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Abstract
Conflict management plays an important role in the relationship between conflict
and the auditor’s performance. The Objective of this study is the role of conflict
management between perceived conflict and the auditor performance of the fraud
risk assessment. The final statistical sample of this study includes 283 auditors who
works in audit firms. The method of data collection was a survey in questionnaire
and in order to data analysis have been used the structural equation model and Smart
PLS-3 software. The evidence of this study shows that not only do not be rejected
the hypotheses of adjusting conflict management styles in the relationship between
perceived conflict and the auditor’s fraud risk assessment, but also the hypotheses of
the effect of the conflict can be confirmed on the auditor’s performance. The results of
this study indicate that by choosing conflict management styles, auditors can control
the conflict and use at the fraud risk assessment. The relationship between perceived
conflict and the auditor’s performance of the fraud risk assessment can be moderated.
In addition, the risk assessment of fraud is affected by the auditor’s perceived conflict.
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ارزیابی ریسک تقلب
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چکیده
مدیریت تعارض در رابطهی بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد .هدف از مطالعهی حاضر نقش
مدیریت تعارض بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است .نمونهی نهایی آماری این
پژوهش شامل  283نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی است .روش گردآوری دادهها پیمایشی در قالب
پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .شواهد این پژوهش
نشان میدهد که نه تنها فرض تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض حسابرس در رابطهی بین تعارض درک شده
و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمیتوان رد کرد بلکه فرض تأثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تأیید قرار
گرفت .نتایج حاصل از بررسیها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روشهای مدیریت تعارض میتوانند
تعارض فیمابین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بهکار گیرند .افزون براین ،ارزیابی ریسک تقلب توسط
تعارض درک شده حسابرس تأثیر میپذیرد.
واژههایکلیدی :مدیریت تعارض ،تعارض درک شده ،ارزیابی ریسک تقلب
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 -1مقدمه
تعارض رفتاری اجتناب ناپذیر در هر سازمانی است .ماهیت ،تنوع تعامالت ،وظایف و استرسهای شغلی
در سازمانها منجر به انواع تعارض میشود .به اعتقاد دوبرین تعارض به این دلیل بروز میکند که افراد
همیشه در خصوص اهداف ،موضوعات ،عقاید و موارد مشابه توافق ندارند .همچنین تعارض ،پدیدههای
دوبعدی است که میتواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد( .قاسمیانی و همکاران.)1396 ،
از طرفی مدیریت تعارض 1فرآیند تشخیص تعارض در میان افراد وگروهها است که استفادهی
مناسب از آن منجر به رفع و اثربخشی تعارض شده (بارباتو و همکاران )2010 ،و شامل سه راهبرد
یا استراتژی عدم مقابله ،2راهحلگرا 3و کنترل 4است (مورگان ،پانچانادام .)2016 ،استراتژی نیز
به تعبیر چندلر عبارت از تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت ،روش دستیابی و تخصیص
منابع جهت تحقق آنها است (جفره ،بابابیک )1389 ،و همچنین عملکرد و رشد سازمان وابسته
به نحوهی مواجهه با تعارض است( .مورگان ،پانچانادام.)2016 ،
افزون بر این ،منافع ذینفعان مانند جامعه ،دولت ،سهامداران ،تأمین کنندگان و ...در گرو بقا و
برتری سازمانها در دنیای رقابتی است (برزگری و همکاران .)1399 ،البته در این دنیای رقابتی هر
سازمان در راستای فعالیت خود با ریسکهای متفاوتی روبرو است .ریسک به احتمال وقوع رویدادی
اشاره دارد که در دستیابی به اهداف و عملکرد سازمان تأثیر بهسزایی خواهد داشت (کیان ،فقیه،
1397؛ تولمینژاد و همکاران .)1398 ،اصوالً وضعیت ریسک به صورت ایستا نیست و نمیتوان آن را
در یک موقعیت و یا یک پدیده در نظرگرفت (پورسعید ،محمدیپور .)1399 ،رسواییهای مالی ناشی
از تقلب که تهدیدی برای سالمت جامعه در سطوح خرد و کالن بشمار میرود ،حکایت از جنبههای
پراهمیت نقش حرفه حسابداری و حسابرسی دارد (تولمینژاد و همکاران .)1398 ،در دنیای امروز که
وسوسه ارتکاب تقلب در مدیران ،حسابرسان ،کارکنان و افراد مرتبط با سازمانها افزایش یافته است
نه تنها تقلب ،هزینهی کسب و کار را باال برده بلکه زمینهی بیاعتمادی جامعه را نیز فراهم مینماید
(خازن ،میرعباسی .)1396 ،نسبت باالی بدهی به دارایی ممکن است با ریسک باالی شرکت در ارتباط
بوده و ناشی از عدم سالمت مالی شرکت ،سوء مدیریت و تقلب باشد (تلخابی و همکاران.)1396 ،
حسابرسی حرفهای است که عملکرد اصلی آن مبتنی بر قضاوت افراد خبره است (غالمرضایی،
حسنی .)1398 ،با عنایت به نظام اعتباربخشی حسابرس ،جایگاه مؤسسات حسابرسی و استقالل
واقعی حسابرس در سرلوحهی توجه قرار گرفته است (بزرگ اصل و همکاران .)1397 ،جنسن
و مکلینگ ( )1976حسابرسان را به عنوان یکی از مکانیزمهای راهبری بااهمیت مطرح کردند
(علوی ،پارسایی .)1398 ،رسالت حسابرس ،اعتبار بخشیدن به اعتماد سازی جامعه است (دهمرده
و همکاران .)1399 ،همچنین استانداردهای حسابرسی نیز رهنمودهایی برای ایفای مسئولیت
حسابرسان در زمینهی کشف تقلب ارائه کردند و هوشیاری حسابرس را نسبت به بروز تقلب و
ارزیابی نقادانهی شواهد حسابرسی تردید حرفهای الزام کردهاند (حسینی و همکاران.)1399 ،
با توجه به اهمیت نقش حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب ،نحوهی تعامل آنها با سازمانهای متعدد،
بروز تعارض ،روشهای کنترل و حل تعارض و همچنین خأل پژوهشی ،موضوع تعدیلگری سبکهای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

نرگس یزدانیان
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مدیریت تعارض در ارتباط بین تعارض و ارزیابی ریسک تقلب مورد مطالعه قرار گرفته است .هنگامی
که حسابرسان نتوانند تقلب را کشف کنند ،منجر به زیان سرمایهگذاران و مشکالت اقتصادی میشود.
ضرورت نحوهی بهکارگیری سبکهای مدیریت تعارض حسابرسان در رویارویی با تعارض درک شده به
منظور واکاوی عملکرد سازمانها منجر به نوآوری در پژوهشهای مالی رفتاری شده است .به عبارت دیگر
نحوهی ادارهی صحیح و مقابله با ناهماهنگیها با استفاده از شیوههای همکاری ،مصالحه ،اجتناب ،رقابت،
سازش و نهایتاً انتخاب بهترین راهبرد در عملکرد حسابرس به منظور ارزیابی ریسک تقلب رویکرد جدید
این پژوهش به شمار میرود .بهطورکلی هدف این پژوهش شناخت انواع تعارض ،واکنشهای رفتاری
به تعارض و چگونگی بهکارگیری راهبردهای متفاوت حسابرس میباشد که با استفاده از پژوهشهای
مرتبط با روانشناسی و مدیریتی ارتباط تنگاتنگ مسائل مهم میان رشتهای مورد توجه قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1تعارض و سبکهای مدیریت تعارض
بررسی تعارض در سازمان مدت زمانی است که موردتوجه محققان قرارگرفته است .به اعتقاد
بورسالیوگلو ،فالت در سال  1924نخستین فردی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد.
وی معتقد است خود تعارض مشکلساز نیست بلکه ناتوانی افراد در برخورد با این پدیده ،مسألهساز
میشود .به عبارت دیگر ،موارد زیر تعارض را اجتناب ناپذیر میکند -1 :تغییر مستمر -2 ،تنوع در
ترکیب کارکنان -3 ،کارهای تیمی -4 ،ارتباطات چهره به چهرهی کمتر ،و  -5اقتصاد جهانی با
مبادالت بین فرهنگی بیشتر (جفره ،بابابیک .)1389 ،بهعبارت دیگر تعارض به عنوان ناسازگاری و
عدم انطباق در منافع دوگروه تلقی شده که اهداف ،انگیزهها یا اقدامات را تحت تأثیر قرار میدهد
(کوپر و همکاران .)2019 ،رابینز ( )2008دالیل بروز تعارض را در سازمان ناشی از اختالفات
ارتباطی ،ساختاری و وظیفهای میداند .همچنین فرآیند تعارض را در پنج مرحله خالصه کرده است:
مرحلهی اول) مخالفتهای بالقوهای است که مبین شرایط و زمینهی تعارض است .مرحله دوم) بروز
تعارض که میتواند به صورت تعارض ادراک یا احساس شده خود را نشان دهد .مرحلهی سوم) قصد
و نیت است که فرد تصمیم به انجام امور به شیوههای مشخص میگیرد .مرحلهی چهارم) رفتار ،ابراز
مخالفت و واکنشی است که افراد درگیر و مخالف از خود نشان میدهند .مرحلهی پنجم)پیامدهای
تعارض است که میتواند سازنده یا مخرب باشد (رابینز2008 ،؛ فیاضی.)1388 ،
از طرفی اکثر واحدهای کسب و کار با چالش تعارض روبرو هستند و مدیریت اثربخش تعارض نه
تنها میتواند در زمان و هزینههای سازمان صرفهجویی کند بلکه میتواند منجر به تصمیمگیریهای
صحیح و ارتقای شرکت شود (آیاچیت ،ناتاراجان .)2014 ،به عبارت دیگر هر فرد یا گروهی با توجه
به آگاهی از تعارض احساس شده مسئولیت دارد تا شیوهها ،الگوهای رفتاری و استراتژیهای مناسب
را به منظور حل و فصل تعارض (راهبردهای مدیریت تعارض) انتخاب نماید (قاسمیانی و همکاران،
 .)1396تحقیقات متعددی در زمینهی مدیریت تعارض انجام گرفته است .اگرچه طیف گستردهای
از استراتژیهای مدیریت تعارض وجود داشته اما تمایز زیادی بین سه تعارض مشارکتی ،اجتناب
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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و کنترل وجود دارد (ژلفاند و همکاران .)2012 ،عالوه بر مدیریت ،در حوزههای جامعهشناسی،
روانشناسی ،فرهنگ ،اقتصاد ،روابطکار و مذاکره نیز موضوع تعارض را مورد بررسی قرار دادند .به
اعتقاد دسلر ( ،)1986تعارض جنبهای مهم از زندگی کاری است و مدیریت مؤثر تعارض باعث افزایش
انگیزه ،روحیه و رشد فردی و سازمانی میشود .تحقیقات ماچادو ( ،)2001نیز ثابت کرد که مدیران و
کارکنان میتوانند از تعارض برای حل مسئله ،بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند .کولمان
( )2003در تحقیقات خود بیش از  50متغیر مؤثر بر تعارض را شناسایی نمود (فیاضی .)1388 ،برخی
از صاحبنظران اعتقاد دارند که شیوهی همکاری 5و یا مشارکتی بهعنوان مؤثرترین روش درک شده
است که هم درگیری و هم استرس را کاهش میدهد .سبک رقابت ،6مبارزه طلبی و سلطهگری است.
افراد دارای این خصوصیت دیگران را از امتیاز محروم و وضعیت خود را ارتقاء میبخشند .افراد دارای
ویژگی مصالحه ،7امتیازی برای خود و افراد مقابل در نظر میگیرند .سبک اجتناب 8یا کنارهگیری به
ناکارآمدی مربوط میشود و باعث تأخیر در توافق حاصله میشود .سبک توافق 9رویکرد غیرمستقیم
مدیریت تعارض است .این افراد ملزم به کاهش مزایای خود برای حل مناقشات میشوند (باربوتوجر و
همکاران2010 ،؛ آیاچیت و همکاران2014 ،؛ مورگان ،پانچانادام؛  2016و کانان و همکاران.)2016 ،
 -2-2تعارض ،سبکهای مدیریت تعارض ،و ارزیابی ریسک تقلب
بروز تعارض در مرحله تعارض ادراک شده میتواند بعد از ارتباطات ضعیف ،یکنواخت کردن
تکالیف محوله به اعضای گروه خود را نشان دهد .به عبارت دیگر اگر فردی در گروه مانع از پیشرفت
دیگران شود آشکار شدن تعارض بوجود میآید (حیدرپور و همکاران .)1395 ،محققان تعارض را به
11
بخشهای متفاوتی طبقهبندی کردند .رایجترین طبقهبندی عبارتند از :تعارض وظیفهای ،10رابطهای
و فرآیندی .12تعارض وظیفهای از اختالف نظرات در مورد وظایف و اهداف کار بهوجود میآید .در
تعارض رابطهای از ناسازگاریهای بین فردی و اعضای گروه ناشی میشود (برناردالدوسو ،اوشیمی،
 .)2014اختالفهای ارتباطی ،عدم توافقهایی هستند که از سوء برداشتها و اختالل در کانالهای
ارتباطی برمیخیزند .افراد معموالً در مییابند که اکثر تعارضها به علت فقدان ارتباط است (حیدپور
و همکاران .)1395 ،تعارض فرآیندی به اختالف نظر در مورد چگونگی انجام وظیفه و تفویض
مسئولیت افراد اشاره دارد (برناردالدوسو ،اوشیمی .)2014 ،به عبارت دیگر ،تعارض فرآیندی است
که در مقابله یا ممانعت با تصمیم فردی برای رسیدن به اهدافش منجر شده و همراه با فعالیتهای
ناسازگار رخ دهد (یزدان شناس ،مطلبی .)1396 ،از عوامل ساختاری میتوان به تخصصگرایی،
اهداف متفاوت ،سلسله مراتب و ابهام در مسئولیت اشاره کرد (حیدرپور و همکاران .)2016 ،ریزکاال
و همکاران ( )2006بیان میدارند تعارض با وجود ویژگیهای ناپایداری میتواند خواستگاه عقاید
و فرصتهای خالق مطلوب یا نامطلوب باشد .به عبارت دیگر ،پیامدهای تعارض میتواند تعارض
کارآمد 13و تعارض ناکارآمد 14باشد .تعارض کارآمد برخی تعارضات اهداف گروهی و عملیاتی را ارتقاء
میبخشند .تعارض ناکارآمد که مانع عملکرد گروه شده و عملکرد سازمان را متوقف و بهرهوری را
کاهش میدهد (کریتنر،کینیکی2006 ،؛ فیاضی ،مرجان .)1388 ،اثرات منفی تعارض ممکن است
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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سازمان را از دستیابی به اهدافش باز دارد و منجر به کاهش کیفیت عملکرد گردد .شناسایی عوامل
تعارض گام اصلی در فرآیند مدیریت تعارض در نظر گرفته شده است (حیدرپور و همکاران.)1395 ،
رابینز مدیریت تعارض را ادارهی سازمان به بهترین شکل و ایجاد تعادل بین اعضا و سازمان توسط
مدیر میداند .بنابراین مدیران میتوانند از انرژی ناشی از تعارض برای اصالح و رشد سازمان استفاده
نمایند .با توجه به اینکه مدیریت تعارض در برگیرندهی راهبردهای متفاوتی میباشد ،لذا درک نظر افراد
کمک میکند تا راهبردهای مناسب را به منظور حل تعارض انتخاب نمایند ( عباسی و همکاران.)1388 ،
تعارض یکی از رایجترین متغیرهایی است که میتواند بر عملکرد تأثیر بگذارد .انتظار داریم که
سبکهای مدیریت تعارض به عنوان متغیر تعدیلکننده با تعارض و عملکرد ارتباط داشته باشند
(ایوب و همکاران2017 ،؛ چن و همکاران .)2008 ،تعارض وظیفهای از اختالفات مربوط وظایف
و مسئولیت ناشی میشود تعارض وظیفهای در افراد با وجدانکاری باال میتواند منجر به افزایش
عملکرد شود درحالیکه تعارض ارتباطی به تفاوت در ارزشها و اولویتها اشاره میشود که معموالً
ناشی از اختالفات میانفردی است که عملکرد را کاهش میدهد .تعارض وظیفهای زمانی که مشارکت
و همکاری وجود دارد ،بهبود عملکرد را به همراه آورده و یا راهبرد اجتناب را برای حل تعارض
میپذیرد (اسکاتر ،بیمیش .)2011 ،تعارض وظیفهای به منظور کاهش ارزیابی عملکرد با اجتناب
و مصالحه تعامل دارد در حالی که این تعارض با رقابت و همکاری و مشارکت در گروه عملکرد را
افزایش میدهد .گروههای کاری نیز بهمنظور پاسخ به مشکالت وظیفهای بهدنبال راهحل میگردند.
در حالی که برخی از تحقیقات اثرات مستقیم مدیریت تعارض را مورد بررسی قرار دادند ،دیگران
نقش تعدیلگرانه سبکهای مدیریت تعارض را بررسی کردند (ژی و همکاران.)1998 ،
 -3پیشینیهی داخلی و خارجی پژوهش
آناستازیو ( )2020تأثیر رهبری و مدیریت تعارض بر رضایت شغلی کارکنان را در طیف وسیعی
از مشاغل مورد بررسی قرار داده است .پژوهشگر دریافت که مدیریت تعارض و رهبری تأثیر قابل
توجهی بر رضایت شغلی کارکنان دارند و کارکنان با انگیزه و راضی کلید دستیابی به موفقیت
سازمان هستند .چاندولیا و آناستازیو ( )2020اثربخشی رهبری و سبکهای مدیریت تعارض را در
ارتباط مدیریت تعارض مدارس یونان مورد پژوهش قرار داده و نتایج آنها نشان داد که رهبری و
شیوههای مدیریت تعارض میتواند با اثربخشی مدیریت تعارض ارتباط داشته باشد .باژوگل ()2020
استراتژیهای مدیریت تعارض و کارگروهی را در میان پرستاران مورد پژوهش قرار داده است.
پژوهشگر دریافت که بیشتر پرستاران از سبکهای سازش و مشارکت به منظور حل تعارض در
کارهای تیمی استفاده میکنند.کوپر و همکاران ( )2019سبکهای مدیریت تعارض و فرسودگی
شغلی را در شش مؤسسهی نیویورک مورد پژوهش قرار دادند .انتخاب سبک مدیریت تعارض تأثیر
مهمی بر عوامل استرس زا دارد .یافتههای پژوهش نشان داد که سبکهای همکاری ،اجتناب و
رقابت مدیریت تعارض نقش مهمی در استرس و فرسودگی شغلی دارند .ابوطاهر و همکاران ()2018
رابطهی میان سبکهای مدیریت تعارض و عملکرد در سازمانهای بنگالدش را مورد پژوهش قرار
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دادند .آنها اذعان داشتند که تعارضات مربوط به فشارکاری ،مشکالت ارتباطی ،اختالفنظر در
خواستهها ،اهداف و ارزشها میتواند ناشی از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی یا اقتصادی باشند
که در سطوح فردی ،ملی یا بینالمللی بروز مینمایند .بلیسینگ و همکاران ( )2018اثر مدیریت
تعارض بر عملکرد شغلی در بخش مالی کارمندان بانکهای منتخب را مورد پژوهش قرار دادند.
اختالفنظر زیادی در مورد منبع و اثر تعارض در بهرهوری شرکتها و اثربخشی استراتژیهای
مدیریت تعارض وجود دارد .بنابراین توصیه کردند که مدیران باید استراتژیهای متفاوت ،متنوع و
متناسبی برای حل و مدیریت منازعات برگزینند تا پیش از تشدید تحت کنترل درآیند .کانان مزارا
و همکاران ( )2016ارتباط سبکهای رفع تعارض با ویژگیهای شخصیتی را در کارکنان شرکتهای
الکترونیک لبنان مورد بررسی قرار دادند و به تأثیر تعدیلکنندگی آنها در ارتباط بین ویژگیهای
شخصیتی و سبکهای مدیریت تعارض پی بردند .به عبارت دیگر در این پژوهش اثرات تعدیلی
را در ارتباط میان ویژگیهای خاص شخصیت و سبکهای مشارکتی ،اجتناب و مصالحه تأیید
کردند .مورگان و پانچاناتام ( )2016شیوههای مدیریت تعارض بینفردی پنجگانه اجتناب ،مصالحه،
کنترل ،همکاری و توافق بر منابع تعارض را در مجموعههای خدماتی مورد پژوهش قرار دادند .نتایج
وجود رابطه بین منابع تعارض مانند استراتژیهای ادراک شده ،رفتار غیرمدنی ،بیعدالتی سازمانی
و استراتژیهای حل تعارض مانند اجتناب،کنترل ،مصالحه را نشان داد .آوان و سعید ()2015
موقعیتهای تعارض ،علل آن و همچنین راهحل احتمالی بهبود محیط کار در سازمان را مورد
پژوهش قرار داده و یافتهها حاکی از آن است که آموزش هیچ تأثیری در نظر پاسخدهندگان در مورد
تعارض ندارد .اوالدوسواومیسور و آبیدان ( )2014به بررسی علل ،تأثیرات و راهحلهای تعارضات
سازمانیپرداختند .آنها کشف کردندکه تعارضات در سازمانها در نتیجه رقابت برای برتری ،سبک
رهبری،کمبود منابع مشترک و غیره رخ میدهد که اگر درگیری به موقع و بدرستی مدیریت نشود،
میتواند منجر به کاهش بهرهوری شده و چنانچه بدرستی اداره شود ،نتیجه مثبتی ایجاد میکند.
بابایی منقاری و همکاران ( )1398رابطهی بین بازدهیهای رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض
بر خالقیت را مورد پژوهش قرار دادهاند .یافتههای آنها نشان داد که بین مؤلفههای مدیریت تعارض
با خالقیت کارکنان و بین بازدهی رهبری با خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد .همچنین سبکهای
مدیریت تعارض همکاری ،اجتناب ،رضایتمندی ،کوشش مضاعف و اثربخشی خالقیت کارکنان را
پیشبینی میکنند .سید نقوی و همکاران ( )1397رابطهی سبکهای مدیریت تعارض با بهرهوری
نیروی انسانی در بانک سینا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که بین سبکهای
مدیریت تعارض با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین
نتایج حاصل از فرضیههای فرعی نشان میدهد که بین سبک همکاری ،مصالحه و گذشت رابطهی
مثبت معناداری با بهرهوری نیروی انسانی وجود دارد ولی بین سبکهای اجتناب و رقابت با بهرهوری
ی معناداری وجود ندارد .قائدامینی و همکاران ( )1396رابطهی سبکهای
نیروی انسانی رابط ه 
مدیریت تعارض شغلی با تعهد و عدالت سازمانی بانوان شاغل در شهرکرد را مورد پژوهش قرار دادند.
نتایج نشان داد که بین سبکهای مدیریت تعارض شغلی با تعهد سازمانی و عدالت سازمانی رابطهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

نرگس یزدانیان

و همکاران | مدیریت تعارض حسابرس در رابطهی بین تعارض درک شده و | 83 | ...

معنادار وجود دارد .عباس زاده و همکاران ( )1396پژوهشی با هدف بررسی نقش سبکهای مدیریت
تعارض در پیشبینی روحیه معلمان را انجام دادهاند .نتایج نشان داد مؤلفه عقالنیت مربوط به متغیر
روحیه با مؤلفههای مصالحه ،سازش و همکاری سبکهای مدیریت تعارض رابطهی مثبت و معنادار و
با مؤلفه رقابت رابطهی منفی و معناداری دارد .همچنین مؤلفههای همانندی و تعلق مربوط به روحیه
با مؤلفههای مصالحه ،سازش و همکاری رابطهی مثبت و معناداری دارد .مؤلفهی اجتناب با هیچکدام
از مؤلفههای روحیهی معلمان رابطهای نداشت .حیرانی و همکاران ( )1396تأثير ويژگيهاي اجتماعي
بر قضاوت حسابرسان در حل تعارض بين مديريت و حسابرس را مورد بررسی قرار دادهاند .یافتهها
حاکی از تأثیر قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت است و نيز اعتماد بيش از حد
تأثيري معنادار بر آن دارد و قضاوت حرفهاي نقش تعديلكننده در تأثيرگذاري اعتماد بيش از حد و
شخصيت ماكياوليسم بر تعارض بين حسابرس و مديريت ايفا ميكند .یزدان شناس و مطلبی ()1396
نقش تيپهاي شخصيت افراد در رفتار آنها را در رابطه با مديريت تعارض ميان فردي در محيط كار
مورد بررسی قرار دادهاند .جامعهی آماري پژوهش كاركنان شركت فومن شيمي تهران بوده است .نتايج
پژوهش رابطهی ميان تيپهاي شخصيت كاركنان كه بر اساس مدل رنگهاي واقعي تعيين شدهاند
را با دو بعد هميارانه (رابطه محور) و قاطع (وظيفه محور) مديريت تعارض نشان ميدهد .بر اساس
يافتههاي پژوهش تأكيد بر جایگاه افراد در پستهايي كه بر اساس ويژگيهاي شخصيتي آنها انتخاب
شده است ،عالوه بر بهبود عملكرد فردي ،دركاهش پيامدهاي منفي تعارض نیز مؤثر خواهد بود.
 -4فرضیههای پژوهش
فرضیهی اول :تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب تأثیرگذار است.
فرضیهی دوم :سبکهای مدیریت تعارض رابطهی بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس
از ارزیابی ریسک تقلب را تعدیل میکند.
 -5روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار میرود .چراکه هدف آن توسعهی دانش و
آگاهی در زمینهی فرهنگ ،رفتار اخالقی و مدیریت در حرفه حسابرسی است .همچنین از نظر
روش در زمرهی پژوهشهای توصیفی -پیمایشی میباشد .چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش از
راه استقرایی ،و جمعآوری دادهها و نتیجهی نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیهها ،از طریق
پرسشنامه انجام شده است .به منظور بررسی روایی و پایایی سؤاالت از آزمون تحلیل عاملی از
مدل معادالت ساختاری و نرمافزار ( Smart Plsنسخهی )3بهرهبرداری شده است.
 -5-1جامعهی آماری و نمونهی پژوهش
پرسشنامهی مورد استفاده برای تحلیلهای سلسهمراتبی و تصمیمگیری چندمعیاره به پرسشنامهی
خبره موسوم است .پس از تنظیم پرسشنامه که شامل  69سؤال بوده میان  415نفر از حسابرسان
ارشد ،سرپرستان و سرپرستان ارشد ،مدیران حسابرسی و شرکای مؤسسات حسابرسی در سال 1398
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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توزیع شد که از  301پرسشنامه برگشتی در نهایت  283پرسشنامه قابل استفاده شده و جمعيت هدف
اين پژوهش را تشكيل دادند.
 -5-2متغیرهای پژوهش
 -5-2-1متغیر وابسته
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب :برای اندازهگیری عملکرد حسابرس در ارزیابی ریسک تقلب
از پرسشنامهی الیزابت و رابرت ( )2005استفاده شده که شامل دو سؤال برمبنای طیف لیکرت امتیازدهی
شده است .سؤال اول که مربوط به ارزیابی صداقت کارمند است ،انتخاب عدد کوچکتر نشاندهندهی
خطای کمتر حسابرس و انتخاب عدد بزرگتر نشاندهندهی خطای بیشتر حسابرس در ارزیابی ریسک
تقلب است .در سؤال دوم ،ارزیابی حسابرس از سطح ریسک تقلب ،مورد پرسش قرار گرفته است .هرچه
عدد انتخاب شده بیشتر و نزدیک به عدد  5باشد ،نشاندهندهی ریسک باالی تقلب و هرچه عدد انتخاب
شده کمتر و نزدیک به عدد 1باشد نشاندهندهی ریسک پایین تقلب است (الیزابت و رابرت.)2005 ،
 -5-2-2متغیر مستقل
تعارض درک شده :از طریق ابعاد “رابطهای”“ ،وظیفهای” و “فرآیندی” در نظر گرفته میشوند .لذا
تعارض با استفاده از  12سؤال پرسشنامهی جین ( ،)1995که هر کدام با  4سؤال مربوطه اندازهگیری
میشوند .مبنای پاسخ به هر سؤال ،که براساس انتخاب پاسخ دهنده ،برمبنای طیف لیکرت امتیازدهی
شده است (لوهمن و همکاران .)2011،بولن ( )1989و لوهلین ( )1992نیز روایی و پایایی پرسشنامه
را تأیید کردهاند.
 -5-2-3متغیر تعدیلی
سبکهای مدیریت تعارض :با مؤلفهی «عدم مقابله» شامل شیوههای اجتناب و سازش ،مؤلفهی
«راهحلگرایی» شامل شیوههای همکاری و مصالحه ،و مؤلفهی «کنترل» شیوهی رقابتی قابل ارزیابی
میباشند .برای اندازهگیری سبکهای مدیریت تعارض از پرسشنامه استاندارد پنج گزینهای سبکهای
مدیریت تعارض رابینز ( )1994استفاده شد .پرسشنامهی شامل  29عبارت است که از طریق  7سؤال
مربوط به مؤلفهی کنترل10 ،سؤال مؤلفهی راهحلگرایی و  12سؤال مؤلفهی عدم مقابله ،مدیریت تعارض
سنجیده میشود .رحیم ( )2005ضریب پایایی باالتر از  0/72را برای پرسشنامه گزارش کرده است .ضمن
این که روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی سنجیده شده و تمامی ضرایب بیشتر از  0/5گزارش
شده است .این پرسشنامه در بسیاری از پژوهشها استفاده شده است .هاپکینز و یانکر ( ،)2015چاکراباراتی،
براون و گیلبرت ( )2002نیز روایی و پایایی پرسشنامه رابینز را تأیید کردهاند .معموالً دامنهی ضریب اعتماد
آلفای کرونباخ از صفر ( )0به معنای عدم پایداری ،تا مثبت یک ( )+1به معنای پایایی کامل قرار میگیرد و
هرچه مقدار حاصل به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.
 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمارتوصیفی
در بخش نخست ،دادهها از پرسشنامههایی که در سازمان ،انجمن ،مؤسسات و شرکتهای
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حسابرسی توزیع گردیده ،جمعآوری و تلخیص شده و با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي،
تشریح و سپس با استفاده از نرمافزار ( Smart Plsنسخهی  ،)3به منظور ايجاد مدل اندازهگيري
و مدل ساختاری برازنده و قابل قبول ،شاخصهای برازش بررسی و روابط علی بین فرضیههای
پژوهش از طریق معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .به طور کلی آمار توصیفی مربوط به
ویژگیهای جمعیتشناسی متخصصان و مدیران حسابرس پاسخدهنده از نظر رتبه شغلی 130
نفر با  %46حسابرس ارشد ،افراد با سابقهیکاری بین  5تا  10سال با ،%24از نظر سطح تحصیالت
کارشناسی ارشد  129نفر با  ،%46از نظر سن افراد بین  30تا  40سال با  %43و از نظر جنسیت
تعداد  182نفر مرد با  %64بیشترین میزان مشارکت را در میان سایر گروههای مقایسهای خود
داشتهاند.
 -6-2آمار استنباطی
در تجزيه و تحليل استنباطي ،پيش از آزمون فرضيهها درگام اول برازش مدلهای اندازهگیری
و سپس برازش مدلهای ساختاری و فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و در انتها برازش
کلی مدل آزمون شده است .در بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مدلهای اندازهگیری از سه
مورد زیر استفاده میشود :پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا.
 -6-2-1پایایی شاخص
به منظور آزمون پایایی شاخص ،سه معیار )1بارعاملی )2 ،آلفای کرونباخ و  )3پایایی ترکیبی
آزمون میگردد .در خصوص بعد فرآیندی و رابطهای متغیر تعارض درک شده بار عاملی مربوط به
سؤال ،1که سنجهی ضعیفتری نسبت به بقیهی سؤاالت برای این متغیرها بود ،حذف و مجددا ً
تحلیل عاملی انجام شد .همچنین به منظور بهبود پایایی و روایی متغیرهای پژوهش ،در خصوص
بعد کنترل متغیر مدیریت تعارض ،بارعاملی مربوط به سؤال  ،5بعد عدم مقابلهی متغیر مدیریت
تعارض ،بار عاملی مربوط به سؤاالت  ،12،11،9،3و بعد راهحلگرایی متغیر مدیریت تعارض ،بار
عاملی مربوط به سؤاالت  ،6،3کمتر از  0/4بوده که حذف و مجددا ً تحلیل عاملی انجام شد.
جدول ( )1نتایج تحلیل عاملی کلیه متغیرهای پژوهش
نام بعد

گویه/بعد

بار عاملی

خطای استاندارد

تعارض درک شده

رابطهای

0/745

0/445

فرآیندی
وظیفهای

0/683
0/833

عدم مقابله

0/875

راهحلگرایی

0/891

سبکهای مدیریت تعارض

کنترل

عملکرد حسابرس از
ارزیابی ریسک تقلب

PRF1
PRF2

0/783
0/993
0/993

0/534
0/306
0/234
0/387
0/206
0/014
0/014

در جدول  1نتایج نهایی بعد از آزمون مجدد تحلیل عاملی را نشان میدهد که بار عاملی مربوط
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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به سؤاالت باقیمانده همهی متغیرهای پژوهش و همچنین ابعاد متغیر تعارض درک شده بیشتر از
 0/4است.
همچنین نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که پایایی
ترکیبی وآلفای کرونباخ همهی متغیرهای پژوهش باالتر از  0/7میباشند .بنابراین میتوان ادعا
نمود که با سطح اطمینان باالیی متغیرهای پژوهش از شرایط پایایی مناسبی برخوردار هستند.
 -6-2-2روایی همگرا
معیار آزمون روایی همگرا  AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان
میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .به اعتقاد بارک الی و
همکاران ( ،)1995فورنل و الرکر ( )1981مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابل قبول را
نشان میدهد .نتایج مربوط به روایی همگرا کلیهی متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که AVE
مربوط به همه متغیرهای پژوهش باالتر از  0/5به آن است که بیانگر روایی همگرا متغیرهای
پژوهش میباشد.
 -6-2-3روایی واگرا
به اعتقاد فورنل و الرکر ( )1981روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که جذر میزان
 AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .نتایج
روایی واگرا کلیه متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که در قطر اصلی جذر مقادیر  AVEمربوط
به هر متغیر حاکی از آن است که در زیر قطر اصلی نیز همبستگی بین هر جفت متغیر پژوهش
از جذر  AVEهر کدام کمتر است که بیانگر روایی همگرا میباشد.
 -6-3برازش مدلهای ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش
در تجزيه و تحليل استنباطي ،به منظور بررسی برازش مدلهای ساختاری از پنج مورد  )1اعداد
معناداری )2 ،اعداد  )3 ، R2معیار اندازه تأثیر ( )4 ،)f2معیار  Q2و  )5معیار شاخص افزونگی استفاده
میشود.
نتایج مربوط به ضرایب مسیر و اعداد معناداری مدل مفهومی پژوهش به ترتیب در نمودارهای
 1و  2نشان داده شده است .ضرایب مسیر میزان تأثیر متغیرهای پژوهش بر یکدیگر را نشان
داده و آماره tمربوط به هر مسیر ،معناداری تأثیر مربوط را نشان میدهد به طوری که اگر
مقدار این اعداد ( )tاز  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها و در نتیجه تأیید
فرضیهها پژوهش در سطح اطمینان  %95است .تعارض درک شده تأثیر مثبت  14درصدی بر
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد ،و در یک جهت تغییر میکنند .این تأثیر کوچک
( )f 2=0/031از نظر آماری معنادار میباشد .سبکهای مدیریت تعارض تأثیر مثبت  22درصدی
بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد .این تأثیر از
نظر آماری معنادار میباشد چراکه آمارهی  tمربوط به نقش تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض
بر رابطهی بین تعارض درک شده و ارزیابی ریسک تقلب برابر با ( )t=3/638و بزرگتر از 1/96
میباشد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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AVO8
INT1
INT2
INT5
INT7
INT8

AVO6

AVO7

AVO2

AVO5

AVO1

20/553 21/630 28/824 19/802 16/956 93/093
15/552

CLR1
18/181
19/766

22/510

31/812

عدم مقابله

17/623
14/036

راهحلگرایی

32/935

62/727

INT9

کنترل

55/134

38/624

40/556
19/600
38/278

26/025

سبکهای مدیریت تعارض
تعدیلگری سبکهای
مدیریت تعارض

14/210
فرآیندی

3/638

5/983

35/954
59/334

CLR2
CLR3
CLR4
CLR6
CLR7

RSP2
RSP3
RSP4

13/226
PRF1

204/389

PR2

217/544

عملکرد
حسابرس
از ارزیابی
ریسک
تقلب

3/221

تعارض 29/503
درک
شده

وظیفهای

33/718

TSk1

37/618

TSk2

91/109
20/902

15/621

رابطهای

38/863
35/190
15/384

TSk3
TSk4

PRS2
PRS3
PRS4

نمودار ( )1ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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AVO8
INT1
INT2

AVO7
0/824

AVO6

0/697

AVO5

AVO2

0/740 0/801 0/786

AVO1

0/726

0/663

0/713

INT7

0/660

INT8

0/832

INT9

0/700
0/703

0/768
INT5

CLR1

راهحلگرایی
0/793

0/807

0/766

0/788

عدم مقابله
0/614

0/875

کنترل

0/891

سبکهای مدیریت تعارض

0/474

0/217

0/810
0/704

CLR6

0/762

تعدیلگری سبکهای
مدیریت تعارض
0/315

فرآیندی

0/848
0/905

0/689
PRF1

0/993

PR2

0/993

0/560

عملکرد حسابرس
از ارزیابی ریسک تقلب

0/140

[]+
0/150
تعارض
درک
شده

0.830

CLR3
CLR4

0/818

0/783

CLR2

CLR7

RSP2
RSP3
RSP4

0/897

TSk1

0/689

0/909

TSk2

وظیفهای

0/944
0/779

0/744

0/554
رابطهای

0/884
0/861
0/741

TSk3
TSk4

PRS2
PRS3
PRS4

نمودار ( )2اعداد معناداری مدل مفهومی پژوهش
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )2نتایج معیار اندازه تأثیر ( )f 2مدل مفهومی پژوهش
R 2y
R 2Y
()X excluded( )X included

مسیر
تعارض درک شده
ارزیابی ریسک تقلب

عملکرد حسابرس از

تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض
تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی
ریسک تقلب

f2

اندازه تأثیر

0/560

0/546

0/031

کوچک

0/560

0/484

0/172

بزرگ

در جدول  2نتایج حاصل از اندازهی تأثیر مدل مفهومی پژوهش ،بر اساس نتایج ضرایب مسیر
و معناداری در نمودارهای  1و  2را نشان میدهد .معیار اندازهی تأثیر ( ، )f 2شدت رابطهی میان
سازههای مدل با مقادیر  0/35 ، 0/15 ،0/02به ترتیب نشان از اندازهی تأثیر کوچک ،متوسط
و بزرگ یک سازه بر سازهی دیگر است .نتایج سایر شاخصهای برازش ساختاری مدل مفهومی
پژوهش حاکی از آن است که قدرت پیشبینی همهی سازههای مدل به جز تعارض باالی 0/30
و در حد بزرگ بوده است و به طورکلی سازههای درونزای مدل در مجموع از قدرت پیشبینی
مناسبی برخوردار است.
شاخص افزونگی از حاصلضرب مقادیر اشتراکی (شاخص اشتراک) سازهها در مقادیر  R2آنها
به دست میآید و نشانگر مقدار تغییر پذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از یک یا چند
سازهی برونزا تأثیر میپذیرد .در نهایت شاخص افزونگی یعنی شاخص معیار سنجش کیفیت مدل
ساختاری همهی سازههای مدل به جز تعارض درک شده باالی  0/35و در حد بزرگ بوده و میانگین
شاخص افزونگی برابر با  0/399میباشد که برازش مناسب مدل ساختاری را بار دیگر تأیید میسازد.
 -6-4برازش کلی مدل مفهومی پژوهش
به منظور برازش کلی مدلهای معادالت ساختاری از معیار نیکویی برازش استفاده شده و از جذر
حاصلضرب میانگین مقادیر اشتراکی هرسازه (شاخص اشتراک) در میانگین مقادیر R squares
سازههای درون زای مدل ( )R2بهدست میآید .وتزلس و همکاران ( )2009سه مقدار ،0/25 ،0/01
 0/36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی نمودهاند .نتایج برازش کلی در جدول  3حاکی
از آن است که مدل مفهومی پژوهش از برازش قوی برخوردار بوده و میتوان به نتایج آن اتکا نمود.
جدول ( )3نتایج برازشکلی مدل مفهومی پژوهش

میانگین مقادیر اشتراکی سازهها

میانگین مقادیر  R2سازهها

0/587

0/335

GOF
0/638

 -6-5نتایج آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش کلی مدل مفهومی
پژوهش و همچنین نمودارهای  1و  2نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که
نتایج آن به شرح زیر در جدول  4ارائه شده است:
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )4نتایج آزمون فرضیههای مدل مفهومی پژوهش
فرضیه
تأثیر تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از
ارزیابی ریسک تقلب

تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض در
رابطهی بین تعارض درک شده و عملکرد
حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب

ضریب
مسیر

آماره T

انحراف
معیار

P Values

نتیجه آزمون

0/140

3/221

0/044

0/001

پذیرش
فرضیه اول

0/217

3/638

0/060

3/638

پذیرش
فرضیه دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای مدل مفهومی پژوهش در جدول فوق نشاندهندهی آن است
که تعارض درک شده تأثیر مثبت  14درصدی بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد،
به عبارتی با هر واحد تغییر در متغیر تعارض درک شده ،متغیر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک
تقلب  0/14واحد و هم جهت آن تغییر میکند .این تأثیر کوچک ( )f 2=0/031از نظر آماری
معنادار میباشد چراکه آمارهی  tمربوط به این تأثیر برابر با  3/221و بزرگتر از  1/96میباشد.
بنابراین فرضیهی اول یعنی تأثیر تعارض بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب را نمیتوان
رد کرد.
سبکهای مدیریت تعارض تأثیر مثبت  22درصدی بر رابطهی بین تعارض درک شده بر
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد .این تأثیر از نظر آماری معنادار میباشد چراکه
آمارهی  tمربوط به نقش تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض بر رابطه بین تعارض درک شده
و ارزیابی ریسک تقلب برابر با ( )t=3/638و بزرگتر از  1/96میباشد .بنابراین فرضیهی دوم یعنی
تأثیر سبکهای مدیریت تعارض بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی
ریسک تقلب را نمیتوان رد کرد.
 -7نتیجهگیری
ارزیابی ریسک تقلب شامل فرآیندی پویا ،تکراری و شناسایی ریسکهای دستیابی به اهداف
محسوب میشود .این فرآیند یکی از مهمترین امور حسابرسان به شمار میرود .آئین رفتار
حرفهای حسابرسان را به درستکاری و رعایت امانتداری در تمام زمینههای حرفهای سوق
میدهد (خازن ،میرعباسی )1396 ،از طرفی در سالهای اخیر با تشکیل جامعهی حسابداران
رسمی ایران بسیاری از شرکتها حسابرس خود را تغییر دادند و تعدد مؤسسات حسابرسی
باعث گردیده که بسیاری از مؤسسات براساس تقاضای صاحبکارگزارش خود را تنظیم کنند .لذا
مواجهه با تعارض برای حسابرسان غیرقابل اجتناب بوده که مستلزم راهکارهایی برای حل تعارض،
و ارزیابی ریسک تقلب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی میباشد (حیرانی و همکاران .)1395 ،با
توجه به تأثیر مثبت تعارض درک شده بر ارزیابی ریسک تقلب و معنادار بودن آمارهی  tفرضیهی
اول یعنی تأثیر تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب مورد تأیید قرار
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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میگیرد .بهعبارت دیگر عملکرد حسابرس از تعارض تأثیر میپذیرد و بهطورکلی عملکرد در
سازمان و تعارض هم جهت تغییر میکنند .نتیجهی بهدست آمده با پژوهش ایوب و همکاران
(( ،)2017اسکاتر و بیمیش ،)2011 ،اوالدوسواومیسور و آبیدان ( )2014و چن و همکاران
( )2008همراستا است .به طوری که تعارض را یکی از رایجترین متغیرهایی یافتند که بر عملکرد
تأثیر میگذارد .در مورد انواع تعارض مطابق با یافته ایوب و همکاران( )2017و اوالدوسواومیسور
و آبیدان ( )2014تعارض وظیفهای از اختالفات در وظایف و مسئولیتها نشأت گرفته ،میتواند
عملکرد را افزایش دهد .تعارض رابطهای ناشی از تنش و ترس از رویارویی با افراد است و ممکن
است عملکرد کارکنان را کاهش دهد .تعارضات فرآیندی ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام
تکالیف و مسئولیت دارد که عدم رعایت مسائل اخالقی دارد و منجر به کاهش عملکرد کارکنان
در گروههای کاری و عملکرد ضعیف تیمهای کاری میشود .بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران
و حسابرسان باید نوع تعارض را شناسایی کنند .زیرا عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین
با توجه به تأثیر مثبت سبکهای مدیریت تعارض در رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد
حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب و معنادار بودن آمارهی  tفرضیهی دوم یعنی تأثیر سبکهای
مدیریت تعارض بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب
مورد پذیرش قرار میگیرد .نتیجهی بهدست آمده با پژوهش آناستازیو ( ،)2020باژوگل (،)2020
بلیسینگ و همکاران ( ،)2018ایوب و همکاران ( ،)2017ژلفاند و همکاران ( ،)2012اسکاتر و
بیمیش ( ،)2011بابایی منقاری و همکاران ( ،)1398نقوی و همکاران ( )1397و قائدامینی و
همکاران ( )1396همراستا است .در حالی که برخی از تحقیقات اثرات مستقیم مدیریت تعارض
را مورد بررسی قرار دادند ،دیگران نقش تعدیلگرانه سبکهای مدیریت تعارض را بررسی کردند
(ژی و همکاران .)1998،همانطور که نتایج پژوهش تأثیرپذیری عملکرد از تعارض و مدیریت آن
را نشان میدهد ،حسابرسان به عنوان متولیان امور ممیزی و ارزیابی باید از تمامی ابزار ،مهارت،
دانش حرفهای و شیوههای مدیریتی به منظور بهرهوری در کیفیت ،سرعت و دقت ارزیابی عملکرد
بهرهمند شوند .پیشنهاد میگردد حسابرسان با شناخت نوع تعارض ،انتخاب مناسب سبکهای
مدیریت تعارض ،نظارت حرفهای ،مذاکرات سازنده ،تمرکز بر منافع مشترک ،مباحثات منطقی و
احترام متقابل ،تعارضات را مدیریت کرده و موجب ارتقای افراد ،تیمها و سازمان شوند.
منابع
بابائی ،منقاری؛ محمدمهدی ،پورحسین؛ رضا ،قنبری؛ شهربانو .)1398( .رابطه بین بازدهیهای رهبری
و راهبردهای مدیریت تعارض بر خالقیت ،رویش روانشناسی.16-9 :)2( 8 ،
برزگری خانقاه ،جمال؛ عباسی ،ابراهیم؛ قدکفروشان ،مریم .)1399( .بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی
و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش حسابداری،
.189-159 :)1( 11
بزرگ اصل ،موسی؛ رجبدری ،حسین؛ خرمین ،منوچهر .)1397( .بررسی عوامل موثر بر انتشار به هنگام
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گزارش حسابرسی ،دانش حسابداری.146-115 :)1( 9 ،
پورسعید ،عباس؛ محمدیپور ،رحمتاله .)1399( .امکان سنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی
بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.299-255 :)41(11 ،
تلخابی فاطمه؛ نیکومرام ،هاشم؛ وکیلی فرد ،حمیدرضا؛ رویایی رمضانعلی .)1396( .بررسی چسبندگی
حقالزحمه حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن ،دانش حسابداری.201-167 :)3( 8 ،
تولمینژاد ،بابک؛ رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ نیکومرام ،هاشم؛ وکیلیفرد ،حمیدرضا .)1398( .بررسی
تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویهای،
تعاملی و توزیعی ،دانش حسابداری مالی.75-47 :)4( 6 ،
جفره ،منوچهر؛ بابابیک ،ربابه .)1389( .بررسی استراتژیهای مدیریت تعارض و ساختار سازمانی،
مدیریت کسب و کار.213-189 :)2( 6 ،
حیرانی ،فروغ؛ وکیلی فرد ،حمیدرضا؛ بنی مهد ،بهمن؛ رهنمای رودپشتی ،فریدون ( .)1395تأثیر
شخصیت حرفهایگرا ،ضداجتماعی و بیش اعتمادی حسابرسان بر قضاوت در حل تعارض میان حسابرس
و مدیریت ،حسابداری مالی.143-106 :)32( 8 ،
حسینی ،سیدحسین؛ بنیمهد ،بهمن؛ صفری ،زهرا .)1399( .بررسی تأثیر دیدگاههای تردید حرفهای
حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی ،دانش
حسابداری.105-71 :)2( 11 ،
حیدرپور ،فرزانه؛ زینعلی ،نیلوفر؛ مرادی ،مرضیه؛ صفری ،بهاره؛ طارمی ،سجاد ( .)1395علل بروز
تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیطهای سازمانیhttps://www.researchgate.net/ .

publication/329586944. Conference march 2016.

خازن ،آتنا؛ میرعباسی ،جواد .)1396( .ارزیابی ریسک تقلب ،حسابدار رسمی.51-45 :)1( 39 ،
داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)1395( .الگوسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ،PLS
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
دهمرده قلعه نو ،محسن؛ یزدیفر ،حسن؛ زارعی ،حمید .)1399( .تأثیر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
بر ریسک حسابرسی ،پژوهشهای حسابرسی.30-7 :)4(1 ،
رحیمیان ،نظام الدین؛ طباطبائیپوده ،سیدرضا .)1392( .استفاده حسابرسان از معیارهای غیرمالی در
ارزیابی ریسک تقلب ،حسابرس.)3( 67 ،
سیدنقوی ،میرعلی؛ قربانی ،وجهاله؛ قربانی پاچی ،عقیل .)1397( .رابطه سبکهای مدیریت تعارض با
بهرهوری نیروی انسانی در بانک سینا ،مدیریت بهرهوری.47-34 :)4( 11 ،
عباس زاده ،میرمحمد؛ محمدزاده ،رضا؛ عظیمپور ،احسان .)1396( .نقش سبکهای مدیریت تعارض در
پیشبینی روحیه معلمان ،رهبری و مدیریت آموزشی.72-59 :)4(11،
عباسی ،همایون؛ حمیدی ،مهرزاد؛ خبیری ،محمد .)1388( .بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی
ادراک شده در دانشکدههای تربیت بدنی تهران ،پژوهش در علوم ورزشی.136-123 :)23(11 ،
علوی طبری ،سیدحسین؛ پارسایی ،منا .)1398( .رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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11 ، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.68-43 :)41(
 تأثیر اختالالت شخصیت بر تردید حرفهای حسابرسان.)1398( . محمد، محسن؛ حسنی،غالمرضایی
.43-37 ،)2(10 ، دانش حسابداری،مستقل
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.20-1 ،همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی
 دانش، تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت.)1397( . محسن، علیرضا؛ فقیه،کیان
.208-177 :)3(9 ،حسابداری
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