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 السدتخلص

يعج مفيػـ التجقيق االجتساعي مغ السفاليع الحجيثة التي تالقي اىتساما كبيخا مغ قبل السدؤوليغ في   
االجيدة العميا سػاء كانت رقابية او تشفيحية ، اف ميسة الخقابة االجتساعية او التجقيق االجتساعي بالخغع 

الرعػبات ، وسبب صعػبة تمظ  مغ كػنيا شكال مغ اشكاؿ رقابة االداء اال انيا تػاجو العجديج مغ
السيسة محجودية الخبخات والسؤشخات والسعاييخ الخقابية ولكشيا في نفذ الػقت مجاؿ ذو شاف كبيخ النيا 
تعصي الزػء عمى العجيج مغ القزايا التي تمقى االىتساـ الكبيخ مغ بمجاف العالع خاصة مغ قبل 

غ تاثيخىا الػاضح عمى تحديغ اداء العسل الخقابي مشطسات السجتسع السجني والشقابات العسالية فزال ع
وتصػيخ معاييخه االمخ الحؼ استمـد وضع اشار عسل لمخقابة االجتساعية  وتحجيج مفاليسيا ومؤشخاتيا 
ومعاييخىا ، كسا اف التشسية السدتجامة تتصمب تصػيخ ادوات قياس التشسية التي كاف دورىا خالؿ فتخة 

 لشسػ االقترادؼ عمى مدتػػ السشطسة .شػيمة مقترخا عمى معجالت ا

ييجؼ البحث الى بياف اجخاءات تجقيق مخاقب الحدابات وتقييساتو لمشػاحي االجتساعية في السؤسدة او   
السشطسة لتحقيق اعمى معجالت التشسية السدتجامة وتاثيخ البيانات السالية في ىحا السجاؿ مغ خالؿ 

 السؤشخات الستػفخة بيحا الخرػص .

ج تػصمت الباحثة الى جسمة مغ االستشتاجات والتػصيات ، ومغ اىع ىحه االستشتاجات تتسثل في اف وق  
اىساؿ التجقيق االجتساعي  يخمف اثخا سمبيا واضحا في تحقيق التشسية السدتجامة ، كسا اف التشسية 

لتػصيات فقج تسثمت السدتجامة مختبصة بذكل رئيدي بالسػارد البذخية واالقترادية والبيئية ، اما اىع ا
بزخورة االلتداـ بسعاييخ التجقيق االجتساعي ووضع بخنامج متخرز بالتجقيق االجتساعي وتصػيخ 

 السشاىج الجراسية في الجامعات والسعاىج ذات العالقة لتتزسغ مفاليع لمتجقيق االجتساعي . 

 التشسية السدتجامة ،التجقيق االجتساعي  : السفتاحيةلكلسات ا
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                                                             Abstract 

The conce pt of socid audit   is regavded a modem concepts . Which meet a 

large  attention from the supreme  .  

The social control  or social audit , which is a kind of performance control, but 

it faces many difficulties , because of the limited experiences , beside the laek of 

standards , but in the same time it had a large position because it gives alight on 

many issues which take a high attention from the civil organization and the 

professional unions ,  beside its impact on improve meat of  control   .  

Audit profession &   developer its standards . This matter require a framework 

of social control ( or social  Audit ) and to identify concepts and indicators and 

standards, and the sustainable development requires the development of tools to 

measure development role was during a long period confined to economic 

growth rates at the corporate level. 

  The research aims to show audit procedures  and audit assessments of the 

social aspects of the institution or organization to achieve the highest rates of 

sustainable development and the impact of the financial statements in this area 

through the indicators available in this regard. 

  The researcher reached to many conclusions and recommendations, and most 

important of these conclusions are that the neglect of social audit succeeds 

(lead) a negative impact evident in the achievement of sustainable development, 

and the sustainable development associated mainly human resources and 

economic and environmental, either the most important recommendations were 

was the need to comply with the standards social audit and develop a program 

specialist social audit and curriculum development in universities and institutes 

related to include concepts of Social Audit. 

Keywords: social audit, sustainable development 
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 السقجمة 

اىسية اضافة  ،مغ الفكخ السحاسبي واإلدارؼ ضيخت في العقػد االخيخة مغ القخف العذخيغ في كل 
مدؤوليات لمػحجات االقترادية بجانب السدؤوليات االساسية اتجاه السداىسيغ والتي اشمق عمييا 

اليجؼ مشيا قياـ الػحجات بتحقيق  ،السدؤولية االجتساعية اؼ الخقابة االجتساعية او التجقيق االجتساعي
 .فزال عغ اىجافيا االقترادية ،سختمفة مغ السجتسعنػع مغ التقجـ االجتساعي لمفئات ال

ولقج أثخت ىحه السدؤوليات في وضيفة السحاسبة فجعمت السحاسبيغ يػلػف اىتساما بسا يدسى بالسحاسبة 
عغ السدؤولية االجتساعية ودراسة تأثيخات الػحجة االقترادية عمى السجتسع وعمى ىحا االساس فاف دور 

عمى الكياس التقميجؼ وإعجاد القػائع والتقاريخ السالية ويشبغي اف يكػف ليا  السحاسبة يجب اف ال يقترخ
أثخ ميع في الػحجة االقترادية يتسثل بكياس السعمػمات وتػصيميا لتػضيح مجػ إسياـ الػحجة في تحقيق 

 .رغبات السجتسع وأىجافو

ادية التي بجأت تأخح بيحا اف ضيػر السحاسبة عمى السدؤولية االجتساعية وتدايج عجد الػحجات االقتر
السفيػـ وزيادة حجع السعمػمات االجتساعية التي يتع االفراح عشيا وبجاية دمج ىحه السعمػمات مع 

وتقييع االداء الذامل لمػحجة االقترادية البج مغ اف يتعجػ  ،السعمػمات السالية في القػائع السالية التقميجية
 .ت بو في السجاؿ االجتساعياالداء االقترادؼ ليا الى بياف ما اسيس

وبحلظ ضيخ ما يعخؼ بالتجقيق االجتساعي وىػ يسثل مفيػما حجيثا ومجاال ججيجا مغ مجاالت الخقابة 
 ،السشتػج ،التي تعسل عمى تحديغ االداء االجتساعي في السجاالت االجتساعية الستعجدة ) العامميغ

غ خالؿ التجقيق االجتساعي مغ دوف استشداؼ السجتسع ( ومغ ثع تحقيق التشسية السدتجامة م ،الخجمة
 .السػارد الستاحة

ولغخض تحقيق اىجاؼ البحث فقج تع تقديسو البحث الى خسدة فرػؿ حيث تزسغ الفرل االوؿ   
اما الفرميغ الثاني والثالث فيسا يسثالف الجانب الشطخؼ لمبحث حيث  ،مشيجية البحث ودراسات سابقة
اني مجخل الى التجقيق االجتساعي ابتجات بو الباحثة باستعخاص لمتصػر تشاولت الباحثة في الفرل الث

اما السبحث الثاني فقج تصخؽ الى  ،التاريخي لسيشة التجقيق ومعاييخ التجقيق وذلظ في السبحث االوؿ مشو
التجقيق االجتساعي كسفيـػ واىسية ومغ ثع عخجت الباحثة الى عخض اللية تشفيح اجخاءات التجقيق 
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وقج تصخؽ السبحثاف برػرة ضسشية الى دور مخاقب الحدابات في تشفيح  ،عي في السبحث الثالثاالجتسا
 .التجقيق االجتساعي

اما الفرل الثالث فقج تصخؽ الى مفيػـ التشسية السدتجامة كيجؼ مغ اىجاؼ التجقيق االجتساعي ومغ   
واىع مؤشخاتيا اما السبحث الثاني  خالؿ مبحثيغ تصخؽ السبحث االوؿ الى بياف مفيـػ التشسية السدتجامة

 .فقج تصخؽ الى عالقة التجقيق االجتساعي بالتشسية السدتجامة وكيفية تحقيق ىحا اليجؼ

اما الفرل الخابع فانو يسثل الجانب العسمي لمبحث عخضت فيو الباحثة في السبحث االوؿ مشو نبحة   
اما السبحث الثاني فقج تشاولت فيو الباحثة فيو الى  دائخة العقارات ( –تعخيفية لعيشة البحث ) امانة بغجاد 

اجخاءاتيا لتقييع اثخ مخاقب الحدابات واثخ التجقيق االجتساعي لتحقيق التشسية السدتجامة مغ خالؿ التحميل 
السالي لحدابات  الجائخة لخسدة سشػات وتقاريخ ديػاف الخقابة السالية ذات الرمة وعخض لشتائج استسارة 

 االستبياف.

واخيخا فقج خرز الفرل الخامذ لعخض االستشتاجات والتػصيات التي تع التػصل الييا في ضػء   
  .الجارستيغ الشطخية والعمسية وذلظ مغ خالؿ مبحثيغ

 الفرل االول

 السبحُث األولُ 

 مشيجيُة البحِث  

والطخيقة العلسية تعج مشيجية البحث الخطهة االولى التي تحجد السدار العلسي الحي اختارتو الباحثة 
السشظسة التي  من خالليا يتم تشاول مذكلة البحث وتحجيج أبعادىا وتتزسن أىسية البحث وىجفو 
وفخضيتو وصهاًل إلى اليجف السطلهب تحقيقو ثمَّ تحجيج الحجود السكانية و الدمانية للبحث وأساليب 

 جسع جسيع البيانات.

  : مذكلُة البحثِ : 1-1-1

ُة السدتجامُة بالشذاِط االقتراِدؼ الحؼ يَؤدؼ إلى االرتقاِء بالخفاليِة االجتساعيِة بأكبِخ قجٍر تتسثُل التشسي     
  .مغ الحخِص عمى السػاِرد الصبيعيِة الستاِحة وبأِقل قجر مسكغ مغ اإلضخاِر أ و اإلساِءة إلى البيَئة



                                                                                                              
 

 3  م.م.  لمى مصطفى صادق
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   2العدد 

االقتراديِة باإلشخاِؼ الفعاِؿ وتػجيِو األدِاء وفي الجانِب األِخخ فأف التجقيَق االجتساِعَي يدسُح لمػحجاِت 
وفيِع العالِقة بيغ الشػاِحي التجاريِة واالجتساعيِة وفيِع تكاليِف اآلثاِر البيئيِة االجتساعيِة وتحميمِيا لحا فإف 

 مذكمَة البحِث تتسثُل في :

التذخيعات ذات الرمة وجػد قرػر في اجخاءات تشفيح التجقيق االجتساعي متسثمة في عجـ كفاية  -1
وضعف الػعي االجتساعي لجػ ادارة الػحجة والعامميغ وضعف ادراؾ فمدفة واىسية البعج 
االجتساعي لمخقابة ولمتجقيق وىحا قج يؤدؼ الى صعػبة تػفيخ السؤشخات وصعػبة تصبيق اجخاءات 

لتشسية السدتجامة التجقيق االجتساعي المتاف تديساف في بياف دور الػحجة االقترادية في تحقيق ا
 والخفالية االجتساعية.

اغفاؿ دور مخاقب الحدابات  في التجقيق االجتساعي وىحا يعيق اجخاءاتو في تييئة السؤشخات  -2
 .ذات الرمة واجخاءاتو في التجقيق االجتساعي

 : أىسيُة البحِث : 1-1-2

دِعي الى الِحفاِظ عمى السػاِرِد الصبيعيِة تتأتى أىسيُة البحِث مغ أىسيِة التشسيِة السدتجامِة الستسثمِة بال     
واستعساِليا استعسااًل امثَل مغ قبل الجيل الحاضخ والسحافطة عمييا لألجياؿ القادمة ، إذ أنيا تذسل جسيع 
الجػانب االقترادية واالجتساعية والثقافية وتصػيخىا مغ أجل الحرػؿ عمى تشسية وبيئة أفزل ، فزاًل 

جتساِعِي الحؼ يدسُح لمػحجِة االقتراديِة باإلشخاِؼ وتػجيِو األداِء ، ويقجـُ كحلَظ عغ أىسيِة التجقِيق اال
ـِ في تحقيِق التشسيِة السدتجامِة.  السعمػماِت السفيجَة لغخِض التحقِق مغ االسيا

 : ىجُف البحِث :  1-1-3

انعكاسِو في تحقيِق ييجُؼ البحُث إلى بياف اغفاؿ دور واثخ مخاقِب الحداباِت في اىسية البحث و      
التشسيِة السدتجامِة وذلظ مغ خالِؿ التصخِؽ إلى مفيػـِ تشفيِح التجقيِق االجتساِعِي ومدتمدماتو والية تشفيحِه 

 بالذكِل الحؼ يسكُغ مغ خاِلِلو بياَف أثِخِه في تحقيِق التشسيِة السدتجامِة وبالتصبيِق الفعمِي في أمانِة بغجاَد. 

 : فخضية البحث: 1-1-4
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يدتشُج البحُث الى الفخضيِة التي تشُز عمى : ) اف السعمػماِت التي يتُع الحرػُؿ عمييا مغ التجقيِق      
االجتساِعي تداعُج عمى اإلشخاِؼ السدتِسخ عمى أداِء الػحجِة االجتساِعي وتحديشِو باستسخاٍر وبالذِكل الحؼ 

ـُ في تحقيِق التشسيِة السدتجا   .ِمة (يسكُغ مغ َخاِللِو االسيا

 : ِمشيُج البحِث : 1-1-5

اف البحث يتشاوؿ دور مخاقب الحدابات في اغفاؿ اثخ مخاقب الحدابات في فخضية البحث والحؼ      
يسثل متغيخ اساسي حدب عشػاف البحث وتحقيق التشسية السدتجامة مغ خالؿ التجقيق االجتساعي لحا فانو 

عجة اساليب لجراسة دور مخاقب الحدابات في ىحا الذاف وقج اعتسجت الباحثة عمى  ،يعشى بخقابة االداء
حيث تع اعتساد االسمػب االستقخائي مغ خالؿ تحميل عشاصخ قائسة السخكد السالي الخئيدية لعيشة البحث 
لخسدة سشػات تسثل سشػات التقييع فزال عغ تحميل تقاريخ ديػاف الخقابة السالية الخاصة بعيشة البحث 

 .خقابة السالية يسثل مخاقب الحدابات الخارجي لعيشة البحثباعتبار اف ديػاف ال

اما االسمػب االخخ فيػ االسمػب االستشباشي مغ خالؿ استسارة االستبياف التي اعجتيا الباحثة وتع   
تػزيعيا الى عجد مغ مخاقبي الحدابات تزسغ السحػر االوؿ مخاقب الحدابات والتجقيق االجتساعي اما 

ف عغ التشسية السدتجامة والتجقيق االجتساعي حيث تسثل ىحه االستسارة بخنامج تجقيق السحػر الثاني فكا
  .مقتخح لمتجقيق االجتساعي فزال عغ وضع نسػذج لقائسة السخكد السالي لمشذاط االجتساعي

 : مرادر البحث: 1-1-6

االجتساعي والتشسية استشجت الباحثة الى السرادر ذات الرمة بسػضػع التجقيق مرادر الجانب الشظخي : 
السدتجامة مغ خالؿ مخاجعة الكتب والبحػث والجوريات ذات الرمة فزال عغ االستخشاد بالقػانيغ 

 .والتعميسات الرادرة مغ الجيات الخسسية التي ليا عالقة بسػضػع البحث

عجد مغ الدشػات استعانت الباحثة بالػثائق والسدتشجات الخسسية والقػائع السالية لمرادر الجانب العسلي : 
كسا قجمت الباحثة استسارة استبانة مقجمة  ،لعيشة البحث فزال عغ تقاريخ ديػاف الخقابة السالية ذات الرمة

 .الى عجد مغ مخاقبي الحدابات تحتػؼ عمى عجد مغ السؤشخات لتقػيع االداء االجتساعي

 : عيشة البحِث : 1-1-7 
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عقارات لغخض اختبار فخضية البحث وتصبيق السؤشخات ذات دائخة ال –تتسثل عيشة البحث بامانة بغجاد   
الرمة بالتجقيق االجتساعي لسا ليحه الػحجة مغ دور كبيخ ومباشخ في تقجيع الخجمات الى السػاششيغ واثخىا 

  .في االقتراد الػششي وبالتالي دورىا السؤثخ والفعاؿ في تحقيق التشسية السدتجامة

 

 السبحُث الثاني 

 سابقةُ دراساُت 

 

يدمُط ىحا السبحُث الزػَء عمى عجٍد مغ الجراساِت الدابقِة ذاِت العالقِة بسػضػِع الجراسِة وبياِف مجػ    
 االستفاِدة مشيا في اعجِاد الجراسِة الحاليِة ومغ ثع تحجيَج مػقِع الجراسِة الحاليِة مغ ىحِه الجراسِات :

 الجراسات العخاقية والعخبية 1-2-1

( السهسهمِة ) مجى اىسيِة تزسيِن معاييِخ  1997) الدسيهري وسعادة , دراسُة   - 1
 :  التجقيِق للقِيِم االجتساعيِة (

ىحه الجراسُة تيجؼ الى معخِفة مجػ حاجِة السجتسِع لسعاييِخ تجقيٍق خاصٍة بو ، ودارسِة مجػ اىسيِة      
وتزسشْت ىحَه  ،الدياسيُة و الجيشيُة و الشطخيُة ( تزسيِغ معاييِخ التجقيِق لمكيِع االجتساعيِة ) االقتراديُة و

الجراسُة استصالَع مجسػعٍة مغ السجققيِغ الخارجييَغ ومدؤِولي التجقيق الجاخمي في الذخكات السداىسة 
وتػصمِت  ،العامة ، مغ خالؿ استبانة  صسست حػؿ اىسية تزسيغ معاييخ التجقيِق لمكِيع االجتساعيةِ 

الجراسُة الى مجسػعٍة مغ االستشتاجاٍت مشيا اختالُؼ الطخوِؼ البيئيِة لكل مجتسٍع سػاٌء كانت ضخوفًا 
اقتراديًة او اجتساعيًة او سياسيًة او ديشيًة ومغ ثع ضخورَة العسِل عمى ايجاِد معاييِخ تجقيٍق خاصٍة بكل 

  .ِق لمتقييع االجتساعيِة بأبعاِدىا السختمِفةكسا اف ىشاَؾ اىسية لتزسيِغ معاييِخ التجقي –مجتسٍع 
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( التشسيُة البذخيُة السدتجامُة مع السفيِهم الشظخِي إلى 1995)نهري,طارق, : - 2
التطبيِق دليُل العامليَن في التشسيِة اللجشِة االقتراديِة واالجتساعيِة لغخِب أسيا )االسكها ( 

 :  ِئي االمِم الستحجِة نيهيهركللسشاقذِة من بخنامِج األمِم الستحجِة االنسا

اشارْت ىحِه الجراسُة لسػضػِع الحرػِؿ عمى البياناِت والسعمػماِت الخاصِة باألنذصة البذخيِة      
)العامميَغ في الػحجِة ( إذ الُبَج مغ وجػِد مػضػِع التجقيِق بكاِفة جػانِبو وحِرخ إجخاءاتِو لمتحقِق مغ 

 .التشسيُة السدتجامُة مغ السدتمدماِت االساسيِة لخقِي السجتسعاتِ  صحِة البياناِت ىحا وقج اعتُبخْت 

 وىشاؾ دراسات خاصة تتزسغ ما يمي

 .مجػ ادراؾ السجققيغ لسفيـػ التجقيق االجتساعي –أ 

 .التجقيق االجتساعي في تدييخ السػارد البذخية في السؤسدة –ب 

 .ي تحديغ اداء السػارد البذخيةالتجقيق االجتساعي كسشيج عمسي تصبيقي واستخاتيجي ف –ج 

 .دور التجقيق االجتساعي في دعع حػكسة الذخكات –د 

 .دور التجقيق االجتساعي في اشار حػكسة الذخكات السدؤولة اجتساعيًا في ضل االنفتاح الخارجي –ح 

( التجقيُق البيئُي وأثخه في تحقِيق السدؤولية  2009 ,: ) العداُوي,تحخيخ مطذخ - 3
بيغ الباحث اف نصاؽ عسل التجقيق ليذ فقط تجقيق كذِف ية للهحجات االقترادية : االجتساع

البشِظ و القػاِئع الساليِة والسػازيِغ والسصابقِة وانسا شسَل التجقيِق االجتساعِي والحؼ كاَف احُج فخوعِو تجقيَق 
عافًى ومغ ثع كفػءًا ومشتجًا وما البيئَة وحسايَتيا مغ التمػِث فسغ خاِلليا يكػُف تصػُرىا االنداُف سميسًا م

 .ليحا السػضػِع مغ  اثٍخ في بشاِء الػحِجة االقتراديةِ 

 الجراساُت االجشبيُة  1-2-2

4 - : (1992,fisher & Gonella  )  ُوالتجُقيق ( االجتساعيةُ  السحاسبةُ  ) السهسهمة  : 

تشاولْت ىحه الجراسُة شبيعَة التجقيِق االجتساِعي ، وبيشت بأنُو اسمػٌب حرَل تصػيُخُه عمى مَجْػ      
سشػاٍت عجيجٍة ، كصخيقِة لتحديِغ االداِء االجتساِعِي لمػحجاِت االقتراديِة بكافِة اشكالِيا واحجاِميا، كسا 
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ي السخاقبِة والكياِس واالبالِغ عغ االداِء عمى وِفق تذيُخ الى اف التجقيَق االجتساعَي يقجـُ شخيقًة متدقًة ف
 –نسٍط مػاٍز لتػقعِات االشخاِؼ ذاِت العالقِة والسجتسِع ، وبالشتيجِة تحديَغ االداِء االجتساِعِي لمػحجاِت 

وخمرْت الجراسُة الى انُو بإمكاِف التجقيِق االجتساِعِي بشاِء التصػيِخ التشطيسِي وتقػيِة االواصِخ مع 
 .شخاِؼ السختمِفة مغ السجتسعِ اال

 

( السهسهمُة ) ماذا يدتطيُع التجقيُق  CROWE&DOW,  1999دراسُة )    -   5
 : االجتساعُي تقجَيْسَو للسشظساِت الطهعيِة على (

تشاولْت الجراسةُ شبيعَة التجقيِق االجتساِعي  بكػِنِو وسيمًة لتقييِع االثِخ االجتساِعِي والدمػِؾ االخالِقِي 
 لسشطسٍة ما وبقِجر تعمِق االمِخ بأىجافيا وأىجاؼ الستأثخيَغ بيا مغ خالؿ :

 .تقييِع اثاِرىا االجتساعِية أ :

 .تحجيُج واضياِر الكيِع التي تشاِدؼ بيا وتؤيُجىا : ب

 .تحديُغ عسمياِتيا الدتخاتيجيِة في التخصيِط وذلظ مغ خالِؿ تحجيِج السذاكِل السحتسمةِ   ج :

 

 الجراسة الحالية من الجراسات الدابقةمهقف  1-2-3

 تذتخؾ الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في انيا ترب بالسػضػع ذاتو وتمخرت نتائجيا في :

 .تقييع االثار االجتساعية -
 .اثخ الطخوؼ البيئية والبذخية في قياس مدتػػ التشسية -
 .االقترادية شبيعة التجقيق االجتساعي في تحديغ االداء االجتساعي لمػحجة -
 .اىسية وجػد معاييخ لمتجقيق االجتساعي -

وبالخغع مسا تػصمت اليو الجراسات الدابقة مغ استشتاجات وما تشاولتو مغ مفاليع اال انيا لع تخكد   
 عمى عجد مغ الجػانب التي تشاولتيا الجراسة الحالية واىسيا :
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 .دور مخاقب الحدابات في التجقيق االجتساعي -
 .االجتساعي ومعاييخه في تحقيق التشسية السدتشجامة اىسية التجقيق -

وىحا يعشي اف مخاقب الحدابات والػحجة االقترادية لجييسا االثخ االكبخ في تحقيق التشسية السدتجامة 
 .مغ خالؿ تصبيق معاييخ التجقيق برػرة صحيحة

 

 الفرل الثاني

 السبحث االول

 طبيعة التجقيق االجتساعي   

 : تاريخية عن  التجقيِق االجتساِعيِ نبحه   - 1 
 

عَمػى  آثػاِر التقيػيعِ  وقيػاُس  وسػمػِكيا،  أداِئيػا تحدػيغِ  عغ لتقييع السشطسِة  واإلبالغِ  ويعَخُؼ بأَنُو عسميةٌ       
وىػَي تأُخػػُح  ،السدػؤوليِة االجتساعيػػِة لمػحػجة قػػجٍر مػغ التػػجقيق االجتسػاعي لتحقيػق اسػتخجاـُ  وُيسِكػغُ  ،السجتَسػعِ 

والػػػحؼ َيعتِسػػػُج عمػػػى  ،أصػػػحاِب السرػػػمحةِ  وجيػػػاِت نطػػػِخ جسيػػػعِ  فزػػػال عػػػغ ،قػاَعػػػج الدػػػمػؾِ  االعتبػػػارِ فػػػي 
َوتػػجقيق  التػػجقيق الػػجاخمي وىػ يذػػُسُل ،وتشسيػػِة السػػػارِد البذػػخيةِ  إدارِة الجػػػدِة الذػػاممةِ  الفعاليػػات السصبقػػة فػػي

 .ِس األداء الػحجة وقيا الحؼ يدَعى لتحقيِق اىجاِؼ   االجتساعيةِ  الحداباتِ 

 وَعِخَفت بعُس السشطساِت والييئاِت التجقيَق االجتساِعَي  تعاريَف متعجدًة وعمى الشحِػ اآلِتي  : 
 

 تعخيفوُ  - 2

االجتساعيِة  وشخِح القػاِعجِ  تقييعِ  السشطساِت والػكاالِت مغ تسكغُ  العسميُة التي ىػ التجقيق االجتساعي "
الِكَيِع السذتَخكِة واألىجاِؼ التي  إلى  رقِي السشطسةِ  مجػِ  لكياسِ  الخاصِة بيع، وىػ وسيمٌة 

 "  والقيػدِ  والفػائِج البيئيةِ  السجتسعِ  لتعديِد  الُتِدَمْت 
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واعصاُء تقخيٍخ  ،االجتساِعِي لمػحجة األداءِ   قياس ُيسكُغ بيا ىػ العسميُة التي :االجتساعُي  التجقيقُ  "
 "  بأىجاِفيا ِتمظ فيسا يتعمقُ  واالجتساِعِي لمسشطسةِ  األخالِقيِ  الدمػؾِ  تأثيخُ  ويكَيعُ  األداِء. ىحا َعشيا وتحديغُ 

 

 

غيِخ الساليِة و رصِج  األنَذِصةَ  و قياسِ  لمسشطساِت لتخصيِط و إدارةِ  َوسيمةٌ  ىػ االجتساِعيُّ : التجقيقُ " 

              " والتجاريةِ  االجتساعيَّةِ  السشطسةِ  الجاخميِة والخارجيِة لمعسمياتِ  العػاِقبِ  كلِ 

والػحجة التي تمتـد  ،لكياس اداء الػحجة االجتساعي واالخالقي َوسيمةٌ  ىػ االجتساِعيُّ : التجقيقُ " 

 ) من قبل الباحثة (                     ." بالتجقيق الذفاؼ فيي تزع نفديا لمسدائمة اماـ اصحاب السرمحة

ومسا تقجـ في اعاله تخػ الباحثة اف التجقيق االجتساعي ىػ  اداة فعالة لتقييع مجػ قجرة ادارة الػحجة   
جتساعية التي تمتـد بيا وفي تحقيق الخفالية االجتساعية االقترادية في تحقيق كال مغ االىجاؼ اال

 .لمسجتسع سػاء كاف ىحا السجتسع مغ داخل الػحجة او مغ خارجيا 

 

   :وعمى ضػِء ما َسَبَق ُيِسكُغ تحجُيج اىجاِؼ ومدايا التجقيِق االجتساِعِي بسا يأِتي

 ،العالقِة بيغ الشػاِحي االقترادية واالجتساعيةِ وفيُع  ،. ُيدسُح لمسشذِأة باالشخاِؼ الفعاِؿ وتػجيُو االداءِ 1
 ،وفيُع تكمفِة ومزامييِغ االثاِر البيئيِة واالجتساعيِة والثقافيِة لشذاشيِا لالختياِر مغ بيِغ االولػياتِ 

 .وتعجيُل التصبيِق في ضِل الشتاِئِج السدتخمرةِ 
 .وسمػِكيا والتأثيِخ عمى سياساِتيا السدتقبميةِ . ُيدسُح لجسيػِر الػحجة االقترادية بالتأثِيخ عمى أداِئيا 2
. يسٌكُغ الػحجة االقترادية مغ التقخيِخ عغ أداِئيا وانجازاتيِا االجتساعيِة بصخيقٍة مبشيٍة عمى اثباتاٍت مػثقٍة 3

 .بجاًل ِمغ ادعاءاِت ال أساَس ليا
وعسالِئيا ومػضِفييا والسجتسِع ( لمحكُع . ُيدسُح لسسػِلي الػحجة االقترادية وُمقخِضييا وُجسيػِرىا )عساِليا 4

عمَى َما اذا كانت الُسشذأُة قج حققْت قيسًة مزافة مغ الشاحيِة االجتساعيِة والثقافيِة والبيئيِة التي قامْت 
 لتحِققيا 

 . كُل ما َسَبَق يسٌكغ الػحجة االقترادية مغ تحديِغ أدائيِا االجتساِعِي سشًة بعج أُخَخػ بصخيقٍة ِضسشيةٍ 5
 ( 62, 61, ص  2004وامين  ,)خالج  .تذاركيٍة واِضحٍة وقابمٍة لمِكياسِ 
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  : مبادُئ ومعاييُخ التجقيِق االجتساِعيِ  -أ   - 3
 

بسا اف التجقيَق االجتساِعَي ىػ جدء مغ عسمية التجقيق بذكل عاـ فيشاؾ عجد مغ السبادغ والسعاييخ التي 
 : ( 252-251 ,1992) نهر, وىي كسا يمي     ،يدتشج الييا

 

 س/ مغ وضع ىحه السبادغ ؟
ج/ قاـ السعيج الػدلي لمسحاسبة االجتساعية لتشديق السعمػمات والسعخفة حػؿ تصبيقات التجقيق االجتساعي 

 بػضع مبادغ تذكل االساس لمتجقيق االجتساعي وىي :
 الشطخة الذسػلية -1
 القابمية لمسقارنة -2
 االنتطاـ -3
 السخاجعة -4
 االفراح -5
 الذسػلية -6

 مبادغ التجقيق االجتساعي : ىشاؾ ستة مبادغ تحكع اجخاءات التجقيق االجتساعي ىي : 1 -3

يِجُب اف يعِكَذ التجقيُق االجتساِعيُّ وجياِت نطِخ كِل السعشييَغ والستأثخيَغ  نظخٌة شسهليٌة )متعجدةٌ( :. 1
  .بالسشذأِة وُىع جسيػُرىا

االجتساِعُي ليذسل في الشياية قياس مجػ تحدغ االداء  يِجُب اف ُيَخِكَد التجقيقُ  أن يكهَن شاِماُل :. 2
 .مغ الشػاحي االجتساعية والبيئية والثقافية والسجتسع

ال بج لمتجقيِق االجتساِعِي اف يػِفَخ وسائَل ُتسِكُغ مغ مقاَرَنِة أداِء السشذأِة عَبخ  أن يكهن مقاَرنًا :. 3
 .السعياِرِػ لمرشاعةِ وبأداِء السشذآِت السساثمِة وباالداِء  ،الدشػاتِ 

وليذ بذكٍل مؤقٍت او لسخٍة  ،يِجُب اف يشفَح التجقيُق االجتساِعُي بذكٍل مشتطعٍ  أن يكهَن مشتظسًا : .4
 .واحجٍة في العسخِ 

َيِجُب اف تفَحَز الحداباُت االجتساعيُة سشػيًا بػساشِة شخٍز او اكثَخ مسغ  مخاَجعُة )فحُص ( :. 5
 .تدييِف الشتائِج ) محاِيِجيَغ (ليَذ َلُيع مرمحٌة في 
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يِجُب اف تكػَف نتائُج التجقيِق االجتساِعي متاحًة وُمعَمَشًة ِلُكِل السعشييَغ في السشذأِة  االفراُح :. 6
 (50, ص  2000) الذخع ,  .والسجتسِع بذكٍل عاـٍ 

 معاييخ التجقيق االجتساعي  3-2
اف ميشَة التجقيِق االجتساِعي ال ُبَج اف تشفَح مغ خالِؿ معاييَخ محجدٍة متفٍق عمييا وِىَى ال تخِتمُف اال في 

  (2004خالج امين  ,)عبج هللا خالج التفاصيِل عغ معاييخ انجاز ميسة السخاجعة السالية عمى الشحػ االتي   
 

 ويتزسغ : معاييخ التجقيق العامة ) الذخرية ( -ب 
 
 

وىي ليَدْت بعيجًة عغ  ،أف يكػَف السجقُق ُمؤىاًل النجاِز ميسِة التجقيِق االجتساعيِ  معياُر التأىيِل :. 1
السؤىالِت الالزمِة النجاِز ميسِة التجقيِق الساِلِي فزاًل عغ  ُوجػد امكانياٍت لجػ السجقِق لالستعانِة 

 بخبيٍخ في االمػِر االجتساعيِة لمعسيِل اذا لدـَ االمُخ 

يفتخُض اف يكػف السجِقق محايجًا بيغ االدارِة مغ ناحية والسالكيغ والعاِمميَغ والسدتيِمكيَغ  الـحيــاُد :. 2
 .والسجتسِع مغ ناِحَيٍة اخخػ 

ىَي أبخُز معاييِخ التجقيِق االجتساِعِي وقج أولتَيا عجد مغ القػانيُغ جَل  السدؤوليُة السيشيُة :. 3
وقامْت بدخِد الكثيِخ مغ  ،قَق السالَي قبل اف يكػَف ىشاؾ تجقيُق اجتساعيٌ اىتساِميا وكمفْت بيا السج

وُترشُف االَف عمى انيا ِمغ ضسِغ السدؤولياِت السيشيِة  ،االفعِاؿ التي ُيَجّخـُ السجقُق بالتقريِخ فييا
ضخيبِة الجخِل بسػجِب قانػِف الذخكاِت وقػانيِغ  ،وُحِجَدت عقػباٌت عمى مخالِفِييا ،لمسجقِق االجتساعيِ 

وىػ ما يعشي .وتعميساِت االفرِاح والقػانيِغ الخاصِة بالبشػِؾ وشخكاِت التأميِغ وغيِخىا ،والدػِؽ الساِليِ 
ـٍ بحِق السجِقق الخارجي بتجقيِق بعِس القزايِا االجتساِعيِة مشح وقٍت شػيٍل، مَثل مشعٍو مغ  وجػِد الدا

ِتيا او افذاَء اسخاِرىا واالفراَح عغ السخالفاِت القانػنيِة التي التعامِل باسيِع الذخكِة التي ُيجقُق حداباَ 
ومَجػ قجرِتيا عمى االستسخاِر سشًة كاممًة مغ نيايِة الدشِة الحاليِة، وعجـ مداعجِة عسيمِو عمى  ،تختكُبيا

 .التيخِب مغ الزخاِئِب وغيِخىا
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 معاييخ العسل السيجاني : وتتزسن ما يلي :  3-3
 
ـِ مخاقب الحدابات  التخطيِط لسيسِة التجقيِق :معياُر . 1 مغ الزخورؼ اف يتزسغ التخصيِط  قيا

بخسِع خصِة لمتجقيِق وبِزسِشيا تخصيط لفحِز الجػانب والسذَاريع االجتساعيِة لمعسيِل، ومدِظ السمفاِت 
ـُ الخاصِة بالتجقيِق االجتساِعِي، واف ُيَعج مغ ِضسِغ عشاصِخ ضبِط جػدٍة عسميٍة ) ميشة ( التجقيِق قيا

السجقِق بفحِز االداِء االجتساِعي لعسيمو واف ال يختكب السجقق اػ مخالفة ميشية لالشتخاشات 
ـَ جػائُد ومشُح لمسجقِق االكفِأ جدٌء مغ التجقيِق االجتساِعِي  وااللتدامات االجتساعية لمسجقق، عمى اف ُتقَج

 .ٌت بالتقريِخ بتجقيِق الشػاِحي االجتساعيِة لعسيِموِ واالقِل في القزاِيا التي ُتثاُر ضَجُه َفي اتياما
يذسل فحَز السجقِق فيع نطاـ الخقابِة الجاخميِة مَجػ عشايِتيا  فحص نظاِم الَخقابِة الجاخليِة :. 2

ـِ الخقابِة الجاخميِة وشسػِليا  ـِ السجِقِق الجاِخمي بسيسِة فحِز نطا بالتجقيِق االجتساِعِي، ومَجػ قيا
وضخورِة تجريِب السجقِق السالِي واكداِبِو السياراِت الالزمِة لسسارسِة  ،االجتساعيِة لمعسيلِ  لمسداىساتِ 

 .التجقِيق االجتساِعي
مغ الزخورِؼ لمسجقِق جسُع وساِئل االثباِت السشاِسبِة والكافيِة لتِربَح اساسًا لمخأِؼ  ادلة االثباُت :. 3

وتعتسج وسائل االثبات عمى نػعية وعجد ،الحػ ُسيِبجيِو السجقُق الخارُجي حػَؿ الشذاِط االجتساِعي لمػحجة
سيَغ والسدتيمكيَغ والجسيػِر مثَل السداى ،الجيات  الِتي ُيِسكغ الحرػُؿ مشيا عمى وساِئِل اثباٍت ماديةٍ 

والسالِؾ والسجتسِع برفٍة عامٍة وكثخِة اجخاءاِت التجقيِق التي يسكُغ تصبيُقيا وسيُذسُل ذلظ السرادقاِت 
ـِ  ـَ السػضفَيغ بالسيا ـِ التي تذُسُل التدا والتأييجاِت والفحػَص الجػىخيَة والتحميميَة الى جانِب فحػِص االلتدا

  .السجِقِق بفحِريا والتداَمُو في عسِمِو باالشتخاشِات القانػنيِة السشَػشِة َبوَ  االجتساعيِة والتداـَ 
 ( 55, 2005)أمين الديج أحسج لطفي                                                                  

 معاييخ التقخيخ واالفراح :  3-3-1
ـَ ِلكِل   اف مخاقب الحدابات مَمٍدـٌ بتقجيِع تقخيخِ       عغ فحِرِو لمشذاَط االجتساِعَي لمعسيِل، ويجُب اف ُيقَج

عالوًة عمى تحجيِج جيٍة واحجٍة محجدٍة مثل وزارِة  ،السيتسيَغ مثَل السداىسيَغ والعامميَغ والعسالِء والسجتسعِ 
لتتدمَع ىحا التقخيَخ التشسيِة االجتساعيِة او ىيئِة االوراِؽ الساليِة او جسعيِة مجققِي الحداباِت أو السالِؾ 

  .االجتساِعَي وتشاقِر السجِقق في ذلظَ 
 -أف مخاقب الحداباِت ىػ االَكفُأ لسسارسِة التجقيِق االجتساعِي لعجِة اسباٍب وىِي :
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ـِ مجِقٍق  ،. إف مسارسَة السجِقِق لمتجقيق بذكٍل معتاٍد ومسارسِتِو الجخاءات الَفحَز الجػىخيةَ 1 يغِشي عغ قيا
 الفحِػص ويجشَب العسيَل ازدواجيَة الفِحزاخَخ بشفِذ 

 .. إف السجقَق يدتصيُع انجاَز ىِحِه السيسِة بديادٍة بديصٍة في االتعابِ 2
لمفحػَص السالَية واالجتساعَية  السجِققِ  ومسارسةَ  ،اجتساعيةٌ  . إف كثيخًا مغ االنذصِة االقتراديِة ليا جػانبُ 3

 .االداِء االجتساِعِي لعسيِموِ معًا ُيتِيُح لو فخصًة افزِل لتقييِع 
 

ىجُفيا التأُكج مغ اَف الذخَكة او  ،إف التجقيَق االجتساِعَي يسثُل مدؤولَية ججيجًة ُتمِقى عمى عاِتِق السجققِ 
السؤسدَة التي يقػـُ بتجقيِق حدابِاتيا لَجييا الِخصُط الالَزمة لِحسايِة البيئِة والسحافطِة عمييا ومشِعيا مغ 

وذلظ بجراَسِة أنطسِة الذخكِة والتأكِج مغ  ،ايِة حقػِؽ مػضفِييا وعسالِئيا والسجتسِع بذكٍل عاـٍ وحس ،التمػثِ 
 -فعاليِتيا في االمػِر االتيِو_وىي عَمَى سبِيِل السثاِؿ ال الحرِخ:

 .حلظَ . التأكج مغ وجػِد أنطسِة لمدالمِة تصَبُق في السراِنِع تتساشَى مع تعميساِت القػانييِغ السشِطسَة ل1
 .في االنتاِج والسيسا تمَظ التي ليا تأثيٌخ عمى البيئةِ  السدتخجمة الخاـد تخديغ السػا أنِطَسةَ  مغ . التأُكج2
 . التأكُج مغ أنِطسَة الرخِؼ الِرِحي.3
ـِ والشفاياِت وشخِؽ التخمِز مِشيا 4  .. التأكُج مغ أنطسِة العاِد
 .يقِ . التأكُج مغ أنطسِة االشفاِء ومكافحِة الحخ 5
ـِ الذخكِة وما اذا كانت ىِحِه السخالفاُت 6 ـِ قانػِف الذخكاِت او لشطا . السخالفاُت التي ارتكبتيا الذخكُة الحكا

 ال تداُؿ قائسًة 
 .اشمَع عمييا اثشاَء مسارسِة ميشِتوِ  ،. اشالُعُو عمى ايِة أمػٍر ذاِت اثٍخ سمبٍي عمى اوضاِع الذخكِة الساليةِ 7
 .اسخاِر الذخكِة وعُجـ السزاربِة باَسيِسيا مباشخًة او بصخيقٍة غيِخ مباشخةٍ . السحافطُة عمى 8
 .. عجـُ السرادقِة عمى حداباِت شخكٍة غيِخ مصابقٍة لمػاقعِ 9

 .. تعػيُس الستزخريَغ مغ افعاِؿ السجقِق سػاٌء مغ السداىسيَغ او العسالِء او غيِخ حدِغ الشيةِ 10
واف ال يجِدـ بأمِخ مشاٍؼ لمحكيقٍة أو يؤِوُلو  ،مثل قانػِف الزخيبةِ  ،لمقػانيغِ . عجـُ مخالفِة السجقِق نفَدو 11

 .تأويال غيَخ  صحيحٍ 
 .. تقجيُع اسساِء عسالئِو لزخيبِة الجِخل12
 .. اذا كانت ىشالَظ امػٌر تحػُؿ دوف استسخاِر الذخكِة خالَؿ سشٍة مغ نيايِة سشتِيا الساليةِ 13
 .. بخامُج تجريٍب وبعثاٍت لمسػضفيَغ او أبشاِئيِع 14
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 . وجػُه انفاٍؽ مخرراِت البحِث العمسِي مغ االرباِح الدشػيِة لمذخكِة.15
 .. بخامُج ومذَاريُع صحيٌة واسكاٌف وشَخٌؽ لرالِح العامميَغ وأبشاِء السشصقةِ 16

مغ حيُث تحجيُث ىحِه السيسِة وتزسيُشيا  ،خَخػ بمغْت ميسُة التجقيِق االجتساِعِي شػشًا بعيجًا في الجوِؿ اال
وفي االردِف أقترَخ االمُخ عمَى     ،وتعاَرَؼ السجققػف عمى مسارسِتيا ،معاييَخ التجقيِق الستعارِؼ عمييا

 -ناحيتيِغ :
 ،1966انذاُء جسعياٍت ُتعشَى بالشػاِحي االجتساعيِة :مثِل الجسعيِة السمكيِة لحسايِة الصبيعِة  : ااُلُولى

 .1995والمجشُة الػششيُة االردنيُة  ،1995جسعيُة اصجقاِء البيئِة  ،1988جسعيُة البيئِة االردنيِة 
ـٍ َتَقُع  الثانيًة : اليُة عسِل التجقيِق االجتساِعِي :اذ تزسشِت التذخيعاِت الستعمقَة ِبالسيَشِة التداماٍت بسيا

) ابخاهيم اللحيجان  .لسعاِييِخ والسسارساِت الجوليةِ ِضسَغ اختراِص مجقِق الحداباِت في العادِة وحدَب ا
 واخخون (

 

 : تاريُخ التجقيِق االجتساعيِ  2-2-3
فقج تع تجاوؿ فكخة  ،تعخض مفيػـ التجقيق االجتساعي الى العجيج مغ التغييخات مغ حيث الشذاة والفكخة  

اجخاء اوؿ مشيجية لتجقيق اجتساعي متكامل ومشطع مغ قبل بيتذػود في انكمتخا ) مغ خالؿ مخكد التجريب 
، وقج تع ادخاؿ مفخدات التجقيق االجتساعي في الجورات التجريبية 1978التعاوني السدتقل ( في عاـ 

تع تقجيع وصف  1981وفي عاـ  ،( 1984 – 1978والسؤتسخات التي اقامتيا تمظ الكمية بيغ عامي ) 
كامل السمػب التجقيق االجتساعي حيث تحجد بانو االسمػب التشطيسي الخاص بتحقيق االىجاؼ 

 االجتساعية وقياس اداء السشطسات واشتسل عمى اربعة عشاصخ رئيدية ىي :
 الغخض االجتساعي -1
 الشطخة مغ الخارج -2
 الشطخة مغ الجاخل -3
 السحاسبة االجتساعية  -4

مجسػعة مغ شخوط التجقيق  1987وكجدء مغ ىحا العسل قجمت كمية بيتذػود ايزا في عاـ   
وبجا في ذلظ الػقت صجور الصبعة االولى مغ نسػذج  ،االجتساعي القانػنية لتزاؼ الى دستػر السشطسة

جقيق وتحت عشػاف ) الت 2000التجقيق االجتساعي كسا تع اعادة نذخ تمظ الصبعة مختيغ اخخىا في عاـ 
 .االجتساعي وادواتو (
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اف مؤسدة  ،اولى التقاريخ االجتساعية 1978كسا اف مؤسدة ) ميغخو ( في سػيدخا  نذخت في عاـ    
ميغخو كبيخة ومتعجدة الػضائف واالعساؿ وبجات تشذخ تقاريخىا االجتساعية مشح ذلظ الػقت وبػاقع مختيغ 

 .( صفحة تقخيبا 100ججا في )  سشػيا وبذكل تفريمي مغ خالؿ نذخ معمػمات تفريمية
وفي وقت الحق بجات عجد مغ السشطسات باجخاء عسميات التجقيق في الشػاحي االجتساعية ويذسل   

التجقيق االصػؿ السادية واالجتساعية واحتياجات اصحاب السرمحة حيث قامت بتصبيق اجخاءات التجقيق 
التي نذخت في عاـ  DUNSTONت مشطسة االجتساعي لسخة واحجة في الدشة ومغ ابخز ىحه السشطسا

 مهقع السحاسبهن دوت نت () .اولى تقارييا االجتساعية وعمى نصاؽ واسع 1982
كسا قجمت عجة مؤسدات ومشطسات دولية محاوالت لتصػيخ اساليب االداء االجتساعي والتجقيق عمييا   

 وابخزىا ما يمي :
ـِ  -1 بتحجيث فكخِة التجقيق االجتساعيِة التي اصبَحْت  قاَمْت جسعيُة التجدئِة االجتساعيةِ  1984في عا

ـِ شػعًا بالسخاجعِة االجتساعيِة بصخيقٍة اوسع مغ االسمػب  ـَ السشطساِت في الكيا محصَة اىتسا
 التقميجؼ.  

خالَؿ اواِخخ عقج الثسانيشات مغ القخف الساضي كاَف ىشاَؾ ثػرة لتصػيخ االفكاِر الستعمقة بالتجقيق   -2
االجتساعي في السؤسدِة االقتراديِة الججيجِة ) مؤسدِة الذخِؽ االدَنى في لشجَف ( التي أُنِذَئت في 

سِع االعساِؿ السحجودِة اذ َبَجأ العسَل عمى السخاجعِة االجتساعيِة بالتعاوِف مع مج 1984عاـ 
 .ستخاثكاليج ) بشظ التدميفِ واالدخاِر (

ـِ  -3  Traidcraftُوضَعت وسيمٌة بجيمٌة الدواِت التجقيِق االجتساِعِي مغ قبل  شخكِة  1990في عا
وىي مشطسُة غيُخ حكػميٍة تجاريٍة مدتقمٍة وذلظ بأصجاِر مجسػعٍة مغ الحداباِت اذ اصجرْت اوؿ 

ـَ َمجسػعٍة مغ الحداب تال ذلَظ عجٌد مغ شخكاِت القصاِع الخاِص التي تخَغُب في  1993اِت عا
واالرِض السذتخكِة بغ  1993قياِس اداِئيا باستعساِؿ التجقيِق االجتساِعِي وَشِسَمت ىحه بػدؼ شػب 

 .1995انج َجيخِؼ 
االجتساعيِة  صجَرت مجمُة السحاسبِة االجتساعيِة والبيئيِة مغ ِقَبِل مخكِد البحػثِ  1993في عاـ  -4

  .والبيئيِة التي مقخُىا في جامعِة دنجؼ / قدِع السحاَسَبِة في اسكتمشجا
نذَخْت مؤسدُة الذخِؽ االدَنى عجدًا مغ الكتيباِت في التجقيق االجتساعي في اوائل التدعيشيات ومغ  -5

بعت تمظ وقج ات ،اىع ما قجمتو مغ افكار ىػ تعخيفيا بالسدتفيجيغ مغ خجمات التجقيق االجتساعي
  .السؤسدة السشيجية االصمية التي جاءت بيا كمية بيتذػود في اواخخ الدبعيشيات
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صاغت مؤسدة الذخؽ االدنى ومعيج السداءلة االجتساعية واالخالقية مجسػعة  1996في عاـ  -6
مغ السعاييِخ الخاصة بالتجقيِق االجتساعية وشبقتيا عمى الذخكاِت الكبيخِة مثل ِشل وبخيتِير 

 ،بشظ باركميد والتي استَعسمت مجسػعة َمغ السعاييِخ لتقجيِع التقاريِخ االجتساعيِة لمجسيػرِ  ،ـتيميكػ 
وقج َتُخَجَسْت مؤسدُة الذخِؽ االدَنى ادواِت التجقيق االجتساعية الى المغاِت الدػيجيِة والفمشجيِة 

ـِ نسػذجًا لسذا ريَع مجتسعيٍة التي َيِتُع واالسبانيِة والفمسشكيِة تزسشت ادواٍت متكاممًة في الشطا
 .استخجاُميا مغ ِقَبِل بخناَمِج السشطساتِ 

وضَعْت مؤسدُة  الذخاكَة االوربيَة  بخنامَج لمتجقيق االجتساعية التي تزصمُع فيو  1997في عاـ   -7
 جساعاٍت مغ ايخلشجا وفمشجا والدػيج والجنسارؾ وانكمتخا اذ اسُتعِسَمت في ىحا الشسػذِج ادواُت التجقيقِ 
االجتساعِي والحؼ تسْت تخجسُتُو الى عجد مغ المغاِت االوربيِة وفي االِونِة االخيخِة تع تفعيُل شخاكِة 
السذاريِع االجتساعيِة وشاركْت مع ثالِث بخاِمج لمتجقيِق االجتساِعي حيث َشِسمت بمجيكا وفخندا 

 مهقع السحاسبهن دوت نت () .وايصاليا

 

 السبحُث الثاني

 االجتساعيِ  خصػات التجقيقِ 

 

يتزسغ ىحا السبحث االلية التي يقػـ عمييا التجقيق االجتساعي وكيفية ترسيع اىجافو واساليب جسع 

 البيانات ذات الرمة وكسا يمي :

 آليُة عسِل التجقيِق االجتساِعّي : 2-3-1

السشطسِة ) الحكػميِة احُجُىسا: عمى مدتَػػ  ،إف الشطخَة االجتساعيِة لمتجقيِق تكػُف عمى مدتػييغِ      

ومشطساِت السجتسِع  ،والخاصِة( واآلخُخ عمى مدتػَػ السجتسِع السجنِي )الخاصِة والسشطساِت غيِخ الحكػميةِ 

  .( DOW & CROWE ،1999)السحِمِي والجامعاِت والسجارِس و مشطساِت السدتيمكيَغ وجساعاِت العػِف الحاِتِي( 
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العشرُخ الجاِخِميُّ يشاِضُخ السحاَسبَة االجتساعيِة ومدَظ الجفاِتِخ  التشطِيسِي فاف فسغ الجاِخِل عمى السدَتػػ 

في حيٍغ أف العشرَخ الخارَجي يشصِػؼ عمى التحُقِق مغ حداِب التجقيق االجتساعي السدتقمِة  ،االجتساعيةِ 

أما عمى السدَتػػ  .مغ ِقَبِل مخاقب الحدابات أو لجشِة تجقيق الحداباتِ 
  

سِعِي فاف مجتسَع التجقيق السجت

يدَعى إلى 
 

جسعِ 
  

البياناتِ 
 

ذاِت  
  

الكيِع 
 

السجتسعيِة 
 

واالجتساعيِة والفػاِئِج ورأِس الساِؿ االجتساِعِي ونػعيِة إدارِة 

ىكحا ُىَػ تشفيُح التصاِبق مع نتاِئِج التجقيق االجتساعي خارَج مدتػَػ السشطسة )  ،واجيِة البخنامِج مع الشاسِ 
1999، DOW & CROWE ).  

واستشادًا إلى التحميِل السحكػِر انفًا فاف بخامج وانذصة التجقيق االجتساعي تتجو نحػ السجتسع فتداىع في 

 .تسكيغ السجتسع السجني مغ اف يترف باالنراؼ والسشاصخة

مكػنات  وتكػف اساليب التجقيُق االجتساِعُي مغ خالؿ  السشاقذِة مع الجياِت السعشيِة في الػحجة ومع  

وإجخاُء  ،اما  أساليَب السحاسبِة االجتساعيِة فتذسل التذاوُر مع أصحاِب السرمحةِ  .السجتسع السحمي

أو أِؼ شخٍز مباشخًة أو  ،والسػضفيغ في السشطساِت غيِخ الحكػميِة والسدتفيجيغَ  ،السقابالِت مع السػضفيغَ 

كُل ىِحِه ىي سيمُة االستعساِؿ، ىحه األدواُت وإدارُتيا يشبغي  غيَخ مباشخٍة تتأثُخ مع بخاِمِج وأنذصِة اإلدارِة.

 .أف تكػَف قادرًة عمى االتداؽ مع التجقيِق االجتساِعِي مغ خالِلو 

غ خالِؿ ترسيِع ادواٍت لجسِع البياناِت وتعج أىجاُؼ السشطسِة ىي نقصُة البجايِة لتحجيج السؤشخاِت م  

بالتفريِل ويتُع تحجيُج اصحاِب السرمحِة مغ حيُث تمظ السؤشخاِت و ذلظ عغ شخيِق التذاوِر مع أصحاِب 

 و جسِع البياناِت مغ الدجالِت السحفػضِة التي تَحتِفُع بيا السشطسُة أو اإلداُرة السعشيُة. ،السرمحةِ 

ـِ ي ،ومغ الشاحيِة السثاليةِ  شبغي أف تكػَف ىشاؾ لجشٌة مغ االفخاَد البارزيَغ  الحيغ يتسيُدوَف بالشداىِة وااللتدا

ىحا الجانُب مغ التجقيق  االجتساِعِي ال َيخَقى إلييا الذُظ لمسذاركة في التجقيق االجتساعي  سشػيًا.

السرمحِة  االجتساعي تذُسُل احيانًا التجقيق السدتقل مغ خالِؿ  مجسػعٍة متشػعٍة مغ أصحابِ 
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ويسكُغ وضُع تقخيِخ التجقيق االجتساعي في وسائل االعالـ لشذِخىا عمى نصاٍؽ اوسَع ويسِكُغ أف  والسجتسعِ 

تكػَف ىحه التقارُيخقج وضَعْتيا مجسػعُة مغ السدتفيجيغ ) بسا في ذلظ ُصشَّاُع الدياساِت ( لغخض ِإحجاِث 

 ( DOW & CROWE ,1999) السشافِع االجتساعيِة.  لتعطيعِ  ،إذا لدـَ األمخُ  ،التغييخاِت السشاسبةِ 

 التجقيق االجتساعيىجِف  ترسيُم 2-3-2

 ويكػف مغ خالؿ اتباع الخصػات التالية :

 : يفعمػَف ذلظ  لساذا اتخاُذ قخاٍر بذأفِ   -1

استعساُؿ  مغ خالؿ
 

دواٍت الخاصة الأ
 

إلنذاءِ 
 

ترسِيعو  
 

البحػِث  
 

التي 
 

ُتشاِسبُ 
 

االحتياجاِت  
 

الخاصةَ 
 

 

  .لمسجتسعِ 

التجابيخِ  ومع
 

الجليلِ  الػاردِة في السقتخحةِ 
 

في وضٍع يدَسُح لو  يكػفُ  قج مخاقب الحدابات  فإف ،اإلرشاِدؼِ 

حياِة  تؤثُخفي التي لمبخامجِ  الججيجةِ  الخعايةِ  سياساتِ  تحجيجِ  لكيفيةٍ  الستعسقٍ  التحميلٍ  مديٍج  مغ بإجخاءِ 

  .الفئاِت السدتيجَفِة ومعيَذِتيا

وعمى ىحا االساس فاف التجقيُق االجتساعُي يقجـُ شخقًا ججيجًة مغ البحِث في السجتسعاِت السحميِة وَتُتُشج 

 .عشو معمػماٌت اكثُخ ثخاًء واوسُع مغ اشكاِؿ البحِث التقميجيةِ 

 : الحداباتِ  مغ تحكيَقوُ  نخيجُ  ما  -2

مجاالِت  إلى البحِث عغ مغ مخاقب الحدابات الجليِل اإلرشاِدؼ السقتخحِة في األدواتِ استعساُؿ  يسِكغُ 

رأَس الساِؿ  أوُتِقٌػُض  َتخُمقُ  التي والعالقاِت  االتراالتِ  إلى الشطِخ إلىو  ،في السجتسعِ  الحكيِقِي  القمقِ 

 .االجتساِعيِ 

 ؟ التقخيخِ  ىجؼُ ما -3
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بالجرجة االساس الى تػفيخ   التجقيق االجتساعي الحؼ يزعو مخاقب الحدابات عغ  التقخيخُ  ييُجؼُ 

تحميل حكيقي عغ فػائج البخامج الحكػمية واالنذصة االجتساعية في الػحجات االقترادية الخاضعة 

و وأصحاِب السرمحِة اآلخخيَغ  السجتسعِ  ونذصاءِ  الجوائِخ الحكػميةِ لخقابتو لمسدتفيجيغ مشيا وابخزىا 

 .( 276 ,2003 ,) االلهسينذصاء السجتسع. 
 

 

 

 

 جسِع البيانات اساليب 2-3-3

سػؼ يحتاُج  في وقت سابٍق فإنو لمبياناتِ  عسميِة جسعٍ  في أؼ يذارؾْ  جامُع البياناِت لع إذا كاف 

نطِخ وجياِت  تِعَكذ التعُخِؼ عمى شخائق جسِع البياناِت وىي خصػٌة ضخوريٌة ألف البياناِت يجُب أف الى

تحجيِج  في وسيمٌة ىامةٌ  الباحِث ألف إجخاَء البحِث ىػ وجياِت نطخِ  بجاًل مغ السجيبيغَ 

ويجب اف يحخص جامع البيانات ) الحؼ سيكػف بال ادنى شظ  ،لالفخاد والسدتفيجيغ لتدميِسَيا حكيكيةٍ  فػاِئجَ 

لمخخوج باكبخ فائجة مسكشة مغ احجىع مخاقب الحدابات ( اف يالئع مع الػقت والسػارد واحتياجات السجتسع 

 .البيانات السدتخخجة 

مختمفٍة لمحرػؿ عمى البيانات بالكسيِة و الشػعيِة ومغ اىع ىحه  أساليبَ  اختيارٌ  ويِسكُغ لسخاقب الحدابات  

 االساليب :

 ة : االستبانِ  أسلهب 2-3-3-1
 

  تكػف االستبانة عمى انػاع مشيا :      

واكثُخ فائجًة عشجما يسِكُغ  ندبياً  تكُمَفةً  أقلُ  ىػ الجراسةِ  مغ األسمػبُ  ىحا : يِ البخيج السدحِ  استخجامُ  -1

ىِحِه الصخيقُة لغ تداعَج في الحرػِؿ  ومع ذلظَ  ،سِ الشا واسعٍة مغ لذخيحةٍ  نفِديا ارساُؿ االستبانة 

 .مشخفزةً  االستجابةِ  معجؿُ  اف كاف  تجقيق الحداباتِ  إلجخاءِ  عمى السعمػمِات الشػعيةِ 
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و يصمُب السجيبيَغ  مغ عيشةٍ  جمبُ  يتعُ  ،األسمػبِ  وبسػِجِب ىحا : ةاالستبانَ  ُتجيخُ  السجسهعة -2

السعمػماِت  لجسعِ  األمثلُ  ىحا األسمػُب ىػ .السػضػعة سمدمٍة مغ األسئمةِ  عمى االجابةِ  مشيع 

، وقع عمييع االختيار الحيغ  مجسػعِة مغ افخاد السجتسع ذوؼ الثقافات السحجودة  مغ

االستجاَبِة ويسِكُغ تػضيُح  في معجؿٍ  أعمى يِػفخُ  األسمػبَ  اف ىحا الفخيِق، ندبيًا لتجسيعِ  سيلُ وىحا

   .معشَى الدؤاِؿ في حاِؿ شمِب ذلظ

 

: يتزسغ االستفدار البحث عغ معمػمات مغ اشخاص حدشي االشالع مغ االستفدار  2-3-3-2
وتتفاوت االستفدارات مغ االستفدارات الخسسية السكتػبة السػجية الى  ،داخل او خارج الػحجة االقترادية

وقج تػفخ  ،شخؼ ثالث الى االستفدارات الذفيية العادية السػجية الى اشخاص داخل الػحجة االقترادية
 االجابة عمى االستفدارات معمػمات لمسخاقب لع يكغ يسمكيا سابقا او تػفخ لو ادلة اثبات معدزة لو 

 .( 277 ,2003 ,) االلهسي                                                       

 وادناه شكل يمخز معاييخ التجقيق االجتساعي :

 

 معاييخ التجقيق االجتساعي ( 1شكل  ) 

 السرجر : اعجاد الباحثة

معايير التدقيق 
 االجتماعي

معايير التقرير 
 واالفصاح

معايير العمل 
 الميداني

معايير التخطيط 
 لمهنة التخطيط

فحص النظام 
 العناية المهنية

الحصول على 
 ادلة اثبات

 المعايير العامة 

 معيار التأهيل

 الحياد

المسؤولية 
 المهنية
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مثل مخحمة  ويقػـ مخاقب الحدابات بتػجيو اسئمة متخابصة ببعزيا وفي كافة مخاحل عسمية التجقيق   
وقج يكػف ىحا  ،اجخاء االختبارات ،التخصيط لعسمية التجقيق وعشج دراسة وتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية

االسمػب مفيجا عشجما يتستع السػضفيغ بالرجؽ واالمانة واف يكػنػا محل ثقة لجػ السجقق حتى يعتسج عمى 
دتخمرة مغ االستفدارات اذا الذخز ويدتصيع مخاقب الحدابات االعتساد عمى البيانات الس ،دورىع

السػجو لو االسئمة لجيو درجة معخفة او دراية بالذيء الحؼ يداؿ عشو ولجيو درجة عالية مغ السدؤولية 
 .( 189 ،2006،) السصارنةواالمانة 

وىػ اسمػب يتبع في االجخاءات التحميمية ويتزسغ مقارنة معمػمات الػحجة السقارنة :  2-3-3-3
 :(  278 ،2003 ،) االلػسيالسالية مع 

 .السعمػمات السقارنة لمفتخات الدابقة لشفذ الفقخة -
مع رصيج حداب الخواتب في  2000الشتائج الستػقعة ) مثل مقارنة رواتب السػضفيغ الفعمية لعاـ  -

 .السػازنة التقجيخية لمػحجة لتمظ الدشة (
السرخوفة عمى الجورات التجريبية لدشة السعمػمات الستساثمة لمجية القصاعية ) مقارنة السبالغ  -

   .معيشة مع نفذ السبالغ السرخوفة في القصاعات االخخػ (

اف الغخض مغ السقارنة ىػ الكذف عغ وجػد اؼ تقمبات ميسة او ضيػر عالقات متزاربة مع   
 .السعمػمات وثيقة الرمة او وجػد انحخافات عغ السبالغ الستشبا بيا

   

 السرادر

 السراِدُر الَعَخِبيَُّة 

،  1العجد  12ابػ زنط ماجج ، وعثساف غشيع ، التشسية السدتجامة اشار فكخؼ ، السشارة ، السجمج   -1
2006  
 - ،بغجاد.القخِيذيِ  ِشيجِ رَ  اياد / ميجؼ ،إشخاؼُ  كساؿ محسػد / التجِقيِق ،إعجادُ  في التِحمِيمَيةُ  اإلجخاَءاتُ 
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