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 البحث ملخص
لداخلية يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة ا    

وجيا في ظل بيئة األعمال اإللكترونية في الوحدات الحكومية، والتعرف على التطور الهائل لتكنول
ات لمعلوماالعامة مثل الحكومة اإللكترونية التى تم تطويرها لدعم تكنولوجيا  المعلومات في القطاعات

ى ثر علالوطنية. وبيان أثر إستخدام تقنية المعلومات مثل تبني برامج المراجعة العامة، والذي سيؤ 
لمي، كفاءة المراجعة الداخلية من خالل تحسين أداء مهام المراجعين الداخليين ورفع مستواهم الع

ة لمهنيقـيق هـذه الهـدف إنتهج البحث منهجًا إستقرائيًا حيث تم إستقراء وتحليل اإلصدارات اولتح
م توالدراسات السابقة ذات الصلة بمجال المراجعة الداخلية في ظل بيئة تقنية المعلومات، كما 

 إختبار فرضي البحث من خالل  الدراسة التجريبية.  
توزيع  ي من الوحدات الحكومية العراقية من ديوان األوقاف تم( مراجع داخل65) وقد بلغت العينة   

ر وقد توصلت النتائج إلى قبول فرضي البحث، وكشفت النتائج األث إسئلة التجربتين إلكترونيًا.
ما اإليجابي إلستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية، ك

ة كفاء تأهيل العلمي للمراجع الداخلي في ظل بيئة تقنية المعلومات علىتوصلت لوجود أثر إيجابي لل
 المراجعة الداخلية. 
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The Effect of Using Information Technology                 

on Internal Audit Efficiency in Iraqi Governmental 

Units- an Experimental Study 

Abstract 
 

    This research aims to identify the impact of the use of information 
technology on the efficiency of internal auditing in light of the e-business 
environment in government units, and to identify the tremendous 
development of information technology in public sectors such as e-
government that has been developed to support national information 
technology. And the impact of the use of information technology, such as the 
adoption of general audit programs, which will affect the efficiency of internal 
auditing by improving the performance of the tasks of internal auditors and 
raising their scientific level. The information technology environment, and 
the research hypotheses were tested through the Expirimental study.  

   The sample reached (65) internal auditors from the Iraqi government 
units from the Diwan of Endowments. The questions of the two experiments 
were distributed electronically. The results reached to the acceptance of the 
two hypotheses of the research, and the results revealed the positive impact of 
the use of information technology on the efficiency of the internal audit in 
government units, as well as the existence of a positive impact of the scientific 
qualification of the internal auditor in the light of the information technology 
environment on the efficiency of the internal audit. 

Keywords: information technology, internal audit, internal audit 
efficiency. 
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 مقدمة  -1
بأنها "نشاط إستشاري موضوعي ومستقل، يقدم تأكيدات وخدمات  تعرف المراجعة الداخلية     

إستشارية يهدف الى إضافة قيمة وتحسين عمل المنظمة، ويساعد المنشأة على تحقيق أهدافها، من 
 خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر"

.(IIA, 2019)     
ويشمل هذا التعريف أتساع وتغيير نطاق عمل المراجعة الداخلية من حيث كونها نشاط تقييمي     

 داخل المنظمة لخدمة إدارته إلى إعتبارها نشاط إستشاري وتوكيدي، حيث أصبحت من مجرد التركيز
 ركيزمع الت  واإلستشاري   من خالل دورها التوكيدي للمنظمة  إلى إضافة قيمة على مراجعة اإللتزام

  وإتسع نطاق المراجعة الداخلية ليتضمن مراجعة اإلقتصاد والكفاءة ،على تحسين الفاعلية واألداء

 EL-GHARBAOUI & CHRAIBI)ومراجعة األداء، وإدارة المخاطر، ومراجعة النظم ،والفاعلية
2021) . 

 زمة من قبلكفاءة المراجعة الداخلية بأنها المعرفة وبذل العناية المهنية الال IIA (2017عّرف )    
ن يجب أ"المراجع الداخلي لقسم المراجعة الداخلية الذي يمثله. وفقًا لمعهد المراجعين الداخليين، 
دية"، ر م الفيمتلك المراجعين الداخليين المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى الالزمة ألداء مسؤولياته

 اجعينوالتي يشار إليها بأسم الكفاءة. وبالمثل، يشار إلى العناية المهنية بأنها "يجب على المر 
 الداخليين بذل العناية والمهارة المتوقعة من مراجع داخلي حكيم ومختص بشكل معقول". 

ل ية داخلداخلالمراجعة الداخلية الحديثة فحص وتقييم مدى كفاءة وفاعلية الرقابة ا عمللذا إشتمل   
ت لخدمااوتقديم المؤسسات العامة وتحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وإتخاذ القرارات 

عند أداء المراجع الداخلي للخدمات اإلستشارية يجب أن يحافظ على اإلستشارية والتوكيدية و 
 . (IIA, 2020)موضوعيته وإستقالليته 

مثل جهاز الحاسب اآللي وبرامج   "إستخدام األدوات الحديثة على مفهوم تقنية المعلومات وينطوى    
إلنشاء جميع أنواع البيانات والمعلومات اإللكترونية ومعالجتها وتخزينها  المحاسبة المالية اإللكترونية
 Prikhno). لتحويل المعلومات المالية الالزمة بشأن إتخاذ قرارمالي فعال"وإسترجاعها وتبادلها وذلك 

et al., 2021: p2)  
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 ويفرض تبني نظم المعلومات اإللكترونية في الوحدات الحكومية بإستخدام برامج المراجعة    
العديد من التحديات على عمل المراجعة  IDEA & team Mat)اإللكترونية العامة مثل برنامج )

التقنية جية و الداخلية، من خالل تغيير إجراءاتها التقليدية وتحديث أنشطتها لمواكبة التطورات التكنولو 
ي ستشار المقترنة بتنفيذ إستراتيجيات نظم المعلومات. وإن هذه التحديات تخلق طلبًا على الدور اإل

ر شديد أو بسرعة كبيرة نحو نظم المعلومات ينطوي على مخاط للمراجعة الداخلية، فالتحرك ببطء
عن إن هذه التحديات  ، فضالً تقديم تأكيدات خاطئة أو فقدان المصداقية مع أصحاب المصلحة 

جية الرقمية لن تؤثر فقط على مهام المراجعة الداخلية ولكن أيضًا على المهارات المطلوبة ومنه
  (Al-Refaee & Siam, 2013; PWC, 2019).ات المستحدثةالمراجعة الداخلية في ظل التقني

الل خإستجابة المراجعة الداخلية للتطورالسريع لبيئة نظم المعلومات االلكترونية، من  وتعد    
في  يسياً إستخدام تقنيات نظم المعلومات في إدارة وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية كان له سببًا رئ

خدام نظم حيث يوجد تأثير إيجابي إلست ي وتحسين كفاءة المراجعة الداخلية،تطويرأداء المراجع الداخل
وكشف  نظم المعلومات تؤدي الى تقليل األخطاء تبنيالمعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية، وإن 

  .  (PWC, 2019)اإلحتيال وتقليل مخاطر العمليات  وتحسين جودة تقارير المراجعة الداخلية 

على كفاءة المراجعة الداخلية،  نظم المعلومات االلكترونيةردود اإليجابي إلستخدام إن الم      
يكمن من خالل مساعدة المراجعين الداخليين على تحقيق أفضل النتائج من خالل ضمان الوصول 
الى المعلومات المالية وغير المالية، والكشف عن التحريفات الجوهرية بسرعة ويتيح أيضًا التصحيح 

على إستخدام تكنولوجيا  الداخليين تساعد العملية اإللكترونية المراجعينحيث ري لألخطاء،  الفو 
التحليل في المقارنات وتحليل النسب، وتصدر معايير تساعد في مراقبة األداء وتقييمه بسرعة، كما 
إن تشغيل التقنيات اإللكترونية تساعد المراجعين الداخليين في تبني نظام شبكة المعلومات الداخلية 

 ,Gholami et al) والخارجية للمؤسسة  وشبكة المعلومات الخارجية في مراقبة الفروع الداخلية
2021) . 

الى فجوة  (Appelbaum et al., 2017; Fotoh & Lorentzon, 2021) أشارت دراستاو      
توقعات المراجعة الداخلية، حيث سيؤدي التحول النموذجي من النهج اليدوي للمراجعة إلى نموذج 

لكترونية المعممة، إلى فجوة في التطور سببه التقدم المراجعة اإللكتروني بإستخدام برامج المراجعة اإل
التقني الذي سينتج عنه توقعات جديدة من قبل اإلدارة العليا ومستخدمي البيانات المالية، وقد يواجه 
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المراجعون الداخليون توقعات التحقق في المجاالت التي ستبرز فيها فجوة التوقعات وهي التأكد من 
ات تحليل البيانات، وقد ُيتوقع من المراجعين الداخليين تعلم كيفية تنفيذ صحة وإختبار موثوقية أدو 

 النهج القائم على المخاطر جراء إستخام تكنولوجيا المعلومات. 

 ويعتبر البحث الحالى بمثابة إمتدادًا للبحوث المحاسبية فى هذا الصدد، حيث إهتمت أغلب   
ة لمراجعالعالقة بين تبني تقنية المعلومات و كفاءة االبحوث التى أجريت فى القطاع العام بإختبار 

إستخدام  (KPMG, 2018,2019; Deloitte, 2019) تناولت بعض الدراساتحيث  الداخلية،
م أنواع ومن أه .ؤثرعلى المراجعة الداخليةيتقنية المعلومات االلكترونية كونه أحد المتغيرات الذي 

اطر عة الداخلية خالل السنوات القليلة القادمة هي: مخالمخاطر التي يجب أن تركز عليها المراج
ني، لسيبراااإللكترونية واألمن  المرتبطة بأنظمة المعلومات التحول الرقمي ورقمنة العمليات، والمخاطر

والمخاطر المرتبطة بتحليل وإستخدام البيانات الضخمة، ومخاطر ممارسات االحتيال والفساد، 
ير ومخاطر األزمات والكوارث وخطط االستجابة لها، ومخاطر تغيير القوانين والتشريعات والمعاي

رتها ة للتعامل مع هذه المخاطر وإداالمحاسبية بشأن تكنولوجيا المعلومات. وتقدم توصيات لإلدار 
 بشكل فعال للتقليل من آثارها. 

رات لذلك يجب أن تواكب المراجعة الداخلية تطور البيئة المحيطة لمواجهة التغيرات والتطو      
ها، المستمرة في بيئة األعمال لتحسين أداء أنشطة وعمليات المؤسسة ومساعدتها على تحقيق أهداف

جعة الداخلية في الواقع نشاط ذو قيمة مضافة لمؤسسات األعمال وأصحاب بحيث تكون  المرا
مة الحوكالمصلحة. لذلك ، يجب على المراجعة الداخلية توسيع أدوارها المتعلقة بالرقابة الداخلية و 

 . (IIA, 2020aوإدارة المخاطر لمواجهة زيادة  المخاطر المرتبطة ببيئة االعمال االلكترونية )

 مشكلة البحث -2
لقد إتسع نطاق عمل المراجعة الداخلية من قياس وتقييم الرقابة الداخلية إلى تقديم خدمات      

المشكالت المستحدثة والمحتملة  وعليه فإن إحدى إستشارية متعلقة بنظم المعلومات واستخدام البرامج.
أن  هي لومات،ومع قيام المراجعين الداخليين بدورهم اإلستشارى للمشاريع المتعلقة بنظم المع

موضوعيتهم و إستقالليتهم قد تتأثر، وقد تتغير الوسائل واألساليب في النهج أو الطريقة أو تقنيات 
المراجعة الداخلية كوظيفة، لكنها التغير أهداف المراجعة الداخلية في الرقابة والحوكمة وإدارة 
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البحث فى اإلجابة وفى ضوء ما سبق عرضه، تتلخص مشكلة . (Deloitte, 2019) المخاطر
 :نظريًا وتجربيًا على التساؤالت البحثية التالية

وهل  ؟ هل يؤثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية
 يختلف تأثير إستخدام تقنية المعلومات بإختالف التأهيل العلمي للمراجع الداخلي على كفاءة

 المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية؟.  

  هدف البحث -3
 ة الداخليةيهدف البحث إلى  اختبار تأثير تبني تقنية المعلومات اإللكترونية على كفاءة المراجع     

ى فنهما إللكترونية في الوحدات الحكومية. على أن يتم تحليل وإختبار العالقة بيفي بيئة األعمال ا
ير ضوء التأهيل العلمي كمتغير معدل، حيث يمكن أن تختلف العالقة بينهما بإختالف تأثير المتغ

 .المعدل
 أهمية ودوافع البحث -4

ام تقنية ال تأثير إستخدفي حداثة الموضوع ، حيث تناول البحث مج تتبع أهمية البحث العلمية     
م هتماالمعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية، وإن من أهم أسباب زيادة اإل
فوري بدورتقنية المعلومات في مجال المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، تتمثل في التصحيح ال

تحدثة واإلستفادة من األساليب التقنية المس مقارنة بالمراجعة اليدوية والسرعة في كشف األخطاء،
، األمرالذي ألجل خلق فرص جديدة وتوسع نطاق عمل المراجعة الداخلية وإضافة رؤى ذات قيمة

عمل يتوجب على المراجعين الداخليين ضرورة تطوير مهاراتهم في ظل بيئة الكترونية، مما يتيح ال
في  ضوعات الحديثة التي حظيت بإهتمام الباحثينيعتبرمن المو و بكفاءة في بيئة القطاع الحكومي. 

ق الوحدات الحكومية، بإعتبار إن إستخدام تقنية المعلومات تساعد المؤسسات الحكومية في تحقي
أهدافها في تحسين أداء العاملين بشكل عام، وتساعد المراجعين الداخليين على تحقيق كفاءة 

 المراجعة أفضل بشكل خاص. 
 ،فروضه عمليًا في الوحدات الحكومية كونه يسعى في إختبار همية العملية للبحثكما تكمن األ     

في لفت نظر المراجعين الداخليين والباحثين والقائمين بالمراجعة وهو مايعد من األمورالمشجعة 
تحقيق كفاءة المراجعة الداخلية  الداخلية، ومن جهة أخرى، تجاه العوامل الرئيسية التي ساعدت على

ل بيئة األعمال اإللكترونية، في محاولة لتحسين أداء الوحدات الحكومية. ولفت نظر الوحدات في ظ
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الحكومية بشأن إستخدام تقنية المعلومات بما ينسجم مع أنشطة ومهام المراجعة الداخلية من 
 منظورالتحول الرقمي كمرتكز لتعزيز الضوابط الداخلية وللحد من حاالت الفساد المالي واإلداري 

 وتحسين تقارير االداء الحكومية.  
 وبالرغم من كثرة دوافع البحث، إال أن من أهمها تضييق الفجوة البحثية فى هذا المجال. 

 حدود البحث -5
ومية على دراسة أثر إستخدام تقنية المعلومات في الوحدات الحكتتمثل حدود البحث فى إقتصاره    

نطاق دراسته إختبار ذات العالقة في الوحدات  على كفاءة المراجعة الداخلية، لذا يخرج عن
 اإلقتصادية.

  خطـــة البحــث -6
 إنطالقًا من مشكلة البحث ولتحقيق هدفه وإختبار فروضه فى ضوء حدوده، فسوف يستكمل البحث  

 على النحو التالى:  
 .كفاءة المراجعة الداخلية في ظل إستخدام تقنية المعلومات من منظور مهنى 6-1
 تحليل العالقة محل الدراسة واشتقاق فروض البحث.   6-2
 نموذج ومنهجية البحث.   6-3
 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. 6-4

 هنى.مالمراجعة الداخلية في ظل إستخدام تقنية المعلومات من منظور  كفاءة 6-1
تعددت الدراسات التي تناولت كفاءة المراجعة الداخلية في ظل إستخدام تقنية المعلومات، حيث      

نظم المعلومات والحكومة  / تبني تكنولوجيا المعلومات Gholami et al., (2021تناولت دراسة )
، حيث توصلت الدراسة إن اإللكترونية بشكل أساسي على المراجعين الداخليين في القطاع العام

المراجعة الداخلية في ظل إستخدام نظم المعلومات االلكترونية قد حازت على مكانة جيدة من خالل 
تقديم إرشادات علمية وممارسات عملية لتحديد دور مراجعة تكنلوجيا المعلومات في عصر التحول 

 ية في ظل بيئة تكنولوجيا المعلوماتإن تفعيل أنشطة المراجعة الداخلالرقمي. وكشفت نتائج الدراسة 
من خالل إدارة تكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من األشخاص المؤهلين، والسياسات واإلجراءات 

التي تحكم بيئة تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير البرمجيات، وتخطيط تكنولوجيا  والعمليات
البيانات بعد الكوارث، وإدارة الخدمات،  المعلومات، وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وإستعادة
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وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة. كما ركز النتائج أيضًا على التطبيقات وبرامج الكومبيوتر التي 
 تؤدي مهام محددة تتعلق بالعمليات واألنشطة مثل تطبيقات المعامالت وتطبيقات الدعم.

محددات إعتماد المراجعين الداخليين  Samagaio and Diogo, (2021)وتناولت دراسة    
(، حيث توصلت الدراسة أن المراجعين CAATs) ألدوات وتقنيات المراجعة بإستخدام الكمبيوتر

مهم. الداخليين يستخدمون أدوات وتقنيات المراجعة بمساعدة الكمبيوتر بشكل معتدل في ممارسة مها
 CAATنيات وكشفت النتائج أيضًا إن هناك تأثيرًا قويًا وإيجابيًا الستخدام المراجعين الداخليين لتق

العليا  أجل الدفع. وتوفر الدعم لقرارات االدارةعلى اكتشاف اإلحتيال في عملية الشراء من 
في المراجعة الداخلية لجعل أداء المؤسسات  CAATsوالمستخدمين التي يمكن أن تعزز إستخدام 

  أكثر فاعلية.

بعض الفقرات من معايير المراجعة الداخلية ذات العالقة بإستخدام  حدد معهد المراجعين الداخليين  
التخطيط" يجب على الرئيس ”بعنوان  2010 (. أكد المعيار(IIA, 2020تكنولوجيا المعلومات 

التنفيذي للمراجعة الداخلية وضع خطة قائمة على أساس المخاطر لتحديد أولويات نشاط المراجعة 
الداخلية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة، وعند تطوير الخطة القائمة على المخاطر، يجب أن 

للمراجعة مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، كما يجب تعديل الخطة حسب يتشاور الرئيس التنفيذي 
الضرورة إستجابة للتغيرات في أعمال المنشأة، والمخاطر والعمليات والبرامج واألنظمة. وتناول 

"الرقابة" التأكيد على دور المراجعة الداخلية في الحفاظ على الضوابط الرقابية بصورة  2130 المعيار
ن خالل تقييم كفاءة وفعالية المؤسسة، والتوجه نحو التحسين المستمر. وتناول المعيار فعالة، م
"الحوكمة"  التأكيد على ضرورة قيام أنشطة المراجعة الداخلية بتقييم التوصيات المناسبة  2210

شراف وذلك لتحسين عمليات اإلدارة، ويهدف الى إتخاذ القرارات التشغيلية واإلستراتيجية، وإيضًا اإل
على عمليات الرقابة وإدارة المخاطر، وتعزيز األخالقيات والقيم المناسبة داخل المؤسسة، وضمان 
كفاءة األداء واإلدارة التنظيمية، وتوصيل المعلومات المتعلقة بالمخاطر الى الجهات المسئولة في 

رجيين ومقدمي خدمات المؤسسة،  وإيصال المعلومات  بين مجلس اإلدارة والمراجعين الداخليين والخا
"الكفاءة" على ضرورة توافر المعرفة الكافية لدى المراجعين  1210 التأكيد واإلدارة. وأيضًا أكد المعيار

الداخليين بالمعلومات األساسية عن ضوابط ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، ومعرفة أساليب المراجعة 
"طبيعة  2100 أنجاز العمل. وأكد المعيار الداخلية في ظل إستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل
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العمل" يجب أن يشمل أنشطة المراجعة الداخلية مثل التقييم والمساهمة في الرقابة إدارة المخاطر 
 وكمة بإستخدام هيكل إداري منظم. والح

مجموعة من "تقنية المعلومات على إنها  مفهوم IRDT & Kanpur (2019) وتناولت دراسة       
ن ها وموالمنهجيات والعمليات التي تستخدم لجمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها، وإسترجاع األدوات

 لنظم،ااألمثلة على هذه األدوات: الترميز، والبرمجة، والتخزين، واإلسترجاع، والتحليل، ومراقبة 
 شتملما توتحويل البيانات، كما تشمل التشغيل اآللي للمكاتب، واإلتصاالت، والوسائط المتعددة، ك

ومواقع الويب، وقواعد البيانات،  والبرمجيات، على الحاسوب، والشبكات، تكنولوجيا المعلومات
 والالسلكية".  واالتصاالت السلكية

ت إلى التحقيق في تأثير حوكمة تقنية المعلوما Veerankutty et al. (2018) كما هدفت دراسة    
ية على أداء تكنولوجيا المراجعة في الوحدات الحكومية. وإن حوكمة تكنولوجيا المعلومات هي آل
ات لتحفيز السلوك المتوقع في إستخدام التكنولوجيا بين موظفي المؤسسة. وكشفت النتائج إن آلي

بير كية تكنولوجيا المعلومات ودعم اإلدارة تؤثر بشكل حوكمة تكنولوجيا المعلومات مثل إستراتيج
ام على أداء تكنولوجيا المراجعة. وتلعب حوكمة تقنية المعلومات دوًرا مهًما في ضمان االستخد

 الناجح لتقنية المراجعة.

 دور المراجعة الداخلية كوظيفة مالئمة رقميًا في ظل مستجدات PWC (2019) كما تناولت دراسة  
لق ، من خالل إستعراض أهمية كل من الكفاءات والمهارات وتقديم الضمانات فيما يتعقمنةعصر الر 

 إلصحاب المصلحة، وتغيير  بمخاطر تكنولوجيا المعلومات للوحدة وتقديم المشورة اإلستراتيجية
يًا، الخدمات والعمليات الخاصة بالمراجعة الداخلية حتى تكون أكثر البيانات مدفوعة وممكنة رقم

ن إحيث يمكن للوظيفة أن تتماشى مع المخاطراإلستراتيجية للمنظمة. وكشفت نتائج الدراسة الى ب
فعيل بعض عمليات المراجعة الداخلية تحقق تقدمًا كبيرًا وتشهد مؤسساتها مزايا كبيرة من خالل ت

مثل  المخطط لهاالمتوقع مقابلة النتائج  من هذه المزايا مردود أكبر أنشطتها االلكترونية، وأبرز
 إدارة أكثر فعالية لمخاطر التحول تحسين الخدمات المقدمة للعمالء وتدعيم مستوى الشفافية و

 الرقمي. 

يلخص مجاالت ومراحل المراجعة الداخلية  جدول تقرير  (2020) وكذلك إستعرضت دراسة شحاته    
 في ظل بيئة االعمال االلكترونية وتقنيات التحول الرقمي كمايلي:
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 مجاالت و مراحل المراجعة الداخلية في ظل بيئة االعمال اإللكترونية: 1جدول 
 يلرقمامجاالت المراجعة الداخلية للنظم التكنولوجية وآليات التحول  المراحل

 األساسية
، تقييم مخاطر تقنية المعلومات، والتحقق من سالمة أمن فحص ضوابط تقنية المعلومات

يات موارد المؤسسة، فصل الواجبات، مراجعة العمليات التشغيلية وعملالمؤسسة، رقابة تخطيط 
  رث.تحويل نظام المراجعات المسبقة، إدارة إستمرارية األعمال وخطط مواجهة األزمات والكوا

 المتقدمة

، وحوكمة تخطيط موارد المؤسسة، تقييم المخاطر، فحص حوكمة تكنولوجيا المعلومات
صول التطبيقات، وأمن التطبيقات، وإدارة الثغرات األمنية، وإدارة أاإلمتثال، وأمن تطوير 

البرمجيات، وشفافية قواعد البيانات وتكاملها، واألستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا 
ير لتقار االمعلومات وإدارة مخاطر الجهات الخارجية، وتحليل بيانات المراجعة الداخلية، وتقييم 

 الذكية.

السحابية الحوسبة 
 الناشئة

، تقييم إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، التحقق من سالمة وسائل التواصل اإلجتماعي
فحص ضوابط االمن عبر الهاتف المحمول، وتقييم مخاطر خصوصية البيانات ونظم الحماية، 

ة مراجعو وتقييم مخاطر اإلنترنت، وتحليل المشاريع التنبؤية، مراجعة وتقييم المنصات الرقمية، 
 تكنولوجيا المعلومات والنظم الرقمية المستدامة. 

 ( 733،ص:2020المصدر: نقاًل عن )شحاته، 

ت مفهوم تقنية المعلومات هي "إستخدام األدوا Prikhno et al (2021, p.2) وكذلك تناولت دراسة
ومات إلنشاء جميع أنواع البيانات والمعل اآللي والبرامج اإللكترونية  الحاسب مثل جهاز الحديثة

تخاذ زمة إللتحويل المعلومات المالية الالاإللكترونية ومعالجتها وتخزينها وإسترجاعها وتبادلها وذلك 
 ".قرار فعال

 Arens et al., 2012; Mahzan) وبشأن كفاءة المراجعة الداخلية فقد أكدت دراستا       
(and Hassan, 2015 يفة لكفاءة هي المعرفة والمهارات الالزمة إلنجاز المهام التي تحدد وظإن ا

جودة  في مجال المراجعة الداخلية، تتمثل الكفاءة في تطوير الخبرات المتخصصة التي تعززو الفرد. 
لبًا ما ذا غالالمراجعة الداخلية. وتشمل خبرة ومهارات ومعرفة والكفاءة المهنية في المراجعة الداخلية. 

د نه أحنظر إلى كفاءة المراجع على أنها ضمان لقدرة المراجع على كشف االخطاء واإلحتيال. كما أيُ 
 أهم العناصر األساسية في تحديد جودة المراجعة الداخلية.

الى  Drogalas, Karagiorgos & Arabatzis, (2015,p:115وكذلك أشارة دراسة )       
كفاءة المراجعين الداخليين حيث تعد من أهم االمور التي تؤثر على جودة المراجعة الداخلية ، 
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وعّرفت الدراسة الكفاءة بأنها "قدرة المراجعين الداخليين على إنجاز المهام بجدية وفًقا لمبادئ 
 ومعايير المراجعة الداخلية المهنية".

الى كفاءة موظفي المراجعة الداخلية حيث تعد  Dellai et al., (2016وأشارت دراسة )      
الكفاءة عنصرًا أساسيًا في نشاط المراجعة الداخلية الفعال. وسلطت الضوء على أهمية فريق 

ء المراجعة الداخلية، الذي يجب أن يمتلك المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى الالزمة ألدا
 وظفينموظفين ومؤهالتهم المهنية والنسبة المئوية للممسؤولياتهم. وإن الكفاءات مرتبطة بخبرة ال

ى المعتمدين وساعات التدريب والمستوى التعليمي. وإستخدمت هذه الدراسة اإلستبيان للحصول عل
كفاءات المراجع الداخلي من حيث عدد السنوات التي عمل فيها الموظفون في المنظمة، وعدد 

 ا في السنوات الماضية. الشهادات والدورات التدريبية التي تلقوه

 Pickett, 2010; Yazid and Suryanto, 2016; Setyawati) وقد أكدت دراسة كل من     
et al., 2017)  يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالكفاءة المهنية ألداء واجبه/ مسؤوليته. عالوة

لسلوك. وتم تعزيزه من قبل على ذلك، إن كفاءة المراجع الداخلي تتكون من عاملين، وهما المعرفة وا
، حيث ذكر إن هناك ثالثة أبعاد لكفاءة المراجع 2010( في عام IIAمعهد المراجعين الداخليين )

 الداخلي، وهي المعرفة والمهارة السلوكية وقدرة المهارات الفنية. 

بل من قإلى الكفاءة بأنها المعرفة وبذل العناية المهنية الالزمة  IIA (2017كما يشير)       
ن يجب أ"المراجع الداخلي لقسم المراجعة الداخلية الذي يمثله. وفقًا لمعهد المراجعين الداخليين، 
ردية"، م الفيمتلك المراجعين الداخليين المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى الالزمة ألداء مسؤولياته

ن راجعيهنية بأنها "يجب على الموالتي يشار إليها بأسم الكفاءة.  وبالمثل، يشار إلى العناية الم
 الداخليين بذل العناية والمهارة المتوقعة من مراجع داخلي حكيم ومختص بشكل معقول". 

من خالل معهد المراجعين  Bello, Ayoib and Zalina (2017)كما سلطت دراسة كل من      
المهنية  والخبرة والمؤهالت (، الضوء على أهمية إمتالك المعرفة األساسية والمهاراتIIAالداخليين )

 من قبل المراجعين الداخليين للعمل بشكل أكثر كفاءة.  

دليل تجريبي حول كيفية تأثير كفاءة  Nurdiono & Gamayuni (2018)وقدمت دراسة    
المراجع الداخلي على جودة المراجعة الداخلية في القطاع العام، وكيف سيكون تأثيرها مفيدًا على 
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سسات الحكومية. أظهرت نتيجة الدراسة دلياًل عمليًا على إن كفاءة المراجع الداخلي مساءلة المؤ 
تؤثر بشكل إيجابي وكبير على جودة المراجعة الداخلية. وبالمثل، تؤثر جودة المراجعة الداخلية 
 بشكل إيجابي وكبير على المساءلة المالية للمؤسسة الحكومية. وكلما زادت كفاءة المراجع الداخلي،

كانت المراجعة الداخلية األفضل التي ينعكس عليها عدد النتائج التي توصل إليها المراجع الداخلي. 
 وكشفت النتائج أيضًا إن المراجعين الداخليين كانوا مؤهلين بشكل كاٍف. 

ام بإستخد Ganesan et al., (2021) من خالل دراسة يتم قياس كفاءة المراجعة الداخلية     
يتضمن المقياس المكون من أربعة  ((Alzeban & Gwilliam, 2014مقياس مقتبس من دراسة 

 : يجب أن يتمتع المراجعين الداخليين بالمؤهالت األكاديمية المناسبة، يجب أن يتمتعمؤشرات
تطوير ن بالالمراجعين الداخليين بمؤهالت مهنية للمراجعة الداخلية، يجب أن يلتزم المراجعين الداخليي

عة المهني المستمر، ويجب أن يتمتع المراجعين الداخليين ببعض الخبرة العملية في مجال المراج
 الداخلية.

رة يرى الباحث مما سبق إن كفاءة المراجع الداخلي هي المهارات الالزمة إلنجاز المهام بصو    
ا اءة لهلدراسات السابقة ان الكفكذلك يخلص الباحث من افاعلة والتي تحدد وظيفة المراجع الداخلي. 

ن عيتم  ويستنتج الباحث مما سبق إن قياس الكفاءة تأثير إيجابي وهام على جودة المراجعة الداخلية،
طريق الخبرات المتخصصة التي تعزز جودة المراجعة الداخلية. وتشمل خبرة ومهارات ومعرفة 

 ال. ة المراجع على كشف االخطاء واإلحتيوالكفاءة المهنية في المراجعة الداخلية. ومن خالل قدر 

 إهتمام Waring, & Morgan (2007)تناولت دراسة  فقدمردود المراجعة الداخلية وبشأن     
لحكومية، لية االقطاع الحكومي بالمراجعة الداخلية إهتمامًا متزايدًا، كونها مكونًا هامًا لإلدارة الما

شهدت السنوات الماضية تطورات في بيئة  لكووظيفة لتحسين أداء وحدات القطاع الحكومي، لذ
العديد من القطاع الحكومي، حيث أصبح هناك ما يعرف بإسم "القطاع العام الجديد" في 

واء اإلقتصاديات المتقدمة. وكان لهذه التطورات تأثير كبير على إدارة وحدات القطاع الحكومي س
لقطاع احدات و في البلدان المتقدمة أو النامية، ويكون لنشاط المراجعة الداخلية دورًا هاما وحيويًا في 

 لحكومي في حماية المجتمعالحكومي. حيث يظهر ذلك من خالل دور المراجع الداخلي في القطاع ا
 بأثره من إحتمال سوء إستخدام الموارد والممتلكات العامة وحماية المال العام.
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العائد من المراجعة إن  (Barrett, 2011; Midwinter & Arthur, 2008)كما أكدت دراستا     
ات بخصوص هو: تحسين القابلية للمساءلة العامة، وتقديم توصيالداخلية في القطاع الحكومي 

كيفية تحسين أداء مجال المراجعة، وتوصيل الخدمات الحكومية للجمهور، وتشجيع تحسين مردود 
ل ن خالاألموال في الوحدات الحكومية من أجل تحسين فاعلية التكلفة،  وتحسين القابلية للمساءلة م

 لوماتة، وتوفير معالتقريرعن أداء المشاريع واإلدارات والبرامج الحكومية إلى السلطات التشريعي
ءلة مستقلة ونصائح وتوكيد عن اإلنفاق واإليرادات وإدارة الموارد،  والحفاظ على وتعزيز المسا

ث ة، وحالعامة، وتكوين قوة للتغيير تفيد في إدارة الموارد وتحقيق القيمة مقابل األموال المدفوع
 ية لتحسين فاعلية التكلفة،ومساعدة الوحدات الخاضعة للمراجعة على إتخاذ خطوات جادة وضرور 

  .وتحديد األداء الجيد للوحدات الحكومية ليكون مثااًل يحتذي به من قبل الوحدات اآلخرى 

 تحليل العالقة محل الدراسة وإشتقاق فروض البحث.  6-2
ومية المراجعة الداخلية في الوحدات الحك أثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة 6-2-1

 . األولوإشتقاق الفرض 

و  تالعالقة المتبادلة بين إستخدام تقنية المعلوما Weidenmier et al. (2006)أكدت دراسة       
ن ذا فمكفاءة المراجعة الداخلية، حيث تفرض ضوابط وقواعد معينة على مراجعة األعمال اإللكترونية، ل

يع مراحل إجراءات الضروري اإلهتمام بأمن وخصوصية المعلومات األمرالذي يتطلب متابعة جم
خدام المراجعة الداخلية للتأكد من ذلك. حيث يتم تنفيذ المهام بشكل صحيح من أجل تقليل مخاطر إست

على ضرورة اإلهتمام بمصادر المخاطر التشغيلية لهذه ت أيضا  هذه األنظمة المحوسبة. وأكد
جراءات الرقابة على األنظمة والعمل على تخفيضها إلى مستوى مقبول ، كما أكدت على أهمية إ
  البرامج من حيث المدخالت والمخرجات التي تؤدي إلى كفاءة المراجعة الداخلية. 

وقسمها الى )المعلومات وشبكات  تكنولوجيا المعلوماتعناصر  Bataineh (2017) بينما ذكر    
اإلتصاالت، البرمجيات وقواعد البيانات المستخدمة في المؤسسة( وقياس أثرها على أداء المراجعين 
الداحليين في المؤسسة، وكشفت نتائج الدراسة إلى إن إستخدام عناصر تكنولوجيا المعلومات سيؤدي 

ملين في القطاع الحكومي. وأظهرت النتائج أيضًا إلى تحسين مستوى كفاءة المراجعين الداخليين والعا
عالقة إيجابية معنوية بين جميع أبعاد تكنولوجيا المعلومات وأداء العاملين. ومن أهم التوصيات 
المتابعة المستمرة لتطبيق مفاهيم تكنولوجيا المعلومات في مختلف جوانب الحوكمة العامة والخاصة 
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ر وتقديم الخدمات الممكنة، ضمن نموذج وظيفي شامل إلرضاء والخدمية لمواكبة التحديات والتطو 
 أوسع شريحة من المجتمع بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.   

 .Troshania et al., 2018; Aditya, 2018; Fischer M)وقد ناقشت بعض الدراسات      
et al., 2020)  على أنشطة وكفاءة  بالمؤسسات الحكومية إستخدام تكنولوجيا المعلوماتتأثير

عدة جوانب هامة منها : تنوع وزيادة حجم البيانات  أظهرت نتائج الدراساتالمراجعة الداخلية. حيث 
، وموثوقيتها ، وعوامل المتاحة وهو مايفرض على المراجع الداخلي فحص مدى تكامل البيانات

تيجيات تكنولوجيا تأمينها، وكذلك بشأن تقديم تأكيدات موضوعية عنها في ظل تطبيق إسترا
وكشفت النتائج أيضًا القدرات الضعيفة للمراجعين الداخليين ومستوى تأهيلهم العلمي المعلومات. 

، وأن تقنية لفحص أساليب تكنولوجيا المعلومات والنظم التقنية المستحدثة وتطبيقاتها المختلفة
ة اتخاذ قراراتهم. وتم تفسير هذه المعلومات ذو إستخدام محدود بالنسبة للمراجعين الداخليين في عملي

النتيجة بأن هناك  ضعفا لدى المراجعين الداخليين في إدراك أهمية وقيمة تكنولوجيا المعلومات، 
 وتقديم تقارير غير تقليدية تحقق الهدف الرئيسي من عملية المراجعة وتلبي إحتياجات المستفيدين. 

ومات حول الرقمي كأحد تطبيقات تكنولوجيا المعلأهمية الت) 2020) وتناولت دراسة شحاته،       
يها على كفاءة المراجعة الداخلية، وتوصلت الدراسة الى أهم مجاالت الفحص التي يجب أن تركز عل
راسة إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من فاعلية وكفاءة إستراتيجيات التحول الرقمي، وكشفت الد

اطر من خطة المراجعة الداخلية الشاملة القائمة على المخالعديد من النتائج أهمها: يجب ان تتض
 رقميةإجراءات فحص إستراتيجيات التحول الرقمي والتحقق من معدل التطور التكنولوجي والتقنيات ال

ر المستخدمة داخل المؤسسات الحكومية وتطبيقاتها المختلفة، وإن المراجعة الداخلية تقوم بدو 
قي الرقمية، من خالل تحديد المخاطر الخاصة بالمنظمة بشكل إستباإستشاري فعال لقيادة القيمة 

ن عداني وتقديم المشورة اإلستراتيجية وخدمات القيمة المضافة بشانها. كما أظهرت نتائج المسح المي
بين مات و وجود تأثير ذو داللة معنوية بين تفعيل أنشطة المراجعة الداخلية آلليات تكنولوجيا المعلو 

 فية والمساءلة وتحسين األداء الحكومي في البيئة المصرية.تعزيز الشفا

وبناًء على تحليل العالقة بين أستخدام تقنية المعلومات و كفاءة المراجعة الداخلية، حيث       
 ,Hartlage, Alloy, Vázquez, & Dykman, 1993; Satava)أتفقت نتائج معظم الدراسات 

Caldwell, & Richards, 2006)  أن كفاءة المراجعة الداخلية تتأثر أيجابًا إذا كان هناك
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إستخدام مناسب وفعال لتقنية المعلومات، وإن المراجعة الداخلية قد تأثرت فيما إذا كان هناك مستوى 
 مناسب من دعم اإلدارة العليا. 

مراجعة ال ةءوبناًء على ماسبق إتضح إن هناك تأثير إلستخدام تقنية المعلومات إيجابيًا على كفا
 الداخلية وعليه يمكن إشتقاق الفرض األول على النحو التالي:     

 
 

خدام إستين بللتأهيل العلمي للمراجع الداخلي في العالقة التفاعلية تحليل الدور المعدل  6-2-2
 . وإشتقاق الفرض الثاني المراجعة الداخلية، كفاءة تقنية المعلومات و

 على تطوير أداء المراجعين الداخليين ومهاراتهم Kotb et al., (2014كشفت نتائج دراسة )  
قنية يئة تبإستخدام تقنية المعلومات واإلتصاالت واإلنتقال من المراجع المالي إلى المراجعة في ظل ب
ى دى إلالمعلومات. وكشفت نتائج الدراسة أيضًا إن تحول العمليات من الورق إلى تقنية المعلومات أ

عين عة بسبب إستخدام تقنية المعلومات، وقد أجبر هذا التطور المراجزيادة إرتكاب أخطاء المراج
 الداخليين على إتقان مهارات جديدة لم تكن مطلوبة من قبل. 

الى أن التأهيل  (Alkebsi et al., 2014; Ahmi et al., 2016) وتوصلت نتائج  دراستا  
اجعة المر  ي له عالقة إيجابية مع كفاءةالعلمي المتضمن الشهادات والدورات التدريبية للمراجع الداخل

دارة م اإلالداخلية. وكشفت النتائج أيضًا إن التاهيل العلمي في ظل بيئة تقنية المعلومات ومستوى دع
 اجعينالعليا مهمان لزيادة كفاءة المراجعة الداخلية. ومن ناحية أخرى، سيكون من الصعب على المر 

ت أدوا ءة مهنية، إذا لم يكن لديهم تأهيل علمي على إستخدامالداخليين إتمام عملية المراجعة بكفا
تكنولوجيا المعلومات عند المراجعة، حيث أصبحت أنظمة المحاسبة أكثر تعقيدًا بسبب التطور 

 السريع لتكنولوجيا المعلومات.   

إن نقص الموظفين المؤهلين تكنولوجيًا من  Ahmed et al., (2009) أظهرت نتائج دراسة كما  
حيث الحصول على تدريب كاٍف وخبرة ومعرفة المراجعة الداخلية والذين ليس لديهم التأهيل العلمي 
المناسب كان له تأثير سلبي على عمل المراجعين الداخليين وإقترح ان التدريب والتأهيل العلمي 

ة القدرة كشرط أساسي لتعزيز عمل المراجعة الداخلية. من خاللها سيكون لفريق المراجعة الداخلي
 على تقديم خدمات عالية الجودة.  

  1H:  المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية.   يؤثر إستخدام تقنية المعلومات إيجاباً على كفاءة 
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إن التعليم والتدريب  (Nazri, Abdul Rasib & Zolkifli, 2019)وأظهرت نتائج دراسة       
ح والتوعية عملت على تحفيز السلوكيات المتميزة للمراجعين الداخليين. فمن خالل التحفيز يصب

 أكثر المراجع الداخلي كفؤًا، وسيعمل المراجع الداخلي بجد ويبذل جهدًا أفضل ، وبالتالي ، يصبح
 في أنشطته.   كفاءة

إن أهمية التأهيل العلمي تجاه الموقف المهني  ، إتضحوبناًء على إستعراض الدراسات السابقة     
المراجعة الداخلية كما إن لهما تأثيرًا كبيرًا على  كفاءةللمراجع الداخلي، لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على 

إكتشاف اإلحتيال. وأيضا عندما يزداد معدل كفاءة وخبرة الموظف، يزداد معدل األداء المهني 
 ,Sun, 2012; Mahzan & Lymer)لى ما أظهرته نتائج بعض الدراسات. للموظف إستنادًا ا

2014; Su et al., 2016; Kolibácová, 2014; Furiady and Kurnia 2015; 
Sulistyowati and Supriyati 2015). 

 وعليه يمكن إشتقاق الفرض الثاني:  
 
 

 

 نموذج ومنهجية البحث 6-3
 نموذجو يتناول الباحث فى هذه الفرعية أهداف الدراسة التجريبية، وطبيعة مجتمع وعينة الدراسة،   

 البحث وتوصيف وقياس المتغيرات، وأدوات وإجراءات الدراسة. وذلك على النحو التالى.

 أهداف الدراسة التجربية 6-3-1
دراك للوقوف على مدى إتهدف الدراسة التجربية في المقام األول الى إختبار فرضي البحث،        

ية م تقنالمراجعة الداخلية عند إستخدا كفاءةالمراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية العراقية ل
لمي الع أهيلمع دراسة وتحليل أثر الت المعلومات من خالل تبني برامج المراجعة اإللكترونية العامة.

عة المراج كفاءة وإستخدام تقنية المعلومات للمراجع الداخلي كمتغير معدل على العالقة التفاعلية بين 
 الداخلية في الوحدات الحكومية العراقية.  

 

 

2H :مستوى التأهيل ختالف إبكفاءة المراجعة الداخلية ى لعستخدام تقنية المعلومات إل اإليجابي تأثيرالف ليخت

  العلمي للمراجع الداخلي في الوحدات الحكومية. 
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 مجتمع وعينة الدراسة 6-3-2
المتمثلة العراقية يتمثل مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين العاملين بالوحدات الحكومية     

بديوان االوقاف العراقي وهيئة إستثمار أموال االوقاف العراقية. وسيتم إستخدام تقنية المعلومات من 
الداخلية اإللكترونية العامة على عينة الدراسة، ويرافق الحالتين التجربيتين  خالل تبني برامج المراجعة

دام تقنية المعلومات والحالة التجريبية الثانية مع مجموعة من األسئلة تمثل الحالة االولى بدون إستخ
إستخدام تقنية المعلومات. وللحصول على إستجابة المشاركين في التجربة لمتغيرات الدراسة ومن ثم 

على وحدات المراجعة الداخلية في الوحدات تبني تقنية المعلومات  قرارعلى إختبار أثرالتجربة 
 ;Lin &Wang, 2011:777)وذلك قياسًا علىه الواحدة  للعينة. الحكومية، بإستخدام نمط المجموع

Ahmi & Kent, 2013:90; Mahzan & Lymer, 2014:338) . 

 نموذج البحث 6-3-3
ي محل تتكون متغيرات الدراسة من متغير تابع هو كفاءة المراجعة الداخلية وهو المتغير الرئيس   

لدراسة ، ومتغير معدل للعالقة الرئيسية محل االمعلوماتإستخدام تقنية الدراسة، ومتغير مستقل هو 
ي، الداخل للمراجع مستوى التأهيل العلمي وكفاءة المراجعة الداخلية وهو:إستخدام تقنية المعلومات بين 

    لبحث.بها المراجعين الداخليين. ويوضح الشكل التالي عرضًا لنموذج ا كأحد أهم السمات التي يتميز

 الباحث المصدر: إعداد
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 6-3-4
   : إستخدام تقنية المعلوماتالمتغير المستقل .أ

مثل جهاز الحاسب اآللي والبرامج   بأنها "إستخدام األدوات الحديثةتعرف تقنية المعلومات     
جميع أنواع البيانات والمعلومات اإللكترونية ومعالجتها وتخزينها وإسترجاعها  إلنشاء المالية اإللكترونية

 Prikhno et). إتخاذ قرار مالي فعال بشأن تحويل المعلومات المالية الالزمةوتبادلها ومن اجل 
al., 2021: p2)  

م إستخدام تقنية ( إذا ت1هو متغير ثنائي يأخذ القيمة )إستخدام تقنية المعلومات  متغيريتم قياس     
المعلومات من خالل تبني برامج المراجعة اإللكترونية ويأخذ القيمة )صفر( اذا لم يتم تطبيق تقنية 

 ;Lin &Wang, 2011:777)الداخلية . قياسًا بدراسة  في وحدات وأقسام المراجعةالمعلومات  
Ahmi & Kent, 2013:90) . 

 التابع: كفاءة المراجعة الداخليةالمتغير  .ب
بل مة من قإلى كفاءة المراجع الداخلي بأنها المعرفة وبذل العناية المهنية الالز  IIA (2017عّرف )  

ن يجب أ"المراجع الداخلي لقسم المراجعة الداخلية الذي يمثله. وفقًا لمعهد المراجعين الداخليين، 
ردية"، م الفداء مسؤولياتهيمتلك المراجعين الداخليين المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى الالزمة أل

ن راجعيوالتي يشار إليها بأسم الكفاءة.  وبالمثل، يشار إلى العناية المهنية بأنها "يجب على الم
 الداخليين بذل العناية والمهارة المتوقعة من مراجع داخلي حكيم ومختص بشكل معقول" 

 :ات من خالل عدة مؤشرات هيويتم قياس كفاءة المراجعة الداخلية في ظل تبني تقنية المعلوم  

 درجة إتمام خطة المراجعة الداخلية .1
درجة إتمام خطة المراجعة الداخلية على أنها نسبة أنشطة  Bednarek (2018) يعّرف     

المراجعة الداخلية التي يتم تنفيذها بالفعل وفقًا لخطة المراجعة الداخلية في فترة معينة إلى تلك التي 
. ويمكن قياس هذا المؤشر من خالل حساب عدد األنشطة المحققة في فترة قاً مسب  تم التخطيط لها

 Bota).دراسةقياسًا بمعينة ومقارنتها بالخطة األولية وذلك بإستخدام مقياس ليكرت خماسي االوزان. 
& Stefanescu, 2009)  

 



 .....يةات الحكومالوحدداخلية في أثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة ال         سفيان آزر عبد الكرميأ/ 

 

425 

 

 

 

 

 الداخلية المراجعةالوقت الالزم إلصدار تقرير  .2
الداخلية هو  المراجعةالى وقت إصدار تقرير Bota & Stefanescu, (2009) تشير دراسة      

خلية، الداخلية. ومن أجل تحقيق كفاءة المراجعة الدا المراجعةمؤشر شائع اإلستخدام لقياس كفاءة 
لك يجب أن يكون إصدار تقرير المراجعة في غضون عشرة أيام من اليوم األخير للعمل الميداني وذ

 اس ليكرت خماسي االوزان. بإستخدام مقي

 إدارة الوقت .3
ة. وإن الداخلي المراجعة كفاءةل"إدارة الوقت" كمؤشر  (Turetken et al., 2020)تناولت دراسة    

قيام زم للالداخلية الرئيسية والوقت الال المراجعةما يميز هذا المؤشر هو الوقت الالزم ألداء أنشطة 
ق بأنشطة أخرى، مثل األنشطة اإلدارية. ويتم القياس من خالل مراقبة األنشطة اليومية عن طري

ذلك و الداخلية  المراجعةتسجيل اإلجراءات التي يقوم بها المراجع الداخلي كل يوم خالل فترة عمل 
 بإستخدام مقياس ليكرت خماسي االوزان. 

 نتائج المراجعة الداخلية عدد .4
دلة أالداخلية على إنها "نتيجة لتقييم  المراجعةيتم تعريف نتيجة  (ISO 19011) وفًقا للمعيار  

ئج تشير نتا الداخلية " ويمكن أن المراجعةالتي تم جمعها مقابل اإللتزام بمعايير  الداخلية  المراجعة
يد ى تحدلمطابقة لإلجراء المتبع ويمكن أن تؤدي إلالداخلية أيضًا إلى المطابقة أو عدم ا المراجعة

     (.ISO, 2011توصيات التحسين وذلك بإستخدام مقياس ليكرت خماسي االوزان )

لوحدة اداخلية في لالمتغير المعدل للعالقة بين إستخدام تقنية المعلومات وكفاءة المراجعة ا  -ج  
  :الحكومية وتشمل

 مستوى التأهيل العلمي - 
  ويمكنالمؤهل العلمي هو "الشهادة المستقلة التي أكتسبها الشخص من معرفة ومهارة معتمدة مهنياً   

اخلي يعبرعن المؤهالت المهنية التى يحصل عليها المراجع الدو  أن يطبقها في سياق متعلق بالعمل"
 إستخدام في سبيل اإلرتقاء بمستواه العلمي والعملي وترشيد قراراته في مجال المراجعة في ظل

 . INTOSAI, 2016)) تكنولوجيا المعلومات

( إذا كان المراجع الداخلي ذو 1المتغيرعلى أنه متغير ثنائي يأخذ القيمة ) اويمكن قياس هذ   
تأهيل علمي مرتفع ويأخذ القيمة )صفر( إذا كان المراجع الداخلي ذو تأهيل علمي منخفض. من 
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خالل الشهادات الحاصل عليها والخلفية المهنية للمراجع الداخلي ومعرفته، ويعتبر المراجع الداخلي 
ذو تأهيل علمي مرتفع إذا حصل على دراسات عليا في المحاسبة أوشهادات مهنية في نظم 

وبخالف ذلك يعتبر  ،المعتمدة دوليًا في نظم المعلومات اإللكترونية (IC3)المعلومات مثل شهادة 
    (Kotb et al., 2014).ذو تأهيل مهني منحفض

 وإجراءات الدراسةأدوات   6-3-5
( 1ي )تتمثل أدوات الدراسة التجربية في الحالتين التجربيتين المرفقتين فى ملحقي البحث رقم    
، لعينةا( على التوالي، والتى إستخدمهما الباحث كوسيلة أساسية لجمع بيانات الدراسة من أفراد 2و)

ولي حيث تختص الحالة األولي بالوضع الحالي لمراحل وإجراءات عملية المراجعة، أى أن الحالة األ
ات لوحداترونية في تمثل الممارسة الحالية للمراجعة الداخلية من غير أستخدام برامج المراجعة اإللك

لمراجعة امج االحكومية، بينما تمثل الحالة الثانية الوضع المقترح لتفعيل تقنية المعلومات مثل تبني بر 
إستخدام رسة بالداخلية في تنفيذ مراحل وإجراءات المراجعة الداخلية ، أى أن الحالة الثانية تمثل المما

ذلك الرقابة الشاملة على الجامعات الحكومية، و تقنية المعلومات في الوحدات الحكومية، وتحقيق 
 .(PULLIAM et al. 2017 )قياسًا على 

رات نة للتغيوقد روعى أن تكون األسئلة المرافقة واحدة لهاتين الحالتين، حتى تتحقق إمكانية المقار    
خل المدفي إدراك المراجعين الداخليين آلثار التطور فى مراحل وإجراءات المراجعة الداخلية من 

لموازنة نات االحالي المعتمد على المراجعة الداخلية التقليدية، والتى تتكون من المراجعة المالية لبيا
مل العامة )الحساب الختامي( ومراجعة مدي اإللتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة بع

ولوجيا تبني تكن (لعام، وهي الوحدات الحكومية، والتحول نحو تطوير المراجعة الداخلية في القطاع ا
ضل المعلومات( وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لمراجعة الوحدات الحكومية، وكذلك وفقًا ألف

داء الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، والتى تتكون من مراجعة مدي اإللتزام ومراجعة األ
ادية المدخالت، ومبدأ كفاءة بعناصرها الثالث، أى قياس وتقييم وتحقق كل من؛ مبدأ إقتص

ر إستخدام وتستخدم هاتان القائمتان لقياس أث. العمليات، ومبدأ الفاعلية فى تحقيق األهداف والنتائج
  .تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية
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 التصميم التجريبي للدراسة 6-3-6  
وذلك على PULLIAM et al. (2017.  قياسًا على (٢×٢إعتمد الباحث على تصميم تجريبي )   

هو  كماو عينة المراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية. وتـم إمدادهـم بأربع حاالت افتراضية 
 :موضح فى الجدول التالي

 التصميم التجريبي للبحث :2جدول 

 مستوى التأهيل العلمي 
 مرتفع منخفض

 2 1 بدون أستخدام تقنية المعلومات تكنولوجيا المعلومات
 4 3 مع أستخدام تقنية المعلومات

 :وبناًء على هذا التصميـم التجريبي يوجد أربع معالجات تجريبية  وذلك على النحو التالي
 مع وجود مستوى تأهيل علمي مرتفع للمراجع المعالجة االولى: بدون أستخدام تقنية المعلومات

 الداخلى.
ع مع وجود مستوى تأهيل علمي منخفض للمراج المعالجة الثانية: بدون أستخدام تقنية المعلومات

 .الداخلى
 .اخلىمع وجود مستوى تأهيل علمي مرتفع للمراجع الد المعالجة الثالثة: أستخدام تقنية المعلومات

 .اخلىمع وجود مستوى تأهيل علمي منخفض للمراجع الد دام تقنية المعلوماتالمعالجة الرابعة: أستخ

 :وإلختبار فرضي البحث تم إجراء المقارنتين التاليتين
 .( الختبار الفرض األول للبحث4+3) *( 2+  1المقارنة االولى: بين المعالجتين رقـم )
  .ار الفرض الثاني للبحث( إلختب4*2) *( 3*1المقارنة الثانية: بين المعالجتين رقـم )

 تجميع البيانات وتجهيزها للتحليل االحصائي 6-3-7
لتجهيز بيانات الدراسة التجربية للتحليل اإلحصائي، قام الباحث بترميز األسئلة بطريقة واضحة،    

حتى اليحدث خلط في داللة الرموز المعطاة، وقام الباحث بتسجيل كل متغير والرمز الذي أُعطي له 
ريبية )األولى أو في قائمة مرجعية لكي يتم الرجوع إليها عند الحاجة، حيث تم ترميز رقم الحالة التج

( للحالة الثانية، كما تم ترميز ٢( للحالة األولي، والقيمة )١وتأخذ القيمة؛ ) Case  الثانية( بالرمز
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ليحدد رقم المعالجة، بالنسبة لشهادة البكلوريوس  Level السؤال عن التأهيل العلمي بالرمز
( في الحالة التجريبية 2ي والقيمة )في الحالة التجريبية األول (1)والدراسات العليا  يأخذ القيمة 

الة التجريبية األولي والقيمة في الح (3)الثانية، وبالنسبة لشهادة االعدادية ودبلوم المعهد يأخذ القيمة 
 .( في الحالة التجريبية الثانية٤)

اءة كما تم ترميز العبارات المشتركة بين قائمتي الحالتين التجربيتين التى تمثل مؤشرات كف   
مشتركة يليه رقم يعبرعن رقم العبارة كما هو وارد بترتيب العبارات الQ المراجعة الداخلية بالرمز

لخمس اوقد تم إستخدام مقياس "ليكرت" ذو  .Q5 حتى الرمزQ1 بالقائمة المرافقة للحالتين من الرمز
اإلجابة" إلى  " 5"نقاط لتحويل درجة تحقيق كل عبارة إلى صورة كمية حيث تم تخصيص القيمة 

 إلى اإلجابة "محايد" "3"اإلجابة " أوافق "وتخصيص القيمة  "4"اوافق بشدة "وتخصيص القيمة 
افق إلى اإلجابة "ال أو " 1"إلى اإلجابة "ال أوافق" وأخيرًا تخصيص القيمة  "2وتخصيص القيمة "

 .  "بشدة

 :ثم قام الباحث بإستخدام األساليب اإلحصائية التالية
ـن لحساب الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة، وذلـك م Reliability: مقـياس الثبات -أ

ـدي لألسئلة المرافقة للحالة، وذلك لمعرفة، وإختـبار، م Alpha s'Cronbach خـالل المقـياس
يل صالحية بيانات الدراسة للتحل ىالموثوقية في إستجابات مفردات العينة على األسئلة، ومد

تمع إمكانية تعميم النتائج التى تم الحصول عليها من العينة علـى مجـ اإلحصائي لمعرفة مدي
ت في الدراسة. وتتراوح قيمة هذا المقياس بين الصفر والواحد الصحيح. فإذا لم يكن هـناك ثبا
ت لبياناالبيانات فإن قيمة هذا المعامل تساوي صفرًا، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تـام في ا

تماد أمكـن اإلع 0،60معامل تساوي الواحد الصحيح، وإذا زاد هذا المقياس عن فإن قيمة هذا ال
 :على نتائج الدراسة وتعميمها على المجتمع، وكانت نتيجة اإلختبار على النحو التالي

 
 
 
 
 
 



 .....يةات الحكومالوحدداخلية في أثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة ال         سفيان آزر عبد الكرميأ/ 

 

429 

 

 

 

 

 دون إستخدام تقنية المعلومات: ب -الحالة التجريبية االولى  .1
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 
6

5 

100.

0 

Excludeda 0 .0 

Total 
6

5 

100.

0 

a. Listwise deletion based on 

all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.924 5 

لقائمة األسئلة المرافقة للحالة األولي،  0،9241يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا بلغت    
ككل، مما يدل على إنها تتمتع بصالحية عالية، األمر الذي يمكن معه اإلعتماد على النتائج 

 .وتعميمها على مجتمع الدراسة

 ع إستخدام تقنية المعلوماتم -ة الحالة التجريبية الثاني .2
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 
65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

                                                 
 .وتم حسابه عن طريق جذر معامل الثبات 610،9يبلغ معامل الصدق   .1 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.721 5 
 

لقائمة األسئلة المرافقة للحالة األولي، ككل،  0،7212يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا بلغت 
مما يدل على إنها تتمتع بصالحية عالية، األمر الذي يمكن معه اإلعتماد على النتائج وتعميمها 

 .على مجتمع الدراسة

لتحديد ما إذا كان مجتمع الدراسة : Kolmogorov - Smirnov : إختـبار اإلعتدالـية -ب
ار  توزيعًا طبيعيًا، أم غير طبيعي، لتحديد نوعية اإلختبالذي أخذت مـنه العيـنة موزعاً 

 :المستخدم. ويمكن صياغة الفرض اإلحصائي لهذا اإلختبار كما يلي
 .بيانات العينة مسحوبة من مجتمع له توزيع معتدل :0H فرض العدم

  .بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ليس له توزيع معتدل  :1H الفرض البديل

 فإذا كانت القيمة الحرجة 5% (α) ودرجة خطأ% 95 (α-1) قاعدة الحكم عند مستوي ثقةوتطبق   
P. Valueبمعني مجتمع الدراسة  يتم رفض فرض العدم، ومن ثم قبول الفرض البديل %(5) من أقل(

  الذي أخذت منه العينة موزعا توزيعًا غير طبيعي(.

 للحالة التجربية االولىأخنتبار التوزيع الطبيعي )االعتدالية(  :3جدول 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

N 65 65 65 65 65 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 2.57 2.75 2.83 2.52 2.75 

Std. Deviation .968 .902 .876 .868 .936 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .368 .306 .228 .373 .313 

Positive .368 .306 .228 .373 .313 

Negative -.247- -.202- -.177- -.243- -.210- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.967 2.468 1.842 3.005 2.522 

                                                 
 .وتم حسابه عن طريق جذر معامل الثبات 490،8يبلغ معامل الصدق   2

 



 .....يةات الحكومالوحدداخلية في أثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة ال         سفيان آزر عبد الكرميأ/ 

 

431 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 ثانيةإختبار التوزيع الطبيعي )االعتدالية( للحالة التجربية ال :4جدول 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

N 65 65 65 65 65 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 4.42 4.22 4.23 4.37 4.37 

Std. 

Deviation 

.556 .649 .632 .575 .675 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .326 .307 .304 .324 .302 

Positive .326 .307 .304 .324 .231 

Negative -.300- -.278- -.250- -.279- -.302- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.631 2.474 2.452 2.615 2.435 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

الخاص بنتائج  ، One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوتظهر نتائج إختبار   
(، حيث بلغت 3( والجدول رقم )2التحليل اإلحصائي للحالتين االولى والثانية في الجدول رقم )

العدم وقبول الفرض البديل، (، ومن ثم يتم رفض فرض 0،000القيمة اإلحتمالية  لهذا اإلختبار )
 ,Devore & Peck)  أى اليمكن إستخدام األساليب اإلحصائية المعلمية على بيانات الدراسة

    – Mann) مان ويتني مثل إختباري ولهذا ينبغي اإلتجاه نحو األساليب الالمعلمية، ، (2012
Whitney) ويلكوكسنو (Wilcoxon Signed Rank Test). 
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 النتائج وإختبار فروض البحثتحليل  6-3-8
 اإلختبارات االحصائية المستخدمة لتحليل النتائج 6-3-8-1

 :إعتمد الباحث على اإلختبارات اإلحصائية التالية     
إلختبار مدى وجود إختالف، أو تباين، بين مجموعتين  Mann - Whitney: إختبار مان ويتني -أ

المعلمي، وذلك إذا كان مجتمع الدراسة الذي تم  مستقلتين من األفراد، أو المشاهدات، كإختبار
-وهو اإلختبار الالمعلمي البديل إلختبار .سحب العينة منه، موزعًا توزيعًا غير طبيعي

Independent  Test-t Samples   المعلمي لعينتين مستقلتين وذلك في حالة عدم توافر
بار مدى وجود إختالف، أو ب(، حيث يستخدم إلخت٢٠٠٧شروط اإلختبار المعلمي )سليمان، 

وذلك إذا  .(Huck, 2012) تباين، بين وسيطي مجموعتين من األفراد، أو المشاهدات المستقلة
كان مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة موزعًا توزيعًا غير طبيعي، وذلك عند إجراء 

ن ذوي التأهيل العلمي المقارنات المزدوجة بين عينتي الدراسة، المتمثلة بالمراجعين الداخليين م
المرتفع و ذوي التأهيل العلمي المنخفض، لكل من؛ الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية اليدوية، 

 .3والممارسة المهنية بإستخدام تقنية المعلومات، بإعتبارهما عينتين مستقلتين غير مرتبطتين
  :Wilcoxon Signed Rank Test: إختبار ويلكوكسن  -ب

اإلحصائي لمدى قبول مفردات عينتي الدراسة المشاركين بحالة الممارسة المهنية  عند اإلختبار 
للمراجعة الداخلية اليدوية لألسئلة اإلستكشافية ألهمية الحاجة إلى المراجعة الداخلية يإستخدام تقنية 

كون المعلومات في الوحدات الحكومية. ويعتبر أحد اإلختبارات الالمعلمية، الذي يستخدم في حالة 
 Expected ويقوم هذا اإلختبارعلى حساب الوسيط المتوقع .البيانات غير موزعة توزيعًا طبيعياً 

Median  إلستجابات العينة، ويمكن إستخدام هذا اإلختبار في حالة العينة الواحدة أو في حالة
 أ(.٢٠٠٧عينتين غير مستقلتين )سليمان، 

 نتيجة إختبارالفرض األول للبحث تجربيًا  6-3-8-2
إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية. إستهدف الفرض األول إختبار أثر     

وقد إستخدم الباحث في هذا الشأن إختبار ويلكوكسن لعينتين غير مستقلتين، وذلك من أجل تحديد 
هة إليهم ومن ثـم إلمامهم بمتطلبات تبني تقنية مدي موافقة أفراد العينة على األسئلة الموج

                                                 
لتحديد ما إذا   hitneyW-Mann بدالً من Wilcoxon مستقلتين، فيتم اإلعتماد على إختبارإذا كان ت العينتين غير   3

 (..(Farber & Larson, 2009كان العينتين المرتبطتين قد تم إختيارهما من مجتمعين لهما نفس التوزيع أم ال 
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فقد تم   "point Lickert Scale -5".المعلومات، ونظرًا إلستخدام مقياس ليكرت خماسي األوزان
  :تحويل الفرض البديل الى صورة فرض العدم كما يلي

0H:  لحكومية.احدات ال يؤثر إستخدام تقنية المعلومات إيجابًا على كفاءة المراجعة الداخلية في الو   

  (Two-Tail Test):هذا الجزء، يظهر الفرض اإلحصائي الخاص بيذا االختبار كما يليفي 
 (4+3(×)2+1والختبار هذا الفرض تم مقارنة بين المعالجات كالتالي: )

 االول للفرض (Wilcoxon)اإلحصائى نتيجة اإلختبار  :5جدول
 p-value االختبار االحصائي

Wilcoxon .000 

 P value <5% من الجدول أعاله يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل إذا كانت قيمة    
ن، %. وبالرجوع الى نتائج التحليل االحصائي ، وفقًا الختبار ويلكوكس95وذلك عند مستوى ثقة  

وبالتالي بتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض %( 5( أقل من )0،000) P valueكانت قيمة 
  ).1Hالبديل )

 ,Bataineh, 2017; PWC) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه بعض الدراسات      
(2019; Samagaio  and Diogo, 2021  التي خلصت إلى وجود تأثير إيجابي إلستخدام

 Troshania et)كما تختلف مع دراسات اخرى  تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية.
(al., 2018; Aditya, 2018; Fischer M. et al., 2020  إلى أن تقنية والتي خلصت

ذه هفسير تود بالنسبة للمراجعين الداخليين في عملية اتخاذ قراراتهم. وتم المعلومات ذو إستخدام محد
  .وماتالنتيجة بأن هناك  ضعفًا لدى المراجعين الداخليين في إدراك أهمية وقيمة تكنولوجيا المعل

لمراجعة اإستخدام تقنية المعلومات لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على كفاءة إن  ويرى الباحث   
اجعة المر  خلية، الن تبني تقنية المعلومات لها أهمية كبير في توفير الوقت الالزم الصدار تقريرالدا

قت ي الو الداخلية، وفي إتمام خطة المراجعة الداخلية، وتنفيذ مراحل وإجراءات المراجعة الداخلية ف
 المحدد.  
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 تبارالفرض الثاني للبحث تجربياً نتيجة إخ 6-3-8-3
اءة على كفستخدام تقنية المعلومات إستهدف هذا الفرض أختبار ما إذا كان التأثير اإليجابي إل  

هذا  المراجعة الداخلية بإختالف مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخلي، وقد إستخدم الباحث في
 الشأن إختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين. 

 نتائج إختبار مان ويتني
 االولىالمقارنة  .أ

عدادية )اإل بـذوي التأهيل العلمي المنخفض للمراجعين الداخليين المتمثل  (1) بين المعالجة رقم     
 ( مع ذوي التأهيل العلمي المنخفض3ودبلوم المعهد( في التجربة األولى وبين المعالجة رقم )

 .ثانية)اإلعدادية ودبلوم المعهد( في التجربة البـللمراجعين الداخليين المتمثل 
 (3×1نتائج إختبار مان ويتني للتأهيل العلمي المنخفض للمقارنة االولى ) :6جدول 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks المستوى 

Q1 منخفض أهيلت -حالة اولى  
12 15.92 191.00 

منخفض أهيلت -حالة ثانية   
16 13.44 215.00 

Total 28   

Q2 منخفض أهيلت -حالة اولى  
12 14.50 174.00 

منخفض أهيلت -حالة ثانية   
16 14.50 232.00 

Total 28   

Q3 منخفض أهيلت -حالة اولى  12 15.67 188.00 

منخفض أهيلت -حالة ثانية   16 13.63 218.00 

Total 28   

Q4 منخفض أهيلت -حالة اولى  12 16.08 193.00 

منخفض أهيلت -حالة ثانية   16 13.31 213.00 

Total 28   

Q5 منخفض أهيلت -حالة اولى  12 13.29 159.50 

منخفض أهيلت -حالة ثانية   16 15.41 246.50 

Total 28   
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Test Statisticsa 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Mann-Whitney U 
79.000 96.000 82.000 77.000 

81.50

0 

Wilcoxon W 
215.000 232.000 218.000 213.000 

159.5

00 

Z -.868- .000 -.787- -.950- -.775- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .385 1.000 .431 .342 .438 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .450b 1.000b .537b .397b .507b 

a. Grouping Variable: المؤهل العلمي 

b. Not corrected for ties. 
 

 المقارنة الثانية ب.
بكلوريوس ذوي التأهيل العلمي المرتفع للمراجعين الداخليين المتمثل بـ)ال (2المعالجة رقم )بين     

لمرتفع ( مع ذوي التأهيل العلمي ا4في الحالة التجريبية االولى وبين المعالجة رقم ) والماجستير(
 .يةللمراجعين الداخليين المتمثل بـ)البكلوريوس والماجستير( في الحالة التجريبية الثان

 (4×2نتائج إختبار مان ويتني للتأهيل العلمي المنخفض للمقارنة الثانية ) :7جدول 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of النوع 

Ranks 

Q1 

مرتفع أهيلت -حالة اولى  16 29.50 472.00 

مرتفع أهيلت -حالة ثانية   21 11.00 231.00 

Total 37   

Q2 

مرتفع أهيلت -حالة اولى  16 23.53 376.50 

مرتفع أهيلت -حالة ثانية   21 15.55 326.50 

Total 37   

Q3 

مرتفع أهيلت -حالة اولى  16 20.94 335.00 

مرتفع أهيلت -حالة ثانية   21 17.52 368.00 

Total 37   

Q4 
مرتفع أهيلت -حالة اولى  16 21.84 349.50 

مرتفع أهيلت -حالة ثانية   21 16.83 353.50 
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Total 37   

Q5 

مرتفع أهيلت -حالة اولى  16 27.88 446.00 

مرتفع أهيلت -حالة ثانية   21 12.24 257.00 

Total 37   

 

Test Statisticsa 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Mann-Whitney U .000 95.500 137.000 122.500 26.000 

Wilcoxon W 231.000 326.500 368.000 353.500 257.000 

Z -5.728- -2.368- -1.019- -1.641- -4.574- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .018 .308 .101 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b .025b .354b .165b .000b 

a. Grouping Variable: المؤهل العلمي 

b. Not corrected for ties. 

الفرض  استهدف  (6) رقم ( والجدول5) االولى والثانية ومن الجدولين رقممن خالل نتائج المقارنتين    
ية م تقنالثاني إختبار أثر إختالف مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخلي على العالقة بين أستخدا

 Mann - Whitey في هذا الشأن اختبارأستخدم الباحث المعلومات و كفاءة المراجعة الداخلية، 

 مستقلتين، وتم إعادة صياغة الفرض الثاني في صورة فرض عدم وفرض بديل كما يلي:لعينتين 

 0H:إختالفيختلف التأثير اإليجابي الستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية ب ال 
 مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخلي.

 1H:  تالف على كفاءة المراجعة الداخلية بإخيختلف التأثير اإليجابي الستخدام تقنية المعلومات
 .مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخلي

دول يمكن تلخيص النتائج في الج (6) رقم وبالرجوع إلى نتائج التحليل اإلحصائي الموضح في الجدول
 :التالي
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 ي علىنتائج اختبار مان ويتني ألثر اختالف مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخل :8جدول
 لومات و كفاءة المراجعة الداخليةالعالقة بين استخدام تقنية المع

 المحسوبة Z قيمة p -Value المقارنات

ة خليأثر إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الدا

 العلمي المنخفضللمراجعين من ذوي التأهيل 
.438 .775 

ة خليأثر استخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الدا

 للمراجعين من ذوي التأهيل العلمي المرتفع
.000 4.574 

بالنسبة للمراجعين الداخليين من ذوي  p- value يتضح من نتائج الجدول أعاله، إن قيمة     
% بنسبة مرتفعة، وهذا يعني أن التأهيل 5 مستوى معنويةالتأهيل العلمي المنخفض، كانت أكثر من 

العلمي المنخفض للمراجعين الداخليين لم يكن له تأثير معنوي على العالقة بين استخدام تقنية 
 المعلومات و كفاءة المراجعة الداخلية. وقام الباحث بإجراء مقارنة بين الحاالت السابقة باستخدام قيم

(Z) ى قوة تأثير مستوى التأهيل العلمي للمراجعين الداخليين على العالقة محل المحسوبة لتحديد مد
 المحسوبة في الحالة األولى بالحالة الثانية، فكلما زادت قيمة (Z) الدراسة، من خالل مقارنة قيمة

(Z)  المحسوبة، دل ذلك على قوة تأثير مستوى التأهيل العلمي للمراجعين الداخليين على العالقة
حالة التأهيل العلمي المنخفض للمراجعين   في (Z) راسة. وبالرجوع إلى النتائج نالحظ أن قيمةمحل الد

( 4.574) في حالة التأهيل العلمي المرتفع للمراجعين الداخليين (Z) ( أقل من قيمة775.الداخليين )
ومن  ل الدراسة. وهذا يعني أن التأهيل العلمي للمراجعين الداخليين له تأثير معنوي على العالقة مح

 . H2ثم تم رفض فرض العدم، وقبول الفرض البديل 

 ;Chaveerug, 2011; Alkebsi et al., 2014)إتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات  
Ahmi et al., 2016)  والتي خلصت إلى إن التأهيل العلمي للمراجع الداخلي ومعرفته يؤثر بدرجة

إيجابية معنوية بين مؤهالت المراجع الداخلي العلمية في ظل بيئة كبيرة على سلوكه، فهناك عالقة 
 .تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية

مما سبق إلى قبول الفرض الثاني، فالتأهيل العلمي للمراجعين الداخليين ساهم  ويخلص الباحث     
وله تأثير أيجابي على العالقة محل في رفع كفاءة المراجعين الداخليين في إستخدام تقنية المعلومات 

الدراسة. وإن إختالف المستوى العلمي له تأثير معنوي للمراجع الداخلي على العالقة بين إستخدام 
تقنية المعلومات و كفاءة المراجعة الداخلية. ويمكن تفسيرهذه النتيجة أن المؤهالت والشهادات 
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لي مالئمة لمجال عمله، وبالتالي له تأثير معنوي العلمية والمهنية التي حصل عليها المراجع الداخ
   .على رفع كفاءة المراجعة الداخلية

 وفيما يلي ملخص بنتائج اختبار فرضي البحث كمل يلي:

 نتائج اختبار فرضي البحث :9جدول 
 نتيجة اإلختبار فرضا البحث الفرض

1H  ي لية فداخاليؤثر إستخدام تقنية المعلومات إيجاباً على كفاءة المراجعة

 الوحدات الحكومية.
 قبول

2H جعة لمراعلى كفاءة استخدام تقنية المعلومات إل التأثير اإليجابي يختلف

الداخلية بإختالف مستوى التأهيل العلمي للمراجع الداخلي في 

 الوحدات الحكومية.

 قبول

   

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة 6-3-9
 إستهدف البحث دراسة، وتحليل، ووضع توصيف متكامل إلستخدام تقنية المعلومات على كفاءة    

 ت و كفاءةعلوماالمراجعة الداخلية، وإيضا التحليل نظريًا واإلختبار تجربيًا للعالقة بين تبني تقنية الم
تبار واإلخ تحليل نظرياً وأيضًا ال المراجعة الداخلية في بيئة القطاع العام من قبل المراجع الداخلي.

توى ف مستجربيًا  ألثر إختالف تأثير إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية بإختال
رى التأهيل العلمي للمراجعين الداخلي. وفي سبيل تحقيق ذلك اشتمل البحث على دراسة نظرية وأخ

    :تجريبي على النحو التاليتجريبية. ويمكن بلورة أهم نتائج البحث بشقيه النظري وال
ومات وخلصت الدراسة في شقها النظري، إلى أن المراجعة الداخلية في ظل إستخدام تقنية المعل    

دور  اإللكترونية قد حازت على مكانة جيدة من خالل تقديم إرشادات علمية وممارسات عملية لتحديد
ي ظل إن تفعيل أنشطة المراجعة الداخلية فمراجعة تكنولوجيا المعلومات في عصر التحول الرقمي. و 

لين من خالل إدارة تكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من األشخاص المؤه بيئة تكنولوجيا المعلومات
، اتلبرمجيالمعلومات مثل تطوير ا االتي تحكم بيئة تكنولوجي علميًا، والسياسات واإلجراءات والعمليات

ارث، الكو  مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وإستعادة البيانات بعد وتخطيط تكنولوجيا المعلومات، وإدارة
يقات وإدارة الخدمات، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة. كما ركز االباحث أيضًا على التطب

ت وبرامج الكومبيوتر التي تؤدي مهام محددة تتعلق بالعمليات واألنشطة مثل تطبيقات المعامال
 وتطبيقات الدعم.
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 ل التيومنها العواممحددات كفاءة المراجعة الداخلية  كما تناولت الدراسة في شقها النظري،    
عة لمراجتؤثرعلى كفاءة المراجعة الداخلية. وخلص الباحث تقنية المعلومات تؤثر معنويا على كفاءة ا

س هذا لية، ويعكالداخ المراجعة كفاءةلهو مؤشر إدارة الوقت: الداخلية من خالل عدة مؤشرات منها 
ى، طة أخر الداخلية الرئيسية والوقت الالزم للقيام بأنش المراجعةالمؤشر الوقت الالزم ألداء أنشطة 

شائع  هو مؤشرالداخلية:  المراجعةالوقت الالزم إلصدار تقرير مثل األنشطة اإلدارية. وكذلك 
يام لمراجعة في غضون عشرة أالداخلية، من خالل إصدار تقرير ا المراجعةاإلستخدام لقياس كفاءة 

عة ة المراجهي  نسبة أنشط درجة إتمام خطة المراجعة الداخلية:و من اليوم األخير للعمل الميداني.
م لتي تاالداخلية التي يتم تنفيذها بالفعل وفقًا لخطة المراجعة الداخلية في فترة معينة إلى تلك 

 .  مسبقاً  التخطيط لها

ع أهمية التأهيل العلمي والكفاءة تجاه الموقف المهني للمراج إلى وأيضًا خلصت الدراسة،    
شاف  على إكتكبيراً  المراجعة الداخلية كما إن لهما تأثيراً  كفاءةالداخلي. لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على 

 .  اإلحتيال. وأيضا عندما يزداد معدل كفاءة وخبرة الموظف، يزداد معدل األداء المهني للموظف

جعية إنتهت الدراسة في شقها التجربي، إلى أهمية إستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراو    
ابي ر إيجالداخلية. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن إستخدام برامج المراجعة الداخلية العامة له تأثي
 ة في ظلومعنوي على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية، حيث تتسم أعمال المراجع
ت في الوق إستخدام تكنولوجيا المعلومات بالكفاءة، وبالتالي لن يعاني المراجعين الداخليين من مشكلة

ي وتوفير الوقت ف إتمام خطة المراجعة وفي إصدارتقرير المراجعة الداخلية في الوقت المناسب.
  إنجاز أعمال وإجراءات المراجعة الداخلية.   

لبيئة اربية، إلى أن مستوى التأهيل العلمي للمراجعين الداخليين في ظل كما خلصت الدراسة التج   
اجعة المر  اإللكترونية، ساهم في تحسين إدراكهم في تبني تقنية المعلومات المتمثلة في إستخدام برامج

توى العامة، وأثرت إيجابًا على كفاءة المراجعة الداخلية. وبذلك يوجد تأثير معنوي إلختالف مس
عة العلمي للمراجع الداخلي على العالقة بين إستخدام تقنية المعلومات وكفاءة المراج التأهيل
   .الداخلية

وفي ضوء أهداف البحث ومشكلته وحدوده، وما إنتهى إليه من نتائج في شقيه النظري    
 :بما يلي يوصي الباحثوالتجريبي، 
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عاملة ووحدات المراجعة الداخلية التوافرالتأهيل العلمي والعملي المستمر للعاملين في أقسام  -
ة ل تقنيبالمؤسسة الحكومية لرفع كفاءة وفاعلية العاملين بها لمواكبة التطورات الحاصلة في مجا

 المعلومات.
نية ضرورة قيام الجهات اإلشرافية المعنية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بإصدار إرشادات مه -

 . ات الحكومية وخاصة في مجال المراجعة الداخليةبخصوص إستخدام تقنية المعلومات في الوحد
 ، تلمعلوماقة بإستخدام تكنولوجيا اذات العالضرورة اإللتزام بمعايير المراجعة الداخلية الدولية  -
 االنتقال بشكل تدريجي من نظم العمل المحاسبي اليدوي الى النظم المحوسبة لالستفادة من -

 ر على دقة العمل المحاسبي وسر عة إنجازه وتوفيرمزاياه الكبيرة والتي تنعكس بشكل مباش
 . البيانات

وء بناًء على ما توصل إليه البحث، بشقيه النظري، والتجريبي، من نتائج وتوصيات، وفي ض      
  :مشكلته وحدوده، يقترح الباحث إجراء بحوث مستقبلية في المجاالت التالية

ودة جمدى كفاءة إستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة الداخلية و أثره في تحسين  -
  ية.دراسة تجرب –المراجعة الداخلية خدمة 

دراسة  -أثر تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية  -
 .تطبيقية

ل استخدام تقنية المعلومات على خطة عمل المراجعة محددات جودة المراجعة الداخلية في ظ -
 .راسة تجريبيةد -الداخلية مقارنة بذات المحددات للمراجعة المالية التقليدية

 -عات أثر أداء المراجع الداخلي لخدمة المراجعة الداخلية االلكترونية على تضييق فجوة التوق -
 .دراسة تجربية

ت جعة تقنية المعلومات: دراسة لتكنولوجيا المعلوماتحليل السمات التي تؤثر على جودة مرا -
 راسة تجربية.د -وممارسي المراجعة الداخلية
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