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 چكیده 

 

در همین راستا    ؛قرار داده است  تغییر  دستخوشها را  ها و حرفهبسیاری از سازمان  19-کووید گیر  بیماری همه  مقدمه:

 حسابرسی است.  ۀبیماری بر حرفاین  آثار بررسی ،هدف این مطالعه

کشور مشغول  در    1399که در سال    حسابرسانی  ۀهماکتشافی از نوع نظرسنجی است.    ، روش پژوهش   روش پژوهش: 

  یکتی»  آزمون ازهای پژوهش  آزمون فرضیه  منظوردهند. بهآماری پژوهش را تشکیل می  ۀجامع ،  اندحسابرسی بوده

 شد.  استفادهای« نمونه

از  شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی  بر    19-کوویدگیر  بیماری همههای پژوهش حاکی از آن است که  یافته  ها: یافته

بااهم خطرهاو    ت ی تحریف  به  حسابرسان  حسابرس  ، شدهیابیارز  ی پاسخ  شواهد    ۀ دربار  حسابرسان   یابیارز  ، یکسب 

  یحسابرس  تیف ی بر ک  یکل   طوربودن گزارش و بهموقعبه  ،حسابرسگزارش    یمحتوا  ،فرض تداوم فعالیت بودن  مناسب

  یمحتوا  با  ری تأث   ن یوکمتر  حسابرسموقع بودن گزارش  به   با  ری تأث  ن یشتری ب  ،دهندگانپاسخ  نظر  از  .است  گذاشته  یمهم  ری تأث

 . ارتباط دارداو  گزارش

حسابرسان باید خود را با    ،بنابراین  .توجهی بگذاردحسابرسی آثار قابل  ۀبر حرف  است توانسته 19-کووید گیری: نتیجه

حسابرسان و واحدهای مورد    ارتباط توانند از ابزارهایی استفاده کنند که  می وضعیت  این    در ها  آناین شرایط وفق دهند.  

 کند. رسیدگی را در شرایط دورکاری فراهم  

 

 . 19-کووید فرض تداوم فعالیت، کیفیت حسابرسی،شواهد حسابرسی، حسابرسی، کلیدی:    های ه واژ 

 

  

 
گروه  اریاستاد  .1 س  ،یحسابدار،  ا  ستانیدانشگاه  زاهدان،  بلوچستان،  را  سنده ی)نو   رانیو  دورنگار: rezaac.1990@acc.usb.ac.ir  :انامهیمسئول،   ؛ 

1136256- 0543.) 
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 مقدمه 
 

  ای هعنوان حرفه، تخصص و رشتبهحسابرسی  هر چند  

به عمر  کوتاهینوین،  و    نسبت    ۀ رشت این    ۀنی شی پدارد 

از    در   یعلم کمتر  به  م  صدکی جهان  اما  یسال  رسد 

حسابرسی    ۀ گذشته، حرف  زی آمزمان با تحوالت شتابهم

به با  نیز  را  خود  و جدید  شرایط  سرعت  داده    تطبیق 

شده  به مطرح  تخصصی  دانش  همین  عنوان  در  است. 

سرمایه مدیران،  و راستا  اعتباردهندگان  گذاران، 

تخصیص    ۀگیری درباربرای تصمیم   قانونگذار  ینهادها

دارند.   ۀبهین نیاز  اتکا  قابل  و  معتبر  اطالعات  به  منابع 

معتبر اطالعات  از  وجود  یکی  اتکا  قابل  و  مربوط   ،

توسعپیش  است.    ۀ نیازهای  کشور  هر  اقتصادی 

ار با  ب  ۀ ائحسابرسان  درباریگزارش    ۀ طرفانه 

حسابداری  اعتمادبودنقابل این    ،اطالعات    فرایند در 

های  حسابرسی در سال   ۀحرف  کنند.نقش مؤثری ایفا می 

و    تغییر و تحوالت عظیمی شده است  دستخوش  ری اخ

ها و  نقش و جایگاه مهمی در گزارشگری مالی شرکت 

پیدا کرده است. این در حالی است که در  جهان  اقتصاد  

بی   سالکی وضعیتی  یک  گذشته  خصوص  در  سابقه 

های  و حرفه  بشری  ۀهای جامعگیر، فعالیت بیماری همه

است کرده  مختل  را  آثار    .مختلف  بیماری  این 

بخش  چشمگیری  مالی های  بر  و  جهان    در   اقتصادی 

نیز از این    حسابداری و حسابرسی  ۀ؛ حرف (1)داشته است  

مستثنی   همه،  مهم .  ستی ن موضوع  از    ی هانوسانتر 

با    ی اقتصاد م  یثبات یبهمراه  اعتماد  یبازارها  بر  تواند 

  ؛ بگذارد  ری ها تأثشرکت  یگذاران به عملکرد مالهیسرما

منجر  مختلف    یمال  یهابه بحران  ،ممکن است  جهی نت  در

طور  تواند بهیم  یحسابرس  یها روش  تی فی . ک(2)  شود

توانا  یتوجهقابل در    ییبر    یی شناساحسابرسان 

شرکت  .(3)  بگذارد  ری تأث  تی بااهم   ی هافیتحر   ی اگر 

ک  بازار  را     یحسابرس  یهاروش   ی باال  تی فی نتواند  به 

با کند،  به    دیمخابره  سهامداران  اعتماد  کاهش  انتظار 

داشت   یارقام سودها را  اباشد  ه گزارش  به    ب، ی ترت  ن ی؛ 

شرکت    یگذارهیسرما  خطر هزدر    آن   ۀیسرما  ۀن یو 

 .(4) را تجربه خواهد کرد یری چشمگ ش یافزا

  کارکنان   یدورکار  و  نهی قرنط  همچون  ی ن یاعمال قوان

مختلف، افراد    ی هادولت  ی ها از سوها و سازمانشرکت

کرده است.  مجبور  نشینی و فعالیت از راه دور  را به خانه

حرف در  موضوع  اینکه  حسابرسی    ۀاین  بر  عالوه 

  روش کار حسابرسان   ،مشکالت فراوانی را ایجاده کرده 

وضعیت قرنطینه و دورکاری  . در است داده ریی تغ هم  را

حضوری به واحدهای    ۀ مراجع در  حسابرسان  کارکنان،  

رسیدگی مؤسس  مورد  مواجه  ۀو  مشکل  با  از    .اندخود 

را از راه    های حسابرسیو فعالیت  اقدامات  دیبا  ،این رو

  ی اری بسدر این شرایط، حسابرسان در    دور انجام دهند.

چالشنه یزم  از با    رو روبه  یاسابقهیب  یعمل   یهاها 

بس  شوندمی است شرکت  از  یاری و  ممکن    ، ها 

ارقام سود  در    یکاردست  به  شروع  اید  نورشکست شو

  ی بخشنانی اطم  برای  ی. توجه به حسابرس (5)  ندن خود ک 

کشرکت  یمال  یهاصورت به     ی ری گمی تصم   تی فی ها، 

  شیرا افزا  ی مال  یبازارها  یکپارچگیگذاران و  هیسرما

  ی مال  یگزارشگر  یشورااز این رو،    .(6-7و    4)  دهدیم

  میالدی   2020  مارس سالدر    یاژهیو  یۀاطالع انگلستان  

حسابرسی   دربارۀ کیفیت  بر  بیماری  شیوع    صادر   آثار 

است اطال کرده  این  رهنمودهایی  ع .  موردیه  آثار    در 
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کار  فاصله  رعایت کیفیت  بر  اجتماعی  گذاری 

 .(8) دهدارائه می حسابرسان

از   نظرسنجی  با  تا  است  شده  سعی  مقاله  این  در 

که  چالش بررسی    و  ایرانی  حسابرسان با  ها  آنهایی 

بیماری  به  آن    19-کووید  توجه    ، اندمواجهبا 

این    شود.ارائه    و  ییشناسا  ییراهکارها که  آنجا  از 

بیماری   پیامدهای  و  آثار  بار  اولین  برای  پژوهش 

،  کندمطالعه میحسابرسی کشور    ۀرا بر حرف  19-کووید

و    اهمیت به عبارت دیگر،    .از نوآوری برخوردار است

اهمیت و جایگاه حرف  نوآوری میزان  به  پژوهش    ۀ این 

است وابسته  کشور  در  در    .حسابرسی  پژوهش  این 

بهتر  برای   ییراهکارها  ۀئ اراراستای   کار  هرچه  شدن 

  انجام شده با توجه به وضعیت شیوع بیماری    ،حسابرسان

کمک    هاآنتواند به بهترشدن کیفیت کار  است و می

 شایانی کند.

 

 های پژوهش فرضیه  ۀو توسع مبانی نظری
بیماری    2019دسامبر سال    در میالدی، مواردی از 

یک بازار  در  الریه ناشی از یک ویروس ناشناخته«  »ذات

فروشی محصوالت دریایی در شهر ووهان، استان  عمده

(. ابتدا این بیماری در  9گزارش شد )   ، چین کشور  هوبی  

به بیماری  چین  شدنام  مطرح  تنفسی  سپس    ؛مرموز 

جهانی   بهداشت  ی گذارنام  19-کووید  را  آنسازمان 

بار    ن ی اول  یبرا  ،هاروسیکروناو  ،یکلطور  (. به10)  کرد

. این خانواده از  است  کشف شده  میالدی  1960در سال  

بیماری    از  ویروس عامل  تا  معمولی  سرماخوردگی 

  را شامل   19-کوویدو    مرسشدیدتری همچون سارس،  

بیماری حاد و    نوعی (. این بیماری جدید،  11شود )می

در    میالدی   2019مسری است که از اواسط دسامبر سال  

جدید.  شد  شناسایی چین     نداشتندلیل  به  بیماری 

سفر   ی هاتیمحدود  نبودنآن و    دربارۀاطالعات کافی  

جد  التیتعط  یط و    نی چ در    سرعت به  د،یسال 

  نی ا  زی ن  ما  کشور   در  .کرد دای پ  وعی ش   مختلف  یکشورها

  ها استان   و  شهرها  ریسادر    سپس   ،قم  شهر  در  ابتدا  یماری ب

حاصل    دای پ  وع ی ش  سرعتبه  یبرا  دیجد  یماری بکرد. 

  جاد ی ا  مردم،  یاجتماع   ی زندگ  و  وکار کسب  یای دن

که    یدیشد  یهاتیمحدود   ی برا  هادولت  شتری ببود 

کردند.   وضع  آن  با  و    هاتیمحدود  ن یامقابله 

  ی زندگ  شد،  وضع  هادولت   ی سو  از  که  یی هانهی قرنط

  در   را  هاآنمختلف    یهاتی فعال  و   مردم  یعموم

. کرد  یاگسترده  راتییتغ  دستخوش  مختلف  ی هانهی زم

  ر ی تأثتحت  شدت به  که  یی هاحرفه   و  هات ی فعال   از  یکی

ب محدودیتاین  و  است،  یماری  گرفته  قرار  آن  های 

 (.5) استحسابرسی   ۀحرف

بند   ایران   200  ۀشمار  حسابرسیاستاندارد    3در 

است اطمینان    :آمده  میزان  افزایش  حسابرس،  »هدف 

های مالی است. این هدف  کنندگان به صورتاستفاده

صورت  آیا  اینکه  به  نسبت  حسابرس  اظهارنظر  های  با 

جنبه تمام  از  چارچوب  باهای  مالی  طبق  اهمیت، 

تأمین    ،ه شده است یا خیرمربوط تهی   مالی  یگزارشگر

  حسابرس   ۀ فی وظ   ن یتری اصلتوان  ی م  ،بنابراین   .شود« می

  ی شده از سوارائه  یمال  یهابه صورت  یبخش نانیرا اطم

حسابرس   ،گفت  توانمی  دانست.  ها شرکت   هدف 

انطباق موضوع  مشخص   با   مورد رسیدگیکردن میزان 

از  حسابرسین تعی   پیش   معیارهای  است.  با    شده 

های علمی پژوهش  ای به روشاندازههایی که تا  روش
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.  پردازدمی  آوری و ارزیابی شواهدبه جمع  ،شباهت دارد

روش اطالعات  برای    ها این  انطباق  میزان  تعیین 

نظام  )یا  تولیدکنندحسابداری  با    ۀهای  اطالعات( 

از این  است  شده تعیین   پیش  معیارهای  نتایج    فرایند . 

قالب   در  اغلب  ارزیابی،  و    دهی شهادتآزمونی 

استفادهدهی)گواهی به  ارائه  (  اطالعات  کنندگان 

تا  می درج  هاآنشود  تعیین  در   به  اعتمادپذیری  ۀرا 

حسابداری   دهداطالعات  حسابرسی    ،بنابراین   .یاری 

توان    فرایندیک   که  است    به   بخشیاطمینانبررسی 

مفید   عموماً  را  اطالعات  حسابرسی  تولید  دارد.  به 

تواند  بلکه می  شودنمیمنجر  اطالعات جدید اقتصادی  

 یحسابدار  ندیفرا  باشده  ارزش اطالعات اقتصادی تهیه 

حسابدار افزای)اطالعات  را  م  ش ی(  توان  یدهد. 

حسابرس  دی تول  ندیفرارا    یحسابدار و  را    یاطالعات 

حسابدار  یبررس  ندیفرا ا  یاطالعات  در    ن ی دانست. 

 در  ران،یا  بر  عالوه  19- کووید  یماری است که ب  یحال

حسابدار  یبررس  ندیفرا  نیز  جهان وسیله  به  یاطالعات 

بر   با مشکالت فراوانی مواجه کرده است.حسابرسان را 

شده  هویژ  ۀاطالعی   اساس   ی شورا  جانب  از  منتشر 

بیماری    دربارۀانگلستان  کشور    یمال  یگزارشگر

و همکاران    تاری آلب  ،یحسابرسو آثار آن بر    19-کووید

ا که  دارند  بخش  یماری ب   ن یاعتقاد  مختلف  بر  های 

حسابرسی  روش کلی  بهو  های  تأثیر    آن  کیفیتطور 

سرمایسرمایه  ،اما  ؛(5)  گذاردمی  فراوانی در    ۀ گذاری 

می کمک  انسانی  حسابرسی  کیفیت  بهبود  به  تواند 

به.  (16-12)  شایانی کند    ، بیماریاین  شرایط    با توجه 

  های آموزشی کارکنان حسابرسی ها و دوره لغو کارگاه

  . بگذارد  منفی  ری تأث   هاآن کیفیت کار  برتواند  می  (17)

از   ،چنین هم حسابرسی    دادندست  احتمال  کارکنان 

استبه ممکن  قرنطینه  یا  بیماری  و    ، دلیل  عملکرد  بر 

ها  کارایی مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی آن

بگذارد فرضی .  (5)  تأثیر  اساس  این  پژوهش اول    ۀبر 

 شود: شکل زیر مطرح میبه

کووید   اول:  ۀفرضی  کیفیت    19-بیماری  بر 

 توجهی گذاشته است. حسابرسی آثار قابل

مهم از  برخی  به  تا  است  شده  سعی  ادامه  ترین  در 

  ی ها در بخش بیماری    ناشی از اینمشکالت و تغییرات  

 پرداخته شود. یمرتبط با حسابرس 

 

تحریف   از  ناشی  خطرهای  ارزیابی  و  شناسایی  الف( 
 بااهمیت 

بند   شمار  11در  حسابرسی    ایران   200  ۀ استاندارد 

از   معقول  اطمینان  نبودکسب  یا  تحریف    وجود 

های مالی  تقلب یا اشتباه در صورت   ناشی از  ،بااهمیت

های  از هدفعنوان یکی  به عنوان یک مجموعه واحد به

حسابرسی   شده  کلی  این    . استبیان  اساس    هدف بر 

های مالی  که صورت   اظهارنظر کند   تواندمیحسابرس  

گزارشگری    چارچوب طبق  های بااهمیت،  جنبه  همۀاز  

خیر یا  است  شده  ارزیابی  بنابراین،    ؟تهیه  و  شناسایی 

ترین  خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت یکی از اصلی

مراحل  هایی  فعالیت  اجرای  در  حسابرسان  که  است 

حسابرسی برنامه  مختلف  گزارش( )از  تا صدور    ریزی 

در    که  اندحسابرسان ملزم  ، بر این   افزون  .دهندانجام می

مرحله شواهد هر  به  توجه  با  حسابرسی،  اجرای  از  ای 

شده    ،جدید شناسایی  از خطرهای  تحریف   ناشی 

 ارزیابی کنند. دوبارهبااهمیت را 
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بی  اضطراری  بهوضعیت  بیماری  سابقه   دلیل 

شرکت  19-کووید کار  محیط  سازمانبر  و  آثار  ها  ها 

وضعیتاستگذاشته    فراوانی این  به  توجه  با   .  ،

حسابرسان باید این موضوع را در نظر بگیرند که چگونه  

پدید آن   ۀاین  خطرهای  ارزیابی  بر  تأثیر  جهانی  ها 

های خود  ارزیابی   ۀتجدیدنظر در شیوگذارد و آیا به  می

- کووید ۀاطالعیاین موضوع در  ؟(5) د یا خیرندارنیاز 

انگلستان   کشور شورای گزارشگری مالیمربوط به  19

بر    .شده است  بیاننیز  میالدی    2020  سال   در ماه مارس 

مورد    ،هاطالعی این    اساس واحدهای  حسابرسی 

که   آندورهرسیدگی  مالی  از  ها  های  دسامبر   31بعد 

آثار  میالدی    2019 دلیل  به  حسابرسان  احتماالً  است، 

اقدامات  به    19-بیماری کووید و  ارزیابی مجدد خطر 

  د ندار  نیاز خطرهای جدید    الزم برای برخورد با  اضافی

در برخی دیگر از کشورها نیز به این موضوع توجه    .(8)

بهویژه است؛  شده  جامعای  نمونه،  حسابداران    ۀعنوان 

گزارشگری   شورای  با  مشابه  راهکاری  قبرس  رسمی 

  در این راهکار   .انگلستان ارائه کرده استکشور  مالی  

است که حسابرسان باید در وضعیت    شده  توضیح داده

خطرهای  دربارۀ  های خود  ارزیابی   19-کوویدبیماری  

مداوم   را  بااهمیت  تحریف  از  و   بررسیناشی  کرده 

حرفه باشند تردید  داشته  نظر  در  را  باالتری   .(18)  ای 

عوامل    ،نااطمینانی  ۀبا توجه به افزایش درج  ،برای مثال

آینده و وضعیت اقتصادی  عملکرد تجاری    براثرگذار  

توان ارزیابی کرد. بر این اساس، انتظار  سختی میرا به

میزان خطر حسابرسی  می   در مورد رود که حسابرسان 

 ها را افزایش دهند. ارزیابی دارایی 

رویه  از  بخشی  خطر  همچنین،  ارزیابی  های 

استفاده از فرض تداوم فعالیت است.    زمینۀ   در حسابرسی  

کاربر توضیحات  شماردر  حسابرسی  استاندارد    ۀ دی 

است  315 آمده  فرض  مناسب  :ایران  از  استفاده  بودن 

مورد واحدهای  برای  فعالیت  از    تداوم  یکی  رسیدگی 

است  زمینه نهایی  احتماالً    در   خاص  توجه  ازمندی که 

همهاست  یحسابرس در  موضوع  این  بیماری  .  گیری 

و  به  19-کووید   ؛ (5)  دارد  ازی ن  حسابرسان  ۀژیتوجه 

باید   اولارزیابی  در  چراکه حسابرسان  از  یخطر  خود  ه 

در مورد   تیریه مدلی وسارائه شده به  تی فرض تداوم فعال

  نی با توجه به ا  یدگی ادامه کار واحد مورد رس  یی توانا

  که   است  آن  موضوع  نیا  لی . دلکنند  یبازنگر  یماری ب

  ی اری بس  تی فعال  ۀادام  بر  یاثرگذار  ییتوانا  یماری ب  ن یا

مانند:  )  عیاز صنا  یکه برخ  ی اگونهبه  دارد؛  را  عیصنا  از

شرکت  یگردشگر  ، یهتلدار هواپیمایی(  و  های 

شدت از پیامدهای این بیماری تأثیر پذیرفته و تا حد  به

رفته پیش  ورشکستگی  اعالن  و  چنین  تعطیلی  در  اند. 

شرایطی الزم است که حسابرسان در مراحل اجرای کار  

  ،آوری شواهد و ارزیابی خطربه جمعبا تردید بیشتری  

 کنند. اقدام فرض تداوم فعالیتبودن مناسب دربارۀ

در  را  بر این، حسابرسان باید هر تغییر ممکنی    افزون

کنترل داخلی    نظامبیماری در  این  دلیل  که به  نظر بگیرند

در  ها باید  شود. آنایجاد می  مورد رسیدگیواحدهای  

که آیا با توجه    گیری و قضاوت خود لحاظ کنندتصمیم

بیماری   آثار  داخلی    نظامبر    19-کوویدبه  کنترل 

در  تجدیدنظر  به  رسیدگی،  مورد  واحدهای 

ها برای پاسخ به خطرهای ناشی از تحریف  ریزیبرنامه

یا خیر  نیاز  بااهمیت   توان  بر این اساس، می  ؟(8)است 

 صورت زیر ارائه کرد: پژوهش را به دوم ۀفرضی 
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روش  19- کوویدبیماری    :دوم  ۀفرضی  های  بر 

خطرهای  ارزیابی  و  از    ،حسابرسان  شناسایی  ناشی 

 گذاشته است. آثار مهمی  ها  آن  درکارتحریف بااهمیت  

دیگر،   سوی  شماراز  حسابرسی   330  ۀاستاندارد 

می ملزم  را  حسابرسان  کهایران  مقابله    کند  با  برای 

ارزیابیخطرها بااهمیت  تحریف  شواهد    شدهی 

و   کافی  طریق    یمناسب حسابرسی  اجرای  از  و  طراحی 

کنند.  الزمحسابرسی  های  روش   ، ی عبارتبه  کسب 

ملزم کهحسابرسان  ارزیابی   اند  خطرهای    پاسخ   شدهبه 

بر  دهند بر   25بند    طبق .  حسابرس  مذکور،  استاندارد 

قبل    شواهدکسب و  های حسابرسی  روشاجرای اساس  

نتیجه ارزمناسب  باید  ،گیریاز  در    خطرها   یاب یبودن 

را ادعاها  اکندارزیابی    سطح  در  در    ن ی.  خصوص، 

حسابرسان را در  ،  19-کووید  ی ماری ب  موارد   از  یاری بس

مربوط    ییخطرها  ییشناسا هنوز    به   ازی ن  ای  استکه 

  نیبر ا  کند.یمجدد م  ی محبور به بررس   ،دارد  یبازنگر

م فرضیاساس،  بهس  ۀیتوان  را  پژوهش    ر یصورت زوم 

 : کرد مطرح

پاسخ   یهاروش بر 19-کووید یماری ب وم:س ۀی فرض

  گذاشته  یمهم آثارشده یاب یارز ی حسابرسان به خطرها

 است.

 

 ( شواهد حسابرسی ب

می   سئلۀم که  همهتحت  دتواندیگری  گیری  تأثیر 

  ی تحلیل  هایروش  یریکارگ هب،  قرار گیرد  19-کووید

جدا  که  است حسابرسی   یناپذیرییبخش  فرآیند  از 

برنامهروش از  .  (19)  است برای  تحلیلی  ریزی های 

نتیجه و  میدانی  کارهای  و  حسابرسی،  ارزیابی  گیری، 

استفاده   حسابرس  در   .(19-21)  شودمیگزارشگری 

بیماری  به19-کووید  طول  اینکه  ،  استدلیل    ، ممکن 

شرکت  از  یا  بسیاری  شوند  ورشکسته  گزارش  ها 

 ند،کنند حسابرسان مجبور  یکاردستسودهای خود را  

روش از  دهنداستفاده  افزایش  را  تحلیلی  این    .های 

ها  آن  ۀد و محاسب کمترین هزینه را دارهای تحلیلی  روش

 (.22)آسان است  به نسبتنیز 

بند   با  شمار  4مطابق  حسابرسی   500  ۀ استاندارد 

روش  اجرای  و  طراحی  حسابرس،  هدف  های  ایران، 

ای است که بتواند شواهد حسابرسی  گونه حسابرسی به

های معقول  گیرینتیجه  اعتبار   زمینۀ  در   یکافی و مناسب

با این حال    ؛گیردمبنای اظهارنظر وی قرار    تاکسب کند  

حسابرسان در  های ناشی از بیماری،  دلیل محدودیت به

نمی موارد  محل بیشتر  از  رسیدگی واحد    توانند    مورد 

آشکار   عملی  چالش  یک  موضوع  این  کنند.  بازدید 

های  شکل   آوردندستهب  دربارۀحسابرسان  برای  

می  فیزیکی ایجاد  از  شواهد  استفاده    اوری فّنکند. 

حسابرسان  می به  ابرای  تواند  مشکالت    ن یکاهش 

مثال، حسابرسان ممکن است    یبرا  ؛کند  کمک   چالش

برنتوانند    یماری ب   ن یا  لی دلبه نظارت    ی انبارگردان  برای 

حسابرسان    ،یماری ب  یهاتیمحدود  حضور داشته باشند.

دهد  یقرار م  ری تأثتحت  را  مورد رسیدگی  یو واحدها

برخ  که است  یدر  ممکن  ف  ،موارد    ی ک یزی شمارش 

  ر یپذامکانبرای آنان    دوره   انیانبار در پا  یهای موجود

ا در  بان ینباشد.  حسابرسان  موارد،   یهاروش  دیگونه 

  در   ن ی ا.  کنند  اجرا  و  یزیربرنامه  را ن یگزیجا  یحسابرس

روشنتوان  اگر  که  است  یحال اجرای  با  های  ستند 

موضوع   این  برای  کافی  شواهد  جایگزین،  حسابرسی 
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باید کنند  آن    به  فراهم  افشای  گزانحوۀ  خود  ش  ردر 

   .توجه کنند

دیدگاه   همکاراناز  و  بیماری    ،آلبیتار  شرایط  در 

و شواهد حسابرسی    19-کووید اسناد    انامه یرا  بابیشتر 

رسیدگی   یواحدها  ن ی ب وبدل رد  حسابرس  و  مورد 

از    یماری ب   ن ی ا،  یکل   طور به.  (5)  شودیم استفاده 

حسابرس  یاصل  یهاروش شواهد  کاهش    یکسب  را 

  ی اصل   های فروشصورتحسابمثال،    برایداده است؛  

شد،  یپرداخت استفاده م   ی هاتراکنش   از   تیکه در حما

فروشصورتحساب  با  سه یمقا  در   وسیله به  ی ارسال  های 

ب  انامهیرا اعتماد     راهبرد   .استبرخوردار    یشتری از 

  نان ی اطم  تی بودن و قابلی)کار از خانه( بر کاف  یدورکار

  ممکن  ، جهی نت  در   .گذاردیم  ر ی تأث  ی حسابرس  شواهد 

  .(2) اثر بگذارد یحسابرس  تیف یک بر است

دیگر،   طرف  شماراز  حسابرسی   540  ۀ استاندارد 

ایران با عنوان »حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل  

برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای  

مرتبط«، حسابرسان را به کسب شواهد حسابرسی کافی  

  با   ایکه آن یا  ۀدربارکند. کسب شواهد  میملزم  و مناسب  

چارچوبتوجه   مربوط،   به  مالی  گزارشگری 

افشاشد یا  شناسایی  حسابداری  در برآوردهای    ه 

های مالی، شامل برآوردهای حسابداری ارزش  صورت

افشای  موارد  آیا  و  خیر،  یا  هستند  معقول  منصفانه، 

صورت در  خیرمربوط  یا  است  کافی  مالی   ؟های 

هایی را برای مدیریت  چالشنااطمینانی ناشی از بیماری  

می ارزیابی  کن ایجاد  هنگام  باید  حسابرسان  و  د 

باشند.  قضاوت داشته  بیشتری  تردید  مدیریت،  های 

  ی المللن ی ب  یحسابدار  ی استانداردها  ئتیه  اخیرانتشار  

زمینۀ    9  ۀشمار را  19-کوویددر  تجاری  واحدهای   ،

می  بهترین    کندملزم  اساس  بر  را  برآوردهای خود  که 

رویدادهای گذشته، شرایط    زمینۀ  دراطالعات موجود  

بینی شرایط اقتصادی آینده تهیه کنند. در  و پیش   فعلی

  ی ماری ب  نیابه آثار  آینده، باید  شرایط  بینی ارزیابی پیش 

  برای مثال   ؛(23)  شود  توجه  دولت   یت ی و اقدامات حما

بسیاری از قراردادهای اجاره   بیماری،  در شرایط فعلی 

شده زیادی  تغییرات  در است    دستخوش  باید  که 

  ۀ گون. بهشودتوجه  به آن  برآوردهای حسابداری آینده  

بهکلی حسابداری  برآوردهای  حسابرسی  دلیل  ، 

ذاتپیچیدگی و قضاوت  اً خطرناک است.  های موجود 

پیچیدگی  بر  بیماری این آثار  با توجه به حسابرسان باید

خطر  زمینۀ   در ها،  تخمین  فراوان افزایش    در   هرگونه 

 تحریف بااهمیت هوشیار باشند. 

ایران   19- کووید   ۀشیوع گسترد  خصوص در به  ، در 

)سال   گذشته  سال  می1398پایان  را  رویداد توان  ( 

به شرایط   ۀ کنند تعدیل  این موضوع  تلقی کرد.  ترازنامه 

آن در   ۀ و زمان تأثیر عمد   مورد رسیدگی خاص واحد  

زمینه حسابرسان  این  در  داشت.  بستگی  مختلف  مناطق 

اطالعات   در موردباید شواهد حسابرسی مناسب و کافی  

 خیتار   از  پس   ی دادهای رو   یمدیریت برا   وسیلهبه شده  افشا  

فرضی   . کسب کنند   ترازنامه با مطالب ذکرشده،   ۀمطابق 

 شود:ی م   مطرح   ر ی صورت ز پژوهش به   چهارم 

روش  19-کوویدبیماری    چهارم:  ۀفرضی  های بر 

 کسب شواهد حسابرسی آثار مهمی گذاشته است.

 

 فرض تداوم فعالیت بودن ( مناسبپ
ایران با    570  ۀاستاندارد حسابرسی شمار  2بند  طبق  
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و    ریزیبرنامه  زمینۀ  در  عنوان »تداوم فعالیت«، حسابرس

ارزیابی  حسابرسی  هایروش   اجرای باید    آن  نتایج  و 

  را   عالیتف  تداوم  از فرض  مدیریت  استفاده  بودنمناسب

دلیل  به  کند.  بررسی  مالی  هایصورت   ۀتهیبرای  

، بحث  19-کووید بیماری پیامدهاینااطمینانی ناشی از 

چالش  احتماالً  فعالیت  تداوم  زمینه  فرض  برانگیزترین 

واحدهای   مدیریت  است.  و حسابرسان  مدیریت  برای 

رسیدگی تداوم   مورد  فرض  وضعیت  ارزیابی  مسئول 

بررسینیز  حسابرسان    .هستندفعالیت   به   ملزم 

تهیه  فعالیت  تداوم  فرض  بودنمناسب   هایصورت  در 

  ۀ دربار  یا اساسی  بااهمیت  هایوجود ابهام  و احتمال  مالی

. با این  هستند  واحد مورد رسیدگی  فعالیت  ۀادام   توانایی

بیماری  شرایط نااطمینانی  به  19-کووید،  وجود  معنای 

توجهی در فرض تداوم فعالیت برای  تردید قابلو  کلی  

رسیدگی  مورد  این  دقیقبیان  به  .نیست  واحدهای  تر، 

واحد   صنعت  موضوع به ماهیت و شرایط اقتصادی مانند

 .(8) بستگی دارد مورد رسیدگی

بند   اساس  شمارااستاند  29بر  حسابرسی   570  ۀ رد 

حسابرس حسابرسی  اساس  بر  ایران،  دست  به  شواهد 

به  کند که  باید مشخص  آمده  یا    نظر ویآیا  رویدادها 

دارد که  شرایطی در   نهاییتبه  وجود  بتواند   مجموع  یا 

توانایی  عمده  تردیدی مورد  در  برای    رسیدگی  واحد 

  ۀ گوناین در حالی است که به  .ایجاد کند  فعالیت  ۀادام

آیند  چشمگیرینااطمینانی    19-کوویدکلی   برای    ۀ را 

تواند  کند. این نااطمینانی می بسیاری از مشاغل ایجاد می 

 زیر خود را نشان دهد: های در هریک از زمینه

،  اصلیدادن بخش بزرگی از بازار، مشتریان  دست از -

 درآمد و کمبود نیروی کار؛ 

در    استفاده  های مورددارایی  ارزش   ری کاهش چشمگ  -

 های نقدی؛ ایجاد جریان 

های جاری مانند  توجه در ارزش داراییکاهش قابل  -

 موجودی کاال؛ 

 محصوالت یا خدمات جدید؛اندازی تأخیر در راه -

 و  نوسانات نرخ ارز؛ -

 . مورد رسیدگیهای واحد پرداخت بدهی -

همه در  که  آنجا  کوویداز  بیماری    19-گیری 

ها تعطیل شده یا سطح فروش خود را  بسیاری از شرکت

که آیا    در مورد اینکهاند ارزیابی حسابرسان  کاهش داده

واحد    ۀادام رسیدگیفعالیت  مشکل   مورد  شده    دچار 

یا خیر و آیا این مشکل در سطحی است که زمینه    است

ارائ  و  تهیه  برای  مخدوش کندصورت   ۀرا  مالی    ، های 

مورد    در ایننیز  زیادی    های سؤال .  (2)  است   سخت شده

ها و حسابرسان برای بررسی که آیا شرکت   وجود دارد

گیری به زمان بیشتری نیاز دارند یا کامل آثار این همه

موردی  یهاپژوهش  .(24)خیر   به    در  حسابرسان  پاسخ 

مالی بحران در  های  است.  شده  از  انجام  این    یکی 

نشان دادند که حسابرسان در  و همکاران    زو  هاپژوهش 

  را   ای کارانهاقدامات محافظه  ، بحران مالی جهانی  زمان

اساس فعالیت  ض  فر  بر  حسابتداوم  گزارش    رس در 

نشان دادند نیز  مارکوئه و همکاران    .(25)  اندهدادانجام  

گزارش  درصد  تعدیل که  نگرانی  های  مبنای  بر  شده 

قبل و در طی بحران مالی    ۀدر دور  ، فرضاین    دربارۀ

 .(26) مشابه بوده است

فرض  ارزیابی     زمینۀ  درزمان کافی  باید  حسابرسان  

رسیدگیواحد  برای    فعالیتتداوم   اختصاص    مورد 

  19-کوویدشیوع    ۀاین کار ممکن است در دور  .دهند
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که در این شرایط سطح نااطمینانی  چرا  ؛باشدتر  پیچیده

است زمینه باالتر  این  در  کارکنان  باید  حسابرسان    .  از 

کنند   استفاده  موضوع  این  ارزیابی  برای    تا باتجربه 

 .(2) مستندات کافی در این خصوص کسب کنند

دور طی  ب19-کووید  ی ماری ب  ۀ در    ل یدل  نیشتری ، 

 عدم  ای  مشروط  یحسابرس  یهاگزارش   صدور  یبرا

ترداظهارنظر و  شک    ط یشرابودن  مناسب  ۀدربار  دی، 

ها  ینان ی نااطم   ن ی . ا(5)  است  تیفرض تداوم فعال  برقراری

نقد  یناش کمبود    وضعیت ترشدن  میوخ  ،ینگ یاز 

اقتصادشرکت   یاقتصاد بحران  و  که    یها    شتر ی باست 

 ۀ. هم(2)  برندیاز آن رنج م  ی ماری ب  ن ی ا  لی دل ها بهبخش

بس  طیشرا  ن یا که  است  ها  از شرکت  ی اری باعث شده 

باش  یباالتر  یتجار  یخطرها با   ،ن یبنابرا  .(5)  دن داشته 

کار    تیف یکه ک  انتظار داشت  دیبا  یری گ همه  ن ی ا  به  توجه

فرض    بودنمناسب  ۀنی زم  در  ی ابیارز  لی دل بهحسابرسان  

 . ( 27) ردیبپذ یتوجه قابل ری تأث   تداوم فعالیت

بیماری فعلی  به وضعیت  توجه  که    ،با  در صورتی 

این حسابرس به این نتیجه برسد که مبنای مدیریت برای  

گزارش   در  را  موضوع  این  باید  نیست  مناسب  فرض 

کند. لحاظ  اساس  خود  می  بر  مطالب  انتظار  این  توان 

که   حسابرسان  این  داشت  ارزیابی  بر    دربارۀ بیماری  

آثار   رسیدگی  مورد  واحد  فعالیت  تداوم  فرض 

صورت  به  پنجم  ۀفرضی   ،بنابراین   .داشته باشد  چشمگیری

 شود:زیر مطرح می

روش   19- کووید بیماری    : پنجم   ۀ فرضی  های  بر 

فرض تداوم  بودن  مناسب   در مورد ارزیابی حسابرس  

رسیدگی واحد    فعالیت  گذاشته    مورد  مهمی  آثار 

 است. 

 حسابرساظهارنظر و گزارش  ( ت
تجاری،   واحد  یک  حسابرسی  نهایی  محصول 

که    گزارشی   به   توجه  بارا    آنحسابرسان  است 

می  کارصاحب  یمال  یها صورت کنند.  ارائه 

حرفهشهادت اظهارنظر  قالب  در  حسابرسان  ای  دهی 

می  هاآن یافته  شود.بیان  سویی،  های  پژوهش   هایاز 

گذشته حاکی از آن است که گزارش حسابرس، نوع و  

و   اطالعاتی  محتوای  دارای  آن  پیامدهای  محتوای 

تواند بر قیمت  می  . این گزارشاقتصادی بااهمیت است

(، 30)  بینی ورشکستگی ، پیش (29و    28)  سهام  ۀیا بازد

مدیران تصمیم(  31)  پاداش  اعتباردهندگان  و  گیری 

در این بین، اهداف   مؤثر باشد.  (32)  اعطای اعتبار  برای

حسابرسی   6بند    طبق حسابرسان   شماره    استانداردهای 

 از:  عبارت است ایران 700

های مالی، براساس ارزیابی  صورت   دربارۀاظهارنظر   −

 از شواهد حسابرسی وناشی نتایج 

به  ۀارائ − گزارش  اظهارنظر  قالب  در  شفاف  صورت 

 کتبی، همراه با توصیف مبنای آن.

بابنابراین، مهم و  ای  ترین خدمت حرفهارزشترین 

دربار کارشناسانه  و  مستقل  اظهارنظر    ۀ حسابرس، 

مالی  مطلوبیت صورت راستا،    این   در.  (33)  استهای 

انواع اظهارنظر حسابرسان بر طبق استانداردهای    ۀخالص 

 .شده است  ارائه  1  ۀشرح شکل شمار  بهحسابرسی ایران  

وجود،  این  است    با  ممکن    دلیل بهحسابرسان 

  ۀ زمین  مشکالت خاصی دربیماری با  این  های  محدودیت

که    ( 5)  های حسابرسی مواجه شده باشنداجرای روش

موضوع این  آن  ،طبیعتاً  حسابرسی  را  گزارش  ها 

دهد. در این خصوص، انجمن  قرار می  تغییردستخوش  
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نشریه در  مالزی  »حسابداری  عنوان  با  : 19-کوویدای 

حسابرسی« بیان کرده است    در موردمتداول    های سؤال

دلیل ناتوانی حسابرسان در تکمیل شواهد که احتماالً به

  این بیماری از    هاآنحسابرسی مناسب و کافی، گزارش  

به    ششم  ۀبنابراین، فرضی   .(34)  پذیردمیتأثیر   پژوهش 

 :است زیر صورت
محتوای   19-کوویدبیماری    ششم:  ۀفرضی  بر 

 آثار مهمی گذاشته است.  گزارش مؤسسات حسابرسی

 

 بودن گزارش حسابرسموقع( بهج
اظهارنظر  همان شامل  حسابرس  گزارش  که  طور 

های مالی است تأخیر  اعتبار صورت   در موردحسابرس  

گزارش این  عالمتتواند  می  نیز  در  های  دهی شامل 

باشد   بازار  به  پژوهش (35)بالقوه    ۀ دربار  ن یشی پ  یها . 

  ی عواملکه  است از آن  ی گزارش حسابرس حاک ری تأخ 

  عوامل   نیا.  گذاردیم  اثر  حسابرسگزارش    ری تأخ   بر

  ی وابستگ  :مانند)  حسابرس  یهایژگیواز:    اندعبارت

دور خدمات  وی  یتصد  ۀحسابرس،    ، یرحسابرسی غ، 

  ت ی تداوم فعال   ۀدربار  اظهارنظر  نوع گزارش حسابرس،

تغ شرکت    ی ادی بن   یرهای متغ  ،حسابرس(  ریی و  خاص 

پمانند) مورد    ۀانداز  ، یحسابرس   ی دگی چی :  واحد 

و    تابعه  یهاتعداد شرکت   ای  یخارج   ات ی عمل  ، رسیدگی

  واحد   یمال   تی (، وضعسازوکارهای حاکمیت شرکتی

  و (  یدرماندگ  خطر  ای  ان یز  خطر)وجود    مورد رسیدگی

مال  مثال،  یبرا)  ی سازمان  خطر )یاهرم  ا38-36(    نی(. 

تأخیر در گزارش    جادی باعث ا  یعاد  طیعوامل در شرا

می حرفۀ  شود.  حسابرس  که  است  حالی  در  این 

حرفه راستای  حسابرسی،  در  باید  که  است  مستقل  ای 

  اما این بیماری ممکن است   ؛(39منافع عموم عمل کند )

قرار   خود  دستخوش  را  موضوع  به این  توجه  با    دهد. 

  ی ها نتوانستند حتاز شرکت  یاری ، بسیمار ی باین  شرایط  

ارائه    را  خود  یگزارش حسابرس  ی قانون  ی نزما  ۀ بازدر  

 یاری جامع بسم  1399سال  مثال، در تابستان    یبرا  ؛دهند

تهران  شرکت   از بهادار  اوراق  بورس  در  فعال  های 

نشدن  لی دلبه تاریخ   ارائه  در  حسابرس  های  گزارش 

مشهود   کاماًل  موضوع  این  نشد.  برگزار  خود   قانونی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حسابرس اظهارنظر در گزارش : انواع 1شكل 
 

انواع گزارش 

 حسابرسی

 تعدیل نشده )مقبول(

 تعدیل شده )غیرمقبول(

 مشروط

 عدم اظهارنظر

 مردود
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ارزیابی    و  های حسابرسیروش دلیل تغییر در  است که به

  حضور نداشتن  ،های بااهمیتاز تحریف   خطرهای ناشی

این    یهامحدودیت  ناشی ازوقت  تمامطور  به  حسابرسان

آن دورکاری  و  گزارش  بیماری  موقع  به  حسابرسها 

نشود. ارائه  و  آنجا که ممکن است  تهیه  مؤسسات    ،از 

از کارکنان خود را    یبرخ بیماری  این  دلیل  حسابرسی به

 (5)  ها در قرنطینه قرار بگیرندد یا اینکه آنن از دست بده

خواهد  با مشکل مواجه    حسابرسموقع  گزارش به  ۀ تهی 

فرضیجهی درنت   .شد به  هفتم  ۀ،  زیر  پژوهش  صورت 

 شود:تدوین می

به  19-کوویدبیماری    تم:هف   ۀفرضی  بودن  بر  موقع 

حسابرسی مؤسسات  حسابرسی  مهمی    گزارش  آثار 

 گذاشته است. 

 

 روش پژوهش 

 
بیماری آثار  بررسی  پژوهش  این    گیر همه  هدف 

حرف  19-کووید است  ۀبر  راستا،      .حسابرسی  این  در 

پژوهش نظرسنجی  -اکتشافی  ،روش  نوع  از  پیمایشی 

پژوهش زمانی،  لحاظ  از  که  حساب    یمقطع  یاست  به 

سال  آیدمی پژوهش  زمانی  مقطع    همۀ است.    1399. 

که حداقل    فعال در حرفه حسابرسی کشور  حسابرسان

  ۀ جامع  ،دارندحسابرسی    ۀکاری در حرف  ۀسال سابقسه

می تشکیل  را  پژوهش  به  آماری  توجه  با  دهد. 

الزم  دردسترس و  دقیق  اطالعات  تعداد    دربارۀنبودن 

جامع حداقل  منظور  به  و آماری    ۀ اعضای  به  دستیابی 

نرخ   به  توجه  با  و  نمونه  تعیین حجم  در  نظر  مد  دقت 

پرسش  پیش نامهبازگشت  طرح  از  که  و ها  آزمون 

نامه  پرسش   384تعداد    دست آمدبههای گذشته  پژوهش 

جامع اعضای  شد  ۀبین  توزیع  پیگیری  .آماری  های  با 

پرسش   (%7/61)  نفر  237تعداد    ،پیاپی پاسخ  نامهبه  ها 

نمونه بر اساس جدول مورگان برای    ۀانداز  کامل دادند.

 های بزرگ تعیین شده است.جامعه 

فرض  یآورجمع  برای به  مربوط  از  هی اطالعات  ها 

از  استفادبا    ساخته گرپژوهش  ۀنامپرسش  نظری ه    مبانی 

  36نامه دارای  استفاده شد. این پرسش   یو خارج   یداخل

تعداد    است   سؤال هرمربو  های سؤال که  به  از  ط  کدام 

 ۀنامدر پرسش آمده است.    1  ۀر جدول شمارها دفرضیه

لیکرت   طیف  از  یعنی ایگزینههفت مذکور    بسیار   ،، 

، کم و  کم   ی تا حدمتوسط،  ،  زیاد، تا حدی زیاد،  زیاد

استفاده شده    7تا    1  از  ، ترتیببه  ،هایشمارهبا    بسیارکم 

برای   .گوناگونی را پوشش داد های تا بتوان طیف است

فرضیه پژوهش آزمون  نرم  نیز  های  آماری  افزار  از 

SPSS استفاده شده است. 22 ۀنسخ 

 

 هافرضیه آزمون و هاداده وتحلیلۀتجزی روش

از  دستهب های داده وتحلیلهتجزی برای آمده 

  استنباطی  و توصیفی آماری  هایروش از نامه،پرسش 

  از   دهندگانپاسخ عمومی اطالعات تحلیل منظورهب  و

شامل    آمار های روش و  توصیفی  نما  میانه،  میانگین، 

معیار شده  انحراف  با    پژوهش  این  در.  است  استفاده 

بزرگ به  اندازتوجه  قضی   نمونه  ۀبودن  با  حد    ۀمطابق 

داده  ،مرکزی تبعیت میتوزیع  نرمال  توزیع  از    . کندها 

  سطح  درای  یک نمونهتی آزمون از  استفاده  با   ،بنابراین 

 شد.   بررسیپژوهش  هایفرضیه %95اطمینان 

اعتبار  از  اطمینان  حصول  منظور به   ، در این پژوهش 
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 .از روش اعتبار صوری استفاده شد نامه  پرسش   محتوایی 

که  ترتیب  این   نظر با  نامهپرسش   هایسؤال   ، به 

 و  اصالح  چندین مرحله در  نظرانو صاحب  متخصصان 

 15نامه  برای  در این خصوص، ابتدا پرسش   شد.  نهایی 

ارسال حسابرسی    ۀ حرففعاالن  دانشگاه و    استادان نفر از  

. داشتند   سابقه   حسابرسی در    سال   15  حداقل که  شد  

استگفتن  مطرح   ، ی  جزئی  سوی نکات  از  شده 

صاحب  متخصصان  پرسش   نظران و  شد. در  اعمال  نامه 

پرسش  پایایی  یا  اطمینان  قابلیت  ارزیابی  از برای  نامه 

 ،استفاده شده است. به این منظور  کرونباخ آزمون آلفای  

تعداد   جامع  نامه پرسش   40ابتدا  افراد  از  تعدادی   ۀبین 

محاسب  نتایج  توزیع شد.  برای   ، کرونباخآلفای    ۀآماری 

های پژوهش در مربوط به هریک از فرضیه   هایپرسش 

 ارائه شده است.  1  ۀشمار   جدول 

 

 هایافته

 

پرسش  اول  بخش  با    4نامه  در  مرتبط  عمومی  سؤال 

سن، جنسیت،  دهندگان شامل  های فردی پاسخویژگی

مطرح شده است. نتایج    کاری  ۀمدرک تحصیلی و سابق 

توصیفی   عمومیسؤالدربارۀ  تحلیل  نامه  پرسش   های 

 189،  دهندگانپاسخاز  نفر    237از بین    که  دهدنشان می

معادل   و    %7/79نفر  مردان  تشکیل    بقیه را  زنان  را 

این    ۀدهنددهندگان نیز نشاندهد. بررسی سن پاسخمی

آزمودنی سن  میانگین  که  است  سال   7/39ها  موضوع 

 زی ن   یتحصیلمدرک  در زمینۀ  تحلیل  و است. نتایج تجزیه

که  مینشان   پاسخ  %2/9دهد    مدرک   دهندگاناز 

و     %6/30  ارشد،کارشناسی   %56  ،یدکتر کارشناسی 

  ی کارۀسابق   ن یشتریب.  دارند  یکاردان  %4/2

در  پاسخ با    یحسابرس  ۀحرف دهندگان  و   24برابر  سال 

با   برابر  آن  است  3کمترین  بوده  اساس،   ؛سال  این  بر 

الزم  پاسخ شرایط  به   ییگوپاسخبرای  دهندگان 

 . داشتندنامه را های پرسش سؤال

توصیفی سؤال آماره پرسش های  با   هنامهای    مرتبط 

ارائه شده است.    2  ۀدر جدول شمارپژوهش  اول    ۀفرضی 

می  نشان  جدول  این  در  مندرج  که اطالعات    دهد 

پاسخ برای  میانگین  از  سؤالکلیۀ  ها  بیشتر  میانگین  ها 

 . بیشترین میانگین مربوط به سؤال ( است4)عدد    طیف

 

 : نتایج آزمون آلفای کرونباخ1جدول 

 آلفای کرونباخ    نامهپرسش  هایسؤال تعداد   فرضیه

 903/0 5 اول 

 896/0 5 دوم 

 873/0 3 سوم

 912/0 7 چهارم

 849/0 6 پنجم

 893/0 5 ششم

 884/0 5 هفتم
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و کمترین میانگین مربوط به سؤال    527/5با میانگین    4

دهد که اگر  میانه نشان می  ۀاست. آمار  223/4معادل    5

متناظر با نفر   ۀداد ،ترتیب صعودی مرتب شود ها بهداده

سؤال    جزبه  هاسؤال  ۀزیاد برای هم  ۀیا گزین   6وسط عدد  

آمار  5 می  ۀاست.  نشان  نیز    ۀ )گزین «  6»عدد    ،دهدنما 

گزینه سایر  از  بیشتر  است.  زیاد(  شده  انتخاب  ها 

کلی  آماره میانگین  با  مرتبط  های  سؤال  زمینۀ  درهای 

می پژوهش    اول  ۀفرضی  پاسخنشان  که  دهندگان  دهد 

  فرضیه های این  سؤال  همۀطور میانگین برای پاسخ به  به

 اند.باالتر از متوسط را انتخاب کرده ۀگزین 

با   هنامپرسش   هایسؤال توصیفی    هایآماره   مرتبط 

.  ارائه شده است  3  ۀدر جدول شمار  پژوهش   دوم  ۀی فرض

می اطال  نشان  جدول  این  در  مندرج  که  عات  دهد 

پاسخمیا سؤالنگین  کلیۀ  برای  میانگین  ها  ها  از  بیشتر 

میانگین مربوط به سؤال  است. بیشترین     (4)عدد    طیف

  4و کمترین میانگین مربوط به سؤال  32/5با میانگین  2

آمار  767/4معادل   می  ۀاست.  نشان  اگر  میانه  دهد که 

متناظر با نفر   ۀداد ،ترتیب صعودی مرتب شود ها بهداده

ها  سؤال   ۀبرای هم  (زیاد  یحد  تاگزینۀ  )  5وسط عدد  

عدد    که  دهدن می نما نیز نشا  ۀاست. آمار  2سؤال  جز  به

گزینه  ۀ)گزین   « 6» سایر  از  بیشتر  شده  زیاد(  انتخاب  ها 

آماره کلی  است.  میانگین  با  مرتبط  زمینۀ  های  در 

طور  دهد که بهنشان می  پژوهش   دوم  ۀهای فرضیسؤال

  ۀ های این فرضیه گزینسؤال  همۀ میانگین برای پاسخ به  

 .شده استباالتر از متوسط انتخاب 

توصیفی سؤال آماره پرسش های  با نامه  های   مرتبط 

 
 کیفیت حسابرسی :پژوهش اول ۀفرضی مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :2 جدول

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
 انحراف

 اریمع

1 
بیماری  به از  ناشی  استرس  و  ترس  روانی،  فشارهای  کیفیت 19-کوویددلیل   ،

 حسابرسی من نسبت به دوران قبل از بیماری کاهش یافته است. 
337/5 6 6 243/1 

2 
مشابه با کیفیت  توانند وظایف خود را  همکاران من نمی   19-کوویددلیل بیماری  به

 انجام دهند.  کامل صورتبهبیماری  قبل از دوران
409/5 6 6 148/1 

3 

محدودیتبه بیماری  دلیل  از  ناشی  زمانی  فشارهای  و  و    19-کوویدها  )قرنطینه 

را با کیفیت مشابه   توانیم وظایفمانگذاری اجتماعی(، من و همکارانم نمی فاصله

 دوران قبل از بیماری انجام دهیم. 

396/5 6 6 201/1 

4 
صورت دورکاری، کیفیت کار من دلیل انجام برخی از مراحل کار حسابرسی بهبه

 کاهش یافته است.   19-و همکارانم نسبت به دوران قبل از بیماری کووید
527/5 6 6 329/1 

5 

 در دوران کرونا )بیمارشدن یا فوت همکاران(،  متخصص  دلیل کمبود حسابرسبه

کاهش یافته   19-کووید  بیماری  از  قبل  دوران  به  نسبت  ما  ۀمؤسس   حسابرسی   کیفیت

 است. 

223/4 4 5 517/1 

 871/0 6 4/5 178/5 میانگین کل   
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و  ییشناسا یهاروش :پژوهش دوم ۀیفرض مرتبط با نامهپرسش  هایسؤال توصیفی هایآماره : 3 جدول

 ت یبااهم فی تحر از یناش یخطرها یابی ارز

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

1 
بیماری  به همکارانم  روش  ،19-کوویددلیل  و  من  کلی  خطر    برایهای  ارزیابی 

 نسبت به دوران قبل از بیماری تغییر یافته است. مورد رسیدگی واحدهای 
248/5 5 7 461/1 

2 

بیماری  به همکارانم    ،19-کوویددلیل  و  مورد خطرهای  ارزیابی من  در  های خود 

مداوم   را  بااهمیت  تحریف  از  و   بررسی ناشی  و  کرده  شک  مورد  این  تردید   در 

 گیریم.می در نظر نسبت به دوران قبل از بیماری ای باالتری را حرفه

32/5 6 6 401/1 

3 

عوامل اثرگذار ،  نااطمینانی   ۀبا توجه به افزایش درجو    19-کوویددلیل بیماری  بهمن  

به  زمینۀ  در را  اقتصادی  و وضعیت  آینده  تجاری  می عملکرد  ارزیابی    متوانسختی 

 دهم.میزان خطر حسابرسی را افزایش می  ،بنابراین نم.ک

223/5 5 6 316/1 

4 

بیماری  به بنگاه  19-کوویددلیل  از  بسیاری  ورشکستگی  و  تعطیلی  امکان  های  و 

مناسب از  من  ارزیابی خطر حسابرسی  فعالیتبودن  اقتصادی،  تداوم  واحد     فرض 

 یابد.مورد رسیدگی افزایش می

767/4 5 6 444/1 

5 
ها، در ارزیابی خطر های داخلی شرکتبر کنترل  19-کوویددلیل آثار بیماری  بهمن  

 کنم.ای بیشتری را اعمال می های بااهمیت شک و تردید حرفهناشی از تحریف
953/4 5 5 269/1 

 904/0 4/5 4/5 103/5 میانگین کل   

 

ارائه شده است.   4  ۀدر جدول شمار  پژوهش   سوم  ۀفرضی 

می  نشان  جدول  این  در  مندرج  که  اطالعات  دهد 

پاسخمیا سؤالنگین  کلیۀ  برای  میانگین  ها  ها  از  بیشتر 

است. بیشترین میانگین مربوط به سؤال    (4)عدد  طیف  

و کمترین میانگین مربوط به سؤال    687/5با میانگین    2

دهد که اگر  میانه نشان می  ۀاست. آمار  865/4معادل    1

متناظر با نفر    ۀ داد  ،ترتیب صعودی مرتب شودها به ادهد

  ها سؤال   ۀبرای هم  (حدی زیاد  تا  ۀگزین )  5وسط عدد  

عدد    که  دهدنما نیز نشان می   ۀاست. آمار  2سؤال    جزبه

ها انتخاب  حدی زیاد( بیشتر از سایر گزینه  تا  ۀ« )گزین 5»

آماره  است.  کلی    هایشده  میانگین  با  در  مرتبط 

دهد نشان می  پژوهش   سوم  ۀهای مربوط به فرضیسؤال

به  که  به   ۀ گزین  ،هاسؤال  همۀطور میانگین برای پاسخ 

 .شده استباالتر از متوسط انتخاب 

توصیفی سؤال آماره پرسش های  با  نامه  های  مرتبط 

شمار  پژوهش  چهارم  ۀفرضی  شده   5  ۀدر جدول  ارائه 

دهد که  است. اطالعات مندرج در این جدول نشان می

پاسخمیا سؤالنگین  کلیۀ  برای  میانگین  ها  ها  از  بیشتر 

است. بیشترین میانگین مربوط به سؤال  (  4)عدد  طیف  

و کمترین میانگین مربوط به سؤال    417/5با میانگین    7

دهد که اگر  می  میانه نشان  ۀاست. آمار  767/4معادل    2

متناظر با نفر   ۀداد ،ترتیب صعودی مرتب شود ها بهداده

ها  سؤال   ۀحدی زیاد( برای هم  تا  ۀگزین )  5وسط عدد  

 عدد    کهدهدنما نیز نشان می  ۀاست. آمار  7سؤال    جزبه
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حسابرسان  های پاسخ روش  :پژوهش سومفرضیه  مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :4 جدول

 شدهبه خطرهای ارزیابی

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

1 
ناشی از تحریف بااهمیت در دوران    شده  ی اب یارز  یخطرهاهای پاسخ من به  شیوه

 متفاوت است.  آننسبت به دوران قبل از  ،19-کوویدبیماری 
865/4 5 5 307/1 

2 
، من و همکارانم در پاسخ کامل و مناسب  19- های بیماری کوویددلیل محدودیتبه

 . ایمبه خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت با محدودیت مواجه
687/5 6 5 071/1 

3 
من و همکارانم در    های حسابرسی شدت اجرای روش   ، 19- کووید در دوران بیماری  

 تغییر کرده است.   آن پاسخ به خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت نسبت به دوران قبل از  
881/4 5 5 781/1 

 021/1 6 5 144/5 میانگین کل   

 
کسب شواهد  های روش :پژوهش چهارم ۀفرضی مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :5 جدول

 حسابرسی

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

1 
، نسبت  19- کوویدبرای کسب شواهد حسابرسی در دوران بیماری    ممن و همکاران

 کنیم. های تحلیلی استفاده می بیشتر از روش آنبه دوران قبل از 
831/4 5 5 332/1 

2 
نسبت   م، من و همکاران19- کوویددر دوران بیماری    برای کسب شواهد حسابرسی 

 رو هستیم. هبا مشکالت بیشتری روب آنبه دوران قبل از 
767/4 5 5 207/1 

3 
  رایانامه   بابیشتر شواهد حسابرسی را  ، من و همکارانم  19- کوویددر دوران بیماری  

 کنیم.دریافت می 
94/4 5 5 083/1 

4 
بیماری   دوران  بر  سیاست  ،19-کوویددر  اطمینان  کافی   دورکاری  قابلیت  و  بودن 

 .گذاردتأثیر می  من و همکارانم شواهد حسابرسی 
966/4 5 5 361/1 

5 
در برخی از موارد توانایی   ، من و همکارانم19- کوویدهای بیماری  دلیل محدودیتبه

 کسب شواهد حسابرسی را نداریم.
814/4 5 5 343/1 

6 

کسب شواهد    زمینۀ  در  ، من و همکارانم19-کووید های بیماری  محدودیتدلیل  به

برآوردهای حسابداری با    درخصوص مدیریت  های  ارزیابی قضاوت  برایحسابرسی  

 . ایممواجهمشکل 

835/4 5 5 378/1 

7 
و همکارانم  شیوه تاریخ    برایهای کسب شواهد حسابرسی من  از  رویدادهای پس 

 کرده است.   چشمگیریتغییرات  19-کوویدبیماری نسبت به دوران قبل از  ،ترازنامه
417/5 6 7 503/1 

 855/0 71/4 857/4 939/4 میانگین کل   
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انتخاب    هاحدی زیاد( بیشتر از سایر گزینه  تا  ۀ« )گزین 5»

آماره  است.  کلی  شده  میانگین  با  مرتبط  در  های 

فرضیسؤال چهارمهای  می  پژوهش   ۀ  که   نشان  دهد 

باالتر    ۀگزین  ،هاسؤالهمۀ  طور میانگین برای پاسخ به  به

 .شده استاز متوسط انتخاب 

توصیفیآماره پرسش سؤال   های  با  نامه  های  مرتبط 

شمار  پژوهش   پنجم  ۀفرضی  جدول  شده   6  ۀدر  ارائه 

دهد که  است. اطالعات مندرج در این جدول نشان می

پاسخمیا سؤالنگین  کلیۀ  برای  میانگین  ها  ها  از  بیشتر 

است. بیشترین میانگین مربوط به سؤال    (4)عدد  طیف  

و کمترین میانگین مربوط به سؤال    578/5با میانگین    2

  دهد که اگر میانه نشان می  ۀاست. آمار  164/4معادل    3

متناظر با نفر   ۀداد ،ترتیب صعودی مرتب شود ها بهداده

ها  سؤال   ۀحدی زیاد( برای هم  تا  ۀگزین )  5وسط عدد  

دهد نما نیز نشان می  ۀاست. آمار  3و    2های  سؤال   جزبه

»که   )گزین4عدد  گزینه  ۀ«  سایر  از  بیشتر  ها  متوسط( 

  در مرتبط با میانگین کلی    هایانتخاب شده است. آماره

دهد که   نشان می  پژوهش   پنجم  ۀهای فرضیسؤال  زمینۀ

باالتر    ۀگزین  ،هاسؤال  همۀطور میانگین برای پاسخ به  به

 .شده استاز متوسط انتخاب 

 
فرض تداوم  بودن مناسب :پژوهش پنجم ۀفرضی مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :6 جدول

 فعالیت 

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

1 
در ارزیابی    ، من و همکارانم 19- کووید های ناشی از  بیماری  طمینانی ا دلیل پیامدها و نا به 

 . ایم با مشکل مواجه   مورد رسیدگی تداوم فعالیت واحد  برای  بودن شرایط  مناسب 
388/5 5 5 353/1 

2 
زمان به    ، من و همکارانم19-کوویدها و شرایط خاص بیماری  دلیل محدودیتبه

 واحد  فرض تداوم فعالیتبودن  گیری و مناسببیشتری برای ارزیابی آثار این همه
 نیاز داریم. مورد رسیدگی 

578/5 6 7 389/1 

3 
فرض بودن مناسب  ، برای ارزیابی 19-کوویدهای ناشی از بیماری طمینانی ادلیل نابه

  ی ترباتجربهدر دوران این بیماری از کارکنان    مورد رسیدگی واحد    تداوم فعالیت
 شود. استفاده می   آنبه دوران قبل از  نسبت

164/4 4 4 665/1 

4 
فرض بودن مناسب  ، برای ارزیابی 19-کوویدهای ناشی از بیماری طمینانی ادلیل نابه

 شود.آوری می مستندات و شواهد بیشتری جمع رسیدگی مورد واحد  تداوم فعالیت
662/4 5 4 366/1 

5 

هایی در زمینه  من و همکارانم  ،19-کوویدهای ناشی از بیماری  دلیل نااطمینانی به
، درآمد و کمبود نیروی اصلی دادن بخش بزرگی از بازار، مشتریان    دست  از  مانند
شک    مورد رسیدگی واحد  در    تداوم فعالیتفرض  مناسب بودن    ارزیابی برای  کار  

 کنیم.و تردید بیشتری را اعمال می 

565/4 5 5 249/1 

6 

هایی در زمینه  من و همکارانم  ،19-کوویدهای ناشی از بیماری  دلیل نااطمینانی به
دارایی  ریچشمگکاهش  مانند   راهارزش  در  تأخیر  ارز،  نرخ  نوسانات  اندازی  ها، 

فرض بودن  مناسب  ارزیابی برای  ها  محصوالت یا خدمات جدید و پرداخت بدهی 
 کنیم. واحد مورد رسیدگی شک و تردید بیشتری را اعمال می  تداوم فعالیت

763/4 5 4 236/1 

 834/0 17/5 5 853/4 میانگین کل   
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توصیفی سؤال آماره پرسش های  با نامه  های    مرتبط 

شمار  پژوهش   ششم  ۀفرضی  جدول  شده    7  ۀدر  ارائه 

دهد که  است. اطالعات مندرج در این جدول نشان می

پاسخمیا براینگین  سؤال  ها  میانگین  ها  کلیۀ  از  بیشتر 

است. بیشترین میانگین مربوط به سؤال    (4)عدد    طیف

مربوط به سؤال    میانگین و کمترین    126/5با میانگین    1

  اگر دهد که  آمارۀ میانه نشان میاست.    008/4معادل    2

دادۀ متناظر با نفر   شود، مرتب صعودی ترتیب به هاداده

ها  )گزینۀ تا حدی زیاد( برای همۀ سؤال   5وسط عدد  

دهد،  است. آمارۀ نما نیز نشان می  3و    2های  جز سؤالبه

« »4عدد  عدد  و  متوسط(  )گزینۀ  )گزینۀ 5«  تا حدی    « 

گزینه سایر  از  بیشتر  است.  زیاد(  شده  انتخاب  ها 

کلی  آماره میانگین  با  مرتبط  های  سؤال  زمینۀ  درهای 

بهنشان می  پژوهش   ششم  ۀفرضی  میانگین    طوردهد که 

به   پاسخ  متوسط    ۀگزین ،  هاسؤال  همۀبرای  از  باالتر 

 .شده استانتخاب 

توصیفی سؤال آماره پرسش های  با  نامه  های  مرتبط 

شمارپژوهش  هفتم    ۀفرضی  جدول  شده   8  ۀدر  ارائه 

دهد که  است. اطالعات مندرج در این جدول نشان می

پاسخمیا براینگین  سؤال  ها  میانگین  ها  کلیۀ  از  بیشتر 

مربوط به سؤال    است. بیشترین میانگین (  4)عدد  طیف  

  1و کمترین میانگین مربوط به سؤال    4/5با میانگین    5

آمار  097/5معادل   می  ۀاست.  نشان    اگر که  دهد  میانه 

متناظر با نفر   ۀداد شود، مرتب صعودی ترتیب به هاداده

ها  سؤال   ۀحدی زیاد( برای هم  تا  ۀگزین )  5وسط عدد  

  ، دهدنشان می  نما نیز  ۀاست. آمار   5و    4های  سؤال  جزبه

زیاد(    ۀ« )گزین 6حدی زیاد( و عدد »  تا  ۀ« )گزین 5عدد »

گزینه سایر  از  آمارهبیشتر  است.  شده  انتخاب   های  ها 

 
 حسابرس محتوای گزارش  :پژوهش ششم ۀفرضی مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :7 جدول

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

1 
  گذاشته   مورد رسیدگی بر گزارش حسابرسی واحد    فراوانی آثار    19-کوویدبیماری  

 است. 
126/5 5 5 524/1 

2 

برای واحدهای  ،  باعث شده است  19-کوویدبیماری   در نوع گزارش صادرشده 

نسبت به مورد رسیدگی در برخی از صنایع خاص )مانند هتلداری یا گردشگری(  

 ایجاد شود. چشمگیریتفاوت  آندوران قبل از 

008/4 4 4 49/1 

3 
خاص    19-کوویدبیماری   مطلب  بر  تأکید  بند  محتوای  تغییر  گزارش در  باعث 

 شده است.  آننسبت به دوران قبل از  ،حسابرس
565/4 4 4 501/1 

4 
را برای صدور گزارش حسابرسی با   حسابرسان  19-کوویدهای بیماری  نااطمینانی 

 رو کرده است.ههای فراوانی روبمشکل 
628/4 5 6 385/1 

5 
و    ۀتهی  برای   19-کوویدشواهد حسابرسی کافی در دوران بیماری    نداشتندلیل  به

 .ایمگزارش حسابرسی با شک و تردید مواجه ۀارائ
957/4 5 5 428/1 

 136/1 8/3 6/4 657/4 میانگین کل   
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بودن گزارش  موقع به :پژوهش هفتم ۀفرضی مرتبط بانامه پرسش  هایهای توصیفی سؤالآماره  :8 جدول

 حسابرس

 نما میانه  میانگین  سؤال  ردیف 
انحراف 

 معیار

 433/1 5 5 097/5 شده است. حسابرسگزارش  ۀباعث تأخیر در تهیه و ارائ 19-کوویدبیماری  1

2 
 ۀمناسبی برای ارائ  ، پیامدهای19-دیکوو  یماریبشرایط قرنطینه و دورکاری ناشی از 

 در موعدهای مقرر ندارد. حسابرسگزارش 
291/5 5 5 335/1 

3 
 ۀتوانایی ارائ ،(19-کوویددادن نیروی کار انستانی )ناشتی از بیماری    دستت  دلیل ازبه

 مقرر نداریم. را در موعدهای ی حسابرسگزارش 
329/5 5 5 315/1 

4 
دلیل   بهوقت تمامطور بهها در بستیاری از زمان من و همکارانم  حضتور نداشتتن  لیدلبه

گزارش   موقعبته  ۀارائت  و   هیتته  ،19-کوویتددر دوران بیمتاری  تردد    یهتامحتدودیتت
 با مشکل مواجه شده است. حسابرس

392/5 6 6 154/1 

5 
های حستابرستی ، مدت زمان اجرای روش19-کوویدبیماری  اشتی ازن  یهای نانینااطم

 را ی حستابرست  گزارش  میتوانی نممن و همکارانم   ،بنابراین  .استت  کرده  تری را طوالن
 .میکن ارائه و  هیته موقعبه

4/5 6 6 121/1 

 103/1 4/5 4/5 302/5 میانگین کل   

 

  هفتم   ۀ های فرضی سؤالدر زمینۀ  مرتبط با میانگین کلی  

طور میانگین برای پاسخ به  دهد که بهنشان میپژوهش  

 . شده استباالتر از متوسط انتخاب    ۀگزین   ،هاسؤال  همۀ

شد،  همان ذکر  این  از  پیش  که  به طور  توجه    با 

از توزیع نرمال تبعیت    ها نمونه، توزیع داده   ۀ بودن انداز بزرگ 

  در ای  یک نمونه تی آزمون   از  استفاده  با   ، بنابراین   . کند می 

  شد.   ی بررس پژوهش   های فرضیه  % 95اطمینان    سطح 

  پژوهش های  فرضیه   آماری  آزمون  نتایج  9  ۀ شمار  جدول 

برای  تی    ۀ داری آمار مقدار معنی   با توجه به   . دهد می   نشان  را 

به ،  ها فرضیه   ۀ هم  از ارزش  ی طور معن میانگین جامعه  داری 

آزمون   این  است   تر بزرگ مورد  همه   ، یعنی .  گیر  بیماری 

شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی  های  روش بر    19- کووید 

بااهمیت  تحریف  به  روش و    از  حسابرسان  پاسخ  های 

شده  ارزیابی  روش خطرهای  شواهد  ،  کسب  های 

حسابرس روش حسابرسی،   ارزیابی  مورد   ان های    در 

فعالیت بودن  مناسب  تداوم  گزارش  ،  فرض  محتوای 

طور کلی بر  و به   حسابرس بودن گزارش  موقع به ،  حسابرس 

 کیفیت حسابرسی آثار مهمی گذاشته است. 

، 19-منظور آگاهی از شدت تأثیر بیماری کوویدبه

جنبه  از  هریک  فریدمن  بر  آزمون  از  حسابرسی  های 

فریدمن   با استفاده از آزموناستفاده شده است. بنابراین،  

ها را مقایسه کرد.  بودن فرضیهتوان رتبه و درجۀ قویمی

 ارائه شده است. 10نتایج این آزمون در جدول شمارۀ 

مقدار    10جدول شمارۀ  نتایج مندرج در  بر اساس  

دو  معنی خی  آمارۀ  برابری  000/0)داری  فرض  با   ،)

رتبه  در  فرضیمیانگین  سطح    های ههای  با  هفتم  تا  اول 

  نی ب   یداریمعن   تفاوت   ، بنابراین   .شودرد می  %5خطای  

   شده مطرح  ی هاهی فرض  از  کیهر  به   ها پاسخ  شدت   زانی م
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 اییک نمونه تی آزمون  استفاده از با ی پژوهشهافرضیه آماری آزمون : نتایج 9 جدول

 4ارزش مورد آزمون = 

 نتیجه 
 فرضیه

 ۀآمار

 تی 

  ۀدرج 

 آزادی 

مقدار  

 داری معنی

تفاضل 

 میانگین 

 برای تفاضل میانگین  95/0اطمینان  ۀفاصل

 کران بال  کران پایین 

 نشدن  رد (29/1) (06/1) (17/1) 000/0 236 ( 83/20) اول 

 نشدن  رد (21/1) (98/0) (1/1) 000/0 236 ( 77/18) دوم 

 نشدن  رد (27/1) (01/1) (14/1) 000/0 236 ( 26/17) سوم

 نشدن  رد (04/1) (82/0) (93/0) 000/0 236 ( 89/16) چهارم

 نشدن  رد (96/0) (74/0) (85/0) 000/0 236 ( 74/15) پنجم

 نشدن  رد (8/0) (51/0) (65/0) 000/0 236 (9/8) ششم

 نشدن  رد (44/1) (16/1) (3/1) 000/0 236 ( 17/18) هفتم

 

 : نتایج آزمون فریدمن10جدول 

 دوم  ۀفرضی اول ۀفرضی 
 ۀفرضی

 سوم 

  ۀفرضی

 چهارم

  ۀفرضی

 پنجم 

  ۀفرضی

 ششم 

  ۀفرضی

 هفتم

 88/4 13/3 54/3 56/3 23/4 34/4 32/4 میانگین رتبه 

 داریمقدار معنی آزادی  ۀدرج خی دو ۀ آمار تعداد 

237 68/114 6 000/0 

 

رتبۀ    در  دهندگان، فرضیۀ هفتماز نظر پاسخ.  دارد  وجود

فرضیۀ ششم در رتبۀ آخر  ( و 88/4اول )با میانگین رتبۀ 

های دوم و سوم، قرار دارد. رتبه  (13/3)با میانگین رتبۀ  

فرضیه   ،ترتیببه داردبه  اختصاص  اول  و  دوم    . های 

در    ،ترتیببه  ،های سوم، چهارم و پنجمفرضیه   ،همچنین 

 های چهارم تا ششم قرار دارد.رتبه

 

 گیری نتیجه

 

بر   موضوع  این  و  است  اطالعات  دنیای  امروز،  دنیای 

با این حال، در ایران متأسفانه در    پوشیده نیست. کسی  

های  ها و اختالس چند سال اخیر سوء استفاده از دارایی

حسابرسی    ،در این بین   (.40کالن گسترش یافته است )

های مالی  بخشی برای صورتعنوان یک ابزار اطمینانبه

سازمانشرکت و  خصوصی،  ها  و  دولتی  از  اعم  ها، 

است.   شده  فعلیشناخته  زمان  جهان   در  حال    نیز  در 

همه بیماری  یک  با  دولت مبارزه  که  است  و  گیر  ها 

بیماریسازمان این  با  مبارزه  برای  نیز  مربوط    به   های 

مطمئن   دارنداطالعات  وضعیت،.  نیاز  این  بیماری    در 

و    گذاشته استتأثیر  ها  بسیاری از حرفه بر    19-کووید

حتی   ؛ ها را تغییر داده استنوع فعالیت این حرفه گاهی 

شده است. یکی  ها آندر برخی از موارد باعث تعطیلی  
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بیماری تأثیر  این  شدت از  تواند به هایی که میاز حرفه 

حرف است   ۀ بپذیرد،  افزایش    .(8)   حسابرسی  اصل،  در 

می اجتماعی  و  شغلی  روانی  به  فشارهای  منجر  تواند 

در    ،بنابراین (.  41کاهش کیفیت کار حسابرسی شود )

به بررسی نقش    ،کنونی  ۀشرایط ویژدلیل  این پژوهش به

آثار   پرداخته    ۀحرف  بربیماری  این  و  حسابرسی کشور 

 . ه استشد

پژوهش   مینتایج    19-کوویدبیماری    ،دهدنشان 

بر  هم  و  حسابرسان  کار  کیفیت  بر  هم  است  توانسته 

در مراحل مختلف حسابرسی  ها  آن های اجرایی  روش

برنامه بگذارد)از  تأثیر  گزارشگری(  تا  این    ؛ریزی  بر 

فرضیه  حاضر  اساس،  پژوهش  قرار های  تأیید  مورد 

دقیق به  .گرفت است  بیماری  این  تر،  بیان  بر توانسته 

از  های  روش ناشی  خطرهای  ارزیابی  و  شناسایی 

بااهمیت   به  روش و  تحریف  این  های پاسخ حسابرسان 

شده ارزیابی  سوی    .بگذاردمهمی    تأثیر  خطرهای  از 

که   شرایطی  بیماری    دیگر،  برای    ۀ زمین   در این  ابهام 

واحدهای   فعالیت  رسیدگی تداوم  کرده    مورد  ایجاد 

  دربارۀ های ارزیابی حسابرس  روش است باعث شده تا  

فعالیتبودن  مناسب تداوم  و    فرض  کند  با آنتغییر    ها 

خاص   شرایط  کنند.  نگاه  موضوع  به  بیشتری  تردید 

محدودیت و  آنبیماری  و ردو  مانند  نیز  های  کاری 

است شده  باعث  شواهد  روش  که  قرنطینه  کسب  های 

نیز تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کند. با    حسابرسی

ها ایجاد  توجه به وضعیتی که این بیماری برای شرکت

به   را  است، حسابرسان  در    انعکاسکرده  این موضوع 

تر، ممکن  بیان دقیقکرده است؛ به  مجبورگزارش خود  

است حسابرسان این بیماری و پیامدهای خاص آن برای  

بندهای   در  مورد  حسب  را  گزارش  توضیحی  شرکت 

به کنند.  محدودیت اعمال  و    هقرنطین  ، ترددهای  دلیل 

متخصص   نیروی  حسابرسان  گزارشنیز  کمبود  های 

این بیماری    ،توان گفت شود. می موقع ارائه نمی عموماً به

از  بر    گیرهمه بسیاری  با  مشابه  کار حسابرسان  کیفیت 

دیگر   استمشاغل  گذاشته  بررسی   .تأثیر  های  نتایج 

بیماری   عامل دیگری،  از هر  بیشتر  نشان داد که  بیشتر 

به  19-کووید گزارش  موقعبر  تأثیر    حسابرسبودن 

این موضوع ناتوانی حسابرسان در  دلیل    .گذاشته است

ها  اجرای آن چراکهاست؛ های حسابرسی روشاجرای 

زمان برنامه  با  های  محدودیت دلیل  به  ،شدهبندیمطابق 

 است. 19-در دوران بیماری کووید وآمدرفت

 

 پژوهش هایو محدودیت  پیشنهادها

یافته  اساس  میبر  پیشنهاد  پژوهش  که  های  شود 

سازمان و  حرف  قانونگذار های  نهادها    حسابرسی   ۀدر 

سریع اطالعیه   باتر  هرچه  کاربردی،  انتشار  های 

شرایط    دربارۀ راهکارهایی برای مؤسسات حسابرسی   

کنند.    رائها ها  های آنمقابله با این بیماری در رسیدگی 

بیشتر در  شود که  به مؤسسات حسابرسی نیز پیشنهاد می

گذاری  سرمایهارتباط از راه دور    افزارینرمهای  برنامه

دورکاری  زمینۀ    درها  تواند به آن این عوامل می  .کنند

انعطاف و  اثربخشی  تا  کند  ارتباط  کمک  پذیری 

واحدهای   و  رسیدگیحسابرسان  یابد.   مورد  افزایش 

حفظ آرامش و تعامل بیشتر با   عالوه برنیز  حسابرسان  

های  از روش   کنند  سعیباید  واحدهای مورد رسیدگی  

حسابرسی    سودمند شواهد  کسب  این  برای  دوران  در 

یکی از راهکارهایی  مثال،    برای؛  استفاده کنندبیماری  
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نظارت بر انبارگردانی در   برایتوانند که حسابرسان می 

از آن بهره گیرند، استفاده از تصویربرداری  شرایط  این  

توانند  حسابرسان می  است.  شات هوایی با رویکرد هلی 

کمیت یا  مدیریت  با  بیشتر  تعامل  طریق  حسابرسی    ۀاز 

رسیدگیواحد   در  به    مورد  حسابرسی  شواهد  کسب 

 شرایط فعلی کمک کنند. 

پژوهش   این  در  که  آنجا  بیماری  فقط  از  آثار  به 

حرف  19-کووید شد    ۀبر  پرداخته  به  حسابرسی 

شود که برای انجام پژوهش در  پژوهشگران پیشنهاد می 

حرف بر  بیماری  این  آثار  بررسی  به  حسابداری   ۀآینده 

مطالعد  ن توان میها  آنبپردازند.   حسابداری    ۀبه  نظام 

بهداشت پزشکیوزارت  آموزش  و  درمان  بپردازند.   ، 

مطالعه   نیتأم  یبرا  آن  ییتوانا  راستای  در باید    این 

با که    باشدای  زمینه   در  اطالعات مقابله  ستاد  مدیران 

  ه عرصاین    در  و سایر مدیران فعال  19-بیماری کووید

  ات ی ادب   نکهیبا توجه به ا  ، است  ی گفتن.  مندندبه آن نیاز

  ۀحرف  بر  19-کووید  ی ماری ب  تأثیر  ۀدربار  یچندان

دلیل  به  و  ندارد  وجود  آن  دبودنیجد  لی دل به  ،یحسابرس

در    یمار ی ب  ری متغ   طیشرا زمان  با گذشت  است  ممکن 

وضع موجود    یایگو  هنام پرسش   یهاموارد سؤال   یبرخ

  ی ذات  تیبا محدود  شهیهم  نامهپرسش   ،بنابراین   .نباشند

عمل  بهفراوانی  تالش    ، . با وجود این موارداست  همراه

پایایی پژوهش در سطح اعتبار باالیی   آمد تا روایی و 

 باشد. ها نیز معتبر قرار گیرد و یافته

 
 تضاد منافع 

 

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسنده این مقاله وجود  

 ندارد.
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