
 

 

 

 

 

 

 

64 

 

گذاریسیاست و پژوهی آینده مطالعات  

0611 زمستان، 6، شماره 7دوره   

64 -59صفحات   

Online ISSN: 6742-7776 

Print ISSN: 6352-6474 

www.irijournals.com 

های تحقیقات کیفی حسابداری در زمان  ها و فرصت بررسی تغییرات، چالش

 91-کووید
 

مرتضی تشکری ،*شهرام چهارمحالی ،محبوبه کمالی دولت آبادی  

 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 

 چکیده

های سنتی و منابع دادۀ به کار رفته توسط  محققطان کیفطی     تأثیر شدیدی بر روی دسترسی به داده 09 -کووید های محدودیت

های مربطو  بطه انمطاح تحقیقطات کیفطی در       ها و فرصت و چالش 09 -گیری کووید داشته است. این مقاله تغییرات ناشی از همه

بر تحقیقطات کیفطی   گیر  همه 09 -های ایمادشده با روش تأثیر  کووید دهد. این مطالعه فرصت حسابداری را مورد بحث قرار می

های تحقیق کیفی حسابداری مورد استفاده در مراحل مختلط    ها و تکنیک ها، شیوه ترین روش حسابداری، با بحث در مورد رایج

های تحقیق سنتی را در تحقیقات  ها و تکنیک ها، شیوه بخشی از روش 09 -گیری کووید دهد. همه تحقیق را مورد بحث قرار می

های جدیطد بطرای تطقیطق رویکطرد      دهد. به ویژه، محققان دانشگاهی که تمایلی به استفاده از فناوریمیحسابداری کیفی شکل 

اسطتفاده   09 -ها برای انماح تحقیقات در محطی  کوویطد   های جدیدی مواجه هستند و از فرصت تحقیقاتی خود ندارند، با چالش

گطذارد. ایطن    یق در بلندمدت بر تحقیقات حسطابداری تطأثیر مطی   های تحق ها و تکنیک ها، شیوه کنند. برخی تغییرات در روشمی

 -ها برای انماح تحقیقات کیفی حسابداری در موقعیت کوویدها و فرصت مقاله یکی از اولین مقاالتی است که بر تغییرات، چالش

ویطژه   ن حسابداری کیفی، بطه تواند منقع ارزشمندی برای انواع مختل  محققا تمرکز کرده است. به این ترتیب، این مقاله می 09

 ها، همانطور که در جدول خالصه شده است، باشد. ها و همچنین فرصت های مقابله با تغییرات و چالش بحث راه

 

 های تحقیقاتی.، تحقیقات کیفی حسابداری، فرصت09 -کوویدهای کلیدی:  واژه



 سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات

 64-59، صفحات 0611 زمستان، 6، شماره 7دوره 

67 

 

 مقدمه -9

ابقه است که بر سالمت، اقتصاد و رفاه تطأثیر زیطادی گذاشطته    س یک بحران بهداشت جهانی با ابعاد بی COVID-19 گیری همه

گیر همۀ ابعاد زنطدگی را تحطت تطأثیر قطرار داده      این بیماری همه ( OECD ،0101است )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

 0سازد )رینالدی می ها را در سراسر جهان درگیر است و منمر به عدح اطمینان در مورد آینده شده است و مردح، مشاغل و دولت

کاربران اینترنطت در  »(. همچنین، این بیماری تأثیر زیادی بر تحقیقات کاربران اینترنت داشته است. در واقع، 0101و همکاران، 

کاربر جدید به طور متوسط  در   075111درصد در حال رشد هستند، که این تقریقاً، معادل  7حال حاضر با نرخ ساالنۀ بیش از 

هطایی بطرای تطقیطق خطود بیابنطد و       انطد راه  ها و مؤسسات ممقور شده افراد، سازمان «(01، ص 0100، 0یتا ریپورتالروز است )د

 (.0101و همکاران،  1اند )باپوجی های جدیدی را پیدا کرده برخی، فرصت

ن کطاهش بودجطۀ   و همچنطی  09 -های سطفر کوویطد   ها و محدودیت شده توس  قرنطینه های تحمیل محققان از تغییرات و چالش

بطر ایطن، رکطود    عطالوه  (.0101، 4؛ اسطپراکمن 0101، 5؛ کنطدری 0101و همکاران،  6)کارنگی  اند تحقیقاتی موجود در امان نقوده

و همکطاران،   7اسطت )آلطون  اخیر، تأثیر قابل توجهی بر روی برابطری جنسطیتی داشطته    09 -اقتصادی ناشی از شیوع فعلی کووید

گطذارد و  دهند که چگونه قرنطینه بر تقسیم کار در خانه تأثیر نطامطلوب مطی  ( نشان می0101مکاران )و ه 0(. آمانو پاتینو0101

گطذارد. در  ای که پدرومادر هستند، به ویطژه زنطان، مطی   کار و محققان باتمربههای تحقیقاتی محققان تازهتأثیر مخربی بر فعالیت

دهد از زمان شروع اقطدامات قرنطینطه، زنطان نسطقت بطه       فتند که نشان می( شواهدی را یا0101و همکاران ) 9پراسل واقع، آدامز

هطای  به دلیل بازده»اند. اثرات بحران بر مادران شاغل مردان زمان بیشتری را صرف مراققت از کودکان و تحصیل در خانه نموده

 (.0، ص 0101احتماالً پایدار خواهد بود )آلون و همکاران، « باالی مربو  به تمربه در بازار کار

کننطد، کطه اکنطون در معطر      ها تکیطه مطی   های رو در رو )حضوری( به عنوان منقع سنتی دادهمحققان کیفی اغلب به مصاحقه

هایی نیز برای محققان حسابداری وجود دارد، مانند توانایی ارسال مقاالت بطه   های شدید قرار دارد. با این حال، فرصتمحدودیت

)با موضوعاتی مثل حسابداری و امور مالی، انممن حسابداری، حسابداری، مملۀ حسابرسطی و   09 -کووید های مرتق  بانامهویژه

های آنالین با حداقل حسابداری، دیدگاه انتقادی در مورد حسابداری، و بررسی حسابداری اقیانوس آراح(، یا شرکت در کنفرانس

توانطد توانطایی شطرکت در     زمان کمتر  برای سفر کنفرانس میعالوه بر این، صرف  (AFAANZ0101 هزینه )مثل کنفرانس  

دهنطد، و بنطابراین    های قدیمی اهمیت نمطی  های آنالین بیشتر را افزایش دهد. همچنین، تماح دانشگاهیان به کنفرانس کنفرانس

 09-گرفتطه از کوویطد   الهاحهای  های دیگر باشد. در نتیمه، این  فعالیت تواند فرصتی برای مشارکت به روش افزایش وقت آزاد می

دهطد. بطر ایطن اسطاس، در حطالی کطه       گیری را نشان مطی شده با همههای ایماد محرک جدیدی برای تحقیق بوده است و فرصت

های جدیدی را نیز برای تحقیق در مورد تأثیرات گیر تغییراتی را در زندگی کاری محققان ایماد کرده است، فرصتبیماری همه

 و تحقیقات باز کرده است.آن بر حسابداری 

تحقیقات کیفی حسابداری برای بررسی ارتقاطات متقابل و رواب  پیچیده مناسب است و به بررسطی طیط  وسطیعی از سطؤاالت     

گیری و نحوۀ تأثیرگطذاری آن بطر حسطابداری کمطک      های مدیران و محققان در مورد همه تحقیقاتی، به ویژه در ارتقا  با دیدگاه
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ترتیب، تحقیقات کیفی قادر به بررسی مسائل خاص ققل از در دسطترس بطودن   (.  به این0109و همکاران،  0رزکند )دی ویلی می

هطا و  ها و گسترش مرزهای شطیوه  های داده، ارائه درک جدید و پیشرفت تئوری، توسعه توصیه های عددی گسترده در پایگاه داده

و همچنطین   09 -هطای ناشطی از کوویطد    رح نمطودن تغییطرات و چطالش   تحقیقات حسابداری است.  بنابراین، هدف این مقاله مط

های پژوهشی به کار  ها و تکنیک ها، شیوه ترین روش های جدید برای انماح تحقیقات حسابداری کیفی با تمرکز بر متداول فرصت

 رفته است. 

کطه   09-ی تحقیطق کیفطی در دوران کوویطد   هطا  ها و تکنیک ها، شیوه ها برای روش ها و فرصت این مقاله با بیان تغییرات، چالش 

کنطد. محققطان دانشطگاهی کطه رویکطرد       سازی ادبیات تحقیقات حسابداری کمک مطی تواند برای محققان مفید باشد، به غنی می

های جدید برای انماح تحقیقاتی کطه ممکطن    های جدیدی مواجه هستند و  از فرصت کنند، با چالش پژوهشی خود را تعیین نمی

 گیرند.  قرار گیرند، بهره می 09-تأثیر شرای  مرتق  با کوویداست تحت 

 

 مروری بر پیشینه پژوهش -2

ی، حسابرسط  تیط فیکرونطا بطر ک   یپاندم ری: تاثیاجتماع یگذار در زمان فاصله یحسابرس( در پژوهشی با عنوان 0611علیخانی )

رو سطاخته اسطت.    روبطه  یبزرگط  یالشها و بحطران هطا  سراسر جهان را با چ( 09ید کرونا )کوو روسیو وعیشبیان داشته است که 

با توجطه بطه    کنیاست. ول یشتریبه گذر زمان ب ازیبحران در جهان ن نیا یو اقتصاد یمال راتیتاث قیدق یابیاگرچه به منظور ارز

 دایط پ شیافزا یمال یگزارشگر تیفیگذاران در خصوص ک هیسرما نانیدر شرکتها، عدح اطم یمال یشدن دوره گزارشگر کینزد

 ویرو، هدف پژوهش  نیدر امان نقوده است. از ا یبحران بهداشت نیاز ا زین یحسابرس تیفیگفت ک توانیم نیکرده است. بنابرا

در زمطان فاصطله    یحسابرسط  تیط فیک گطر، ید یانیط . به ببوده است یحسابرس تیفیکرونا بر ک یپاندم یاحتمال راتیبر تاث یمرور

شامل حطق الزحمطه    ،یحسابرس ندیمختل  فرآ یکرونا بر جنقه ها ریمطالعه تاث این . درردیپذ یم ریچگونه تاث یاجتماع یگذار

حقوق حسابرسطان و شطواهد    ،یموسسات حسابرس یمنابع انسان ،یشرکت مشتر تیحسابرسان از تداوح فعال یابیارز ،یحسابرس

که بحران کرونا  دهدی وضوع پژوهش نشان مدر خصوص م یو تمرب ینظر اتی. مرور ادبه استرفتقرار گ یموردبررس یحسابرس

شطرکت   تیط اظهارنظر حسابرسان در خصوص تداوح فعال ،یشامل حق الزحمه حسابرس یحسابرس تیفیابعاد موثر بر ک یبر تمام

 ریحال مشخص کردن جهت تاث نی. با اتگذار اس ریتاث ،یو حقوق کارکنان حسابرس یمنابع انسان ،یحسابرس یآزمونها ،یمشتر

 است. یتمرب یگذر زمان و انماح پژوهشها ازمندین یاز ابعاد حسابرس کین کرونا بر هربحرا

، بیطان  مردح در زمطان کرونطا   یو بهداشت روان شتیاقتصاد بر مع ریتاث( در تحقیق خود با عنوان 0611هوشمند و سلیمان زاده )

کطرد:    یط تعر گونطه  نیط ا تطوان  یرا مط  یبهداشت روان ز،یتقر یو درمان یو خدمات بهداشت یبر طقق دانشگاه علوح پزشکمی دارد 

 زیط ن یبعد مثقت بهداشت روان که سازمان بهداشطت جهطان  « است یروان یمارینقود ب ایفراتر از فقدان  یبهداشت روان موضوع»

ود است نه فقط  نقط   یو اجتماع یروان ،یحالت رفاه جسم کی یسالمت:»تلحاظ شده اس یسالمت  یدارد در تعر دیآن تاک یرو

و قطادر اسطت بطا     شناسطد  یرا بطازم  شیهطا  ییاز رفاه است که در آن فطرد توانطا   یحالت یبهداشت روان نیبنابرا «یناتوان ای یماریب

حفط  سطالمت    تیط از اهم مطردح و سازنده باشد. اغلب  دیمف یداشته و ازنظر شغل یسازگار یو معمول زندگ یعاد یها استرس

 یهطا  شیمناسب و آزما هیهمچون ورزش منظم، تغذ ییها خود، از روش یاز سالمت اننیکسب اطم یخود آگاهند و برا یجسمان

در  نیبط  نیخود واق  هستند. حال آنچه که در ا یحف  سالمت روان تیاز مردح به اهم یاما تعداد کم کنند یاستفاده م یپزشک
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از بعطد   قیط تحق نیط اسطت کطه در ا   یت روانط مربو  به حف  بهداشط  یها نهیهز اند،ینما یم تر شیخود را ب یانبهداشت رو یمقنا

 کننطد  یرا تمربطه مط   یهمطه فشطار روانط    ی. در زنطدگ میکنط  یمط  یمطردح در زمطان کرونطا را بررسط     یآن بر زندگ ریو تاث یاقتصاد

 یاست که زنطدگ  یو آن، فشار اقتصاد شود یاضافه م یانبر فشار رو یگرید ستمیس کیخاص  یاجتماع  یدر شرا الخصوص یعل

 یاجتمطاع  یها یو انواع ناهنمار یاز جمله افسردگ یروح یها و بحران کند یه متوس  و قشر محروح جامعه تنگ تر مرا بر طقق

 خود را دارد. خاص یو روح یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها نهیکه کرونا هم هز داستی. القته ناگفته پآورد یرا به ارمغان م

بیطان داشطته اسطت     (09 -دیط کرونطا )کو  روسیط در عصطر و  یمطال  یگزارشگرنوان ( در مقاله خود با ع0199علیپور فالح پسند )

از  یشطده اسطت. برخط    رفتهیمشهود و پذ یترازنامه امر خیدر تار وستهیبه وقوع پ یدادهایحاصل از رو راتیو افشاء تاث ییشناسا

دهنطد.   یشرکت رو انیآنها بر سود و زحاصل از  یاثرات مثقت و منف قیدق نییو بدون تع یتوانند به صورت ناگهان یم دادهایرو

 ریخرد و کالن در جهان را تحت تطاث  یاز کسب و کارها یمیعظ یکه هم اکنون گستره  09-دیکو یماریب یریمواجه با همه گ

و طققطه   ییشناسطا  وهیآورد کطه شط   یمط  دیپد یگزارشگران و استفاده کنندگان اطالعات مال یپرسش را برا نیقرار داده است، ا

وی اساس هدف پطژوهش   نیخواهد بود. بر ا هشرکت ها چگون یمال یدر صورت ها ریرخداد فراگ نیحاصل از بروز ا جیتان یبند

و افشطاء اطالعطات    ییکرونا بوده که منمر به شناسطا  یماریهمچون ب رمترققهیغ یدادهایبرخورد با رو ی وهیش یمطالعه و بررس

بطا   سطتا را نیگردد. در ا یمذکور م  یدوره متاثر از شرا یمال یته در صورتهااطالعات گذش لیتعد ایمربوطه به صورت جداگانه 

قطرار گرفتطه اسطت.     یابیط موجود مورد ارز یکشورها، راهکارها ریمربوطه در سا یگزارشگر وهیمطالعه مقاالت مرجع مرتق  با ش

 یمطال  یدر سطط  صطورتها   رانیط ا یملط  و یالمللط  نیمربوطه ب یموجود با استانداردها یراهکارها یبعضا تطابق اجمال نیهمچن

در توجطه بطه نکطات     یخاص کنطون   یگوناگون به شرا عیصنا نیحاصل شده نشان از لزوح توجه فعال جیاست. نتا رفتهیصورت پذ

امطور   رنطده یگ میتصطم  یقطانون گطذاران و نهادهطا    نیو افشاء مناسب اطالعات مربوطه دارد. همچنط  یمال یدر گزارشگر یدیکل

 یساز وکارها دینظارت گر، با یارگان ها ریو سا یمربوطه، حسابرس نیو قوان اتیامور مرتق  با مال ،یمال یارشگرگز ،یحسابدار

 .ندیمتعدد فراهم نما عیصنا یامور مربوطه را برا لیمشاوره و تسه ،یالزح جهت اطالع رسان

( بر عملکرد کسب و کار )مورد 09-دیا )کووکرون یماریب ریتاث یبررس(، در پژوهش خود با عنوان 0199صائب نیا و کریمی )

حاد  یسندرح تنفس عیامروزه با توجه به گسترش سر، بیان داشتند (لیکوچک و متوس  استان اردب یمطالعه: کسب و کارها

در عملکرد  یادیز اریامر مشکالت بس نیدر سراسر جهان شده است. که ا یماریب یریکرونا( منمر به همه گ یماری)ب دیشد

کوچک  یکوچک و متوس  است. کسب و کارها یکسب و کارها، کسب و کارها نیکرده است؛ از جمله ا مادیو کار ها اکسب 

اشتغال  ،یجمله ارزش افزوده، نوآور دارد؛ از یاریبس یایو نسقت به آن مزا ردیگ یبزرگ قرار م عیو متوس  در برابر صنا

( بر عملکرد 09-دیکرونا )کوو یماریب ریاست تا تأث نیقصد بر ا آن ها هشاساس در پژو نی. بر اشتریب یریو انعطاف پذ ینیآفر

و  رانیمد یشامل تمام ی. جامعه آمارردیقرار گ یمورد بررس لیاردب تانکوچک و متوس  اس یکسب و کار در شرکتها

نفر به  160ان برابر با است. حمم نمونه با استفاده از فرمول کوکر لیکوچک و متوس  در استان اردب عیکارمندان ارشد صنا

مربو  به  یرهایمتغ یریانتخاب شدند. به منظور اندازه گ یقضاوت یتصادف ریغ یریدست آمد که بر اساس روش نمونه گ

( از پرسشنامه محقق 09-دیکرونا )کوو یماریب ی( و برا0101آکروش و سامرالمحمود، )-عملکرد از پرسشنامه استاندارد مأمون

کرونقاخ  یآلفا بیپرسشنامه با ضر ییایو همگرا و پا یصیسازه، تشخ ییپرسشنامه بر اساس روا یی. روادیساخته استفاده گرد

نشان داد  جیانماح گرفت. نتا LISREL 0.0و نرح افزار  ید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادالت ساختاریگرد یبررس

 یماریرابطه معنادار ب نیشد و همچن دییتا 71/1 ریتاث بیضربا  یکرونا بر عملکرد مشتر یماریکه رابطه مثقت و معنادار ب
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 بیکرونا با ضر یماریبر ب یگرفت و رابطه مثقت و معنادار عملکرد مال ارقر دییمورد تا 49/1 بیکرونا بر عملکرد بازار با ضر

 .دیکار ارائه گردعملکرد کسب و  یارتقا یبرا ییشنهادهایپ قیتحق جیبر اساس نتا تایشد و نها دییتا 70/1 ریتاث

 یکرونا بر گزارشگر روسیو وعیش ریدرباره تاث یحسابداران رسم دگاهید(، در پژوهشی با عنوان 0199ناظمی و مصلی نژاد )

از  دیجد ینوع وعیجهان، ش یدر اکثر کشورها(، بیان داشتند IFRS) یمال یگزارشگر یالملل نیب یبر استانداردها یمقتن یمال

 کیداشته است. در حال حاضر، در حدود  یادیز یمنف یامدهایپ یزندگ یدر تماح جنقه ها قایتقر (09-دیکرونا )کوو روسیو

 عیصنا یدر همه جا موثر است، برخ یاجتماع یشده اند، فاصله گذار نهیخود قرنط یدر خانه ها نیزم تیچهارح از جمع

 یکه دولتها برا ییها هیکنند. رو یاز خانه کار م ایو  شده اند لیتعط ایخود را متوق  کرده اند و مشاغل مختل   یتهایفعال

که به نوبه خود  قرار داده است، ریرا تحت تاث یانماح داده اند، اقتصاد جهان روسیو نیا وعیخود در مهار ش ییبهقود توانا

کرونا، بر  روسیو وعیش ریتاث یبررسآن ها به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش  ازمانهاس یمال یبر گزارشگر یاریبس یامدهایپ

  یو پرسشنامه با ط یلیتحل -یفیتوص کردیرو کی. پژوهشگران از بود یحسابداران رسم دگاهیسازمانها، از د یمال یگزارشگر

از جامعه حسابداران  ینفر نمونه تصادف 511 نیب پرسشنامهبه عنوان ابزار پژوهش استفاده کرده اند.  کرت،یل یا نهیپنج گز

 یکه از نظر حسابداران رسم دادپژوهش نشان  یها افتهیشد.  یپرسشنامه جمع آور 117 تیشد، که در نها عیزتو رانیا یرسم

مطرح  ییشنهادهایپ تی. در نهاتکسب و کارها داشته اس یمال یگزارشگر یرو یتیبا اهم ریکرونا، تاث روسیو وعیش ران،یدر ا

 ریفراگ یهایدمیاپ یرا در مورد اثرها یافق مشخص تواندیشده است، م انماح رانیبار در ا نیاول یپژوهش که برا نی. اگردید

 را وسعت دهد. نهیزم نیحسابدارها در ا دگاهیو د دینما میترس یمال یچون کرونا بر گزارشگر

 

 تحقیق شناسی   روش -3

هطا بطا تحقیقطات ققلطی     تحقیقات کیفی قادر به کش  رواب  علی پیچیده و موضوعات ذهنی، بررسی تعامالت مختل  بین متغیر

محدود، درک نحوۀ استفادۀ کنشگران اجتماعی از حسابداری و واکنش  آنها نسقت به این پدیده، و بررسی تغییرات اجتمطاعی و  

هطای جدیطد در مطورد چگطونگی     ای را در توسعۀ درک بهتطر و پیشطقرد نظریطه   تکامل رفتارهای سازمانی است. آن، نقش کلیدی

(. مطالعطات روش کیفطی معمطوالً در    0109کنطد )دی ویلیطرز و همکطاران،    حسابداری بر رفتار ایفطا مطی   توسعه، عملکرد و تأثیر

های تفسیری با هدف استفاده توس  محققان حسطابداری  شوند. برخی از روش های تحقیق انتقادی یا تفسیری تعقیه می پارادایم

هطای   برانگیزتطر از روش  های کیفطی ممکطن اسطت چطالش     از روش ، استفاده09 -برگرفته از علوح انسانی هستند. در دوران کووید

کننطد همچنطان در دسطترس     ها تکیه مطی  های خود به آن ای که محققان کمی برای داده های داده تحقیق کمی باشد، زیرا پایگاه

ری را بطه دلیطل   های حضطو هستند، در حالی که محققان کیفی ممکن است نتوانند از استنادهای موردی بازدید کنند و مصاحقه

های بودجه جدید انماح دهنطد. بطر ایطن اسطاس، پژوهشطگران کیفطی بطا توجطه بطه           های سفر و محدودیتقرنطینگی، محدودیت

نتیمه، محققان کیفی نیاز به اند. در طور نامناسقی تحت تأثیر قرار گرفته های پژوهشی، به ها و تکنیک ها، شیوه ترین روش متداول

 (.0101جدید دورکاری با تطقیق روش تحقیقاتی خود دارند )اسپراکمن و کارنگی،  های پاسخگویی به چالش

 

 یافته ها -4

 -و حطین کوویطد   09 -های ققل از کووید های تحقیقاتی را بین زمان ها و تکنیک ها، شیوه ترین روش استفاده از متداول 0جدول  

( توسطعه ایطدۀ تحقیطق و    0یطک از مراحطل تحقیطق، یعنطی )     های اصطلی در هطر   ها و فرصت کند. تغییرات، چالش مقایسه می 09
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-( انتشار مطرح مطی 5ها و )( تمزیه و تحلیل داده6ها؛ )آوری داده( جمع1( توسعه پیشینه نظری. )0شناسایی هدف تحقیق ؛ )

العطات  های کلیدی در تحقیقطات حسطابداری کیفطی اسطت کطه عمطدتًا بطرای مط       جامع نیست؛ بلکه بیانگر روش 0شوند. جدول 

شطوند. بطا توجطه بطه     اکتشافی با هدف جمع آوری اطالعات دقیق و پرس و جو برای به چالش کشیدن وضعیت موجود اتخاذ می

 .گیرندها اهمیت موقعیت تحقیق را نیز در نظر میاهمیت چارچوب در اکثر مطالعات کیفی، این روش

جلسات و گفتگوهطای بطین نویسطندگان همکطار، همکطاران،       مرحلۀ شناسایی هدف تحقیق و توسعۀ ایده تحقیقاتی شامل اولین

، محققان بیشتر در جلسطات حضطوری   09 -کننده در پروژۀ تحقیقاتی است. در دوران پیش از کوویدسرپرستان و مربیان شرکت

رخطی مطوارد،   کردنطد. در ب های تحقیق بحث مطی ها و روشها، مؤسسات تحقیقاتی و غیره( دربارۀ ایدهدر محل کار خود )دانشگاه

0این جلسات از اسکایپ
هطا بطرای    فطرح  کردند. در حالی که محققان از این پلطت  و غیره استفاده می 6، گوگل میت1، وبکس0، زوح 

کردنطد تطا    های شهری واقع در مناطقی با امالک گران قیمت اغلب کارمندان را ممقطور مطی   کردند و دانشگاه جلسات استفاده می

انطد. محققطان حسطابداری، و    های مقتنی بر ویدئو اکنطون فراگیطر شطده   در خانه کار کنند، این فناوری09 -ها ققل از کووید مدت

هطای   ، استفاده از فنطاوری و اسطتققال از چطالش   «کار در خانه»ویژه محققانی که تمایلی به فناوری ندارند، با ایماد یک محی   به

توان به عنوان شروع های ناتوانی در مالقات حضوری را نیز می ارند. چالشاند یا نیاز به سازگاری د جلسات ویدیویی، سازگار شده

های جغرافیایی دور درنظر گرفت. این به ویژه برای محققان جوان مفیطد اسطت. از   های جدید همکاری با افراد در موقعیت فرصت

توانیم همکاری  تر شده است و اکنون میآنمایی که همۀ ما با طرز استفاده از جلسات ویدیویی بیشتر آشنا هستیم، جهان کوچک

های راحت و آشنا که دارای فشار و استرس کمتطر ناشطی از   توان در محی تری داشته باشیم. همچنین، تحقیقات را می گسترده

مرحلۀ پیشینۀ نظری شامل بررسی مطالعات ققلطی در زمینطۀ حسطابداری )ادبیطات حسطابداری( و توسطعۀ        سفر است، انماح داد.

کنطد و بطرای قطرار دادن     های تحقیقاتی کلیدی ققلطی را خالصطه مطی    وب تئوریکی/ نظری است. مرور مطالعات ققلی، یافتهچارچ

(. توسعۀ تئوریکی/ نظری، اسطاس تئطوریکی   0109پژوهش در یک جریان خاص از ادبیات ضروری است )دی ویلیرز و همکاران، 

  هطای اطالعطاتی ماننطد    (، محققان اغلب از پایگطاه 0119، 5هد )هاپووددمطالعۀ تحقیق حسابداری را در سط  مفهومی شکل می

0بزنس سورس پرمایر و7، اسکوپوس4گوگل اسکوالر
کننطد. ایطن مرحلطه     برای جستموی مقاالت منتشر شدۀ مرتق  استفاده مطی  

منابع به صورت آنالیطن در   های کاری و تحقیقاتی و هم در خانه انماح شده است، اما با توجه به اینکه اینهمیشه هم در محی 

دهد. چالش اصطلی محققطان   مشکالت کمی را نشان می 09 -توان در خانه به آنها دسترسی داشت، کوویددسترس هستند و می

هطای   شود. به ویطژه، محققطان در خطانواده   حسابداری در این مرحله به شرای  شخصی و نگرش نسقت به کار در خانه مربو  می

هطای   پرتی را یک چالش بدانند. از سوی دیگر، این واقعیطت کطه محطدودیت    ی ممکن است اجتناب از حواسشلوغ و/ یا چند نسل

های خارج از منزل است، ممکن است زمان بیشتری را  اغلب شامل ماندن در خانه و عدح توانایی مشارکت در فعالیت 09-کووید

ن، محققان ممکن است از صرف زمان سفر کمتطر بطرای رفطتن بطه     برای تمرکز بر این مرحله از تحقیقات فراهم کند. عالوه بر ای

 مند شوند.محل کار و فشار و استرس کمتر ناشی از محی  کار بهره

                                                           
1 Skype 
2 Zoom 
3 WebEx 
4 Google Meet 
5 Hopwood 
6 Google Scholar 
7 Scopus 
8 Business Source Premier 
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(. این مرحلطه،  0106، 0ها با هدف افزایش اعتقار و پایایی تحقیق متکی است )یین ها به منابع متعدد داده آوری داده مرحلۀ جمع 

هطا  آوری داده(. در روش سطنتی، جمطع  0109های انسانی اسطت )دی ویلیطرز و همکطاران،    سوژه اغلب شامل درگیری مستقیم با

کنطد،   مستلزح مالقات حضوری با افراد برای بحث، تعامل و مصاحقه بود. اگرچه قرنطینگی امکان مالقات حضوری را محدود مطی 

یدیویی برای جلسات آشناتر هسطتند و بنطابراین از آن   شوندگان اکنون با استفاده از فناوری و هم محققان و هم مدیران/ مصاحقه

هطا و  تطرین روش گرایانطه و اسطناد ثانویطه رایطج    کنند. مصاحقه، پرسشنامه/نظرسنمی، قوح نگاری، تحقیقات مداخلطه استققال می

-(. مصاحقه0109ها برای تحقیقات حسابداری کیفی هستند )دی ویلیرز و همکاران، آوری دادههای کاربردی برای جمعتکنیک

تطوان از فنطاوری ویطدئویی اسطتفاده کطرد.      ها چه بدون ساختار باشند، و چه نیمه ساختاریافته یا ساختاریافته، در هر صورت می

هطای معینطی از افطراد    توان به طور جداگانه بر روی یک نمونه انماح داد یا بر اساس هدف تحقیق بر روی گطروه ها را میمصاحقه

موردی، مطالعات چندموردی و تحقیقات میدانی کاربرد دارند و اغلب با مالقطات  ها معموالً در مطالعات تک متمرکز شد. مصاحقه

و  0توانند از طریق تلفطن )فطاروق   ، محققان می09 -روند. در دورۀ کوویدکنندگان در تحقیق در محل موردی به کار می با شرکت

هطا و   کنندگان مصاحقه کنند. القته، پرسشطنامه  ها با شرکت ت و سایر فناوریمی(. واتساپ، اسکایپ، زوح، گوگل0107دی ویلیرز، 

روند، که ممکطن اسطت شطامل سطؤاالت بطاز      دهندگان به کار می تری از پاسخ های بزرگ هایی که برای فراخواندن گروه نظرسنمی

ه تمطاس حضطوری نیطازی ندارنطد و از طریطق      مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آنها ب09 -توانند در دوران کووید باشد، هنوز هم می

تطر   هطای جدیطد راحطت    تر که در استفاده از فنطاوری حال، محققان جوانآوری نمود.  با اینتوان آنها را جمعهای آنالین میروش

 09-دمیطل هسطتند، آمطوزش دهنطد. بنطابراین، دوران کوویط       ها بیتر که نسقت به این فناوری توانند به محققان مسنهستند، می

هطای داخلطی   هطا داده نگطاری کار و محققان با تمربه را ایماد کنطد. قطوح  ممکن است سطوح باالتری از همکاری بین محققان تازه

شود، زیرا دهند. این روش به عنوان مشاهدۀ مشارکتی نیز شناخته میهای تحقیقاتی خاص ارائه میها و سازمانجالقی از محی 

های حسابداری و کش  تعطامالت، تمربیطات و   ها و رویهها، شیوهرای مشاهدۀ مستقیم مکانیسممحقق فرصت منحصر به فردی ب

مقتنطی بطر تحقیقطات مطوردی     »تحقیقات مداخله گرایانه  (.9010ها دارد )دی ویلیرز و همکاران، رفتارهای کارکنان در سازمان

ها از طریق مداخالت، و تمزیه و تحلیل نتایج از حلراهاست که به موجب آن محققان با بکارگیری تئوری برای طراحی و اجرای 

« سطازند ها برای حل مسائل دنیطای واقعطی مطی   هر دو دیدگاه  تئوریکی و عملی خود را درگیر کار مستقیم با مدیران در سازمان

عمطدتاً در محطل انمطاح     گرایانه و قطوح نگطاری  ، تحقیقات مداخله09 -(. در دوران پیش از کووید047، ص 0107، 6و بارد 1دومی

-توان بر آن ها ایماد کرده است که به راحتی نمی مسائل عملی قابل توجهی را برای این روش09 -های کووید شد. محدودیتمی

ده اسطت کطه   ها  در شطرایطی ایمطاد کطر   نگاریفرصتی برای مطالعات مداخله گرایانه و قوح 09 -ها غلقه کرد. با این حال، کووید

هطای جدیطد   اند. امکان بررسی این موقعیتپاسخ داده 09-گیری کوویدهای کاری خود در خانه به همهها با ادامه فعالیتسازمان

کنندگان خود به یک محی  کار فیزیکی خاص محطدود  ها و تحقیقات مداخله گرایانه وجود دارد، زیرا شرکتنگاریاز طریق قوح

در ایطن  »ن سؤاالت پژوهشی مربو  به این سؤال کلطی را بطا فنطاوری ویطدئو مطورد بررسطی قطرار داد کطه         توانیستند. اکنون می

-هطا قطرار مطی   های دورکاری مختل  کاربرد حسابداری چقدر متفاوت است و چگونه حسابداری تحت تأثیر این موقعیتموقعیت

های جدید دارند، ممکن اسطت   بیشتری نسقت به فناوریدر طول این مرحلۀ تحقیقاتی، محققانی که اطمینان و اشتیاق « گیرد؟

 میل برای اتخاذ رویکردهای تحقیقاتی جدید داشته باشند. ای در تشویق محققان بینقشی اساسی
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هطایی   هایی که در دسترس عموح  هستند، متکی است. نمونطه های ثانویه، یعنی دادهتحقیقات کیفی حسابداری نیز بر منابع داده

سطایت و سطایر اسطناد در دسطترس      های رسمی مطقوعطاتی، ارتقاططات وب  های ساالنه، اطالعیه نویه عقارتند از گزارشاز منابع ثا

هطا   های پیچیدۀ حسابداری در داخل و خارج سازمان ها و شیوه ها، رویه عموح. ارجاع متقابل این منابع داده برای بررسی مکانیسم

های کاری/ تحقیقاتی و/ یا در خانه رخ دهد، کطه   توانست در محی  سناد ثانویه میآوری ا ، جمع09 -ضروری است. ققل از کووید

آوری شوند و محققطان بایطد بطر منطابع     ، اسناد ثانویه باید از خانه جمع09 -از طریق دسترسی آنالین مماز بود. در دوران کووید

ها، محققان بایطد تطالش زیطادی را صطرف تعامطل و      های تمرکز کنند که دسترسی آنالین به آنها وجود دارد. در طول مصاحقداده

های ارتقاطی و بین فردی، مانند توانایی ایماد رابطۀ دوسطتانه، بطرای   کنندگان در تحقیق نمایند. مهارتمشارکت مؤثر با شرکت

أثیر هطا عمطدتاً بطر تحقیقطاتی تط      های آنالین ضروری اسطت. ایطن چطالش   جلب مشارکت کامل شرکت کنندگان در طول مصاحقه

هطای   روند. عالوه بر این، محققانی که تمایلی بطه فنطاوری ندارنطد بایطد مهطارت     گذارند که برای تعامل آنالین افراد به کار نمی می

های آنالین سط  بینش عمیطق مطورد نیطاز بطرای درک عمیطق       تحقیق خود را تقویت کنند تا اطمینان حاصل شود که مصاحقه

هطا   نگاری های حل مسئله خالقانه نیز برای مقابله با مسائل مربو  به نامناسب بودن قوح مهارت کنند. پدیدۀ پیچیده را فراهم می

گرایانه ضروری است، یعنی، محقق ممکن اسطت ممقطور باشطد سطؤاالت تحقیطق خطود را متناسطب بطا روش          و تحقیقات مداخله

کطار و باتمربطه مفیطد اسطت. در     بین محققان تطازه  های تحقیقاتی ها تنظیم کند. همکاری آوری داده مصاحقه ویدیویی برای جمع

میت، واتسطاپ،  گوگل 0های ارتقاطی، مانند زوح، تایمز باعث افزایش آشنایی و سط  راحتی با استفاده از فناوری09 -واقع، کووید

افیطایی ایمطاد   هطای پراکنطده جغر  های تحقیقاتی جدیدی برای مصاحقه با افراد در مکطان اسکایپ و تلفن شده است. این، فرصت

توانند با شرکت کنندگان در سراسر جهان مصاحقه کننطد و بطر   کرده است. به عنوان مثال، محققان حسابداری اقیانوس آراح می

هطا و همچنطین   آوری دادهتواند زمان مورد نیاز برای جمعبراین، استفاده از فناوری میمسائل فاصلۀ جغرافیایی غلقه کنند. عالوه

گران ایماد کرده است،  نگاران سنتی و مداخله هایی را برای قوح چالش09 -وطه را کاهش دهد. در حالی که کوویدهای مربهزینه

گیطری، بطا   های دورکاری جدیطد ایمطاد شطده بطه دنقطال همطه       ویژه در محی  توانند با استفاده از فناوری، به محققان باتمربه نمی

هایی را برای انطواع مختلط    گرایانه آزمایش کنند. چنین مطالعاتی فرصت مداخلهها و تحقیقات  نگاری های جدید انماح قوح روش

 دهد.محققان کیفی با پتانسیل گسترش مرزهای تحقیقات حسابداری نشان می

؛ دی ویلیطرز و همکطاران،   0106هطا )یطین،   های مربو  به تمزیطه و تحلیطل داده  محققان حسابداری کیفی از بسیاری از تکنیک

مراجعطه کنیطد(. تمزیطه و تحلیطل      0کنند )بطه جطدول   تحلیل محتوا، تحلیل مضمون، و تحلیل طولی استفاده می (، مثل0109

شطده بطرای اسطتخراج الگوهطایی در زمینطۀ ارائطه و        های از پیش تعری  کدگذاری اطالعات کمی و کیفی در دسته»محتوا شامل 

زیه و تحلیل اطالعات منتشر شده به طور سیستماتیک، عینطی و  دهی اطالعات است. تمزیه و تحلیل محتوا به دنقال تم گزارش

تطوان بطا تمطاح منطابع داده و جمطع      ( تمزیه و تحلیل محتوا را نیز می007، ص 0116و همکاران،  0)گاتری «قابل اطمینان است

دقیطق کطه بطر اسطاس تئطوری،       ها با استفاده از یک فرآیند کدگذاری هایی که در باال توضی  داده شد به کار برد. داده آوری داده

شطوند. تحلیطل مضطمون یکطی از      شطود، تمزیطه و تحلیطل مطی     ای محققان مشخص مطی  های تحقیقات ققلی و قضاوت حرفه یافته

، 6و کطالرک  1ها یا موضوعات متمرکز است )براون دادههای تحقیق کیفی است که بر تشخیص مفهوح الگو در میان ممموعه روش

شوند. یکی از ها، و توسعه و بازنگری موضوع شناسایی میها، کدگذاری دادهفرآیند دقیق آشنایی با داده(. الگوها از طریق 0109
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هطای مختلط  و بطرای پاسطخ بطه سطؤاالت        توان آن را در چارچوب پذیری نظری آن است، زیرا می های این تکنیک انعطافمزیت

لی متداول بطه اجطرای اولطین دورهطای مصطاحقه و متعاققطاً انمطاح        کاربرد. یک استراتژی تمزیه و تحلیل طومختل  تحقیقاتی به

)دی ویلیطرز   های تکمیلی به منظور ارائه دیدگاه طولی صحی  در مورد سؤاالت تحقیقاتی مشابه یا متفاوت وابسته استمصاحقه

محقق است )دومی،  یک مطالعه طولی مستلزح مدیریت محتاطانه و حف  شقکۀ شرکت کنندگان احتمالی  (.0109و همکاران، 

های کاری/ تحقیقاتی و/ یطا در خانطه انمطاح داد،    توان در محی ها را می، مرحلۀ تحلیل داده09 -در دوران ققل از کووید (0101

کطار، بطا توجطه بطه     ، محققان تازه09 -شده است. در حین دوران کوویدترین نرح افزار نیز از راه دور تضمین زیرا دسترسی به رایج

توانند نسقت به محققان دیگر برتری داشته باشند، و محققان باتمربه باید رویکطرد تحقیقطاتی   ای که با فناوری دارند، میآشنایی

های کیفی در خانه استفاده کنند. اگر همۀ محققان اعم از محققطان  خود را شکل دهند تا از همۀ شرای  برای انماح تحلیل داده

به عنوان یک فرصت استققال کنند، ممکن است زمان و تالش بیشتری را برای این  09 -کووید تازه کار و باتمربه، از قرنطینگی

 طورچشمگیری افزایش دهند.های تحلیلی خود را به به مرحله تحقیقاتی صرف کنند و مهارت

 

 91-های ناشی از کووید ها و فرصت های کیفی رایج در تحقیقات حسابداری: تغییرات، چالش روش -9جدول 

هاا و  ها، شیوهروش راحل تحقیقم

هااااای تکنیاااا 

 تحقیقاتی

-های کوویاد چالش 91-تغییرات کووید 91-های کوویددوره

91 

-های کوویدفرصت

91 

توسااااید ایااااد  

تحقیقااااااااتی و 

تشااصیه هااد   

 تحقیق

-اولین جلسات و بحث

ها در بطین محققطان و   

همکاران، سرپرسطتان،  

و مربیططان مربططو  بططه  

 پروژۀ تحقیقاتی

 جلسططططاتغالقططططاً  -

 حضوری

به نطدرت از جلسطات   -

از راه دور اسطططططتفاده 

 شودمی

جلسططططات از راه دور -

بااسططتفاده از اسططکایپ، 

-زوح، وبکططس، گوگططل

 میت و غیره

ایمططاد یططک محططی   -

 «کار در خانه»

افططزایش اسططتفاده از  -

 فناوری

اسطططتققال مثقطططت از -

 جلسات از راه دور

های جلسطات  فرصت -

 المللیالکترونیکی بین

کطار در  »هطای  محی -

 ترراحت« خانۀ

توسااید پیشاایند  

 نظری

 مرور تحقیقات ققلی -

 توسعۀ تئوری -

پایگاه دادۀ مطالعات  -

ققلی مهم )اسکوپوس، 

گوگططططل اسططططکوالر،  

بیزنس سورس پریمیر 

-و غیره( هم از محی 

هطططای کطططاری و هطططم 

محی  خانطه اسطتفاده   

 کنندمی

پایگططاه دادۀ مطالعططات 

ققلی مهم )اسکوپوس، 

سططططکوالر، گوگططططل ا

بیزنس سورس پریمیر 

و غیططره( منحصطططراً از  

محی  خانطه اسطتفاده   

 کندمی

نگرش فردی نسطقت  -

بطططه کطططار در خانطططه:  

محققانی که اغلطب در  

مؤسسططات تحقیقططاتی  

کار کردند باید خود را 

با رویکرد کار در خانطه  

 تطقیق دهند

بیشططططتر و  زمططططان -

تمرکطططز بطططر توسطططعۀ 

 پیشینۀ نظری

کطار در  »های محی  -

 ترراحت« ۀخان

 هاآوری دادهجمع

 

 هامصاحقه -

هططططا/ پرسشططططنامه -

 هانظرسنمی

های عمدتاً، مصاحقه -

-در محل صورت مطی 

 گیرد

های از فق  مصاحقه -

راه دور بططا اسططتفاده از 

تلفطططططن، واتسطططططاپ، 

اسکایپ، زوح، وبکطس؛  

پذیری رویکرد تطقیق-

 تحقیقاتی

توجه برای تالش قابل-

گستردگی و سهولت -

 بیشتر در تحقیقات

ش هزینطططه و کطططاه -
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 هانگاریقوح -

-تحقیقططات مداخلططه -

 گرایانه

 اسناد ثانویه -

های آنالین برای فرح -

هطططططا و پرسشطططططنامه

 هانظرسنمی

غالقططططاً، تحقیقططططات -

-گرایانه و قطوح مداخله

ها در محطل رخ  نگاری

 دهدمی

آوری منطططابع جمطططع -

دادۀ ثطططانوی هطططم در 

محی  کاری و هطم در  

 خانه

 میتگوگل

هططططا و پرسشططططنامه -

هططططای نظرسططططنمی

 منحصراً آنالین

در یطططک موقعیطططت  -

تحقیقطططاتی خطططاص،  

-تحقیقطططات مداخلطططه

-نگطاری و قطوح  گرایانه

 های از راه دور

آوری اسططناد  جمططع  -

ثططانوی منحصططراً از راه 

 دور

-تعامططل بططا مصططاحقه 

 شوندگان

های ارتقطاطی  مهارت-

 باال

هططای توسططعۀ مهططارت-

 وجوپرس

-حطططل مسطططائل بطططه-

 طورخالقانه

-آوری دادهزمان جمع

 ها

بططازنگری تحقیقططات  -

-گرانططه و قططوحمداخلططه

 هانگاری

 تحلیل محتوا - هاتحلیل داده

 تحلیل مضمون -

 تحلیل طولی -

-اسطططتفاده از نطططرح  -

افزارتحلیططل محتططوا و  

تحلیطططل مضطططمون و  

تحلیل ططولی هطم در   

محططی  کططار و هططم در 

 خانه

افطزار  استفاده از نطرح  -

ا و تحلیل تحلیل محتو

مضمون منحصراً از راه 

 دور، و تحلیل طولی

گیططری رویکططرد شطک -

 تحقیقاتی

-های انعطافمهارت -

 پذیری

زمان و تالش بیشتر  -

 هابرای تحلیل داده

توجططه افططزایش قابططل -

 های تحلیلیمهارت

 انتشار

 

 هاکنفرانس -

 سمینارها -

 هاورکشاپ -

رویططدادهای انتشططار   -

 غالقاً حضوری  

دادهای حضطوری  روی-

 افتادهبه تعویق

رویدادهای آنالین بطا  -

-استفاده از اپلیکیشن

هططای ویططدئوکنفرانس  

-)زوح، وبکس، گوگطل 

 میت و غیره(

-مهارت ارائه ومهارت-

 های ارتقاطی

مشططارکت و تعامططل   -

 ونگرش تعاملی

بطه  دسترسی بیشتر 

و انتشطار در   تحقیقات

 سراسر جهان

نقود موانع و فواصطل   -

 جغرافیایی

کطططاهش هزینططططه و  -

 ناحهای ثقتهزینه

 کاهش هزینۀ سفر-

 (.2191(و اسمیت )2191های دی ویلیرز و همکاران )منبع: شرح خود نویسندگان براساس داده

 

هطای خطود را بطه     ها و بینش کند تا یافته ها است که به محققان کمک میها، سمینارها و ورکشاپ مرحله انتشار شامل کنفرانس 

رند، بازخورد دریافت کنند و تحقیقات خود را بهقود بخشند، با جامعۀ تحقیقاتی تعامل پیدا کنند، شقکات گسترده اشتراک بگذا

داد. در مدت ایماد کنند و دانش حسابداری را پیش بقرند. در گذشته، این رویدادها بیشتر به صورت حضطوری رخ مطی   و طوالنی

اند یطا بطا اسطتفاده از زوح، وبکطس، و     ها ساالنه به تعویق افتادهینارها و ورکشاپها، سم ، برخی از کنفرانس09-طول دوران کووید
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دهنطد، امطا از نظطر    گذاری نتایج را مطی  های آنالین امکان اشتراک اند. کنفرانسهای آنالین تغییر یافتهمیت و غیره به شیوهگوگل

کطار و هطم بطا    است، کمتر مؤثر هستند. هم محققان تازههای سنتی های کنفرانسسازی که از ویژگیبازخورد غیررسمی و شقکه

های ارتقاطی و ارائۀ آنالین خود را تقویت کننطد. از ططرف دیگطر، کوویطد     های آنالین، باید مهارتتمربه، برای مؤثر بودن در ارائه

ا شرکت کرد. ایطن بطا غلقطه بطر     توان با هزینه کم در آنهتعداد رویدادهای انتشار تحقیقات آنالین را افزایش داده است که می09

های مربو  به سفر به مناطقی مثطل اروپطا و ایطاالت متحطده، از نظطر دسترسطی بطه        های جغرافیایی اقیانوس آراح و هزینهفاصله

 تحقیقات و انتشار آنها در سراسر جهان مفید است.

 

 بحث و نتیجه گیری -5

ها، انقالب یادگیری را به راه انداخته و فضایی را برای تغییر این چالشوجودآورده و همزمان با های مهمی را بهچالش 09-کووید

-شامل تغییطرات و چطالش   09 -(. کووید0101، 1و مورگان 0؛ هولفرود0101، 0شکل وضعیت موجود ایماد کرده است )کاندری

شود تا  گیری باعث می د. همهسازهای جدیدی را فراهم میهایی برای انواع مختل  محققان حسابداری کیفی است، و نیز فرصت

های  های ایماد شده توس  فناوری های عمیق مربو  به زمان، مکان، و نحوه انماح و انتشار تحقیقات، فرصتمفاهیم دارای ریشه

 مقتنی بر ویدئو و اینترنت، و نقش محققان را به چالش بکشیم.

کننطد.  های رفع سطریع را اتخطاذ مطی   حلضوری به دورکاری، راههای تحقیقاتی خود از حمحققان در کوتاه مدت، با تغییر فعالیت

های سطفر و   دهد که تحقیقات حسابداری کیفی حتی در دوران قرنطینه و محدودیتاین تغییرات شواهدی مقنی براین ارائه می

ا در درازمدت ططوالنی  یافتنی است. برخی از این تغییرات احتماالً تحقیقات کیفی حسابداری ردست 09 -بودجۀ ناشی از کووید

هطا،   احتمطاالً از ترکیقطی از روش   09 -دهند. خصوصاً، تحقیقطات حسطابداری کیفطی در دوران پطس از کوویطد      ساخته و شکل می

(، کنطدری  0101کنطد. بطه گفتطۀ کطارنگی و همکطاران )      های تحقیق حضوری و مقتنی بر اینترنت استفاده مطی  ها و شیوه تکنیک

(، اهمیت تغییرات تاکید شطده در ایطن مقالطه مربطو  بطه تغییطر در       0101(، اسپراکمن )0101ان. )و همکار 6(، رینالدی0101)

هطایی را   ها، و همچنین فرصطت  چالش 09-شود. خصوصاً، کووید های مختل  تحقیق مربو  می ها و شیوه ها، تکنیک برتری روش

هطای جدیطد فطراهم     هطا و شطیوه   از نظر سؤاالت روش برای تحقیقات حسابداری کیفی آینده، هم از نظر موقعیت تحقیقاتی و هم

 نموده است.

تواند سطوح  تر باشند، می های جدید آشناتر و راحت آوری تر ممکن است با استفاده از فن عالوه، با توجه به اینکه محققان جوان به

تواننطد   تطر( مطی  حققان باتمربطه )قطدیمی  کار و محققان باتمربه را ایماد کند، در حالی که مباالتری از همکاری بین محققان تازه

هطا و   های تحقیقاتی خود را منتقل کنند. این مقاله به عنوانی یکی از اولین مقاالت با تمرکز بر تغییطرات، چطالش   دانش و مهارت

کنطد. بطه ایطن    سازی ادبیات تحقیق کمک می، به غنی09 -های اجرای تحقیقات حسابداری کیفی در یک موقعیت کووید فرصت

هطای مقابلطه بطا تغییطرات و      ویژه بحث در مورد راه تواند منقع ارزشمندی برای محققان حسابداری کیفی، به ترتیب، این مقاله می

تواند عمالً بررسی کند که آیا تحقیقات آینده می ها، همانطور که در جدول خالصه شده است، باشد. ها و همچنین فرصت چالش

های خطاص مثطل منطقطۀ اقیطانوس آراح رخ     در تحقیقات حسابداری کیفی در زمینه 09 -وویدهای ک ها و فرصتتغییرات، چالش

را بطر   09 -گیری کووید تواند تأثیرات همه دهد یا خیر و رخ دادن این فرایندها چگونه است؟ عالوه براین، تحقیقات آینده میمی

                                                           
1 Kandri 
2 Holfrod 
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( در کشطورهایی مثطل   0101جنسطیتی )آلطون و همکطاران،    (، یا برابطری  0101، 0روی بازده تحقیقاتی محققان زن )آمانو پاتینو

 گیری به خوبی مدیریت شده است، بررسی کند. نیوزلند که همه
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Abstract 

Covid-19 constraints have had a strong impact on access to traditional data and data sources used by qualitative 

researchers. This article discusses the changes resulting from the Covid-19 epidemic and the challenges and 

opportunities associated with conducting qualitative research in accounting. This study discusses the 

opportunities created by the Covid-19 epidemic impact method on qualitative accounting research, by discussing 

the most common methods, techniques and techniques of qualitative accounting research used in different stages 

of research. The Covid-19 epidemic forms part of the traditional research methods, techniques and techniques in 

qualitative accounting research. In particular, academic researchers who are reluctant to use new technologies to 

adapt their research approach face new challenges and take advantage of opportunities to conduct research in the 

Covid-19 environment. Some changes in research methods, techniques, and techniques affect accounting 

research in the long run. This article is one of the first to focus on the changes, challenges, and opportunities for 

qualitative accounting research in the Covid-19 position. Thus, this article can be a valuable resource for 

different types of qualitative accounting researchers, especially discussing ways to deal with changes and 

challenges as well as opportunities, as summarized in the table. 

Keywords: Covid-19, Qualitative Accounting Research, Research Opportunities. 

 

 

 


