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Abstract:
The trust and assurance of benefactors, shareholders and investors can be achieved through 

meeting their expectations and filling the audit expectations gap, as an important tool for 
keeping the trust of shareholders, And the auditor's independence is considered as a basis in 
accounting profession, because it is assumed to be the basis of the public trust. This research 
examines the effect of audit expectations gap on the shareholder's amount of trust by the role 
of financial reporting council modifiers in tax service organization and the Iranian society of 
formal accountants. This research is based on practical purpose, the type of data is quantitative, 
and it uses the survey correlation field in descriptive performance. The statistical society in 
this research are auditors of tax organization and the auditors of formal society of accountants, 
379 people were examined as a sample. This research used the structural equation modeling 
methods by using the PIS software. Results of the study show that the auditor's perceived 
independence and the improved auditor communication level has a meaningful relation on 
the shareholder's trust and reducing the auditor's expectations. Also, the moderating role of 
financial reporting council has a meaningful and positive relation between the audit expection 
gap and the trust amount of shareholders and auditor's perceived independence and improved 
auditor communication level. The results show that there is a meaningful and possitive relation 
between the audit expectations gap and the trust amount of shareholders.
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چکیده 
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فاصله انتظارات حسابرسی، استقالل ادراک شده حسابرس و سطح ارتباطات حسابرس بر 
میزان اعتماد سهامداران با نقش تعدیل کنندگی شورای گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی 
ایران می پردازد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی 
می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 379 نفر از حسابرسان سازمان مالیاتی و حسابرسان جامعه حسابداران رسمی 
است. در این پژوهش، از روش های مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار PlS استفاده گردید. نتایج فرضیه نخست 
نشان داد که مسئولیت حسابرس در کشف تقلب، معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس، حسابرسان ارائه دهنده خدمات 
غیر حسابرسی، انتظار برای اطمینان بخشی از گزارشگری و انتظار برای سایر خدمات اطمینان دهی تاثیر معناداری بر فاصله 
انتظارات حسابرسی دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی، چرخش حسابرس 
و ارتباط موثر با کمیته حسابرسی فعال، تاثیر معناداری بر استقالل ادراک شده حسابرس دارد. نتایج فرضیه سوم نشان 
داد که سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس تاثیرمعناداری بر توسعه گزارش حسابرسی و اطمینان از آموزش حسابرسی 
دارد. همچنین سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس بر فاصله انتظارات حسابرسی تاثیرمعناداری دارد. نتایج فرضیه چهارم 
نشان داد که فاصله انتظارات حسابرسی تأثیر معنادار و منفی بر اعتماد سهامداران دارد. همچنین، استقالل ادراک شده 
حسابرس تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد سهامداران دارد. همچنین سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس تأثیر معنادار و 
مثبتی بر اعتماد سهامداران دارد. نتایج فرضیه پنجم نیز نشان داد که نقش تعدیلگر شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه 
بین استقالل ادراک شده حسابرسان و فاصله انتظارات حسابرسی تاثیر معناداری ندارد. نقش تعدیلگر شورای گزارشگری 
مالی فعال بر رابطه بین سطح بهبود یافته حسابرسان و فاصله انتظار حسابرسی تاثیر معناداری ندارد. نقش تعدیلگر شورای 
گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین استقالل ادراک شده حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری دارد. نقش تعدیلگر 

شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین بهبود سطح ارتباطات حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری ندارد.

واژههایکلیدی: فاصله انتظارات حسابرسی؛ استقالل ادراک شده حسابرس؛ سطح ارتباطات حسابرس اعتماد 
سهامداران؛ شورای گزارشگری مالی
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1-مقدمه
 حرفه حسابرسی از طریق افزایش و تقویت اعتماد و اطمینان نسبت به گزارشگری مالی، عملکرد 
اقتصادی کلیدی در راستای خدمت به منافع عمومی انجام می دهد )آکثر و ژو1، 2020(.  بر همین 
اساس، با سقوط غول هایی مانند »انرون2« و »ورلدکام3« ، از زمان تصویب »قانون ساربنز-آکسلی4« 
در سال 2002 ، تغییرات بی شماری در پیشبرد مسیر حرفه حسابرسی قانونی با هدف بازگرداندن 
اعتماد به حسابرســی صورت های مالی آغاز شــده است )هاویســون5، 2013 و بیکر و همکاران6،  
2014(. با این حال، برای چندین دهه، حرفه حسابرســی به دلیل عدم رســیدگی حسابرســان به 
انتظارات جامعه، با دادخواســت ها و اتهامات زیادی روبرو شــده است و یک »فاصله و مغایرت مورد 
انتظار در حسابرسی« با عنوان »فاصله انتظارات حسابرسی7« در آن ایجاد شده است که به نوبه خود، 
اعتماد به عملکرد حسابرســی را تضعیف کرده و با نقصان مواجه ســاخته است )پورتر و همکاران8، 
2012(. شکاف انتظارات حسابرسی در طول دهه گذشته به یک موضوع هیجان انگیز در حرفه های 
مالی و حسابداری در کشورهای مختلف تبدیل شده است )دوی و همکاران9، 2021(. حتی در آغاز 
سال 2018 ، به دلیل فروپاشی شرکت ساختمانی کارلیون در انگلیس، یک »فاصله و مغایرت مورد 
انتظار در حسابرســی« از یک زاویه جدید تشخیص داده شده است و استفاده کنندگان گزارش های 
حسابرسی به شدت نگران این مساله هســتند )استفان10، 2018(. فاصله انتظارات حسابرسی یک 
نگرانی عمده و بسیار مهم در حرفه حسابرسی بشمار می آید و هرچه نقض انتظارات، بیشتر و بزرگتر 
باشد، اعتبار، قدرت و احترام شرکت با عملکرد ضعیف حسابرسان پایین تر خواهد آمد )استیونسون11، 
2019(. وجود فاصله انتظارات حسابرسی به اعتبار حرفه حسابرسی آسیب رسانده و اعتماد کاربران 
به نقش حسابرســان را کاهش داده اســت. فاصله انتظارات حسابرسی، تفاوت در انتظارات و ادراک 
بین کاربران و حسابرسان و همچنین تفاوت در انتظارات و ادراک مردم، جامعه یا استفاده کنندگان 
از صورت های مالی می باشــد )هیویی و هایویی12، 2022(. »مشتریان شرکت ها، انتظارات صریح و 
خاصی از متخصصان در خدمات مردم نهاد مانند حســابداران، وکال و پزشــکان دارند و آن ها میزان 
خدمات دهی را بر مبنای عملکرد نقش ارائه دهنده خدمات ارزیابی می نمایند و انطباق با انتظارات 
آن ها، مبنای بســیار مهم ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات ارائه شده قلمداد می شود )آکثر و ژو، 
2020(. بر مبنای یک گزارش تحقیقاتی از »شــورای گزارشگری مالی« در سال )2016(، اطمینان 
ســهامداران به حسابرسی با سطح فاصله انتظارات حسابرســی ارتباط نزدیکی دارد و هنگامی که 
اعتقاد بر این باشــد که حسابرسان، مستقل از شرکت های مشتری عمل می کنند، دارای صالحیت 
و شایستگی الزم و موقعیت مطلوب به منظور حسابرسی در سطح باال هستند که از طریق ترکیبی 
از اصول و قواعد مرتبط انگیخته می شــوند و در یک بــازار آزاد و منصفانه فعالیت می کنند. در این 
میان مسئولیت های شورای گزارشگری مالی عبارتند از: ایجاد الزامات و شروط گزارشگری مالی برای 
کلیه نهاد های کسب و کار در کشور. شامل تعهد به حمایت از حسابداری و حسابرسی ارائه مجوز به 
حسابرسان؛ اعتبارسنجی حسابرسان و تأیید مؤسسات حسابرسی؛ مشاهده و ارزیابی گزارشگری مالی 
شــرکت ها و اعمال هرگونه مجازات برای نقض قواعد و اصول و همچنین تحمیل رضایت با ضوابط 
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حسابداری و حسابرسی و الزامات اخالقی مربوطه )فدراسیون بین المللی حسابداران، 2017(. از این 
رو و به منظور جلب اعتماد مجدد جامعه در خصوص عملکرد های حسابرســی و کاهش دادخواست 
و اتهامات حسابرسان، فاصله انتظارات حسابرسی باید از بین برود )علی و همکاران13، 2009(. مسأله 
استقالل حسابرسان یکی از مباحث کانونی در خصوص فاصله انتظارات حسابرسی به شمار می آید. 
بر این اساس، به هر میزان که استقالل حسابرسان بیشتر باشد، فاصله انتظارات حسابرسی نیز کمتر 
و اعتماد به کار حسابرســان بیشتر خواهد شــد )صالحی و آذری14، 2009(. استقالل حسابرس به 
عنوان سنگ بنایی در حرفه حسابرسی تلقی می شود زیرا فرض بر این است که پایه اعتماد عمومی 
می باشــد )بازرمن و مور15، 2011 ؛ جمال و ســاندر16، 2011(. استقالل حسابرس دو بعد مشخص 
دارد: 1( »اســتقالل حســابرس در واقعیت17« که یک نگرش ذهنی بدون سوگیری خاص از طرف 
حسابرس است و 2( »استقالل حسابرس در ظاهر18«، که درک یک ناظر منطقی است که بر مبنای 
آن حسابرس هیچ ارتباطی با مشتری حسابرسی ندارد که نشان دهنده تضاد منافع می باشد؛ با این 
حال ، استقالل، مولفه و شاخصی است که در واقعیت قابل مشاهده نیست )بیتی و دیگران،19 1999(.  
از فاصله انتظاراتی، اغلب به مثابه فاصله ارتباطی بین حسابرســان و مشــتریان یاد می شــود و 
اســتفاده کنندگان در درک معنای مورد نظر گزارش حسابرســی با مشکل روبرو هستند )موک و 
همکاران20، 2012(. تنظیم کنندگان استاندارد و حرفه حسابرسی در خصوص کاهش هرگونه فاصله 
ارتباطی با مشــتریان دقت نظری بیشتری دارند، زیرا چنین فاصله ای می تواند اعتماد و اطمینان 
در گزارش حسابرســی را از بین ببرد و باعث ایجاد دعاوی غیر ضروری شود )گولد و همکاران21، 
2012(. اگرچه »تئوری نمایندگی22«، بر تداوم قانونی حسابرســی به عنوان مســاله ای مهم برای 
محافظت از ســهامداران تاکید دارد، اما هدف حسابرســی ها با توجه به »تئوری ذی نفعان23« باید 
با واقعیت در دنیای چند وجهی مطابقت داشــته باشــد، به این معنی که ســازمان ها سهامداران 
دیگــری نیز دارند )آکثــر و ژو، 2020(. در مورد وجود فاصله انتظارات حسابرســی و پیامدهای 
چنین فاصله ای در فضای کســب و کار معاصر با توجه به نظرات سهامداران، یک فاصله تحقیقاتی 
قابل توجهی وجود دارد. با این حال، با توجه به موضوعات چندگانه، این مطالعه ســه ســوال مهم 
تحقیقاتی را معرفی می کند، از جمله اینکه چه عواملی در شکل گیری فاصله انتظارات حسابرسی 
نقش دارند ؟ آیا فاصله انتظارات حسابرســی تاثیری بر اعتماد سهامداران دارد ؟ و چگونه می توان 

فاصله انتظارات حسابرسی را به منظور افزایش اعتماد سهامدار در حسابرسی ها کاهش داد؟

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
بررسیفاصلهانتظاراتحسابرسی

تعریف مفهوم شکاف انتظار حسابرسی توسط پورتر )1993( عمدتاً به عنوان یک شکاف منطقی 
از تفاوت بین آنچیزی اســت که مردم معتقدند حسابرســان برای رسیدن به آن تالش می کنند و 
آنچیزی که عماًل می توانند به دست آورند، توصیف شده است. شکاف عملکرد شکاف بین استاندارد 
مورد انتظار برای عملکرد وظایف موجود حسابرســان و عملکرد حسابرســان است، همانطور که 
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توســط افراد درک می شود، و همچنین شکاف استاندارد تفاوت بین آنچه از حسابرسان و وظایف 
موجود حسابرســان انتظار می رود همانطور که توسط قانون و استاندارد های حرفه ای تعریف شده 
اســت. با این حال، در این پژوهش، تصویر واضح تری از اصطالح شکاف انتظارات حسابرسی از دو 
الگوی مشخص ارائه شــده است: شکاف غیرمعقول و شکاف معقول. شکاف معقول به یک شکاف 

عملکردی معقول و همچنین یک شکاف استاندارد معقول تقسیم شده است.
شکافغیرمعقول

شکاف بین آنچیزی است که جامعه در ذهن خود بدان باور دارد و اینکه حسابرسان چه چیزی 
را می توانند بدســت آورند و چه عملی را می توانند محقق سازند. همچنین می تواند به عنوان عدم 

درک عموم مردم از هدف و دامنه حسابرسی و ایجاد انتظارات غیرمعقول شناخته شود. 
شکافمعقول

شــکاف عملکردی معقول: آنچیزی اســت که جامعه به طور معقول می تواند از حسابرسان در 
مورد ســطح واقعی عملکرد حسابرسان و استاندارد عملکرد توصیف شده در آیین نامه فعلی انتظار 

داشته باشد. 
شــکاف استاندارد معقول: آنچیزی اســت که در صورت اصالح در قانون فعلی براساس تقاضای 
عادالنه شــرکت کنندگان و مقرون به صرفــه بودن انجام آن، جامعه می توانــد به طور معقول از 
حسابرســان انتظار داشته باشــد )آکثر و ژو، 2020(. از آنجا که حسابرسی ابزاری قدرتمند برای 
تقویت اعتماد ســهامداران با نتایج عملیات بازرگانی است، بسیاری از انتظارات تحت تأثیر نقشی 
هســتند که حسابرســان خارجی در حال انجام آن هســتند )آکثر و ژو، 2018(. از سوی دیگر، 
انتظارات کاربران در مورد نقش حســابرس در کشف تقلب بسیار زیاد است و محققان بی شماری 
فاصله انتظارات حسابرســی را در زمینه های مسئولیت حسابرس برای کشف تقلب آشکار کرده اند 
) لین و چن24، 2004 ؛ دیکســون و همکاران25، 2006 ؛ اســتیربو26، 2010 ؛ روحکه و اشمیت27، 
2014(. اگرچه طبق نظر »هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان دهی28« )2009(، 
روشن است که مسئولیت اصلی در مورد بازدارندگی و کشف تقلب، هم به عهده مدیریت و هم نهاد 
حاکم بر واحد تجاری اســت؛ حسابرس در مورد دستیابی به اطمینان منطقی از اینکه صورت های 
مالی، به طور کلی، از تحریف قابل توجهی عاری هســتند، پاسخگو است، اما هنوز انتظارات قابل 
توجهی در مورد موضوع وجود دارد. با این وجود، یک توجیه نادرســت و عملی از شکاف های مهم 
ارتباطی در گزارش حسابرسی وجود دارد، و تالش گسترده ای در کاهش این شکاف ها شده است 
)آســاری و رایت29، 2012(. عالوه بر این، فاصله انتظارات حسابرســی قابل توجهی نیز در قابلیت 
اطمینان و ســودمندی گزارش حسابرسی یافت شده اســت. کاربران در درک مفاهیم اساسی در 
گزارش حسابرسی مانند اطمینان منطقی، اهمیت و نمونه گیری مشکل دارند )گرای و همکاران30، 
2011(. در دیگــر ســو، اگرچه زنجیره ای از اصــول اخالقی مورد حمایت قرار گرفته اســت، اما 
انتقاد هایی وجود دارد که ترکیبی از خدمات حسابرســی و غیر حسابرســی را ناســازگار می داند 
)کینی و همکاران31، 2004؛ زمان و همکاران32. 2011(. صالحی و رســتمی )2009( ادعا کردند 
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که زمینه های ســقوط استقالل حسابرس، وابستگی مالی حسابرس به تنازعات در بازار حسابرسی 
مشــتری، ارائه خدمات غیر حسابرسی و زیرساخت های راهبری در بازار است. به دلیل توالی ارائه 
خدمات آمیخته، حسابرســان نقش متنوعی را در یک زمان مانند مشــاور مدیریت و همچنین به 
عنوان حسابرس آزاد برای سهامداران انجام می دهند )آکثر و ژو، 2020(. بحث و تجزیه و تحلیل 
مدیریت در خصوص گزارش ساالنه و در ارتباط با ارائه اطالعات در پیش بینی پیامد های اقتصادی 
اجتناب ناپذیر بسیار ارزشمند است. با این حال، استاندارد های جاری حسابرسی، حسابرس را ملزم 
نمی کند که اطالعات سایر قسمت های گزارش ساالنه را به عنوان بخشی از حسابرسی صورت های 
مالی، حسابرسی نماید )موک و همکاران، 2012(. احتماالً گزارشات پایداری شرکت هایی که مایل 
به افزایش قابلیت اطمینان خود هستند، افزایش یافته و سرمایه گذاران تمایل به دریافت اطالعات 
مربوط به مســئولیت های زیست محیطی و اجتماعی را از یک منبع شخص ثالث دارند، بنابراین، 

دالیل نگرانی در مورد اعتبار این نوع افشاگری بسیار زیاد است )کوهن و همکاران، 2011(. 

بررسیاستقاللادراکشدهحسابرس
ارائــه خدمات غیر حسابرســی تعارضات نقــش ایجاد می کند و عواقب زیانبــاری بر عینیت و 
توانایی انجام حسابرســی بدون پیش داوری دارد. به دلیــل پاداش های قابل توجه برای خدمات 
غیر حسابرســی، حسابرســان ممکن اســت به گونه ای عمل کنند که صرفاً منافع خود را محقق 
ســازند. چهار شــرکت بزرگ حسابرســی را می توان در ارائه خدمات غیر حسابرسی محدود کرد 
و از همین رو فراخوان بیشــتری برای ایجاد شــرکت های ارائه دهنده خدمات »حسابرســی« به 
صورت خاص وجود دارد. این فرآیند یک تالش جامع به منظور تقویت رقابت و از بین بردن تضاد 
منافع می باشــد )پیکارد و ماریج33، 2018(. یک دوره حسابرســی پنج ساله یا بیشتر بر استقالل 
حســابرس تأثیر می گذارد. ارتباط مداوم بین حســابرس و مشتری ممکن است حسابرس را وادار 
کند که به طور ناخودآگاه با نقص های عمده در بررسی حسابداری مالی مشتری مواجه شود و بر 
همین اساس دستکاری های سود عمده را پنهان نماید. نهاد های نظارتی و سیاست گذاران در حال 
بررسی مجدد در مورد تغییر اجباری حسابرس و گام های جدی در مورد روند کار هستند. کمیته 
حسابرسی عملکرد داوری را برای حل ناسازگاری بین حسابرس و مشتری ارائه می دهند. عملکرد 
حسابرسی ســه گانه، که شامل حسابرسان خارجی، حسابرســان داخلی و کمیته های حسابرسی 
می شود، برای حفظ مسئولیت پذیری شرکت ها ضروری است )آکثر و ژو، 2020(. همچنین، حفظ 
اســتقالل ادراک شده حســابرس به عنوان عاملی مهمی در کاهش شــکاف انتظارات حسابرسی 
تلقی می شــود زیرا بدون استقالل ادراک شده، گزارش حسابرسی چیزی بیش از تالش تبلیغاتی 
یک شــرکت محسوب نمی شــود )آکثر و ژو، 2020(. بازرمن و همکاران )1997( نتیجه گرفتند 
که »شکســت های حسابرسی محصول طبیعی رابطه حسابرسی و مشتری است« و محدود کردن 
حسابرسان در ارائه کار غیر حسابرسی و افزایش نظارت مستقل حسابرسی برای کاهش انتظارات 

مربوط به حسابرسی امری حیاتی است. 
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بررسیسطحارتباطاتبهبودیافتهحسابرس
به دلیل عدم ارتباط صحیح اطالعاتی با مشــتری، ممکن اســت شــکاف های انتظاراتی ایجاد 
شــود. تنظیم کنندگان اســتاندارد و حرفه حسابرســی عالقه فراوانی در کاهش شکاف ارتباطی 
دارند، زیرا یک شــکاف می تواند اعتماد و اطمینان در گزارش حسابرســی را از بین ببرد، منجر به 
تصمیم گیری های ضعیف شــود و منجر به دعاوی غیرضروری گــردد )پورتر و همکاران، 2012(. 
گزارش حسابرســی موجود صرفاً »بند های یک ســند قانونی« اســت و برای تشخیص ذینفعان 
در مورد امور دقیق شــرکت فی کافی نیســت )موک و همکاران، 2012(. مشارکت در امور مهم 
حسابرســی، افشای عنوان شریک کاری در گزارش حسابرســی و الزام به ارائه بخش نظر گزارش 
حسابرســی، در آغاز، برخی از تغییراتی است که برای گسترش گزارش حسابرسی اعمال می شود 
)هیئت حسابرســی بین المللی و هیأت اســتاندارد های تضمین، 2015(. آموزش نیز می تواند یک 
عملکرد ضروری در کاهش انتظارات مربوط به حسابرسی باشد. ذی نفعان خبره تر، احتمال کمتری 
در تأیید و اطمینان به حســابرس دارند که می توان بــا تقویت آگاهی های الزم در مورد صفات و 
محدودیت های حسابرسی، شکاف پیش بینی را کاهش داد. آموزش ممکن است یک تاکتیک مؤثر 
برای کاهش انتظارات حسابرسی و شکاف ارتباطی باشد )آکثر و ژو، 2020(. همچنین نتایج برخی 
از مطالعات قبلی حاکی از آن اســت که شــکاف ارتباطی بین حسابرســان و کاربران صورت های 
مالی وجود دارد. تنظیم کنندگان حرفه حسابرســی ســعی کردند اطمینان حاصل کنند که میان 
آنچیزی که حســابرس قصــد دارد از طریق آن ارتباط برقرار کند و آنچیزی که توســط کاربران 
به عنوان یک شــکاف ارتباطی احساس می شــود، اختالف جزیی و نه یک شکاف وجود دارد که 
همین امر نیز می تواند اعتماد به گزارش حسابرسی را از بین ببرد و دعاوی بیهوده ای را علیه این 
حرفه ایجاد کند. از این رو، ارتباط بهتر حسابرســان شکاف انتظارات حسابرسی را کاهش می دهد 
)آساری و رایت، 2012(. اگرچه تئوری نمایندگی اظهار می دارد که تداوم قانونی حسابرسی برای 
محافظت از ســهامداران است، اما الزم است هدف از حسابرســی را با توجه به نظریه سهامداران 
و همراه با واقعیت حل کند چرا که ســازمان ها ذینفعان دیگری دارند. رســوایی های شرکت های 
معاصر شــرکت ها و خسارات عزیم حسابرسی نشــان می دهد که بین آنچه که افراد از حسابرسان 
پیش بینی می کنند و آنچیزی که حسابرسان از خود تصور می کنند، تمایز فراوانی وجود دارد و از 
این تمایزات به عنوان شــکاف اعتماد بین حسابرسان و کاربران صورت های مالی حسابرسی شده 
یاد می شــود )هوگان و همکاران34، 2008(. برآوردن انتظارات جامعه و پر کردن شکاف انتظارات 
حسابرســی ممکن اســت به عنوان ابزاری مهم برای حفظ اعتماد به نفس سهامداران عمل کند. 
طبق یک گزارش تحقیقاتی از شــورای گزارشــگری مالی در انگلیس، شــورای گزارشگری مالی 
)2016( اطمینان هنگامی وجود دارد که حسابرسان به صورت مستقل از شرکت های مشتری کار 
می کنند. برای اینکه یک حسابرسی معتبر و قابل اعتماد باشد، باید توسط شخصی انجام شود که 
مستقل است و نمی تواند تحت تأثیر موقعیت و قدرت قرار گیرد. هرچه استقالل حسابرسی بیشتر 
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باشــد، چشم انداز بیشــتری از اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز وجود دارد. همچنین، 
گروه ذینفعان گســترده تر، به ویژه عموم مردم و رســانه ها، در درک هدف و وظایف حسابرســی 
کوتاهــی می کنند و بنابراین، برای بهبود درک عمومی از حسابرســی، طرفدار ارتباطات بهتر این 
حرفه هســتند. یک شــکاف ارتباطی بین کاربران از نظر ماهیت عملکرد حسابرســی و همچنین 
معنی گزارش حسابرســی وجود دارد و برای افزایش اطمینان در حسابرســی به یک انجمن برای 
ایجاد رابط بین حسابرســان، مدیریت و کاربران صورت های مالی نیاز اســت. یک شکاف ارتباطی 
بین حسابرســان و کاربران صورت های مالی در درک پیام منتقل شده توسط گزارش حسابرسی 
استاندارد وجود دارد، اگرچه اعتماد بیشتری در مورد سودمندی گزارش های حسابرسی به کاربران 
می دهد، بنابراین بهبود در مدل گزارشگری حسابرسی الزم است )آساری و رایت، 2012(. شورای 
گزارشــگری مالی می تواند به عنوان یک تنظیم کننده مســتقل در حرفه حسابرسی نقش مهمی 
داشته باشد. بنابراین، شــورای گزارشگری مالیمی تواند حافظ منافع عمومی باشد و نقش زیادی 
در اطمینان از شکاف انتظارات حسابرسی کمتر و افزایش اطمینان در حسابرسی داشته باشد. در 

ادامه به ارائه خالصه ای از پژوهش های انجام شده دراین حوزه می پردازیم.
گاچیرو )2020( پژوهشی با عنوان: تأثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر شکاف انتظار حسابرسی: 
شواهد شرکت های دولتی در کنیا انجام داد. هدف نویسندگان این بود که بررسی کنند آیا آموزش 
حسابرســی تاثیری در وجود شکاف انتظار حسابرسی دارد یا خیر. برای دستیابی به این هدف، آنها 
یک نظرســنجی از دانشــجویان انجام دادند، که به عنوان متغیری برای گروه های مختلف ذینفعان 
استفاده می شود. نتایج نشــان می دهد که آموزش حسابرسی در پوشش شکاف منطقی حسابرسی 
تأثیرگذار است. جیانگ و همکاران )2019( پژوهشی با عنوان: »رابطه بین خدمات مربوط به عملیات 
حسابرســی داخلی و عملکرد عملیاتی شــرکت«  انجام دادند. در این مقاله، به بررسی این موضوع 
پرداخته شــده اســت که آیا خدمات مربوط به عملیات ارائه شده توسط عملکرد حسابرسی داخلی 
مزایای اقتصادی برای شــرکت ها به همراه دارد. نتایج نشان داد که میزان مشارکت خدمات مربوط 
به عملیات در عملکرد حسابرسی داخلی رابطه معنادار مثبتی با عملکرد عملیاتی دارد. عالوه بر این، 
با تجزیه عملکرد حسابرسی داخلی به خدمات ارزیابی متداول )به عنوان مثال، حسابرسی عملیاتی( 
و خدمات تسهیل گری کسب و کار محور )به عنوان مثال، مشاوره استراتژی( رابطه معناداری دارد. 
کوراو وانگ )2019( پژوهشــی با عنوان: »تأثیر افشــای موارد اصلی حسابرســی و دقت استاندارد 
حســابداری بر شکاف انتظارات حسابرســی« انجام دادند. این مطالعه یک آزمایش را با استفاده از 
کاربران گزارش مالی غیر حرفه ای برای بررسی تأثیر افشای موارد اصلی حسابرسی در شکاف انتظار 
حسابرسی گزارش می کند. نتایج نشان می دهد که افشای موارد اصلی حسابرسی به خودی خود در 
گزارش حسابرســی بر شکاف انتظار حسابرسی تأثیری ندارد. سوله و همکاران )2019( پژوهشی با 
عنوان: »ادراک کاربران درباره مسئولیت حسابرسان در زمینه جلوگیری از تقلب، کشف و انتظارات 
حسابرسی در نیجریه« انجام دادند. این مطالعه از یک طرح تحقیق پیمایشی استفاده می کند که در 
آن 200 نسخه از پرسشنامه ها به دانشگاهیان، حسابداران، سرمایه گذاران، سهامداران و بانکداران در 
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ایالت های کانو و جیگاوا نیجریه ارائه شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که فاصله انتظارات 
حسابرســی در زمینه پیشــگیری و کشــف تقلب در نیجریه وجود دارد. با توجه به این، این مقاله 
پیشنهاد می کند که روشنگری مناســب برای مردم، سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه در مورد 
عملکرد حسابرسی و مسئولیت های حسابرس در مورد پیشگیری و کشف تقلب باید توسط ناظران، 
نهادهای حسابداری حرفه ای و سایر سهامداران انجام شود زیرا این می تواند در کاهش اصله انتظارات 

حسابرسی در نیجریه مثمر ثمر باشد.
کهزادی طهنه )1399( پژوهشــی با عنوان: ســطح اهمیت حسابرسی: شــکاف انتظارات بین 
حسابرســان و اســتفاده کنندگان گزارش حسابرســی« انجام دادند. این پژوهش از نوع پیمایشی 
اســت و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد 384 نفر تعیین گردید 
که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری 
گردید نتایج پژوهش نشــان می دهد که بین نظــرات دو گروه در مورد تاثیر تعدیالت صورت های 
مالی بر اهمیت، افشای سطح اهمیت و نحوه فراگیر بودن آثار تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود 
نداشت و هر دو گروه موافق افشای سطح اهمیت در گزارش حسابرسی و بازنگری معیار و ضرایب 

مشخص شده در دستورالعمل سطح اهمیت هستند.
فتح اهلل زاده و علوی )1399( پژوهشــی با عنوان: »بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ارتباط 
بین اظهارنظر حسابرســی و رفتار سرمایه گذاران« انجام دادند. این پژوهش حاضر تاثیر دوره تصدی 
حسابرس بر ارتباط بین اظهارنظر حسابرسی و رفتار سرمایه گذاران را بررسی می کند. نمونه پژوهش 
حاضر شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 
می باشد. برای اندازه گیری رفتار سرمایه گذران از بازده غیرعادی تجمیعی 10 روز بعد از ارائه گزارش 
حسابرسان مستقل استفاده شده اســت. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره 
و نرم افزار اقتصادسنجی Stata بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر اثر معناداری را از سوی 
اظهارنظر حسابرس بر رفتار سرمایه گذاران نشان نداد. همچنین نقش دوره تصدی حسابرس به عنوان 

متغیر تعدیلی بر ارتباط بین اظهارنظر حسابرس و رفتار سرمایه گذاران مورد تایید قرار نگرفت.
حســینی و همکاران )1399( پژوهشــی با عنوان: »بررســی تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای 
حســابرس بر ارزیابی ریســک تقلب، با توجه به اثر مداخله کنندگی مهــارت ارتباطی و تضعیف 
اجتماعی« انجام دادند. داده های پژوهش از طریق پرسشــنامه، جمع آوری شــده و با استفاده از 
معادالت ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان 
می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت 
بر ارزیابی ریســک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی 
ریســک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و 
معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن 

پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد.
بختیاری و همکاران )1399( پژوهشــی با عنوان: »ســرمایه اجتماعی و استقالل حسابرسان؛ 
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رویکرد حرفه ای گرایی« انجام دادند. تعداد 249 پرسشــنامه میان حسابرســان شاغل در سازمان 
حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه تصادفی توزیع و جمع آوری 
و داده های بدست آمده از آنها با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. 

نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر استقالل حسابرس دارد.
امجدی و همکاران )1399( پژوهشی با عنوان: »تاثیر تخصص حسابرسان بر اعتماد اجتماعی با 
نقش میانجی کیفیت حسابرســی عملکرد )مطالعه موردی دیوان محاسبات(« انجام دادند. جامعه 
آماری پژوهش حسابرســان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان 
محاســبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 
269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. یافته ها 
حاکی از آن اســت که تخصص حسابرســان دیوان محاســبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و 
معنادار دارد. همچنین، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر 
اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی  نفش میانجی در رابطه تخصص 

حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد.

فرضیههایپژوهش
فرضیه 1( مســئولیت حسابرس در کشف تقلب، معنی داری و ســودمندی گزارش حسابرس، 
حسابرسان ارائه دهنده خدمات غیر حسابرسی، انتظار برای اطمینان بخشی از گزارشگری و انتظار 

برای سایر خدمات اطمینان دهی تأثیر معناداری بر شکاف انتظارات حسابرسی دارد.
فرضیه 2( محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی، چرخش حسابرس و ارتباط موثر با کمیته 

حسابرسی فعال، تاثیر معناداری بر استقالل ادراک شده حسابرس دارد.
فرضیه فرعی 1-2-( استقالل ادراک شــده حسابرس تاثیر معنادار و منفی بر شکاف انتظارات 

حسابرسی دارد.  
فرضیه 3( ســطح ارتباطات بهبود یافته حســابرس با توســعه گزارش حسابرسی و اطمینان از 

آموزش حسابرسی مرتبط است.
فرضیه فرعی 1-3-( ســطح ارتباطات بهبود یافته حســابرس تأثیر معنادار و منفی بر شــکاف 

انتظارات حسابرسی دارد.
فرضیه 4( شکاف انتظارات حسابرسی تأثیر معنادار و منفی بر اعتماد سهامداران دارد.

فرضیه فرعی1-4-( استقالل ادراک شده حسابرس تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد سهامداران دارد.
فرضیه فرعی 2-4-( ســطح ارتباطات بهبود یافته حســابرس تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد 

سهامداران دارد.
فرضیه 5( نقش تعدیلگر شــورای گزارشــگری مالی فعال بر رابطه بین اســتقالل ادراک شده 

حسابرسان و فاصله انتظارات حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 1-5-( نقش تعدیلگر شــورای گزارشــگری مالی فعال بر رابطه بین سطح بهبود 
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یافته حسابرسان و شکاف انتظار حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 2-5-( نقش تعدیلگر شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین استقالل ادراک 

شده حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 3-5-( نقش تعدیلگر شــورای گزارشــگری مالی فعال بر رابطه بین بهبود سطح 

ارتباطات حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری دارد.

نحوهاندازهگیریمتغیرهایپژوهش
نگاره)1(:اندازهگیریمتغیرهایپژوهش

منابع مورد استفاده متغیرهای پژوهش
تعداد مقیاس شاخص های پژوهش

نوع و تعداد سنجه هامولفه ها
متغیر وابسته

اوکافور و اوتالر)2013( و اعتماد سهامداران
4 سنجهنداردلیکرتژیه )2016(.

تعداد مقیاسمتغیرهای مستقل 
سنجه های مرتبط و تعداد آنهاابعاد

فاصله انتظارات 
حسابرسی

آساری و رایت )2012(؛ 
کورام و همکاران )2011(؛ 
گرای و همکاران )2011(. 
موک و همکاران )2012(؛ 
کوهن و همکاران )2011(.

5 مولفهلیکرت

مسئولیت حسابرس در کشف تقلب )4 سنجه(
معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس 

)5 سنجه(
ارائه خدمات غیر حسابرسی )3 سنجه(

انتظار برای ارزیابی گزارشگری فعال )4 سنجه(
انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده

)3 سنجه(

استقالل ادراک 
شده حسابرس

گرای و همکاران )2011(. 
موک و همکاران )2012(؛ 
کوهن و همکاران )2011(.

3 مولفهلیکرت

محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی
)4 سنجه(

چرخش اجباری حسابرسان )4 سنجه(
ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال

)3 سنجه(

سطح ارتباطات 
بهبود یافته 
حسابرس

آساری و رایت )2012(؛ 
کورام و همکاران )2011(؛ 
گرای و همکاران )2011(. 
موک و همکاران )2012(؛ 
کوهن و همکاران )2011(.

توسعه گزارش حسابرسی  )3 سنجه(2 مولفهلیکرت
اطمینان از آموزش حسابرسی )3 سنجه(

سنجه های مرتبط و تعداد آنهاتعداد ابعادمقیاسمتغیر تعدیلگر 
شورای گزارشگری 

3 سنجهنداردلیکرتاحمد )2017(.مالی

3-روششناسیپژوهش
پژوهش پژوهش حاضر بر مبنای هدف در دســته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. بر مبنای 
ماهیــت و روش و در طبقه بندی انواع تحقیقات براســاس روش، پژوهــش حاضر از نوع توصیفی35 
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قلمداد می شــود. پژوهش توصیفی در تعریف شامل مجموعه روش ها و فنونی است که هدف غایی 
آن ها توصیف کردن شــرایط یا پدیده های مورد بررسی می باشد )خاکی، 1399(. با توجه به این که 
در پژوهش حاضر از روش های مطالعه کتابخانه ای و هم چنین روش های میدانی نظیر پرســش نامه 
استفاده می گردد، می توان عنوان داشت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی 
از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را حسابرسان سازمان امور مالیاتی و حسابرسان 

جامعه حسابداران در سال 1401 تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 379 نفر می باشد.

مدلمفهومیپژوهش

شکل)1(:مدلمفهومیپژوهش:)آکثروژو،٢0٢0(.

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی

نگاره)٢(:بررسیوضعیتپاسخدهندگانازنقطهنظرجنسیت
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیجنسیت

زن
مرد

147
232

38.8
61.2

38.8
100

-379100مجموع
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نگاره)3(:بررسيوضعیتپاسخدهندگانازنظرمدرکتحصیلی
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیتحصیالت
لیسانس

فوق لیسانس
دکترا و باالتر

85
180
114

22.4
47.5
30.1

22.4
69.9
100

-379100مجموع

نگاره)4(:بررسيوضعیتپاسخدهندگانازنظرسن
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسن

30-35 سال
35-40 سال
باالی 40 سال

73
110
196

19.3
29.0
51.7

19.3
48.3
100

-379100مجموع

نگاره)5(:بررسيوضعیتپاسخدهندگانازنظرسابقهکار
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسابقه

5-10 سال
10-15 سال
باالی 15 سال

94
154
131

24.8
40.6
34.6

24.8
65.4
100

-379100مجموع

تحلیلهایتکمتغیره
شاخصهایتوصیفی

در حالت کلی گفته می شــود چنانچه مقادیر چولگی و کشــیدگی یک توزیع در بازه 2- تا 2+ 
قرار گیرد، می توان ادعا کرد که این توزیع، نرمال اســت. همان گونه که مشــاهده می شود، مقادیر 
جدول زیر شامل قاعده مذکور است لذا می توان گفت داده های تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.

نگاره)6(:شاخصهایتوصیفيمتغیرهایپژوهش
تعداد مشاهداتکشیدگیچولگیمیانه

0.59379-0.779-0.378ارائه خدمات غیر حسابرسی 
0.6540.395379-0.213-ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال 

0.061379-0.258-0.183-اطمینان از آموزش حسابرسی
0.018379-0.833-0.078-اعتماد سهامداران
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0.2379-1.468-0.112انتظار برای ارزیابی گزارشگری فعال 
0.547379-1.148-0.508انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده 

0.9190.491379-0.06-توسعه گزارش حسابرسی
0.177379-1.352-0.273شورای گزارشگری مالی

0.215379-1.596-0.133محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی 
0.103379-1.195-0.093مسئولیت حسابرس در کشف تقلب 

0.159379-1.422-0.043معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس 
0.289379-1.439-0.088چرخش اجباری حسابرسان 

آزمونمیانگین
در این بخش به بررســی و تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. درواقع هدف از 
این امر تعیین وضعیت ادراکی جامعه تحقیق از متغیرها می باشــد. برای این منظور آزمون t تک 

نمونه استفاده شده است.

نگاره)7(:آزمونمیانگینمتغیرهایپژوهش
مقدار آزمون

t درجه مقدار
آزادی

عدد 
معناداری

وضعیت 
ادراکی 

جامعه از 
متغیر

تفاوت 
میانگین

فاصله اطمینان 
%95

حد پایین
حد باال

مسئولیت حسابرس در کشف 
0/3790.2600.497مطلوب6/3343790/000تقلب

معنی داری و سودمندی گزارش 
1.3701.2801.460مطلوب30.3053790.000حسابرس

1.3311.2591.404مطلوب36.4563790/000ارائه خدمات غیر حسابرسی
انتظار برای ارزیابی گزارشگری 

1.1781.0791.277مطلوب23.6243790/000مداوم

انتظار برای سایر خدمات 
1.0290.9191.139مطلوب18.5623790/000تضمین کننده

محدودیت در ارائه خدمات غیر 
0.4260.2510.601مطلوب4.8343790.000حسابرسی

با توجه به اطالعات جدول فوق می توان گفت چون حدود باال و پایین برای همه متغیرها مثبت 
است، پس میانگین جامعه در آن متغیر بیش از مقدار آزمون شده است.
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تحلیلهایچندمتغیره
آزمونکفایتنمونهبرداری

یکی از روش های ســنجش تناســب حجم نمونه جهت تحلیل عاملی، محاسبه شاخص کایزر 
مایرز )KMO( و آزمون بارتلت اســت. دامنه مقدار شاخص KMO بین 0 تا 1 است. به طوری که 
هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیک تر باشــد، داده ها برای تحلیل عاملی مناســب قلمداد می شود. 
حداقل مقدار قابل برای این شاخص 0/6 توصیه شده است. آزمون بارتلت نیز یک روش دیگر برای 
تشخیص مناسب بودن داده ها می باشد و این فرضیه را که ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق 

به جامعه ای با متغیرهای نابسته است، می آزماید. مطلوب آن است که فرض صفر رد شود.

نگاره)8(:نتایجحاصلآزمونکفایتنمونهبرداری

شاخص متغیر
KMO

                            آزمون بارتلت

مربع کای 
تقریبی

درجه 
آزادی

عدد 
معناداری

مسئولیت حسابرس در کشف تقلب 
معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس 

ارائه خدمات غیر حسابرسی 
انتظار برای ارزیابی گزارشگری مداوم 
انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده

محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی
چرخش اجباری حسابرسان

ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال
توسعه گزارش حسابرسی

اطمینان از آموزش حسابرسی
اعتماد سهامداران

شورای گزارشگری مالی

0/685
0/770
0/718
0/829
0.754
0.759
0.835
0.614
0.668
0.604
0.757
0.639

239.514
1044/002
442.005
909/427
697.752
882.305
1221.471
172.703
204.762
278.561
574.487
296.925

3
10
3
6
3
6
3
3
3
3
6
3

0/000
0/000
0/000
0/000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ارزیابیمدلاندازهگیری
رواییهمگرا

 )AVE( روایی همگرا در روش مبتنی بر واریانس، بر اســاس میانگین واریانس اســتخراج شده
ســنجیده می شــود. نتایج حاصل از این تحلیل در نگاره )9( آمده اســت. همان گونه که مشاهده 
می شــود تمامی مقادیر از حداقل مقدار قابل قبول باالتر است. لذا می توان گفت متغیرهای تحقیق 

ازلحاظ روایی همگرا مناسب است.
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نگاره)9(:روایيهمگراییمتغیرهایپژوهش
میانگین واریانس استخراج شدهمتغیر

مسئولیت حسابرس در کشف تقلب
معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس

ارائه خدمات غیر حسابرسی
انتظار برای ارزیابی گزارشگری مداوم
انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده

محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی
چرخش اجباری حسابرسان

ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال
توسعه گزارش حسابرسی

اطمینان از آموزش حسابرسی
اعتماد سهامداران

شورای گزارشگری مالی

0/651
0/665
0/747
0/762
0.833
0.726
0.809
0.593
0.583
0.640
0.657
0.654
0.854

سازگاریدرونی
آلفایکرونباخ

نتایج حاصل از محاســبه ضرایب آلفای کرونباخ در جدول زیر ارائه شده است. بر اساس مقادیر 
محاسبه شــده، می توان نتیجــه گرفت تمامی متغیرهای تحقیق ازلحاظ پایایی مطلوب به شــمار 

می روند.
نگاره)10(:آلفایکرونباخمتغیرهایپژوهش

ضریب آلفای کرونباخمتغیر
مسئولیت حسابرس در کشف تقلب

معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس
ارائه خدمات غیر حسابرسی

انتظار برای ارزیابی گزارشگری مداوم
انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده

محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی
چرخش اجباری حسابرسان

ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال
توسعه گزارش حسابرسی

اطمینان از آموزش حسابرسی
اعتماد سهامداران

شورای گزارشگری مالی

0/735
0/837
0/834
0/896
0.900
0.872
0.920
0.774
0.704
0.725
0.825
0.743
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آزمونفرضیههایپژوهش
نگاره)11(:نتایجحاصلازتحلیلمسیرهایمستقیمبرایفرضیههایفرعی

ضریب 
 سطحآماره تیمسیر

معنی داری
0.0381.1320.258ارتباطات و اعتماد -< اعتماد سهامداران

0.376.080استقالل ادراک -< ارتباط موثر با جامعه حسابرسی فعال
0.4223.0570.002استقالل ادراک -< اعتماد سهامداران
0.92735.8280استقالل ادراک -< فاصله انتظارات

0.974337.8620استقالل ادراک -< محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی
0.963209.5460استقالل ادراک -< چرخش اجباری حسابرسان

0.2475.4390استقالل و اعتماد -< اعتماد سهامداران
0.87987.3810سطح ارتباطات -< اطمینان از آموزش حسابرسی

0.41910.6410سطح ارتباطات -< اعتماد سهامداران
0.81534.1340سطح ارتباطات -< توسعه گزارش حسابرسی

0.0682.4260.016سطح ارتباطات -< فاصله انتظارات
0.0130.4340.665-سطح ارتباطات و فاصله -< فاصله انتظارات

0.3326.3350شورای گزارشگری مالی -< اعتماد سهامداران
0.0120.3810.704شورای گزارشگری مالی -< فاصله انتظارات

0.86369.2810فاصله انتظارات -< ارائه خدمات غیر حسابرسی
0.2782.0920.037-فاصله انتظارات -< اعتماد سهامداران

0.95195.1830فاصله انتظارات -< انتظار برای ارزیابی گزارشگری فعال
0.908111.4280فاصله انتظارات -< انتظار برای سایر خدمات تضمین کننده

0.86262.40فاصله انتظارات -< مسئولیت حسابرس در کشف تقلب
0.949182.2420فاصله انتظارات -< معنی داری و سودمندی گزارش حسابرس

0.0481.7650.078فاصله استقالل -< فاصله انتظارات
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شکل)1(:تحلیلمسیرهابرایفرضیههایپژوهش
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شکل)٢(:ضرایبمسیرهابرایفرضیههایپژوهش

در شــکل های فوق، مقادیر بحرانی باالی 1/96 و سطح معناداری پایین تر از 0/05 به منزله رد 
فرض صفر و حفظ ادعای مطرح شــده )در قالب فرضیه های تحقیق( اســت. در ادامه به توضیح 

فرضیه ها و نتایج حاصل از تحلیل مسیر پرداخته می شود.
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نگاره)1٢(:خالصهنتایجپژوهش
نتیجه فرضیاتپژوهش

 تایید فرضیه

گزارش  سودمندی  و  بودن  دار  معنی  تقلب،  کشف  در  حسابرس  مسئولیت   :)1 فرضیه 
حسابرسی، ارائه خدمات غیر حسابرسی، برآورده سازی انتظارات از تضمیِن گزارشگری 
مالی و برآورده سازی انتظارات برای سایر خدمات اطمینان بخش، تاثیر معناداری بر فاصله 

انتظارات حسابرسی دارد.
تایید فرضیه

تایید فرضیه

فرضیه 2(: محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی ، چرخش حسابرس و ارتباط موثر با 
کمیته حسابرسی فعال، تاثیر معناداری بر استقالل ادراک شده حسابرس دارد.

فرضیه 2-1: استقالل ادراک شده حسابرس تاثیر معنادار بر فاصله انتظارات حسابرسی دارد  
تایید فرضیه

تایید فرضیه

فرضیه 3(: سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس با توسعه گزارش حسابرسی و اطمینان 
از آموزش حسابرسی مرتبط است.

فرضیه 3-1: سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس بر فاصله انتظارات حسابرسی تاثیر دارد.
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

فرضیه 4(: فاصله انتظارات حسابرسی تأثیر معناداری بر اعتماد سهامداران دارد.
فرضیه 4-1: استقالل ادراک شده حسابرس تأثیر معنادار بر اعتماد سهامداران دارد 

فرضیه 4-2: سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس تأثیر معنادار بر اعتماد سهامداران دارد. 

رد فرضیه

رد فرضیه

تایید فرضیه

رد فرضیه

فرضیه 5: نقش تعدیلگر شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین استقالل ادراک شده 
حسابرسان و فاصله انتظارات حسابرسی تاثیر معناداری دارد. 

فرضیه 5-1: نقش تعدیلگر شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین سطح بهبود یافته 
حسابرسان و فاصله انتظار حسابرسی تاثیر معناداری دارد. 

فرضیه 5-2: نقش تعدیلگر شورای گزارشگری مالی فعال بر رابطه بین استقالل ادراک 
شده حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری دارد.می پردازد. 

سطح  بهبود  بین  رابطه  بر  فعال  مالی  گزارشگری  شورای  تعدیلگر  نقش   :3-5 فرضیه 
ارتباطات حسابرسان و اعتماد سهامداران تاثیر معناداری دارد..

5-بحثونتیجهگیری
بحثوبررسیفرضیهنخستپژوهش

بــا توجه به نتایج بدســت آمــده از فرضیه نخســت و همچنین از دیدگاه نظــری و بر مبنای 
برآوردهای بیشــتر پژوهشــگر می توان عنوان نمود که با توجه به پیچیده شدن کسب و کارها در 
زمان کنونی، افزایش انتظارات از شــرکت ها در زمینه های مختلف، رقابتی شدن بازار و بحران های 
اقتصادی پیش آمده به دلیل عوامل مختلف نظیر اپیدمی کرونا، شرکت های ایرانی باید حساسیت 
بســیار باالیی در انتخاب حســابرس خود داشته باشــند. چرا که در حال حاضر همانند سال ها و 
دهه های پیش، وظایف حســابرس صرفا در گزارشــگری مالی خالصه نمی شود و محدوده بسیار 
وســیعی از مسئولیت ها را پوشش می دهد. هرچه خبرگی حســابرس در حوزه های جدید بیشتر 
باشد، فاصله انتظارات از وی و دیگر حسابرسان به طبع کاهش خواهد یافت. این وظایف از کشف 
تقلب و اشــتباه در گزارش های مالی تا مشاوره در کســب و کارها و شناسایی رقبا در بازار متغیر 
اســت. همچنین به هر میزان که خبرگی حسابرس در گزارشــگری مالی و عدم سوگیری بیشتر 
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باشد، فاصله انتظارات ذی نفعان و سرمایه گذاران از آنها کاهش خواهد یافت. 
نتایج با پژوهش های فروغی و عســگری ارجنگی )1396( پژوهشــی با عنوان: » بررسي شکاف 
انتظارات حسابرســي درزمینه کشــف تقلب در شرکت هاي پذیرفته شــده دربورس اوراق بهادار 
تهــران«؛ کهــزادی طهنه )1399( با عنوان: ســطح اهمیت حسابرســی: شــکاف انتظارات بین 
حسابرســان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی«؛ سوله و همکاران )2019( با عنوان: » ادراک 
کاربران درباره مسئولیت حسابرسان در زمینه جلوگیری از تقلب، کشف و انتظارات حسابرسی در 
نیجریه« و آکثر و ژو )2020( پژوهشــی با عنوان: »وجود شــکاف انتظار حسابرسی و تأثیر آن بر 

اعتماد سهامداران: نقش تعدیل کننده شورای گزارشگری مالی« همسو می باشد.  
بحثوبررسیفرضیهدومپژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دوم و همچنین از دیدگاه نظری و بر مبنای برآوردهای 
بیشــتر پژوهشــگر می توان عنوان نمود که در وهله اول، ارائه خدمات غیر حسابرسی از آنجا که 
می تواند ذهنیت حســابرس را با مواردی غیر از حرفه کاری وی درگیر نماید، لذا تمرکز وی را از 
ســمت و سوی گزارشگری مالی به موارد دیگر منحرف می سازد و روند حسابرسی را با اشتباهات 
عمده مواجه می  سازد. همچنین چرخش دوره حسابرسی نیز موضوعی است که استقالل حسابرسان 
را با تهدید مواجهه می ســازد. دوره تصدی طوالنی حســابرس می تواند باعث آشنایی بیشتر و به 
نوعی ایجاد نوعی صمیمیت بین حسابرس و صاحبکار شده و از این رو حسابرس به دالیل مختلف 
از بســیاری از تخلف ها و تقلب ها در صورت های مالی چشم پوشی نماید و در نهایت باعث از بین 
رفتن وجهه و اعتبار شرکت در آینده شود. برآیند تمام این اتقافات، تاثیر معنادار و منفی بر فاصله 
انتظارات حسابرسی دارد و می تواند دیدگاه بسیاری از ذی نفعان را نسبت به شرکت منفی نماید.

نتایج با پژوهش های آکثر و ژو )2020( پژوهشــی با عنوان: »وجود شکاف انتظار حسابرسی و 
تأثیر آن بر اعتماد ســهامداران: نقش تعدیل کننده شــورای گزارشگری مالی«؛ رمزان و همکاران 
)2020( با عنوان: »آیا اســتقالل حســابرس تحت تأثیر خدمات غیر حسابرســی است؟ دیدگاه 
ذینفعان؟« و آســتولفی )2021( با عنوان: »آیا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شکاف 

انتظارات حسابرسی را افزایش داده است؟ یک مطالعه اکتشافی« همسو می باشد.  
بحثوبررسیفرضیهسومپژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه سوم و همچنین از دیدگاه نظری و بر مبنای برآوردهای 
بیشــتر پژوهشــگر می توان عنوان نمود از آنجا که شــکاف ارتباطی بین حسابرســان و کاربران 
صورت های مالی ممکن اســت ایجاد شــود لذا قانونگــذاران و متولیان دســتورالعمل های حرفه 
حسابرســی برآن هســتند تا اطمینان حاصل کنند که میان آنچیزی که حســابرس قصد دارد از 
طریق آن ارتباط برقرار کند و آنچیزی که توســط کاربران به عنوان یک شکاف ارتباطی احساس 
می شــود، اختالف جزیی و نه یک شکاف وجود دارد که همین امر نیز می تواند اعتماد به گزارش 
حسابرســی را از بین ببرد و دعاوی بیهوده ای را علیه این حرفه ایجاد کند. از این رو، ارتباط بهتر 
حسابرســان شکاف انتظارات حسابرسی را کاهش می دهد. آموزش درست و اصولی حسابرس نیز 
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یک می تواند در کاهش انتظارات مربوط به حسابرســی در ایران مفید باشــد. ذی نفعان خبره تر، 
احتمال کمتری در تایید و اطمینان به حســابرس دارند که می توان با تقویت آگاهی های الزم در 
مورد صفات و محدودیت های حسابرسی، شکاف پیش بینی را کاهش داد. آموزش ممکن است یک 

تاکتیک موثر برای کاهش انتظارات حسابرسی و شکاف ارتباطی باشد.
نتایج با پژوهش های آکثر و ژو )2020( با عنوان: »وجود شکاف انتظار حسابرسی و تأثیر آن بر 
اعتماد ســهامداران: نقش تعدیل کننده شورای گزارشگری مالی«؛ و فولوپ و همکاران )2019( با 

عنوان: »نقش آموزش حسابرسی در کاهش شکاف انتظار« همراستا می باشد.  
بحثوبررسیفرضیهچهارمپژوهش

در ارتباط با تحلیل ها و استنباط های بیشتر پژوهشگر و از منظر تئوریک و حسابداری می توان 
بیان داشت که ایجاد شکاف و فاصله انتظارات در خصوص کارکردها از یک طرف و عمل حسابرس 
در واقعیت از طرف دیگر می تواند به وجهه و جایگاه حســابرس در نزد ذی نفعان، ســهامداران و 
سرمایه گذاران خدشــه وارد نماید. از آنجا که حسابرس جایگاه ویژه ای در شرکت دارد و به نوعی 
نماد صداقت در گزارشــگری مالی و عملکرد شرکت محســوب می شود لذا عملکرد درست وی و 
کاهش فاصله انتظارات از عملکرد مطلوب وی می تواند نتایج ســومندی هم برای خود حسابرس و 
هم شــرکت داشته باشد. دو عامل مهم در اینجا یعنی استقالل حسابرس و سطح ارتباطات بهبود 
یافته حســابرس نیز می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی داشته باشد. 
اســتقالل حســابرس باعث افزایش اعتماد بنفس، تمرکز و دقت بیشتر حسابرس شده و وی را از 
بســیاری از اشتباهات احتمالی مصون می دارد. ســطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس با جوامع 
هدف نیز احتمال بروز بسیاری از سوءظن ها و سوگیری های احتمالی را از بین می برد و به کاهش 

فاصله انتظارات حسابرسی کمک فراوانی می نماید.
نتایج با پژوهش های ناظمی و جبارزاده کنگرلوئی )1393( با عنوان: »بررســی شکاف انتظارات 
بین حسابرســان مستقل و استفاده کنندگان گزارش حسابرســی در خصوص نقش ومسئولیت و 
استقالل حسابرسان«؛ کوراو وانگ )2019( با عنوان: »تأثیر افشای موارد اصلی حسابرسی و دقت 
اســتاندارد حسابداری بر شــکاف انتظارات حسابرســی« و آکثر و ژو )2020( پژوهشی با عنوان: 
» وجود شــکاف انتظار حسابرســی و تأثیر آن بر اعتماد ســهامداران: نقش تعدیل کننده شورای 

گزارشگری مالی« همراستا می باشد.  
بحثوبررسیفرضیهپنجمپژوهش

در ارتباط با تحلیل ها و اســتنباط های بیشتر پژوهشگر و از منظر تئوریک و حسابداری می توان 
بیان داشت از آنجا که شورای گزارشگری مالی معموال از افراد خبره و آگاه به وضعیت حسابرسان 
تشــکیل می شود لذا شناخت کامل تری نســبت به کارکرد حسابرسان و نوع نیازها و ضرورت های 
آنان دارد. شــورای گزارشگری مالی فعال می تواند در صورت بروز اختالفات جدی وارد عمل شده 
و با استفاده از تجربه خود، از بروز بسیاری از دعاوی احتمالی جلوگیری نماید. شورای گزارشگری 
مالی فعال از یک ســو با دادن اختیارات مشخص به حسابرسان به استقالل آنها احترام گذاشته و 
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باعث عملکرد بهتر آنها می شود و از طرف دیگر با افزایش سطح ارتباطات حسابرسان باعث کاهش 
فاصله انتظارات ذی نفعان از حسابرسان می شود. 

نتایج با پژوهش های آکثر و ژو )2020( پژوهشــی با عنوان: »وجود شکاف انتظار حسابرسی و 
تأثیر آن بر اعتماد سهامداران: نقش تعدیل کننده شورای گزارشگری مالی« همراستا می باشد.  

پیشنهادهابراساسنتایجحاصلازپژوهش
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهویژهاول

1( با توجه به نتایج حاصل از فرضیه نخســت و آثار مثبت مسئولیت حسابرس در کشف تقلب 
بر کاهش فاصله انتظارات حسابرســی به مدیران پیشنهاد می شود در انتخاب حسابرس داخلی، به 
فاکتورهای تاثیرگذاری نظیر تجربه و صالحیت های فردی دقت نظر فراوانی داشته باشند چرا که 
این دو عامل احتمال تقلب در صورت های مالی شــــرکت ها را کاهش داده و می تواند در کاهش 

فاصله انتظارات حسابرسی از دیدگاه ذی نفعان تاثیرگذار باشد.
2( از آنجا که تعریف دقیقي از نوع خدمات ممنوع شــده و غیرمرتبط توسط نهادهای ذی ربط 
ارائه نشــده است پیشنهاد می شــود که براي هر طبقه از این گونه خدمات نمونه هاي پرکاربردي 
ارائه گــردد. همچنین باید دامنه این خدمات افزایش پیدا کــرده و یا باقانون هاي نهایي مقررات 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا )SEC( و ساربینز اکسلي هماهنگ شود.
3( افشــای اهمیت در گزارشگری حسابرســی یکی از مقوله های مهم بشمار می آید. از این رو 
پیشــنهاد می شود که این شــاخص بسیار مهم در گزارش های حسابرســی لحاظ شود زیرا باعث 
افزایش میزان درک بهره وران صورت های مالی و همچنین کاهش فاصله انتظارات از عملکردهای 

حسابرس برای سایر خدمات اطمینان بخش می شود.
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهویژهدوم

1( از آنجــا کــه محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرســی می تواند باعث افزایش اســتقالل 
حســابرس شود، پیشنهاد می گردد تا حد مشــخصی که ارائه خدمات غیر حسابرسی به استقالل 
حســابرس آســیب وارد ننماید، این دســت از خدمات به دلیل باالبردن میزان شناخت و تجربه 

حسابرس از فرآیندهای مختلف، محدودیتی وجود نداشته باشد.
2( از آنجا چرخش و دوره تصدی حســابرس تاثیر بسزایی بر میزان استقالل حسابرس دارد لذا 
به مدیران پیشنهاد می گردد نسبت به تدوین ساز و کارهای مشخص و دوره های زمانی ویژه برای 
دوره تصدی حسابرســان به صورتی که دوره ها نه بســیار کوتاه و نه بسیار بلندمدت باشند، همت 

گمارند و حمایت های الزم را از حسابرسان در طول دوره کاری آنها فراهم نمایند.
3( پیشنهاد می گردد ترکیب کمیته های حسابرسی، متشکل از افراد خبره و کارآزموده باشد تا 
بتوانند در صورت بروز مشــکل برای حسابرسان و پیش از ایجاد دعاوی حقوقی برای آنها، مسائل 

ایجاد شده را زودتر حل و فصل نمایند.
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهویژهسوم



محمدی  و همکاران |  اثرتعدیل کننده شورای گزارشگری مالی بررابطه بین فاصله انتظارات ...  |       | 51

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهدهم|بهار1402

1( با توجه به نتایج حاصل، به مدیران پیشــنهاد می شــود نسبت به آموزش های ضمن خدمت 
بیشــتر برای حسابرســان و کارکنان تالش بیشتری نشــان دهند چرا که موجب بهبود قضاوت 

حرفه ای آنها شده و بسیاری از انتظارات ذی نفعان را رفع می نماید.
2( با توجه به پیچیده شدن کار حسابرسی و همچنین حساس شدن ذی نفعان و سرمایه گذاران 
نســبت به کار حسابرسان، پیشنهاد می شــود تا حد امکان کار حساربرسی به افراد خبره و دارای 

مدارک تحصیلی عالیه محول شود تا ریسک اشتباهات احتمالی پایین بیاید.
3( پیشــنهاد می شود در زمان استخدام حسابرس، ویژگی های شخصیتی آنها نظیر برون گرایی 
نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که جدیدا ثابت شده ویژگی های شخصیتی حسابداران و حسابرسان 
نظیر برون گرایی، تجربه پذیری، فعال بودن و غیره می تواند تاثیر چشــمگیری بر روابط کاری آنها 

داشته باشد.
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهویژهچهارم

1( پیشــنهاد می شــود به منظور کاهش فاصله انتظارات حسابرســی، روش های ساختاریافته 
حسابرسی استفاده گردد و نسبت به تدوین استانداردهایی برای یکنواختی در اندازه گیری اهمیت 

و درج میزان اهمیت در گزارش حسابرس، تالش بیشتری صورت گیرد.
2( پیشنهاد می شود به منظور عدم سوءتفاهم های احتمالی در آینده، حدود مسوولیت حسابرس 
در قرارداد حسابرســی به صورت کامل مشخص گردد تا ضمن حفظ استقالل و جایگاه حسابرس، 

از بروز دعاوی جلوگیری شود.
3( پیشنهاد می شود تا حد ممکن نسبت به گسترش مسوولیت های حسابرس و افزایش استقالل 

حسابرس وی تالش بیشتری صورت گیرد.
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهویژهپنجم

1( پیشــنهاد می شــود، دســتورالعمل و برنامه ای مشــخص و مدون با توجه به بیانیه شورای 
گزارشــگری مالی انگلســتان تدوین و همگام با فرهنگ و محیط کاری ایران بومی سازی شود تا 

آیین نامه ای جامع برای حسابرسان با توجه به روش ها روز دنیا در دسترس باشد.
پیشنهادهابرایپژوهشهایآتی

به پژوهشــگران و تحلیل گران پیشــنهاد می گردد پژوهش حاضر را در آینده به صورت کمی- 
کیفی و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان صورت دهند تا بتوان نتایج را در اختیار دیگر مدیران 

و ذی نفعان قرار داد. 
به پژوهشــگران و تحلیل گران پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی در کنار متغیرهای عنوان 

شده در این پژوهش، دیگر متغیرها نظیر مراقبت های حرفه ای حسابرسی نیز آورده شود.
  پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از از دیگر گروه های استفاده کننده از گزارش حسابرسان 

مستقل از جمله سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی نیز به عنوان جامعه آماری استفاده شود.
  پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مضاف بر بر آزمون فرضیه گروه های مختلف به مقایسه 

اختالف انتظارات گروه های مورد بررسی از طریق آماره اختالف معنی دار ضرایب پرداخته شود.
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