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وضعيــت حسابرســی به گونــه ای اســت 
کــه در عمــده ی مــوارد حسابرســان بایــد 
عمليــات  رســيدگی ها،  انجــام  بــرای 
رســيدگی خــود را در شــرکت مــورد 
ــد  ــام دهن ــب کار( انج ــيدگی )صاح رس
ــه  ــی ک ــق عوامل ــب کاران از طری و صاح
ــن  ــی تعيي ــد توانای ــد مانن ــار دارن در اختي
مــکان حسابرســی، وضــع قوانيــن داخلی 
بــرای شــرکت، ابــزار و تجهيــزات مــورد 
نيــاز بــرای رســيدگی و تعييــن جــّو 
ــی خــود اســتفاده  کاری از قــدرت ميزبان
می کننــد و از ایــن طریــق از راهبردهایــی 
بــر  بتواننــد  تــا  می برنــد  بهــره 
حسابرســان تســلط یابنــد و قــدرت خود 

بــر آن هــا تحميــل کننــد، و یــا در مقابــل 
ارائــه ی مزایایــی بــه حسابرســان، مواردی 
را مطالبــه کننــد. ایــن مقالــه در واقــع بــه 
ــردازد  ــای خــردی می پ تشــریح راهبرده
کــه حسابرســان و صاحــب کاران بــه 
ــت  ــه دس ــدرت را ب ــا ق ــد ت کار می گيرن
گرفتــه و در ميــدان حسابرســی در مقابــل 
طــرف دیگــر از اعمــال نفــوذ بيش تــری 

ــند.  ــوردار باش برخ

مقدمه
قــرار گرفتــن تيــم حسابرســی در محيط 
ــی)صاحب کار(  ــورد حسابرس ــرکت م ش
تــا  حسابرســان  می شــود  باعــث 

راهبردهــای  نظــر  تحــت  حــدودی 
ایــن  گيرنــد.  قــرار  صاحــب کاران 
راهبردهــا کم تــر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. پــاور معتقــد اســت دانــش 
مــا در مــورد عمليــات حسابرســی بســيار 
ــم  ــوز ه ــوص، هن ــت. به خص ــدک اس ان
ــن حسابرســان و  ــه بي ــورد آنچــه ک در م
ــطح خصوصــی و  ــان در س صاحب کارش
پشــت پــرده )در حين رســيدگی هــا( رخ 
ــم  ــز نمــی داني ــا هيــچ چي می دهــد تقریب
)پــاور،1 2003(. ایــن مــورد می توانــد 
بيش تــر  کــه  باشــد  ایــن  از  ناشــی 
فعاليت هــای حسابرســان پشــت درهــای 
ــورت  ــب کار ص ــرکت صاح ــته ی ش بس

 در

راهبردهای ُخرد مورد استفاده ی صاحب کاران 
برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان

محمود الری دشت بیاض / استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
حمید خادم / کارشناس ارشد حسابداری
 امین رستمی / دانشجوی دکترای حسابداری
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از  ناشــی  می توانــد  یــا  و  می گيــرد 
حرفــه  در  رایــج  رازداری  فرهنــگ 
ــدرون،2 2009(. ــند) گين ــی باش حسابرس

مفهوم قدرت
قــدرت، یکــی از عام تریــن مفاهيــم 
ــت و  ــی اس ــانی و اجتماع ــوم انس در عل
ــور  ــودن، حض ــام ب ــن ع ــل ای ــاید دلي ش
هميشــگی اش در روابــط اجتماعــی و 
انســانی باشــد. قــدرت، ذات روابــط 
اجتماعــی اســت و جامعــه بــه واســطه ی 
ــک  ــدرت ی ــود. ق ــی ش ــامان م آن به س
ــت،  ــی3 اس ــد وجه ــده و چن ــل پيچي اص
امــا اگــر بخواهيــم قــدرت را بــه شــکلی 
ســاده و عينــی و حقيقــی تعریــف کنيــم 

ــرد: ــان ک ــورت بي ــن ص ــوان بدی می ت
صــرف نظــر از منابــع، اهــداف، درجــه 
ــال آن ـ  ــای اعم ــا ابزاره مشــروعيت،4 ی
ــن  ــه طــور عــام، اغلــب بدی "قــدرت" ب
ــادر  ــا ق ــا گروه ه ــراد ی ــه اف ــت ک معناس
باشــند بــر دیگــر افــراد یــا گروه هــا 
و  )کروزیــر  دهنــد  انجــام  کنــش 

 .)1980 فریدبــرگ،5 
ــدرت  ــاال، ق ــدگاه ب ــه دی ــه ب ــا توج ب
ــادل  ــده از عدم تع ــود آم ــی به وج به نوع
ــاط حداقــل بيــن دو نفــر اســت.  در ارتب
ایــن ارتبــاط الزامــًا در صورتــی نامتعــادل 
دارای  هــردو   Bو  A کــه  می شــود 
دارایی هــا و منابــع یکســانی باشــند و 
دیگــری  نتواننــد  دو  آن  از  هيچ کــدام 
ــر  ــال اگ ــد. مث ــزی نمای ــه چي را وادار ب
در  بایــد  می خواهــد  چيــزی   B از   A
ــه  ــد. ب ــام ده ــرای B کاری انج ــل ب مقاب
ــی از  ــردو دارای درجات ــب ه ــن ترتي ای
قدرت انــد و هــردو منفعــت می برنــد، 
البتــه ممکــن اســت یــک طــرف از 

 A( ــرد ــود بب ــر س ــر بيش ت ــرف دیگ ط
را حســابرس فــرض کنيــد وB را واحــد 

ــب کار(.  ــرکت صاح ــی ش مال
بــه   B چانه زنــی  قــدرت  هرقــدر 
چيــزی کــه A مــی خواهــد بيشــتر باشــد 
و منابــع در دسترســش نيــز آن قــدر کافــی 
ــن  ــد همي ــازه ده ــه او اج ــه ب ــد ک باش
ــد،  ــز حفــظ کن ــده ني ــرای آین ــار را ب رفت
ــن  ــه A در ای ــبت ب ــدرت B نس آن گاه ق

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــه افزای رابط
 B نســبت بــه A محاســبه ی قــدرت
ناشــی از توانایــی او در مشــاهده ی رفتــار 
B در تقابــل بــا نيازهــای A اســت و 
ــه  ــور ب ــه B مجب ــان دادن این ک ــز نش ني
ــر A از او  ــه اگ ــت ک ــزی اس ــام چي انج
ــی داد.  ــام نم ــت، آن را انج ــی خواس نم
ــی  ــابرس امکانات ــال حس ــوان مث ــه عن ب
ــد  ــب کار( می خواه ــر مالی)صاح از مدی
صاحــب کار  عــادی،  حالــت  در  کــه 
آن امکانــات را بــرای پرســنل مالــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرد و تنه ــن نمی ک تأمي
ــه واحــد  درخواســت حســابرس و توجي
ــه  ــد. در نتيج ــن می کن ــی آن را تأمي مال
آن  ارائــه ی  مقابــل  در  مالــی  واحــد 
ــات از حســابرس درخواســت هایی  امکان
ــدرون،6   ــچ و گين ــد )مال ــه می کن را مطالب

 .)2011

مروری بر پژوهش های پیشین
در  انجام شــده  تحقيقــات  عمــده ی 
قــدرت،   اســتراتژی های  خصــوص 
 ،)2009( گينــدرون  پژوهش هــای 
مالچ،گونيــن  و   )2009( اســکاربيک 
بــرای  کــه  اســت  و ســوليل7)2013( 
گــردآوری داده هــای خــود  از روش 
" مشــاهده ی جمعــی مشــارکتی" کــه 

روشــی مختــص بــه جامعه شناســی و 
ــد.  ــتفاده کرده ان انسان شناســی اســت، اس
شـــيوه های  از  محقــق  ایــن روش  در 
یــا  حضــوری  مشــاهده ی  مصاحبــه، 
دوربيــن(  طریــق  )از  مانيتورینــگ 
اطالعــات مــورد نظــر خــود را به دســت 
تحقيقــات  در  روش  ایــن  مــی آورد. 
ــور  ــاًل مهج ــی کام ــه حسابرس ــوط ب مرب
ــه ر.ک.  ــوان نمون ــه عن ــت. )ب ــده اس مان
منيکــن،8 2008؛ پنتلنــد، 1993؛ پــاور 
و  آرینــز   .)1999 رادکليــف،  1991؛ 
همــکاران )2007( در خصــوص مزایــای 
ــاهده ی  ــه مش ــده ک ــان ش ــن روش بي ای
ــا  ــازد ت ــادر می س ــق را ق ــتقيم محق مس
و  فرضــی  جنبه هــای  مطالعــه ی  بــه 
ــًا مشــاهدات اعضــای ســازمان کــه  صرف
ــرح  ــر مط ــای دیگ ــوالً در گزارش ه معم
ــن  ــای بي ــردازد و تفاوت ه ــوند بپ نمی ش
چيــزی کــه اعضــای ســازمان می گوینــد 
ــد را  ــًا انجــام می دهن ــه واقع ــزی ک و چي

درک کنــد. 
مالــچ ،گونيــن و ســوليل )2013( بــرای 
ــود از  ــش خ ــای پژوه ــردآوری داده ه گ
روش مانيتورینــگ هفــت تيم حسابرســی 
کــه شــامل 44 حســابرس بــود، اســتفاده 
کردنــد. در پژوهــش یادشــده در مجمــوع 
ــر  ــه 50 روز را در ب ــاعت کار ک 455 س
یادداشــت  صفحــه   557 و  می گيــرد 
ــد.  ــه کردن ــان تهي ــت نویس را محقق دس
همچنيــن بــه مــدت دو روز در دوره 
ــازه کار و یــک  ــران ت هــای آمــوزش مدی
جلســه تکنيــکال کــه در مــورد روش های 
حسابرســی  مؤسســات  بــرای  کاری 
کرده انــد.  شــرکت  می شــود  برگــزار 
سيســتم مانيتورینــگ بــه گونــه ای اســت 
ــان  ــط کار حسابرس ــر محي ــالوه ب ــه ع ک
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ــای  ــکان ه ــرکت، م ــی ش ــد مال و واح
ــرد  ــز دربرمی گي ــتوران را ني اداری و رس
تــا بــه نوعــی اشــراف کامــل بــر محيــط 
حسابرســی و مالــی شــرکت وجــود 
ــه  ــوارد ب ــن م ــه ی ای ــد. هم ــته باش داش
محقــق کمــک می کنــد تــا بتوانــد موفــق 
ــم و نشــانه ها،  ــی عالی ــه نظــاره ی تمام ب
ســختی ها، فشــارهای کاری، فرســودگی، 
افســردگی ها و بی رغبتی هــا بــه کار و 

ــود.  ــف ش ــات و عواط احساس
مطالعــه،  انجــام  مــدت  تمــام  در 
لحــاظ  بســياری  مراقبــت  و  دقــت 
ــا  ــار داده ه ــت و اعتب ــا از صح ــده ت ش
ــا  ــود. داده ه ــب ش ــل کس ــان کام اطمين
ــورد  ــت م ــای باکيفي ــک فراینده ــه کم ب
ــذاری  ــون9 ) 2002( کدگ ــتفاده ی پات اس
و به طــور قابل قبولــی تحليــل شــدند. 
ــی  ــس مفهوم ــک ماتری ــال آن، ی ــه دنب ب
بــرای هریــک ازتيم هــای حسابرســی 
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــاده ش ــا آم و مصاحبه ه
ترتيــب، حساســيت داده هــا افزایــش 
ــا  ــود ت ــه ش ــا خالص ــد و خروجی ه یاب
ــد.  ــج بيفزای ــفافيت نتای ــر ش ــت ب درنهای
 )2007( همــــکاران  و  گينـــــدرون 
معتقدنـــد صـــرف نظر از پارامتر مقاومت، 
صاحــب کاران عمدتــًا هيــچ راه و انتخابی 
جــز موافقــت بــرای تأميــن نيازمندی های 
واحــد مالــی )حســابداران( خــود ندارنــد 
و از تــرس آســيب رســيدن بــه ســازمان 
واحــد  این کــه  )به دليــل  متبوع شــان 
ــب ســازمان را در دســت دارد(  ــی قل مال
و قــرار گرفتــن در خطــر حرفــه ای )وارد 
آمــدن آســيب هــای جــدی بــه شــرکت(، 
چــاره ای بــه جــز اطاعــت از حســابداران 
فریدبــرگ  و  کروزیــر  البتــه  ندارنــد. 
بــرای  مــورد  ایــن  معتقدنــد   )1980(

ــن شــيوه نيســت  همــه ی شــرکت ها بدی
ولــی در عمــده ی مــوارد صــدق می کنــد. 
در نتيجــه در جریــان حسابرســی، واحــد 
مالــی شــرکت )حســابداران( از ایــن 
و  می کننــد  اســتفاده  خــود  قــدرت 
ــرکت،  ــت ش ــردن مدیری ــد ک ــا متقاع ب
ــر  ــلطه ب ــدرت و س ــال ق ــعی در اعم س

ــد. ــرکت دارن ــان ش حسابرس
پژوهش هــای  نتایــج  از  ادامــه  در 
از  برخــی  و  کــرده  اســتفاده  بــاال 
اســتفاده ی  مــورد  خــرد  راهبردهــای 
ــی  ــه نمایندگ ــی صاحب کار)ب ــد مال واح
ــدرت و  ــال ق ــرای اعم از صاحــب کار( ب
تســلط بــر حسابرســان تشــریح می شــود.

تعییــن مــكان حسابرســی بــه دســت 
صاحــب کار )قــدرت میزبانــی(

فضــا  کــه  اســت  معتقــد  فوکــو 
همان جایــی اســت کــه قدرت هــا در 
آن بــه قدرت نمایــی مــی پردازنــد. از 
گرفتــه  ژئوپولتيــک  کالن  راهبردهــای 
عمليــات  کوچــک.  تاکتيک هــای  تــا 
صــورت  خــالء  در  نيــز  حسابرســی 
فعاليــت  هــر  هماننــد  و  نمی گيــرد 
نيــز  حسابرســی  انســانی،  دیگــر 
ریشــه در موقعيــت دارد )کورمونــا و 
همــکاران10، 2002( . بــه ایــن علــت 
ــوالً در  ــی معم ــای حسابرس ــه فراینده ک
ــرد،  شــرکت صاحــب کار صــورت می گي
ــط  ــد محي ــی همانن ــط کار حسابرس محي
و  می شــود  صاحــب کار  شــرکت  کار 
ایــن اوليــن بــرگ برنــده ی شــرکت 
صاحــب کار اســت. صاحــب کار بــر ایــن 
ــرل و اشــراف دارد و هميــن  ــر کنت پارامت
ابــزار  ایشــان  بــه  اشــراف مي توانــد 
ــت  ــی و ممانع ــه در کار حسابرس مداخل

ــی  ــات حسابرس ــت عملي ــام درس از انج
بــه  صاحــب کاران  عمدتــًا  دهــد.  را 
ــاص  ــاق کار اختص ــک ات ــان ی حسابرس
ــق  ــچ ح ــان هي ــه حسابرس ــد ک می دهن
انتخابــی بــرای آن ندارنــد و تنهــا ممکــن 
ــات  ــد ترجيح ــان بتوانن ــت حسابرس اس
به ناچــار  امــا  کننــد،  بيــان  را  خــود 
ــان  ــه ایش ــه ب ــی ک ــان اتاق ــه هم ــد ب بای
کننــد.  داده شــده بســنده  اختصــاص 
اگــر موقعيــت اتــاق حسابرســی چنــدان 
مناســب نباشــد، ممکــن اســت منجــر بــه 
ــود.  ــی ش ــد حسابرس ــدن فراین پيچيده ش
در ادامــه راهبردهــای مختلــف مــورد 
اســتفاده ی صاحــب کاران بــرای نامناســب 
ــی و  ــاق( حسابرس ــط کار)ات ــودن محي ب
تأثيــرات آن در عمليــات حسابرســان 

می شــود.  بيــان 
فــرض کنيــد اتــاق کار حسابرســی 
ــه ای انتخــاب شــود کــه فاصلــه ی  به گون
قابل توجهــی از دفتــر کار مدیران شــرکت 
ــع آن  ــه تب ــد. ب ــته باش ــب کار داش صاح
ــای  ــاد، رفت وآمده ــه ی زی ــل فاصل به دلي
حسابرســان بــه دفتــر مدیــران و یــا 
ــد  ــا ح ــان ت ــاق حسابرس ــه ات ــران ب مدی
در  یافــت.  خواهــد  کاهــش  زیــادی 
مطالعــه ی گينــدرون )2009(، اســکاربيک 
)2009( مشــاهده شــد، اتــاق برخــی 
ســه  حداقــل  حسابرســی  تيم هــای 
ــتند  ــه داش ــر فاصل ــر مدی ــا دفت ــه ت طبق
کــه حسابرســان مجبــور بودنــد مدتــی را 
ــن  ــد. همچني ــز منتظــر آسانســور بمانن ني
ــی  ــم حسابرس ــاق تي ــوارد ات ــی م برخ
مســتقر  مجــزا  کامــاًل  ســاختمانی  در 
بــود و حسابرســان مجبــور بودنــد از 
محوطه هــای بــاز بــرای رســيدن بــه 
ــور  ــی( عب ــا بایگان ــی )ی ــاختمان مال س
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کننــد و گاه حتــی مجبــور بودنــد از 
ــدید(  ــاب ش ــا آفت ــرف ی ــاران )ب ــر ب زی
ــرای گــذر از محيــط رو  ــا ب بگذرنــد و ی
بــاز لباس هــای گــرم بپوشــند. در چنيــن 
شــرایطی "هميشــه موقــع ترک کــردن 
ميــز کار بــرای مراجعــه بــه واحــد مالــی 
ــان  ــد وجــود حسابرس ــی تردی ــا بایگان ی
را فــرا می گيــرد و ســعی می کننــد در 
رفت وآمدهــای خــــود صـــرفه جویی 
کننـــد." در نتيجــه تعــداد مراجعــات 

حسابرســان بــه واحــد مالــی 
ــرای پرس وجــو در خصــوص  ب
ــاهده  ــات مش ــا ابهام ــائل ی مس
شــده در جریــان حسابرســی 
ــيارکاهش  ــرد بس ــن راهب ــا ای ب
خواهــد یافــت. شــاید بيــان 
ــی  ــاس تلفن ــق تم ــد از طری کني
ایــن مــورد را برطــرف می کنيــد 
هميشــه  می تــوان  آیــا  ولــی 
منتظــر  تلفــن  خــط  پشــت 
ــران  ــی مدی ــا تمام ــا ب ــد؛ آی مان
ــرد؛  ــره ک ــی مذاک ــوان تلفن می ت
آیــا دفتــر تمامــی مدیــران و یــا 
ــن  ــابرس دارای تلف ــی حس حت
مجــزا اســت و مــواردی از ایــن 

ــت. دس
ــت  ــوان فعالي ــه بت ــرای این ک ب
ــفاف  ــور ش ــب کار را به ط صاح
مــورد بررســی قــرار داد الزم 
بــا  حسابرســان  کــه  اســت 
ــوری  ــل حض ــب کار تعام صاح

توجــه  بــا  باشــند.  داشــته  نزدیــک 
بــه راهبردهــای بيــان شــده در بــاال 
حسابرســان کامــاًل تحــت فشــارند، اگــر 
حســابرس مطمئــن باشــد که هيــچ مانعی 
ــه محــض  ــدارد و ب در ســر راه وجــود ن

بــه ذهنــش خطــور  این کــه ســؤالی 
آن  جســت وجوی  در  می توانــد  کــرد 
روانــه ی واحــد مربوطــه شــود؛ ایــن 
مــورد اعمــال قــدرت حسابرســان در 
مقابــل واحــد مالــی صاحــب کار را نشــان 
ــه حسابرســان  ــی ک ــا زمان ــد. ام ــی ده م
انجــام  ایــن کار را  به آســانی  نتواننــد 
و  عمــل  آزادی  از  درجاتــی  دهنــد، 
فعاليــت خــود را از دســت می دهنــد 
ــن  ــی ممکــن اســت مقــداری از ای و حت

ــز در ایــن حيــن  ابهامــات و ســؤاالت ني
بــه فراموشــی ســپرده شــود یــا ایــن کــه 
از قلــم بيفتــد. ایــن مشــکل معمــوالً 
بــرای صاحــب کار خيلــی مطــرح نيســت، 
ــرای رضایــت از  چــرا کــه حسابرســان ب

ــراد  ــا اف ــد ب ــود مجبورن ــتی کار خ درس
ــند.  ــته باش ــل داش ــادی تعام ــيار زی بس
عــالوه بــر مــوارد راهبردهــای بيــان 
ــد  شــده حالت هــای ســاده ی بســيار مانن
ــه مطــرح می شــود  ــه در ادام ــواردی ک م
ــی  ــاًل زمان ــد، مث ــه ذهــن خطــور می کن ب
ــه حســابرس در ســاختمان شــرکت و  ک
ــه  ــد و ب ــی باش ــد مال ــه واح ــک ب نزدی
ــی و  ــاس واقع ــک احس ــب ی ــن ترتي ای
ــی  ــای عمليات ــط، چرخه ه ــی از محي عين
و جــّو کاری دارد و مســتقيمًا 
ــازمان  ــای س ــخنان اعض ــه س ب
گــوش می دهــد و در برخــی 
ــی  ــای کتب ــوارد از راهنمایی ه م
ــود  ــب کار خ ــفاهی صاح ــا ش ی
اگــر  امــا  می کنــد.  اســتفاده 
از  مجــزا  ســاختمان  یــک  در 
محصــور  اصلــی  ســاختمان 
از  را  توانایــی  ایــن  باشــيد، 
متأســفانه،  می دهيــد.  دســت 
ایــن امــر چنــدان هــم نــادر 
فاصلــه ی  معمــوالً  و  نيســت 
و  حسابرســان  بيــن  مکانــی 

ــت. ــاد اس ــب کاران زی صاح
ــه  ــن زمين ــرد دیگــر در ای راهب
ــاق حسابرســی در  ــرار دادن ات ق
محيــط شــلوغ، پــر ســروصدا و 
پارتيشــن هایی کــه در آن  یــا 
ــادی  ــاب رجــوع زی ــط، ارب محي
فــوق  مــوارد  دارد،  مراجعــه 
ممکــن اســت یــک مشــکل 
مشــکل  ایــن  آورد،  به وجــود  دیگــر 
ــرای  ــواس ب ــز ح ــختی تمرک ــا س همان
انجــام کار حسابرســی و برقــراری ارتباط 
ــت.  ــم اس ــای تي ــر اعض ــا دیگ ــه ب آزادان
در پژوهــش گينــدرون )2009(، یکــی 



3

پول اول بود یا حسابداری؟ - چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله

عوامل موثربر اظهارنظر حرفه ای حسابرسان | دکترنظام الدین رحیمیان| علی هدایتی 

رویکرد گام به گام در گذار از مبنای نقدی، نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل شده ی حسابداری به مبنای 

تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه|  سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|

دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد قربانی 

اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس   

مصطفی دیلمی پور | حمیدرضا کردلویی | فرامرز محمدی 

فاصله ی نظریه و عمل در پژوهش های حسابداری مدیریت

جعفر فیضی|  هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور   

اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392 

اسامی مؤسسات 

فهرست حسابداران رسمی شاغل انفرادی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل 

69

77

86

97

102

111

113

132

135

138

143

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380

75

ــه  ــی ک ــرد  زمان ــان ک ــان بي از حسابرس
اتــاق حسابرســی در ميــان پارتيشــن های 
ــد  ــس می کني ــرار دارد: "ح ــه ای ق شيش
ــل  ــد، و آزادی عم ــت نظری ــه تح هميش
ــد و  ــت می دهي ــود را از دس ــان خ و بي
ــرای  ــما ب ــواس ش ــز ح ــر تمرک ــن ب ای
ــور  ــذارد )همان ط ــر می گ ــيدگی ها اث رس
کــه می دانيــم عمليــات حسابرســی یــک 
ــرار  ــا ق ــت(." ی ــورتی اس ــات مش عملي
گرفتــن اتــاق کار در مکانــی پرســروصدا؛ 

ــی کار  ــای محيط ــن صداه همي
حسابرســان را بــا محدودیــت 
می ســازد.  مواجــه  اختــالل  و 
مثــاًل اگــر محــل ایــن دفتــر 
ــدی  ــوله های تولي ــل س در داخ
ایــن  باشــد  کارخانــه  یــک 
مشــکل صدچنــدان می بــازی 
قــدرت در حسابرســی شــود، 
تمرکــز  بــه  زیــرا حســابرس 
ــروی  ــر ب ــل و تفک ــرای تحلي ب
ــن  ــاز دارد. ممک ــات ني موضوع
ــاق کار کوچــک،  ــک ات اســت ی
اختصــاص  حسابرســان  بــه 
ــت  ــکان حرک ــه ام ــود ک داده ش
آزادانــه و چينــش منظــم وســایل 
و رفت وآمــد آســان بــه اتــاق 
از حســابرس ســلب می شــود 
و غيــره. همــه ی این هــا تنهــا 
راهبردهــای  از  نمونه هایــی 
ــب کاران  ــتفاده ی صاحـ مورداسـ
بــا اســتفاده از مــکان حسابرســی 

ــان  ــر حسابرس ــدرت ب ــال ق ــت اعم جه
ــت. اس

و  امكانــات  تأمیــن  در  قــدرت 
ــب کار ــت صاح ــه دس ــزات ب تجهی

بــه جــز مــکان بــرای حسابرســی، انجام 
ــزات  ــه یک ســری تجهي ــاز ب ــات ني عملي
و ابزارهــا )ماننــد ميــز کار، نوشــت افزار، 
رایانــه، چاپگــر، دســتگاه کپــی، اینترنــت 
تهيــه  صاحــب کاران  کــه  دارد  و...( 
ــرار  ــان ق ــار حسابرس ــد و در اختي می کنن
ــت  ــن اس ــال، ممک ــرای مث ــرد. ب می گي
یــک ميــز بســيار کوچک بــه حسابرســان 
اختصــاص دهنــد کــه فضــای کافــی 
بــرای قــرار دادن تمامــی پرونده هــا و 

ــی را  ــاز حسابرس ــورد ني ــایل کار م وس
ــمتی از  ــه قس ــت. در نتيج ــد داش نخواه
ذهــن شــما هميشــه درگيــر ایــن موضوع 
خواهــد شــد کــه در کارایــی شــما تأثيــر 
ــر  ــد اگ ــرض کني ــا ف ــت. ی ــد داش خواه

اتــاق  در  موجــود  پریزهــای  تعــداد 
ــت  ــور اس ــابرس مجب ــد حس ــدک باش ان
هميشــه در ایــن فکــر باشــد کــه باطــری 
تجهيــزات خــود را شــارژ نگــه دارد. اگــر 
اتصــال بــه اینترنــت نيــز موجــود نباشــد، 
ــورد  ــات م ــد اطالع ــابرس نمی توان حس
نيــاز کار خــود را از ســایت موسســه 
و یــا پایــگاه هــای قوانيــن و ســایت 
کســب  به درســتی  حرفــه ای  مراجــع 
ــود  ــی موج ــط تلفن ــچ خ ــر هي ــد. اگ کن
نباشــد، حســابرس نمی توانــد بــا 
صاحــب کار ارتبــاط برقــرار کنــد 
و به آســانی آن هــا را به اتــاق کار 
خــود فــرا بخوانــد و در نتيجــه، 
ــد داشــت  ــی نخواه حــق انتخاب
بهجــز اینکــه از پشــت ميــز 
ــا  ــال آن ه ــه دنب ــد و ب ــود بلن خ
ــی  ــود و حت ــارج ش ــاق خ از ات
ممکــن اســت بــدون این کــه 
خــود  موردنظــر  مخاطــب 
را مالقــات کنــد دوبــاره بــه 
ــت  ــردد. حقيق ــود بازگ ــز خ مي
ایــن اســت کــه صاحــب کار 
تعهــدی  هيــچ  حسابرســی، 
نــدارد کــه هميشــه ســر پســت، 
یــا حتــی  و  اتــاق خــود  در 
پاســخ گویی  آمــاده ی  ســرکار 
بــه شــما باشــد. در نتيجــه ی 
حتــی  محدودیت هــا،  هميــن 
ــم  ــکالتی ه ــت مش ــن اس ممک
ــود آورد  ــه وج ــد کار ب در فراین
ــوش و  ــازی "م ــه ب ــده شــده ک و گاه دی
ــه" واقعــی در شــرکت رخ می دهــد.  گرب
ــی،  ــت حسابرس ــرکت تح ــان ش صاحب
ــل کار  ــا مح ــاق ی ــردن ات ــرک ک ــا ت ب
خــود، درحالــی کــه مطمئن انــد کــه 



2

و بهاران را باور کن

ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدی فرد

نقش حسابرسی در فرایند مبارزه با فساد | غالمحسین دوانی 

گزارشگری تقلب های مالی: مسیردشوار پیش رو|  دکتر عباس هشی

انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفه ای آنان است| محمدتقی شیرخوانی 

حسابرسی صورت های مالی و پول شویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی

و مجتبی ابراهیمی رومنجان

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی

عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان

مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکت ها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده

راهبری شرکتی، نقش رییس هئیت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی| 

 فرهنگ کاشف بهرامی 

4

6

11

17

21

23

29

43

50

58

76

به هيچ عنــوان  و  مفقوداالثرنــد  تقریبــًا 
ــرد  ــه راهب ــع ب ــوند، در واق ــدا نمی ش پي
و  می شــوند  متوســل  خوبــی  بســيار 
ــه ی  ــن مطالع ــه در همي ــت ک ــب اس جال
اخيــر هــم ایــن مــورد بارهــا دیــده شــده 
اســت )مالچ،گونيــن و همــکاران، 2013(. 
همچنيــن نبــود خــط تلفــن ممکــن 
ــی  ــد به راحت ــود نتواني ــث ش ــت باع اس
ــا ســایر  ــران خــود در مؤسســه ی ــا مدی ب
همــکاران خــود بــرای مشــورت بــر ســر 
ــرد.  ــاس بگي ــاص کاری تم ــوع خ موض
ــی  ــه ی کاف ــداد رایان ــود تع ــن نب همچني

ــوان کاری  ــوده ت ــای فرس ــا رایانه ه و ی
آزادانــه ی  انجــام  بــرای  حسابرســان 
کاهــش  بســيار  را  خــود  عمليــات 
ــر  ــود چاپگ ــبب نب ــه س ــا ب ــد و ی می ده
یــا دســتگاه کپــی در نزدیکــی شــما 

ممکــن اســت مجبــور بــه تــرک اتــاق و 
ــات  ــت آوردن اطالع ــافتی جه ــی مس ط
ــی  ــواهد کاف ــب ش ــرای کس ــاز ب موردني
باشــيد، کــه حتــی ممکــن اســت بخــت 
ــه  ــی ک ــد و اتاق ــراه نباش ــما هم ــا ش ب
ایــن تجهيــزات در آن قــرار دارد بــه هــر 

ــد. ــته باش ــی بس دليل
ــرای  ــی کــه ب ــاال، زمان تمامــی مــوارد ب
اوليــن بــار بــه یــک شــرکت بــرای 
و  می شــوید  وارد  حسابرســی  انجــام 
نســبت بــه آن جــا شــناختی نداریــد صــد 
ــرح  ــه ش ــؤاالتی ب ــود و س ــدان می ش چن

ــد  ــور می کن ــما خط ــن ش ــه ذه ــل ب ذی
ــدم  ــی از ع ــی و حاک ــيار ابتدای ــه بس ک

ــاًل: ــت؛ مث ــی اس ــناخت کاف ش
ــود را از  ــاز خ ــورد ني ــات م 1- اطالع

ــم؟  ــه کن ــم تهي ــا می توان کج

ایــن  می توانــم  دفتــر  کــدام  در   -2
بيابــم؟ را  اطالعــات 

چه گونــه  اطالعــات  کســــب   -3
اســـت؟ امـکـــان پذیر 

حسابرســان در گام اول، از پاســخ ایــن 
بی اطالع انــد.  کامــاًل  خــود  ســؤاالت 
وارد  ای  جزیــره  بــه  آن هــا  درواقــع 
شــده اند کــه هيــچ نقشــه ای هــم از 
ــرای  ــتی ب ــد و بایس ــت ندارن آن در دس
ــا  ــود ب ــد خ ــط کار جدی ــایی محي شناس
مذاکــره  و  مباحثــه  وارد  صاحــب کار 
ــی  ــرای مدت ــب، ب ــن ترتي ــه ای ــوند. ب ش

ــوان دســت آویزی  ــه عن ــاه ب ــد کوت هرچن
بــرای صاحــب کار تبدیــل گردنــد. یکــی 
از حسابرســان در پژوهــش خــود معتقــد 

ــود: ب
کاری،  جدیــد  محل هــای  مــورد  در 
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اوليــن چيــزی کــه ممکــن اســت از 
ــه از کجــا  ــن اســت ک خــود بپرســيد، ای
موردنيــاز خــود  اطالعــات  می توانــم 
ــد  ــه می داني ــد ک ــم؟ هرچن ــه کن را تهي
پاســخ ایــن ســؤال بســيار حياتــی اســت، 
امــا یافتــن آن گاه کار چنــدان آســانی 
ــد از  ــما مجبوری ــود، ش ــد ب ــم نخواه ه
ــد  ــده ی او بخواهي ــا نماین ــب کار ی صاح
ــکاری  ــورد هم ــن م ــما در ای ــا ش ــه ب ک
ــت  ــن اس ــی او ممک ــد. ول ــه کن و مباحث
بــه شــما بگویــد کــه بــه علــت مشــغله ی 
ــت  ــالع درس ــی عدم اط ــا حت کاری و ی

ــت  ــما نيس ــه ش ــخ دادن ب ــه پاس ــادر ب ق
ــه  ــکار وی مراجع ــه هم ــد ب ــما بای و ش
ــن شــخص  ــردن ای ــدا ک ــرای پي ــد. ب کني
ــما را  ــه ش ــت ک ــن اس ــز، ممک ــث ني ثال
ــی  ــا به ســهو اشــتباهی راهنمای به عمــد ی

ــی راه  ــار حت ــن ب ــند و چندی ــرده باش ک
خــود را در شــرکت گــم کنيــد. ســرانجام 
پــس از یافتــن فــرد مــورد نظــر، ممکــن 
اســت بخــت بــا شــما یــار نباشــد! طــرف 
ــده ای  ــد پرون ــما می گوی ــه ش ــل ب مقاب
در  هســتيد  جســت وجویش  در  کــه 
ــت  ــر اس ــت و بهت ــز کارش اس ــار مي کن
خودتــان برویــد و آن را برداریــد، بــرای 
ــا  ــاز ب ــورد ني ــات م ــردن اطالع ــدا ک پي
حجــم زیــادی از پرونده هــا و کاغذهــای 
انبــار شــده مواجــه مــی  شــوید و شــاید 
ایــن مــورد حتــی یــک دام باشــد! خــب 

دوبــاره  فــرد  همــان  بــه  مجبوریــد 
مراجعــه کنيــد و از او بخواهيــد کــه 
ــرای شــما انجــام  ــن کار را خــودش ب ای
دهــد و ناگهــان می بينيــد آقــای کارمنــد، 
ــرده  ــرک ک ــا اســت شــرکت را ت مدت ه

ــوم دارد و آن  ــک مفه ــا ی ــام این ه و تم
ــد  ــودت بای ــما خ ــه "ش ــت ک ــن اس ای
ــد  ــدا کني ــان را پي ــورد نيازت ــات م اطالع
ــما  ــان ش ــا گوش به فرم ــن ج ــه ای و هم
ــد  ــی می خواهي ــر اطالعات ــه ه نيســتند ک

ــد."  ــم نماین ــما تقدی ــه ش ب
قــدرت صاحــب کاران در تعییــن 

جــّو کار حسابرســی
ممکــن اســت صاحــب کاران در فراینــد 
ــای  ــطه ی رفتاره ــه واس ــی و ب حسابرس
خشــونت آميز  حتــی  و  غيراجتماعــی 
مداخلــه کننــد. بــه طــوری کــه آندرســون 

رفتــار  معتقدنــد   )1999( پيرســون  و 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــه ای ک ــر متمدنان غي
ــد،  ــان دهن ــود نش ــت از خ ــه اس بی ادبان
ــم  ــرای تي ــرش آن ب ــاید پذی ــه ش چنان ک
ــد.  ــل باش ــل تحم ــر قاب ــی غي حسابرس
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فــورث )1994( معتقــد اســت، ميــزان 
می توانــد  خشــونت آميز  رفتــار  ایــن 
ــع ممکــن اســت  ــن مواق کــم باشــد در ای
ــما  ــت های ش ــه درخواس ــب کار ب "صاح
ــم  ــت چش ــد"، "پش ــان ده ــی نش بی ميل
ســاعتش  بــه  "دایمــًا  کنــد"،  نــازک 
ــه  ــود را ب ــز کار خ ــا "مي ــد" وی ــگاه کن ن
یک بــاره بــرای صحبــت بــا همــکار خــود 
ــای  ــه معن ــوارد ب ــن م ــه ای ــد" ک ــرک کن ت
بی توجهــی بــه شماســت. در مواقعــی 
نيــز کــه ایــن رفتــار خشــونت آميز بيشــتر 
اســت، ممکــن اســت از جمالتــی اســتفاده 
ــد  ــن را نداری ــوان ای ــر ت ــه "اگ ــود ک ش
ایــن موضــوع را بفهميــد دیگــر نمی دانــم 
ــم،  ــح ده ــما آن را توضي ــه ش ــه ب چهگون
این جــا کــه کالس آمــوزش نيســت" ، 
" بلندتــر صحبــت کــن، ببينــم چــه 
ــاوری،  ــی زودب ــزی می خواهيد؟"،"خيل چي
ــوخی  ــات ش ــه دارم باه ــی ک ــی فهم نم
می کنــم؟" )فــورث، 1994(.  این گونــه 
ســخنان و عالیــم رفتــاری، گاه باعــث 
ــازه کار  ــابرس ت ــک حس ــه ی ــود ک می ش
بــا اشــک و گریــه محــل کار خــود را 
ــی  ــر تمایل ــی دیگ ــا حت ــد و ی ــرک کن ت
بــه حسابرســی نداشــته باشــد. غالبــًا 
ــای  ــوی صاحب کاره ــا از س ــن رفتاره ای
ــی  ــن حسابرس ــراد رده پایي ــه اف ــاال ب رده ب
یــک  کــه  افــرادی  می گيــرد،  انجــام 
پيش زمينــه ی ضعيــف یــا قــدرت کــم 
از خــود دارنــد، اغلــب از قدرتــی کــه در 
درون از آن برخودارنــد غافــل می ماننــد 
مالــچ،  پژوهــش  در   .)1994 )فــورث، 
از  یکــی  همــکاران)2013(  و  گونيــن 
حسابرســان معتقــد بــود: "زمانــی کــه 
شــخصی کــه در حــال تعامــل بــا او 
ــد  ــد، بای ــی ادب باش ــق و ب ــتيد، بدخل هس

هنــگام  در  را  زیــادی  بســيار  ریســک 
مواجهــه بــا او تحمــل کنيــد. اگــر ســؤالی 
ــد از  ــه بای ــرد ک ــور ک ــان خط ــه ذهن ت ب
او بپرســيد، بارهــا از خــود می پرســيد 
ــم  ــًا مه ــؤال واقع ــن س ــخ ای ــا پاس ــه آی ک
اســت کــه بــه خاطــرش خــود را بــه خطــر 
اندازیــد یــا نــه؟ گاهــی ترجيــح می دهيــد 
ــر  ــگ، ب ــدان جن ــه مي ــن ب ــای رفت ــه ج ب

ــد". ــرپوش گذاری ــود س ــؤال خ س
در واقــع صاحــب کاران، صاحب خانــه 
ــن  ــتند و ممک ــان هس ــان حسابرس و ميزب
ــر  ــی بزرگ ت ــی حت ــت های ــت سياس اس
پيــش بگيرنــد. آن هــا  و پيچيده تــر در 
صاحب خانــه  عنــوان  بــه  می تواننــد 
قوانيــن خيلــی  مهمــان خــود،  بــرای 
تعریــف  محدود کننــده  و  دســت وپاگير 
کننــد و حتــی می تواننــد حســابرس را 
ــا خــود کننــد. در  ــه همــکاری ب مجبــور ب
ــًا  ــی واقع ــن اتفاقات ــوارد، چني برخــی از م
ــن  ــال گوني ــوان مث ــه عن ــد. ب رخ می ده
کردنــد  مشــاهده   )2013( همــکاران  و 
ــب کاران  ــی از صاح ــی یک ــر مال ــه مدی ک
حسابرســی، ضمــن خوش آمــد گویــی 
بــه تيــم حسابرســی نظــرات زیــر را بيــان 

ــرد: ک
یــادآوری  بــه  الزم  می کنــم  فکــر   "
ــتيد  ــا هس ــه م ــما در خان ــه ش ــت ک نيس
ــتيد،  ــا هس ــان م ــه مهم ــن ک ــن ای و ضم
ــز  ــر ایــن جــا را ني ــد قوانيــن حاکــم ب بای
رعایــت کنيــد. مــن دوســت نــدارم هيــچ 
کســی را در حالــی کــه در حــال چرخيــدن 
و راه رفتــن در نقــاط مختلــف شــرکت و 
ــت  ــی اس ــی قبل ــدون هماهنگ ــم ب آن ه
ــات  ــه مالق ــما ب ــر ش ــم. اگ ــاهده کن مش
بــا یکــی از حســابداران مــا نيــاز داشــتيد، 
توجــه کنيــد کــه وی هــم وقــت و تمایــل 

ــا شــما را داشــته باشــد،  ــرای مالقــات ب ب
ــوید.  ــم کار او نش ــوان مزاح ــچ عن ــه هي ب
مــن ایــن موضــوع را بــا زبــان خــوش بــه 
شــما می گویــم و عــادت بــه تکــرار کــردن 
جمالتــم نــدارم و در صــورت مشــاهده ی 
ایــن  به ســرعت  آن،  مــواردی خــالف 
ــران شــما در مؤسســه  ــا مدی موضــوع را ب
هماهنــگ خواهــم کــرد". در این گونــه 
مواقــع حسابرســان خــود را کامــاًل بــا ایــن 
ــات  ــه اختالف ــا کار ب ــق داده ت ــن وف قواني
نکشــد. صاحــب کاران بــا ایــن مــوارد جــّو 
ــرل  ــت کنت ــه ای تح ــه گون ــرکت را ب ش
ــان  ــه حسابرس ــد و در نتيج ــرار می دهن ق
اتــاق  در  را  خــود  زیــادی  حــد  تــا 
ــار  ــا گرفت ــد ت ــی می کنن ــی زندان حسابرس
خشــم و غضــب ایــن مدیــر نشــوند. 
در ایــن گونــه محيط هــا جــّو کاری در 
و  می گيــرد  قــرار  صاحــب کار  دســت 
حسابرســان تنهــا به دليــل راحت شــدن 
ــد کار خــود  ــط ســعی می کنن ــن محي از ای
ــکاو  ــاد کنج ــد و زی ــام دهن ــریع انج را س
نباشــند کــه ایــن مــورد در کارایــی و اثــر 
ــی  ــی اثرمخرب ــات حسابرس ــی عملي بخش

ــت. ــد داش خواه
ــردن  ــت ک ــا درس ــرکت ها ب ــی ش برخ
ــار  ــراردادن آن در اختي ــده و ق ــک پرون ی
حســابرس دیگــر لــزوم مراجعــه ی مــداوم 
ــرل و  ــی کنت ــد مال ــه واح ــابرس را ب حس
ــع ضــروری  ــط در مواق ــد فق ــان می کنن بي
ــن  ــاز شــما در ای ــورد ني ــات م ــه اطالع ک
ــا  ــت و ب ــود نيس ــی موج ــک اطالعات بان
هماهنگــی بــه واحــد مالــی مراجعــه کنيــد 
ــی نشــوید. در  ــا مزاحــم کار پرســنل مال ت
ــوارد  ــياری از م ــر بس ــورت، دیگ ــن ص ای
تــرک اتــاق بــه منظــور کســب اطالعــات 
ــن  ــای ای ــه مزای ــی رود. از جمل ــن م از بي



3

پول اول بود یا حسابداری؟ - چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله

عوامل موثربر اظهارنظر حرفه ای حسابرسان | دکترنظام الدین رحیمیان| علی هدایتی 

رویکرد گام به گام در گذار از مبنای نقدی، نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل شده ی حسابداری به مبنای 

تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه|  سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|

دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد قربانی 

اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس   

مصطفی دیلمی پور | حمیدرضا کردلویی | فرامرز محمدی 

فاصله ی نظریه و عمل در پژوهش های حسابداری مدیریت

جعفر فیضی|  هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور   

اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392 

اسامی مؤسسات 

فهرست حسابداران رسمی شاغل انفرادی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل 

69

77

86

97

102

111

113

132

135

138

143

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380

79

روش ایــن اســت کــه حســابرس می توانــد 
ســریع تر کار کنــد، امــا در واقــع بــه 
علــت دور بــودن از چرخه هــای عملياتــی 
شــرکت ارتبــاط خــود را بــا واقعيــت 
ــد  ــاق می افت ــرکت اتف ــه در ش ــوری ک ام
ازدســت می دهــد و یــا ممکــن اســت 
ــوه و  ــا حجــم انب ــه شــده ب اطالعــات ارائ
ــی  ــه موجــب گمراه ــد ک ــه ای باش به گون
ــت  ــده اس ــاهده ش ــود. مش ــابرس ش حس
ــب کار از  ــرکت های صاح ــروزه ش ــه ام ک
ــر  ــدرت ب ــرای اعمــال ق ــن راهبردهــا ب ای
)مالــچ،  اســتفاده می کننــد  حسابرســان 

ــکاران، 2013(. ــن و هم گوني

صاحب کاران کنترل کننده ی زمان
همان طــور کــه کروزیــر و فریدبــرگ 
یــک  بــرای  کرده انــد،  اشــاره   )1980(
ــری،  ــور برت ــه منظ ــدرت و ب ــه ی ق رابط
بُعــد زمــان فاکتــوری کليــدی اســت. 
ــان11  ــو و ت کــورام و همــکاران )2004(، ل
)2011( معتقدنــد کار حسابرســی یــک 
مبــارزه در خــالل زمــان معيــن و محــدود 
اســت، بــه طوری کــه کــه کليــه ی عمليــات 
توليدشــده توســط یــک شــرکت در طــول 
یــک ســال )یــا دوره ی زمانــی مشــخص( 
ــه )و  ــد هفت ــط چن ــول فق ــتی در ط بایس
ــی  ــورد حسابرس ــد روز( م ــی چن ــا حت ی
قــرار گيــرد. حسابرســان مجبورنــد خيلــی 
ــا  ــد خــود را ب ــا بتوانن ــد ت ســریع کار کنن
بــرای  بودجــه ی زمانــی تصویب شــده 
آن هــا هماهنــگ کننــد. در ایــن بيــن 
ميــزان  از  کليــدی  بُعــد  یــک  زمــان 
آزادی و اختيــار بازیگــران ایــن ميــدان 
اســت. یکــی از حسابرســان در پژوهشــی 
ــد  ــن و همــکاران، 2013( معتق )مالچ،گوني

ــا  ــته ی ــًا صاحــب کاران خواس ــود "عمدت ب
ــرل  ــرای کنت ــان ب ــالف زم ناخواســته از ات
ــد."  ــتفاده می کنن ــان اس ــرد حسابرس عملک
برپایــه ی مشــاهدات مالــچ، گونيــن و 
ــرکت های  ــای ش ــکاران )2013( اعض هم
مــورد حسابرســی، بــه ابزارهــای متعــددی 
بــرای کنــد کــردن کار حسابرســان مجهزند 
ــه  ــًا همــه ی راهبردهــای ایشــان ک و تقریب
ــرای  ــاًل ب ــده اند کام ــایی ش ــون شناس تاکن
نيــل بــه ایــن هــدف مؤثــر بوده انــد. البتــه 
هنــوز هــم راهبردهایــی وجــود دارنــد کــه 
ــوز  ــه هن ــن ک ــم ای ــد و ه ــم مؤثرترن ه
راهبردهــا  ایــن  نشــده اند.  شناســایی 
طبقه بنــدی  دســته  دو  بــه  می تــوان  را 
ــی  ــه، ط ــن ک ــرد ای ــتين راهب ــرد. نخس ک
آن صاحــب کار حسابرسی شــونده بــرای 
از  خواسته شــده  اطالعــات  تحویــل 
ســوی حســابرس زمــان زیــادی را صــرف 
ــکاران  ــچ و هم ــه ی مال ــد. در مطالع می کن
ــرد:  ــان ک ــان بي ــی از حسابرس )2013( یک
"در طــول فراینــد حسابرســی، مــا گاهــی 
ــم  ــر بماني ــا منتظ ــم مدت ه ــور بودی مجب
ــا  ــه م ــان را ب ــورد نيازم ــات م ــا اطالع ت
ــد." حداقــل ســه شــکل مختلــف از  بدهن
ــرد: ــاهده ک ــوان مش ــرد را می ت ــن راهب ای
1- آن هــا ممکــن اســت اظهــار کننــد کــه 
ــه علــت  ــد و ب اطالعــي از موضــوع ندارن

ــدارک  ــودن درخواســت شــما، م ــق نب دقي
اشــتباهی را بــرای شــما بياورنــد. 

ــد  ــما را وارد فراین ــت ش ــن اس 2- ممک
ــد  ــال بگوین ــرای مث ــد، ب ــازی کنن کاغذب
کــه بــرای دریافــت هــر پرونــده بــه 
ــران  ــد مدی ــی و تأیي یــک درخواســت کتب

ــد. ــاز داری ــوق ني ماف
ــن  ــت از ای ــن اس ــی ممک ــا حت 3- آن ه
راه وارد شــوند کــه ســطح دسترســی 
ــدرک  ــه ی م ــرای ارائ ــار الزم ب ــا اختي ی
خواســته شــده را بــه شــما ندارنــد و ایــن 
کار را طــوری حرفــه ای انجــام دهنــد کــه 
ــراد  ــا ای ــه آن ه ــد ب ــوان نتواني ــچ عن به هي

ــد.  بگيری
مــورد دوم ایــن اســت کــه بــه ایــن علت 
ــر  ــی ب ــچ تعهــدی مبن کــه صاحــب کار هي
ارائــه اطالعــات مــورد نيــاز در فــرم خاص 
به رغــم  و  نــدارد  را  شــما  پيشــنهادی 
ــان  ــدک، بي توانایــی انجــام آن در زمــان ان
می کنــد ارائــه ی اطالعــات در فرمتــی 
کــه حســابرس می خواهــد بــه وقــت 
ــود  ــث می ش ــه باع ــاز دارد ک ــادی ني زی
وی از کار جــاری خــود ناتــوان شــود؛ کــه 
در صــورت پافشــاری حســابرس هــم در 
عمــده ی مــوارد حــق را مدیران مؤسســه ی 
شــرکت  حســابداران  بــه  حسابرســی 
صاحــب کار می دهنــد. ایــن راهبردهــا 
عمدتــًا باعــث اختــالل در کار حسابرســان 
بــا توجــه بــه محــدود بــودن زمــان انجــام 
حسابرســی و بــه تبــع آن کاهــش کارایــی 

حسابرســی می شــود.
سخن آخر

ایــن مقالــه، بــا هــدف بررســی بازی هــای 
ــه  ــک( ک ــرده )ميکرودینامي ــدرت پشــت پ ق
ــب کار  ــابرس و صاح ــن حس ــط بي در رواب
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ــه  ــف شــده اســت. برپای ــان دارد، تألي جری
جامعه شــناختی،  و  انســانی  داده هــای 
ــه  گــردآوری شــده از تحقيقــات مربــوط ب
 )2009( اســکاربيک   ،)2009( گينــدرون 
 )2013( ســوليل  و  گونيــن  مالــچ،  و 
ــورد  ــه شــرکت هــای م مشــخص شــده ک
ــد حسابرســی  ــدای فراین حسابرســی در ابت
بــه منابــع قــدرت بســيار زیــادی مجهزنــد 
ــل  ــازد در مقاب ــادر می س ــا را ق ــه آن ه ک
حســابرس از آن هــا اســتفاده کننــد تــا 

ــوند و  ــلط ش ــابرس مس ــر حس ــد ب بتوانن
ــرل  عملکــرد وی را تاحــدودی تحــت کنت
قــرار دهنــد و یــا بــرای رفــع ایــن موانــع 
مبنــی  درخواســت هایی  حسابرســان  از 
بــر ســخت گيری کم تــر در رســيدگی ها 
حسابرســی  مؤسســات  کننــد.  مطالبــه 
راهبردهــای  شــناخت  بــا  می تواننــد 
قــدرت در شــرکت های مــورد حسابرســی 
مدیریتــی  مدل هــای  از  اســتفاده  بــا  و 
و اجتماعــی، قــدرت خــود را تــا حــد 

زیــادی افزایــش و عمليــات حسابرســی را 
بــه طــور اثربخش تــری انجــام دهنــد و بــر 
رقبــای خــود برتــری یابنــد )مالــچ،2012(. 
ایــن تحقيــق همچنيــن نشــان می دهــد 
کــه در حــوزه ی تجربــی و نظــری، دانــش 
ــابرس  ــن حس ــه بي ــزی ک ــورد چي ــا درم م
و صاحــب کارش اتفــاق می افتــد بســيار 
کــم اســت. طيــف گســترده ی بــازار کاری 
حسابرســی لــزوم انجــام تحقيقــات در 

ایــن زمينــه را افزایــش می دهــد. 
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