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 امللخص
أهم التحديات التي  وتبيان ،(19-كوفيد ) الداخلي في ظل انتشار جائحة مراجعال دورمناقشة  إلىالدراسة  هدفت    

 رقابةوهي: ال ،القيام بهايمكن للمراجع  ،ةيسسامجاالت أ ثالثة على  الدراسة ركزتو  ،لعملهه أثناء تأديته تواجه
من  يليفي التحلالمنهج الوص على ت الدراسةاعتمد األهدافولتحقيق هذه  ،أخيرا الحوكمةو  ،الداخلية، إدارة المخاطر

تم  نات التيخالل تحليل البيالصياغة فرضيات الدراسة واختبار صحتها من  ،ع على الدراسات السابقةخالل االطال
 ،لدراسةاى عينة عل إلكترونية ةستباناالبيانات، حيث وزعت كأداء لجمع  ستبانةتان على االثواعتمدت الباح ،عهايتجم

 ( مفردة60من ) تجمعوتم تحليل البيانات التي  ،المهتمين بالمهنة من أكاديميينن و يالداخلي لمتمثلة في المراجعينا
 آلفا)استخدام معاملب وثباتها تم بدايًة التأكد من صدق أداة الدراسةو  ((Spssاالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية ب

 .  , Shapiro –wilk Wilcoxon Signed ومنها: ،و إجراء االختبارات اإلحصائية الالزمة ،(كرونباخ
 (الحوكمةالمخاطر، و ارة دإ)تقييم نظام الرقابة الداخلية،  في مهم   أن للمراجع الداخلي دور   إلىتوصلت الدراسة  قدو     

 ةتوصلت إلى وجود بعض التحديات المرتبط اكم (،19-مواجهة أزمة فيروس كورونا )كوفيدلمساعدة المؤسسات في 
تطوير  بأهمية تانثالباح تأوص وقد ،(19-خالل انتشار جائحة كورونا )كوفيد عبه المراجع الداخليبالدور الذي يل

 . ين في استخدام التكنولوجياين المحليمهارات المراجعين الداخلي
 .اخليةمخاطر، الحوكمة، الرقابة الد، إدارة ال19-المراجعة عن بعد، المراجعة الداخلية، تداعيات كوفيد الكلمات الدالة: 
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Abstract 

The study aimed to discuss the roles of the internal auditor in light of the spread of Covid-

19 pandemic, and this study focused on the role of the internal auditor in three basic areas: 

internal control, risk management and finally governance. In addition, the study aimed to 

show the most important challenges facing the internal auditor while performing his work in 

light of the spread of the pandemic. To achieve these goals, the study relied on the 

descriptive analytical approach by reviewing previous studies to formulate the study's 
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hypotheses and to test their validity by analyzing the data collected. for data collection, an 

electronic questionnaire was distributed to the sample, which consisted of internal auditors 

and academics interested in the profession. The collected data were analyzed from (60) 

individuals, depending on the statistical packages program Spss. Whereas, the validity and 

reliability of the study tool were first confirmed using Cronbach's alpha coefficient, and the 

necessary statistical tests were conducted, including: Shapiro - Wilcoxon Signed, the study 

concluded that the internal auditor has an important role in evaluating the internal control 

system, risk management, and governance to assist institutions in facing the Corona Virus 

(Covid-19) crisis. 

Keywords: remote audit, internal audit, repercussions of Covid-19, risk management, 

governance, internal control. 
 المقدمة . 1

 ،النمو المتزايد في حجم المشروعات االقتصاديةظهرت المراجعة الداخلية نتيجة للتطور و        
وقد  ،حداث االقتصاديةوذلك كوسيلة للتأكد من صحة تسجيل األ ،وانفصال رأس المال عن اإلدارة

ى عمل علوال ،د من فاعلية الرقابة الداخليةتوسع نطاق المراجعة الداخلية مع الوقت لتشمل التأك
في تقديم  ، كما أصبحت تلعب دورا محوريا  المؤسسات في أنشطة اكتشاف أي عميات غش أو احتيال

 لضمان االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية.   ؛النصح لإلدارة العليا
من تغيرات غير مسبوقة كان له أثر  وما فرضته 19-انتشار جائحة كوفيد  أن فيهمما ال شك و       

يا  تحد تعدم التأكد والتباعد االجتماعي قد شكلفظروف  ،كبير على بيئة األعمال وكل ما يتعلق بها
في  المشاريع االقتصاديةف ،رلية لم تكن في معزل عن هذا التغيوالمراجعة الداخ ،للكثير من المهن

ة لتعزيز الثقة في المخرجات مع زياد ،المشورة والدعم الفني إلىالوقت الحالي هي بأمس الحاجة 
 تعطل األنشطة التشغيلية والتأخر في فإن ى جهة أخر  ومن ،ةجهاحتمالية الغش واالحتيال هذا من 

 أصبحت -ذلك إلىاإلنتاج وما يترتب عليه من عجز في التدفقات النقدية وتعطل سلسة التوريد وما 
 ات.  المستقبلية لترشيد القرار  ى في حاجة أكبر للحصول على التأكيدات وتقديم الرؤ  العليااإلدارة 

 مية فيلتلعب دورا أكبر وأكثر أه ؛ع نطاق المراجعة الداخليةيد تستدعي توسالتغيرات ق هكل هذ     
ألداء  كبرى  قد يواجه المراجع الداخلي تحدياتفتوسع هذا النطاق  ومعالداخلية، الرقابة  ةتقييم أنظم

حة األثر الذي خلفه انتشار جائ إلىالتطرق  تساا. وقد حاولت الكثير من الدر دوره بالشكل األمثل
النظر  ات(، كما حاولت بعض الدراس2022على مهنة المراجعة الداخلية )عبد الرزاق،  19 –يد كوف
ت تساؤال تهنا جاء (، ومن2021خرون، آالستار و  )عبدهذا الوباء  التحديات التي خلقها انتشار إلى

 وهي:  ،الدراسة الرئيسة
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عبه المراجع الداخلي في تقييم نظام على الدور الذي يل 19-انتشار جائحة كوفيد  هو تأثير أواًل: ما
 (؟المخاطر، والحوكمة الداخلية، )إدارةالرقابة 

ذه شار هثانيًا: ما التحديات التي قد تواجه المراجع الداخلي اثناء ممارسة مهامه في ظل انت
 الجائحة؟

 التركيزع م، 19-د ــــــــبيان دور المراجع الداخلي في ظل انتشار جائحة كوفيت  إلى وتهدف هذه الدراسة 
تهدف  وهي تقييم نظام الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، والحوكمة. كما :ةرئيسي تثالثة مجاالعلى 

 تواجه المراجع الداخلي في ظل انتشار الجائحة. قد محاولة معرفة التحديات التي  إلىالدراسة 

واقع ( التي تحاول دراسة الانتتالباحوتنبع أهمية هذه الدراسة كونها من أولى الدراسات )حسب علم 
ظل  ره فيالعلمي لمهنة المراجعة الداخلية في البيئة الليبية، ومدى إدراك المراجع الداخلي ألهمية دو 

 التحدياتحصر أنه من األهمية بمكان محاولة  تانثالباحالجائحة، ومن جهة أخرى ترى  هذه انتشار
لحفاظ لانتشار الجائحة في محاولة إليجاد أفضل السبل التي قد تواجه مهنة المراجعة الداخلية في ظل 

 .    وتحسينهاعلى جودة الخدمة 
 أدبيات الموضوع والدارسات السابقة. 2

نها أب  -ما وصفتها منظمة التجارة العالمية ك – عتبرتوالتي ا   ،19-العالم جائحة كوفيد يواجه  اليوم
حد المراجعة خاصة مواجهة تة عامة و المحاسب هنةمعلى . بات المالية العالمية ةزماألسوأ مند األ

وف عدم التأكد والتباعد التكيف مع ظر  وهو ،19-كوفيد التي فرضتها جائحة  لألحوال استجابة   ؛كبير
 عةالمراج بجودةدون المساس الداخلي المراجع  هاالتي يلعب وإحداث تغيرات في األدوار ،االجتماعي

 .الداخلية
على تحسين  الموضوعية، تعملنشاط استشاري مستقل مبني على  :ية بأنهاوتعرف المراجعة الداخل

 الرقابةنظام و  ،وعمليات الحوكمة المخاطر،دارة إوذلك من خالل تحسين فاعلية  ،عمليات اإلدارة
   (.omolaye,2017)الداخلية 
 على توفير ضمانات الداخلية تعملالمراجعة  أن إلى (2020خرون )آو  Martinelliوأشار 

 زمات بشكل فعال. المؤسسات على إدارة األ تساعد ،ومشورات مستقلة
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لفحص ا، مقتصرة خدماتها على المنظمةفبعد أن كانت تنشأ داخل  ،لقد تطورت المراجعة الداخلية
لى عتطورت وأصبحت ترتكز وظيفتها  ،على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعليةها والتقييم بهدف مساعدة أفراد

ضوعي واالستشاري، من أجل زيادة قيمة الشركة والعمل على تحقيق أهدافها، خدمات التأكيد المو 
 .، حوكمة الشركاتوتقييم فاعلية إدارة المخاطر، الرقابة

قي عمل المراجعين الداخلين لم يعد يقتصر فقط على المراقبة وتصيد األخطاء، فاالهتمام الحقيإن 
يدا التي تواجه المؤسسات، مما يتطلب تخطيطا  جللمراجع الداخلي يكمن في إدارة المخاطر الرئيسة 

 ة تتسمجعل مهنة المراجعة الداخليوهذا ما  ةلألولويات قبل البدء في عملية المراجع وتحديدا دقيقا  
لى عما  از أصبح ل ى ومن جهة أخر  ،هذا من جهة ،المؤسسات المختلفة أحوالللتناسب مع  ؛بالديناميكية

ل ض الصفات والمهارات التي تجعل منه قادرا على أداء عمله بالشكبعبن يتسم أ ،المراجع الداخلي
حكام الرقابة و اكتشاف عمليات الغش أليس فقط في  ،عمقأ ، قادرا على التفكير بصورة  الالزم

وظيفة المراجعة الداخلية لن أا نجد وهن.(2021ا في الحوكمة )كردي و خميس،واالحتيال بل أيض
ى وتهدف الحوكمة الجيدة إل ،هداف حوكمة الشركاتأ في تحقيق  مهما   المتاحة داخل المنظمات دورا

 والهدفلزيادة نوعية الخدمة العامة،  ؛سلوك الوكالة الحكومية في تحقيق سياسات وبرامج مبتكرة
 عديدة  هذه السياسات والبرامج المبتكرة جوانب وتشمل ،هو زيادة النمو االقتصادي لها النهائي

ال يدة للمتؤدي إلى إدارة ج الفعالةافية والمساءلة والمشاركة والمهنية. فالحوكمة الشف :مثل ،لحوكمةل
 مكنومع ذلك ي ،جيدة للمواطنين ومستخدمي الخدمات خيرا نتائجأو العام، والمشاركة العامة الجيدة، 

 حتيال والمخالفات المحاسبيةاالفرص  خالل تقليلدور الحوكمة من  السعي إلى تحسين يضاأ

 .(2018، وفالته ري )السدي
 حيث ،هااالقتصادية المحيطة ب األحوالة المحلية مع تطور في البيئ الداخلية وقد تطور دور المراجعة 

تها في من خالل مساعد، للمؤسسةة لتحسين األداء البيئي المراجعين الداخلين بمراجعة نظم البيئ اهتم
القوانين و وائح وتحديد مدى التزامها بالل ،ه المنظمةتحديد المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية التي تواج

 (.2015)التليادي ،البيئية وتقييم كفاءة وفعالية نظم اإلدارة  ،ةوالتشريعات البيئ
إلى دراسة  نيمهتمالحاث و هد الب  ج   فقد للجائحةستقرار النسبي في الوضع العالمي اال ومع    

 (2020)عبد الرزاق،  كدراسة ،على مهنة المراجعة الداخلية األحوالالتأثيرات الناتجة عن انتشار هذه 
و المراجعة وانعكاساتها  ،على عمليات المحاسبة قتصادية والمالية للفيروسثار االى تحليل اآللإهدفت 
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ي أعلى استطالع ر  في هذه الدراسة  وقد تم االعتماد ،على مسؤوليات مراجع الحسابات في مصر
ن هناك ألى وقد توصلت الدراسة إ، لحقل المهنيالمحاسبة والمراجعة في ا عينة من العاملين في مجال

 .جع وما يقوم به من مهاممراالثار المالية لفيروس كورونا على واآل ،للتداعيات االقتصادية اإيجابي اثير تأ
ن تقوم بها وظيفة أدوار التي يمكن تحديد األ (Serag)،2021دراسة خرون: آبينما حاول      
ين تواجه عمل المراجع والتعرف على التحديات التي ،جعة الداخلية في ظل وجود فيروس كوروناالمرا

حليل اطي لتوقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستنب ،ثناء القيام بأعمالهم خالل هذه الفترةأالداخليين 
ة دراسث، وتوصلت الر فرضيات البحكما تم االعتماد على المنهج االستقرائي الختبا ،الدراسات السابقة

ء داأولوجيا المعلومات واالتصاالت في لى أن تطبيق مدخل المراجعة عن بعد والذي يستند على تكنإ
 وظيفة المراجعة الداخلية قد يكون من أهم التطورات التي تطرأ على مهنة المراجعة الداخلية.

 اللخالمراجعة الداخلية ليها ع تركزمن الدراسات أهم أنواع المخاطر التي يجب أن  وتناولت العديد
ن خفيف مبشكل فعال للت معها وإدارتهاالتعامل  ألجلالتوصيات  وتحديدالقادمة، السنوات القليلة 

 ،اإللكترونيةوالمخاطر المرتبطة بالمعلومات  الرقمي،مخاطر التحول ر: آثارها. تشمل هذه المخاط
 ،ومخاطر العالقات مع األطراف الخارجية الضخمة،والمخاطر المرتبطة بتحليل واستخدام البيانات 

 والمخاطر المتعلقة لها،ارث وخطط االستجابة ومخاطر األزمات والكو  ،يال والفسادومخاطر االحت
. (2020عبد الرزاق،المحاسبة )ومخاطر تغيير القوانين والتشريعات ومعايير  الكيان،باستمرارية 

ا إلاالستثنائية ا األحوالأضافت هذه الدراسات أن  ة ى زيادلناتجة عن انتشار فيروس كورونا يؤدي أيض 
ة وعدم فعالية إجراءات الرقاب ،مخاطر اختراق أنظمة المعلومات اإللكترونية بسبب ضعفها من جهة

ا ألمن البيانات وسريتها ية حتمالمما يزيد من ا ؛الداخلية التقليدية من جهة اخرى والتي تشكل تهديد 
 ه، وانخفاض جودة مخرجات نظم المعلومات. تعرضها للضياع أو التشوي

اإلجراءات  أن تنفيذإلى  (Marzukii & et al,2021قد اشارت دراسة )فالسياق،  وفي هذا
في ذلك  والكثير من الخدمات الغير األساسية بما، غالق األنشطة الغير األساسيةإ لى إ االحترازية أدي

ى سة تقييم فعالية المراجعة الداخلية على مستو وظيفة المراجعة الداخلية، وقد حاولت هذه الدرا
ظر نوالعوامل التي قد تؤثر عليها في ظل انتشار الجائحة من وجهة  ،الجامعات الحكومية الماليزية

عة المراججودة تربط بين  ةيجابيإعالقة  ظهرت نتائج الدراسة أن هناكأوقد  ،المراجعين الداخليين
 .العمالء المراجع واستجابة كفاءةو اخلية وبين كل من التكنولوجيا الد
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 ةسو أن يعمل المراجع الداخلي عن بعد، ومن هذا المنطلق يمكن البدء بالحديث على أمكانية أ       
 ؛زلالمن دفع باتجاه العمل من غالق التام وتوقف حركة السفر والعزلة تحديا  بباقي المهن التي شكل اإل

 مخطط.عمال وإنجازها حسب اللضمان استمرار األ
لومات المراجعة الداخلية التي تجري باستخدام تكنولوجيا المع إلىالمراجعة عن بعد هو مصطلح يشير  

شخصي بين المراجع الداخلي وباقي األطراف دون حدوث تواصل  (2021واالتصاالت )القنبري، 
تي يلعبها عة الحال سيفرض بعض التغيرات في األدوار البيهذا بط ،المعنية على جميع المستويات

 المراجع الداخلي.
نتيجة للحظر على عمليات المراجعة ، Eulerich et al ) 2021,)دراسة  كدتهأو هذا ما      

ان على المراجعين ك 19-جائحة كوفيد  الشخصية من قبل الحكومات وسياسات الشركات بسبب
اجعا مر  271ا إلى إجابات واستناد   ،الداخليين االنتقال إلى عمليات المراجعة عن ب عد ألداء عملهم

دركون يين ال ن المراجعين الداخليأوجدت الدراسة  داخلي ا ألماني ا أجروا عمليات تدقيق تقليدية عن ب عد،
ن أي اختالف في كفاءة وفعالية واعتماد أصحاب المصلحة على نتائج عمليات المراجعة التقليدية ع

ا أن تصورات الكفاءة والفعالية تزيد كلماأ وجدومع ذلك،  ،بعد عند النظر في جميع الردود زادت  يض 
ن لدعم مكما ت ظهر التحليالت اإلضافية أن ا. خبرة المراجعين الداخليين في عمليات المراجعة عن ب عد

اجعة أصبح حتاما  على المر فقد  وبالتالي، ،الجهة الخاضعة للمراجعة هو محدد مهم لنجاحها عن ب عد
خاطر م المنظمة المحاسبة اإللكترونية، وتقييأ ة وفعالية إجراءات الرقابة علىالداخلية تقييم مدى كفاي

 خاذالتدارة ، وإرشاد اإلالمخاطر بشكل صحيح والتأكد من تحديد هذه المتعلقة بأمن نظم المعلومات،
 .التدابير المناسبة إلدارة هذه المخاطر والحد من تأثيرها

 التكييف في ظل بشأن( مساعدة للمراجعة الداخلية 2021خرون ، آعبد الستار و دراسة )كما قدمت  
جراءات من اإل ةلى حزمإوذلك من خالل الوصول  كورونا،الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة 

 .فعاليتهاالتي تمكن وظيفة المراجعة الداخلية من القيام بدورها مع الحفاظ على 
ورصد كل  ،ك من خالل استقراء الواقع العمليلوذ ،لى المنهج االستقرائياعتمدت الدراسة ع وقد 

 :هو الدراسة ليهإهم ما توصلت أ ن وأ ،كوروناالتحديات المحيطة بالمراجعة الداخلية في ظل جائحة 
التي ال تضيف قيمة للمنشأة في  واإلجراءات الروتينيةنه يمكن تخفيض االلتزام بخطة المراجعة أ
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زمات وعند وضع أي فريق إلدارة األ في امهم االداخلي جزء جعايمثل المر ن أكما يجب  الحرج،الوضع 
  عمال. خطط استمرارية األ

على  19 –التي حاولت في مجملها دراسة تأثير جائحه كوفيد ض هذه الدراسات المختلفة اوبعد استعر 
ة جعمراالمراجعة الداخلية جاءت هذه الدارسة الستطالع آراء المراجعين الداخلين والمهتمين بمهنة ال

ى األدوات التي يلعبها تأثيرا عل 19-الداخلية في البيئة المحلية حول إذا ما كان النتشار جائحة كوفيد 
 ؟المراجع الداخلي ماهي أهم التحديات التي قد تواجهو  ،المراجع الداخلي من وجهة نظرهم

 الدراسةنموذج . 3
 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة :(1الشكل رقم )

 راسةفرضيات الد. 4
 : H1 مهم في تقييم نظام الرقابة الداخلية خالل انتشار فيروس كورونا. مراجع الداخلي دور  لل 
 : H2   في إدارة المخاطر خالل انتشار فيروس كورونا. مهم للمراجع الداخلي دور 
  : H3  في الحوكمة خالل انتشار فيروس كورونا. مهم للمراجع الداخلي دور 
  : H4مام المراجع الداخلي.أ م هماورونا تحديا انتشار فيروس ك يشكل 

 نهجية الدارسة .م5

من خالل تحليل أدبيات الموضوع واالطالع على  ؛التحليلي الوصفي المنهج اعتمدت الدراسة على   
 ا. أم(spss)اإلحصائيةعلى برنامج الحزم  باالعتماد، واختبارها رضيات الدراسةالدراسات السابقة لصياغة ف

زمة الختبار األولية لأل البحاثتان على االستبانة كوسيلة لجمع البيانات تاسة فقد اعتمدعن أداة الدر 
تحتوي على قسمين، خصص أولهما لجمع البيانات العامة  ةاستبانفرضيات الدراسة، وقد تم تصميم استمارة 

عرف على وذلك للت ،عن المشاركين في الدراسة، كالمؤهل العلمي والصفة الوظيفية وسنوات الخبرة

دور املراجع 
الداخلي 

  

 الرقابة الداخلية بيئة

 إدارة املخاطر
H21 

 احلوكمة
H31 

H11 
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الخصائص النوعية لعينة الدراسة، والتأكد من مدى إمكانية االعتماد عليها. بينما خصص القسم الثاني 
محاور؛ بحيث يحتوي كل محور  ةأربعلجمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة، وقد تم تقسيمه إلى 

 على مجموعة من األسئلة الختبار فرضيات الدراسة. 
لمهنة ن بان والمهتمييعشوائية من مجتمع الدارسة المتمثل في المراجعين الداخلي ةعين ىبانة علتم توزيع است

ول للوص وبذلك ا ؛إلكترونيومتخصصين في البيئة المحلية. تم االعتماد على توزيع االستبانة  من أكاديميين
 للتحليل. ةميعها صالحوكانت ج ،مفردة 60تم تعبئة  ،إلى أكبر قدر ممكن

 نتائج ال.6
ياس باعتباره أنسب المقاييس الخاصة بق ،تم االعتماد على مقياس ليكارث، ذي المستويات الخمسة      

 االتجاهات، وقد تم توزيع درجات مستوى الموافقة للقياس على النحو الموضح أدناه:
 

 رت ذو املستوايت اخلمسةامقياس ليك :(1)جدول رقم 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف
 5 4 3 2 1 الترميز

 5 -  4.21 4,20 ـ  3,41 3,40 ـ 2,61   2,60 ـ 1,82 1 -1,80 المتوسط
 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا درجة التأثير

للتعرف على خصائص العينة تم الحصول على التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب بعض 
 تي:صية، وكانت النتائج كاآللسمات الشخا

 
 الدرجة العلمية: أوال        

 التوزيع التكراري إلفراد العينة حسب الدرجة العلمية :(2جدول )
 

 

 

 

 
 
 
 

 المؤهل العلمي العدد النسبة %
 دكتوراه  34 56.7

 ماجستير 15 25
 بكالوريوس 10 16.7
 دبلوم عال   1 1.7
 االجمالي 60 100
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 لعمليةثانياً : الخبرة ا
 اخلربة العمليةفراد العينة حسب التوزيع التكراري أل :(3)جدول 

 

 
 ثالثًا: الصفة 

 الصفةفراد العينة حسب كراري ألالتوزيع الت :(4)جدول 
 

  

       

ت. بداية الختبار الفرضيا يبعد التأكد من الخصائص النوعية للعينة تم االتجاه لإلحصاء التحليل      
 بصدق األداة أن المقيـاس يقيس ما وضع لقياسه، وللتحققتم قياس صدق وثبات األداة؛ حيث يقصد 

من مستوى صدق محتوى أداة الدراسة تم عرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة 
ني أما الثبات فيع النهائية،م األخذ بمالحظاتهم حيالها إلى أن وصلت إلى صيغتها تو  ،واالختصاص

 لقيمة س يعطي نفس النتائج باحتمال مساو  أن المقيااستقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي 
لثبات تم إجراء اختبار ا للتحقق من ثبات األداة فوعليه  ،المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة

يح، والذي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصح ،باستخدام معامل آلفا كرونباخ لالتساق الداخلي
نة ن الواحد الصحيح كلما زادت مصداقية البيانات في عكس نتائج العيفكلما زادت قيمته واقتربت م

 على مجتمع الدراسة. 
وهي قيمة مناسبة تؤكد بأن  (،0.953)وقد بلغ معامل الثبات للمجموع الكلي لفقرات االستبانة 

 اسة،ر االستبانة تتمتع بدرجة عالية جدا  من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للد
 والجدول التالي يلخص نتائج دراسة الثبات لمحاور االستبانة:

 الخبرة العملية العدد النسبة%
 سنوات5 من أقل 6 8.3

33.3 20 10-5  
33.3 20 15-11  
18.3 11 16-20  

 سنة 20أكثر من  3 5
 المجموع 60 100

 الخبرة العملية العدد النسبة%
 أكاديمي 42 70

 مراجع داخلي 14 23.3
 اخرى  4 6.7
 المجموع 60 100
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 معامل الثبات لمحاور الدراسة نتائج :(5جدول )

Reliability Statistics 
 عدد الفقرات Cronbach's Alpha دــــــــــــــــــــــــــــــــــالبع

 4 0.822 الرقابة الداخلية
 5 0.905 إدارة املخاطر

 3 0.790 احلوكمة
 8 0.911 التحدايت
 20 0.953 اإلمجايل

 
تـم التعـرف علـى الشـكل التـي تتبعـه  صـائية التـي تناسـب فرضـيات الدراسـةوقبل اختيار االختبـارات اإلح

– p) أند ـــــــــــــنتــائج التحليــل وج إلــى وبــالنظر(، Shapiro – wilk) ارـــــــــــــاختبالبيانــات مــن خــالل 
value) ( 0.05أقل من)،  ن البيانـات ال أأي  ،تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديلنه أأي

 Wilcoxon) اختبـارتـم اختيـار ( Shapiro –wilk) اختبـارعلـى نتـائج  ، وبنـاءطبيعـيالتتبـع التوزيـع 
Signed)، قبـــول الفـــرض الصـــفري القاضـــي بـــأن وســـيط البيانـــات أو  اتخـــاذ القـــرار حـــول رفـــض وســـيتم

حيث يـتم رفـض الفـرص الصـفري وقبـول الفـرض البـديل  ،حصائينتائج البرنامج اإلبناء على  3وي يسا
تـم رفـض الفـرض الصـفري سـيتم تحديـد  حالـةوفـي   ،(0.05)مـن  أصـغر (P-valueفي حال كانـت )

 االتجاه العام إلجابة عينة الدراسة من خالل دراسة العالقة بين الرتب السالبة والرتب الموجبة. 
   فرضيات الدراسة حول( Wilcoxon Signed) اختبارح نتائج تي يوضوالجدول اآل

 مما يعني رفض ،(0.05لجميع العبارات أقل من )( p- value) أن( نجد 6رقم )الجدول  إلىبالنظر 
وبمقارنة الرتب الموجبة مع الرتب  ،(3) ن الوسيط ال يساوي أالفرض الصفري وقبول البديل، أي 

كين لمشار مما يعني أن االتجاه العام إلجابة ا ،السالبة نجد أن الرتب السالبة أكبر من الرتب الموجبة
 في الدارسة هو الموافقة.

بعبارة أوضح أن المشاركين في الدراسة يدركون أهمية دور المراجع الداخلي في ظل انتشار جائحو 
 ،حدثها انتشار الجائحة في بيئة الرقابة الداخليةأسواء من حيث تقييم التغيرات التي  ، 19-كوفيد 

ها هذا فيما يتعلق يتنظمة الرقابة الداخلية لضمان فاعلأدخال بعض التعديالت في تصميم إومحاولة 
في  أما بخصوص إدارة المخاطر فاتفق المشاركون في الدراسة على دور المراجع ،بالرقابة الداخلية

خصوصا مع زيادة احتمالية حدوث عمليات ،  19-شئة عن انتشار جائحة كوفيدتحديد المخاطر النا
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وأخيرا في مجال الحوكمة اتفق المشاركون في الدراسة على أهمية دور المراجع الداخلي  ،غش واحتيال
صائح الالزمة لمطلوبة والنلتقديم التأكيدات ا ؛وأصحاب العالقة ،في التوصل المستمر مع اإلدارة

 ثار الجائحة.آلتخطي 
 ىاالول ةالثالث للفرضيات Wilcoxon Signedنتائج اختبار  :(6جدول )

 

درجة التأثري
 

النتيجة
القرار  

بشأن  
H0 

Wilcoxon Signed الوسيط
االحنراف  

 املعياري
 فقرات احملور

الرتب 
 املوجبة

الرتب 
 السالبة

P 
Value 

 اخليةة الديف جمال نظام الرقاب  دوٌر مهم   راجع الداخليالفرضية االويل :  للم   
مهم 
 جدا  

تقييم التغيرات التي حدثت في بيئة الرقابة الداخلية  .510 4.67 .000 59 0 رفض قبول
 19-نتيجة انتشار جائحة كوفيد 

مهم 
في ظل  و فاعليته ةالداخلي قابةكفاءة نظام الر تقييم  .500 4.57 .000 59 0 رفض قبول جدا  

 العمل عن بعد

مهم 
 جدا  

 .537 4.68 .000 59 0 رفض قبول
 دخال بعض التعديالت في إجراءاتتقييم الحاجة إل

الرقابة الداخلية أو لتطبيق إجراءات رقابية إضافية  
 19 جائحة كوفيدالأثناء انتشار 

مهم 
 جدا  

 ة تصميم إجراءات الرقابة الداخلية الجديدةتقييم كفاء .563 4.43 .000 59 0 رفض قبول
 وفعالية تطبيقها

 ريف جمال إدارة املخاط  دوٌر مهم  :  للمراجع الداخلي الفرضية الثانية  
مهم 
 جدا  

تقييم قدرة  اإلدارة على تحديد وإدارة المخاطر  .621 4.57 .000 59 0 رفض قبول
  بشكل كاف    19 -تشار جائحة كوفيد المرتبطة بان

مهم 
 جدا  

تقديم التوصيات الالزمة لمساعدة  اإلدارة  لتقييم   .534 4.45 .000 59 0 رفض قبول
 هذه المخاطر والتخفيف من حدة  تأثيرها

مهم 
 جدا  

 .621 4.75 .000 59 0 رفض قبول
توسيع نطاق عمليات  تقييم المخاطر التي يقوم بها  

الناشئة عن  ليشمل تقييم  المخاطر ،المراجع الداخلي
 19 -تفشي جائحة   كوفيد 

مهم 
 جدا  

 .566 4.47 .000 58 0 رفض قبول
طر المرتبطة بتعديل نظام العمل تقييم المخا

لغاء( بعض العمليات و األنشطة  خالل إضافة/إ)
 19 -تفشي جائحة كوفيد 

مهم 
 جدا  

 .490 4.62 .000 60 0 رفض قبول

االحتيال  في  زيادة االهتمام بتقييم  مخاطر  الغش و
نشطة و العمليات الرئيسية ، وال سيما العمليات األ

التي خضعت للتعديالت نتيجة تطبيق نظام العمل 
 عن بعد
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 يف جمال نظام احلوكمة  دوٌر مهم  :  للمراجع الداخلي الفرضية الثالثة  

مهم 
 جدا  

 .537 4.50 .000 59 0 رفض قبول
لمصلحة التواصل المستمر مع اإلدارة وأصحاب ا

الخدمات  وتقديمالتأكيدات  لتحديد احتياجاتهم من
 COVID-19االستشارية خالل انتشار  

مهم 
 جدا  

 .520 4.63 .000 60 0 رفض قبول
مناقشة نتائج المراجعة و المالحظات المهمة مع 
مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة، وتقديم توصيات 

 إلجراءات التصحيحيةلمناسبة  
مهم 
 جدا  

تنسيق العمل مع المراجع الخارجي والتعاون مع   .501 4.55 .000 60 0 فضر  قبول
 اإلدارة  لتحديد أي مهام أخرى الزمة للمراجع الداخلي

 
ي ف 19 –في ظل جائحة كوفيد المشاركين في أهمية الدور المراجع الداخلي  استطالع رأىوبعد      

جه ي تواتقييم الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، والحوكمة رأت الباحثتان أهمية دراسة التحديات الت
 شاركينوتحليل استجابة الم ،خالل صياغة الفرضية الرابعةالمراجع الداخلي نتيجة انتشار الجائحة من 

 :(7كما هو مبين في الجدول رقم )

يعني  مما ،(0.05ن )لجميع العبارات أقل م( p- value) أننجد  (7الجدول رقم ) إلى بالنظر      

رتب . وبمقارنة الرتب الموجبة مع ال(3) يساوي رفض الفرض الصفري وقبول البديل، أي ان الوسيط ال 

كين لمشار مما يعني أن االتجاه العام إلجابة ا ؛السالبة نجد أن الرتب السالبة أكبر من الرتب الموجبة

 .في الدارسة هو الموافقة

لرقابة الداخلي هي: عدم كفاية إجراءات اتواجه المراجع ل أكثر نجد أن من أهم التحديات التي يوبتفص

حقيق تش في الداخلية المعتادة وإجراءات المراجعة الداخلية التقليدية مع زيادة احتمالية االحتيال والغ

 كيفية، وهو مما يخلق تحديا أكبر ؛19-أهداف عملية المراجعة الداخلية في ظل انتشار جائحة كوفيد 

 عال من المهنية. ى ير المهنية والحفاظ على مستو معايااللتزام بال
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 الرابعة  للفرضية Wilcoxon Signedنتائج اختبار  :(7)جدول 
 مام املراجع الداخليأانتشار فريوس كوروان حتداي هاما  كليشالفرضية الرابعة:  

درجة 
املوافقة

 

النتيجة
القرار  

 بشأن 
H0 

Wilcoxon Signed الوسيط
االحنراف  

 املعياري
 فقرات احملور

الرتب 
 املوجبة

الرتب 
 السالبة

P 
Value 

موافق 
 بشدة

 .567 4.48 .000 59 0 رفض قبول

زيادة احتمالية ممارسات االحتيال  والغش التي قد 
تحدث نتيجة لعدم فعالية إجراءات الرقابة التقليدية 

 -تبطة  بانتشار جائحة كوفيد في ضوء القيود المر 
19 

موافق 
 بشدة

 .530 4.42 .000 59 0 رفض قبول
زيادة مستوى مخاطر المراجعة كنتيجة لظروف عدم 
التأكد  المرتبط بانتشار الفيروس الذي يتطلب إضافة 

 إجراءات غير تقليدية
موافق 
 بشدة

عتادة  للحصول عدم كفاية إجراءات المراجعة الم .827 4.40 .000 58 0 رفض قبول
 على أدلة كافية ومناسبة

موافق 
 بشدة

 .585 4.38 .000 59 1 رفض قبول

الحاجة إلى الحفاظ على مستوى عال  من الجودة 
على الرغم من الصعوبات والمخاطر العالية 
المرتبطة بالتخطيط وتنفيذ العمل في ظل  انتشار 

 الوباء

موافق 
 .534 4.55 .000 60 0 رفض قبول بشدة

أن يلتزم فريق التدقيق الداخلي بمعايير المهنية  يجب
 وخاصة االستقاللية والموضوعية، و أخالق المهنة

أثناء أداء بعض الخدمات االستشارية  خالل انتشار 
 الوباء

موافق 
 بشدة

 .534 4.45 .000 59 0 رفض قبول
وفقا  تحديث خطة المراجعة الداخلية باستمرار

مصلحة ، في ضوء الحتياجات اإلدارة وأصحاب ال
 زيادة وتنوع المخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس

موافق 
 بشدة

 .596 4.47 .000 57 0 رفض قبول

تطبيق درجة عالية من الشك المهني ، واالعتماد 
على التقديرات الشخصية خالل جميع مراحل عملية 

للتغلب على عدم التأكد المرتبط بانتشار  ؛المراجعة
 الفيروس.

موافق 
 بشدة

 .596 4.47 .000 58 0 رفض قبول
استخدام التقنية الحديثة في تحقيق التواصل المستمر 
بين أعضاء  الفريق وتبادل المعلومات والمالحظات 

 ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها حتى اآلن.
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 النتائج مناقشة. 7

راجع قد شكل تحديا  للم 19 –أن انتشار جائحة كوفيد  ىلإأن نخلص  الدراسة يمكنبالنظر الى نتائج 
ثبات لحصول على أدلة إلقصور إجراءات المراجعة الداخلية  :أهمها ،في عدد من الجوانب الداخلي

اعي وذلك بسبب ظروف التباعد االجتم ،دى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التقليديةعن م وتأكيدات
 يجةنتمن  من خالل ما توصل إليه ( Marzukii & et al,2021) دراسة  وهذا ما أكدته ،غالقواإل

وى مست :أهمها ،مجموعة من العواملترتبط  بعالقة إيجابية مع  الداخلي أن كفاءة المراجع :مفادها
ابة ة الرقمهما في تقييم بيئدورا  الداخلي ن يكون للمراجعأ ذا التحدي استوجبه، و كنولوجيا المتاحةالت

 ،وتقديم النصح لإلدارة العليا بخصوص تصميم أنظمة رقابة تستجيب للتغيرات الحاصلة ،ةالداخلي
 إدارة المخاطر. وتعين على
لعليا سواء مع اإلدارة ا ،استمرار التواصل تحديا في قد يواجه المراجع الداخليفذلك  ىلإباإلضافة 

جابة االجتماعي، وكاستغالق والتباعد اإل أحوالن بسبب يأو مع المراجعين الخارجي ،وأصحاب العالقة
ن راجعة عيتمثل في الم مهمافي المستقبل القريب مهنة المراجعة الداخلية تطورا  قد تشهدف لهذا التحدي

 .(2021القنبري،  ) فاعليتهاثبوت  بعد خاصة بعد
دير والتق المهني،لمهنة المراجعة كالشك  ةخيرا  بعض التحديات التي تختص باإلجراءات التشغيليأو  

 واستقالليته.وحيادية المراجع  ي،الشخص
 والتوصيات النتائج. 8

 تي:ها الدراسة كاآلإلي تأهم النتائج التي توصل ةويمكن هنا إجاز 

مة لمواجهة أز  المخاطر للمؤسسةدارة إالداخلي في  بها المراجعم ن يقو أيمكن  همية األدوار التيأ  .1
 .(19-كوفيدفيروس كورونا )

 الداخلية.الداخلية في فاعلية الرقابة  تشكله المراجعة ذيالدور الهمية أ  .2
 همية المراجعة الداخلية في مجال الحوكمة.أ  .3
  .(19-رونا )كوفيدكو  انتشار جائحة خالل المراجعين الداخليينتواجه  تحديات قدهناك  .4

 باآلتي:ثان تصى الباحتو  نتائج الدراسة الميدانية وبناء على
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لوب حة كورونا من خالل تطبيق أسخالل أزمة جائ المراجعة الداخليةأهمية تطوير طريقة أداء أنشطة  -1
اط نش الذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألداء ،عن بعد الحديثة المراجعة

 بكفاءة.لمراجعة الداخلية ا
م وتطوير إجراءات الرقابة على أمن نظ ،إيالء المزيد من االهتمام إلدارة تكنولوجيا المعلومات -2

 . (COVID-19) المعلومات اإللكترونية خالل أزمة
لب وط ،وارثاألزمات والكدارة إالداخليين وخبراتهم العملية في مجال  المراجعينمؤهالت االهتمام ب زيادة -3

 الخبرة الكافية.وجود في حالة عدم لمساعدة من بعض الخبراء المتخصصين في بعض الجوانب ا
 ئية.ستثنااال األحواللمساعدتهم على توفير خدمات عالية الجودة في ظل  الداخليين مراجعينال توجيه -4

 المستقبلية الدراسات. 9
 :تعلى مهنة المراجعة الداخلية في عدد من المجاال 19-أهمية االستمرار ف دراسة تأثير جائحة كوفيد  الباحثتان ى ر ت

 في البيئة الليبية استقاللية المراجع الداخلي على  19 –تأثير كوفيد  . 1
 الداخلية.تأثير المراجعة عن بعد على جودة تقارير المراجعة . 2
 .وتقرير مراجع الحساباتالمراجعة على إجراءات  (19-)كوفيدتأثير -4

 المراجع 
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