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 المستخلص

انطلقت الدراسة من مشكلة معبر عنها بعدد من التساؤالت الفكرية والتطبيقية ، وأن الهدف منها    
قياس تأثير كل من التدقيق االستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات بشكل منفرد في بناء المنظمة  هو

يجي وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم قياس التأثير المشترك للعالقة بين التدقيق االسترات،  المتكاملة
التأطير النظري لمتغيرات الدراسة وذلك لدعم المنظومة وساهمت في في بناء المنظمة المتكاملة. 

أما على المستوى العملي فهو اختبار بشكل خاص ،  خطوط االنابيب شركةبشكل عام و المعرفية 
 .ي للدراسة بما يحتويه من متغيراتالمخطط الفرض

لدراسة حول ستة فرضيات رئيسة ، فقد وضعت ثالث فرضيات منها إلثبات وجود وقد تمحورت ا   
الذي يحدثه كل من المتغير  ريثتألتحديد حجم ال واثنانرتباطية بين متغيرات الدراسة ، العالقة اال

المستقل )التدقيق االستراتيجي( والمتغير الوسيط )تكنولوجيا المعلومات( في المتغير المستجيب 
 التأثيرووضعت الفرضية السادسة لقياس  على تلك العالقة ، المترتب منظمة المتكاملة()بناء ال

قياس تأثير كل من التدقيق االستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات بشكل منفرد غير المباشر من خالل 
التدقيق االستراتيجي بناء المنظمة المتكاملة في إطار تكامل ومن ثم  ،في بناء المنظمة المتكاملة 

 .لوماتوتكنولوجيا المع
 (58)الدراسة البالغة  مجتمعوزعت على فقرة ،  (60)ولتحقيق ذلك اعدت استبانة مؤلفة من    

 ةشركال)اعيدت بالكامل( يمثلون المدير العام ومعاونه ومدراء الهيئات ومدراء االقسام في  ُموظفا  
)الوسط الحسابي ومعامل االرتباط  ائية عدة أهمهااستخدمت لتحليلها وسائل احص،  المبحوثة

فضال  ، للوصول الى النتائج  (SPSS)سبيرمان واالنحدار البسيط وتحليل المسار( باعتماد برامج 
 عن المقابالت الشخصية التي اجراها الباحث.

ن أوهي  ثبات صحة الفرضية السادسةإ اوتوصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات أهمه   
وبالتالي  ، ود وظائف تكنولوجيا المعلوماتالتدقيق االستراتيجي في الشركة المبحوثة يتكامل بوج

 تساعد وممارسات سياسات في بناء المنظمة المتكاملة ، لذلك فإن الشركة تضع كالهما يساهم
دارتها ، وهذا يدلل على أن زيادة استخدام تكنولوج تبادل ومشاركة على األفراد يا المعلومة وا 

أن الشركة لى إ الدراسةتوصلت  كذلكممارسات التدقيق االستراتيجي ،  المعلومات يؤدي إلى تعزيز
 المبحوثة ال تتوافر فيها مرتكزات المنظمة المتكاملة ولم يكن هناك أي توجه لتبني تلك المرتكزات.

 


