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الخالصة
ان تطور المحاسبة من مجرد مسك السجالت واعداد القوائم المالية التي توضح عدالة المركز المالي إلى تحليل هل
المعلومات للوصول إلى استنتاجات ال تتعلق بواقع ومستقب الوحدة المحاسبية فحسب وانما بالعالقات التبادلية فيما بين تلك
إ يتمثل هلدا البحلي فلي تحديلد مفللوم التلدقيق االجتملاعي وملدم تطبيقل ملن

الوحدات والبيئلة والمجتملع الل ع تعمل فيل

قب ل م ارقللب الحسللابات الفللارجي فللي الع لراا ونتيجللة التسللا نطللاا عم ل م ارقللب الحسللابات فللي تحقيللق متطلبللات المس ل ولية
 ولتحقيق أهداا البحي تم إعداد وتصميم استمارة اسلتبيان وزعلت عللى مراقبلي الحسلابات, االجتماعية للوحدات االقتصادية
الفلارجيين المنتملين إللى جمعيلة المحاسللبين القلانونيين العراقيلة وقلد توصل الباحثلان إللى أدراك م ارقلب الحسلابات فلي العلراا
للتدقيق االجتماعي إال أنلم ال يطبقون وال يعدون برنامج لتدقيق المس ولية االجتماعية عند فحص البيانلات الماليلة لعمالئللم
 وق للد أوص للى الباحث للان بض للرورة قي للام م ارق للب الحس للابات الف للارجي بوض للع فط للة عمل ل و رن للامج ت للدقيق لت للدقيق المسل ل ولية,
. االجتماعية واإلفصاح عن األنشطة االجتماعية للوحدة
.  مراقب الحسابات الفارجي في العراا,  تدقيق المس ولية االجتماعية,  المس ولية االجتماعية: الكلمات المفتاحية

Extent of the External Auditor's Understanding of the Concept of CSR
Study of a sample of auditors in Iraq
Mowaffaq Abdul Hussain Mohammed
Uruk Universit/ College of Management and Economics

Safaa Ibrahim Atteih
Federal Board of Supreme Audit

Abstract
The development of accounting from the mere keeping of records and the preparation of
financial statements that explain the fairness of the financial center to the analysis of this
information to reach conclusions not only on the reality and future of the accounting unit but
also the interrelationship between those units and the environment and society in which it
operates. The goal of the research is to define the concept of auditing. The extent of its
application by the external auditor in Iraq and as a result of the broad scope of the auditor's
work in achieving the social responsibility requirements of the economic units. To achieve the
objectives of the research, a questionnaire was prepared and distributed to the external
auditors The researchers have found that the auditor in Iraq is aware of the social audit, but
they do not apply and do not prepare a social responsibility audit program when examining
the financial statements of their clients. The researchers recommended that the external
auditor develops an action plan and audit program to audit the social responsibility and to
disclose the social activities of the unit.
Keywords: Social Responsibility, Social Responsibility Audit, External Auditor of Iraq.
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الـعـدد 1

 -3هدف البحث
يتمث

أن الوظيفة المحاسبية قد تطورت من مجرد
مسك السجالت واعداد القوائم المالية التي توضح عدالة

االجتماعي ومدم تطبيق من قب مراقب الحسابات

المركز المالي ونتائج األعمال طبقاً للمبادئ المحاسبية
المعتمدة إلى تحلي

ه

الفارجي في العراا ونتيجة التسا

المعلومات وتدعيملا بك

االجتماعية للوحدات االقتصادية .

الوحدة المحاسبية

 -4فرضيات البحث

فحسب وانما بالعالقات التبادلية فيما بين تلك الوحدات

بناءاً على ما جاء في مشكلة البحي يمكن

والبيئة والمجتمع ال ع تعم في  ,ومن لك جع ملنة
الرقابة والتدقيق تواج

نطاا عم

مراقب الحسابات في تحقيق متطلبات المس ولية

البيانات والمعلومات المتعلقة بلا وبالتالي الوصول إلى
استنتاجات ال تتعلق بواقع ومستقب

هدا البحي إلى تحديد مفلوم التدقيق

صياغة الفرضيات التالية -:

بيئة اجتماعية جديدة ينبغي

أ.

ال يوجد دور و داللة إحصائية ألدراك مراقب

مواكبتلا إ يتوجب إعادة فحص دورها ليتالئم مع

الحسابات الفارجي في العراا لمفلوم التدقيق

توقعات المجتمع والبيئة الحالية لتتضمن واجبات اكبر

االجتماعي .

من وظيفة أبداء الرأع في القوائم المالية للوفاء بحاجات

ب .ال يوجد دور و داللة إحصائية لتطبيق مراقب

األطراا المفتلفة بالمجتمع من معلومات تتجاوز ما

الحسابات

التدقيق

تتضمن تلك القوائم و لك ظلر ما يعرا بالتدقيق

االجتماعي عند فحص البيانات المالية .

الفارجي

في

العراا

االجتماعي وهو يمث مفلوماً حديثاً ومجاالً جديداً من

ج .ال توجد عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم

مجاالت التدقيق والرقابة ويعم لتحقيق تحسين األداء

أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا

االجتماعي

للوحدات

االقتصادية

في

المجاالت

والم ه العلمي .
د .ال توجد عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم

االجتماعية المتعددة (العاملين  ,المنتج أو الفدمة ,

أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا

المجتمع)

وسنوات الفدمة .

المبحث األول  :منهجية البحث

ه .ال توجد عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم

 -1مشكلة البحث
تتلفص مشكلة البحي باستمرار مراقب الحسابات

أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا

الفارجي في العراا استفدام األسلوب التقليدع في

وعدد المساعدين .

التدقيق وال ع ينحصر بالجوانب المالية فقط

المبحث الثاني :اإلطار ألمفاهيمي للمسؤولية

واهمال متطلبات المس ولية االجتماعية التي يجب

االجتماعية والتدقيق االجتماعي

أن تضطلع بلا الوحدات االقتصادية وتدقيقلا .

-1

 -2أهمية البحث

مفهوم

وتعريف

المسؤولية

االجتماعية

يعد مفلوم المس ولية االجتماعية من المفاهيم التي كثر

تتجسد أهمية البحي بالتعرا على مدم فلم

تداوللا في الوقت الحاضر  ,إ أتسع دور الوحدات

وتطبيق مراقب الحسابات الفارجي في العراا

االقتصادية من تركيزها على الجانب االقتصادع ليشم

للتدقيق االجتماعي وتقديم التوصيات الكفيلة

جوانب التنمية االجتماعية  ,ففي الدول الصناعية

بتطوير ه ا الفلم والتطبيق .

الكبرم ظلر تعاون وتناسق وتكام

في ملام ثالثة

أطراا أساسية هي الدولة ورجال األعمال والمجتمع ,
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فأصبحت ك من الحكومة والوحدات االقتصادية تسفر

ويمكن الوصول إليلا بسلولة من قب األشفاص المتأثرين

جلودها لجع القطا الثالي وهو المجتمع يستفيد من

أو المحتم تأثرهم بشك جوهرع من قب الوحدة ويفض

ه ا التعاون ] [8ولقد بدأ مفلوم المس ولية االجتماعية

أن تقدم ه

يأف أبعادا اكبر إ لم يعد األمر يتعلق باألنشطة

معلومات فعلية وأن تتاح على نحو واضح وموضوعي و لك

التطوعية أو التبرعات ب تعدا ليصبح برامج وفططاً

لتمكين األطراا المعنية من تقييم تأثير ق اررات وأنشطة

واستراتيجيات فقد ظلر في العقود الماضية اهتمام متزايد

الوحدة بدقة على مصالحلم الفاصة ويتطلب أن تتحلى الوحدة

بمفلوم المس ولية االجتماعية من قب
االقتصادية على افتالا وتنو

المعلومات في الوقت المناسب وأن تكون

بالشفافية بما يلي -:

الوحدات

أوال -هدا وطبيعة ومكان ممارسة أنشطتلا .

مجاالت عمللا

الحكومات والمجتمعات على حد

ثاني ًا -السلوك ال ع يتف ويطبق ويراجع من فالل ق ارراتلا

سواء  ,و لك في محاولة لتحديد نطاا تلك المس ولية

بما في

لك تحديد األدوار والمس وليات فيما يتعلق

وأبعادها وفوائدها ووضع األطر التشريعية والتنظيمية

بالوظائف المفتلفة داف الوحدة .

المناسبة للا  , [5].أ اً فأن المس ولية االجتماعية هي

ثالث ًا -المواصفات والمعايير التي تقيم الوحدة على أساسلا

إن تضطلع الوحدة االقتصادية ببعض األنشطة التي ال

أداءها المتعلق بالمس ولية المجتمعية .

يتحقق من ورائلا نفعاً اقتصادياً  ,وان تقوم بلا بشك

رابعاً -أدائلا بشأن القضايا اللامة ات الصلة بالمس ولية

افتيارع [6] .

المجتمعية .

 -2مبادئ المسؤولية االجتماعية

فامساً -مصدر مواردها المالية .

لقد حدد معيار ( )ISO 26000سبعة مبادئ للمس ولية

سادساً -التأثيرات المعروفة والمحتملة لق ارراتلا وأنشطتلا على

االجتماعية تتمث فيما يلي[7] -:

أطرافلا المعنية والمجتمع والبيئة .

ونشاطاتلا ومن قب

أ .مبدأ المساءلة . Accountability principle

سابعاً -تحديد األطراا المعنية والمعايير واإلجراءات

أن الوح ل ل للدات االقتص ل ل للادية مسل ل ل ل ولة ع ل ل للن اث ل ل للار ق ارراتل ل ل للا

المستفدمة لتحديدهم وافتيارهم واشراكلم .
ج .مبدأ السلوك األخالقي Ethical behavior principle

وأنش ل ل للطتلا عل ل ل للى المجتم ل ل للع والبيئ ل ل للة وفصوصل ل ل لاً الس ل ل لللبية

يجب أن يكون سلوك الوحدة االقتصادية مبنياً على قيم األمانة

منلل ل للا  ,فضل ل ل لالً م ل ل للن مسل ل ل ل وليتلا ع ل ل للن اإلجل ل ل لراءات الت ل ل للي
اتف ل ل ل تلا لمنل ل للع تك ل ل لرار اوثل ل للار السل ل لللبية المقصل ل للودة وغيل ل للر

والمساواة والنزاهة  ,والتي تدل على اهتمام الوحدة بالمجتمع

المقصل ل للودة  ,ب الشل ل للك ال ل ل ل ع ي ل ل ل دع إلل ل للى اثل ل للار إيجابيل ل للة

ال ع تعم

على تعزيز السلوك

على ك من الوحدة االقتصادية والمجتمع معاً .

األفالقي من فالل-:

في وينبغي عليلا ان تعم

أوال -وضع وتحديد قيملا ومبادئلا الجوهرية .

ب .مبدأ الشفافية . Transparency principle

ثانياً -وضع لوائح تساعد على تعزيز السلوك األفالقي داف

الوحدة االقتصادية ينبغي أن تتحلى بالشفافية في
ق ارراتلا وأنشطتلا التي ت ثر على المجتمع والبيئة ,

الوحدة ومع اوفرين .

ويتطلب لك أن تقوم الوحدة باإلفصاح على نحو واضح

ثالث ًا -تحديد وتبني وتطبيق معايير السلوك األفالقية التي

ودقيق وتام و درجة معقولة ووافية عن سياساتلا وق ارراتلا

تتالئم مع غرضلا وأنشطتلا .

وأنشطتلا التي تكون مس ولة عنلا بما في لك التأثيرات

رابعاً -تشجيع وتعزيز االلتزام بمعايير السلوك األفالقي .

المعروفة والمحتملة على البيئة والمجتمع ويجب أن تكون

فامساً -منع حدوي أع تضارب أو تسوية في المصالح

ه المعلومات متاحة ومفلومة

عبر الوحدة من شانلا أحداي سلوكاً غير أفالقي .
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سادساً -إنشاء اليات رقابية لمراقبة وتطبيق السلوك

ثانياً -التأكد من عالقتلا وأنشطتلا تقع ضمن اإلطار

األفالقي .

القانوني المقصود والصحيح .

سابعاً -إنشاء اليات لتسلي عملة تقديم التقارير حول

ثالث ًا -أن تبقى على دراية بكافة االلتزامات القانونية .

المفالفات الفاصة بالسلوك األفالقي دون فوا من

رابعاً -أن تراجع مدم إ عانلا بشك

انتقام.

وااللتزامات المطبقة .

دورع بالقوانين

د .مبدأ احترام مصالح أصحاب المصالح .

و .مبدأ احترام المعايير الدولية للسلوك .

على الوحدة االقتصادية احترام مصالح مالكلا وأعضائلا

على الوحدة االقتصادية احترام القواعد الدولية للسلوك وفي نفس

وم سسيلا  ,وك لك األفراد والمجموعات األفرم ال ين للم

الوقلت االلتلزام بمبللدأ احتلرام سلليادة القللانون  ,وفللي الحللاالت التللي

حقوا على الوحدة أو للم مصالح معلا وينبغي على

يتعللارض فيلللا تطبيللق القللانون مللع القواعللد الدوليللة للسلللوك أو ال

الوحدة ما يلي -:

ي للوفر تطبيقل ل الحماي للة الكافي للة للبيئ للة أو المجتم للع  ,فأن للة عل للى

أوال -أن تحدد أطرافلا المعنية .

الوح للدة االقتص للادية أن تس للعى ( كح للد أدن للى ) الحتل لرام القواع للد

ثاني ًا -أن تكون على دراية بمصالح واهتمامات أطرافلا

الدولية للسلوك إلى أقصى حد ممكن .

المعنية وان تحترم ه المصالح .

ز .مبدأ احترام حقوق اإلنسان واالعتراف بأهميتها وعالميتها

ثالثاً -أن تعترا بالحقوا القانونية والمصالح الشرعية

فللي الللدول أو الحللاالت التللي ال تتلوافر فيلللا حمايللة كافيللة لحقللوا

ألطرافلا المعنية .

اإلنسللان  ,فان ل علللى الوحللدة القيللام بللالفطوات الالزمللة الحت لرام

رابعاً -أن تضع في االعتبار العالقة بين مصالح األطراا

حق ل للوا اإلنس ل للان واحتل ل لرام القواع ل للد الدولي ل للة للس ل لللوك  ,وتجن ل للب

المعنية

والتوقعات

األكبر

للمجتمع

االستفادة من مث ه الحاالت .

والتنمية

المستدامة باإلضافة إلى طبيعة عالقة األطراا

 -3اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية

المعنية بالوحدة .

اإلفصاح المحاسبي عن المس ولية االجتماعية هو الطريقة التي

فامساً -أن تضع في اعتبارها الر م الفاصة باألطراا

بموجبلا تستطيع الوحدة إعالم المجتمع بأطراف المفتلفة عن

المعنية التي قد تتأثر بقرار ما حتى لو لم يكن للم

نشاطاتلا ات المضامين االجتماعية وتعتبر القوائم المالية أو

دو اًر رسمياً في حوكمة الوحدة أو لم يكونوا على

التقارير الملحقة بلا أداة لتحقيق لك [3] ,ومن بين األساليب

دراية بمصلحتلم في ق اررات وأنشطة الوحدة.

المقترحة لإلفصاح عن النشاط االجتماعي مايلي[12] -:

ه .مبدأ احت ارم سيادة القانون Respect For The

أ.

أسلوب عرض األنشطة االجتماعية في تقرير منفص

. Rule Of Law principle

عن التقارير المالية حيي يتضمن المبالغ التي أنفقت

يج ل ل ل للب عل ل ل ل للى الوح ل ل ل للدة االقتص ل ل ل للادية االلتل ل ل ل لزام ب ل ل ل للالقوانين

على ك نشاط ويعرض متزامناً مع القوائم المالية وال

والتشل ل ل لريعات الس ل ل للائدة ف ل ل للي المجتم ل ل للع الل ل ل ل ع تعمل ل ل ل فيل ل ل ل

يتضمن المنافع التي حققتلا تلك األنشطة للوحدة .

تطبيقل لاً لمب للدأ س لليادة الق للانون عل للى الجمي للع أفل لراداً ك للانوا أو

ب .أسلوب عرض األنشطة االجتماعية ضمن القوائم

وح ل ل للدات اقتصل ل ل للادية أو حت ل ل للى حكومل ل ل للات وينبغ ل ل للي علل ل ل للى

المالية دون االعتماد على تحلي التكاليف والمنافع

الوحدة ما يلي -:

من ه األنشطة ويعتبر ه ا التقرير شك وصفي ال

أوال -اإل عان للشروط القانونية داف

يحتوع على قيم مالية حيي يتم تبويب األنشطة

االفتصاصات

االجتماعية إلى أر ع مجاميع تتمث

القضائية التي تعم الوحدة فيلا سواء إن كانت
ه القوانين وااللتزامات مطبقة بشك كاا .

بالعاملين أو

الموارد البشرية  ,البيئة  ,المجتمع  ,والمستللكين .
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أسلوب عرض األنشطة االجتماعية ضمن القوائم

الفردية والجماعية في الوحدة االقتصادية والروابط التي

المالية مع إظلار جميع المبالغ التي أنفقت عليلا

تر ط بينلا و ين األطراا الملتمة الدافلية والفارجية

ويعتمد ه ا األسلوب اإلفصاح عن المعلومات

] , [10ويرم القريشي التدقيق االجتماعي بأن نشاط

الكمية والنشاطات المنجزة وقياس المنافع المتحققة

يلدا إلى فحص البيانات المالية الفاصة باألنشطة

عن ه األنشطة بما يتناسب مع قيمة ما أنفق .

االجتماعية للوحدة االقتصادية والمثبتة في السجالت
والقوائم المالية وك لك البيانات األفرم التي تكون مثبتة

 .4مفهوم وتعريف التدقيق االجتماعي
ال يزال االتفاا على مفلوم واضح لتدقيق المس ولية

في سجالت أو تقارير أفرم فاصة بل

االجتماعية غير قائم إ لم تجمع المنظمات الملنية

و لك بغرض إبداء رأع فني غير متحيز عن مدم

والباحثون الملتمون بالموضو على تقديم تعريف علمي

صحة ودقة ه البيانات وامكانية االعتماد عليلا ومدم

شام ومحدد المعالم  ,فمنلم من ينظر إلي من زاوية

إعطاء تقارير النشاط االجتماعي أو القوائم المالية

إدارة الموارد البشرية ومنلم من يتوسع إلى مجاالت

صورة صادقة وواضحة عن األداء االجتماعي للوحدة

كالتدقيق البيئي والتدقيق

واإلفصاح عن ه ا الرأع لألطراا المفتلفة التي يلملا

المجتمعي ] [10ولقد عرا معيار االيزو  9000في

تقييم ه ا األداء ] ,[1ومن فالل التعاريف أعال يمكننا

سنة 2000م التدقيق االجتماعي بأنة مجموعة من

استفراج مجموعة من العناصر التي تعتبر كم شرات

الطرا المنلجية المستقلة التي تعتمد على جمع الوثائق

هامة بالنسبة لمنلجية عم

التدقيق االجتماعي

وتسمح بالحصول على اإلثباتات للتقييم الموضوعي

والمتمثلة بما يلي :

للوضعيات المالحظة  ,وفي سنة 2001م قامت

أوال -جمع المعلومات من المصادر المتاحة داف و

المجموعة األورو ية بنشر ما يعرا بالكتاب األفضر

فارج الوحدة االقتصادية .

المس ولية االجتماعية

بعنوان تطوير إطار أورو ي للمس ولية االجتماعية وتم
تعريف التدقيق االجتماعي بأن التقييم الشام

ثاني ًا -تحلي

لألثر

المعلومات باالعتماد على الم شرات

والمعايير وتشفيصلا لتحديد الفروقات

االجتماعي للوحدة االقتصادية بالمقارنة مع مجموعة

واالنحرافات .

من المعايير واألهداا المسطرة  ,وفي سنة 2006م

ثالثاً-

تقديم

عرا المعلد الدولي للتدقيق االجتماعي على أن

االنحرافات .

التدقيق المطبق في االدارة وعلى األنشطة والعالقات

األنشطة

االقتراحات

واالفتالفات

والتوصيات

لتصحيح

 .5المقارنة بين التدقيق المالي والتدقيق االجتماعي

جدول ( )1المقارنة بين التدقيق المالي واالجتماعي ][11
وجه المقارنة
المفهوم

األهداف

التدقيق المالي

التدقيق االجتماعي

فحص فني محايد للمعلومات المتعلقة باألنشطة فحص ألنظمة الرقابة الدافلية والدفاتر والسجالت والقوائم

االجتماعية التي تزاوللا الوحدة االقتصادية

المالية بلدا أبداء رأع فني محايد لمدم تعبير القوائم المالية

أوال -التأكد من صحة ودقة المعلومات

أوال -التأكد من صحة ودقة البيانات المالية المثبتة في الدفاتر

عن المركز المالي للوحدة االقتصادية

المتعلق ل ل ل ل ل ل للة باألنش ل ل ل ل ل ل للطة ات المض ل ل ل ل ل ل للمون
االجتماعي التي تزاوللا الوحدة

ثانيل للا -التأكل للد مل للن أن المعلومل للات تعطل للي الصل للورة
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الصادقة عن األداء االجتماعي للوحدة
فحل ل للص المسل ل للتندات والل ل للدفاتر والسل ل للجالت والق ل ل لوائم

النطاق

فح للص أنظم للة الرقاب للة الدافلي للة وال للدفاتر والس للجالت والقل لوائم

المالي للة للتأك للد م للن ص للحة البيان للات المثبت للة بلل لا م للن الناحي للة

المالية مع التركيز على البيانلات الفاصلة باألنشلطة

االجتماعي ل ل للة للوح ل ل للدة االقتص ل ل للادية وكل ل ل ل ا التق ل ل للارير المستندية والحسابية .

الفاصل ل للة بل ل للالبرامج االجتماعيل ل للة المتوقل ل للع تنفي ل ل ل ها

مستقبالً .

القائم بها

فريق من الفبراء الفنيين المتفصصين على أن محاسب قانوني

المستفيد منه

يس للتفيد منل ل بص للفة أساس للية الع للاملون  ,العم للالء  ,يستفيد من بصفة أساسية المالكين

يرأس محاسب قانوني

الجل ل ل للات الحكومي ل ل للة  ,المس ل ل للتثمرون  ,المنظم ل ل للات
االجتماعية  ,الجملور بصفة عامة

التأهي العلمي والعملي وفقاً لمعايير التدقيق العامة التأهي العلمي والعملي وفقاً لمعايير التدقيق العامة وطبقاً
وطبقاً ألحكام القانون رقم ( )3لسنة 1999م ألحكام القانون ( )3لسنة  1999م والفاص بمزاولة ملنة

التأهيل

والفاص بمزاولة ملنة المحاسبة والتدقيق باإلضافة المحاسبة والتدقيق .

إلى حصول المدقق على قدر مناسب من المعرفة
في المجاالت المرتبطة باألنشطة االجتماعية

الفاصة بالوحدة

أ.

 .6أهداف ومزايا التدقيق االجتماعي

جمع المعلومات الدقيقة الصادقة حول مجال

أهداا ومزايا التدقيق االجتماعي في األمد

األهداا الفاصة باألفراد كالتوظيف من فالل

القصير في إعطاء شلادة بصحة وسالمة القوائم

وضع الشفص المناسب في المكان المناسب ورفع

والمعلومات التي تقدملا الوحدة االقتصادية وابداء رأع

الروح المعنوية لدم العاملين لتحسين ظروا

موضوعي حوللا  ,وعلى األمد الطوي ومتوسط األج

العم واألجور العادلة.

تتمث

ب .إ ا كانت ه

فلي تقدم الدعم التفا الق اررات اإلستراتيجية المستقبلية

العملية نابعة من اإلدارة في الوحدة

للوحدة وبالتالي تعتمد الوحدة على النتائج التي يتوص

تكون نتائجلا مضمونة نوعاً ما وتكون هناك

إليلا في إعداد السياسات والمناهج المتعلقة بادارة

متابعة دائمة لتنفي التوصيات والحلول المقدمة

االقتصادية والمالية ,فلو

نظ اًر لتوفر اإلرادة من أج القضاء على الظواهر

يساعد على رفع مستوم األداء بتحقيق االندماج

السلبية المشفصة و تحسين الظروا لرفع األداء

لألهداا االجتماعية مع اإلستراتيجية الشاملة للوحدة

لدم األفراد .

األفراد إلى جانب العوام

] [4وبصفة عامة فأن التدقيق االجتماعي يلدا إلى

ج .اطال األطراا ات العالقة على تقارير التدقيق

رفع فاعلية أداء األفراد من فالل دراسة الحالة

االجتماعي يوفر نظرة عن الوضعية االجتماعية

االجتماعية

للوحدة

وتحديد

المعوقات

للوحدة االقتصادية  ,فأن التدقيق االجتماعي يظلر

والمشاك

كامتداد طبيعي ومكم للتدقيق المالي والمحاسبي .

واالنحرافات باستعمال وسائ فعالة للبحي عن األسباب
الحقيقية وتقديم االقتراحات والحلول للمشاك والمعوقات

 .7مبادئ التدقيق االجتماعي

واالنحرافات المكتشفة وهو يحقق لعديد من أالهداا

ان التل للدقيق االجتمل للاعي يسل للاعد الوحل للدات االقتصل للادية

أهملا[9] :

ويشللجعلا وباسللتمرار لالش لراا علللى أدائلللا االجتمللاعي

53

الـمـجـلـد 12

مـجـلـة كـلـيـة مـديـنـة الـعـلـم

الـعـدد 1

الـسـنـة 2020

وتحسللين  ,وهنللاك سللتة مبللادئ تشللك االسللاس للتللدقيق

ثالثاً -الفحص الميداني للدوائر واألقسام والمعام

الجيد[2] :

والمنشآت بلدا التعرا على مواقع الوحدات العاملة

أ.

نظرة شامل ومتعددة  -:يقصد بل ا المبدأ أنل

وتقييم حجملا وأهميتلا وتحديد العالقة فيما بينلا .

يجلب

ان يعكل للس التل للدقيق االجتمل للاعي وجلل للات نظل للر ك ل ل

وهناك العديد من الوثائق والمستندات المطلوب الحصول

األطراا المعنية والمتأثرة بالوحدة االقتصادية .

عليلا منلا :

ب .شللام  :معنللى الشللمول ان يركللز التللدقيق االجتمللاعي

القانون األساسي واألنظمة الناف ة  ,دراسات الجدوم

ليشل للم فل للي النلايل للة قيل للاس مل للدم تحسل للن االداء مل للن

االقتصادية  ,أهداا الوحدة ونشاطلا  ,القوانين

النواحي االجتماعية والبيئية والثقافية والمجتمع .

واألنظمة التي تحكم األنشطة االجتماعية للوحدة ,

ج .مق للارن :ال ب للد للت للدقيق االجتم للاعي ان ي للوفر وس للائ

الليك التنظيمي وتقسيم الواجبات والمس وليات وتفوي

تمكللن األطلراا المعنيللة مللن مقارنللة أداء الوحللدة عبللر

الصالحيات وعدد العاملين في الوحدة االقتصادية ,

السنوات .

الفطط والسياسات االجتماعية  ,القواعد والمعايير التي

منل للتظم :يجل للب ان ينف ل ل التل للدقيق االجتمل للاعي بشل للك

يتم بموجتلا قياس األداء االجتماعي  ,نسخ من الملفات

منتظم  ,وليس م قتا او لمرة واحدة في العمر.

والتقارير االجتماعية الدافلية  ,معلومات عن النشاطات

ه .مراجع ل ل ل ة (فحل ل للص )  :يجل ل للب ان تفحل ل للص الحسل ل للابا

االقتصادية التي للا تأثير اجتماعي  ,النظام المحاسبي

االجتماعية سنويا بواسطة شفص او اكثر ممن ليس

ال ع يتم بموجب تثبيت العمليات للنشاطات والبرامج

للم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين ).

االجتماعية والسجالت والمستندات المستفدمة لل ا

د.

و .االفصاح  :يجب ان تكلون نتلائج التلدقيق االجتملاعي

الغرض.

متاح للة ومعلن للة لكل ل المعني للين ف للي الوح للدة والمجتم للع

ب .فحص التشريعات واألهداف والخطط والسياسات

بشك عام .

والمعايير والقواعد  .وتتضمن هذه المرحلة ما يلي-:
يتطلب التدقيق

أوالً -دراسة وفحص طبيعة نشاط الوحدة االقتصادية والتعرا

 .8خطوات التدقيق االجتماعي

االجتماعي مجموعة من اإلجراءات الالزمة لرقابة

على النشاطات االجتماعية التي تمارسلا وظروا

وتدقيق البرامج واألنشطة االجتماعية وتطبيق عدد من

ك نشاط من حيي األهداا ومدفالت ومفرجات .

إلى أبداء

ثاني ًا -فحص ودراسة أهداا الوحدة االجتماعية والتأكد من

الم شرات التي من فالللا يمكن التوص

الرأع وتقييم األداء االجتماعي للوحدة االقتصادية من

مدم وضوحلا ومطابقتلا لألهداا الواردة في القانون

فالل أتبا الفطوات أو المراح األساسية اوتية[1]:

األساسي ودراسات الجدوم االقتصادية للوحدة .

أ.

ثالثاً -فحص ودراسة الفطط والسياسات االجتماعية

المسح المبدئي أو المسح العام ويشمل

أوالً -مقابلة المسئولين التنفي يين وغيرهم من كبار

التي وضعتلا الوحدة والتحقق من أمكانية تنفي ها من

الموظفين للحصول على المعلومات الضرورية وتحديد

حيي توفير اإلمكانات المادية والبشرية وأنلا ال تعارض

المشاك والمعوقات التي تواج الوحدة االقتصادية .

مع األهداا العامة .

ثانياً -الحصول على الوثائق األساسية المتضمنة

رابعاً -فحص المعايير والقواعد التي يتم استفداملا من

البيانات المتعلقة بنشاطاتلا وأهدافلا وسياساتلا وقواعدها

قب

تقويم األنشطة والبرامج

واجراءاتلا .

االجتماعية والتأكد من أنلا محددة بوضوح .
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حيي يصعب إيجاد مقياس كمي للمنفعة االجتماعية وأن

للبرامج

الم شرات تعكس مستوم تحقيق األداء وهي تر ط

واألنشطة االجتماعية .

ه

ويلدا لك إلى التحقق من أن اإلجراءات المتبعة في

بين األداء الفعلي والمعيار وتحديد االنحرافات وتوضح

البرامج تمت وفقاً لألهداا والسياسات

معالم األداء وان عملية انتقاء م شرات التدقيق

المرسومة للا وانلا نف ت بكفاءة وفاعلية واقتصادية وفي

االجتماعي لنشاط معين إنما هي عملية تتطلب مزيداً

ضوء ما يسفر عن فحص أنظمة الرقابة المفتلفة يقوم

من الملارة والفطنة ومقدرة فائقة لدم المدقق في التفكير

المدقق بوضع فطة التدقيق المناسبة ( برنامج التدقيق )

واالستنتاج والتحلي والتشفيص ور ط النتائج بأسبابلا .

مع تحديد كمية االفتبارات الالزمة وحجم العينات

ويمكن تقسيم الم شرات إلى األتي -:

المناسب  .وتتحدد أهداا فحص نظم الرقابة كما يلي-:

أوالً -م شرات اقتصادية

أوالً -فحص التنظيم اإلدارع لمركز المس ولية االجتماعية

ثانياً -م شرات الفاعلية

والتأكد من وجود تحديد واضح للصالحيات والمس وليات

ثالث ًا -م شرات الكفاءة

ثاني ًا -فحص الفطط االجتماعية الفتبار كفاءة وفاعلية

رابعاً -الم شرات الفارجية ( من وجل نظر البيئة

البرامج واألنشطة االجتماعية .

المحيطة  ,أهداا اقتصادية واجتماعية  ,ميزان

تنفي

ه

ثالثاً -فحص دلي

المدفوعات  ,األضرار على البيئة والتلوي  ,المساهمة

إجراءات تنفي البرامج واألنشطة

في الرفاهية االجتماعية ) .

االجتماعية والتأكد من صحة إعداد .

المبحث الثالث  :الدراسة التحليلية

رابعاً -فحص الدفاتر والسجالت وجميع القيود المحاسبية الفاصة

أعتم ل للدت الد ارس ل للة عل ل للى توزي ل للع أس ل للتمارة أس ل للتبيان

بالبرامج واألنشطة االجتماعية والتأكد من صحة

للحصل ل للول علل ل للى المعلومل ل للات مل ل للن مراقبل ل للي الحسل ل للابات

المستندات الم يدة للا .
فامساً -فحص التقارير االجتماعية الدورية التي تقدملا مراكز

الفللارجيين و لللك بلللدا أسللتطال أرائلللم حللول الت للدقيق

المس ولية االجتماعية لإلدارة العليا والتأكد من احتوائلا

االجتم للاعي وم للدم أدراكل للم لمفل للوم الت للدقيق االجتم للاعي

على جميع البيانات الضرورية التي توضح عمليات تنفي

وتمث ل ل ل مجتمل ل للع الد ارسل ل للة بافتيل ل للار عينل ل للة مل ل للن مراقبل ل للي

البرامج واألنشطة االجتماعية وما ط أر عليلا من تغيرات.

الحس للابات المس للجلين ف للي جمعي للة المحاس للبين الق للانونيين
العراقيل للة  ,وقل للد تل للم توزيل للع  50أسل للتمارة اعيل للد منلل للا 32

د .تحديد المؤشرات وتنفيذ إجراءات التدقيق االجتماعي .
تعد الم شرات احد أهم األدوات األساسية في تحديد أوج

أسللتمارة صللالحة للتحلي ل وهللي تشللك نسللبة  %64وه ل

نقاط القوة والضعف للوحدة االقتصادية ودورها في عملية

النسللبة تعللد مقبولللة إلجلراء بعللض االفتبللارات اإلحصللائية

اتفا

وتعميم نتائج الدراسة .

الق اررات وعلى المدقق بعد استكمال المراح

أ .األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل :

الثالي السابقة أن يقوم باستنباط م شرات قياس األداء

أوال -صدق االستبانة :

االجتماعي حيي تعتبر محور االرتكاز في عملية
التدقيق وهي الوسيلة التي يقاس بلا مدم تحقيق النتائج

أن صللدا االسللتبانة يعنللي أن يقلليس االسللتبيان مللا

المرغوب بلا وانلا تمث عرضاً كمياً في األغلب ووصفياً

وضلع لقياسلة أع بمعنلى شلمول االسلتبيان لكل العناصللر

في بعض األحيان ولكن في التدقيق االجتماعي فأن

التللي يجللب أن تللدف فللي التحلي ل مللن ناحيللة  ,ووضللوح

الم شرات تكون وصفية أكثر ما هي كمية وفاصة فيما

فقراتل للا ومفرداتل للا م للن ناحي للة اف للرم  ,وي للتم التأك للد م للن

يتعلق بقيمة المنافع المتحققة عن النشاطات االجتماعية

صدا االستبانة بطريقتين -:
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الفقل لرة  ,ويل للتم حسل للاب االتسل للاا الل للدافلي مل للن

ف للي هل ل ا الش للأن ق للام الباحث للان بع للرض االس للتبانة

فالل حساب معامالت االرتبلاط بلين كل فقلرة

عل للى ع للدد م للن األس للات ة المتفصص للين لغ للرض

مللن فق لرات مجللاالت االسللتبانة والدرجللة الكليللة

التحكل لليم وقل للد اسل للتفاد الباحثل للان كثي ل ل اًر مل للن اوراء

للمجل للال نفسل للة  ,ويعل للرض الجل للدول رقل للم ()2

والمقترحللات والمالحظللات التللي طللورت االسللتبانة

معام ل ل االرتبل للاط بل للين ك ل ل فق ل لرة مل للن فق ل لرات

وأفرجتلا في صورتلا النلائية .

المحللور األول والدرجللة الكليللة للمحللور وال ل ع

 .2صدا المقياس :

أ.

يبللين أن معللامالت االرتبللاط المبينللة دالللة عنللد
مس للتوم معنوي للة ( )∞ ≥ 0,05و ل ل لك يعتبل لر

االتسل للاا الل للدافلي  :يقصل للد بصل للدا االتسل للاا

المجل ل ل ل ل للال صل ل ل ل ل للادقاً لمل ل ل ل ل للا وضل ل ل ل ل للع لقياسل ل ل ل ل للة

الل للدافلي مل للدم أتسل للاا ك ل ل فق ل لرة مل للن فق ل لرات
االس للتبانة م للع المج للال الل ل ع تنتم للي اليل ل هل ل

جدول ( )2مدم أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا لمفلوم التدقيق االجتماعي
ت
1
2
3
4
5
6

اسئلة المحور األول

معامل ارتباط

القيمة االحتمالية

0,696

0,00

0,691

0,00

0,687

0,00

0,821

0,00

0,784

0,00

0,823

0,00

بيرسون *

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا مفلوم التدقيق االجتماعي .
ي للدرك م ارق للب الحس للابات الف للارجي ف للي العل لراا أهمي للة مج للاالت الت للدقيق االجتم للاعي عن للد

فحص البيانات المالية للعمالء .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا تصنيف البرامج واألنشطة التي تنف ها الوحلدة

االقتصادية والمتعلقة باألنشطة االجتماعية .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا معلايير واجلراءات تطبيلق التلدقيق االجتملاعي
عند فحص البيانات المالية للعمالء.

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العلراا أن تلدقيق األداء االجتملاعي يلأتي ملن ضلمن

مس وليات الملنية .

يللدرك م ارقللب الحسللابات الفللارجي فللي الع لراا أن فحللص األداء االجتمللاعي لعمالئ ل يعللد

عنص اًر من عناصر جودة أداء عملية التدقيق .

)(sig

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوم معنوية (. )∞ ≥ 0,05
ويوضللح الجللدول رقللم ( )3معام ل االرتبللاط بللين كل فق لرة مللن فق لرات المحللور الثللاني والدرجللة الكليللة للمحللور وال ل ع يبللين أن
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوم معنوية ( )∞ ≥ 0,05و لك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسة .
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الـعـدد 1

جدول ( )3مدم تطبيق مراقب الحسابات الفارجي في العراا التدقيق االجتماعي عند فحص البيانات المالية .
ت

اسئلة المحور الثاني

7

يلتزم مراقب الحسابات الفارجي في العراا بالنصوص القانونية بفصوص الجوانب

8

تشللم فطللة عم ل التللدقيق برنامج لاً لتللدقيق األداء االجتمللاعي عنللد فحللص البيانللات

9
10

معامل ارتباط

االجتماعية.

المالية للعمالء .

يلتللزم م ارق للب الحسللابات الف للارجي بتطبيللق المع للايير واإلج لراءات التنفي ي للة المح للددة

لفحص األداء االجتماعي عند فحص البيانات المالية لعمالئ

يقوم مراقب الحسابات الفارجي بإعداد تقرير عن نتائج التدقيق االجتماعي متضمناً
ال ل لرأع الفنل للي غيل للر المتحيل للز حل للول األنشل للطة االجتماعيل للة وعل للن األداء االجتمل للاعي

للعمالء
11

تطبلق مجموعلة ملن المعلايير للتحقلق ملن ملدم ممارسلة م ارقلب الحسلابات الفلارجي

في العراا للتدقيق االجتماعي .

القيمة االحتمالية

بيرسون *

)(sig

0,878

0,00

0,875

0,00

0,771

0,00

0,876

0,00

0,888

0,00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوم معنوية (. )∞ ≥ 0,05
ب .الصللدا البنللائي  :يعتبللر الصللدا البنللائي أحللد مقللاييس صللدا األداة الل ع يقلليس مللدم تحقللق األهللداا  ,ويبللين
مدم ارتبلاط كل مجلال ملن مجلاالت الد ارسلة بالدرجلة الكليلة لفقلرات االسلتبانة وكملا موضلح فلي الجلدول رقلم ()4
وال ع يبين أن جميع معلامالت االرتبلاط فلي جميلع مجلاالت االسلتبانة داللة إحصلائياً عنلد مسلتوم معنويلة (0,05
≥ ∞) و لك تعتبر جميع محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسة .
جدول ( )4الصدا البنائي
المجال

* معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية )(sig

0,906

0,00

0,933

0,00

المحور األول
المحور الثاني

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوم معنوية (. )∞ ≥ 0,05

ثانيا -ثبات االستبانة :

يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إ ا اعيد تطبيقلة علدة ملرات متتاليلة  ,وقلد تلم التحقلق ملن

ثبات استبانة الدراسة من فالل معام ألفاكرونباخ  ,وكانت النتائج كما في الجدول رقم ( )5األتي :
جدول ( )5ثبات االستبانة
المجال

عدد الفقرات

معامل الفاكرونباخ

* الصدق الذاتي

مدم أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا لمفلوم التدقيق االجتماعي

6

0,873

0,934

5

0,925

0,962

11

0,927

0,963

ملدم تطبيللق م ارقللب الحسلابات الفللارجي فللي العلراا التللدقيق االجتمللاعي عنللد
فحص البيانات المالية .
مجمو المحاور

* الصدا ال اتي  :هو الج ر التر يعي لمعام ألفاكرونباخ .
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ويالحللم مللن نتللائج الجللدول أعللال أن قيمللة معام ل ألفاكرونبللاخ مرتفعللة لك ل مجللال حيللي كانللت للمحللور األول ( ) 0,873
والثللاني (  , ) 0,925بينمللا بلغللت لجميللع فقلرات االسللتبانة (  ) 0,927وهل ا يعنللي أن الثبللات مرتفللع ودال إحصللائياً .و ل لك
تكللون االسللتبانة فللي صللورتلا النلائيللة تتميللز بالصللدا والثبللات ممللا يجعللللا صللالحة للتحلي ل واالجاب لة علللى أسللئلة الد ارسللة
وأفتبار الفرصيات .
ثالثا -تحليل البيانات وأختبار الفرضيات ومناقشتها :
أ .المعلومات العامة .
أوال -الم ه العلمي
جدول ( )6الم ه العلمي
الفئة

التكرار

النسبة %

دكتو ار

6

18.75

ماجستير

16

50

أفرم

10

31.25

المجمو

32

100

يالحللم مللن الجللدول أعللال أن  %50مللن مراقبللي الحسللابات الفللارجيين م ل هللم العلمللي ماجسللتير  ,بينمللا  %31.25مللن

مراقبي الحسابات الفارجيين ممن يحمللون شللادة دبللوم م ارقلب حسلابات والل ين تلم تصلنيفلم ضلمن األفلرم  ,فلي حلين ملن
يحملللون شلللادة دكتللو ار مللن المسللتجو ين بلغللت نسللبتلم  , %18.75ممللا يعنللي أن المسللتجو ين يحملللون م ل هالت جامعيللة
تمكنلم من أمتالك الدراية الكافية حول التدقيق المالي واالجتماعي .
ثانياً -سنوات الفدمة :

جدول ( )7سنوات الفدمة
الفئة

التكرار

النسبة %

أق من  5سنوات

5

15.625

 10-5سنوات

6

18.75

 15-10سنوات

7

21.875

 15سن فأكثر

14

43.75

المجمو

32

100

نالحم من الجدول اعال ان  %34.375من مراقبي الحسابات الفارجيين مح الدراس تق فبرتلم عن عشرة سنوات ,
بينما  %21.875تتراوح فبرتلم بين  15 - 10سنة و %43.75من مراقبي الحسابات الفارجيين مح الدراسة تتجاوز
فبرتلم عن فمسة عشر سنة  ,مما يعني أن المستجو ين يمارسون ملنتلم في مكاتب عريق و ات فبر طويل .
ثالثاً -عدد المساعدين:

جدول ( )8عدد المساعدين
الفئة

التكرار

النسبة %

أق من  5مساعدين

22

68.75

من  10-5مساعدين

5

15.625

من  15 -10مساعد

3

9.375

أكثر من  15مساعد

2

6.25

المجمو

32

100
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نالحم من الجدول أعال أن  %68.75من مراقبي الحسابات الفارجيين يساعدهم في أداء ملاملم أق من فمسة مراقبي
حسابات  ,بينما  %15.625من مراقبي الحسابات الفارجيين يساعدهم في أداء ملاملم مراقبي حسابات يتراوح عددهم ما
بين ( , )10 - 5بينما  %9.375من مراقبي الحسابات الفارجيين يساعدهم في أداء ملاملم مراقبي حسابات يتراوح
عددهم ما بين ( , )15 -10و %6.25من مراقبي الحسابات الفارجيين يساعدهم في أداء ملاملم أكثر من  15مراقب
حسابات  ,مما يوحي بعدم وجود الوقت لغالبية مراقبي الحسابات الفارجيين الكتساب فبرات جديدة عن طريق ممارستلم
للتدقيق االجتماعي .
ب .اختبار فرضيات الدراسة:
ألفتبار الفرضية األولى والثانية للبحي تم استفدام جدول تحلي المتوسط واالنحراا المعيارع للمحور األول والثاني وك لك
تأكيد اتجا افتبار المستجيبين للمحورين وكاألتي :
اختبار الفرضية األولى  /ال يوجد دور و داللة إحصائية ألدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا لمفلوم التدقيق
االجتماعي .
ولتحديد اتجا المستجيبين حول ه

الفرضية تم حساب المتوسط واالنحراا المعيارع لك فقرة من المحور األول وك لك

المتوسط العام للمحور وكانت النتائج كاألتي :
جدول( )9افتبار الفرضية األولى المتعلقة بأدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا لمفلوم التدقيق االجتماعي
ت

1
2

3

4
5

6

السؤال
يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا مفلوم التدقيق

االجتماعي .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا أهمية مجاالت التدقيق
االجتماعي عند فحص البيانات المالية للعمالء .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا تصنيف البرامج

واألنشطة التي تنف ها الوحدة االقتصادية والمتعلقة باألنشطة

الوسط

متوسط أداة

الحسابي

القياس

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا معايير واجراءات

تطبيق التدقيق االجتماعي عند فحص البيانات المالية للعمالء .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا أن تدقيق األداء
االجتماعي يأتي من ضمن مس وليات الملنية .

يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا أن فحص األداء

االجتماعي لعمالئ يعد عنص اًر من عناصر جودة أداء عملية

التدقيق .

نتيجة المحور األول

المعيارى

النتيجة

األهمية

3,63

3

0,833

أتفق

4

3,78

3

0,706

أتفق

1

3,72

االجتماعية .

االنحراف

3

0,851

أتفق

2

3,69

3

0,693

أتفق

3

3,22

3

1,184

محايد

6

3,31

3

1,030

3,63

3

0,751

محايد

نالحم أن جميع المتوسطات الحسابية للفقرات في الجدول اعال هي أعلى من متوسلط أداة القيلاس ( )3االملر الل ع يشلير إللى
موافقللة المسللتجيبين علللى جميللع هل الفق لرات بمتوسللط عللام بلللغ ( )3,63وأتجللا عللام نحللو أتفللق لجميللع المسللتجيبين لألسللتبانة ,

ولزيادة تأكيد النتائج تم أستفدام افتبار ) (Tألفتبار الفرضية األولى وكانت النتائج كما يلي -:
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جدول ( )10نتائج أفتبار ( )Tللفرضية األولى
المتوسط

الفرضية

قيمة  Tالحسابية

3,63

H0 : µ = 3
VS
H1 : µ ≠ 3

4,706

الـعـدد 1

مستوى المعنوية

الـسـنـة 2020

النتيجة
رفض فرضية العدم
H0

0,00

ونالحللم مللن الجللدول أعللال أن مسللتوم المعنويللة ( )0,00للمتوسللط العللام للعبللارات ال لواردة فللي المحللور األول أق ل مللن مسللتوم
المعنوية المحددة ( )∞ = 0,05لل لك نلرفض الفرضلية العدميلة ونقبل البديللة التلي تلدل عللى أن المتوسلط العلام يفتللف معنويلاً
عن ( )µ ≠ 3( )3وه ا يعنلي أن المسلتجيبين للد ارسلة يلدركون أن م ارقلب الحسلابات الفلارجي فلي العلراا يلدرك مفللوم التلدقيق
االجتماعي .
اختبــار الفرضــية الثانيــة ال يوجللد دور و داللللة إحصللائية لتطبيللق م ارقللب الحسللابات الفللارجي الفللارجي فللي الع لراا التللدقيق
االجتماعي عند فحص البيانات المالية .
تم أستفدام نفس األسلوب في الفرضية األولى  ,ولمعرفة أراء المستجيبين لفقرات المحور الثلاني تلم إعلداد الجلدول أدنلا لتحديلد
المتوسط الحسابي واالنحراا المعيارع .
جدول ( )11افتبار الفرضية الثانية المتعلقة بتطبيق مراقب الحسابات الفارجي في العراا التدقيق االجتماعي عند فحص
البيانات المالية .

ت

السؤال

7

يلتللزم م ارقللب الحسللابات الفللارجي فللي الع لراا بالنصللوص القانونيللة

8

تشللم فطللة عم ل التللدقيق برنامج لاً لتللدقيق األداء االجتمللاعي عنللد
فحص البيانات المالية للعمالء .

9

يلت للزم م ارق للب الحس للابات الف للارجي بتطبي للق المع للايير واإلج ل لراءات
التنفي يللة المحللددة لفحللص األداء االجتمللاعي عنللد فحللص البيانللات

3,38

3

1,157

محايد

1

3,25

3

1,016

محايد

3

3,31

المالية لعمالئ

يقللوم م ارقللب الحسللابات الفللارجي بإعللداد تقريللر عللن نتللائج التللدقيق

االجتم للاعي متض للمناً الل لرأع الفن للي غي للر المتحي للز ح للول األنش للطة

3,22

االجتماعية وعن األداء االجتماعي للعمالء
11

القياس

الوسط

بفصوص الجوانب االجتماعية.

10

الحسابي

متوسط أداة

االنحراف

النتيجة

مستوى

تطب للق مجموع للة م للن المع للايير للتحق للق م للن م للدم ممارس للة م ارق للب

الحسابات الفارجي في العراا للتدقيق االجتماعي .
نتيجة المحور الثاني

3

المعيارى

1,091

محايد

1,313

محايد

3,19

3

1,091

محايد

3,25

3

1,016

3

يالحم من نتائج الجدول أعال أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثلاني هلي أكثلر ملن متوسلط اداة القيلاس ( )3وهل ا
يبللين أن اجابللات المسللتجيبين للد ارسللة هللو نحللو الللرفض (عللدم الموافقللة) حيللي بلللغ المتوسللط العللام (( )3,25محايللد)  ,ولزيللادة
تأكيد ه النتائج تم استفدام افتبار  T- test for paired samplesألفتبلار ملا أ ا كلان هل ا المتوسلط يفتللف معنويلاً علن
( )3أم ال فكانت النتائج كما موضحة في الجدول أدنا :
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2

4

5
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جدول ( )12نتائج افتبار ( )Tللفرضية الثانية
المتوسط

الفرضية

قيمة  Tالحسابية

3,25

H0 : µ = 3
VS
H1 : µ ≠ 3

1,392

مستوم المعنوية

النتيجة
تقب فرضية العدم
H0

0,174

يالحم من الجدول أعال أن مستوم المعنوية المشاهد ( )0,174للمتوسط العام للفقرات كان أكبر ملن مسلتوم المعنويلة المحلدد
( , )∞ = 0,05مما يدل على قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة التي تفيد بأن المتوسلط العلام لفقلرات الفرضلية الثانيلة
( )3,25ال يفتلللف معنوي لاً عللن ( )µ = 3( )3وه ل ا يعنللي أن م ارقللب الحسللابات الفللارجي فللي الع لراا ال يطبللق التللدقيق
االجتماعي عند فحص البيانات المالية .
اختبار الفرضيات (الثالثة الرابعة الخامسة)
ألفتبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بوجود عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا
للتدقيق االجتماعي والم ه العلمي  ,وألفتبار الفرضية الرابعة والمتعلقة بوجود عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم
أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا للتدقيق االجتماعي وسنوات الفدمة  ,وايضاً ألفتبار الفرضية الفامسة
والمتعلقة بوجود عالقة ات داللة إحصائية بين مستوم أدراك مراقب الحسابات الفارجي في العراا للتدقيق االجتماعي
وعدد المساعدين  ,فسيتم استفدام أفتبار مر ع كاع لألستقاللية عند مستوم ثقة ( )∞ = 0,05حيي تم التوص للنتائج
المبينة في الجدول أدنا :
جدول ( )13نتائج افتبار الفرضيات من ( )3إلى ()5
الفرضية

المتغير

قيمة مستوى المعنوية المحسوبة

قيمة اختبار مربع كاي

النتيجة

المحسوبة
الثالثة

الم ه العلمي

8,393

0,211

توجد عالقة

الرابعة

سنوات الفدمة

13,05

0,16

توجد عالقة

الفامسة

عدد المساعدين

8,581

0,477

توجد عالقة

يالحم من نتائج الجدول أعال أن قيمة مستوم المعنوية المحسوبة أكبر من مسلتوم الدالللة ( )∞ = 0,05لجميلع المتغيلرات
وهللي (الم ه ل العلمللي  ,سللنوات الفدمللة  ,عللدد المسللاعدين) ممللا يللدل علللى وجللود عالقللة بينلللا و للين مسللتوم أدراك م ارقللب
الحسلابات الفللارجي فللي العلراا لمفلللوم التللدقيق االجتملاعي  ,ويمكللن ارجللا

لللك إللى تللأثير كل ملن المتغيلرات السللابقة علللى

فلمة وأدراكة لموضو التدقيق االجتماعي .
ب .إدراك الوحدات االقتصادية إلى أن االستجابة

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
.1

االستنتاجات .

لحاجات وتوقعات أصحاب المصالح سواء أكانوا

أ .نالت مفاهيم المس ولية االجتماعية اهتمام كبير
وواسع من قب

من داف الوحدة ام من فارجلا  ,يدفعلا إلى

الباحثين والملنيين لغرض تحديد

مزيد

نوعية وحجم النشاطات االجتماعية ومدم

من

االجتماعية.

تأثي ارتلا في أداء الوحدة االقتصادية .

61

االهتمام

بممارسات

المس ولية

مـجـلـة كـلـيـة مـديـنـة الـعـلـم
ج.

الـمـجـلـد 12

يعد التدقيق االجتماعي أهم وسيلة في يد الوحدة

الـعـدد 1

االقتصل للادية موض ل لو التل للدقيق ضل للمن الق ل لوائم

االقتصادية للبقاء في بيئة دائمة التغيير ألن

المالية التي تقرها الوحدة .

ي دع دو اًر ملماً في كشف المشاك والمعوقات

د .ضلرورة لجللوء الوحللدات االقتصلادية الللى فبيللر

التي تعاني منلا الوحدة والقيام باقتراح الحلول

محاس ل للبي لتقي ل لليم ادائل ل للا ف ل للي تنفيل ل ل البل ل لرامج

المناسبة للا عن طريق التقارير .

واالنشطة االجتماعية.

د .يدرك مراقب الحسابات الفارجي في العراا

ه .ضللرورة وضللع فطللة عمل لم ارقللب الحاسللابات

لمفلوم التدقيق االجتماعي .

تتض ل للمن برنامجل ل لاً لت ل للدقيق االداء االجتم ل للاعي

ه .ال يطبق مراقب الحسابات الفارجي في العراا
عند فحص البيانات المالية لعمالئ

لعمالئ .

على

و .ضللرورة االسترشللاد بالنصللوص القانونيللة التللي

مجاالت التدقيق االجتماعي المتمثلة في فحص

تلزم جلات عديدة وبضلمنلا م ارقلب الحسلابات

الوحدات

لفحللص المس ل ولية االجتماعيللة للوحللدة ومللدم

المفالفات

القانونية

ومدم

قيام

بمس ولياتلا االجتماعية تجا موظفيلم وعمالئلم

وفائلا بلا.

والمجتمع بشك عام .
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ب .السل للعي لتل للوفير نظل للام فرعل للي للمحاسل للبة عل للن
المس ولية االجتماعية في كل وحلدة اقتصلادية
ور ط بالنظام المحاسبي المطبق و لك لتوفير
البيانل للات والمعلومل للات المحاسل للبية االجتماعيل للة
الت ل ل للي تس ل ل للل م ل ل للن عملي ل ل للة أجل ل ل لراء الت ل ل للدقيق
االجتماعي .
ج .ضرورة افصاح مراقب الحسابات الفارجي في
الع ل ل لراا عل ل للن الن ل ل لواحي االجتماعيل ل للة للوحل ل للدة
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النون  ,المراجعة االجتماعية في ظ

االزمة

التشريعات المنظمة للملنة في االردن  ,مجلة

االقتصادية العالمية  ,دراسة تطبيقية ,

المحاسبة واالدارة والتأمين  ,كلية التجارة

. 2010
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شبكة المعلومات االلكترونية .

االجتماعية

ومدم

اإلفصاح

المحاسبي عنلا  ,مجلة المحاسبة واإلدارة

 .10سكاك  ,مراد  ,تدقيق المس ولية االجتماعية
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