    ب ورس تواند بی انگر ای ن مو  وع باش د ک ه در ب ازار        ای می چنین نتیجه

بیشتر ب ر   ۀ حسابرسیالزحم حقکنند و  دادخواهی توجه چندانی نمی سکیر ۀلئمسمستقل به 

ود.ش اس حجم عملیات رسیدگی تعدیل میاس

 یگ ذار  م ت یب ر ق  ینق د  یه ا انیو جر یاث ر اق نم تعه د    (7097حجازی و همکاران )

بین جریان وج ه   دادنشان  آنهاپژوه  نتایه ی را مورد بررسی قرار دادند. خدمات حسابرس

معنادار و مثبت وج ود دارد   ۀرابط ،درصد 99حسابرسی در سطح اقمینان  ۀنقد و حق الزحم

و بین اقنم تعهدی کل، اقنم تعه دی س رمایه در گ ردش و اق نم تعه دی غی ر س رمایه در        

معن ادار و منف ی وج ود     ۀرابط ،درصد 92حسابرسی در سطح اقمینان  ۀگردش با حق الزحم

 ۀابط  ر ه ا  دارای ی دارد. در میان متریرهای کنترلی تنها متریرهای نوع حسابرس، اه رم و ک ل   

 دارند. ۀ حسابرسیالزحم حقمعناداری با 

ه  ای حسابرس  ی را در ب  ین  هالزحم   ح  قعوام  ل م  ؤثر ب  ر  (7099تن  انی و نیکبخ  ت )

آزم ون   7096تا  7091های  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قی سالها شرکت

ه ای   ق روش تخم ین داده ی  از قر یهمبس تگ ل ی  ق، تحلی  ن تحقیدر ا یاند. روش آمار کرده

ق نش ان داد متریره ای حج م عملی ات )ان دازه(      ی  تحق یه ا  افت ه یتلفیقی )پانل( ب وده اس ت.   

ب ا   یداراشرکت، پیچیدگی عملیات ش رکت، ن وع موسس ه حسابرس ی و ت ورم ارتب اب معن        

ول مس ئ  ۀولی متریرهای ریسک حسابرسی و تحصینت و تجرب ،دارند ۀ حسابرسیالزحم حق
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( فاق د ارتب اب آم اری    ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق ی مالی با متریر وابس ته ) ها صورتکننده  تهیه

 بودند.
سازیفرضیه

در راس تای بهب ود کیفی ت خ دمات      ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق ب ر   م ؤثر شناخت عوام ل  

 برخ وردار اس ت.   یا ژهی  وحسابرسی از اهمی ت   ۀدر حرف حسابرسی و حفظ شهرت و اعتبار

ت ابعی   ،ۀ حسابرسیالزحم حقدر پژوه  خود عنوان کردند  (7991) 13نیآستسایمونیک و 

بل ی و   یها افتهی .است ریسک حسابرسیحسابرسی و  خدماتزمان صرف شده در انجام از 

که ارزیابی ریسک ب ر ماهی ت و زمانبن دی و محت وای      دهد یمنیز نشان  (1339) 17همکاران

 هالزحم حقو حسابرسان با ارزیابی ریسک بایی حسابرسی،  گذارد یم ریتأثرویه حسابرسی 

خ ود در ت نش ب رای ب ه      یها یدگیرسبایتری را مطالبه خواهند کرد؛ چراکه حسابرس در 

وع موج   اف زای    حداقل رس اندن ای ن ریس ک در س طح قاب ل قب ول ب وده و ای ن مو           

 قاع د  بنف ورد   در پ ژوه  خ ود ااه ار داش ت     (1372ی ن ) . شود یم ۀ حسابرسیالزحم حق

م الی از توزی ع م ورد انتر ار      یه ا  صورتکه انحراف توزیع ارقام  سازد یممبنایی را فراهم 

ک ه ای ن م ورد ب ا اف زای  ریس ک        ز وجود احتمال اشتباه و تقل  استنشان ا قاعد  بنفورد

ب ا توج ه ب ه م وارد ف وق       همراه اس ت.  ۀ حسابرسیالزحم حقو به تبع آن افزای  حسابرسی 

 صورت زیر مطرح کرد: هتوان ب پژوه  را می فر یۀ

ۀ الزحم   حقبر  قاعد  بنفوردمالی با  یها صورتارقام توزیع  انطباق: عدم تحقیق فر یۀ

 اثر مثبت و معناداری دارد. حسابرسی

مالی و بار دیگ ر ب رای ارق ام پای انی      یها صورتاین فر یه، یکبار برای ارقام ابتدایی 

 شود. بنابراین خواهیم داشت: مالی بررسی می یها صورت

ب ر   قاع د  بنف ورد  م الی ب ا    یه ا  ص ورت ارق ام ابت دایی   توزیع : عدم انطباق اول فر یۀ

 اثر مثبت و معناداری دارد. ۀ حسابرسیالزحم حق

ب ر   قاع د  بنف ورد  م الی ب ا    یه ا  ص ورت  پای انی  ارق ام توزی ع  انطباق دوم: عدم  فر یۀ

 اثر مثبت و معناداری دارد. ۀ حسابرسیالزحم حق
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پژوهشیشناسروش

از نر ر   ،یاج را از ن وع کم     ندیاز نرر فرا ،یپژوه ، از نرر هدف از نوع کاربرد نیا

 از نوع توص یفی اس ت  داده  یو از نرر روش گردآور نگر گذشته -یزمان انجام از نوع قول

اقتص اد س نجی انج ام ش ده اس ت.       یالگوه ا که با استفاده از روش رگرسیون چن دمتریره و  

پذیرفت ه ش ده در ب ورس اوراق     یه ا  ش رکت آماری مورد مطالعه در این پ ژوه  را  ۀجامع

انتخ ابی پ ژوه  نی ز     ۀو نمون   دن  ده یم  تش کیل   7096ت ا   7096 یها سالبهادار تهران قی 

 هستند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند: ییها شرکت

 ب ورس  در ش ده  پذیرفت ه  یه ا  شرکت فهرست در 7096 مالی سال پایان تا شرکت نام .1

 مان ده  ب اقی  فهرس ت  در 7096 مالی سال پایان تا و باشد شده درج تهران بهادار اوراق

 ؛باشد

 توقف یا و نشده حذف نداده، فعالیت یا مالی سال ترییر بررسی، مورد زمانی دوره قی .2

 .باشد نداشته فعالیت

 یآم ار  ۀعنوان نمون   شرکت به 737فوق تعداد  یها تیمحدودپ  از اعمال   ،یترت نیبه ا

 .گردیدپژوه  انتخا  

الگویپژوهش

زیر که برگرفت ه    رگرسیونی چندمتریر الگویپژوه ، از اول  فر یۀبه منرور آزمون 

 ، استفاده شده است:است (1372ین )از پژوه  

(7) 
                                     

                              

                                  
 ،FD_FSD؛ ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق لگ اریتم قبیع ی   ، LN_FEE :در رابط ه ف وق  که 

ان   دازه ش   رکت؛  ،LN_ASSETSی م   الی؛ ه   ا ص   ورتامتی   از توزی   ع ارق   ام ابت   دایی 

LEVERAGE،  اه  رم م  الی؛ROA،  ؛ ه  ا دارای  یب  ازدهLOSS ،ب  ودن ش  رکت؛  ده انی  ز

AUDSIZE،  ان  دازه حس  ابرس؛MB،  نس  بت ارزش ب  ازار ب  ه ارزش دفت  ری؛ وCOUNT، 

 است.ی مالی ها صورتتعداد ارقام 
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رگرسیونی چن دمتریره زی ر اس تفاده     یالگواز  نیز دوم پژوه  فر یۀبه منرور آزمون 

 شده است:

(1) 
                                     

                              

                                  
ی مالی اس ت و بقی ه   ها صورتامتیاز توزیع ارقام پایانی  ،LD_FSD :در رابطه فوقکه 

 ( هستند.7) الگویمتریرها نیز به شرح 
متغیرهایپژوهشیریگاندازه

متغیروابسته

گی ری   ( است که ب رای ان دازه  LN_FEE) ۀ حسابرسیالزحم حقپژوه ،  ۀوابستمتریر 

 (7096م رادی و محق ق )  و  (1371) 11فؤادنگروهو و ، (1372ین ) یها پژوه آن مطابق با 

 .استفاده شده است ۀ حسابرسیالزحم حقلگاریتم قبیعی  از
متغیرهایمستقل

، می زان انح راف   متری ر  ای ن  :(FD_FSDم الی )  یها صورتامتیاز توزیع ارقام ابتدایی 

ای ن   ۀجه ت محاس ب  . ده د  یم  نشان  قاعد  بنفوردمالی را با  یها صورتتوزیع ارقام ابتدایی 

و نس بت فراون ی   م الی   یه ا  ص ورت ارقام ابت دایی   یها یفراوانمتریر ابتدا یزم است نسبت 

قاع د   ارق ام مط ابق ب ا     م ورد انتر ار  فراوانی گردد. نسبت  محاسبه قاعد  بنفوردمورد انترار 

 (:7091اسدی و همکاران، قابل محاسبه است ) زیر یالگو از قریق (9،...،7،1،0) بنفورد

(0)  {     }     (  
 

  
) 

             
نس بت فراوان ی واقع ی     محاس به پ   از   .است جایگاه رقم اول اعداد d1در معادله بای 

، قاع د  بنف ورد  مالی و نسبت فراوانی م ورد انتر ار ارق ام قب ق      یها صورتابتدایی  یها رقم

–کولم وگروف  وشب ه ر  ه ا  ش رکت مالی  یها صورتابتدایی قبق رابطه زیر، توزیع ارقام 

 (:1372ین، ؛ 1372امیرام و همکاران، ) شود یمامتیازدهی  رنفاسمی
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(4) 
          |    

             |
                              

                               

                 
، می زان انح راف   ای ن متری ر  (: LD_FSDم الی )  یه ا  صورتامتیاز توزیع ارقام پایانی 

ای ن   ۀجه ت محاس ب  . ده د  یم  نش ان   قاعد  بنفوردمالی را با  یها صورتتوزیع ارقام پایانی 

ارق ام پای انی    یه ا  یفراوان  ف رق ک ه نس بت    این با  ،گردد یم استفاده (0) یالگونیز از متریر 

 یه ا  ص ورت توزیع ارقام پای انی  ( 4) یالگوو قبق  شود یممالی در نرر گرفته  یها صورت

 .شود یمامتیازدهی  رنفاسمی–کولموگروفبه روش  ها شرکتمالی 
متغیرهایکنترلی

ب ین   (1371) ف ؤاد نگروه و و  و  (1372ی ن )  ،(1377) زم ان و همک اران   یه ا  پژوه 

 را یافتند. یدارامعنارتباب  ۀ حسابرسیالزحم حقمتریرهای کنترلی زیر با 

 یه ا  دارای ی (، از لگ اریتم قبیع ی   LN_ASSETSش رکت )   گیری ان داز  برای اندازه

 ه ا  دارای ی ؛ بازده ها دارایی(، از نسبت کل بدهی به کل LEVERAGEشرکت؛ اهرم مالی )

(ROA    از نسبت سود خ الم ب ه ک ل ،) ب ودن ش رکت    ده انی  ز ؛ه ا  دارای ی(LOSS  اگ ر ،)

؛ ردی  گ یم  بوده عدد یک و در غیر ای ن ص ورت ع دد ص فر      ده انیز جاریشرکت در سال 

ع دد ی ک و   (، اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد AUDSIZEحسابرس )  انداز

(، از نس بت ارزش ب ازار   MBارزش بازار به دفتری ) گیرد؛ در غیر این صورت عدد صفر می

م الی   یه ا  صورتتعداد ارقام و  به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام

(COUNT تعداد اعداد موجود در ،)مالی استفاده شده است. یها صورت 

پژوهشیهاافتهی
آمارتوصیفی

ارائه ش ده   7 شمارهه در جدول نمون یها شرکتآمار توصیفی متریرهای پژوه  برای 

می انگین متری ر   میانگین به عنوان پرکاربردترین شاخم مرکزی، بسیار بااهمیت است.  است.

اس ت.   361/3مالی بر اساس ج دول آم ار توص یفی،     یها صورتامتیاز توزیع ارقام ابتدایی 
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ی ه ا  ص ورت ابت دایی  ارقام  رانحراف از توزیع بنفورد د میزان که استاین مقدار بیانگر آن 

ی نمون ه  ه ا  ش رکت میانگین نسبت بدهی ب رای   بسیار اندک است. ها شرکتاکثرمالی برای 

درص د   14درص د اس ت. ح دود     77ح دود   ه ا  دارای ی درصد و می انگین ب ازده    63حدود 

درص د   71ان د. همچن ین ح دود     ی نمونه توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شدهها شرکت

 اند. ده بوده ی نمونه زیانها شرکت
 .نتایجآمارتوصیفی1شمارهجدول

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نماد متریر

LN_FEE 213/6 ۀ حسابرسیالزحم حق  227/6  239/9  919/1  991/3  

امتی  از توزی  ع ارق  ام ابت  دایی    

 مالی یها صورت
FD_FSD361/3  326/3  070/3  333/3  321/3  

امتی   از توزی   ع ارق   ام پای   انی  

 مالی یها صورت
LD_FSD197/3  193/3  499/3  731/3  329/3  

LN_ASSETS422/70 اندازه شرکت  239/70  979/79  997/9  193/7  

LEVERAGE632/3 اهرم مالی  674/3  799/1  739/3  171/3  

ROA731/3 بازده دارایی  399/3  611/3  - 193/3  701/3  

LOSS714/3 یده زیان  3 7 3 003/3  

AUDSIZE102/3 اندازه حسابرس  3 7 3 414/3  

MB261/1 ارزش بازار به دفتری  790/1  917/49  - 411/774  201/2  

COUNT296/26 مالی یها صورتتعداد ارقام   21 10 02 239/2  

هارگرسیونونتایجآزمونفرضیهبررسیمفروضات

 ناهمس انی » ،«همخط ی » ،«خطادن توزیع اجزای نرمال بو»بررسی برای پژوه  این در

-ج ارک   آم ار »ز ا ترتی  به «خطا اجزای سریالی خودهمبستگی» و «خطا اجزای واریان 

 شده استفاده «واتسون دوربین آماره»و  «آزمون وایت» ، «(VIF)واریان  تورم عامل» ، «برا

 آزم ون  از تلفیقی یا ترکیبی صورت به الگو برآورد روش انتخا  منرور به همچنین .است

 گرفت ه  بهره هاسمن آزمون از تصادفی یا ثابت اثرات رویکرد انتخا  منرور به و مریل اف

 .است شده
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( 934/9اول با آم اره )  فر یۀترکیبی: نتایه آزمون اف لیمر برای  یها دادهنوع الگوی 

( 333/3( و سطح معن اداری ) 947/9)  دوم با آمار فر یۀ( و برای 333/3و سطح معناداری )

دارای ساختار تابلویی اس ت و آزم ون هاس من ب رای      فر یۀالگوی هر دو  که دهد یمنشان 

دوم ب  ا آم  اره  فر  یۀ ( و ب  رای 333/3( و س طح معن  اداری ) 29/743اول ب  ا آم  اره ) فر  یۀ 

الگ وی ه ر دو فر  یه در نهای ت     ک ه   ده د  یم  ( نشان 333/3اری )( و سطح معناد11/729)

 صورت اثرات ثابت است. هب

 (VIF) واری ان   ت ورم  عام ل  اریمع از مستقل متریرهای بین همخطی بررسی منرور به

ب رای تم ام متریره ای    VIF  آم اره  مق ادیر ( 1جدول ش ماره )  به توجه با .است شده استفاده

 مذکور وجود ندارد. یرهایمتر، از این رو هم خطی بین است 73تو یحی پژوه  کمتر از 

 دهندهمتغیرهایتوضیحهمخطیبررسی.2شمارهجدول

 عامل تورم واریان  نماد تو یحیمتریرهای 

 FD_FSD7 مالی یها صورتامتیاز توزیع ارقام ابتدایی 

 LD_FSD7 مالی یها صورتامتیاز توزیع ارقام پایانی 

 LN_ASSETS36/7 اندازه شرکت

 LEVERAGE22/7 اهرم مالی

 ROA91/7 بازده دارایی

 LOSS16/7 یده زیان

 AUDSIZE31/7 اندازه حسابرس

 MB31/7 ارزش بازار به دفتری

 COUNT49/7 مالی یها صورتتعداد ارقام 

منرور آزمون بررسی ناهمسانی واریان  جمله خطا از آزم ون وای ت اس تفاده ش ده      به

دوم  فر  یۀ ( و ب رای  790/3( و سطح معن اداری ) 799/7اول با آماره ) فر یۀاست که برای 

دارای  فر  یۀ الگ وی ه ر دو    که دهد یم( نشان 397/3( و سطح معناداری )019/7)  با آمار

 .دنیستنمشکل ناهمسانی جمله خطا 
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ب را اس تفاده   -خطا نی ز از آزم ون ج ارک   به منرور تشخیم نرمال بودن توزیع اجزای 

 32/3برا، برای الگوهای پ ژوه  کمت ر از   -احتمال آماره جارک ۀجینتگردید. از آنجا که 

 ب ه  نمونه که زمانی .شود یماست، لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای خطا رد 

 و اهمی ت  یب   معم ول  ق ور  ب ه  ب ودن  نرم ال  ف رض  از انح راف  باش د،  ب زر   کافی  انداز

 دریاف ت  توان می مرکزی حد ۀقضی به توجه با مذکور، شرایط در .است ناچیز آن پیامدهای

 نرم ال  توزی ع  از مج انبی  ق ور  ب ه  آزم ون  های آماره نباشند، نرمال ها باقیمانده اگر حتی که

 مطال    ای ن  ب ه  توج ه  ب ا  .برخوردارن د  ک ارآیی  از و هس تند  تورش بدون کنند، یم پیروی

 (.7092رازقی و امیرحسینی، ) گرفت نادیده را خطا جمله بودن نرمال فرض توان می
اولفرضیۀ.نتایجآزمون3جدولشماره

 سطح معناداری tآماره   ری  نماد متریر

 FD_FSD740/3 429/3 646/3 ی مالیها صورتامتیاز توزیع ارقام پایانی 

 LN_ASSETS949/3 920/16 333/3 اندازه شرکت

 LEVERAGE779/3 949/3 092/3 اهرم مالی

 ROA314/3- 021/3- 114/3 بازده دارایی

 LOSS161/3 671/0 333/3 دهی زیان

 AUDSIZE711/3 171/1 316/3 اندازه حسابرس

 MB334/3 263/7 779/3 ارزش بازار به دفتری

 COUNT339/3 902/7 320/3 ی مالیها صورتتعداد ارقام 

 c 222/2- 069/77- 333/3 مقدار ثابت

 F  :72/16 آمار  12/3 ری  تعیین تعدیل شده:  

 F :333/3سطح معناداری  24/7دوربین واتسون:  

آم ده اس ت.    0، در ج دول ش ماره   7 یالگ و نتایه آزمون فر  یه اول. نت ایه ب رآورد    

قاع د   م الی ب ا    یه ا  ص ورت که عدم انطباق توزی ع ارق ام ابت دایی     دکر یماول بیان  ۀفر ی

 یالگ و اثر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایه ارائه شده  ۀ حسابرسیالزحم حقبر  بنفورد

امتی از توزی ع ارق ام ابت دایی     مربوب ب ه متری ر    t  سطح معناداری آمار ،0 شمارهدر جدول  7

مثبت است. از  740/3برابر و معنادار نیست و  ری  آن نیز  32/3مالی بیشتر از  یها صورت
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 ریت أث م الی دارای   یه ا  ص ورت امتیاز توزیع ارق ام ابت دایی    که نتیجه گرفت توان یم این رو

است. به بیان دیگر، افزای  عدم انطب اق توزی ع    ۀ حسابرسیالزحم حقمثبت و غیرمعنادار بر 

 ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق موج   اف زای     قاع د  بنف ورد  ی م الی ب ا   ها صورتارقام ابتدایی 

، 0همچنین، با توجه به نت ایه ج دول ش ماره     .شود یماول پژوه  رد  ۀ. لذا، فر یشود ینم

ارتباب مثبت  ،ۀ حسابرسیالزحم حقبا  ده انیزبین متریرهای کنترلی اندازه شرکت و شرکت 

اما برای متریرهای اهرم مالی، بازده دارایی، اندازه حسابرس، ارزش  ؛و معناداری وجود دارد

 مالی ارتباب معناداری وجود ندارد. یها صورتبازار به دفتری و تعداد ارقام 
دومفرضیۀ.نتایجآزمون4جدولشماره

 سطح معناداری tآماره   ری  نماد متریر

 LD_FSD021/3- 191/7- 792/3 ی مالیها صورتامتیاز توزیع ارقام پایانی 

 LN_ASSETS941/3 911/16 333/3 اندازه شرکت

 LEVERAGE710/3 999/3 014/3 اهرم مالی

 ROA311/3- 061/3- 170/3 بازده دارایی

 LOSS164/3 269/0 333/3 دهی زیان

 AUDSIZE713/3 799/1 319/3 اندازه حسابرس

 MB334/3 217/7 776/3 ارزش بازار به دفتری

 COUNT339/3 946/7 327/3 ی مالیها صورتتعداد ارقام 

 c 222/2- 903/73- 333/3 مقدار ثابت

 F  :17/16 آمار  12/3 ری  تعیین تعدیل شده:  

 F :333/3سطح معناداری  24/7دوربین واتسون:  

آم ده اس ت.    4، در ج دول ش ماره   1 یالگ و دوم. نت ایه ب رآورد    ۀنتایه آزمون فر ی

 قاعد  بنفوردمالی با  یها صورتکه عدم انطباق توزیع ارقام پایانی  نمود یمدوم بیان  ۀفر ی

در  1 یالگ و اثر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایه ارائ ه ش ده    ۀ حسابرسیالزحم حقبر 

امتی  از توزی  ع ارق  ام پای  انی  مرب  وب ب  ه متری  ر  t  س  طح معن  اداری آم  ار ،4 ش  مارهج  دول 

منفی اس ت.   -021/3و معنادار نیست و  ری  آن نیز برابر  32/3مالی بیشتر از  یها صورت

منفی  ریتأثمالی دارای  یها صورتنتیجه گرفت امتیاز توزیع ارقام پایانی  توان یماز این رو، 
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دیگر، با افزای  عدم انطباق توزیع ارقام است. به بیان  ۀ حسابرسیالزحم حقو غیرمعنادار بر 

. لذا، شود ینم ۀ حسابرسیالزحم حقموج  افزای   قاعد  بنفوردی مالی با ها صورتپایانی 

، ب ین  4همچن ین، ب ا توج ه ب ه نت ایه ج دول ش ماره         .ش ود  یم  فر یه دوم پ ژوه  نی ز رد   

ۀ الزحم   ح ق و ان دازه حس ابرس ب ا    ب ودن ش رکت    ده انیزمتریرهای کنترلی اندازه شرکت، 

ارتباب مثبت و معناداری وجود دارد، اما برای متریرهای اهرم مالی، بازده دارایی،  حسابرسی

 مالی ارتباب معناداری وجود ندارد. یها صورتارزش بازار به دفتری و تعداد ارقام 

 0 ش ماره برای هر دو الگوی رگرسیونی ارائه شده در ج داول   F  سطح معناداری آمار

است، در نتیجه الگوهای رگرسیونی معنادار بوده و بین متریرهای مس تقل   32/3کمتر از  4و 

ک ه   ده د  یم  دورب ین واتس ون نش ان     آمار و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. همچنین، 

رفت اری مس تقل از    همبستگی معناداری با ه م نداش ته،   اجزای خطا در الگوهای رگرسیونی،

درصد است. ای ن ب دان    12حدود  الگوهم دارند. مقدار  ری  تعیین تعدیل شده در هر دو 

درصد از ترییرات متری ر وابس ته توس ط متریره ای مس تقل و کنترل ی        12معناست که حدود 

 شود. تو یح داده می

گیریوپیشنهادنتیجه

 مالی برای حسابرس ان و پژوهش گران   یها دادهجهت اعتبارسنجی  یابزار قاعد  بنفورد

؛ انج ام ش ده اس ت    قاع د  بنف ورد   ۀزی ادی در زمین    یه ا  پ ژوه  اخیر،  ۀ. در چند دهاست

بررس ی   قاع د  بنف ورد  را ب ا اس تفاده از    م الی  یه ا  ص ورت ارق ام   ها پژوه بسیاری از این 

بدر و ؛ 1374شت و کانتلورو، ؛ 1374گیر و درچسلر، ؛ 1339اوزاری و اوکاک، ) اند نموده

م الی نش ان    یها صورتدر ارقام  قاعد  بنفوردانحراف از توزیع مورد انترار  (.1371صاح، 

که این مو وع موج     خطر تقل  نیز هستاحتمال و افزای   ها ینرم یب احتمال وجود از

ب ا توج ه ب ه ت نش حسابرس ان       از ای ن رو، (. 1372ین، ) شود یمافزای  ریسک حسابرسی 

اف زای    ۀ حسابرس ی الزحم حق ،و آزمون محتوای مورد نیاز حسابرسی برای کاه  ریسک

  .ابدی یم
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ۀ الزحم   ح ق ب ر   قاع د  بنف ورد  مالی ب ا   یها صورتپذیری ارقام  در این مقاله اثر تطبیق

ها ب ود ک ه آی ا اف زای       هدف پاسخگویی به این سؤالمورد آزمون قرار گرفت. حسابرسی

موج   اف زای     قاعد  بنف ورد مالی با  یها صورتابتدایی و پایانی ارقام توزیع عدم انطباق 

از  یا نمون ه ه ای ف وق    به این منرور جهت آزم ون فر  یه   ؟گردد یم ۀ حسابرسیالزحم حق

م ورد   7096ت ا   7096پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  یها شرکت

امی رام و  ، (1372) ی ن  یه ا  افت ه یب ا   تقاب ل حاصل از آزم ون، در   ۀنتیج بررسی قرار گرفت.

ل ی  از دی یک ی در این خصو  .است (1379چاکرابارتی و همکاران )و  (1372همکاران )

 یم ال  یه ا  ص ورت موجود در  یها ن تعداد دادهییحجم پال یممکن است به دل یجین نتایچن

ه ک  ، باش د؛ چ را   یم ال  یها صورت یانیو پا ییع ارقام ابتدایاز توزیدر محاسبه امت ها شرکت

را در ارائ ه   یه ن امطلوب ین اس ت نت ا  ک  و مم ب رد  میها رنه  ن دادهییاز حجم پا قاعد  بنفورد

 ت وان  یم  ارائ ه ده د. همچن ین     یم ال  یه ا  صورت یانیو پا ییع ارقام ابتدایبه توز یازدهیامت

ری زی   ی باهمی ت در برنام ه  ه ا  تحری ف برآورد دقیق ی از  حسابرسان  که احتمایً کرداشاره 

ب ا   خدمات حسابرسی خود لحاظ کنن د. گذاری  تا آن را در قیمت اند حسابرسی خود نداشته

در ارتباب با احتمال وجود اشتباهات در زمان انحراف توزی ع   ،مبانی نرری پژوه به توجه 

و به تبع آن افزای  ریسک حسابرس ی، پیش نهاد ب ر     قاعد  بنفوردمالی از  یها صورتارقام 

، ب ه  قاع د  بنف ورد  تحلیل ی همچ ون    یه ا  کیتکنحسابرسان با تکیه بر فنون و که این است 

م الی برردازن د ت ا ب رآورد      یه ا  ص ورت موج ود در   یه ا  ینرمو بی  ها یناهنجارشناسایی 

 دائمی تنش در حسابرسان مستقل بایدخود داشته باشند.  ۀ حسابرسیالزحم حقاز  یتر قیدق

 همچنین و آن دلیل پایین بودن به تقل  کشف نکردن. باشند تقل  و کشف برای شناسایی

 نیست. تقل  نبود معنی به تقل  نکردن گزارش

احتم  ال وج  ود   ۀجه  ت محاس  ب  یمتع  دد یه  ا روشق  ات از یدر تحق ییاز آنج  ا

 ازن محقق ا  ش ود  یم  پیش نهاد   ،ش ود  یم  استفاده  یحسابرس کسیری با اهمیت و ها تحریف

م الی و می زان تع دینت     یه ا  ص ورت مج دد   ۀهمچون اقنم تعه دی، ارائ    ها شاخمر یسا
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را  ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق و اثر آن بر  استفاده کنند یحسابرس کسیسنج  ر یبراسنواتی 

 .بررسی نمایند

م الی   یه ا  ص ورت به تعداد ارقام موجود در  توان یماصلی پژوه   یها تیمحدوداز 

واقع ی ب ا قاع د      یه ا  دادهاشاره داشت؛ یزمۀ سنج  و بررسی مطابقت فراوانی  ها شرکت

رقمی را در اختیار داشت. از آنج ایی   4های حداقل  بنفورد آن است که حجم باییی از داده

، ای ن روش زم انی نت ایه مطل وبی     ب رد  میرنه  ها دادهاز میزان حجم پایین  قاعد  بنفوردکه 

 به سمت بای میل کند. ها دادهکه این میزان از حجم  دهد یمارائه 

هاادداشتی
1. Gist     2. Yin 

3. Bedard and Graham   4. Alali and Romero 

5. Amiram    6. Aris et al 

7. Dutta     8. Houston 

9. Heninger    10. Kinney 

11. Feldmann    12. Elliott 

13. Nikkinen and Sahlstrom  14. Ozarı and Ocak 

15. Shette and Kuntluru   16. Bader and saleh 

17. Zhang    18. Wu 

19. Castro    20. Simunic and Stein 

21. Blay     22. Nugroho and Fuad 

منابع
 یه ا  داده لی  فن ون تحل  (.7091. )ب ه یق ،یخ ان یعل محمد ؛نینماور، حس ییر ا ؛دهیحم ،یعشر یاثن ؛نیغنمحس ،یاسد

 .رانیا یانتشارات انجمن حسابرسان داخل ،. تهرانیابی بزهدر  یمال

دان    . نینخس ت  یحسابرس   ۀالزحم   حقبر  نیگزیحسابرس جا یجستجو برا  اثر دور ی(. بررس7091. )دیسع ،بذرافشان

 .717-794(، 7)9 ،یحسابدار

ه الزحم   ح ق (. بررس ی چس بندگی   7096رمضانعلی. ) ،رویایی ؛حمیدر ا ،وکیلی فرد ؛هاشم ،نیکومرام ،فاقمه ،تلخابی

 .761-137(، 0)9، دان  حسابداری .مالیاتی بر آنحسابرسی و تاثیر ریسک 

م الی از   یه ا  صورت ۀ حسابرسیالزحم حقای عوامل مؤثر بر  بررسی مقایسه(. 7091علوی، سیدمحمد. ) ؛تنانی، محسن

 .69-99(، 27)70، یحسابرس دان . منرر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

نق دی ب ر قیم ت گ ذاری      یه ا  انی  جر. اثر اقنم تعهدی و (7097)قال .  ،قیطاسی ؛اله روح ،قیطاسی ؛ر وان، حجازی

 .11-61(، 70)4، تحقیقات حسابداری و حسابرسی .خدمات حسابرسی
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(. بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وج ه نق د و ارزی ابی عملک رد ارزش     7092زهرا. ) ،امیرحسینی ؛سیده غزاله ،رازقی

 .709-710(، 7)4، مالیراهبرد مدیریت  .افزوده اقتصادی

. ۀ حسابرسیالزحم حقکار بر  و صاح  یحسابرس ۀموسس یها یژگیو ریتأث(. 7096ر ا. ) ی،زارع ؛نیحسدیس ی،سجاد

 .93-61(، 0)74، یو حسابرس یحسابدار یها یبررس

 .حسابرسیۀ الزحم حقدادخواهی حسابرسان بر  سکیر(. بررسی تأثیر عوامل 7092محسن. ) ،دستگیر ؛جواد ،پور قدیم

 .24-01(، 4)9، حسابداری مالی یها پژوه 

: ب ا تأکی د ب ر نق   حاکمی ت      ۀ حسابرس ی الزحم   ح ق (. رقابت ب ازار محص ول و   7096محقق، فاقمه. ) ؛مرادی، محمد

 .  00-21، 1، های تجربی حسابداری پژوه شرکتی. 

ب ر   ه ا  دارای ی (. بررس ی ت اثیر تجدی د ارزی ابی     7096ناهید. ) ،اسدی دوبانی ؛مسلم ،سعیدی گراغانی ؛فردین ،منصوری

 .729-747(، 4)9، دان  حسابداری .ه حسابرسیالزحم حق
. یم ال  یه ا  ص ورت  یحسابرس   هالزحم   ح ق  ب ر  م ؤثر  عوام ل  (. آزم ون 7099تن انی، محس ن. )   ؛نیکبخت، محمدر ا

 .777-701 (،1)1 ،یمال یحسابدار یها پژوش
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