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 مقدمه

 بازار گیریشکل و حسابرسی بهتر کارایی به منجر حسابرسی خدمات منطقی و صحیح گذاریقیمت

 یهازاربا ای،حرفه مجامع توجه ردمو ارههمو حسابرسی گذاریقیمت عموضو .شودمی حسابرسی تخصصی

 شکنینرخ نمکاا بابت از هعمد نیانگر .[25 ،16 ،15 ،14 ،5] ستا بوده حرفه بر رناظ هاینمازسا و سرمایه

 بازار در حسابرسی مؤسسات تعداد در افزایش به توجه با نگرانی این است. آن پیامدهای و حسابرسی در

 مؤسسه زیادی تعداد تأسیس به منجر حسابرسی، بازار آزادسازی که طوری به دارد. وجود نیز انیرا سرمایه

 طریق از رقابت برای حسابرسان انگیزه حسابرسی، مؤسسات تعداد افزایش با .[9] شد خصوصی حسابرسی

 ممکن حسابرسان باشد، داشته وجود ایفشرده رقابت وقتی دیگر، بیان به .[19]یابدمی افزایش شکنینرخ

  .[22]باشند خود بازار سهم افزایش پی در کمتر، الزحمهحق تعیین با است

 به .[5] است حسابرسی موسسات برخی شکنی نرخ حسابرسی، حرفه اصلی مناقشات از حاضر، حال در

 حسابرسی خدمات ارائه خصوص در رقابتی شرایط ایجاد و بازار در موجود حسابرسی موسسات تعدد دلیل

 کاهش به اقدام بیشتر مشتریان جذب و حسابرسی خدمات بازار در نفوذ برای حسابرسان است ممکن

  .[19]نمایند خود حسابرسی قرارداد اولین در حسابرسی الزحمهحق

 کیفیت کاهش آن پیامدهای از و [21] حرفه در جدی چالشی شکنینرخ -1 که این به توجه با بنابراین

 بر مبتنی پیشین هایپژوهش -2 .[24 ،17 ،10] است حسابرس استقالل در اخالل امکان و حسابرسی

 حرفه -3 .نمایندمی ارائه شکنینرخ خصوص در محدودی بینش که [21 ،4] هستند اثباتی پارادایم

 هایویژگی دارای نظارتی هایروش و حقوقی محیط حسابرسی، موسسات اندازه نظر از ایران در حسابرسی

 پرسش این به پاسخ پژوهش این هدف بنابراین، ندارد. وجود ایران در جامعی پژوهش -4 .[7] است خاص

 بستر، گر،مداخله شرایط همچنین، چیست؟ نخستین، حسابرسی در شکنینرخ علّی شرایط که است

  کدامند؟ آن کاهش یراهبردها و پیامدها

 پژوهش نظری مبانی

 ارائه هزینه از کمتر حسابرس توسط شده پیشنهاد قیمتِ که افتدمی اتفاق زمانی حسابرسی در شکنینرخ

 نشان و پرداختند حسابرسی در شکنینرخ موضوع به بسیاری پژوهشگران شود. تعیین حسابرسی خدمات

  .[26 ،24 ،23 ،21 ،20 ،14 ،12]کنندمی شکنینرخ حسابرسان که دادند

 که کنندمی شکنینرخ دلیل این به نخستین قراردادهای در حسابرسان که است معتقد (1981) آنجلودی

 الزحمهحق زنی،چانه قوای وجود فرض با دیگر، عبارت به شوند. مندبهره آتی اطالعاتی و مالی مزایای از

 تغییر هایهزینه عالوه به اول سال الزحمهحق با برابر نخستین حسابرسی از پس هایسال در پیشنهادی

 اولیه شناخت هایهزینه کسر به اول سال هزینه با برابر هم حسابرسی هزینه طرفی از است. حسابرس

 حسابرسی از پس هایسال در هاهزینه کاهش و درآمد افزایش رودمی انتظار بنابراین بود. خواهد مشتری

  شود. انجام شکنینرخ اول سال در و داشته مزیت نخستین

 هایهزینه وجود به نسبت منطقی واکنش یک عنوان به شکنینرخ (1981) آنجلودی مطالعه طبق بنابراین،

 منطقی واکنشی یک شکنینرخ که رسید نتیجه این به (1991) دای مقابل، در افتد؛می اتفاق معامالتی
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 نظریه دو این (1999) فرانسیس و کراسول باشد. مشاهده غیرقابل حسابرسی مزایای که است شرایطی در

  کرد. تأیید را (1991) دای نظریه مطالعه این نتایج کردند. آزمون را رقیب

 [1] شودمی تامین الزحمهحق طریق از حسابرس اقتصادی منافع و است اقتصادی فعالیت یک حسابرسی

 کمتری تالش است ممکن حسابرسان باشد کمتر حسابرسی انجام هزینه از حسابرسی درآمد که هنگامی

 طرفی از .[24 ،10] بگذارد حسابرسی کیفیت بر منفی تاثیر تواندمی که کنند حسابرسی انجام صرف را

 با را خدمات سایر و کرده حفظ را مشتری کند تالش است ممکن حسابرس شکنینرخ وقوع شرایط در

 منفی تاثیر حسابرسی کیفیت بر تواندمی استقالل در اخالل با امر این که کند ارائه باال سود حاشیه

 .[17]بگذارد

 تا گیرد قرار توجه مورد حسابرسی عرصه در تواندمی موضوع این شکنی،نرخ احتمالی پیامدهای دلیل به

 همچنین، شود. عملیاتی آن، جایگاه و حسابرسی حرفه از صیانت و حفاظت پدیده این شناسیپدیدار با

 کوتاهی احتمال که هاییموقعیت از کاملی شناخت حسابرسی حرفه بر ناظر نهادهای که است ضروری

 نهادهای برای این، بر افزون باشند. داشته دهد،می افزایش را شانوظایف صحیح انجام از حسابرسان

 دهند. کاهش را شکنینرخ درباره هانگرانی تا کنند ایجاد مقررات در تغییراتی است مهم نظارتی

 پژوهش پیشینه

 انگلستان در نخستین حسابرسی در حسابرسی گذاریقیمت بررسی به (2013) پیل خارجی: پیشینه

 بیشتری احتمال با صاحبکاران، اندازه افزایش با نخستین حسابرسی در شکنینرخ داد نشان نتایج پرداخت.

 کیفیت بر را نخستین حسابرس الزحمهحق در تخفیف تاثیر (2014) همکاران و کروب دهد.می رخ

 حسابرسی در شکنینرخ پدیده وقوع دهندهنشان آلمان در پژوهش این نتایج کردند. بررسی حسابرسی

 نخستین حسابرسی در حسابرس الزحمهحق بین دارمعنی اختالف وجود داد نشان نتایج همچنین است.

 تأثیر (2015) همکاران و استنلی ندارد. دارمعنی تأثیر حسابرسی کیفیت بر آن، متعاقب هایسال با

 شکنینرخ پدیده وقوع دهندهنشان نتایج کردند. بررسی آمریکا در را حسابرسی کیفیت کاهش بر شکنینرخ

-ساربینز قانون تصویب از بعد حسابرسی، کیفیت در کاهش که داد نشان اضافی هایتحلیل همچنین بود.

 حسابرس الزحمهحق کاهش بر حسابرس تغییر تأثیر (2017) صالح و محمدرضایی است. بوده کمتر اکسلی

 الزحمهحق کاهش با موارد درصد 15 در حسابرس تغییر که داد نشان نتایج کردند. بررسی ایران در را

 تغییر تأثیر (2020) همکاران و هولینگزورت است. بوده همراه قبلی حسابرس به نسبت جایگزین حسابرس

 موسسه تغییر داد نشان نتایج کردند. بررسی حسابرسی الزحمهحق و کیفیت بر را حسابرسی موسسات در

 به (2020) همکاران و بهرند شود.می الزحمهحق کاهش و حسابرسی کیفیت کاهش موجب حسابرسی

 پرداختند. جنوبی کره حسابرسی بازار در حسابرسی کیفیت و حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بررسی

  شود.می حسابرسی کیفیت کاهش موجب پایین غیرعادی الزحمهحق داد نشان نتایج

 کردند. تدوین را حسابرسی خدمات الزحمهحق الگوی (1397) همکاران و نوشادی داخلی: پیشینه

 الگوی (1397) همکاران و نیکبخت است. الگو راهبردهای از یکی شکنینرخ کاهش برای مقررات تدوین

 بر منفی تأثیر حسابرسی در شکنینرخ داد نشان پژوهش نتایج نمودند. تدوین را حسابرس استقالل
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 حسابرسی در گذاریقیمت رقیب هاینظریه (1398) همکاران و زادهمهدی دارد. حسابرس استقالل

 تبیین قدرت در بورسی هایشرکت طبقه و شرکت نوع داد نشان نتایج کردند. بررسی را نخستین

 همکاران و نوشادی دارد. وجود معناداری صورت به شکنی نرخ پدیده و نیست مؤثر رقیب هاینظریه

 و فرهنگی ای،حرفه محیط به مربوط عوامل حسابرسی، الزحمهحق بر موثر عوامل بررسی به (1399)

 از جلوگیری جهت کیفی، کنترل در گلوگاه بستن میزان و بازار در شکنینرخ میزان پرداختند. اجتماعی،

 است. پژوهش این شده استخراج مفاهیم از شکنینرخ

 شرایط خصوص در اندکی شواهد حال عین در اند.کرده تایید را شکنینرخ گذشته مطالعات نتایج اکثر

 ایران حسابرسی خدمات بازار در شکنینرخ پیامدهای و کاهش راهبردهای بستر، گر،مداخله شرایط علّی،

 بود. خواهد راهگشا زمینه این در الگو تدوین بنابراین دارد. وجود

 پژوهش شناسیروش

 از استفاده با که است کاربردی-اکتشافی هدف، لحاظ از و کیفی شناسی،روش لحاظ از حاضر پژوهش

 مشخصه است. تفسیرگرایی پارادایم اصول پایه بر ایزمینه پردازینظریه شد. انجام ایزمینه پردازینظریه

 الگو ساختن برای قیاسی استدالل موضوع، خرد سطح به ورود برای استقرایی استدالل بکارگیری آن مهم

 .[5]است مختلف ابعاد از مطالعه مورد پدیده بررسی آن هدف و موضوع درک برای استفهامی استدالل و

 هاآن اعتبار درباره پژوهشگر است، میدان در شده گردآوری هایداده بر مبتنی نظریه این که آنجا از

 عوامل تاثیر تحت و است ایپیچیده و تعاملی فرآیند حسابرسی در شکنینرخ موضوع .[2] ددار اطمینان

 شد. استفاده ایزمینه پردازینظریه رویکرد از آن عمیق درک برای بنابراین، دارد؛ قرار متعددی

 نیست مشخص قبل از نمونه تعداد روش این در شد. استفاده نظری گیرینمونه روش از پژوهش این در

 اشباع به که زمانی تا دارد ادامه پژوهش هدف جهت در و هاداده تحلیل حین در گیرینمونه فرآیند و

 دلیل به شیوه این زیرا است. ساختارنیافته هایمصاحبه اطالعات گردآوری ابزار .[2] شود رسیده نظری

 بر و یابد دست کنندگانمشارکت دیدگاه در معنایی ادراک به تا سازدمی قادر را پژوهشگر تعاملی، جنبه

 هاآن دیدگاه بیشتر چه هر درک برای را خود بعدی هایپرسش کندمی مطرح کنندهمشارکت آنچه اساس

 رهنمودهای از و پذیرفت انجام کانونی هایگروه مصاحبه ای،زمینه هایمصاحبه انجام از قبل دهد. شکل

 هایمصاحبه انجام از بعد شد. استفاده اند،بوده هم رسمی حسابدار که دانشگاهی صاحبنظران از نفر چهار

 پیش از مسائل به نسبت پژوهشگر هایسوگیری کاهش به نسبت تا شد تهیه مصاحبه رهنمود کانونی،

 کنندگان، مشارکت تجربه کاوش منظور به کلیدی موضوعات طرح و یکنواختی به دستیابی پنداشته،

 هاینشریه و هاروزنامه در شده منتشر هاییادداشت از هامصاحبه بر عالوه .[8]شود حاصل اطمینان

 اطمینان برای شد. استفاده نیز بود، شده اشاره شکنینرخ موضوع به که حسابرسی و حسابداری ایحرفه

 حسابرسی حرفه در نظرصاحب افراد از هاآن دهندگانارائه که شد انتخاب مواردی ها،عامل انتخاب روایی از

 مرحله سه از هاداده تحلیل برای .[2] شدند انتخاب برفی گلوله روش از استفاده با کنندگانمشارکت بودند.

 شناختیجمعیت اطالعات 1 شماره جدول .[11] شد استفاده گزینشی و محوری باز، کدگذاری

 زمینه در ایحرفه باالی سابقه دارای که خبرگان از نفر 39 تعداد دهد.می نشان را کنندگانشرکت
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 مصاحبه مورد بودند مختلف ایحرفه مجامع در عضویت همچنین، و مناسب تحصیلی مدارک حسابرسی،

 گرفتند. قرار

 کنندگانشرکت شناختیجمعیت اطالعات .1جدول

 زمان

 )دقیقه(

 مدرک آخرین

 تحصیلی

 وضعیت

 فعلّی
 پروفایل

 شریک کارشناسی 32
 بخش و حسابرسی سازمان در حسابرسی سابقۀ سال 30 از بیش

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار-خصوصی

38 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 14

 دادگستری رسمی کارشناس-

41 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقۀ سال 30 حدود

 رسمی

22 
 کارشناسی

 ارشد
 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقۀ سال 12 شریک

 شریک دکترا 47

 حسابدار -ایران حسابرسی انجمن عضو -حسابرسی سابقۀ سال 30 از بیش

 دانشگاه علمی هیات عضو - رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی

 )استادیار(

24 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 عضو رسمی حسابدار - مختلف مؤسسات در حسابرسی سابقه سال 35

 رسمی حسابداران جامعه

30 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابدار -مختلف مؤسسات در حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 رسمی حسابداران جامعه عضو

35 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقۀ سال 13 حدود

 رسمی

 غیرشاغل دکترا 23

 حسابدار -ایران حسابداری انجمن عضو -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 دانشگاه علمی هیات عضو - رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی

 )دانشیار(

 مدیر دکترا 115

 رسمی حسابداران جامعه رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 14

 رسمی کارشناس -ایران خبره حسابداران انجمن مستقل حسابدار -ایران

 دادگستری

28 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 جامعه رسمی حسابدار -حسابرسی موسسات در حسابرسی سابقه سال 29

 ایران رسمی حسابداران

34 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 دانشگاه علمی هیات -دادگستری رسمی کارشناس - ایران رسمی

51 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 حسابداران انجمن عضو -ایران خبره حسابداران انجمن عضو - رسمی

 امریکا خبره

58 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 دادگستری رسمی کارشناس - ایران رسمی



 54 شماره ،1401تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .26

 

 

 زمان

 )دقیقه(

 مدرک آخرین

 تحصیلی

 وضعیت

 فعلّی
 پروفایل

 شریک کارشناسی 24

 جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 خبره حسابداران انجمن عضو مستقل حسابدار -ایران رسمی حسابداران

 ایران

 غیرشاغل کارشناسی 49
 جامعه عضو رسمی حسابدار - حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 ایران رسمی حسابداران

29 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابدار -حسابرسی مؤسسات در حسابرسی سابقه سال 17 حدود

 ایران رسمی حسابداران جامعه عضو

32 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار-حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 حسابرسی سازمان معتمد حقیقی حسابرس -ایران رسمی

25 
 کارشناسی

 ارشد
 غیرشاغل

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 12

 ایران

 شریک کارشناسی 28
 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 ایران رسمی

 شریک کارشناسی 23
 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 انگلیس خبره حسابداران انجمن عضو -ایران رسمی

 شریک دکتری 41
 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 13

 ایران

69 
 دانشجوی

 دکتری

 سرپرست

 ارشد

 -ایران داخلی حسابرسان عضوانجمن -حسابرسی سابقه سال 11

 عضو -ایران خبره حسابداران انجمن عضو -رسمی حسابداران عضوجامعه

 امریکا تقلب رسمی بازرسان انجمن

21 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 14

 ایران

38 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 دانشگاه مدرس -ایران رسمی

 شریک کارشناسی 24
 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 ایران رسمی

39 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 12

 دادگستری رسمی کارشناس-ایران

 شریک کارشناسی 33

 حسابدار - سازمان و مختلف مؤسسات در حسابرسی سابقه سال 36 حدود

 اوراق بورس معتمد حسابرس - رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی

 بهادار

21 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 دادگستری رسمی کارشناس-ایران رسمی

 شریک کارشناسی 26
 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 26

 ایران
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 زمان

 )دقیقه(

 مدرک آخرین

 تحصیلی

 وضعیت

 فعلّی
 پروفایل

23 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 16

 ایران خبره حسابداران انجمن مستقل حسابدار -ایران

51 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار - سابقه سال 30 از بیش

 مدرس -ایران رسمی حسابداران جامعه عالی شورای اسبق عضو -ایران

 دانشگاه

45 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 21

 دادگستری رسمی کارشناس-ایران

38 
 کارشناسی

 ارشد
 شریک

 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 ایران خبره حسابداران انجمن عضو-ایران رسمی

41 
 کارشناسی

 ارشد
 غیرشاغل

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 14

 .ایران

 دکترا 104
 سازمان

 حسابرسی

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 22

 دانشیار( )مرتبه دانشگاه علمی هیات عضو .ایران

49 
 کارشناسی

 ارشد
 غیرشاغل

 رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار-حسابرسی سابقه سال 21

 ایران

 شریک کارشناسی 56
 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 بهادار اوراق بورس معتمد حسابرس -ایران رسمی

 غیرشاغل دکترا 43
 حسابداران جامعه عضو رسمی حسابدار -حسابرسی سابقه سال 30 از بیش

 استاد( )مرتبه دانشگاه علمی هیات عضو -ایران رسمی

 پژوهش هاییافته

 شیوه دو شد. کدگذاری و استخراج هامصاحبه متن از اصلی جمالت باز کدگذاری در باز: کدگذاری

 موجود مفاهیم مبنای بر (2 کنندگان،مشارکت کلمات از استفاده با (1 شد؛ انجام مرحله این در کدگذاری

 شدند مقایسه هاتفاوت و هاتشابه یافتن برای شده تعیین کدهای سپس .[2] کنندگانمشارکت کلمات در

 ایزمینه پردازینظریه در که آنجا از شدند. ادغام ترانتزاعی مفاهیم تشکیل جهت مشابه موضوعات و

 هایکد ،[2] دارند تحلیل طول در تغییر و اصالح به نیاز همواره و هستند موقت کدهای اولیه کدهای

 ها،کدگذاری از اینمونه زیر در گرفتند. قرار اصالح و بازنگری مورد همواره نگارش پایانی مراحل تا اولیه

 است: شده ارائه
 ایحرفه اخالق به بندیپای عدم و [کیفیت کاهش ] پایین کیفیت با حسابرسی کار انجام من نظر به"

 شده تمام بهای از پایین برآورد] کار شده تمام بهای از پایین برآورد و [ایحرفه اخالق رعایت عدم]

 شکنینرخ موجب عمال اقدام این که دهدمی مؤسسه به را ترپایین پیشنهادی قیمت ارائه امکان ،[خدمات

 هاینظارت] ایدوره هاینظارت انجام طریق از تواندمی جامعه زمینه این در البته .شودمی حسابرسی در

 کاهش در سعی [جامعه کیفیت کنترل گروه کار تقویت] حسابرسی مؤسسات کیفیت کنترل و [ایدوره

 "باشد. داشته آن
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 است، طبقه یک به طبقات زیر ساختن مرتبط فرایند شامل که محوری کدگذاری در محوری: کدگذاری

 مربوط هایمقوله و ادغام مشابه هایمقوله مرحله این در ،[2] شوند مقایسه دائمی صورت به هاداده باید

 تحلیل اساس بر شد. انتخاب هاآن برای مناسبی عنوان و گرفتند قرار مشترک محور یک حول هم به

 ای،زمینه شرایط علّی، شرایط مقوله پنج (،1998) کوربین و استراوس کدگذاری پارادایم مطابق ها،داده

  شدند. شناسایی راهبردها و پیامدها گر،مداخله شرایط

 بازار در شکنینرخ گسترش و وقوع باعث که است وقایعی و حوادث اتفاقات، علّی، شرایط علّی: شرایط

 شرایط و ایزمینه شرایط علّی، شرایط بر عالوه است. شکنینرخ بر مقدم و شودمی حسابرسی خدمات

  شود.می حسابرسی خدمات بازار در شکنینرخ به منجر نیز گرمداخله
 مقوله هر فراوانی و علّی شرایط برای شده استخراج هایمقوله .2 جدول

 فراوانی علّی شرایط شده استخراج هایمقوله فراوانی علّی شرایط شده استخراج هایمقوله

 5 کار واگذاری اصلی معیار قیمت 27 حسابرسی موسسات بین ناسالم رقابت

 3 فصول برخی در خدمات برای تقاضا کاهش 16 اخالقی موازین و اصول رعایت عدم

 حسابرسی موسسات تعداد افزایش

 کوچک
 2 حسابرس انتخاب و ارزیابی در کیفیت به توجه عدم 15

 2 خدمات شده تمام بهای از پایین برآورد 12 کار بازار آوردن بدست برای

 11 حسابرسی در کار گرفتن بودن ایرابطه
 حسابداران جامعه و حسابرسی سازمان در نرخ تفاوت

 رسمی
1 

 نه مدیریت توسط حسابرس انتخاب

 مالک
10 

 اطمینان خدمات مورد در حسابرسان پاسخگویی عدم

 بخشی
1 

 5 ثابت هایهزینه از ناشی زیان
 هایبنگاه طرف از ایحرفه خدمات برای تقاضا نبود

 خصوصی
1 

 1 پیشگان هم بررسی به کافی توجه عدم 5 بخشی غیراطمینان خدمات کم حجم

 117 علّی شرایط برای شده استخراج هایمقوله فراوانی جمع

 تعداد افزایش اخالقی، موازین و اصول رعایت عدم موسسات، بین ناسالم رقابت خبرگان، نظر طبق

 اصلی دالئل از حسابرسی خدمات بازار در کار گرفتن بودن ایرابطه و کوچک حسابرسی موسسات

 اجرا طریق از حسابرسی شده تمام بهای کاهش برای ایانگیزه الزحمه،حق نبودن کافی است. شکنینرخ

 شود.می محتوا جای به کار ظاهری شکل به بیشتر توجه و کافی و مناسب حسابرسی هایروش نکردن

 کنند.می شکنینرخ به اقدام مدت کوتاه هایزیان تحمل با حتی کار بازار آوردن بدست برای حسابرسان

 شکنی نرخ طریق از کنندمی تالش خاص صنعت یک به ورود یا و بازار سهم کسب برای مؤسسات برخی

 به اقدام سپس و بگیرند اختیار در را بازار از سهمی و کنند تثبیت هدف بازار در را خود زیان، تحمل و

 کنند. خود مبالغ تعدیل
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 موضوع این است. ایحرفه خدمات تصاحب در ایعده برای انحصار وجود شکنی نرخ دالیل از دیگر یکی

 بر افزون دهند. ادامه فعالیتشان به بتواند تا شوند خود هاینرخ کاهش به مجبور سایرین شودمی باعث

 سال از فصولی در و دهدمی تشکیل را مؤسسات فعالیت از کمی حجم بخشیغیراطمینان خدمات این،

 از ناشی زیان جبران برای موسسات بنابراین یابد.می کاهش شدت به حسابرسی برای تقاضا دامنه

 کنند.می پیدا گرایش شکنینرخ سمت به ثابت هایهزینه

 پایین طریق از رقابت به منجر امر این و است غالب بازاریابی سنتی هایروش حسابرسی مؤسسات در

 بعضی عمل در دارد. قرار صاحبکاران نفوذ اعمال تحت شدت به هانرخ اینکه ضمن شود.می نرخ آوردن

 موسسات به نشود، موافقت هاآن نظر مورد نرخ با که صورتی در و شوندمی زنیچانه و قیمت استعالم وارد

 مدیره هیأت حد از بیش اختیارات به مربوط زنیچانه بحث مشکالت از خیلی کنند.می مراجعه دیگر

 معیار قیمت یعنی مالک. نه شودمی انجام مدیریت توسط حسابرس انتخاب واقع در و شودمی هاشرکت

 شود.می کیفیت گرفتن نادیده باعث که است اصلی

 شده تمام بهای از پایین برآورد حسابرس، انتخاب در کیفیت به توجه عدم دولتی، اقتصاد محیط در رقابت

 بررسی به کافی توجه عدم و رسمی حسابداران جامعه با حسابرسی سازمان گذارینرخ تفاوت خدمات،

 است. شکنینرخ دالئل دیگر از نیز پیشگانهم

 تأثیر راهبردها بر و است متعلق حسابرسی در شکنینرخ به که است ساختاری شرایط گر:مداخله شرایط

 شرایط درون در راهبردها از بعضی انجام سهولت یا راهبردها از بعضی محدودیت به منجر و گذاردمی

  شود.می ایزمینه
 مقوله هر فراوانی و گرمداخله شرایط شده استخراج هایمقوله .3جدول

 فراوانی گرمداخله شرایط شده استخراج هایمقوله فراوانی گرمداخله شرایط شده استخراج هایمقوله

 38  قانونی الزام یک عنوان به ایران در حسابرسی
 خدمات سایر شناساندن زمینه در بازار توسعه عدم

 حسابرسان به
7 

 5 کوچک موسسات برای کار نبودن کافی 12 مصوب قوانین اجرای در ضعف

 10  دولتی اقتصاد ساختار بودن بزرگ
 درباره جامعه وارد تازه اعضای به آموزش عدم

  داریبنگاه
5 

 10  گزارش کیفیت به مدیران توجه عدم
 اعضای پایش فرهنگ توسعه درباره آموزش عدم

 حرفه توسط جامعه
3 

 حسابرسی مؤسسات غیرمرسوم بندی رتبه

  ایران در
8 

 سایر به نسبت حسابرسی نرخ تعیین دشواری

  هاحرفه
3 

 بر حسابرسی سازمان برای مصوب نرخ تاثیر

  موسسات سایر
7 

 از شده تعیین هایقیمت صالحیت بررسی عدم

  حسابرسان طرف
3 

 111 گرمداخله شرایط برای شده استخراج هایمقوله فراوانی جمع

 نیاز یک به هنوز حسابرسی کشور، در که است این اصلی گرمداخله شرایط از یکی خبرگان نظر طبق

 اجرای در ضعف همچنین، است. ماندهباقی قانونی ضرورت یک سطح در و است نشده تبدیل واقعی
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 اجرای با است. گرمداخله شرایط دیگر از حسابرسی تقویت و اجرایی ضمانت افزایش راهکارهای نامهآیین

 برطرف کوچک موسسات برای کار نبودن کافی مشکل و افزایش موسسات به کار ارجاع رودمی انتظار آن

 دیگری و حسابرسی سازمان یکی دارد قرار بخش دو تاثیر تحت ایران در حسابرسی حرفه همچنین، شود.

 خدمات ارائه در این، بر عالوه کنند.نمی فعالیت یکسانی شرایط در ارگان دو این رسمی. حسابداران جامعه

 یعنی نباشد. گونه این لزوماً است ممکن حسابرسی در اما است. مدنظر باال کیفیت ...( و وکالت )پزشکی،

  ندارد. اهمیت گزارش آن پشتوانه و است مهم گزارش نوع مدیران از بعضی برای

 حسابرسی ریسک و کیفی متغیرهای کمی، متغیرهای شامل حسابرسی الزحمهحق بر موثر عوامل طرفی، از

 مواجه هاحرفه سایر به نسبت تریبیش دشواری با را آن محاسبه امکان بودن، بعدی چند این و است

 وارد تازه اعضای به آموزش عدم بیفتد. اتفاق شکنینرخ ناخواسته که شودمی باعث نتیجه، در کند.می

 پایش فرهنگ توسعه مورد در آموزش عدم حسابرسی، مؤسسات غیرمرسوم بندیرتبه داری،بنگاه درباره

 مالی( حسابرسی جز )به خدمات سایر شناساندن زمینه در بازار توسعه عدم حرفه، توسط جامعه اعضای

 است. گرمداخله شرایط دیگر از حسابرسان به

 در شکنینرخ بر که است خاصی هایمشخصه از ایمجموعه ایزمینه شرایط )بستر(: ایزمینه شرایط

  سازد. می فراهم را حسابرسی بازار در شکنینرخ بستر و کندمی داللت حسابرسی
 مقوله هر فراوانی و ایزمینه شرایط برای شده استخراج هایمقوله .4جدول

 فراوانی ایزمینه شرایط شده استخراج هایمقوله فراوانی ایزمینه شرایط شده استخراج هایمقوله

 هاینرخ برپایه الزحمهحق تعیین

  دستوری
 4 حسابرسی تأثیرات از جامعه افراد آگاهی و شناخت عدم 14

 حسابرسی موسسات الزم جایگاه نداشتن

  ایران در
13 

 و حسابرسان درمورد اطالعاتی بانک وجود عدم

 مشتریان
4 

 7 پاسخگویی به افراد تمایل عدم
 با مقایسه در رسمی حسابداران جامعه جایگاه ضعف

 نظارتی مراجع
2 

 بازارخدمات در ناعادالنه تقاضای و عرضه

 حسابرسی
 2 حسابرسی مؤسسات ارزیابی نظام در موجود ضعف نقاط 6

 در حسابرسی موسسات کم رقابتی توان

 دولتی اقتصاد
4 

 کار و حضور بر که قوانینی اجرایی ضمانت نداشتن

 دارد تاکید حسابرسان
1 

 57 ایزمینه شرایط برای شده استخراج هایمقوله فراوانی جمع

 یکی خبرگان نظر طبق دارد. قرار جامعه و محیطی هایویژگی تاثیر تحت دیگر حرفه هر مانند حسابرسی

 حسابرسی موسسات که است این گذاردمی تأثیر حسابرسی در شکنینرخ بر که مهم ایزمینه عوامل از

 افزایش و تقاضا بودن محدود همچنین، ندارند. را الزم جایگاه دیگر کشورهای برخالف ایران در

 این در فعالیت تداوم برای داردوامی را موسسات برخی دولتی اقتصاد در کم رقابت توان و کنندگانعرضه

 دارد، وجود حسابرسی به نسبت جامعه در که نیازی احساس عدم دلیل کنند. شکنینرخ به اقدام بستر

 حسابرسان، ترینارزان از شودمی سعی که طوریبه است. حرفه تأثیرات از جامعه آگاهی و شناخت عدم
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 فراهم شکنینرخ برای را بستر پاسخگویی فرهنگ فقدان این شود. استفاده تکلیف رفع منظور به تنها

 متفاوت شرایط نظارتی، مراجع سایر با مقایسه در رسمی حسابداران جامعه جایگاه ضعف کند.می

 که آزاد اقتصاد از بخشی در موسسات رقابت حسابرسی، سازمان و رسمی حسابداران جامعه در حسابرسی

 کار و حضور بر آن در که قانونی اجرایی ضمانت نداشتن و ندارند خود هایحساب سازیشفاف به تمایلی

  شود.نمی داده بهایی حسابرسی تخصصی کار به که شده موجب شده، تاکید حسابرسان

 شوندمی حاصل حسابرسی خدمات بازار در شکنینرخ وقوع اثر در که هستند نتایجی پیامدها، پیامدها:

  شود.می انجام شکنینرخ پیامدهای کاهش هدف با راهبردها اتخاذ و
 مقوله هر فراوانی و پیامدها برای شده استخراج هایمقوله .5جدول

 فراوانی پیامدها شده استخراج هایمقوله فراوانی پیامدها شده استخراج هایمقوله

 3 رسمی حسابداران به نسبت اعتمادی بی 22 حسابرسان کار در کیفیت کاهش

 1 کیفیت ارتقای و توسعه و آموزش به توجه عدم 12 حرفه اعتبار شدن دار خدشه

 1  اقتصادی و تجاری ساختارهای به هنگفت هایزیان 9 استقالل رفتن بین از

 1 انفرادی شاغالن حسابرسی فعالیت شدن تر بیش 4 حرفه باوری آرمان منطق رفتن بین از

 53 پیامدها برای شده استخراج هایمقوله فراوانی جمع

 از است. حسابرسان کار در کیفیت کاهش آن مهمترین خبرگان نظر طبق که دارد پیامدهایی شکنینرخ

 کیفیت اگر که طوری به است مؤثر او کار کیفیت و ریزیبرنامه در حسابرس الزحمهحق میزان که جا آن

 مبلغ اگر اما دارد. هزینه قاعدتاً منابع این صرف و شود مصرف منابع باید باشد، نظر مد حسابرسی در باال

 نتیجه در و شودنمی آوریجمع مناسب و کافی شواهد شود، تعیین الزم هایهزینه از کمتر الزحمهحق

 و حرفه اعتبار شدن دارخدشه شکنینرخ دیگر پیامد گیرد.می قرار تاثیر تحت حسابرس گزارش کیفیت

 کننده تولید یک اگر خبرگان از یکی نظر طبق که طوری به است. حرفه باوری آرمان منطق رفتن بین از

 حرفه کل به حسابرسی حرفه در ولی زندمی لطمه خودش به فقط کند شکنینرخ دلیلی هر به بنا تاجر یا

  شود.می وارد خدشه

 کندمی تالش شودمی متحمل حسابرس که زیانی جبران برای افتدمی اتفاق شکنینرخ که زمانی همچنین،

 و حسابرس استقالل در اخالل به منجر تواندمی امر این و ندهد دست از بعد هایدوره برای را صاحبکار

 بابت اقدامی موسسات ها،زیان این تحمل دلیل به این بر افزون شود. او به نسبت اعتمادیبی نتیجه در

  دهند.نمی انجام پایین هایرده کیفیت ارتقای و توسعه و آموزش

 و کنش واقع در حسابرسی، در شکنینرخ کاهش به مربوط راهبردهای شکنی:نرخ کاهش راهبردهای

 شود.می اتخاذ شکنینرخ کنترل و اداره برای که است هاییواکنش
 مقوله هر فراوانی و شکنینرخ کاهش راهبردهای برای شده استخراج هایمقوله .6جدول
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 راهبردها شده استخراج هایمقوله فراوانی راهبردها شده استخراج هایمقوله فراوانی

3 
 فردمحوری و کارمحوری از کیفیت کنترل تبدیل

  محوری مؤسسه به
26 

 انجام و جامعه کیفیت کنترل کارگروه تقویت

  ایدوره هاینظارت

3 
 به شکنینرخ از خودداری فرهنگ آموزش

 حسابرسان
 حسابرسی خدمات کار بازار گسترش و توسعه 17

2 
 ایحرفه مجامع از کامل و قدرتمند پشتیبانی

 رسمی حسابداران
 کوچک حسابرسی موسسات ادغام 12

2 
 نرخ بودن منطقی تعیین برای تیمی تشکیل

 حسابرسان توسط
 نهادی و دولتی حسابرسی انحصار حذف 11

2 
 وظیفه و منصفانه رقابتی شرایط در گذارینرخ

 کنترل فقط جامعه
  شکنینرخ برای سختگیرانه مقررات تدوین 9

 7 هاشرکت حسابرسی بر نظارت هیأت تشکیل 2
 ضمانت افزایش راهکارهای نامه آیین اجرای

 حسابرسی تقویت و اجرایی

2 
 مسئولیت مانند جامعه کلی مقررات کامل اجرای

  شرکا تضامنی
7 

 و حسابداران جامعه توسط نرخ حداقل تعیین

 آن از باالتر برای رقابت

2 
 موسسات تقویت و فکری پشتیبانی و حمایت

  نوپا
 جامعه به حسابرسی حرفه شناساندن 6

 گراییتخصص بر تاکید 6 کار پذیرش نامه نظام داشتن 2

2 
 خدمات ارائه مجاز سقف نامه آیین رعایت

  تخصصی
5 

 خدمات شده تمام بهای محاسبه آموزش

 حسابرسی

1 
 جامعه و مالیاتی امور سازمان بین تربیش تعامل

 رسمی حسابداران
4 

 جای به خدمات کیفیت سطوح در رقابت تعریف

 قیمت سطوح

 133 شکنینرخ کاهش راهبردهای برای شده استخراج هایمقوله فراوانی جمع

 آن مهمترین که اندکرده بیان آن کاهش برای را راهبردهایی خبرگان شکنی،نرخ پیامدهای به توجه با

 توجه با است. حسابرسی بازار گسترش و توسعه ای،دوره هاینظارت انجام کیفیت، کنترل کارگروه تقویت

 برای دیگر اساسی راهکارهای از یکی کنند ارائه ترکیفیت با خدمات توانندمی بزرگ موسسات اینکه به

 انجام است. نهادی و دولتی حسابرسی انحصار حذف و بزرگ موسسات تشکیل معضل این از رفت برون

 از تواندمی رسمی حسابداران جامعه دهد.می مؤسسه به را شکنینرخ امکان پایین، کیفیت با حسابرسی

 کند. کنترل را شکنینرخ محوری مؤسسه به فردمحوری و کارمحوری از کیفیت کنترل تبدیل طریق

 نباشد. کمتر قبل سال از جدید سال در هاشرکت حسابرسی الزحمهحق که شود تدوین قوانینی همچنین،

 افزایش راهکارهای نامهآیین اجرای از: عبارتند خبرگان نظر طبق شکنینرخ کاهش برای راهبردها سایر

 حداقل تعیین سختگیرانه، مقررات تدوین گرایی،تخصص بر تاکید حسابرسی، تقویت و اجرایی ضمانت

 شده تمام بهای محاسبه آموزش آن، از باالتر برای موسسات رقابت و رسمی حسابداران جامعه توسط نرخ

 حسابرسی حرفه شناساندن قیمت، سطح در نه خدمات کیفیت سطح در رقابت تعریف حسابرسی، خدمات
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 رقابتی شرایط در گذارینرخ رسمی، حسابداران ایحرفه مجامع از کامل و قدرتمند پشتیبانی جامعه، به

 شده تعیین نرخ بودن منطقی تعیین برای تیمی تشکیل کیفیت، کنترل فقط جامعه وظیفه و منصفانه

 و کار ساعات و پرسنل ترکیب با ارتباط در حسابرسان خدمات ارائه چگونگی بر نظارت حسابرسان، توسط

 شکنی،نرخ از خودداری فرهنگ ایجاد شرکتها، حسابرسی بر نظارت هیأت تشکیل شده، انجام کار کیفیت

 سقف نامه آیین رعایت رسمی، حسابداران جامعه توسط نوپا موسسات تقویت و فکری پشتیبانی و حمایت

 تعامل کار، پذیرش نامه نظام داشتنن حسابرسی، مؤسسات وسیلهبه ایحرفه و تخصصی خدمات ارائه مجاز

 رسمی. حسابداران جامعه و مالیاتی امور سازمان بین تربیش

 (،1998) کوربین و استراوس از پیروی با انتخابی، کدگذاری یعنی سوم مرحله در انتخابی: کدگذاری

 پژوهش، این در شد. تدوین نهایی نظریه و تعیین هاآن طبقات زیر با محوری طبقات ارتباطات و ماهیت

 شد. ارائه 2 شماره شکل در ها،داده تحلیل از بعد شده، استخراج الگوی

 نخستین حسابرسی در شکنینرخ الگوی ارزیابی نحوه

 در شد. استفاده [7] مقبولیت و [3] هاداده سازیمثلث معیارهای از پژوهش نتایج به اعتباربخشی برای

 رسمی حسابداران خصوصی، موسسات شرکا شامل: مختلف، هایگروه دیدگاه از هاداده سازیمثلث تکنیک

 10 هم مقبولیت معیار برای شد. استفاده حسابرسی، سازمان استخدام در رسمی حسابداران و غیرشاغل

مفاهیم، منطق، عمق، انحراف، بداعت، حساسیت  زمینه مفاهیم، ها،یافته بودن کاربردی تناسب، شاخص

نفر از  3برای شاخص تناسب، متغیرهای استخراج شده به . [11]ها بررسی شد و استناد به یادداشت

ها مورد بررسی و تایید شوندگان نبودند، ارائه و توسط آننظران حرفه و دانشگاه که جز مصاحبهصاحب

گرفت. برای شاخص کاربردی بودن، این پژوهش در محیط ایران و براساس دیدگاه خبرگانی که قرار 

گذاران حرفه حسابرسی بیشترین ارتباط را با موضوع دارند، است. بنابراین، قابل استفاده برای سیاست

های یافته ها ساخته شد وهای استخراج شده از مصاحبهاست. برای شاخص مفاهیم، مفاهیم براساس مقوله

دهی شدند. برای شاخص زمینه مفاهیم، مفاهیم با در نظر گرفتن شرایط پژوهش پیرامون مفاهیم سازمان

شکنی تواند علت وقوع نرخها ناقص و خواننده نمیای تدوین شد. زیرا بدون در نظر گرفتن بستر، یافتهزمینه

گر، بستر و پیامدهای ، شرایط مداخلهرا درک کند. برای شاخص منطق، جریان منطقی بین شرایط علّی

شکنی تدوین شد. برای شاخص عمق، با شکنی وجود دارد و براساس این موارد راهکارهای کاهش نرخنرخ

برای شاخص انحراف، مواردی که  در نظر گرفتن محدودیت مجله در مورد حجم مقاله، جزئیات ارائه شد.

شکنی در دیده نشد. برای شاخص بداعت، موضوع نرخ های پژوهش باشد،حاکی از انحراف درون یافته

شود بنابراین موضوع جدید و گیری از رهیافت کیفی در ایران برای اولین بار بررسی میحسابرسی با بهره

ها خالقانه است. برای شاخص حساسیت، در طول پژوهش تالش شد که پژوهشگران بدون تاثیرپذیری یافته

ها، در تمام مراحل ها را تفسیرکنند. برای شاخص استناد به یادداشتصاحبههای ذهنی خود مفرضاز پیش

 ها استفاده شد.های مستخرج از مصاحبهها از یادداشتتجزیه و تحلیل داده
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 شکنی در حسابرسی نخستین: الگوی کاهش نرخ2شکل 

 گیرینتیجه و بحث 

 و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه و شرایط از متأثر ایپدیده که غیراخالقی رفتار یک فقط نه شکنینرخ

 جایگاه حسابرسی موسسات که شرایطی در خبرگان نظر طبق پژوهش، نتایج براساس است. فرهنگی

 زنی چانه است، ایرابطه حسابرسی خدمات بازار در کار آوردن دست به ندارند، ایران در خاصی اقتصادی

 کار گرفتن برای حسابرسی موسسات بین کاذب رقابت است، شده متداول حسابرسان و هاشرکت بین
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 تنها که ماندنمی باقی شکی جای بنابراین است، حسابرس انتخاب دلیل تنها قانونی الزام و دارد وجود

 جایگاه و نقش شود.می شکنینرخ به منجر موضوع این که باشد حسابرس انتخاب اساس و پایه قیمت

 شده فرهنگ نوعی خود دهیحساب عدم همچنین است. نشده شناخته خوبی به جامعه در حسابرسی

 که مایلند و کنندمی مراجعه حسابرس به تکلیف رفع برای و قانونی لوایح اجبار به تنها هاشرکت و است

 در حسابرس الزحمهحق میزان که جا آن از شود. انجام مطلوب نتیجه با و قیمت تریننازل با حسابرسی

 کیفیت بر پدیده این کنندمی شکنینرخ موسسات وقتی است مؤثر حسابرسی کار کیفیت و ریزیبرنامه

 شود.می جامعه در هاآن اعتبار کاهش موجب همچنین و دارد منفی تاثیر آنان محصول

 بر ناظر نهادهای ایران بومی بستر در شکنینرخ کاهش برای شودمی پیشنهاد پژوهش این نتایج طبق

 کیفیت کنترل کارگروه تقویت دهند. انجام است، خبرگان نظر براساس که را زیر اقدامات حسابرسی حرفه

 اجرای کوچک، موسسات ادغام حسابرسی، خدمات کار بازار گسترش و توسعه ای،دوره هاینظارت انجام و

 مقررات تدوین گرایی،تخصص بر تاکید حسابرسی، تقویت و اجرایی ضمانت افزایش راهکارهای نامهآیین
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Objective: One of the main challenge of the auditing profession is the low balling of 
some auditing firms. Low balling reduces the quality of the audit and damages the 
credibility of the profession. Therefore, the purpose of this study is to present a model 
for reducing low balling in the initial audit. Methods: In this study, with using a 
qualitative approach and using the method of grounded theory, the model has been 
developed. Data were analyzed using 39 interviews with member of Iranian 
Association of Certified Public Accountants (IACPA), in the years 2019 and 2020, 
using open, axial and selective coding methods and MAXQDA 10 software, and 
causal conditions, intervening conditions, context, implications, and model strategies 
for reducing low balling are presented. Results: According to the results, the most 
important low balling factors in the audit services market are: unhealthy competition 
among audit firms, increasing the number of small audit firms, the large structure of 
the state economy, has not become auditing a real need in Iran, determining auditing 
fees based on mandatory rates and weak implementation of approved laws. 
Conclusion: As a result, strengthening the quality control group work of the Iranian 
Associaion of Certified Public Accountants and conducting periodic monitoring, 
development and expansion of the audit market, merger of small audit firms, 
implement the bylaws of strategies to increase the executive guarantee and strengthen 
the auditing, emphasis on specialization, develop strict regulations, determining the 
minimum rate and competition of audit firms for higher than that, elimination of 
monopoly on government and institutional auditing, defining competition in service 
quality levels instead of price levels ,the extent and effects of low balling in the audit 
services market can be reduced. 
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