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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between the audit 
expectation gap and investor’s confidence, and also to investigate the role of 
the auditor’s improved level of communication in this relationship. To study 
these effects, a model with higher-order constructs using a partial least-
squares structural equation model (PLS-SEM), has been used. Based on a 
questionnaire survey with auditors and institutional investors, as one of the 
main users of audited financial statements, this study explored investors’ 
perceptions of both unreasonable and sensible audit expectation gaps 
(auditing performance and auditing standard gap) and the impact of auditor’s 
improved level of communication on this assessment. Based on the findings 
and values related to the path coefficients, audit quality and ensuring audit 
education have had a significant and positive effect on investor confidence. 
Also, a significant and negative relationship has been seen between the 
performance gap and the unreasonable audit gap with the level of investor 
confidence. Another finding of this study is the significant and positive 
effect of the auditor’s improved level of communication on the relationship 
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between the audit performance gap and the unreasonable audit gap with the 
level of investor confidence. Also, the calculation and analysis of fitness 
indicators using Smart-PLS software have confirmed the conformity of the 
conceptual framework and the experimental background with the results. 

Keywords: Investor Confidence, Aauditor’s Improved Level of 
Communication; Auditing Performance Gap; Auditing Standard Gap; 
Unreasonable Audit Gap. 
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 نانیو اطم یشکاف انتظار حسابرس نیرابطه ب یبررس
 نقش بهبود سطح ارتباطات حسابرسان یگذاران: بررسهیسرما

 .رانیکرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،يحسابدار اریاستاد   یوانیفرزاد ا

 

 .رانیکرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،يارشد حسابدار یکارشناس   يعبد ثیحد

  

 .رانیکرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،يحسابدار اریاستاد  یرالهیخ دیفرش

  

 .رانیکرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،يارشد حسابدار یکارشناس  يمرادیعل يمهر

 چکیده
گذاران و همچنین بررسی هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه

، از یک مدل معادلات بدین منظوربر این رابطه بوده است.  بهبود سطح ارتباطات حسابرساننقش متغیر 

هاي مرتبه بالاتر استفاده شده ) و یک مدل با سازهPLS-SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی ( ساختاري
 عنوانبهگذاران نهادي، از پرسشنامه مربوط به حسابرسان و سرمایه شدهيگردآوراست. با استفاده اطلاعات 

گذاران از شکاف انتظار معقول هاي مالی، به بررسی برداشت سرمایهترین کاربران صورتیکی از اصلی
تصور) و شکاف استاندارد حسابرسی) و شکاف نامعقول (غیرقابلحسابرسی  حسابرسی (شکاف عملکرد

و  هایافته بر اساساست.  شده پرداختهبر این برداشت،  بهبود سطح ارتباطات حسابرسانحسابرسی و تأثیر 
گذاران ضمین آموزش حسابرسی بر اطمینان سرمایهمقادیر مربوط به ضرایب مسیرها، کیفیت حسابرسی و ت

شکاف عملکرد و شکاف نامعقول حسابرسی با سطح اطمینان بین . همچنین است اثر معنادار و مثبتی داشته
هاي این پژوهش، اثر معنادار و مثبت . از دیگر یافتهدیده شده استگذاران رابطه معنادار و منفی سرمایه

بر رابطه بین شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف نامعقول حسابرسی با  برسانبهبود سطح ارتباطات حسا
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برازش با استفاده  هاي نیکوییشاخص تحلیل و برآورد از طرفی،، بوده است؛ گذارانهیسرماسطح اطمینان 
 ت.اس کرده تأیید نتایج با تجربی را پیشینه و مفهومی چارچوب انطباق نیز Smart-PLSافزار از نرم

بهبود سطح ارتباطات حسابرسان، شکاف عملکرد  گذاران،هیسرما نانیاطم :هاواژهکلید
   .یشکاف نامعقول حسابرس ،یشکاف استاندارد حسابرس ،یحسابرس



 121 |و همکاران   یوانیا...؛  گذارانهیسرما نانیو اطم یشکاف انتظار حسابرس نیرابطه ب یبررس

 مقدمه
از زمان تصویب قانون  هاي زیادياندرون و ورلدکام توصیهمانند  ییهابا فروپاشی غول

به  مجدد به افزایش اعتماد نسبت دیتأک مبنی بر، 2002در سال  1یآکسل-ساربینز
 که اطمینانی ، زیرا)Baker et al, 2014(صورت گرفته است ، هاي حسابرسیگزارش

 صورت دیگر الزامات سایر و ياحرفه آیین رفتار رعایت ي،احرفه نظر استقلال، واسطهبه

 ذینفع يهاگروه سایر و اعتباردهندگان و گذارانهیسرما اطمینان بیشتر سبب ،ردیگیم

حرفۀ  ارتقا نهایتًا موجب و گرددیم حسابرسی شدههیته يهاگزارش و عملکرد به نسبت
 يافاصلــه انتظـارات مسئله). 1395(فروغی و عسگري ارجنگی،  شودیم حسابرسی

 ،یباشـد اعتبارده شـتریهرچـه ایـن فاصلـه ب رایاسـت، ز یحسابرسـ ۀحرفـ توجه بـرايقابل
حسابرسـان وجـود خواهـد داشـت؛  يبـرا يکمتـر یدرآمـد بالقـوه و وجهـه اجتماعـ

بـراي حـذف و یـا حداقل کاسـتن از اثـرات نامطلوب آن همـواره  ییهایافتـن راه ن،یبنابرا
 انداظهار داشته نیاز محقق یراستا برخ نیاسـت. در ا ـودهموردتوجه محققـان حسابرسـی ب

است،  یاتیح اربسی هاشده شرکت یحسابرس هايبه گزارش ناناطمی و اداعتم داشتن که
. براي بازار سرمایه دهدیقرار م یرا در سطح مطلوب هیسرما يدر بازارها نانیاطم رایز

. داشته باشندمالی اطمینان  يهابه حسابرسی صورت گذارانهیبدیهی است که سرما ،پایدار
حسابرسی به دلیل عدم موفقیت حسابرسان در  ۀکه حرفها سال است ، براي دهوجودنیباا

بسیاري مواجه  حقوقی دعاوي و گسترده با انتقادهايبرآورده کردن انتظارات جامعه، 
نوبه خود، اطمینان به عملکرد حسابرسی تأیید بر شکاف انتظار حسابرسی به است. از طرفی

افراد متخصص انتظارات مشخصی از  یانمشتر، زیرا )Porter, 1993( کندیرا تضعیف م
پزشکان دارند و برخوردهاي خدماتی  و وکلاحسابرسان،  ،مانند حسابداراني افرادویژه به

 یابیخودارز دهنده خدمات مطابق با انتظاراتشده از ارائهرا بر اساس عملکرد ادراك
 خدمات ارائه یو اثربخش تیفیک یابیارز يبرا یمهم یۀپا ،آن انتظارات تیو رعا کنندیم

جامعه که  يآورکه تاب کندیم اظهار )1999( . بارکر)Broderick, 1999( شده است

1. Sarbanes Oxley (SOX) 
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ي اعتماد به، اگر رونیاست. ازا »ضربان قلب آن حرفه«، شودیتوسط کارکنان ماهر انجام م
و متعاقباً،  دچار آسیب شده آن حرفهخیانت شود، ها دارد که جامعه به عملکرد آن

 .)Porter et al., 2008( شونداکارآمد میحسابرسان ن
 یحسابرسۀ کنند که شکاف انتظارها از حرفبیان می) 2002( 1داندو و وئیفتس

هاي موقع بودن و مربوط بودن ارتباطبه عدم ت فنی،صلاحی نبود مانند عاملی هر از تواندمی
 به بتتعهد نس میزان بودن پایین و باشد اطمینان کنندهفراهم که ی، نبود استقلالانحسابرس

از فقدان  یممکن است ناش یشکاف انتظار حسابرسدرواقع،  شود. ناشی عمومی، منافع
استاندارد  کنندگانمیکار باشد. تنظصاحبحسابرس با مناسب  از ارتباطات کافیاطلاعات 

کاهش شکاف انتظار  منظوربهی حسابرسان به کاهش فاصله ارتباط یو حرفه حسابرس
گذاران و سرمایه این شکاف ارتباطی براي عموم، درواقع .دهندیعلاقه نشان م حسابرسی

 یت سیاسثبا و ثروت تولید فرایند اي،رمایهزیرا در اقتصاد س ،است بارانیمداران، زسیاست
 بنابراین، ؛)Porter et al., 2012(است  وابسته خگوییبه اعتماد بر فرایند پاس زیادي حد تا

براي بازگرداندن اعتماد  آن ازتر مهم و انکاهش دعاوي حقوقی و اتهام علیه حسابرس براي
 حسابرسی حرفۀ از انتظارها شکاف باید ی،حسابرس وظایف و مالی گريعمومی به گزارش

ی نوعبه کارصاحباز طرفی داشتن یک رابطه خوب با  .درخور توجهی کاهش یابد طوربه
آوري بهینه و نهایتاً رود که در جمعاي براي حسابرس به شمار میحرفه یک استراتژي

اثربخشی و کارایی حسابرسی مؤثر است. همچنین کیفیت گزارش حسابرسی از طریق 
ي صحیح استانداردهاي ریکارگبه ایجاد تخصص و دانش کافی در حسابرسان و لزوم

جایگاه  بهبود ارتباطات حسابرسانعنوان معیاري براي به آموزش عالیتضمین  وحسابرسی 
ر دد لمو يگذارهیوع سرمان کو خدمات آموزشی ی دارد حوزه حسابرسیر د يممتاز

پژوهش حاضر چند سؤال مهم را با توجه به مضامین چندگانه، . ی استنسانیروي انذخیره 
ازجمله اینکه اگر واقعاً یک شکاف انتظار از حسابرسی وجود داشته باشد،  نماید:مطرح می

ه بهبود سطح ارتباطات دارد و چگون گذارانهیاعتماد سرما بر يریتأث این شکافآیا 

1. Swift and Dando 
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نسبت به  گذارانهیاطمینان سرما توسعهها براي کاهش این شکاف منظورحسابرسان به
 .هاي حسابرسی، مؤثر استگزارش

کنندگان تدوینرا براي  ايیی ارزندههاییراهنما تواندژوهش حاضر میپنتایج 
زیرا هر بعد از شکاف انتظار حسابرسی ممکن است  دهد،ارائه  استانداردهاي حسابرسی

ها را شکاف توانیرا آگاه سازد که درواقع شکاف وجود دارد و چگونه م کنندگانتدوین
، با توجه به اینکه بیشتر از طرفی. ایجاد گرددکاهش داد تا اعتماد بیشتري به حسابرسی 

هاي در بین گروهمطالعه  اینمتمرکز است، تمرکز  بازار بورستحقیقات حسابرسی روي 
از  بینش جدیدي را در مورد نقش حسابرسان ،در کشوري همچون ایران گذارانهیسرما

بازار،  کنندگانمیتنظ براي گذارانهیسرما در ایجاد اعتمادتباطات طریق بهبود ار
 .آوردیبه ارمغان مکنندگان سایر استفادهو  استانداردهاي حسابرسی کنندگاننیتدو

 مبانی نظري

 شکاف انتظار حسابرسی
استفاده از اطلاعات  بارانیزعدم دسترسی مستقیم به اطلاعات، فرآیند تهیه آن و آثار 

از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا براي خدمات حسابرسی  ترمهمو  کنندهگمراه
 منظوربه کنندهاستفادهمستقل شده است و ارزش نهایی خدمات حسابرسی در کمک به 

 ستیبایم کنندگاناستفادهراستا،  نیدر اباشد. تشخیص کیفیت اطلاعات درك شده می
 بهبود سطح ارتباطات، استقلال، صلاحیت وي و ازجملهي حسابرس هایژگیوبرخی از 

در ی قرار داده تا بتوانند به او اعتماد کنند. موردبررسکشف تقلب  منظوربهحسابرسان را 
کامل تحقق  طوربهي حسابرسی هاهدفکنندگان جلب نشود ی که اطمینان استفادهطیشرا
از  کنندگاناستفادهبین انتظارات  بنابراین، زمانی که؛ )1388یابد (یعقوب نژاد و امیري، نمی

تفاوت وجود داشته باشد، یک منتشره از گزارش حسابرسی  يهاامیپي مالی و هاصورت
ایجاد حسابرس  يهاتیدر مورد تعهدات و مسئول کنندگاناستفادهشکاف انتظاري از دید 

پورتر استدلال  .)Porter, 1993(گویند گردد که به آن شکاف انتظار حسابرسی میمی
که افزایش اخیر انتقادات و دادخواهی علیه حسابرسان ناشی از عدم موفقیت  کندیم
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نوبه خود باعث ها بهبرآوردن انتظارات جامعه است که عدم موفقیت آن حسابرسان در
، براي محدود کردن رونیازا ؛شودیعملکرد حسابرسی م به و اطمینانتضعیف اعتماد 

انتظارات جامعه از وظایفی که ) 1برسی، لازم است که مشخص شود: شکاف انتظار حسا
انجام حسابرسان  رودیکه انتظار م معقولی وظایفی )2 ،دنانجام ده ستیبایمحسابرسان 

 ,.Porter et al(انتظارات معقول توسط حسابرسان انجام میزان رضایت جامعه از  )3 و دهند

کند که مطالعه شکاف انتظار حسابرسی باید به میبه همین ترتیب، پورتر پیشنهاد  ).2005
مختلف شکاف انتظار  يهاکه امکان شناسایی مؤلفهانجام گیرد تر شکلی گسترده

 .حسابرسی را فراهم کند

 گذارانهیسرماشکاف انتظار حسابرسی و اطمینان 
در مورد  ناکافیقانونی به دلیل افشاي  يهایبه حسابرس گذارانهیسرما و اطمینان اعتماد

؛ از است افتهیکاهش یتوجهصورت قابلبه انکارحسابداري قابل يهاوهیو ش يبردارکلاه
ارتباطی بین حسابرسان و  يهاشکافنشان داده است که  پیشینمطالعات طرفی، نتایج 

 يهاکنندهمیتنظدر این راستا،  ).Best et al, 2001(مالی وجود دارد  يهاکاربران صورت
منتشر  منظور برقراري ارتباطکه بین آنچه حسابرس به اندابراز نمودهحسابرسی  ۀحرف
شکاف ارتباطی ناچیزي وجود دارد که  شودیو آنچه توسط کاربران درك م کندمی

دعاوي غیرضروري علیه این  افزایشگزارش حسابرسی و  بهنسبت  اعتماد کاهش موجب
فاصله ، از طرف حسابرسان ات بهترارتباطسترش رود گانتظار می، رونیشود؛ ازامیحرفه 

 & Asare( گذاران شودرا کاهش دهد و موجب افزایش اطمینان سرمایهانتظار حسابرسی 

Wright, 2012( د که نانتظار داشته باش توانندیخدمات حسابرسی م متقاضیاناز طرفی ؛
حفظ  کنندگاناستفادهافزایش اطمینان بالاترین سطح کیفیت را براي  ،خدمات حسابرسی

 مالی يهاداشتن اطمینان به صورت. همچنین )Humphrey et al, 1993(خواهد کرد 
 عنوانبه را بازارهاي سرمایه ياهزیرا این اطمینان چرخه ،بسیار حیاتی است حسابرسی شده

ي نموده و از این طریق موجب توسعه اقتصادي و رفاه اندازراهموتور محرکه اقتصاد 
بیشتر باشد،  حسابرسی شکاف انتظار رود که هرچقدرگردد؛ از طرفی انتظار میعی اجتما



 125 |و همکاران   یوانیا...؛  گذارانهیسرما نانیو اطم یشکاف انتظار حسابرس نیرابطه ب یبررس

، شکاف انتظار حسابرسی رونیازا کاهش یابد؛و شهرت در کار حسابرسان عملکرد  اعتبار
 ,Sikka et al(داشته باشد  گذارانهیسرما و اطمینان ممکن است تأثیر منفی بر اعتماد

1998(. 

 ارتباطات حسابرسان
، دسته شود تقسیم گسترده دودسته به تواندمی استاندارد حسابرسی گزارش در ارتباطات

هدف حسابرسی،  ) است.مالی هاي(صورت حسابرسی  موضوع مربوط به طلاعاتاول، ا
مالی است و این هدف با  يهاکنندگان نسبت به صورتافزایش میزان اطمینان استفاده

، طبق تیبااهم يهامالی از تمام جنبه يهااظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورت
حسابرس،  درواقع. شودیم نیچارچوب گزارشگري مالی مربوط تهیه شده است یا خیر تأم

) اظهارنظر(کنندگان از طریق گزارش حسابرسی یک رابطه بین واحد تجاري و استفاده
اي در حمایت از کیفیت گزارشگري مالی و حسابرسی مستقل نقش عمده .کندیار مبرقر

ي مستقیم و هامحركاز تعداد زیادي  متأثربنابراین، کیفیت آن ؛ نمایدمنافع عمومی ایفا می
استانداردهاي حسابرسی  کنندگاننیتدومدنظر  مسائل نیترمهمغیرمستقیم است که از 

منظور حمایت از انداردهاي حسابرسی پایه و اساسی بهاستازطرفی شود. محسوب می
در ادبیات کاربردي، کیفیت حسابرسی از  . همچنینکنندحسابرسی با کیفیت بالا ایجاد می

طریق میزان تطابق آن با استانداردهاي حسابرسی تعریف شده است (رحیمیان و همکاران، 
و  یمال يهااز صورت نانیاطم جادیا«را  یحـسابرس تیفیکـ )1988( 1مروس پال). 1395

تعریف  »باشد نداشته یتیبااهم فیتحر گونهچیه یمال يهاصورت احـتمال آنکه
عات لاصحت اط ترحسابرسی با کیفیتها نشان داده است که برخی پژوهشنتایج  .نمود

ي نسبت به تردهد تا برآورد دقیقگذاران اجازه میبخشد و به سرمایهه شده را بهبود میئارا
قابلیت اطمینان و  تر انجام شود،هرچه حسابرسی باکیفیت از طرفی .شرکت داشته باشند

). همچنین 1395(پایدارمنش و همکاران،  است بیشترهاي مالی ت صورتلاعااطاعتماد به 

1. Palmrose, Z. V. 
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نقش و از  کنندگاناستفادهعاملی براي آگهی بخشی  عنوانبهبرخی مطالعات از آموزش 
اند و ابراز نموده اندبرده وظایف حسابرسی نام يهاتیمحدودو  حسابرسهاي مسئولیت

توان شکاف ارتباطی بین حسابرسان و می که از طریق آموزش و کیفیت حسابرسی
 ).1392کنندگان را کاهش داد (نیکومرام و همکاران، استفاده

انجام  درواقع حسابرس آنچه( به خود حسابرسی مربوط اطلاعاتدسته دوم ارتباطات، 
اطلاعات در مورد  شاملتواند این مورد میدر  اضافی اطلاعاتباشد. داده است) می

شوند؛ علنی افشا نمیطور به اما ؛باشند در دسترس استارتباطاتی باشد که ممکن 
با مدیریت و یا اشخاصی که مسئول  معمولاًشامل اطلاعاتی باشند که حسابرسان  مثالعنوانبه

اند که وي هستند، سهیم باشند. در این راستا، برخی محققین پیشنهاد کرده مذاکره با
 يهاگزارش تیفیک در ارتباط بابیشتري  اطلاعات حاوي بایدگزارش حسابرسی استاندارد 

 یشرکت تیحاکم يدارا ملزم به همکاري با افرادباشد که حسابرس در حال حاضر  یمال
کاربرد  هاي حسابداري شرکت وثبات سیاستتواند شامل مسائلی مانند که می هست

 باشد. )مرتبط يافشاها مثالعنوانبه( شرکت یو کامل بودن اظهارات مال تیها، شفافآن
حسابرسی، فرایندي از کاوش، بررسی، نظارت و ارزیابی فرآیند ارتباط در  ارتباطات

و  مؤثرجریان  تواند توصیفی ازها در جریان حسابرسی است. چنین حسابرسی میسازمان
عنوان ها بهکار در سازماناز ارتباط حسابرس با صاحب قاتیتحق یدر برخباشد.  کارآمد

خاص  يهاارتباط بهتر با فرهنگ یچگونگ نییارتباطات و تع انیجر یابیارز يبرا ياریمع
منظور به هاارتباطات حسابرسان در سازمان انیدر جر. از طرفی شده است عنوان یسازمان
 اتیعمل ها،هیرو ها،استیمنظور حفظ سبه هاییمذاکرات و گفتمان یحسابرس ندفرای انجام

بر . )Bogdanowicz, 1992( ردگییصورت م کارببا صاح یحسابرس ندیفرا لیتسه ایو 
بر موضوعات مورد مذاکره، صحبکار -ي پیشین، ارتباط میان حسابرسهااساس پژوهش

مذاکره، حسابرس  دیده شده است. در منفی و خصمانه یا و صمیمی مثبتصورت دو نوع به
، زیرا روبروست (عدم توافق) و رقابت (توافق) با دو نوع انگیزه متضاد یعنی همکاري

مقررات و  کهیدرحال دهدیسوق م جهتکیکار، حسابرس را به انتظارات صاحب
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حسابرس و  مذاکره بین درواقع. کشانندیاو را به سمت دیگري م گرینیروهاي د
ي طرفین بر سر اصلاحات پیشنهادي حسابرس و یا نظرهااختلافحل  منظوربهکار صاحب

 نظراختلافباشد که ناتوانی در حل سایر موضوعات مرتبط در جریان فرایند حسابرسی می
تواند پیامدهاي ناگواري را همراه داشته باشد؛ کار میدر ارتباط بین حسابرس و صاحب

منجر به صدور گزارش حسابرسی  تواندیمکه  شکست در دستیابی به توافق لمثاعنوانبه
) گردد. در اغلب موارد صدور گزارش اظهارنظر(مشروط، مردود یا عدم  شدهلیتعد

شود و کار و حسابرس میخوردن روابط بین صاحب به همموجب  شدهلیتعدحسابرسی 
)؛ از 1398کاظمی علوم و همکاران، ( دهدي شغلی حسابرس را هم کاهش میهافرصت

ي هاروشالزامات قانونی و یا  بر اساسکار همواره بایستی صاحب-طرفی ارتباط حسابرس
منجر به حسابرسی مفید،  ي مالی باشد کههاصورتاجرایی حسابرس در جریان حسابرسی 

رسی) کیفیت حسابرسی (مفید و مؤثر بودن گزارش حساب ازآنجاکهشود و  کارآمدو  مؤثر
 عنوانبهباشد فرآیند حسابرسی می کار در جریانحسابرس و صاحب نیب نشان از توافق بهتر

کار معرفی گردیده است ي بهبود ارتباط بین حسابرس و صاحبریگاندازهمعیاري براي 
)Akther & Fengju, 2019(تواند هاي مذاکره می. همچنین مهارت و آشنایی با استراتژي
هاي کار را کاهش دهد و مانع از گزارشاختلاف بین حسابرس و صاحبي بروز هاسکیر

عنوان بنابراین، آموزش به؛ )1398بیشتر گردد (کاظمی علوم و همکاران،  شدهلیتعد
شود منظور سنجش بهبود سطح ارتباطات حسابرسان در نظر گرفته میمعیاري دیگر به

)Akther & Fengju, 2019(. 

 گذارانهیسرمابر سطح اطمینان  حسابرسان بهبود سطح ارتباطات ریتأث
انتظارات،  برآوردافزایش شکاف ارتباطی در که داده است نشان  یمطالعات قبل یبرخ

 تیتر شدن اهمیت و نقش حسابرسی در جامعه گردد و درنهاموجب کمرنگ تواندیم
حرفه  يهاتلاش نیترو مهمعمده بنابراین، ؛ شودشدن حسابرسی  اثریباعث منزوي و ب

و مفید  مؤثرجهت ارائه یک گزارش  حسابرسی، از طریق تغییر در گزارش حسابرسی
 وسیله ارتباط حسابرسی با مخاطبانش بوده است نیترشدهو شناخته نیتریعنوان اصلبه
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که گزارش  افتندی) در2001لونگ و چائو ( ز طرفی). ا1392(نیکومرام و همکاران، 
، در یسهامداران در مورد اطلاعات مال شدن دركطور مکرر در جهت بهتر به یحسابرس

برخی ، نیعلاوه بر ا. کندیو عادلانه عمل م یارتباط واقع يبرقرار يآن برا تیرابطه با ظرف
افزایش خطر دادرسی موجب تلاش بیشتر حسابرسان در که  افتندیدر دیگر از محققین

شود؛ کار و همچنین بهبود کیفیت حسابرسی میبراستاي بهبود ارتباط خود با صاح
منجر به کاهش احتمال تحریف و کاهش دعاوي علیه  ،تیفیباک، حسابرسی جهیدرنت

موجب  جهیدرنت؛ دهدیانتظارات را در طول زمان کاهش م شکاف حسابرس خواهد شد و
 حسابرسی شکاف انتظارگردد. هاي مالی میگذاران به گزارشافزایش اعتماد سرمایه

 ایجاد شود.کار صاحببا  حسابرس ممکن است به دلیل عدم برقراري ارتباط مناسب
 ،حسابرسی در کاهش شکاف ارتباطات ۀحرفکنندگان تنظیمو ها استاندارد کنندگانتدوین

اعتماد به یک گزارش حسابرسی را  تواندیزیرا یک شکاف م ،منافع مهم و واضحی دارند
را به دنبال  يرضروریغ هايشود و دادرسی یتصمیمات ضعیف اتخاذ همنجر بو از بین ببرد 
نشان  ، همچنین برخی محققین)Mock et al, 2012; Porter et al., 2012( داشته باشد

 توانیحسابرسی م يهاتیو محدود هایژگیکه با تقویت شناخت مدنی در مورد واند داده
 ،اطلاعاتبا سطح آگاهی بالاتر از کاربران علاوه بر این . نمودرا برطرف  ینیبشیشکاف پ

اتخاذ نمایند  تريمفید اتتصمیمهاي مالی، با اطمینان بیشتر نسبت به گزارش توانندیم
)Kim et al, 2018(که آموزش ها نشان داده است . همچنین نتایج برخی از پژوهش

ی باعث کاهش شــکاف انتظارات ها با اهداف حسابرسکنندگان و آشنا کردن آناســتفاده
دهد؛ در غیر این هاي حسابرسی را افزایش میو سطح اطمینان به گزارش شودمیحسابرسی 

، شــکاف انتظارات حسابرسی باعث ایجاد نقایصی در استقلال حسابرس و مکانیزم صورت
 )1993(مونرو و همکاران . همچنین )Salehi & Rostami, 2009(خواهد شد. حسابرسی 

که آموزش یک تاکتیک مؤثر براي کاهش انتظارات حسابرسی و شکاف  اندهکرد اظهار
کاهش شکاف انتظار حسابرسی  منظوربه بنابراین، بهبود ارتباطات حسابرسان؛ استارتباطی 

 & Fadzly( را نسبت به گزارش حسابرسی افزایش دهد گذارانهیسرمااعتماد  تواندیم
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Ahmad, 2004(. 

 هاش و تدوین فرضیهپیشینه پژوه
کارآموزي و شکاف انتظار «) در پژوهش خود با عنوان 2016( 1آزهام و همکاران

به این نتیجه دست یافتند که تغییر  »حسابرسی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد در مالزي
 کاهش براي ابزاريعنوان به را کارآموزي برنامه یک است ممکن درك و بینش افراد در

 حسابرسان وظایف مورد در غلط هايبرداشت زیرا نکند، تضمین حسابرسی انتظار شکاف
. شودمی یافتدهندگان پاسخ بین در همچنان تقلب کشف و پیشگیري ۀنیزم در
 قرارمورداستفاده  حسابرسی آموزش تکمیل براي تواندمی هم هنوز کارآموزي ،وجودنیباا

 گیرد.
 حداقل يمعادلات ساختار يسازمدل«) در پژوهشی با عنوان 2019اختر و فنگو (

اطمینان آن بر  ریتأث وی شکاف انتظارات حسابرس یبررس يبرا يکردیروی، مربعات جزئ
وجود  به این نتیجه دست یافتند که »توسعهکشور درحال کی ازاي مطالعهگذاران: هیسرما

دارد و هرچه شکاف انتظار اثر معناداري  گذارانهیسرما اطمینان بر یشکاف انتظار حسابرس
کمتر  یحسابرسهاي گزارشنسبت به  گذارانهیسرما سطح اطمینانباشد،  شتریب حسابرسی

با شکاف  حسابرسان بهبود سطح ارتباطاتشده و استقلال ادراك از طرفی بین. شودیم
مثبت  رابطه معنادار و گذارانهیسرما یناناطمبا  و یمنف رابطه معنادار و یانتظار حسابرس

 .دیده شد
شکاف انتظار حسابرسی: شواهدي «) در پژوهشی با عنوان 2020( 2هیو تان و آن هو 

به بررسی شکاف انتظار حسابرسی و سطح اطمینان به خدمات حسابرسی  »از ویتنام
نشان و کاربران  انگروه حسابرس نیب یشکاف انتظار حسابرس یجنتا لیوتحلهیتجزپرداختند. 

حفاظت از ، خطاها و هايبردارکلاه هیکشف کل يحسابرسان برامسئولیت  که در داد
بدین منظور براي افزایش اطمینان به وجود دارد.  شکاف انتظار شرکت، يهاییدارا

1. Azham et al 
2. Hieu thanh & anh huu 
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، مجازات اعمال نادرست و یحسابرس ياستانداردها تیتقوهاي حسابرسی باید به گزارش
 .ي داشتاژهیوتوجه از استقلال حسابرس  نانیاطم

 آن ریو تأث یوجود شکاف انتظار حسابرس«) در پژوهشی با عنوان 2020اختر و فنگو (
مطالعه به  »یمال يگزارشگر يشورا کنندهلینقش تعدبررسی سهامداران:  بر اطمینان

 صیتشخ يبرا حسابرسان تیمختلف، مانند مسئول يهااز جنبه یشکاف انتظار حسابرس
رسی پرداختند. نتایج رحسابی، ارائه خدمات غیبودن گزارش حسابرس دیتقلب، مؤثر و مف

 نانیباشد، اطم شتریب یهرچه شکاف انتظارات حسابرسکه  ها نشان دادپژوهش آن
ات و بهبود سطح ارتباط از طرفی استقلال حسابرسان. شودمیکمتر  گذارانهیسرما

 اطمینانرا کاهش داده و  ی، شکاف انتظارات حسابرسکنندگاناستفادهبا  حسابرسان
 يگزارشگر ي، نقش فعال شورانی. علاوه بر ادهدیم شیزمان افزاطور همسهامداران را به

حاصل  نانیتا از استقلال حسابرسان اطم کندیعمل م کنندهلیتعدعاملی عنوان به یمال
 .گردد

نقش آموزش حسابرسی در فاصله «عنوان ) در پژوهشی با 1390همکاران (آقایی و 
نقش جهت بررسی  »هاي مالیکنندگان از صورتانتظارات بین حسابرسان و استفاده

که  نشان دادند کنندگان،استفادهآموزش حسابرسی در فاصله انتظارات بین حسابرسان و 
ات کاهش فاصله انتظار موجبمالی  يهاصورتاز  کنندگاناستفادهآموزش حسابرسی به 

 .شودیم کنندگاناستفادهبین حسابرسان و 
بررسی  :فاصله انتظارات حسابرسی«) در پژوهشی با عنوان 1394اصغري و همکاران (

مطالعه موردي ( حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول یکآموزش تئوری اثربخش
 توانـدآمـوزش حسابرسـی، مـیبه این نتیجه دست یافتند که  »)فارسجیدانشگاه خل

هـا را بـه اصـول و موازیـن حرفـه انتظـارات نامعقول افـراد را تعدیـل کـرده و آن
هـاي امـا اثـر آمـوزش بـا توجـه بـه افـراد مختلـف و زمینـه ؛تـر کنـدحسابرسـی نزدیک

 .مختلـف حسابرسـی متفـاوت خواهد بـود
 کیفیت کنندگیتعدیل اثر«) در پژوهشی تحت عنوان 1395بهار مقدم و جوکار (
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به این نتیجه دست یافتند که  »سهام گذاريقیمت در گذارانسرمایه تمایلات بر حسابرسی
 بر و کندمی تقویت را حسابداري اطلاعات به گذارانسرمایه اعتماد حسابرس، يهاگزارش
 داراي حسابرس اندازه اما گذارد؛می ریتأث سهام گذاريقیمت در گذارانسرمایه تمایلات

 ندارد. سرمایه بازار در گذارانسرمایه تمایلات بر يریتأث و باشدنمی کنندگیتعدیل اثر
 انتظارات فاصله تأثیر بررسی«) در پژوهشی با عنوان 1397زاده (ناصري و علی 

تأثیر فاصله انتظارات حسابرسی بر به بررسی  »تصمیمات حسابرس ارزیابی بر حسابرسی
مذکور  هايتبع، عملکرد و قضاوت حسابرسان، توسط گروهارزیابی تصمیمات و به

تفاوت  گان،کننداستفاده يهاگروه ارزیابی بین کهها نشان داد پرداختند. نتایج پژوهش آن
 دو بین تفاوت این ها،هاي پژوهش آنحاصله از یافته نتایج بر اساس دارد. وجود معناداري

 انتظاراتی شکاف وجود دهندةنشان دیده شد که بیشتر اعتباردهندگان حسابرسان و گروه

 .باشدیم حسابرسی

 هاي پژوهشفرضیه
 دارد. اثر معنادار گذارانهیسرما اطمینان سطح حسابرسان بر بهبود سطح ارتباطات. 1فرضیه 
 .دارد اثر معنادار گذارانهیسرمااطمینان  بر سطح حسابرسی . کیفیت1-1
 .دارد اثر معنادار گذارانهیسرمااطمینان  بر سطح . تضمین آموزش حسابرسی1-2

رابطه معنادار  گذارانهیسرمااطمینان  و سطح یشکاف انتظار حسابرس. بین 2فرضیه 
 .دارد وجود

رابطه معنادار  گذارانهیسرمااطمینان  و سطح عملکرد حسابرسیشکاف . بین 2-1
 .دارد وجود

رابطه معنادار گذاران هیسرمااطمینان  استاندارد حسابرسی و سطحشکاف . بین 2-2
 .دارد وجود

 رابطه معنادار گذارانهیسرمااطمینان  و سطح نامعقول حسابرسیشکاف . بین 2-3
 .داردوجود 

و  یشکاف انتظار حسابرسرابطه بین بر  حسابرسان بهبود سطح ارتباطات. 3فرضیه 
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 دارد.اثر معنادار  ،گذارانهیسرمااطمینان 
عملکرد حسابرسی و شکاف حسابرسان بر رابطه بین  ارتباطاتبهبود سطح . 3-1

 .دارد اثر معنادار ،گذارانهیسرمااطمینان 
و  حسابرسی استانداردشکاف حسابرسان بر رابطه بین  بهبود سطح ارتباطات. 3-2

 .دارد اثر معنادار ،گذارانهیسرمااطمینان 
و  نامعقول حسابرسی شکافحسابرسان بر رابطه بین  بهبود سطح ارتباطات. 3-3

 .دارد اثر معنادار ،گذارانهیسرمااطمینان 

 پژوهش روش

 پژوهش زمانی دوره و آماري نمونه آماري، جامعه
 نمازساو  حسابرسی تسساؤمدر  شاغل نحسابرسا ،هشوپژ یندر ا ريماآ جامعه

 کنندگاناستفادهترین عنوان یکی از اصلیبه ،نهادي گذارانهیسرماهمچنین و  حسابرسی
نهادي، مأمورین ارشد اجرایی یا  گذارانهیسرما، است. مالی حسابرسی شده يهاصورت

ها و بانک ،مختلف يگذارهیهاي سرماشرکت ،هاکارمندان سطح مدیریتی شرکت
پایان  تا رسمی حسابرسان جامعه آماري مربوط بهو  دنشویرا شامل م هاي اعتباريمؤسسه

 يریگنمونه فرمول از استفاده با که پژوهش این آماري نمونه .شودرا شامل می 1398سال 
 تعداد ،شدهعیتوز پرسشنامه 264 بین از که باشدیم عدد 293 تعداد گردید، نییتع کوکران

با استفاده از مدل معادلات  و گردیده يآورجمع کامل طوربه استفادهقابل پرسشنامه 245
با اکتشاف  Smart PLSافزار نرمو با استفاده از  جزئیحداقل مربعات با رویکرد ساختاري 

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد عملی 

 روش انجام پژوهش
 بر و است مقطعی پژوهشی تک زمانی، لحاظ به کاربردي و هدف، مبناي بر پژوهش این

آن  تطالعاا ایرز ،ستا تحلیلی-پیمایشی آن اجرا هشیوکه  باشدمی توصیفی روش مبناي
در ادبیات مربوط به شکاف انتظار  ت.ــسا هیددگر يآورجمع یــپیمایشروش  به
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پژوهش مربوط به  . پرسشنامهاندکردهاز پرسشنامه استفاده نیز محققان  شتریب حسابرسی،
=موافق؛ 4=کاملاً موافق؛ 5لیکرت طراحی شده است:  يادرجهپنج حاضر بر اساس مقیاس

گویه  41اي متشکل از بدین منظور پرسشنامه. مخالفم کاملاً=1=مخالف؛ 2=بدون نظر؛ 3
مربوط به دو ها که این گویهدر نظر گرفته شده است  یشناختتیهاي جمعبر گویه علاوه

ره و اسآ موردي 3که شامل یک مقیاس  حسابرسان مؤلفه مربوط به بهبود سطح ارتباطات
 موردي 3و مقیاس ) براي کیفیت حسابرسی 2012موك و همکاران (؛ )2012( تیرا

) براي تضمین آموزش حسابرسی 1994( 1فی؛ مونرو و وودل)2009(و همکاران  یقیصد
 کای؛ س)2013( 2اوکافور و اتالورمربوط به پرسشنامه  سؤالاتاستفاده شده است؛ از طرفی از 

گذاران و از پرسشنامه پژوهش تورنر و برآورد اطمینان سرمایه منظوربه) 1989(و همکاران 
) براي شکاف 2019( 4) و نگوك و همکاران2012)؛ پورتر و همکاران (2010( 3مکارانه

(فاصله) انتظار حسابرسی استفاده گردیده است. سؤالات مربوط به پرسشنامه در بخش 
 ) ارائه گردیده است.1متغیرهاي اصلی در جدول شماره (

 مربوط به سؤالات پرسشنامه يهاپژوهش و مؤلفه يرهایمتغ. 1جدول 
 سؤالات متغیرها

کیفیت حسابرسی 
)AQ( 

هرگونه عاري از  ي شرکتهاتیفعال دهدیمنشان  است که یاطلاعات يحاو یحسابرس گزارش. 1
 است.مالی  هايصورت در تقلب از بااهمیت ناشی تحریف

است که ازلحاظ  و ریسک مالیدر مورد عوامل خطر  یاطلاعات يحاو یگزارش حسابرس. 2
 .دهدیقرار م ریرا تحت تأثشرکت  تیموجود ادامه فعالیت و يمادوضعیت 

 شرکت تیفعال با تداومدر رابطه  نانیاطلاعات مربوط به هرگونه عدم اطم دیبا یگزارش حسابرس. 3
 برگیرد. در ینگران کیعنوان به را

تضمین آموزش 
 حسابرسی

)EAED( 

 یدر جلسه عموم یحسابرس و اهمیت در مورد نقش سهامداران بایست برايمی یآموزش ۀبرنام. 1
 .کند تیرا تقو یحسابرسنقش و درك بهتر در مورد  گردد ارائهسالانه 

ند نها شرکت کها و دانشگاهدانشکده یمحل يهاتیدر فعال دیبا ي عمومیحسابدار هايشرکت. 2

1. Monroe   & Woodliff 
2. Okafor & Otalor 
3. Turner et al 
4. Ngoc et al 
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 سؤالات متغیرها
 نمایند. جادیا را براي خود حرفه نیانسبت به  یخوبزمینۀ آموزشی  تا
 انیدانشجو يبرا یدر مقطع کارشناس ی و آشنایی بیشتر با این حرفهحسابرسعملی دروس  . ارائه3

 .کندیآگاه م بیشتر ها را از نقش حسابرساندر دانشگاه آن يحسابدار

-اطمینان سرمایه

 )ICFگذاران (

 نانیاطم موجب افزایش کیفیت حسابرسی . آشنایی و آموزش بیشتر در زمینۀ حسابرسی و بهبود1
 .شودیم گذارانهیسرما

 شیباعث افزا يبردارکلاهعدم تقلب و در مورد  یدرج اطلاعات خاص در گزارش حسابرس. 2
 .شودیم گذارانهیسرما و اطمینان اعتماد

درج بیشتر بندهاي تداوم فعالیت،  مثالعنوانبهتداوم فعالیت شرکت؛ درج اطلاعات خاص درباره . 3
در مورد شرکت  بیشتري نانیاطم گذارانهیو سرما کندیکمک م یاحتمال گیشکستور ینیبشیپ به

 .کنندیمکسب 
بیشتري  نانیاحساس اطم گذارانهیسرماکه  شودیمموجب  ،مستقل یحسابرس تهیحضور کم. 4

 هاي مالی داشته باشند.نسبت به گزارش

عملکرد شکاف 
 )APG( معقول

ن آ یمال ه وضعیتکنندمنصفانه منعکس طوربه کارصاحب ی حسابرسی شدهمال يهاصورت .1
 است.

گذار نهاد مقررات کیبه  کار راتداوم فعالیت صاحبدرباره  دیشک و ترد ردامو. حسابرسان 2
 دهند.می گزارش(نظارتی) 

-گزارش حسابرسی افشا می حسابرسی) در بندقالبکار را (در حسابرسان تداوم فعالیت صاحب .3

 کنند.
 گردد.کار افشا میي مالی صاحبهاصورتهاي عمدي . در گزارش حسابرسی، تحریف4
 بر ماً یکه مستق یا مدیران ارشد رعاملیمد/ رهیمدئتیه غیرقانونی اقدامات ی،گزارش حسابرس. در 5

 گردد.می فشاا ،گذارندیم ریتأث کارصاحب یمال يهاصورت
-میو افشا ی بررسرا  یمال يهاشده در صورتبا اطلاعات ارائه متناقضاطلاعات سایر  . حسابرسان6

 کنند.
در گزارش حسابرسی، براي مشتریان بورسی، انطباق با کلیه الزامات بورسی حاکمیت شرکتی،  .7

 گردد.و موارد عدم رعایت گزارش می شدهیبررستوسط حسابرسان 
 یبررس یمال يهاسکیر تیریمد ای ییمنظور شناسابههاي کنترلی را رویه تیکفا. حسابرسان 8

 دهند.می) گزارش یحسابرس تهیکم ای( رهیمدئتیو به هکرده 

شکاف استاندارد 
 )ASGمعقول (
 

 ها (قانون تجارت) است.قانون شرکتبا هاي مالی گزارشاز انطباق  نانیاطمحسابرسی شامل  .1
کار توسط کارمندان غیر مدیریتی در هاي صاحبدر دارایی تیبااهمو دزدي مبالغ  لیومفیح .2

 گردد.گزارش حسابرسی افشا می
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 سؤالات متغیرها
اموال یا تحریف اطلاعات مالی را به مرجع نظارتی  لیومفیححسابرسان موارد مشکوك به  .3

 دهند.گذار) گزارش می(مقررات
کار را بررسی هاي مالی سالیانه صاحبدر صورت شدهارائهحسابرسان قابلیت اطمینان اطلاعات  .4

 کنند.کرده و در گزارش حسابرسی درج می
 .کنندیمکار را بررسی نموده و گزارش هاي داخلی مالی صاحبحسابرسان اثربخشی کنترل .5
و گزارش  بررسی کار راتوسط صاحب شدهارائهحسابرسان منصفانه بودن اطلاعات غیرمالی  .6
 .کنندیم
 .دهندیمقرار  مورد مداقه و بررسی حسابرسان کارایی و اثربخشی مدیریت شرکت را .7
 کنند.می منتشرشده را ی حسابرس ايدورهمیان یمال هايصورت. حسابرسان 8
 کنند.میو گزارش کرده  یرا بررس یمال يهاینیبشیمنصفانه بودن پحسابرسان  .9

 .دهندیمحسابرسان معاملات تجاري با ذینفعان را مورد مداقه و بررسی قرار  .10
-می افشاو  ی کردهشده در گزارش سالانه را بررساطلاعات ارائه هیکل نانیاطم تیقابلحسابرسان  .11

 کنند.
و به  ی کردهرا بررس یمال يهاسکیر ییشناسا يبراکار صاحب يهاروش تیکفاحسابرسان  .12

 دهند.می) گزارش یحسابرس تهیکم ای( رهیمدئتیه

شکاف انتظار 
نامعقول 

 )تصوررقابلیغ(
 یحسابرس

)AUG( 

کار از جنبه مالی مشکلی که گزارش حسابرسی مقبول یعنی صاحب دهندیمحسابرسان تضمین  .1
 ندارد.

گزار) گزارش نظارتی (مقررات به مرجع مالیاتی راحسابرسان تمامی موارد عدم رعایت قوانین  .2 
 دهند.می

کار توسط کارمندان غیر مدیریتی را هاي صاحبدر دارایی تیاهمیبهاي حسابرسان تحریف .3
 کنند.می و گزارشکشف 

ارشد  رانیمد ای رهیمدئتیهکار توسط ي صاحبهاییدر دارا تیاهمیبهاي حسابرسان تحریف .4
 کنند.می گزارش ورا کشف 

کل  ٪5از  تربزرگمثال عنوانکار (بههاي صاحبدر دارایی تیبااهمهاي حسابرسان تحریف .5
 دهند.گزار) گزارش میبه مرجع نظارتی (مقررات ) توسط کارمندان غیر مدیریتی راهاییدارا

کار توسط کارمندان غیر هاي صاحبدر دارایی تیاهمیبهاي در گزارش حسابرسی تحریف .6
 .شودیممدیریتی گزارش 

طور که فقط به کارو مدیریت صاحب رهیمدئتیتوسط ه ی،رقانونیاقدامات غ. حسابرسان 7
و  نیمثال نقض قوانعنوان(به را گذارندیم ریتأث کارصاحب یمال يهاصورت يرو میرمستقیغ

 .کنندمی) کشف یطیمحستیمقررات ز
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 سؤالات متغیرها
طور به صرفاًکار که و مدیریت صاحب رهیمدئتیهدر گزارش حسابرسی اقدامات غیرقانونی  .8

مثال نقض قوانین عنوانگذارند (بهکار تأثیر میهاي مالی صاحبغیرمستقیم بر صورت
 .شودیممحیطی) کشف و گزارش زیست

در گزارش  را تیبااهمموارد  وکرده  یبررسرا  کارصاحب IT يهاستمیسحسابرسان  .9
 دهند.می گزارشحسابرسی، 

 .کنندیمکار را حسابرسی ماهه صاحبهاي مالی سهحسابرسان گزارش .10
توسط  شدهارسالحسابرسان در پیوست گزارش حسابرسی، قابلیت اطمینان از اطلاعات  .11

 .دهندیمهاي مالی حسابرسی شده) را بررسی و گزارش کار (غیر از صورتصاحب

 هاي پژوهشیافته

 آمار توصیفی و استنباطی
همراه  به شناختی پژوهشدر بخش جمعیت شدهمطرح هايپرسش ) تمام2جدول ( در

 ها ارائه گردیده است.ی و درصد مربوط به آنفراوان

 فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی پژوهش .2جدول 
 فراوانی (درصد) عوامل فراوانی (درصد) عوامل

 جنسیت
 زن
 مرد

 
20 )2/8(  
225 )8/91(  

 سطح تحصیلات
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 دکتري
 سایر

 
88 )9/35(  

120 )49(  
32 )1/13(  

5 )2(  

 سن
سال 30-20بین   
سال 40-31بین   
سال 50-41بین   

سال 50بیشتر از   

 
16 )5/6(  
110 )9/44(  
97 )6/39(  

22 )9(  

در بورس میزان تجربه  
ماه 6کمتر از   

سال 1ماه تا  6بین   
سال 2-1بین   
سال 5-2بین   
سال 5تر از بیش  

 
10 )1/4(  
16 )5/6(  
41 )7/16(  

127 )8/51(  
51 )8/20(  

 دهندهي پاسخهاگروه
 حسابرسان

 
123 )2/50( 
76 )31( 

تجربه در زمینه میزان 
 حسابرسی و حسابداري
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 فراوانی (درصد) عوامل فراوانی (درصد) عوامل
 هامدیران مالی شرکت

 ها و مؤسسات بیمهمدیران بانک
ي و گذارهیسرماهاي موسسه

 هاکارگزاري

12 )04( 
34 )8/13( 

 

 سال 1 زکمتر ا
 سال 2-1بین 
 سال 5-2بین 
 سال 5تر از بیش

14 )7/5( 
47 )2/19( 

93 )38( 
91 )1/37( 

 يریگاندازهي هامدلبرازش 
) براي بیشتر 4) و (2مطابق شکل ( آمدهدستبهعاملی  بارهاي شدهکسبطبق نتایج 

دهد؛ همه نشان میبوده است که  7/0شده در مدل پژوهش بالاي هاي بکار گرفتهسازه
 براي کلاسیک کرونباخ معیار . از طرفی آلفايباشـندها داراي بار عـاملی مناسـبی مـیسنجه

 با متغیرهاي مورد . درشودیم درونی محسوب پایداري ارزیابی شاخص و پایایی سنجش

معرفی و بالاتر از  ضریب سرحد عنوانبه 6/0 آلفاي ضریب مقدار کم، يهاسؤال تعداد
منظور محاسبه پایایی معیار دیگري نیز وجود به است. همچنین قبولقابل پایایی نشانگر 7/0

آلفا کرونباخ را به همراه  لهیوسهایی را نسبت به روش سنتی محاسبه آن بهدارد که برتري
ایایی ترکیبی نسبت به آلفاي شود. برتري پگفته می (CR) دارد و به آن پایایی ترکیبی

صورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی ها نه بهکرونباخ در این است که پایایی سازه
هاي با بار براي محاسبه آن، شاخص ؛ از طرفیگرددبا یکدیگر محاسبه می شانیهاسازه
یزان بالاي براي پایایی مرکب مها در بسیاري از پژوهشبیشتر اهمیت زیادتري دارند.  یعامل

 برازش معیار دومین پایایی، معیار بررسی از . پساست گردیدهمناسب گزارش  7/0

) بر AVE( جیاز متوسط واریانس استخراهمگرا، استفاده  ي رواییریگاندازه يهامدل
هر چه  است.ساختاري  معادلات يسازدر روش مدل )1981( 1لارکرفورنل و اساس نظر 

با توجه به  .است بهتر، مدل برازش جهیاین شاخص بیشتر باشد، همبستگی بیشتر و درنت
 باشند.است که مناسب می 5/0ي مدل بالاتر از هاسازهبراي  آمدهدستبه) مقادیر 3جدول (

-سازه) AVE( شدهمیانگین واریانس استخراج و پایایی ترکیبی ،گزارش آلفاي کرونباخ .3جدول 

1. Fornell & larcker 
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 در مدل کلی پژوهش ها

 هاسازه
عنوان 
 در مدل

ي ضریب آلفا
 کرونباخ

Alpha>0.7 

ی ضریب پایای
 ترکیبی

Alpha>0.7 

میانگین واریانس 
 یاستخراج

AVE> 0.5 

 مقادیر اشتراکی
communality>0 

 APG 944/0 942/0 671/0 614/0 شکاف عملکرد
 ASG 939/0 935/0 549/0 511/0 شکاف استاندارد

 AUG 932/0 932/0 555/0 492/0 نامعقولشکاف 
 ICF 945/0 945/0 813/0 697/0 گذاراناطمینان سرمایه

 بهبود سطح ارتباطات
 AILC 000/1 000/1 000/1 000/1 حسابرسان

وسیله ماتریس به لارکرروش فورتل به  PLS روایی واگرا درمحاسبه  :واگرا روایی
 اصلی قطر درهاي پررنگ که اینکه مقادیر خانه. با توجه به پذیردهمبستگی صورت می

 راست و سمت زیرین هايخانه در که میانشان مقدار همبستگی از اند،گرفته قرار ماتریس

پس از قرار گرفته است. در ادامه،  دییتأاین امر مورد است؛  بیشتر دارند، قرار اصلی قطر
) و t-values( داريسـه معیـار؛ ضـریب معنـی ازگیري، سنجش روایی و پایایی مدل اندازه

R Squares )2R 2) وQ  روش حداقل مربعات جزئی هاي . یکی از مزیتشده استاستفاده
گیري یا افزایش واریانس این است که این روش، قابلیت کاهش خطاها در الگوهاي اندازه

این موضوع، ضریب  ها را دارد. یکی از معیارهاي مفید براي کنترلبین سازه و شاخص
دهنده مدل بیشتر باشد، نشان يزادرون يهاسازه 2R هرچه مقادیر؛ درواقع تعیین است

مدل بیشتر باشد، از قدرت  يزاهرچه مقادیر درون. از طرفی برازش بهتر مـدل اسـت
 یشاخص برازش مدل ساختاري، شاخص 2Q درواقع؛ کندیبهتر مدل حکایت م ینیبشیپ

قبول هستند، هایی که داراي برازش ساختاري قابلمدل برخی از محققینبه اعتقاد که  است
براي  2Qو  2R زاي مدل را داشته باشند. مقادیربینی متغیرهاي درونباید قابلیت پیش

 .است ارائه گردیده )4( جدولمدل در  يهاسازه

   2Qو  2R، مقادیر AVE هاي میان متغیرهاي مکنون و مقادیرهمبستگی .4جدول 
 AILC ICF APG ASG AUG R Square Q² 
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AILC 000/1     - - 

ICF 805/0 927/0    697,6/0 559/0 

APG 656/0- 639/0- 847/0   - - 

ASG 457/0- 378/0- 431/0 774/0  - - 

AUG 612/0- 720/0- 499/0 375/0 772/0 - - 

 هانتایج آزمون فرضیه
ها در بخش ساختاري، ضرایب رابطه بین سازه بررسیترین معیار براي اولین و ابتدایی

باشد، نشان از صحت رابطه بین  96/1این مقدار بیش از  کهیداري مسیر است. درصورتامعن
رابطۀ علت و  دارد.درصد  95 در سطح اطمینان هافرضیه مربوط به سازهها و تأیید سازه

همچنین متغیر وابسته و  حسابرسان سطح ارتباطات بهبوددو مؤلفه مربوط به معلولی بین 
 یـا ضرایب معناداري دهنده ضرایب تـینشان ، در مدل سـاختاريگذارانهیسرمااطمینان 

هاي مربوط به بهبود سطح ارتباطات هضرایب علّی مسیر ساز با توجه به نتایج است. مدل
ب معناداري تی تضمین و ضری 463/7(ضریب معناداري تی کیفیت حسابرسی=  حسابرسان

اطمینان  سطح ها بـرسازهاین  معنادار نشان از تأثیر) 672/5آموزش حسابرسی= 
 ).1 (شکل دارد گذارانهیسرما

نیز  )2(که در شکل  Smart PLSافزار طبق ضرایب استاندارد خروجی نرم از طرفی
براي تضمین  و 474/0ضریب تأثیر براي متغیر کیفیت حسابرسی به میزان نمایان است، 

دست آمد که نشان از اثر معنادار و مثبت این دو مؤلفه بر  به 390/0آموزش حسابرسی 
از  متأثر گذارانهیسرمااطمینان درصد  65گذاران دارد. از طرفی به میزان اطمینان سرمایه

 ).2Rهاي مربوط است (سازه



 1401 بهار | 73شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 140

 
 اول پژوهش هضرایب معناداري براي بررسی فرضی. 1شکل 

 
 درصد 95ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح اطمینان ي مدل و هاسازهبارهاي عاملی  .2کل ش

نیز مشاهده  )3(گونه که در شکل همان هاي پژوهش (فرضیه دوم)،در ادامه برازش فرضیه
ی موردبررسگذاران رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه شـود،مـی

به ضرایب معناداري تی مربوط به هر مسیر؛ بین شکاف عملکرد  با توجه قرار گرفته است.
گذاران رابطه معنادار وجود حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه نامعقولحسابرسی و شکاف 

و ضریب معناداري  062/7است (ضریب معناداري تی شکاف عملکرد حسابرسی=  داشته
کاف استاندارد حسابرسی با بین ش کهیدرحال)؛ 129/10حسابرسی=  نامعقولتی شکاف 

گذاران رابطه معناداري وجود نداشته است. همچنین با توجه به سطح اطمینان سرمایه
)، شکاف عملکرد حسابرسی باعث کاهش اطمینان 4ضرایب تأثیر هر مسیر در شکل (

درصد و متغیر شکاف نامعقول حسابرسی موجب کاهش  365/0گذاران به میزان سرمایه
 درصد خواهد شد. 530/0به میزان  گذارانهیسرمااطمینان 
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 دوم پژوهش هضرایب معناداري براي بررسی فرضی. 3شکل 

 ددرص 95ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح اطمینان ي مدل و هاسازه. بارهاي عاملی 4شکل 

 
 ازآنجاکه) مشخص گردیده است که 5در آزمون فرضیه سوم، با توجه به نتایج شکل (

است (ضریب معناداري  96/1) بیشتر از AILC*APGضریب معناداري مربوط به متغیر (
بر رابطه بین شکاف عملکرد  حسابرسان )، متغیر بهبود سطح ارتباطات675/4تی= 

گذاران اثر معنادار و مثبت داشته است؛ همچنین نتایج حسابرسی و سطح اطمینان سرمایه
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دهنده باشد که نشانمی )AILC*AUG( ري تی متغیرحاکی از معنادار بودن ضریب معنادا
بر رابطه بین شکاف نامعقول  حسابرسان اثر معنادار و مثبت متغیر بهبود سطح ارتباطات

 ).541/2گذاران است (ضریب معناداري تی=حسابرسی و اطمینان سرمایه

 فرضیه سوم پژوهشبراي بررسی  هاو ضریب مسیر سازه ضرایب معناداري. 5شکل 

 GoF( 1برازش/ نیکویی اریمع (کلی  مدل برازش
 گیرياندازه مدل بخش دو هر کنترل منظوربه GoFکلی از معیار  مدل برازش بررسی براي

 ساختاري پژوهش، طبق فرمول زیر استفاده شده است. و

1. Goodness of fit (GOF) 
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 پژوهش براساس ضرایب استاندارد مسیر هاهیفرض. خلاصه نتایج 5جدول 
 نتیجه فرضیه t P-Value VIFآماره  مسیر ضریب مسیر آزمون هافرضیه
AQ -> ICF 474/0 1. 1فرضیه   463/7  فرضیه دییتأ 28/2 *000/0 

EAED -> ICF 390/0 2 .1فرضیه   672/5  فرضیه دییتأ 28/2 *000/0 

-APG -> ICF 365/0 1. 2فرضیه   062/7  فرضیه دییتأ 92/1 *000/0 

-ASG -> ICF 022/0 2. 2فرضیه   460/0  فرضیه رد 43/1 646/0 

-AUG -> ICF 530/0 3. 2فرضیه   129/10  فرضیه دییتأ 09/2 *000/0 

AILC*APG -> ICF 237/0 1. 3فرضیه   675/4  فرضیه دییتأ 26/2 *000/0 

-AILC*ASG -> ICF 027/0 2. 3فرضیه   749/0  فرضیه رد 26/1 454/0 

AILC*AUG -> ICF 123/0 3. 3فرضیه   541/2  فرضیه دییتأ 47/2 *011/0 

2*)( RycommunalitGOF =  

Communalityهاشاخص تغییرپذیري از مقدار چه دهد؛ معیاري است که نشان می 

 دادن معیاري براي نشان 2Rاز طرفی  .شودمی تبیین خود با مرتبط سازه توسط (سؤالات)

و در مدل  624/0در مدل دوم  655/0که براي مدل اول پژوهش  است مدل بهتر برازش
بوده  697,6/0طور میانگین برابر با که به دست آمد درصد به 814/0سوم پژوهش به میزان 

نشان از  است، 679/0برابر  فرمول مذکور در )GoFفوق (معیار  آنکه به توجه است. با
 برازش بسیار مناسب مدل دارد.

 شنهادهاگیري و پینتیجه
حسابرسان  نیانتظارات ب نیفاصله ب ،متداول است اریبس یکه در حسابرس یاز مشکلات یکی

 به او استقلال ي)مشتر (مدیریت یا است. حسابرس انتظار دارد که شرکت کارصاحبو 
 (مدیریت یاشرکت  توسط شدهارائههاي را در مورد گزارشتا نظرات خود  بدهد کافی را

 نی، در اباشندمتفاوت  گریکدیانتظارات هر دو طرف با  کهی. هنگامنماید اظهار ي)مشتر
بررسی  پژوهش حاضرهدف . دیآیبه وجود م یشکاف انتظارات حسابرس پدیدة صورت

گذاران و تأثیر بهبود سطح ارتباطات رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه
ي پژوهش با استفاده از هاهیفرضنتایج حاصل از تحلیل  حسابرسان بر این رابطه بوده است.
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ه است که کیفیت حسابرسی و تضمین آموزش حسابرسی نشان داد معادلات ساختاري
گذاران اثر عنوان دو مؤلفه از بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر سطح اطمینان سرمایهبه

)؛ اصغري و 1390همکاران (و  معنادار و مستقیمی دارند. این نتیجه با نتایج پژوهش آقایی
) و اختر و فنگو 2019)؛ اختر و فنگو (1395)؛ بهار مقدم و جوکار (1394همکاران (

دهد که کاهش شکاف انتظار حسابرسی نشان میها یافته. همچنین باشدیم) همسو 2020(
حسابرسی) موجب افزایش اعتماد و اطمینان  نامعقول(شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف 

)؛ 1389شود. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش همت فر و همکاران (می گذارانهیاسرم
) و اختر و فنگو 2020( )؛ هیو تان و آن هو2019)؛ اختر و فنگو (1397ناصري و علیزاده (

بهبود سطح که تریـن یافتـه تحقیـق حاضـر این اسـت اصلیباشد. ) همسو می2020(
هـا را بـه وانـد انتظـارات نامعقول افـراد را تعدیـل کـرده و آنت، مـیحسابرسان ارتباطات

. درواقع بهبود سطح ارتباطات تـر کنـداصـول و موازیـن حرفـه حسابرسـی نزدیک
حسابرسان از طریق کاهش شکاف انتظار حسابرسی (شکاف عملکرد و شکاف نامعقول 

سبت به گزارش حسابرسی و ن گذارانهیسرماحسابرسی) موجب افزایش بیشتر اطمینان 
بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر رابطه بین شکاف  کهیدرحالشود؛ هاي مالی میگزارش

گذاران اثر معناداري را نشان نداد. این نتیجه با نتایج استاندارد حسابرسی و اطمینان سرمایه
 باشد.) همسو می2020) و اختر و فنگو (2019حاصل از پژوهش اختر و فنگو (

سطح با  یفاصله انتظار حسابرس سهیمقا يراب یمطالعه تجرب نینخست پژوهش حاضر
در ، اینکههمراه است. اول  ییهاتی، با محدودحالنیباا بوده است؛ گذارانهیسرما اطمینان

نوع کاربر  کی، فقط پاسخ حسابرسان و یشکاف انتظار حسابرس یابیارز يمطالعه برا نیا
هاي بنابراین، پژوهش؛ در نظر گرفته شده است) نهادي گذارانهیما(سر یمال يهاصورت

مطالعه  کیو  نیز شامل شودرا (اشخاص حقیقی)  يارحرفهیغ گذارانهیسرما تواندیم آتی
با توجه از طرفی . دادانجام  يارحرفهیو غ ياحرفه گذارانهیسرما یابیارز يرا برا ياسهیمقا

به نتایج مختلفی دست یافت.  توانیدو گروه، م نیا نیب یبه اختلاف سطح دانش و پختگ
توسعه، درحال هايها در کشورداده يآورجمع يهابا توجه به اختلاف در روش همچنین

 ندهیآ قاتیتحق که دهنده استپاسخ 245از  یدهنده نمونه کوچکنشان فقط نتایج نیا
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 ترعیوس اسیدر مقو نوین و اتکا بر معیارهاي بیشتر و  دیجدهاي تواند با استفاده از روشمی
علاوه بر  گسترده مورد ارزیابی قرار دهد. طوررا به یتا شکاف انتظار حسابرس صورت گیرد

 گذارانهیسرماعوامل محدودي بر شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان  ری، تأثنیا
 ی همچونرمالیغاطلاعات مالی و  توان با افزایش ابعاد دیگری قرار گرفت که میموردبررس

به نتایج ها شرکت یطیمحستیو ز یاجتماع يهامانند گزارشهاطلاعات  ریبه سا نانیاطم
افشاي اند که اظهار داشته بسیاري از محققین رایز ،افتیدستجدیدي در این حوزه 

 ۀنیزم در يریگمیتصم يبرا هاشرکتاطلاعات در خصوص مسئولیت اجتماعی 
 است. يضرور تیموجودي داریاز پا نانیو اطم يگذارهیسرما

بهبود  و ، با نظارت بیشتر بر کیفیتشودیبا توجه به نتایج پژوهش به مدیران توصیه م
مالی  يهاصورت تهیهو  سطح ارتباطات حسابرسان، ایجاد یک ارتباط مؤثر با حسابرسان

تحکیم اعتماد  تا موجبرا کاهش دهند  گذارانهیسرما، رفتارهاي هیجانی تیفیباک
کاهش شکاف  منظوربههمچنین  .و رشد و جذابیت سهام در بازار شوند نگذاراسرمایه

منظور داشـتن خــود را به انیپرتفــوي مشتر حسابرسی ، مؤسســاتانتظار حسابرسی
به  نسبتخـود  استقلال بر صورتنیبد تاگســترده ســازند  ،بیشــینه تیفیحسابرسـی باک

به افزایش یابد. از طرفی  گذارانهیسرمااز این طریق اعتماد  و ندیفزایکاران بصاحب
در هنــگام انتخــاب حســابرس به عواملــی چــون  تا گرددیها پیشــنهاد مشرکت

جلب اعتماد  منظوربه، تجربه کاري و عملکرد پیشین حسابرس حسـابرس تخصص
بهبود سطح ارتباطات حسابرسان و کیفیت حسابرسی  منظوربهو  دقـت کننـد گذارانهیسرما

به عملکرد و وجود کمیته حسابرسی در شرکت و ضرورت فعالیت آن و همچنین برقراري 
 هاي آموزشی توجه لازم را داشته باشند.و استمرار مدام در برنامه
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