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ترين چالش اين حرفـه   ترين و مهم عمده ،انتظاراتي در حسابرسي ةدر حال حاضر فاصل :چكيده
له داشته اين فاص كاهش برايي متعددي ها حسابرسي همواره تالش ةاگرچه حرف. شود مي تلقي

قـوت   همچنـان بـه  دهند كه اين فاصـله   مي هاي اخير نشاناست، ولي شواهد حاصل از پژوهش
حسابرسـي و   ةنقش، اهميت و جايگاه حرفـ  كاهشتواند موجب  مي تداوم اين امر. خود باقيست
بـه ارزيـابي تـأثير     ،در اين پـژوهش . شودو مشكالت حقوقي و معنوي براي آن  ها ايجاد بحران

انتظـارات حسابرسـي پرداختـه شـده      ةراحت زبان در گزارش حسابرس در كاهش فاصلميزان ص
 همـين دليـل   به ارتباط حسابرسان با مخاطبان بوده، ةوسيل ترين اساسيگزارش حسابرسي . است

ر گـزارش  در تعريـف صـراحت زبـان د   . دانش حسابرسي نيز توجه زيـادي بـه آن داشـته اسـت    
حسابرسي استفاده شـده   ةشناسي و حرف شناسي و روان م زبانهاي علو حسابرسي، از آخرين يافته

صـورت طـرح آزمـايش تجربـي بـوده و بـا اسـتفاده از         روش پژوهش مورد استفاده نيز به. است
از تـأثير   ،صـورت قـوي   نتايج حاصله بـه . شده مبتني بر وب اجرا شده است طراحي ژةافزار وي نرم

كـرده   انتظارات حسابرسي حمايت ةاهش فاصلافزايش ميزان صراحت در گزارش حسابرسي در ك
توان با پيروي و تأكيد بر اين رويكرد اقدام بـه   مي ي واقعي نيزها رسد كه در محيط مي و به نظر

 كـرده ي اخير بـه ايـن امـر توجـه     ها حسابرسي نيز در سال اگرچه حرفة. كردكاهش اين فاصله 
شـده   ارائهو كافي نبوده و رويكردهاي ي آن چندان مؤثر ها رسد كه تالش مي ولي به نظر ،است
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  مقدمه
 :مانند( ي ماليها كنندگان از صورت ند كه استفادهدههاي پيشين نشان مينتايج حاصل از پژوهش

گـزارش  ( ييهـا  كـه چنـين پيـام    هنگـامي اغلب  ،)گران مالي ، و تحليلگذاران سرمايهداران،  بانك
ـ  ،و ايـن امـر   كنند تصور ميخوانند، يك سطح اطمينان مطلق را را مي) حسابرسي طـور بـالقوه    هب
در ). 1994، اپسـتين و گيگـر،   براي نمونه(شود  مي ارات غيرمنطقي و نادرستيايجاد انتظ منجر به

، براي نمونـه (كنند  مييك سطح اطمينان منطقي را فراهم تنها  درواقع،عين حال، حسابرسان نيز 
يـابي حسـابرس بـه     هاي ذاتي حسابرسي مانع از دستمحدوديت ؛ زيرا)2005حسن و همكاران، 

 ي ماليها كنندگان صورت بر اين، استفاده وهعال). 1998گاي و همكاران، ( شوند ميتضمين مطلق 
وجـود دارد، تصـور و فـرض     واقـع  ي كه بـه را براي حسابرسي نسبت به آن چيز اي گسترده دامنة
جا حسابرسي را با تأييد ميزان كفايت مديريت،  اي نادرست و نابهگونه ممكن است به آنها. كنند مي

گذاري در شـركت مـورد نظـر مـرتبط      سرمايه يبراپيشنهادهايي  ةارائتضمين عدم وجود تقلب و 
 كنندگان استفادهدهند كه ها نيز نشان ميبرخي ديگر از پژوهش). 2001فرانك و همكاران، ( كنند

كـه مـديران    دهند، در حـالي هايي را به حسابرسان نسبت مياغلب مسئوليت ،ي ماليها از صورت
ـ مسـئول  اولين  درواقع) جاي حسابرسان به( ي مـالي هسـتند   هـا  ب و كفايـت صـورت  مطلـو  ةارائ
حسابرسان ] ادراك[ ميان هاي موجودها و كژفهميگونه تفاوت اين). 1998اندرسون و همكاران، (

 يعنـي تفـاوت   ؛گوينـد مـي » انتظاراتي ةفاصل«اصطالح در هاي مالي را گزارش كنندگان استفادهو 
هـاي   آنچـه افـراد و سـازمان    و اسـت حسابرسان از اجراي حسابرسـي   ةآنچه داليل و انگيز ميان

  .كننده از گزارش حسابرسي از آن انتظار دارند استفاده
اعتبـار و جايگـاه    كـاهش موجـب   ،انتظـارات حسابرسـي   ةوجود و تـداوم فاصـل  طور مسلم  به

تـر خواهـد   رنگ كم ،معتبر اجتماعي ةيك حرف منزلة بهده و اثربخشي آن را ش حسابرسي در جامعه
كردن اين فاصله را در كـانون توجـه خـود     همواره كاهش يا خنثي ،حسابرسي ةحرفبنابراين كرد؛ 

تغييـر و تعـديل در گـزارش حسابرسـي كـه      . ي متعددي را انجام داده اسـت ها قرار داده و تالش
، همـواره يكـي از   شـود  شـمرده مـي  حسابرسـان و مخاطبـان آن    ميـان ترين ابزار ارتباطي اصلي
حسابرسـي   ةشده در حرف ي انجامها مينه بوده و عمده تالشي اصلي و اثربخش در اين زها روش

ترلي و هـا   ).SAS 600; SAS 58انتشار اسـتانداردهاي   مانند(نيز از اين طريق انجام شده است 
تـوان بـا تغييـر در گـزارش     مي ،مرتبط جداگانه اماكنند كه از دو روش بيان مي) 1991(همكاران 
روش عبـارت اسـت از    نخسـتين . كرد اقدام صله انتظاراتيكردن فا كاهش يا حداقل به ،حسابرسي

و گسترش  گزيني استاندارد شده داشتن واژه گزيني استانداردشده و دومين روش نگه انحراف از واژه
ي هـا  قضـاوت در صـورت   ةهاي عمـد درك كاملي از حوزه ةارائ برايمحتواي گزارش حسابرسي 
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. كـار حسابرسـي   فراينـد هـاي  ، ماهيت و محدوديتهاي آنها، و حدودمالي، كاربردها و محدوديت
، هـاي اخيـر  شواهد و مدارك موجود حاكي از اين است كـه اسـتانداردگذاران حسابرسـي در دهـه    

 نيكخواه آزاد و مجتهدزاده ).2008چونگ و فالگرات، (اند از روش دوم استفاده كرده طور عمده به
خـدمات   كننـدگان  اسـتفاده قل از ديـدگاه  ي مسئوليت حسابرسان مسـت ها به بررسي حوزه) 1378(

د كـه در ارتبـاط بـا ميـزان اثربخشـي ـ       آنها نشان دادن. حسابرسي و حسابرسان مستقل پرداختند
 اسـت؛ كمتـر   ،ميانگين ميزان اثربخشي نسبت به ميانگين ميـزان اهميـت   ـ  استثناي چند حوزه به

ي كـه اهميـت دارنـد، از اثربخشـي الزم     ا اندازه ي مسئوليت بهها ، حوزهها يعني از ديدگاه آزمودني
  .برخوردار نيستند

هـاي  انتظـارات حسابرسـي در دهـه    ةشده در ارتباط با ارزيابي فاصل هاي متعدد انجامپژوهش
؛ 1987فـايرو ريتنبـرگ،    ماننـد (اند حاكي از وجود و تداوم اين فاصله در اكثر نقاط دنيا بوده ،اخير

؛ فرانـك و  2001مـارتينس،  ؛ مـك انـرون و   1998اران، ؛ گاي و همكـ 1997ايننس و همكاران، 
ي هـا  و اين امر بدين معناست كه تـالش ) 1383؛ حساس يگانه و خالقي بايگي، 2001 همكاران،

. وجـود دارد اند و نياز جدي به تغييـر در رونـد آنهـا    حسابرسي چندان اثربخش نبوده ةپيشين حرف
 ،كه در آن زد 700انتشار استاندارد شماره  به دست ،2006حسابرسي در سال  ةحرف براي اين امر،

نيز تـا حـدودي   ) گزيني استاندارد شده انحراف از واژه(، به روش اول ذكر شدهبر روش دوم  افزون
گزينـي جديـدي را بـراي گـزارش      يك واژه IAASBدر اين استاندارد، در واقع . توجه شده است

هـاي مـديريت و   ضح و صريح از مسـئوليت توضيحات وا ةكند كه دربرگيرندحسابرسي تجويز مي
كارگيري ايـن   هب). 2012گلد و همكاران، ( استهاي حسابرسي  حسابرس، ماهيت، قلمرو و روش

گـزارش حسابرسـي از    ةو بايستي در تهيـ  شده در ايران نيز الزامي 1391استاندارد از ابتداي سال 
؛ گلـد و  2008و فالگـرات،   چونـگ  ماننـد (نظـران   بسـياري از صـاحب  . شـود الزامات آن پيروي 

هـاي پژوهشـي   پشـتوانه  ، ازحسابرسي ةي حرفها كنند كه عمده تالشبيان مي) 2012همكاران، 
توانند اثربخشي كافي و مورد نمي چندان ،اجرا ةرو در مرحل و از اين برخوردار نيستندالزم و معتبر 

الزامـات   كـارگيري  بـه ادنـد كـه   نشـان د ) 2012(گلد و همكاران  ،براي مثال. نظر را داشته باشند
نيكـومرام و  . نيسـتند ش چنـدان اثـربخ   ،)اروپـا (در محـيط آلمـان    700تجديدنظر شده  استاندارد
الزامـات   كـارگيري  بهنيز با استفاده از يك طرح آزمايش تجربي نشان دادند كه ) 1391( همكاران

 كـارگيري  بـه ته با توجه به اينكـه  اين استاندارد در ايران كارآيي و تأثير چنداني نخواهد داشت؛ الب
افزايش  مسيرِ ةكه ادام كردنداين الزامات در برخي از موارد تأثيراتي نيز داشته است، آنها پيشنهاد 

 ةتواند نتايج و تأثيرات مثبتي در راسـتاي كـاهش فاصـل   مي ،ميزان صراحت در گزارش حسابرسي
گزارش حسابرسـي،   ارائة در ياي جديددر اين پژوهش رويكرده. انتظارات حسابرسي داشته باشد
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انتظارات حسابرسي از طريق افزايش ميزان صـراحت در   ةشواهدي تجربي از امكان كاهش فاصل
 كـار گرفتـه   بهآموزش و توجيه در حسابرسي  چونافزايش توجه به عواملي  ،ها و همچنينگزارش

توان با  مي آيا«كه  استؤال يافتن پاسخ براي اين س در پيديگر، اين پژوهش  به بيان .ه استشد
، بـر ادراك  )شناسـي  مبتنـي بـر ادبيـات زبـان    (گزارش حسابرسي  ةافزايش ميزان صراحت در ارائ

ي طرفين، ماهيت، اهداف و وظايف حسابرسي و سـاير  ها و حسابرسان از مسئوليت گذاران سرمايه
  »سانيد؟انتظارات حسابرسي را به حداقل ر ةاثر گذاشته و فاصل ،عوامل مورد نظر

  صراحت زبان در گزارش حسابرسي
كيد شده است كه در نگارش گزارش حسابرسي، حسـابرس  أدر منابع و استانداردهاي حسابرسي ت

د و از كاربرد واژگان عـام  كنانتزاع قوي پرهيز  ةواژگان داراي جنب كارگيري بهبايد تا حد امكان از 
هـاي آن  ظيم شود كـه معنـاي پيـام   تناي  هگون گزارش حسابرس بايد به. گزيندو مبهم نيز دوري 

چگونگي بر آن،  عالوه. ي شخصي را به حداقل رساندروشني قابل درك باشد و نياز به تفسيرها به
بايـد بـا در نظـر گـرفتن سـطح دانـش و آگـاهي         ،تنظيم گزارش و استفاده از واژگان تخصصـي 

نبايـد از سـطح    ،نيـز  كننـدگان  ادهاستفانجام گيرد و تصور ميزان دانش و آگاهي  كنندگان استفاده
از . اسـت ارتبـاطي   فراينـد كند كه گزارشگري يك بيان مي) 2005(سالواري . بينانه فراتر رود واقع

نظـران   بسياري از صـاحب  اي كه گونه به است؛سوي ديگر، زبان درواقع پيش فرض اصلي ارتباط 
بر موضوع صراحت زبان در  ،رت ويژهصو به پيش رودر پژوهش . دانندزبان را مترادف با ارتباط مي

شـده  تعريـف   گونـه  بدين، صراحت زبان اين پژوهشدر . گزارشگري حسابرسي تمركز شده است
صـورت انگيزاننـده،    همطالب را ب) ب شود؛تري استفاده از واژگان عيني و قابل فهم) الف :كه است

  .كنند ارائهگذاري مناسب  بندي و مكان و با طبقه گسترده
گيرند، بسيار ي از عباراتي كه در حال حاضر در گزارش حسابرسي مورد استفاده قرار ميبسيار

، بـراي نمونـه  . رسد كه بار معنايي و اثرگذاري الزم را ندارنـد مبهم و غيرصريح بوده و به نظر مي
تـا حـد   «و » كـامالً محتمـل  «، »هاي با اهميـت از تمامي جنبه«، »منصفانه ةارائ« چونواژگاني 
هيچ تعريـف   كمابيشولي  ؛گيرندهاي حسابرسي مورد استفاده قرار مي در منابع و گزارش» امكان

متأسفانه حسابداران و حسابرسان با موضوع عـدم صـراحت   . نيستصريح و روشني از آنها موجود 
اينكـه يـك امـر طبيعـي و      يا ،چنين مشكلي وجود ندارداز پايه كنند كه انگار اي رفتار ميگونه هب

  ).1378ظريف فرد، ( استي تصادف
حسابرسـي در   ةترين و آخرين گام حرف مهم 700انتشار و تجديد نظر در استاندارد حسابرسي 

البتـه بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از        است؛راستاي افزايش ميزان صراحت در گزارش حسابرسي 
چنين به نظـر   ،)1391؛ نيكومرام و همكاران، 2012گلد و همكاران،  مانند(بررسي تجربي آثار آن 
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 بنابراين؛ نيستشده در آن از اثربخشي الزم برخوردار  رسد كه ميزان صراحت توصيه و رعايتمي
هـاي موجـود در   سمت جلو نسبت به آن برداشته شده و آخرين يافتـه  هايي به در اين پژوهش گام

  .انداين زمينه نيز مورد توجه قرار گرفته
به  هايي هوع مورد بررسي و نگاه جامع در اين مقاله، فرضيبا توجه به گسترده بودن ابعاد موض

  :شوند مي شرح زير آزمون
، ميزان اطمينان ها و حسابرسان در ارتباط با مسئوليت گذاران سرمايهادراك  ميان :اول ةفرضي

وجـود   معنـاداري تفـاوت   ،قديم 700و معتبر بودن براساس گزارش حسابرسي مبتني بر استاندارد 
  . دارد

، ميزان اطمينان ها و حسابرسان در ارتباط با مسئوليت گذاران سرمايهادراك  ميان: دوم ةيفرض
وجـود   معناداريتفاوت  ،اظهار نظر در ابتدا و معتبر بودن براساس گزارش حسابرسي صريح با بند

  . ندارد
طمينان ، ميزان اها و حسابرسان در ارتباط با مسئوليت گذاران سرمايهادراك  ميان :سوم ةفرضي

وجـود   معناداريتفاوت  ،نظر در انتها اظهار و معتبر بودن براساس گزارش حسابرسي صريح با بند
  . ندارد

، ميـزان اطمينـان و معتبـر    ها در ارتباط با مسئوليت گذاران سرمايهادراك  ميان :چهارم ةفرضي
 يح بـا بنـد  قديم و گزارش حسابرسـي صـر   700گزارش حسابرسي مبتني بر استاندارد  ميانبودن 
  . وجود دارد معناداريتفاوت  ،نظر در ابتدا اظهار

، ميزان اطمينان و معتبر بـودن  ها ادراك حسابرسان در ارتباط با مسئوليت ميان :ة پنجمفرضي
اظهـار   قديم و گزارش حسابرسي صريح بـا بنـد   700گزارش حسابرسي مبتني بر استاندارد  ميان
  .داردوجود  معناداريتفاوت  ،در ابتدا نظر

، ميـزان اطمينـان و   هـا  در ارتبـاط بـا مسـئوليت    گـذاران  سـرمايه ادراك  ميـان  :ة ششمفرضي
قديم و گزارش حسابرسي صـريح بـا    700گزارش حسابرسي مبتني بر استاندارد  ميانبودن معتبر
  . وجود دارد معناداريتفاوت  ،نظر در انتها اظهار بند

، ميزان اطمينان و معتبر بـودن  ها با مسئوليت ادراك حسابرسان در ارتباط ميان :ة هفتمفرضي
نظر  اظهار قديم و گزارش حسابرسي صريح با بند 700گزارش حسابرس مبتني بر استاندارد  ميان

  .وجود دارد معناداريتفاوت  ،در انتها
، ميـزان اطمينـان و معتبـر    ها در ارتباط با مسئوليت گذاران سرمايهادراك  ميان :ة هشتمفرضي

در  اظهـار نظـر  اظهار نظر در ابتدا و صريح با بند  هاي حسابرسي صريح با بند گزارش ميانبودن 
  . وجود دارد معناداريتفاوت  ،انتها
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، ميزان اطمينـان و معتبـر بـودن    ها ادراك حسابرسان در ارتباط با مسئوليت ميان :ة نهمفرضي
در انتهـا   اظهـار نظـر  ا بند نظر در ابتدا و صريح ب بند اظهارهاي حسابرسي صريح با  گزارش ميان

  .وجود دارد معناداريتفاوت 

  روش شناسي پژوهش
همچنين، پـژوهش  . اي قرار دادسعههاي توپژوهش دستهتوان در هدف ميديد اين پژوهش را از 

بـه  . هاي طرح آزمايش تجربي رفتاري اسـت هشاز نوع پژو، ماهيت و روش اجرانظر از  پيش رو
آزمون  هاي طرح آزمايش تجربي از نوع پسرا از نوع پژوهش ن پژوهشتوان ايمي ،تردقيق بياني

از  هـاي پـژوهش  آزمودني اوالً آن است كه وابسته بهاجراي اين نوع پژوهش . شمردچندگروهي 
آماري مشابه انتخاب شوند تـا از ايـن طريـق امكـان پديـدار شـدن آثـار متغيرهـاي          ةيك جامع

گـروه كنتـرل    منزلـة  بـه  ،ها نسبت به گروه ديگر هر يك از گروه و ثانياً ناخواسته به حداقل برسد
بـا ايـن    هسـتند هاي آزمايش ديگر  ها و ابعاد مهم شبيه گروهجنبه همةكه در  شوندمحسوب مي

  ).1384حافظ نيا، (اي متفاوت است گونه هتفاوت كه متغير مستقل براي آن گروه ب
زبـان در گـزارش حسابرسـي بـر ادراك      به ارزيابي تـأثير افـزايش صـراحت    در اين پژوهش

بدين ترتيب، متغير مستقل در اين پژوهش را ميزان . شودو حسابرسان پرداخته مي گذاران سرمايه
و  گـذاران  سـرمايه و متغير وابسته را نيـز ادراك  ) بر اساس رويكردهاي مختلف آن(صراحت زبان 

شـده   ارائـه ن و معتبر بودن اطالعات ي طرفين، ميزان اطميناها حسابرسان در ارتباط با مسئوليت
همگي حاوي اظهـار نظـر   (نوع گزارش حسابرسي را  براي اين امر، نخست سه. دهندتشكيل مي

شده  الي اساسي يك شركت واقعي پذيرفتهي مها صورت با آماده كرده و هر كدام را همراه) مقبول
در هـر يـك از   . دهـيم مـي  ي آزمـايش متفـاوت قـرار   هـا  در گـروه  ،در بورس اوراق بهادار تهران

ايـن آزمـون بـا    . هسـتند گزارش حسابرسي يكسان  جز بهها داده همةگانه،  سهي آزمايش ها گروه
پس از ورود به محـيط   ها و هر يك از آزمودني شود ميمبتني بر وب اجرا  ةافزار ويژ استفاده از نرم

تصـادفي سيسـتماتيك در يكـي از     روش بـه  ،)با استفاده از نام كاربري و رمز عبور ويژه(افزار  نرم
به آنها  را است راهنماي اجراي آزمون كهدر ابتدا اطالعاتي . شوندي آزمايش قرار داده ميها گروه
پاسخ صحيح بـه تمـامي    ةارائدر صورت  ها كه آزمودنيشود  ميو سپس كوئيزي انجام  كردهارائه 
ترتيب اطالعاتي شامل پيشينه و معرفي  به پس از آن،. ندشوتوانند وارد محيط آزمون مي ،ها سؤال

شركت در اختيـار  هاي مالي اساسي  از گزارش مقبول حسابرسي و صورت اي شركت نمونه، نسخه
. دكننـ صورت نامحدود مطالعه و مشـاهده   توانند آنها را بهو افراد مي شود ها قرار داده مي آزمودني

هـا   سؤالوارد بخش  ،مربوطه ةگزين انتخابا توانند بكامل اين اطالعات، افراد مي ةپس از مشاهد



  129  ــــــــــــــــ آزمون تأثير رويكردهاي قضاوتي زبان در كاهش فاصله انتظارات حسابرسي  

 ها سؤالدر بخش ). صورت امكان بازگشت به بخش اطالعات را نخواهند داشت كه در اين( شوند
و  )، ميزان اطمينان و معتبـر بـودن  ها مسئوليت ةدربار(ادراك  ةنحو مربوط به هاي پرسشنيز ابتدا 

پس از پاسخ بـه   ها آزمودني. شده استمطرح  شناختي آنها جمعيت در مورد هايي سؤال پس از آن،
در ايـن پـژوهش   . دشـون افـزار خـارج    نـرم پيام مربوطـه از   ةتوانند با مشاهدمي ،ها پرسشتمامي 
صـورت صـريح بـه     در ابتـداي آزمـون بـه    ،گونه پاسخ درست يا غلطي وجود ندارد و اين امر هيچ

  .شودتوضيح داده مي ها آزمودني
 واقعـي در سـهام و حسابرسـان مسـتقل تشـكيل      گذاران سرمايهرا  آماري اين پژوهش ةجامع

واقع كليه كساني كه سهام عادي يك شركتي را خريـداري و  ، درگذاران سرمايهدر مورد . دهند مي
همچنـين در مـورد    .روند شمار مي بهآماري اين پژوهش  ةي از جامعئرا دارند، جز يا قصد خريد آن

كـار   يـا شـاغل بـه    ،حسـابداران رسـمي   ةند كه عضو جامعـ كساني هست همةحسابرسان مستقل، 
يي چـون،  هـا  دليل وجود محدوديت ؛ ولي بههستند حسابرسي مستقل و تدوين گزارش حسابرسي

و جلـب مشـاركت    ايـن افـراد   دشواري دسترسي به، چنين جوامع آماري دشوار بودن تعيين دامنة
جـايگزين، يعنـي    ةوهش حاضر به جامعـ آماري پژ ةيي، جامعها كامل آنها در انجام چنين پژوهش

 گذاران سرمايههاي مديريت براي  ي حسابداري و رشتهادانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتر
هـا كـه بـه تـدريس درس     هيئت علمـي دانشـگاه   يو اعضا ادكتر ،و دانشجويان كارشناسي ارشد

 گفتني. درسان محدود شعنوان حساب هستند، بهحسابرسي مشغول بوده و داراي سوابق حسابرسي 
انجـام كـار حسابرسـي     ةبايسـتي داراي سـابق   ،حسـابرس  منزلـة  شده به افراد تعيين همةاست كه 
حسابداران رسمي نيز در اين پژوهش اسـتفاده   ةهمچنين از حسابرسان عضو جامع .باشندمستقل 

ترلي و هـا  (ت ده اسـ شآماري استفاده  ةهاي معتبر پيشين نيز از چنين جامع در پژوهش. ده استش
با توجه به اينكه اين آزمـون  ). 2012؛ گلد و همكاران، 1997؛ ايننس و همكاران،1991همكاران، 

 90 بر ، شماري افزوناعتبار نتايج از لحاظ آماري براي كسبگيرد،  مي گروه جداگانه انجامسه در 
  . ها ك از گروهنفر در هر ي 30يعني حدود  كار گرفته شدند؛ بهنفر آزمودني در اين پژوهش 

  هاي پژوهشيافته
  اول ةفرضينتايج حاصل از آزمون 

  قديم 700و حسابرسان در گروه آزمايش مبتني بر استاندارد شماره  گذاران سرمايه ةمقايس
در كشور ما مورد استفاده بوده است، هم بر اسـاس مبـاني    درپي هاي پي اين نوع گزارش كه سال

 هـاي اسـتانداردگذاران   هاي قبلي و هم براسـاس بيانيـه   خشهاي مطرح شده در ب نظري و تئوري
رود كه باعث كاهش يـا حـذف    حسابرسي، از صراحت و رسايي پاييني برخوردار بوده و انتظار نمي
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پـژوهش  هـاي   رود آزمودني مي با توجه به اينكه احتمال اما ة انتظارات حسابرسي شده باشد؛فاصل
هاي خود را بر مبناي ذهنيـت   اين گزارش، پاسخ ةارائ ةبه نحو )شرطي شدن(كردن  دليل عادت به
 ةتواند شواهدي را از وضـعيت فاصـل   مي نتايج حاصله بنابراين ،كنند ارائهقبلي خود  هاي دانستهو 

   . كندايران فراهم  كنونيانتظارات حسابرسي در شرايط 
ادراك  ميـان ي دار امعنـ ، تفـاوت بسـيار   شـود  مـي  مشـاهده  2گونه كه در جدول شماره  همان
اين امر بيانگر . وجود دارد) شده مطرح هاي پرسشدر ارتباط با تمامي (گذاران و حسابرسان  سرمايه

 هـا  آزمـودني  همةاست كه به  گفتني. است انتظارات بسيار شديد در حسابرسي ايران ةوجود فاصل
ر اختيـار آنهـا   وصيه شده بود كه بر اساس اطالعاتي كـه د ت) گذاران و هم حسابرسان هم سرمايه(

نه بر اساس ذهنيت و  ،پاسخ دهند ها پرسشبه ) شده ئهجمله گزارش حسابرسي ارااز(گذاشته شده 
براسـاس   هـا  اگـر آزمـودني   شـود كـه اوالً   مي گيري از اين امر چنين نتيجه .باورهاي پيشين خود

عدم اثربخشي و  پاسخ نداده باشند، نتايج حاصله بيانگر ها سؤالذهنيت و باورهاي پيشين خود به 
انتظـارات   ةقـديم در كـاهش فاصـل    700كارآيي الزم در گزارش حسابرسي مبتني بـر اسـتاندارد   

پاسخ داده باشند،  ها سؤالي قبلي خود به ها ها براساس ذهنيت و ثانياً اگر آزمودني است حسابرسي
  . ن خواهد بودحسابرسي ايرا ة كنونيانتظارات شديد در جامع ةنتايج حاصله بيانگر وجود فاصل

  نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 
و حسابرسان در گروه آزمايش مبتني بر گزارش صريح بـا بنـد اظهـار     گذاران سرمايه ةمقايس

  نظر در ابتدا
هـر   700با توجه به اينكه نتايج حاصل از آزمون اثربخشي گزارش حسابرسي مبتني بر اسـتاندارد  

حاكي از تـأثير  ) 1391؛ نيكومرام و همكاران، 2012ران، گلد و همكا(ي پيشين ها يك در پژوهش
تـا بـا    تالش شددر اين پژوهش هستند، بنابراين  انتظارات حسابرسي ةاندك آن در كاهش فاصل

شناسـي، يـك    هاي موجود در ادبيـات حسابرسـي و زبـان    و بيانيه ها ، نظريهها اعمال آخرين يافته
البتـه بـا   . شـود ارزيابي  ثير آنأكرده و ت صريح تهيه صورت كامالً نسخه از گزارش حسابرسي را به

و توجيه مخاطبان در راستاي افزايش و بهبـود قضـاوت افـراد و     آثار مثبت آموزش تأييدتوجه به 
؛ صـالحي و  1377خـوش طينـت،   (هـاي پيشـين    انتظارات حسابرسي در پـژوهش  ةكاهش فاصل

هـاي   در هـر يـك از گـروه   ( هـا  زمـودني هاي كافي و مورد نياز نيز بـه آ  ، آموزش)2009رستمي، 
  . پاسخ دهند ها پرسششده به ايشان به  هئتا آنها فقط بر مبناي اطالعات ارا شد هداد) آزمايش
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  ي آزمايشها در درون هر يك از گروه ها هاي آزمودني پاسخ ةمقايس. 2جدول 

  ها شرح سؤال

ني
مود

 آز
صة

شخ
م

بر   ها 
ي 
بتن
ش م

زار
گ

رد 
ندا
ستا

ا
70

0
 

يم
قد

  

گزا
ند 

با ب
ح 
صري

ش 
ر

تدا
ر اب

ر د
 نظ

هار
اظ

ند   
با ب

ح 
صري

ش 
زار

گ
تها

ر ان
ر د

رنظ
ظها

ا
  

به نظر شما حسابرسي انجام شده تا چـه: 1سؤال 
هاي همـراه   شده در يادداشت ميزان اطالعات ارائه

  گيرد؟  مالي را نيز دربرمي هاي صورت
 )شود كامالً شامل مي=  9شود؛  اصالً شامل نمي= 1(

  33/8  47/8  29/4 گذارانسرمايه
  67/8  40/8  12/6 حسابرسان

  216/0  829/0  021/0  سطح معناداري

چه كسـي مسـئوليت اطالعـات تهيـه و     : 2سؤال 
  هاي مالي را برعهده دارد؟  شدة در صورت ارائه

  )فقط حسابرسي=  9فقط مديريت؛ =  1(

  73/1  47/1  43/3 گذارانسرمايه
  47/1  33/1  81/1 حسابرسان
  471/0  745/0  003/0 داريسطح معنا

چــه كســي مســئوليت اســتقرار و حفــظ : 3ســؤال 
  محيط كنترلي قاطع را برعهده دارد؟

  )فقط حسابرسي=  9فقط مديريت؛ = 1(

  73/1  53/1  29/4 گذارانسرمايه
  53/1  07/1  56/1 حسابرسان

  899/0  143/0  000/0 سطح معناداري
چه كسـي مسـئول پيشـگيري و كشـف     : 4سؤال 
  است؟ تقلب 

 )فقط حسابرسي=   9فقط مديريت؛ = 1(

  13/2  07/2  79/6 گذارانسرمايه
  33/1  47/1  12/2 حسابرسان

  088/0  208/0  000/0 سطح معناداري
كـارگيري   چه كسي مسئول انتخاب و بـه : 5سؤال 
  هاي اثر بخش حسابداري است؟ سياست

 )فقط حسابرسي=   9فقط مديريت؛ = 1(

  53/1  47/1  93/5 گذارانسرمايه
  87/1  07/1  75/1 حسابرسان

  564/0  118/0  000/0 سطح معناداري
ــؤال  ــاذ   : 6س ــئول اتخ ــي مس ــه كس ــام(چ ) انج

  برآوردهاي ضروري حسابداري است؟ 
 )فقط حسابرسي=   9فقط مديريت؛ = 1(

  93/1  73/1  93/4 گذارانسرمايه
  60/1  13/1  94/1 حسابرسان

  679/0  026/0  001/0 سطح معناداري
ميزان كارهايي كه حسابرس در راسـتاي: 7سؤال 
دهد، چه ميزان  اظهار نظر مناسب انجام مي نيل به

  صريح و آشكار است؟ 
 )بسيار صريح= 9كامالً غير صريح؛= 1(

  87/6  47/6  50/2 گذارانسرمايه
  47/7  20/6  44/5 حسابرسان

  484/0  877/0  000/0  سطح معناداري

مقدار قضاوت در انتخاب  حسابرس از چه: 8سؤال 
هـيچ  = 1(كنـد؟   هاي حسابرسي استفاده مي روش

 )ها قضاوت در انتخاب همه روش=   9قضاوتي؛ 

  20/7  67/7  43/3 گذارانسرمايه
  00/8  73/7  06/7 حسابرسان

  110/0  856/0  000/0 سطح معناداري
حسابرس چه ميـزان اطمينـان را دربـارة: 9سؤال 

لي از آثـار هرگونـه   هـاي مـا   عاري بـودن صـورت  
  كند؟ تحريف با اهميت فراهم مي

 )اطمينان مطلق=9هيچ اطمينان؛= 1(

  80/6  4/6  50/2 گذارانسرمايه
  20/7  4/7  50/5 حسابرسان

  724/0  083/0  000/0  سطح معناداري
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به نظر شما حسابرس چقـدر از شـركت   : 10سؤال 
  مورد رسيدگي مستقل است؟ 

 )كامالً مستقل است= 9 اصالً مطلق نيست؛= 1(

  80/7  47/7  07/4  گذاران سرمايه
  20/8  13/8  25/6  حسابرسان

  407/0  062/0  021/0  سطح معناداري

بـه نظــر شـما در گـزارش حسابرســي    : 11سـؤال  
  شده چقدر معتبرند ؟  شده، اطالعات ارائه ارائه

 )كامالً معتبر=   9كامالً غيرمعتبر؛ = 1(

  13/7  27/7  64/2  گذاران سرمايه
  60/7  73/7  50/6  حسابرسان

  614/0  408/0  001/0  سطح معناداري

نحــوة ارائــة اطالعــات را در گــزارش : 12ســوال 
  كنيد؟  حسابرسي چگونه ارزيابي مي

  )كامالً مناسب=   9كامالً نامناسب؛ = 1(

  20/7  80/7  21/31  گذاران سرمايه
  93/6  47/7  31/4  حسابرسان

  647/0  885/0  221/0  سطح معناداري
  

در  معنـاداري اين گزارش تأثير بسيار  ةارائد، شو مي مشاهده 2گونه كه در جدول شماره  همان
داشـته اسـت و   ) گذاران و حسابرسـان  بهبود در ادراك سرمايه(انتظاراتي حسابرسي  ةكاهش فاصل

و  گـذاران  سـرمايه ي ها بين پاسخ معناداريشده، اختالف  مطرح سؤالفقط در يك مورد از دوازده 
هـا و رويكردهـاي    نظريـه و اعتبـار   هـا  فرضـيه  ييـد تأاين نتـايج حـاكي از   . حسابرسان وجود دارد

و شواهدي قوي در ارتباط با آثار مثبت افزايش ميـزان صـراحت   است  شده در اين پژوهش مطرح
اين نتايج بايستي مورد توجه اسـتانداردگذاران حسابرسـي   . كند مي ارائهدر گزارشگري حسابرسي 

در ارتبـاط بـا تـأثير آمـوزش و     (دانشگاهيان  و نيز حسابرسان و) در تدوين استانداردهاي مربوطه(
  .قرار گيرند) توجيه افراد

  سوم ةنتايج حاصل از آزمون فرضي
و حسابرسان در گروه آزمايش مبتني بر گزارش صريح بـا بنـد اظهـار     گذاران سرمايه ةمقايس

  نظر در انتها
هـاي پيشـين    هششده در گروه آزمايش قبلي، به پيروي از پـژو  ارائهدر گزارش حسابرسي صريح 

و ) 1996؛ گرنـز بـاچر،   1984؛ گالنز و همكاران، 1981سيريلو، (شناسي  شده در ادبيات زبان انجام
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حسابرسي را  اظهار نظر، بند )IAASB  ،2012؛ 2008چونگ و فالگرات، (نيز ادبيات حسابرسي 
 چـون، اردي تواند موجـب لنگـر انـداختن مـو     مي اين امر. در ابتداي گزارش حسابرسي قرار داديم

هـاي بـا اهميـت،     دسترسي حسابرس به تمامي شواهد و مدارك مورد نياز، عدم وجود محـدوديت 
ده و موجـب  شهاي مالي و غيره در اذهان و تفكر افراد  شده در صورت ارائهبودن اطالعات  مطلوب

ه اينكـه  با توجه ب. دشوهاي حسابرسي  شده در گزارش ارائهاطالعات  افزايش توجه و تمركز آنها به
حسابرسي در پايـان گـزارش    اظهار نظربند  ةارائاستانداردهاي حسابرسي، مكان  همةكنون در  تا

صريح از گزارش حسابرسـي را   ةيك نسخ ،انجام تجزيه و تحليل بيشتر بنابراين برايبوده است، 
گونـه كـه در    مانه. ايم تهيه و مورد ارزيابي و بررسي قرار داده ،در انتهاي آن نيز اظهار نظربا بند 

دست آمـده   به، در اين گروه نيز شواهدي قوي همانند گروه قبلي شود مي مشاهده 2جدول شماره 
  . شود هاي پژوهش مشاهده نمي انتظارات حسابرسي در بين آزمودني ةو فاصل

  :گيري كرد توان چنين نتيجه مي ،ها در ارتباط با نتايج حاصل از اين آزمون
   ؛و حسابرسان ايراني وجود دارد گذاران سرمايه ميانانتظارات شديدي  ةدر حال حاضر فاصل )1
انتظاراتي حسابرسـي   ةتوان فاصل مي ،گزارش حسابرسي ةارائان صراحت در زبا افزايش مي )2

  .داد يا به حداقل رساندرا كاهش 

  ي چهارم و پنجم ها نتايج حاصل از آزمون فرضيه
قـديم و   700هاي آزمايش مبتني بر استاندارد گروه نمياو حسابرسان  گذاران سرمايه ةمقايس

  صريح با بند اظهار نظر در ابتدا
ر گـزارش  ثيرگذاري بسيار باالي افزايش صراحت زبان دأبيانگر ت ،3در جدول شماره  مندرجنتايج 

، در ارتبـاط بـا تمـامي    شـود  مـي  گونه كه مشاهده همان. است گذاران حسابرسي بر ادراك سرمايه
ايـن دو   ميـان گـذاران   ي سرمايهها در پاسخ اداريي معنها شده در آزمون، تفاوت مطرح يها سؤال

بيانگر اين است كه اين امر فقط  آمده دست بهولي در ارتباط با حسابرسان، نتايج  ؛گروه وجود دارد
ويژه، ايـن امـر    طور به. ثر بوده استؤشده در آزمون بر ادراك آنها م مطرح سؤال 12مورد از  6در 

ـ ) مـوردنظر  سـؤال  2هـر  (ميزان اطمينان  و )سؤال 5مورد از  2( ها در ارتباط با مسئوليت ثيرات أت
رسـد كـه تـأثير     مـي  بـه نظـر  ) 11و  8 هـا  سـؤال (در ارتباط با معتبر بودن  ؛ امامثبتي داشته است

اطالعات در گـزارش   ئةارا ةاز نحو ها همچنين در ارتباط با ادراك آزمودني. نداشته است معناداري
تـوان چنـين بيـان كـرد كـه       مـي  كلـي،  طـور  بـه . شود يم مشاهده معناداريتأثير  ،حسابرسي نيز

گزارش  ةبا احتياط بيشتر يا با دقت كمتري به مطالعاحتمال  بهگذاران  حسابرسان نسبت به سرمايه
  . پردازند مي حسابرسي
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شده تا چـهبه نظر شما حسابرسي انجام: 1سؤال 
هاي همـراه   شده در يادداشت ميزان اطالعات ارائه

اصـالً  = 1( گيرد؟ ي مالي را نيز دربر ميها صورت
 )شودكامالً شامل مي= 9شامل نمي شود؛ 

  000/0 47/8  29/4 گذارانسرمايه
  000/0 40/8  12/6 حسابرسان
  000/0  43/8  27/5  ميانگين كلي

چه كسي مسـئوليت اطالعـات تهيـه و    : 2سؤال 
هـاي مـالي را برعهـده دارد؟     ارائه شده در صورت

  )فقط حسابرس=   9يريت؛ فقط مد= 1(

  000/0 47/1  43/3 گذارانسرمايه
  209/0 33/1  81/1 حسابرسان
  017/0 40/1  57/2 ميانگين كلي

چـه كسـي مسـئوليت اسـتقرار و حفـظ      : 3سؤال 
  محيط كنترلي قاطع را بر عهده دارد؟ 

  )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 53/1  29/4 گذارانسرمايه
  032/0 07/1  56/1 حسابرسان
  005/0 30/1  83/2 ميانگين كلي

چه كسي مسـئول پيشـگيري و كشـف    : 4سؤال 
  تقلب است؟ 

 )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 07/2  79/6 گذارانسرمايه
  452/0 47/1  12/2 حسابرسان
  001/0 77/1  30/4 ميانگين كلي

كـارگيري   چه كسي مسئول انتخاب و به: 5سؤال 
  هاي اثربخش حسابداري است؟  سياست

 )فقط حسابرسي=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 47/1  93/5 گذارانسرمايه
  059/0 07/1  75/1 حسابرسان
  005/0 27/1  70/3 ميانگين كلي

ــؤال  ــاذ  : 6س ــئول اتخ ــي مس ــه كس ــام(چ ) انج
  برآوردهاي ضروري حسابداري است؟ 

 )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 73/1  93/4 گذارانايهسرم
  045/0 13/1  94/1 حسابرسان
  004/0 43/1  33/3 ميانگين كلي

ميزان كارهايي كه حسابرس در راستاي: 7سؤال 
دهد، چه ميزان  اظهار نظر مناسب انجام مي نيل به

  صريح و آشكار است؟
 )بسيار صريح= 9كامالً غير صريح؛= 1(

  000/0 47/6  50/2 گذارانسرمايه
  127/0 20/6  44/5 حسابرسان
  000/0  33/6  07/4  ميانگين كلي

ــؤال  ــدار قضــاوت در: 8س ــه مق ــابرس از چ حس
كنـد؟   هاي حسابرسي اسـتفاده مـي   انتخاب روش

قضاوت در انتخاب همه =   9هيچ قضاوتي؛ = 1(
 )ها روش

  000/0 67/7  43/3 گذارانسرمايه
  486/0 73/7  06/7 حسابرسان
  000/0  70/7  37/5  ميانگين كلي

حسابرس چه ميزان اطمينـان را دربـارة: 9سؤال 
هـاي مـالي از آثـار هرگونـه      عاري بودن صـورت 

  كند؟  تحريف با اهميت فراهم مي
 )اطمينان مطلق= 9هيچ اطمينان؛ = 1(

  000/0  40/6  50/2  گذاران سرمايه
  001/0 40/7  50/5 حسابرسان
  000/0  90/6  10/4  ميانگين كلي
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 قديم و صريح با بند اظهارنظر در ابتدا 700هاي آزمايش مبتني بر استاندارد گروه ةمقايس .3جدول ادامه 
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به نظر شما حسابرس چقدر از شـركت  : 10سؤال 
  ستقل است؟مورد رسيدگي م

 )كامالً مستقل است=  9اصالً مطلق نيست؛ = 1(

  000/0  47/7  07/4  گذاران سرمايه
  004/0  13/8  25/6  حسابرسان
  000/0  80/7  23/5  ميانگين كلي

بـه نظـر شـما در گـزارش حسابرسـي      : 11سؤال 
شده چقدر معتبـر هسـتند    شده، اطالعات ارائه ارائه

 )معتبر كامالً=   9كامالً غيرمعتبر؛ = 1(

  000/0  27/7  64/2  گذاران سرمايه
  071/0  73/7  50/6  حسابرسان
  000/0  50/7  70/4  ميانگين كلي

نحــوة ارائــه اطالعــات را در گــزارش : 12ســؤال 
  كنيد؟  حسابرسي چگونه ارزيابي مي

  )كامالً مناسب=   9كامالً نامناسب؛ = 1(

  000/0  80/7  21/3  گذاران سرمايه
  001/0  47/7  31/4  حسابرسان
     000/0  63/7  80/3  ميانگين كلي

   ي ششم و هفتمها نتايج حاصل از آزمون فرضيه
قـديم و   700هاي آزمايش مبتني بر استاندارد گروه ميانو حسابرسان  گذاران سرمايه ةمقايس

  صريح با بند اظهار نظر در انتها
هـاي هـر    پاسخ ةهش به مقايس، در اين بخش از پژوتر كاملانجام تجزيه و تحليل بيشتر و  براي

) قديم 700مبتني بر استاندارد (گزارش حسابرسي پيشين  ميانو حسابرسان  گذاران سرمايهيك از 
نتـايج  . پرداخته شده اسـت ) انتهاي گزارش(و گزارش صريح با بند اظهار نظر در مكان سنتي آن 

افزايش ميزان  شود، مي دهگونه كه مشاه همان. آمده است 4 حاصل از اين آزمون در جدول شماره
گـذاران داشـته اسـت،     ي سـرمايه هـا  در پاسخ معناداريتأثير  ،صراحت زبان در گزارش حسابرسي

 هاي آنها مشاهده در پاسخ معنادارياختالف  ،شده مطرح هاي پرسشدر مورد تمامي  اي كه گونه به
قابـل   ةنكتـ . بوده استمؤثر  سؤال 12از  سؤال 5، ولي در مورد حسابرسان فقط در مورد شود مي

هـاي مـديران، ميـزان اسـتقالل      هاي حسابرسان در ارتباط با مسئوليت در مورد پاسخ اينكهتوجه 
توضـيحات صـريح و    بـا وجـود  (حسابرسـي   فرايندهاي اعمال شده در  حسابرسان، ميزان قضاوت

هـاي   وتتفـا  ،شده در گـزارش حسابرسـي   ارائهو ميزان اعتبار اطالعات ) در گزارش صريح كامل
پاسخ حسابرسان بر مبناي دانش و  مربوط بهتواند به  مي ،اين امر احتمال به. وجود ندارد معناداري

  . شده باشد ارائههاي  جاي توجه عميق به گزارش به ،ذهنيت پيشين خود
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به نظر شما حسابرسي انجام شده تـا چـه: 1سؤال 
ــه  ــات ارائ ــزان اطالع ــده در يادداشــت مي ــاي  ش  ه

  گيرد؟ هاي مالي را نيز در بر مي همراه صورت
 )شودكامالً شامل مي= 9؛شوداصالً شامل نمي= 1(

  000/0 33/8  29/4 گذارانسرمايه
  000/0 67/8  12/6 حسابرسان
  000/0  50/8  27/5  ميانگين كلي

چه كسي مسئوليت اطالعات تهيه و ارائه: 2سؤال 
  هاي مالي را برعهده دارد؟  شده در صورت

  )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  003/0 73/1  43/3 گذارانسرمايه
  535/0 47/1  81/1 حسابرسان
  017/0 60/1  57/2 ميانگين كلي

چه كسي مسئوليت استقرار و حفظ محيط: 3سؤال 
  كنترلي قاطع را بر عهده دارد؟ 

  )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 73/1  29/4 گذارانسرمايه
  000/1 53/1  56/1 حسابرسان
  005/0 63/1  83/2 ميانگين كلي

چـه كسـي مسـئول پيشـگيري و كشـف      : 4ؤال س
 )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(تقلب است؟ 

  000/0 13/2  79/6 گذارانسرمايه
  243/0 33/1  12/2 حسابرسان
  001/0 73/1  30/4 ميانگين كلي

چه كسـي مسـئول انتخـاب و بكـارگيري: 5سؤال
  هاي اثربخش حسابداري است؟  سياست

 )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  000/0 53/1  93/5 گذارانسرمايه
  573/0 87/1  75/1 حسابرسان
  005/0 70/1  70/3 ميانگين كلي

ــؤال  ــاذ: 6س ــئول اتخ ــي مس ــه كس ــام(چ )انج
  برآوردهاي ضروري حسابداري است؟ 

 )فقط حسابرس=   9فقط مديريت؛ = 1(

  001/0 93/1  93/4 گذارانسرمايه
  626/0 60/1  94/1 حسابرسان
  004/0 77/1  33/3 ميانگين كلي

ميزان كارهايي كه حسـابرس در راسـتاي: 7سؤال 
دهد، چه ميزان  نيل به اظهار نظر مناسب انجام مي

  صريح و آشكار است؟ 
 )بسيار صريح= 9كامالً غير صريح؛= 1(

  000/0 87/6  50/2 گذارانسرمايه
  002/0 47/7  44/5 حسابرسان
  000/0  17/7  07/4  ميانگين كلي

حسابرس از چه مقدار قضاوت در انتخاب: 8سؤال 
هـيچ  = 1( كنـد؟  هاي حسابرسي استفاده مـي  روش

 )ها قضاوت در انتخاب همه روش=   9قضاوتي؛ 

  000/0 20/7  43/3 گذارانسرمايه
  128/0 00/8  06/7 حسابرسان
  000/0 60/7  37/5 ميانگين كلي

ربـارةحسابرس چه ميـزان اطمينـان را د: 9سؤال 
هـاي مـالي از آثـار هرگونـه      عاري بـودن صـورت  

  كند؟  تحريف با اهميت فراهم مي
 )اطمينان مطلق=9هيچ اطمينان؛= 1(

  000/0 80/6  50/2 گذارانسرمايه
  000/0 20/7  50/5 حسابرسان
  000/0  00/7  10/4  ميانگين كلي

به نظر شما حسـابرس چقـدر از شـركت: 10سؤال
  ست؟مورد رسيدگي مستقل ا

 )كامالً مستقل است=  9اصالً مطلق نيست؛ = 1(

  000/0 80/7  07/4 گذارانسرمايه
  003/0 20/8  25/6 حسابرسان
  000/0  00/8  23/5  ميانگين كلي
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بــه نظــر شــما در گــزارش حسابرســي : 11ســؤال 
شده چقدر معتبـر هسـتند؟    شده، اطالعات ارائه ارائه

 )كامالً معتبر=   9 كامالً غيرمعتبر؛= 1(

  000/0 13/7  64/2 گذارانسرمايه
  154/0 60/7  50/6 حسابرسان
  000/0 37/7  70/4 ميانگين كلي

ــزارش  ةنحــو: 12ســؤال  ــه اطالعــات را در گ ارائ
  كنيد؟  حسابرسي چگونه ارزيابي مي

  )كامالً مناسب=   9كامالً نامناسب؛ = 1(

  000/0 20/7  21/3 گذارانسرمايه
  005/0 93/6  31/4 حسابرسان
  000/0 07/7  80/3 ميانگين كلي

  ي هشتم و نهمها آزمون فرضيه نتايج حاصل از
بند اظهار نظر در ابتداي گزارش حسابرسي  ةارائكيد و توجه زياد به أبا توجه به ت ها در اين فرضيه

اي صــورت ويــژه بــه ،)IAASB ،2012؛ 2008چونــگ و فالگــرات، (در اكثــر منــابع حسابرســي 
اطالعـات و اخبـار مهـم در     ةارائ، شناسان زبان باوربه . ارزيابي تأثير اين امر پرداخته شده است به

افزايش دقت، توجه و ميزان اعتماد و اتكاي مخاطبان بـه آن اطالعـات و    ابتداي گزارش منجر به
بـه   بـراي ايـن امـر،   ). 1996؛ گرنزباچر، 1978چاندل، ( دشمطالب آن گزارش خواهد  ةنيز به ادام

هـاي  ايش مبتنـي بـر گـزارش   ي آزمـ هـا  گـروه  ميـان و حسابرسان  گذاران سرمايهادراك  ةمقايس
اين مقايسـه در  نتايج  .شد اقدام) با بندهاي اظهار نظر در ابتدا و انتهاي گزارش(حسابرسي صريح 

نتـايج   كمـابيش ، شـود  مـي  مشاهده 5شماره گونه كه در جدول  همان. آمده است 5جدول شماره 
ـ و  بند اظهارر مكان تغيي ،رسد مي توان بيان كرد كه به نظر مي و دست نيامده به معناداري آن  ةارائ

ويژه  طور به. و حسابرسان ندارد گذاران سرمايهتأثير چنداني بر ادراك  ،در ابتداي گزارش حسابرس
در مـورد  . وجود ندارد گذاران سرمايهدر ادراك  معناداريشده تغيير  سؤال مطرح 12يك از  در هيچ

هـا،  هر دو نيـز در ارتبـاط بـا مسـئوليت    شده و  مطرح سؤال 12مورد از  2فقط در  ،حسابرسان نيز
ـ  ةبسـيار زيـاد بـر نحـو     أكيـدهاي البته با توجه بـه ت . شود مي تفاوتي در ادراك آنها مشاهده  ةارائ

از  سـادگي  توان بـه  شناسي، نمي شناسي و روان ها در ادبيات زبان اطالعات مهم در ابتداي گزارش
ايـن   هـاي بيشـتري در   بـه بررسـي   و بايستي اثر دانست را كامالً بي نظر كرد و آن اين امر صرف

نظـر در   بنـد اظهـار  رسد كه ميزان صراحت باالي گزارش صريح بـا   مي به نظر. پرداختموضوع 
  . در حصول اين نتايج تأثيرگذار بوده است ،ابتدا
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به نظر شما حسابرسي انجام شده تا چه ميزان: 1 سؤال
 هـاي  صورتهاي همراه شده دريادداشت ارائهاطالعات 

   گيرد؟ مالي را نيز دربرمي
  )شود ميشامل  كامالً =  9شامل نمي شود؛  اصالً= 1(

  748/0  33/8  47/8  گذاران سرمايه
  586/0  67/8  40/8  حسابرسان
  938/0  50/8  43/8  ميانگين كلي

چه كسي مسـئوليت اطالعـات تهيـه و ارائـه     : 2 سؤال
   مالي را برعهده دارد؟ هاي صورتشده در 

  )فقط حسابرس =  9؛ فقط مديريت= 1(

  361/0  73/1  47/1  گذاران سرمايه
  639/0  47/1  33/1  حسابرسان
  231/0  60/1  40/1  ميانگين كلي

چه كسي مسئوليت اسـتقرار و حفـظ محـيط    : 3 سؤال
   كنترلي قاطع را بر عهده دارد؟

  )فقط حسابرس =  9؛ فقط مديريت= 1(

  548/0  73/1  53/1  گذاران سرمايه
  031/0  53/1  07/1  حسابرسان
  040/0  63/1  30/1  ميانگين كلي

چه كسي مسئول پيشـگيري و كشـف تقلـب    : 4 سؤال
 )فقط حسابرس =  9؛ فقط مديريت= 1( ؟است

  959/0  13/2  07/2  گذاران سرمايه
  768/0  33/1  47/1  حسابرسان
  832/0  73/1  77/1  ميانگين كلي

ــؤال ــه: 5 س ــيچ ــارگيري  كس ــاب و بك ــئول انتخ مس
  ؟استهاي اثر بخش حسابداري  سياست

 )فقط حسابرس =  9؛ مديريت فقط= 1(

  892/0  53/1  47/1  گذاران سرمايه
  011/0  87/1  07/1  حسابرسان
  039/0  70/1  27/1  ميانگين كلي

برآوردهـاي  ) انجـام (چه كسي مسئول اتخـاذ  : 6 سؤال
   ؟استضروري حسابداري 

 )فقط حسابرس =  9؛ فقط مديريت= 1(

  312/0  93/1  73/1  گذاران سرمايه
  099/0  60/1  13/1  حسابرسان
  766/0  77/1  43/1  ميانگين كلي

ميزان كارهايي كه حسابرس در راستاي نيـل  : 7 سؤال
دهد، چه ميزان صريح و  اظهار نظر مناسب انجام مي به

 )بسيار صريح =  9غير صريح؛  كامالً= 1( آشكار است؟

  991/0  87/6  47/6  گذاران سرمايه
  489/0  47/7  20/6  حسابرسان

  591/0  17/7  33/6  كليميانگين 

حسابرس از چـه مقـدار قضـاوت در انتخـاب     : 8 سؤال
  ؟ كند ميي حسابرسي استفاده ها روش

 )ها قضاوت در انتخاب همه روش=   9هيچ قضاوتي؛ = 1(

  361/0  20/7  43/3  گذاران سرمايه
  297/0  00/8  06/7  حسابرسان
  980/0  60/7  37/5  ميانگين كلي
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عـاريةحسابرس چه ميزان اطمينان را دربار: 9 سؤال
مـالي از آثـار هرگونـه تحريـف بـا       هـاي  رتصوبودن 

  ؟كند مياهميت فراهم 
 )اطمينان مطلق =9هيچ اطمينان؛  =1(

  516/0  80/6  50/2  گذاران سرمايه
  373/0  20/7  50/5  حسابرسان
  943/0  00/7  10/4  ميانگين كلي

به نظر شما حسابرس چقدر از شركت مـورد  : 10 سؤال
  ؟استرسيدگي مستقل 

 )مستقل است كامالً =9نيست؛ اصالً مطلق  =1(

  436/0  80/7  07/4  گذاران سرمايه
  540/0  20/8  25/6  حسابرسان
  784/0  00/8  23/5  ميانگين كلي

به نظر شما در گزارش حسابرسي ارائه شده، : 11 سؤال
  هستند؟ اطالعات ارائه شده چقدر معتبر 

 )معتبر كامالً =  9غيرمعتبر؛  كامالً= 1(

  846/0  13/7  64/2  گذاران سرمايه
  494/0  60/7  50/6  حسابرسان
  581/0  37/7  70/4  ميانگين كلي

ارائه اطالعات را در گزارش حسابرسي  ةنحو: 12 سؤال
   كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

  )مناسب كامالً =  9نامناسب؛  كامالً= 1(

  363/0  20/7  21/3  گذاران سرمايه
  309/0  93/6  31/4  حسابرسان
  153/0  07/7  80/3  ميانگين كلي

  و پيشنهادهاگيري  نتيجه
حسابرسـي بـوده اسـت و نهادهـاي      ةترين چـالش حرفـ   همواره مهم ،انتظارات حسابرسي ةفاصل
و همچنين بسياري از پژوهشگران به بررسي و ارزيابي آن پرداختـه و   اين حوزه اي و قانوني حرفه

ي ها تالش ةهم با وجود. اند ن آن بودهبه حداقل رساندكاهش و  برايو ابزاري  ها در پي يافتن راه
هستند  انتظارات حسابرسي ةشواهد و مدارك پژوهشي اخير بيانگر وجود و تداوم فاصل ،انجام شده

گـزارش  ). 1391؛ نيكـومرام و همكـاران،   2012؛ گلد و همكاران، 2011گراي و همكاران،  مانند(
، همـواره در كـانون توجـه    اسـت  ارتباط حسابرس بـا مخاطبـانش   ةترين وسيل مهم كه حسابرسي

 ,IAS700انتشـار اسـتانداردهاي   (انتظـاراتي بـوده اسـت     ةهاي مرتبط بـا كـاهش فاصـل    تالش

SAS600, SAS58 .(ارزيابي تأثير ميـزان صـراحت زبـان در     به ،صورتي ويژه در اين پژوهش به
 ةرسد كـه حرفـ   مي البته به نظر. اراتي پرداخته شده استة انتظگزارش حسابرسي در كاهش فاصل
آن مؤيـد   ،نيـز  700و انتشار استاندارد تجديدنظر شـده   پي بردهحسابرسي هم به اهميت اين امر 

عدم تأييـد اثربخشـي الزم و    ،پژوهشي معتبر و نيز ةبوده است؛ ولي با توجه به عدم وجود پشتوان
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كـومرام و  ؛ ني2012گلـد و همكـاران،   (ي اخيـر  هـا  كافي در الزامـات ايـن اسـتاندارد در پـژوهش    
شناسـي،   ي موجـود در ادبيـات زبـان   هـا  و يافته ها تا با اعمال نظريه تالش شد، )1391همكاران، 

گـامي   ،ي جديـد آن ها نسخه ةارائشناسي و حسابرسي، اين مسير را تكميل كرده و از طريق  روان
يـن  كلـي در ا  طـور  بـه . اسـت انتظارات حسابرسي برداشته  ةمؤثر و مفيد در راستاي كاهش فاصل

در انتهـاي   اظهـار نظـر  ترتيب با بنـد   نوع گزارش حسابرس صريح، به دوارزيابي تأثير  پژوهش، به
  . در ابتداي گزارش پرداخته شده است نظر بند اظهارگزارش و با 
گزينـي گـزارش    تغييراتـي در واژه  اوالً،تـا   تالش شـد ي حسابرسي صريح ها گزارش ةدر تهي

ي ها بندي شده در طبقه ارائهمطالب  ،و ثانياً شودتر استفاده بل فهمو از زباني ساده و قا شوداعمال 
روش اجراي ايـن پـژوهش بـا    . شود قرار دادهتر  ي مشخصها عنوانو زير ها عنوانتر و با  مناسب

صـورت   ، بـه )ي عملي و موجود ندارندها الگوي جديد كه مصداق ةارائ(توجه به ماهيت خاص آن 
ي هـا  اي انتشار يافته در سال ي حرفهها و بيانيه ها ته با توجه به گام؛ الباست طرح آزمايش تجربي

نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش     . اخير، اعتبار دروني و بيروني آن قابل اعتماد و اتكاتر خواهند بود
 ةاز تأثير افزايش ميزان صراحت زبان در گزارش حسابرسي در كاهش فاصل ،صورت كامالً قوي به

دهنـد كـه بـا افـزايش      مي ديگر، نتايج اين طرح آزمايش نشان گفتة به. كنند مي انتظاراتي حمايت
و  گـذاران  سـرمايه بـر ادراك   رسد كـه  مي به نظر ،گزارش حسابرس ةارائميزان صراحت زبان در 
  . انتظارات حسابرسي را تا حد زيادي كاهش داد ةفاصل توان مي و داشتهحسابرسان تأثير جدي 

؛ 2008گرات، چونگ و فال اي چون، شدهي انجام ها برخي از پژوهش اين نتايج برخالف نتايج
تـأثير  همچـون  رسـد كـه ايـن امـر ناشـي از عـواملي        مي و به نظر است 2012گلد و همكاران، 

ي استفاده شده ها اجراي آزمون، نوع آزمودني فراينددر  ها شده به آزمودني ارائهو توجيه  ها آموزش
به هـر حـال   . باشدهاي انجام شده آنها  و قومي موجود در محيط ي فرهنگي، اجتماعيها و تفاوت

  . ي متعددي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيردها اين امر بايستي در پژوهش

  ي پژوهش ها محدوديت
كه پژوهشگر وظيفـه  شود  رو مي روبهو تنگناهايي  ها هر پژوهش علمي با محدوديت طور مسلم به

از نتـايج   كنندگان استفاده و استاي از بين بردن آثار آنها انجام دهدنهايت تالش خود را در ر ،دارد
اين پژوهش نيز . را در نظر داشته باشند ها آنها اين محدوديت كارگيري بهبايستي در  ،پژوهش نيز

، هـا  محـدوديت سازي  در راستاي كاهش و خنثي بسيارهاي  تالش با وجوداز اين امر نبوده و جدا 
  : را در نظر داشته باشند هاي زير تا محدوديت توصيه شوداز اين نتايج  نندگانك استفادهبه بايد 

ايجـاد شـرايط غيـر طبيعـي      منجـر بـه  طـور مسـلم،    بـه استفاده از روش طرح آزمايش  .1
 فراينـد در  هـا  شده بـه آزمـودني   ارائههاي  آموزش و راهنمايي چون،ده و مواردي ش) آزمايشگاهي(
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و نيز روي رفتارهاي شناختي ) ها سؤالبه   پاسخ(ارهاي قضاوتي اجراي آزمون، ممكن است بر رفت
 رود شمار مي به هاي رفتاري يك محدوديت اساسي اين امر در تمامي پژوهش. آنها تأثيرگذار باشد

   .كندكه ممكن است روايي خارجي نتايج حاصل از آنها را با چالش مواجه 
واقعي  گذاران سرمايه(اري اين پژوهش آم ةبسيار گسترده و نامحدود جامع ةدليل دامن به .2

دليل عـدم مشـاركت جـدي     به ،و عدم امكام دسترسي الزم به ايشان و نيز) و حسابرسان مستقل
دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي حسـابداري و     ( آماري جايگزين  ةآنها در اجراي آزمون، از جامع

هـاي   نتايج حاصـل از پـژوهش  چه اگر. شده استاستفاده ) ها مالي و اعضاي هئيت علمي دانشگاه
ـ بـه  ، تـر  آماري واقعـي  ةممكن بود استفاده از جامع امااند،  پيشين از اعتبار اين امر دفاع كرده ة ارائ

  . بيانجامدنتايجي متفاوت 

در  وجـود آمـده   بـه ، مشكالت متعـدد  آنالينصورت  افزار آزمون به اجراي نرم با توجه به .3
و از مشاركت  بوده آزمونموانعي جدي در اجراي  ،... )ن وهاي مداوم، سرعت پايي قطعي(اينترنت 

  .كرده استبسياري از افراد جلوگيري 

صـورت   هـاي حسابرسـي بـه    ة گـزارش ارائكيد استانداردهاي حسابرسي بر با توجه به تأ .4
بـر   ،صـورت الكترونيكـي   هاي حسابرسي در اين پـژوهش بـه   گزارش ةارائكتبي، ممكن است كه 

 . داشته باشدتأثيري  ها ادراك آزمودني

  پيشنهادهاي پژوهش 
با يـك پديـده   هاي مرتبط  پرسشو  ها گوي تمامي چالش تنهايي پاسخ تواند به هيچ پژوهشي نمي

مـورد   ،كـه نتـايج حاصـل از هـر پـژوهش علمـي       رود ميهمچنين انتظار  .يا موضوع خاص باشد
شده و تعديل و  گيري نيز پي گران بعديپژوهش ز سويااستفاده و توجه مخاطبان آن قرار گرفته و 

گيـري و   گونـه پـي   ود، نيازمند ايـن خاين پژوهش نيز با توجه به رويكردهاي نوين . تر شوند املك
   :دهد يم ارائه را پيشنهادهايي به شرح زيرتوجهات بوده و 

 پيشـنهاد  ،حسابرسـي  ةحرفـ  سئوالنمانتظارات نسبتاً شديد، به  ةبا توجه به وجود فاصل .1
  . را در راستاي كنترل اين امر انجام دهند ايدارتريپتر و ي مؤثرها تا تالش شود يم

ـ ي اخالقـي و معنـوي در حسابرسـان    هـا  جنبـه  يبر ارتقا ،حسابرسي ةحرف .2 ـ  رايب  ةارائ
   .اشته باشددكيد بيشتري أتوجه و ت ،تر تر و قابل فهم ي مطلوبها گزارش
امعه از نقـش، اهـداف، ماهيـت و    و عموم ج گذاران سرمايهي ها سطح آگاهي يبر ارتقا .3

  . ي عمومي تأكيد و توجه شودها آموزش ةارائجايگاه حسابرسي از طريق 
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 ةروي ترجمتا فقط  شود يم پيشنهاد ،تدوين استانداردهاي حسابرسي اندركاران تسدبه  .4
ثر بـر  ؤالمللي اكتفا نكرده و به عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصـادي مـ   صرف استانداردهاي بين

   .نندكنيز توجه  ها گزارش زبان
كه در اين پژوهش از گزارش حسابرسي حاوي اظهار نظر مقبول اسـتفاده  با توجه به اين .5

سـاير انـواع گـزارش     تـأثير زبـان در   ةتا به مطالعشود يم گران آتي پيشنهادشده است، به پژوهش
  . نيز بپردازند) مردود، مشروط و عدم اظهار نظر( حسابرس

تا در صورت ميسر بودن براي آنهـا، بـه آزمـون     شود مي ن بعدي پيشنهادگرابه پژوهش .6
حسابرسـان  (تـر   ة آمـاري واقعـي  شده در اين پژوهش با اسـتفاده از جامعـ   ارائهتأثير رويكردهاي 

  . بپردازند) واقعي بورس اوراق بهادار تهران گذاران سرمايهمستقل و 
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