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 چکیده
حسابرسای  ر حاه   سااه اه یا        کنناگاا  اارار    بررسی شکاف انتظارات بین حسابرساا  و اساتدا    پژوهش حاضر به 

ندر تعیین  ۴۸۳ن هنه آماری با استدا   ا  فرمهل کهکرا  با جامعه نامعلهم، تعگا   واس   پر ا  . این پژوهش ا  نهع پی ایشی می
ها با اساتدا     آوری ار یگ.  ا   کننگاا  ج ع عگ  ا  استدا   8۸5پرسشنامه ا  حسابرسا  و تعگا  86۸ار یگ که  رنهای  تعگا  

 هگ  نتایج پژوهش نشا  می وتحلیل شگنگ.  ریگمن تجریهو ف، تهکی ی مستقل، تحلیل واریانس آنها های تی  و ن هنه ا  آ مه 
های مالی بر اه ی ، افشای ساه اه ی  و نحاه  فراایار باه   آثاار      تعگیالت صهرت که بین نظرات  و ارو   ر مهر  تأثیر

معیاار و   حسابرسی و با نگری   اری وجه  نگاش  و هر  و ارو  مهافق افشای ساه اه ی   ر ارار  ها، تداوت معنی تحریف
طهر مشاخص  ر حاه   تدااوت انتظاارات حسابرساا  و       تاکنه  به شگ   ر  ستهرالع ل ساه اه ی  هستنگ. ضرایب مشخص

را  ال بار ناهآوری    مسئلهاین  تها  یماس ، لذا  نشگ   انجامها  ر حه   ساه اه ی ، پژوهش  اخلی  ارار  کننگاا  استدا  
 مهضهع و کاربر ی به   نتایج آ   انس .

 حسابرسی، شکاف انتظارات.  کننگاا  ارار  ساه اه ی ، استدا   :کلید واژگان

 

 مقدمه
برخهر ار به   اس . هگف  یا یکننگاا  ا  اطالعات، ه هار  ا  اه ی    استدا   یبرا یحسابرس یها ارار  یسه منگ

 رو ا  این  ،شگ  اس   افرو   اعتبار به اطالعات ارار  قیا  طر یمال یبه ارارشگر یبخش  ارار  حسابرس، اط ینا 
و قضاوت  ر مهر  اطالعات منگرج  ر  یابیبه ار  ،یحسابرس شگ   پذیرفته یر هااستانگا  ا   قرارحسابرسا  با معیار 

 شگ   پذیرفته ر ماابق  با اصهل  یهای مال خه  را  ر مهر  مالهبی  صهرت یا و نظر حرفه پر ا نگ یم یهای مال صهرت
بتهاننگ  شا یتا ا شه  یکننگاا  ارائه م استدا   ریو سا اذارا  هیبه سرما و کننگ یاظهار م ی ر قالب ارار  حسابرس ،یحسابگار

سا ما  حسابرسی  ر  .(8۴37، یو منصهر گانهی)حساس  نگیجه  ا  آ  بهر  یریا میخه   ر تص  یاطالعات یبا تهجه به نیا ها
 رصگی ا  متهسط فرو  و ج ع   ستهرالع ل،را برای تعیین ساه اه ی  منتشر کر .  ر این  الع لی ستهر 8۴53سال 
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کنندگان  سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده
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 و  ر حال حاضر  ستهرالع ل مذکهر مبنای ع ل شگ   ارفتهنظر  تح ل  ر  مبنایی برای تعیین تحریف قابل عنها  بهها   ارایی

که آیا این  این ا ج له ر این میا  چنگ مسئله حائر اه ی  اس ،  حسابرسی قرار  ار . مؤسساتسا ما  حسابرسی و اغلب 
ها تا چه میرا  با این معیار و مبنا برای محاسبه ساه  کننگاا  ارار   ستهرالع ل نیا منگ با نگری اس  یا خیر و استدا  

ک ی وجه  نگار ، آیا ا   یگاا   معیار ها فیتحراه ی  مهافق هستنگ؟ با تهجه به اینکه برای تعیین فراایر به   آثار مالی 
 ر  آنچهعنها  مبنای اولیه )با اع ال معیارهای کیدی( مشابه  کننگاا  و حسابرسا ، تعیین معیارهای ک ی به استدا  

، آیا ضرورتی به افشای ساه  ینها  راس  ضرورت  ار  و  ذکرشگ  ستهرالع ل سا ما  حسابرسی برای تعیین ساه اه ی  
 و حسابرسا  ا ج له مختلف های ارو  بین انتظاراتی شکاف ایجا  باعث اس  م کن مسائلی ر  یا خیر. چنیناه ی  وجه   ا

 میا  انتظاراتی فاصله این ار یابی و بررسی تحقیق این اصلی هگف بنابراین. شهنگ حسابرسی های ارار  کننگاا  استدا  
 .اس  اه ی  ساه حه    ر حسابرسی های ارار  کننگاا  استدا   و حسابرسا 

 

 پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
 را شارک   معاامالت  حسابگاری ت اام . اس  متکی حسابرسی و حسابگاری مهم بسیار جرء  و بر جها  سراسر  ر سا مانی هر

 این  رس  به    ا   نشا  برای حسابرسی که  رحالی کنگ، می فراهم مالی های ارار  طریق ا  را اطالعات و کنگ می  نبال
(. 4187 یبیا، ) بسیار مهم اس  حسابرسی حرفه  ر حسابرسا  شه ؛ بنابراین نقش می انجام اطالعات اعتبار ا  اط ینا  و مسیر

اسا    شگ   شناختهاه ی  یکی ا  قیه  حسابگاری و ارارشگری مالی  ، ر مبانی نظری حسابگاری و ارارشگری مالی  ر ایرا 
هاای کیدای اطالعاات ماالی و اساتنتاج      که بر  ستیابی به کیدی  مالهب اطالعات مالی، ایجا  تعا ل مناقای باین ویژاای   

اسا ،   ماار   حسابرسی به نیا  جه  فرضیه (. سه8۴۸4حساس یگانه و کثیری، اذار  )اصهل حسابگاری اثر می کارایری به
افارا    و حسابرساا   که  ار  وجه  هایی نگرانی .و فرضیه بی ه رضیه اطالعاتی ن اینگای، ف هیفرض  ا انگ عبارت فرضیات این

 عقایاگ  حسابرسی ارار  تهسط شگ   های منتقل پیام و حسابرسا  هایمسئهلی  و وظایف مهر   ر ها ارار  ا  کننگ  استدا  
نهای    ر ها ارار  کننگاا  استدا   شه  باعث اس  م کن انتظارات شکاف وجه  این که این ه چنین و باشنگ  اشته مختلدی
 ساال   ر باار  شکاف انتظاارات، نخساتین   (.4188 ،8آ یال و آ ی ی) بگهنگ  س  ا  حسابرسی ارار  به نسب  را خه  اعت ا 

 وسایله   باه  کاه  انتظااری  ماهر   ع لکار   سااه   باین  تداوت عنها  به را آ  و شگ استدا   حسابرسی  ر 4ایه لی تهسط 835۳

 ک یسایه   تهسط 835۸ سال  ر تعریف این. کر  تعریف شگ ، مالی تصهر های صهرت ا  کننگاا  استدا   و مستقل حسابرسا 

 حسابرسا  آنچه و  ارنگ نیا  یا انتظار ع هم آنچه بین شکافی آیا که کنگ بررسی شگ تا   ار عهگ  ک یسیه . یاف  تهسعه ۴کههن

 ر سال  ۳پهرتر (.8۴3۳فروغی و ارجنگی، )خیر؟  یا وجه   ار  گهنگب انجام که باشنگ  اشته انتظار معقهل طهر به بایگ و تهاننگ می
حاگ   ا   را به چالش کشیگ و استگالل کر  که هر  و تعریف بیش (835۸و کههن )( 835۳) ایه تعاریف مهر  استدا   لی (833۴)

 اارچاه افشاای   (.4185و ه کارا ،  7بگیرنگ )کهماری نظر  ر را نامالهب ع لکر  انگ امکا  ها نتهانسته محگو  هستنگ،  یرا آ 
  ر مکانیسام  یا   عناها   م کن اس  که به به معنای ض ان  صگ رصگی صح  فرآینگ حسابرسی نیس ، اما ساه اه ی ،
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 قضااوت  ماهر    ر تاهجهی   قابال  بیانش  مهر  استدا   قارار ایار  و   حسابرسی انتظارات  ر حه   ساه اه ی  شکاف کاهش
(، مرایا و معایب افشاای اه یا   ر   4185و ه کارا  ) 8طبق تعریف بالگاچینهکنگ.  فراهم را کار حسابرسی  امنه و حسابرسا 

 ارار  حسابرسی به شر  ذیل اس :

 مزایای افشای اهمیت

 تصاهرات غلاای   باه چناین   منجار  اغلاب  اه ی ، افشای عگم: اذارا  سرمایه تهسط حسابرسی ارار  ا  تر  قیق تصهرات .8
   هگ. اط ینا  کامل می مالی اظهارات نسب  به حسابرسی ارار  ی  که شه  می

 کنناگاا   اساتدا     یاگاا   ا  اه یا  بایاگ   جاکها آ : کننگاا  استدا   و حسابرسا   ر خصهص اه ی  های قضاوت تابیق .4
کنناگاا  باشاگ. باا     اساتدا   بایاگ  ر راساتای نظارات     خصهص میرا  اه ی  های حسابرسا   ر قضاوت باشگ، شگ   تعریف

 هاای  تصا یم  بار  تهاناگ  مای   یرا اس ، نامالهب این و وجه   ار  شکاف انتظارات  ر راباه با ساه اه ی  برخی حال، این
 افشاای  طریاق  ا  اسا   م کن کر   انتظارات این  و ه اهنگ که های حسابرسی تأثیراذار باشگ کننگاا  ارار  استدا  

 .اشگب پذیر امکا  ساه اه ی 

ساه  افشای طریق ا  اس  اس  که م کن مهم عامل اه ی  ی  مدههم شناخ  حسابرسی: عگم شکاف انتظارات کاهش .۴
 هگ را  رک  می انجام واقعاً حسابرس کنگ تا آنچه ک   می حسابرسی های ارار  کننگاا  استدا   یابگ و به اه ی  کاهش

 کننگ.

 معایب افشای سطح اهمیت
  ساتکاری  میارا   ماهر    ر مدیاگی  اطالعاات  میرا  ساه اه یا ،  های مالی: افشای صهرت  رکاری   س  میرا  کشف .8

  هنگ. می مالی را به مگیری  ارائه های صهرت
 کاه  اس .  رصاهرتی   ر  رک اه ی   شهار اذار سرمایهفهم : های حسابرسی کننگاا  ارار  برای استدا   سهءتداهم خار .4

باعث ایجاا    تهانگ می امر  اش  و این نخهاهنگ  رستی  رک ها آ  اه ی  صهرت نگیر ، افشای ا  قبل مناسب های آمه  
 بار اطالعاتی ار  . اضافه 

 هاای  هریناه  اه یا ،  افشاای  مانناگ  حسابرسای  اارار   استر  هراهنه: بر به   کار باالتر و  ما  حسابرسی های هرینه .۴
کنگ و ه چنین ا  نظر  مانی نیر، کار مگت بیشتری به  ایجا  می حسابرسا  بر بیشتری فشار و  هگ می افرایش را حسابرسی
 انجامگ. طهل می

 

 شناسی پژوهش روش
 ابرار نیتر مناسب پرسشنامه که جا آ  ا  اس . کاربر ی ماهی ا  نظر  و پی ایشی -تهصیدی پژوهش نهعا  نظر  پژوهش حاضر،

جامعاه  . شگ  اسا    رو  استدا  این  ر پژوهش فعلی نیر ا   ،پی ایشی اس  هایپژوهشساخت نگ و  یها برای ار آوری  ا  
شهنگ: الف: ارو  حسابرسا  شامل  و  سته ماگیریتی )شاامل: شاری ،     ی میبنگ میتقسارو  اصلی   و بهآماری این پژوهش، 

را ، ماگی مگیر، مگیرفنی و مگیر ارشگ( و غیرمگیریتی )شامل: سرپرس ، حسابرس ارشاگ، حساابرس، ک ا  حساابرس( و ب:     
ایاری  ر  ساترس     ر این پاژوهش ماا ا  ن هناه    .های حسابرسی  ا  ارار کننگ استدا  عنها   و کارارارا  به اذارا  سرمایه
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 ۴۸۳کنیم و برای تعیین انگا   ن هنه طبق فرمهل کهکرا  و با  ر نظر ارفتن حجم جامعاه آمااری ناامعلهم، تعاگا       استدا   می
آوری  پرسشانامه ج اع   ۴77های به ع ل آماگ ، تعاگا     آمگ  اس .  ر مج هع با پیگیری  س   بهعنها  تعگا  ن هنه انتخابی  به

 ار یگ.
 

 سؤاالت پژوهش
 شگ  اس :  با تهجه به مهضهع پژوهش، سؤاالت پژوهش به شر   یر تگوین

مالی مختلف تداوت های  کننگاا   ر مهر  تاثیر تعگیالت بر ساه اه ی  صهرت آیا بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   .8
 معنا اری وجه   ار ؟

کننگاا   ر مهر  معیارهای مناسب برای تعیین ساه اه ی  تداوت معنا اری وجه   آیا بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   .4
  ار ؟

  ار ؟  اری وجه  ها تداوت معنی کننگاا   ر مهر  نحه  تعیین فراایر به   آثار تحریف بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   آیا .۴

  اری وجه   ار ؟ کننگاا   ر مهر  افشای مبلغ ساه اه ی  تداوت معنی آیا بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   .۳

  اری وجه   ار ؟ کننگاا   ر مهر  ضرایب مناسب برای تعیین ساه اه ی  تداوت معنی آیا بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   .7

 

 آمار توصیفی پژوهش 

 

 شناختی توصیفی متغیرهای جمعیت(: آمار 9) جدول
 فراوانی درصدی فراوانی مؤلفه ها  ها  گزاره
   هنگاا  ارو  پاسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74.65 8۸5 حسابرسا 

 ۳5.۴4 86۸ کننگاا  استدا  

 44.۸ ۸8 ۴1-41  هنگاا  ته یع فراوانی سن پاسخ

۴1-۳1 856 ۳3.6 

 45.6 3۸ سال ۳1باالتر ا  

 4۴.۴ ۸۴     هنگاا  پاسخجنسی  

 56.5 454 مر 

 
  هنگاا  تحصیالت پاسخ

 67.3 4۴۳ کارشناسی

 4۸.۳ 818 کارشناسی ارشگ

 7.5 41  کتری

 77.4 836 حسابگاری/حسابرسی  هنگاا  رشته تحصیلی پاسخ

 ۳۳.۸ 873 مگیری  و سایر

 ارو  مگیریتی ر   حرفه حسابرسی حسابرسا 
  رصگ(۳8)ندر  63

 

 83.6۳ ۴۴ شری 

 88.۴1 83 مگیر

 6.71 88 فنی مگیر

 ۴.75 6 ارشگ مگیر

 8۳.57 46 سرپرس  ارو  غیرمگیریتی
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 83.1۳ ۴4 ارشگ حسابرس  رصگ(73ندر ) 33

 8۴.3 44 حسابرس

 88.۴1 83 حسابرس ک  

 
 تجربه کاری حسابرسا 

 4۴.48 ۴3 سال 7ک تر ا   

7-81 47 8۳.۸۸ 

81-87 ۴3 4۴.48 

 ۴۸.5 67 سال 87بیشتر ا  

 
 کننگاا  ترکیب استدا  

 8۸.5 ۴7 کارارارا 

 86.6 ۴8 مگیرا 

 6۳.5 848 اذارا   ر بهرس سرمایه

 

 آمار استنباطی
 آ مه  مقایسه میانگین  و جامعه مستقل

 ی مالیها صهرتکننگاا   ر مهر  تاثیر تعگیالت بر ساه اه ی   ی  یگاا  حسابرسا  و استدا  بررس .8

 
 های مالی ( تأثیر تعدیالت بر اهمیت در صورتT-TEST(: آزمون )4) جدول

 گزاره Fآماره  t آماره سطح معناداری نتیجه

 مالی های صهرت  ر اه ی  بر تعگیالت تأثیر 145 8.8۴۳ 1.471 وجه  نگار .  اری بین  و ارو  تداوت معنی

 
مالی پر اخته اس . با تهجه به آ مه  تی  و ن هنه مستقل،  های صهرت  ر اه ی  بر تعگیالت این بخش به بررسی ارار  تأثیر

آماری با یکگیگر تداوت  لحاظ ا شه  که  و ن هنه  یمیجه ارفته نتاس ،  1٫17اس  که بیشتر ا   1.471 اری عگ   ساه معنی
های مالی، تاثیر قابل تهجهی بر مبلغ ساه اه ی  خهاهگ   ار نگارنگ. بنابراین هر  و ارو  مهافقنگ که تعگیالت  ر صهرت یمعن

 اه ی  اساس ساه بر حسابرس ارار  بنگهای های مالی،  رج اذاش . به عبارتی  ر صهرت وجه  تعگیالت  ر صهرت

 شگ  ضروری اس .  تعگیل
 اه ی  ساهکننگاا   ر مهر  معیارهای برای تعیین  . بررسی  یگاا  حسابرسا  و استدا  4

 
 ( معیارهای مناسب برای تعیین سطح اهمیتT-TEST)(: آزمون 3) جدول

 گزاره Fآماره  tآماره  سطح معناداری نتیجه

 ساه اه ی  معیارهای مناسب برای تعیین 8۳.۸31 657 1.111  اری وجه   ار . معنی بین  و ارو  تداوت

 
-معنیاه ی  پر اخته اس . با تهجه به ساه  ساه تعیین برای مناسب معیارهایهای مربهط به  خش به بررسی ارار این ب

کننگاا   ر مهر  معیار مناسب ساه اه ی  تداوت معنا اری وجه   ار .  بین ارو  حسابرسا  و استدا   1.111 اری 
حسابرسا  تاکیگ بیشتری بر ضرورت با نگری  ر  ستهرالع ل سا ما  حسابرسی  ارنگ، ه چنین  ر مهر  معیارهای ج ع 
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 ار وجه   ار  و این معیارها بیشتر مهر  تهجه  گاا  تداوت معنیکنن ها بین حسابرسا  و استدا    رآمگها و ج ع  ارایی
کننگاا    اری بین نظر حسابرسا  و استدا   حسابرسا  قرار ارفته اس  اما  ر مهر  سه  خالص و سایر معیارها تداوت معنی

 وجه  نگار .
 ها یفتحر نحه  تعیین فراایر به    ر مهر کننگاا   . بررسی  یگاا  حسابرسا  و استدا  ۴

 
 ها تحریف بودن فراگیر تعیین ( نحوهT-TEST(: آزمون )2) جدول

 گزاره Fآماره  t آماره سطح معناداری نتیجه

 ها تحریف به   فراایر تعیین نحه  1.۸۳5 4.78۸ 1.۴7۸ وجه  نگار .  اری بین  و ارو  تداوت معنی

 
 اری که ها پر اخته اس . با تهجه به ساه معنی تحریف به   فراایر تعیین های مربهط به نحه  این بخش به بررسی ارار 

ها  آثار تحریف به   فراایر تعیین ها  ر نحه  کننگاا  ارار   هگ که بین حسابرسا  و استدا   یماس ، نشا   1٫۴7۸عگ  
تقریبا به یکگیگر  ها به   آثار تحریف فراایر اختالف معنا اری وجه  نگار  و  یگاا  هر  و ارو   ر خصهص نحه  تعیین

ها  تحریف به   فراایر تعیین نر ی  اس . ه چنین هر  و ارو  معتقگنگ که معیارها و رهن ه های ک ّی نیر جه  تعیین نحه 
 مهر  نیا  اس . 

 کننگاا   ر مهر  افشاء مبلغ ساه اه ی  بررسی  یگاا  حسابرسا  و استدا   .۳
 

 مبلغ سطح اهمیت( شاخص افشای T-TEST(: آزمون )5) جدول
 گزاره Fآماره  t آماره سطح معناداری نتیجه

 اه ی  ساه مبلغ افشای 81.678 8.۳6۴ 1.8۳۳ وجه  نگار .  اری بین  و ارو  تداوت معنی

 
 اس ، 1.8۳۳ اری که های مربهط به افشای ساه اه ی  پر اخته اس . با تهجه به ساه معنی این بخش به بررسی ارار 

کننگاا    اری نگارنگ، یعنی بین  یگاا  حسابرسا  و استدا   یمعنآماری با یکگیگر تداوت  لحاظ ا  هگ که  و ن هنه  یمنشا  
ی وجه  نگار  و هر  و ارو  معتقگنگ که افشای اه یتی که مبنای ع ل کار حسابرس اس ، بایگ صهرت ایر  معنا اراختالف 

 ار  .ها  ر حه   ساه اه ی  می کننگاا  ارار  ین حسابرسا  و استدا  که این مسئله باعث کاهش شکاف انتظاراتی ب

 
 کننگاا   ر مهر  ضرایب مناسب برای تعیین ساه اه ی  . بررسی  یگاا  حسابرسا  و استدا  7

 
 اهمیت سطح تعیین برای مناسب ( ضرایبT-TEST(: آزمون )6) جدول

 گزاره Fآماره  tآماره  سطح معناداری نتیجه

 ضرایب مناسب برای تعیین ساه اه ی  4.87۸ 4.766 1.188 وجه   ار .  اری  و ارو  تداوت معنیبین 
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 اری پر اخته اس . با تهجه به ساه معنی اه ی  ساه تعیین برای مناسب ضرایبهای مربهط به  این بخش به بررسی ارار 
 اری  ارنگ.  ر واقع حسابرسا  معتقگنگ که  یمعنآماری با یکگیگر تداوت  لحاظ ا  هگ که  و ن هنه  یماس ، نشا   1٫188که 

 کننگاا  نیس . که این مهضهع مهر  تاییگ استدا   نیا ی به تغییر ضرایب نیس ،  رحالی

 

 دهنده در رابطه با معیارهای تعیین سطح اهمیت بر اساس آزمون  مقایسه نظرات پنج گروه پاسخ

(ANOVA) و آزمون توکی 
معیارهای مناسب با تهجه به نیا   با تهجه به اینکه یکی ا  مه ترین مهضهعات برای تعیین ساه اه ی ،  ر نظر ارفتن

ارو  پاسخ  هنگ  )ارو  مگیریتی،  7تری  ر خصهص  یگاا   کننگاا  اس ، لذا  ر این بخش تحلیل ع یقاستدا  
ر  معیارهای )سه  خالص، ج ع  رآمگ، ج ع هرینه، سه  ناخالص، حقهق اذارا  و کارارارا (  ربا غیرمگیریتی، مگیرا ، سرمایه

انجام شگکه نتایج آ   ر جگول  یر ارائه  ANOVAها( با استدا   ا  آ مه  تحلیل واریانس  صاحبا  سرمایه و ج ع  ارایی
 شگ  اس :

 
 

 (ANOVA)دهنده   نتایج حاصل از آزمون میانگین نظرات پنج گروه پاسخ(: 7)جدول 

 
شامل حسابرسا  ارو  ) هنگ   های مختلف پاسخ نظرات ارو  (،ANOVA) با تهجه به نتایج حاصل ا  آ مه  آنالیر واریانس

 ر راباه با معیارهای تعیین اه ی ، آ مه  شگ   (اذارا  غیر مگیریتی، کارارارا ، مگیرا  و سرمایه مگیریتی، حسابرسا  ارو 
های مختلف  ر مهر   و معیار ج ع  رآمگها و ج ع  شه  که بین نظرات ارو  اس . با تهجه به مقگار احت ال مشاهگ  می

وت معنا ار وجه   ار  و  ر سایر معیارها تداوت معنی  اری ها جه  تعیین معیار مناسب برای محاسبه ساه اه ی  تدا  ارایی
بین نظرات وجه  نگار . با تهجه به نتایج فهق، آ مه  تهکی جه  مقایسه و تعیین اختالف نظرات پنج ارو   رخصهص 

گ   ر جگول  یر های ذکر ش ها حاکی ا  آ  اس  که بین ارو  ها انجام شگ. نتایج آ مه  معیارهای ج ع  رآمگها و ج ع  ارایی
  اری وجه   ار .  رخصهص معیارهای مذکهر تداوت معنی

 

 

 

 گزاره درجه آزادی Fآماره  سطح معناداری نتیجه

 سه  خالص ۴7۳ 1.۸11 1.746  ار وجه  نگار  تداوت معنی

 ج ع  رآمگ ۴7۳ 86.3۳1 1.111  ار وجه  نگار  تداوت معنی

 ج ع هرینه ۴7۳ 8.37۸ 1.818  ار وجه  نگار  تداوت معنی

 سه  ناخالص ۴7۳ 1.653 1.615  ار وجه  نگار  تداوت معنی

 حقهق صاحبا  سرمایه ۴7۳ 8.774 1.8۸5  ار وجه  نگار  تداوت معنی

 ج ع  ارایی ها ۴7۳ 81.687 1.111  ار وجه  نگار  معنیتداوت 
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 (: نتایج آزمون توکی در رابطه با مقایسه نظرات جوامع مختلف8) جدول

 

 آزمون فریدمن
 

 ها( )میانگین رتبه گزاره های مربوط به معیارهای تعیین سطح اهمیت (: نتایج آزمون فریدمن روی گزاره1) جدول
 میانگین رتبه گزاره رتبه
 7.۴1 سه  خالص 8

 ۳.۳۴  رآمگ هاج ع  4

 ۴.51 ج ع حقهق صاحبا  سرمایه ۴

 ۴.74 سه  ناخالص ۳

 ۴.۳3 ج ع هرینه ها 7

 ۴.۳۸ ها ج ع  ارایی 6

 
نتایج حاکی ا  آ  اس   بنگی بین معیارهای تعیین ساه اه ی  صهرت ارف .اولهی  ،وسیله آ مه  فریگمنبه نگار  ر این 

ا   ها، معیارهای سه  خالص، ج ع  رآمگها و ج ع حقهق صاحبا  سرمایه ارار ا  نظر حسابرسا  و استدا   کننگاا   که
 عنها  معیارهای تعیین ساه اه ی  برخهر ار به نگ. اولهی  بیشتری به

 

 نتیجه گیری بحث و 
پر اخته اس . نتایج به این  حسابرسی کننگاا  ارار  این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسا  و استدا  

صهرت اس  که حسابرسا  تاکیگ بیشتری بر ضرورت با نگری  ر  ستهرالع ل سا ما  حسابرسی  ارنگ.  ر مهر  معیارهای 
 ار وجه   ار  و این معیارها بیشتر مهر  تهجه  کننگاا  تداوت معنی ها بین حسابرسا  و استدا   ج ع  رآمگها و ج ع  ارایی

کننگاا    اری بین نظر حسابرسا  و استدا   ه  خالص و سایر معیارها تداوت معنیحسابرسا  قرار ارفته اس ، اما  ر مهر  س
کننگاا   ر مهر  ضرایب مناسب جه  تعیین ساه اه ی  تداوت  وجه  نگار . ه چنین بین ارو  حسابرسا  و استدا  

 یدار معنی سطح تفاوت میانگین نتیجه گزاره
 

 
  رآمگها ج ع

  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . ۴و  8بین نظرات ارو  
  ار . ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ۳و  8بین نظرات ارو  
  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . 7و  8بین نظرات ارو  
  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . ۴و  4بین نظرات ارو  
 وجه   ار .  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری ۳و  4بین نظرات ارو  
 تداوت معنا اری وجه   ار . ر راباه با این ارار   7و  4بین نظرات ارو  

1.33۳8 
1.3481 
1.558۳ 
1.6643 
1.7۸3۸ 
1.۳۳1۴ 

1.111 
1.111 
1.111 
1.113 
1.111 
1.118 

 
 

 ها  ارایی ج ع

  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . ۳و  8بین نظرات ارو  
  ار . ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   7و  8بین نظرات ارو  
  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . 7و  4بین نظرات ارو  
  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . ۳و  ۴بین نظرات ارو  
  ر راباه با این ارار  تداوت معنا اری وجه   ار . 7و  ۴بین نظرات ارو  

1.7578 
1.66۳3 
1.۳۳53 
1.6۳1۳ 
1.5۴18 

1.118 
1.111 
1.118 
1.11۴ 
1.11۴ 
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که این مهضهع مهر  تاییگ  معنا اری وجه   ار .  ر واقع حسابرسا  معتقگنگ که نیا ی به تغییر ضرایب نیس ،  رحالی
های مالی، نحه   کننگاا  نیس . ا  طرف  یگر، بین نظرات  وارو   ر راباه با تاثیر تعگیالت بر ساه اه ی  صهرت استدا  

 اری یاف  نشگ. هر  وارو  معتقگنگکه تعگیالت  ر  ها و افشای ساه اه ی  تداوت نظر معنی تعیین فراایر به   آثار تحریف
 های مالی،  رج مالی، تاثیر قابل تهجهی بر مبلغ ساه اه ی  خهاهگ اذاش  و  ر صهرت وجه  تعگیالت  ر صهرتهای  صهرت

تعگیل شگ  ضروری اس . ه چنین  یگاا  هر  و ارو   رخصهص نحه   اه ی  اساس ساه بر حسابرس ارار  بنگهای
ارو  معتقگنگ که معیارهای و رهن ه های ک ی جه   ها تقریبا به یکگیگر نر ی  و هر  و تعیین فراایر به   آثار تحریف

کننگاا   ر مهر   استدا   و حسابرسا   یگاا   ر نهای  اینکه بین ها مهر  نیا  اس . تعیین نحه  فراایر به   آثار تحریف
 ر  نگار  و هر  و ارو  مهافق با افشای مبلغ ساه اه ی  وجه  معنا اری اختالف ها افشای ساه اه ی   ر ارار 

ها  ر حه    کننگاا  ارار  تهانگ باعث کاهش شکاف انتظاراتی بین حسابرسا  و استدا   های حسابرسی هستنگ و می ارار 
 ساه یینتع معیارهای اذارا  ا  بین سرمایه که رسیگ نتیجه این به خه  پژوهش (،  ر4187) 8ساه اه ی  ار  .کریستین

و ( 8۴۸4) یریحساس یگانه و کث اننگ. ه چنین  می مناسب اه ی  ساه تعیین برای را مالیات قبل سه  معیار ع گتاً ی ،اه 
 میرا  رسیگنگ نتیجه این به وخه  اه ی  حسابرسی را بررسی کر نگ  های (  ر پژوهش4181) 4جهلگاس، استانسیا و ارجگا 

 ک ی رهن ه های تگوین ضرورت و  ارنگشگ   صا ر حسابرسی های ارار  نهع تعیین  ر مه ی نقش حسابرسی، اه ی 
( بیا  کر نگ که چهار معیار سه  خالص قبل 8۴۸4) یریمشهه  اس . ه چنین حساس یگانه و کث کامالً ای حرفه مراجع تهسط

 ر پژوهش حاضر نیر عالو   .به نگ اولهی   ارای افرا نظر  ا  سهام صاحبا  حقهق ج ع،  رآمگها و ها ییا  مالیات، مج هع  ارا
ا  نظر آنا  معیارهای  های حسابرسی نیر وجه  رهن ه های ک ی را ضروری  انستنگ و بر حسابرسا ، استدا   کننگاا  ارار 

عنها  معیارهای تعیین ساه اه ی  برخهر ار  ا  اولهی  بیشتری بهسه خالص، ج ع  رآمگها و ج ع حقهق صاحبا  سرمایه 
 به نگ.
ضرورت تبیین رهن ه های    ر پژوهش خه  به مدههم ساه اه ی  پر اختنگ و به( 8۴۸5) ی  ساریخا  بگله و بهتر ا امین

ارار  ر  ر ایرا  اشار  کر نگ و معتقگنگ که وجه  چنین رهن ه ی مهجب یکنهاختی   یا ک ی اه ی  تهسط مراجع حرفه
 یارهایتعیین شگ  برای اه ی  و مع یها ررسی  ستهرالع لهگف ب ( نیر پژوهشی را با418۴. اسهارت )ار   یحسابرسی م

حسابرسی ماابق نظر  های شگ   ر  ستهرالع ل  تعیین ساه اه ی  بررسی ن ه  و نتیجه ارف  که معیارهای مشخص
  .به آ  وجه   ار  مهافق  نسبی راجعحسابرسا  اس  و 

( نشا   ا نگ که وجه  معیارهای ک ی و کیدی برای تعیین 4113( و آ وپار ی و بالگاچینه )4188) ۴نتایج تحقیق هااته  و جاب
 بررگ حسابرسی شرک  رهن ه های ک ی چنگ ( نیر8۴57( و  ارعی )4187) ۳یرالیدسن و مساه ی  ضروری اس . ه چنین 

 برای مشخصی ک ّی رهن ه  یجه رسیگنگ کهکر نگ و به این نت بررسی را حسابرسی ارارشگری فرآینگ  ر اه ی  مدههم و
نگار .  وجه  تهافقیها  آ  میا  بنگی ی اوله و اه ی  ساه انتخابی معیارهای مهر   ر چراکه اس ، یا ن مهر  اه ی  تعیین

 قضاوت به تهانگ یمحسابرس  و نگار  وجه  مختلف های شرک   ر معیارهای مهر  استدا   به   یکسا  برای اجباری ه چنین

                                                           
1
 cristian 

2
 Joldos, A.M; Stanciu, I.C and Grejdan, G 

3
 Houghton, Keith A and Jubb, CH 

4
 Eilifsen,A;Messier,JR 
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 برایقبهل   قابل اه ی  ساه (4185) 8کیس و مسیهلهیسیهسعالو  بر این ال نظر و مناسب را انتخاب ن اینگ. معیار مهر  خه 
ساه اه ی  کننگاا  معتقگنگ برای  استدا   حسابرسی را بررسی کر نگ و نتایج نشا   ا  که  یها کننگاا  ارار  استدا  

متداوت اس  و به ه ین  لیل  کننگ، یچه حسابرسا  تعیین محسابرسی با آ  یها کننگاا  ارار  تهسط استدا   شگ  یرفته پذ
حسابرسی را برآور   نکنگ. نتایج پژوهش حاضر نیر  یها کننگاا  ارار  استدا   انتظارات ،م کن اس  اظهارنظر حسابرس

 تعیین و ضرایبها  ر مهر  معیارها  کننگاا  ارار  ا  و استدا  حسابرستداوت معنی  اری بین  یگاا  اهیای این اس  که 
 ضروری حسابرسی سا ما  اه ی   ستهرالع ل  ر یبا نگر کننگاا  های استدا   و با تهجه به پاسخ وجه   ار اه ی   ساه

 بررسی ها یفتحر یر به   آثارهگف تعیین مبلغ آستانه فراا پژوهشی را با( 418۳) یمهام، فرج  ا  ، طالب نیا و کنعانباشگ.  یم
 فراایر آستانه مبلغ تعیین به نسب  تهافقی خصهصی و ع همی بخش  ر حسابرسا  بین  که رسیگنگ نتیجه این به و کر نگ
. طبق نتایج پژوهش شه  یهن ه  ک ی برای تعیین آستانه آ  احساس مر ی  وجه  ضرورت و نگار  وجه  ها یفتحر به  

های حسابرسی نیر معتقگنگ که وجه  رهن ه ی ک ی برای تعیین نحه  حسابرسا ، استدا   کننگاا  ارار عالو  بر حاضر 
 ایری یمتص  بر اه ی  ساه افشای یرتأث خه ، پژوهش (،  ر4187ها ضروری اس . کریستین ) به   آثار تحریف فراایر
ایری   ار این افشا بر تص یمهاهگی مبنی بر تاثیر معنیش که رسیگ نتیجه این به مهر  بررسی قرار  ا  و اذارا  را یهسرما

( مدههم ساه اه ی  و افشا را  ر 4113( و آ وپار ی و بالگاچینه )4188اذارا  مشاهگ  نشگ. ه چنین هااته  و جاب ) سرمایه
ی ها ارار ها مهافق افشای مبلغ اه ی   ر  ی مختلف بررسی کر نگ و به این نتیجه رسیگنگ که ت امی ارو ها ارو بین 

کننگاا  معتقگ به ضرورت افشای مبلغ ساه اه ی  هستنگ و  حسابرسی هستنگ.  ر پژوهش حاضر نیر حسابرسا  و استدا  
 حسابرسی خهاهگ شگ. های این مهضهع منجر به افرایش  رک استدا   کننگاا  ا  ارار 

 

 پژوهش  مبتنی بر نتایجپیشنهادات 
  ا   قرار اولهی  و اه ی  تعیینکننگاا   ر خصهص معیارهای با تهجه به تاییگ شکاف انتظارات بین حسابرسا  و استدا   .8

  ر شگ  ارائه معیارهای خصهص  ر با نگری اه ی ، ساه محاسبه برای  رآمگها ج ع و خالص سه  ماننگ معیارهایی
. ه چنین با وجه ی که حسابرسا ، ضرایب تعیین شگ  رسگنظر میضروری به حسابرسی سا ما  اه ی  ساه  ستهرالع ل

 انستنگ اما این مهضهع مهر  تاییگ استدا   کننگاا  قرار نگرف . با این تهضیحات پیشنها    ر  ستهرالع ل را مناسب می
ها بر سه  خالص و با نگری  ر ضرایب و معیارهای تعیین کننگاا  و تاکیگ آ  تدا  شه  با تهجه به نیا های اطالعاتی اس می

 اه ی ، این مهار   ر با نگری  ستهرالع ل مهر  تهجه قرار ایر .

 ارو   و آمگ   ر این پژوهش، هر  س  به ه چنین نتایج تجربیات مهجه   ر سایر کشهرها نظیر انگلستا  و به تهجه با .4
 ار   که می پیشنها  بنابراین هستنگ، حسابرسی هایارار   ر اه ی  افشای با مهافق کننگاا  دا  است و حسابرسا 

ار  ، چراکه این مهضهع منجر به افرایش  رک  افشا حسابرسی های ارار   ر مهم و کاربر ی مقهله ی  عنها به اه ی 
های حسابرس  ر خصهص  رج بنگهای  مسئهلی های حسابرسی و کاهش فاصله انتظارت ا   کننگاا  ا  ارار  استدا  

 ارار  حسابرس خهاهگ شگ.

                                                           
1
 Lakis and Masiulevičius 
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ها،  تحریفای حسابرسا   ر تعیین فراایر به   آثار   س  آمگ ، ض ن تاکیگ بر ضرورت قضاوت حرفه با استنا  به نتایج به .۴
های کلی تص یم  ب ر این خصهص منجر به یکنهاختی چارچه معیارها و رهن ه های ک یطبق نظر پاسخ  هنگاا  ارائه 

های تخصصی متشکل ا  صاحبنظرا  حرفه حسابرسی و با ار  شه  این مهضهع  ر کارارو  ایری خهاهگ شگ، لذا پیشنها  می
 ایری قرار ایر . سرمایه مهر  بررسی و تص یم

 

 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش های آتی 
ها مهضهعاتی تخصصی اس   تعیین فراایر به   آثار تحریفویژ  نحه   باتهجه به اینکه مقهله نحه  تعیین ساه اه ی  و به .8

ای  ویژ  تهجه به قضاوت حرفه بایس  با  رنظر ارفتن ابعا  مختلف مهضهع به ها می ایری  رخصهص آ  و تص یم
شه  نتایج حاصل ا  پژوهش  رخصهص مهضهعات مذکهر به رو  کیدی و ا   حسابرسا  صهرت ایر ، لذا پیشنها  می

ایری  ر اختیار  بر اری و تص یم ه ع یق با صاحبنظرا  و ذیندعا  مهر  واکاوی قرار ایر  و نتایج جه  بهر طریق مصاحب
 حرفه قرار ایر .

ها  رخصهص مقهله ساه  کننگاا  ارار  ار   که نقش آمه   بر شکاف انتظارات بین حسابرسا  و استدا   پیشنها  می .4
 ررسی ار  .های حسابرسی ب اه ی  و آثار آ   ر ارار 
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