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چكیده
هدف این تحقيق ارزیابی فاصله انتظاراتی ميان حسابرسان و دو گروه استفاده کننده در درک پيام های منتقل شده توسط
گزارش حسابرسی استاندارد است .سودمندی گزارش های حسابرسی نزد استفاده کنندگان از آن ،به طور قابل توجهی وابسته به درک
مناسب ایشان نسبت به اهداف و محدودیت های حسابرسی و همچنين تفسير مناسب اصطالحات تخصصی مورد استفاده در گزارش
حسابرسی می باشد .در همين راستا با بهره گيری از ادبيات پژوهشی و مطالعات کتابخانه ای دو سطح فاصله انتظاراتی خرد و کالن
تعریف و سواالتی در قالب پرسشنامه به منظور ارزیابی فاصله انتظاراتی ميان سه گروه سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و حسابرسان،
تهيه گردیده است .نتایج حاصل از توزیع  691پرسشنامه نشان از آن دارد که فاصله انتظاراتی در سطوح خرد و کالن ميان گروه های
مختلف وجود دارد .با این حال در برخی از موضوعات سطح کالن همچون سودمندی گزارش حسابرس در تصميمات سرمایه گذاری،
عاری از تقلب بودن صورت های مالی و فرض تداوم فعاليت و در برخی موضوعات سطح خرد فاصله انتظاراتی مشاهده نشده است.
نتایج تحقيق همچنين بيانگر آن است که نوع فاصله انتظاراتی در اکثر موارد به نحوی است که کاهش فاصله انتظاراتی از طریق
آموزش برای استفاده کنندگان امکان پذیر بوده و نيازمند تغيير در استانداردها نمی باشد.
واژههای كلیدی :فاصله انتظاراتی ،گزارش حسابرسی استاندارد ،حسابرسان و استفاده کنندگان و اصطالحات فنی.
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 -1مقدمه
سودمندی گزارش های حسابرسی توسط استفاده کنندگان
از اطالعات گزارشگری مالی ،همواره از اهميت ویژه ای نزد
پژوهشگران حسابداری و حسابرسی برخوردار بوده است .طبعا
هدف گزارش حسابرس ،اطمينان بخشی به گزارشگری مالی از
طریق افزودن اعتبار به اطالعات گزارش شده است .از این رو،
حسابرسان با معيار قرار دادن استانداردهای پذیرفته شده
حسابرسی ،به ارزیابی و قضاوت در مورد اطالعات مندرج در
صورت های مالی می پردازند و نظر حرفه ای خود رادر مورد
مطلوبيت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده
حسابداری ،در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند .این
گزارشات به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از
اطالعات مالی ارائه می شود تا ایشان بتوانند با توجه به نيازهای
اطالعاتی خود در تصميم گيری از آن بهره جویند.
فرآیند حسابرسی ترکيبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی
است و به استفاده کنندگان از اطالعات مالی کمک می کند که
ب ه صورت های مالی اتکا کنند که این امر کمک موثری در
ایفای مسئوليت پاسخگویی مدیریت است (صالحی نژاد و
سعادت  .) 6191محصول فرآیند حسابرسی گزارش حسابرس
می باشد که سودمندی آن مستلزم توجه به این مهم است که
آنچه حسابرسان در پی گزارش آن می باشند ،درک مناسبی
برای استفاده کنندگان پدید آورد .به این مفهوم که گزارش
حسابرسی باید بتواند مفاهيم و انتظارات را از منظر استفاده
کنندگان به نحو مناسبی پدید آورد و مانع از برداشت های
نادرست از سوی ایشان شود .ممکن است حسابرسان مستقل
نتوانند انتظارات تمام گروه های استفاده کننده را برآورده
سازند و بين تصور استفاده کنندگان در مورد مسئوليت
حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئوليت
خود ،تفاوت یا فاصله ایجاد گردد .این فاصله می تواند مربوط
به برداشت نادرست استفاده کنندگان نسبت به اهداف و
محدودیتهای حسابرسی و همچنين تفسير نسبت به
اصطالحات تخصصی مورد استفاده در گزارش حسابرسی باشد.
در اصطالح به این فاصله ،فاصله انتظاراتی گفته می شود که در
این پژوهش نيز در دو سطح خرد و کالن مورد بررسی قرار
گرفته است .فاصله انتظاراتی کالن به درک نامناسب درخصوص
نقش و مسئوليتهای حسابرس و فاصله انتظاراتی خرد بر درک
نامناسب از اصطالحات و مفاهيم تخصصی استفاده شده در
گزارش حسابرسی استاندارد متمرکز می باشد.
وجود فاصله انتظاراتی بين حسابرسان مستقل (ارائه
کنندگان گزارش حسابرسی) و استفاده کنندگان از گزارش
حسابرسی (مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان) ،باعث
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نگرانی های زیادی در جامعه حسابداری گردیده است .به عنوان
مثال ،هيأت استانداردهای بين المللی حسابرسی و اطمينان
بخشی 6در سال  1166و هيأت استانداردهای حسابرسی
آمریکا 1در سال  ،1161برای حل این معضل ،چهار مطالعه
تحقيقاتی را صورت دادند تا ميزان فاصله بين درک استفاده
کنندگان از گزارش حسابرسی و منظور حسابرسان از آن
گزارشها را تعيين و ارزیابی نمایند .نتيجه آن پيشنهاد ایجاد
تغييراتی در گزارش حسابرسی استاندارد بود ،به نحوی که
گزارش حسابرسی بتواند به درستی مسئوليتها ،ماهيت و نتایج
فعاليت حسابرسی را منعکس نماید(هادریل.)1166 ،
گزارش حسابرسی استاندارد ،یافته های حسابرس در
ارتباط با صورتهای مالی را به استفاده کنندگان مختلف انتقال
می دهد .با این حال ،انتقال ،جاده ای دو طرفه است و
اثربخشی آن ،به ميزان درک مشترک بين انتقال دهنده و
مخاطب نسبت به پيام و یا مفاهيم مورد انتقال بستگی دارد.
(دونکان و موریارتی .)6991،نبود درک مشترک ،منتج به
برداشت نادرست می شود و از این رو می تواند به سرمایه
گذاری های غيرکارا ،تخصيص غيربهينه منابع و یا کاهش
اعتماد نسبت به عملکرد حسابرسی بيانجامد .بنابراین ،شکل،
محتوا و تفسير نسبت به گزارش حسابرسی استاندارد ،همواره
موضوع مورد توجهی در تحقيقات حسابداری بوده است .در
نتيجه ،تشخيص ،درک و در صورت امکان ،کاهش فاصله
انتظاراتی بين حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارش
حسابرسی حائز اهميت می باشد.
هدف از این تحقيق ،شناسایی ميزان فاصله انتظاراتی بين
حسابرسان ،اعتبار دهندگان (بانکها) ،و سرمایه گذاران در درک
آنها نسبت به پيام های منتقل شده از گزارش حسابرسی
استاندارد می باشد .به منظور بررسی موضوع این تحقيق ،فاصله
انتظاراتی بين گروههای مختلف در سه نوع مورد آزمون قرار
گرفته است )6( :بين گروههای استفاده کنندگان
(اعتباردهندگان و سرمایه گذاران) با حسابرسان فاصله
انتظاراتی وجود دارد )1( ،بين یکی از گروههای استفاده
کنندگان و همچنين حسابرسان با سایر گروههای استفاده
کننده تفاوت انتظاراتی وجود دارد و ( )1بين کليه گروهها (هم
حسابرس و هم استفاده کنندگان) فاصله انتظاراتی وجود دارد .
در همين ر استا با بهره گيری از پژوهش های پيمایشی اقدام به
جمع آوری اطالعات و تحليل فاصله انتظاراتی ميان گروه های
مختلف پرداخته ایم.
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عنوان فاصله انتظاراتي میان حسابرسان و استفاده کنندگان نسبت به مفاهیم انتقال يافته از گزارش  / ...يحیي حساس يگانه و مصظفي منصوري

 -۲مبانی نظری و مروری برپیشینه پژوهش
ارائه گزارش حسابرسی استاندارد ،به مقبوليت و اعتبار
صورتهای مالی می افزاید و از این راه ،تصميمات سرمایه
گذاران را تسهيل می سازد( .کورام و همکاران )1166 ،با توجه
به اینکه وجود برداشت های نادرست نسبت به وظایف
حسابرس و مفاهيم درج شده در گزارش حسابرسی استاندارد،
میتواند به اعتماد استفاده کنندگان نسبت به گزارش
حسابرسی لطمه بزند .استانداردگذاران و حرفه حسابرسی
همواره به دنبال کاهش این مهم بوده اند ،با این حال ،شواهد
تجربی نشان از آن دارد که برداشت های نامناسب نسبت به
گزارش حسابرسان کماکان وجود دارد ،بنابراین تالش زیادی
برای کاهش این فاصله صورت گرفته است (.)6911 ،1AICPA
در سال  ،6919انجمن حسابداران رسمی آمریکا،
کميسيونی را برای بررسی وجود فاصله انتظاراتی در ایاالت
متحده منصوب نمود )6911 ،AICPA( .این کميسيون که به
نام رئيس آن ،به کميسيون کوهن معروف است نتيجه گرفت
که نسبت به گزارش حسابرسی فاصله انتظاراتی وجود دارد.
همچنين این کميسيون برخی از کاستی های احتمالی گزارش
های استاندارد جدید را نيز مشخص نمود .این کميسيون
همچنين دریافت که این گزارش ،ميزان مسئوليت نسبی
مدیریت و حسابرسان ،اهداف اصلی و محدودیتهای حسابرسی
را به نحو واضح بيان نمی کند (به نحوی که بسياری از استفاده
کنندگان ،آن گزارش را برابر با صحت و سالمت مالی شرکت
تعبير می کردند ).همچنين از اصطالحات تخصصی استفاده
شده به راحتی دچار سوء تعبير می گردد .بنابراین ،کميسيون
مزبور ،بهبود گزارش حسابرسی و حذف اصطالحات تخصصی
گيج کننده را خواستار شد( .آساره و رایت .)1161 ،9به منظور
رفع مشکل مزبور ،استاندارد حسابرسی شماره )9SAS58( 91
منتشر گردید که منجر به طوالنی تر شدن گزارش و در نظر
گرفتن بند مقدمه گردید .پس از انتشار استاندارد حسابرسی
شماره  ،91تحقيقاتی پيرامون ارزیابی اینکه آیا با طوالنی تر
شدن گزارش حسابرسی ،فاصله انتظاراتی کاهش یافته یا خير،
صورت گرفت که نتایج متناقضی در تحقيقات مزبور به دست
آمد .به منظور بهبود گزارش های حسابرسی و کاهش برداشت
های نامناسب ميان حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارش
های حسابرسی ،هيئت تدوین استاندارد های بين المللی
( )1 IAASBدر سال  1111اقدام به تغيير شکل گزارشگری
حسابرسی در قالب استاندارد شماره  111نمود .همچنين به
دنبال این تغييرات در سال  6119کميته تدوین استاندارد
حسابرسی ،استاندارد حسابرسی  111را مورد بازنگری قرار داد
(کميته تدوین استانداردهای حسابرسی .)6196

در ادبيات پژوهشی به فاصله ایجاد شده ميان برداشت های
استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسی و حسابرسان ،فاصله
انتظاراتی گفته می شود ،هرچند که فاصله انتظاراتی تنها
معطوف به تفاوت در انتظارات نمی باشد بلکه جنبه های
دیگری از جمله تفاوت در برداشت های ایشان نسبت به
مفاهيم به کار گرفته شده در گزارش حسابرسی استاندارد نيز
را در بر می گيرد( .کواکو و رایت  )1161فاصله انتظاراتی را در
دو سطح کالن و خرد طبقه بندی می کنند .فاصله انتظاراتی
کالن به درک نامناسب درخصوص نقش و مسئوليتهای
حسابرس و فاصله انتظاراتی خرد بر درک نامناسب از
اصطالحات و مفاهيم تخصصی استفاده شده در گزارش
حسابرسی استاندارد متمرکز می باشد.
با وجودی که استانداردگذاران و بسياری از تحقيقات
پيشين ،بر فاصله انتظاراتی بين استفاده کنندگان و حسابرسان
تأکيد می کنند اما این احتمال نيز وجود دارد که بين
گروههای مختلف استفاده کنندگان نيز تفاوت انتظاراتی وجود
داشته باشد .بنابراین در این تحقيق فاصله انتظاراتی بين گروه
های مختلف در سه دسته  )6( :بين گروه های استفاده
کنندگان (اعتباردهندگان و سرمایه گذاران) با حسابرسان
(فاصله انتظاراتی نوع  )1( ،)6بين یکی از گروه های استفاده
کنندگان و همچنين حسابرسان با سایر گروه های استفاده
کننده (فاصله انتظاراتی نوع  )1( ،)1بين کليه گروه ها (هم
حسابرس و هم استفاده کنندگان) (فاصله انتظاراتی نوع  )1در
دو سطح خرد و کالن مورد آزمون قرار می گيرد .فاصله های
کالن گاهی به این دليل ایجاد می شود که ذینفعان انتظارات
متفاوتی از آنچه که حسابرسی انجام می دهند دارند ،یا از
محدودیتهای حسابرسی آگاه نيستند (فاصله بنيادی) و گاهی
ناشی از تفسير فرصت طلبانه نسبت به گزارش حسابرسی
استاندارد می باشد( .فاصله فرصت طلبانه) .از طرفی فاصله
سطح خرد نيز به این دليل ایجاد می شود که گزارش
حسابرسی استاندارد از اصطالحات نامفهومی مانند «بااهميت»
استفاده می کند که موضوع اختالف و حتی تفسير فرصت
طلبانه می باشد.
تعيين دقيق و صحيح ماهيت فاصله انتظاراتی ،برای
نهادهای استانداردگذار حائز اهميت است زیرا در این صورت
است که راهکارهای کاهش این فاصله (که در جدول  6به
صورت خالصه بيان شده است) ميتواند اثربخش عمل نماید.
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فاصله انتظاراتی

نوع فاصله انتظاراتی

پیامد برای استاندارد گذاران

نوع  :6یک فاصله انتظاراتی اساسی
گروه استفاده کنندگان (سرمایه گذاران و ميان صادر کنندگان گزارش حسابرسی خواستار روشنی در مسئوليت های
بانک ها) متفاوت از گروه حسابرسی می (حسابرسان) با استفاده کنندگان حسابرسان و یا تغيير در استانداردها
(سرمایه گذاران و بانک ها) از گزارش هستند
باشد
استاندارد وجود دارد.
یک گروه استفاده کننده (اعتبار دهندگان و
کاهش فاصله از طریق آموزش برای
بانک ها) با گروه حسابرس متفاوت باشد نوع  :1یک فاصله انتظاراتی است که
استفاده کنندگان ،با این حال تغيير
،همچنين بين اعتباردهندگان با بانک ها خاص استفاده کنندگان می باشد.
استانداردها لزومی ندارد.
فاصله وجود داشته باشد
تغيير در استانداردها یا شفاف سازی
هر کدام از گروه ها با یکدیگر فاصله نوع  :1عدم درک گسترده ميان گروه
مفاهيم ميان گروه های مختلف ضروری
های مختلف است.
انتظاراتی دارند
است.

با وجودی که تحقيقات پيشين ،فاصله انتظاراتی بالقوه در
استفاده از گزارش حسابرسی استاندارد را بررسی نموده اند ،اما
هيچکدام از مطالعات مزبور ،به تمایز بين فاصله انتظاراتی در
سطوح خرد و کالن نپرداخته اند ،همچنين هيچکدام فاصله
انتظاراتی بين گروههای مختلف استفاده کننده را نيز مورد
بررسی قرار نداده اند.
حساس یگانه ( )6111به بررسی علل عدم تأثير مناسب
گزارش حسابرسان مستقل بر تصميم گيری مجامع عمومی
شرکت ها ،وزارت خانه ها ،موسسات دولتی و بانک ها پرداخته
است .نتایج حاکی از آن است که عدم تفکيک محتوای مالکيت
از مدیریت ،نبود یا ضعيف بودن تضاد منافع بين مالکيت و
مدیریت ،دسترسی مستقيم مالک به اطالعات مالی ،آثار برخی
از مواد قانون تجارت و نبود قوانين و مقررات ،بر استفاده از
گزارش حسابرسان مستقل بر تصميم گيری مجامع عمومی
شرکت ها ،موسسات دولتی و بانک ها اثر می گذارد.
هامفری و همکاران ( )6991فاصله انتظارات حسابرسی را
در کشور انگلستان با توزیع پرسش نامه بين دو گروه مورد
مطالعه و آزمون قرار دادند .ایشان دریافتند که بين برداشتها
از عملکرد حسابرس ميان حسابرسان و استفاده کنندگان از
صورت های مالی تفاوت معنا داری وجود دارد.
حساس یگانه و خالقی بایگی ( )6111در تحقيقی با عنوان
«فاصله انتظاراتی بين حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش
اعتبار دهی حسابرسان مستقل» به این نتيجه رسيدند که
تفاوت معنا داری بين فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده
کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل وجود دارد.
بزرگ اصل ( )6119به بررسی دیدگاه های حسابرسان مستقل
و استفاده کنندگان از پيام های مندرج در گزارش های
حسابرسی پرداخت و دریافت که فرآیند گزارشگری حسابرس
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همراه با ایرادهایی است و پيام های مورد نظر حسابرسان
آنگونه که خودشان در نظر دارند به استفاده کنندگان منتقل
نمی شود.
نيکخواه آزاد و مجتهد زاده ( )6111تفاوت دیدگاه ها در
خصوص مسئوليت حسابرسی از نظر حسابرسان و استفاده
کنندگان از خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
این پژوهش نشان از آن دارد که فاصلهی بالقوه ميان دیدگاه
های متفاوت وجود دارد که می تواند فاصله ای در انتظارات
گروه های مختلف ایجاد نماید .وو و کو ( )6991به نقل از گولد
( )1161اذعان داشتند که درک بهتر هدف ،ماهيت و اهميت
حسابرسی با تهيه و ارائه یک گزارش کامل ميسر می گردد .به
همين ترتيب براون ( )6991به این نتيجه رسيد که مفصل
کردن گزارش حسا برسی در واقع ميزان تفاوت در ادراک
استفاده کنندگان مختلف را افزایش می دهد.
ولی پور و همکاران ( )6191به مطالعه دیدگاه های گروه
ها و اعضای حرفه ای صاحب نظر (شامل مدیران شرکت ها و
حسابرسان مستقل فعال در موسسات و سازمان حسابرسی ) در
ارتباط با لزوم ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان " گزارش
کنترل های داخلی" از بعد مفيد بودن و تاثير آن بر بهبود کلی
گزارشگری مالی ،به صورت مقایسه ای مورد بررسی قراردادند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدیران و حسابرسان
در خصوص مفيد بودن این نوع گزارش تاکيد داشته اند .از
دیدگاه مدیران گزارشگری داوطلبانه مدیریت در خصوص
کنترل داخلی ،گزارشگری مالی را بهبود می بخشد ،از سوی
دیگر حسابرسان نيز عقيده دارند که گزارشگری اجباری
مدیریت در خصوص کنترل داخلی ،گزارشگری مالی را بهبود
نمی بخشد .سایر نتایج حاکی از آن است که بين دیدگاه
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مدیران و حسابرسان در ارتباط با گزارشگری کنترل های
داخلی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 -۳سواالت و فرضیه های پژوهش
همانطور که پيشتر نيز اشاره گردید فاصله انتظاراتی در دو
سطح کالن و خرد قابل بررسی است .در همين راستا در این
پژوهش نيز سواالت و فرضيات تحقيق نيز با محوریت همين
موضوع طراحی شده است .در ادامه ابتدا به تشریح سواالت و
فرضيات تحقيق در سطح کالن و سپس در سطح خرد خواهيم
پرداخت.
فاصله انتظاراتی در سطح كالن
هدف از حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر در ارتباط با
ارائه منصفانه وضعيت مالی ،نتيجه عمليات و جریان وجوه نقد
در تطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری است .در طی
ساليان اخير ،بحث های زیادی در ارتباط با اهميت گزارش
ردیف

حسابرسی استاندارد ،در )6( :اتخاذ تصميمات سرمایه گذاری و
اعطای تسهيالت (مفيدبودن در تصميم گيری) )1( ،گزارشگری
مالی متقلبانه (ریسک اطالعاتی) )1( ،حيات آتی شرکت
(ریسک تداوم فعاليت) )9( ،چگونگی مدیریت شرکت (ریسک
اثربخشی مدیریت) )9( ،مناسب بودن سرمایه گذاری شرکت
(ریسک سرمایه گذاری) )1( ،توانایی شرکت در دستيابی به
اهداف راهبردی (ریسک راهبردی) و ( )1احتمال شناسایی
تقلب بااهميت توسط حسابرسی (ریسک کشف تقلب) وجود
داشته است .با توجه به موارد ذکر شده ،سواالت تحقيق حاضر
در سطح کالن به شرح ذیل در نظر گرفته می شود .همچنين
فرضيات تحقيق نيز با توجه به سوال مطروح در ذیل آن ارائه
شده است .جدول  1نشان دهنده محوریت سواالت و فرضيات
تحقيق می باشد .همچنين فرضيات اول و چهارم دارای دو
فرضيه فرعی می باشند .هدف از تدوین فرضيات فرعی بررسی
دقيق تر سوال مربوطه می باشد.

شرح محوریت سواالت ،سواالت و فرضیات تحقیق
1

محوریت سوال اول :اهميت  SARدر تصميم گيری اقتصادی

6

سوال  : 6آیا بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به اهميت  SARبه عنوان یک ابزار تسهيل کننده تصميم گيری فاصله انتظاراتی
معنا دار وجود دارد ؟
فرضيه  : 6بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به اهميت SARبه عنوان یک ابزار تسهيل کننده تصميم گيری فاصله انتظاراتی معنا
دار وجود دارد.
فرضيه فرعی  : 6-6بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به اهميت SARبه عنوان یک ابزار مهم در تصميمات سرمایه گذاری فاصله
انتظاراتی معنا دار وجود دارد.
فرضيه فرعی  : 6-1بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر تصميمات سرمایه گذاری فراهم می آورد،
فاصله انتظاراتی معناداری وجود دارد
محوریت سوال  :1اهميت SARدر ارزیابی عاری بودن صورتهای مالی از تقلب با اهميت

1

سوال : 1آیا بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به اهميت  SARدر عاری بودن صورت های مالی از تقلب با اهميت فاصله انتظاراتی
معناداری وجود دارد؟
فرضيه  : 1بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به اهميت  SARدر عاری بودن صورت های مالی از تقلب با اهميت فاصله انتظاراتی
معناداری وجود دارد.
محوریت سوال  :1سطح اطمينان SARدر مورد ارزیابی تداوم فعاليت شرکت

1

سوال  : 1آیا بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر مورد تداوم فعاليت شرکت فراهم می آورد فاصله
انتظاراتی معناداری وجود دارد؟
فرضيه  :1بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر مورد تداوم فعاليت شرکت فراهم می آورد فاصله
انتظاراتی معناداری وجود دارد.
محوریت سوال  :9سطح اطمينان SARدر مورد مدیریت شرکت ،صحت سرمایه گذاری ها و توانایی شرکت در دستيابی به اهداف
راهبردی

9

سوال  : 9آیا بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر مورد مدیریت شرکت ،صحت سرمایه گذاری ها و
توانایی شرکت در دستيابی به اهداف راهبردی فراهم می آورد ،فاصله انتظاراتی معناداری وجود دارد؟
فرضيه  : 9بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر مورد مدیریت شرکت ،صحت سرمایه گذاری ها و
توانایی شرکت در دستيابی به اهداف راهبردی فراهم می آورد ،فاصله انتظاراتی معناداری وجود دارد.
فرضيه فرعی  : 9-6بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که SARدر مورد اثربخشی مدیریت واحد تجاری فراهم
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شرح محوریت سواالت ،سواالت و فرضیات تحقیق

ردیف

می آورد ،فاصله انتظاراتی معناداری وجود دارد.
فرضيه فرعی  : 9-1بين ارزیابی مشارکت کنندگان نسبت به سطح اطمينانی که  SARدر توانایی رسيدن به اهداف راهبردی تجاری
فراهم می آورد ،فاصله انتظاراتی معناداری وجود دارد.
محوریت سوال  :9فاصله انتظاراتی در ارزیابی احتمال کشف تقلب های با اهميت توسط حسابرس
9

سوال  : 9آیا بين ارزیابی مشارکت کنندگان در مورد احتمال کشف تقلب های با اهميت توسط حسابرس با بهره گيری از  ، SARفاصله
انتظاراتی معناداری وجود دارد؟
فرضيه  : 9بين ارزیابی مشارکت کنندگان در مورد احتمال کشف تقلب های با اهميت توسط حسابرس با بهره گيری از  ، SARفاصله
انتظاراتی معناداری وجود دارد.

سواالت تحقیق در سطح خرد
همانگونه که در باال بيان گردید ،در فاصله انتظاراتی سطح
خرد ،بر درک متفاوت نسبت به اصطالحات تخصصی استفاده
شده در گزارش حسابرسی تمرکز می شود .تحقيقات نشان می
دهد که برداشت استفاده کنندگان مختلف و حسابرسان نسبت
به اصطالحاتی مانند «به نحو مطلوب ارائه می کند»« ،اطمينان
معقول»« ،تحریف بااهميت» و نظایر آن متفاوت می باشد( .به
عنوان نمونه ،مک انرو و مارتنز .)1116 ،به عنوان مثال ،در بند
دامنه رسيدگی ،بيان می شود که« :استانداردهای حسابرسی
ایجاب می کند که این موسسه ،حسابرسی را چنان برنامه
ریزی و اجرا نماید که از نبود تحریفی بااهميت در صورتهای
مالی ،اطمينان معقول به دست آید .».با این حال ،توافقی روی
این موضوع که چه ميزان از اطمينان به عنوان اطمينان معقول
محسوب می شود وجود ندارد یا برداشت نسبت به تحریف
بااهميت از نظر استفاده کنندگان مختلف با برداشت حسابرسان
متفاوت است .با توجه به موارد ذکر شده ،سوال ششم تحقيق
که مربوط به فاصله انتظاراتی در سطح خرد می باشد به شرح
ذیل بيان می گردد.
سوال ششم :آیا بين تفسير اصطالحات تخصصی
(«اطمينان معقول»« ،دامنه رسيدگی های حسابرسی»،
«اهميت» و «به نحو مطلوب ارائه می نماید») ذکر شده در
 SARتوسط مشارکت کنندگان ،فاصله انتظاراتی معناداری
وجود دارد؟
فرضیه ششم :بين تفسير اصطالحات تخصصی
(«اطمينان معقول»« ،دامنه رسيدگی های حسابرسی»،
«اهميت» و «به نحو مطلوب ارائه می نماید») ذکر شده در
 SARتوسط مشارکت کنندگان ،فاصله انتظاراتی معناداری
وجود دارد.
الزم به ذکر است که به منظور بررسی فرضيه ششم؛ هشت
سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده است .پس از ارائه
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سواالت و فرضيات تحقيق ،در ادامه به تشریح روش تحقيق و
بيان نتایج تحقيق خواهيم پرداخت.
 -۴روش شناسی پژوهش
این تحقيق از نوع توصيفی -کاربردی و همچنين پيمایشی
می باشد .از آنجا که هدف پژوهش ،مقایسه برداشتهای سرمایه
گذاران ،حسابرسان و اعتباردهندگان از پيام های منتقل شده
توسط  ASRبرصورت های مالی می باشد ،بنابراین تحقيق
دارای ماهيتی اکتشافی  -توصيفی است .ابزار گردآوری
اطالعات در این تحقيق پرسشنامه هفت سطحی ليکرت بوده
است.
با توجه به شرایط تحقيق ،نوع جامعه آماری ،و نامحدود
بودن تعداد اعضای جامعه آماری ،از روش نمونه گيری غير
احتمالی (نمونه در دسترس ) استفاده شد .در روش های نمونه
گيری غير احتمالی ،احتمال یا شانس حضور همه اعضای
جامعه در انتخاب نمونه یکسان نيست .در نمونه گيری در
دسترس ،اعضای نمونه فقط به دليل سادگی و در دسترس
بودن انتخاب می شوند .به این ترتيب نمونه از موسسات
حسابرسی ،شرکت های سرمایه گذاری ،و بانکهایی که آماده
همکاری و ارائه نظر بودند ،انتخاب گردید.
جهت جمع آوری داده های تحقيق ،پرسشنامهای در دو
بخش کالن و خرد طراحی گردید به گونه ای که بخش کالن
آن شامل  1پرسش و بخش خرد آن شامل  1پرسش میباشد.
 1سوال از بخش کالن بر اساس طيف ليکرت و هفت سطحی
طبقه بندی شده است و سوال آخر بخش کالن و همچنين 1
پرسش بخش خرد به صورت امتيازدهی  616درجهای طراحی
گردیده است .پاسخ ها بر همين مبنا دریافت شد و تحليل
گردید.از آنجا که در این مقياس ،داده ها از نوع رتبه ای است و
هيچ گونه اطالعی در خصوص توزیع جامعه وجود ندارد و نمی
توان فرض نرمال بودن توزیع جامعه را پذیرفت ،برای بررسی و
آزمون فرضيه های تحقيق باید از آزمون های ناپارامتریک
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استفاده شود(.آذر و مومنی  )6111که در این پژوهش از
آزمون ناپارامتریک من ویتنی 1استفاده شده و برای ارزیابی
پایایی نتایج پرسشنامه نيز از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
در این مقاله از سه جامعه آماری شامل حسابرسان و
شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نظر سنجی شده است.
حسابرسان از ميان حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران
رسمی شامل شرکا و مدیران موسسات حسابرسی و سازمان
حسابرسی انتخاب شدند .شرکت های سرمایه گذاری از شرکت
های سرمایه گذاری بورسی و غير بورسی بوده و بانکهای دولتی
و خصوصی انتخاب شده اند.

همان گونه که قبال تصریح گردید با توجه به شرایط طرح،
نوع جامعه آماری و نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری ،
از روش نمونه گيری غير احتمالی یا در دسترس استفاده شده
است .تعداد  11نفر از جامعه حسابرسان و  48نفر از جامعه
شرکت های سرمایه گذاری و  11نفر از بانکهای دولتی و
خصوصی نمونه های آماری این پژوهش می باشد.
 -۵نتایج پژوهش
جدول آمارههای توصيفی پاسخهای دریافتی از پرسشنامهها به
تفکيک گروههای مورد آزمون یعنی حسابرسان ،بانکها و
شرکتهای سرمایهگذاری در نگاره 1نمایش داده شده است.

نگاره  – ۳سواالت  1تا  – 7بررسی فاصله انتطاراتی در سطح كالن
بانک
میانگین

سرمایه گذار

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

حسابرس
میانگین

انحراف معیار آماره فیشر

اهمیت

پرسش  :1تا چه اندازه گزارش حسابرسی درتصميمات سرمایه گذاری مهم است ؟
9۴1191

6۴9111

9۴119

6۴1911

6۴9111

9۴9919

1۴111

1۴111

پرسش  :۲تا چه اندازه گزارش حسابرسی در ارزیابی این موضوع که صورت های مالی عاری از تقلب بااهميت است ،اهميت دارد؟
9۴1116

6۴1111

9۴6111

6۴1111

6۴9196

9۴9111

1۴111

1۴999

پرسش  :۳در ارتباط با ارزیابی تداوم فعاليت واحد تجاری ،گزارش حسابرس چه درصدی از سطح اطمينان را فراهم می آورد؟
9۴1191

6۴1911

9۴1111

6۴9619

6۴1661

9۴1191

6۴111

1۴111

پرسش  :۴در ارتباط با اثربخشی مدیریت واحد تجاری ،گزارش حسابرسی چه درصدی از سطح اطمينان را فراهم می آورد؟
9۴9111

1۴9111

1۴1191

6۴9916

6۴9111

1۴1911

1۴191

1۴116

پرسش  :۵در ارتباط با تصميمات سرمایه گذاری واحد تجاری ،گزارش حسابرس چه درصدی از سطح اطمينان را فراهم می آورد؟
9۴9111

6۴6911

1۴1111

6۴9119

6۴1111

9۴1111

9۴196

1۴111

پرسش  :۶در ارتباط با نيل به اهداف راهبردی واحد تجاری ،گزارش حسابرس چه درصدی از سطح اطمينان را فراهم می آورد؟
9۴9111

6۴1691

1۴6191

6۴1111

6۴9199

9۴6199

61۴119

1۴111

پرسش:7احتمال اینکه حسابرسان به کشف تقلب با اهميت برسند ،تا چه اندازه است ؟
11۴1199

11۴1161

91۴9911

61۴9111

91۴9611

61۴1166

1۴919

1۴111

پرسش:۸حسابرسان دربند اظهارنظر گزارش حسابرسی عبارت "به نحو مطلوب ارائه می کند" را استفاده می کنند ،این عبارت چه سطحی
از اطمينان را در ارتباط با "محتوای اقتصادی معامالت" فراهم می کند؟
11۴1199

61۴1611

99۴1111

11۴1911

99۴1191

11۴6611

1۴119

1۴911

پرسش :۹حسابرسان در بند اظهار نظر گزارش حسابرسی عبارت " به نحو مطلوب ارائه می کند " را استفاده می کنند ،به نظر شما این
عبارت چه سطحی از اطمينان در خصوص " انطباق با استانداردهای حسابداری "فراهم ميکند؟
16۴6919

61۴1916

11۴1111

61۴1196

11۴1111

69۴9991

6۴199

1۴611

پرسش  :1۱معموال بيان می شود که گزارش حسابرسی ،اطمينان معقول در رابطه با تطابق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری
فراهم می کند ،به نظر شما اطمينان معقول چه سطحی از اطمينان را فراهم می کند؟
11۴1191

61۴9119

91۴1619

11۴1199

19۴9111

69۴1911

19۴9919

11۴6111

1۴611

1۴191

پرسش: 11حسابرسان چه درصدی از معامالت فروش را آزمون می کنند؟
11۴1961

16۴1191

11۴1911

11۴1111

1۴966

1۴111

پرسش  :1۲حسابرسان چه درصدی از معامالت فروش را باید به عنوان نمونه انتخاب کنند ؟
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بانک

حسابرس

سرمایه گذار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

91۴9919

11۴6119

99۴1111

11۴6611

11۴1119

انحراف معیار آماره فیشر
19۴1111

اهمیت
1۴191

6۴911

پرسش :1۳از طریق گزارش حسابرسی چه سطحی از اطمينان برای حساب های دریافتنی فراهم می شود؟
11۴9111

11۴9111

11۴1119

11۴1191

11۴9116

61۴9919

1۴191

6۴111

پرسش :1۴از طریق گزارش حسابرسی چه سطحی از اطمينان برای موجودی نقد فراهم می شود؟
19۴9699

11۴1111

61۴1911

11۴1191

61۴1919

11۴1196

1۴611

1۴196

پرسش :1۵حسابرس چه درصدی از سود خالص را برای تعيين سطح اهميت استفاده کند؟
11۴1916

91۴6111

19۴9111

19۴9111

11۴9169

به منظور ارزیابی پایایی نتایج پرسشنامه از آماره آلفای
کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش
ميزان تک بعدی بودن نگرش ها ،قضاوتها و سایر مقوالتی که
اندازه گيری آنها آسان نيست به کار میرود .این آزمون که
حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ میباشد ،برای
آزمون قابليت اعتماد یا پایایی پرسشنامه ای که به صورت
طيف ليکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه ای
میباشند ،به کار میرود .آلفای محاسبه شده برای نتایج
پرسشنامه این تحقيق برابر با  1۴111می باشد که بيانگر سطح
قابل قبولی از پایایی می باشد.
ارزیابی فاصله انتظاراتی ميان گروه های مختلف در 1
سطح طبقه بندی شده به نحوی که سه نوع فاصله انتظاراتی
ميان گروه های مختلف شناسایی شده است .در همين راستا
سواالت پرسش نامه در  1سطح خرد و کالن بين  1گروه

16۴6111

61۴161

1۴111

حسابرسان ،سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان از لحاظ سطح
معناداری بررسی می گردد .اگر گروه حسابرس به صورت یک
دسته مجزا با هر کدام از گروه استفاده کنندگان (سرمایه
گذاران و بانک ها )فاصله انتظاراتی وجود داشته باشد ،فاصله از
نوع  6می باشد و اگر بين گروه حسابرس با یک گروه از
استفاده کنندگان (سرمایه گذاران یا بانک ها) و همچنين بين
گروه استفاده کنندگان (سرمایه گذاران با بانک ها ) فاصله
وجود داشته باشد از نوع  1می باشد و اگر بين هر کدام از گروه
ها (حسابرس ،سرمایه گذار و بانک) فاصله وجو داشته باشد از
نوع  1می باشد .شایان ذکر است که برای ارزیابی فاصله
انتظاراتی بين گروههای شرکتکننده در آزمون ،از آزمون
مقایسه زوجها استفاده شده است که نتایج به دست آمده
مربوط به فاصله انتظاراتی کالن در نگاره  ....ارائه شده است.

نگاره  -۴سواالت  1تا  – 7بررسی فاصله انتطاراتی در سطح كالن

سوال :6

سوال 1

سوال 1

سوال 9

سوال 9

78

گروه اول

گروه دوم

تفاوت میانگین

خطای معیار

p-value

حسابرس

سرمایه گذار

-0.479

0.28

0.95

حسابرس

بانک

-0.887

0.275

0.002

سرمایه گذار

بانک

-0.125

0.324

0.702

حسابرس

سرمایه گذار

-0.291

0.313

0.357

حسابرس

بانک

-0.5

0.278

0.078

سرمایه گذار

بانک

0.0416

0.332

0.901

حسابرس

سرمایه گذار

0.52

0.296

0.085

حسابرس

بانک

-0.645

0.219

0.77

سرمایه گذار

بانک

-0.479

0.287

0.102

حسابرس

سرمایه گذار

0.145

0.302

0.632

حسابرس

بانک

-1.177

0.239

0.000

سرمایه گذار

بانک

-1.229

0.251

0.000

حسابرس

سرمایه گذار

0.541

0.331

0.109

حسابرس

بانک

-0.806

0.252

0.002
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نوع فاصله
ندارد

ندارد

ندارد

نوع 1

نوع 1

عنوان فاصله انتظاراتي میان حسابرسان و استفاده کنندگان نسبت به مفاهیم انتقال يافته از گزارش  / ...يحیي حساس يگانه و مصظفي منصوري

سوال 1

سوال 1

گروه اول

گروه دوم

تفاوت میانگین

خطای معیار

p-value

سرمایه گذار

بانک

-1.208

0.307

0.000

حسابرس

سرمایه گذار

1

0.294

0.001

حسابرس

بانک

-0.902

0.238

0.000

سرمایه گذار

بانک

-1.666

0.263

0.000

حسابرس

سرمایه گذار

8.729

3.883

0.029

حسابرس

بانک

-4.709

3.382

0.169

سرمایه گذار

بانک

-1.208

4.74

0.014

همانطور که در نگاره  9مشهود است ،در مورد سوال اول
که مربوط به اهميت گزارش حسابرسی استاندارد در تصميمات
سرمایه گذاری می باشد ،تفاوت انتظاراتی بين گروه حسابرس و
سرمایه گذار ( )p-value=0/95و همچنين بين گروه سرمایه
گذار و بانک ( )p-value=0/702وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس
تعریف انواع فاصله انتظاراتی در چارچوب نظری تحقيق ،نتایج
در ارتباط با هيچ یک از انواع فاصله های انتظاراتی مصداق پيدا
نمی کند؛ بنابراین نمی توان فرضيه اول را مورد پذیرش قرار
داد .با این وجود تفاوت ميانگين پاسخ گروههای حسابرس و
بانک به سوال اول از نظر آماری معنادار میباشد که
نشان دهنده وجود فاصله انتظاراتی بين این دو گروه استp-(.
)value=0/03
در ارتباط با سواالت دوم و سوم ،تفاوت معناداری بين
پاسخ گروههای شرکتکننده مشاهده نمیگردد .بنابراین نمی
توان فرضيه های دوم و سوم را مورد پذیرش قرار داد .نتایج به
دست آمده در ارتباط با سوالهای چهارم و پنجم پرسشنامه
حاکی از وجود فاصله انتظاراتی نوع  1میباشد بنابراین بر
اساس نتایج آزمون فرضيات ،فرضيه چهارم تایيد می شود ،به

نوع فاصله

نوع 1

نوع 1

این معنا که تفاوت معناداری بين یک گروه از استفادهکنندگان
(بانک) با گروه دیگر استفادهکنندگان و حسابرس وجود دارد.
مقادیر به دست آمده در ارتباط با سوال ششم پرسشنامه،
حاکی از وجود فاصله انتظاراتی نوع  1میباشد به این مفهوم که
به لحاظ آماری ،تفاوت معناداری بين کليه گروههای
شرکتکننده در این آزمون مشاهده میگردد .همچنين گروه
های مختلف درک متفاوتی از مفاهيم به کار گرفته شده در
گزارش حسابرسی استاندارد داشته و برداشت های متفاوتی از
آن خواهند داشت .بنابراین بر اساس نتایج آزمون فرضيات،
فرضيه چهارم نيز مورد تایيد قرار می گيرد .در همين راستا
استاندارد گذاران باید با در نظر گرفتن فاصله مربوطه در
راستای کاهش این فاصله اقدامات الزم را صورت دهند.
وجود تفاوت معنادار بين پاسخ گروه سرمایهگذار به پرسش
شماره  1با پاسخ دو گروه دیگر (حسابرس و بانک) نشاندهنده
فاصله انتظاراتی نوع  1در مورد ارزیابی از احتمال کشف تقلب
توسط حسابرس میباشد .بنابراین فرضيه پنجم نيز همانند
فرضيه چهارم تایيد می شود .در این خصوص الزم است تا
فاصله انتظاراتی مربوطه از طریق توسعه آموزش برای استفاده
کنندگان ،کاهش یابد.

نگاره  – ۵سواالت  ۸تا  – 1۵بررسی فاصله انتطاراتی در سطح خرد

سوال 1

سوال 9

سوال 61
سوال 66

گروه اول

گروه دوم

تفاوت میانگین

خطای معیار

p-value

حسابرس

سرمایه گذار

3.979

5.853

0.5

حسابرس

بانک

-5.548

4.414

0.214

سرمایه گذار

بانک

-1

4.456

0.03

حسابرس

سرمایه گذار

-3.354

4.024

0.409

حسابرس

بانک

6.048

2.997

0.048

سرمایه گذار

بانک

7.104

3.037

0.024

حسابرس

سرمایه گذار

-1.025

3.453

0.005

حسابرس

بانک

-0.1129

3.089

0.971

سرمایه گذار

بانک

9.27

2.587

0.001

حسابرس

سرمایه گذار

1.166

4.494

0.796
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نوع فاصله
ندارد

نوع 1

نوع 1
نوع 1
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سوال 61

سوال 61

سوال 69

سوال 69

گروه اول

گروه دوم

تفاوت میانگین

خطای معیار

p-value

حسابرس

بانک

-1.166

3.829

0.003

سرمایه گذار

بانک

-1.025

4.645

0.032

حسابرس

سرمایه گذار

-7.52

5.395

0.17

حسابرس

بانک

-9.145

4.013

0.026

سرمایه گذار

بانک

-1.687

4.842

0.729

حسابرس

سرمایه گذار

4.437

4.104

0.285

حسابرس

بانک

3.919

3.715

0.296

سرمایه گذار

بانک

-1.666

4.307

0.701

حسابرس

سرمایه گذار

1.083

3.995

0.787

حسابرس

بانک

0.903

3.474

0.796

سرمایه گذار

بانک

-1.062

3.361

0.753

حسابرس

سرمایه گذار

-1.531

6.596

0.025

حسابرس

بانک

-3.227

5.019

0.000

سرمایه گذار

بانک

-2.006

6.557

0.004

به منظور بررسی فرضيه ششم ،یعنی فاصله انتظاراتی در
سطح خرد ،هشت سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده
است(سواالت  1تا  .)69از آنجا که فرضيه ششم در قالب هشت
سوال و با محوریت بررسی فاصله انتظاراتی در خصوص
موضوعات مختلف مطرح شده است ،ضروری است تا هر سوال
به تنهایی مورد بررسی قرار گيرد .در همين راستا برای آزمون
فرضيه ششم باید سواالت فرعی مرتبط با فرضيه ششم را تک
تک مورد بررسی قرار داد .در ارتباط با سوال هشتم ،تفاوت
انتظاراتی بين گروه حسابرس و سرمایه گذار و همچنين بين
گروه حسابرس و بانک وجود ندارد .بنابراین بر اساس تعریف
انواع فاصله انتظاراتی در چارچوب نظری تحقيق ،نتایج در
ارتباط با هيچ یک از انواع فاصله های انتظاراتی مصداق پيدا
نمیکند .اما تفاوت ميانگين پاسخ گروههای سرمایه گذار و
بانک به سوال هشتم از نظر آماری معنادار میباشد که
نشاندهنده وجود فاصله انتظاراتی بين این دو گروه میباشد.
نتایج به دست آمده در ارتباط با سوالهای نهم ،دهم و
یازدهم پرسشنامه حاکی از وجود فاصله انتظاراتی نوع 1
می باشد؛ به این معنا که تفاوت معناداری بين یک گروه از
استفادهکنندگان (بانک) با گروه دیگر استفادهکنندگان و
حسابرس وجود دارد .همچنين در مورد سوال دوازدهم تفاوت
انتظاراتی بين گروه حسابرس و سرمایه گذار و همچنين بين
گروه سرمایه گذار و بانک وجود ندارد .اما تفاوت ميانگين پاسخ
گروههای حسابرس و بانک به سوال دوازدهم از نظر آماری
معنادار میباشد که نشاندهنده وجود فاصله انتظاراتی بين این
دو گروه میباشد.
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ندارد

ندارد

ندارد

نوع 1

در مورد سوال سيزدهم و چهاردهم پرسشنامه فاصله
انتظاراتی بين گروه ها وجود نداردو مقادیر به دست آمده در
ارتباط با سوال پانزدهم پرسشنامه ،حاکی از وجود فاصله
انتظاراتی نوع  1میباشد به این مفهوم که به لحاظ آماری،
تفاوت معناداری بين کليه گروههای شرکتکننده در این
آزمون مشاهده میگردد .همانند قبل ،ضروری است تا در زمانی
که فاصله انتظاراتی نوع  1پدید می آید ،استاندارد گذاران با در
نظر گرفتن فاصله مربوطه در راستای کاهش این فاصله اقدامات
الزم را صورت دهند.
 -۶نتیجه گیری و بحث
تداوم حيات هر حرفه و اشتغال اعضای آن منوط به نوع
کيفيت خدماتی است که ارائه می کند و اعتبار و اعتمادی است
که در نتيجه ارائه این خدمات بدست می آورد (پور بهرامی و
بامنی  .)6191گزارش استاندارد حسابرسی به عنوان محصول
نهایی فرآیند حسابرسی می تواند افزایش اعتبار بخشی صورت
های مالی را به همراه داشته و با کاهش ریسک اطالعاتی
استفاده کنندگان سطح بيشتری از سرمایه گذاری و کارایی
بازار سرمایه را فراهم آورد .با این وجود سودمندی گزارشات
حسابرسان وابسته به برداشت صحيح استفاده کنندگان از
اهداف ،محدودیتهای حسابرسی و همچنين تفسير نسبت به
اصطالحات تخصصی مورد استفاده در گزارش حسابرسی می
باشد .هدف از انجام این پژوهش بررسی فاصله انتظاراتی ميان
حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی استاندارد
می باشد .همچنين گروه های استفاده کنندگان نيز در قالب
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سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در قالب دو گروه مجزا مورد
بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هر چند فاصله
انتظاراتی در سطح کالن در قالب تصميمات سرمایه گذاری،
نبود تقلب و ارزیابی تداوم فعاليت واحد تجاری وجود ندارد ولی
همچنان فاصله انتظاراتی معناداری در ارتباط با مدیریت واحد
تجاری و سطح اطمينان از تصميمات سرمایه گذاری از طریق
گزارش حسابرسی مشاهده شده است .به عبارت دیگر تفاوت
معناداری بين یک گروه از استفاده کنندگان (بانک) با گروه
دیگر استفاده کنندگان و حسابرس وجود دارد.
در ارتباط با فاصله انتظاراتی در سطح خرد که در قالب 1
سوال در پرسش نامه مطرح گردید می توان اینگونه عنوان
داشت که به صورت کلی فاصله انتظاراتی معنا داری بين 1
گروه در درک متفاوت از اصطالحات تخصصی استفاده شده در
گزارش حسابرسی وجود دارد که در این پژوهش اصطالحاتی
همچون «به نحو مطلوب ارائه می کند»« ،اطمينان معقول»،
«تحریف بااهميت» مورد بررسی قرار گرفته است.
عمده نتایج حاکی از وجود فاصله انتظارتی نوع دوم می
باشد ،به این مفهوم که فاصله ی انتظارتی ميان حسابرسان با
یک گروه از استفاده کنندگان و همچنين فاصلهی انتظارتی
بين گروه های مختلف استفاده کننده (سرمایه گذاران در
مقایسه با اهتبار دهندگان) وجود دارد .از آنجا که فاصله
انتظارتی نوع دوم به طور خاص به استفاده کنندگان مربوط می
شود ،پيشنهاد می گردد تا به منظور کاهش فاصله مربوطه و
بهبود سودمندی گزارش حسابرسی استاندارد نزد استفاده
کنندگان ،دانش استفاده کنندگان از اهداف ،محدودیت ها و
مفاهيم به کار گرفته شده در گزارش حسابرسی استاندارد
بهبود یابد که تحقق این مهم از طریق توسعه آموزش نزد
استفاده کنندگان امکان پذیر است.
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