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Abstract 

      This paper aims to identify the most important challenges and 

difficulties imposed by the (Covid-19) pandemic on the audit profession 

and internal auditing in particular. The internal audit profession has been 

affected by many risks as a result of the effects of the Corona pandemic on 

the continuity of work in Iraqi organizations, including universities. 

Therefore, the questionnaire was adopted as the main tool for collecting 

data from the sample individuals at the University of Mosul, as well as 

using (AMOS) software to conduct the confirmatory factor analysis to 

obtain the targeted results. The paper found an increase in cases of 

uncertainty continuously and renewed with the continuity of the conditions 

of the pandemic (COVID-19), which affected the process of assessing the 

extent of the continuity of the activities of organizations and planning for 

future audits. Additionally, this paper presents its proposals, including the 

interest in the establishment of specialized training courses and workshops 

that contribute to raising the efficiency and effectiveness of auditors and 

contribute to raising their productivity rates in light of the increasing 

complexity of professions, especially the audit profession. 
 

Key words: 
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 المدتخمص
( Covid-19ىع التحجيات والرعػبات التي فخضتيا جائحة )التعخؼ عمى أ  إلى ىجؼ البحث

ذ تأثخت ميشة التجقيق لتجقيق الجاخمي عمى وجو الخرػص. إعمى ميشة التجقيق بذكل عاـ وا
ت. الجاخمي بالعجيج مغ السخاشخ نتيجة مؤثخات جائحة كػرونا في الػحجات العخاقية ومشيا الجامعا

ة السػصل، وكحلظ العيشة في جامع أفخاد داة رئيدة لجسع البيانات مغتع اعتساد استسارة االستبياف أ
التحميل العاممي التػكيجؼ لمحرػؿ عمى الشتائج السدتيجفة. الجخاء ( AMOSاستخجاـ بخمجية )

حاالت عجـ التأكج بذكل مدتسخ ومتججد مع استسخارية ضخوؼ أف  إلى تدايج  تػصل البحث
والتخصيط  الػحجاتثخت عمى عسمية تقييع مجػ استسخارية أنذصة أ( التي COVID-19جائحة )

االىتساـ بإقامة الجورات . كسا يقجـ البحث مقتخحاتو ومغ ضسشيا لعسميات التجقيق السدتقبمية
ويديع  ،التجريبية الستخررة وورش العسل التي تديع مغ رفع كفاءة وفاعمية مجققي الحدابات

 .بخفع معجالت انتاجيتيع في ضل التعقيج الستدايج في السيغ وخرػصاً ميشة التجقيق
 

 الكممات الرئيدة
جامعة  التهكيدي، مدققه (، التدقيق، مهنة التدقيق، التحميل العامميCovid-19جائحة )
 المهصل.
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 المقدمة
، والطخوؼ العالسية عساؿاأل خات في بيئةيتػاكب التغي لغاية يػمشا ىحا السحاسبة وما زالت ميشة كانت

 (COVID-19)وفي ضل تصػرات جائحة . البيئةفي استجامة الػحجات في تمظ  ميساً  مكػناً  فزاًل عغ كػنيا
ويالئع  بسا يشاسبليحه التصػرات  السحاسبة استجابة ميشة، والسيغوتجاعياتو في جسيع القصاعات والسجاالت 

لسختمف السعمػمات التي تػفخىا السحاسبة  إلىالكياس وضخورة االفراح السحاسبي ووصػاًل  إلىالحاجة 
بالتغييخات والشتائج التي عمى وجو الخرػص  ايزاً  التجقيقميشة وبالسثل، كاف البج مغ تأثخ . السدتخجميغ

 .العسل التجقيقي أو تشفيحو/أحجثيا وباء كػرونا، سػاء عمى مدتػػ تخصيط 
ف يتأثخ بستغيخات ىحه الجائحة، ومشيا جات االقترادية كاف ال بج ايزًا مغ أق الجاخمي في الػحف التجقيإ

تجقيق في ضل جائحة استجابة السجقق الجاخمي في محاولة مشو لمػفاء بكل الستصمبات التي تدتمدميا عسمية ال
تحجيات ججيجة قج تفخزىا الجائحة  يةلسخافقة ليا، والعسل عمى مػاكبة أيع في الحج مغ السخاشخ اكػرونا بسا يد

 مدتكباًل.
الثاني الجانب  جدءواستعخاض ال ،مشيجية البحث األوؿ ناقر أجداء رئيدة،ربعة أ بحثشا عمى واشتسل

ىع االستشتاجات ال اً لجدء األخيخ تقجيستزسغ ا في حيغ، الثالث الجانب العسميشاوؿ الجدء وت ،الشطخؼ 
 .بحثشاالتي خخج بيا  والسقتخحات

 أواًل / مذكمة البحث
وعجدىا عغ  ومشيا التعميسية العخاقية الػحجاتتتجمى مذكمة البحث في الزعف الػاضح الحؼ تعاني مشو 

وذلظ ال (. COVID-19لسدتفيجييا وخرػصًا مع استسخار جائحة ) التجقيكية تقجيع الحج السقبػؿ مغ الخجمات
مغ  الػحجاتالحؼ يسكغ ىحه  -في ىحه الفتخة الدمشية  -والتشفيح التجقيقي غياب التخصيط  إلىيعػد فييا شظ 

مغ  الػحجةوتصػيخ االنذصة والعسميات الالزمة التي تسكغ  ا،والتشبؤ بستغيخاتي يا مدتكبالً أعسالنجاح استذخاؼ 
كميات جامعة السبحػثة ) الػحجةفي اداء  وىح يتزح جمياً  لمصمبة،الخجمات  أفزلتحقيق اداء عاؿ لتقجيع 

لسػاجية والتشفيح التجقيقي ب االخفاقات الستكخرة واعتسادىا عمى االسمػب التقميجؼ في التخصيط ببد (السػصل
 لحا تتبمػر مذكمة البحث في االجابة عغ التداؤؿ االتي: ،السذكالت والتحجيات

 " ماهي التأثيرات المحتممة لجائحة كهرونا عمى التدقيق الداخمي والخارجي؟ "
 ثثانيًا / أهمية البح

 تي:ويسكششا استذخافيا مغ خالؿ اآل
في تصػيخ ميشة  حاسسة كطػاىخ (COVID-19لػ) السبحػثة االثار إلىالبحث عغ والتعخؼ  أىسية -1

 السحاسبة والتجقيق وانعكاسيا عمى جػدة التجقيق واألداء الكمي لمػحجات االقترادية.

 مغ خالؿ الخجمات التي تقجميا. وتصػره ليا ارتباط مباشخ بحياة السجتسع فألالسبحػثة  الػحجةىسية أ  -2

التعامل مع الستصمبات السدتقبمية و  إلىالتعخؼ مغ  ىا السحاسبييغ والسجققيغوأفخاد السبحػثةالػحجة تسكيغ  -3
 .فيع التحجيات الحالية التي تفخضيا الجائحةعبخ 
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ه السيتسيغ بتصػيخ ميشة السحاسبة والتجقيق في السشطسات السشطسة لتمظ السيغ في العخاؽ، وذلظ ثارة انتباإ -4
 يجاد الحمػؿ السشاسبة ليا.إمكانية إكالت والعكبات التي تعاني مشيا و سباب السذأ إلىمغ خالؿ التعخؼ 

 
 تي:تحقيق اآل إلى: ييجؼ البحث هداف البحثثالثًا / أ

 و ما تدسى بػباء كػرونا.( أCOVID-19التعخيف بجائحة ) -1

 (.COVID-19تػضيح التأثيخات االقترادية واالجتساعية لجائحة ) -2

 ( عمى التجقيق الجاخمي والخارجي.COVID-19اء الزػء عمى تأثيخات جائحة )إلق -3

 
 : تسكغ في:رابعًا / فرضية البحث

ق بذكل عاـ، ومغ ثع عمى ( تأثيخات محتسمة ومتعجدة ومتبايشة عمى التجقيCOVID-19لجائحة )
 التجقيق الجاخمي بذكل خاص.

 
 تع االعتساد عمى السشيج الػصفي واختبار فخضيتو لتحقيق أىجاؼ البحث: ساليبهخامدًا / منهج البحث وأ

 البحث في السيجاف السختبخ، كسا تشاوؿ في:مػضػع  التحميمي عبخ دراسة
 االثار السحتسمة لمطاىخة عمى ميشة و السرادر العخبية واالجشبية  الشطخؼ: االستعانة بالكتب مغ وجانب

 وأشاريحما وفختو شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت( مغ مقاالت وبحػث ورسائل  فزاًل عغ ،التجقيق
 .بالطاىخة السبحػثةعخبية واجشبية ذات العالقة 

 ( مؤشخًا لمكذف عغ 11ت قخاءة )تي تزسشياف الختبار الفخضية والاستب استسارةع يرستع تالعسمي:  وجانب
سكياس ل االستبياف استخجاـوقج اعتسجت االجابة عمى فقخات  ثار السحتسمة لجائحة في ميشة التجقيق.اآل

 ( ال أتفق بذجة.1) إلى( اتفق بذجة 5) الستجرجة مغ ووزانأ)ليكخت الخساسي( ضسغ 

 
 سادسًا / وصف مجتمع البحث وعينته

ي السػصل بكمياتيا كسجتسع إلجخاء بحثشا، وذلظ لسا تحتػيو مغ خبخات وضيفية فتع اختيار جامعة 
شسمت عيشة البحث مجققي كميات جامعة السػصل ورئاستيا العامميغ في  ميشتي السحاسبة والتجقيق. في حيغ

تبياف ليع عغ تع تػزيع استسارات االسقًا، و ( مجق80ذ بمغ عجدىع )قيق الجاخمي مغ مجيخيغ ومجققيغ، إوحجات التج
و تدميسيا مباشخة باليج لتقميل التحيدات اإلحرائية، وبعج اللكتخونية باستخجاـ نساذج كػكل أشخيق االستسارة ا

 كثخاأل%(، وىع المحيغ كانػا  83.75( استسارة صالحة لمتحميل وبشدبة استجابة قجرىا )67ذلظ تع استخجاع )
القائسيغ عمى مسارسة ميشة التجقيق وتصػيخىا في مؤسداتيع لتحديغ قجرة لمتعامل مع فقخات االستبانة باعتبارىع 

 األداء اإلجسالي.
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 سابعًا / صدق االستمار  وثباتها

راء االكاديسييغ الستخرريغ بتجقيق ألداة البحث مغ خالؿ استصالع آ الرجؽ الطاىخؼ تع فحز 
دقا، وأ.د. لقساف دمحم، وأ.ـ.د. فيحاء الحدابات في قدع السحاسبة بجامعة السػصل، وىع كل مغ أ.د. زياد ال

خح بسالحطاتيع الكيسة واجخاء بعس القت االستسارة استحدانيع بعج األالبكػع، وأ.ـ.د. وحيج رمػ، حيث 
. كسا تع العيشة فخادأل أكثخ وواضحة لتكػف مفيػمة السؤشخات والعباراتعادة صياغة بعس إ  التعجيالت مثل

وىي شخيقة تعتسج عمى جابات، وذلظ بعج استخجاع اإل (Split –Half) شخيقة التجدئة الشرفيةاستخجاـ 
أسمػب إيجاد معامل االرتباط بيغ درجات األسئمة الفخدية والدوجية في االستبانة، ويجخؼ ترحيح معامل 

 جسالي قجرهإمعامل ثبات . وقج حرل السكياس في بحثشا عمى (Sperman-Brownاالرتباط ىحا بسعادلة )
 لالستسارة،عمى ثبات عاِؿ  مسا يجؿ السدسػح بيا عالسيًا، (0.67)عتبة القصع ندبة تجاوزت  ( وىي0.86)

 مختمفة. ذات العيشة وبأوقاتعمى  خجامياذات الشتائج عشج است إلىمكانية التػصل إ إلىيزًا أوىحا يجؿ عمى 
 االستعراض النعري 

 واالقتراديةجائحة كهرونا وتأثيراتها االجتماعية ول: المبحث ال 
 فايروس كهرونا هه ما 1-1

ألوؿ ضيػر فيخوس كػرونا السدتجج  2019عالف مشطسة الرحة العالسية في نياية كانػف االوؿ إ مشح 
خح ىحا الفيخوس باالنتذار في مختمف بمجاف العالع مشيا الػاليات الستحجة يػىاف الريشية، فقج أفي والية مخة 

 .(15، 2021الجنف، )االمخيكية وايصاليا.... والعخاؽ والذخؽ االوسط 
وتذكل فيخوسات كػرونا مجسػعة كبيخة مغ الفيخوسات التي تدبب السخض، ويسثل فايخوس كػرونا 

عخاضو الحسى واالرىاؽ ، ومغ أ ويعتبخ مغ أحجث سالالت فيخوس كػرونا ،يدببو ىحا الفايخوس ياً معج اً مخض
و بعس السخضى مغ االالـ واالوجاع أو احتقاف األنف أو الخشح أو اآلـ الحمق أ والدعاؿ الجاؼ، وقج يعاني

و عغ شخيق التالمذ. ويسكغ تػضيح مخاحل شخيق الخشح الحؼ يخخج مغ السراب أاالسياؿ، ويشتقل عغ 
 (10، 2021رونا عمى السدتػػ العالسي كسا يأتي: )ابخاليع و زىخ، جائحة كػ 

 ضيػر الفايخوس: شيجت بجاية االزمة وتفاقسيا في الريغ فقط، دوف تُأثخ بكية دوؿ العالع بيا. .1
بجاية االنتذار: انتذار واسع لمفايخوس عالسيًا، وتأثخ الجوؿ االوربية بذجة بو، وبجأت الجوؿ العخبية وبادرت  .2

 باتخاذ تجابيخ احتخازية مشعًا النتذار الفايخوس.

تفاقع السذكمة: تفاقع الػضع في العالع مع اتخاذ اجخاءات مذجدة في الجوؿ االوربية والعخبية، وتحػؿ  .3
جائحة في ضل تفاقع كبيخ لمجائحة في ايصاليا، وبجايات انحدار لمفايخوس في الريغ وانتذاره  إلىاالزمة 

 .في الػاليات الستحجة

ثيخات الحطخ مشع غ الريغ وتمييا بعس الجوؿ، لكغ تأانحدار األزمة: بجاية التعافي مغ الفايخوس بجءًا م .4
 الدفخ الزالت مدتسخة في العجيج مغ دوؿ العالع.
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 لجائحة كهرونا  والمالية التداعيات االقترادية   1-2

تحجيات  ت جسيع الرشاعات تقخيباً لقج أثخت جائحة كػرونا عمى األسػاؽ االقترادية والسالية، وواجي
مختبصة بالطخوؼ االقترادية الشاتجة عغ جيػد معالجتيا. فعمى سبيل السثاؿ شيجت العجيج مغ الذخكات في 

في اإليخادات، فزال عغ تقمبات األسػاؽ  حاداً  اً صشاعات الدفخ والزيافة والتخفيو والبيع بالتجدئة انخفاض
السالية وتآكميا، وتجىػر االئتساف، ومخاوؼ الديػلة، والديادات األخخػ في التجخل الحكػمي، وزيادة البصالة، 
واالنخفاضات الػاسعة في اإلنفاؽ االستيالكي التقجيخؼ لمسدتيمكيغ، وزيادة مدتػيات السخدوف، وانخفاض 

لصمب، وتدخيح العساؿ واإلجازات، وإعادة الييكمة، وغيخىا. ويسكغ أف يؤدؼ استسخار اإلنتاج بدبب انخفاض ا
تخاجع اقترادؼ أوسع نصاقا قج يكػف لو تأثيخ سمبي شػيل األجل في الشتائج السالية  إلىىحه الطخوؼ 

عمى خا يخوس كػرونا خصخا كبيا، يسثل ف(OECD )لمذخكات. ووفقا لسشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية
. لحلظ، فقج تتأثخ معطع الذخكات بآثاره، األمخ نفديا آثار األزمات السالية العالسية االقتراد العالسي، ولو

الحؼ يفخض عمى كل شخكة إجخاء إعادة تقييع ألنذصتيا ومسارساتيا مع مخاعاة الحقائق والطخوؼ 
اتخاذ قخارات تذغيمية  إلىخكات والخرػصية لكل شخكة. فسع انتذاره في جسيع أنحاء العالع، ستحتاج الذ

ومغ أىع اآلثار التي ضيخت نتيجة عشو ىػ االنكساش االقترادؼ مغ جية، وتػقع ازدياد ىحا ، ميسة
عغ تفذي حاالت البصالة وعجد الدجاد  الخكػد حتى بعج إيجاد العالج لو، فزالً  إلىاالنكساش بسا يؤدؼ 

اتخاذ  إلىلسالية. ومع ىحه اآلثار تدعى دوؿ العالع لالئتساف، وىبػط في أسعار األسيع في األسػاؽ ا
لسعالجة  االتحاد االوربيمغ أىع اإلجخاءات التي أخحتيا بمجاف و اإلجخاءات التي مغ شأنيا أف تحج مغ تأثيخه. 

اآلثار االقترادية لفيخوس كػرونا ىػ فدح السجاؿ لمتػقف االختيارؼ لمذخكات الستعثخة عغ سجاد القخوض، 
ىع . ويسكغ إيجاز أ سح لمسرارؼ بإعادة التفاوض عمى التعػيزات االئتسانية نتيجة لحلظ التػقفعمى أف يد

 (5-3، 2020)محسػد وحديغ،  سا يأتي:التجاعيات االقترادية والسالية لمجائحة ب
 انقصاع اإلنتاج. .1

 البصالة. .2

 انخفاض في السبيعات أو األرباح أو اإلنتاجية. .3

 غالؽ الذخكات والسخازف.إ  .4

 السخصط ليا. عساؿالتأخخ في تػسعات األ .5

 عجـ القجرة عمى زيادة التسػيل. .6

 زيادة التقمبات في قيسة األدوات السالية. .7

 انخفاض الدياحة وتعصل الدفخ غيخ الزخورؼ والخياضة واألنذصة الثقافية وغيخىا مغ األنذصة التخفييية. .8

العالسي واألسػاؽ تأثيخىا الدمبي في االقتراد اآلثار العامة الستدايجة لفيخوس كػرونا نتيجة لفزاًل عغ  .9
ق عجة كالشقز في العسالة والسػاد أو تعصل ائكسا يؤثخ الفيخوس في الذخكات الرشاعية بصخ  ةالسالية الخئيد
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انخفاض غيخ شبيعي في مدتػيات اإلنتاج.  إلى، فقج يؤدؼ ذلظ السرانع غيخ السخصط لو، وإذا استسخ
بغي ألؼ شخكة تخريز التكاليف الثابتة اإلضافية عمى غخض التكمفة وفي مثل ىحه الطخوؼ، ال يش

لعشاصخ بزاعة آخخ السجة، وإنسا يتع االعتخاؼ بتمظ التكاليف وتحسيميا عمى نتيجة  (السشتج، الخجمة)
 الشذاط مباشخة لمفتخة التي تع تكبجىا فييا.

مغ الػحجات االقترادية،  انعكذ في العجيج (COVID-19)إف تأثيخ جائحة فيخوس خخ فمغ جانب آ
ف أو الذخكات الخجمية افيػ لع يقترخ عمى الػحجات التي تعسل بذكل مباشخ في الدياحة أو شخكات الصيخ 

جسيع الػحجات تقخيبا. فاذا أردنا أف نبحث عغ تأثيخه عمى الػحجات االقترادية، فيسكغ  إلىفحدب، وإنسا امتج 
ػاؽ االقترادية والسالية، فسع زيادة انتذار الػباء مغ حيث مالحطة ذلظ مغ خالؿ فحز تأثيخه عمى األس

عمى  باشؤ االقترادؼ العاـ. وىحا يذسلالحجع والسجة، تػاجو الػحجات االقترادية ضخوفا غالبا ما تختبط بالت
سبيل السثاؿ ال الحرخ، تقمبات الدػؽ السالية وتجىػرىا، وتجىػر االئتساف، ومخاشخ الديػلة، والديادة في 

تجخالت الحكػمية، وزيادة البصالة، واالنخفاض الكبيخ في اإلنفاؽ االستيالكي، وزيادة مدتػيات السخدوف، ال
اإلنتاج بدبب انخفاض الصمب، وتدخيح العساؿ، وأنذصة إعادة الييكمة األخخػ. وباستسخار ىحه  وانخفاض

جع اقترادؼ واسع الشصاؽ، كسا يسكغ أف يكػف لو تأثيخ سمبي شػيل خات إلىالطخوؼ وغيخىا يسكغ أف تؤدؼ 
التي  التأثيخات األخخػ األمج عمى الشتائج السالية لمػحجات االقترادية. فزال عسا سبق، فيشاؾ مجسػعة مغ 

والتي يسكغ أف يكػف ليا تأثيخ عمى الػحجات االقترادية والتي يسكغ  كػروناحرمت نتيجة النتذار جائحة 
 (200، 2020)ارديشي، يريا باآلتي: تمخ

، فزال عغ القيػد السفخوضة فخادانخفاض الصمب عمى الدمع والخجمات نتيجة لفقجاف دخػؿ العجيج مغ األ -1
 عمى قجرة السدتيمكيغ عمى التشقل بحخية.

 تعصيل سالسل التػريج العالسية بدبب القيػد السفخوضة عمى حخكة االشخاص والبزائع. -2
 رات  الخأسسالية وحخكة البشاء، مسا يقمل مغ الصمب عمى العجيج مغ الدمع والخجمات.نقز في االستثسا -3

 أسعار الدػؽ لمدمع واألصػؿ السالية، بسا في ذلظ أدوات حقػؽ السمكية والجيػف. انخفاض -4
 لجائحة كهرونا الثار االجتماعية 1-2

تعصيل الشذاط االقترادؼ االعتيادؼ والحياة اليػمية العامة في جسيع  إلى 19 -أدت جائحة كػفيج
أنحاء العالع. وفي إشار الترجؼ ليحا الػباء، اتخحت العجيج مغ حكػمات العالع تجابيخ صارمة لسشع تفذي 

 ضعفا. ومع ذلظ، فبدبب تدايج كثخالسخض ولزساف األداء الدميع لشطاـ الخعاية الرحية وحساية الفئات األ
التجارية، وفخض قيػد الدفخ وتجابيخ االحتػاء، فإف  عساؿحالة عجـ اليقيغ والزعف الشاجع عغ إغالؽ األ

 إلىقريخة األجل وشيكة مغ حيث انخفاض اإلنتاج واالستثسارات واألرباح بذكل يؤدؼ  االجتساعيةاآلثار 
 إلى، فيي كارثة إندانية تؤدؼ مغ أف تشحرخ في أزمة صحية أكبخ كػروناإف جائحة  ارتفاع معجؿ البصالة.

أف الفقخاء والفئات  إلىتغيخات وتحػالت ىاجست قمب السجتسعات واقتراداتيا. وتذيخ األدلة السبكخة بالفعل 
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يخوس في اواالقترادية لمف اآلثار االجتساعية والرحيةمغ عبء  أكبخالسحخومة ىع الحيغ يتكبجوف بذكل 
 .جابيخ سياسية عالجية عاجمة وفعالةجسيع أنحاء العالع، مسا يدتػجب وضع ت

 تقجر األمع الستحجة أف ما يقخب مغ نرف عساؿ العالع قج يفقجوف وضائفيع بدبب االقتصاعات واآلثارذ إ
-2020)حجث تػقعات صشجوؽ الشقج الجولي لعامي أػ الشاجسة عغ تفذي السخض. وتذيخ االقترادية األخخ 

اف لع يكغ اسػء 2009ف العالع قج دخل في حالة ركػد بسدتػػ سػء عاـ إلى أشسػ فاؽ الآبخرػص ( 2021
حيث مغ الستػقع أف يبمغ معجؿ  - 1.0كسا أنو مغ الستػقع أف تشكسر االقترادات الشاشئة والشامية بشدبة % 

وسيكػف التأثيخ االقترادؼ لمػباء كبيخا عمى الحياة ، 2020 في عاـ  2.2الشسػ الشاتج السحمي االجسالي
مميػف  49ب  كػرونامع وفقا لتػقعات االقتراد العالسي ستيػؼ جائحة والسجتسعات واأل فخاداالجتساعية لأل

وكسا ىػ الػضع في العجيج مغ البمجاف األخخػ حػؿ  .2020حافة الفقخ السجقع بحمػؿ نياية عاـ  إلى شخز
العالع، شيجت الجوؿ اآلثار الجساعية الدمبية والسفخشة ليحا الفيخوس عمى اقتراداتيا ومجتسعاتيا. في حيغ 
أنو مغ السيع تدميط الزػء عمى اختالؼ مدتػيات التشسية االجتساعية واالقترادية لمجوؿ وسبل ترجييا 

مشيا  21أيزا أف نأخح بعيغ االعتبار أف دوؿ مرشفة عمى أنيا "دوؿ نامية"، بل ترشف  لمػباء، فسغ السيع
في بيئة سخيعة التغيخ،  لجائحة كػرونايرعب قياس اآلثار االقترادية الحكيكية  في فئة "أقل البمجاف نسػا 

حائي والتعمع. إذ تدتأثخ خرػصا عمى مدتػػ اإلنتاج والعسالة وإنفاؽ السدتيمكيغ والتجارة الجولية واألمغ الغ
الحرز عمى مدتػػ الشاتج السحمي اإلجسالي والترشيع والتجارة عمى  أكبختزخرا مغ الػباء ب كثخالبمجاف األ

الرعيج العالسي. لكغ عمى عكذ األزمة السالية العالسية األخيخة، فإف جسيع اقترادات العالع تقخيبا تعاني مغ 
ىي التأثيخات االجتساعية لجائحة كػرونا ىع وبشاًء عمى ما تقجـ فإف مغ أ  التجاعيات الدمبية لتفذي الػباء.

 (3، 2020، )مشطسة التعاوف االسالمي :تياآل

 ._ االنتاج والشسػ1

 ._ العسالة2

 ._ التجارة والسالية 3

 ._ الدياحة والشقل 4

  .مغ الغحائي_ الدراعة واأل 5
 ._ الرحة 6

 ، واعتساد التعميع عغ بعج رغع سمبياتو.في سيخ السشطػمة التعميسية التعميع: اضصخاب_  7

 .االعاقة و_ الشداء واالشفاؿ والذباب والسدشػف واالشخاص ذو  8

 ._ العالقات والدمػكيات االجتساعية9

 ._ الالجئػف والسياجخوف 10
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 المبحث الثاني: تأثيرات جائحة كهرونا عمى التدقيق الداخمي والخارجي

 تأثير جائحة كهرونا عمى التدقيق الخارجي 2-1
 وابخاليع، نافع) :ثخت جائحة كػرونا عمى التجقيق الخارجي بذكل عاـ وعسل السجقق وكسا يأتيلقج أ

 (www.future.aicpa.org)( 1، 2020( )ارابػساؼ، 23-22، 2020) محسػد وحديغ، ( 15، 2021
 فيسا التحجيات مغ مجسػعة تفخض الخاىشة االستثشائية الطخوؼ فإ: التدقيق أدلة عمى كهرونا جائحة أثر .1

 بدبب  السػضفيغ غياب ىسياأ  ،ومغ والسالئسة  الكافية  التجقيق دلةأ عمي السجقق حرػؿ بزخورة يتعمق
 يفخض الحؼ مخاأل التجقيق اجخاءات بعس لتشفيح العسيل مبشى ىلإ الػصػؿ  وصعػبة العجوػ، وأ الحطخ

  لالستجابة اضافية تجقيق بإجخاءات والكياـ التجقيق مجخل عمي تعجيالت ادخاؿ ضخورة السجقق عمى
 . الفيخوس لتفذي السحتسمة السالية ثاراآل عغ الشاشئة  الجػىخية االخصاء لسخاشخ

 معطع في  السجققػف  سيحتاج الفايخوس تفذي مع :التدقيق مخاطر وتقييم خطة عمى كهرونا جائحة أثر .2
 السعمػمات فأل وذلظ ،التجقيق في الجػىخية خصاءاأل مخاشخ ومدتػػ  شبيعة تقييع اعادة إلى الحاالت

 السشتيية الدشة عغ السالية لمقػائع السخاشخ وتقييع  التجقيق لعسمية السبجئي التخصيط عشج متػفخة كانت التي
 السبجئي تقييسيع في  السجققػف  يأخحىا لع ججيجة ضخوؼ حجثتأ وأ تغيخت قج 2019 عاـ نياية في

 تحجيج مع ليا السخصط  التجقيق اجخاءات تعجيل  السجققيغ مغ سيتصمب الحؼ االمخ ،التجقيق لسخاشخ
 في السجققػف  يأخحىا لع والتي الججيج التجقيق مخاشخ تقييع عمى عالوة الجػىخية خصاءاأل مخاشخ وتقييع

 .  التجقيق لعسمية السبجئي التخصيط عشج اعتبارىع

 فخض تقييع يتأثخ فأ السخجح مغ: االستمرارية افتراض مةءمال مدى تقييم عمى كهرونا جائحة أثر .3
 تػقف أو  ونػاياىا دارةاإل قجرات عمى كػرونا فيخوس لتفذي السدبػؽ  غيخ بالتأثيخ كبيخ بذكل االستسخارية

 وغيخ السدبػقة غيخ السدتسخة التأثيخات فإف وبالسثل االنتاج، خصػط تػقف نتيجة مػحجةل الشقجية  التجفقات
 فإذا ،التجقيق عسمية عميو تشصػؼ  الحؼ التأكج عجـ مدتػػ  عمى  تػثخ فأ السحتسل مغ لمفيخوس السػكجة

 فيجب السالية القػائع عجادإل  كأساس االستسخارية افتخاض صالحية  بخرػص دارةاإل مع  السجقق اتفق
 في باالستسخارية السغمق الجػىخؼ  التأكج عجـ عغ الكافي باإلفراح الػحجة إدارة يصالب فأ السجقق ىعم

 الػحجة تأثخ درجة حدبب عكذ رأؼ أو متحفع رأؼ عغ يعبخ فأ السجقق عمى يجبو  السالية، القػائع
 عساؿثار الشاتجة عغ تػقف األالقػائع السالية يجب أف تعكذ اآل كحلظ فاف العجيج مغ .الفيخوس بتفذي

بسثل ىحه االثار،  2020و 2019التقاريخ والقػائع السالية لدشة نو مغ الػاجب تزسيغ بدبب الجائحة، أل
يشتج عشو قزيتاف ميستاف: انخفاض  عساؿف وقػع الزخر الشاتج عغ تػقف األلحلظ يخػ أغمب السجققيغ أ

 الكيسة نتيجة لمخدائخ السالية وخخؽ العيػد السرخفية وكالىسا سيؤثخ عمى استسخارية الذخكة.
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ىشالظ ث ستكػف ، حيبالعمل الميدانيمذكمة خاصة تتعمق  ف الخارجيػف السجققػ مغ السسكغ أف يػاجو  .4
شخاص الحيغ يحتاجػف إلييع دلة واالاأل إلىفي الػصػؿ  ف السجققػ يا الرعػبات التي يػاجي العجيج مغ

مخ سبيل السثاؿ ستسشعيع مغ زيارة مػاقع العسالء، األ أييع في عسمية التجقيق، فقيػد الدفخ عمىر لجعع 
ءاتيع السعتادة. وبدبب الصبيعة خافي تقاريخىع عغ قيػد الشصاؽ إلج وجػب الكذف إلىالحؼ سيزصخىع 

 ت السحاسبيةخالمتقجي السجققيغفسغ الستػقع أف يكػف تقييع  ،ثار ىحه الجائحةآل الزبابية وغيخ الستػقعة
 لقادمة. صعػبة مسا ستكػف عميو في فتخة إعجاد التقاريخ ا أكثخالخاصة بعسالئيع 

 فذخكات والتأكج مشو،  المخزون  تدقيق عسمية مع السيسا صعب تحج في السجققيغ كػروناوضعت جائحة  .5

 لمكياـ السجققيغ حزػر بعجـ يصالبػف  بجورىع والعسالء السشدؿ، داخل مغ العسل مػضفييا مغ تصمب التجقيق

 أبػابيا. فتح مغ الذخكات مشع عمى عسمت قج البمجاف مغ العجيج أف عغ فزال ،السيجانية بالديارات

: يقرج بالتجقيق عغ بعج بأنو العسمية التي يقـػ مغ خالليا السجققػف بخبط تقشيات التدقيق عن بعد .6
السعمػمات واالتراالت بتحميالت البيانات لتقييع دقة البيانات السالية والخقابة الجاخمية واإلبالغ عشيا، 

مي)التػاجج الفع وجسع األدلة اإللكتخونية، والتفاعل مع الجية الخاضعة لمخقابة، بغس الشطخ عغ السػقع
العجيج مغ الشذخات حػؿ  AICPAصجر السعيج االمخيكي لمسحاسبيغ القانػنييغ أالسادؼ( لمسجقق. وقج 

ألف لتأثيخ ، ة التجقيق عغ بعج بالقػؿ " نطًخاىسيأ  إلىشار السعيج أع واجخاءات التجقيق عغ بعج. وقج مفالي
فإف السجتسع العالسي يشتطخ مغ التجقيق والتأكيج  جائحة كػرونا عمى حياتشا وشخيقة عسمشا واقترادياتشا،

الجعع والسداعجة خالؿ ىحا الحالة مغ عجـ التأكج، ومغ أجل العسل في ىحه البيئة الرعبة بفاعمية، فإف 
ىسيا وفي مقجمتيا التجقيق عغ ُبعج واعتبارات إعجاد التقاريخ أ لسعيج يقجـ معمػمات حػؿ مػضػعات ا

ليو إعغ بعج قجيسًا لكغ الحاجة ستكػف خػ الخاصة بالسيشة. ويعج مفيـػ التجقيق السالية والتػجييات األخ
 ممحة في ضل ضخوؼ جائحة كػرونا نتيجة اجخاءات الحجخ الرحي والتباعج االجتساعي.

ف أيزا في تأثيخ جائحة كػرونا عمى مدؤولياتيع الستعمقة ػ قج يشطخ السجقق التقديرات المحاسبية: .7
ية، بسا في ذلظ التقجيخات السحاسبية لمكيسة العادلة واإلفراحات ذات الرمة بسخاجعة بالتقجيخات السحاسب

 (:1، 2020خحىا في االعتبار ما يأتي)ارابػساؼ، أىع الشقاط الػاجب أ ، و 540ائع السالية، وفقا لسعيار القػ 

غ يعغ شخيق السذارك اف في السعمػمات الستعمقة بتفذي جائحة كػرونا الحؼ تع معخفتيػ جقققج يشطخ الس -
غ في الدػؽ عشج تاريخ التقخيخ والتي مغ شأنيا أف تؤثخ عمى قياس الكيسة العادلة لألصػؿ يالستعامم

 وااللتدامات وكحلظ اإلفراحات السالية.

ف في تجاعيات تفذي جائحة كػرونا عمى قياس الػحجة المخدائخ االئتسانية الستػقعة ػ قج يشطخ السجقق  -
الشػعية والكسية تسكيغ مدتعسمي القػائع السالية مغ فيع أثخ مخاشخ االئتساف عمى وكحلظ اإلفراحات 

 مبالغ التجفقات الشقجية السدتقبمية وتػقيتيا وما يترل بيا مغ عجـ التأكج.
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فيسا إذا كاف تفذي الجائحة  ىػ مؤشخ ىبػط انخفاض الكيسة في تاريخ التقخيخ، مسا  ف السجققػ قج يشطخ   -
قيسة االنخفاض / اليبػط؛ وفيسا إذا كانت اإلفراحات الػاردة بالبيانات السالية تػفخ تقجيخ  إلىيؤدؼ 

 .دارةلسدتخجمي البيانات السالية تفاصيل كافية عغ االفتخاضات اليامة التي قجمتيا اإل

 
 
 تأثير جائحة كهرونا عمى التدقيق الداخمي 2-2
يجب أف في ظل الجائحة:  أخذها في االعتبار مجاالت المخاطر الناشئة التي يجب عمى المدقق الداخمي .1

في  لمػحجة ىا عمى بيئة الخقابة الجاخميةؤ السؤقتة والجائسة التي يتع اجخا يتفيع السجققػف  الجاخميػف التغيخات 
عجة نقاط  التخكيد بذكل خاص عمىضل الشػازؿ االجتساعية والكػراث كسا في ضل جائحة كػرونا مع 

 (19-18، 2021،)ابػ جبل ميسة:
مخرز الجيػف السعجومة، )ًا شخري اً الحدابات التي تتزسغ حكسضػابط و ، دارةضػابط تجقيق اإل  -1

مخرز السخدوف، انخفاض قيسة الذيخة واألصػؿ غيخ السمسػسة، الكيسة العادلة لألصػؿ السالية وغيخ 
 (.السالية

 عساؿالزػابط السحاسبية لمذخكاء، ضػابط معالجة السعامالت، ضػابط السجفػعات الشقجية، ضػابط األ  -2
 اآللية، االستعانة بسرادر خارجية لسقجمي الخجمات.

وقج يشذأ تزارب في السرالح، وتذسل مخاقبة الزػابط  ،تعخض ضػابط وصػؿ السدتخجـ لمخصخ  -3
تجقيق  يسكغ الخجػع إليو في وقت الحق، والكذف عغ مخاشخ بسدار لم الػحجاتالسعسػؿ بيا، احتفاظ 
 .دارةاالحتياؿ وتجاوزات اإل

الجعع  إلىكل ما في وسعيا لمػصػؿ  الػحجة بحؿ الػقػؼ عمىاعتبارات التجقيق الجاخمية  يسكغ أف تذسل   -4
 السالي السقجـ مغ الحكػمة.

ات الخارجية لتحديغ فعالية العسل عغ بعج، نطخًا لديادة عجد بيئات العسل عغ بعج واستخجاـ بأمخ الجي  -5
اعتبارات  يسكغ أف تذسلحيث  لمخصخ. عساؿقرج في تعخيس أمغ األ عغ غيخ  فخادقج يتدبب األ

 كبختخاخيز كافية ومشاسبة سارية لتغصية االستخجاـ األ الػحجةىل لجػ  :يأتالتجقيق الجاخمية ما ي
غ بعج، ىل تع ترسيع أدوات التحكع في الػصػؿ عغ بعج لألدوات والتكشػلػجيا والبخامج لجعع العسل ع

عمى زيادة الػعي وتعديد الكذف عغ التيجيجات واالستجابة ليا ؟،  الػحجاتلتشاسب الحجع، كيف تعسل 
ذا كاف األمخ كحلظ، فيل إأثشاء عسل األشخاص عغ بعج، و  أكبخىل يتع استخجاـ األجيدة السحسػلة بذكل 

بتخصيط األماف الخاصة بصخؼ ثالث لتحجيج أولػيات  الػحجاتا؟، كيف تقـػ ىي آمشة ويتع التحكع فيي
 . إتاحة الػصػؿ لمخجمات

لية آ التجقيق الجاخمي صبحلقج أ: عمى الدور التأكيدي واالستذاري لمتدقيق الداخمي جائحة كهروناتأثير . 2
السخاشخ مغ خالؿ دوره التأكيجؼ واالرشادؼ  إدارةفي  جػىخياً  سارس دوراً تي تيسة مغ آليات الحػكسة الم
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واالمجاد لتأكيج بأف نطع الخقابة الجاخمية يتع ترسيسيا وتذغيميا عمى نحػ  ،لمػحجةالسخاشخ  إدارةفي عسمية 
 (7، 2021،خخوف وآ وبالتالي يسكغ تحجيج مياـ  السجقق الجاخمي: )عبج الدتار صحيح داخل الذخكات 

 عسميات الذخكة. التخكيد عمى تحديغ وتصػيخ 

  ىجافيا .أ كيد عمى مداعجة الذخكة في تحقيق التخ 

  السخاشخ بتكمفة معقػلة . إدارةتحقيق الخقابة الفعالة وتحديغ عسمية 
جائحة عالسية، والحؼ فخض  اسمػب  ىلإمغ وباء عمى مدتػػ الجولة  تي تحػلتوال كػروناوفي ضل جائحة 

مغ ضخوؼ عجـ التأكج والتحجيات التي  الجائحةع ما فخضتو حياة ججيج كاف البج مغ التعامل معو ، وم
زمة مغ خالؿ التعاوف ج مغ السخونة والتأقمع مع تمظ األوالسؤسدات والتي تصمبت السدي الػحجاتواجيت كافة 

لحلظ كاف البج عل التجقيق الجاخمي مثمو مثل  مجاالت كثيخة الػحجات. بيغ مختمف الخصػط الجفاعية داخل 
يسا في ضل تمظ م قيق الجاخمي يسكغ اف يؤدؼ دوراً ع اسمػب الحياة الججيج، لحلظ فإف وضيفة التجالتعامل م

السداعجة  في تقجيع الشرح والسذػرة  فزاًل عغيسة ، سالستسخار في تقجيع التأكيجات الزمة مغ خالؿ ااأل
بذأف التغيخات في السخاشخ، والسداعجة في تػقع وتحجيج مجاالت الخصخ الشاشئة في  دارةومجمذ اإل دارةلإل

مجاالت  ةالجاخمية في ثالث التجقيقويسكغ تحجيج نصاؽ  ،لفتخة مغ الدمغ الجائحةضل احتسالية استسخارية تمظ 
 (.7، 2021،خخوف وآ السخاشخ، الخقابة ، الحػكسة)عبج الدتار إدارة وىي:

الجاخمي  التجقيقدتسخ ييجب أف  الجائحة في ضل ضخوؼ: كهرونا جائحةيق الداخمي في ظل  تخطيط التدق.3
مى السخاشخ، وعسميات الخقابة باستخجاـ نيج مشطع ومشزبط وقائع ع إدارةو  الػحجةتحديغ حػكسة و في تقييع 

تقجيع   إلىويدعػف  ،يغيف استباقػ تجقيق الجاخمي عشجما يكػف السجققالسخاشخ، ويتع تعديد مرجاقية وقيسة ال
ف يػ ف الجاخمػ ة في االعتبار، لحا يػاكب السجققخح التأثيخات الحالية والسدتقبميأتقييساتيع بخؤػ ججيجة مع 

ثار الشاجسة عغ التجابيخ الججيجة وتأثيخىا عمى إنجاز عسميات التجقيق عغ بعج، ومغ األنذصة التي تع اآل
 (15، 2021)عبجالدتار واخخوف،  غ لمتجقيق الجاخمي:ييييا مغ قبل الخؤساء التشفيحف إعادة الشطخ 

 ضساف تحجيث وتشفيح خصط استسخارية العسل في الػضع الحالي. .1

 ف يتع تعخيف وتػثيق البيانات اليامة شػاؿ عسمية التجقيق.أالتأكج مغ  .2

يات التأكج مغ اؼ اخترارات مدتخجمة اثشاء االزمات، وأؼ تجاوزات لمزػابط السعسػؿ بيا في العسم .3
 السعتسجة البج مغ تػثيقيا وعخضيا بذفافية عالية.

 تجاوز الزػابط الخقابية بغخض زيادة االستعجاد وضساف مػاجية السخاشخ بسدتػػ رقابي مالئع. .4
يكػف لجيظ خصة وتشفحىا في  إف اسػأ وقت لمتخصيط لالزمة ىػ في مشترفيا، الشيج الحكيع ىػ أف

اف تتجاىل  وحجة، األف وبعج ترشيف فاشية مخض فايخوس كػرونا رسسيا بانيا جائحة، ال يسكغ ألؼ الحاؿ
اثارىا السحتسمة عمى السجػ القريخ والصػيل ، ومغ لجييع خصط مشصكية ومجخبة سيكػف في وضع يدسح ليع 

األولػيات ، وتحجيث خصة عادة تختيب إ  إلىنحتاج  باالستسخار والتعافي  مغ أجل التكييف مع الػضع الججيج،
الكياـ  الػحجةالتجقيق الجاخمية في  إدارةإذ عمى لتتساشى مع الطخوؼ السدتججة ،  لمتجقيق الجاخمي الحالي 
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خخوف، )عبجالدتار وآتي  لزساف تشفيح خصة تجقيق فعالة تتػاكب مع ضخوؼ تفذي وباء كػرونا السدتجج:باآل
2021 ،15) 
 .تقييع السخاشخ .1

 .تقييع السػارد .2

 .التحزيخية عساؿالتجريب وضساف الجػدة استعخاض األ .3

 .العسل السيجاني .4

 .التقخيخ .5

 .الستابعةو التقييع  .6
 الجانب العممي لمبحث

الشتائج، واندجامًا مع خصػات أسمػب  إلىلمػصػؿ  البحثاستكسااًل لستصمبات التحميل اإلحرائي لبيانات 
ختبار األنسػذج اب الجدء، فمقج اختز ىحا (SPSS and AMOSباستخجاـ بخمجتي ) نسحجة السعادالت البشائية

ىع تأثيخات جائحة أ وذلظ لمتعخؼ عمى  ،ولىمغ الجرجة األتع اختبار األنسػذج  شائي لمجراسة. بشاًء عمى ذلظالب
(COVID-19عمى التجقيق الجاخمي في مجتسع البحث )( يػضح1( والججوؿ )1. والذكل )نتائج اختبار  اف

 األنسػذج.
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 نمهذج البحث الفرضيأ: ( 1الذكل )

 
 
 

 نمهذج بحثناتحميل نمذجة المعادلة البنائية ل ( ممخص نتائج 1الجدول )

معامل االنحدار  (COVID-19تأثيرات جائحة )
 القياسي

الخطأ 
 المعياري 

الندبة 
 (Zالحرجة )

قيمة 
(P) 

قيمة 
(R

2) 

جائحة 
(COIVD-

19) 

 x1 0.706 0.243 2.905 0.01 0.499 

 x2 0.593 0.248 2.391 0.01 0.351 

 x3 0.611 0.187 3.267 0.01 0.373 
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 x4 0.581 0.232 2.504 0.01 0.338 

 x5 0.687 0.261 2.632 0.01 0.472 

 x6 0.822 0.275 2.989 0.01 0.676 

 x7 0.694 0.275 2.524 0.01 0.482 

 x8 0.671 0.295 2.275 0.01 0.450 

 x9 0.609 0.267 2.281 0.01 0.370 

 x10 0.618 0.266 2.323 0.01 0.382 

 x11 0.578 0.228 4.252 *** 0.334 

 ما يأتي: يتزح لشا مغ الججوؿ
( x6( عمى التجقيق الجاخمي قج جاءت مغ خالؿ السؤشخ )COVID-19ف مغ أبخز تأثيخات جائحة )إ -1

ف العجيج مغ الرعػبات السجققػ الحؼ كاف في السختبة األولى مغ حيث التأثيخ، وىػ يشز عمى )سيػاجو 
( بسدتػػ 0.882فيسا يخز تجقيق التقجيخات السحاسبية(، ويجعع ذلظ قيسة معامل االنحجار البالغة )

 %(. 67.6( عشج معامل تحجيج قجره )0.01معشػية )

( x1( عمى التجقيق الجاخمي قج جاءت مغ خالؿ السؤشخ )COVID-19ف مغ أبخز تأثيخات جائحة )إ -2
الحؼ كاف في السختبة الثانية مغ حيث التأثيخ، وىػ يشز عمى )وجػد العجيج مغ الرعػبات والسعػقات 
التي تفخضيا الجائحة فيسا يخز الحرػؿ عمى ادلة التجقيق(، ويجعع ذلظ قيسة معامل االنحجار البالغة 

 %(. 49.9( عشج معامل تحجيج قجره )0.01عشػية )( بسدتػػ م0.706)
 ,x7( عمى التجقيق الجاخمي قج جاءت مغ خالؿ السؤشخيغ )COVID-19اف مغ أبخز تأثيخات جائحة ) -3

x5خ، وىسا يشراف عمى )يحتاج السجققػف ( الحؼ كانا في السختبة الثالثة عمى التػالي مغ حيث التأثي
ساليب أ إلىمغ الزػابط الخقابية نتيجة تأثيخات الجائحة( و)الحاجة عادة الشطخ بالعجيج إ  إلىف الجاخميػ 

ججيجة لمتجقيق كالتجقيق عغ بعج رغع الدمبيات الستػقعة(، ويجعع ذلظ قيسة معامالت االنحجار البالغة 
 %(. 47.2%( و) 48.2التحجيج قجرىسا ) ( عشج معاممي0.01بسدتػػ معشػية )( 0.687( و)0.694)

( الحؼ كاف في السختبة الخابعة مغ x8السؤشخ )التجقيق الجاخمي ( عمى COVID-19ة )مغ تأثيخات جائح -4
مػر عمى الجور االستذارؼ ف تفخض الجائحة العجيج مغ األقع أحيث التأثيخ، وىػ يشز عمى )مغ الستػ 

( عشج 0.01( بسدتػػ معشػية )0.671لمسجقق الجاخمي(، ويجعع ذلظ قيسة معامل االنحجار البالغة )
 %(. 45معامل تحجيج قجره )



  ..........واوعكاساتها (Covid-19)جائحة        .            
 مفته     

 74 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(88-72، ص. ) 2022Juneحزيران ،  .No(134، ع ) Vol(41مج )

( الحؼ كاف في السختبة الخامدة x10السؤشخ )التجقيق الجاخمي ( عمى COVID-19مغ تأثيخات جائحة ) -5
مغ حيث التأثيخ، وىػ يشز عمى )فخض التباعج االجتساعي العجيج مغ القيػد الرعبة عمى السجقق 

( بسدتػػ معشػية 0.618نحجار البالغة )الجاخمي مقارنة بالسجقق الخارجي(، ويجعع ذلظ قيسة معامل اال
 %(. 38.2( عشج معامل تحجيج قجره )0.01)

كانا في السختبة  ( المحافx9, x3ف )التجقيق الجاخمي السؤشخا ( عمىCOVID-19مغ تأثيخات جائحة ) -6
خ الدادسة عمى التػالي مغ حيث التأثيخ، وىسا يشراف عمى )حالة عجـ التأكج التي فخضتيا الجائحة ستؤث

بذكل كبيخ عمى عسمية تقييع مجػ استسخارية الذخكة( و)عسمية تخصيط التجقيق الجاخمي تػاجو حالة عجـ 
( 0.609( و)0.611تأكج غيخ مدبػقة بدبب الجائحة(، ويجعع ذلظ قيسة معامالت االنحجار البالغة )

 %(. 37%( و) 37.3التحجيج قجرىسا ) ( عشج معاممي0.01بسدتػػ معشػية )
( x2( األقل تأثيخًا عمى التجقيق الجاخمي قج جاءت مغ خالؿ السؤشخ )COVID-19ات جائحة )اف تأثيخ  -7

سخاشخ الحؼ كاف في السختبة الدابعة مغ حيث التأثيخ، وىػ يشز عمى )ضيػر عػامل ججيجة مدببة ل
( 0.593خحىا بشطخ االعتبار(، ويجعع ذلظ قيسة معامل االنحجار البالغة )التجقيق بدبب الجائحة يجب أ

 %(. 35.1( عشج معامل تحجيج قجره )0.01بسدتػػ معشػية )
قل تأثيخًا عمى التجقيق الجاخمي قج جاءت مغ خالؿ السؤشخيغ ( األCOVID-19غ تأثيخات جائحة )غ -8

(x11, x4المحؼ )  كانا في السختبة الثامشة عمى التػالي مغ حيث التأثيخ، وىسا يشراف عمى )ضيػر
ق بتجقيق السخدوف والتأكج مشو بدبب ضخوؼ الجائحة وقيػد الدفخ والحخكة( تحجيات ججيجة فيسا يتعم

ىا عمى بيئة الخقابة الجاخمية السؤقتة والجائسة التي يتع اجخاؤ  و)يجب أف يتفيع السجققػف الجاخميػف التغيخات
الت لمػحجة في ضل الشػازؿ االجتساعية والكػارث كسا في ضل جائحة كػرونا(، ويجعع ذلظ قيسة معام

%(  33.4التحجيج قجرىسا ) ( عشج معاممي0.01بسدتػػ معشػية )( 0.578( و)0.581االنحجار البالغة )
 %(. 33.8و)

 
 
 
 

 االستنتاجات والمقترحات
 واًل: االستنتاجاتأ

زمات وتصػيخ قجراتيع لتكييف مع ضخوؼ تصػيخ عاممييا لمتعامل مع األ إلىتحتاج الػحجات االقترادية  -1
 .السحاسبة والتجقيق والستغيخة ومشيا ميشتا سل الججيجةالع
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ف السجققيغ في الػحجة السبحػثة سيػاجيػف العجيج مغ التحجيات أ نسػذج البحثاختبار أ بيشت نتائج -2
فيع  إلىف بحاجة فيؤالء السجققػ  .الستعمقة بتجقيق كافة السعامالت ومشيا قيػد الدفخ والحخكة وغيخىا

 التغيخات السؤقتة والجائسة التي يجب إدخاليا عمى ميشيع ووضائفيع.

ضيػر مخاشخ ججيجة تػاجو وضائف الػحجات السختمفة ومشيا التجقيق بدبب وباء وضحت نتائج البحث أ -3
 .كػرونا

تسخ ويػاجيػف االف حاالت عجـ التأكج بذكل مد االسجققيغ في الػحجة السبحػثة قج واجيػ  فأالشتائج  ؤكجت -4
( التي اثخت عمى عسمية تقييع مجػ استسخارية أنذصة COVID-19ضخوؼ جائحة ) ةومتججد مع استسخاري

 .الػحجات والتخصيط لعسميات التجقيق السدتقبمية

تأثخًا بتحجيات وباء كػرونا  أكثخأوضحت نتائج البحث اف عسمية التجقيق الجاخمي التي يقـػ بيا السجققػف  -5
ثخ عمى تخصيط عسمية التجقيق لتداـ بالتباعج االجتساعي الحؼ أمغ عسمية التجقيق الخارجي بدبب اال

 .وتشفيحىا

الجور االستذارؼ لمسجققيغ الجاخميغ قج تدداد مع الصمب عمى وضع السبادغ ف معجالت أبيشت نتائج البحث  -6
 .يات الججيجةوالتػجييات في فيع السخاشخ والتحج

نتائج البحث ضعف في الزػابط الخقابية مع تدايج تأثيخ جائحة كػرونا وكحلظ ضعف األساليب سجمت  -7
 .الخقابية

غمب ع ادلة التجقيق وخرػصًا مع تبشي أ ىشاؾ صعػبات ججيجة في كيفية التعامل م مىعتجؿ الشتائج  -8
 ومعامالتيا.الػحجات العسل االلكتخوني واالفتخاضي في أنذصتيا وعسمياتيا 

 ثانيًا: المقترحات
تدميط الزػء عمى تصػيخ دارتيا إيتعيغ عمى  الػحجات، مجققػ تعخض ليايالتي  التحجيات الججيجةلسعالجة  -1

 .عسمية التجقيق والتخصيط ليا بجقة وحذج السػارد واألساليب الججيجة والحجيثة لتشفيحىا

والتشفيح في عسمية التخصيط  والججيجة الستصػرة ياتبالتكشػلػجالتصػرات الحجيثة واالستعانة  تبشيضخورة  -2
 العالسية في ىحا السجاؿ. الػحجات إلى تتعييج ىحه التكشػلػجيامغ خالؿ  لمتجقيق الجاخمي

وصياغة  عسمية التجقيقىجاؼ أ في وضع  واألشخاؼ االخخػ  مجققي الكميات والػحجاتضخورة اشخاؾ جسيع  -3
 .إجخاءات لتشفيحىا في ضل الطخوؼ الستغيخة والججيجة لكػرونا

العخاقية لمسجققيغ القانػنيغ واألقداـ السحاسبية االكاديسية الجسعية االستفادة مغ الكػادر الستخررة في  -4
جل بشاء مجتسع مسارسة لتصػيخ التجقيق وتكػف وضيفتو تقجيع االستذارات والجعع لسجققي الػحجات مغ أ

 .العخاقية

مجققي الجورات التجريبية الستخررة وورش العسل التي تديع مغ رفع كفاءة وفاعمية  بإقامةاالىتساـ  -5
 .في ضل التعقيج الستدايج في السيغ وخرػصًا ميشة التجقيق ويديع بخفع معجالت انتاجيتيع ،الحدابات
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