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مقدمه
در می��ان عم��وم مردم و قانون گذاران، این تفکر رایج وجود دارد که حرفه حسابرس��ی مس��تقل به طور کامل هدفهای خود را 

.(Gupta, 2005) محقق نمی سازد. به ویژه در زمان رسوایی مالی، این تفکر تشدید می شود
عموم مردم متحیرند که چرا با وجود حسابرس��ان مس��تقل، سازمان باید شکست بخورد یا تقلبی عمده در آن کشف شود. 
آنها انتظار دارند حسابرس��ی، اطمینانی کامل فراهم آورد که همه چیز خوب اس��ت. انتظار عموم به طور معمول این است که 

حسابرسی سه چیز را تضمین کند: 
1- درستی صورتهای مالی،

2- اثربخشی مدیریت و درست بودن رویه ها و سیاستهای مالی، و
3- کشف کلیه تقلبها و تخطی از قوانین و مقررات.

اعتقاد بر این اس��ت که حسابرس��ان، مفهوم ش�کاف انتظارها از حرفه حسابرس�ی1 را به این دلیل به وجود آورده اند که 
دشواری های خود را در برابر براورده ساختن انتظارهای عموم توجیه کنند. به عبارت دیگر، حرفه حسابرسی ادعا می کند که 
نقش حرفه، حفاظت از منافع ذینفعان است؛ اما متأسفانه این نقش برای براورده ساختن انتظارهای ذینفعان کافی نیست. 

شکاف انتظارها از
حرفه حسابرسی

مسائل و چالش ها

 دکتر نظام الدین رحیمیان
ندا زمانی فرد  
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ماهیت و معنای شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی
انتقادهای گس��ترده از حسابرسان و دعاوی حقوقی علیه آنان، 
نش��ان می ده��د که می��ان انتظاره��ای جامعه از حسابرس��ان و 
عملکرد حسابرسان، ش��کافی وجود دارد. بسیاری از مطالعات 
پژوهشی نشان می دهند که شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی 
به ط��ور عمده در نتیجه انتظارهای نامعقول اس��تفاده کنندگان و 
همچنی��ن درک غیرواقع��ی آنه��ا از عملکرد حرفه حسابرس��ی 
 (Salehi & اس��ت. براس��اس پژوهش صالح�ی و رس�تمی
(Rostami, 2009، این اختالفها می تواند به درک نادرس��ت 

اس��تفاده کنندگان از آنچه که به طور معقول از حس��ابرس انتظار 
م��ی رود و کیفیت واقعی کار حسابرس��ی، مربوط باش��د. وجود 
ش��کاف انتظاره��ا از حرف��ه حسابرس��ی و مش��کالت مرتبط با 
آن، بیش از صد س��ال اس��ت که ش��ناخته و تأیید ش��ده است. 
به نظر می رس��د که لیجیو (Liggio,1974) نخس��تین کس��ی 
اس��ت که اصط��الح ش��کاف انتظاره��ا از حرفه حسابرس��ی را 
در ادبیات حسابرس��ی به کار برده اس��ت. او ش��کاف انتظارها از 
حرفه حسابرس��ی را تفاوت میان س��طوح عملکرد مورد انتظار 
اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی و حسابرسان مستقل تعریف 

می کند.
م�ک انرو و مارتنز (McEnro & Martens, 2001) نیز 

تعریف زیر را ارائه می دهند: 
شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی اشاره دارد به تفاوت میان:

1- آنچه که عموم مردم و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی 
از مسئولیتهای حسابرسان درک می کنند، و 

2- آنچه حسابرس��ان معتقدند باید به عنوان مسئولیتهای خود، 
انجام دهند. 

پورت�ر (Porter, 1993) بیان می کند که ش��کاف انتظارها 
بای��د به صورت »ش�کاف انتظاره�ا- عملکرد حسابرس�ی2« 
نام گ��ذاری ش��ود و به عنوان ش��کافی می��ان انتظارهای 
جامع��ه از حسابرس��ان و عملک��رد حسابرس��ان، تعریف 
شود. در راستای استدالل پورتر، هامفری و همکاران 
ک��ه  می کنن��د  بی��ان   ،(Humphrey et al., 1993)

عنصر مش��ترک در تعریفهای مختلف ش��کاف این است 
ک��ه حسابرس��ان به گونه ای عم��ل می کنند که ب��ا باورها و 
عالقه های گروه های طرف حسابرس��ی یا ذینفعان حسابرسی 
در تضاد اس��ت. عالوه بر این، اوجو (Ojo, 2006)، ش��کاف 
انتظارها از حرفه حسابرسی را این گونه تعریف می کند: “ تفاوت 
می��ان درک اس��تفاده کنندگان صورتهای مال��ی و عموم مردم از 
آنچه که حس��ابرس باید باش��د با آنچه که حرفه حسابرسی، در 
انجام کار حسابرسی از حسابرس��ان انتظار دارد.” در این رابطه 
بسیار دارای اهمیت است که میان انتظارهای حرفه حسابرسی 
از حس��ابرس از یک س��و و درک حس��ابرس از کار حسابرسی از 

سوی دیگر، تمایز قائل شویم.
افزای��ش  ب��ر  حسابرس��ی،  اس��تانداردهای  بیانیه ه��ای  در 
اتف��اق نظر همگان��ی و همگرایی میان انتظاره��ای جامعه )که 
اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی را نیز ش��امل می شود( درباره 
حسابرسان و عملکرد آنان و مفهوم استانداردهای پذیرفته شده 
حسابرس��ی، تأکید ش��ده اس��ت. این امر می تواند باعث حذف 

در واقع شکاف انتظارها

به عنوان بهانه ای عمل می کند که

حرفه حسابداری آن را ابداع کرده

تا از متهم شدن مستقیم

دوری کند
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انتظاره��ای نامعقول از حسابرس��ان ش��ود که به عن��وان نمونه 
می ت��وان ب��ه آن دس��ته از انتظارهایی اش��اره کرد ک��ه براورده 

ساختن آنها بسیار پرهزینه است.

عناصر شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی
انجمن حس�ابداران رس�می کان�ادا3 (CICA,1988)، به 
حمای��ت از پژوهش��ی درب��اره انتظارهای عموم از حسابرس��ی 
پرداخته و الگویی تفصیلی از شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی 
طراحی کرده است که اجزای شکاف انتظارها را به اجزایی مانند 
انتظارهای نامعقول4، عملکرد ناقص5 و استاندارد ناکافی6 
تفکی��ک می کند. اما از دی��دگاه انتظارها- عملک��رد، دو عنصر 
برای شکاف شامل شکاف معقول بودن7 و شکاف عملکرد8 
وج��ود دارد. ش��کاف معقول ب��ودن زمانی به وج��ود می آید که 
انتظاره��ای جامعه از حس��ابرس، بیش��تر از وظایفی باش��د که 
به طور معقول از حسابرس��ان انتظار م��ی رود؛ به عنوان نمونه، 
گزارش تک تک موارد کشف ش��ده تخطی از قانون به مقام های 
مربوط (Porter et al., 2003). شکاف عملکرد زمانی ایجاد 
می شود که انتظارهای معقول جامعه از دستاوردهای حسابرس 
مطابق با انتظارهای حسابرس��ان از دس��تاورد های خود نباشد. 
این ام��ر می تواند یا در نتیجه اس��تانداردهای ناکافی )ش��کاف 
می��ان وظایفی ک��ه به طور معقول از حسابرس��ان انتظار می رود 
و وظایف فعلی حسابرس��ان که به وس��یله قانون و اعالمیه های 
حرفه ای تعریف ش��ده اند( یا عملکرد ناقص و ناکافی )ش��کاف 
می��ان اس��تاندارد م��ورد انتظار عملک��رد حسابرس��ان، وظایف 

موجود و عملکرد درک شده حسابرسان( ایجاد شود.
کش��ف ش��کاف عملک��رد ناش��ی از اس��تانداردهای ناکافی، 
ش��امل مقایس��ه نقش و مس��ئولیتهای مبتنی ب��ر اعالمیه های 
قانونی و حرفه ای و از طریق پاس��خهای دریافتی از بررسیها و 
مشاهده ها اس��ت. براساس پژوهش هنیفه و هودید 
به رغ��م وج��ود   ،(Haniffa & Hudaid, 2007)

استانداردهای کافی، شکاف عملکرد ممکن است در نتیجه 
حمایت نکردن عوامل محیطی از عملکرد مؤثر حسابرسان نیز به وجود 
آید. بنابراین، شناس��ایی و کشف جنبه های زمینه ای که ممکن 
اس��ت ش��کاف عملکرد را افزایش دهد، بهترین روش را برای 
کاهش شکاف انتظارها مشخص می سازد. با این وجود، پورتر 

)2003( اس��تنتاج می کند زمان��ی که می��ان انتظارهای جامعه 
از حسابرس��ان و عملک��رد درک ش��ده حسابرس��ان، اختالفی 
کشف ش��ود )یعنی هنگامی که عملکرد حسابرس، یا ناکامی 
در انجام وظیفه به وس��یله بخش درخ��ور توجهی از جامعه یا 
گروه��ی ذینفع مورد انتق��اد قرار گیرد(، بای��د تجزیه و تحلیل 
الزم انج��ام گیرد تا مش��خص ش��ود ش��کاف با ک��دام عنصر 
خاص در ارتباط اس��ت. بدین ترتیب پس از مش��خص شدن 
ای��ن مس��ئله، اقدام مناس��ب برای رف��ع آن تقریب��ًا واضح و 

مش��خص خواهد بود.
مطالعات بسیاری وجود دارد که وجود شکاف انتظارها از حرفه 
حسابرس��ی را نش��ان می دهد. ای��ن مطالع��ات در ایاالت متحد، 
انگلس��تان، استرالیا، عربستان س��عودی، لبنان، مصر، مالزی و 
چین صورت گرفته اند (Ebimobowei, 2010). تجزیه و تحلیل 
ادبی��ات این مطالعات نش��ان می دهد که چن��د عامل باعث ایجاد 
ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرسی می شود. براساس پژوهش 
شالخ و طلحه (Shalkh & Talha, 2003)، شکاف انتظارها 

از حرفه حسابرسی به دالیل زیر ایجاد می شود: 
1- ماهیت دشوار حسابرسی،

2- ناآگاهی، زودباوری و انتظارهای نامعقول س��ایر افراد غیر از 
حسابرسان،

3- بحران شرکتها که منجر به انتظارهای جدیدی می شود،
4- تالش حرفه حسابرس��ی برای کنترل جهت و نتیجه مباحث 

مربوط به شکاف انتظارها، و
5- گذشته نگری، ارزیابی عملکرد حسابرسی و توسعه تدریجی 
مس��ئولیتهای حسابرسی که موجب ایجاد وقفه زمانی در پاسخ 

می شود.
سیکا و همکاران (Sikka et al., 1998) بیان می کنند که 
دو دلیل برای ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرسی وجود دارد: 
اول، ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی ناشی از عدم توافق 
حسابرس��ان و مردم بر س��ر معنای ماهیت، نحوه عمل و نتایج 
حسابرس��ی اس��ت و دوم، ش��کاف انتظاره��ا در نتیجه تناقض 
می��ان حداقل مق��ررات دولتی حرفه حسابرس��ی و اختیار حرفه 
حسابرس��ی ب��رای تنظیم مقررات اس��ت. س�وئیفت و داندو 
(Swift & Dando, 2002) بیان می کنند که شکاف انتظارها 

از حرفه حسابرس��ی می تواند از هر عاملی مانند نبود صالحیت 



13
94

ت 
ش

به
دی

 ار
 7

6 
ره

ما
ش

109

فنی، به موقع بودن و مربوط بودن ارتباط های حسابرس، نبود 
اس��تقاللی که فراهم کننده اطمینان باش��د و پایین بودن میزان 
تعهد نس��بت به منافع عمومی، ناش��ی ش��ود. هنیف��ه و هودید 
)2007( در پژوه��ش خ��ود بی��ان می کنند که عل��ل انتظارهای 
حسابرس��ی مرتبط با نقش و مسئولیتهای حسابرسان، ناشی از 
ناکافی بودن استانداردها است. همچنین، ممکن است شکاف 
زمانی ایجاد ش��ود که جامعه از حسابرس��ان انتظار داش��ته باشد 
وظایف��ی فراتر از آنچه که به طور قانونی تش��ریح ش��ده، انجام 
دهند. افزون بر این، ش��کاف انتظاره��ا می تواند به دلیل عوامل 
محیطی مانند سیاستهای صدور مجوز، روند استخدام، ساختار 

سیاسی و قانونی و ارزشهای اجتماعی غالب به وجود آید.
لی و همکاران (Lee et al., 2009) در پژوهش خود بیان 
می کنند که علل ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرسی در  کشور 

مالزی به شرح زیر است:
1- انتظارهای نامعقول، ترکیبی از عواملی مانند درک نادرست 
اس��تفاده کنندگان و ن��اآگاه بودن آنان از وظایف و مس��ئولیتهای 
حسابرس��ان، تفسیر نادرس��ت هدف حسابرس��ی و انتظارهای 

بیش از حد استفاده کنندگان از عملکرد حسابرسان، 
2- عملک��رد ناقص حسابرس��ان ناش��ی از عوامل��ی مانند روند 
انتصاب حس��ابرس، حق الزحمه های پایین حسابرسی، رقابت 
برای سرمایه انسانی، پذیرش در گروه های حرفه ای حسابداری 

و ارزیابی گذشته نگر حسابرسان، و 

3- ناکافی بودن قوانین و مقررات.
هی�ز و همکاران (Hayes et al., 1999) بر این عقیده اند 
که انتظارها با وظایف حسابرس��ان در ارتباط است. این وظایف 

عبارتند از:
1- اظهارنظر درباره منصفانه بودن صورتهای مالی،

2- اظهارنظر درباره توانایی شرکت برای تداوم فعالیت،
3- اظهارنظر درباره نظام کنترل داخلی شرکت،

4- اظهارنظر درباره وقوع تقلب، و
5- اظهارنظر درباره وقوع اقدام های غیرقانونی.

روشهای کاهش شکاف انتظارها از حرفه 
حسابرسی

مشکل شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی و روشهای برطرف 
کردن آن، مورد توجه گروه های دانش��گاهی و حرفه ای سراسر 
جهان بوده اس��ت. با این وجود برخ��ی متخصصان معتقدند که 
به دلیل ماهیت ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی و عواملی 
که باعث تش��دید آن می شود، ممکن اس��ت این شکافها هرگز 
به ط��ور کامل از بین نرود. براس��اس پژوه��ش گی و همکاران 
)Gay et al.,1998(، واکنش حرفه حس��ابداری به شکاف از 

طریق روشهای تدافعی یا ساختاری بوده است. 
واکنش های تدافعی9عبارتند از:

الف- تأکید بر ضرورت آموزش و آگاهی بخش��ی به عموم مردم 

واکنش حرفه حسابداری به شکاف

از طریق روشهای تدافعی یا ساختاری

بوده است

هرچه شکاف وسیع تر باشد

اعتبار و حسن شهرت

مربوط به کار حسابرسی

در سطح پایین تری خواهد بود
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و اطمینان دادن به آنان درباره اعتراضهای عمومی مبالغه شده 
درباره عدم موفقیتهای حسابرسان،

ب- مدّون کردن رویه های موجود برای قانونی کردن آنها، و
ج- ت��الش برای کنت��رل مباحث مربوط به ش��کاف انتظارها از 
حرفه حسابرس��ی و در میان گذاش��تن مکرر دیدگاههای حرفه 

حسابرسی.
واکنشهای ساختاری10عبارتند از:

الف- تأکید بر آگاهی درباره هدف حسابرسی، و
ب- تس��هیل شرایط برای گس��ترش آزادی عمل و دامنه کاری 

حسابرس.
در همین راستا، مک انرو و مارتنز )2001( بیان می کنند که 
اقدام مناس��ب برای کاهش شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی 
می توان��د از طریق آموزش عموم م��ردم صورت پذیرد. به طور 
خالصه، آنان دو راهبرد آموزشی برای عموم پیشنهاد می کنند: 
راهبرد اول، بخش��ی از گزارش ساالنه است و در واقع توضیح 
یکپارچ��ه ای از کار حسابرس��ی می باش��د ک��ه طراح��ی ش��ده 
اس��ت. این راهب��رد می تواند دربرگیرنده خالصه فش��رده ای از 

رهنمودهای معتبر درباره مسئولیت های حسابرسان باشد. 
راهبرد دوم، حسابرسان را ملزم می کند تا توضیح های مشابهی 
در مجم��ع عمومی س��االنه ارائ��ه دهند. راهب��رد دوم می تواند 
ش��امل جلس��ه پرس��ش و پاس��خ درباره ماهی��ت و دامنه کاری 

حسابرسی باشد.
 ل��ی و همکاران )2009( در پژوهش خود در کش��ور مالزی، 
ادعا کردند که ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی می تواند با 

استفاده از ابزار زیر کاهش یابد:
س��وی  از  منظ��م  و  رای��گان  س��مینارهای  برگ��زاری  ال��ف- 

مقررات گذاران حرفه حسابداری،
ب- آگاهی بخشی عمومی بیشتر درباره حسابرسی،

ج- به کارگیری قرارداد حسابرس��ی مناسب برای افزایش آگاهی 
صاحبکار،

د- افزای��ش آگاه��ی س��هامداران درب��اره حسابرس��ی از طریق 
توضیح هدف حسابرسی و آنچه که به طور معقول از حسابرسان 

در مجمع عمومی ساالنه  انتظار می رود،
ه�- ایجاد مؤسسه دولتی مستقل برای نظارت بر کاربرد قوانین 

حسابرسی،

و- به کارگی��ری برنامه ه��ای ارزیابی قب��ل از ورود به گروه های 
تخصصی حسابداری،

ز- انج��ام پژوهش ب��رای تعیین انتظارهای جامعه و آن دس��ته از 
وظایف حسابرس��ان که باید براس��اس مبنایی مش��خص باش��د تا 
انتظارهای فعلی جامعه از حسابرس��ان شناسایی شود. این اقدام، 
اطالعات مناسبی را فراهم می آورد که از طریق آن، تنظیم کنندگان 
مق��ررات می توانند مقررات موجود را مورد تجدیدنظر قرار دهند و 
بدین وس��یله اطمینان حاصل کنند که مق��ررات به گونه معقولی در 

جهت انتظارهای جامعه قرار گرفته است، و
ح- توصی��ه به مقررات گ��ذاران برای بررس��ی م��داوم مقررات 
موجود به منظور کسب اطمینان از مربوط بودن و مناسب بودن 

مقررات فعلی با رویه های حسابداری و حسابرسی.
آدنیج�ی (Adeniji, 2004) بی��ان می کن��د ک��ه انجم�ن 
حس�ابداران رس�می نیجریه11، چند کنترل را برای بررسی 
ش��کاف انتظاره��ا- عملکرد حسابرس��ی قرار داده اس��ت. این 
کنترله��ا عبارتن��د از: افزایش دوره های آموزش��ی حس��ابداران 
آین��ده، فرایند نظارت پیش��رفته بر رویه ها، آم��وزش حرفه ای 
م��داوم و اجباری و غیره. همچنی��ن در نیجریه، نظام قضایی، 
کمیت��ه حسابرس��ی، مجم��ع عمومی س��االنه، ایج��اد آگاهی، 
کیفی��ت کارکن��ان حسابرس��ی، اس��تقالل حرف��ه ای، ارزیاب��ی 
حرفه ای مدیریت ریس��ک و نقش انجمن حس��ابداران رسمی 
در بررس��ی شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی را به عنوان ابزار 

کاهش شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی در نظر گرفته اند.

چالشهای شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی
 (Jedidi & Richard, براساس پژوهش جدیدی و ریچارد
(2009، حذف شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی غیرممکن 

است. آنان چنین اس��تدالل می کنند که حذف شکاف، نیازمند 
ایجاد معنایی ثابت برای حسابرسی است و این امر امکان پذیر 
نیس��ت؛ زی��را تعری��ف حسابرس��ی ب��ا توجه ب��ه پیش��رفتهای 
اجتماع��ی، اقتصادی و سیاس��ی، هم��واره در معرض چالش و 

تغییر قرار می گیرد. 
هنیفه و هودی��د )2007( می گویند که ارزش��های اجتماعی، 
از عملک��رد مؤثر حسابرس��ی جلوگیری می کند. براس��اس آرای 
این دو پژوهش��گر، تغییر ارزش��های اجتماعی منفی، چالش��ی 
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زمان بر اس��ت و برای از بین بردن آن، روشی کنش گرایانه مورد 
نیاز اس��ت. در همین راس��تا، س��یکا و همکاران )1998( چنین 
اس��تدالل می کنند ک��ه در جامعه ای که ویژگی آن تقس��یم بندی 
گسترده اجتماعی است، بدون شک معنای رویه های اجتماعی، 

موضوع بسیاری از چالشها و مذاکره ها قرار خواهد گرفت.
براس��اس نظر زیکموند (Zikmund, 2008)، حسابرسی 
دش��واری یا چالش��ی فزاینده با قواعد و مقررات جدید است که 
حسابرسان را تشویق یا به عبارتی ملزم به افزایش تالش برای 
کش��ف تقلب در طول فرایند حسابرسی می کند. متأسفانه، این 
قواعد و مقررات ح��اوی اصطالح هایی مانند معقول بودن12، 
اهمیت، تردید حرفه ای13 و طوفان فکری14 است که معانی 
این اصطالحات در ذهن حسابرس��ان مختلف، متفاوت است. 
حسابرس��ان در رابطه با کش��ف تقلب در فرایند حسابرس��ی، با 

چالش��هایی روبه رو می شوند. در بسیاری از موارد، آنان مطمئن 
نیس��تند که چه میزان تالش برای کشف تقلب مورد نیاز است. 
مهمت��ر از آن، ممک��ن اس��ت زمانی که عالمت خط��ر تقلب در 
فرایند حسابرسی پدیدار می ش��ود، حسابرسان مراحل مناسبی 
را برای کش��ف تقل��ب در نظر نگیرن��د؛ هر چند ک��ه صاحبکار، 
قضات، س��هامداران و س��ایر گروههای مربوط از حسابرس��ان 
انتظ��ار دارن��د که برای کش��ف تقل��ب طی حسابرس��ی، مراحل 
مناس��بی مد نظر قرار دهند. در صورتی که تقلب کش��ف نش��ود 
یا مدتی بعد بر حس��ب تصادف و به صورت اتفاقی کش��ف شود، 
س��بب نارضایتی افراد مذکور می ش��ود. بررس��ی نهایی یا ارائه 
مجدد صورتهای مالی، اثرهایی منفی بر سازمان و کارکنان آن 
به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، هیز و همکاران )1999( 
ادعا می کنند که در برخی مطالعات مربوط به شکاف انتظارها از 
حرفه حسابرسی، حسابرسان در رابطه با کنترل داخلی شرکت، 
اظهارنظر درباره وقوع تقلب و اظهارنظر درباره وقوع اقدام های 
غیر قانونی، با چالش روبه رو هستند. این چالشها، مسئله حذف 
ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرسی را بس��یار دشوار می سازد؛ 
زیرا درک اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی به راحتی قابل تغییر 
نیس��ت و این امر به دلیل ماهیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

استفاده کننده گزارشهای مالی است.
س��یکا و همکاران )1998( بیان می کنند که شکاف انتظارها 
از حرفه حسابرسی، مس��ئله ای زیان بار برای حرفه حسابرسی 
اس��ت؛ زیرا هر چه شکاف وسیع تر باشد، اعتبار و حسن شهرت 
مرب��وط ب��ه کار حسابرس��ی در س��طح پایین ت��ری خواهد بود. 
آنان بس��یار تأکی��د می کنند که ش��کاف انتظارها ب��رای عموم، 
سرمایه گذاران و سیاست مداران، زیان بار است؛ زیرا در اقتصاد 
س��رمایه ای، فراین��د تولید ثروت و ثبات سیاس��ی تا حد زیادی 
به اعتماد بر فرایند پاس��خگویی وابس��ته است. بنابراین، برای 
کاهش دعاوی حقوقی و اتهام علیه حسابرس��ان و مهمتر از آن 
برای بازگرداندن اعتماد عمومی به گزارش��گری مالی و وظایف 
حسابرس��ی، باید ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی به طور 
درخور توجهی کاهش یابد (Lee et al., 2009). با این حال، 
فدراس�یون بین المللی حسابداران15 در سال 2003 گزارش 
مطالعاتی با این محتوا منتش��ر کرد که حذف شکاف انتظارها از 

حرفه حسابرسی، موفقیت آمیز نبوده است.

شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی

تفاوت میان درک عموم و 

استفاده کنندگان صورتهای مالی

از نقش حسابرس است با آنچه که

حرفه حسابرسی 

از حسابرس انتظار دارد

طی حسابرسی انجام دهد
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به دنبال رش��د روزافزون رس��وایی های مالی و مطرح ش��دن 
گسترده شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی در بسیاری از ملتها، 
مطالعات بس��یاری نیز در این زمینه انجام ش��ده است. براساس 
 (Bostick & Luehlfing, پژوهش بوس�تیک و لوئل فینگ
(2004، با توجه به رش��د روزافزون رس��وایی های گزارش��گری 

مالی مانند انرون و غیره، گزارشگری مالی بار دیگر در وضعیت 
حساسی قرار گرفته است. 

 (Monroe & Woodliff, 1994) مون روئ�ه و وودلیف
ب��ه بررس��ی ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی در اس��ترالیا 
پرداختند. نتیجه این پژوهش بیان می کند که تفاوتهای درخور 
توجهی میان گزارش��های قدیمی و گزارشهای جدید وجود دارد 
که برای حسابرسان دارای اهمیت است. حوزه های اصلی این 
تف��اوت در دیدگاه های م��ورد مطالعه در این پژوهش ش��امل: 
عامل مس��ئولیت ، عامل درک  و عامل قابلیت اتکا می باش��د. 

این پژوهش نشان می دهد که:
1- نح��وه بیان اصالح ش��ده در گزارش��های جدید، اث��ر درخور 
توجهی بر باورهای مرتبط با ماهیت حسابرس��ی، حسابرس��ان 

و مدیریت داشته است،  
2- نح��وه بیان اصالح ش��ده، برخی از اختالفه��ا را از بین برده 
اس��ت؛ ام��ا اختالفه��ای جدی��دی را نیز می��ان حسابرس��ان و 

گروه های مختلف استفاده کننده به وجود آورده است، و
3- تف��اوت در دیدگاه ها، ب��رای اس��تفاده کنندگان آگاه و مطلع، 

بسیار کمتر از استفاده کنندگان ناآگاه بوده است. 
مطالعات بس��یاری به این نتیجه رسیده اند که کاهش شکاف 

نیازمند نحوه بیان ویژه ای برای گزارش حسابرسی است.
حرف��ه  از  انتظاره��ا  ش��کاف   ،(Hilan, 2000) هی�ان 
حسابرس��ی در س��نگاپور را با اش��اره ب��ه هدفهای حسابرس��ی 
ش��رکت مورد مطالعه قرار داده اس��ت. او به این نتیجه رسید که 
با توجه به هدفهای حسابرس��ی ش��رکت، چنین شکافی وجود 
دارد. س��ایر افراد غیر از حسابرس��ان، در مقایس��ه ب��ا آنچه که 
خود حسابرس��ان به عنوان نقش و مسئولیت خود در نظر دارند، 
تقاضای درخور توجهی را بر حسابرس��ی و حسابرسان تحمیل 
می کنند. در س��نگاپور پژوهش دیگری نیز از س��وی مارتینز و 
هم�کاران (Martins et al., 2000) صورت گرفته که هدف 

این پژوهش موضوع های زیر است:

1- بررس��ی اینک��ه ت��ا چ��ه ان��دازه پایی��ن ب��ودن س��طح درک 
استفاده کنندگان از نقش، هدفها و محدودیتهای حسابرسی، با 
انتظارهای حسابرس��ِی نامعقول و درک استفاده کنندگان مرتبط 

است، و
2- شناسایی میزان شکاف با توجه به انتظارهای مربوط به درک 

وظایف و مسئولیتهای حسابرسان، جلوگیری و کشف تقلب.
میزان شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی، از طریق مقایسه 
انتظارهای دیگر افراد غیر از حسابرس��ان و دیدگاه های مربوط 
به نق��ش، هدفها و محدودیت های حسابرس��ی با واکنش��های 
واقعی��ت  منعکس کنن��ده  ک��ه  می گی��رد  حسابرس��ان ص��ورت 

حسابرسی در استانداردها است.
فازدل�ی و احمد (Fazdly & Ahmad, 2004) با مقایس��ه 
دیدگاه های حسابرس��ان و استفاده کنندگان، به بررسی این مسئله 
پرداختند که »حسابرسان چه کاری انجام می دهند؟« این پژوهش 
از دو قس��مت تشکیل شده بود. در بخش اول، نظرها و باورهای 
پاس��خ دهندگان درب��اره وظای��ف حسابرس��ی جم��ع آوری ش��د تا 
شواهدی از شکاف انتظارها به دست آید. در بخش دوم، آزمایشی 
کنترلی روی س��رمایه گذاران انجام ش��د تا اثر مناب��ع مطالعاتی بر 
انتظارهای پاسخ دهندگان مشخص شود. برای آزمایش کنترلی، 
منابع مطالعاتی به ش��کل بروش��ور در اختیار پاس��خ دهندگان قرار 
گرفت که ش��امل اطالعاتی درباره وظایف حسابرسی بود؛ به ویژه 
توضی��ح مس��ائلی ک��ه امکان تص��ور غل��ط در مورد آنها از س��وی 
اس��تفاده کنندگان وج��ود داش��ت؛ مانند مس��ئولیتهای حس��ابرس 
برای بررس��ی صورته��ای مالی، کنترلهای داخل��ی و تقلب. 100 
دانش��جوی دوره کارشناسی انتخاب شدند و طی دوره ای 4 ماهه، 
2 بار پرسش��نامه به آنان داده شد؛ به گونه ای که بروشورها فقط در 
بار دوم میان آنان توزیع ش��د. این دانش��جویان در س��ه ماهه اوِل 
س��ال آخر قرار داش��تند و تنها در ترم دوم خود حسابرسی مالی را 
آموخته بودند. نتایج نشان داد که پس از خواندن بروشورها، هیچ 
تفاوت درخور توجهی میان انتظارهای دانش��جویان و حسابرسان 
وجود نداش��ت. نتایج این پژوهش، شکاف وسیع تری را در رابطه 
با مسئله مسئولیت حسابرس و شکاف انتظارهای کمتری در مورد 

قابلیت اتکا و سودمندی حسابرسی، نشان می دهد.
بررس��ی  ب��ه   (Lin & Cohen, 2004) کوه�ن  و  لی�ن 
هدفهای حسابرس��ی، تعهد حس��ابرس برای کش��ف و گزارش 
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تقل��ب و مس��ئولیت حسابرس��ان در قب��ال اش��خاص ثالث در 
چی��ن پرداختند. این پژوهش، ش��واهدی را به دس��ت داد که از 
وجود ش��کاف انتظارها در چین حکایت می کرد. آنان دریافتند 
که ذینفعان باور دارند حسابرس��ان مس��ئولیت صادقانه بودن و 
قابلی��ت اتکای صورتهای مالی، کش��ف و گزارش اش��تباه ها و 
تقلبها را بر عهده دارند و مسئولیت متقلبانه بودن یا گمراه کننده 
بودن اطالعات افشاش��ده، ناکارامدی و اقدام های غیرقانونی، 
بیش��تر بر گردن حسابرس��ان اس��ت ت��ا مدیریت. آن��ان به این 
نتیجه رسیدند که اقدام های زیادی باید انجام شود تا رویه های 
حسابداری دولتی در چین بهبود یابد و شکاف انتظارها برطرف 
 ،(Dixon et al., 2006) دیکس�ون و هم�کاران  ش��ود. 
ش��کاف انتظارها میان حسابرسان و صورتهای مالی را در مصر 
مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش، وجود شکاف انتظارها را 
در ماهیت وظایف حسابرس��ی، عملکرد درک شده حسابرسان، 
وظایف و نقش آنان، اس��تقالل آنان و خدمات غیرحسابرسی، 
تأیید کرد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری 
شد و ش��رکت کنندگان در این بررس��ی، حسابرسان، بانکداران 
و س��رمایه گذاران بودن��د. 100 پرسش��نامه به هر گ��روه توزیع 
ش��د و رتب��ه کل�ی ب��راس��اس روش آزم���ون یو من ویتنی 
(Mann-Whitney U-Test)د37 درصد به دست آمد. نتایج 

پژوه��ش نش��ان داد که ش��کاف انتظارهای وس��یع تری درباره 
مسئله مسئولیت حسابرس و شکاف انتظارهای کمتری درباره 

قابلیت اتکا و سودمندی حسابرسی، وجود دارد.

نتیجه گیری
هدف این مقاله، ارزیابی مس��ائل و چالشهای شکاف انتظارها 
از حرفه حسابرسی است. شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی، 
تفاوت میان درک عموم و اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی از 
نقش حس��ابرس است با آنچه که حرفه حسابرسی از حسابرس 
انتظار دارد طی حسابرسی انجام دهد. شکاف انتظارها در نتیجه 
ماهیت احتمالی حسابرس��ی، ناآگاهی، زودباوری و انتظارهای 
نامعقول جامعه، توس��عه و تکامل مس��ئولیتهای حسابرس��ی، 
واکنش به شکاف زمانی انتظارهای در حال تغییر، بحران مالی 
ش��رکتها و الزامهای پاس��خگویی، تضاد میان حداقل مقررات 
دولتی حرفه حسابرس��ی، فقدان صالحیت فنی، به موقع بودن 

و مرب��وط بودن ارتباط های حسابرس��ی، فقدان اس��تقاللی که 
اطمین��ان را فراهم س��ازد و پایین بودن میزان تعهد نس��بت به 
مناف��ع عموم، به وجود می آید. این عوام��ل می توانند از طریق 

روشهای تدافعی و ساختاری کاهش یابد. 
ب��رای  را  هنج��اری  توصیف��ی-  رویک��ردی  مقال��ه  ای��ن 

تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده است.
بررس��ی یافته های پژوهش��های گذش��ته نش��ان می دهد که 
ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرسی در کشورهای توسعه یافته 
و کش��ورهای در حال توس��عه وجود دارد. این پژوهش��ها بیان 
می کنند که علل ش��کاف انتظارها از حرفه حسابرس��ی پیچیده 
اس��ت. این علل ش��امل ترکیبی از تصورهای غل��ط و ناآگاهی 
اس��تفاده کنندگان، ماهیت پیچیده کار حسابرس��ی، انتظارهای 
نامعقول، وقفه زمانی و تأخیر در پاسخ به انتظارهای اجتماعی 
در ح��ال تغیی��ر، پایی��ن ب��ودن حق الزحمه ه��ای حسابرس��ی،  
اس��تفاده از روش��های کاهنده قیمت برای جلب مشتری16 و 

عملکرد ناقص و ناکافی حسابرسان است.
 ادبیات و پیشینه پژوهش نشان می دهد که آموزش عمومی 
درب��اره هدفهای حسابرس��ی و مس��ئولیتهای حسابرس��ان، به 
کاهش ش��کاف انتظارها کمک خواهد کرد. در نهایت، شکاف 
انتظارها از حرفه حسابرس��ی، نتیجه ناکارامدی در حسابرسی، 
اس��تقالل حسابرس��ان، فرایند حسابرسی، س��ازوکار قانونی و 

اجتماع است.

پانوشتها:
  1- Audit Expectation Gap
  2- The Audit Expectation-Performance Gap
  3- Canadian Institute of Chartered Accountant(CICA)
  4- Unreasonable Expectation
  5- Deficient Performance
  6- Deficient Standard
  7- Reasonableness Gap
  8- Performance Gap
  9- Defensive Response
  10- Constructive Response
  11- Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN)
  12- Reasonable
  13- Professional Skepticism
  14- Brainstorming
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  15- International Federation of Accountants (IFAC)
  16- Low Balling
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