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 المستخلص:

يهدف البحث إلى بيان دور التدقيق المستمر في تفعيل موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة   

(ERP)،  تم تصميم  فقد للبحث،صل إلى النتائج المستهدفة المنهج التحليلي في التو أستخدمإذ

 استمارة باستخداموجمعت البيانات البحث.  أنموذجالعالقة المنطقية والمنهجية بين متغيرات 

ومن ثم حللت تلك البيانات فيما بعد بإستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية في برمجية  ،استبانة

(SPSS21) إن تطبيق تقنيات التدقيق من االستنتاجات منها: . كما توصل البحث إلى مجموعة

( يساعد على خلق بيئة تسمح ERPالمستمر في المنشآت التي تطبق نظام تخطيط موارد المشروع )

باإلضافة إلى أن استخدام تقنيات التدقيق المستمر يساعد بالسيطرة الكفء والفعالة على المنشأة. 

ديم (، من خالل تقERP) على خلق ميزة تنافسية للمنشآت التي تطبق نظام تخطيط موارد المنشأة

القرارات الصائبة بأقل  الى الوصول وآنية تساعد متخذ القرار علىمعلومات مالئمة وموثوق فيها 

 تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

 (.ERPتخطيط موارد المنشاة )نظام : التدقيق المستمر، الكلمات المفتاحية
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system by using continuous auditing/Exploratory study in Iraq 
 

Researcher: Mustafa Salih Hassan  Assist. Prof. Imad Saleh Neamah 

College of Administration and Economics  College of Administration and Economics 

Tikrit University  Tikrit University 
 

Abstract: 

     The research aims to demonstrate the role of continuous auditing in 

activating the reliability of the ERP system. The analytical approach was used to arrive 

at the results of the research. The logical and methodological relationship between the 

variables of the research model was designed. The data were collected using a 

questionnaire, and subsequently analyzed using structural equation modeling in 

(SPSS21). The research also found a number of conclusions, including: the application 

of continuous auditing techniques in enterprises that implement the ERP system helps to 

create an environment that allows efficient and efficient control of the enterprise. In 

addition, the use of continuous auditing techniques helps to create a competitive 

advantage for enterprises that implement the Enterprise Resource Planning (ERP) 
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system by providing appropriate, reliable and timely information that helps the decision 

maker to reach the right decisions at the lowest cost and as quickly as possible.   

Keyword: Continues Auditing, Enterprise Resource Planning System (ERP).  

 المقدمة. 1

ريجي ( حول التحول التدContinuous Auditing: CAتتمحور فلسفة التدقيق المستمر ) 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات  نحو أقصى درجة ممكنة من األتمتة في عملية التدقيق وإجراءاته

للمنشآت نتيجة لالستفادة من االساس وبتطبيق هذه الفلسفة تنشئ قدرة تنافسية واالتصاالت. 

ومن أهمها تخفيض كلف التدقيق وزيادة إنتاجية  عديدة،المورد التكنولوجي للحصول على منافع و

لتدقيق واالرتقاء . وبالتركيز على توظيف تكنولوجيا المعلومات في تحسين ممارسة مهنة االمدقق

لوجيا يبرز فإن مفهوم التدقيق المستمر المستند إلى التحديثات المستمرة لتلك التكنو المدققين،بأداء 

يتطلب التفكير الجذري في كافة جوانب  ،كمفهوم تكنولوجي وإبداعي في القرن الواحد والعشرين

وإجراءاتها فضالً عن أداء المدقق بما يحقق الكفاءة والفاعلية في بيئة مهنة التدقيق التدقيق عملية 

 ثانيا، (.Vasarhelyi et al., 2012: 2ومواكبة التطورات في األعمال والمهن األخرى ) أوالً،

 التقليدي،وعند دراسة األساس التكنولوجي للتدقيق المستمر بوصفه األساس المميز عن التدقيق 

 المهن،تبرز العديد من النماذج النظرية والميدانية للتعرف على قبول هذا السياق في تطوير أداء 

إذ أنه  (Enterprise Resource Planning: ERPنظام تخطيط موارد المنشأة )ومن أهمها 

داخل المنشأة في نظام كمبيوتر واحد يمكنه تلبية  ووظائف اإلدارات جميع وحداتمصمم لدمج 

ففي هذه الدراسة سيتم قياس موثوقية نظام . (Ogechi, 2018: 6) األحتياجات الخاصة بكل قسم

ستمر قيق المالموثوقية عن طريق إستخدام التد وطرق تفعيل هذه (ERPتخطيط موارد المنشأة )

 نقاط القوة المحتملة لهذا النظام عند تدعيمه بنظام التدقيق المستمر.ستفادة من لإل

 . منهجية البحث2

والتي أدت  لتغيرات والتطورات االقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتيةلنظراً : مشكلة البحث .2-1

وبروز ل األطراف المستفيدة، إلى تزايد الحاجة للمعلومات المحاسبية في الوقت الفوري ِمن قب

 التكنلوجيا في إعمالها وأنشطتها، الحاجة إلى وضع أسس التغيير وإدارتهُ في المنشآت نحو إدخال

( وجدت من الضروري تدعيم هذا ERPوأن المنشآت التي طبقت نظام تخطيط موارد المنشأة )

ن أجل مراقبة وتقييم المخاطر مالنظام بنظام تدقيقي متطور قادر على االستفادة من التكنولوجيا 

بشكل مستمر، باإلضافة إلى توصيل المعلومات إلى متخذي القرار بشكل فوري لكي تتحقق 

وهنا البد من معرفة مدى مساهمة عملية التدقيق المستمر في األستفادة الكاملة من هذه المعلومات. 

يد مشكلة الدراسة بالتساؤل ( وعليه يمكن تحدERPنظام تخطيط موارد المنشأة )تعزيز موثوقية 

اآلتي: هل يؤدي إعتماد التدقيق المستمر في المنشآت التي تطبق نظام تخطيط موارد المنشأة 

(ERPفي تعزيز موثوقية النظام )؟ 

لغرض اإلجابة عن التساؤل الرئيس للبحث والذي يمثل مشكلة البحث التي فروض البحث:  .2-2

 منطقية لها تم صياغة الفرض الرئيس اآلتي:إلى إيجاد الحلول ال انيسعى الباحث

موثوقية نظام تخطيط موارد تفعيل يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للتدقيق المستمر في   

 (ERPالمنشأة )

 ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية االتية:
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ظام تخطيط موارد المنشأة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لكفاءة عملية التدقيق المستمر في موثوقية ن. 5

(ERP.) 

التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط  معلومات عمليةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا  .2

 (.ERPموارد المنشأة )

التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط  الفوري لعمليةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية للوقت  .3

 (.ERPموارد المنشأة )

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستقاللية عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد  .6

 (.ERPالمنشأة )

الحاجة الملحة لتوفير منها: إلى مجموعة من األسباب أهمية البحث  ترجعأهمية البحث:  .2-3

كما ل تطبيق التدقيق المستمر.المعلومات التي تتسم بالكفاءة والفعالية والوقتية ويتحقق ذلك من خال

ين األقسام على تحقيق التناسق واالتصال الفعال بيعمل ( ERP) تخطيط موارد المنشأة نظامإن 

من خالل تحقيقه هدفه  اهم في تحقيق الهدف العام للمنشأةإذ إن كل قسم يس ،المختلفة داخل المنشأة

نقاط الضعف والخلل بشكل فوري مما وإن تطبيق التدقيق المستمر سوف يؤدي إلى تحديد  ،الخاص

يمكن النظام من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة األخطاء التي تحدث دون أن يكون لها تأثير 

 يذكر على فعالية المشروع في تحقيق أهدافه المرسومة.

يكمن الهدف الرئيس للبحث في التعرف على  وأهميته،وفقاً لمشكلة البحث أهداف البحث:  .2-4

نظراً  ،(ERPفي تعزيز موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة )المؤثرة لتدقيق المستمر عوامل ا أهم

كون التدقيق المستمر يعُد مجال مهم لتطوير وتحسين مهنة التدقيق ألنه يعتمد باألساس على ما ل

 تتيحهُ التكنلوجيا من مميزات في تحسين أداء المهنة.

فلسفة العمل التطويري لمفهوم ممارسة التدقيق المستمر ونظام  استناداً إلىأنموذج البحث:  .2-5

في  تمت صياغة أنموذج افتراضي يعكس العالقات المنطقية (،ERPتخطيط موارد المنشأة )

ويمكن توضيح  (،ERPتوظيف التدقيق المستمر في تعزيز موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة )

 .(5ذلك من خالل الشكل )

 

 

   

 

 

 

 

 متغيرات البحث(: 5) الشكل

 ان.المصدر: من إعداد الباحث

 متغير مستقل

 الكفاءة

 تكنولوجيا المعلومات

 الوقت الفوري

 االستقاللية

 مزايا التدقيق المستمر

 متغير تابع

موثوقية نظام تخطيط موارد 

 (ERPالمنشأة )
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تنقسم الدراسات والبحوث في إطار التدقيق المستمر  ،بشكل عام دراسات سابقة ذات صلة: .2-6

فالمجموعة األولى منها تقوم على أساس التأطير إلى ثالث مجموعات أساسية وهي على التوالي: 

الل قراءة معمقة للمفهوم واألهمية والتحديات والمنافع الفكري ألبعاد فلسفة التدقيق المستمر من خ

 :ومن أهم الدراسات في هذه المجموعة دراسات كل من ،المتولدة عن تطبيق تلك الفلسفة

(Chadrani, 2010)، (Vasarhelyi et al., 2012)، (Gonzalez et al., 2012)، 

(Davidson et al., 2013)،  ن وصياغة فلسفة اإلستعراض دراستنا منها في تكوي استفادتإذ

 .النظري فيما يتعلق بمفهوم التدقيق المستمر

بينما تناولت المجموعة الثانية التأسيس لنظم التدقيق المستمر التي تعتمد على تنفيذ   

ن ــوم ،ةــة التدقيقيــة العمليـفي بيئوالتكنولوجيات والبرمجيات المقترحة وتوظيفها  الهيكليات

 (،Victoria et al., 2014) (،Farkas and Murthy, 2013)ن: ــل مـكات ــها دراسـأهم

(Codesso et al., 2017) لممارسة التدقيق اءة متطلبات البيئة التكنولوجية التي تم توظيفها في قر

 المستمر.

ق ــاذج التدقيـي تناولت نمــات التــملت الدراسـفش واألخيرة،أما المجموعة الثالثة   

ودور هذه التقنيات في ( ERPداخل نظام تخطيط موارد المنشأة ) built intoمضمنة التمر ــالمس

 (،Kuhn and Sutton, 2010دعم كفاءة مخرجات النظام ومن هذه الدراسات ما جاء به كل من )

(Kim et al., 2013،) (Vinatore and Calota, 2014،) (Haynes and Li, 2016)،  إذ

عة في تعزيز الجانب النظري والعملي للبحث والتعرف على المقاييس تمت اإلفادة من هذه المجمو

 في تطبيق أنموذج الدراسة.واإلختبارات المستخدمة 

 النظري االستعراض. 3

إذ بدأت  نسبياً،يعد مدخل التدقيق المستمر من المداخل الحديثة  مفهوم التدقيق المستمر: .3-1 

معالجات اإللكترونية كونهُ ضرورة حتمية في سياق ال ن،الزماإلشارة إليه منُذ أكثر من عقدين من 

ليات الحسابية. والبَد من التأكيد على أن مفهوم التدقيق المستمر قد تصدى لتفسيرِه العديد من للعم

ما توصلت إليه اللجنة  لتعرف علىوقبل التطرق إلى بعض منها أجُد من الضروري ا .الباحثين

والمعهد األمريكي للمحاسبين  CICAللمحاسبين القانونيين  المشتركة ما بين المعهد الكندي

تعريفاً لمفهوم التدقيق المستمر نَص على  5222اذ قدمت هذه اللجنة في عام  AICPAالقانونيين 

أنه : منهج يتيح للمدققين تقديم تأكيد مكتوب حوَل أي أمر من األمور التي تقع ضمن مسؤولية إدارة 

مجموعة من التقارير التي تصدُر بطريقٍة مباشرة و فورية أو بعد حدوث وذلك باستخدام  ،المنشأة

( Orumwense, 2017: 19-20) العمليات محل الفحص أو التدقيق بفترة زمنية قصيرة

(Sweep, 2015: 1 )(Zahid, 2012: 15)،  عالوة على ذلك ، تم التوصل إلى االستنتاجات

 (Kurt el al., 2014: 2) :تمر في  التقرير البحثي اآلتياألساسية الثالثة اآلتية حول التدقيق المس

يمكن تنفيذ التدقيق المستمر تحت بعض الشروط المترابطة )مثل إجراءات التدقيق على أساس  .5

 مستوى عال من األتمتة(.

يمكن ألبحاث األكاديميين وخبرات الممارسين والمبادئ التوجيهية من قبل هيئات وضع المعايير  .2

 مة في تطوير خدمات التدقيق المستمر.المساه

ودقة وفي الوقت المناسب إلى ضرورة  موثوقية،لقد أدى الطلب على معلومات صنع القرار األكثر  .3

 للتمكن من تحقيق هذا النوع من التدقيق. أن تستعد مهنة التدقيق يجب ذلك،التدقيق المستمر. ومع 
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من أنه  انتي تمت اإلشارة إليها آنفا فيرى الباحثأما المفاهيم التي طرحها بعض الباحثين وال  

 الضروري التعرف على بعض منها: 

العامة  التدقيقإن مفهوم التدقيق المستمر هو عملية إلكترونية منتظمة تعتمُد على برامج   

تُتيح للمدقق القدرة على تقديم تأكيد رصين في مجال و الخاصة التي تُعنى بمجال التدقيقمنها و

وتقديم تقرير فوري عن نتائج عملية التدقيق خالل تحديد االستثناءات من جانب، معين من  تدقيقي

 . (Deloitte, 2010) آخرأو بعد فترة قصيرة من األحداث المرتبطة بهذا المجال من جانب 

وعرف أيضاً أنه واحد من العديد من األدوات المستخدمة في التدقيق الداخلي التي تهدف   

ويعمل  مناسب،مصمم بشكل  التشغيلية،أكيد معقول بأن هيكل التحكم المحيط بالبيئة إلى توفير ت

إجراء التدقيق المستمر بأنه  Stevensوعرف  (Mainardi, 2011: 2على النحو المنشود. )

شرة إلى اختبار تدقيق مؤتمت عبر المنشأة على أساس منتظم وفي الوقت الفوري وإبالغ النتائج مبا

ل معهد المدققين الداخليين وُعرَف أيضاُ من قب (Stevens, 2016: 7). ة إلكترونيةاإلدارة بصور

الداخلي أو الخارجي( للقيام بأنشطة متعلقة بالتدقيق على نحو المدقق )أي طريقة يستخدمها  بأنه

 .(Weins et al., 2017: 49) أكثر استمرارية أو أساس مستمر

اً شامالً مستفيداً من المفاهيم والتعريفات التي تم التطرق مما تقدم يمكن للباحث أن يعُد تعريف  

      أنه:إليها آنفاً. إذ يمكن تعريف مفهوم التدقيق المستمر على 

باالعتماد على  ،عملية منظمة ومرتبة تقوم باختبار مستمر للمعامالت المالية وغير المالية  

من  ، يمكن لعمليات التدقيق التقليدية اكتشافهامعايير يحددها المدقق الكتشاف األمور المعقدة التي ال

خالل إدخال برنامج إلكتروني في نظام المؤسسة يقوم باختبار وفحص المعامالت بشكل مستمر 

يتضمن برمجة الضوابط التي تحددها المؤسسة إذ تقوم بعملية التدقيق وإبداء الرأي وإصدار  ،وآلي

 عملية أو بعد وقوعها بفترة قصيرة.التأكيد بسالمة العمليات أثناء معالجة ال

يعُد التدقيق المستمر تحوالً مهماً ومدخالً معاصراً لتطوير عملية : التدقيق المستمر أهداف .3-2

التدقيق وتحويلها من النموذج التقليدي إلى شكل آخر يمتاز بالحداثة والمعاصرة. لذلك يمكن تحديد 

إبداء رأي فني محايداً عن مدى دقة  المدقق منن الهدف الرئيس من التدقيق المستمر بأنه يُمك

وصحة المعلومات والتقارير المالية التي استخراجها في ظل نظام معلومات محاسبي فوري وغير 

 بأكملهتقليل التكاليف اإلجمالية وتوزيع العمل على مدار العام (. وMainardi, 2011: 11ورقي )

(Ragan et al., 2014: 350) دقيق المستمر ما يأتي:ومن أهداف الت 

يهدُف التدقيق المستمر إلى التوصل إلى كفاءة وفعالية الضوابط المختارة من خالل االختبارات . 5

المستهدفة التي تتم على أساس متكرر لفترة زمنية محددة. إذ يعتبر أسلوب اختبار استراتيجي 

 (.Stevens, 2016: 11) ،(Mainardi, 2011: 10المحددة. )للتحقق من عمل عناصر التحكم 

للمدقق الداخلي عن العمليات وقت حدوثها سيضمُن للجهة المستفيدة سواءاً  المعلوماتتوفير  .2

معالجتها. مراقبة األعمال وتحديد طرق  والمساهمين،أو العمالء  الحكومة، الموردين، الدائنين،

مطمئنة إلى أن احتمالية الخطر المستفيدة على اختالف أنواعها ستكون  وعلى هذا النحو فإن الجهات

الدنيا في حدوده  النقدية سيكونالناتج عن عدم السيطرة على المشاكل المستمرة أو مشاكل التدفقات 

(Singh and Best, 2015: 288) 
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 االنترنت،المستمر هو أفضل المداخل لتخطيط وتنفيذ برنامج تدقيقي لمواقع الشركات على  التدقيق .3

ات تكنولوجيا المعلومات استخداماً في توصيل المعلومات المحاسبية الفورية باعتباره أهم أدو

(Zhang et al., 2015: 470) 

وضخ معلومات مالية  األصول،كفاءة وقدرة نظم المحاسبة الفورية وفعاليتها في حماية  مدىتحديد  .6

وإلكترونياً ا علمياً يمكُن االعتماد عليها والثقة بها إلى جانب الحفاظ على البيانات وموضعيته

(Zhang et al., 2015: 470). 

وتصحيح  (،Early warning detection systemالتحذيرات )تقديم نظام الكشف المبكر عن . 1

وكذلك ضمان االمتثال مع السياسات واإلجراءات واللوائح  صحيح،فعالية الرقابة بشكل 

(KPMG, 2013)، (Kogan et al., 2013: 5.) 

تدقيق المستمر إلى تحسين جذري للقرارات التنظيمية وعمليات إدارة المخاطر عن طريق يسعى ال. 4

 (.Brown et al., 2007: 3البشري. )زيادة فحص عملية صنع القرار 

يكون الهدف النهائي لبرنامج التدقيق المستمر هو فتح مؤسسة  انه يجب ان (Baksa, 2014يرى ) .7

يؤدي إلى تأسيس ثقة واسعة النطاق، مما يغني عن الحاجة إلى للتدقيق المستقل والخارجي، مما 

 (.Baksa, 2015: 30. )تدقيق مكلف

والكشف  البيانات،واستخراج  ،تمثيل البيانات تقنياتويمكن تحقيق هذه األهداف من خالل   

خاطر للموالقياسات التحليلية  النسب والمقاييس،واستخدام  التدقيق،وتحليالت  الشاذة،عن الحاالت 

 ( KPMG, 2013(. )التنبؤية والقياسية)

أن الهدف النهائي لعملية التدقيق المستمر هو توسيع عملية التدقيق لتكون  انيرى الباحث  

، التدقيق االضطالع بأعمال إضافية شاملة لكافة العمليات في المنشأة. فَقَد يُطلب من إدارات

ون من ويك الخارجيين،راكة مع المدققين ، والشكة في المشاريع على نطاق المنشأةوالمشار

، أن تأخذ إدارات التدقيق التقليدية هذه الطلبات الجديدة باإلضافة الصعب، إن لم يكن من المستحيل

لجنة التدقيق واإلدارة العليا. وهنا تكمُن أهمية التدقيق  الحالية إلىإلى عبء العمل وااللتزامات 

التضحية بالجودة أو  التدقيق دونمستمر المرونة لزيادة تغطية المستمر إذ يمكن أن يوفر التدقيق ال

 يدة أو المطالبة بالعمل اإلضافي.تخصيص موارد جد

 مراحل التدقيق المستمر .3-3

تتجه مؤسسات المحاسبة والتدقيق نحو استخدام برامج آلية مثل عمليات التدقيق المستمر بدالً          

 ،مما يؤدي الى توفير المعلومات المالية بصورة مستمرة ،قوائم الماليةمن عمليات التدقيق التقليدية لل

 :(Chan & Vasarhelyil, 2011:157) وتبعاً لذلك فأن عملية التدقيق المستمر تمُر بأربع مراحل

 (Automation Audit procedure) المرحلة األولى: إجراءات التدقيق المؤتمتة

واع المراقبة واالختبارات المؤتمتة في نظم عميل التدقيق يقوم المدقق بالتعرف على كافة أن  

التعرف على العمليات  (أي للمدقق)وذلك من خالل فحص إجراءات التدقيق التي توفر له أيضاً 

 .وتطبيقهاالمعلومات التي تم االعتماد عليها في التدقيق المستمر  كافة، وأنظمةالتجارية 

 (Data Modeling) المرحلة الثانية: نمذجة البيانات

إعداد وتصميم نموذج يتضمن مفردات ضمن تسلسالت دقيقة تُستخدم كقاعدة بيانات لدعم   

العمليات واألنشطة التي تقوم بها المنظمة. وبذلك تكون هذه المرحلة قد مكنت المدقق من تخزين 

 .م إعدادها من خالل النموذج أعالهوتحديث وتعديل واسترجاع البيانات التي ت
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 (Data Analyticsت )حلة الثالثة: تحليل البياناالمر

إذ  عمله،تعُد مرحلة تحليل البيانات من المراحل المهمة التي يتبناها المدقق في إنجاز   

يتوجب عليه القيام بتحليل البيانات بشكل مستمر إذا ما أراد تقييم نظم الرقابة الداخلية علمياً 

ت األساسية والتفصيلية للمعامالت المالية وأرصدة الحسابات وموضوعياً سواءاً ما يتعلق باالختبارا

والتثبت من سالمتها. وتأسيساً على ذلك فإن النظم التي تم اعتمادها تقوم بوضع عالمات أمام 

أي حالة  وجدت، أووتأشير االنتهاكات في نظم الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة إن  االستثناءات،

اإلبالغ الفوري عنها. وتبعاً لذلك يتوجب على المدقق اتخاذ  شاذة تخص المعامالت لغرض

 .تشخيصهااإلجراءات المناسبة لمعالجة االستثناءات التي تم 

 (Continuous Audit Reportر )المرحلة الرابعة: تقرير التدقيق المستم

مة نهائيا يتولى فيها المدقق إصدار تقارير مستمرة تؤيد سال تمثل هذه المرحلة إجراءً   

إذا ثبَت لهُ عدم وجود أية  إلكترونياً،ومصداقية المعلومات التي تتضمنها تقارير األعمال المنشورة 

 .المنشأةاستثناءات في البيانات والمعلومات التي وفرتها نظم المحاسبة الفورية التي طبقتها 

 (.ERPدور التدقيق المستمر في تفعيل موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة ) .3-4

، تحول تركيز التدقيق الداخلي من تدقيق االنتهاكات القانونية والتنظيمية في اآلونة األخيرة  

دقق الداخلي تم توسيع مهام المحيث التاريخية إلى تعزيز كفاءة األعمال وإدارة المخاطر االستباقية. 

( ن المخاطرت درجة عالية ماختيار أهداف التدقيق والمناطق ذا أي) المخاطرلتشمل إدارة 

 (Lee et al., 2013: 592وقائية. )يتوقع من المدقق تنفيذ تدابير  ذلك،باإلضافة إلى 

، يجب على المنشآت التركيز على ثالثة التحول في وظيفة التدقيق الداخليلتطبيق هذا و  

 (Lee et al.,2013:593تغييرات: )

 .CAمر التبديل من عمليات التدقيق الدورية إلى التدقيق المست. 5

االنتقال من نهج تدقيق يعتمد على المعلومات التي يجمعها األفراد إلى تلك التي تستخدم األنظمة . 2

 (.ERPااللكترونية ومنها نظام )

 اعتماد نظام دعم التدقيق القائم على المخاطر.. 3

ة ، تم دمج نظام الرقابة الداخلي5292وبسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات بعد عام   

(، ومنذ ذلك الحين تم تشغيل هذا النظام المتكامل ERPوالمحاسبية مع نظام تخطيط موارد المنشأة )

، يمكن للمنشآت هذا التغييروكنتيجة ل(. Vasarhelyi et al., 2012, 125المحوسبة )في البيئة 

يئة أن تخلق بو ERP تخطيط موارد المنشاة داخل نظام CAالتدقيق المستمر  التي تطبق نظام

لديه القدرة  ERPنظام  ان ومما تجدر اإلشارة إليه .تسمح بالسيطرة الكفوَء والفعالة على المنشأة

لن تكون وظيفة التدقيق الداخلي التقليدية كافية بعد بشكل كبير على التدقيق الداخلي، لذا  على التأثير

ود التقليدية الحدفERP (Kanellou and Spathis, 2011; Madani, 2009 .)تنفيذ نظام 

 .ERPلعمليات التدقيق الداخلي يتُم تجاوزها بسب التعقيدات التي يفرضها استخدام نظام 

التغيير الوحيد الملحوظ في ممارسات ( Spathis and Constantinides) منويرى كل   

 ي.ــق الداخلــة التدقيــتخدام وظيفــزيادة اسـط بــمرتب ERPام ــالمحاسبة بعد استخدام نظ

(Spathis and Constantinides, 2004: 251) 

ضروري لالستفادة  CAالمستمر  أن التدقيق( Vasarhelyi et al., 2004: 32ويرى )  

 التدقيق بمساعدةإن تقنيات ومن التقدم في تكنولوجيا المعلومات في بيئة تخطيط موارد المنشآت. 
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لوجيا المعلومات المؤتمتة بالكامل استخدام تكنوانه من الصعب ( لها قيود، CAATSالحاسوب )

فإن العمليات التجارية المتكاملة في  ذلك،(. ومع ERPوالمتكاملة في بيئة تخطيط موارد المنشآت )

( تهدف إلى تدفق المعلومات في الوقت الفوري. وبناًء على ERPبيئة تخطيط موارد المنشآت )

هو  CAفي الوقت الفوري، فإن تطبيق بأنه عندما تكون هناك حاجة إلى البيانات  أكدوا ذلك،

 (.ERPالطريقة الوحيدة لالستفادة من كل نقاط القوة المحتملة ألنظمة تخطيط موارد المنشآت)

بسط من الناحية أن نظام التدقيق المستمر م( Kuhn and Sutton, 2006وبين )     

ومن  ،(ERPموارد المنشأة )ويمكن تنفيذه بسهولة في المنشآت التي تطبق نظام تخطيط  المفاهيمية،

ناحية أخرى فإن تعقيدات االستخدام المستمر لنظم قديمة واسعة ومستقلة تخلق مشكلة مراقبة 

وليس  يجب االعتراف بها كعامل خطر رئيس في أي تدقيق للبيانات الماليةوسيطرة مستعصية و

يمة التي تغذي البيانات في أي مع زيادة عدد األنظمة القد ،للتدقيق المستمر فقط لعمليات التنفيذ

إلى درجة عدم الوصول إلى الجدوى من  ، يزداد تعقيد تطبيق التدقيق المستمر بسرعةالمنشأةبرامج 

( إلى أهم Lee et al., 2013: 598وأشار ) (.Kuhn and Sutton, 2006: 62. )استخدامه

 (:ERP) موارد المنشآتأسباب تبني عمليات التدقيق المستمر في بيئة تخطيط 

 .CAسيكون من المفيد تقنيًا تطبيق إطار عمل القائم على نظام  المعقدة،في بيئة العمل . 5

 يجب تطوير منهجيات التدقيق بما يتماشى مع التقدم في تكنولوجيا تحليل البيانات وقاعدة البيانات.. 2

ئية وقارئات تجري المعامالت والمحاسبة في الوقت الفوري بفضل التقدم في الماسحات الضو. 3

، لذلك ام إدارة سلسلة التوريد والشبكاتالبطاقات ونظم إدارة قاعدة البيانات على نطاق المنشأة ونظ

 في الوقت الفوري. CAيجب أن يتم إجراء 

( أن الهدف النهائي من التدقيق المستمر هو تعزيز Singh et al., 2015: 289ويرى )  

ويمكُن للمنشآت تحقيق أقصى قدر  (،ERPموارد المنشآت )فعالية وكفاءة التدقيق في بيئة تخطيط 

وتحسين العمليات من خالل تنفيذ التدقيق  التشغيلية،وتعزيز الكفاءة  المالية،من شفافية المعلومات 

 المستمر لمراقبة المعلومات في الوقت المناسب.

غير سريع إن بيئة األعمال التجارية للمنشآت شهدت ت( Onulaka, 2015: 468) وأوضح  

من أجل البقاء. هذا التغيير فرض على المنشآت التنبؤ بدقة البيئة المتغيرة و. 2111متزايد منذ عام 

، من المهم بالنسبة لهم فهم للتكيف بشكل مناسب. وللقيام بذلكوتحليل موقفها التنافسي الخاص 

في بيئة  را محورياان يلعب دو CAالوضع الحالي لعملياتهم وفي الوقت المناسب. ويمكن لنظام 

هذا النظام ضروري لبقاء  فإن تنفيذ مثل ولذلك،تحقيق هذا الهدف.  من اجلتخطيط موارد المنشآت 

والحد من  الكفاءة،( له تأثير كبير على ERPوإن اعتماد نظام تخطيط موارد المنشآت ). المنشآت

تعتمد أهم العوامل في و، فضال عن مصداقية فريق التدقيق. مخاطر االحتيال، وتطبيق المعرفة

 تتبنى(، التي ERP) االستخدام الناجح لتقنيات تخفيض االحتيال على أنظمة تخطيط موارد المنشآت

يتطلب التنفيذ السليم لتخطيط موارد (. وHaynes and Li, 2016: 172مستمرة )وظائف تدقيق 

تعتبر كما رأس المال والوقت.  العاملين المهمينفضالً عن  الداخلية،المنشآت استخدام آليات الرقابة 

 (.Morris, 2011: 142الضوابط الداخلية مهمة للنجاح والحفاظ على االمتثال للوائح )

بيانات غير بشكل واضح ميزة للمدققين الذين يبحثون عن  (ERP)توفر أنظمة  ،ومن ثم  

آت عرًضا شامالً عند التنفيذ بشكل صحيح، ويوفر نظام تخطيط موارد المنشطبيعية داخل المنشأة 

يعتبر نظام تخطيط و لحالة المنشأة، بما في ذلك المعامالت واألفراد ورأس المال والموارد األخرى.
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ير والممارسات المحاسبية للمنشآت التي تحتاج إلى االمتثال للمعاي مهمةموارد المنشآت أداة 

نفيذ باإلضافة إلى تعزيز الت ،لمراقبة واإلبالغ وتحديد المخاطر، ألنها توفر المزيد من االدولية

 ERPوظيفة التدقيق المستمر القائمة على أنظمة ان ، انويرى الباحث والتحليل للضوابط الداخلية.

هي استراتيجية مهمة بالنسبة للمنشآت للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة. إذ تمكن عملية التدقيق 

ء تقييم شكل أكثر تكرارية عن طريق إجراالمدققين من تحليل البيانات ب ERPالمستمر في انظمة 

مثل أخذ  التقليدية،ويوفر فرصة لتجاوز حدود أساليب عمليات التدقيق  للمخاطر في بيئة حقيقية،

ومواطن الضعف في الوقت عن الثغرات إلخطار و، المناسب العينات والتقييمات في الوقت

أن عمليات التدقيق المستمر تعمل على . كما والمعالجة الفوريةووضع األساس للمتابعة  المناسب،

 تحسين أطر اإلدارة والتحكم في المنظمة عن طريق فصلها عن النظم التشغيلية والمالية األساسية.

 األنموذج ومناقشة النتائج( )اختبار اإلطار العملي .4

  اإلحصائي الوصفي لعينة الدراسة التحليل .4-1

قية في تخصصات التدريس بالجامعات العراأعضاء هيئات  علىتمثل مجتمع الدراسة   

وقد اقتصر  الشامل.على أسلوب الحصر  انعلى وجه التحديد حيث اعتمد الباحث المحاسبة والتدقيق

 ،( مفردة وفقاً لالستقصاءات المستردة والصالحة للتحليل551التحليل اإلحصائي على عينة قوامها )

فلقد أظهر التحليل  ،اً للخصائص الديموغرافيةبتوصيف مفردات عينة الدراسة وفقوفيما يتعلق 

  اإلحصائي الوصفي نتائج التكرارات كما هو موضح فيما يلي:  

 توصيف مفردات العينة وفقاً للخصائص الديموغرافية: (5)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المؤهل 

 العلمي

 %11 11 دكتوراه 

 %52.5 25 طالب دكتوراه

 %31.2 36 ماجستير

 الوظيفة

 %51 55 أستاذ

 %55.9 53 أستاذ مساعد

 %29.2 35 مدرس

 %11 11 مدرس مساعد

 سنوات

 الخبرة

 %21.1 29 سنوات 1من سنة إلى أقل من 

 %11 11 سنوات 51سنوات إلى أقل من  1من 

 %26.1 27 سنوات فأكثر 51من 

 (.Descriptive statisticsئج التحليل اإلحصائي الختبار )اعتماداً على نتا انالمصدر: إعداد الباحث

 كانوا من حملة ( من إجمالي حجم العينة%11تبين أن ) بالمؤهل العلميفيما يتعلق   

 طلبة( من %52.5في حين كان ) (،%31.2مؤهل الماجستير ما نسبته )بينما احتل  الدكتوراه،

حملة كانوا من  ( من إجمالي حجم العينة%11ن أن )تبي بالمرتبة العلميةفيما يتعلق و ،الدكتوراه

أستاذ مساعد حملة لقب في حين بلغت  ،(%29.2بينما بلغت نسبة المدرسين ) ،مدرس مساعد لقب 

فلقد تبين أن  بالخبرة العمليةفيما يتعلق  أما ،(%51وأخيراً بلغت نسبة األساتذة ) ،(55.9%)

 ،( سنوات51( إلى أقل من )1خبرتهم ما بين ) ( من إجمالي حجم العينة تراوحت سنوات11%)

( كانت %26.1وأخيراً فإن ) ،سنوات 1أقل من  ( كانت لديهم خبرة عملية%21.1في حين أن )

 والخبراتويعكس ذلك شمول عينة الدراسة للكفاءات العلمية  ،سنوات 51تزيد عن  سنوات خبرتهم

    وموضوعية. قرات االستقصاء بدقةالمؤهلة لإلجابة على فالعملية 
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 ات وصدق أداة الدراسة الميدانيةثب اختبار .4-2

وحيث أنه من  ،(1.213-1.775( أن قيمة ألفا كرونباخ تراوحت ما بين )2) يتضح من الجدول

تعد هذه القيم مقبولة  الذ ،1.4المتعارف عليه إحصائياً أن إحصائية االختبار يجب أال تقل عن 

الحيتها لمراحل التحليل مادية والثقة بمتغيرات البحث ويؤكد صبالشكل الذي يعكس توافر االعت

 التالية.

 ومعامل الصدق للمتغيرات محل الدراسة كرونباخ،قيمة معامل ألفا : (2الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات/ ألفا كرونباخ المتغيرات

 1.912 1.724 الكفاءة

 1.979 1.775 تكنولوجيا معلومات  

 1.926 1.916 الوقت الفوري

 1.999 1.799 االستقاللية

 1.211 1.213 التدقيق المستمر

 1.217 1.922 جودة النظام

 1.254 1.932 جودة المعلومات

 1.222 1.911 جودة الخدمة

 1.264 1.926 موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة

 (. Cronbach's Alphaر )نتائج التحليل اإلحصائي الختبااعتماداً على  انإعداد الباحثالمصدر: 

 اختبار الفروض وتحليل النتائج .4-3

فيما يلي الختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة التي تمت صياغتها وفقاً  انيسعى الباحث  

 للنموذج المقترح كما هو مبين فيما يلي: 

في يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للتدقيق المستمر للدراسة في أنه " الفرض الرئيس تمثل  

بتقسيمه إلى عدة  انولتحليل هذا الفرض قام الباحث ،"موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأةتفعيل 

فروض فرعية وفقاً لألربعة أبعاد محل الدراسة وعليه يشتق من الفرض الرئيسي السابق أربعة 

 فروض فرعية يمكن تناولها فيما يلي:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية أنه " يخص الفرض الذي ينص على فيما األول:الفرض الفرعي 

فلقد أظهر التحليل  ،"لكفاءة عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة

 (.3باره كما هو موضح في الجدول )اإلحصائي لالنحدار نتائج اخت

 تخطيط موارد المنشأةلكفاءة عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام  نتائج تحليل االنحدار(: 3) الجدول

 المتغير التابع البعد المستقل األول
F 

(Sig) 

T 

(Sig) 
β 

موثوقية نظام  كفاءة عملية التدقيق المستمر

تخطيط موارد 

 المنشأة

52.115 

(1.111) 

6.312 

(1.111) 
1.397 

 الحد الثابت
1.164 

(1.111) 
B= ( 396.2 ) 

R= (1.397)                 R2 =  (1.511)              Adjusted R2 =  (1.562) 

 .1.15معنوية عند مستوى أقل من  1.111** 

 (.Linear Regressionاعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي الختبار ) انالمصدر: إعداد الباحث

  : ( ما يأتي3) يتبين من الجدول  
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وية عند مستوى معنوية وهي معن ،52.115 (Fبلغت قيمة ) إذ االنحدار،ثبوت معنوية نموذج . 5

1.15. 

ثبوت المعنوية الجزئية لمعامالت انحدار تأثير كفاءة عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام . 2

وذلك عند مستوى معنوية  ،6.312( لها Tبلغت قيمة ) إذ الثابت،موارد المنشأة والحد  تخطيط

1.15       . 

ذو داللة إحصائية لكفاءة عملية التدقيق  تأثير معنويوهو ما يعني وجود  ،1.397 (βبلغت قيمة ). 3

عند مستوى معنوية  ،1.397المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة بمعامل انحدار 

1.15  .  

فسر ما نسبته تمما يدل على أن كفاءة عملية التدقيق المستمر  ،562.1المعدلة  R)2بلغت قيمة ). 6

 .  دث في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأةمن التغيرات التي تح 56.2%

 "يوجد تأثير معنوي وهذا يعني أنه األول،وبناء على النتائج السابقة يتضح قبول الفرض الفرعي 

 ". وثوقية نظام تخطيط موارد المنشأةذو داللة إحصائية لكفاءة عملية التدقيق المستمر في م

قيق المستمر التي تكفل تدقيق المعلومات بدقة ويتضح في ضوء ما سبق أن كفاءة عملية التد  

وتحدد درجة االعتماد عليها تعتبر من أهم العوامل الداعمة لجودة تلك المعلومات بما ينعكس على 

وعليه فكلما  النظام،درجة الموثوقية في  زيادة ثمكفاءة وفعالية نظام تخطيط موارد المنشأة ومن 

 س ذلك على زيادة الموثوقية في نظام تخطيط موارد المنشأة.   زادت كفاءة عملية التدقيق كلما انعك

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية يخص الفرض الذي ينص على أنه " فيما الثاني:الفرض الفرعي 

فلقد  ،"لتكنولوجيا معلومات عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة

 (.  6تائج اختباره كما هو موضح في الجدول )أظهر التحليل اإلحصائي لالنحدار ن

عملية التدقيق المستمر في موثوقية  (: نتائج تحليل االنحدار لتأثير تكنولوجيا معلومات6) الجدول

 نظام تخطيط موارد المنشأة

 المتغير التابع البعد المستقل األول
F 

(Sig) 

T 

(Sig) 
Β 

قية نظام موثو التدقيق المستمر معلومات عمليةتكنولوجيا 

تخطيط موارد 

 المنشأة

22.665 

(1.111) 

6.737 

(1.111) 
1.651 

 الحد الثابت
7.647 

(1.111) 
B= ( 417.2 ) 

R= (1.651)              R2 =  (1.572)              Adjusted R2 =  (1.546) 

 1.15معنوية عند مستوى أقل من  1.111** 

 (.Linear Regressionائج التحليل اإلحصائي الختبار )اعتماداً على نت انالمصدر: إعداد الباحث

  : ( ما يأتي6) يتبين من الجدول  

وهي معنوية عند مستوى معنوية  ،22.665 (Fبلغت قيمة ) إذ االنحدار،ثبوت معنوية نموذج . 5

1.15. 

تمر في ثبوت المعنوية الجزئية لمعامالت انحدار تأثير تكنولوجيا معلومات عملية التدقيق المس. 2

وذلك عند ، 6.737( لها Tحيث بلغت قيمة ) الثابت،موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة والحد 

 .       1.15مستوى معنوية 
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ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا معلومات  وهو ما يعني وجود تأثير معنوي ،1.651 (βبلغت قيمة ). 3

عند  ،1.651المنشأة بمعامل انحدار  عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد

  .  1.15مستوى معنوية 

مما يدل على أن تكنولوجيا معلومات عملية التدقيق المستمر  ،546.1المعدلة  R)2بلغت قيمة ). 6

 .  من التغيرات التي تحدث في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة %54.6فسر ما نسبته ت

"يوجد تأثير  وهذا يعني أنه األول،ح قبول الفرض الفرعي وبناء على النتائج السابقة يتض  

وثوقية نظام تخطيط ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا معلومات عملية التدقيق المستمر في م معنوي

 ".  موارد المنشأة

ويتضح في ضوء ما سبق الدور البارز لتكنولوجيا المعلومات في ضمان تحقيق جودة   

 العالية،ام تخطيط موارد المنشأة وبما ينعكس على تحقيق الموثوقية المعلومات المتوفرة من نظ

وذلك من حيث إمكانية تحقيق التكامل بين المعلومات التي يوفرها النظام على مستوى المنشأة ككل 

بما يسمح بإجراء العديد من اإلختبارات الرقابية المبرمجة مسبقاً للتأكد  فائقة،بدقة عالية وسرعة 

 روط التي يطلبها النظام بحسب حاجة المستخدمين إليها.من تحقق الش

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية يخص الفرض الذي ينص على أنه " فيما الثالث:الفرض الفرعي 

فلقد أظهر  ،"للوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة

 (.  1كما هو موضح في الجدول ) التحليل اإلحصائي لالنحدار نتائج اختباره

للوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط  (: نتائج تحليل االنحدار1) الجدول

 موارد المنشأة

 المتغير التابع البعد المستقل األول
F 

(Sig) 

T 

(Sig) 
Β 

موثوقية نظام  الوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر

تخطيط موارد 

 ةالمنشأ

69.416 

(1.111) 

4.272 

(1.111) 
1.117 

 الحد الثابت
9.231 

(1.111) 
B= ( 322.2 ) 

R= (1.117)             R2 =  (1.351)              Adjusted R2 =  (1.316) 

 1.15معنوية عند مستوى أقل من  1.111** 

 (.Linear Regression) اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي الختبار انالمصدر: إعداد الباحث

   : ( ما يأتي1) يتبين من الجدول  

وهي معنوية عند مستوى معنوية  ،69.416 (Fبلغت قيمة ) إذ االنحدار،ثبوت معنوية نموذج . 5

1.15. 

ثبوت المعنوية الجزئية لمعامالت انحدار تأثير الوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر في موثوقية . 2

وذلك عند مستوى  ،4.272( لها Tحيث بلغت قيمة ) الثابت،المنشأة والحد  نظام تخطيط موارد

 .1.15معنوية 

ذو داللة إحصائية للوقت الفوري لعملية  وهو ما يعني وجود تأثير معنوي ،1.117 (βبلغت قيمة ). 3

عند مستوى  ،1.117التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة بمعامل انحدار 

 .1.15وية معن

فسر ما يمما يدل على أن الوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر  ،316.1المعدلة  R)2بلغت قيمة ). 6

 .  من التغيرات التي تحدث في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة %31.6نسبته 



 2152/ 2( ج64( العدد )51لد )جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المج

 

53 

ير "يوجد تأث وهذا يعني أنه األول،وبناء على النتائج السابقة يتضح قبول الفرض الفرعي   

وثوقية نظام تخطيط موارد ذو داللة إحصائية للوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر في م معنوي

 المنشأة".

في  ويتضح مما سبق أن الوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر يمثل أهم األبعاد المؤثرة  

ر المعلومات وقد يرجع ذلك لما له من دور في ضمان توفي المنشأة،موثوقية نظام تخطيط موارد 

وعليه فكلما تحقق  تطبيقها،لتفعيل  المستحدثة باستمرار لجميع المستخدمين في التوقيت المناسب

الوقت الفوري لعملية التدقيق المستمر كلما انعكس ذلك على إدراك جودة خدمة النظام ومن ثم زيادة 

   الموثوقية في نظام تخطيط موارد المنشأة.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية يخص الفرض الذي ينص على أنه " افيم الرابع:الفرض الفرعي 

فلقد أظهر التحليل  ،"الستقاللية عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة

 (.   4اإلحصائي لالنحدار نتائج اختباره كما هو موضح في الجدول )

ية التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط الستقاللية عمل (: نتائج تحليل االنحدار4)الجدول 

 موارد المنشأة

 المتغير التابع البعد المستقل األول
F 

(Sig) 

T 

(Sig) 
Β 

موثوقية نظام  التدقيق المستمر استقاللية عملية

تخطيط موارد 

 المنشأة

64.452 

(1.111) 

4.929 

(1.111) 
1.162 

 الحد الثابت
9.915 

(1.111) 
B= ( 611.2 ) 

R= (1.162)                      R2 =  (1.312)                 Adjusted R2 =  (1.221) 

 1.15معنوية عند مستوى أقل من  1.111** 

 (.Linear Regressionاعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي الختبار ) انالمصدر: إعداد الباحث

   : ( ما يأتي4) يتبين من الجدول  

وهي معنوية عند مستوى معنوية  ،64.452 (Fبلغت قيمة ) إذ االنحدار،موذج ثبوت معنوية ن. 5

1.15. 

ثبوت المعنوية الجزئية لمعامالت انحدار تأثير استقاللية عملية التدقيق المستمر في موثوقية نظام . 2

وذلك عند مستوى معنوية  ،4.929( لها Tحيث بلغت قيمة ) الثابت،تخطيط موارد المنشأة والحد 

1.15       . 

وهو ما يعني وجود تأثير معنوي/ ذو داللة إحصائية الستقاللية عملية  ،1.162 (βبلغت قيمة ). 3

عند مستوى  ،1.162التدقيق المستمر في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة بمعامل انحدار 

    .  1.15معنوية 

فسر ما نسبته تة عملية التدقيق المستمر مما يدل على أن استقاللي ،221.1المعدلة  R)2بلغت قيمة ). 6

 .   من التغيرات التي تحدث في موثوقية نظام تخطيط موارد المنشأة 22.1%

 "يوجد تأثير معنوي وهذا يعني أنه األول،وبناء على النتائج السابقة يتضح قبول الفرض الفرعي 

 ". ظام تخطيط موارد المنشأةوثوقية نذو داللة إحصائية الستقاللية عملية التدقيق المستمر في م

لإلدارة العليا أو للجنة ويتضح مما سبق أن استقاللية عملية التدقيق المستمر وتبعيتها   

مباشرة يعتبر من أهم الدعائم التي تجعل لعملية التدقيق المستمر قيمة ذات جدوى في دعم  التدقيق
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عكس ذلك اللية عملية التدقيق كلما انوعليه فكلما زادت استق المنشأة،موثوقية نظام تخطيط موارد 

 الموثوقية في نظام تخطيط موارد المنشأة.   على تفعيل

 االستنتاجات والتوصيات .5

 االستنتاجات .5-1

هناك حاجة ملحة لتطبيق التدقيق المستمر في بيئة األعمال المعاصرة بسبب تطور  أصبحت .5

 ل االلكتروني في معظم العمليات.واستخدام االنترنت والتباد المعلومات،تكنولوجيا 

على عاتق اإلدارة مسئولية تصميم نظام جيد للرقابة الداخلية من خالل تطبيق إطار ادارة  يقع .2

وكذلك تقديم الدعم الكامل  والتشغيلية،المخاطر والذي يمكن المنشأة من تحقيق أهدافها االستراتيجية 

يام بالمراقبة المستمرة لتقييم مستمر لكافة عناصر وأيضا الق المستمر،للمدققين لتطبيق التدقيق 

 ومكونات نظام الرقابة الداخلية في بيئة التدقيق المستمر.

تقنيات التدقيق المستمر يساعد على خلق ميزة تنافسية للمنشآت التي تطبق نظام تخطيط  استخدامإن  .3

وآنية تساعد متخذ القرار  ا،فيهمن خالل تقديم معلومات مالئمة وموثوق  (،ERPموارد المنشأة )

 على الوصول القرارات الصائبة بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

( ERPتقنيات التدقيق المستمر في المنشآت التي تطبق نظام تخطيط موارد المشروع ) تطبيقإن  .6

 يساعد على خلق بيئة تسمح بالسيطرة الكفء والفعالة على المنشأة.

يق المستمر هو تعزيز فعالية وكفاءة التدقيق في بيئة تخطيط موارد المنشأة النهائي من التدق الغرض .1

(ERP.) 

 التوصيات .5-2

والتي تتمثل في وجود أدارة مستقلة  تطبيقها،توفير متطلبات عملية التدقيق المستمر قبل  ضرورة .5

امل مع وتوافر كوادر بشرية مؤهلة وذوي خبرة وقادرة على التع الداخلي،ألقسام التدقيق 

مع توفير برامج جاهزة للوصول إلى االهداف من عمليات التدقيق  اإللكترونية،المعلومات في البيئة 

 المستمر.

ضرورة وجود تعاون مستمر بين أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كليات اإلدارة  .2

في  والرقابية،المهنية  والممارسين لمهنة المحاسبة والنقابات العراقية،واالقتصاد في الجامعات 

واالهتمام  اإللكتروني،إعداد البحوث المشتركة في مجال المحاسبة والتدقيق في بيئة التشغيل 

مع إقامة الدورات  العراق،بتطبيق هذه البحوث في ضوء متغيرات بيئة الممارسة المهنية في 

 والخارجيين. التدريبية من قبل الهيئات والجامعات للمحاسبين والمدققين الداخليين

وفي الدراسات العليا في كليات  ،ضرورة تطوير المناهج الجامعية في المرحلة الجامعية األولية .3

بصورة تضمن تكامل المعرفة المطلوبة للحصول على  ،اإلدارة واالقتصاد بالجامعات العراقية

 محاسب ومدقق مؤهل بقدر معقول الستخدام عمليات التدقيق المستمر.

استخدام اإلجراءات التحليلية في كافة مراحل عملية التدقيق المستمر ألن االجراءات ضرورة  .6

وفي نفس  ،التحليلية تساعد المدققين على اكتشاف الحسابات المريبة والغامضة بأسلوب كفء وفعال

 الوقت تخفض تكاليف عملية التدقيق.

هتمام واالرتباط والتطبيق العملي ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتعزيز اال انيرى الباحث .1

 (.ERPللتدقيق المستمر في بيئة تخطيط موارد المنشأة )
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ضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية للمحاسبة والتدقيق بإصدار مجموعة من المعايير أو  .4

وكذلك ضرورة قيام العراق بإصدار إرشادات أو قاعدة  ،إرشادات خاصة بالتدقيق المستمر

بما  ،والخارجيينلتكون بمثابة دليل لكل من المدققين الداخليين  ،خاصة بالتدقيق المستمر محاسبية

يضمن تفعيل دور التدقيق المستمر في مجال التأكيد المستمر والفوري لمعلومات الصادرة من نظام 

 (.ERPتخطيط موارد المنشأة )
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