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مقدمه
فاصله انتظارهای حسابرسی یکی از چالش برانگیزترینهای موضوعهای حوزه حسابرسی می باشد که نه تنها در تبیین 
جایگاه و نقش حسابرسی بلکه در قانونگذاری و الزام ضوابط و مقررات خاص حسابرسان اثرگذار است. به رغم تاکید 
بر نقش حسابرسی که اعتباردهی می باشد و منجر به اعتباربخشی به اطالعات مالی شرکتها می شود، تعیین وظایف 

حسابرسان به گونه ای که مورد پذیرش همگان باشد، دشوار است.
ایــن چالش منجر به فاصله انتظارهای بین اســتفاده کنندگان و حسابرســان می شــود. فاصلــه انتظارها با وقوع 

رسواییهای مالی تشدید می شود؛ مانند وقایعی که در خصوص انرون به وقوع پیوست.
فاصله انتظارهای حسابرســی تفاوت بین آنچه اســتفاده کنندگان از حسابرسان انتظار دارند با آنچه که حسابرسان 
به عنوان نقش خود در اعتباردهی انجام می دهند، تعریف می شود. کمیسیون کوهن (Cohen, 1978) آن را تفاوت 

بین انتظارهای عموم و آنچه که حسابرسان به طور منطقی به آن دست می یابند، تعریف کرد.
در حوزه قانونگذاری نیز فاصله انتظارها را می توان تفاوت آنچه که آحاد جامعه و استفاده کنندگان صورتهای مالی 
معتقدند که حسابرسان در قبال آن ها مسئولیت دارند و آنچه که حسابرسان معتقدند مسئولیتشان است، تعریف کرد. 
بــا درنظر گرفتن این تعاریف هنگام وقوع رســواییهای مالی و افزایش بحرانهای مربوط، ناتوانی حسابرســان با 
تقاضای عموم جامعه گســترش می یابد. بنابراین، ضرورت دارد ریشه یابی و تعیین علل این فاصله همراه با آثار آن 

بیان و البته پیشنهادهایی برای کاهش این فاصله ارایه گردد.

دکتر سیدمصطفی علوی   

فاصله انتظارهای حسابرسی:فاصله انتظارهای حسابرسی:
علل، آثار و راهکارهاعلل، آثار و راهکارها
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مولفه های فاصله انتظارهای حسابرسی
فاصله انتظارها را می توان به دو گروه تقسیم و به کاهش این 

فاصله کمک کرد.
1- فاصله منطقی 
2- فاصله عملکرد

دارند  انتظار  جامعه  آحاد  آنچه  بین  تفاوت  منطقی  فاصله 
منطقی  به طور  که  آنچه  و  یابد  دست  آن ها  به  حسابرسان  که 
فاصله  دیگر،  ازسوی  می شود.  تعریف  شود،  انجام  می تواند 
عملکرد تفاوت بین آنچه که عموم افراد به طور منطقی انتظار 
دارند حسابرسان انجام دهند و آنچه که آن ها انتظار دستیابی 

به آن را دارند، می باشد.
فاصله عملکرد به دو دســته استانداردهای ناقص و عملکرد 
ناکارا تقسیم می شود. استانداردهای ناقص یا فقدان استاندارد، 
فاصله بیــن »آنچه کــه می تواند به طــور منطقــی از وظایف 
حسابرسان انتظار رود و وظایف فعلی شان« تعریف می شود که 
البته با اصالح قوانین و اســتانداردهای حرفه ای، می توان این 

فاصله را کاهش داد.
عملکرد ناکارا به عنوان تفاوت بین »عملکرد استاندارد مورد 
انتظار حســابرس از وظایف موجود و آنچه کــه از دید عموم، 

صورت گرفته است«، نامیده می شود.
 ،(ACCA, 2019) انجمن حســابداران خبره و رسمی
مولفه های فاصله انتظارهای حسابرســان را به سه جزو تقسیم 
می کنــد و راهکارهایی برای کاهــش آن ارائه می دهد. فاصله 
ناشی از شناخت و آگاهی و همچنین فاصله ناشی از سیرتکامل 
و تحــول، مولفه های جدیــدی برای تبیین فاصلــه انتظاری 
می باشــد که در کنار فاصله عملکردی تبیین می شوند. فاصله 
ناشی از شــناخت یا عامل آگاهی، تفاوت بین آنچه عموم فکر 
می کنند حسابرســان انجــام می دهند و آنچه که حسابرســان 
به طور واقعی انجام می دهند، می باشد. این فاصله نشاندهنده 
شــناخت نادرســت از واقعیــت آنچه کــه حسابرســان انجام 

می دهند، می باشد. 
فاصله انتظارهای ناشــی از تکامل و تحــول بر زمینه هایی 
تمرکز دارد که حسابرسان نیاز دارند بر مبنای آن درخواستهای 
عمــوم مبنی بر تغییر فناوری و فرایند حسابرســی بهبود یابد و 
ارزش افــزوده جدید ایجاد شــود. تمرکز فاصلــه انتظارهای 

عملکــرد نیز بر ناکامی حسابرســان در رعایت اســتانداردها یا 
قوانین است.

دالیل فاصله انتظارهای حسابرسی
انتظارهای حسابرسی را می توان تهدیدی برای حرفه  فاصله 
حسابرسی دانست و آن را به عوامل متعددی می توان نسبت 
داد. فاصله انتظارها را می توان ناشی از تاخیر در پاسخگویی 
حرفه حسابرسی بر شناسایی و واکنش به سیر تکاملی نیازهای 

عموم دانست )الجد و همکاران، 2020(.
لــی و همــکاران (Lee et al., 2009) دالیــل ایجاد 
فاصلــه انتظارهــا را ریشــه در تصــور نادرســت، نادیــده 
گرفتــن اســتفاده کنندگان، انتظارهــای غیرمنطقی عموم، 
قوانیــن ضعیف و کیفیــت پایین کار حسابرســان می دانند. 
همچنیــن، عواملــی ماننــد نبــود قطعیــت در ماهیت کار 
حسابرســی، پیامدهای قانونگــذاری و خودتنظیمی حرفه 
حسابرســی با دخالت ناکافی و یا حتــی بدون دخالت دولت 
و البته نادیده گرفتن برداشــت و درک نادرســت انتظارهای 
اســتفاده کنندگان و انتظارهــای غیرمنطقی آن ها از وظایف 

حسابرسان ازجمله عوامل دیگر است.
در ایــن میــان ناکامی و ورشکســتگی شــرکتها کــه منجر 
بــه ازبین رفتن اعتماد جامعه به اقدام حسابرســان می شــود، 
گذشــته نگری و فقــدان آینده نگــری مطلوب در حسابرســی 

ضرورت دارد

ریشه یابی و تعیین علل

فاصله انتظارهای

همراه با آثار آن

بیان شود
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و تاخیــر در پاســخ به تحول در توســعه نقش حسابرســان را 
می توان از دالیل دیگر فاصله انتظارها دانست. اگرچه عوامل 
دیگری مانند ناتوانی عموم از ارزیابی دقیق کار حسابرســان، 
ناکارامدی عملکرد حسابرســان و ناآگاهی حسابرســان نسبت 
به مســئولیتهای خود را می تــوان از عوامل دیگر ایجاد فاصله 

انتظارها برشمرد.

پیامدهای فاصله انتظارهای حسابرسی
فاصله  نیست.  پیامد  بدون  حسابرسی  انتظارهای  فاصله 
این  می باشد.  حسابرسی  حرفه  بر  منفی  آثار  دارای  انتظارها 
بالقوه حسابرسان و همچنین  موضوع می تواند اعتبار و درامد 

شهرت کاری آن ها را تضعیف کند.
عالوه بــر این در حوزه بازار ســرمایه، اعتمــاد عموم و آحاد 
جامعــه اهمیــت فراوانــی دارد. بنابراین، فاصلــه انتظارهای 
حسابرسی برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری می تواند 
ناخوشــایند باشــد و تا حــدودی اطمینــان ســرمایه گذاران و 
سهامداران را کاهش دهد. همچنین، قانونگذاران و نهاد ناظر 
در بازار ســرمایه بــا نگرانی به این موضوع توجــه و همواره با 
نقش و جایگاه حسابرس با دوگانگی و برداشت منفی، برخورد 

می کنند.
درباره پیامدهای مربوط به فاصله انتظارهای حسابرســی، 
نکته نگران کننده موضوع اعتماد جامعه اســت. اعتماد جامعه 

ضربان قلب هر حرفه ای اســت که البته می تواند مانند شمشیر 
دولبه  عمل کند.

زمانــی که اعتماد از بیــن برود، حرفه با مشــکل اعتبار 
مواجه شــده و به مــرور ارزش خود را نزد عموم از دســت 
می دهد. بسیاری از افراد، ورشکستگی و رسواییهای مالی 
را مترادف با ناتوانی و شکســت حســابرس می دانند. این 
احساس توسط ذینفعان، ریسکهای مسئولیت حسابرسان 
را افزایــش می دهد و منجر به انتقادهــای فراوان از حرفه 

می شود.

چگونگی کاهش فاصله انتظارهای حسابرسی
ویژگیهای ذاتی فاصله انتظارهای حسابرسی حذف کامل آن را 
دشوار می کند و فقط می توان با راهکارهایی آن را کاهش داد. 
حسابرسی  مسئولیتهای  گسترش  گیرنده  دربر  راهکارها  این 
در خصوص تقلب، اشتباه  و اقدام غیرقانونی و افزایش دامنه 
همچنین،  می باشد.  یادشده  موارد  به  حسابرسی  گزارش 
احساس  بهبود  و  حسابرسان  آموزش  مانند  راهکارهایی 

استقالل حسابرس می تواند تاثیرگذار باشد.
چرخــش اجبــاری حسابرســان، قانونگــذاری در انتخاب 
و یــا حتــی انتصــاب حسابرســان و محدودکــردن خدمــات 
غیراطمینان بخشی، می تواند از دیگر راهکارهای توصیه شده، 

باشد.
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