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Professional turnover is a primary concern for the audit 

profession, as stated by many recent professional reports. Also, 

based on the received information from Securities & Exchange 

Organization (SEO), as of March 2019, average retention period 

for auditors who worked in its trusted firms was 574 days which 

is too low in comparison with global statistics. In this paper, we 

used multi grounded theory (MGT) to configure a comprehensive 

model for explaining the influencing factors on professional 

turnover intention among Iranian auditors. Analysis of the data 

from the systematic review of related studies which were 

available on Journal’s online database and interviews with 18 

experts who were selected through a combination of purposive 

and snowball sampling methods led to development of a model in 

four groups: Conditions (Individual factors, Occupational factors, 

Intra-organizational link, Characteristics of Audit Institutions, 

Organizational climate, Occupational / Organizational attitude, 

Audit fee and Progress in career path),  Context (Factors in 

Macro level and at Profession level), Actions/interactions and 

Consequences. 
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1-Introduction 

One of the major problems that audit profession is faced with is 

that auditors quit after a short period of employment in audit firms, 

and before they can become members of the relevant professional 

community (Gertsson et al., 2017). According to the results of 

research by Hiltebeitel and Leauby (2001), more than half of the 

people who had chosen audit as their profession, have left the field 

during the past three years, the audit profession in Iran is not an 

exception.  

According to the received information from Securities & 

Exchange Organization (SEO), as of March 2019, average retention 

period for auditors who worked in its trusted firms was 574 days 

which is too low in comparison with global statistics.  

This amount of staff turnover poses challenges for audit firms and 

ultimately the audit profession because hiring and training new staff is 

costly (Chi et al., 2012), estimated by Hiltebeitel and Leauby (2001) at 

150% of annual staff salaries. Also, because the organizational 

structure in audit firms is pyramidal and firms need more low-level 

staff than high-ranking staff, the departure of auditors and the 

recruitment of new auditors indicate a waste of time and imposition of 

the observed and latent costs (reducing in productivity) to audit firms 

(Rezazadeh et al., 2008) and finally the audit profession. 

In addition to the high cost that staff turnover imposes on audit 

firms, the inability to retain experienced and capable staff, threatens 

the skills of audit teams, which makes audit quality vulnerable (Chi et 

al., 2012). Furthermore, due to the loss of expertise and the lack of 

specialized staff, firms are reluctant to accept some of their customers 

and so they earn less revenue (Moradi et al., 2016). 

Despite the concerns of the regulators regarding the importance of 

retention of specialized staff in the profession, and the reports 

published in other countries regarding the significant challenge of 

retention of employees in the profession (Chi et al., 2012), no 

empirical and comprehensive research has been conducted on the 

factors affecting turnover in the audit profession. 
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2- Research Question 

This research seeks to identify and conceptualize the factors 

influencing professional turnover intention among the auditors in the 

audit profession and ultimately provide the effective factors in the 

form of a comprehensive model.  

 

3- Methods 

In order to incorporate established theories in the theory 

development process the concept of Multi Grounded Theory (MGT) is 

proposed. MGT can be viewed as a reaction against GT and tries to 

combine certain aspects from Inductivism and deductivism. MGT is 

not only empirically grounded; it is also grounded in other ways. 

Three different grounding processes are acknowledged: theoretical, 

empirical, and internal grounding. 

In this paper, MGT was used to configure a comprehensive model 

for explaining the influencing factors on professional turnover 

intention among Iranian auditors. This method was applied by 

combination of analysis of the data from the systematic review of 

related studies which were available on Journal’s online database and 

interviews with 18 experts who were selected through a combination 

of purposive and snowball sampling methods. 

 

4- Results 

The abovementioned method led to development of a model in 

four groups: Conditions (Individual factors, Occupational factors, 

Intra-organizational link, Characteristics of Audit Institutions, 

Organizational climate, Occupational / Organizational attitude, Audit 

fee and Progress in career path),  Context (Factors in Macro level and 

at Profession level), Actions and interactions (dissatisfaction with 

current situation and professional turnover intention) and 

Consequences (Decrease in audit profession position, Decrease in 

audit quality and Expenses exposed in the profession) 

 

5- Discussion and Conclusion 

A literature review in this field which is the first step of Multi-
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grounded theory indicated that each of the previous researchers 

selectively examined the relationship between some variables and the 

auditors’ turnover intention, while in none of them, have the factors 

affecting turnover intention been identified or explained so 

comprehensively. Therefore, the results of this study include all the 

factors extracted from the studies and that are consistent with other 

studies in this regard. On the other hand, the present study provides a 

more comprehensive model compared to previous studies with new 

analysis and classification. 

According to the findings of the present study, the factors 

affecting the auditors’ turnover intention can be classified in different 

levels. Profession’s policy makers by controlling professional factors, 

audit partners by controlling Characteristics of Audit Institutions and 

attempting to improve organizational climate, managers and 

supervisors by improving Intra-organizational links and recruiters by 

considering individual factors and applicants’ attitudes can use the 

results of the research to influence professional turnover intention 

among auditors in audit profession. 

Finally, some suggestions are presented for future research.   

 

Keywords: Auditing, Turnover intention, Meta Synthesis, Multi-

grounded theory 
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 پردازی عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسیشناسایی و مفهوم

  

  4عشری، حمیده اثنی3*، عباس هشی2مازار یزدی، محمد عرب1کیانوش گنجی

 

 حرفه این بزرگ هایچالش از یکی را حسابرسی حرفه از حسابرسان خروج المللی،بین نهادهای چکیده:

 سال پایان تا و نتهرا بهادار اوراق و بورس سازمان از دریافتی اطالعات طبق نیز ایران در. اندکرده مطرح

 ارقام به نسبت که بوده روز 571بورس سازمان معتمد موسسات در شاغل حسابرسان ماندگاری دوره ،1397

 خروج مایلت بر موثر عوامل شناسایی دنبال به حاضر پژوهش رو،این از. است کنندهنگران بسیار جهانی

ه از استراتژی پژوهش حاضر با استفاد هدف، این به دستیابی راستای در. است حسابرسی حرفه از حسابرسان

فر ن 18ه با صاحبمیز مند پیشینه پژوهش و نهای حاصل از مرور نظامبنیاد چندگانه به تحلیل دادهنظریه داده

ه برفی گلول از خبرگان حرفه حسابرسی پرداخته، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش

های عوامل همقول یافته مشتمل بر چهار دستة شرایط )مشتمل برمورد انتخاب واقع شدند. نهایتاً مدل توسعه

های گرشهای موسسات، جو سازمانی ادارک شده، نسازمانی، ویژگیفردی، عوامل شغلی، پیوندهای درون

 ر سطحدای(، بستر )مشتمل بر عوامل الزحمه حسابرسی، پیشرفت در کارراهه حرفهشغلی/سازمانی، حق

 سازی گردید.ها و پیامدها ارائه و مفهومکالن و در سطح حرفه(، کنش

 بنیاد چندگانهحسابرسی، خروج از حرفه، فراترکیب، استراتژی دادهها: کلیدواژه

 مقدمه .1

های اخیر به سمتی بوده که به منظور حفظ جایگاه رقابتی، گیری اقتصاد طی دههجهت

ناپذیر شده گذاری در منابع انسانی ضرورتی اجتنابها، سرمایهتضمین رشد و ترقی سازمان
                                                           

 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران . 1

  دانشیار حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران )نویسنده مسئول( . 2
Marabmazar@sbu.ac.ir  

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،استادیار حسابداری . 3

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،استادیار حسابداری . 4

 10/11/1400پذیرش:   10/11/1400اصالحات:   6/7/1400دریافت: 
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با در نظر است. با افزایش رقابت، قابلیت همه منابع از جمله نیروی کار دستخوش تغییر شده و 

گرفتن تغییراِت محیط تجاری، ارزش آن نیز افزایش یافته است. این تغییرات موجب فشاری 

(. اینجاست 1389نیا و معصومی خانقاه، شود )ایزدیمضاعف برای بهبود کیفیت نیروی کار می

های مربوطه تواند منجر به مزیت رقابتی سازماندیده، میکه حفظ نیروی کار ماهر و آموزش

ها و موسسات، کارکنان و نیروهای (. اما در بسیاری از سازمان1395شود )طاهری و همکاران، 

ها و موجود میل به خروج از سازمان و ترک حرفه خود را دارند. خروج کارکنان از سازمان

( و این مساله به 2005، 1های مدیران منابع انسانی است )کرترین دغدغهموسسات یکی از مهم

 (.1395ها مطرح است )مرادی و همکاران، الشی مهم در تمامی سازمانعنوان چ

 یکی از مشکالت بااهمیتی که حرفه حسابرسی نیز با آن مواجه است این است که

ضو ند عحسابرسان بعد از مدت کوتاهی اشتغال در موسسات حسابرسی و قبل از اینکه بتوان

نتایج  (. طبق2017، 2)گرتسون و همکارانشوند ای مربوطه شوند از آن خارج میجوامع حرفه

عنوان حرفه  (، بیش از نیمی از افرادی که حسابرسی را به2001) 3پژوهش هیلتیبیتال و الیبی

سابرسی حاند که حرفه خود انتخاب کرده بودند، در طول سه سال اقدام به خروج از حرفه کرده

 در ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

میانگین  ت استخدامی دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،بر اساس اطالعا

ه از حرف 1397استخدام شده و تا پایان سال  1391ماندگاری افرادی که پس از سال 

هفت  روز )معادل یک سال و 571اند حسابرسی )حسابرسان معتمد سازمان بورس( خارج شده

ان نِد میز، رواین تر است. عالوه برله بسیار پایینساماه( بوده که نسبت به میانگین جهانی سه

 شترِورودی و خروجی کارکنان شاغل در حرفه حسابرسی در چند سال اخیر گویای رشِد بی

، 1396ای که در سال ها به حرفه حسابرسی است بگونهها نسبت به ورودیخروجی

 (.2021، 4مازار یزدیهای آن پیشی گرفته است. )گنجی و عربهای حرفه از ورودیخروجی

هایی برای موسسات حسابرسی و در این میزان از فراوانیِ خروجِ کارکنان موجب چالش

بر است )چی و شود زیرا استخدام و آموزش کارکنان جدید هزینهنهایت حرفه حسابرسی می

حقوق ساالنه  %150( هزینه آن را معادل 2001( که هیلتیبیتال و الیبی )2012، 5همکاران

شکل در موسسات اند. همچنین با توجه به ساختار سازمانیِ هرمیکارکنان برآورد کرده

تر، خروج حسابرسان و جایگزینی حسابرسی و نیازمندی بیشتر موسسات به پرسنل رده پایین
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های مشهود و ایشان با استخدام حسابرسان جدید، منجر به اتالف وقت و تحمیل هزینه

( و در نهایت 1387( به موسسات حسابرسی )رضازاده و همکاران، ورینامشهود )کاهش بهره

 گردد.حرفه حسابرسی می

کند، عدم عالوه بر هزینه باالیی که خروج کارکنان بر موسسات حسابرسی تحمیل می

 ض تهدیدمعر های حسابرسی را درتوانایی در نگهداشت کارکنان باتجربه و توانمند، مهارت تیم

ز ا( و 2012شود )چی و همکاران، پذیری کیفیت حسابرسی میب آسیبدهد که موجقرار می

 شود که موسسات به دلیل کمبود نیروهای متخصصدست دادن نیروهای متخصص، موجب می

ی و نظر کرده و درآمد کمتری را کسب کنند )مرادفاز پذیرش برخی از مشتریان خود صر

 (.1395همکاران، 

 نانِ حرفه حسابرسی در خصوص اهمیت ماندگاری کارک به رغم دغدغه نهادهای ناظر بر

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد  2ماده  6متخصص در حرفه )رجوع شود به بند

عه سازمان بورس و اوراق بهادار و پرسشنامه کنترل وضعیت موسسات حسابرسی عضو جام

خصوص چالشِ ها در های منتشر شده در سایر کشورحسابداران رسمی ایران(، و گزارش

گونه پژوهش تجربی (، هیچ2012بااهمیتِ ماندگاریِ کارکنان شاغل در حرفه )چی و همکاران، 

شده نو جامعی در خصوص عواملِ موثر بر خروج کارکنان شاغل در حرفه حسابرسی اجرایی 

ه حرف واست. از اینرو و با توجه به اهمیتِ تاثیر خروج حسابرسان بر موسسات حسابرسی 

یل به تما ی، مساله اصلی مورد بررسی در این پژوهش آن خواهد بود که چه عواملی برحسابرس

 خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی موثرند. 

شناسی در ادامه پژوهش حاضر، ابتدا پیشینه پژوهش ارائه شده و در بخش بعد، روش

گیری و تیجههای پژوهش ارائه گردیده و در نهایت، نگردد. سپس یافتهپژوهش تشریح می

 شود.پیشنهادها بیان می

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 است سازمان ترک به نسبت شده سنجیده و آگاهانه میلی و رضایت خروج، به تمایل

 غیر و اختیاری صورت به تواندمی سازمانی هر در کارکنان خروج(. 1320 ،6همکاران و چانگ)

 که حالی در دارد اشاره کارکنان جانب از قرارداد فسخ به اختیاری خروج. پذیرد صورت اختیاری
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 بلندمدت، هایبیماری از ناشی تواندمی و ندارند انتخابی گونههیچ اجباری خروج در کارکنان

 خروج موارد، عمده در باشد. کارفرما توسط شده مطرح موارد سایر و بازنشستگی مهاجرت،

 ،7نیکی و هام) دارد توجه به نیاز که شودمی مطرح مدیریتی مشکل یک عنوان به اختیاری

 این در(. 1993 ،8رایت) اندکرده تمرکز اختیاری خروج بر مطالعات عمده رو،و از این (2001

گیرد که خالصه می قرار بحث مورد و شده گرفته نظر در کارکنان اختیاری خروج نیز، مطالعه

 ادامه ارائه شده است.های انجام شده در این حوزه در برخی از پژوهش

های مند پژوهش( با استفاده از روش فراترکیب و مرور نظام2021مازار )گنجی و عرب

ر بر موث پیشین به بررسی تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی پرداختند. ایشان عوامل

 ردی،بندی کردند: عوامل فخروج حسابرسان از حرفه حسابرسی را در هفت دسته کلی طبقه

های گیهای شغلی/سازمانی، پیوندهای درون سازمانی، جو سازمانی، ویژعوامل شغلی، نگرش

 های حرفه. موسسه و ویژگی

 خروج تمایل بررسی به( 2021) آیدی دماک و آکروت کیفی دیگر، مطالعه یک در

 محتوا لتحلی روش از نویسندگان این. پرداختند تونس کشور در حسابرسی حرفه از حسابرسان

 پدیده بررسی به انسان، مهاجرت ادبیات از برگرفته مداخله/کشش/فشار چارچوب از استفاده با و

 ناساییش را افراد از دسته چهار خود، پژوهش در ایشان. پرداختند حسابرسی حرفه از خروج

 در داخلهم/کشش /فشار عوامل بین ارتباط که داشت آن از حکایت ایشان پژوهش نتایج. کردند

. دارد حرفه از حسابرسان آن خروج تمایل بر بااهمیتی تاثیر که بوده متفاوت هادسته از هریک

 تمایل و( فشار) کرده درک را حرفه محیط ناخوشایند هایجنبه دسته، چهار این از کدام هر

 جود،و این با. دهندمی نشان( کشش عوامل) موجود شغلی هایفرصت به تغییر برای را خود

 بودند، کرده هتجرب متفاوت ایگونهبه را حرفه که چهارم و سوم دسته برای حرفه تغییر به تمایل

 .شد محدود ایمداخله عوامل به

های پیشین انجام شده در حوزه خروج حسابرسان ( به مرور پژوهش2020) 9نوری و پارکر

، 10از موسسات حسابرسی پرداختند. آنها تحقیقات پیشین را تحت عناوین تعلق روانشناسی

بندی کردند. اگرچه حوزه و عدالت سازمانی طبقه 13، تئوری انتظارات12، مرشدیت11تئوری نقش

( خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی بود، در این 2020تمرکز پژوهش نوری و پارکر)

های پژوهش ضمن استفاده از ساختار نظری پیشنهاد شده در آن مقاله، برخی از خالصه
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ر خصوص تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی در برخی از آن های پیشین دپژوهش

 طبقات ارائه گردیده است:

ارد، دجود از دیدگاه تئوری تعلق روانشناسی، شواهدی قوی در خصوص دو متغیر اثرگذار و

ای رفهحعهد تتعهد و رضایت، که به صورت معکوس با تمایل به خروج در ارتباطند. ارتباط بین 

ررسی بورد مرفه توسط محققان در بافتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و خروج از ح

زه ه ساسشود که توسط ای به عنوان تعلقی به حرفه قلمداد میقرار گرفته است. تعهد حرفه

، 17ال)اسمیت و ه 16و تعهد هنجاری 15، تعهد مستمر14سازی گردیده است: تعهد عاطفیمفهوم

، 81ینانجام شده پیشین در کشورهای توسعه یافته )میکسنر و بال (. نتایج مطالعات2008

( 2011، 91( و کشورهای در حال توسعه )کیفتیگولو و همکاران2008؛ اسمیت و هال، 1989

اشت. درفه حکایت از وجود یک رابطه منفی بین تعهد عاطفی و تمایل به خروج حسابرسان از ح

سعه مستمر و هنجاری در کشورهای در حال تونتایج متفاوتی در خصوص رابطه بین تعهد 

، 20همکاران ، داویر و1989( و توسعه یافته )میکسنر و بالین، 2011)کیفتیگولو و همکاران، 

 ( گزارش گردیده است.2008؛ اسمیت و هال، 2000

 ج ازای و تمایل به خرونتایجی تجربی در خصوص پایه نظری ارتباط بین رضایت حرفه

رابطه بین  رسد که تعمیم(، به نظر می1989. طبق مطالعه میکسنر و بالین )حرفه وجود ندارد

اشد. قی برضایت و تمایل به خروج حسابرسان از موسسات به تمایل خروج ایشان از حرفه منط

منفی  ابطهسازی نمودند اما رای تجربی را در خصوص افراد شاغل در حرفه پیادهها مطالعهآن

 12سالدل و ل به خروج از حرفه را گزارش نکردند. در همین راستا، شبین رضایت شغلی و تمای

 ارج شدهرفه خ(، تحلیل متمایزی انجام دادند تا از لحاظ آماری بین حسابرسانی که از ح1991)

یج رفت، نتامی هایی که باقیمانده بودند تمایز قائل شود. خارج از چیزی که انتظاربودند و آن

رفه حفرادی که رضایت بیشتری دارند، بیشتر در معرض خروج از حکایت از آن داشت که ا

رد که گونه تفسیر کتوان اینآور باشد، میهستند. اگرچه نتیجه این مطالعه ممکن است تعجب

 22ارراهههای رشد در کرضایتِ افراد مرزی ندارد و فرد مزبور به صورت مستمر به دنبال فرصت

 ای خویش است.حرفه

تواند برای توضیح تمایل به خروج حسابرسان مورد استفاده قرار ه میتئوری دیگری ک

ای در ادبیات پژوهشی رفتار سازمانی مورد گیرد، تئوری نقش است که به صورت گسترده
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استفاده قرار گرفته تا خروج حسابرسان را در موسسات حسابرسی مورد بررسی قرار دهد. از 

( یا 23انتظارات شغلی از وی ابهام دارد )ابهام شغلی دیدگاه این تئوری، وقتی فردی در خصوص

(، افراد استرس 24کنند )تضاد نقشاینکه افراد تعارضاتی در خصوص انتظارات نقش را تجربه می

شود و در نهایت موجب افزایش در کنند که موجب کاهش رضایت شغلی مینقش را تجربه می

(. در سطح حرفه، کالینز و 2020)نوری و پارکر، گردد تمایل به خروج از موسسه حسابرسی می

دهندگان سازمانی )ابهام در نقش، تضاد در نقش( ای مستقیم بین استرس( رابطه1992) 25کیال

 و تمایل به خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی را گزارش کردند.

 ز(، مرشدیت بود. جریانی ا2020بندی شده توسط نوری و پارکر )حوزه دیگر طبقه

 ه چگونهکنند کمطالعات انجام شده در بافتار حرفه حسابرسی با استفاده از پیمایش بررسی می

 ای وامدارمرشدیت بر تمایل خروج حسابرسان اثرگذار است. این جریان به صورت گسترده

یاتر و ه، وآهنگ در این حوزادبیات موجود در رفتار سازمانی است. در یکی از مطالعاتِ پیش

اد کنند که به افرتر تعریف میتر و باتجربهرا به عنوان کارمندی مسن 27( مرشد1991) 26ساندرا

رار قدهند و ایشان را در طول دوره کاری مورد حمایت تر مشاوره میتجربهتر و کمجوان

 شود(.گفته می 28دهند )به افراد تحت حمایت و آموزش پروتیژی می

م، ود )وروده شارجاع به تئوری انتظارات نیز توضیح دا تواند باتمایل به خروج از حرفه می

که حرفه فعلی  (. طبق این تئوری، اگر افراد معتقد باشند2020به نقل از نوری و پارکر،  1964

ارد، دتری های شغلی جایگزین، منافع و مطلوبیت مورد انتظار بیشایشان نسبت به سایر فرصت

  در حرفه فعلی خود ماندگار خواهند بود.

؛ 1992عالوه بر این، مطالعات متعددی بر عوامل فردی متمرکز گشته )کالینز و کیال، 

خانواده و تمایل به خروج از -( و به بررسی اثر تضاد بین کار1997، 29هاوس و همکارانگرین

ای مورد بررسی قرار گرفته حرفه حسابرسی پرداختند. همچنین جنسیت نیز به صورت گسترده

هاوس و همکاران اند. برای مثال، گرینان در حرفه حسابرسی را برجسته نمودههای زنو سختی

( تفاوت بااهمیتی بین بقای زنان و مردان در حرفه حسابرسی را گزارش کردند. نتایج 1997)

ایشان نشان داد که تمایل به خروج از حرفه در زنان بیشتر از مردان است. در زمانی که 

تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه، تجربه پس از کسب  متغیرهای کنترلی از قبیل

از واریانِس خروج  %2دهنده مدرک حسابدارِ رسمی در مدل لحاظ گردیدند، جنسیت توضیح
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( یافتند که زنان تمایل بیشتری 2021) 30حسابرسان از حرفه بود. همچنین کنچل و همکاران

 برای خروج حرفه حسابرسی دارند.

شده به های انجامهای پیشین مشهود است، عمده پژوهشالصه پژوهشهمانطور که در خ

 ونجی گاند. بجز پژوهش بررسی گزینشی متغیرهای موثر بر تمایل خروج حسابرسان پرداخته

وثر عوامل م های پیشین اقدام به ارائه یک مدل جامع ازکدام از پژوهش(، هیچ2021مازار )عرب

ور ا به مرتنه اند. از آنجا که پژوهش ایشانه حسابرسی ننمودهبر تمایل خروج حسابرسان از حرف

ه، چندگان بنیادمند پیشینه اکتفا شده است، در پژوهش حاضر و با استفاده از رویکرد دادهنظام

ل رائه مدادر  های انجام شده در این حوزه، نظرات خبرگان نیزعالوه بر مدنظر قراردادن پژوهش

 در نظر گرفته شده است.

 

 شناسی پژوهشروش .3

پردازی عوامل موثر بر تمایل خروج هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و مفهوم

ده های نظریه داحسابرسان از حرفه حسابرسی است. حصول این مهم با بکارگیری استراتژی

 انجام شده است.  31بنیاد چندگانه

را به  33یابی نظریاست، زمینه 32بنیادیافته نظریه دادهاین روش که نوعی روش ترمیم

ا کدها و (. در این روش ابتد2010، 35کند )گلدکول و کرونهلماضافه می 34یابی تجربیزمینه

اصل حهیم مفاهیم از پیشینه موجود استخراج و سپس طی یک فرآیند دو سویه؛ با کدها و مفا

ن گردد. بدیخلق می یابی تجربی( ترکیب شده و نظریه جدیداز مصاحبه با خبرگان )زمینه

د ز رویکرااده بنیاد چندگانه ضمن پرهیز از رویکرد استقرایی محض، با استفترتیب، نظریه داده

به  گردد.نماید که موجب افزودن به غنای پژوهش میهای پیشین استفاده میقیاسی از نظریه

 همین دلیل در پژوهش حاضر از این رویکرد استفاده شده است. 

در این مرحله کدها و مفاهیم از پیشینه احصا شده تا  یابی نظری:ینه. زم1مرحله 

مدل استخراج شود. در پژوهش حاضر برای مرور پیشینه از های نظری الزم برای توسعهداده

( استفاده شده است. طبق این روش 2007) 36شده سندلوسکی و باروسوروش فراترکیب معرفی

وجود هر یک از »های مناسب تعیین گردیدند، اژهو پس از اینکه سوال پژوهش و کلیدو

دسترسی به متن کامل مقاله »و « های مقالههای منتخب در عنوان، چکیده یا کلیدواژهکلیدواژه
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به عنوان معیارهای ورود مطالعات تعیین و به جستجوی ادبیات موجود « در آرشیو آنالین مجله

 JCRارت علوم و مجالت خارجی نمایه شده در در پایگاه آنالین مجالت داخلی مورد تایید وز

که در حوزه حسابداری و حسابرسی فعال هستند پرداخته شد. پس از مطالعه عنوان و واژگان 

تمایل به ترک »مطالعه بازیابی شد. واژگان کلیدی در این جستجو مشتمل بر  139کلیدی، 

، «ماندگاری»، «غییر شغلت»، «خروج کارکنان»، «تداوم همکاری»، «چرخش کارکنان»، «کار

«Turnover intention» ،«Switch» ،«Persistence» ،«Quit» ،«Change» ،«Exit» ،

«Retention » .بوده است 

هشگر پژو در فرآیند جستجوی مقاالت، عنوان، چکیده، محتوا و سایر جزئیات مقاله توسط

 گردد. درمی ش ندارند، حذفمورد توجه قرار گرفته و مقاالتی که تناسبی با سوال و هدف پژوه

از گردونه تحلیل  مطالعه 69، تعداد 37های ارزیابی حیاتیاین راستا و با بکارگیری برنامه مهارت

 ند.مورد( وارد مرحله کدگذاری و تحلیل شد 70خارج گردیده و سایر مطالعات )تعداد 

رفه برگان حدر مرحله دوم، جامعه آماری این پژوهش خ یابی تجربی:. زمینه2مرحله 

حرفه  این حسابرسی بوده که متشکل از افرادی است که در حرفه شاغل به خدمت بوده و یا از

، ستندهای هدفمند قضاوتی و گلوله برفی که روش غیراحتمالی هاند. ترکیب روشخارج شده

 عه اشبارد ککبرای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است و این فرآیند تا جایی ادامه پیدا 

قدام به اخبره مصاحبه انجام گرفت و با کسب اجازه از ایشان،  18حاصل شد. در مجموع با 

 ژوهشپها شد. میانگین زمان صرف شده برای هر مصاحبه در این سازی مصاحبهضبط و پیاده

فر در رده ن 6نفر از حرفه حسابرسی خارج شده ) 7شونده، نفر مصاحبه 18دقیقه بود. از  58

ند. فراوانی نفر از شرکای شاغل در حرفه حسابرسی بود 11نفر در رده سرپرستی( و  1شراکت و 

 نفر بوده است. 17و  1کنندگان زن و مرد در پژوهش به ترتیب مشارکت

و بررسی با  ها آزمون شد و پاالیش مدل نهایی با بحثها، یافتهبا مرور چندباره داده

به منظور کسب اطمینان از روایی پژوهش، از پنج  شونده صورت پذیرفت. نهایتاًچندین مصاحبه

کنندگان درخواست گردید تا مدل نهایی پژوهش را بررسی، نظر خود را اعالم نفر از مشارکت

نموده و اصالحات پیشنهادی خود را ارائه دهند، که نتایج آن نیز در ایجاد مدل مورد استفاده 

( معرفی 2018هایی که کرسول و کرسول )کقرار گرفت. در پژوهش حاضر و به تبعیت از تکنی

نمودند، به منظور کسب اطمینان از روایی پژوهش پنج تکنیک و برای اطمینان از پایایی نیز 
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 سه تکنیک مورد استفاده قرار گرفته است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

به « 38سازیثلثم»های مورد استفاده در کسب اطمینان از روایی پژوهش شامل تکنیک

فراد ون اهای گوناگون و طیف گوناگآوری شواهد از منابع مختلف مشتمل بر نظریهمعنای جمع

های هشهای متنوع )مصاحبه و پژو)خبرگان خارج از حرفه و شاغل در حرفه( و منابع داده

ریق ط از« هاکنترل اعتبار یافته»، «مدت پژوهشگر با موضوع پژوهشدرگیری طوالنی»پیشین(، 

از « نیارائه توضیحات مفصل و غ»کنندگان، نفر از مشارکت 5درخواست بازبینی مدل توسط 

ابل رد قهای پیشین که به خوانندگان برای قضاوت در موها و پژوهشقولنحوه کدگذاری، نقل

بوده  وم مدلبواسطه بازبینی مدا« اندیشی پژوهشگردرون»کند، و ها کمک میانتقال بودن یافته

 و حاالت از گردید، «ضبط»های صورت گرفته است. در خصوص پایایی نیز کلیه مصاحبه

 هاآن چندباره بررسی منظور به و وی از اجازه کسب با کنندهمشارکت تاکیدات

 این استفاده شد به «تحقیق همکار» از صورت پذیرفت و همچنین «دقیق بردارییادداشت»

 ردیدگ درخواست همکار محقق از و شد انتخاب تصادفی صورت به هامصاحبه از یکی که صورت

 که آمد ستد به درصد 68 معادل کاپا ضریب نهایتاً  نمایند که کدگذاری به اقدام مستقالً  که

 .است مناسب توافق از نشان

 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

ج های مورد نیاز برای شناسایی عوامل موثر بر تمایل خروداده کدگذاری اولیه:

به مند و مصاحهم پیوسته از طریق مرور نظامحسابرسان از حرفه حسابرسی طی دو مرحله به

 1،321بندی ساختار یافته با خبرگان منتخب گردآوری و تحلیل گردید. پاالیش و طبقهنیمه

بر تمایل به  مفهوم در حوزه عوامل موثر 51ه شناسایی کد استخراج شده از این مرحله، منجر ب

 خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی گردید.

کدگذاری الگویی، معادل با کدگذاری محوری  ها:کدگذاری الگویی و استخراج مقوله

بنیاد است که در این مرحله پس از پاالیش مفهومی، مفاهیم احصا شده در رویکرد داده

بندی مفاهیم گیرند. بر این اساس با تحلیل و دستهها شکل میقولهبندی شده و مطبقه

سازی عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از مقوله برای توصیف و مفهوم 10شناسایی شده، 

ارائه  1ها در جدول حرفه حسابرسی شکل گرفتند که مفاهیم و کدهای معرف مرتبط با آن
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ها به انی کدهای حاصل از پیشینه و نیز مصاحبهشده است. همچنین در این جدول، فراو

کد از  838کد از پیشینه و  483شود، تفکیک نشان داده شده است. همانطور که مالحظه می

 اند.ها استخراج یافتهمصاحبه
 

 حرفه از حسابرسان خروج به تمایل بر موثر عوامل هایمقوله و مفاهیم کدها، :1 جدول

 حسابرسی
 هامقوله مفاهیم پیشینه مصاحبه اهم کدهای معرف

 فناوری مورد استفاده، الزامات ارزیابی عملکرد مستمر و

های شغلی، تغییر محیط بندی کارکنان، تعدد ماموریترتبه

ر داوت فیزیکی بسته به محل صاحبکار، لزوم تعامل با افراد متف

 االجل محور بودن شغلهای متفاوت، ضربشرکت

 طراحی شغل 17 48

ی
ژگ

وی
ی

شغل
ی 

ها
 

 فشار کاری 14 17 پذیری ساعت کاریکاری کاری، تنش شغلی، انعطافاضافه

 دشواری نقش 34 1 استرس نقش، تضاد نقش، گرانباری نقش، ابهام در نقش

 سطح ادراک از حرفه حسابرسی، انتظارات از حرفه در زمان

 دانشجویی، برآورده شدن انتظارات
 انتظارات از شغل 5 13

های رشد در پروری، وجود فرصتهای جانشینوجود طرح

 ی، ادراک ازبازنشستگحرفه، منافع مشخص در زمان خروج یا 

 سازی مسیر شغلیآماده

32 6 
ی رشد در هافرصت

 مسیر شغلی

ی
شغل

ه 
راه

کار
در 

ت 
رف

یش
پ

 

 تنگ شدن فضای فعالیت حسابرسان، تهی شدن حرفه از افراد

مدیران و شرکای شاغل در متخصص، سطح رفاهی و اجتماعی 

 حرفه، امید به آینده

15 - 
نامساعد  اندازچشم

 از آینده حرفه

 3 20 رونق بازار سرمایه، تقاضای استخدام در سایر بازارها
فرصتهای شغلی 

 جایگزین برای فرد

ی برای شرکا،عدم جوانگرایی در بازنشستگعدم وجود سن 

 حرفهحرفه، میانگین سنی باالی شرکای شاغل در 
7 - 

عدم جوانگرایی در 

 حرفه حسابرسی

 فرسودگی شغلی 26 5 کاهش عملکرد فردی، مسخ شخصیت، خستگی عاطفی

ش
گر

ن
ی

مان
ساز

ی/
شغل

ی 
ها

 

های فردی سازمانی، همراستایی اهداف و ارزش-ایتضاد حرفه

 و سازمانی
 هاتجانس ارزش 4 6

سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد 

 شدگی شغلیای، عجینتعهد حرفه
 تعهد 46 4

ای، هویت اجتماعی، هویت هویت سازمانی، هویت حرفه

 مشترک
 هویت ادراک شده 4 6

میزان اهمیت شخص برای موسسه، میزان شناخته شدن در 

 کار، احساس معناداری در کار
6 6 

احساس مفید بودن 

 در محل کار
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 هامقوله مفاهیم پیشینه مصاحبه اهم کدهای معرف

 ازی،های متفاوت، تیم سها در پروژهلزوم تغییر در افراد تیم

 ساختار سلسله مراتبی تیم، فرهنگ پایین کار تیمی، وجود

های حسابرسی، وجود در تیم هاتخصصافرادی با سایر 

 در تیم جنسهم

9 6 
های گروه ویژگی

 حسابرسی

ی 
ها

ند
یو

پ
ون

در
مان

ساز
ی

 

موسسه، ساختار وجود رهبر در موسسه، چندصدایی در 

 ای موسسات، فرهنگ بین شرکاجزیره
18 - 

کیفیت تعامل بین 

 شرکای موسسه

ی، ی یا برون گروهگروهدرونمنبع دریافت بازخورد، بازخورد 

 بازخورد سرپرستی نامطلوب، عالمت بازخورد
 دریافت بازخورد 6 1

 دسترسی به مرشد، جنسیت مرشد، رده سازمانی مرشد، رابطه

ر بین مرشد و پروتیژی، عملکرد مرشدیت، کمک به توسعه مسی

، حفاظت و شناختیروانی نقش، توانمندسازی سازمدلشغلی، 

 کمک به پروتیژی، حمایت روانشناسی و اجتماعی

 مرشدیت 43 2

 عوامل سرپرستی 12 5 سرپرستی تقسیم کار صحیح، هدایت و راهنمایی، رضایت از

در دسترس بودن شرکا برای کارکنان، وجود مقدمات کـار 

ان جـایگزین، امنیت شغلی، حمایت ادارک شده از جانب همکار

ز اردن و مافوقان، تعادل بین کار و زندگی، تمجید و قدردانی ک

کارکنان برای عملکرد خوب، عدم پرداخت تسهیالت مالی 

حسابرسی به کارکنان، احساس احترام در توسط موسسات 

محل کار، فراهم ساختن شرایط کاری مناسب، وجود رقابت 

 سالم بین کارکنان موسسه، تعامل با همکاران مطلوب

 حمایت سازمانی 39 40

ده
 ش

ک
درا

ی ا
مان

ساز
و 

ج
 

دانش سازمانی، آموزش حسابرسان، اثربخشی آموزش، حضور 

ی های بروز، انتقال تجربه کارکنان، مزیت علمی و تخصصآدم

حرفه حسابرسی نسبت به سایر مشاغل، کیفیت پایین آموزش 

 هادانشگاهدر 

 تسهیم دانش 5 41

 انسجام فرهنگی/عقیدتی در موسسه، سطح قابلیت اعتماد به

های جنسیتی مردانه، شـرایط بیان، کلیشهافراد، آزادی 

 اخالقـی
 

 فرهنگ سازمانی 11 17

عدالت اجتماعی، عدالت بیرونی، عدالت تعاملی، عدالت 

 ای در موسسهای،عدالت توزیعی، وجود سقف شیشهرویه
 عدالت ادراک شده 25 35

 21 11 های تخصصیتجربه کارآموزی، رده سازمانی، سابقه فعالیت
سابقه تجربه و 

 خدمت

ی
ژگ

وی
ی

رد
ی ف

ها
 

سن، قومیت و نژاد، تحصیالت، جنسیت، وضعیت تاهل، نسل 

 هزاره، ظاهر فیزیکی حسابرسان، ضریب هوشی
35 47 

عوامل 

 شناختیجمعیت

ترجیحات سبک  12 28تیپ شخصیتی، سبک زندگی سالم، سالمت فیزیکی، سالمت 
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 زندگی نگریروانی، ذهن کنجکاو و پرسشگر، سرسختی، کالن

قدرت موسسات حسابرسی در تعامل با صاحبکاران، نحوه 

تعامل موسسه با صاحبکار در خصوص گزارش، دعوی قضایی 

ر و موسسه با صاحبکاران، جریان اطالعاتی مناسب بین صاحبکا

 حسابرس

12 1 

ای قدرت حرفه

موسسه در مقابل 

 صاحبکار

ی
ژگ

وی
سه

وس
ی م

ها
 

 ساز و کار مناسب برایساختار سازمانی نامناسب موسسات، 

، استخدام افراد در موسسات، سیستم اداری/تشکیالتی مناسب

فضای محیطی مناسب موسسات، مهارت شرکای موسسه در 

 مدیریت منابع انسانی

11 - 
ساختار اداری 

 موسسه حسابرسی

اندازه موسسه، عمر موسسه، جایگاه موسسه حسابرسی، نقش 

شرکای موسسه در حرفه، تعامل موسسه با موسسات 

 ی، دیدگاه سایر حسابرسان نسبت به موسسه فعلی،المللنیب

 پذیرش کار دست دوم

 اعتبار موسسه 13 20

کیفیت خدمات حسابرسی، وجود کمیته کنترل کیفیت در 

جود موسسه، بررسی پرونده توسط شرکا قبل از ارائه گزارش، و

های تحلیلی به از بررسی استفادهبرنامه رسیدگی صحیح، 

 سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک،عنوان آزمون محتوا، پیاده

 های حسابرسیکارایی پایین رویه

17 2 
ل کیفیت خدمات قاب

 ارائه توسط موسسه

گرایی وجود برنامه و استراتژی در موسسات، عدم تخصص

صنعتی در موسسات، برندسازی سازمانی، برندسازی فردی، 

 های پوشش مرزیفعالیت

10 1 
های استراتژی

 موسسه

الزحمه حسابرسی، عدم فرآیند اشتباه قیمت گذاری حق

الزحمه موسسات، های حسابرسی با حقهمخوانی ریسک

الزحمه به ی کیفیت، توانایی قبوالندن حقگذارمتیقمشکالت 

 الزحمهکارفرما، پایین بودن حق

28 - 
الزحمه حق

 حسابرسی

ق
ح

ه 
حم

الز

ی
رس

ساب
ح

 

جنس در ساختار همخصوصی یا دولتی بودن موسسه، وجود 

مدیریتی، ساختار حقوقی موسسات حسابرسی، سلسله مراتب 

 حاکم بر موسسه

9 5 
ساختار موسسه 

 حسابرسی

ی
ژگ

وی
فه

حر
ی 

ها
 

ای، های، عدم رعایت آیین رفتار حرفپایبندی به استقالل حرفه

شکنی در رقابت منفی بین موسسات، بند فروشی،نرخ

 الزحمه حسابرسیحق

34 - 

تخطی اعضای 

جامعه از آیین رفتار 

 یاحرفه

گیری برای حرفه انتظارات نظام حاکمیتی از حسابرسی، تصمیم

توسط افراد خارج از حرفه، فرآیند سیاسی استانداردگذاری، 

وضع مقررات و ضوابط متعدد جهت اجرا توسط حرفه 

10 3 

نقش افراد 

خارج غیرمتخصص 

از حرفه در 
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 هامقوله مفاهیم پیشینه مصاحبه اهم کدهای معرف

سازی تصمیم حسابرسی، کانون کنترل

 ایحرفه

سبک نظارتی نهاد ناظر، عدالت در رسیدگی نهاد ناظر، 

ر ای در نظارت باستقالل نهاد ناظر، وجود استانداردهای حرفه

موسسات، تخصص اعضای کنترل کیفیت جامعه، کیفیت 

 کنترل کیفیت انجام شده

27 1 

های اعمال سیاست

شده توسط نهاد 

 ناظر

موسسات حسابرسی، تعداد زیاد توان اجماع و مشارکت 

 موسسات حسابرسی، اختالفات بین موسسات
14 - 

تعامل غیرسازنده 

بین موسسات 

 حسابرسی

فه، تعدد دانشجوها در محل موسسه، ارتباط بین دانشگاه و حر

متقاضیان کم جهت اشتغال در حرفه حسابرسی، سطح کیفیت 

 متقاضیان ورود به حرفه

12 - 
تقاضا برای ورود به 

 حرفه

مل تفاوت در رفتار و عمل افراد سطوح باالی حرفه، عدم تعا

ای و نظارتی، مناسب جامعه حسابداران رسمی با مجامع حرفه

بندی اعضای شورای المللی، جناحعدم تعامل با مجامع بین

عالی جامعه حسابداران رسمی، تضاد منافع اعضای شورای 

 به وقایع اطرافالعمل جامعه نسبت عالی جامعه، عدم عکس

13 - 

عدم تجانس 

های جامعه ارزش

حسابداران رسمی با 

 ایرسالت حرفه

 بافتار دولتی حرفه حسابرسی، تبعیض بین موسسات حسابرسی

 و سازمان حسابرسی و موسسات دولتی
5 - 

ساختار دولتی حرفه 

 حسابرسی

جایگاه حسابرس نزد صاحبکار، عدم تمایل اختیاری 

حسابرسی، مقبولیت اجتماعی حسابرسی، عدم صاحبکاران به 

ها، شناخت نامناسب صاحبکار از تعامل مناسب با رسانه

ای، منع خدمات حسابرسی، عدم حمایت از جانب مراجع حرفه

تبلیغات موسسات حسابرسی، اثرگذاری حسابرسی بر 

 کنندگان، سطح تقاضا برای حسابرسیتصمیمات استفاده

70 4 
اهمیت و جایگاه 

 حسابرسی

های خاص در آزمون حسابداران رسمی، اعطای معافیت

ز مجو استاندارد نبودن امتحانات جامعه، الزام تقدم تجربه بر

 شرکت در آزمون

4 - 
فرآیند انتخاب 

 حسابداران رسمی

سطح ریسک حسابرسی، عدم وجود بیمه مسئولیت مدنی 

 هاحسابرسان، ترس از نظارت
20 - 

خواهی سطح پاسخ

باال از حرفه 

 حسابرسی

ی حرفه، افتگینتوسعهکل درآمد حرفه حسابرسی، 

 سبدمحصوالت قابل ارائه موسسات حسابرسی
12 1 

اندازه بازار حرفه 

 حسابرسی

وامنظام اقتصادی حاکم  - 13مدل اقتصادی حاکم بر کشور، همراستایی اهداف حرفه 
ع

ل  کال ن
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 هامقوله مفاهیم پیشینه مصاحبه اهم کدهای معرف

ی افتگینتوسعهحسابرسی با مدل اقتصادی حاکم بر کشور، 

نیافتگی بخش دولتی و توسعهبخش خصوصی، اقتصاد 

 خصوصی، فساد اقتصادی، عدم وجود اقتصادی باز در کشور

 بر کشور

 ی اقتصادیهابحران - 17 تالطم اقتصادی جامعه، تورم، افزایش شدید نرخ ارز

فرهنگ شفافیت گریزی در جامعه، فرهنگ پاسخگویی در 

 جامعه
6 - 

پاسخگویی در سطح 

 جامعه

 فرهنگ فرزندآوری در خانوارها، کاهش رشد جمعیت، بیماری

 گیر کروناهمه
 چالش اجتماعی - 4

رضایت از حقوق دریافتی، احساس افتخار از عضویت در 

ی به شغل، میزان لذت دریافتی از شغل، مندعالقهموسسه، 

 ارضای نیازهای اساسی

27 49 
رضایت از شرایط 

 فعلی شغلی

ش
کن

ها
 

ریزی پایین آمدن کیفیت حسابرسی، اختالل در برنامه

 حسابرسی، کاهش عملکرد شغلی
6 11 

کاهش در کیفیت 

 حسابرسی

ها
مد

پیا
 

شناخت دوباره صاحبکار توسط افراد جدید، هزینه آموزش، 

 هزینه استخدام
11 - 

تحمیل هزینه به 

 موسسات

 - 4 رمالی کشولطمه به جایگاه حسابرسی، لطمه خوردن به جامعه 
افول جایگاه 

 حسابرسی

 838 483   

 

بنیاد سازی نظری مرحله پایانی ایجاد نظریه در استراتژی دادهغنی سازی نظریه:غنی

ی زیابچندگانه است که همراه با فرآیندهای تطبیق نظری، اعتبارسنجی صریح تجربی و ار

یم، سازی مفاهشود. در راستای یکپارچهانسجام نظری صورت پذیرفته و سپس نظریه ایجاد می

عتقدند ( م1998) 39ها، اشتراوس و کوربیناز بین آن های مختلفی ارائه شده است کهتکنیک

 ژوهشپکه ترسیم مفاهیم به صورت یک شکل، قابلیت درک بهتری دارند. بر این اساس مدل 

 تایج باترسیم شده و در ادامه توضیحات مفاهیم استخراج شده و مقایسه ن 1به صورت شکل 

 های پیشین ارائه شده است.پژوهش
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 : عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی1شکل 

 

 شرایط. 1-4

گیری خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی، شناسایی های گذشته و با اوجدر طی سال

ها بیش از پیش از احساس گردیده است. در این پیشایندهای این پدیده و تالش در رفع آن

نظر های انجام شده از افراد متخصص و صاحبهای پیشین و مصاحبهخصوص در مرور پژوهش

طه با دالیل و عوامل موثر بر تمایل به خروج حسابرسان سواالتی مطرح در این حوزه، ابتدا در راب

 8نظران در گردید. سپس نتایج از حاصل از مطالعات پیشین و پاسخ تمام متخصصین و صاحب
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 شوند. تری تشکیل میهای جزئیها از مفاهیم و ویژگیمقوله اصلی قرار گرفت که هر یک از آن

 

 «عوامل فردی»ه تحلیل و تفسیر مقول. 1-1-4

 که هستند محوری خدمات کارهای و کسب جمله از حسابرسی موسسات که آنجا از 

 نیازمند ایشان هایویژگی و افراد شود،می ارائه مختلف سطوح در افرادی توسط هاآن خدمات

های پیشین و در پژوهش حاضر، نتایج واکاوی صورت گرفته از پژوهش .است بسیاری توجه

 دهد که عوامل فردی مشتمل بر سه مفهوم به شرح زیر است:ها نشان میمصاحبه

شناختی مورد ترین و پرتکرارترین عوامل جمعیتاز مهم شناختی:عوامل جمعیت

نیز  شوندگان پژوهشکه مصاحبهتوان به جنسیت و قومیت افراد اشاره کرد مطالعه محققان می

 رخ خروجسی ناند که در حرفه حسابراوباً گزارش کردهای به آن داشتند. محققان متنتوجه ویژه

یران نیز، تقریبًا (. اگرچه در ا2020زنان از نرخ خروج مردان بسیار باالتر است )نوری و پارکر، 

رفه رد ححسابداری و حسابرسی وا هایالتحصیِل رشتهتعداد برابری از زنان و مرداِن فارغ

شوند ر میشوند، اما تعداد بسیار اندکی از این زنان در حرفه حسابرسی ماندگاحسابرسی می

 (.1395)مهرانی و همکاران، 

اند که ای کردهپس از جنسیت، پژوهشگران پیشین به قومیت و نژاد توجه ویژه

 شوندگان نیز با به این موضوع اشاره کردند.مصاحبه

ی ابرسعامل دیگری که بر تمایل به خروج کارکنان از حرفه حس تجربه و سابقه خدمت:

 بر این تقاداثر دارد، موقعیت شغلی فرد در سلسله مراتب سازمانی است. طبق نظریه بیکر، اع

زمان ن ساگذاری بیشتر فرد در یک سازمان، فرد مزبور تعهد بیشتری به آاست که با سرمایه

نی و تهراا افزایش این سطح تعهد، سطح تمایل به خروج کاهش خواهد یافت )خواهد داشت و ب

 (. 1384همکاران، 

کننده تیپ شخصیتی از جمله مواردی است که تعیین ترجیحات سبک زندگی:

اجتماعی از ادراک، "ترجیحات سبک زندگی است. شخصیت بدین صورت تعریف شده است: 

فرد افراد نسبت به محیط را های منحصربهست که پاسخهای افراد اشناخت، احساسات و انگیزه

ارتباط بین شخصیت و موفقیت در مشاغل موضوع مطالعات بسیاری در طی  "کند.تعیین می

های شخصیتی حسابداران در های متمادی بوده و ادبیات پژوهشی آن با موضوعیت ویژگیسال
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 (.2001، 40گیری است )دول و شرودرحال شکل

ه های روزمرنب شخصیت این است که افراد چگونه تمایل به مدیریت فعالیتیکی از جوا

مایل های شخصیتی و تهایی در خصوص روابط بین تیپخود دارند. و در این راستا نیز پژوهش

های ها عمدتاً ویژگیبه خروج حسابرسان توسط محققان صورت گرفته است که این پژوهش

، 14راناند )گالور و همکاتر دانستهه حسابرسی مناسبرا برای حرف Aرفتاری تیپ شخصیتی 

 (. 2001، دول و شرودر، 2000

 

 :«عوامل شغلی»تحلیل و تفسیر مقوله . 2-1-4

 آن در کارکنان نگهداشت در که هستند شغل از برگرفته هاییویژگی شغلی، هایویژگی

. باشد گارساز او شغل نوع با باید که دارد روحی و شخصیتی هایویژگی فردی هر. موثرند شغل

 به ردف و شد خواهد فرد خشنودی باعث باشد، داشته وجود فرد و شغل بین تناسب این اگر

 اند:بندی گردیدهمفاهیم ذیل این مقوله در چهار دسته طبقه .بود نخواهد دیگری شغل دنبال

 و وظایف دهیسازمان برای آگاهانه هایشامل تالش شغل : طراحیطراحی شغل

رفه ح .و انجام یک کار است خاص اهداف به برای دستیابی کاری واحد یک در هامسئولیت

ارد دطور مثال، ضرورت ها، طراحی شغلی متفاوتی دارد. بهحسابرسی به نسبت سایر رشته

 محل حسابرسان پس از اتمام حسابرسی یک شرکت، موقعیت فیزیکی خود را ترک کرده و به

رکز ه تمبد و با افراد جدیدی در تعامل باشند. همچنین با توجه صاحبکار جدیدی وارد شون

ر دکه  موسسات حسابرسی در تهران، جهت انجام امور حسابرسی و انبارگردانی صاحبکارانی

 قیدههای متعدد ضرورت دارد. به عها مشغول به فعالیت هستند، انجام ماموریتشهرستان

ید، ها در باال مطرح گردسی که برخی از آنهای خاص شغل حسابرشوندگان، ویژگیمصاحبه

هم فرا موجب نارضایتی حسابرسان گردیده و موجبات ایجاد تمایل خروج ایشان از حرفه را

 نماید.می

ر دهای موجود انتظارات از شغل بدین معناست که فاصله بین واقعیتانتظارات از شغل: 

سمت  ا بهرنشجویی و پس از آن، فرد حرفه و ادراک قبلی فرد از حرفه حسابرسی در دوران دا

 دهد.خروج از حرفه سوق می

ای از مفاهیم تئوری نقش موجود محققان حسابداری به صورت گستردهدشواری نقش: 
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اند. هرچه فرد در شغل خود ابهام در نقش، تضاد در نقش و در رفتار سازمانی بهره گرفته

گرانباری نقش باالتری را تجربه کند، استرس نقش بیشتری را تجربه کرده که موجب کاهش 

 شود. رضایت شغلی و در نهایت موجب ایجاد تمایل به خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می

االجل وجه به طراحی شغل حسابرسی که شغلی است فصلی و ضرببا تفشار کاری: 

ه ند کمحور، حسابرسان در فصول کاری خود با ساعات کاری باال و غیرمنعطفی روبرو هست

 دهد. ایشان را تحت فشار قرار می

 

 «:سازمانیپیوندهای درون»تحلیل و تفسیر مقوله . 3-1-4

 مل موثرز عوابین افراد است. بنابراین برخی احرفه حسابرسی مبتنی بر کار تیمی و تعامل 

رند دیگر داا یکتوان در پیوندهایی که افراد ببر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی را می

 بندی نمود:جستجو کرد و ذیل پنج مفهوم زیر طبقه

ه سه کمیسیون تغییر در آموزش حسابداری، توجه ب 4بیانیه شماره عوامل سرپرستی: 

ی مهم سرپرستی را به سرپرستان موسسات حسابرسی توصیه نموده تا رضایت شغل اقدام

. 3ری مناسب . فراهم ساختن شرایط کا2. هدایت و راهنمایی 1کار بهبود یابد: حسابرسان تازه

تمایل به  ( که ارتباط با آن با رضایت شغلی و1387تقسیم کار صحیح )رضازاده و همکاران، 

 های انجام شده حسابداری به اثبات رسیده است.هشخروج حسابرسان در پژو

ه از ستفادجریانی از مطالعات انجام شده در بافتار حرفه حسابرسی با اعوامل مرشدیت: 

ست. اکنند که چگونه مرشدیت بر کاهش تمایل خروج حسابرسان اثرگذار پیمایش بررسی می

فتار ر بادرفتار سازمانی است،  ای وامدار ادبیات موجود دراین جریان که به صورت گسترده

 حسابداری و حسابرسی نیز به نتایج مشابهی دست یافته است. 

در حرفه حسابرسی به صورت قابل توجهی بر ارائه  های دریافت بازخورد:ویژگی

گردد تا ضمن آموزش ایشان، کیفیت تر تاکید میبازخورد عملکردی به کارکنان سطوح پایین

(. طبق پژوهش اندویال و 2018، 42گردد )اندویال و همکاران خدمات موسسات نیز حفظ

رضایت ایشان اثرگذار است و یکی از  ( دریافت بازخورد، منبع و جهت آن بر2018همکاران )

های کلیدی عملکرد آتی و خروج کارکنان است. نتایج ایشان حکایت از آن داشت که مشخصه
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گروهی رضایت کمتری نسبت به بازخوردِ منفی برونگروهی حسابرسان از بازخورد منفیِ درون

 داشتند.

ده ها استخراج گردیاین مفهوم که تمامًا از مصاحبهمیزان تعامل بین شرکای موسسه: 

پردازد. به عقیده یکی از است، بر رابطه و کیفیت تعامل بین شرکای موسسه می

 شوندگان:مصاحبه

 کارمندمان شودمی موجب هستیم، صمیمی مه با ما که اینجا مثالً شرکا، بین فرهنگ"

 ."شان اثر داشته باشدکند و بر ماندگاری حس تعلق حس یک هم

ر توان به ساختاشوندگان مطرح گردیده میاز جمله موارد دیگری که توسط مصاحبه

 ای موسسات حسابرسی و چندصدایی در موسسات و عدم وجود رهبر اشاره کرد.جزیره

مراتبی های سلسلهحسابرسان به طور معمول در گروه حسابرسی: هایهای گروهویژگی

ین اعضای ها و کیفیت تعامل بهای این گروه( که ویژگی1396کنند )موسوی و یزدانی، کار می

توان به ها میگیری حسابرسان باشد. از بین این ویژگیتواند عامل موثری در تصمیمگروه می

لسله اختار سو س های متفاوت، اندازه گروهها در پروژهراد گروهفرهنگ کار گروهی، لزوم تغییر اف

 مراتبی گروه اشاره کرد.

 

 «:های موسساتویژگی»تحلیل و تفسیر مقوله . 4-1-4

 با توجه به رقابتی بودن فضای کسب و کار موسسات حسابرسی، هر یک از موسسات

زاده و داشته باشند )شمسدهند تا در این حرفه بقا ویژگی خاصی را در خود پرورش می

های ژگیها که عمدتاً ویای خود را عملی کنند. این ویژگی( و رسالت حرفه1395همکاران، 

ر آن غل دبیرونی موسسه بوده و با کیفیت حسابرسی مرتبط است، بر رضایت شغلی کارکنان شا

 موسسات نیز تاثیر دارند.

 وسسهز اندازه، عمر و جایگاه ماعتبار موسسه حسابرسی که ناشی ا اعتبار موسسات:

 تواند با شخصیت بخشیدن بهالمللی است میحسابرسی و وضعیت تعامل با موسسات بین

 شوندگان:کارکنان خود، از خروج ایشان جلوگیری کند. به گفته یکی از مصاحبه

. شدمی متفاوت هادیدگاه کنیم،کار می 43در موسسه الف ما که گفتیممی رفتیممی هرجا"

 "شدم ماندگار موسسه در من شد موجب است که عواملی از این هم



 288 1400و زمستان پایيز ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

افزاید، و یا در خصوص نقش شرکای موسسه در حرفه که بر اعتبار موسسه می

 شونده دیگری گفت:مصاحبه

ی در موسسه و به صورت کل این در که کردمی مندعالقه را من خود حتی که چیزی آن"

 من رایب این. بودند جامعه عالی شورای رئیس موسسه، زمان آن عامل مدیر باشم، این حرفه

 "د. دارن جایگاهی حرفه در افرادش که کنممی کار دارم جایی در من که بود افتخار یک

 های اقتصادی اخیر، محیطدر پی بحرانای موسسه در مقابل صاحبکار: قدرت حرفه

 کارانبه فشار زیاد بر صاحباقتصادی دستخوش تغییرات زیادی شده است. این محیط منجر 

 افزایش کنند نیزحسابرسی شده است و متعاقباً فشارهایی که صاحبکاران بر حسابرسان وارد می

س ظاهر سابرحیافته است. این فشارها با اعمال قدرت صاحبکار در تحت تاثیر قراردادن قضاوت 

 ندگان:شو(. به عقیده یکی از مصاحبه1399شود )حساس یگانه و عموزاد، می

 ترینمستقل و هاحسابرس بهترین عنوان به وقتی و ندارد قدرتی هیچ حسابرس"

 عوضش بالفاصله و بکنند کاری یک خواهندمی یا بیاوریم، را بندی یک بخواهیم هاحسابرس

 موسسات یا. کنندمی ایجاد برایشان گرفتاری جور هزار و کنندمی خالی را پایشان زیر کنند،می

 خرج و بیاورند ردیگر د جاهای از را درآمدهایشان سایر و بخورند جیبشان از و بگیرند کار نباید

  ".همین مساله چیست؟ خروج دالیل از یکی پس. بپذیریم را خفت این باید یا کنند،

 در خصوص نقش کیفیت خدمات قابل ارائهکیفیت خدمات قابل ارائه توسط موسسه: 

 شوندگان گفت:از مصاحبهدر تمایل به خروج حسابرسان، یکی 

 اب برخوردشان و نوشتن شرکا گزارش نوع بینند،می را هاگزارش حسابرسان کیفیت"

 میگویند بینند وآید را میمی شرکا بیرون دست زیر از که چیزی بینند،می را مشتریان

  ."بیرون بروم که این است کار بهترین پس. بشوم این ]شخص[ مثل من خواهمنمی

انند ند؛ مهای رسیدگی حسابرسی پرداختشوندگان نیز بر ناکارآیی رویهاز مصاحبهتعدادی 

 نوانهای تحلیلی به عسازی حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم استفاده از بررسیعدم پیاده

 اکارآییین نهای رسیدگی صحیح حسابرسی. به اعتقاد ایشان، اآزمون محتوا و عدم وجود برنامه

 گردد.رسان و ایجاد تمایل خروج از حرفه میموجب نارضایتی حساب

 ویژه هایطرح و هاهدف مجموعه از عبارت است استراتژی های موسسه:استراتژی

(. 1396شود )پارسائیان، می حاصل رقابتی مزیت هاآن به دستیابی صورت در که است عملیاتی
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 شوندگان:طبق نظر یکی از مصاحبه

 مهبرنا یک باید موسسه. افراد دارند و نه برای برنامهموسسات نه برای کارهای خودشان "

 افراد هایژگیو این با این است که من برنامه. باشم این خواهممی آینده سال 10 باشد که داشته

اما این  .کرد خواهم خداحافظی شما با من باشید ضعیف اگر باشید جریان در و بدهم رشد را

 ."شود وقت تلف کردنبرنامه وجود ندارد و این می

ی بجا شوندگان قریب به اتفاق بر این عقیده بودند که شرکای موسساتهمچنین مصاحبه

 اند:اینکه روی برندسازی سازمانی فعالیت کنند، روی برندسازی فردی تاکید داشته

 اسم شناسد؟می چه کسی هستند راموسساتی که بزرگان حرفه در آن  دیگر شرکای االن"

 که یاین افراد. ]و رسم[ دارند اسم که هستند خودشان فقط. نه دانید؟می را شانموسسه

 "ها؟آن از بعد شودمی چه کردند، وابسته به خودشان را موسسه

شوندگان، ساختار اداری و تشکیالتی مصاحبهساختار اداری/تشکیالتی موسسات: 

ز اعامل مهمی در تمایل به خروج ایشان از حرفه دانستند. یکی موسسات حسابرسی را 

، ردندشوندگان به آن اشاره کهای موسسات حسابرسی که عمده مصاحبهموردانتقادترین بخش

ز ارخی بعدم وجود واحد منابع انسانی و عدم مهارت شرکا در مدیریت منابع انسانی بود. 

ناسب ری ممناسب استخدام و عدم وجود فضای ادا شوندگان نیز به عدم وجود ساز وکارمصاحبه

 در موسسه اشاره کردند.

 

 «:جو سازمانی ادارک شده»تحلیل و تفسیر مقوله . 5-1-4

 رفتار رب تاثیرگذار عاملی به عنوان سازمانی جو که در تحقیقات پیشین اثبات شده است

طور هبه مستقیماً یا ای از معیارهای محیط کار کبه مجموعه .کندمی عمل سازمان اعضای

ان ایش غیرمستقیم توسط افراد فعال در آن محیط ادارک شده و بر انگیزش و رفتار ایشان

ین مقوله امفاهیم ذیل  (.1393 همکاران، و شائمی) شودتاثیرگذار است، جو سازمانی گفته می

 اند:بندی گردیدهدسته طبقه 4در 

باورهای  و احساس ،44سازمانی حمایت طبق تئوری حمایت سازمانی ادارک شده:

حمایت از  و مساعدت و همکاری به نسبت سازمان که راستاست این در افراد یافتهتعمیم

هاست. متکی بر این آن خوشبختی، آینده و رفاه دلواپس و و نگران قائل است ارزش اعضایش
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همکاران، احساس، کارمندان در سازمان احساس خشنودی و رضایت خواهند کرد. )مهرانی و 

بندی شده، موضوع عدم تعادل ترین مواردی که در ذیل این مفهوم طبقهیکی از مهم (.1395

بین کار و زندگی در حرفه حسابرسی است که هم در ادبیات پیشین بسیار مورد بحث قرار 

 ای به این مفهوم داشتند.شوندگان نگاه ویژهگرفته و هم مصاحبه

ه را ب شود که افرادی به شرایطی از اشتغال گفته میعدالت سازمانعدالت ادراک شده 

ن دهد که با ایشان منصفانه یا غیرمنصفانه برخورد شده است. جریااین سمت سوق می

وهش ا پژهای انجام شده در مدیریت و روانشناسی کاربردی، شامل صدهمدتی از پژوهشطوالنی

ققان (. مح2020وری و پارکر، نشان دادند که عدالت بر خروج کارکنان اثرگذار است )ن

و  تعاملی ای، عدالتحسابداری نیز آثار عدالت را در ابعادی همچون عدالت توزیعی، عدالت رویه

 ی تاکیدیرونشوندگان، بیشتر بر عدالت باند اما مصاحبهعدالت بیرونی مورد بررسی قرار داده

 داشتند؛

قوق چقدر با ح که بینندمی را هاشرکت هایحقوق روند،می شرکت چهارتا جوان گروه "

 و کندمی مقایسه هاآن با را خودش علمی کند، سطحمی که کاری اولین. دارد فاصله خودشان

  "روم.می کنم ومی ول ام؟اینجا ]در این حرفه[ مانده رویکردی چه با گویدمی سپس

ها به ها و یا سازمانتسهیم دانش فعالیتی است که در آن افراد، تشکل تسهیم دانش:

( که 1398پردازند )خواجوی و کرمانی، ها( میها و یا تخصصتبادل دانش )اطالعات، مهارت

موزش آرد. توان تسهیم دانش را در آموزش حسابرسان و انتقال تجربه کارکنان بازتعریف کمی

 جود ایند. وهای بالقوه و بالفعل عملکرد بهتر را به دست آورنصتشود که کارکنان، فرسبب می

اران، همک دهد )طاهری وها به ترک کار و جابجایی از سازمان را کاهش میها، تمایل آنفرصت

1395 .) 

فرهنگ سازمانی به حدی بر اعضای سازمان تاثیر دارد که با بررسی  فرهنگ سازمانی:

اعضای سازمان پی برد و  ها و نگرشرفتار، احساسات، دیدگاه توان به چگونگیزوایای آن می

مهد بینی و هدایت کرد )بنیواکنش احتمالی ایشان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزیابی، پیش

(. از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی که اثر آن بر تمایل به خروج 1395و نجاتی، 

توان به ها مطرح گردیده، میای پیشین و مصاحبههحسابرسان از حرفه حسابرسی در پژوهش

های جنسیتی و گری، شرایط اخالقی حاکم، کلیشهایآزادی بیان، اعتماد ادراک شده، حرفه



 291 ...پردازي عوامل موثر بر تمایل خروجشناسایی و مفهوم

 عدم اطمینان محیطی احساس شده اشاره کرد.

 

 «:های شغلی/سازمانینگرش»تحلیل و تفسیر مقوله . 6-1-4

ا رقعه رفتاری نسبت به یک شی، شخص یا وا ای از اعتقادات، عواطف و نیاتبه مجموعه

 (.1392پور، نامند )قلینگرش می

 شوندگان:به گفته یکی از مصاحبه احساس مفید بودن در محل کار:

این ] بدانند، مفید را خودشان کار نتیجه و کنند بودن موثر احساس حسابرسان اگر"

 ."باشند ماندگارتر شودمی احساس[ باعث

توان ها میسطوح مختلفی از هویت تعریف شده است که از جمله آن هویت ادراک شده:

 تباطای و اجتماعی اشاره کرد. هویت ادراک شده از اربه هویت مشترک، سازمانی، حرفه

شده  دارکگیرد و هرچه هویت اشناختی فرد با گروه، سازمان، حرفه یا اجتماع نشأت میروان

مانی ساز طور مثال هویتر آن بافتار بیشتر است. بهتر باشد، تعهد فرد به ماندگاری دقوی

ا های سازمان رها و شکستشود که افراد شاغل در سازمان، موفقیتگونه تعریف میاین

 ن رادانند. چنین پیوندی احتمال خروج کارکنان از سازماهای خود میها و شکستموفقیت

 (.1397دهد)رضایی و همکاران، کاهش می

 شوندگان هرچه شکافبه اعتقاد مصاحبهفردی با موسسه و حرفه:  هایتجانس ارزش

و  ای کمتر باشد، شخص تعهد سازمانیهای سازمانی و حرفههای فردی با ارزشبین ارزش

 مود.ای باالتری را تجربه خواهد کرد و تمایل به خروج کمتری را تجربه خواهد نحرفه

ل شتغاای که وی در آن امان یا حرفهتعهد ارتباطی است بین یک کارمند و ساز تعهد:

 تلفی ازم مخای تعریف نمود. اگرچه مفاهیتوان در دو سطح سازمانی یا حرفهدارد. تعهد را می

ل به خروج ترین مفهوم با تمایمرتبط 45تعهد در ادبیات تحقیق وجود دارد، اما تعهد عاطفی

های سازمان، هداف و ارزشتعهد عاطفی شامل پذیرش ا حسابرسان از حرفه حسابرسی است.

ر دشتن رسانی کند و میل به عضویت داهایی که به کل سازمان منفعتتمایل بکارگیری تالش

 (.1974، 46سازمان است)پورتر و همکاران

فرسودگی شغلی به صورت خاص متغیر میانجی مفیدی در فهم اثر فرسودگی شغلی: 

های شغلی بر تمایل به خروج کارکنان است. سازه فرسودگی شامل سه بعد دهندهاسترس
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)رفتار با بقیه همچون اشیا(، کاهش  48، مسخ شخصیت47وابسته هستند: خستگی عاطفی بهم

 (.2017، 50اسمیت و همکاران) 49عملکرد فردی

 

 :«الزحمه حسابرسیحق»تحلیل و تفسیر مقوله . 7-1-4

 ختلفالزحمه حسابرسی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه پژوهشگران محق

درائی و ص؛ 1397های مختلف ارائه شده توسط ایشان )نوشادی و همکاران، بوده، اما در مدل

 . علیرغم( پیامد تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی مغفول مانده است1400همکاران، 

سی سابرالزحمه حسابرسی بر تمایل به خروج از حرفه حاینکه در مطالعات پیشین، آثار حق

که  د شدشوندگان قلمدامورد بررسی قرار نگرفته، یکی از عوامل کلیدی از دیدگاه مصاحبه

ایل به ه تمبموجب نارضایتی حسابرسان از شرایط فعلی شده و در نهایت منجر  ناکافی بودن آن

 گذاریشوندگان به مواردی همچون عدم امکان قیمتگردد. مصاحبهخروج ایشان از حرفه می

سی الزحمه حسابرگذاری حقالزحمه حسابرسی، فرآیند اشتباه قیمتکیفیت، عدم همخوانی حق

د نظر خو شوندگانالزحمه به کارفرما اشاره کردند. یکی از مصاحبهو عدم توانایی قبوالندن حق

 گونه بیان نمود:الزحمه حسابرسی اینرا در خصوص حق

 مدیران خروج عدم یا خروج نگران همیشه ما شودمی باعث که مسائلی از یک سری"

 یرسحساب این بابت که ای استالزحمهحسابرسی و حق ریسک تناسب عدم هستیم، حسابرسی

 موسسه که ایالزحمهحق است، یعنی بوده ترتیب این به که حال به تا .شودمی پرداخت

 هایریسک داریم، ما مختلفی هایریسک .نیست حسابرسی ریسک پاسخگوی کند،می دریافت

 و دولتی هایارگان به مربوط ]حسابداران رسمی[، ریسک جامعه ریسک کارفرما، به مربوط

 بگذاریم وتراز کفه یک در را هاریسک این ما شودمی باعث عوامل این تمام .پرسنلی هایریسک

 به شما که ستا این واقعیت بینیم. ترازو کفه دیگر را در است الزحمهمرتبط با حق که و منافعی

باالخره با  که بیندمی کافی بازده دریافت بدون دانش، خرج و عمر گذر و بدن استهالک از غیر

 بسا هچ. بشوی خارج که شود، بهتر استحسابرسی می مجموعه از پیشنهادی که خارج توجه به

 ".افتدمی اتفاق باطنی میل رغمعلی موضوع این
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 :«ایپیشرفت در کارراهه حرفه»تحلیل و تفسیر مقوله . 8-1-4

 رت،مها افزایش با همزمان شما که است معنا این به شغلی مسیر یا شغلی کارراهه 

 و برسید شغل همان در باالتری جایگاه به بتوانید خاص شغل یک در آگاهی و دانش اطالعات،

ه امکان کنید که حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرچ پیدا آن در بهتری وضعیت

 پیشرفت در این کارراهه وجود داشته باشد، رضایت شغلی نیز باالتر خواهد بود.

ای حسابرسان، فقط در داخل های رشد حرفه: فرصتغلیهای رشد در مسیر شفرصت

لیت ( و با افزایش مدت فعا2013آید )نوری و پارکر، موسسه شاغل در آن به وجود نمی

ن هما حسابرسان در موسسات حسابرسی در طول زمان، عالوه بر ارتقای سطح کاری در داخل

شود که این موسسات هم حاصل میهای تغییر موسسه فعلی و همکاری با سایر موسسه، فرصت

ای در بین موسسات است که تحقق آن، بر رضایت شغلی مهم، همان مفهوم رشد حرفه

تر از حسابرسان موثر است و احتمال اینکه کارکنان ناراضی شغل خود را رها کنند، بیش

ر آن پروری و اثهای جانشین(. عدم وجود طرح1395)طاهری و همکاران،  کارکنان راضی است

 بر خروج نیز از جمله مواردی بود که مورد تاکید عمده خبرگان بود.

ر های شغلی جایگزین دشوندگان، فرصتبه اعتقاد مصاحبه های شغلی جایگزین:فرصت

روج لی خسایر بازارها و همچنین توسعه بازارهای مالی در سنوات اخیر، یکی از دالیل اص

 حسابرسان از حرفه حسابرسی است.

ر اطالعاتی از میانگین سنی شرکای موسسات حسابرسی دوانگرایی در حرفه: عدم ج

  شوندگان:دست نیست اما طبق گفته مصاحبه

 یکسری عادی روال در بیندمی شخص وقتی. است حرفه در سنی میانگین ما معضل"

. نیست ییجوانگرا حرفه ما حرفه شاید که است حقیقت این. شودمی دلسرد افتد،نمی اتفاقات

 موسسه و کنندمی کار نیاید عزرائیل که زمانی تا هارسمی حسابدار دوستانم، از یکی قول به

. شویمب دلسرد مقدار یک شده باعث هاآدم انباشتگی این خود و کنندنمی رها را حسابرسی

 و. شویمب شریک روزی نداریم امید که باالست قدرآن شرکا سنی میانگین که بینیممی وقتی

 ".کنم پیدا ارتقا ندارم امید شدم شریک روزی اگر

شوندگان آینده خوبی را برای حرفه متصور : مصاحبهانداز نامساعد از آینده حرفهچشم

شود که حسابرسان در زمینه دیگری اقدام به انداز نامساعد، موجب مینبودند و این چشم
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 عقیده بود که:شوندگان بر این گذاری کاری بنمایند. یکی از مصاحبهسرمایه

 و با تندهس شرکا که حرفه سطح باالترین بینیممی کنیممی نگاه که وقتی حرفه در مورد"

 نظر از قبالً کنیممی نگاه یعنی. متفاوتند کامالً  نظر هر از االن کنیم،می مقایسه پیش سال 20

 از بیرون وبودند  برجسته خیلی که بودند هاییآدم اجتماعی جایگاه و درآمدی رفتاری، مسائل

 مدارتراخالق کردند ومی کار ترایحرفه واقعاً کردند.می حساب بر روی ایشان دیگری جور حرفه

 من که بعد. دکردن پیدا معناداری فاصله واقعاً سطوح باالترین کنیدمی نگاه االن ولی. بودند

 بیرون کنممی نگاه بعد این ]شخص[؟ بشوم در انتهای کار خواهممی من میگویم هم سرپرستم

 شخص نهما کجا هستند؟ یکی مثل االن بیرون آمدن، حرفه از که هاییآدم بینممی حرفه از

  ".کنم که بیرون انگار بهتر استگیری میکجاست؟ پس نتیجه مانده حرفه توی که االن

ت ضیحاشوندگان عالوه بر سطح رفاهی و اجتماعی مدیران و شرکا که توهمچنین مصاحبه

ت عالیهای دیگری مانند امید به آینده، تنگ شدن فضای فدر فوق مطرح گردید، گزاره آن

ساعد انداز نامحسابرسان و تهی شدن حرفه از افراد متخصص را نیز مطرح کردند که این چشم

 شود.ادراک شده، موجب تمایل به خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می

 

 بستر. 2-4

 ست کهادهد. در این شرایط و بستر ای و بستری خاص روی میزمینههر مقوله در شرایط 

ورت صرسی های متقابل برای اداره، اجرا، کنترل و پاسخ به پدیده مورد برراهبردها و کنش

ها آن هایی که در مدل بهها و همچنین کنشگیرد. در رابطه با پژوهش حاضر نیز مقولهمی

های انجام هافتند. با انجام مصاحبای خاصی اتفاق میینهاشاره شده است در بستر و شرایط زم

 کنندگان درها و دریافت نظرات مجدد مشارکتها و مقولهشده و رفت و برگشت میان داده

 ای در دو سطح کالن و حرفه تعیین گردید.پژوهش، بستر یا شرایط زمینه

 

 ای در سطح کالن:شرایط زمینه. 1-2-4

 دیدهملی است که در سطح کالن اقتصادی و اجتماعی مطرح گراین طبقه مشتمل بر عوا

 است.

در این بخش، عواملی مانند تورم، افزایش شدید نرخ ارز و تالطم  های اقتصادی:بحران
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اقتصادی جامعه به عنوان عواملی موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی توسط 

 شوندگان مطرح گردید.مصاحبه

 داشتم رسروکا که موسساتی از بعضی با خودم من رود،باال می ارز نرخ که هاییسال در"

 و قحقو آن طرف، از گذاردمی اثر افراد زندگی در مستقیماً ارز داشتند. شدیدی ریزش

 "کند.نمی پیدا افزایش آن با متناسب دستمزدها

فرهنگ گیر کرونا، در این بخش، عواملی مانند بیماری همههای اجتماعی: چالش

سی سابرحها به عنوان عواملی موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه فرزندآوری خانواده

 شوندگان مطرح گردید؛توسط مصاحبه

 بروم ایدب لیسانس، که پس از اخذ بودم این به قائل شدم حرفه وارد خودم من که زمانی"

 اما بود بیشتر تعدادمان ]در خانواده[ ما. نباشد دراز خانواده جلوی دست من و کنم درآمد کسب

این کار  مندنیاز زیاد و کنندمی تامین هایشان راها بچهخانواده دختر، یا پسره یک چون االن

 ماه یک بینیممی کار، سر آیدحسابرس می آن شخص به عنوان وقتی گاهاً. نیستند ]حسابرسی[

 اصالً  گویدمی ماند،در سر کار می شب 8 تا که بار دو و کندمی کار حرفه توی که ماه دو یا

 ".کنم کار بخواهم قدراین من که ندارد توجیهی

بر  شوندگان، نظام اقتصادی حاکماز دیدگاه مصاحبهنظام اقتصادی حاکم بر کشور: 

فه کشور با خاستگاه حرفه حسابرسی در تضاد بوده و این تضاد موجب تنزل جایگاه حر

 شود؛حسابرسی در کشور می

 هم حسابرسی حرفه غیره. و هانآنگلوساکسو کانتینانتال، داریم، نگاه نوع چند غرب در ما"

 دولتی، گاهدید این در و. است دولتی اقتصاد ما اما. شده است اندازیراه هادیدگاه همین با

 دولت زرو به کردیم. این در حالی است که روز کپی هاآنگلوساکسون از را آمدیم حسابرسی

 بازوی بود که قرار حرفه حسابرسی. خوردمی شکست سازیخصوصی و کندمی پیدا توسعه

 . "شد خارج گردونه از نکرد، پیدا توسعه خصوصی بخش چون و باشد خصوصی بخش

ز ی نینیافتگی بخش خصوصی و بسته بودن اقتصاد به دالیل شرایط تحریمهمچنین توسعه

 از سایر عواملی بود که مطرح گردید.

یز نشوندگان، سطح پایین پاسخگویی در جامعه را مصاحبه پاسخگویی در جامعه:سطح 

 از عوامل موثر بر نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کردند:
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 تشفافی. پاسخگویی به گرددبرمی هااین همه نیست و حسابرسی خدمات متقاضی کسی"

 ضیمتقا شفافیت هستند.ضعیف  ما مملکت هستند، در دموکراسی هایکه پایه پاسخگویی و

 الزام ربیشت و ندارد متقاضی چنانآن است، شفافیت جهت در که هم حسابرسی خدمات و ندارد

 "صاحبکاران. دید از قانونی است

 

 ای در سطح حرفه:شرایط زمینه. 2-2-4

کل هایی است که تمایل به خروج حسابرسان از آن در بستر آن شحرفه دارای ویژگی

 قرار های زیر مورد اشارهمصاحبه با خبرگان، حرفه حسابرسی به شرح ویژگیگیرد. در می

 گرفت.

دی ایبنشوندگان به مواردی از جمله عدم پمصاحبه ای:تخطی اعضا از آیین رفتار حرفه

شکنی خای، رقابت منفی بین موسسات و نراعضای جامعه حسابداران رسمی به استقالل حرفه

 فروشی( اشاره کردند. ر نظر حسابرس )بندبرخی از اعضا و خرید اظها

 شوندگان بر اینعمده مصاحبهای: سازی حرفهنقش افراد خارج از حرفه در تصمیم

 تظارعقیده بودند که وضع قوانین و مقررات متعدد جهت اجرا توسط حرفه حسابرسی و ان

ز احرفه نادرست و بیش از حدی که نظام حاکمیتی از حرفه حسابرسی دارد، موجب خروج 

راد ا افرگردد. ایشان منشأ این جریان حاکم بر حرفه حسابرسی مسیر اصلی و اهداف خود می

 ای معتقد بود که:شوندهخارج از حرفه عنوان کردند. به طور مثال مصاحبه

 و صوبمن نفر چند و هستیم دارایی و اقتصاد وزارت و دولت به وابسته صد در صد ما"

 هیات این نه و دارد قدرت عالی شورای نه کنند،می حکومت ما بر دارند دارایی وزارت منتخب

 "مدیره

 شوندگان از ابعادمصاحبه های کنترل کیفیت اعمال شده توسط نهاد ناظر:سیاست

ای در نظارت، متفاوتی کیفیت کنترل کیفی، تخصص اعضای کمیته، استانداردهای حرفه

د. استقالل، عدالت در رسیدگی و سبک نظارتی نهاد ناظر را مورد انتقاد قرار دادن

 ای بیان نمود که:شوندهمصاحبه

 در عدالت و ندارد ارزیابی و نظارت مناسبی حد در اما دارد وجود ناظری نهاد اگرچه"

 اعتبار به حرفه که داریم حرفه از مستقل ناظر نهاد یک به ندارند. نیاز کیفی کنترل و رسیدگی
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 ."ببخشد اعتماد و

 شونده دیگری در ادامه گفت:مصاحبه

 داشته یچوب که باشد انگلستان و آمریکا ناظری مثل نهاد. دنیا همه مثل ناظری نهاد"

 تا ندبز چوب همان با را همه که مهم است خیلی این بزند، چوب همان با را همه و باشد

 جبور باشندم و بگیرند باکیفیت نیروی مجبور باشند کنند، کار باکیفیت باشند مجبور موسسات

 ".نگه دارند را نیرو شودمی موجب که است عواملی از این کنند. برخورد کیفیت با صاحبکاران با

ن شوندگان کیفیت و کمیت متقاضیامصاحبه متقاضیان ورود به حرفه:کیفیت پایین 

 ارتباط عدم نمودند و علل این موضوع راتر ارزیابی میورود به حرفه را نسبت به گذشته ضعیف

نوان یر عها در دو سال اخبین دانشگاه و حرفه، فقیرتر شدن حرفه و حضوری نبودن دانشگاه

 نمودند.

 2طی ماده  ای:امعه حسابداران رسمی با رسالت حرفههای جعدم تجانس ارزش

ه از ست کااساسنامه جامعه حسابداران رسمی، برخی از اهداف تشکیل این جامعه قید گردیده 

ای ههای حرفای اعضا و ارتباط با موسسات و تشکلتوان به حمایت از حقوق حرفهآن جمله می

وسط تی تشوندگان، این مهم به درساد مصاحبهالمللی اشاره کرد که به اعتقای و بینمنطقه

 جامعه حسابداران رسمی رعایت نگردیده است:

 جاک کرده؟ کمک کجا. کند دفاع موسسات حقوق از نتوانسته رسمی حسابداران جامعه"

 [ بورس]سازمان مقابل در کجا نگیرند؟ موسسات از ]حسابرسی[ را کار که کرده کمک جامعه

 تعامل جامعه و بورس بین. کرد اذیت را از موسسات خیلی ]سازمان[ بورس، ایستاده؟ همین

  ".ندارد وجود مناسبی

ا بسبی شونده دیگری بر این اعتقاد بود که جامعه حسابداران رسمی تعامل منامصاحبه

 شوندگانهمصاحب از برخی. است گرفته شیپ درالمللی نداشته و رویکرد انفعال را مجامع بین

 که ندکرد اشاره رسمی حسابداران جامعه بر حاکم هایبندیجناح و منافع در تضاد به نیز

 است. ایشان ایحرفه رسالت برخالف

ی شوندگان، شالوده حرفه حسابرسبه عقیده مصاحبه ساختار دولتی حرفه حسابرسی:

یز کشور ن م برریزی شده و اقتصاد دولتی حاکاند پایهتوسط افرادی که قباًل کارمند دولت بوده

 مزید بر علت شده است تا حرفه وابستگی زیادی به دولت داشته باشد. 
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 شوندگان:مصاحبهبه اعتقاد یکی از فرآیند انتخاب حسابداران رسمی: 

بداران جامعه ]حسا از فرار باعث مهم است و خیلی هم آن که ما مشکالت از دیگر یکی"

 . "قیغیرمنط غیرعلمی و سخت، امتحاناتی است. جامعه غیرمنطقی امتحانات شود،می رسمی[

ها اشاره شد، اعطای شوندگان به آناز دیگر مشکالت این بخش که توسط مصاحبه

 د.خاص به برخی از داوطلبین و همچنین شرط کسب تجربه پیش از آزمون بوهای معافیت

رش شوندگان، تولید گزابه عقیده مصاحبه خواهی باال از حرفه حسابرسی:سطح پاسخ

حسابرسی، تولید ریسکی است که فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی است. تعدادی از 

 خواهی را داردسطح از ریسک و پاسخشوندگان به خاص بودن کار حسابرسی که این مصاحبه

 اشاره کردند:

 خریدار واحد تا 10 واحد آن در ولی کنممی عرضه نفر به یک که هستم کاالیی تنها من"

 ".کنند ادعا توانندمی مابقی اما بندممی قرارداد شما با من. کند ادعا تواند]چون[ می چرا؟. دارد

 شونده دیگری:به اعتقاد مصاحبه

 از دح این باشد، داشته را پاسخگویی از حد این که داریم صنفی کمتر کنم فکر من"

  ".داشته باشد مدعی از حد این مستندسازی نیاز داشته باشد، و

ی طبق آخرین گزارش ساالنه شورای عالسازنده بین موسسات حسابرسی:  تعامل غیر

د حسابرسی فعال وجوموسسه  251تعداد  1399جامعه حسابداران رسمی، در پایان سال 

تفاق موسسه حسابرسی بوده است. قریب به ا 26، تعداد 1380داشته که این رقم در سال 

سمی ان رهای غلط جامعه حسابدارشوندگان این تعداد بسیار زیاد را ناشی از سیاستمصاحبه

اسیس ت مکانادانستند که فارغ از هر کیفیتی، با همکاری سه نفر از اعضای حسابداران رسمی، 

 پذیر بود..موسسه حسابرسی امکان

وجب ان مشوندگان، تعداد زیاد موسسات و عدم تعامل سازنده بین ایشبه اعتقاد مصاحبه

 ایجاد رقابت ناسالم در بین موسسات گردیده است.

شوندگان عواملی همچون عدم تعامل مناسب با مصاحبه اهمیت و جایگاه حسابرسی:

ای و موسسات حسابرسی، عدم حمایت از جانب مراجع حرفه ها، منع تبلیغات برایرسانه

شناخت نامناسب صاحبکاران از خدمات حسابرسی را از جمله عواملی عنوان کردند که بر آن 

اساس، حرفه حسابرسی نتوانسته به جایگاه و اهمیت واقعی خود دست یابد. این عدم دستیابی 
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ای برای حسابرسی وجود نداشته ال و داوطلبانهبه جایگاه واقعی حرفه، موجب شده که تقاضای با

باشد و حرفه حسابرسی، ضریب نفوذ کافی در جامعه نداشته و نتواند بر تصمیمات 

 کنندگان اثرگذار باشد. استفاده

ن : طبق گزارش ساالنه شورای عالی جامعه حسابدارااندازه بازار حرفه حسابرسی

لغ ، کل درآمد حرفه حسابرسی در کشور مب1399رسمی برای سال مالی منتهی به اسفند 

یران میلیارد ریال است که سهم موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ا 14،848

ق اطالعات د ریال است. طبمیلیار 3،000میلیارد ریال و سهم سازمان حسابرسی مبلغ  11،848

نفر 10،058، 1399همین گزارش، تعداد کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی در پایان سال 

مد انه درآشود که سراست. انجام محاسباتی ساده با استفاده از این اعداد بدین نتیجه منتج می

مبلغ قابل  بود کهمیلیون ریال خواهد  123ماهانه هر نفر در حرفه فارغ از رده شغلی، مبلغ 

 تر از این عدد خواهد بود. دریافت توسط هر یک از شاغلین به مراتب پایین

اساسنامه نمونه موسسات  3: طبق ماده ساختار حقوقی/قانونی موسسات حسابرسی

ی تفاعحسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موسسه حسابرسی از نوع موسسه غیران

ه کند. به عقیدهایی برای شرکا و موسسان ایجاد میمحدودیت تجاری است که موجب ایجاد

 شوندگان:یکی از مصاحبه

 کبه عنوان شری من در حرفه حسابرسی و موسسات حسابرسی مشکل ساختاری داریم."

 خواهممی که بگویم فردا و بشوم هم بازنشسته و کنم کار سال 30 اینجا اگر حسابرسی موسسه

 از باید یا و نیک کار باید یا میگویند شود!نمی میگویند نیایم، موسسه و نکنم کار و باشم شریک

 لیتمسئو باشد، هم کارمند باید حتماً  شریک ما موسسات ساختار در. بشوی خارج شراکت

 ار سرقفلی خود و کرده کار ساله سی گویدمی آن شخص یعنی. کند هم امضا و کند قبول

 بسته باکسش رود،بیرون نمی وقتی. موسسه[ بیرون نرود]از  شودمی باعث این و خواهدمی

 که است ایگونهبه حسابرسی موسسه ساختار. میردمی کی ببینیم منتظر میشویم بعد. شودمی

 از و نیست هم شریک دیگر بیرون برود وقتی و بیرون برود باید ]از جمع شرکا[ شخص این

 این راینبناب. بدهند به ایشان چیزی اخالقاً  شرکا اینکه مگر برد.نمی سهم هم موسسه سود

را  ایآینده هستند، حسابرسی حرفه در که هاییجوان شودمی موجب دارد وجود که وضعیتی

 "نبینند.  ]برای خود[
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 پیامدها. 3-4

حفظ  داره یاور اای یا به منظهرجا انجام یا عدم انجام عمل معینی در پاسخ به امر یا مساله

بین، کور آید )اشتراوس وفرد یا افرادی انتخاب شود، پیامدهایی پدید می موقعیتی از سوی

رفه کنندگان در این پژوهش، تمایل به خروج حسابرسان از ح(. به اعتقاد مشارکت1998

 حمیلهای زیادی به موسسات و به صورت کلی به حرفه تحسابرسی، عالوه بر اینکه هزینه

چه ل هربرسی را فراهم نموده و در نهایت موجب افوخواهد نمود، موجبات کاهش کیفیت حسا

 بیشتر جایگاه حرفه حسابرسی خواهد شد.

 

 هاگیری، پیشنهادها و محدودیتنتیجه .5

خلی ت دامند مطالعات موجود در آرشیو آنالین مجالهای حاصل از مرور نظامتحلیل داده

ه به توسعه بنیاد چندگاندادهنفر از خبرگان با بکارگیری رویکرد  18و خارجی و مصاحبه با 

ا ها و پیامدههای شرایط، بستر، کنشهای شناسایی شده تحت دستهمدلی منجر شد که مقوله

ان، های پیشین )مانند کنچل و همکارپردازی گردید. الزم به ذکر است که پژوهشمفهوم

خاب انت ( عمدتًا با2011؛ کیفتیگولو و همکاران، 1997؛ گرین هاوس و همکاران، 2021

ای لعهمطا گزینشی متغیرهای مربوطه به بررسی تمایل خروج حسابرسان پرداخته بودند و تنها

برسی حسا که اقدام به ارائه مدلی در خصوص عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه

های پژوهش حاضر با ( بوده است. یکی از تفاوت2021مازار )نموده بود، پژوهش گنجی و عرب

در  ند، امابود مند پیشینه اکتفا نمودهوهش ایشان در این بوده که ایشان تنها به مرور نظامپژ

 پژوهش، شینهبنیاد چندگانه و عالوه بر لحاظ نمودن پیپژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده

ه بت بهای این پژوهش نسنظرات خبرگان نیز در ارائه مدل لحاظ گردیده است. از نوآوری

الزحمه پردازی مقوله حقتوان به ارائه و مفهوم( می2021مازار )گنجی و عربپژوهش 

ن فزودهمچنین ا ای وای کالن و حرفهای، عوامل زمینهحسابرسی، پیشرفت در کارراهه حرفه

های موسسات )ساختار اداری موسسه حسابرسی( و های ویژگیبرخی مفاهیم در مقوله

  تعامل بین شرکای موسسه حسابرسی( اشاره کرد.سازمانی )کیفیت پیوندهای درون

همانطور که در مدل نهایی این پژوهش ارائه گردیده، عوامل موثر بر تمایل خروج 

بندی شده است. به طور مثال حسابرسان از حرفه حسابرسی در سطوح متفاوتی طبقه
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نترل ای، شرکای موسسات حسابرسی با کگذاران حرفه، با کنترل عوامل حرفهسیاست

گذاری صحیح در جهت بهبود جو سازمانی، مدیران و سرپرستان های موسسه و سیاستویژگی

سازمانی و مدیران منابع انسانی موسسات نیز با لحاظ با تالش در جهت بهبود پیوندهای درون

توانند از نتایج این های شغلی داوطلبان ورود به حرفه، مینمودن عوامل فردی و بررسی نگرش

ش برای فراهم نمودن شرایط ماندگاری حسابرسان در حرفه حسابرسی و رشد و اعتالی پژوه

 کیفی حرفه حسابرسی استفاده نمایند.

ین اگردد که با تهیه مقیاس مناسب، های آتی به پژوهشگران پیشنهاد میجهت پژوهش

ی عملیات دهایپیشنهامدل را مورد سنجش قرار داده و بدین طریق نقاط قابل بهبود را به همراه 

 ها ارائه نمایند.برای رفع آن

 هایپژوهش در که دارد وجود پیشنهادهایی آتی، هایپژوهش خصوص همچنین در

 از را کارکنان خروج محققان، که شودمی پیشنهاد مثال، برای. بود نشده توجهی آن به پیشین

 پیشین هایپژوهش عمده. کنند لحاظ خویش هایپژوهش در نیز و حرفه موسسات دیدگاه

 عمده مصرف موجب و است و حرفه مضر موسسات برای کارکنان خروج که اندکرده استدالل

 آموزش هزینه که حالی در. شوندمی آن خارج از که شودمی کارکنانی آموزش حرفه برای منابع

 مطرح خروج پسایند عنوان به مزایایی است ممکن است، حرفه برای ناپذیرجبران زیان یک

 عملکرد و کارکنان خروج بین رابطه بررسی به سازمانی رفتار و مدیریت در تحقیقاتی. شود

 مطالعاتی، جریان این در. باشند مرتبط مساله این با است ممکن که اندپرداخته هاسازمان

 نظری اندازهایچشم است، شده عنوان( 2013) 51شاو و پارک فراتحلیل در که طورهمان

 و بامهارت باتجربه، کارکنان خروج هرگونه انسانی، سرمایه رویکرد با مطابق. دارد وجود بسیاری

 جایگزین، افراد که زمانی تا کارکنان جایگزینی. زندمی لطمه سازمان عملکرد به دانش با

 افراد آموزش و استخدام این، بر عالوه. بود نخواهد اثربخش نبینند، را کافی هایآموزش

 این حسابرسی و حسابداری در شده انجام هایپژوهش عمده. است برهزینه نیز جایگزین

 جایگزین، رویکرد اند،کرده عنوان( 2013) شاو و پارک که طورهمان. اندکرده اتخاذ را رویکرد

 باال خروج نرخ که حالی در. است ترظریف و ترپیچیده کمی که است منفعت-هزینه رویکرد

 پایین سطوح شود،و به صورت کلی حرفه می موسسات عملکرد کاهش موجب و است مخرب

 کارکنان احیای و پاداش هزینه از کاستن واسطهبه است ممکن کارکنان خروجِ و خدمت ترک
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حرفه  بنابراین(. 2013 شاو، و پارک)باشد مفید حرفه برای ایشان از بهینه استفاده و ضعیف

  پایین. نه و است باال نه که یابند دست خروج نرخ بهینه سطح به تا کنند تالش حسابرسی باید

های انجام شده در حوزه تمایل خروج حسابرسان در کشورهای در حالی که پژوهش

 بررسی وردم آمریکایی حسابرسان بین در خروج به تمایل عمدتاً اما متفاوتی انجام شده است،

 ینا بین در است ممکن هاپژوهش نتایج اگرچه. (2020گرفته است )نوری و پارکر،  قرار

 انحسابرس خروج به تمایل در است ممکن ملی فرهنگ اما برسد نظر به یکنواخت کشورها

 بر اکمح فرهنگ که کنندمی استدالل( 2002) 52همکاران و چاو مثال برای. باشد داشته نقش

 موضوع این و ددار تفاوت آمریکا متحده ایالت بر حاکم فرهنگ با بااهمیتی طور به تایوان کشور

. شودمی تایوان در خروج به تمایل و سازمان-شخص تناسب بین رابطه در تفاوت به منجر

 فرهنگ ررسیب با باید آن از حاصل نتایج که است مواجه محدودیت این با پژوهش این بنابراین

 .یابد تعمیم کشور آن بر حاکم

ت دسترسی سخت به شرکای موسساتوان به های پژوهش حاضر نیز میاز دیگر محدودیت

ن از برساحسابرسی و در برخی موارد، امتناع آنان از مصاحبه در خصوص تمایل به خروج حسا

ژوهش، شونده در این پحرفه حسابرسی اشاره کرد. بنابراین ممکن است دیدگاه افراد مصاحبه

 نظر کشور نباشد.بیانگر دیدگاه کل افراد متخصص و صاحب
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