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چکیده:
حسابرسان در مورد اصالحات پيشنهادي خود در راستاي كسب اطمينان از عاري بودن صورتهاي
مالي از تحريفات با اهميت مذاكراتي را با صاحبكار ترتيب ميدهند .بنابراين ،محتواي صورتهاي
مالي تحت تأثير استراتژي اتخاذ شده حسابرس براي مذاكره به منظور حل و فصل اختالف نظر با
صاحبكار قرار ميگيرد .هدف مقاله حاضر ،بررسي تأثير عوامل اقتضايي بر روي انتخاب استراتژيهاي
مذاكره توسط حسابرسان است .دادههاي اين پژوهش با طرح سناريو و توزيع پرسشنامه بين 53
نفر از حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران جمع آوري و با استفاده از روشهاي
آماري نظير آزمون دوجمله اي ،آزمون  ،tآزمون كولموگروف اسميرنوف و آزمون فريدمن مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه در مجموع از بين عوامل اقتضايي ،مكانيزمهاي
حاكميت شركتي بيشترين ميزان تأثيرگذاري را بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره داشته است و
محدوديتها و شرايط خارجي نيز كمترين ميزان تاثيرگذاري را بر فرايند مذاكره داشته است.
كلمات كليدي :عوامل اقتضايي ،مذاكره ،حسابرس ،صاحبكار

 .1دانشيار ،رشته حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران (Yahya.hyeganeh@gmail.com
)09121881850
 .2استاد ،رشته حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران()09121305162 drjafar@babajani.ir
 .3استاديار ،رشته حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران ()09121119513 barzideh@gmail.com
 .4دانشجوي دكتري حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران -نويسندۀ مسئول
kumars.biglar@gmail.comو 09126424658

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

  - 1مقدمه
فراگير شدن استفاده از برآوردها و قضاوتهاي ذهني در تهيه صورتهاي مالي باعث بروز بحث و
جدل بين حسابرسان و صاحبكاران شده است .باالخص ،در مواردي كه استانداردها واضح و روشن
نباشد ،استفاده از قضاوت و ذهنيت اجتناب ناپذير ،موجب بروز ابهام در گزارشگري مالي ميشود
و گزارش حسابرسي تا زماني كه مذاكرات بين حسابرس و صاحبكار در مورد افشاء رويدادهاي
حسابداري به نتيجه برسد ،در حالت تعليق نگه داشته ميشود .عالوه بر اين ،وقتي كشف تحريفات
احتمالي مشكل به نظر برسد ،صاحبكاران در تهيه صورتهاي مالي جسورانه تر عمل ميكنند و
حسابرسان محافظه كارتر ميشوند .اين امر منجر به افزايش عدم توافق بين آنها ميشود .هدف
اين مقاله بررسي عوامل اقتضايي تأثير گذار بر فرايند مذاكره حسابرس -صاحبكار ميباشد .اين كه
حسابرسان اصالحات پيشنهادي خود را در طول فرايند مذاكره تغيير ميدهند ،ممكن است ناشي از
كوتاه آمدن آنها از موضع اوليه خود و استانداردهاي حسابداري نبوده و بخشي از استراتژي آنها در
مذاكره باشد.
 - 2بيان مساله
از آنجا كه صورتهاي مالي محصول مشترك حسابرسان و صاحبكاران ميباشد ،منطقي به
نظر ميرسد كه هدف هر دو طرف در مذاكرات ،رسيدن به توافق باشد .در واقع ،هر دو طرف از
منافع متقابل حاصل از وجود روابط قوي و بلندمدت با ديگري بهره مند ميشوند .وجود ريسكها
و انگيزههاي مالي و غير مالي در پَس قرارداد حسابرسي ،منافع مشتركي را هم براي حسابرس و
هم براي صاحبكار ايجاد ميكند .حسابرسان در طول رسيدگيها به شناخت با ارزشي از واحد
مورد رسيدگي نائل ميشوند كه آنها را قادر ميسازد كارشان را بطور اثربخش و كارا انجام دهند و
صاحبكاران نيز از هزينههاي مربوط به تغيير حسابرس اجتناب ميكنند .همچنين ،گزارش مشروط
و مردود از نظر قانونگذاران و عموم مردم مطلوب نميباشد و داراي آثار و پيامدهاي منفي اقتصادي
براي حسابرس و صاحبكار خواهد بود .بنابراين ،از آنجا كه صدور گزارش مقبول مستلزم دستيابي به
توافق است ،هر دو طرف براي حل و فصل اختالف نظرها انگيزه الزم را دارا ميباشند .در طول فرايند
حل و فصل ،مديريت صاحبكار تالش خواهد نمود تا حسابرس را براي قبول شرايط مورد ادعاي خود
مجاب كند .نتيجه نهايي براي رفع اختالفات ممكن است مطابق با ترجيحات يكي از دو طرف ،حالتي
مابين موقعيتهاي اوليه دو طرف يا بيانگر راه حل جديدي باشد .به هر حال ،نتيجه حاصل شده
مربوط به نوع قضاوت و تصميمات انجام شده توسط حسابرس و صاحبكار در روند مذاكرات است.
روند مذاكره ممكن است در اثر فشار صاحبكار يا اعتماد بيش از حد حسابرس به توانائيهاي خودش
به يك راه حل “غير بهينه” منجر شود .راه حل مذكور جريان اطالعات به سمت استفاده كنندگان
صورتهاي مالي را تحت تأثير قرار خواهد داد .در اين شرايط ارزش اطالعات ضعيفتر ميشود و حتي
منجر به زيانهاي اقتصادي به ذينفعاني ميشود كه بر اطالعات مالي گزارش شده اتكا ميكنند.
به هر حال ،در شرايطي كه موضوع با اهميت بوده و بر صورتهاي مالي تأثيرگذار باشد ممكن است
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 - 3ادبيات پژوهش
جيبينز ،سالتريو ،وب 5در سال  2001مدلي راجع به مذاكرات حسابرس -صاحبكار طراحي كردند
كه به مدل GSW6معروف شد .همانگونه كه در نمودار  1نشان داده شده است ،مدل آنها شامل
فرايند سه عنصري متشكل از موضوع حسابداري ،فرايند مذاكره حسابرس -صاحبكار و نتيجه
حسابداري بود.
در اين مدل كار با موضوع حسابداري و با در نظر گرفتن روابط تاريخي طرفين شروع ميشود
كه از طريق اقدامات و انتخاب تاكتيكهاي مختلف براي مذاكره از سوي طرفين به سمت نتيجه
فرايند مذاكره پيش ميرود كه نحوه برخورد حسابداري را تعيين خواهد كرد .در اين مدل سه
عنصري ،عوامل اقتضائي شامل ( )1نقش محدوديتها و شرايط بيروني ( )2ويژگيهاي بين فردي و ()3
قابليتهاي شخصي با فرايند مذاكره در ارتباط ميباشند .براي مثال شرايط بيروني نظير استانداردهاي
حسابداري ممكن است بر تعريف موضوعات حسابداري ،راهكارهاي مورد توجه در طول فرايند و
5- Gibbins, Salterio and Webb
)6 - Gibbins, Salterio and Webb(GSW
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هزينههاي قانوني و شهرت براي هر دو طرف بسيار باال باشد .در نتيجه ،به نظر ميرسد هدف اصلي
هر دو طرف ،انجام مذاكرات به منظور ارائه تصويري منصفانه از وضعيت مالي صاحبكار باشد.
بدليل اينكه وجود تضاد بين حسابرس و صاحبكار ميتواند باعث پيچيده شدن كار حسابرسي
شود ،انجام مذاكره مابين آنها در فرايند رسيدگي به حسابها به منظور مديريت تضاد ضرورت دارد.
مذاكره زماني آغاز ميشود كه مديريت صاحبكار رويهاي براي حسابداري انتخاب كند كه مطابق با
اصول حسابداري نباشد يا در معامالت جديدي ورود پيدا كند كه هنوز استانداردي براي آن تعيين
و تصويب نشده باشد .بر اين اساس ،تحقيق حاضر ،ماهيت ،عوامل و نتايج تعامالت حسابرسان و
صاحبكاران را در فرايند مذاكره به منظور حل و فصل تضادهاي مزبور مورد مطالعه قرار ميدهد .تضاد
يا اختالف نظر در اين مطالعه ،به عنوان وجود تفاوتهاي متقابل بين دو يا چند طرف مخالف تعريف
ميشود كه ناشي از نقشهاي متفاوتي است كه حسابرسان و مديريت صاحبكار در ارتباط با صورتهاي
مالي بر عهده ميگيرند .انجام مذاكره مستلزم انگيزه طرفين براي ادامه رابطه با وجود بروز تضاد
ميباشد .عدم مذاكره براي حل و فصل تضاد منجر به خاتمه روابط و هدر رفتن منابع خواهد شد.
براساس رويكرد اقتضايي تالش ميشود تا واكنشهاي مديريتي با مسائل و فرصتهاي منحصر به
فرد وضعيتهاي گوناگون هماهنگ گردد .به همين دليل ميتوان گفت همه چيز بستگي دارد به ...و
اين پرسش را مطرح كرد كه به چه چيز بستگي دارد؟ پژوهشگران مديريت تالش ميكنند در پاسخ
به اين پرسش متغيرها يا چيزها را شناسايي كنند (رضاييان.)1379 ،
رهيافت اقتضايي كه گاهي رهيافت وضعيتي نيز ناميده ميشود ،بر اجتناب از اصول گرايي مطلق
تأكيد دارد؛ در واقع ،انتخاب استراتژي مذاكره بر مبناي اقتضا از اين واقعيت نشأت ميگيرد كه
عملكرد حسابرس در هر زمان ،بايد با توجه به «موقعيت و مجموعه شرايط فعاليت وي» ارزيابي شود .
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

چگونگي تفسير نتايج تأثير بگذارد .كند بودن روند مذاكره ممكن است فشار زماني و تنش روابط
ميان شركت كنندگان در مذاكره را تشديد كند.
بر اساس مدل مزبور پرسشنامهاي طراحي شد ،به گونهاي كه كار با مجادله موردي بر روي
موضوع حسابداري شروع شد و سپس از حسابرسان پاسخ دهنده خواسته شد تا استراتژيهاي مختلف
را براي حل مسأله مورد مناقشه انتخاب كنند .از نظر حسابرسان مذكور ارزشيابي اقالم ترازنامه و
اندازه گيري سود و زيان اصلي ترين موضوع مورد مذاكره ميباشد و  94درصد موارد مربوط به اقالم با
اهميت صورتهاي مالي سال جاري و آتي است .وقتي مذاكره نهائي ميشود ،در  41درصد از موارد بر
روي وضعيتي مابين خواست حسابرس و صاحبكار توافق ميشود 32 ،درصد ،موضع اوليه حسابرس و
 4درصد نيز موضع صاحبكار پذيرفته ميشود 55 .درصد حسابرسان درك بهتري از اصول حسابداري
نسبت به صاحبكاران داشتند.
نمودار  :1فرايند مذاكره حسابرس -صاحبكار منبع :جيبينز و همكاران ()2001

مطالعات اكتشافي و پيشينه تحقيق نشان ميدهد كه عوامل اقتضائي تأثيرگذار در مذاكرات كه نقش
مهمي در حل و فصل اختالف نظرهاي مابين حسابرس و صاحبكار دارند عبارتند از )1( :محدوديتها
و شرايط بيروني ( )2ويژگيهاي بين فردي ( )3قابليتهاي شخصي و ( )4حاكميت شركتي .خالصه
مدل مفهومي تحقيق در نمودار شماره  2آورده شده است.
 - 1-3محدوديتها و شرايط بيروني

در مذاكرات با موضوع حسابرسي و حسابداري برخي عوامل تأثيرگذار خارج از كنترل مستقيم هر
يك از طرفين است كه از جمله آنها ميتوان تغييرات كسب و كار ( روش جديد خريد و فروش)،
تغيير كاركنان كليدي ،اصول و استانداردهاي حسابداري تعيين شده توسط مراجع استانداردگذار
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 - 2-3ويژگيهاي بين فردي

مطالعات متعدد به اين نتيجه رسيدند كه در صورت وجود بعضي از عوامل اقتصادي معين،
حسابرسان به احتمال زياد تسليم وضعيت گزارشگري مورد ترجيح صاحبكار خواهند شد .براي مثال،
استقالل حسابرس و توانايي ايستادگي در مقابل فشارهاي ناشي از صاحبكار تحت تأثير عواملي
نظير اندازه موسسه حسابرسي ،ميزان حق الزحمه حسابرسان ،ارائه خدمات مشاوره مديريت ،رقابت،
شهرت تجاري صاحبكار ،ريسك تجاري و نوع رابطه قبلي با صاحبكار ميباشد .بابك 9و ديگران
( )2012معتقدند وجود تعامالت موثر بين كاركنان حسابرسي فراتر از تيمهاي حسابرسي به حل
7- Moore
8- Sanders
9- Bobek
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و اصول اخالقي الزم االجراي حرفه حسابرسي را نام برد .براي موضوع مورد مذاكره ممكن است
استانداردهاي شفافي وجود داشته باشد يا اينكه موضوع مزبور در استانداردهاي موجود به خوبي
تعريف نشده باشد .وجود استانداردهاي شفاف ،عملكرد و موقعيت حسابرس را بهبود ميبخشد.
از طرف ديگر ،استانداردهاي مبهم و ناقص زمينه برخوردهاي انتخابي ،جايگزين و چندگانه را براي
صاحبكاران فراهم نموده و توانايي حسابرس را براي مخالفت با رويه اشتباه صاحبكار كاهش ميدهد
( جيبينز و ديگران.)2001،
تغيير يا نبود استاندارد ،اختالف نظرها را شدت ميبخشد و زمان مذاكره را طوالني ميكند.
زماني كه مذاكره در مورد مسائل ذهني همچون ميزان برآوردها و سطح افشا باشد ،صاحبكار
ممكن است شرايط را به گونهاي تعيين كند كه گويي ظاهرا ً استانداردها رعايت شده است در حالي
كه واقعيت اقتصادي رويدادها مورد توجه قرار نگرفته است .از سوي ديگر ،فقدان استانداردهاي
محكم براي حسابرس نيز يك نوع آزادي عمل در مورد ميزان اصالحات پيشنهادي فراهم ميكند.
اولويتهاي طرفين مذاكره در ارتباط با مسئوليت پاسخگويي به اشخاص ثالث نظير سرمايهگذاران،
اعتباردهندگان ممكن است تحت تأثير مالحظات قانوني ،اخالقي و قراردادي تعيين شود ( جيبينز
و ديگران.)2001،
شركتهايي كه سهامشان در بورس خريد و فروش ميشود ،همواره روابط خود با تحليلگران مالي
كه نقش كليدي در پذيرش بازارهاي سرمايه بازي ميكنند را به دقت مورد توجه قرار ميدهند.
مور )2004 (7تصريح ميكند كه فشار ناشي از ضرب االجل هر دو طرف مذاكره را تحت تأثير قرار
ميدهد .به موازات اينكه فشار ناشي از ضرب االجل افزايش مييابد ،تمايل براي دستيابي به توافق
نيز افزايش مييابد .از ديدگاه روانشناسي ،وقتي فشار ناشي از ضرب االجل باال باشد ،مبادله امتياز
بين طرفين مذاكره نيز افزايش مييابد.
حسابرساني كه تخصص الزم را در صنعت مورد رسيدگي دارند ،بهتر ميتوانند اشتباهات و
تحريفات آن صنعت را كشف كنند (ساندرز 8و ديگران.)2009 ،
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

و فصل چالشهاي حسابرسي كمك مينمايد .ورا مونز و ديگران ( )2006معتقدند تغييرات اخير در
قوانين و مقررات بر روي رابطه حسابرس و صاحبكار تأثير گذاشته و پيشنهاد ميكنند كه محدوده
تعامالت مابين آنها بايد افزايش يابد.
وقتي روابط حسابرس با صاحبكار طوالني تر باشد ،شناخت و آگاهي حسابرس از فرايندها و رويهها
و سيستم كنترل داخلي آن شركت بيشتر خواهد شد و در نتيجه تقارن اطالعاتي مابين آنها كاهش
مييابد و صالحيت حسابرس افزايش مييابد (ساندرز و ديگران.)2009 ،
 - 3-3قابليتهاي شخصي

تحقيقات قبلي نشان ميدهد قابليتهاي شخصي نظير اندازه مؤسسه حسابرسي يا شركت صاحبكار،
داشتن تخصص ،شناخت و تجربه مذاكره در فرايند و نتيجه آن تأثير گذار است .درك مديران مالي
از صالحيت و تخصص حسابرسان براي ارزيابي كيفيت نظرات ارائه شده توسط موسسه حسابرسي
نقش حياتي دارد .قابليتهاي شخصي افراد نيز ممكن است تحت تأثير بعضي عوامل خاص قرار گيرد.
مديريت صاحبكار معموالً اطالعات بيشتري درباره ثبتهاي حسابداري و امور مالي شركت خود نسبت
به حسابرس دارا ميباشد .دانش حسابرس و شواهد جمع آوري شده توسط وي به دليل وجود موانعي
همچون هزينه و حق الزحمه حسابرسي محدود است .درجه آشنايي حسابرسان با صنعت متفاوت
است ( جيبينز و ديگران.)2001،
از نظر حسابرسان مورد آزمون در مدل  ،GSWاگر اندازه موسسه حسابرسي نسبت به صاحبكار
بزرگ باشد ،به دليل دارا بودن شهرت و اعتبار بيشتر و وابستگي كمتر به صاحبكار خاص ،حسابرس
قدرت بيشتري خواهد داشت.
مطالعات اخير اثرات مفيد رتبه يا تجربه حسابرس را بر نتايج مذاكرات نشان ميدهند .براي مثال،
تروتمن و همكاران (  )2009به اين نتيجه رسيدند كه برآوردهاي شركاي حسابرسي از حداكثر
مبلغي كه ميتوان صاحبكار را متقاعد نمود تا سود را كاهش دهد از مبلغ برآوردي مديران حسابرسي
بيشتر است و بنابراين شركاء نسبت به مديران حسابرسي در مطالبات خود از صاحبكار استوارتر
هستند .براون و جانستون (  )2009معتقدند كه حسابرسان داراي تجربه بيشتر نسبت به حسابرسان
داراي تجربه كمتر ،در برابر فشارهاي وارده صاحبكار از توان مقاومت زيادتري برخوردار هستند و
بنابراين تمايلي به دادن امتياز به صاحبكار ندارند و به همان نسبت نيز نتايج حاصل از مذاكرات آنها
محافظه كارانه تر است.
همچنين ،تحقيقات قبلي نشان ميدهد بعضي از حسابرسان به منظور حفظ صاحبكار ممكن است
براي چشم پوشي از اصالحات پيشنهادي وسوسه شوند و اين امر در مورد صاحبكاران بزرگ بيشتر
نمود دارد .دليل اين امر آن است كه ميزان زيان حسابرسي و از دست دادن حق الزحمه خدمات
مشاوره در مورد صاحبكاران بزرگ بيشتر است (.)Goodwin,2002
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 - 4-3حاكميت شركتي

 - 4مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق روابط ميان متغيرها را نشان ميدهد ،تدوين مدل مفهومي براي بهبود
شناخت پويايي وضعيت ،تبيين روابط خاص و آزمون آنهاست .در نمودار زير روابط بين متغيرهاي
تحقيق نشان داده شده است:
نمودار  :2مدل مفهومي تحقيق

10- Beasley
11- Cadbury

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

حاكميت شركتي فرايندي است كه از طريق آن اقدامات مديريت شركت تحت نظارت قرار ميگيرد
تا مطابقت آن با منافع ذينفعان كنترل شود .كميته حسابرسي فعال و قوي متشكل از هيأت مديره
مستقل كه به عنوان ميانجي بين حسابرس و صاحبكار عمل ميكند ،نقش حياتي در اين زمينه ايفا
ميكند .به نظر ميرسد اعضاي كميته حسابرسي در مشاجرهها طرف حسابرس را گرفته و جلوي
اقدامات فرصت طلبانه مديران و ضرر سهامداران را بگيرند .از آنجا كه مكانيزمهاي حاكميت شركتي
اعم از سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي در شركتهاي مختلف ،متفاوت است ،حسابرسان بايد
ريسك ناشي از موضوع را در مذاكرات خود با صاحبكار مورد توجه قرار دهند .بيسلي )1996( 10به
اين نتيجه رسيد كه باال بودن نسبت هيات مديره غير موظف احتمال تقلب در صورتهاي مالي را به
ميزان زيادي كاهش ميدهد .استدالل شده است كه وجود رئيس هيأت مديره قوي ميتواند نقش
كنترلي كميته حسابرسي را افزايش دهد و از تمركز قدرت جلوگيري نمايد (كدبري.)1997،11
كميته حسابرسي ميتواند نقش مهمي در نظارت بر فرايند حسابرسي و بررسي اختالفات بين
صاحبكار و حسابرس بازي كند (سربينز اكسلي.) 2002 ،
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اكنون در اين راستا  49عامل موثر بر انتخاب استراتژي مذاكره شناسايي گرديد كه عبارتند از:

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

جدول  :1عوامل اقتضائي مؤثر بر فرايند مذاكره
محدوديتها و شرايط بيروني

ويژگيهاي بين فردي قابليتهاي شخصي طرفين

حاكميت شركتي

 .1استانداردهاي حسابداري
 .2قدرت حسابرس براي
 .38وجود سهامدار نهادي
 .18رابطه با شريك
مشروط كردن گزارش
 .28تخصص حسابداري
 .39اقتدار مدير عامل
حسابرسي
حسابرسي
صاحبكار
صاحبكار
 .3صراحت و غير قابل تفسير  .19شهرت تجاري
 .29تخصص حسابداري
 .40كميته حسابرسي
بودن استانداردهاي حسابرسي مديريت صاحبكار
مؤسسه حسابرسي
صاحبكار
 .20ويژگيهاي
 .4مالحظات اخالقي
 .30صالحيت شريك
 .41رئيس كميته
شخصيتي ديگر
 .5رويههاي صنعت
حسابرسي
حسابرسي صاحبكار
صاحبكار
 .6مالحظات مالك/
 .31تخصص صاحبكار در
 .42تفكيك رئيس هيأت
 .21آموزش ناكافي
سرمايهگذار
مذاكره
مديره از مدير عامل
تيمهاي حسابرسي
 .7فشار زماني
 .32اندازه مؤسسه
صاحبكار
 .22روابط قبلي
 .8مالحظات قانوني
حسابرسي
 .43اثربخشي حسابرسان
صاحبكار با حسابرسان
 .9مالحظات مالياتي
 .33اندازه صاحبكار نسبت
داخلي صاحبكار
 .10تجزيه و تحليل مالي  .23تعامل بين تيمهاي
به مؤسسه حسابرسي
 .44درصد سهام شناور
حسابرسي
شاخصها  .11مقررات بورس و اوراق
 .34هزينه جمع آوري
 .45درصد اعضاء غير
 .24خدمات غير
بهادار
اطالعات و حل مسأله
موظف هيأت مديره
حسابرسي براي
 .12ضرب االجل گزارشگري
 .35انجام حسابرسي
 .46وجود كميته پاداش
صاحبكار
 .13مالحظات اعتباردهنده/
مالياتي توسط مؤسسه
 .47كميته انتصابات
 .25ريسك ذاتي
وام دهنده
حسابرسي
هيأت مديره
صاحبكار
 .14ابقاء حسابرس
 .36واحد مشاوره و خدمات
 .48وجود واحد مديريت
 .15مقررات جامعه حسابداران  .26تعامل بين كاركنان
مؤسسه حسابرسي
ريسك
حسابرسي و پرسنل
رسمي ايران
 .37روابط بين فردي در
 .49كنترلهاي داخلي
صاحبكار
 .16آيين رفتار حرفهاي و
مؤسسه حسابرسي
اثربخش
 .27حفظ صاحبكار
آيين نامه انضباطي
 .17ريسك اقامه دعوا عليه
حسابرس

  - 5فرضيههاي پژوهشي
فرضيه :1هر يك از عوامل  49گانه مذكور در انتخاب استراتژي مذاكره مؤثرند.
فرضيه  :2تفاوت ميان ميزان اهميت  49عامل مؤثر در انتخاب استراتژي مذاكره ،معناردار نيست.
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 - 7روش تحقيق
از نظر طبقهبندي تحقيق بر مبناي هدف ،اين پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي است؛ چرا كه
در پي آن است كه نتيجه تحقيق را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكار گيرد .حسابرسان به طور
مستمر با صاحبكاران خود در حال مذاكره ميباشند؛ بر همين اساس ،اين تحقيق با هدف كاربردي،
ماهيتي توصيفي -تحليلي داشته كه از طريق پيمايش در سال  1393در سطح جامعه حسابداران
رسمي انجام شده است .ابزار جمع آوري دادهها نيز ،پرسشنامه است.
از آنجاكه اجراي اين تحقيق مستلزم انجام مطالعات نظري و ميداني بود ،اطالعات الزم در حوزه
مباني نظري استراتژيهاي مذاكره بيشتر به صورت كتابخانهاي ،مقاالت ،كتب و نشريات داخلي و
خارجي علمي (به زبانهاي فارسي و انگليسي) و همچنين مصاحبه با افراد مطلع در حوزه حسابرسي
و استفاده از نظرات كارشناسانه آنها جمعآوري شد.
با توجه به اينكه اجراي پژوهش حاضر مستلزم بكارگيري ابزاري براي سياستگذاري ،خط و مشي
و پيش بيني ميباشد ،روش تحقيق دلفي انتخاب شده است كه در آن با هدف گردش غير مستقيم
دانستهها و اطالعات در ميان كارشناسان ،نظرات پاسخ دهندگان در هر دور ،به صورت ناشناس و
كلي در دور بعد در اختيار آنان قرار ميگيرد تا چنان چه اين نظرات مورد تأييد بوده ،اظهار نظر
اوليه خود را تعديل نمايند تا بتوان به اجماع بيشتري در خصوص عوامل اثرگذار بر فرايند مذاكره
دست يافت .دلفي يك روش منظم و تكرار پذير براي دستيابي به اهداف مذكور است كه بر اساس
وروديهاي مستقل از سوي گروهي از كارشناسان و خبرگان عمل ميكند و هدف اين روش رسيدن
به يك اتفاق نظر جمعي است .بر اين اساس ،تحقيق حاضر در مراحل مختلفي به شرح زير اجرا
گرديد:
 - 1-7مطالعة مباني نظري :در اين مرحله ،تحقيقات انجام شده در حوزة فرايند مذاكره حسابرس-
صاحبكار به طور عام و مطالعات انجام شده پيرامون عوامل اقتضائي مؤثر بر انتخاب استراتژيهاي
حسابرسان در اين مذاكرات مورد مطالعه قرار گرفت .در فرآيند اين بررسيها و مطالعات ،انواع عوامل
مذكور از منابع نظري استخراج گرديد و در قالب سؤاالت مناسبي در پرسشنامه منظور گرديد كه
جهت نظرخواهي از خبرگان مورد استفاده قرار گرفت.
 - 2-7نظرخواهي عمومي از خبرگان :در اين مرحله از تحقيق با استفاده از تحقيق دلفي ،نظر
خبرگان در مورد عوامل اقتضائي تأثيرگذار بر انتخاب استراتژيهاي مناسب براي اجراي مذاكرات
مابين حسابرس و صاحبكار ،جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

 - 6سؤالهاي اصلي تحقيق
بر اساس مباحث اظهار شده ،سؤالهاي تحقيق به شرح ذيل صورت بندي شده است:
عوامل اقتضايي تأثيرگذار در انتخاب استراتژي مذاكره حسابرس -صاحبكار كدامند؟
شاخصهاي مربوط به هر يك از عوامل مزبور كدامند؟
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

 -3-7تدوين طرح كلي مدل :در آخرين مرحلة تحقيق ،با استفاده از يافتههاي تحقيق حاوي
عوامل اقتضائي مورد اجماع خبرگان ،ويژگيهاي كليدي يك مذاكره حسابرس -صاحبكار در قالب
الگوي پيشنهادي ارائه گرديد.
 - 8تعريف جامعه و روش نمونه گيري
در تحقيق به شيوة دلفي ،نمونة مورد مطالعه بايد به نحوي انتخاب شود تا افراد متخصص ،خبره
و صاحبنظر در موضوع تحقيق ،موسوم به اعضاي گروه دلفي به عنوان نمايندگان جامعه مورد نظر،
در نظرسنجي نقشي اساسي ايفا نمايند .به همين جهت ،روشهاي نمونه گيري تصادفي براي انتخاب
اين افراد مناسب نميباشد ،بلكه در اين قبيل پژوهشها اشخاص صاحبنظر از طريق بررسي دانش،
توانمندي و تجربياتي كه دارند انتخاب ميشوند .مبناي انتخاب اين افراد نيز ويژگيهايي است كه
صاحبنظران روش دلفي ،براي اعضاي گروه دلفي ضروري شمردهاند .يك گروه متخصص در تحقيق
دلفي ،گروهي هستند كه نمايندگان گروههاي مختلف در آن شركت داشته و از افرادي تشكيل
شده باشند كه علم و آگاهي عميق و وسيعي در زمينة تحقيق دارند .بر اين اساس براي  113نفر از
متخصصين و صاحبنظران واجد شرايط در زمينه تحقيق پرسشنامهاي حاوي سؤاالت مرتبط با عوامل
اقتضائي تأثيرگذار بر انتخاب استراتژي مذاكره ارسال شد تا از نظر كارشناسي آنان استفاده گردد كه
در نهايت  53نفر از آنها پرسشنامهها را تكميل كردند.
 - 9روش گردآوري اطالعات
 - 1-9تشكيل و تركيب پانل :دلفي اجراي يك سري از پرسشنام ه با دورهاي متوالي همراه با
بازخورد كنترل شده است كه تالش دارد به اتفاقنظر ميان يك گروه از متخصصين درباره يك موضوع
خاص دست پيدا كند كه بر اساس جمع بندي وروديهاي مستقل از سوي گروهي از متخصصين،
كارشناسان و خبرگان عمل ميكند .در واقع ،اعتبار روش دلفي ،نه به تعداد شركت كنندگان در
تحقيق ،بلكه به اعتبار علمي و تخصص شركت كنندگان در پژوهش بستگي دارد ( معيري.)1392،
همانطوري كه اشاره شد ،روش دلفي با مشاركت افرادي انجام ميپذيرد كه در موضوع پژوهش
داراي دانش و تخصص و نيز نظر كارشناسي باشند .اين افراد با عنوان پانل دلفي شناخته ميشوند.
در اين روش ،پژوهشگر كار تعيين اعضا را با شناسايي فرد يا گروهي از افراد آگاه ،آغاز و از اين
طريق به ديگر افراد مناسب براي كار دست مييابد .از آنجا كه هدف اين پژوهش تعيين عوامل
موثر بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره از سوي حسابرسان و اهميت نسبي آنهاست ،لذا اعضاي دلفي
از بين حسابداران رسمي شاغل كه در عضويت جامعه حسابداران رسمي ايران ميباشند ،انتخاب
شدند كه با توجه به شرايط عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران داراي بيش از  6سال سابقه
حسابرسي واحدهاي انتفاعي بوده و در حال حاضر نيز به صورت تمام وقت به خدمات حسابرسي يا
ساير خدماتي كه جزء وظايف حسابداران رسمي تلقي ميگردد ،مشغول ميباشند .نمونهگيري به
شكل غيراحتمالي و قصدي انجام شده كه با هدف مطالع ه سازگاري دارد .ارائه و دريافت پرسشنامه و
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 - 10آزمونهاي آماري انجام شده و نتايج حاصله
همانطور كه گفته شد ،دادههاي اين مطالعه از طريق توزيع پرسشنامه بين خبرگان جمع آوري
گرديد و در تهيه ،اصالح و تأييد به منظور روايي پرسشنامه ،از نظرات بيش از  10نفر از صاحبنظران
امر استفاده شد .به منظور بررسي پايايي پرسشنامه نيز از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه
نتيجة آزمون با ميزان 0/975حاكي از پايايي باالي پرسشنامه بوده است.
در بخش آزمونهاي آماري تحليلي ،بايد به نحوي عمل ميشد كه تأييد يا رد سؤاالت ،شدت
موافقت يا مخالفت ،اجماع يا عدم اجماع درخصوص موضوع و در نهايت ،همسان بودن نظرات راجع
به موضوعات در بين گروههاي مختلف يا وجود اختالف نظر معني دار در بين آنها روشن و معين
ميشد .بدين منظور و براي دستيابي به اين اهداف ،سؤالهاي مربوط به هر عامل دسته بندي و
آزمونهاي ذيل در مورد آنها ،طراحي و اجرا گرديد:
 .1آزمون دو جملهاي براي حصول اطمينان از نظر موافق يا مخالف آزمودنيها در مورد هر يك از
سؤاالت زيرمجموعه عوامل كليدي.

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

توجيه نخبگان در خصوص سؤاالت و اهداف مطالعه عمدتاً به صورت حضوري و بعضاً به شكل ارسال
ايميل و برقراري تماس تلفني بوده است.
در اين پژوهش ،همزمان با شناسايي و تعيين اعضاي پانل و مكاتبه با هر يك از آنان و توضيح
برخي مولفههاي استخراج شده در مباني نظري ،از آنان خواسته شد تا مولفههايي كه احياناً مدنظر
قرار نگرفته اند پيشنهاد دهند.
 -2-9پرسشنامه و سوالهاي آن :در پرسشنامهاي كه براي مدل تحقيق دلفي تهيه و براي اعضاي
گروه دلفي ارسال شد عواملي كه بر مبناي مطالعات كتابخانهاي تهيه شده بود ،همراه با سواالتي كه
بيشتر مرتبط با محيط ايران است ،در قالب چهار گروه شامل  17سوال در خصوص متغيرهاي خاص
محدوديتها و شرايط خارجي 10 ،سوال در خصوص متغيرهاي خاص ويژگيهاي بين فردي 10 ،سوال
در خصوص متغيرهاي خاص قابليتهاي طرفين و  12سوال نيز در خصوص متغيرهاي خاص حاكميت
شركتي براي نظرخواهي خبرگان مطرح شد كه نظر پاسخ دهندگان را درباره عوامل موثر بر انتخاب
استراتژي مذاكره حسابرسان جويا ميشد .در اين سؤاالت ،ابتدا نظر آنان در مورد موافقت يا مخالفت
با اثرگذاري هر يك از عوامل خواسته شد و سپس شدت موافقت يا مخالفت با اختصاص امتيازي از
 0تا  9به هر يك از عوامل مورد پرسش قرار گرفت.
 -3-9يافتههاي ناشي از توزيع پرسشنامه بين گروه دلفي :پس از بررسي پاسخهاي خبرگان
مشخص شد همه عوامل پيشگفته به جز  3عامل شامل ابقاء حسابرس (سؤال شماره  ،)14آموزش
ناكافي تيمهاي حسابرسي (سؤال شماره  )21و وجود كميته پاداش (سؤال شماره  )46مورد تاييد
گروه دلفي قرار گرفته است لذا عوامل  3گانه مذكور كه در مورد آنها بين خبرگان اجماع حاصل
نشده بود به همراه نتايج دور اول دلفي مجددا ً به منظور تعديل احتمالي نظرات خبرگان براي جامعه
آماري ارسال شد.

15

سال هفدهم

16

شماره  67تابستان 96

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

 .2آزمون  tيك نمونه اي ،به تفكيك نظرات موافق و مخالف ،براي آگاهي از شدت موافقت يا
مخالفت خبرگان با موضوع مطروحه در هر سؤال.
 .3آزمون كولموگروف اسميرنوف يك نمونه اي ،به تفكيك نظرات موافق و مخالف ،براي تشخيص
وجود يا عدم وجود اجماع (توافق نظر) در بين خبرگان هر گروه راجع به موضوع مطروحه در هر
سؤال.
 .4رتبه بندي عوامل كليدي مورد تأييد خبرگان با استفاده از آزمون فريدمن.
جدول - 2خالصة نتايج آزمونهاي آماري انجام شده

شماره
سوال

متن سؤال

آزمون
كولموگروف-
تأييد يا رد
نتيجه
آماره آزمون t
آماره آزمون
اسميرنوف يك
سؤال
آزمون
يك نمونه اي
دو جمله اي
نمونه اي
محدوديتها و شرايط بيروني

1

استانداردهاي حسابداري

7/2 8

تأييد

21/2 9

4/0 38

اجماع

2

قدرت حسابرس براي مشروط كردن گزارش
حسابرسي

5/9 1

تأييد

10/1 1

3/6 32

اجماع

3

صراحت و غير قابل تفسير بودن استانداردهاي
حسابرسي

6/1 8

تأييد

5/4 8

2/8 05

اجماع

4

مالحظات اخالقي

5/6 3

تأييد

1/8 2

3/7 74

اجماع

5

رويههاي صنعت

6/1 8

تأييد

4/7 1

2/2 59

اجماع

6

مالحظات مالك /سرمايهگذار

4/2 6

تأييد

6/9 4

1/9 62

اجماع

7

فشار زماني

5/0 8

تأييد

1/8 2

2/4 6

اجماع

8

مالحظات قانوني

5/9 1

تأييد

5/8

4/2 7

اجماع

9

مالحظات مالياتي

5/6 3

تأييد

1/8 7

3/6 59

اجماع

10

تجزيه و تحليل مالي

6/4 6

تأييد

3/9 6

4/3 78

اجماع

11

مقررات بورس و اوراق بهادار

6/4 6

تأييد

3/8 7

2/2 59

اجماع

12

ضرب االجل گزارشگري

2/6 1

تأييد

2/5 8

4/5 65

اجماع

13

مالحظات اعتباردهنده

3/1 6

تأييد

4/3 8

4/3 03

اجماع

14

ابقاء حسابرس

-0/4 1

فاقد تفاوت
معني دار

-

-

-

15

مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران

2/3 4

2/3 1

2/0 91

اجماع
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16

آيين رفتار حرفهاي و آيين نامه انضباطي

5/0 8

تأييد

2/1 6

2/5 87

اجماع

17

ريسك اقامه دعوا عليه حسابرس

2/6 1

تأييد

2/4 1

3/9 32

اجماع

18

رابطه با شريك حسابرسي

4/2 6

تأييد

2/3 8

2/7 09

اجماع

19

شهرت تجاري مديريت صاحبكار

4/5 3

تأييد

5/5 2

2/5 5

اجماع

20

ويژگيهاي شخصيتي ديگر صاحبكار

4/8 1

تأييد

5/2 3

2/7 46

اجماع

21

آموزش ناكافي تيمهاي حسابرسي

0/6 9

فاقد تفاوت
معني دار

-

-

-

22

روابط قبلي صاحبكار با حسابرسان

4/8 1

تأييد

6/5 1

3/1 75

اجماع

23

تعامل بين تيمهاي حسابرسي

3/7 1

تأييد

4/1 9

2/9 46

اجماع

24

خدمات غير حسابرسي براي صاحبكار

2/0 6

تأييد

3/6 3

2/5 34

اجماع

25

ريسك ذاتي صاحبكار

6/1 8

تأييد

7/4 3

3/3 48

اجماع

26

تعامل بين كاركنان حسابرسي و پرسنل
صاحبكار

3/9 8

تأييد

6/4 5

2/3 52

اجماع

27

حفظ صاحبكار

3/1 6

تأييد

3/2 3

4/0 27

اجماع

قابليتهاي شخصي
28

تخصص حسابداري صاحبكار

7/0 1

تأييد

7/9 0

2/1 06

اجماع

29

تخصص حسابداري مؤسسه حسابرسي

7/2 8

تأييد

13/3 6

2/4 45

اجماع

30

صالحيت شريك حسابرسي

4/8 1

تأييد

6/9 9

2/9 03

اجماع

31

تخصص صاحبكار در مذاكره

6/4 6

تأييد

2/1 5

4/8 65

اجماع

32

اندازه مؤسسه حسابرسي

4/8 1

تأييد

7/0 8

2/7 03

اجماع

33

اندازه صاحبكار

-3/4 3

رد

-1/5 1

4/9 72

اجماع

34

هزينه جمع آوري اطالعات

3/7 1

تأييد

1/9 4

3/6 04

اجماع

35

انجام حسابرسي مالياتي

5/6 3

تأييد

2/3 1

4/1 18

اجماع

36

واحد مشاوره و خدمات مؤسسه

4/2 6

تأييد

2/3 6

2/4 11

اجماع

37

روابط بين فردي در مؤسسه

3/1 6

تأييد

3/4 3

2/8 08

اجماع

حاكميت شركتي
38

وجود سهامدار نهادي

4/8 1

تأييد

5/6 7

2/7 99

اجماع

39

اقتدار مدير عامل صاحبكار

2/6 1

تأييد

3/2 0

2/2 74

اجماع

40

كميته حسابرسي صاحبكار

6/4 6

تأييد

7/1 9

2/8 50

اجماع

41

رئيس كميته حسابرسي صاحبكار

5/6 3

تأييد

5/4 9

2/9 15

اجماع

42

تفكيك رئيس هيأت مديره از مدير عامل

2/3 4

تأييد

4/6 6

2/5 18

اجماع

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

ويژگيهاي بين فردي
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

43

اثربخشي حسابرسان داخلي

6/4 6

تأييد

8/9 7

3/7 55

اجماع

44

درصد سهام شناور

2/8 8

تأييد

3/8 0

2/2 28

اجماع

45

درصد اعضاء غير موظف هيأت مديره

2/0 6

تأييد

4/1 3

2/3 96

اجماع

46

وجود كميته پاداش

1/7 9

فاقد تفاوت
معني دار

-

-

-

47

كميته انتصابات هيأت مديره

2/3 4

تأييد

3/0 4

2/8 62

اجماع

48

وجود واحد مديريت ريسك

6/7 3

تأييد

7/2 6

3/0 83

اجماع

49

كنترلهاي داخلي اثربخش

7/0 1

تأييد

2/8 6

2/2 59

اجماع

 - 11تجزيه و تحليل نتايج
همانگونه كه گفته شد ،در اين پژوهش از روش دلفي جهت ارسال پرسش نامه استفاده
گرديده است .دلفي يك روش رسمي براي كسب توافق در ميان شماري از متخصصان با استفاده
از مجموعهاي از پرسش نامههاي تكميل شده اوليه و مطالعه نظرات پاسخ دهندگان پيرامون دسته
بندي برخي عوامل ،اين نظرات ،تلخيص و طبقه بندي شد و عواملي كه برخي پاسخ دهندگان مايل
به تغيير دسته بندي و درج آنها در جزء و دسته ديگر بودند ،اصالح و به همراه نتايج دور اول ،دوباره
براي آنها ارسال گرديد .پس از جمع آوري پرسش نامهها در دور دوم ،نتايج به دست آمده از دور اول
با نتايج به دست آمده از دور دوم مقايسه شدند .براي بررسي نتايج اين پژوهش ،به بررسي اهميت
تعيين شده توسط پاسخ دهندگان در مورد عوامل اقتضائي ميپردازيم .بايد توجه داشت كه ميانگين
امتياز بيش از  4/5ميتواند نشان دهنده با اهميت بودن عامل باشد .اما ميانگين امتياز كمتر از 4/5
نميتواند به عنوان عامل با اهميت در اين پژوهش معرفي شود.
 - 12اجراي دور دوم دلفي
نتايج آزمون دو جملهاي و كلموگروف اسميرنف حاكي از عدم وجود اجماع در بين گروههاي پاسخ
دهنده براي تعداد  3سؤال بوده است .بر اين اساس تالش گرديد كه براي اين سؤاالت مجددا ً دور دوم
دلفي را اجرا كرده و از خبرگان درخواست شد كه با توجه به مجموع نظرات جمع آوري شده در دور
اول دلفي ،پاسخ قبلي خود را تأييد و يا تغيير دهند .تعداد  53نفر از خبرگان به سؤاالت پاسخ داده
و نظرات آنها با آزمونهاي آماري مناسب مورد تحليل و بررسي قرار گرفت .پس از بررسي پاسخها
نتايج مندرج در جدول  3حاصل گرديد.
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جدول  :3خالصه نتايج آزمونها -دور دوم دلفي
14

موافقت -تاييد

موافقت شديد

اجماع

21

موافقت  -تاييد

موافقت شديد

اجماع

46

موافقت -تاييد

موافقت ضعيف

اجماع

 -13يافتههاي تحقيق
يافتههاي تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه خبرگان جامعه حسابداران رسمي دربارة موارد
مشروحة زير اتفاق نظر داشته و اعتقاد دارند كه:
 -1بر اساس نتايج بدست آمده باالترين درصد موافقت خبرگان مربوط به «استانداردهاي
حسابداري و افشاء»« ،تخصص حسابداري مؤسسه حسابرسي و صاحبكار»«،كنترلهاي داخلي
اثربخش» و كمترين درصد موافقت مربوط به «ريسك اقامه دعوا عليه حسابرس»« ،مقررات جامعه
حسابداران رسمي ايران»« ،خدمات غير حسابرسي براي صاحبكار»«،كميته انتصابات هيأت مديره»
و «ضرب االجل گزارشگري» ميباشد.
 -2درصد پاسخ دهندگان موافق و مخالف نسبت به موضوع وجود كميته پاداش تقريباً برابر بوده
و لذا نظر آنها در مجموع فاقد تفاوت معني دار است.
 -3خبرگان اثربخشي اندازه صاحبكار را در مذاكرات حسابرس -صاحبكار مورد تأييد قرار ندادهاند.
  -14رتبه بندي استراتژيهاي مورد اجماع
با توجه به كسب اجماع عمومي در مورد عوامل كليدي مذاكرات حسابرس -صاحبكار شامل ()1
محدوديتها و شرايط بيروني ( )2ويژگيهاي بين فردي ( )3قابليتهاي شخصي و ( )4حاكميت شركتي،
حال اين سؤال مطرح است كه از نظر پاسخ دهندگان كدام عامل كليدي از اولويت باالتري برخوردار
است؟ به عبارت ديگر ،اولويت هر يك از عوامل مورد اجماع خبرگان در چه رتبهاي قرار ميگيرد.
براي اين منظور از آزمون ناپارامتريك فريدمن استفاده شده كه نتايج و اولويت مورد نظر خبرگان،
در قالب نمودار زير خالصه ميگردد-:

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

شماره سؤال

آزمون دو جمله اي

tآزمون

آزمون كلموگروف اسميرنف
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نمودار  3-رتبه بندي عوامل اقتضايي در انتخاب تاكتيكهاي مذاكره

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

جدول  :4جدول آزمون فريدمن براي رتبه بندي ميزان موافقت با عوامل
اهميت عوامل اقتضاي يا بافتي در انتخاب
تاكتيكهاي مذاكره

ميانگين رتبه

ميزان تاثيرگذاري

رتبه

حاكميت شركتي

2/9 3

بيشترين

1

ويژگيهاي بين فردي

2/5 0

2

قابليتهاي طرفين

2/4 9

2

محدوديتهاي شرايط خارجي

2/0 8

3

كمترين

ادامه جدول :4آزمون فريدمن براي رتبه بندي ميزان موافقت با عوامل
آماره آزمون
تعداد

53

مقدار كاي  -دو

11/7

درجه آزادي

3

سطح معناداري

0/0 08
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 - 15نتيجهگيري
در اين مقاله به بررسي اهميت عوامل اقضايي مؤثر در انتخاب استراتژيهاي مذاكره حسابرس-
صاحبكار پرداخته شد .يافتههاي تحقيق نشان داد كه مهمترين عامل تأثيرگذار در فرايند مذاكره،
استانداردهاي حسابداري و افشاء است و عوامل تخصص حسابداري مؤسسه حسابرسي و صاحبكار،
كنترلهاي داخلي اثربخش در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.
همچنين از بين عوامل اقضايي ريسك اقامه دعوا عليه حسابرس ،مقررات جامعه حسابداران
رسمي ايران ،خدمات غير حسابرسي براي صاحبكار ،كميته انتصابات هيأت مديره و ضرب االجل
گزارشگري كمترين اهميت را از لحاظ تأثيرگذاري بر مذاكرات داشتهاند .عامل اندازه صاحبكار
نسبت به مؤسسه حسابرسي تأثيري در فرايند مذاكره ندارد.
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه در مجموع مكانيزمهاي حاكميت شركتي بيشترين ميزان
تأثيرگذاري را بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره داشته است .محدوديتها و شرايط خارجي نيز كمترين
ميزان تاثيرگذاري را بر فرايند مذاكره داشته است.
 - 16محدوديتهاي تحقيق
امكان مشاهده واقعي مذاكرات وجود ندارد و دادهها پس به وقوع پيوستن مذاكرات جمع آوري
شده است كه ممكن است در اين فاصله زماني قضاوتهاي حسابرس تغيير كرده باشد .پاسخها ممكن
است منعكس كننده مذاكره واقعي نباشد.
محدوديت دوم اتكا بر دادههاي اظهار شده حاصل از خود سنجي مشاركت كنندگان در تحقيق
است كه ممكن است در بر گيرنده سوگيري و فقدان بيطرفي باشد .بدين معني كه طرف دوم مذاكره
يعني صاحبكار ثابت فرض شده است در حالي كه نحوه عكس العمل صاحبكار در فرايند مذاكره تأثير
گذار خواهد بود .متأسفانه مذاكرات در محيطهاي غير قابل مشاهده انجام ميشود و دادههاي مربوط
به آن عمومي و در دسترس نميباشد .در نتيجه به دليل خطر ارائه گزارش غير واقعي و ساختگي،
آنچه ما درباره ماهيت اطالعات مبادله شده و عوامل مؤثر بر كيفيت اين اطالعات ميدانيم ،ناچيز
است.
 - 17پيشنهادهاي تحقيق

 - 1-17پيشنهادهاي كاربردي ( رهنمودهاي تحقيق)

حسابرسان بايد در زمينه اصول مذاكره آموزش رسمي ببينند تا مهارت الزم را كسب كرده و از

عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد كه از نظر پاسخ دهندگان حاكميت شركتي بيشترين ميزان
تأثيرگذاري بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره داشته است .ويژگيهاي بين فردي و قابليتهاي طرفين،
دومين ميزان تاثيرگذاري بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره داشته اند و در نهايت محدوديتها و شرايط
خارجي كمترين ميزان تاثيرگذاري را بر انتخاب استراتژيهاي مذاكره داشته است.
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عوامل اقتضايي مؤثر بر مذاكره براي حل و فصل اختالف نظرهاي حسابرس با صاحبكار در ارتباط با نحوه گزارشگري مالي

نتايج ناخواسته و نامطلوب در مذاكرات با صاحبكار جلوگيري شود .حسابرسان بايد از آثار عوامل
اقتضايي آگاه باشند تا بتوانند اثرات غيرعادي را كاهش دهند .براي مثال روابط حسنه قبلي با
صاحبكار نبايد زمينه اعطاي امتياز براي وي را فراهم نمايد.
 - 2-17پيشنهاد براي تحقيقات آتي

 -1در اين تحقيق استراتژي مذاكره صرفاً از ديد حسابرسان بررسي شد ،پيشنهاد ميشود ،نظر
طرف مقابل در مذاكرات ( يعني صاحبكار) نيز بررسي شود و الگوي استراتژي صاحبكار نسبت به
الگوي استراتژي حسابرس در مذاكره براي حل و فصل اختالف نظر در گزارشگري مالي مورد مقايسه
قرار گيرد.
 -2بررسي تاثير مذاكرات بر اصالحات صورتهاي مالي و مقايسه مبلغ حاصل از نتيجه مذاكره با
مبلغ پيشنهادي حسابرس
 -3اين تحقيق مذاكرات حسابرس-صاحبكار راجع به صورتهاي مالي را از ديدگاه حسابرسان
مورد بررسي قرار داد .بسط و گسترش اين مطالعه ميتواند نظر طرف ديگر مذاكره يعني صاحبكار و
مديريت آن را مورد ارزيابي قرار دهد ( شامل اينكه مديران در چه مواردي از استراتژي تحكم و در
چه مواردي استراتژي مصالحه را بر ميگزينند).
-4بررسي تأثير جنسيت بر استراتژيهاي مذاكره حسابرسان
 -5بررسي تأثير قوانين جديد بر مذاكرات حسابرس -صاحبكار
 -6عالوه بر اين ،تحقيقات آتي ميتواند روي اين موضوع كه چه موضوعاتي مورد مذاكره حسابرس-
صاحبكار واقع ميشود متمركز شود.
 -7مذاكرات بين حسابرس و مدير معموالً مداوم و ماهيت چند دورهاي دارد ،پيشنهاد ميشود در
تحقيقات آتي مذاكرات حسابرس -صاحبكار به صورت چند دورهاي بررسي شود.
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