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Abstract
The current emerging respiratory virus outbreak and its pandemic effects are severely 

affecting the global economy and will be one of the most challenging challenges for auditors 
and business owners in the years to come. The main purpose of this study was to investigate the 
effect of an pandemic of a respiratory virus with continuous ductility and high infectivity and 
lethality called Covid-19 on audit quality from the perspective of auditors who are members of 
the Iranian Association of Certified Public Accountants. In this research, a quantitative method 
has been used by surveying the questionnaire. Auditors were asked to comment on the quality 
of the audit by answering questions on a five-point Likert scale. Out of 236 auditing institutes 
ranked A to D of the Iranian Association of Certified Public Accountants, questionnaires 
were sent to 185 institutes and 146 usable answers were received. Our study examined some 
important outcomes and concepts that, according to auditors, have had a significant impact on 
audit quality, mainly due to the current pandemic of respiratory disease. Digital is recommended 
to reduce the negative effects of this crisis.
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چکیده
شیوع ویروس تنفسی نوظهور کنونی و اثرات همه گیری آن اقتصاد جهانی را بشدت تحت  الشعاع قرار داده و از 
این  اصلی  هدف  بود.  خواهد  آتی  سال های  در طی  صاحب کاران  و  حسابرسان  روی  پیش  چالش های  سخت ترین 
مطالعه بررسی تأثیر همه گیری نوعی ویروس تنفسی با تغییر شکل پذیری مداوم و قدرت سرایت و کشندگی باال 
به نام کووید-19 بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران است. در این 
پژوهش از یک روش کمی به  وسیله ی پیمایش پرسش نامه، استفاده شده است. از حسابرسان خواسته شد نظر خود 
را درباره ی کیفیت حسابرسی از طریق پاسخ به سؤاالت بر اساس مقیاس پنج امتیازی لیکرت اعالم کنند. از میان 
236 مؤسسه ی حسابرسی دارای رتبه ی الف تا د جامعه ی حسابداران رسمی ایران، برای 185 مؤسسه ی پرسش نامه 
ارسال گردید که 146 پاسخ قابل استفاده دریافت شد. مطالعه ی ما برخی از نتایج و مفاهیم مهم را مورد بررسی 
قرار داد که بر اساس نظر حسابرسان عمدتاً همه گیری بیماری تنفسی فعلی بر کیفیت حسابرسی تأثیر قابل توجهی 
داشته است. در این راستا رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از برنامه های دیجیتال جهت کاهش اثرات منفی 

این بحران پیشنهاد می گردد.
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1-مقدمه
در طی تاریخ جهان شاهد همه گیری بیماری های واگیرداری مثل وبا، طاعون، سل و آنفوالنزا 
بوده که بشر را دچار بحران های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی نگران کننده ای کرده بود. فائض و 
همکاران )1399( بحران را به صورت یک اتفاق برنامه ریزی نشده که باعث سردرگمی سیستم و 
اجزای آن خواهد شد تعریف می کنند. سازمان جهانی بهداشت در تاریخ 11 مارس 2019 میالدی 
شیوع بیماری واگیردار جدیدی با نام کروناویروس )کووید-19( را در دنیا به صورت پاندمی اعالم 
کرد. این پاندمی ابتدا از ووهان چین آغاز شد و به سرعت در تمامی جهان گسترش یافت و موجب 
تعامل    نتیجه ی  در  را  بیماری  این  )1399( شیوع  میرزایی  اقتصاد جهانی شد.  در  نزولی  شیب 
نامناسب انسان با طبیعت می داند که به واسطه ی تماس  های حاصل از مدرنیته به  ویژه حمل ونقل 
در جهان گسترش یافته است. کرونا ویروس تأثیرات منفی فوری بر روی کسب و کارها و خدمات 
غیر صنعتی مثل حمل و نقل، آموزش و پرورش، گردشگری و هتل داری، پارک های تفریحی و 
الگوی متوسط رشد  اوایل شیوع کووید-19 به حفظ  اقتصادها در  ... گذاشته است. گرچه اکثر 
خود ادامه دادند اما این رشد تقریباً در همه جای جهان با همه گیری کروناویروس متوقف شد. 
بسیاری از دولت ها به محدودیت های مربوط به فعالیت های اقتصادی که در تاریخ اخیر بی  سابقه 
بوده واکنش نشان داده اند: از ایجاد وقفه در کسب و کار به صورت روزانه تا بستن کامل برخی 
صنایع و فعالیت ها. این پاندمی تاکنون آثار اقتصادی و مالی قابل توجهی در سراسر جهان داشته 
است )گودل، 2020(. از جمله آثار منفی اقتصادی ناشی از محدودیت های کروناویروس، می توان 
بازار های مالی بین المللی، کند شدن تجارت، ورشکستگی مشاغل و افزایش بی کاری  به سقوط 
اشاره کرد )صراف و همکاران، 1399(. در ایران نیز به دلیل نبود داروی مؤثر، عدم استفاده کارآمد 
از ظرفیت فناوری اطالعات در مدیریت افکار عمومی، فقدان نگاه فرابخشی به مسئله ی سالمت، و 
به طور کلی ضعف مدیریت بحران این بیماری به یک فراپاندمی تبدیل گردید )خمرنیا و همکاران، 
1399( و فعالیت های اقتصادی کشور از موارد مختلفی مانند کاهش رفت و آمد ها، نااطمینانی 
و احتیاط مصرف کنندگان، کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات و مسدود  شدن راه های 
این آشفتگی های  ارتباطی با سایر کشور ها شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت )پرمه، 1398(. اساساً 
اقتصادی همراه با عدم قطعیت بازارها می تواند بر اعتماد سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها 
خود  به نوبه ی  که  شود  مختلف  مالی  مشکالت  به  منجر  است  ممکن  نتیجه  در  و  بگذارد  تأثیر 

پیامدهای منفی زیادی بر اطالعات حسابداری و کیفیت حسابرسی داشته است.
تأثیر  مهم  تحریفات  تشخیص  در  حسابرسان  توانایی  بر  می تواند  حسابرسی  فرآیند  کیفیت 
از روند حسابرسی را تضمین نکند  باالیی  بگذارد )لنز، هان، 2015( و اگر یک شرکت کیفیت 
زیان گزارش شده  و  ارقام سود  به  اعتماد سهامداران  امر موجب کاهش  این  که  انتظار می رود 
 شود. در نتیجه ریسک سرمایه گذاری و هزینه ی سرمایه صاحبان سهام را افزایش می دهد )گرگد 
و همکاران، 2020(. به دلیل این عدم اطمینان سرمایه گذاران، درآمد ها ناپایدارتر خواهند بود و 
اقتصادی نشان می دهند )کوسنیدیس و همکاران،  با شیب کاهشی در دوره ی آشفتگی  الگوی 
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کشور های  شرکت های  مالی  سال  پایان  به  شدن  نزدیک  با   .)2015 همکاران،  و  آرتور  2013؛ 
مختلف جهان، نیاز مبرم به ارزیابی تأثیرات شیوع بیماری کروناویروس بر گزارش های مالی خود 
که منبع اصلی اطالعات برای گروه های مختلف و ابزار کلیدی برای فرآیند تصمیم گیری در نظر 
گرفته می شود دارند )شهزاد و همکاران، 2018(. حسابرسان به این ترتیب در بسیاری از زمینه ها 
با چالش های عملی بی  سابقه ای روبه رو هستند و بسیاری از شرکت ها ممکن است در این شرایط 
استثنائی ورشکسته شوند یا دست کاری در ارقام سود و زیانی خود را آغاز کنند )آلبیتار و همکاران، 
2020(. با توجه به اهمیت حسابرسی برای اطمینان از کیفیت صورت های مالی که تصمیم گیری 
سرمایه گذاران و یکپارچگی بازارهای مالی را تقویت می کند )تارک و همکاران، 2017؛ شهزاد و 
همکاران، 2018؛ گرگد و همکاران، 2020( انجمن گزارش گری مالی یک اطالعیه مربوط به تأثیر 
درباره ی  راهنمای حسابرسان  است که  منتشر کرده  بر کیفیت حسابرسی  ویروس  کرونا  شیوع 
مواردی است که باید در رابطه با تأثیر اقدامات فاصله گذاری اجتماعی بر کیفیت حسابرسی مورد 

توجه قرار دهند )انجمن گزارش گری مالی، 2020(. 
را  اجتماعی کروناویروس  و  اقتصادی  تأثیرات  اخیر  از مطالعات  بسیار محدودی  تعداد  اگرچه 
تاکنون، مطالعه ای تجربی در مورد  اما  بررسی می کنند )همانند: گودل، 2020؛ منتی، 1399( 
تأثیر احتمالی این بحران نوظهور بر کیفیت حسابرسی انجام نشده است. بنابراین هدف ما پرداختن 
به این شکاف پژوهشی با بررسی تجربی اثرات احتمالی شیوع کروناویروس بر کیفیت حسابرسی 
آن  اندازه گیری  برای  نیست  مشاهده  قابل  مستقیم  به طور  کیفیت حسابرسی  که  آنجا  از  است. 
تأثیر  خاص  به طور  ما  لذا   .)1394 )مهدوی، حسینی نیا،  است  شده  معرفی  متفاوتی  معیارهای 
بالقوه این بیماری همه گیر را بر پنج جنبه ی بااهمیت مؤثر بر کیفیت حسابرسی )بر اساس نظر 
استادان دانشگاه، شرکا و مدیران مؤسسات حسابرسی( شامل: حق الزحمه ی حسابرسی، قضاوت 
حقوق  و  انسانی  سرمایه  آموزش  حسابرسی،  رویه های  اطالعات،  اعتبار  فعالیت،  تداوم  درباره ی 

پرسنل حسابرسی تشریح و بررسی می نماییم. 

٢-مبانینظریوپیشینهیپژوهش
مختلف  عوامل  از  متأثر  که  می گیرند  نظر  در  هسته ای  مانند  به  را  تجاری  واحد  حسابرسان 
می باشد.  تغییرات ناگهانی شرایط اقتصادی برای شرکت های حسابرسی و مشتریان آن ها چالش 
برانگیز است. زیرا این تغییرات بر نقدینگی، ریسک و عملکرد شرکت و در نهایت بر حق الزحمه ی 
حسابرسی که شاخصی برای تالش و کیفیت حسابرسی است تأثیر می گذارد )چن و همکاران، 
2018؛ 2019؛ الرشیدی و همکاران، 2021(. به طور دقیق تر این احتمال وجود دارد که شرکت ها 
شرکت ها  از  برخی  بنابراین  کنند.  نقض  را  مالی  تأمین  و  بدهی  قراردادهای  در  مندرج  شرایط 
ممکن است ورشکسته شوند. سطح ریسک باالتر و نگرانی های رو به رشد طلبکاران، حسابرسان را 
مجبور می کند تا هنگام ارزیابی مفروضات تداوم فعالیت شرکت ها، روش های حسابرسی وسیع تر 
و سرمایه گذاری بیش تری را اتخاذ کنند )گوش، پاولویسز، 2009؛ نوح و همکاران، 2017؛ ژانگ، 
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هانگ، 2013؛ چن و همکاران، 2019(. در طول این همه گیری افزایش تقاضا برای اطمینان و 
خواهد  حسابرسان  کاری  ساعات  و  تالش  افزایش  باعث  حسابرسان  دادخواهی  ریسک  افزایش 
شد )کریم، زیجل، 2013؛ یوئن و همکاران، 2013(. لذا حسابرسان به منظور پوشش این موارد 
خواستار حق الزحمه ی حسابرسی بیش تری می باشند )چانگ و همکاران، 2019(. ژو و همکاران 
افزایش هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی خبر  از  نیز در مطالعه ی خودشان   )2013(
دادند. آن ها استدالل می کنند دلیل این امر افزایش ریسک تجاری مشتریان است که سبب تالش 

اضافی حسابرسی می شود.
با این وجود برخی از مطالعات نشان داده اند که در طول بحران مالی جهانی شرکت ها در مورد 
قیمت کم تر خدمات حسابرسی مذاکره می کنند )کریشنان، ژانگ، 2014؛ الکسایوا، سوانستروم، 
2015؛ بوزک، دیا، 2017؛ چن و همکاران، 2018؛ 2019؛ آلبیتار و همکاران، 2020؛ سلیمانی، 
شکریان برنجستانکی، 1400(. در این خصوص فرگوسن و همکاران )2011( بیان می دارند در 
کیفیت  در  افزایش  به عنوان  را  حسابرسی  حق الزحمه ی  در  افزایش  صاحب کاران،  صورتی  که 
حسابرسی در نظر بگیرند، آن ها ممکن است نسبت به افزایش در حق الزحمه ی مقاومت کم تری 
نشان دهند. اکریمی )2021( نیز معتقد است فاصله اجتماعی ناشی از کووید-19 باعث افزایش 
کماکان  زیاد  احتمال  به  شرکت ها  وجود  این  با  می شود.  حسابرسی  تالش های  و  کار  ساعات 
درخواست تخفیف در حق الزحمه ی حسابرسی را می کنند )چن و همکاران، 2019(. در چنین 
مواردی حسابرسان ممکن است تالش های خود را به منظور حداقل سازی ضرر و زیان ناشی از 
تعهدات کاهش دهند )آلبیتار و همکاران، 2020(. بنابراین بدون شک به دلیل این شوک برون زا 
بازار ممکن است حسابرسان تحت فشار مشتریان قرار گیرند تا هزینه های حسابرسی را در  به 
خصوص  این  در   .)1400 برنجستانکی،  شکریان  )سلیمانی،  دهند  کاهش  بحران  دوره ی  طول 
دی آنجلو )1981( ابراز می دارد که رقابت حسابرسان برای جذب صاحب کار )از طریق کم کردن 
حق الزحمه( کیفیت حسابرسی را مختل نمی کند بلکه یک پاسخ منطقی و رقابتی به انتظارات 
ناشی از مزایای تکنولوژیکی فعلی و این که بسیاری از هزینه های اولیه حسابرسی در آینده دیگر 
وجود نخواهند داشت، می باشد. در نتیجه بر استقالل و کیفیت حسابرسی تأثیری ندارد. با این 
حال این مطلب در شرایط عادی می تواند درست باشد. به نظر می رسد این کاهش هزینه های 
حسابرسی تا حد زیادی بر کیفیت حسابرسی در زمان شیوع کرونا ویروس مؤثر باشد. لذا فرضیه ی 

اول پژوهش به صورت زیر بیان می شود:

فرضیهاول: همه گیری کروناویروس حق الزحمه های حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد.
قضاوت نقش بااهمیتی در حسابرسی صورت های مالی ایفا می کند و تمام مراحل حسابرسی 
با قضاوت همراه است )سیرانی و همکاران، 1388(. در این خصوص عوامل محیطی حسابرسی 
واقع گردد.  به عنوان اساس حسابرسی مؤثر  بر هدایت و شکل گیری قضاوت حسابرس  می تواند 
در همه گیری کنونی کرونا، از آنجا که بسیاری از شرکت ها تعطیل شده اند و سطح فروش را نیز 
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کاهش داده اند، ممکن است برای حسابرسان قضاوت این نکته دشوار است که آیا وضعیت فعلی 
تردید های مهمی در توانایی شرکت برای ادامه ی فعالیت ایجاد کرده یا با توجه به شدت وخامت 
شرایط، آیا فرض تداوم فعالیت همچنان به عنوان مبنایی برای تهیه ی صورت های مالی مناسب 
است. عالوه بر این سؤاالت زیادی وجود دارد که آیا شرکت ها و حسابرسان برای بررسی کامل تأثیر 
این همه گیری به زمان بیش تری نیاز دارند؟ آیا عدم تجربه ی چنین شرایطی ممکن است سبب 
شود حسابرسان اطالعات نامربوط را در قضاوت های خود دخیل نمایند؟ وجود اطالعات نامربوط 
سبب تأثیر کاهنده ی کاربرد اطالعات مربوط شود )نیسبت و همکاران، 1981(. پژوهش های قبلی 
در مورد پاسخ حسابرسان به بحران مالی ژو و همکاران )2013( نشان می دهند که حسابرسان 
در طول بحران مالی اقدامات محافظه کارانه ای را انجام داده اند و نه تنها مسئولیت خود را نسبت 
به قضاوت های مربوط به آینده ی مشتری کاهش داده بلکه تالش های حسابرسی را نیز افزایش 
داده اند تا از خود در معرض ریسک بیش تر در طول بحران جهانی محافظت نمایند. با این حال 
فعالیت  تداوم  مارکو و همکاران )2017( دریافتند که درصد گزارش های منتشر شده درباره ی 
فعالیت  تداوم  ارزیابی  پیش و حین بحران مشابه می باشد. ضروری است که حسابرسان هنگام 
و مدارک  نمایند  این باره صرف  را جهت قضاوت در  زمان کافی  و  باشند  تردید حرفه ای داشته 
مستند شده ی آن ها باید شواهدی از چنین تردید و زمان صرف شده را نشان دهد. آن ها باید 
بپذیرند که این کار برای مشتریان بیش تر از حد معمول زمان می برد. کالته رحمانی و همکاران 
)1394( استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی تداوم فعالیت را توصیه می نمایند. 
زیرا سطح عدم قطعیت  باشد.  پیچیده تر  مأموریت حسابرس در طول شیوع کرونا ممکن است 
بیش تر است که استفاده از سطح مناسب کارکنان و ارائه ی پشتیبانی کافی از حسابرسان ضرورت 
اساسی دارد. با توجه به رشد سریع این بحران برای حسابرسان نیز مهم است که اطمینان حاصل 
ادامه می یابد. در طول  امضای گزارش حسابرسی  تا  فعالیت های مشتریان  کنند که رویدادها و 
همه گیری کروناویروس شایع ترین دلیل برای صدور گزارش های حسابرسی با عدم قطعیت، تردید 
در مورد تداوم فعالیت شرکت است. این عدم قطعیت ناشی از کمبود نقدینگی و کاهش توسعه ی 
اقتصادی فعالیت های شرکت و نیز بحران اقتصادی است )کی پی ام جی، 2020(. این شرایط 
باعث گردیده که بسیاری از شرکت ها ریسک تجاری باالتری داشته باشند. بنابراین انتظار می رود 
این پاندمی تأثیر بسزایی در قضاوت حسابرس در خصوص تداوم فعالیت داشته باشد که به نظر 
می رسد با کیفیت حسابرسی مرتبط است )صالحی و همکاران، 2020(. بنابراین فرضیه ی دوم به 

شرح زیر بیان شده است:

فرضیهیدوم: همه گیری کرونا ویروس بر قضاوت مربوط به تداوم فعالیت تأثیر می گذارد.
که  است  دیگری  مسئله  آن  ها  به کارگیری  از  حاصل  اطالعات  اعتبار  و  حسابرسی  رویه های 
می تواند تحت تأثیر همه گیری فعلی قرار گیرد. انعطاف پذیری در رویه های حسابرسی در شرایط 
اپیدمی از طریق ابزار های اشتراک کار و کار از راه دور، افزایش اتکا به فناوری ها از طریق تبدیل 
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برای  ثالث  اشخاص  اهرم  از  استفاده  تحلیل،  بر  مبتنی  بررسی های  به  میدانی  حسابرسی های 
پشتیبانی از فناوری ها، استفاده از منابع جایگزین )مانند تصویربرداری( برای کسب شواهد به جای 
پرکاربردترین  بین  این  در  است.  اهمیت شده  حائز  بسیار  در محل  رویه های حسابرسی  اجرای 
رویه ها انجام روش های تحلیلی است که بخش جدایی ناپذیر فرآیند حسابرسی می باشد )مسیر و 
همکاران، 2013(. روش های تحلیلی به عنوان فرآیندی استنباطی- شناختی )رحیمیان، 1387( 
در برنامه ریزی حسابرسی، کار میدانی، نتیجه گیری، مراحل مختلف ارزیابی و گزارش دهی استفاده 
می شود )ترومپیتر، وراگت، 2010؛ مسیر و همکاران، 2013؛ نوح و همکاران، 2017(. در طول 
همه گیری از آنجاکه بسیاری از شرکت ها می توانند در این بحران ورشکسته شوند و یا درآمد های 
را  تحلیلی  روش های  از  استفاده  مجبورند  حسابرسان  نمایند،  دست کاری  را  خود  شده  گزارش 
افزایش دهند. زیرا روش های تحلیلی کم ترین هزینه را دارند و محاسبه آن ها نسبتاً آسان است. 
این روش ها معموالً شامل یک فرآیند تشخیصی است که علت نوسانات غیرمنتظره ی حساب ها 
یا خطر تحریف عمده ی ناشی از تقلب در طول برنامه ی حسابرسی را مشخص )رز و همکاران، 
2019( و حسابرسان را در شناسایی حوزه های حسابرسی با ریسک باال یاری می رساند )خدامی پور، 
سعیدی گراغانی، 1390(. تهدید بالقوه ای برای کیفیت حسابرسی وجود دارد که با درنظر گرفتن 
این نکته،  به  با توجه  ایجاد می کند )رز و همکاران، 2019(.  را  خطرات تقلب تفسیرات زیادی 
ایجاد بسیاری از تفسیرات متناوب و به طور مداوم، تفکر انتقادی را فعال نمی کند و حتی ممکن 
است تأثیر عکس داشته باشد )هیرت و همکاران، 2004؛ کادوس و همکاران، 2006(. عالوه بر 
این به علت این که اغلب ارتباطات در طول کرونا توسط ایمیل صورت می گیرد، حسابرسان سعی 
خواهند کرد بیش تر بر روی روش های تحلیلی تکیه کنند که به آن ها کمک می کند از وضعیت 
مالی شرکت ها درک کاملی داشته باشند و به این طریق تعداد آزمون های مفصل و با جزئیات را 
که بسیار هزینه بر است کاهش دهند. تکیه زیاد بر روش های تحلیلی و کاهش آزمون های محتوا 

ممکن است ریسک عدم کشف حسابرسی را مقداری افزایش دهد.
کیفیت شواهد حسابرسی برای اطمینان از صحت نتایج بسیار مهم است. اگر اطالعات گزارش 
شده خیلی قوی و مطمئن نباشند یا کیفیت پایین باشد، در این صورت ریسک حسابرسی برای 
اعالم نظر حسابرسی اشتباه، زیاد است )رز و همکاران، 2017(. کیفیت شواهد حسابرسی عمدتاً 
به شکل و منبع شواهد بستگی دارد. به دلیل پاندمی موجود حسابرسان بیش تر به شواهد منابع 
یا  تأمین کنندگان  مشتریان،  مانند  خارجی  طرف های  از  مستقیماً  که  شواهدی  مانند  خارجی 
بانک ها به دست آمده، اعتماد می کنند که نسبت به مواردی که از صاحب کاران دریافت می شود 
قابل اطمینان تر هستند. به عنوان مثال: تأییدیه ی حساب های دریافتنی دریافت شده از مشتریان 
صاحب کار نسبت به سوابق و مدارک تهیه شده توسط صاحب کاران معتبرتر است. با این حال 
با قابلیت اطمینان کنترل داخلی  میزان قابلیت اطمینان شواهد به دست آمده از صاحب کاران 
استفاده  کروناویروس  همه گیری  دیگر  سوی  از   .)2019 همکاران،  و  )رز  می شود  تعیین  آن ها 
از  پشتیبانی  برای  که  اصلی  فاکتورهای  مثال:  )به عنوان  است  داده  کاهش  را  اصلی  فرم های  از 
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ایمیل معتبرتر  ارسال شده توسط  فاکتورهای کپی  از  و  استفاده می شود  تراکنش  های پرداخت 
است(. بنابراین تکیه ی زیاد بر برنامه و روش هایی مثل کار از راه دور و روش های تحلیلی و کاهش 
شدید آزمون های محتوا می تواند بر عملکرد و اعتبار اطالعات حسابرسی تأثیر بگذارد و در نتیجه 
ممکن است کیفیت حسابرسی را نیز تعدیل نماید. بر این اساس فرضیه ی سوم ما به شرح زیر 

ارائه شده است:

تأثیر  تحت  را  رویه های حسابرسی  اطالعات  اعتبار  کروناویروس،  همه گیری  فرضیهیسوم:
قرار خواهد داد.

منبع اصلی مزیت رقابتی هر مؤسسه ی حسابرسی پرسنل آن می باشند. مهارت ها، ویژگی های 
شخصی و آموزش شرکای حسابرسی و کارکنان از عوامل مهم در تعیین کیفیت حسابرسی است 
و باعث کاهش فاصله بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی می شوند 
)آقایی و همکاران، 1390(. در این رابطه فرانسیس )2011( معتقد است که آموزش حسابرس، 
سنگ بنای حرفه ی حسابرسی است. تحقیقات قبلی نشان می دهد که سرمایه گذاری منابع انسانی 
ممکن است کیفیت حسابرسی را افزایش دهد )آلدایزر و همکاران، 1995؛ چن و همکاران، 2008؛ 
2009؛ آنتونیو، رودریگز، 2016(. با توجه به این موضوع به نظر می رسد سرمایه انسانی حسابرسی 
پتانسیل باالیی برای ایفای نقش حیاتی در فرآیند حسابرسی داشته و با درجه ی باال بر کیفیت 
این فرآیند تأثیرگذار است. احمدزاده و همکاران )1396( سرمایه ی انسانی را یک دارایی ارزشمند 
برای مؤسسات حسابرسی می دانند. دانش و معلومات از ویژگی های کلیدی قضاوت حرفه ای است. 
یا استانداردهای  نیاز های صاحب کاران  افراد حرفه نمی توانند  بدون وجود آموزش و دانش الزم 
حرفه ای را برآورده نمایند. دانش حرفه ای حسابرسان ارتباط بخصوصی با افراد داشته و می تواند 
یادگیری و عملکرد را در فرآیند حسابرسی بهبود بخشد )بیانچی و همکاران، 2019(. تخصص 
تجربه ی  و  کارگاه ها  آموزش،  مانند  تجربیات غیرمستقیم  از طریق  را می توان  دانش حرفه ای  و 
مستقیم مانند تعامل بیش تر با مشتریان در صنایع خاص به دست آورد )لنوکس، لو، 2018(. در 
این راستا چن و همکاران )2008( دریافتند که تجربه ی حرفه ای به دست آمده در طول آموزش 
شغلی می تواند به طور قابل توجهی باعث بهبود عملکرد حسابرسی شود و لذا کیفیت حسابرسی را 
نیز به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. بیگ پناه و همکاران )1400( نیز بیان می دارند که آموزش 
حین کار منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. گرچه مؤسسات حسابرسی تمایل دارند 
کارکنان  برای  را  توسعه ی حرفه ای  مشابه  فعالیت های  و  کارگاه ها  ماهانه،  آموزشی  که جلسات 
از  احتمال  و  قرنطینه  و  اجتماعی  فاصله گذاری  برنامه های  و  کروناویروس  ترتیب دهند، شیوع 
دست دادن پرسنل به دلیل این بیماری، همه ی شرکت های حسابرسی را مجبور کرده است که 
تمام آموزش های ماهانه، کارگاه ها و سایر برنامه های توسعه ی حرفه ای خود را برای حسابرسان 
در تمامی سطوح لغو کنند. این روند می تواند بر صالحیت حسابرس و درنتیجه کیفیت حسابرسی 

تأثیر منفی بگذارد. بنابراین چهارمین فرضیه ی پژوهش ما به صورت زیر توسعه داده می شود:
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فرضیهیچهارم: همه گیری کروناویروس بر آموزش منابع انسانی مؤسسات حسابرسی تأثیر 
می گذارد.

دستمزد تقریباً برای همه ی گروه های شغلی یکی از مهم ترین شرایط کاری به شمار می آید. 
در سال های اخیر مسئله ی دستمزد حسابرسان نیز به دلیل تغییرات عمده در صنعت حسابداری 
عمومی که منجر به پیچیدگی بیش تر و افزایش مسئولیت ها و حجم کاری حسابرسان شده، به 
یک موضوع مهم تبدیل گردیده است )پرسلین و همکاران، 2018(. گرچه ممکن است حقوق 
پرسنل حسابرسی به طور قابل مالحظه ای به کیفیت حسابرسی نسبت داده شود اما مطالعات کمی 
رابطه ی بین حقوق و دستمزد حسابرس را که عمدتاً ناشی از محدودیت در جمع آوری اطالعات 
بوده، مورد بررسی قرار داده است. از زمان شروع بحران کرونا، برخی اقدامات استثنایی برای کمک 
به کارکنان و شرکت  در طول دوره ی همه گیری وضع شده است اما برخی از شرکت ها شروع به 
صحبت در مورد کاهش حقوق یا ارائه ی مرخصی بدون حقوق به پرسنل کردند که این موضوع 
با نگرانی هایی درباره ی کیفیت حسابرسی همراه است. در این راستا هوپس و همکاران )2018( 
کارکنان  عملکرد  بیش تر  حقوق  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  دستمزد-کارایی،  نظریه ی  طبق 
حسابرسی را از طریق تشویق به تالش بیش تر افزایش می دهد که بر کیفیت کار حسابرسی آن ها 
تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین کاس شرایبمن )2008( و مولیاوان و همکاران )2009( در 
پژوهش های خود نشان دادند که میزان دستمزد با رضایت شغلی رابطه ی معنادار و مثبتی دارد 
که می توان تصور داشت که بر کارایی پرسنل تأثیر خواهد داشت. بنابراین انتظار می رود که بحران 
ویروس کرونا بر دستمزد کارکنان حسابرسی تأثیر بگذارد که متقاباًل می تواند بر کارآیی کارکنان 
حسابرسی و کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بگذارد. زیرا ممکن است انگیزه های کمی برای به عهده 
گرفتن مسئولیت های خود به بهترین نحو داشته باشند. بنابراین فرضیه ی پنجم به شرح زیر مورد 

بررسی قرار می گیرد:
فرضیهیپنجم: همه گیری کرونا ویروس بر دستمزد کارکنان مؤسسات حسابرسی تأثیر می گذارد.

3-روششناسی
ایران طی سال  از حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی  جامعه ی پژوهش ما متشکل 
گردآوری  ابزار  است.  شده  استفاده  تحلیلی  توصیفی  رویکرد  از  پژوهش  این  در  است.   1400
اطالعات پرسش نامه ی چند امتیازی به سبک لیکرت بوده است. پرسش نامه های ما به نمونه ای 
انتخاب شده از جامعه ی حسابداران رسمی از طریق ایمیل توزیع شد و تأکید ما بر این مطلب 
بود که پرسش نامه ها توسط مدیرعامل یا یکی از شرکای مؤسسات حسابرسی تکمیل گردد. بدین 
صورت ما از بین 236 مؤسسه ی حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی پرسش نامه ها را از 
طریق ایمیل برای 185 مؤسسه ی ارسال کردیم که در نهایت از میان پاسخ های دریافتی 146 
مورد )مطابق با حجم نمونه ی مورد قبول بر اساس فرمول کوکران( برای تحلیل و آزمون معتبر 
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دانشگاه  استادان  با  علمی  بحث های  قبلی  تحقیقات  اساس  بر  بود.  تکمیل شده  کامل  به طور  و 
در رشته های حسابداری و حسابرسی و مصاحبه انجام شده با همکاران مؤسسات حسابرسی از 
از تأثیر همه گیری کروناویروس بر  مقیاس پنج امتیازی لیکرت برای سنجش درک حسابرسان 
کیفیت حسابرسی استفاده شده است. محدوده ی مقیاس به صورت 1-کاماًل مخالف 2- مخالف 
3- خنثی 4- موافق 5- کاماًل موافق تدوین گشته است. برای سنجش سازگاری درونی پرسش نامه 
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ سطح پایایی قابل قبولی )0.7( را 

نشان می دهد.

4-یافتههایپژوهش
میزان  جنسیت،  لحاظ  از  پژوهش  در  شرکت کننده  حسابرسان  شناختی  جمعیت  اطالعات 

تحصیالت و سن حسابرسان شرکت کننده در پژوهش در جدول 1 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جدول)1(فراوانینمونهبرحسبجنسیت،میزانتحصیالتوسنحسابرسان
درصدفراوانیفراوانیجنسیت

13793.83مرد
96.17زن

درصدفراوانیفراوانیمیزانتحصیالت
3222لیسانس

9465فوق لیسانس
2013دکتری

درصدفراوانیفراوانیسنحسابرسان
50-407451
60-505336
70-601913

یافته های جدول فوق نشان می دهد که 137 نفر از کل نمونه ی مورد مطالعه )93/83 درصد( 
مرد و مابقی )6/17 درصد( زن، 32 نفر از شرکت کنندگان )22 درصد( دارای مدرک لیسانس 
و 94 نفر )65 درصد( دارای مدرک فوق لیسانس و 20 نفر )13 درصد( دارای مدرک دکتری 
می باشند. همچنین حدود 74 نفر از شرکت کنندگان )51 درصد( دارای سن بین 40 الی 50 ، 53 
نفر )36 درصد( دارای سن 50 الی 60 و 19 نفر )13 درصد( دارای سن 60 الی 70 سال می باشد.

یافته های پژوهش در جدول 2 نشان می دهد که بر اساس درصد پاسخ ها، اکثر حسابرسان بر 
این مهم کاماًل توافق دارند که شیوع کرونا ویروس بر حق الزحمه ی حسابرسی )65.43%(، قضاوت 
آموزش   ،)%55.55( حسابرسی  رویه های  اطالعات  اعتبار   ،)%62.96( فعالیت  تداوم  به  مربوط 
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منابع انسانی مؤسسات حسابرسی )64.19%( و دستمزد پرسنل مؤسسات حسابرسی )%51.85( 
تأثیرگذار است. درنتیجه هر پنج فرضیه این پژوهش پذیرفته می شود.

جدول)٢(برداشتهایپاسخدهندگانازتأثیرهمهگیریکروناویروسبرکیفیتحسابرسی

کاماًل گویه
)SIG(کاماًل موافقموافقخنثیمخالفمخالف

1- همه گیری کروناویروس احتماالً 
بر حق الزحمه ی حسابرسی تأثیر 

می گذارد.
00%6.17%28.40%65.43*0.000

2- همه گیری کروناویروس احتماالً 
بر قضاوت مربوط به تداوم فعالیت 

تأثیر می گذارد.
00%9.88%27.16%62.96*0.000

3- همه گیری کروناویروس احتماالً 
بر اعتبار اطالعات رویه های 

حسابرسی تأثیر می گذارد.
00%13.59%30.86%55.55*0.000

4- همه گیری کروناویروس احتماالً 
بر آموزش منابع انسانی مؤسسات 

حسابرسی تأثیر می گذارد.
00%3.71%32.10%64.19*0.000

5- همه گیری کروناویروس احتماالً 
بر دستمزد کارکنان مؤسسات 

حسابرسی تأثیر می گذارد.
00%25.92%22.22%51.85*0.000

*معناداری در سطح 5 درصد

5-نتیجهگیریوپیشنهاد
باورند که شیوع کروناویروس هنوز یک بحران مالی نیست و در  این  بر  درحالی که بسیاری 
بحران  این  ما معتقدیم که  برعکس  دارد،  تأثیر کوتاه مدت  مالی جهانی  بحران  اثرات  با  مقایسه 
سالمت می تواند به چیزی بدتر از بحران مالی جهانی طی سال های 2007-2009 تبدیل شود. 
این بیماری یک پدیده ی تجربه نشده در دنیای مدرن و اقتصاد به هم پیوسته ی جهانی است و اخبار 
جدیدی که هر روز درباره ی تغییرات این ویروس منتشر می شود منعطف بودن برای سازمان ها 
و بنگاه ها در این شرایط بیش از پیش اهمیت دارد. در این دوران مدیریت زمان برای مدیران، 
اهمیت دوچندان دارد. زیرا هر روز باید بخشی از توان عملیاتی و زمان خود را برای کسب آخرین 
تأثیر همه گیری کروناویروس  بگذارند )صراف و همکاران، 1399(.  نوین  اطالعات و چالش های 
سخت ترین چالش برای حسابرسان و مشتریان آن ها از بحران مالی جهانی 2007-2008 خواهد 
حق الزحمه های  کاهش  شاهد  همه گیری،  این  نتیجه ی  در  که  داریم  انتظار  تئوری  نظر  از  بود. 
حسابرسی، چالش هایی در ارزیابی های مربوط به قضاوت درباره ی تداوم فعالیت ها، سطح پایینی 
از قابلیت اطمینان و کفایت شواهد و رویه های حسابرسی، احتمال زیاد از دست دادن پرسنل به 
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دلیل بیماری یا قرنطینه و کاهش فعالیت های آموزشی مؤسسات، و نیز کاهش دستمزد پرسنل 
بگذارد.  تأثیر  حسابرسی  فرآیند  کیفیت  بر  می رود  انتظار  خود  نوبه ی  به  که  باشیم  حسابرسی 
یافته ها سطح توافق باالیی را برای تأثیر همه گیری کروناویروس بر جنبه های کیفیت حسابرسی 
حق الزحمه ی  بر  توجهی  قابل  تأثیر  پاندمی  این  حسابرسان  نظر  طبق  داد.  نشان  مطالعه  مورد 
منابع  آموزش  رویه های حسابرسی،  اطالعات  اعتبار  فعالیت،  تداوم  درباره ی  قضاوت  حسابرسی، 
انسانی و دستمزد کارکنان حسابرسی دارد. در نتیجه این همه گیری تأثیر قابل توجهی بر کیفیت 
حسابرسی دارد. یافته های این پژوهش مشابه نتیجه ی پژوهش های آلبیتار و همکاران )2020( 
و اکریمی )2021( می باشد. در محیط کنونی یادآوری اصول بنیادین مستندسازی قضاوت  ها و 

گفتگوها، جمع  آوری و ارزیابی شواهد حسابرسی و اعمال شک و تردید حرفه  ای مهم است.
جهت  حسابرسی  مؤسسات  به  اجتماعی  فاصله گذاری  و  کروناویروس  شیوع  نتیجه ی  در 
افزایش بهره وری و کیفیت خدمات حسابرسی توصیه می شود بر حسابرسی مبتنی بر ریسک و 
برنامه های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی، بالک چین، امنیت شبکه و توسعه ی عملکرد داده ها 
سرمایه گذاری کنند که در نهایت به آن ها کمک خواهد کرد تا کارایی و انعطاف پذیری ارتباط 
قضاوت های  ارزیابی مجدد  به  نیاز  افزایش دهند. همچنین  را  و مشتریان خود  بین حسابرسان 
گذشته ی مدیریت، همراه با رویکرد حسابرسی خود در این شرایط را در نظر داشته باشند. با توجه 
به اجرای جهانی استراتژی قرنطینه که تصور می شود ساعات کار و تالش حسابرسان را افزایش 
دهد به بازار   های سهام و سایر ارگان های دولتی توصیه می کنیم آرامش موقت در الزامات انطباق 
را به شرکت ها ارائه دهند. برای مثال بازار های مالی می توانند زمان افشای نتایج مالی را تمدید 
کنند. انتظار می رود این روش به شرکت هایی کمک کند که استراتژی کار از راه دور و در خانه را 
برای گزارش ارقام سود و زیان بهتر برای خود انتخاب کرده اند و ظاهراً با کیفیت سود و کیفیت 
حسابرسی ارتباط مثبتی دارد. همچنین مقامات مالیاتی باید مهلت ارائه ی اظهارنامه  و پرداخت 
مالیات را تمدید کنند و اقدامات ویژه ای برای مؤدیان مالیاتی که بیش تر از همه گیری کروناویروس 

آسیب دیده اند اعمال کنند تا به آن ها در کاهش تأثیرات این بحران کمک شود. 
پیشنهاد می شود پژوهشگران در مطالعات آتی چگونگی تأثیر بیماری های همه گیر بر کیفیت 
حسابرسی و همچنین درک و برداشت های گروه های دیگر مانند سرمایه گذاران و مدیران نسبت 
به تأثیر همه گیری بر متغیرهای مالی و غیر مالی را مورد نظر قرار دهند. عالوه بر این چالش های 
جدید و مهمی را که بیماری های همه گیر برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند 

ایجاد کند، بررسی کنند.
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