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مقدمه
کوویـد 19، پدیدآورنـده بزرگتریـن بحـران دهـه جدیـد در جهـان اسـت کـه به نوعـی تمامـی 
نهادهـا و سـازمانها در سراسـر جهـان بـا آثار مخـرب آن مواجـه هسـتند. در این راسـتا، با توجه 
بـه ماهیـت حسابرسـی داخلـی در بهبـود کنترلهـا و حاکمیـت شـرکتی جهـت افزایـش کارایـی و 
بهـره وری سـازمانی، انتظـار مـی رود واکنـش صحیـح به ایـن موضوع و اقـدام موثر، بـه کاهش 
پیامدهـای منفـی ایـن بحـران همه گیـر منجـر شـود. در ایـن مطلـب، بـه تبییـن راهبردهـا و 
مـورد مالحظـات  در  بین المللـی حسـابداری و حسابرسـی  برخـی موسسـه های  رهنمودهـای 
حسابرسـی داخلـی پرداخته شـده اسـت، تا بـا اسـتفاده از ابعاد مختلف موضوع نسـبت بـه اتخاذ 
تصمیمهـای مناسـب و آگاهانـه جهـت خـروج از بحران و تـداوم فعالیتهـای تجاری اقدام شـود.

محمد نوروزیراهبردهای حسابرسی داخلی در مقابله با کووید 19   
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تمرکز بر کنترلهای داخلی و مدیریت آن
به طورکلـی، شـیوع ویـروس کرونـا رونـد عملیاتـی بسـیاری از 
شـرکتها را بـا چالشـهایی مواجـه سـاخته و ریسـکهای جـدی 
در تـدوام عملیاتـی آنهـا ایجـاد کـرده اسـت. اگرچه بخشـی از 
ایـن چالشـها ناشـی از ضعفهـای گذشـته بـوده، امـا آن چـه در 
حـال حاضـر می توانـد بـه تـدوام فعالیـت واحـد تجـاری کمک 
کنـد، همـکاری سـازنده بـرای شناسـایی راه حلهـای عملی در 
ایـن زمینـه اسـت (KPMG, 2020). انتظـار مـی رود کمیتـه 
حسابرسـی بـا اولویت بنـدی و بررسـی منظم و با به روزرسـانی 
برنامه هـای خود، ابعاد مختلف ریسـکهایی که فعالیت شـرکت 
بـا آن مواجـه اسـت را شناسـایی کنـد و به تقویـت نقـاط قوت و 
اصـالح نقـاط ضعـف و اقـدام اصالحـی و فعالیتهایـی بپـردازد  
کـه منجـر بـه کاهـش مـوارد آسـیب پذیر می شـود. بـرای ایـن 
منظـور، کمیتـه حسابرسـی بایـد با اولویت بخشـی بـه مدیریت 
ریسـکهای ایجادشـده ناشـی از کوویـد 19، نسـبت بـه تدوین 
دسـتورعملهای پیشـگیرانه بـا توجـه بـه نکته های بهداشـتی، 
در ایـن زمینـه اقـدام کنـد (PwC, 2020). راهبـرد مطلـوب 
کاهـش  کوتاه مـدت  آثـار  تمرکـز  مبتنی بـر  زمینـه،  ایـن  در 
ریسـکهای موجـود و پیش بینـی ریسـکهای آینـده اسـت کـه 
می توانـد بـا پاسـخهای عملیاتـی بـه پرسشـهایی نظیـر مـوارد 

:(Grant Thornton, 2020) زیـر انجـام گیـرد
• کنترلهـای داخلـی فعال در زمینه مدیریت ریسـکها چیسـت و 

بـه چه شـکلی انجـام می گیرد؟
• آیـا کنترلهـای موجـود در پاسـخگویی بـه شـرایط بحرانـی 

جدیـد موثـر اسـت؟
• کـدام فعالیـت کنترلـی مدیریـت ریسـکها نیـاز بـه توسـعه، 

دارد؟ حـذف  و  اصـالح  ایجـاد، 
• کـدام روشـهای برخـورد بـا ریسـکها بایـد اصـالح شـود، یـا 

توسـعه و یـا تغییـر یابـد؟
• کدام یـک از حالتهـای متصـور آینـده می تواند فعالیت شـرکت 

را مختـل کنـد؟ راه های پیشـگیری و مقابله با آن چیسـت؟

توجه و محافظت از منابع انسانی 
توجـه به بروز فشـارهای روانی، و افزایش موارد آسـیب پذیری 
احتمالـی در زمینـه نیـروی انسـانی، می تواند به عنـوان یکی از 

ارکان اصلـی مدیریت ریسـک در شـرایط به وجـود آمده مربوط 
بـه کوویـد 19 بـه شـرکتها کمک کنـد. در ایـن زمینـه می توان 
بـه دسـتورعملها و رهنمودهـای بهداشـتی ارائه شـده از سـوی 
دولتهـا و سـازمان بهداشـت جهانی توجه کرد و بـا فراهم کردن 
برخـی امکانـات بهداشـتی و شـرایط دورکاری بـرای کارکنـان 
واحـد تجـاری تـا حـدودی از این بـار روانـی منفی آنها کاسـت 
تـا به نوعـی از کندشـدن بیشـتر رونـد عملیاتـی شـرکت و بـروز 
چالشـها و مشـکالت جدیـد، جلوگیـری شـود. ایـن موضـوع، 
عـالوه بر اثرگذاری مطلـوب در کوتاه مـدت، در ایجاد وفاداری 
و احسـاس مسـئولیت هرچـه بیشـتر کارکنـان در بلندمـدت و 
نگـرش مثبـت آنهـا و اعتمادسـازی روابـط مدیـران و کارکنان 
راهبـرد   .(Grant Thornton, 2020) اسـت  موثـر  بسـیار 
مطلـوب در ایـن زمینـه، می توانـد بـا پاسـخهای عملیاتـی بـه 
:(Deloitte, 2020) پرسشـهایی نظیر موارد زیـر انجام گیـرد
• آیـا برنامه هـای اجرایی مربـوط به حفاظت نیروی انسـانی در 

سـطح مطلوب و مـورد انتظار اجرا می شـود؟ 
بـه سـالمت روان و رفـاه  اجرایـی مربـوط  برنامه هـای  آیـا   •
اجـرا می شـود؟ انتظـار  مـورد  و  کارکنـان در سـطح مطلـوب 

آیا 

برنامه های اجرایی مربوط به 

سالمت روان و رفاه کارکنان 

در سطح مطلوب و مورد انتظار 

اجرا می شود؟
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• آیـا برنامه هـای اجرایـی مربوط بـه دسـتور عملهای اجتماعی 
در سـطح مطلـوب و مـورد انتظار اجرا می شـود؟

تحلیل زمینه های بحران و فرصت
»پیش بینـی مـوارد غیرمترقبـه و مقابلـه بـا ریسـکها و شـرایط 
ابهـام« همیشـه به عنـوان یک راهبـرد اصلی برای حسابرسـی 
داخلـی مطـرح بوده اسـت، کـه این موضوع در شـرایط شـیوع 
کوویـد 19 اهمیتـی دوچنـدان دارد. پدیدارشـدن ریسـکهایی 
ازقبیل ریسـکهای سـایبری، کالهبرداری، ریسـکهای مرتبط 
بـا اعتبار تجاری، زنجیـره تامین کاال و خدمات، ازدسـت دادن 
واحـد  درامدهـای  کاهـش  و  بـازار،  در  رقابتـی  فرصتهـای 
تجـاری، موجـب اختـالل در رونـد اجـرای امـور، پیامدهـای 
احتمالـی بـر بهـره وری، کارایـی و اثربخشـی فعالیتهـای واحد 

تجـاری، و کاهـش کیفیـت خواهد شـد.
بـا توجه بـه موارد یادشـده، هر شـرکت نیازمند یـک تحلیل 
راهبـردی در ایـن خصـوص اسـت تـا بـا تبییـن فرایندهـای 
سـازمانی  سـاختار  بهبـود  و  مطلـوب  مدیریـت  بـرای  نویـن 
آینـده  اقـدام به موقـع و پیش بینـی مـوارد  به انجـام  مناسـب، 
بپـردازد (KPMG, 2020). از جملـه سـازوکارهای موثـر در 
ایـن خصـوص، می تـوان به توسـعه زیرسـاختهای اسـتفاده از 
خدمـات برخـط، دورکاری و تدویـن دسـتورعملهای مرتبـط با 
آن، جلسـه های برنامه ریـزی و کارگاه هـای مجـازی، امنیـت 
شـبکه، ارزیابـی اخذ تضمینهای مناسـب از مشـتریان با توجه 
به خط مشـیهای شـرکت، و بررسـی تغییر سیاسـتهای دولت و 

.(Deloitte, 2020) تغییـر رفتـار مشـتریان، اشـاره کـرد
مجمـوع ایـن تحلیلهـا می توانـد بـا پاسـخهای عملیاتـی به 

 :(PwC, 2020) پرسشـهایی نظیـر مـوارد زیـر انجـام گیـرد
• کدام پروژه ها را باید متوقف کرد؟

• کدام پروژه ها را می توان از راه دور انجام داد؟
• کدام پروژه ها را باید به تعویق انداخت؟

• کدام پروژه ها الزامی است؟
• کدام پروژه ها را باید اضافه کرد؟

انعطاف پذیری و ارتقای فرهنگ ریسک پذیری
همه گیـری  زمانـی  بـازه  نامشـخص بودن  بـه  توجـه  بـا 

کوویـد 19 و دردسـترس نبودن درمـان قطعـی آن، اجـرای 
اقـدام کاهـش ریسـک و اقـدام پیشـگیرانه بایـد مـورد توجه 
صاحب نظـران  مـی رود  انتظـار  کـه  به نحـوی  گیـرد؛  قـرار 
بـه  و سـازمانها،  تجـاری شـرکتها  ریسـکهای  در موضـوع 
تجـاری  شـیوه های  و  جدیـد  عملیاتـی  مدلهـای  ارزیابـی 
انتظـار  خـاص  به طـور  کـه  موضوعهایـی  بپردازنـد.  نویـن 
مـی رود در مباحـث مربـوط بـه انعطاف پذیـری و فرهنـگ 
شـامل  گیـرد،  قـرار  توجـه  مـورد  شـرکتها  ریسـک پذیری 
مباحـث مالـی و تامیـن نقدینگـی، مشـتریان، رفتـار سـایر 
 .(Deloitte, 2020) رقبـا، و تـداوم فعالیـت در بـازار اسـت
مشـکالت مالـی و نقدینگـی ناشـی از کمبـود درامـد، موارد 
بدهـی،  و  اسـتقراض  طریـق  از  مالـی  تامیـن  بـا  مرتبـط 
ریسـکهای مربـوط بـه سـطح اعتبـاری مشـتریان و تغییـر 
نیازمنـد  تامین کننـدگان،  زنجیـره  و  تجارتـی  فرایندهـای 
تصمیم گیریهـای آگاهانـه و راهبـردی در کوتاه مـدت دارد که 
می توانـد پیامدهـای اجتماعی، اقتصـادی بلندمدتی را برای 

 .(PWC, 2020) باشـد  پی داشـته  در  شـرکتها 
 (Grant نکته هـای قابل توجـه در این بـاره، عبارت اسـت از

کدام یک از

حالتهای متصور آینده 

می تواند 

فعالیت شرکت را 

مختل کند؟ 

راه های پیشگیری و 

مقابله با آن 

چیست؟
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(Thornton, 2020؛

• ارزیابـی و پیش بینـی سـرمایه درگردش و جریانهـای نقـدی 
دردسترس،

• شناساسـایی اولویتهـا، تبییـن راهبردهـا، ارزیابـی سـایر رقبا 
آنها، فعالیتهـای  و 

• سـطح تعامـل با مشـتریان و بازنگـری در اعتبار تجـاری آنها 
و مولفه هـای موثـر بر آن،

پیامدهـای  و  اجتماعـی  و مسـئولیتهای  وظایـف  بـه  توجـه   •
زمینـه، ایـن  در  انجام شـده  اقـدام  آینـده 

• مکملهـای تجـاری، هماهنگیهـا و اشـتراک هرچه بیشـتر در 
زنجیـره تامیـن، اهرمهـای موجود در سیسـتم

محرکهـای  تقویـت  و  جدیـد  تجـاری  محیط هـای  امنیـت   •
آن. شـناختی 

مجمـوع ایـن تحلیلهـا می توانـد بـا پاسـخهای عملیاتـی به 
:(KPMG, 2020) پرسشـهایی نظیـر مـوارد زیر انجـام گیـرد

• آیـا اقـدام مرتبـط بـا ریسـکهای احتمالـی مرتبـط بـا موضوع 
تجـارت به وضـوح تبییـن و تعریـف شـده اسـت؟

• آیا اقدام ارائه شده قابل اجرا هستند؟
می یابنـد؟  بهبـود  مـداوم  به طـور  مرتبـط  فرایندهـای  آیـا   •

چیسـت؟ زمینـه  ایـن  در  موجـود  راه کارهـای 

نتیجه گیری
بـا شـیوع ویـروس کووید 19، سـازمانها و واحدهـای تجاری 
بـرای تـداوم فعالیتهـای خـود نیازمنـد رویکردهـای متفاوت 
بـرای مقابلـه بـا چالشـها و انطبـاق با شـرایط جدیـد پیش رو 
هسـتند. در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه اهـداف تبیین شـده در 
خصـوص حسابرسـی داخلـی، مدیریـت شـرایط بحـران و 
مواجـه بـا ریسـکهای پدیدآمـده از چنیـن شـرایطی، یکی از 
مهمتریـن ماموریتهـای ایـن واحـد در هـر سـازمانی خواهـد 
بـود، تـا بـا ایجـاد یـک رونـد منظـم در بهبـود، اثربخشـی، 
تجـاری  فرصتهـای  ایجـاد  ریسـکها،  مدیریـت  و  کنتـرل 
جدیـد و تغییـرات در کار، بـه افـزودن ارزش در فرایندهـای 
عملیاتی شـرکت دسـت یابـد. بنابراین، تغییـر در برنامه های 
حسابرسـی داخلـی بـا انعطاف پذیـری و چاالکی بـاال، به نحو 
مطلـوب، می توانـد در برهه هـای حسـاس زمانـی همچـون 

رونـد  ادامـه  و  بقـا  اصلـی  محـرک   ،19 کوویـد  همه گیـری 
فعالیـت شـرکتها باشـد.
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واکنش صحیح به 

همه گیری کووید 19

به کاهش پیامدهای 

این بحران منجر شود


