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 ملخص:
مددتق ا الحسددااار األردنيدديي  تددتقيا األداع افجتمدداعا  ددا الشدد  ار المسدداهمة  مددتا التدد ا هددت ت التراسددة إلدد   يددا  

ولتح يدا هد ا األهدتا   العامة األردنية  ا مجال العامليي، جودة المنتج وحماية المستهلك، البيئة، وختمدة المجتمدا المحلدا 
 Spss،وقت تم تحليل النتائج ااستختا  الب نامج اإلحصائا ا( متق   90نة مي المتق يي  لغت )وزعت عل  عي ستبانةتم إعتاد ا

 مي قبل متق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال العدامليي اوقت توصلت التراسة إل  أ  هناك الت ام    
توسدةة، إف أ  التد ا  المدتق يي  تدتقيا األداع افجتمداعا  دا جدودة المندتج وحمايدة المسدتهلك  ترجدة مو  و ا التكدالي  البيئيدة

مجددال ختمدددة المجتمدددا المحلدددا لدددم ي.ددي  ترجدددة  ا يدددة  وقدددت أوصدددت التراسددة اتددد ورة ازديددداد اهتمدددا  المدددتق يي  تدددتقيا األداع 
لشددد  ار ااإل صدددان عدددي حدددافر عدددت  افلتددد ا  مدددي قبدددل ا و  افجتمددداعا  دددا مجدددال ختمدددة المجتمدددا،  ددد لك أ  ي دددو  المدددتق 
 للبيئة  اااإل صان عي األداع افجتماعا أو الش  ار التا تسبب أض ار  

 مقدمة:
نتيجة التةورار الس يعة التا شدهتها العدالم  دا مختلد  المجدافر خاصدة الندواحا افقتصدادية  دا  ف  كدت مدي مواكبدة 

مي قبل العتيت مي  اواسع   اا فقت اهتمام  لية افجتماعية التسئو وذلك مي خالل ظهور ما يسم  امحاسبة الم ،ه ا التةورار
لياتها تجاا المجتما والبيئة  ل لك ف  كت مي ال يا   تدتقيا هد ا األداع مدي قبدل مدتقا سئو التول  والتا تةالب المنشأة  تحمل م

ة رقددددم ( وال  دددد  200( وال  دددد ة رقددددم )1أ//195الحسددددااار وادددد ل العنايددددة الخاصددددة  ددددا هدددد ا المجددددال  ل ددددت جدددداعر ال  دددد ة رقددددم )
د( مددي قددانو  الشدد  ار األردنددا حددول إلدد ا  مددتق ا الحسددااار األردنيدديي  تددتقيا /10( وال  دد ة رقددم)16( و)18( و)20ب//6)

تكددالي  األداع افجتمدداعا للشدد  ار المسدداهمة العامددة األردنيددة، لدد لك جدداعر هدد ا التراسددة لتسددل  التددوع علدد  مددتا التدد ا  
 ع افجتماعا  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية متق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األدا

 :مشكلة الدراسة
لية، ممدا أدا إلد  سدئو لياتها افجتماعية واإل صان عي تكدالي  هد ا المسئو أصبحت المجتمعار تةالب المنشآر  تحمل م

 راسة  ا التساؤفر التالية:ل لك تكمي مش.لة الت ،لية افجتماعية  ا تلك المنشآرسئو الحاجة إل  تتقيا تكالي  الو اع االم
                                                 

  2011 سبتمب ، وقكبل للنش   ا 2011 يويونتم تسلم البحث  ا  *
 استبانة البحث متو  ة لتا إدارة المجلة لمي ي غب  ا افطالع عليها 
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  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال العامليي؟ األردنيو  هل ي و  متق و الحسااار  -1
  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال العوامل البيئية؟ األردنيو  هل ي و  متق و الحسااار  -2
 منتج وحماية المستهلك؟ تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال جودة ال األردنيو  هل ي و  متق و الحسااار  -3
  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال ختمة المجتما المحلا؟ األردنيو  هل ي و  متق و الحسااار  -4

 :أهمية الدراسة
ليتها افجتماعيددة، والدد ث تحددث عليدد  سددئو تكمددي أهميددة التراسددة  ددا أهميددة التدد ا  الشدد  ار المسدداهمة العامددة االو دداع ام

زيادة افهتما  مدي قبدل لجدا  التدتقيا وقدوانيي   ل جمعية حماية المستهلك وغي ها، مما أدا إلمث ،اللجا  التولية والجمعيار
أهميددة للمسددتثم يي والمددالك والجهددار األخدد ا ذار  اركوندد  ي ددت  معلومددار ذلأ  يددتم تددتقيا تكددالي  هدد ا األداع اددالشدد  ار 
 العالقة 

 :أهداف الدراسة
 تهت  التراسة إل  مع  ة ما يلا:

 ا  متق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال العامليي متا الت   -1
 متا الت ا  متق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال البيئة  -2
 متا الت ا  متق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال جودة المنتج وحماية المستهلك  -3
 ق ا الحسااار األردنييي  تتقيا األداع افجتماعا  ا مجال ختمة المجتما المحلا متا الت ا  مت -4

 :منهجية الدراسة
اعتمدددتر التراسدددة علددد  المدددنهج الوصددد ا التحليلدددا، حيدددث غكةدددا الجاندددب النبددد ث مدددي خدددالل افعتمددداد علددد  الكتدددب 

ل اسدتختا  اسدتبانة مخصصدة لغد   والتوريار المتخصصدة والتراسدار المنشدورة   دا حديي غكةدا الجاندب العملدا مدي خدال
 اختبار ال  ضيار  ا ضوع متغي ار التراسة 

 :مجتمع الدراسة وعينته
د53يتكو  مجتما التراسة مي م.اتدب تدتقيا الحسدااار األردنيدة والبداله عدتدها ) حصدائيار جمعيدة المحاسدبيي إل ا( و   

( اسددتبانة 90لكدل م.تدب، وقدت تدم اسدت جاع ) ييتقددا اسدتبان وا مدتق يي (106ال دانونييي األردنيديي  وتتكدو  عيندة التراسدة مدي )
 صالحة للتحليل 

 حدود الدراسة:
اشددد.ل عدددا  وتدددتقيا تكدددالي  األداع  كونهدددا مل مدددة  تدددتقيا حسددداااتهالتدددم اختيدددار الشددد  ار المسددداهمة العامدددة األردنيدددة 

دد افجتمدداعا اشدد.ل خددا ،   هدد ا الشدد  ار تسدداهم مسدداهمة   حيددث إ1997( لسددنة 22)ل ددانو  الشدد  ار األردنددا رقددم  او   
 لية افجتماعية سئو  اعلة  ا الم
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 :الدراسات السابقة

 الدراسات العربية:

التوع علد  مدتا تةبيدا مدتق ا الحسدااار األردنيديي للتدتقيا افجتمداعا مدي التا أل ت  (2006دراسة )الصالحات، 
تكونددت عينددة و  مدداعا ومتةلبددار وءجدد اعار تن يدد ا خددالل التعدد   علدد  مددتا وعددا المددتق يي األردنيدديي لم هددو  التددتقيا افجت

( مددي المجتمددا الكلددا  واسددتختمت التراسددة %12.5 نسددبة) ا( مددتق   520مددي المجتمددا الكلددا البدداله ) ا( مددتق   65التراسددة مددي )
ا غيدد  وسدديلة افسددتبانار  ددا جمددا البيانددار الالزمددة لتح يددا أهددتا  التراسددة  وقددت  ينددت نتددائج التراسددة أ  التددتقيا افجتمدداع

 يي  ل مي العم  ال منا وعدتد العدامليي  دا م.تدب التدتقيا،  ةط ديمستخت   ا األرد ،  ما  ينت التراسة أ  هناك عالقة 
  تةبيا التتقيا افجتماعا  ومستوا  – وارتباط م.تب التتقيا األردنا ام.تب تتقيا عالما

راك مدتق ا الحسدااار األردنيديي لم هدو  التدتقيا إل  التع   عل  مدتا إدالتا هت ت  (2006دراسة )سعادة والعقدة، 
افجتماعا   ما هت ت إل  تحتيت م هو  الم اجعة افجتماعية )التتقيا افجتماعا( وايا  أهمية وجود قواعدت وأسدق قانونيدة 

ييي الممارسديي يستنت إليها المتقا  ا تن ي  وءنجاز التتقيا افجتماعا  تكو  مجتما ه ا التراسة مي جميا المدتق يي الخدارج
ومسدددجليي لدددتا جمعيدددة مدددتق ا الحسدددااار   ا( مدددتق   400للمهندددة  دددا م.اتدددب التدددتقيا مدددي جميدددا  ئدددار التددد خي  وعدددتدهم )

إدارار وم.اتددب وأ   رؤيددة واضددحة ومتكاملددة للتددتقيا افجتمدداعا،تتبندد  م.اتددب التددتقيا األردنيددة أ   وتوصددلت التراسددة إلدد 
 افجتماعا معن  التتقيا تترك األردنية التتقيا 

إلددد  وضدددا نمدددوذم م تددد ن لمعالجدددة معوقدددار تةبيدددا التدددتقيا افجتمددداعا  دددا التدددا هدددت ت  (2009دراسةةةة )الشةةةبي ، 
الشددد  ار المسددداهمة العامدددة الصدددناعية  دددا األرد   وتكدددو  مجتمدددا التراسدددة مدددي جميدددا المدددتق يي الدددتاخلييي  دددا الشددد  ار 

لصغ  حجدم مجتمدا التراسدة قدا  الباحدث ادالتةبيا  ا( ش  ة  ونب   92المساهمة العامة الصناعية  ا األرد  والباله عتدها )
  ولغ   تح يدا أهدتا  التراسدة، قدا  الباحدث  تصدميم اسدتبانة أعدتر ا( متق   458عل  جميا أ  اد المجتما والباله عتدهم )

لدة إحصدائية للمتغيد ار دف ثله ا التراسة، وتأكت مدي صدتا افسدتبانة وتباتهدا  وتوصدلت التراسدة إلد  وجدود أتد  ذ اخصيص  
لية افجتماعيدة، وقناعدة اإلدارة العليدا اأهميدة التدتقيا افجتمداعا، ووجدود سدئو المست لة )المعوقار(: )نبدا  للمحاسدبة عدي الم

أسددداليب خاصدددة للتدددتقيا افجتمددداعا، ووجدددود قواعدددت وأسدددق قانونيدددة للتدددتقيا افجتمددداعا، ووعدددا المدددتق يي ام هدددو  التدددتقيا 
تةبيا التتقيا افجتماعا  ا الش  ار المساهمة العامدة الصدناعية  دا األرد    ينمدا توصدلت التراسدة  عل  –افجتماعا( 

)وجدددود الك ددداعة والخبددد ة لدددتا المدددتقا، وتدددتريب للمتغيددد ار المسددت لة )المعوقدددار(:  دفلدددة إحصدددائية ثإلدد  أنددد  ف يوجدددت أتددد  ذ
اعا  ددا الشدد  ار المسدداهمة العامددة الصددناعية  ددا األرد   تةبيددا التددتقيا افجتمدد علدد  –وتأهيددل المددتق يي حددول التددتقيا( 

يتددا  إلدد  ذلددك عددت  وجددود  دد وا ذار دفلددة إحصددائية  ددا درجددة تددأتي  معوقددار تةبيددا التددتقيا افجتمدداعا علدد  تةبيددا 
علمدا، التتقيا افجتماعا  ا الش  ار المساهمة العامة الصناعية  ا األرد  تع ا للمتغي ار )الجنق، والعمد ، والمههدل ال

 والخب ة الوظي ية، والشهادار المهنية( 



 مدى التزام مدققي الحسابات األردنيين بتدقيق األداء االجتماعي...

-46- 

 الدراسات األجنبية:
إلدد  تحتيددت مددتا التدد ا  الشدد  ار األسددت الية امعددايي  التددتقيا افجتمدداعا التددا هددت ت  (Greenwood, 2005)دراسةةة 

صددناعية  ( شدد  ة50  وقددت تكونددت عينددة التراسددة مددي مجموعددة مددي الشدد  ار األسددت الية وعددتدها )(AA1000)حسددب المعيددار 
، وقدا  الباحدث  توزيعهدا علد  (AA1000)مساهمة، استختمت التراسة استبانة تتعلا امتا الت ا  الش  ار الم صدودة االمعيدار 

وجددود التدد ا  واضددا لددتا الشدد  ار عينددة التراسددة  عينددة التراسددة  واعددت إجدد اع عمليددة التحليددل اإلحصددائا أظهدد ر نتددائج التراسددة،
وعدددت  وجدددود  ددد وا ذار دفلدددة إحصدددائية  دددا مدددتا افلتددد ا  تعددد ا لحجدددم الشددد  ة  ،(AA1000)امعيدددار التدددتقيا افجتمددداعا 
 وموقعها وعتد العامليي  يها 

إل  تحتيت مدتا تةبيدا التدتقيا افجتمداعا،  دأداة إلشد اك أصدحاب التا هت ت  (Zhang & Gao, 2006) دراسة
حددول الموضددوع، حيددث  تاألد يددار السدداا ة التددا  تبدد اعتمددتر هدد ا التراسددة علدد  م اجعددة  المصددالا  ددا ت يدديم أداع الشدد  ة
للتتقيا افجتماعا عل  أداع الش  ة المدالا وافقتصدادث وافجتمداعا، وذلدك  ف  دا اإيجا ي   اتوصلت التراسة إل  أ  هناك أت   

د أل  هميدة م هدو  علد  أ  اأصحاب المصالا لهم دور ها  و عدال  دا تحتيدت  ي يدة تحسديي أداع الشد  ة، ور د ر التراسدة أيت 
 التتقيا افجتماعا وممارست   ا قةاع الش  ار 

علددد  التدددتقيا افجتمددداعا وأهميتددد   دددا التدددتقيا علددد  األداع افجتمددداعا التدددا ر ددد ر  (Muljono, 2008) دراسةةةة
 للش  ار، عل  اعتبار أ  التدتقيا افجتمداعا هدو عبدارة عدي عمليدة تم.دي الشد  ة مدي ت يديم أدائهدا افجتمداعا وافقتصدادث

 تاعتمدتر التراسدة علد  وسديلة الم ا لدة حيدث تمد  اااإلضا ة إل  التأكدت مدي تح يدا الشد  ة ألهدتا ها المحدتدة مسدب    ،والبيئا
حيددث توصددلت التراسددة إلدد  وجددود أتدد  إيجددا ا  ،( شدد  ة صددناعية أم ي.يددة25حسددااار داخليدديي  ددا ) يي( مددتق 103م ا لددة )

لدد  تح يددا األهددتا  غيدد  الماليددة للشدد  ة مددي خددالل ال قااددة المنتبمددة ألداع للتددتقيا افجتمدداعا علدد  تع يدد  قددترة الشدد  ة ع
 ا الشد  ة، حيدث يعتبد  أصدحاب المصدالا أحدت أهدم مدتخالر عمليدة  (Stockholders)ووجهار نب  أصحاب المصالا 

 التتقيا افجتماعا مثل: )الموظ يي، ال اائي، المتةوعيي، المتعاقتيي، الم وديي، والمجتما المحلا( 

  دددت اسدددت اد الباحثدددا  مدددي التراسدددار السددداا ة  دددا صدددياغة المشددد.لة واألسدددئلة المتعل دددة االتراسدددة  ،سدددبا وانددداع  علددد  مدددا
  وافعتماد عل  التوصيار وتصميم افستبانة  واألهتا 

 :اإلطار النظري للدراسة
 :التدقيق االجتماعي

هم ادد  اعيددة )قيدداد األداع افجتمدداعا للشدد  ار( أو مددا تسدد ددا األدب المحاسددبا البحددث  ددا المحاسددبة افجتما ال ددت أصددبا شددائع  
هدد ا الشدد  ار  ددا تحسدديي البدد و  البيئيددة للعددامليي  يهددا، وعمالئهددا والبيئددة المحيةددة  هددا، والمجتمددا المحلددا اشدد.ل عددا ، واشدد.ل عددا  

ا مسددتوا أهددتا ها افسددت اتيجية  دد   التددتقيا افجتمدداعا يهددت  إلدد  تح يددا  هددم أ تددل لكي يددة عمددل الشدد  ة وسددعيها لتح يددا قيمهددا، ور دد
 ( 24،  1992، توعبت المجيسنة اعت أخ ا، وأهتا  جمهورها، وءحتاث تغيي  وتحسيي وتةوي  أعمالها )محمت 

كدد لك يم.ددي تع يددق التددتقيا افجتمدداعا اأندد : ات يدديم و حدد  المسدداهمار افجتماعيددة لشدد  ار األعمددال  ددا مختلدد  
  (2007المجافرا )الغالبا والعام ث، 
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( اأن : اعملية  ح  منتبمة أو عملية جمدا أدلدة وقد ائي اصدورة منتبمدة لت يديم األداع 8،  2003وع    الحسنا )
 ا الب امج واألنشةة افجتماعية  هت  التأكت مي متا   اية مالعمة اإل صدان  دا ال دوائم الماليدة  ال  افجتماعا للش  ة ممث

ليتها افجتماعيددة، ومددتا  اعليددة أداع الشدد  ة لهدد ا سددئو لتدد ا  الشدد  ة  تن يدد ها لموالت دداري  افجتماعيددة  ددا التعبيدد  عددي مددتا ا
ليار  دددا ضدددوع مجموعدددة مدددي المعدددايي  المعتمدددتة والم بولدددة والمالئمدددة، تدددم الت  يددد  عدددي ذلدددك  لددد  ل طددد ا  المعنيدددة سدددئو الم

 لمساعتتها  ا اتخاذ ق اراتها ورسم سياساتهاا 

 :أهداف التدقيق االجتماعي

 ل :إاش.ل عا   افجتماعاتقيا يهت  الت
 يسما للش  ة ااإلش ا  ال عال وتوجي  األداع، و هم العالقة  يي النواحا التجارية وافجتماعية  -1
  يةالتأتي  عل  سياساتها المست بلما لجمهور الش  ة االتأتي  عل  أدائها وسلو ها و يس -2
 جتماعية الكش  عي متا صحة ودقة البيانار المتعل ة اأنشةة الش  ة اف -3
لح.م علدد  مددا إذا  انددت الشدد  ة قددت ح  ددت قيمددة متددا ة مددي الناحيددة ادداا لممددولا الشدد  ة وم  ضدديها، وجمهورهددا ميسدد -4

 افجتماعية والث ا ية والبيئية 
إصتار ت  ي   نا محايت يتتمي النتائج التا توصلت إليهدا عمليدة التدتقيا  دا يتسدن  للجهدار المهتمدة أ  تسدت يت مدي  -5

  (Zadek, 2000, p.12) ه ا المعلومار

إ  التدتقيا افجتمدداعا يسدداعت الشدد  ة ويشدجعها ااسددتم ار علدد  اإلشدد ا  علد  أدائهددا افجتمدداعا وتحسددين  ااسددتم ار، 
 ل لك يم.ي تحتيت ستة مبادئ تش.ل األساد للتتقيا افجتماعا الجيت، وها:

ر نبد   دل المعنيديي والمتدأت يي االشد  ة وهدم : أث أ  التتقيا افجتماعا ف  ت أ  يع.ق وجهانظرة شمولية )متعددة( -1
 جمهورها 

: أث أ  التتقيا افجتماعا ف  ت أ  ي    ليشدمل  دا النهايدة قيداد مدتا تحسدي األداع مدي الندواحا افجتماعيدة شام  -2
 والبيئية والث ا ية والمجتما 

شدد  ة عبد  السددنوار ادأداع الشدد  ار : أث أ  التددتقيا افجتمداعا ف  دت أ  يددو   وسدائل تم.ددي مدي م ارندة أداع المقةارن  -3
 المماتلة وااألداع المعيارث للصناعة 

 أو لم ة واحتة  ا العم   ا: يجب أ  ين   التتقيا افجتماعا اش.ل منتبم وليق مهقت  منتظم -4
  واسةة شخ  أو أكث  )محايتيي(  ا: يجب أ  ت ح  الحسااار افجتماعية سنوي  مراجعة )فحص( -5
  (Abu-Baker, 2000, p.12)تائج التتقيا افجتماعا متاحة ومعلنة للجميا : يجب أ  تكو  ناإلفصاح -6

وايندت أسدباب ظهدور مثدل هد ا  ،ومي الجتي  اال    أ  العتيدت مدي التراسدار أ د زر أهميدة ال يدا  االتدتقيا افجتمداعا
  ما يلا: ها، ويم.ي إجمال(Ariche, 1991)النوع مي التتقيا، منها دراسة 

 الل ال يا  ام اجعة ت اري  األداع افجتماعا والخ وم االتوصيار العلمية المحايتة حولها مي خظهورا أهمية  -1
 أهمية وجود ت اري  ت ييم األداع افجتماعا للش  ار  -2
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 عت  افكت اع اال ياد الن تث لت ويم األداع افجتماعا وأهمية استنباط نبم قياد أخ ا قت تكو  وص ية أو  مية  -3
 افجتماعا للش  ار  أهمية قياد األداع -4
 أهمية م اجعة وم اعاة الوحتار افقتصادية لآلتار افجتماعية المهت ة  -5

، 2003إ  ظهور التتقيا افجتماعا  نوع جتيت مي أنواع التتقيا  ا  ل  مبد رار عتيدتة، وقدت أشدار إليهدا )الحسدنا، 
 وه ا المب رار ها: ،(24 

   متا مساهمة الوحتة  ا تح يا األهتا  افقتصادية المب ر افقتصادث: يتمثل ه ا المب ر  ا  يا -1
 المب ر افجتماعا: يتمثل  ا  يا  متا العائت افجتماعا مي خالل تن ي  الش  ة ل نشةة افجتماعية المختل ة  -2
  ارار المب ر المحاسبا: يتمثل ه ا المب ر  ا زيادة المنا ا المستخلصة مي المعلومار اما يجعلها أداة مهمة فتخاذ ال -3

 افقتصادية وافجتماعية 

 :مجاالت عم  التدقيق االجتماعي

 (، إل  أ  نةاا التتقيا افجتماعا يشمل عتة أمور، ها:34،  2002يشي  )الش ع، 
 الموازنة الت تي ية لت ييم األداع افجتماعا  -1
 الت اري  والتراسار الخاصة االب امج والخة  افجتماعية المست بلية  -2
 لية افجتماعية سئو  اري  والتراسار الخاصة االمالسجالر والت -3
 ليار افجتماعية سئو العمليار الخاصة ااألنشةة والم -4
 للش  ة  ااألنشةة افجتماعيةت ات  وال وائم المالية التا تتتمي البيانار الخاصة والسجالر ال -5
 الت اري  السنوية التا تعتها الش  ار  -6
 ليار افجتماعية للش  ة سئو شةة والمقوائم أخ ا تتتمي  يانار عي األن ةأي -7

التاخليدددة علددد  تن يددد   ل قاادددة( إلددد  أ  مجدددافر التدددتقيا افجتمددداعا تكدددو   ت يددديم نبدددا  ا1996كمدددا أشدددار )الحسدددنا، 
داع افجتمدددداعا، وم اجعدددة الخةدددد  والسياسددددار افجتماعيدددة للشدددد  ة، إضدددا ة إلدددد  التح ددددا مدددي مسدددداي ة الوحددددتة ألمجدددافر ا

  عليد وانداع   ،، ت ييم   اعة و اعليدة البد امج واألنشدةة افجتماعيدةاة، و ح  الت اري  افجتماعية، وأخي   للتش يعار افجتماعي
 يم.ي تلخي  مجافر التتقيا افجتماعا اما يلا: 

 بالنسبة لتدقيق األداء االجتماعي نحو العاملين: -الا أو 

.ا دآر والحدوا   والبدتفر والمدنا واإلعاندار للتأكدت مدي ينبغا أ  ي و  المتقا االتح ا مدي مبداله األجدور وال واتدب والم
الم.دا  السدليم، والتأكدت مدي أ  مدا يحصدل عليد  العداملو  مدي هد ا العناصد  هدو  دا ص  ها االكي ية السليمة والوقت الالز  و 

د إعاندار الو داة ، التح دا مدي إجد اعار امستوا مناسب وم بول يت ارب ما مدا يحصدل عليد  أقد انهم االشد  ار المماتلدة  وأيت 
والعجد  الكلددا والعجد  الج ئددا وم.ا ددآر الت اعدت وءجدد اعار ال واتددب اإلضدا ية للتأكددت مددي   ايتهدا وسددالمتها، ومالعمتهددا، وأ  
هددد ا المبددداله م ضدددية ومناسدددبة مدددي ناحيدددة، وتصددد   اانتبدددا  مدددي ناحيدددة أخددد ا  وم اجعدددة إحصدددائيار العمدددل وءحصدددائيار 
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ن  تهدا الشد  ة علدد  الم اكد  الةبيدة ووحددتار اإلسدعا  ونبدم العددالم، والتح دا مدي سددالمة األمد ا  المهنيدة، والمبداله التددا أ
     ل وسائل الوقاية والعالم المناسبة ا يئة العمل، وتو 

كمدددا يبهددد  دور التدددتقيا نحدددو العدددامليي  دددا ت يددديم نبدددا  التدددتريب وءج اعاتددد  وم اجعدددة إحصدددائيار المتدددترايي داخدددل الشددد  ة 
لتددا أن  دددت علدد  التدددتريب، ومتوسدد  نصددديب ال ددد د مددي هددد ا المبدداله، تدددم التح ددا مدددي مددتا اكتسددداب المتدددترايي وخارجهددا، والمبددداله ا

إلتاحة ال    للت  يدا والتدترم الدوظي ا وتحسديي األداع، والمبداله المن  دة علد  الندوادث والح دالر  اللمهارار والمعار  الالزمة تمهيت  
أعدتاد المسدت يتيي مدي هد ا األنشدةة، تدم التأكدت مدي  عاليدة هد ا الخدتمار وت دتيمها  والمصايق واألنشةة ال ياضية، تدم التعد   علد 

سدددواع المبددداله المن  دددة  دددا مجدددال إنشددداع  ،اشددد.ل مناسدددب ألكبددد  عدددتد مدددي المحتددداجيي إليهدددا، و ددد لك اإلن ددداا علددد  إسددد.ا  العدددامليي
والتعد   علد  األعدتاد المسدت يتة  ،ي ناحيدةالمساكي أو  ا مجال استئجار مسداكي أخد ا  والتعد   علد  صدحة وسدالمة اإلن داا مد

إلي  حسدب األوليدار المحدتودة مدي قبدل الشد  ة  و  ومي ااب أول  التأكت مي أ  ه ا األداع قت است اد من  المحتاجمي ناحية أخ ا  
 دو  تميي  أو محاااة 

 ددادار واإلجددازار التراسددية، ، يجددب أ  يددتم العمددل علدد  التح ددا مددي المبدداله المن  ددة  ددا مجددافر البعثددار واإلياوأخيدد   
د اوموضوع   ال  والتأكت مي صحتها ش. مدي أ  أعدتاد  امي ناحية، والتع   عل    اية الدنبم الموضدوعة  دا هد ا المجدال وأيت 

 لها  و  الح ي ي و  المست يتيي مي ه ا المجال هم المحتاج

 بالنسبة لتدقيق األداء االجتماعي نحو العمالء: -اثانيا 

اعار التدددتقيا افجتمددداعا أ  يدددتم ت يددديم نبدددا  التسدددعي  ونبدددا  التكدددالي  المتبعددديي للتح دددا مدددي صدددحة تتتدددمي خةدددوار وءجددد  
ومناسددبة هددامر الدد اا وع النيددة األسددعار، إضددا ة إلدد  التح ددا مددي المبدداله المن  ددة علدد  دراسددار وأاحدداث التسددويا واإلنتددام، و دد لك 

وأ  الشدد  ة تبدد ل الجهددود الالزمددة لتددما  ت ددتيم السددلا والخددتمار م اجعددة  دد امج اإلنتددام للتح ددا مددي سددالمة الصدد   وع النيتدد ، 
فرت داع امسدتوا السدلا، و حد  شد.اوا العمدالع وم ت حداتهم إلد  اااإلضدا ة  ،التخول والمستويار واألذواا جميا تش.يالر تناسب 

   األمدا  الكامدل ادراسدة مدتا تدو  عي السلا والختمار ودراسة أسبا ها والتح ث عي إجد اعار الشد  ة لمعالجدة تلدك الشد.اوا،  د لك
 عنت استختا  العمالع لمنتجار الش  ة 

    ددل المعلومددار الالزمددة علدد  عبددوار المنتجددار اكمددا يجددب التح ددا مددي إجدد اعار التعبئددة والتغليدد  للتأكددت مددي تددو 
تيتها )عدال ، والتأكدت مدي ضد ورة إن اقهدا وصدتقها وجد ،اش.ل  اٍ  وصادا وموضوعا، وتحتيت ن  ار اإلعال  ومحتواها

1991 ) 

 بالنسبة لتدقيق األداء االجتماعي نحو المالك: -اثالثا 

للتح دا  ،تتتمي خةوار وءج اعار التتقيا افجتماعا نحو المالك  ح  سياسدار البيدا والتسدويا والتخد يي والشد اع
مم.دي مدي افسدتختا  األمثدل مي أ  الش  ة تتخ  أسلم وأ تل اإلج اعار واألساليب والسياسار المناسبة لتح ا أقص  قتر 

للتأكت مي جتيدة صد  ها  دا المجدافر  ،للموارد المتاحة، إضا ة إل  التح ا مي عناص  ن  ار البيا والتوزيا ون  ار الش اع
 الصحيحة دو  تب ي  أو إس ا ، وأ  ه ا الن  ار تحملتها الش  ة  ا الوقت الصحيا والكي ية السليمة 
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 ماعي تجاه الطوائف األخرى والمجتمع بشك  عام:تدقيق األداء االجت -ارابعا 

يبهد  مجدال التدتقيا افجتمداعا تجداا الةوائد  األخد ا والمجتمدا اشد.ل عدا  مدي خدالل ت يديم  د امج الشد  ة المتعل دة 
اإلسدد.ا  والة قددار، وال يددا  اددالتح ا مددي خةدد  الشدد  ة للمحا بددة علدد  مبدداه  الجمددال، وتشددجي  المندداطا  مشدد.الراحددل 

و ددد لك  ددد امج الشددد  ة وجهودهدددا  دددا  يدددا  أسدددباب المشددد.الر افجتماعيدددة ال ائمدددة، ومدددتا   ايتهدددا  دددا حدددل هددد ا المحيةدددة، 
المشدد.الر وال تدداع عليهددا، ومددي مبدداله الهبددار والتب عددار التددا ت ددتمها الشدد  ة للمهسسددار الث ا يددة وافجتماعيددة وال ياضددية 

، التعد   علد  أعدتاد المعدوقيي واليتدام  واألرامدل والمحتداجيي ا  وأخيد   هيئار الن ا العا ، والتأكت مي   ايتها و عاليتها جمياو 
 إللحاقهم االعمل االش  ة  االش  ة  ا تهيئة     العمل لهم وتتريبهم تمهيت   مساهمة ا المجتما المحي ، ومتا  اعموم  

 :معايير التدقيق االجتماعي

محتدة مت ا عليها، وها ف تختل  إف  ا الت اصيل عي  إ  مهنة التتقيا افجتماعا ف  ت أ  تن   مي خالل معايي 
 ( 2006معايي  إنجاز مهمة التتقيا المالا )سعادة والع تة، 

 معايير التدقيق العامة )الشخصية(: –المجموعة األولى 
الزمددة إلنجدداز مهمددة التددتقيا افجتمدداعا، وهددا ليسددت اعيددتة عددي المددههالر ال ال  معددايي  التأهيددل: أ  ي.ددو  المددتقا مددهه -1

إلنجاز مهمة التتقيا المالا ااإلضا ة إل  وجود إم.انار لتا المتقا لالستعانة اخبيد   دا األمدور افجتماعيدة للعمليدة 
 إذا ل   األم  

  يي اإلدارة مي جهة والمالك والعامليي والمستهلكيي والمجتما مي جهة أخ ا  االحياد: ي ت   أ  ي.و  المتقا محايت   -2
هددا أ دد ز معددايي  التددتقيا افجتمدداعا، وقددت أولتهددا ال ددوانيي األردنيددة والتشدد يعار الم ارنددة جددل اهتمامهددا  لية المهنيددة:سددئو الم -3

و ل دددت  هدددا المدددتقا المدددالا قبدددل أ  ي.دددو  هنددداك تدددتقيا اجتمددداعا، وقامدددت اسددد د الكثيددد  مدددي األ عدددال التدددا يجددد   المدددتقا 
يدددة للمدددتقا افجتمددداعا، وحدددتدر ع وادددار علددد  ليار المهنسدددئو االت صدددي   يهدددا، وتصدددن  اه  علددد  أنهدددا مدددي ضدددمي الم

مخال يهددا، اموجددب قددانو  الشدد  ار وقددوانيي ضدد يبة الددتخل والسددوا المددالا، وتعليمددار اإل صددان وال ددوانيي الخاصددة اددالبنوك 
وهددو مددا يعنددا وجددود إلدد ا  احددا المددتقا األردنددا  تددتقيا اعددم ال تددايا افجتماعيددة مندد  وقددت  ،وشدد  ار التددأميي وغي هددا

ل منعدد  مددي التعامددل اأسددهم الشدد  ة التددا يددتقا حسدداااتها، أو إ شدداع أسدد ارها واإل صددان عددي المخال ددار ال انونيددة طويددل، مثدد
التددا ت تكبهددا، ومددتا قددترتها علدد  افسددتم ار سددنة  املددة مددي نهايددة السددنة الحاليددة، وعددت  مسدداعتة عميلدد  علدد  التهدد ب مددي 

 الت ائب وغي ها 

 ميداني:معايير العم  ال –المجموعة الثانية 
واتددمنها جدد ع  ،: مددي المهددم شددمول التخةددي  علدد  قيددا  المددتقا   سددم خةددة للتددتقيامعيةةار التخطةةيه لمهمةةة التةةدقيق -1

افجتماعيدة للعميدل، ومسدك المل دار الخاصدة االتدتقيا افجتمداعا، وأ  يعتبد   مشد وعارمخصد  ل حد  الندواحا وال
ا ا حدد  األداع افجتمدداعا لعميلدد ، وأ  ف ي تكددب مددي ضددمي عناصدد  ضددب  جددودة عمليددة )مهنددة( التددتقيا قيددا  المددتق

مخال ددة مهنيددة لالشددت اطار وافلت امددار افجتماعيددة للمددتقا، علدد  أ  ت ددت  جددوائ  ومددنا للمددتقا األك ددأ  ددا  ةالمددتقا أيدد
 التتقيا افجتماعا واألقل  ا ال تايا التا تثار ضتا  ا اتهامار االت صي   تتقيا النواحا افجتماعية لعميل  
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: يشمل  ح  المتقا  هم نبا  ال قااة التاخلية متا عنايتها االتدتقيا افجتمداعا، ومدتا حص نظام الرقابة الداخليةف -2
قيددا  المددتقا الددتاخلا امهمددة  حدد  نبددا  ال قااددة التاخليددة وشددمولها للمسدداهمار افجتماعيددة للعميددل، وضدد ورة تددتريب 

 تتقيا افجتماعا ا وءكساا  المهارار الالزمة لممارسة الالالمتقا الم
ددداإلثبةةةات -3 للددد أث الددد ث سددديبتي  المدددتقا  ا: مدددي التددد ورث للمدددتقا جمدددا وسدددائل اإلتبدددار المناسدددبة والكا يدددة لتصدددبا أساس 

وستكو  وسائل اإلتبار  ثي ة لكث ة الجهار التا يم.دي الحصدول منهدا علد   ،الخارجا حول النشاط افجتماعا للش  ة
و ثدد ة إجدد اعار التددتقيا  ،لمسددتهلكيي والجمهددور والمددالك والمجتمددا اصدد ة عامددةوسددائل إتبددار ماديددة، مثددل المسدداهميي وا

إلدد  جانددب  حددو  افلتدد ا   ،وسيشددمل ذلددك المصددادقار والتأييددتار وال حددو  الجوه يددة والتحليليددة ،التددا يم.ددي تةبي هددا
  اافشدددت اطار ال انونيدددة والت امددد   دددا عملددد ،والتددد ا  المدددتقا ا حصدددها ،التدددا تشدددمل التددد ا  المدددوظ يي االمهدددا  افجتماعيدددة

 المنوطة ا  

 :معايير التقرير واإلفصاح –المجموعة الثالثة 

المسدداهميي  مثدل – المدتقا ملد    ت ددتيم ت  يد  عددي  حصد  للنشدداط افجتمداعا للعميددل، ويجدب أ  ي ددت  لكدل المهتمدديي 
تنميدة افجتماعيدة أو هيئدة األوراا الماليدة مثدل وزارة ال ،عل  تحتيت جهة واحدتة محدتدة عالوة – والعامليي والعمالع والمجتما

معددايي  الت  يدد   او يمددا يلدد ،أو جمعيددة مددتق ا الحسددااار أو المددالك لتتسددلم هدد ا الت  يدد  افجتمدداعا وتندداقر المددتقا  ددا ذلددك
  واإل صان:

سددها، ن   ممارسددة المددتقا للتددتقيا اشدد.ل معتدداد وممارسددت  لل حددو  الجوه يددة، يغنددا عددي قيددا  مددتقا آخدد  اددال حو  إ -1
 ويجنب العميل ازدواجية ال ح  

   المتقا يستةيا إنجاز ه ا المهمة   يادة اسيةة  ا األتعاب إ -2
دد ا   ثيدد   إ -3 يتدديا لدد   امددي األنشددةة افقتصددادية لهددا جوانددب اجتماعيددة، وممارسددة المددتقا لل حددو  الماليددة وافجتماعيددة مع 

   صة أ تل لت ييم األداع افجتماعا لعميل  

 :ي للتدقيق االجتماعيالمنهج التطبيق

دد دد امنة ي دد ايعتبدد  التددتقيا افجتمدداعا تتااع  لمجموعددة مددي الم احددل، يتبددا مددي خاللدد  المددتقا منهجيددة عمددل صددارمة  اومنبم 
وواضحة المعالم تسما ل   تحويل العناص  النوعية إل  عناص   مية يم.ي قياسها إليجداد تنبديم أكثد   اعليدة للمهدا  واألعمدال 

ت ييمهدا وتح يد  الت  يد  النهدائا الد ث يحتدوث و التعليا عليها، و   ذلك يسما للمتقا  تجميا المعةيار وتحليلها، المو لة إلي ، أل
 عل  التوصيار الالزمة مي أجل معالجة ن اط التع  وتتعيم ن اط ال وة 

يدار خاصدة، مهشد ار وم جعو ت نيدار،  اسدتعمال –اسدتعمال منهجيدة صدارمة وت دتيم التوصديار الالزمدة  سدو  يسدتل  
مي أجل إيجاد المعايي  المستعملة للت  قة  يي البواه  ذار األهمية الكب ا عي تلك البواه  التا تعتب  تانويدة حتد  تسدهل 

 مهمة المتقا  ا افستعمال األمثل للوقت والجهت 

مدي حدوادث واقعيدة التتقيا عبارة عي أسدلوب اسدتنتاجا واسدتتفلا، وأيدة منهجيدة يسدتعملها المدتقا افجتمداعا تنةلدا 
 يهدث إل  توصيار  امعين   امي خالل التحليل، يعلا عليها ويعةيها ت ييم   ايصتر عليها أح.ام  
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أسباب المعتالر التا يدتم   ال  ضيار التا ت س  الباه ة و أما المنهجية  تسما للمتقا افجتماعا مي وضا مختل
علومددار والنتدددائج علددد  شدد.ل مدددنبم ومنة ددا، وهنددداك اعدددم تأكيددتها أو ن يهدددا مددي خدددالل عمليدددار التشددخي ، وا عةددداع الم

، وي سدمونها إلد  مدا يلدا: تحتيدت ام احدل مهمدة التدتقيااالمحت  يي الممارسيي للتتقيا افجتماعا يةل و  علد  هد ا الم احدل 
لم د ار والورشدار، الهت  األساسا مي المهمة، وتجميا المعلومار الالزمة للمهمة، وتعييي األ  اد الواجب م ا لتهم، وزيارة ا

 شد  افنح ا دار والن دائ ، و دا النهايدة تح يد  ت  يد  و والتح ا مي احت ا  اإلج اعار، وم ارنة ذلك االمهش ار والمعدايي ، 
  (Kaplinsky & Readman, 2001: 12)التتقيا وت تيم افقت احار والتوصيار 

 :متطلبات تطبيق عملية التدقيق االجتماعي

 (:1992، تعبت المجيةبيا عملية التتقيا افجتماعا، وها )تلتوجت عتة متةلبار 
لية افجتماعيدة، يهدت  هد ا النبدا  إلد  قيداد وتوصديل المعلومدار الخاصدة ااألنشدةة سدئو وجود نبا  للمحاسبة عي الم -1

 عل  طبيعة ال ياد المستخت   اافجتماعية للمش وع، وتعتمت جتوا التتقيا ه 
كدددو  هنددداك معدددايي  محدددتدة حتددد  نسدددتةيا الوصدددول إلددد  رأث  ندددا تجتمددداعا، يجدددب أ     معدددايي  لجدددودة األداع افاتدددو  -2

 ن  مي الصعب أ  ته ت متا  عالية األداع افجتماعا دو  وجود مثل ه ا المعايي  إحيث  ،محايت
فعتبار عنت اختيدار هناك ص ار متعتدة يجب أ  تهخ  اعيي او وجود أشخا  أك اع لل يا  اعملية التتقيا افجتماعا،  -3

 الشخ  ال ث سي و  اعملية التتقيا، ومنها:
 الك اعة وافست الل  -أ

    المعلومار الكا ية عي المجافر افجتماعية التا تساهم  يها الش  ة اتو   -ب
مثدل عمددل افجتمداع وافقتصداد والهنتسدة والكيميدداع والصدحة العامدة والتشدد يعار  ،   المع  دة  دا مجددافر شدت اتدو  -م

 لية وال وانيي الخاصة احماية البيئة العما
، و د لك األمد  ااقتناع اإلدارة اأهمية التتقيا افجتماعا، يجب أ  ي.و  رد  عل اإلدارة تجاا التتقيا افجتماعا إيجا ي د -4

تجددداا توجيهدددار وتوصددديار المدددتقا افجتمددداعا، وذلدددك ادددالت  ي  علددد  المجدددافر افجتماعيدددة المهمدددة أو التدددا أعةيدددت 
دد غيدد   دداٍ ، أل  عددت  اسددتجااة إدارة الشدد  ة للتوصدديار وقيامهددا ا نشدداع نشدداط اجتمدداعا، قددت يددهت   ددا جهددار  ااهتمام 

 ( 1987معينة أو  ا الجمهور اأكمل  )الصعيتث، 

 :األساليب المستخدمة في عمليات التدقيق االجتماعي
  ت يتةلدب ذلدك افعتمداد  ،اعيةلوجود جوانب  نية م تبةة  بعم األنشةة افجتم انب    الفحص الفني الميداني: -1

عبددت علدد  دراسددار  نيددة متخصصددة، ويم.ددي للمددتقا افسددتعانة  ددا ذلددك ادداللجوع إلدد  خبيدد ، علدد  ن  ددة العميددل )
 ( 1992، تالمجي

يشددي  هددد ا ال حدد  إلدد  ضددد ورة تددتقيا الددت ات  والسدددجالر المتعل ددة  بيانددار األنشدددةة  الفحةةص الحسةةةابي المسةةتندي: -2
للتأكددت مددي صددحة البيانددار والعمليددار  ،ات  والسددجالر والت دداري  الخاصددة ااألنشددةة افجتماعيددةو دد لك الددت  ،افجتماعيددة
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المسددجلة  يهددا مددي الناحيددة الحسددا ية، أمددا ال حدد  المسددتنتث  يشددي  إلدد  التأكددت مددي وجددود مسددتنتار قانونيددة للعمليددار 
 ( 12: 2002ألنشةة افجتماعية )الش ع، الم تبةة اا

اإلج اع االنسبة ل صول الخاصة ااألنشةة افجتماعية للمش وع ا صت التأكت مي الوجود ال علا  يتم ه ا الجرد العملي: -3
لتلددك األصدددول أو الحالدددة التددا  اندددت عليهدددا  ددا تددداريا إعدددتاد ت  يدد  النشددداط افجتمددداعا أو الت دداري  الماليدددة )الحسدددنا، 

1996 ) 

 :التدقيق االجتماعي مشكالتفوائد و 

 :(Abu-Baker, 2000)أ  ز ه ا ال وائت تتقيا افجتماعا، و يما يلا ع   الش  ار اعملية التبه  عتة  وائت مي قيا  
تحسددديي سدددمعة الشددد  ار: يدددتم ذلدددك مدددي خدددالل عددد   أداع الشددد  ة افجتمددداعا، وافلتددد ا  اأهدددتا ها افجتماعيدددة نحدددو  -1

 أصحاب المصالا 
 ي يت مي انتباا اإلدارة إل  ميول أصحاب المصالا ذوث العالقة  -2
هت  علدد  التغييدد  التنبيمددا اإليجددا ا: حيددث إ  المعلومددار التددا يددتم الحصددول عليهددا حددول األداع افجتمدداعا يسددما يدد -3

  ا المست بل  الإلدارة ااتخاذ إج اعار لتحسينه
 أما  أصحاب المصالا اش.ل أكب   مسئولةلية: احيث يجعل الش  ة سئو زيادة الم -4

 أما أ  ز ه ا المش.الر  ها: ،عتة مش.الر  ا مجال التتقيا افجتماعا به لكي تواال غم مي وجود مثل ه ا ال وائت 
   م هو  التتقيا افجتماعا لم يبله مستوا افتساا والتوا ا عل  ال غم مي ح ي ة أهميت  إ -1
 افجتماعية  نشةةف يوجت تع يق موحت ل  -2
  أ  اعم الش  ار تتمج الت اري  افجتماعية ما ال وائم اإلضا ية للش  ة -3
 ف يوجت ش.ل تا ت لع   الت اري  افجتماعية  -4
 لية افجتماعية سئو ف يوجت إل ا  قانونا يل   الش  ار  تتقيا الم -5

 :التشريعات األردنية

حيث أل   المحاسب امجموعة مدي  ،م هو  المحاسبة افجتماعية 1997( لعا  22أظه  قانو  الش  ار األردنا رقم )
لية افجتماعيددة علدد  سددئو  يدداد واإل صدان و شدد  األخةدداع الم تبةددة اشدد.ل أساسدا امحاسددبة المالمدواد التشدد يعية اعمليددار ال

 النحو اهتا )التش يعار األردنية(:
( لتل   متقا الحسااار اأ  يبه   ا ت  ي ا لمجلق اإلدارة حصول  عل  المعلومدار والبياندار 1أ//195جاعر المادة ) -1

لومدار والبياندار الالزمدة ضد ورية لتكدو  عمليدة قيداد التكدالي  افجتماعيدة الالزمة والتد ورية،  حاجدة المحاسدب للمع
 دقي ة وصحيحة 

حيددث تلدد   هدد ا المددادة مددتقا الحسددااار أ  يبلدده واشدد.ل خةددا رئدديق مجلددق  ،علدد  مددا سددبا ا( تأكيددت  200جدداعر المددادة رقددم ) -2
ولدد لك علدد  مددتقا الحسددااار  ،شدد.ل سددلبا عليهددااإلدارة والم اقددب  ددا حالددة إطالعدد  علدد  أيددة مخال ددة ارتكبتهددا الشدد  ة وتددهت  ا

 ليتها افجتماعية تجاا المجتما والبيئة المحيةة سئو الكش  عي عت  قيا  الش  ة  تحمل م
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( إلددد ا  مجلدددق اإلدارة ادددأ  يحتدددوث ت  ي هدددا المدددالا السدددنوث علددد   يدددا  16( و)18( و)20ب//6جددداع  دددا المدددادة رقدددم ) -3
وءظهدددار الهي.دددل التنبيمدددا للشددد  ة وعدددتد المدددوظ يي ومدددههالتهم واددد امج التدددتريب التب عددار والمدددنا التدددا ت دددتمها الشددد  ة 

لياتها سدئو    ل ه ا المواد تل   الش  ة  تحمل مإحيث  ،ومتا مساهمة الش  ة  ا ختمة البيئة ،والتأهيل التا ت و   ها
  ا ختمة المجتما   لية افجتماعيةسئو افجتماعية والبيئية وه ا ما يبيي التور األساسا ال ث تلعب  الم

 :أداة التراسة -4

اعتمت الباحثا  لغ   الوصول إل  تح يا أهتا  التراسة عل  أسلوب افستبانة التدا تعدت إحدتا األدوار العلميدة التدا ت دو  
 ، األول خددا   بيانددار ومعلومددار عددي المسددتجيبيي،جدد أييعلدد  جمددا المعلومددار والبيانددار الالزمددة  وقددت تددم ت سدديم افسددتبانة إلدد  

والجدد ع الثددانا خددا  اددال   ار التددا ت دديق مددتا التدد ا  المددتق يي  تددتقيا األداع افجتمدداعا  ددا الشدد  ار المسدداهمة العامددة األردنيددة  
وز  نسدبا لدترجار الموا  دة والتدا  اندت  دحيدث يتدم خمسدة مسدتويار  ،وقت تم استختا  م ياد لي. ر الخماسا  ا  ناع افسدتبانة

( لترجدة 1( لترجدة غيد  موا دا، )2( لترجدة محايدت، )3( لترجدة موا دا، )4جة افسدتجااة موا دا اشدتة، )( لتر 5عل  النحو التالا: )
 غي  موا ا اشتة 

 :صدق أداة الدراسة

يي لتح.يمهدددا  هدددت  التأكدددت مدددي وضدددون العبدددارار المسدددتختمة صدددخصتتدددم عددد   أداة التراسدددة علددد  مجموعدددة مدددي الم
وقت تم األخ  االمالحبار التا توا  ت آراع المح.ميي حولها  وقت تم احتساب  ،وشمولها وقترتها عل  تح يا أهتا  التراسة

 ( %85معامل افت اا  يي المح.ميي عل     ار افستبانة حيث  له )

 :اختبار الثبات

اد عنددت إعددادة التراسددة ااسددتختا  أداة التراسددة ن سددها علدد  األ دد  ن سددها ي صددت  ثبددار األداة إم.انيددة الحصددول علدد  البيانددار 
، وفختبار تبار افستبانة وءم.انية افعتماد عليها  ا اختبدار أسدئلة التراسدة (Sekaran, 2006)أن سهم  ا ظل ظ و  واحتة 

وتح يدددا أهدددتا ها،   دددت تدددم اسدددتختا  م يددداد افتسددداا الدددتاخلا )ك ونبدددات أل دددا( للتح دددا مدددي ذلدددك، وقدددت تبددديي أ  قيمدددة معامدددل أل دددا 
 ( %60كونها أعل  مي النسبة المعيارية وها )لجيتة  ( وها نسبة0.925ك ونبات تبله )

 :األدوات اإلحصائية المستخدمة

 ،(SPSS)وهددا الب نددامج اإلحصددائا  ،تددم اسددتختا  المعالجددار اإلحصددائية المالئمددة للتحليددل ،لتح يددا أهددتا  التراسددة
 يدة، وم داييق التشدتت مدي خدالل حسداب وذلك اافعتماد عل  األساليب اإلحصدائية التاليدة: التكد ارار، م داييق الن عدة الم  

ولجميدددا  ،المتوسددةار الحسدددا ية وافنح ا دددار المعياريدددة مدددي أجدددل مع  دددة متوسددد  الحسدددااار الخاصدددة ا.دددل سدددهال علددد  حدددتة
فختبار   ضيار التراسة  وتم استختا  أل ا   ونبات لمع  ة  (T-test)األسئلة الخاصة اال  ضية،   لك تم استختا  اختبار 

 لتاخلا ألداة التراسة افتساا ا

 :تحلي  البيانات واختبار الفرضيات
 ( خصائ  عينة التراسة 1يوضا الجتول رقم ) وصف خصائص عينة الدراسة: -1
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 (1جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة

 النسبة % العدد المتغير

   المؤه  العلمي:
 - - د لو  -
 60 54 ا.الوريود -
 30 27 ماجستي  -
 10 9 د توراا  -

   التخصص:

 70 63 محاسبة -
 15.56 14 إدارة أعمال -
 10 9 تمويل ومصار  -
 4.44 4 اقتصاد -

   الخبرة:

 15.56 14 سنوار 5أقل مي  -
 50.0 45 سنوار 10-5مي  -
 22.22 20 سنة 15 – 10مي  -
 12.22 11 سنة  أكث  15مي  -

% يليهدا 60حيدث  لغدت النسدبة  ،هم مي حملة درجة الب.دالوريود( أ  غالبية عينة التراسة 1نالحظ مي الجتول رقم )
وف يوجدت حملدة شدهادة أقدل مدي ا.دالوريودي ممدا يعندا وجدود مههدل  ،%10% تم الدت توراا  نسدبة 30حملة الماجستي   نسبة 

يددة عينددة نالحظ أ  غالب ددأسددئلة افسددتبانة اصددورة أ تددل  أمددا  يددا يتعلددا االتخصدد   عدديعلمددا يم.ددي العينددة مددي اإلجااددة 
%، تدم التمويدل والمصدار  15.56% يليهدا إدارة األعمدال  نسدبة 70حيدث  لغدت النسدبة  ،التراسة هم حملة شهادة المحاسدبة

يمارسددو  التددتقيا يحملددو  شددهادة المحاسددبة  يمددغالبيددة وهدد ا يددتل علدد  أ   ،%4.44افقتصدداد  نسددبة  اوأخيدد    ،%10 نسددبة 
افر التتقيا وتةورات   أمدا  يمدا يتعلدا ادالخب ة  دنالحظ أ  غالبيدة عيندة التراسدة وي.ونو  عل  دراية أكب  مي غي هم  ا مج

 5%، تم مي خب تهم أقل مي )22.22سنة(  نسبة  15-10%، ويليها مي خب اتهم )50سنوار(  نسبة  10-5خب اتهم  يي )
سدبا نجدت أ  غالبيدة عيندة  %  ممدا12.22سنة(  لغدت نسدبتهم  15%، ومي ت يت خب تهم عي )15.56سنوار(  نسبة  لغت 

    ار افستبانة اصورة دقي ة  جااة عيالتراسة لتيها الخب ة الكا ية لإل
 عرض البيانات واختبار الفرضيات:  -2

   تدددتقيا األداع افجتمددداعا ) دددا مجدددال العدددامليي(  دددا الشددد  ار و ي دددو  مدددتق و الحسدددااار األردنيددد الفرضةةةية األولةةةى:
 المساهمة العامة األردنية 

( المتوسددةار الحسدددا ية وافنح ا دددار المعياريددة ونسدددبة األهميدددة لتددتقيا األداع افجتمددداعا  دددا 2الجدددتول رقدددم )يوضددا 
 مجال العامليي مي قبل متق ا الحسااار األردنييي 
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 (2جدول رقم )
 تدقيق األداء االجتماعي )في مجال العاملين(

 العبارة الرقم
 المتوسه
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 نسبة
 ميةاأله

1 
ت ددو   تددتقيا تكددالي  تددو ي  وتهيئددة ظدد و  العمددل والمسدد.ي والمواصددالر 

  المناسبة للعامليي
4.13 0.91 82.6 

 76.2 0.86 3.81  ت و   تتقيا تو ي  ش وط السالمة العامة للعامليي لتا الش  ة 2

 75.6 0.88 3.78  ت و   تتقيا تكالي  الحوا   الم تمة للعامليي المت وقيي لتا العميل 3

 75.4 0.97 3.77  ت و   تتقيا تكالي  تعييي العامليي ذوث افحتياجار الخاصة لتا العميل 4
 71.8 0.99 3.59  ت و   تتقيا تكالي  التأميي الصحا للعامليي 5
 71.2 1.10 3.56  ت و   تتقيا تكالي  إنشاع صنتوا التكا ل افجتماعا للعامليي 6
 70.8 1.03 3.54  غيل األقليار ال اغبيي  ا العمل لتا العميلت و   تتقيا تكالي  تش 7
 74.8 0.96 3.74 المجموع 

الحسا ية أكب  مي  متوسةاتهاأ  اتجاهار عينة التراسة إيجا ية نحو األسئلة وال   ار أل   السا انالحظ مي الجتول 
ممددا يعنددا أ   ،(4.13حيددث  لدده ) ،(1رقددم ) (،  دد لك نالحددظ أ  أكبدد  متوسدد  حسددا ا  ددا  للعبددارة3متوسدد  أداة ال يدداد )

المدددتقا ي دددو   تدددتقيا تكدددالي  تدددو ي  وتهيئدددة ظددد و  العمدددل والمسددد.ي والمواصدددالر المناسدددبة للعدددامليي، و ددد لك نالحدددظ أ  
( والدد ث 0.96( وافنحدد ا  المعيددارث  لدده )3)التراسددة  ( أكبدد  مددي متوسدد  أداة 3.74المتوسدد  الحسددا ا العددا  للعبددارار  لدده )

دديددتل علدد مددي قبددل مددتق ا الحسددااار  تددتقيا  ا  عددت  وجددود تشددتت  ددا إجااددار عينددة التراسددة  ممددا سددبا نجددت أ  هندداك الت ام 
 األداع افجتماعا  ا مجال العامليي  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية واترجة متوسةة 

 (3جدول رقم )
 للفرضية األولى T-testاختبار 

 .Sig نص الفرضية
T 

 الجدولية
T 

 محسوبةال
نتيجة 
 الفرضية

 تدددتقيا األداع افجتمددداعا  دددا مجدددال  األردنيدددو  ي دددو  مدددتق و الحسدددااار 
 العامليي  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية

 قبول 16.644 2.326 0.000

أ  ، وامدددا 2.326الجتوليدددة والبالغدددة  (T)وهدددا أكبددد  مدددي  16.644المحسدددواة تبلددده  (T)نالحدددظ مدددي الجدددتول السدددا ا أ  قيمدددة 
قبددول ال  ضددية العتميددة إذا  انددت ال يمددة المحسددواة أقددل مددي الجتوليددة، وتدد  م العتميددة إذا  انددت المحسددواة أكبدد  مددي  اقاعددتة ال دد ار هدد

 تددتقيا األداع  األردنيددو  الجتوليددة،   ندد  واندداع  علدد  مددا سددبا يددتم قبددول ال  ضددية األولدد  والتددا تددن  علدد  أندد : اي ددو  مددتق و الحسددااار 
 مجال العامليي  ا الش  ار المساهمة العامة األردنيةا افجتماعا  ا 

 تدتقيا األداع افجتمداعا ) دا مجدال العوامدل البيئيدة(  دا الشد  ار  األردنيدو  ي و  متق و الحسااار  الفرضية الثانية:
 المساهمة العامة األردنية 

التدتقيا التدا ي دو   هدا مدتق و الحسددااار ( المتوسدةار الحسدا ية وافنح ا دار المعياريددة إلجد اعار 4يبديي الجدتول رقدم )
 ل داع افجتماعا ) ا مجال البيئة(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية  األردنيو  
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 ( 4جدول رقم )
 تدقيق األداء االجتماعي )في مجال البيئة(

 العبارة الرقم
 المتوسه
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 نسبة
 األهمية

 65.5 1.02 3.25  ض ار البيئة الناتجة عي عمل منشأة العميلت و   تتقيا معالجة أ 1

2 
ت ددو   تددتقيا معالجددة المنشددأة للتلددوث الندداتج عنهددا اسددبب اهتمامهددا اسددمعتها 

  عل  المتا الةويل
3.74 1.02 74.8 

 74.2 1.00 3.71  ت و   تتقيا احت اظ المنشأة  نبا  المعلومار ال ث يبيي تكل ة األض ار البيئية 3

 73.2 1.01 3.66  ت و   تتقيا تكل ة اهفر المستختمة للحت مي التلوث البيئا 4
ت دددو   تدددتقيا تكدددالي  التجميدددل وتشدددجي  المنة دددة المحيةدددة االمنشدددأة للح ددداظ  5

 72.2 0.96 3.61  عل  البيئة
 70.4 0.99 3.52  ت و   تتقيا تكالي  المشار ار  ا   امج حماية البيئة وعمل البحوث 6
 ددو   تددتقيا التكددالي  البيئيددة المسددت بلية المحتملددة الناتجددة عددي عمددل منشددأة ت 7

 69.4 0.99 3.49  العميل
 76.2 0.95 3.81  ت و   تتقيا تكالي  تتوي  مخ جار اإلنتام والعواد  لت ليل الت ر البيئا 8
 74.8 1.02 3.74  ت و   تتقيا تكالي  نش  الت اري  البيئية التورية لمنشأة العميل 9
 74.2 1.00 3.71  ت و   تتقيا تكالي  استختا  خب اع البيئة  ا منشأة العميل 10
 72.44 0.99 3.62 المجموع 

( و د لك ادانح ا  معيدارث تدد اون %76.2-%65.5(، واأهميدة نسددبية ت اوحدت  ديي )3.81( و)3.25البيئيدة قدت ت اوحدت  ديي )
%، وهددد ا يعندددا أ  هنددداك 72.44واأهميدددة نسدددبية  لغدددت  ،(3.62ا ال  ددد ار )(   ددد لك  لددده المتوسددد  العدددا  لجميددد1.02-0.95 ددديي )
( حصدلت 9( وال  د ة رقدم )2ل داع افجتماعا  ا مجال العوامل البيئية وامستوا متوس   نالحظ مي الجتول أ  ال  د ة رقدم ) اتتقي   

مهددا اسدمعتها المسدت بلية،  دد لك تدتقيا تكددالي  وهدا تددتقيا معالجدة التلددوث النداتج عدي المنشددأة اسدبب اهتما ،علد  أعلد  أهميددة نسدبية
( حددازر علدد  أقددل مسددتوا أهميددة وهددا تددتقيا معالجددة أضدد ار البيئددة 1ي ال  دد ة رقددم )لكددنشدد  الت دداري  البيئيددة التوريددة لمنشددأة العميددل، 

 الناتجة عي عمل منشأة العميل 
 ( 5جدول رقم )

 لفرضية الدراسة الثانية (T-test)اختبار 

 .Sig نص الفرضية
T 

 الجدولية
T 

 المحسوبة
نتيجة 
 الفرضية

 تدددتقيا األداع افجتمدددداعا ) دددا مجددددال  األردنيدددو  ي دددو  مدددتق و الحسددددااار 
  البيئة(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية

 قبول 16.462 2.326 0.000

، وامدا أ  2.326والبالغدة أكب  مي قيمتهدا الجتوليدة  16.462المحسواة والبالغة  (T)نالحظ مي الجتول السا ا أ  قيمة 
الجتوليددة، لدد لك يددتم قبددول ال  ضددية التددا تددن  علدد  أندد :  (T)المحسددواة أكبدد  مددي  (T)قاعددتة ال دد ار ت بددل ال  ضددية إذا  انددت 

  تتقيا األداع افجتماعا ) ا مجال البيئة(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنيةا  األردنيو  اي و  متق و الحسااار 

 تددددتقيا األداع افجتمدددداعا ) ددددا مجددددال جددددودة المنددددتج وحمايددددة  األردنيددددو  ي ددددو  مددددتق و الحسددددااار  لثةةةةة:الفرضةةةةية الثا
 المستهلك(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية 
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 ( المتوسةار الحسا ية وافنح ا ار المعيارية ونسبة األهمية ل   ار ال  ضية الثالثة 6يبيي الجتول رقم )

 ( 6جدول رقم )
 داء االجتماعي )في مجال جودة المنتج وحماية المستهلك(تدقيق األ

 العبارة الرقم
 المتوسه
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 نسبة
 األهمية

 73.2 1.01 3.66  ت و   تتقيا األخةار البيئية ذار العالقة امنتجار وختمار المنشأة 1

 72.2 0.96 3.61  ي حول تحسيي جودة المنتجت و   تتقيا تكالي  افستجااة للش.اوا الم تمة مي قبل ال اائ 2

 70.4 0.99 3.52  ت و   تتقيا تكل ة الحصول عل    نامج السالمة العامة ووقاية ال اائي نتيجة ت تيم السلعة 3

 69.4 0.99 3.49  ت و   تتقيا التكالي  التا تت ا  ا سبيل افلت ا  امعايي  الجودة 4
 69.4 0.99 3.47  لمنتجار عل  اإلرشادار المةلواة والتا تخ  المنتجت و   تتقيا تكالي  احتواع ا 5
 76.2 0.95 3.81  ت و   تتقيا التكالي  التا تتكبتها المنشأة  ا سبيل تلبية مةالبار جمعيار حماية المستهلك 6
 74.2 1.05 3.71  ت و   تتقيا أث تكالي  إضا ية تت عها المنشأة لمواعمتها  يي جودة المنتج وال اا 7
 72.1 0.99 3.61 المجموع 

وأ  افنحددد ا  المعيدددارث يتددد اون  ددديي  ،3.81و 3.47أ  المتوسدددةار الحسدددا ية لل  ددد ار تتددد اون  ددديي  السدددا انالحدددظ مدددي الجدددتول 
 ،3.61   ددد لك نالحدددظ أ  المتوسددد  الحسدددا ا إلجمدددالا ال  ددد ار  لددده 74.2و 69.4و ددد لك نسدددبة األهميدددة تتددد اون  ددديي  ،0.95و 1.05

  ، وهد ا يعندا أ  المدتقا ي دو   تدتقيا األنشدةة الم تبةدة اجدودة المندتج وحمايدة المسدتهلك وامسدتوا متوسد 72.1سبة األهميدة  لغدت ون
نالحظ مي الجتول السا ا أ  تدتقيا التكدالي  التدا تتكبدتها المنشدأة  دا سدبيل تلبيدة مةالبدار جمعيدار حمايدة المسدتهلك حصدلت علد  

، وأ  تددتقيا تكددالي  احتددواع المنتجددار علدد  اإلرشددادار المةلواددة حصددلت علدد  أقددل متوسدد  3.81ت حيددث  لغدد ،أعلدد  متوسدد  حسددا ا
  3.47حيث  له  ،حسا ا

 ( 7جدول رقم )
 لفرضية الدراسة الثالثة (T-test)نتائج اختبار 

 .Sig نص الفرضية
T 

 الجدولية
T 

 المحسوبة
نتيجة 
 الفرضية

داع افجتمدددداعا ) ددددا مجددددال جددددودة  تددددتقيا األ األردنيددددو  ي ددددو  مددددتق و الحسددددااار 
 المنتج وحماية المستهلك(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية

 قبول 22.685 2.326 0.000

أكبدد  مددي قيمتهددا الجتوليددة  22.685المحسددواة    Tنجددت مددي مةالعتنددا لنتددائج الحاسددوب  ددا الجددتول السددا ا أ  قيمددة 
لدد لك يدتم قبددول  ،ل  ضدية إذا  انددت ال يمدة المحسدواة أكبدد  مدي ال يمددة الجتوليدة  وامدا أ  قاعددتة ال د ار ت بددل ا2.326والبالغدة 

 تدتقيا األداع افجتمداعا ) دا مجدال جدودة المندتج  األردنيدو  ال  ضية الثالثة والتا تن  عل  أن : ا ي دو  مدتق و الحسدااار 
 وحماية المستهلك(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنيةا 

 تدتقيا األداع افجتمداعا ) دا مجدال ختمدة المجتمدا المحلدا(  دا  األردنيدو   دو  مدتق و الحسدااار ي الفرضية الرابعةة:
 الش  ار المساهمة العامة األردنية 

 ( المتوسةار الحسا ية وافنح ا ار المعيارية ونسبة األهمية ل   ار ال  ضية ال ااعة 8يبيي الجتول رقم )
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 ( 8جدول رقم )
 )في مجال خدمة المجتمع المحلي(تدقيق األداء االجتماعي 

 العبارة الرقم
 المتوسه
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 نسبة
 األهمية

 65.0 1.07 3.25  مساهمار أو تب عار لصالا المجتما المحلا ةت و   تتقيا تكالي  أي 1

 64.4 1.07 3.22  محلات و   تتقيا أث دعم مادث إلقامة المناسبار التينية والوطنية التا ت ا   ا المجتما ال 2

 64.0 1.13 3.20  ت و   تتقيا التكالي  الناتجة عي المساهمة  ا إنشاع دور للحتانة وم اك  صحية أل ناع المجتما 3

 60.2 1.23 3.01  ت و   تتقيا األموال المخصصة للحافر اإلنسانية  ا المجتما المحلا 4
 58.8 1.19 2.94  انية الم تمة أل ناع المجتما المحلا إلكسا هم المهارة والخب ةت و   تتقيا تكالي  التورار التتريبية المج 5
 53.6 1.20 2.68  عل  المجتما المحلا ات و   تتقيا التكالي  التا تتحملها المنشأة نتيجة اختيار البتيل األكث   ائتة واألقل ض ر   6
 73.6 0.90 3.68   لمجتما المحلات و   تتقيا تكالي  التمويل الم تمة لمنشآر ت ا   ا ا 7
 62.8 1.11 3.14 المجموع 

ونسددبة األهميددة ت اوحددت  دديي  3.68و 2.68أ  المتوسددةار الحسددا ية لل  دد ار تتدد اون  دديي  السددا انالحددظ مددي الجددتول 
داع وهدد ا يددتل علدد  قيددا  المددتقا  تددتقيا األ 3.14،  دد لك نجددت أ  المتوسدد  الحسددا ا العددا  لل  دد ار  لدده %73.6% و53.8

( 7  دت جداعر ال  د ة رقدم ) اافجتماعا  ا مجال ختمة المجتما المحلا وامستوا منخ م   يما يتعلا اأكث  ال   ار تةبي   
وهد ا يدتل علد  قيدا  مدتقا الحسدااار  تدتقيا تكدالي  التمويدل الم تمدة لمنشدآر  ،3.68االترجة األول  امتوس  حسدا ا قدترا 
أقددل  لكدديممددا يعنددا عددت  وجددود تشددتت  ددا إجااددار أ دد اد العينددة،  ،0.90عيددارث قددترا ت ددا   ددا المجتمددا المحلددا واددانح ا  م

للمجتمدا  ا( وهدا تدتقيا التكدالي  التدا تتحملهدا المنشدأة نتيجدة اختيدار البدتل األكثد   ائدتة واألقدل ضد ر  6رقدم ) اال   ار تةبي   
  1.20را واانح ا  معيارث قت 2.68حيث  له المتوس  الحسا ا له ا ال   ة  ،المحلا

 ( 9جدول رقم )
 لفرضية الدراسة الرابعة (T-test)نتائج اختبار 

 .Sig نص الفرضية
T 

 الجدولية
T 

 المحسوبة
نتيجة 
 الفرضية

 تددتقيا األداع افجتمدداعا ) ددا مجددال  األردنيددو  ي ددو  مددتق و الحسددااار 
 ختمة المجتما(  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية

 لقبو 22.329 2.326 0.000

 (T)وامددا أ  قاعددتة ال دد ار ت بددل ال  ضددية إذا  انددت  ،(2.326)( الجتوليددة تسدداوث Tنالحددظ مددي الجددتول السددا ا أ  قيمددة )
 األردنيددو  لدد لك   ندد  يددتم قبددول ال  ضددية ال ااعددة والتددا تددن  علدد  أندد : اي ددو  مددتق و الحسددااار  ،الجتوليددة (T)المحسددواة أكبدد  مددي 

 ل ختمة المجتما(  ا الش  ار المساهمة العامة األردناا  تتقيا األداع افجتماعا ) ا مجا
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 :جةالنتائ
  ناع  عل  التحليل العملا واختبار ال  ضيار   ت توصلت التراسة إل  النتائج التالية:

دددإ -1 ) دددا مجدددال العدددامليي(  دددا الشددد  ار  مدددي قبدددل مدددتق ا الحسدددااار األردنيددديي لتدددتقيا األداع افجتمددداعا ا  هنددداك الت ام 
ا تكددالي  تهيئددة وتددو ي  المسدد.ي والمواصددالر للعددامليي،  دد لك يالعامددة األردنيددة  ترجددة متوسددةة، خاصددة تددتق المسدداهمة

 تو ي  ش وط السالمة العامة 
يوجت الت ا  مي قبل متق ا الحسااار األردنييي  ا تتقيا التكالي  البيئية  ا الش  ار المساهمة العامة األردنية  ترجة  -2

 لي  تتوي  مخ جار اإلنتام والعواد  لت ليل الت ر البيئا خاصة تتقيا تكا ،متوسةة
هندداك التدد ا  مددي قبددل مددتق ا الحسددااار األردنيدديي  تددتقيا األداع افجتمدداعا  ددا مجددال جددودة المنددتج وحمايددة المسددتهلك  -3

  يي مي قبل المتق ا ترجة متوسةة، وقت  ا  تتقيا تكالي  تلبية طلبار جمعيار حماية المستهلك األكث  اهتمام  
ولكددي  ترجددة منخ تددة،  ،   تددتقيا األداع افجتمدداعا  ددا مجددال ختمددة المجتمددا المحلدداو ي دو  مددتق و الحسددااار األردنيدد -4

تدتقيا تكدالي  الدتورار التتريبيدة وتدتقيا تكدالي  اختيدار البدتيل األ تدل للمنشدأة واألقدل  ن  ف يوجت اهتمدا   داٍ  إحيث 
  اض ر  

 :التوصيات
 ا ة توصا التراسة اما يلا: ناع  عل  النتائج السا

زيادة افهتما  ااإلج اعار التتقي ية مي قبل متق ا الحسااار األردنيديي لد داع افجتمداعا  دا الشد  ار األردنيدة اشد.ل  -1
 عا  

 ددا سددبب تالاإل صددان عددي األداع افجتمدداعا أو اإ صددان مددتق ا الحسددااار  ددا ت دداري هم عددي الشدد  ار غيدد  الملت مددة  -2
 أض ار  يئية 

 تتقيا تكالي  ختمة المجتما المحلا  دة اهتما  متق ا الحسااار زيا -3
 توعية المستثم يي اأهمية تتقيا األداع افجتماعا وما يعود ا  االن ا عليهم وعل  المجتما المحلا والجهار األخ ا  -4
   الش  ار   لك قيا  الجهار الح.ومية اع ت التورار الالزمة لتوعية المتق يي اأهمية التتقيا افجتماعا وءل ا -5
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ABSTRACT 

 
This study aimed to state the extent of Jordanian auditors’ commitment in auditing the 

social performance in the Jordanian public shareholding companies in the area of personnel, 

product quality, consumer protection, environment and community service. 

The questionnaire has been prepared for this purpose and distributed to a sample of (90) 

Jordanian Auditors. The results were analyzed by using statistical program Spss. 

The study concluded that there is a commitment by the Jordanian auditors in auditing the 

social performance in an average degree in the area of workers, environmental cost, product 

quality, and consumer protection, but the Auditors obligation when auditing the social 

performance in the field of community service was not enough. 

The study recommended that the Auditors must increase their attention to audit the social 

performance in the field of community service, as well as the auditors should disclose the 

cases of non-compliance by the companies to disclose social performance or companies that 

causing harm to the environment. 

 


