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چکیده
این مقاله به ارتباط میان حسابرس و صاحبکار ،در حوزه نحوه انتخاب استراتژی پرداخته است .در واقع
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر روابط حسابرس و صاحبکار و ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار
بر استراتژی حسابرس میباشد .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس نتایج تحلیل گردید.
استراتژیهای حسابرسی دو دستهاند :پیوسته (مجادله ،واگذاری و سازش) و گسسته (حل مساله و بسط
برنامه کاری) .نتایج حاکی از آن بود که انعطاف پذیری صاحبکار به شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر
گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس ،صاحبکار را انعطاف پذیر ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط
برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالباً در چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد .در
ارتباط با اثر روابط میان دو طرف و استراتژی حسابرس ،نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر
استراتژی مورد استفاده حسابرس اثر میگذارد .زمانی که روابط خوبی میان دوطرف وجود دارد؛ حسابرس
به شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمیزند.
واژههای کلیدی :استراتژی پیوسته ،استراتژی گسسته ،ماهیت روابط ،انعطاف پذیری
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مقدمه
اهداف حسابرس و صاحبکار او معموالً متفاوت و متضاد است .این تضاد باعث میشود بین
حسابرس و صاحبکار مذاکرات رسمی یا غیررسمی صورت گیرد .معموال آغاز کننده این
مذاکرات حسابرس بوده و از این رو استراتژیهای مرتبط با مذاکرات را وی تعیین میکند .نحوه
انتخاب استراتژیها و تاکتیكهای مذاکرات توسط شرکای حسابرسی بسیار مهم است زیرا تعیین
کننده رویکرد مذاکرات حسابرس با صاحبکار ،نحوه انجام مراحل مختلف حسابرسی و احتماال
نتیجه حسابرسی است.
در تحقیقات قبلی دو عامل با اهمیت در انتخاب استراتژیها و تاکتیكها توسط حسابرس
معرفی شده است :ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری شرایط حسابداری صاحبکار و ماهیت
ارتباط حسابرس -صاحبکار (گیبنز و همکاران5223 ،؛ مك کراکن و همکاران .)5229 ،درک
بهتر از اینکه چگونه این عوامل میتوانند بر استراتژیهای مذاکرات اثر گذارند مهم است زیرا این
استراتژیها بر نتیجه مذاکرات و ارتباطات میان مذاکره کنندگان اثرگذار خواهد بود .مطالعه
حاضر به موارد فوق میپردازد .یعنی تمرکز تحقیق حاضر بر درک این مطلب است که چرا
حسابرسان با توجه به دانش خود و شرایط خاص صاحبکار ،استراتژی خاصی را انتخاب کرده و
بکار میگیرند؟ به عبارت دیگر ،بررسی خواهیم کرد چگونه شرایط موجود بر انتخاب استراتژیها
و تاکتیكهای حسابرسی موثر است.
ما بر دو استراتژی گسسته (برنده -بازنده) و پیوسته (برنده -برنده) تمرکز کرده و تاکتیكهای
مرتبط با هر یك را بررسی خواهیم کرد 1 .استراتژی گسسته و  5استراتژی پیوسته (در مجموع 2
مجموعه استراتژی) بررسی خواهند شد .تاکتیكهای مربوط به استراتژی گسسته شامل
استراتژیهای "مجادله" (چه مستقیم یا غیرمستقیم از طریق به چالش کشیدن نظر مدیر)،
"واگذاری" (یعنی مجبور کردن مدیر برای کوتاه آمدن از موضعش) و "سازش " (پیشنهاد کاهش
تفاوتها) است .استراتژی پیوسته شامل "حل مساله" (جستجو برای روشهای جدیدی که نیازهای هر
دو طرف را برآورده میکند) و"بسط برنامه کاری" (ایجاد موضوعات جدید برای مذاکره تا دو
طرف منتفع شوند) میباشد.
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پیشینه تحقیق
می توان بیان کرد فرایند مذاکره حسابرس -صاحبکار در سه فاز مختلف انجام میشود :پیش
مذاکرات ،مذاکرات و پس از مذاکرات .در فاز پیش مذاکرات ،طرفین مذاکره تضادهای احتمالی
با یکدیگر را بررسی کرده ،نتیجههای احتمالی این مذاکرات را برآورد و برای ادامه کار هدفی
تعیین میکنند که موردتوافق هر دو طرف باشد .در فاز مذاکره ،هر دو طرف از مجموعه ای از
تاکتیكها استفاده میکنند تا به نتیجه مطلوبشان برسند و البته به تاکتیكها و موارد پیشنهادی گروه
مقابل واکنش نشان میدهند .فاز پس از مذاکرات نیز تصویب نتیجه نهایی میباشد .هر چقدر
تصمیمات اخذ شده در فرایند مذاکره بهتر باشد ،احتمال موفقیت طرفین نیز بیشتر است .ولی اگر
نتوان به عوامل اثرگذار بر مذاکرات پی برد؛ نتیجه حاصل شده بهینه نخواهد بود (باما آلدرد و
کیدا .)5229 ،تروتمن و همکاران ( )5229درباره اهمیت فاز نخست در روابط حسابرس-
صاحبکار بصورت جامعی بحث کرده و تاکتیکهای بالقوه ای که حسابرسان در این فاز مورد
استفاده قرار میدهند را بیان کردهاند .آنها همچنین بررسی کردهاند چگونه انتخاب نخستین
استراتژیها میتواند بر مدت این مذاکرات ،احتمال توافق ،ارتباط دو طرف و مذاکرات آتی
اثرگذار باشد.
در مورد تحقیقات انجام شده برای پی بردن به تاکتیكهای مورد استفاده واقعی در مذاکرات،
شش تحقیق عمده را میتوان نام برد .گیبنز و همکاران ( )5223در مورد استراتژیهای مورد
استفاده حسابرس در مذاکرات حسابرس-مدیر صاحبکار ،مدل شناختی ایجاد کردند .آنها
استراتژیها را به دو نوع استراتژی پیوسته و استراتژی گسسته تقسیم بندی کردند و تاکتیكهای
مرتبط با هرکدام را ارائه کردند 1 .عامل اثرگذار بر انتخاب از میان این استراتژیها را نحوه
ارزیابی طرفین از موضوعات ،انگیزههای حسابرس و قدرت چانه زنی حسابرس بیان نمودند .مك
کراکن و همکاران ( )5222از مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمودند .آنها از صاحبکاران پرسیدند چه
تضادهایی با حسابرس دارند و برای برخورد با این تضادها از چه استراتژیهایی استفاده میکنند .تا
نحوه پرداختن به مذاکرات را تعیین کنند .بتی و همکاران ( )5226تحقیقی مشابه با استفاده از روش
تحقیق زمینه ای انجام دادند .ولی نمونه آنها شامل حسابرسان نیز میشد .آنها بررسی کردند چگونه
حسابرسان و صاحبکاران آنها موضوعات مهم مرتبط با حسابرسی را حل میکنند؟ از چه
تاکتیكهایی برای حل مساله استفاده میکنند و چه عواملی بر استفاده از تاکتیك خاصی اثرگذار
است .گیبنز و همکاران ( )b5222از صاحبکاران و حسابرسان آنها خواستند به مجموعه سواالتی
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در زمینه رویکرد مذاکراتی مورد استفاده در مورد مسائل مورد مناقشه دو طرف پاسخ دهند .باما
آلدرد و کیدا ( )5229در مورد مذاکرات مرتبط با تضاد در شناخت درآمد ،میزان انعطاف پذیری
طرفین در مذاکرات و تاکتیكهای بکار گرفته شده تحقیقی انجام دادند .گیبنز و همکاران ()5232
نیز میزان تمایل حسابرس در استفاده از هر یك از تاکتیكها را با توجه به انعطاف پذیری و ماهیت
ارتباط طرفین مورد بررسی و تحلیل قرار دادند .تحقیقات فوق اطالعات مهمی درباره اثر استراتژی
بکار گرفته شده بر موضوعات مورد مذاکره و نتایج مذاکرات در پی داشتهاند.
در مورد مدل مورد استفاده برای تعیین تاکتیكهای مذاکراتی توسط حسابرس ،برخی از
تحقیقات از مدلهای تحلیلی استفاده کردهاند که در آن شرایط و محیط خاص حسابرسی ،تفاوت
بازدههای حسابرس و صاحبکار و ...مورد توجه قرار گرفتهاند (آنتل و همکاران3993 ،؛ زانگ،
 .)3999این مدلها اغلب انتزاعی ،اقتصادی و مدلهای مبتنی بر تئوری بازی هستند .برخی دیگر از
تحقیقات از بازیهای تجربی مبتنی بر مدلهای مذاکرات حسابرس -صاحبکار استفاده کردهاند
(فیشر و همکاران3994 ،؛ والر و همکاران .)3999 ،اما بتی و همکاران و گیبنز و همکاران بیان
کردند؛ اگر قرار است در مورد نحوه مذاکرات حسابرس -صاحبکار اطالعات و آگاهی بیشتری
حاصل شود باید از تحقیقات رفتاری استفاده شود .بنابراین آنها در مدلهای خود از تحقیقات
رفتاری استفاده نمودند.

استراتژیهای مذاکراتی حسابرسان
در مطالعات قبلی در حوزه مذاکرات حسابرس -صاحبکار ،فرض بر این بود که نقطه شروع
مذاکرات ،همان استراتژیها و تاکتیكهای کلی حسابرسی است که در ادبیات مرتبط با مذاکرات
حسابرسان به تفصیل آمده است .ما نیز فرض میکنیم که میتوان استراتژیهای مورد استفاده را
تحت استراتژی کلی توصیف کرد که با توجه به شرایط خاص و محیط مورد استفاده قرار
میگیرند .بنابراین ،با استفاده از پیشینه ادبیات ،ما  2استراتژی مذاکره را توضیح میدهیم.

استراتژیهای گسسته
استراتژیهای گسسته ،استراتژیهایی هستند که استفاده از آنها متداول است و میتوان آنها
را بصورت "فرایندی برای تقسیم بخش ثابتی از منابع" تعریف کرد .این استراتژیها معموالً به
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نتیجه گسستهای منجر میشوند که تنها یك طرف برنده میشود (یا حتی هیچ کدام از طرفین برنده
نمیشوند) .سه تاکتیك مرتبط با این استراتژی عبارتند از:
مجادله .هدف از این استراتژی "وادار کردن طرف مقابل برای اعطای امتیاز یا مقاومت در
برابر تالشهای مجادلهای گروه مقابل" است .مثال صاحبکار میتواند تهدید کند دیگر از خدمات
آن حسابرس استفاده نخواهد کرد؛ یا حسابرس میتواند موارد قطعی ارائه کند نظیر اینکه اگر
صاحبکار روش حسابداری کنونی اش را تغییر ندهد؛ گزارش حسابرسی مشروط میشود.
واگذاری .این استراتژی شامل تغییر نظر دیگران است؛ یعنی مذاکرات باعث شوند منافع
کمتری نصیب یك گروه شده و برای گروه مقابل منافع بیشتری برسد .نشان داده شده است که از
میان تمام عوامل ،زمان واگذاری امتیاز ،میزان امتیاز واگذار شده و مقاومت طرف مقابل قبل از
واگذاری ،مهمترین موارد اعمال این استراتژی هستند .یکی از کاربردهای این استراتژی در حوزه
حسابرسی هنگامی است که حسابرس درباره تمام تعدیالت بالقوه حسابرسی ،صاحبکار را آگاه
میکند و سپس از برخی از تعدیالت بدون اهمیت چشم پوشی میکند و در مقابل انتظار دارد
صاحبکار بسهولت تعدیالت با اهمیت را بپذیرد.
سازش .این استراتژی مابین دو استراتژی فوق قرار دارد .در آن تالش برای پیدا کردن نقطه
ای میانی است به گونه ای که هر دو طرف از مواضع خود کوتاه آمده و راه حل بینابینی را انتخاب
میکنند .هنگام سازش ،هدف انجام مذاکرات حاصل میشود (مثالً ارائه گزارش مقبول) ،اما
ممکن است رضایت کامل هیچ کدام از طرفین حاصل نشود زیرا یك یا هر دو طرف ،نسبت به
فرایند مذاکرات یا نتیجه آن دید منفی دارند.

استراتژیهای پیوسته
استراتژیهای مذاکراتی پیوسته نسبت به استراتژیهای گسسته ،معموالً مستلزم تالش بیشتری
بوده و تحقیقات نشان دادهاند که استفاده از آن حتی در تجارب ساختار یافته نیز سخت است .در
این استراتژیها تالش برای "یافتن ابزاری است که با آن گروههای مقابل بتوانند تهاتر انجام داده یا
مشترکاً مشکل را حل کنند بگونه ای که هر دو طرف منتفع شوند (همان بازی برنده -برنده) ".
حل مساله .این استراتژی شامل آگاهی بیشتر از منافع هر دو طرف و جستجو برای راه حل
جدیدی است که این منافع را محقق سازد .از دیدگاه حسابرس ،حل مساله دربردارنده یافتن راه
حل جدیدی است که موضع اصلی حسابرس را حفظ کند در عین حال صاحبکار نیز به این نتیجه
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برسد که اهداف وی حاصل خواهد شد .مثالً ،در اغلب موارد ،صاحبکار در تعیین هدف خود بر
روش حسابداری تمرکز نمیکند بلکه از حسابداری به عنوان ابزاری برای دستیابی به سایر اهداف
(نظیر پاداش یا عدم گزارش زیان) استفاده میکند .بعنوان نمونه ممکن است صاحبکار برای کسب
پاداش ،تاکید کند که حتما باید عدد سود خاصی نهایتاً گزارش شود اما در انتخاب روش
حسابداری برای تحقق هدف فوق میتواند بی تفاوت باشد .حسابرس میتواند در مورد درآمدها و
هزینههای مختلف روشهای مختلفی پیشنهاد کند تا اطمینان یابد در تهیه صورتهای مالی،
استانداردهای حسابداری رعایت شدهاند و از سوی دیگر هدف صاحبکار نیز محقق خواهد شد.
بسط برنامه کاری .این استراتژی شامل افزودن موضوعات جدید به مذاکرات است به
گونهای که حل موضوع نهایتاً به نفع هر دو گروه تمام شود .مثال ،هنگامی که حسابرس تعدیالت
بی اهمیتی که برنامه قبلی برای حذف آنها بود؛ را وارد برنامه کاری میکند ،مدیر میتواند با
تعدیل این اقالم موافقت کند .بنابراین حسابرس در ارائه عدد صحیح برای سود موفق میشود .در
ازای آن مدیر میتواند برای اقالم مستمر نحوه گزارشگری خاصی را پیاده کند.

فرضیات
در بحث باال ،پنج استراتژی کلی که حسابرس میتواند در آغاز کار اتخاذ کند؛ توصیف
شدند.
این استراتژیها متغیرهای وابسته هستند .در این بخش ،ما پیرامون دو عاملی که بر استراتژی
اولیه حسابرس در مذاکرات اثر دارد بحث خواهیم کرد :انعطاف پذیری صاحبکار در انتخابهای
حسابداریاش و ماهیت ارتباط حسابرس -صاحبکار .این دو عامل بالقوه اثرگذار ،متغیرهای مستقل
مطالعه ما هستند.
در نگاره  3مدل نظری مربوط به تحقیق و انتظار چگونگی اثرگذاری آنها بر استراتژی
مذاکراتی حسابرس نشان داده شده است .در نگاره فوق بعد از تصویر مرتبط با متغیرها ،نحوه
اندازهگیری آنها در ذیل تصویر توضیح داده شده است .هر یك از فرضیات تحت بررسی در
ادامه بیان میشود.
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ارتباط

H2
تاکتیک
حسابرسی

H1

انعطاف
پذیری

نگاره ( :)1مدل دیدگاه حسابرس برای مذاکرات با مدیرصاحبکار

ارتباط .ارتباط حسابرس و صاحبکار :دیدگاه حسابرس از ارتباطات حسابرس -صاحبکار
بر اساس  9سازه مورد اندازه گیری قرار می گیرد:



ارتباط حسابرس -صاحبکار مثبت و صمیمی بوده و است.
ارتباط حسابرس -صاحبکار منفی و ستیزه جویانه بوده و است.

انعطاف پذیری .دیدگاه حسابرس در مورد انعطاف پذیری حسابداری صاحبکار:

دیدگاه حسابرس در مورد انعطاف پذیری حسابداری موضوعات مختلف بر اساس  1سازه
مورد اندازه گیری قرار می گیرد:


حسابرس معتقد است که صاحبکار در انجام تعدیالت مرتبط با موارد احتماالً با
اهمیتی که در حسابداری به درستی بیان نشدهاند؛ تا حدی انعطاف پذیری نشان
می دهد.



حسابرس معتقد است که صاحبکار بر اولویتهای شرکت پافشاری میکند و
تمایلی ندارد روش حسابداری بکارگرفته شده را تغییر دهد.

تاکتیکهای حسابرسی .تمایل حسابرس نسبت به استفاده از تاکتیکها :تمایل
حسابرس نسبت به استفاده از تاکتیكهای مذاکراتی مختلف .برای مشاهده اینکه
استراتژیها چگونه اندازه گیری شده اند ،به جدول  3مراجعه شود .از افراد خواسته خواهد
شد تا تمایل خود برای استفاده از هر یك از تاکتیكها را در مقیاس  9نقطه ای بیان کنند.
(صفر برای استفاده کامالً غیرمحتمل تا  9برای استفاده کامالً محتمل).
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انعطاف پذیری مدیر در برابر روشهای حسابداری بکار گرفته شده
نخستین متغیر مستقل مقاله ،نحوه ارزیابی مدیر از انعطاف پذیری مدیر (انعطاف پذیری مدیر
در برابر روشهای حسابداری بکار گرفته شده) است .این موضوع زیرمجموعه ای از ارزیابی مدیر
از کل نحوه عمل حسابداری صاحبکار (از جمله تعیین اینکه آیا اولویتهای حسابرس و عقیده
حسابرس درباره اولویتهای صاحبکار یکسان است یا به عبارت بهتر آیا انجام مذاکرات الزامی
است؟) میباشد .تروتمن و همکاران ( )5229در مورد اهمیت ارزیابی وضعیت صاحبکار در فاز
قبل از مذاکره و چگونگی اثرگذاری آن بر مذاکرات پیش رو بحث کردند .در مقاله حاضر دو
وضعیت بالقوه از بعد انعطاف پذیری (انعطاف ناپذیر و انعطاف پذیر) و فرضیات مرتبط با هر یك
توضیح داده میشوند.
در سناریوی نخست ،از آنجا که صاحبکار انعطاف پذیر در نظر گرفته میشود؛ حسابرس راه
حل بالقوه ای برای دستیابی به نتیجه مشترک قابل قبول نمیبیند .بتی و همکاران ( )5223مثالی در
این حوزه ارائه کردهاند .رئیس هیات مدیره شرکت نمیخواهد تغییرات در  GAAPرا که تغییر
در روش سابق حسابداری مربوط به سرقفلی را الزامی کرده ،بپذیرد .اما حسابرس با توجه به
استاندارد فوق ،صرفا گزینه پیشنهادی خود را قابل قبول میداند .بنابراین ،در چگونگی تفسیر
 GAAPتفاوت وجود دارد .مذاکرات متعاقب خصومتآمیز شده و حل آن با مشکل مواجه
میشود .از این رو تاکتیكهای مورد استفاده حسابرس برای حل اختالف بسیار مهم است.
تحقیقات اولیه نشان دادهاند زمانی که مذاکرات با مشکل مواجه شدهاند و حل آن بسیار
سخت است؛ معموالً استراتژی پیوسته مورد استفاده قرار میگیرد (پرات و همکاران3991 ،؛ رابین
و همکاران 3994 ،و سویج و همکاران .)3999 ،نشان داده شده است که یکی از وظایف شرکای
حسابرسی ،مسئولیت ایجاد و نگهداری روابط مداوم حسابرس -صاحبکار و حفظ رضایت CFO

است .بنابراین حسابرس در انجام مذاکرات در پی جلب و نگهداری رضایت صاحبکار و حصول
نتیجه مطلوب خود و صاحبکار است .از این رو هنگامی که حسابرس با صاحبکار انعطاف ناپذیر
روبروست و ابزاری برای سازش پیدا نمیکند ،برای حل موضوع مورد مذاکره ،انگیزه بیشتری
برای طبقه بندی مجدد مذاکرات و استراتژیهای پیوسته دارد .بنابراین ما فرض میکنیم:
 :H1aزمانی که صاحبکار در مورد موضع حسابداری خود انعطاف ناپذیر است (نه
انعطاف پذیر) احتمالًا استراتژی مورد استفاده حسابرس ،استراتژی پیوسته است.
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اما در حالت کلی ،در مذاکرات از استراتژیهای مذاکراتی پیوسته استفاده نمیشود .زیرا
انجام آن مستلزم صرف انرژی و زمان زیادی است .بلکه از استراتژیهای گسستهای استفاده
میشود که در آن تعیین میشود چگونه "تکهها قسمت شوند" .تحقیقات قبلی در حوزه مذاکرات،
به این نتیجه رسیدهاند زمانیکه یکی از طرفین از مواضع خود کوتاه نمیآید (انعطاف ناپذیر است)،
تفکیك فوق کار مشکلی است ،مذاکرات طوالنیتر میشوند و ارتباطات وخیمتر میشوند.
بنابراین ،زمانیکه طرف مقابل انعطاف ناپذیر است؛ در مذاکرات از استراتژی مجادله استفاده
میشود تا هریك از طرفین سهم بیشتری بدست آورند .بنابراین پیش بینی میشود:
 :H1bزمانی که صاحبکار در مورد موضع حسابداری خود انعطاف ناپذیر است (نه
انعطاف پذیر) احتماال استراتژی مورد استفاده حسابرس ،استراتژی مجادله است.

در سناریوی دوم ،حسابرس معتقد است که صاحبکار انعطافپذیر است .بنی و همکاران
( )5223در مورد ارتباط حسابرس-صاحبکار در حوزه تخصیص ارزش منصفانه به بخشی از
داراییها مثالی ارائه کردهاند .گرچه هم حسابرس و هم صاحبکار مواضع خاص خود را داشتند اما
هر دو طرف میخواستند تا حدی از این مواضع خود کوتاه آمده ،مذاکرات و حصول نتیجه نهایی
را تسهیل کنند .تحقیقات قبلی بیانگر این هستند که اگر طرفین انعطافپذیر باشند انجام مذاکرات
هموارتر و حصول نتیجه سادهتر است (بازرمن و همکاران3992 ،؛ بن یووا و همکاران.)3996 ،
هنگامی که طرفین انعطاف پذیر هستند دو استراتژی مذاکره مورد استفاده قرار میگیرد :سازش
(بن یووا و همکاران3996 ،؛ برت و همکاران3999 ،؛ آلکانز و همکاران )5222 ،و واگذاری
(کوموریتا .)3992 ،بنابراین پیش بینی میشود:
 :H1cزمانی که صاحبکار در مورد موضع حسابداری خود انعطاف پذیر است (نه
انعطاف ناپذیر) احتماال استراتژی مورد استفاده حسابرس ،استراتژی سازش یا واگذاری
است.
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ماهیت ارتباط حسابرس -صاحبکار
دومین متغیر نظری مطالعه حاضر ،ماهیت ارتباط (ارتباط حسابرس -صاحبکار) است که
بخشی از قدرت چانه زنی حسابرس محسوب میشود .دلیل انتخاب این متغیر نتیجه تحقیق مك
کراکن و همکاران ( )5229است .آنها به این نتیجه رسیدند که ماهیت ارتباط ،تعیین کننده بسیاری
از جنبههای مذاکره است .تحقیقات قبلی نشان دادهاند که مذاکرهکنندگانی که دارای ارتباط
مستمری میباشند با چالشهای زیادی روبرو هستند .تحقیقات همچنین نشان دادهاند که ارتباط
میان طرفین بر موضوعات مورد مذاکره ،طول مذاکرات ،استراتژیها و تاکتیكهای مذاکره و راه
حل نهایی اثر دارد .بر اساس این تحقیقات ،ما دو نوع از ارتباطات را مورد بررسی قرار میدهیم:
مثبت و صمیمی ،منفی و خصمانه .در ارتباط مثبت و صمیمی ،طرفین مذاکره تعامالت مثبت دارند
و مدیر ،حسابرس را بعنوان مشاور مفیدی تلقی میکند .گرچه ممکن است مذاکرات داغی نیز
میان طرفین صورت گیرد ،اما این مذاکرات در محیطی با حفظ احترام متقابل انجام میشود.
همچنین دو طرف انگیزههایی برای حفظ ارتباط مثبت و اجتناب از خصومت دارند.
در ارتباطات مثبت ،مذاکرات در بردارنده استراتژیهای واگذاری و سازش است.
استراتژیهایی که طرفین مذاکره را راضی کرده و هر دو گروه را منتفع میکند .بنابراین ما پیش
بینی میکنیم که:
 :H2aزمانی که ارتباط حسابرس-صاحبکار مثبت و صمیمی است ،احتمالًا استراتژی
مورد استفاده حسابرس ،استراتژی سازش یا واگذاری است.

در مقابل ارتباط منفی و خصومت آمیز زمانی وجود دارد که نقش حسابرس ،اداره و کنترل
کردن مدیر است که خود باعث برانگیختن واکنش منفی طرف مقابل (مدیر) میشود .در
اینصورت گروههای مذاکرهکننده بیشتر بر نتیجه موردنظر خود پافشاری کرده و نتیجه موردنظر
طرف مقابل و مذاکرات قبلی را نادیده میگیرند .از این رو رفتار گروهها ،مقابله با یکدیگر و
برخورد خصمانه با طرف مقابل است .این برخورد منجر به استفاده از استراتژی مجادله میشود.
حسابرس انگیزه دارد به هدف مطلوب خود دست پیدا کند و حفظ ارتباط با صاحبکار جزء
اهداف اولویت دار وی نیست .بنابراین پیش بینی میشود که:
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 :H2aزمانی که ارتباط حسابرس-مدیرصاحبکار منفی و خصمانه است ،احتمالًا
استراتژی مورد استفاده حسابرس ،استراتژی مجادله است.

روش تحقیق
مطابق با فرضیات فوق ،متغیر وابسته استراتژیها و تاکتیكهای مورد انتخاب حسابرس برای
گفتگو با مدیر است و متغیرهای مستقل ،انعطاف پذیری و ماهیت (نوع) ارتباط با مدیر میباشند.
برای آزمون فرضیات ،پرسشنامههایی برای  322حسابرس و حسابرس ارشد شاغل در موسسات
حسابرسی ارسال گردید اما تنها  322پرسشنامه پر شده برگشت داده شد .این پرسشنامهها به ترتیب
برای کسب اطالعات در زمینه استراتژیها و تاکتیكهای حسابرسی ،میزان انعطاف پذیری مدیر و
ماهیت (نوع) رابطه حسابرس و مدیر میباشند.
برای سنجش استراتژیها و تاکتیكهای مورد استفاده توسط حسابرسان در موسسات
حسابرسی ایرانی ،پرسشنامه زیر ارائه شد و از شرکتکنندگان (حسابرسان و حسابرسان ارشد)
خواسته شد تا میزان استفاده از تاکتیكها را با پاسخ به سواالت زیر مشخص کنند؛ بدین ترتیب که
به هر یك از سواالت بر حسب میزان استفاده از آن تاکتیك رتبه ای بین ( 2اصالً استفاده نمیشود)
تا ( 9بیشترین میزان استفاده) تخصیص دهند (مقیاس هشت نقطهای).
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تاکتیک مورد استفاده شما به عنوان یک حسابرس

استراتژی

به میان کشیدن سایر موضوعات برای تهاتر با موضوع مدنظر جهت دستیابی به نتیجه

بسط برنامه

رتبه

مطلوب
سعی بر ارضای انتظارات مدیر

واگذاری

بده و بستان و مصالحه با مدیر

سازش

اصرار بر تصمیم برای ارائه منصفانه صورتهای مالی مطابق نظرم

مجادله

بحث با مدیر برای نشان دادن شایستگیها و باال بودن مقام

مجادله

یافتن سایر موضوعات برای رسیدن هر دو طرف به خواستههایشان

بسط برنامه

یافتن برخی زمینهها و حوزههای میانی برای حل موضوع با مدیر

سازش

استفاده از نفوذ و قدرت برای غلبه بر مدیر

مجادله

سازگاری و کنار آمدن با خواستهای مدیر

واگذاری

مشارکت با مدیر برای پیدا کردن راه حل مشترک جدید

حل مسئله

استفاده از تجربه حسابداریام برای نیل به خواستهام

مجادله

تهیه همه اطالعات مربوط برای مدیر جهت رسیدن به توافق در لوای سایر موضوعات

بسط برنامه

کار با مدیر برای پیدا کردن راه حل جدید برای ارضای انتظارات هر دو طرف

حل مسئله

جستجو برای موضوعات بیشتر جهت یافتن راه حل جدید برای ارضای انتظارات هر دو

حل مسئله

طرف
جوالن کمتر بر روی اختالفات جهت دستیابی به مصالحه

سازش

ارضای نیازهای مدیر

واگذاری

اعطای امتیاز به مدیر

واگذاری

یافتن سایر موضوعات برای اضافه کردن به بحث

بسط برنامه

مطرح کردن کلی نگرانیها با مدیر جهت دستیابی به بهترین راه حل

حل مسئله

پیشنهاد برخی جنبههای واسط و میانی مربوط به مساله طی فرایند حل اختالف

سازش

گفتگو با مدیر جهت دستیابی به مصالحه

سازش

من در انجام مسئولیتهای شغلی ام مُصِر و انعطاف ناپذیرم

مجادله

تسلیم خواستههای مدیر میشوم

واگذاری

کار با مدیر جهت رسیدن به درک درستی از موضوع در لوای سایر موضوعات

بسط برنامه

در میان گذاشتن نظرم درباره چگونگی حل مشکل با مدیر جهت مطرح شدن موضوعات

حل مسئله

جدید به طور مشترک

همچنین برای اندازه گیری سازه انعطاف پذیری و ماهیت رابطه حسابرس و صاحبکار وضعیت
حسابداری صاحبکار پرسشنامه دو قسمتی زیر به پاسخ دهندگان ارائه گردید.
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رتبه

شما و مدیر مالی شرکت ارتباطی مبتنی بر اعتماد متقابل دارید.
مدیر مالی شرکت مهارتهای فنی ضعیفی در زمینه حسابداری دارد.
مدیر برای تخصص مشاورهای و خدمات مالیاتی موسسه شما ارزشی قائل نیست( .رتبه بندی
معکوس)
مدیر مالی شرکت اکثر تعدیالت پیشنهادی موسسه شما را میپذیرد.
موسسه شما تیم فنی شایستهای را برای حسابرسی شرکت تخصیص داده است.
موسسه شما مدت طوالنی است که حسابرسی شرکت را به عهده دارد.
تیم حسابرسی به سختی دارای ارتباط مستمر با پرسنل شرکت است( .رتبه بندی معکوس)
شرکت دارای دپارتمان حسابرسی داخلی اثر بخشی است.
قسمت دوم .انعطافپذیری
شما دامنه ای از سود خالص قبل قبول دارید که با دامنه قابل قبول سود خالص مدیر همپوشانی دارد.
(رتبه بندی معکوس)
مدیر شرکت انگیزه قوی برای گزارش سود خالص باالتر دارد.
شما معتقدید که شرکت به شدت متعهد به گزارش سود خالص همان طور که هست دارد ،مگر
اینکه موسسه شما تهدید به گزارش مشروط کند.

هنگامی که صاحبکار انعطاف پذیری ندارد؛ مدیر تمایلی به تغییر وضعیت حسابداری اش
ندارد و در نتیجه هیچ گونه همپوشانی بین موقعیتهای قابل قبول وجود ندارد و صورتهای مالی آن
طور که هستند قابل قبول نخواهند بود .هنگامی که ماهیت رابطه بین شرکت و حسابرس مثبت و
صمیمانه است ،ارتباطات بر مبنای اعتماد و احترام متقابل و بلندمدت است و مدیر برای خدمات
ارائه شده توسط شرکت ارزش قائل است؛ مدیر عامل دارای مهارتهای فنی حسابداری کمی است،
مدیر عامل با اکثر تعدیالت پیشنهادی موافق است ،تیم حسابرسی قوی است ،دوره تصدی
حسابرس طوالنی است ،رابطه حسابرس با پرسنل شرکت مناسب و راحت است ،شرکت دارای
دپارتمان حسابرس داخلی قوی است.
نگاره زیر نمای کلی این مقاله را به تصویر میکشد.

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،8بهار9312

336

نگاره( :)2مدل اندازه گیری ارتباط حسابرس -صاحبکار ،انعطاف پذیری وضعیت حسابداری صاحبکار و
احتمال استفاده حسابرس از استراتژیها و تاکتیکهای حسابرسی مرتبط با آن

یافتههای تحقیق
پس از جمع آوری  322پرسشنامههای پر شده توسط حسابرس و حسابرسان ارشد نمونه،
دادهها به صفحه گسترده اکسل منتقل شد .پس از انجام محاسبات الزم برای متغیرهای تحقیق ،با
نرمافزار  SPSSنسخه 32آزمونهای آماری مورد نیاز بر روی آنها انجام گردید.

آمار توصیفی
جدول  3آمار توصیفی تاکتیكهای حسابرسی را نشان میدهد.

نحوه انتخاب استراتژیهای مذاکرات با مدیر توسط حسابرس

332

جدول ( :)1آمار توصیفی تاکتیکهای گفتگو با مدیریت (مقیاس  2نقطه ای)
تاکتیک
مجادله

میانگین

انحراف معیار

435 .6

952934 .2

اصرار بر تصمیم برای ارائه منصفانه صورتهای مالی مطابق نظرم

9 .1

999353 .3

بحث با مدیر برای نشان دادن شایستگیها و باال بودن مقامم

96 .2

321229 .3

استفاده از نفوذ و قدرت برای غلبه بر مدیر

69 .2

945193 .2

استفاده از تجربه حسابداریام برای نیل به خواستهام

34 .6

523592 .3

من در انجام مسئولیتهای شغلیام مُصِر و انعطاف ناپذیرم

99 .1

26564 .3

واگذاری

3 .6

399291 .2

سعی بر ارضای انتظارات مدیر

9 .1

434566 .3

سازگاری و کنار آمدن با خواستهای مدیر

55 .6

199139 .3

ارضای نیازهای مدیر

16 .6

321499 .3

اعطای امتیاز به مدیر

24 .6

923269 .2

تسلیم خواستههای مدیر میشوم

96 .1

626399 .3

سازش

315 .6

125996 .2

بده و بستان و مصالحه با مدیر

26 .6

421399 .3

یافتن برخی زمینهها و حوزههای میانی برای حل موضوع با مدیر

65 .6

632235 .3

جوالن کمتر بر روی اختالفات جهت دستیابی به مصالحه

3 .6

439199 .3

94 .1

692569 .3

99 .1

226929 .3

پیشنهاد برخی جنبههای واسط و میانی مربوط به مساله طی فرایند حل
اختالف
گفتگو با مدیر جهت دستیابی به مصالحه
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جدول ( :)1آمار توصیفی تاکتیکهای گفتگو با مدیریت (مقیاس  2نقطه ای)
میانگین

انحراف معیار

924 .1

649699 .2

تاکتیک

94 .1

933919 .3

24 .6

292529 .3

94 .1

156394 .3

19 .6

559294 .3

35 .1

969259 .2

حل مسئله

969 .6

429999 .2

مشارکت با مدیر برای پیدا کردن راه حل مشترک جدید

49 .6

616961 .3

36 .6

252613 .3

96 .2

919959 .2

99 .6

992119 .2

3 .2

159469 .3

بسط برنامه کاری
به میان کشیدن سایر موضوعات برای تهاتر با موضوع مد نظر جهت دستیابی
به نتیجه مطلوب
یافتن سایر موضوعات برای رسیدن هر دو طرف به خواستههایشان
تهیه همه اطالعات مربوط برای مدیر جهت رسیدن به توافق در لوای سایر
موضوعات
یافتن سایر موضوعات برای اضافه کردن به بحث
کار با مدیر جهت رسیدن به درک درستی از موضوع در لوای سایر
موضوعات

کار با مدیر برای پیدا کردن راه حل جدید برای ارضای انتظارات هر دو
طرف
جستجو برای موضوعات بیشتر جهت یافتن راه حل جدید برای ارضای
انتظارات هر دو طرف
مطرح کردن کلی نگرانیها با مدیر جهت دستیابی به بهترین راه حل
در میان گذاشتن نظرم درباره چگونگی حل مشکل با مدیر جهت مطرح
شدن موضوعات جدید به طور مشترک

بر اساس جدول فوق ،تاکتیك حل مسئله پرکاربرد ترین تاکتیك ( )6/969و بسط برنامه
کاری کم ( )1/924کاربرد ترین استراتژی مورد استفاده حسابرسان نمونه است .همچنین جدول
فوق حاکی از این مطلب است که میزان استفاده از تاکتیك سازش ( )6/315و تاکتیك واگذاری
( )6/3به هم نزدیك است.
جدول  5آمار توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل (انعطاف پذیری و
ماهیت رابطه) را نشان میدهد .باید توجه نمود که به دلیل ناپارامتریك بودن متغیرها از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
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جدول( :)2آمار توصیفی انعطاف پذیری و ماهیت رابطه
میانگین

انحراف معیار

قسمت اول :ماهیت ارتباط
اعتماد

95 .1

444694 .3

مهارتهای فنی ضعیفی

24 .1

449962 .3

عدم ارزشگذاری

96 .1

995333 .3

اکثر تعدیالت

29 .1

299295 .3

تیم فنی

64 .6

259326 .3

دوره تصدی طوالنی

25 .6

359526 .3

ارتباط سخت

1 .1

159469 .3

حسابرسی داخلی اثر بخش

39 .1

126644 .3

قسمت دوم .انعطاف پذیری
همپوشانی

96 .1

441429 .3

انگیزه قوی

65 .1

426923 .3

تعهد شدید

25 .6

455639 .3

جدول  5بیان میدارد که ارتباط بین حسابرس و صاحبکار در بین حسابرسان نمونه نسبتاً
دارای ماهیت بلندمدت است؛ بدین معنی که دوره تصدی حسابرسان نمونه در شرکتهای صاحبکار
به طور متوسط طوالنی است ( .)6/25همچنین بر اساس جدول فوق میتوان دریافت که به طور
متوسط در شرکتهای صاحبکار به حسابرسی داخلی اهمیت چندانی داده نمیشود (.)1/39
همچنین شرکتهای صاحبکار تع هد و اصرار شدیدی برای نشان دادن یك رقم به عنوان سود
دارند و از این نظر وضعیت حسابداری آنها انعطاف پذیری کمی دارند (.)6/25

آمار تحلیلی
جداول زیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات را نشان میدهند.
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جدول( :)3انعطاف پذیری
تعهدشدید

عدم هم پوشانی

انگیزه قوی

3
3
(145 .2 )232 .2

3

عدم هم پوشانی

(-399 .2 )3449 .2

انگیزه قوی

(-499 .2 )2

تعهد شدید

جدول( :)4ماهیت ارتباط

حسابرسی
داخلی

ارتباط سخت تصدی اخالقی تیم فنی

تعدیل

عدم
ارزشگداری

مهارت کم

1

1

1

1

اعتماد

)0.832(0

مهارت کم

) -0.637(0عدم ارزشگداری

1

)-0.522(0

)0.639(0

)0.686(0

تعدیل

)0.495(0

)-0.547(0

)0.658(0

)0.853(0

تیم فنی

)0.527(0) 0.589(0.012) -0.13(0.369) 0.299(0.035) 0.501(0

تصدی اخالقی

)-0.487(0) -0.353(0.012) 0.355(0.017) -0.286(0.044) -0.512(0) -0.249(0.081

ارتباط سخت

1
1

1

)-0.499(0

اعتماد

) 0.381(0.006) 0.433(0.002) -0.08(0.583) 0.149(0.301) 0.471(0.001) 0.484(0) -0.02(0.892حسابرسی داخلی

نگاره زیر یادفتههای حاصل از دادهها را نشان میدهد.
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-29 .2

مجادله

594 .2

واگذاری
241 .2

سازش

339

روابط

-261 .2

599 .2
523 .2

انعطاف

بسط برنامه
حل مساله

529 .2

نگاره ( :)3روابط یافت شده از دادهها

 H1aپیش بینی مینمود که زمانی که مشتری انعطاف ناپذیر است؛ حسابرس از استراتژی
پیوسته استفاده میکند .فرضیه  H1bپیش بینی میکند که زمانی که مشتری انعطافناپذیر است،
حسابرس از استراتژی مجادله استفاده میکند .و نهایتاً  H1cپیش بینی میکند که زمانی که مشتری
انعطافپذیر است؛ حسابرس از استراتژی سازش یا واگذاری استفاده میکند .نگاره 1روابط به
دست آمده از دادههای تحقیق را نشان میدهد .همان طور که از دادههای تحقیق مشخص است؛
رابطه میان انعطاف و بسط برنامه مثبت و معنیدار بوده است ( ،)523 .2لذا فرضیه  1aپذیرفته
میشود.
رابطه مثبت میان انعطاف پذیری و مجادله (( 241 .2بر خالف انتظار ما در فرضیه 1bبوده
است لذا این فرض رد میشود اما این ارتباط مثبت بسیار ضعیف است .رابطه مثبت میان سازش و
انعطاف پذیری ( )599 .2و رابطه منفی میان انعطاف پذیری و واگذاری ( )-0. 043نشانگر نتایج
دوگانه در موردگویای فرضیه  1cاست.
 H2aپیش بینی میکند که زمانی که رابطه حسابرس و صاحبکارصمیمی است استراتژی
مورد استفاده استراتژی سازش یا واگذاری است .در مورد سازش به نتیجه مورد انتظار رسیدیم اما
در مورد واگذاری رابطه معنی داری یافت نشد H2b .پیش بینی میکند که زمانی که رابطه
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حسابرس و صاحبکار خصمانه است؛ استراتژی مورد استفاده استراتژی مجادله است .در این مورد
با توجه به رقم  -29 .2این فرضیه نیز تایید شد.
با توجه به توضیحات باال نتایج به دست آمده در جدول زیر خالصه شده است:
H1a

تایید

H1a

رد

H1c

دوگانگی

H2a

تایید

H2b

تایید

نتیجه گیری
این مقاله پیرامون ارتباط میان حسابرس و صاحبکار ،در حوزه نحوه انتخاب استراتژی است.
در مدل بندی خود بیان نمودیم که چگونه ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار و روابط
دو طرف بر استراتژی حسابرس اثر میگذارد .دادههای تحقیق را از طریق پرسشنامه جمع آوری
نموده و سپس به تحلیل نتایج پرداختیم .نتایج حاکی از این بود که انعطاف پذیری صاحبکار به
شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس صاحبکار را در
روابط انعطاف پذیر نیز ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالبا در
چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد .در ارتباط با اثر روابط میان
دو طرف و استراتژی حسابرس ،نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر استراتژی مورد
استفاده حسابرس اثر میگذارد .زمانی که روابط میان دو طرف روابط خوبی است؛ حسابرس به
شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمیزند.

محدودیتهای تحقیق
هرچند که در ارزیابی نتایج باید محدودیتهای تحقیق نیز در نظر گرفته شود .نتایج به دست
آمده با آنچه در آیین رفتار حرفهای به عنوان یك الگو معرفی شده است سازگاری دارد و این
مساله وجود دارد که ممکن است برخی پاسخ دهندگان پاسخها را با توجه به آنچه باید باشد پاسخ
داده باشند ،نه آنچه حقیقتا در عمل وجود دارد .البته برای اجتناب از چنین مشکلی تالش نمودیم
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 محدودیت بعدی این است که.که از طریق طراحی مناسب پرسشنامه بر این مشکل فائق آییم
ممکن است برخی پاسخ دهندگان سواالت را به دقت پاسخ نداده باشند و نمراتی که برای
 این محدودیت در تمام تحقیقات پرسشنامهای و.پاسخهای خود در نظر گرفتهاند؛ دقیق نبوده باشد
 با توجه به نتایج به.جود دارد که با افزایش نمونهگیری میتوان این مشکل را کمرنگتر نمود
 هر چند که باید با. وضعیت تدوین استراتژی میان حسابرسان مناسب ارزیابی میشود،دست آمده
عملیاتیتر نمودن آیین رفتار حرفه ای و الزام به کنترل کیفیت بیشتر برای موسسات حسابرسی و
.استفاده از راهکارهایی چون بررسی هم پیشگان وضعیت را بهتر نمود
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