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چكیده
مقدمه :بیماری همهگیر کووید 19-بسیاری از سازمانها و حرفهها را دستخوش تغییر قرار داده است؛ در همین راستا
هدف این مطالعه ،بررسی آثار این بیماری بر حرفۀ حسابرسی است.
روش پژوهش :روش پژوهش ،اکتشافی از نوع نظرسنجی است .همۀ حسابرسانی که در سال  1399در کشور مشغول
حسابرسی بودهاند ،جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل میدهند .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون «تییک
نمونهای» استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بیماری همهگیر کووید 19-بر شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی از
تحریف بااهمیت و پاسخ حسابرسان به خطرهای ارزیابیشده ،کسب شواهد حسابرسی ،ارزیابی حسابرسان دربارۀ
مناسببودن فرض تداوم فعالیت ،محتوای گزارش حسابرس ،بهموقعبودن گزارش و بهطور کلی بر کیفیت حسابرسی
تأثیر مهمی گذاشته است .از نظر پاسخدهندگان ،بیشترین تأثیر با بهموقع بودن گزارش حسابرس وکمترین تأثیر با محتوای
گزارش او ارتباط دارد.
نتیجهگیری :کووید 19-توانسته است بر حرفۀ حسابرسی آثار قابلتوجهی بگذارد .بنابراین ،حسابرسان باید خود را با
این شرایط وفق دهند .آنها در این وضعیت میتوانند از ابزارهایی استفاده کنند که ارتباط حسابرسان و واحدهای مورد
رسیدگی را در شرایط دورکاری فراهم کند.
واژههای کلیدی :حسابرسی ،شواهد حسابرسی ،فرض تداوم فعالیت ،کیفیت حسابرسی ،کووید.19-

 . 1استادیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران (نویسنده مسئول ،رایانامهrezaac.1990@acc.usb.ac.ir :؛ دورنگار:
.)0543 -1136256
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مقدمه

شود ( .)2کیفیت روشهای حسابرسی میتواند بهطور
قابلتوجهی بر توانایی حسابرسان در شناسایی

هر چند حسابرسی بهعنوان حرفه ،تخصص و رشتهای

تحریفهای بااهمیت تأثیر بگذارد ( .)3اگر شرکتی

نوین ،عمر بهنسبت کوتاهی دارد و پیشینۀ این رشتۀ

نتواند کیفیت باالی روشهای حسابرسی را به بازار

علمی در جهان به کمتر از یکصد سال میرسد اما

مخابره کند ،باید انتظار کاهش اعتماد سهامداران به

همزمان با تحوالت شتابآمیز گذشته ،حرفۀ حسابرسی

ارقام سودهای گزارش را داشته باشد؛ به این ترتیب،

نیز بهسرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و

خطر سرمایهگذاری در شرکت و هزینۀ سرمایۀ آن

بهعنوان دانش تخصصی مطرح شده است .در همین

افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد (.)4

راستا مدیران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و

اعمال قوانینی همچون قرنطینه و دورکاری کارکنان

نهادهای قانونگذار برای تصمیمگیری دربارۀ تخصیص

شرکتها و سازمانها از سوی دولتهای مختلف ،افراد

بهینۀ منابع به اطالعات معتبر و قابل اتکا نیاز دارند.

را به خانهنشینی و فعالیت از راه دور مجبور کرده است.

وجود اطالعات معتبر ،مربوط و قابل اتکا یکی از

این موضوع در حرفۀ حسابرسی عالوه بر اینکه

پیشنیازهای توسعۀ اقتصادی هر کشور است.

مشکالت فراوانی را ایجاده کرده ،روش کار حسابرسان

حسابرسان با ارائۀ گزارش بیطرفانه دربارۀ

را هم تغییر داده است .در وضعیت قرنطینه و دورکاری

قابلاعتمادبودن اطالعات حسابداری ،در این فرایند

کارکنان ،حسابرسان در مراجعۀ حضوری به واحدهای

نقش مؤثری ایفا میکنند .حرفۀ حسابرسی در سالهای

مورد رسیدگی و مؤسسۀ خود با مشکل مواجهاند .از

اخیر دستخوش تغییر و تحوالت عظیمی شده است و

این رو ،باید اقدامات و فعالیتهای حسابرسی را از راه

نقش و جایگاه مهمی در گزارشگری مالی شرکتها و

دور انجام دهند .در این شرایط ،حسابرسان در بسیاری

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

از زمینهها با چالشهای عملی بیسابقهای روبهرو

یکسال گذشته وضعیتی بیسابقه در خصوص یک

میشوند و بسیاری از شرکتها ممکن است،

بیماری همهگیر ،فعالیتهای جامعۀ بشری و حرفههای

ورشکست شوند یا شروع به دستکاری در ارقام سود

مختلف را مختل کرده است .این بیماری آثار

خود کنند ( .)5توجه به حسابرسی برای اطمینانبخشی

چشمگیری بر بخشهای اقتصادی و مالی در جهان

به صورتهای مالی شرکتها ،کیفیت تصمیمگیری

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

سرمایهگذاران و یکپارچگی بازارهای مالی را افزایش

موضوع مستثنی نیست .مهمتر از همه ،نوسانهای

میدهد ( 4و  .)6-7از این رو ،شورای گزارشگری مالی

اقتصادی همراه با بیثباتی بازارها میتواند بر اعتماد

انگلستان اطالعیۀ ویژهای در مارس سال  2020میالدی

سرمایهگذاران به عملکرد مالی شرکتها تأثیر بگذارد؛

دربارۀ آثار شیوع بیماری بر کیفیت حسابرسی صادر

در نتیجه ممکن است ،به بحرانهای مالی مختلف منجر

کرده است .این اطالعیه رهنمودهایی در مورد آثار
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رعایت فاصلهگذاری اجتماعی بر کیفیت کار

مسری است که از اواسط دسامبر سال  2019میالدی در

حسابرسان ارائه میدهد (.)8

چین شناسایی شد .بیماری جدید بهدلیل نداشتن

در این مقاله سعی شده است تا با نظرسنجی از

اطالعات کافی دربارۀ آن و نبودن محدودیتهای سفر

حسابرسان ایرانی و بررسی چالشهایی که آنها با

طی تعطیالت سال جدید ،بهسرعت در چین و

توجه به بیماری کووید 19-با آن مواجهاند،

کشورهای مختلف شیوع پیدا کرد .در کشور ما نیز این

راهکارهایی شناسایی و ارائه شود .از آنجا که این

بیماری ابتدا در شهر قم ،سپس در سایر شهرها و استانها

پژوهش برای اولین بار آثار و پیامدهای بیماری

بهسرعت شیوع پیدا کرد .حاصل بیماری جدید برای

کووید 19-را بر حرفۀ حسابرسی کشور مطالعه میکند،

دنیای کسبوکار و زندگی اجتماعی مردم ،ایجاد

از نوآوری برخوردار است .به عبارت دیگر ،اهمیت و

محدودیتهای شدیدی بود که بیشتر دولتها برای

نوآوری این پژوهش به میزان اهمیت و جایگاه حرفۀ

مقابله با آن وضع کردند .این محدودیتها و

حسابرسی در کشور وابسته است .این پژوهش در

قرنطینههایی که از سوی دولتها وضع شد ،زندگی

راستای ارائۀ راهکارهایی برای هرچه بهترشدن کار

عمومی مردم و فعالیتهای مختلف آنها را در

حسابرسان ،با توجه به وضعیت شیوع بیماری انجام شده

زمینههای مختلف دستخوش تغییرات گستردهای کرد.

است و میتواند به بهترشدن کیفیت کار آنها کمک

یکی از فعالیتها و حرفههایی که بهشدت تحتتأثیر

شایانی کند.

این بیماری و محدودیتهای آن قرار گرفته است،
حرفۀ حسابرسی است (.)5

مبانی نظری و توسعۀ فرضیههای پژوهش

در بند  3استاندارد حسابرسی شمارۀ  200ایران

در دسامبر سال  2019میالدی ،مواردی از بیماری

آمده است« :هدف حسابرس ،افزایش میزان اطمینان

«ذاتالریه ناشی از یک ویروس ناشناخته» در یک بازار

استفادهکنندگان به صورتهای مالی است .این هدف

عمدهفروشی محصوالت دریایی در شهر ووهان ،استان

با اظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای

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

مالی از تمام جنبههای بااهمیت ،طبق چارچوب

چین بهنام بیماری مرموز تنفسی مطرح شد؛ سپس

گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر ،تأمین

سازمان بهداشت جهانی آن را کووید 19-نامگذاری

میشود» .بنابراین ،میتوان اصلیترین وظیفۀ حسابرس

کرد ( .)10بهطور کلی ،کروناویروسها ،برای اولین بار

را اطمینانبخشی به صورتهای مالی ارائهشده از سوی

در سال  1960میالدی کشف شده است .این خانواده از

شرکتها دانست .میتوان گفت ،هدف حسابرس

ویروس از سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری

مشخصکردن میزان انطباق موضوع مورد رسیدگی با

شدیدتری همچون سارس ،مرس و کووید 19-را شامل

معیارهای از پیش تعیینشده است .حسابرس با

میشود ( .)11این بیماری جدید ،نوعی بیماری حاد و

روشهایی که تا اندازهای به روشهای علمی پژوهش
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شباهت دارد ،به جمعآوری و ارزیابی شواهد میپردازد.

همچنین ،احتمال از دستدادن کارکنان حسابرسی

این روشها برای تعیین میزان انطباق اطالعات

بهدلیل بیماری یا قرنطینه ممکن است ،بر عملکرد و

حسابداری (یا نظامهای تولیدکنندۀ اطالعات) با

کارایی مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی آنها

معیارهای از پیش تعیینشده است .نتایج این فرایند

تأثیر بگذارد ( .)5بر این اساس فرضیۀ اول پژوهش

آزمونی و ارزیابی ،اغلب در قالب شهادتدهی

بهشکل زیر مطرح میشود:

(گواهیدهی) به استفادهکنندگان اطالعات ارائه
میشود تا آنها را در تعیین درجۀ اعتمادپذیری به

فرضیۀ اول :بیماری کووید 19-بر کیفیت
حسابرسی آثار قابلتوجهی گذاشته است.

اطالعات حسابداری یاری دهد .بنابراین ،حسابرسی

در ادامه سعی شده است تا به برخی از مهمترین

یک فرایند بررسی است که توان اطمینانبخشی به

مشکالت و تغییرات ناشی از این بیماری در بخشهای

اطالعات مفید را دارد .حسابرسی عموماً به تولید

مرتبط با حسابرسی پرداخته شود.

اطالعات جدید اقتصادی منجر نمیشود بلکه میتواند
ارزش اطالعات اقتصادی تهیهشده با فرایند حسابداری

الف) شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی از تحریف

(اطالعات حسابداری) را افزایش دهد .میتوان

بااهمیت

حسابداری را فرایند تولید اطالعات و حسابرسی را

در بند  11استاندارد حسابرسی شمارۀ  200ایران

فرایند بررسی اطالعات حسابداری دانست .این در

کسب اطمینان معقول از وجود یا نبود تحریف

حالی است که بیماری کووید 19-عالوه بر ایران ،در

بااهمیت ،ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی

جهان نیز فرایند بررسی اطالعات حسابداری بهوسیله

به عنوان یک مجموعه واحد بهعنوان یکی از هدفهای

حسابرسان را با مشکالت فراوانی مواجه کرده است .بر

کلی حسابرسی بیان شده است .بر اساس این هدف

اساس اطالعیۀ ویژه منتشر شده از جانب شورای

حسابرس میتواند اظهارنظر کند که صورتهای مالی

گزارشگری مالی کشور انگلستان دربارۀ بیماری

از همۀ جنبههای بااهمیت ،طبق چارچوب گزارشگری

کووید 19-و آثار آن بر حسابرسی ،آلبیتار و همکاران

تهیه شده است یا خیر؟ بنابراین ،شناسایی و ارزیابی

اعتقاد دارند که این بیماری بر بخشهای مختلف

خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت یکی از اصلیترین

روشهای حسابرسی و بهطور کلی کیفیت آن تأثیر

فعالیتهایی است که حسابرسان در اجرای مراحل

فراوانی میگذارد ()5؛ اما ،سرمایهگذاری در سرمایۀ

مختلف حسابرسی (از برنامهریزی تا صدور گزارش)

انسانی میتواند به بهبود کیفیت حسابرسی کمک

انجام میدهند .افزون بر این ،حسابرسان ملزماند که در

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

هر مرحلهای از اجرای حسابرسی ،با توجه به شواهد

لغو کارگاهها و دورههای آموزشی کارکنان حسابرسی

جدید ،خطرهای شناسایی شده ناشی از تحریف

( )17میتواند برکیفیت کار آنها تأثیر منفی بگذارد.

بااهمیت را دوباره ارزیابی کنند.
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وضعیت اضطراری بیسابقه بهدلیل بیماری

حسابرسی در زمینۀ استفاده از فرض تداوم فعالیت است.

کووید 19-بر محیط کار شرکتها و سازمانها آثار

در توضیحات کاربردی استاندارد حسابرسی شمارۀ

فراوانی گذاشته است .با توجه به این وضعیت،

 315ایران آمده است :مناسببودن استفاده از فرض

حسابرسان باید این موضوع را در نظر بگیرند که چگونه

تداوم فعالیت برای واحدهای مورد رسیدگی یکی از

این پدیدۀ جهانی بر ارزیابی خطرهای آنها تأثیر

زمینههایی است که احتماالً نیازمند توجه خاص در

میگذارد و آیا به تجدیدنظر در شیوۀ ارزیابیهای خود

حسابرسی است .این موضوع در همهگیری بیماری

نیاز دارند یا خیر ()5؟ این موضوع در اطالعیۀ کووید-

کووید 19-به توجه ویژۀ حسابرسان نیاز دارد ()5؛

 19مربوط به شورای گزارشگری مالی کشور انگلستان

چراکه حسابرسان باید در ارزیابی خطر اولیه خود از

در ماه مارس سال  2020میالدی نیز بیان شده است .بر

فرض تداوم فعالیت ارائه شده بهوسیله مدیریت در مورد

اساس این اطالعیه ،حسابرسی واحدهای مورد

توانایی ادامه کار واحد مورد رسیدگی با توجه به این

رسیدگی که دورههای مالی آنها بعد از  31دسامبر

بیماری بازنگری کنند .دلیل این موضوع آن است که

 2019میالدی است ،احتماالً حسابرسان به دلیل آثار

این بیماری توانایی اثرگذاری بر ادامۀ فعالیت بسیاری

بیماری کووید 19-به ارزیابی مجدد خطر و اقدامات

از صنایع را دارد؛ بهگونهای که برخی از صنایع (مانند:

اضافی الزم برای برخورد با خطرهای جدید نیاز دارند

هتلداری ،گردشگری و شرکتهای هواپیمایی)

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

بهشدت از پیامدهای این بیماری تأثیر پذیرفته و تا حد

ویژهای شده است؛ بهعنوان نمونه ،جامعۀ حسابداران

تعطیلی و اعالن ورشکستگی پیش رفتهاند .در چنین

رسمی قبرس راهکاری مشابه با شورای گزارشگری

شرایطی الزم است که حسابرسان در مراحل اجرای کار

مالی کشور انگلستان ارائه کرده است .در این راهکار

با تردید بیشتری به جمعآوری شواهد و ارزیابی خطر،

توضیح داده شده است که حسابرسان باید در وضعیت

دربارۀ مناسببودن فرض تداوم فعالیت اقدام کنند.

بیماری کووید 19-ارزیابیهای خود دربارۀ خطرهای

افزون بر این ،حسابرسان باید هر تغییر ممکنی را در

ناشی از تحریف بااهمیت را مداوم بررسی کرده و

نظر بگیرند که بهدلیل این بیماری در نظام کنترل داخلی

تردید حرفهای باالتری را در نظر داشته باشند (.)18

واحدهای مورد رسیدگی ایجاد میشود .آنها باید در

برای مثال ،با توجه به افزایش درجۀ نااطمینانی ،عوامل

تصمیمگیری و قضاوت خود لحاظ کنند که آیا با توجه

اثرگذار بر عملکرد تجاری آینده و وضعیت اقتصادی

به آثار بیماری کووید 19-بر نظام کنترل داخلی

را بهسختی میتوان ارزیابی کرد .بر این اساس ،انتظار

واحدهای مورد رسیدگی ،به تجدیدنظر در

میرود که حسابرسان میزان خطر حسابرسی در مورد

برنامهریزیها برای پاسخ به خطرهای ناشی از تحریف

ارزیابی داراییها را افزایش دهند.

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

همچنین ،بخشی از رویههای ارزیابی خطر
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فرضیۀ دوم :بیماری کووید 19-بر روشهای

گزارشگری حسابرس استفاده میشود ( .)19-21در

شناسایی و ارزیابی خطرهای حسابرسان ،ناشی از

طول بیماری کووید ،19-بهدلیل اینکه ممکن است،

تحریف بااهمیت درکار آنها آثار مهمی گذاشته است.

بسیاری از شرکتها ورشکسته شوند یا گزارش

از سوی دیگر ،استاندارد حسابرسی شمارۀ 330

سودهای خود را دستکاری کنند حسابرسان مجبورند،

ایران حسابرسان را ملزم میکند که برای مقابله با

استفاده از روشهای تحلیلی را افزایش دهند .این

خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابیشده شواهد

روشهای تحلیلی کمترین هزینه را دارد و محاسبۀ آنها

حسابرسی کافی و مناسبی از طریق طراحی و اجرای

نیز به نسبت آسان است (.)22

روشهای حسابرسی الزم کسب کنند .بهعبارتی،

مطابق با بند  4استاندارد حسابرسی شمارۀ 500

حسابرسان ملزماند که به خطرهای ارزیابیشده پاسخ

ایران ،هدف حسابرس ،طراحی و اجرای روشهای

دهند .بر طبق بند  25استاندارد مذکور ،حسابرس بر

حسابرسی به گونهای است که بتواند شواهد حسابرسی

اساس اجرای روشهای حسابرسی و کسب شواهد قبل

کافی و مناسبی در زمینۀ اعتبار نتیجهگیریهای معقول

از نتیجهگیری ،باید مناسببودن ارزیابی خطرها در

کسب کند تا مبنای اظهارنظر وی قرار گیرد؛ با این حال

سطح ادعاها را ارزیابی کند .در این خصوص ،در

بهدلیل محدودیتهای ناشی از بیماری ،حسابرسان در

بسیاری از موارد بیماری کووید ،19-حسابرسان را در

بیشتر موارد نمیتوانند از محل واحد مورد رسیدگی

شناسایی خطرهایی که هنوز مربوط است یا نیاز به

بازدید کنند .این موضوع یک چالش عملی آشکار

بازنگری دارد ،محبور به بررسی مجدد میکند .بر این

برای حسابرسان دربارۀ بهدستآوردن شکلهای

اساس ،میتوان فرضیۀ سوم پژوهش را بهصورت زیر

فیزیکی شواهد ایجاد میکند .استفاده از ف ّناوری

مطرح کرد:

میتواند به حسابرسان برای کاهش مشکالت این

فرضیۀ سوم :بیماری کووید 19-بر روشهای پاسخ

چالش کمک کند؛ برای مثال ،حسابرسان ممکن است

حسابرسان به خطرهای ارزیابیشده آثار مهمی گذاشته

بهدلیل این بیماری نتوانند برای نظارت بر انبارگردانی

است.

حضور داشته باشند .محدودیتهای بیماری ،حسابرسان
و واحدهای مورد رسیدگی را تحتتأثیر قرار میدهد

ب) شواهد حسابرسی

که در برخی موارد ممکن است ،شمارش فیزیکی

مسئلۀ دیگری که میتواند تحتتأثیر همهگیری

موجودیهای انبار در پایان دوره برای آنان امکانپذیر

کووید 19-قرار گیرد ،بهکارگیری روشهای تحلیلی

نباشد .در اینگونه موارد ،حسابرسان باید روشهای

است که بخش جداییناپذیری از فرآیند حسابرسی

حسابرسی جایگزین را برنامهریزی و اجرا کنند .این در

است ( .)19از روشهای تحلیلی برای برنامهریزی

حالی است که اگر نتوانستند با اجرای روشهای

حسابرسی ،کارهای میدانی و نتیجهگیری ،ارزیابی و

حسابرسی جایگزین ،شواهد کافی برای این موضوع
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فراهم کنند باید به نحوۀ افشای آن در گزارش خود

شمارۀ  9در زمینۀ کووید ،19-واحدهای تجاری را

توجه کنند.

ملزم میکند که برآوردهای خود را بر اساس بهترین

از دیدگاه آلبیتار و همکاران ،در شرایط بیماری

اطالعات موجود در زمینۀ رویدادهای گذشته ،شرایط

کووید 19-بیشتر اسناد و شواهد حسابرسی با رایانامه

فعلی و پیشبینی شرایط اقتصادی آینده تهیه کنند .در

بین واحدهای مورد رسیدگی و حسابرس ردوبدل

ارزیابی پیشبینی شرایط آینده ،باید به آثار این بیماری

میشود ( .)5بهطور کلی ،این بیماری استفاده از

و اقدامات حمایتی دولت توجه شود ()23؛ برای مثال

روشهای اصلی کسب شواهد حسابرسی را کاهش

در شرایط فعلی بیماری ،بسیاری از قراردادهای اجاره

داده است؛ برای مثال ،صورتحسابهای فروش اصلی

دستخوش تغییرات زیادی شده است که باید در

که در حمایت از تراکنشهای پرداخت استفاده میشد،

برآوردهای حسابداری آینده به آن توجه شود .بهگونۀ

در مقایسه با صورتحسابهای فروش ارسالی بهوسیله

کلی ،حسابرسی برآوردهای حسابداری بهدلیل

رایانامه از اعتماد بیشتری برخوردار است .راهبرد

پیچیدگی و قضاوتهای موجود ذاتاً خطرناک است.

دورکاری (کار از خانه) بر کافیبودن و قابلیت اطمینان

حسابرسان باید با توجه به آثار این بیماری بر پیچیدگی

شواهد حسابرسی تأثیر میگذارد .در نتیجه ،ممکن

فراوان تخمینها ،در زمینۀ هرگونه افزایش خطر در

است بر کیفیت حسابرسی اثر بگذارد (.)2

تحریف بااهمیت هوشیار باشند.

از طرف دیگر ،استاندارد حسابرسی شمارۀ 540

شیوع گستردۀ کووید 19-در ایران ،بهخصوص در

ایران با عنوان «حسابرسی برآوردهای حسابداری ،شامل

پایان سال گذشته (سال  )1398را میتوان رویداد

برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای

تعدیلکنندۀ ترازنامه تلقی کرد .این موضوع به شرایط

مرتبط» ،حسابرسان را به کسب شواهد حسابرسی کافی

خاص واحد مورد رسیدگی و زمان تأثیر عمدۀ آن در

و مناسب ملزم میکند .کسب شواهد دربارۀ اینکه آیا با

مناطق مختلف بستگی داشت .در این زمینه حسابرسان

توجه به چارچوب گزارشگری مالی مربوط،

باید شواهد حسابرسی مناسب و کافی در مورد اطالعات

برآوردهای حسابداری شناسایی یا افشاشده در

افشا شده بهوسیله مدیریت برای رویدادهای پس از تاریخ

صورتهای مالی ،شامل برآوردهای حسابداری ارزش

ترازنامه کسب کنند .مطابق با مطالب ذکرشده ،فرضیۀ

منصفانه ،معقول هستند یا خیر ،و آیا موارد افشای

چهارم پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:

مربوط در صورتهای مالی کافی است یا خیر؟
نااطمینانی ناشی از بیماری چالشهایی را برای مدیریت

فرضیۀ چهارم :بیماری کووید 19-بر روشهای
کسب شواهد حسابرسی آثار مهمی گذاشته است.

ایجاد میکند و حسابرسان باید هنگام ارزیابی
قضاوتهای مدیریت ،تردید بیشتری داشته باشند.
انتشار اخیر هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی
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طبق بند  2استاندارد حسابرسی شمارۀ  570ایران با
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عنوان «تداوم فعالیت» ،حسابرس در زمینۀ برنامهریزی و
اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج آن باید
مناسببودن استفاده مدیریت از فرض تداوم فعالیت را
برای تهیۀ صورتهای مالی بررسی کند .بهدلیل

 کاهش چشمگیر ارزش داراییهای مورد استفاده درایجاد جریانهای نقدی؛
 کاهش قابلتوجه در ارزش داراییهای جاری مانندموجودی کاال؛

نااطمینانی ناشی از پیامدهای بیماری کووید ،19-بحث

 -تأخیر در راهاندازی محصوالت یا خدمات جدید؛

فرض تداوم فعالیت احتماالً چالشبرانگیزترین زمینه

 -نوسانات نرخ ارز؛ و

برای مدیریت و حسابرسان است .مدیریت واحدهای

 -پرداخت بدهیهای واحد مورد رسیدگی.

مورد رسیدگی مسئول ارزیابی وضعیت فرض تداوم

از آنجا که در همهگیری بیماری کووید19-

فعالیت هستند .حسابرسان نیز ملزم به بررسی

بسیاری از شرکتها تعطیل شده یا سطح فروش خود را

مناسببودن فرض تداوم فعالیت در تهیه صورتهای

کاهش دادهاند ارزیابی حسابرسان در مورد اینکه که آیا

مالی و احتمال وجود ابهامهای بااهمیت یا اساسی دربارۀ

ادامۀ فعالیت واحد مورد رسیدگی دچار مشکل شده

توانایی ادامۀ فعالیت واحد مورد رسیدگی هستند .با این

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

شرایط ،بیماری کووید 19-بهمعنای وجود نااطمینانی

را برای تهیه و ارائۀ صورتهای مالی مخدوش کند،

کلی و تردید قابلتوجهی در فرض تداوم فعالیت برای

سخت شده است ( .)2سؤالهای زیادی نیز در این مورد

واحدهای مورد رسیدگی نیست .بهبیان دقیقتر ،این

وجود دارد که آیا شرکتها و حسابرسان برای بررسی

موضوع به ماهیت و شرایط اقتصادی مانند صنعت واحد

کامل آثار این همهگیری به زمان بیشتری نیاز دارند یا

مورد رسیدگی بستگی دارد (.)8

خیر ( .)24پژوهشهایی در مورد پاسخ حسابرسان به

بر اساس بند  29استاندارد حسابرسی شمارۀ 570

بحرانهای مالی انجام شده است .در یکی از این

ایران ،حسابرس بر اساس شواهد حسابرسی بهدست

پژوهشها زو و همکاران نشان دادند که حسابرسان در

آمده باید مشخص کند که آیا بهنظر وی رویدادها یا

زمان بحران مالی جهانی ،اقدامات محافظهکارانهای را

شرایطی وجود دارد که بهتنهایی یا در مجموع بتواند

بر اساس فرض تداوم فعالیت در گزارش حسابرس

تردیدی عمده در توانایی واحد مورد رسیدگی برای

انجام دادهاند ( .)25مارکوئه و همکاران نیز نشان دادند

ادامۀ فعالیت ایجاد کند .این در حالی است که بهگونۀ

که درصد گزارشهای تعدیلشده بر مبنای نگرانی

کلی کووید 19-نااطمینانی چشمگیری را برای آیندۀ

دربارۀ این فرض ،در دورۀ قبل و در طی بحران مالی

بسیاری از مشاغل ایجاد میکند .این نااطمینانی میتواند

مشابه بوده است (.)26

در هریک از زمینههای زیر خود را نشان دهد:
 از دست دادن بخش بزرگی از بازار ،مشتریان اصلی،درآمد و کمبود نیروی کار؛

حسابرسان باید زمان کافی در زمینۀ ارزیابی فرض
تداوم فعالیت برای واحد مورد رسیدگی اختصاص
دهند .این کار ممکن است در دورۀ شیوع کووید19-
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پیچیدهتر باشد؛ چراکه در این شرایط سطح نااطمینانی

ت) اظهارنظر و گزارش حسابرس

باالتر است .در این زمینه حسابرسان باید از کارکنان

محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری،

باتجربه برای ارزیابی این موضوع استفاده کنند تا

گزارشی است که حسابرسان آن را با توجه به

مستندات کافی در این خصوص کسب کنند (.)2

صورتهای مالی صاحبکار ارائه میکنند.

در طی دورۀ بیماری کووید ،19-بیشترین دلیل

شهادتدهی حسابرسان در قالب اظهارنظر حرفهای

برای صدور گزارشهای حسابرسی مشروط یا عدم

آنها بیان میشود .از سویی ،یافتههای پژوهشهای

اظهارنظر ،شک و تردید دربارۀ مناسببودن شرایط

گذشته حاکی از آن است که گزارش حسابرس ،نوع و

برقراری فرض تداوم فعالیت است ( .)5این نااطمینانیها

محتوای آن دارای محتوای اطالعاتی و پیامدهای

ناشی از کمبود نقدینگی ،وخیمترشدن وضعیت

اقتصادی بااهمیت است .این گزارش میتواند بر قیمت

اقتصادی شرکتها و بحران اقتصادی است که بیشتر

یا بازدۀ سهام ( 28و  ،)29پیشبینی ورشکستگی (،)30

بخشها بهدلیل این بیماری از آن رنج میبرند ( .)2همۀ

پاداش مدیران ( )31و تصمیمگیری اعتباردهندگان

این شرایط باعث شده است که بسیاری از شرکتها

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

خطرهای تجاری باالتری داشته باشند ( .)5بنابراین ،با

حسابرسان طبق بند  6استانداردهای حسابرسی شماره

توجه به این همهگیری باید انتظار داشت که کیفیت کار

 700ایران عبارت است از:

حسابرسان بهدلیل ارزیابی در زمینۀ مناسببودن فرض

 −اظهارنظر دربارۀ صورتهای مالی ،براساس ارزیابی

تداوم فعالیت تأثیر قابلتوجهی بپذیرد (.)27
با توجه به وضعیت فعلی بیماری ،در صورتی که

نتایج ناشی از شواهد حسابرسی و
 −ارائۀ اظهارنظر بهصورت شفاف در قالب گزارش

حسابرس به این نتیجه برسد که مبنای مدیریت برای این

کتبی ،همراه با توصیف مبنای آن.

فرض مناسب نیست باید این موضوع را در گزارش

بنابراین ،مهمترین و باارزشترین خدمت حرفهای

خود لحاظ کند .بر اساس این مطالب میتوان انتظار

حسابرس ،اظهارنظر مستقل و کارشناسانه دربارۀ

داشت که این بیماری بر ارزیابی حسابرسان دربارۀ

مطلوبیت صورتهای مالی است ( .)33در این راستا،

فرض تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی آثار

خالصۀ انواع اظهارنظر حسابرسان بر طبق استانداردهای

چشمگیری داشته باشد .بنابراین ،فرضیۀ پنجم بهصورت

حسابرسی ایران به شرح شکل شمارۀ  1ارائه شده است.

زیر مطرح میشود:

با این وجود ،حسابرسان ممکن است بهدلیل

فرضیۀ پنجم :بیماری کووید 19-بر روشهای

محدودیتهای این بیماری با مشکالت خاصی در زمینۀ

ارزیابی حسابرس در مورد مناسببودن فرض تداوم

اجرای روشهای حسابرسی مواجه شده باشند ( )5که

فعالیت واحد مورد رسیدگی آثار مهمی گذاشته

طبیعتاً این موضوع ،گزارش حسابرسی آنها را

است.

دستخوش تغییر قرار میدهد .در این خصوص ،انجمن
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حسابداری مالزی در نشریهای با عنوان «کووید:19-

نوع گزارش حسابرس ،اظهارنظر دربارۀ تداوم فعالیت

سؤالهای متداول در مورد حسابرسی» بیان کرده است

و تغییر حسابرس) ،متغیرهای بنیادی خاص شرکت

که احتماالً بهدلیل ناتوانی حسابرسان در تکمیل شواهد

(مانند :پیچیدگی حسابرسی ،اندازۀ واحد مورد

حسابرسی مناسب و کافی ،گزارش آنها از این بیماری

رسیدگی ،عملیات خارجی یا تعداد شرکتهای تابعه و

تأثیر میپذیرد ( .)34بنابراین ،فرضیۀ ششم پژوهش به

سازوکارهای حاکمیت شرکتی) ،وضعیت مالی واحد

صورت زیر است:

مورد رسیدگی (وجود خطر زیان یا خطر درماندگی) و

فرضیۀ ششم :بیماری کووید 19-بر محتوای

خطر سازمانی (برای مثال ،اهرم مالی) ( .)36-38این

گزارش مؤسسات حسابرسی آثار مهمی گذاشته است.

عوامل در شرایط عادی باعث ایجاد تأخیر در گزارش
حسابرس میشود .این در حالی است که حرفۀ

ج) بهموقعبودن گزارش حسابرس

حسابرسی ،حرفهای مستقل است که باید در راستای

همانطور که گزارش حسابرس شامل اظهارنظر

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

حسابرس در مورد اعتبار صورتهای مالی است تأخیر

این موضوع را دستخوش خود قرار دهد .با توجه به

در این گزارش نیز میتواند شامل عالمتدهیهای

شرایط این بیماری ،بسیاری از شرکتها نتوانستند حتی

بالقوه به بازار باشد ( .)35پژوهشهای پیشین دربارۀ

در بازۀ زمانی قانونی گزارش حسابرسی خود را ارائه

تأخیر گزارش حسابرس حاکی از آن است که عواملی

دهند؛ برای مثال ،در تابستان سال  1399مجامع بسیاری

بر تأخیر گزارش حسابرس اثر میگذارد .این عوامل

از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

عبارتاند از :ویژگیهای حسابرس (مانند :وابستگی

بهدلیل ارائه نشدن گزارش حسابرس در تاریخهای

حسابرس ،دورۀ تصدی وی ،خدمات غیرحسابرسی،

ال مشهود
قانونی خود برگزار نشد .این موضوع کام ً

تعدیل نشده (مقبول)
انواع گزارش

مشروط

حسابرسی
تعدیل شده (غیرمقبول)

عدم اظهارنظر

مردود

شكل  :1انواع اظهارنظر در گزارش حسابرس
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است که بهدلیل تغییر در روشهای حسابرسی و ارزیابی

پژوهشهای گذشته بهدست آمد تعداد  384پرسشنامه

خطرهای ناشی از تحریفهای بااهمیت ،حضور نداشتن

بین اعضای جامعۀ آماری توزیع شد .با پیگیریهای

حسابرسان بهطور تماموقت ناشی از محدودیتهای این

پیاپی ،تعداد  237نفر ( )%61/7به پرسشنامهها پاسخ

بیماری و دورکاری آنها گزارش حسابرس بهموقع

کامل دادند .اندازۀ نمونه بر اساس جدول مورگان برای

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

جامعههای بزرگ تعیین شده است.

حسابرسی بهدلیل این بیماری برخی از کارکنان خود را

برای جمعآوری اطالعات مربوط به فرضیهها از

از دست بدهند یا اینکه آنها در قرنطینه قرار بگیرند ()5

پرسشنامۀ پژوهشگرساخته با استفاده از مبانی نظری

تهیۀ گزارش بهموقع حسابرس با مشکل مواجه خواهد

داخلی و خارجی استفاده شد .این پرسشنامه دارای 36

شد .درنتیجه ،فرضیۀ هفتم پژوهش بهصورت زیر

سؤال است که تعداد سؤالهای مربوط به هرکدام از

تدوین میشود:

فرضیهها در جدول شمارۀ  1آمده است .در پرسشنامۀ

فرضیۀ هفتم :بیماری کووید 19-بر بهموقع بودن

مذکور از طیف لیکرت هفتگزینهای ،یعنی ،بسیار

گزارش حسابرسی مؤسسات حسابرسی آثار مهمی

زیاد ،زیاد ،تا حدی زیاد ،متوسط ،تا حدی کم ،کم و

گذاشته است.

بسیارکم با شمارههای ،بهترتیب ،از  1تا  7استفاده شده
است تا بتوان طیفهای گوناگونی را پوشش داد .برای

روش پژوهش

آزمون فرضیههای پژوهش نیز از نرمافزار آماری
 SPSSنسخۀ  22استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی آثار بیماری همهگیر
کووید 19-بر حرفۀ حسابرسی است .در این راستا،

روش تجزیۀوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

روش پژوهش ،اکتشافی-پیمایشی از نوع نظرسنجی

برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از

است که از لحاظ زمانی ،پژوهشی مقطعی به حساب

پرسشنامه ،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی

میآید .مقطع زمانی پژوهش سال  1399است .همۀ

و بهمنظور تحلیل اطالعات عمومی پاسخدهندگان از

حسابرسان فعال در حرفه حسابرسی کشور که حداقل

روشهای آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه ،نما و

سهسال سابقۀ کاری در حرفۀ حسابرسی دارند ،جامعۀ

انحراف معیار استفاده شده است .در این پژوهش با

آماری پژوهش را تشکیل میدهد .با توجه به

توجه به بزرگبودن اندازۀ نمونه مطابق با قضیۀ حد

دردسترسنبودن اطالعات دقیق و الزم دربارۀ تعداد

مرکزی ،توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکند.

اعضای جامعۀ آماری و بهمنظور دستیابی به حداقل

بنابراین ،با استفاده از آزمون تییک نمونهای در سطح

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

اطمینان  %95فرضیههای پژوهش بررسی شد.

بازگشت پرسشنامهها که از طرح پیشآزمون و
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محتوایی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده شد.

مدرک تحصیلی و سابقۀ کاری مطرح شده است .نتایج

به این ترتیب که ،سؤالهای پرسشنامه با نظر

تحلیل توصیفی دربارۀ سؤالهای عمومی پرسشنامه

متخصصان و صاحبنظران در چندین مرحله اصالح و

نشان میدهد که از بین  237نفر از پاسخدهندگان189 ،

نهایی شد .در این خصوص ،ابتدا پرسشنامه برای 15

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

نفر از استادان دانشگاه و فعاالن حرفۀ حسابرسی ارسال

میدهد .بررسی سن پاسخدهندگان نیز نشاندهندۀ این

شد که حداقل  15سال در حسابرسی سابقه داشتند.

موضوع است که میانگین سن آزمودنیها  39/7سال

گفتنی است ،نکات جزئی مطرحشده از سوی

است .نتایج تجزیهوتحلیل در زمینۀ مدرک تحصیلی نیز

متخصصان و صاحبنظران در پرسشنامه اعمال شد.

نشان میدهد که  %9/2از پاسخدهندگان مدرک

برای ارزیابی قابلیت اطمینان یا پایایی پرسشنامه از

دکتری %56 ،کارشناسیارشد %30/6 ،کارشناسی و

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .به این منظور،

%4/2

سابقۀکاری

ابتدا تعداد  40پرسشنامه بین تعدادی از افراد جامعۀ

پاسخدهندگان در حرفۀ حسابرسی برابر با  24سال و

آماری توزیع شد .نتایج محاسبۀ آلفای کرونباخ ،برای

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

پرسشهای مربوط به هریک از فرضیههای پژوهش در

پاسخدهندگان شرایط الزم برای پاسخگویی به

جدول شمارۀ  1ارائه شده است.

سؤالهای پرسشنامه را داشتند.

کاردانی

دارند.

بیشترین

آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با
فرضیۀ اول پژوهش در جدول شمارۀ  2ارائه شده است.

یافتهها

اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که
در بخش اول پرسشنامه  4سؤال عمومی مرتبط با

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

ویژگیهای فردی پاسخدهندگان شامل سن ،جنسیت،

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

جدول  :1نتایج آزمون آلفای کرونباخ
فرضیه

تعداد سؤالهای پرسشنامه

آلفای کرونباخ

اول

5

0/903

دوم

5

0/896

سوم

3

0/873

چهارم

7

0/912

پنجم

6

0/849

ششم

5

0/893

هفتم

5

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

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

 5معادل  4/223است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

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

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

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

وسط عدد  6یا گزینۀ زیاد برای همۀ سؤالها بهجز سؤال

معادل  4/767است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

 5است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد ،عدد «( »6گزینۀ

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

زیاد) بیشتر از سایر گزینهها انتخاب شده است.

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

آمارههای مرتبط با میانگین کلی در زمینۀ سؤالهای

بهجز سؤال  2است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد که عدد

فرضیۀ اول پژوهش نشان میدهد که پاسخدهندگان

«( »6گزینۀ زیاد) بیشتر از سایر گزینهها انتخاب شده

بهطور میانگین برای پاسخ به همۀ سؤالهای این فرضیه

است .آمارههای مرتبط با میانگین کلی در زمینۀ

گزینۀ باالتر از متوسط را انتخاب کردهاند.

سؤالهای فرضیۀ دوم پژوهش نشان میدهد که بهطور

آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با
فرضیۀ دوم پژوهش در جدول شمارۀ  3ارائه شده است.
اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

میانگین برای پاسخ به همۀ سؤالهای این فرضیه گزینۀ
باالتر از متوسط انتخاب شده است.
آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با

جدول  :2آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ اول پژوهش :کیفیت حسابرسی
ردیف
1
2

سؤال
بهدلیل فشارهای روانی ،ترس و استرس ناشی از بیماری کووید ،19-کیفیت
حسابرسی من نسبت به دوران قبل از بیماری کاهش یافته است.
بهدلیل بیماری کووید 19-همکاران من نمیتوانند وظایف خود را با کیفیت مشابه
دوران قبل از بیماری بهصورت کامل انجام دهند.

انحراف

میانگین

میانه

نما

5/337

6

6

1/243

5/409

6

6

1/148

معیار

بهدلیل محدودیتها و فشارهای زمانی ناشی از بیماری کووید( 19-قرنطینه و
3

فاصلهگذاری اجتماعی) ،من و همکارانم نمیتوانیم وظایفمان را با کیفیت مشابه

5/396

6

6

1/201

دوران قبل از بیماری انجام دهیم.
4

بهدلیل انجام برخی از مراحل کار حسابرسی بهصورت دورکاری ،کیفیت کار من
و همکارانم نسبت به دوران قبل از بیماری کووید 19-کاهش یافته است.

5/527

6

6

1/329

بهدلیل کمبود حسابرس متخصص در دوران کرونا (بیمارشدن یا فوت همکاران)،
5

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

4/223

4

5

1/517

است.
میانگین کل
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5/4

6

0/871
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جدول  :3آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ دوم پژوهش :روشهای شناسایی و
ارزیابی خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت
ردیف
1

سؤال
بهدلیل بیماری کووید ،19-روشهای کلی من و همکارانم برای ارزیابی خطر
واحدهای مورد رسیدگی نسبت به دوران قبل از بیماری تغییر یافته است.

میانگین

میانه

نما

5/248

5

7

انحراف
معیار
1/461

بهدلیل بیماری کووید ،19-من و همکارانم ارزیابیهای خود در مورد خطرهای
2

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

5/32

6

6

1/401

حرفهای باالتری را نسبت به دوران قبل از بیماری در نظر میگیریم.
من بهدلیل بیماری کووید 19-و با توجه به افزایش درجۀ نااطمینانی ،عوامل اثرگذار
3

در زمینۀ عملکرد تجاری آینده و وضعیت اقتصادی را بهسختی میتوانم ارزیابی

5/223

5

6

1/316

کنم .بنابراین ،میزان خطر حسابرسی را افزایش میدهم.
بهدلیل بیماری کووید 19-و امکان تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از بنگاههای
4

اقتصادی ،ارزیابی خطر حسابرسی من از مناسببودن فرض تداوم فعالیت واحد

4/767

5

6

1/444

مورد رسیدگی افزایش مییابد.
5

من بهدلیل آثار بیماری کووید 19-بر کنترلهای داخلی شرکتها ،در ارزیابی خطر
ناشی از تحریفهای بااهمیت شک و تردید حرفهای بیشتری را اعمال میکنم.
میانگین کل

4/953

5

5

1/269

5/103

5/4

5/4

0/904

فرضیۀ سوم پژوهش در جدول شمارۀ  4ارائه شده است.

که بهطور میانگین برای پاسخ به همۀ سؤالها ،گزینۀ

اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

باالتر از متوسط انتخاب شده است.

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با

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

فرضیۀ چهارم پژوهش در جدول شمارۀ  5ارائه شده

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

است .اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

 1معادل  4/865است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

دادهها بهترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

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

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

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

بهجز سؤال  2است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد که عدد

 2معادل  4/767است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

«( »5گزینۀ تا حدی زیاد) بیشتر از سایر گزینهها انتخاب

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

شده است .آمارههای مرتبط با میانگین کلی در

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

سؤالهای مربوط به فرضیۀ سوم پژوهش نشان میدهد

بهجز سؤال  7است .آمارۀ نما نیز نشان میدهدکه عدد
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جدول  :4آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیه سوم پژوهش :روشهای پاسخ حسابرسان
به خطرهای ارزیابیشده
ردیف
1
2
3

سؤال
شیوههای پاسخ من به خطرهای ارزیابی شده ناشی از تحریف بااهمیت در دوران
بیماری کووید ،19-نسبت به دوران قبل از آن متفاوت است.
بهدلیل محدودیتهای بیماری کووید ،19-من و همکارانم در پاسخ کامل و مناسب
به خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت با محدودیت مواجهایم.
در دوران بیماری کووید ،19-شدت اجرای روشهای حسابرسی من و همکارانم در
پاسخ به خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت نسبت به دوران قبل از آن تغییر کرده است.
میانگین کل

انحراف

میانگین

میانه

نما

4/865

5

5

1/307

5/687

6

5

1/071

4/881

5

5

1/781

5/144

5

6

1/021

معیار

جدول  :5آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ چهارم پژوهش :روشهای کسب شواهد
حسابرسی
ردیف
1
2
3
4
5

سؤال
من و همکارانم برای کسب شواهد حسابرسی در دوران بیماری کووید ،19-نسبت
به دوران قبل از آن بیشتر از روشهای تحلیلی استفاده میکنیم.
برای کسب شواهد حسابرسی در دوران بیماری کووید ،19-من و همکارانم نسبت
به دوران قبل از آن با مشکالت بیشتری روبهرو هستیم.
در دوران بیماری کووید ،19-من و همکارانم بیشتر شواهد حسابرسی را با رایانامه
دریافت میکنیم.
در دوران بیماری کووید ،19-سیاست دورکاری بر کافیبودن و قابلیت اطمینان
شواهد حسابرسی من و همکارانم تأثیر میگذارد.
بهدلیل محدودیتهای بیماری کووید ،19-من و همکارانم در برخی از موارد توانایی
کسب شواهد حسابرسی را نداریم.

انحراف

میانگین

میانه

نما

4/831

5

5

1/332

4/767

5

5

1/207

4/94

5

5

1/083

4/966

5

5

1/361

4/814

5

5

1/343

معیار

بهدلیل محدودیتهای بیماری کووید ،19-من و همکارانم در زمینۀ کسب شواهد
6

حسابرسی برای ارزیابی قضاوتهای مدیریت درخصوص برآوردهای حسابداری با

4/835

5

5

1/378

مشکل مواجهایم.
7

شیوههای کسب شواهد حسابرسی من و همکارانم برای رویدادهای پس از تاریخ
ترازنامه ،نسبت به دوران قبل از بیماری کووید 19-تغییرات چشمگیری کرده است.
میانگین کل
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5/417

6

7

1/503

4/939

4/857

4/71

0/855

دکتر غالمرضا رضایی

«( »5گزینۀ تا حدی زیاد) بیشتر از سایر گزینهها انتخاب

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

شده است .آمارههای مرتبط با میانگین کلی در

 3معادل  4/164است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

سؤالهای فرضیۀ چهارم پژوهش نشان میدهد که

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

بهطور میانگین برای پاسخ به همۀ سؤالها ،گزینۀ باالتر

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

از متوسط انتخاب شده است.

بهجز سؤالهای  2و  3است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد

آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با

که عدد «( »4گزینۀ متوسط) بیشتر از سایر گزینهها

فرضیۀ پنجم پژوهش در جدول شمارۀ  6ارائه شده

انتخاب شده است .آمارههای مرتبط با میانگین کلی در

است .اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

زمینۀ سؤالهای فرضیۀ پنجم پژوهش نشان میدهد که

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

بهطور میانگین برای پاسخ به همۀ سؤالها ،گزینۀ باالتر

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

از متوسط انتخاب شده است.

جدول  :6آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ پنجم پژوهش :مناسببودن فرض تداوم
فعالیت
میانگین

میانه

نما

انحراف
معیار

1

بهدلیل پیامدها و نااطمینانیهای ناشی از بیماری کووید ،19-من و همکارانم در ارزیابی
مناسببودن شرایط برای تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی با مشکل مواجهایم.

5/388

5

5

1/353

2

بهدلیل محدودیتها و شرایط خاص بیماری کووید ،19-من و همکارانم به زمان
بیشتری برای ارزیابی آثار این همهگیری و مناسببودن فرض تداوم فعالیت واحد
مورد رسیدگی نیاز داریم.

5/578

3

ردیف

سؤال

6

7

1/389

بهدلیل نااطمینانیهای ناشی از بیماری کووید ،19-برای ارزیابی مناسببودن فرض
تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی در دوران این بیماری از کارکنان باتجربهتری
نسبت به دوران قبل از آن استفاده میشود.

4/164

4

4

1/665

4

بهدلیل نااطمینانیهای ناشی از بیماری کووید ،19-برای ارزیابی مناسببودن فرض
تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی مستندات و شواهد بیشتری جمعآوری میشود.

4/662

5

4

1/366

5

بهدلیل نااطمینانیهای ناشی از بیماری کووید ،19-من و همکارانم در زمینههایی
مانند از دست دادن بخش بزرگی از بازار ،مشتریان اصلی ،درآمد و کمبود نیروی
کار برای ارزیابی مناسب بودن فرض تداوم فعالیت در واحد مورد رسیدگی شک
و تردید بیشتری را اعمال میکنیم.

4/565

5

5

1/249

بهدلیل نااطمینانیهای ناشی از بیماری کووید ،19-من و همکارانم در زمینههایی
6

مانند کاهش چشمگیر ارزش داراییها ،نوسانات نرخ ارز ،تأخیر در راهاندازی
محصوالت یا خدمات جدید و پرداخت بدهیها برای ارزیابی مناسببودن فرض

4/763

5

4

1/236

تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی شک و تردید بیشتری را اعمال میکنیم.
میانگین کل

4/853

5

5/17
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آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با
فرضیۀ ششم پژوهش در جدول شمارۀ  7ارائه شده

برای پاسخ به همۀ سؤالها ،گزینۀ باالتر از متوسط
انتخاب شده است.

است .اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

فرضیۀ هفتم پژوهش در جدول شمارۀ  8ارائه شده

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

است .اطالعات مندرج در این جدول نشان میدهد که

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

میانگین پاسخها برای کلیۀ سؤالها بیشتر از میانگین

 2معادل  4/008است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

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

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

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

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

معادل  5/097است .آمارۀ میانه نشان میدهد که اگر

بهجز سؤالهای  2و  3است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد،

دادهها به ترتیب صعودی مرتب شود ،دادۀ متناظر با نفر

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

وسط عدد ( 5گزینۀ تا حدی زیاد) برای همۀ سؤالها

زیاد) بیشتر از سایر گزینهها انتخاب شده است.

بهجز سؤالهای  4و  5است .آمارۀ نما نیز نشان میدهد،

آمارههای مرتبط با میانگین کلی در زمینۀ سؤالهای

عدد «( »5گزینۀ تا حدی زیاد) و عدد «( »6گزینۀ زیاد)

فرضیۀ ششم پژوهش نشان میدهد که بهطور میانگین

بیشتر از سایر گزینهها انتخاب شده است .آمارههای

جدول  :7آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ ششم پژوهش :محتوای گزارش حسابرس
ردیف
1

سؤال
بیماری کووید 19-آثار فراوانی بر گزارش حسابرسی واحد مورد رسیدگی گذاشته
است.

میانگین

میانه

نما

5/126

5

5

انحراف
معیار
1/524

بیماری کووید 19-باعث شده است ،در نوع گزارش صادرشده برای واحدهای
2

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

4/008

4

4

1/49

دوران قبل از آن تفاوت چشمگیری ایجاد شود.
3
4
5

بیماری کووید 19-باعث تغییر محتوای بند تأکید بر مطلب خاص در گزارش
حسابرس ،نسبت به دوران قبل از آن شده است.
نااطمینانیهای بیماری کووید 19-حسابرسان را برای صدور گزارش حسابرسی با
مشکلهای فراوانی روبهرو کرده است.
بهدلیل نداشتن شواهد حسابرسی کافی در دوران بیماری کووید 19-برای تهیۀ و
ارائۀ گزارش حسابرسی با شک و تردید مواجهایم.
میانگین کل
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4/565

4

4

1/501

4/628

5

6

1/385

4/957

5

5

1/428

4/657

4/6

3/8

1/136

دکتر غالمرضا رضایی
جدول  :8آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه مرتبط با فرضیۀ هفتم پژوهش :بهموقعبودن گزارش
حسابرس
ردیف
1
2
3

سؤال
بیماری کووید 19-باعث تأخیر در تهیه و ارائۀ گزارش حسابرس شده است.
شرایط قرنطینه و دورکاری ناشی از بیماری کووید ،19-پیامدهای مناسبی برای ارائۀ
گزارش حسابرس در موعدهای مقرر ندارد.
بهدلیل از دستت دادن نیروی کار انستانی (ناشتی از بیماری کووید ،)19-توانایی ارائۀ
گزارش حسابرسی را در موعدهای مقرر نداریم.

میانگین

میانه

نما

انحراف
معیار

5/097

5

5

1/433

5/291

5

5

1/335

5/329

5

5

1/315

بهدلیل حضتور نداشتتن من و همکارانم در بستیاری از زمانها بهطور تماموقت به دلیل
4

محتدودیتتهتای تردد در دوران بیمتاری کوویتد ،19-تهیته و ارائتۀ بتهموقع گزارش

5/392

6

6

1/154

حسابرس با مشکل مواجه شده است.
نااطمینانیهای ناشتی از بیماری کووید ،19-مدت زمان اجرای روشهای حستابرستی
5

را طوالنیتر کرده استت .بنابراین ،من و همکارانم نمیتوانیم گزارش حستابرستی را

5/4

6

6

1/121

بهموقع تهیه و ارائه کنیم.
5/302

میانگین کل

5/4

5/4

1/103

مرتبط با میانگین کلی در زمینۀ سؤالهای فرضیۀ هفتم

حسابرسی ،روشهای ارزیابی حسابرسان در مورد

پژوهش نشان میدهد که بهطور میانگین برای پاسخ به

مناسببودن فرض تداوم فعالیت ،محتوای گزارش

همۀ سؤالها ،گزینۀ باالتر از متوسط انتخاب شده است.

حسابرس ،بهموقعبودن گزارش حسابرس و بهطور کلی بر

همانطور که پیش از این ذکر شد ،با توجه به

کیفیت حسابرسی آثار مهمی گذاشته است.

بزرگبودن اندازۀ نمونه ،توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت

بهمنظور آگاهی از شدت تأثیر بیماری کووید،19-

میکند .بنابراین ،با استفاده از آزمون تییک نمونهای در

بر هریک از جنبههای حسابرسی از آزمون فریدمن

سطح اطمینان  %95فرضیههای پژوهش بررسی شد.

استفاده شده است .بنابراین ،با استفاده از آزمون فریدمن

جدول شمارۀ  9نتایج آزمون آماری فرضیههای پژوهش

میتوان رتبه و درجۀ قویبودن فرضیهها را مقایسه کرد.

را نشان میدهد .با توجه به مقدار معنیداری آمارۀ تی برای

نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  10ارائه شده است.

همۀ فرضیهها ،میانگین جامعه بهطور معنیداری از ارزش

بر اساس نتایج مندرج در جدول شمارۀ  10مقدار

مورد آزمون بزرگتر است .این یعنی ،بیماری همهگیر

معنیداری آمارۀ خی دو ( ،)0/000با فرض برابری

کووید 19-بر روشهای شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی

میانگین در رتبههای فرضیههای اول تا هفتم با سطح

از تحریف بااهمیت و روشهای پاسخ حسابرسان به

خطای  %5رد میشود .بنابراین ،تفاوت معنیداری بین

خطرهای ارزیابی شده ،روشهای کسب شواهد

میزان شدت پاسخها به هریک از فرضیههای مطرحشده
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جدول  :9نتایج آزمون آماری فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تییک نمونهای
ارزش مورد آزمون = 4
فرضیه

آمارۀ

درجۀ

مقدار

تفاضل

نتیجه

فاصلۀ اطمینان  0/95برای تفاضل میانگین

تی

آزادی

معنیداری

میانگین

کران پایین

کران بال

اول

()20/83

236

0/000

()1/17

()1/06

()1/29

رد نشدن

دوم

()18/77

236

0/000

()1/1

()0/98

()1/21

رد نشدن

سوم

()17/26

236

0/000

()1/14

()1/01

()1/27

رد نشدن

چهارم

()16/89

236

0/000

()0/93

()0/82

()1/04

رد نشدن

پنجم

()15/74

236

0/000

()0/85

()0/74

()0/96

رد نشدن

ششم

()8/9

236

0/000

()0/65

()0/51

()0/8

رد نشدن

هفتم

()18/17

236

0/000

()1/3

()1/16

()1/44

رد نشدن

جدول  :10نتایج آزمون فریدمن
فرضیۀ اول

فرضیۀ دوم

4/32

4/34

میانگین رتبه

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

4/23

3/56

3/54

3/13

4/88

تعداد

آمارۀ خی دو

درجۀ آزادی

مقدار معنیداری

237

114/68

6

0/000

وجود دارد .از نظر پاسخدهندگان ،فرضیۀ هفتم در رتبۀ

چند سال اخیر سوء استفاده از داراییها و اختالسهای

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

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

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

بهعنوان یک ابزار اطمینانبخشی برای صورتهای مالی

بهترتیب ،به فرضیههای دوم و اول اختصاص دارد.

شرکتها و سازمانها ،اعم از دولتی و خصوصی،

همچنین ،فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم ،بهترتیب ،در

شناخته شده است .در زمان فعلی نیز جهان در حال

رتبههای چهارم تا ششم قرار دارد.

مبارزه با یک بیماری همهگیر است که دولتها و
سازمانهای مربوط نیز برای مبارزه با این بیماری به

نتیجهگیری

اطالعات مطمئن نیاز دارند .در این وضعیت ،بیماری
کووید 19-بر بسیاری از حرفهها تأثیر گذاشته است و

دنیای امروز ،دنیای اطالعات است و این موضوع بر

گاهی نوع فعالیت این حرفهها را تغییر داده است؛ حتی

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

در برخی از موارد باعث تعطیلی آنها شده است .یکی
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از حرفههایی که میتواند بهشدت از این بیماری تأثیر

شرکت را حسب مورد در بندهای توضیحی گزارش

بپذیرد ،حرفۀ حسابرسی است ( .)8در اصل ،افزایش

اعمال کنند .بهدلیل محدودیتهای تردد ،قرنطینه و

فشارهای روانی شغلی و اجتماعی میتواند منجر به

کمبود نیروی متخصص نیز گزارشهای حسابرسان

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

عموماً بهموقع ارائه نمیشود .میتوان گفت ،این بیماری

این پژوهش بهدلیل شرایط ویژۀ کنونی ،به بررسی نقش

همهگیر بر کیفیت کار حسابرسان مشابه با بسیاری از

و آثار این بیماری بر حرفۀ حسابرسی کشور پرداخته

مشاغل دیگر تأثیر گذاشته است .نتایج بررسیهای

شده است.

بیشتر نشان داد که بیشتر از هر عامل دیگری ،بیماری

نتایج پژوهش نشان میدهد ،بیماری کووید19-

کووید 19-بر بهموقعبودن گزارش حسابرس تأثیر

توانسته است هم بر کیفیت کار حسابرسان و هم بر

گذاشته است .دلیل این موضوع ناتوانی حسابرسان در

روشهای اجرایی آنها در مراحل مختلف حسابرسی

اجرای روشهای حسابرسی است؛ چراکه اجرای آنها

(از برنامهریزی تا گزارشگری) تأثیر بگذارد؛ بر این

مطابق با برنامه زمانبندیشده ،بهدلیل محدودیتهای

اساس ،فرضیههای پژوهش حاضر مورد تأیید قرار

رفتوآمد در دوران بیماری کووید 19-است.

گرفت .بهبیان دقیقتر ،این بیماری توانسته است بر
روشهای شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی از

پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش

تحریف بااهمیت و روشهای پاسخ حسابرسان به این

بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که

خطرهای ارزیابی شده تأثیر مهمی بگذارد .از سوی

نهادها و سازمانهای قانونگذار در حرفۀ حسابرسی

دیگر ،شرایطی که این بیماری در زمینۀ ابهام برای

هرچه سریعتر با انتشار اطالعیههای کاربردی،

تداوم فعالیت واحدهای مورد رسیدگی ایجاد کرده

راهکارهایی برای مؤسسات حسابرسی دربارۀ شرایط

است باعث شده تا روشهای ارزیابی حسابرس دربارۀ

مقابله با این بیماری در رسیدگیهای آنها ارائه کنند.

مناسببودن فرض تداوم فعالیت تغییر کند و آنها با

به مؤسسات حسابرسی نیز پیشنهاد میشود که بیشتر در

تردید بیشتری به موضوع نگاه کنند .شرایط خاص

برنامههای نرمافزاری ارتباط از راه دور سرمایهگذاری

بیماری و محدودیتهای آن نیز مانند دورکاری و

کنند .این عوامل میتواند به آنها در زمینۀ دورکاری

قرنطینه باعث شده است که روشهای کسب شواهد

کمک کند تا اثربخشی و انعطافپذیری ارتباط

حسابرسی نیز تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کند .با

حسابرسان و واحدهای مورد رسیدگی افزایش یابد.

توجه به وضعیتی که این بیماری برای شرکتها ایجاد

حسابرسان نیز عالوه بر حفظ آرامش و تعامل بیشتر با

کرده است ،حسابرسان را به انعکاس این موضوع در

واحدهای مورد رسیدگی باید سعی کنند از روشهای

گزارش خود مجبور کرده است؛ بهبیان دقیقتر ،ممکن

سودمند برای کسب شواهد حسابرسی در دوران این

است حسابرسان این بیماری و پیامدهای خاص آن برای

بیماری استفاده کنند؛ برای مثال ،یکی از راهکارهایی
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که حسابرسان میتوانند برای نظارت بر انبارگردانی در

به آن نیازمندند .گفتنی است ،با توجه به اینکه ادبیات

این شرایط از آن بهره گیرند ،استفاده از تصویربرداری

چندانی دربارۀ تأثیر بیماری کووید 19-بر حرفۀ

هوایی با رویکرد هلیشات است .حسابرسان میتوانند

حسابرسی ،بهدلیل جدیدبودن آن وجود ندارد و بهدلیل

از طریق تعامل بیشتر با مدیریت یا کمیتۀ حسابرسی

شرایط متغیر بیماری ممکن است با گذشت زمان در

واحد مورد رسیدگی به کسب شواهد حسابرسی در

برخی موارد سؤالهای پرسشنامه گویای وضع موجود

شرایط فعلی کمک کنند.

نباشند .بنابراین ،پرسشنامه همیشه با محدودیت ذاتی

از آنجا که در این پژوهش فقط به آثار بیماری

همراه است .با وجود این موارد ،تالش فراوانی بهعمل

کووید 19-بر حرفۀ حسابرسی پرداخته شد به

آمد تا روایی و پایایی پژوهش در سطح اعتبار باالیی

پژوهشگران پیشنهاد میشود که برای انجام پژوهش در

قرار گیرد و یافتهها نیز معتبر باشد.

آینده به بررسی آثار این بیماری بر حرفۀ حسابداری
بپردازند .آنها میتوانند به مطالعۀ نظام حسابداری

تضاد منافع

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بپردازند.
این مطالعه باید در راستای توانایی آن برای تأمین

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسنده این مقاله وجود

اطالعات در زمینهای باشد که مدیران ستاد مقابله با

ندارد.

بیماری کووید 19-و سایر مدیران فعال در این عرصه
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