
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدى تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة لتقریر المسئولیة 
  االجتماعیة لمنشآت األعمال من منظور أصحاب الحقوق والمصالح
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قریر المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال المراجعة الداخلیة لتمصادر مدى تباین مصداقیة 
  من منظور أصحاب الحقوق والمصالح

  ) ودراسة میدانیة،مقترحقیاس نموذج (
  ملخص البحث

ة  Credibilityتناول ھذا البحث قضیة مدى تباین مصداقیة  ة للمسئولیة االجتماعی ة الداخلی مصادر المراجع
 المسئولیة االجتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح، لمنشآت األعمال، وتأثیرھا على مصداقیة تقریر

ة ة تحلیلی الل دراس صالح -من خ وق والم ى أصحاب الحق ى نظریت اد عل  Stakeholders Theory باالعتم
صدر  صداقیة الم صداقیة، -Source Credibility Theoryوم اس الم ى لقی وذج كم اء نم ة بن ى محاول  ف

صالح : فى ثالثة فروض ھى، الفرض األولوصیاغة فروض البحث؛ والتى تمثلت  وق والم یعانى أصحاب الحق
شكل  ة ب ة للمسئولیة اإلجتماعی ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م صور إدراك محددات م بمنشآت األعمال من ق

رض : متكامل؛ الفرض الثانى شأة؛ الف ة للمن ة للمسئولیة االجتماعی ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م تتباین م
ث ة :الثال ة الداخلی صدر المراجع اختالف م شأة ب ة للمن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ة م ف درج  تختل

صاء . للمسئولیة االجتماعیة ة استق تخدام قائم ة؛ وباس ة میدانی روض البحث من خالل دراس ار ف ولقد تم اختب
شآت األعمQuestionnaire Designموحدة  صالح بمن وق والم ة ألصحاب الحق ین، ؛ لعینة ممثل ال من فئت

ة وعدد ٢٢تشمل األولى على عدد  ة مراجع ضو لجن ة ١٩ ع ة داخلی دیر مراجع دد (م ركات مساھمة ٣٠بع  ش
مقیدة فى البورصة المصریة، من  مجموعتین متساویتین؛ األولى شركات مدرجة بالمؤشر المصرى للمسئولیة 

لكنھا من الشركات النشطة االجتماعیة ، والثانیة شركات غیر مدرجة بمؤشر المسئولیة ٢٠١٦ عام االجتماعیة
ان ٤٩، وتشمل الفئة الثانیة على عدد )لذات العام EGX 50ًطبقا لمؤشر  انح أئتم تثمار وم ندوق اس  مدیر ص
  .وقد خلص البحث إلى عدة نتائج ھامة، رجحت من إمكانیة قبول فروض البحث. ومحلل مالى

ة  ات المفتاحی  Key Words :Perception of Stakeholders, Sourcing Alternativesالكلم
Credibility of Internal Audit, Corporate Social Responsibility Report.                   

                       
  مشكلة البحث

ة-لقد أثارت األزمات المالیة العالمیة الشك فى كفایة النموذج االقتصادى یم الربحی ى تعظ یم- القائم عل   لتقی
ا ؛ لمنشآت األعمالیةاالجتماعالمسئولیة منشآت األعمال، ودفعت باالنتباه نحو أھمیة أداء  اكم  باعتبارھ ح

دفق  تمرار ت ال واس شطة األعم ستدامة  و(Bello and Meka 2014, 151)أن ة الم اس التنمی أس
Sustainable Development .ستوى  ىدولبدى تحرك لقد و ى الم ادیمى وعل  ىینظیمتالوي مھنالاألك

اه  اماتج ة الھتم ى أھمی د عل ة  والتأكی سئولیة االجتماعی ال، الم شآت األعم ة لمن ى رؤی ا عل دى تأثیرھ وم
صالح أ Image) صورت( ال Significant Stakeholdersصحاب الحقوق والم ة األعم شآت وبیئ  ١.لمن
ال-كان توجھ منشآت األعمال ھذا التحرك لاستجابة و ى سوق الم دة ف اریر ن - خاصة المقی دار تق حو إص

ة سئولیتھا االجتماعی ن م ارى Corporate Social Responsibility (CSR) ع شكل اختی  ب
(Dhaliwal and Yang 2011)ة  وا ا المالی ى تقاریرھ  Riham)الفصاح عن مسئولیتھا االجتماعیة ف

et al. 2008) .  
ة ومن المفترض، أن   شأة ألھمی ؤدى إدراك المن ا ی سئإووفاءھ صاحھا عن م التقریر ف ة ب ولیتھا االجتماعی

الى صلالم ر منف ة أو بتقری ساع نطاق المراجع ى ات ة إل شركات - الداخلی ة ال ات حوكم م آلی ة -كأحد أھ  لرقاب
ة سئولیتھا االجتماعی شأة بم زام المن دى الت یم م ر وتقی دى ، وتقری اتى م وى المعلوم ة المحت دق وعدال ص

                                                
ة  ١ ال، قامت منظم ى سبیل المث ر االستدامةGlobal Reporting Initiativeفعل ار لتقری اس المسئولیة - بوضع إط ى أس وم عل  یق

ة  شأة المختلف ب أداء المن ار جوان ةا(االجتماعیة من خالل اعتب ة وحوكم ة وبیئی صادیة واجتماعی اور األساسیة لالستدامة)قت  - المح
ع  ل الراب ادات الجی ا إرش . (Global Reporting Initiative 2013)وإصدار اإلرشادات الالزمة بشأن تحقیقھا؛ والتى من أھمھ

م ISOكما قامت المنظمة الدولیة  ة رق دولى للمسئولیة االجتماعی ام ISO 26000 بإصدار المعیار ال ارا ٢٠١٠ ع دم إط ذى ق ً، وال
شركات ومؤسسة . لتفعیل وتطبیق المسئولیة االجتماعیة للمنشآت صرى لمسئولیة ال كما قام مركز المدیرین المصرى والمركز الم

ارس  ى م صریة ؛ ف ى ٢٠١٠ستاندارد أند بورز وكریسیلى بالتعاون مع البورصة الم دة ف شركات المقی ر مسئولیة ال ؛ بإعداد مؤش
صریة البور ة الم شركات (ص سئولیة ال صرى لم ر الم سئولیة  ).S&P/EGX ESG Indexالمؤش صرى للم ر الم د المؤش وبع

 بشأن) بشكل طوعى( لحجم المعلومات التى تفصح عنھا المنشآت المدرجة بالبورصة المصریة Benchmarkًاالجتماعیة  مقیاسا 
ویتم التقییم السنوى للشركات ). ٥٥(ومبادىء الحوكمة %) ٣٠(لمجتمع وخدمة ا%) ١٥(ممارساتھا فیما یتعلق بكل من البعد البیئى 

 كما أصدر مركز المدیرین المصرى .ً شركة طبقا للمؤشر المصرى للمسئولیة االجتماعیة٣٠ لتحدید أفضل EGXالمقیدة فى مؤشر 
، ٢٠١١ وإعادة صیاغتھ فى فبرایر عام ، والذى تم تحدیثھ٢٠٠٥بوزارة االستثمار دلیل قواعد ومعاییر حوكمة الشركات فى أكتوبر 

  .  واالفصاح عن السیاسات واألنشطة االجتماعیةالمسئولیة االجتماعیة للمنشأة لیضیف ویؤكد على أھمیة ٢٠١٦وأغسطس عام 



رر صاح المق شكل یُم ،باالف وق واَوب حاب الحق ن أص یم ك ن تقی صالح م سئولیتھا لم شأة بم اء المن دى وف م
   ٢. وما حققھ من قیمة مضافة للمنشأةاالجتماعیة

سئولیة  ر الم صداقیة لتقری شأة الم ة للمن سئولیة االجتماعی   ومن المفترض، أن تحقق المراجعة الداخلیة للم
ة، وباع ة الداخلی ھ المراجع ذى تقدم د ال ضمان أو التأكی ضافة االجتماعیة كنتیجة لل ة م صداقیة قیم ار الم تب

ى  ك الت ًلمعلومات التقریر؛ إنطالقا من االعتقاد بأن المعلومات التى تخضع للمراجعة أكثر مصداقیة من تل
صالح . (Mercer 2004)لم تخضع للمراجعة وق والم حاب الحق یم أص أثر تقی ع، أن یت ن المتوق دى وم لم

ة سئولیتھا االجتماعی ة من خالل تقر-وفاء المنشأة لم سئولیة االجتماعی ر الم ة  -ی ا ھی ةبم صدر (الجھ  )الم
شأة  أنوخاصة ٣.المراجعة الداخلیةالقائم ب ة للمن سئولیة االجتماعی دتقریر الم د یع یلة ق ل صورة ًوس  لتجمی

صادیة (Yip et al. 2011) التكالیف السیاسیةولضبط المنشأة  افع أقت ى من صول عل  Fritzche) أو الح
لوك س(1991 اء س شأة  أو إلخف  Hemingway and Maclagan 2004; Sims and)لبى للمن

Brinkmann 2003) اء ار اآل، أو إلخف شطألسلبیة الث شأة ةن  ;Hong and Andersen 2011) المن
Kim et al. 2012; Choi et al. 2012). ا د  كم د یع ة ق سئولیة االجتماعی صاح عن الم شأة اإلف للمن

یلة إلدارة شرعیة  شأة وس صالح  Legitimacyالمن وق والم حاب الحق ى إدراك أص أثیر عل الل الت من خ
ألداء سلبیة ل ب ال اھھم عن الجوان صرف انتب ذى ٤.(Lindblom 1994) لسلوك المنشأة أو ل ر ال د  األم ق

ة قضیة مصداقیة مصدر المراجعة الداخلیةأھمیة یثیر  سئولیة االجتماعی حاب للم شأة من منظور أص  للمن
ة  ، ویفرضالحقوق والمصالح بھا ة الداخلی شاط المراجع یم ن ى تقی ة ضرورة إعادة النظر ف سئولیة االجتماعی للم

ة ، فى إطار الموازنة ما بین التكلفة والقیمة ألصحاب الحقوق والمصالح وارد المتاح اءة استغالل الم بما یضمن كف
ادات المخاصة مع . (Bagshaw 2002)لنشاط المراجعة الداخلیة  اییر واإلرش ة المع ة عدم كفای ة لمراجع ھنی

ش ة للمن سئولیة االجتماعی راجعینو ، (CSR) أةالم این إدراك الم داخلیین (تب ة )ال ق مراجع ال وعم  لمج
ة سئولیة االجتماعی ذى . (Zhou 2012) الم ر ال داألم ر  ق دوره – یثی ر تال -ب صداقیة تقری شأن م ساؤل ب

ل  أثیر محتم ود ت اد بوج دفع باالعتق ة، وی سئولیة االجتماعی تالفالم ص الخ ة ام ة الداخلی در المراجع
صالح للمسئولیة االجتماعیة وق والم حاب الحق  على مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة من منظور اص

ى . ًارتباطا بتوقع تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة ة عل ة اإلجاب وتتمثل مشكلة البحث فى محاول
  : التالىتساؤلال

للمنشأة تختلف درجة مصداقیة ولیة االجتماعیة ئللمساجعة الداخلیة در المرامصمصداقیة ھل باختالف 
  تقریر المسئولیة االجتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح؟

ة؟ ة الداخلی صدر المراجع شأة بم ة للمن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری أثر م ل تت ى، ھ ى  وبمعن وبمعن
ة آخر، ھ ة الداخلی صدر المراجع تالف م ؤثر اخ ة ل ی سئولیة االجتماعی حاب للم ى إدراك أص شأة عل للمن

  المصالح لمصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة؟الحقوق و
ددات  ى مح وف عل ة الوق ى محاول اس وتتطلب اإلجابة على السؤال البحث ة وقی صدر المراجع صداقیة م م

  . ذلك األثر إلمكانیة دراسة للمسئولیة االجتماعیةالداخلیة 
  ت السابقةالدراسا

صداقیة  ددات م ضیتى مح ث، أن ق شكلة البح شأن م ة ب ات أدب المراجع تقراء دراس ى اس ث، بناءا عل د الباح ًیعتق
ال شأة األعم ة لمن سئولیة االجتماعی ة للم ة الداخلی صدر المراجع سئولیة م ر الم صداقیة تقری اط م دى ارتب ؛ وم

دتان االجتماعیة للمنشأة بمصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة من م ا جدی د تكون نظور أصحاب الحقوق والمصالح ق
شأة  وء من سببات لج ة وم ل طبیع ة بتحلی بة والمراجع ر المحاس ام فك ن اھتم رغم م ى ال ة، عل ساحة المعرفی ى ال عل

ى(خارجى عند أداء أنشطة المراجعة الداخلیة ) مصدر(األعمال إلى االستعانة بجھة  ر كل ى أو غی ى ) بشكل كل وف
                                                

 ، المثالأنظر على سبیل (ة المنشأةلمسئولیة االجتماعیة للمنشأة على قیملتأثیر وجود لقد كشفت بعض دراسات األدب المحاسبى عن  ٢
(Becchetti et al. 2012 وجودة أرباحھا ) ،مثل(Kim et al. 2012.  

ة  ٣ ة الداخلی داد دور المراجع ع امت دى -فم شارى دور تأكی ا االست ب دورھ شمل بجان ق Assurance لی ى تحقی اس عل ل باألس ؛ یعم
ة  وتحولھ من خدمة إدارة المنشأة إلى خدمة المنشأة ذاتھا باعتباره نشاط-المصداقیة ًا مضیفا للقیم ً(IIA 1999) د م تع ة ، ل المراجع

ارجى الداخلیة صدر الخ ة االستعانة بالم ع إمكانی ً بالضرورة نشاطا داخلیا م ًOutsourcingشطة بعض  ألداء كل أو ة أن  المراجع
ة ة الداخلی ااصبح، لدرج شائعة اإلسناد من  معھ ة ال ات المھنی  ;Williams 2002;  Widener and Selto 1999)الممارس

Ahlawat and Lowe 2004; Wangcharoendate and Ngamtampng 2012; Petravick, 1997; Rittenberg et 
al., 1999; Abdolmohammadi 2013) . د ضمان أو التأكی ة Assuranceفال ل إدارة المراجع دم من قب داخلى یمكن أن یق  ال

  .(Mercer 2004)الداخلیة كما یمكن أن یقدم من قبل جھة أو جھات خارجیة 
ھ من  (Freeman 1994)یقصد بأصحاب الحقوق والمصالح تلك األطراف الحیویة والھامة لبقاء ونجاح المنشأة ٤ ا تقدم  من خالل م

  .  (Kochan and Rubenstein 2002)موارد أو ما تمارسھ من تأثیر على أداء المنشأة أو ما تتحملھ من آثار ألداءھا باختالفھ 



ة ئولیة االجتماعیة للمنشأةمجاالت بخالف المس ھ بعض دراسات أدب المراجع د طرحت ا ق ى سبیل (، وم أنظر عل
ال، صدر ) Healy and Palepu 2000 المث صداقیة م ر لم ار مباش ى اختب ة إل ة البحثی رورة الحاج ن ض م

     .المراجعة؛ وعدم كفایة مؤشرات مؤھالت أو كفاءة المصدر للحكم على مصداقیتھ
ة   ع أھمی ضیة وترج ر ق ى أن تقری ة إل سئولیة االجتماعی ة للم ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م سئولیة م الم

ى  ر حقیق أثیر غی د وسیلة إلحداث ت د یع ة ق ى ) مضلل(االجتماعی شأة عل وق والمصالح بالمن إدراك أصحاب الحق
ة للمنفلقد كشف الفكر المحاسبى، . المنشأة وإدارتھالحقیقة  سئولیة االجتماعی ر الم شأن تقری ومعن إتجاه شأة، ب  یق

ب  اء تالع وق والمصالح من خالل إخف على استخدام التقریر كأداة لتجمیل صورة اإلدارة فى عیون أصحاب الحق
ة . اإلدارة أو سلوكھا السلبى لغرض تحقیق منافع اقتصادیة خاصة شفت دراس  Lanis and)فعلى سبیل المثال، ك

Richardson 2012)شأن ستوى االفصاح ب ادة م دیھا  عن زی د ل ى یتزای شآت الت ى المن ة ف سئولیة االجتماعی  الم
ب الضریبى ة . ممارسات التھرب والتجن ا أشارت دراس ال استخدام (Choi et al. 2012)كم اع احتم  عن ارتف

شفت دراس. نتھازیة فى حال ضعف نظم الحوكمةإالمنشأة للمسئولیة االجتماعیة لغرض إخفاء تصرفات  ا ك  تىكم
(Prior et al. 2008; Chih et al. 2008) شأة ة للمن سئولیة االجتماعی ین الم ة ب ة إیجابی ود عالق  عن وج

اح ات إدارة األرب شأة . وممارس تخدام المن ع اس ھ توق ن مع ذى یمك ر ال ر ااألم یلة لتقری ة كوس سئولیة االجتماعی لم
ب اإلدارة اء تالع سئو. إلخف ر الم ین تقری لبیة ب ة س ود عالق ن وج ات ع ض الدراس شفت بع ا ك ة كم لیة االجتماعی

سوقیة -Kang et al. 2010; Crisostomo et al. 2011; Ghoul et al. 2011, 2388 ) للمنشأة وقیمتھا ال
2389; Dragomir 2010, 359-365).٥   

ة ولقد قدم فكر   شملالمراجع شأة، ت ة للمن ة الداخلی داخلى (IIA 2009) عدد من مصادر المراجع  Inالمصدر ال
Houseا؛ ى االعتم ى  ویعن ا عل ى ًد كلی ة ف ة الداخلی ة إدارة المراجع وفیر خدم ة الت ةمراجع ناد ؛ والداخلی اإلس

ةألنشطة المراجعة الداخلیة   Full (Total) Outsourcingالكلى شأة  ؛لجھة متخصصة خارجی د المن ث تعتم حی
ى ارجى ف صدر الخ ى الم ة عل شطة الًكلی ة  أداء أن ة، ومراجع ى الداخلی صدیق عل االت ى اإل و٦؛نتائجھ ناد الجزئ س

Partial Outsourcingة لمصدر خارجى ام  - لبعض أنشطة المراجعة الداخلی ث یكلف مصدر خارجى بمھ حی
ب  ض جوان شأن بع ا ب د علیھ تم التعاق شطة الی ة أو ان ةمراجع ل  ، والداخلی ناد المكم  Supplemented اإلس

Outsourcingارجى ؛ صدر الخ ف الم ھ یكل د- وفی الل التعاق ن خ تكم- م ض  باس شطة الال أداء بع ة أن مراجع
ة شأن الداخلی ة ب ة الداخلی ال ألداء إدارة المراجع ارجى مكم صدر الخ د أداء الم ات الً، فیع شطة أو عملی ةأن  مراجع
عاون  من خالل ت ألنشطة المراجعة الداخلیةIntegrated Co-sourcing) التعاونى(اإلسناد المشترك ؛ والداخلیة

ةإدارة  ة الداخلی ارجي  بالالمراجع صدر الخ شأة والم وة ألمن ى الق ادا عل ا، اعتم ة مع ة الداخلی شطة المراجع ًداء أن ً
ا  ل منھم ا ك ع بھ ى یتمت سبیة الت ة ، (Dumbell, 2004)الن ع إدارة المراجع ارجى م صدر الخ شترك الم ث ی حی

ام  ة الالداخلیة فى كافة مھ ة مراجع عالداخلی ى یتمت وة الت اط الق ا ونق ین مزای ع ب ا یضمن الجم د بم ا الطرفین عن  بھ
  .األداء

ائم أدب المراجعة ولقد تباینت دراسات   ور ق ة من منظ ة الداخلی ى –بشأن قضیة تفضیل مصدر محدد للمراجع  ف
د -األساس ة والعائ ل التكلف ى تحلی ا، Cost-Benefit Analysis عل صدر منھ ل م سالب ك ا وم ار مزای ى إط  وف

  : ًوفیما یلى بعضا من أھم ھذه الدراسات

                                                
دراسات األدب المحاسبى عن وجود عالقة إیجابیة ما بین المسئولیة االجتماعیة؛ والذى یكشف عنھ تقریر المسئولیة لقد كشف عدد من ٥

ات عن وجود . اإلجتماعیة؛ واألداء االقتصادى وجودة كل من التقریر المالى واالفصاح ن الدراس فعلى سبیل المثال، كشف عدد م
 ;Waddock and Graves 1997; Crisostomo et al., 2011)للمنشأة وأداءھا المالى عالقة إیجابیة بین المسئولیة اإلجتماعیة 

Chen and Wang  2011 . كما كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة طردیة بین تقریر المسئولیة االجتماعیة وكل من العائد
 ;Dawkins 2008, 3-4; Ghoul et al. 2011, 2400-2401)على األصول والعائد على حقوق الملكیة وانخفاض تكلفة التمویل

Goss and Roberts 2011, 1795; Munasinghe and Kumara 2013, 371) .د كشفت ات  ولق ل، ( بعض الدراس مث
Gelb and Strawser 2001; Kim et al. 2012 ( عن أثر إیجابى للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة على جودة ومستوى االفصاح

ًن منشآت األعمال المسئولة اجتماعیا تعد أكثر شفافیة واعتمادیة، واقل احتماال إلعادة إصدار القوائم المالیةوبما یكشف عن أ. المالى ً .
رى  ات األخ ا كشفت بعض الدراس ل،  (كم  Laksmana and Yang 2009; Hong and Andersen 2011; Heltzerمث

2011; Choi and Pae 2011; Scholtens and King 2012; Choi et al. 2012 ( ا ر إلتزام شركات األكث ع ال ًعن تمت
كما كشف البعض اآلخر عن وجود أثر إیجابى . بالمسئولیة االجتماعیة بجودة استحقاق أعلى، حیث تنخفض ممارسات إدارة األرباح

ة ى األسواق المالی سیولة ف  Krishnamurti and)ًلتقریر المسئولیة االجتماعیة على القیمة السوقیة للمنشأة، فضال على تحسین ال
Sevic 2005; Hillman and Keim 2001; Orlitzky et al. 2003; Kacperczy 2009; Lee and Park 2010; 

Guenster et al. 2010; Lioui and Sharma 2012, 110)  
دیللمسئولیة االجتماعیةخدمة المراجعة الداخلیة القائم بالمصدر الخارجى ، أن المفترضمن  ٦ ة ال یقوم بتق ة الخارجی ة المراجع  م خدم

ى عل) Lowe et al, 1999; Swanger and Chewning, 2001 أنظر على سبیل المثال،  (الدراسات عدد من أكدولقد . للمنشأة
شأة-لمصدر خارجى  المراجعة الداخلیة أنشطةأن إسناد  ب حسابات المن ا - بخالف مراق ؤثر إیجاب ىً ی وق  إدراك أصحاب عل الحق

 .  االجتماعیةتقریر المسئولیةداقیة مصل المصالحو



داخلى : ًأوال  صدر ال ة(دراسات تفضل الم ة الداخلی ةIn House) إدارة المراجع ة الداخلی شاط المراجع دیم ن   لتق
ل، ( ار أن إدارة ) Hockers and Lance 2004; Robert and Saltzman 2011مث ى اعتب عل

دا ة ،فالمراجعة الداخلیة تتعایش مع حالة المنشأة ولدیھا المعرفة بالخطط واالستراتیجیات واألھ ى درای  وعل
ب ب و؛وبالتطورات والتغیرات التي تتم داخلھا؛ كافیة باألنشطة والعملیات نواحى الكفاءة والفاعلیة بشأن جوان

ع األمر الذى قد یجعل للمصدر الداخلى للمراجعة أفضلیة على المصدر الخارجى، . األداء المختلفة ة م خاص
اءة توقع أن معاناة المصدر الخارجى للمراجعة الداخلی ى كف لبا عل ة سیؤثر س ة الالزم ًة من عدم كفایة المعرف

ة  ة الداخلی ة المراجع ة عملی ةوفاعلی سئولیة االجتماعی  Chapman 1995; Barac and Motubatse)للم
2009; Pyzik 2012; Bierstaker et al., 2013. ٧   

ة  ألنشطة المر Full (Total) Outsourcingدراسات تفضل اإلسناد الكلى: ًثانیا ى سبیل (اجعة الداخلی أنظر عل
ال،   Caplan and Kirschenheiter 2000; Chapman 1995; Aldhizer and Cashellالمث

1996; Anderson 1996; Bierstaker et al., 2013) ،ار أ ى اعتب ة عل ة الداخلی ناد المراجع ن إس
ة مق ة المقدم ة الداخلی شطة المراجع ودة أن اع ج ى ارتف سھم ف ة ُلمصدر خارجى ی شطة المراجع ودة أن ة بج ارن

ا ؤدى داخلی ي ت ة الت ن ٨ً.الداخلی ر م ة أكب ارجى بدرج صدر الخ ع الم ع تمت ع توق ة، م تقالل خاص االس
ةوالموضوعیة ة ومھنی ات فنی ھ من إمكان ة  ً عند أداء أنشطة المراجعة الداخلیة، فضال على ما قد یمتلك مقارن

غوط اإلدار ذى یتعرض لمخاطر ض داخلى وال شكل عالبالمصدر ال  ;Ahlawat and Lowe 2004) ة ب
Carey et al., 2006; Glover et al., 2008; Freudenthal and Springsteen 2009; Harris 

et al., 2011; Bierstaker et al., 2013; Spekle et al., 2007). ٩  
ة لمصدر خارجى لبعض أنشطة المراجعة اPartial Outsourcingاإلسناد الجزئى دراسات تفضل  ً:ثالثا  لداخلی

 ;Crawford et al., 1996;  Thomas and Parish 1999; Smith 2002)أنظر على سبیل المثال، (
Aldhizer et al., 2003; DelVecchio and Clinton 2003; Serafini et al., 2003) . د وق

درات إلى إمكانیة استخدام اإلسناد الجزئي ألنشطة المراجعة الاشارت تلك الدراسات  داخلیة التي تحتاج إلى ق
وة  د الفج ي س ا ومھارات المصدر الخارجى، وبما قد یسھم ف ة م ة الداخلی ة اإلدارة من المراجع ا تتوقع ین م ب

ةللمسئولیة االجتماعیة ة الداخلی ھ المراجع ي،  وما تقدم ناد الكل شاكل اإلس ى تخفیف م  Seaberg) ًفضال عل
1996).   

من  ألنشطة المراجعة الداخلیة Integrated Co-sourcing) التعاونى(المشترك اإلسناد دراسات تفضل  ً:رابعا 
شأة  والمصدر الخارجيالمراجعة الداخلیةإدارة  بین أفرادما التعاون خالل  ال ( بالمن ى سبیل المث ، أنظر عل

Del Veccho and Clinto 2003; Aldhizer et al., 2003; Smith 2002; Serafini et al., 
2003; Dumbell 2004).  

شأة،   ور إدارة المن ى منظ ام عل د ق وبتقییم الدراسات السابقة، یتضح أن تحلیل أفضلیة مصادر المراجعة الداخلیة ق
صالح وق والم راف الحق د أط ا . كأح و م د وھ ات أدب المق ى أن دراس ة یعن ث –راجع ام الباح ا ق وء م ى ض  ف

ا تقراءه منھ ت -باس د تبن اس،ق ى األس ور إدارة ا، ف صالح منظ وق والم حاب الحق ور أص یس منظ شأة ول ى لمن  ف
ة اكما لم تتناول الدراسات السابقة محددات مصداقیة مص. المفاضلة ما بین مصادر المراجعة الداخلیة در المراجع

   ١٠.كأساس للمفاضلة، فى إطار كلى، الداخلیة
                                                

ًفضال على ما یتمیز بھ المصدر الداخلى على المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة من كفایة المعرفة الالزمة،  ٧
ة -٠٠٠  بشأن الممارسات التجاریة واإلداریة واالستراتیجیات–فإنھ یتمتع بخاصیة الحفاظ على سریة المعلومات  ائج المراجع  ونت

راجعین . باحتمال أعلى مقارنة بالمصدر الخارجى د الم ة معھ ة الداخلی صدر المراجع دى م ة ل د المعرف ة بع ة كفای ولقد دفعت أھمی
ة الداخلیین  ضیف للقیم شاط م  لالنحیاز للمصدر الداخلى، لكنھ سرعان ما تحول عن انحیازه مع تغییر رؤیتھ للمراجعة الداخلیة كن

(IIA 1999, 2010) . وبالرغم من ذلك، أكد معھد المراجعین الداخلیین أنھ حال االستعانة بمصدر خارجى للمراجعة الداخلیة فإنھ
  .  (IIA 2012)یجب تقییم ما یتمتع بھ من معرفة ومھارة وقدرة على أداءه لمھمة التأكید 

ن . أو أكثر) منشأة(قد یتمثل المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة فى طرف  ٨ ر م ع أكث د م شأة بالتعاق ام المن ة قی وھو ما یعنى، إمكانی
كما یمكن للمصدر الخارجى فى حال كونھ منشأة خارجیة . منشأة خارجیة متخصصة ألداء المراجعة الداخلیة لمسئولیتھا االجتماعیة

. الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة مع منشأة متخصصة أو أكثر ألداء بعض أنشطة المراجعة Subcontractingأن یتعاقد من الباطن 
ارجى  صدر خ ة لم ة الداخلی دائل إسناد المراجع اطن أحد ب ن الب د م ار التعاق ى اعتب داخلیین إل راجعین ال  IIA)ولقد أشار معھد الم

2009).   
ة ا، أن المفترضمن  ٩ دیم خدم وم بتق اعى ال یق ألداء االجتم ة ل ة الداخلی ة المراجع دم لخدم ةالمصدر الخارجى المق ة الخارجی  لمراجع

ى عل) Lowe et al, 1999; Swanger and Chewning, 2001 أنظر على سبیل المثال، (الدراسات عدد من أكدولقد . للمنشأة
ا - بخالف مراقب حسابات المنشأة-لمصدر خارجى  المراجعة الداخلیة أنشطةأن إسناد  ؤثر إیجاب ىً ی صالحعل   إدراك أصحاب الم

 .  االجتماعیةولیةتقریر المسئمصداقیة ل
ة ١٠ صادر المراجع ین م لة ب اس للمفاض ة كأس ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م ھناك دراسات قلیلة تناولت أحد أو بعض محددات م

صدر وھو الموضوعیة (Ahlawat and Lowe 2004)فعلى سبیل المثال، فحصت دراسة . الداخلیة صداقیة الم  أحد محددات م
 Subsomboon and Jantarajaturapat)ین المصدر الداخلى والمصدر الخارجى، كما تناولت دراسة عند المقارنة والمفاضلة ب



شأن   ة ب وة بحثی ود فج ث بوج د الباح ة المصداقیة كویعتق ا ھی ار م ة، لمفاضلة لمعی ة الداخلی ین مصادر المراجع ب
ى - فى اعتقاد الباحث–، والذى یتطلب  األعمالآتفى مجال المسئولیة االجتماعیة لمنشخاصة   ضرورة العمل عل

ھا ة قیاس ة وبكیفی ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ددات م ار بمح ع إط صداقیة . وض این م ر تب ة أث دا لدراس ًتمھی
سئولی ة للم ة الداخلی صادر المراجع ر م صداقیة تقری صالح لم وق والم حاب الحق ى إدراك أص ة عل ة االجتماعی

شأة ة للمن سئولیة االجتماعی صف. الم صداقیة م ددات م ار بمح ى إط ة إل ى حاج ت ف ا زال ة م ات المراجع در اأدبی
ة المراجعة الداخلیة  سئولیة االجتماعی وق والمصالح،للم ور أصحاب الحق ى مصداقیة من منظ ا عل دى تأثیرھ  وم

  . والبحث ما ھو إلى محاولة متواضعة تجاه ذلكالمسئولیة االجتماعیة للمنشأة، تقریر 
  ھدف البحث

ى ا ث إل دف البح دى یھ ن م شف ع صالح لك وق والم حاب الحق ال إدراك أص شآت األعم صداقیة بمن لم
ةدر المراجعة الداخلیةامص سئولیة االجتماعی ا ،  للم دى تأثیرھ صداقیة تقوم ى إدراك م سئولیةاعل  ریر الم

  :ویتضمن ھذا الھدف األھداف الفرعیة التالیة.  لھذه المنشآتاالجتماعیة
  . تحلیل طبیعة المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال من منظور أصحاب الحقوق والمصالح-
ل - ص تحلی صداقیة م ددات م ةامح ة الداخلی ةدر المراجع سئولیة االجتماعی وذج ، للم دیم نم ة تق  ومحاول

  . مقترح للقیاس
  .استقراء واقع منشآت األعمال المصریة تجاه مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة -
وق - حاب الحق     بیان مدى تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة من منظور أص

  .الجتماعیةعلى مصداقیة تقریر المسئولیة ا، ومدى تأثیرھا والمصالح بمنشآت األعمال المصریة
  أھمیة البحث

ھ یتطرق   ن أن ث م ة البح رات تنبع أھمی م متغی اره أھ ة؛ باعتب ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ر م لمتغی
ى  شركات؛ ف ة ال ات حوكم م آلی دى أھ ة كأح ة الداخلی ة المراجع ل آلی ال تفعی ة مج سئولیة االجتماعی الم

ال؛ وال شآت األعم ى تلمن ى إت دًا ھتماملق صعًامتزای ى ال دولي عل ي وال ا ا باعتبارھ؛ید المحل ا حیوی ً مطلب ً
ال شآت األعم تمرار من اء واس ات بق ات ومقوم ن متطلب ًومقوما أساسیا م ع . ً درة خاصة م دراسات أدب ن

ة لة والمراجعة المحاسب ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م ةبشأن تقییم م سئولیة االجتماعی دداتھا، لم ، ومح
  . األعمال المصریةخاصة فى بیئة وبوكیفیة قیاسھا، 

ى   ا ف ر ویعمل البحث، بما یسفر عنھ من نتائج، على توفیر معلومات یمكن توظیفھ صداقیة تقری سین م تح
صداقیة  شأن م صالح ب وق والم حاب الحق المسئولیة االجتماعیة فى إطار االستجابة والتكیف لمعتقدات أص

الن محملھ تبما ؛ لمسئولیة االجتماعیةمصدر المراجعة الداخلیة ل ة األعم ال وبیئ . قیمة للمنشأة ولسوق الم
  .بحوث المراجعةفى مجال األمر الذى قد یجعل من البحث مساھمة متواضعة 

  منھج البحث
ث،   دف البح ق ھ بیل تحقی ى س ستخدم ف ى الم نھج العلم رض الم ث تف شكلة البح ة م ن أن طبیع ا م ًانطالق

وذج یستخدم الباحث المنھج  ى النم ى ًاإلیجابي معتمدا عل وف عل ى للوق صدر التحلیل صداقیة م ددات م مح
ا للمسئولیة االجتماعیة المراجعة الداخلیة  صالح لھ وق والم حاب الحق دى إدراك أص ال، وم لمنشآت األعم

ع .ولتأثیرھا على مصداقیة تقریر المسئولیة اإلجتماعیة یم واق ى تقی فى ف  كما یستخدم الباحث المنھج الوص
  . للمسئولیة االجتماعیةدر المراجعة الداخلیة اصمنشآت األعمال المصریة تجاه م

  البحثاة أد
تخدام  ى اس ث عل وم البح ى ،ریتین نظیق صالح األول وق والم حاب الحق ة أص  Stakeholdersنظری

Theory صدر ، والثانیة )تقریر المسئولیة االجتماعیة( لتحلیل المتغیر التابع للدراسة صداقیة الم ة م نظری
Source Credibility Theory  ستقل ر الم ل المتغی ة(لتحلی ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م این م  تب

   ١١.)للمسئولیة االجتماعیة
                                                                                                                                       

صدر (2011 ة الم ارجى( فعالی ة )الخ ضا، دراس ت ، أی ا تناول صدر (Swanger and Chewning 2001)ً، كم تقالل الم  اس
       .األخرى، فى غیاب إطار لمحددات المصداقیة ودون تناول لمحددات المصداقیة )الخارجى(

 
ة Stakeholders Theoryتقوم نظریة أصحاب الحقوق والمصالح  ١١  Contract على نظریة العقود؛ باعتبار المنشأة وحدة تعاقدی

Unityتتكون من كل أصحاب الحقوق والمصالح (Hill and Jones 1992; Buchholz and Rosenthal 2005)  ؛ لتؤكد على
ة حقوق أصحاب الحقوق والمحمایة  ر المسئولیة االجتماعی صالح فى إطار تحقیق التوازن بین دوال المنفعة المختلفة، ولیكون تقری

ة . وسیلة الكشف عن تحقیق ذلك ومن المعتقد أن نظریة أصحاب الحقوق والمصالح توفر أساس تطویر مفھوم المسئولیة االجتماعی
ضھما مفھوم المسئولیة االجتماعیةلمنشآت األعمال فى إطار ارتباط  ا مكمالن لبع صالح، باعتبارھم وق والم  بمفھوم أصحاب الحق

بعض  ا . (Zhou 2012, 12)ال صالح بھ وق والم ات أصحاب الحق ة بتوقع شأة لمسئولیتھا االجتماعی ات أداء المن ا تتحدد توقع كم



صالح وویوضح الشكل التالى إطار نظری وق والم حاب الحق ى أص سئولیة ت ر الم صدر وتقری صداقیة الم م
  :، كما یلىاالجتماعیة

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وسیلة البحث
ى، شكل اساس ث، وب د الباح تخدام یعتم ى اس صاء عل ة استق ات قائم ع البیان یلة لجم راء  كوس ة إلج الالزم

ة  ة المیدانی الل اسالدراس ن خ صاء أراء م صالح ق وق والم حاب الحق ال لأص شآت األعم ددات بمن مح
   .تأثیرھا على مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیةمدى در المراجعة الداخلیة وامصداقیة مص
  خطة البحث

  : ، كما یلىجیة وإطار البحث، ولتحقیق ھدف البحث، یتكون البحث من خمسة مباحث ھىبعد تناول منھ 
   .المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال من منظور أصحاب الحقوق والمصالح : المبحث األول

انى ث الث ددات : المبح ل مح اس تحلی سئولیة وقی ر الم شأن تقری ة ب ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م م
  .االجتماعیة

                                 على درجة للمسئولیة االجتماعیة تحلیل األثر المتوقع ألختالف مصدر المراجعة الداخلیة : المبحث الثالث
  .مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة

  .الدراسة المیدانیة: المبحث الرابع
  .النتائج والتوصیات: المبحث الخامس

  
  

                                                                                                                                       
(Zhou 2012, 16) . نظریة مصداقیة المصدر بینما تقومSource Credibility Theoryالسلوكیة فى مجال إحدى النظریات، ك 

، على إن فعالیة االتصال بین عدة أطراف تتوقف على مدى إدراك الطرف أو األطراف المتصل بھم Communicationاالتصال 
صلة ) أصحاب الحقوق والمصالح بالمنشأة( راف المت رف أو األط صداقیة الط ة(لم ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ى ضوء ) م ف

صدر . (Schwarzkopf 2007))تقریر المسئولیة االجتماعیة(بینھم محتوى الرسالة المتبادلة  صداقیة الم  ال یعد استخدام نظریة م
(SC) ال(بحث فى المراجعة بجدید، فقد تم استخدامھا فى عدد من دراسات أدب المراجعة  كأداة  Bamber: أنظر على سبیل المث

1983; Goodwin 1999; Hirst 1994; Kizirian et al. 2005(. ومن المتوقع، أن یؤثر إدراك اصحاب الحقوق والمصالح 
وى Attitudesلمصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة على اتجاھتھم  ى محت  بشأن االعتماد أو عدم االعتماد عل

ما تصف نظریة مصداقیة المصدر ك. ؛ والتى تؤثر بدورھا على سلوكھم تجاه المنشأة)تقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة(الرسالة 
الة(الكیفیة التى یمكن من خاللھا أن یتقابل سلوك إدارة المنشأة تجاه التقریر عن مسئولیتھا االجتماعیة  ات أصحاب ) الرس ع توقع م

للتقریر وذلك من خالل إدراك مصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة ، )الرسالة(الحقوق والمصالح بشأن مصداقیة محتوى ھذا التقریر 
ة للمسئولیة تحلیل محدداتوتعد نظریة مصداقیة المصدر أداة بحث مناسبة لغرض ). الرسالة( ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م  م

  .االجتماعیة، ومدى تأثیرھا على مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة

  أصحاب
    الحقوق والمصالح

 اإلدارة

المراجعة 
 الداخلیة

  المصداقیة
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   منظور أصحاب الحقوق والمصالحمن لمنشآت األعمال ولیة االجتماعیة المسئ:  األولالمبحث
"It is Struggle to Define and Manage the Opportunities and Risks of this New 
World that has Fueled the Emergence of CSR during the last Few Years, and 
Will Continue to do so in Coming Decades" (White 2005, 1)  

ر یعد توجھ الفكر المحاسبى نحو    ال لتقری شآت األعم صالح بمن وق والم حاب الحق تجابة لحاجة أص االس
ًتوجھا معاصرا المسئولیة االجتماعیة ى قیاس و بما یتضمنھ من ،ً ا  .(GRT 2013)افصاح وتأكید مھن كم

ضایا الفكر دى ق ة أح سئولیتھا االجتماعی بى المعاصرة یعد تقریر المنشأة عن م  ,Fifka 2013) المحاس
2).١٢  

دة قModern Firm Theoryرؤیة معاصرة للمنشأة ویعتمد ھذا التوجھ على  ا وح ن ، باعتبارھ ة م انونی
ود صریحة وضمنیة ات َتحت ؛Contracts Theory (Schmidt and Schnitzer 1994) عق ل تبع م

ة سئولیة االجتماعی ى الم رورة تبن دورھا ض رض ب ى تف صالحمن، والت وق والم حاب الحق ور أص ا ظ ، بم
ألداء واالستراتیجیات والسیاسات، الرسالة واألھداف وتحول فى یتطلبھ من  دة ل ة جدی ھ من رؤی ا یحمل بم

ق  .وكیفیة التقریر عنھ فالمنشأة لم تعد تسعى إلى تحقیق أھداف أصحاب حقوق الملكیة فحسب، وإنما تحقی
اختالفھم صالح ب وق والم ن ت،أھداف أصحاب الحق ا یعكس تحوال م ضیق ً وبم ا ال ة بمفھومھ یم الربحی عظ

Traditional Micro-Profitability ى ق  إل وازن تحقی ة ت صالح وحمای حاب الم وق أص حق
   ١٣.باختالفھم

شآت ففى إطار ا  ن المن ا م ى غیرھ ؤثر عل ى ت لمسئولیة االجتماعیة، تعد المنشأة مسئولة عن أنشطتھا والت
شغیل والمجتمع والبیئة وأصحاب ا تراتیجیة وت ى اس سئولة عن تبن د م ا تع لحقوق والمصالح اآلخرین، كم

  ١٤. منھاًا؛ یعد األداء االقتصادى جزء Social Benefitیھدف إلى تحقیق منافع اجتماعیة
دة   صالح كمجموعة واح وق والم حاب الحق وتفرض المسئولیة االجتماعیة للمنشأة وجوب تعاملھا مع أص

Holistic Groupشأة  وبشكل یح ق صالح المن قق التوازن بین ھذه الحقوق والمصالح المختلفة وبما یحق
وق . والمجتمع ا اال تعرض حق إن علیھ صالح المالك ف ق م شأة خالل سعیھا لتحقی ى، أن المن ا یعن ُوھو م

ى . أصحاب المصالح اآلخرین للخطر ة إل سئولیة االجتماعی األمر الذى یدفع بالمراجعة الداخلیة لتقریر الم
  .حقق من أن أداء المنشأة یسیر فى خط التنمیة المستدامةالت

سئولیة  رم الم ا یعرف بھ شكل م سئولیات، ت ن الم واع م ة أن شأة أربع ة للمن سئولیة االجتماعی ضمن الم وتت
دیم  المسئولیة األقتصادیة- من القاعدة للقمة-االجتماعیة لمنشآت األعمال، وھى لع أو تق  من خالل انتاج س

ل قیم دمات تمث عخ ةة للمجتم سئولیة القانونی رارات ، والم وائح والق شریعات والل زام بالت الل اإللت ن خ  م
ة ةالتنظیمی سئولیة األخالقی یم ، والم دات والق ى المعتق ائم عل سلوك الق شأة بال زام إدارة المن الل الت ن خ  م

ا ارف علیھ ةالمتع سئولیة المجتمعی ة( ، والم ات ) Voluntary الطوعی ساھمات والتبرع ا وغكالم یرھ
(Holand 2005).  الف ة ال خ سئولیة القانونی صادیة والم سئولیة االقت ن الم ل م ن أن ك رغم م ى ال وعل

یم دیر وتقی ر متعارضة . علیھما، فإن كل من المسئولیة األخالقیة والطوعیة محل تق سئولیات غی ذه الم وھ
ا ة تكاملی ل مرتبط وم  فً.ب شأة مفھوممفھ ة للمن سئولیة االجتماعی ا ً االم عاDynamicًمرن  Veryً  واس

Vagueا شأة باختالفھ ر أداء المن شمل عناص ال ف  ی ات األعم ن أخالقی ار م  Businessى إط

                                                
شأة  ١٢ ة للمن ر المسئولیة االجتماعی اییر لتقری اوالت وضع مع شكلعلى الرغم من مح وى وال ى المحت ا عل ر -ًوقوف ار التقری ل معی  مث

Global Reporting Intiative (GRI 2002)- ین ا ب ة م ر المسئولیة االجتماعی شأن مدخل إعداد تقری را ب ا زال الجدل دائ ً فم
ى م أثیر عل ن ت ك م ھ ذل د یحمل ا ق راءات، بم رق وإج ات وط ضمنھ من سیاس ا تت ة االختیارى والتنظیمى، وآلیة إعداده بم دخل وآلی

 .  المراجعة
، تقلیدى یقوم على الوفاء ببعض القضایا االجتماعیة  (CSR-Type Activities)ھناك مدخلین ألداء المنشأة لمسئولیتھا االجتماعیة ١٣

ة األجلDoing Responsible Thingsوعلى رأسھا القضایا البیئیة  داتھا طویل شأة بنعھ ا. ،األمر الذى قد ال یضمن وفاء المن  أم
شطتھا  شأة ألن ات المن ، Doing Things Responsiblyالمدخل المعاصر فیقوم على تضمین المسئولیة االجتماعیة داخل ممارس

 Holland 2005; Bello and Meka) وبما یتطلب إدماج أنشطة المسئولیة االجتماعیة داخل ثقافة المنشأة، وبالتالى استراتیجیتھا
2014, 154).  

لبیة منشآت األعمال الجتماعیة على تفرض المسئولیة ا ١٤ ار س ة أى آث ى تدنی إنجاز النتائج وتحقیق األھداف بطریقة مسئولة تعمل عل
اإللتزام بالقوانین والتشریعات والقواعد والتنظیمات والقیم المقررة والمعتقدات ، وعلى المجتمع وأصحاب الحقوق والمصالح بالمنشأة

ات المسئولةبما یتسق مع أخالقیات العمل والممار ة ، وس راض الداخلی ات لكل من األغ سجالت والمعلوم نظم وال ى ال اد عل االعتم
بمثالیة وبطریقة ) ٠٠٠- التكنولوجیة- البشریة-االقتصادیة(استخدام الموارد ، ووالخارجیة ولخدمة كافة أصحاب الحقوق والمصالح

االستثمار فى أصول آمنة، مع ، و األخالقیة والبیئیة واالجتماعیةلتراعى الجوانب مسئولة تتخطى كل من االقتصاد والكفاءة والفعالیة
  .(Holland 2005)  باختالفھممراعاة توازن حقوق أصحاب المصالح



Ethics.ى ١٥ ائم عل اعى الق وارد، واألداء االجتم ل للم تخدام األمث ى االس ائم عل صادى الق األداء االقت ف
ا جم ة وغیرھ ى، والحوكم صالح، واألداء البیئ حاب الم وق أص ى حق ة عل اء المحافظ ددات وف ا مح یعھ

ب  .المنشأة بمسئولیتھا االجتماعیة ى جوان ال تغط شآت األعم ة لمن سئولیة االجتماعی ى، أن الم ا یعن وھو م
ا  ا(األداء باختالفھ وكمى وغیرھ ى ، والح اعى ، والبیئ صادى، واالجتم صر ). االقت ذى ال یق ر ال األم

   . فقطالمسئولیة االجتماعیة على األداء االجتماعى لمنشآت األعمال
ال  شآت األعم ة لمن سئولیة االجتماعی د الم ز األداءوتع دخل تمی و م ھ نح اس التوج  Businessأس

Excellence (Fisscher 1994; Buban 1995; Nakano 1999) وم ذى یق ى ، وال زعل ة التمی  ثقاف
Culture of Excellence،د مقوم١٦ ا تع ق كم ستدامة ًا لتحقی ة الم  .Risako et al)التنمی

ع ف١٧.(2004 اه مجتم شأة تج سئولیة المن ل عناصر تفرضھا م ة تمث ق القیم تدامة وخل مسببات تحقیق االس
  . األعمال

تراتیجى  كما    ;Kang et al. 2010, 73)یعد وفاء المنشأة بمسئولیتھا االجتماعیة جوھر التخطیط االس
Inoue and Lee 2011, 800; Dawkins and Ngunjiri 2008, 1-10; Luethge and Han 

2012, 389; Skouloudis et al. 2010, 427)د سلة التوری تمرار سل شأة ، وأساس اس إخالل المن ؛ ف
   ١٨. (Zhou 2012, 8) وقد یؤدى إلى قطع سلسلة التورید،سمعتھایفقدھا بمسئولیتھا االجتماعیة 

بى   ,Idowu and Towler 2004, 421; Dowkins and Ngunjiri 2008)ولقد قدم الفكر المحاس
288-291; Amran and Haniffa 2011, 141-145)  اقبنظریتین شأة تین متع ع المن سیر دواف لتف

ة األولى  تقریر المسئولیة االجتماعیة، إلعداد شرعیةالنظری ى Legitimacy Theory ال وم عل ى تق  والت
ع شأة والمجتم سئولیتھا  یُ،فكرة وجود عقد اجتماعى بین المن التقریر عن م شأة ب زم المن ى االجتماعل ة حت ی

ة، .یدرك المجتمع شرعیتھا سئولیتھا االجتماعی ل م ال بتحم  ویفرض العقد االجتماعى إلتزام منشآت األعم
ى شامل ال من منظور  والتى تفرض بدورھا ضرورة مراعاة منافع وتكالیف قراراتھا من منظور مجتمع

ة  .أقتصادى ضیق صالح والثانی وق والم حاب الحق ة أص ة Stakeholders Theoryنظری ب النظری  لتُج
ین دوال  وازن ب ق الت الشرعیة ولتؤكد على أھمیة حمایة حقوق أصحاب الحقوق والمصالح فى إطار تحقی

ك ق ذل لوك ١٩،المنفعة المختلفة، ولیكون تقریر المسئولیة االجتماعیة وسیلة الكشف عن تحقی ا یعكس س بم
ة – یس نی ال -Intent ول شآت األعم الإدارة من ع األعم اه مجتم ة ، و تج دأ المنفع ار مب ى إط ف

Utilitarianism ،اختالفھم صالح ب وق والم حاب الحق ة توزیعو الص اعدال  Distributive Justice ھ
(Shaw 1996).  ن صالح م وق والم حاب الحق شأة احتیاجات أص ة للمن فیوفر تقریر المسئولیة االجتماعی

                                                
ا، على ١٥ ا مرن شأة مفھوم ة للمن وم المسئولیة االجتماعی ً الرغم من أن مفھ اعىً ر مستمر باستمرار التطور اإلجتم ضع لتغیی ث یخ  حی

(Zhou 2012)وال األمر ال ى قب ف یلق ى تعری اق عل ف ًذى یصعب معھ وجود اتف ا تعری اوالت، منھ اك بعض المح ت ھن د كان ، فق
ع ى المجتم ى تحمل  (European Commission 2011)المسئولیة االجتماعیة بأنھا مسئولیة المنشأة عن تأثیراتھا عل ا یعن ؛ وبم
ستقب را وم ع حاض ة والمجتم اه البیئ صرفاتھا تج سئولیة ت شأة م صاد ً،الًالمن ویر اقت ى تط ساھمة ف شأة بالم زام المن دى الت   وم

ة من خالل  (World Bank 2003)االستدامة صادیة واالجتماعی ة االقت ى التنمی ى المساھمة ف ؛ وبمعنى التزام المنشأة المستمر ف
ة (العمل بطریقة مسئولة تجاه جمیع أصحاب المصالح  ة المالی ة للرقاب ة ، وتحقی)١٣، ٢٠١٦الھیئة العام اح بطریق شأة لألرب ق المن

ًمسئولة إجتماعیا وبیئیا بغرض تحقیق أستدامة األعمال و صالحرضا ً اختالفھمأصحاب الحقوق والم  Arash and Mohaned)  ب
2007). 

 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ،European Qualityتقوم نماذج تمیز األداء، مثل ١٦
Award (EQA)تمام بأصحاب الحقوق والمصالح  على االھKey-Stakeholders . ویعد النموذج األوربى لتمیز األداء(EQA) 

 .The Quality Thinking (Kok et alأول نموذج یكشف عن ارتباط المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال بفكر الجودة 
2001, 290) .  

ا ل ١٧ ارا عام بین إط دولى للمحاس اد ال در االتح د أص ًلق ام ً تدامة ع ن االس بة ع تدامة ٢٠١١لمحاس ق االس سببات تحقی اول م ، تن
Sustainability ق اس تحقی صالح أس وق والم ع أصحاب الحق ات م ار أن إدارة العالق ى اعتب دا عل شأة، مؤك ً وخلق القیمة فى المن

  .(Deloitte 2011)االستدامة 
شمل موردین وعمالء ووسطاء Network of Organizationsسلسلة التورید ھى شبكة من المنشآت  ١٨ ، Logistic Vendors ت

كما تمتد سلسلة التورید لتشمل عالقات الموردین وموردى الموردین . وتعد المنشأة فى سلسلة التورید مورد وعمیل فى نفس الوقت
د داخل -ً مؤخرا-ولقد تم دمج مفھوم المسئولیة االجتماعیة للمنشآت. وعالقات العمالء وعمالء العمالء سلة التوری ث تحمل . سل حی

  .    The Whole Supply Chainمساھمة كل منشأة من منشآت سلسلة التورید فى المسئولیة االجتماعیة منافع لسلسلة التورید الكلیة 
ى – Institutional Theoryیعتقد الباحث، أن النظریة المؤسساتیة  ١٩ كأحد  والتى قدمھا الفكر المحاسبى فى تسعینات القرن الماض

 Thornton andُاألطر النظریة الھامة فى بحوث المحاسبة وفى مجال استكشاف العالقات المتبادلة بین المنشأة واألفراد والمجتمع 
(Ocasio 2008) -حیث تفسر النظریة العملیة المؤسساتیة من خالل أنماط وقواعد .  تقوم على نظریة أصحاب الحقوق والمصالح

تقوم على التأكید على أھمیة تفاعل المنشأة بالبیئة المؤسساتیة المحیطة ، و(Moll et al. 2006)جتماعى تعمل كمرشدات للسلوك اال
بھا لتحدید توقعات تلك المؤسسات ودمجھا فى ثقافة وأنشطة وعملیات المنشأة، ولیكون تقریر المسئولیة االجتماعیة وسیلة االتصال 

  .محیطة بھاالفعال بین المنشأة والبیئة المؤسساتیة ال



ات  سمح ب(Owen 2013)المعلوم ا ی ب األداء، وبم ین جوان روابط ب م ال ةفھ  The Most المختلف
Critical Aspects المفصح عنھا (GRI 2013)  .ا اد األداء مع ا ً،كما یعد التقریر بمثابة دمج ألبع  وبم

داثCritical Aspects جوانبھا الھامة یكشف عن ة إح یم شامل  وآثارھا االجتماعیة، ویسمح بإمكانی  تقی
     ٢٠.Current and Future Health لحالة المنشأة الحالیة والمستقبلیة

شأة  ة لمن سئولیة االجتماعی ر عن الم شأن التقری ة ب ادات المھنی اییر واإلرش ومن المعتقد أن عدم كفایة المع
ال  ؛ Corporate Social Responsibility (CSR) (Bello and Meka 2014, 157)األعم

این إدرا ى تب ضال عل ةًف سئولیة االجتماعی شآت للم سمح (Votaw and Sethi 1973) ك إدارة المن ؛ ی
شأة  رإلدارة المن یكون التقری ف س اذا وكی ر م ر ٢١.بتقری ھ تقری ون علی ب أن یك ا یج وذج لم د نم ال یوج ف

  .اإلدارة بشأن مدى التزام المنشأة بالمسئولیة االجتماعیة
شأة لفرض یو داد المن ة إع سئولیة االجتماعی ر الم ةتقری ة الداخلی د المراجع ى تأكی  Assuranceالحاجة إل

Service د  من خالل صادیة أح التحقق من وفاء المنشأة بمسئولیتھا االجتماعیة؛ والتى تعد المسئولیة االقت
    ٢٢. (Zhou 2012)مكوناتھا األساسیة

ة  الداخلیةومن المعتقد، مالئمة مدخل المراجعة   ذى ، Value Based Approach على أساس القیم وال
ة وء القیم ى ض ة ف ع المراجع ة مجتم ى رؤی وم عل اختالفھم یق صالح ب وق والم حاب الحق ة ألص  المحقق

(Shen 2010).  تراتیجى واألداء األداء االس ة ارتباطا ب سببات القیم شأن م ًفیشمل تقدیم خدمات تأكیدیة ب
شغیلى  الى(الت ر الم اعى) غی ى واألداء االجتم اواألداء البیئ ة وغیرھ سئولیة  . والحوكم ة الم فمراجع
شأةاالجتماعیة ة ت للمن ى عملی سئولی ھ ى إنجاز م شأة ف یم ألداء المن ة تھا اقی ة (المختلف صادیة والقانونی االقت

ة و ةواألخالقی صالح و)٠٠البیئی وق والم حاب الحق اه أس ة تج ذى  ٢٣.المتوقع ر ال ة األم ن المراجع ل م یجع
ذا . الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة مراجعة شاملة ة ھ سئولیة االجتماعی ة للم د تطویر إجراءات مراجع ویع

د ة تح ستقبلیة ٍمھم ة ًوصوال ل م ة مراجع املداخلی ع (Morimoto et al. 2014, 6) ةش دم ، خاصة م ع
شالمراجعة الداخلیة لبشأن كفایة المعاییر واإلرشادات المھنیة  ة لمن اللمسئولیة االجتماعی ب ف. أة األعم یغی

ال و شأن مج اق ب اق االتف ة ال Scope and Scallنط ة لمراجع سئولیة االالداخلی شآت؛ لم ة للمن جتماعی
  . (Zhou 2012)اللذان یتحددان فى ضوء المعاییر واإلرشادات المھنیة 

  
  

                                                
ة  ٢٠ ھ األداء المختلف ائج أوج ن نت شأة ع ة للمن سئولیة االجتماعی ر الم صاح بتقری شف االف ى، (یك اعى، والبیئ صادى، واالجتم االقت

ة، ة ) ٠٠والحوكم ات كمی ة(من خالل معلوم ر مالی ة وغی  Jones and Jonas 2011, 66; Gurvitsh and)ووصفیة) مالی
Sidorova .2012, 27) ذى ر ال ن  األم دد م ن ع شف ع اد؛ یك دد االبع ل متع شأة ھیك ة للمن سئولیة االجتماعی ن الم ل م د یجع ق

رى  رة ألخ ھ للتطویر من فت ة، من خالل قابلیت صف بالمرون ا؛ ویت ة وغیرھ ة وبیئی المسئولیات الفرعیة أقتصادیة وقانونیة وأخالقی
(Carroll 1999; Font et al. 2012)  

فعلى سبیل المثال، مع تأكید بعض المعاییر .  المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال محل االھتماملقد تباینت المعاییر بشأن عناصر ٢١
، ) ,GRI, SA 8000مثل (فإن البعض اآلخرقد تجاھلھا ) GC, ISO 26000, CSC 9000مثل ( على أھمیة أخالقیات األعمال 

مثل، (لم یھتم البعض اآلخر بھا ) GRI, GC, ISO 26000, CSC 9000مثل (وفى حین أكدت بعض المعاییر على أھمیة البیئة 
SA 8000(تجمع المعاییر على التأكید على أھمیة حقوق العمل ، وفى حینLabour Rights فإنھا تھمل سلسلة التورید ،Supply 

Chain  (Zhou 2012, 21)، وھكذا لعناص المسئولیة االجتماعیة اآلخرى..  
على قدرتھا على الوفاء بالمسئولیة االجتماعیة فى إطار تولید قیمة كافیة لضمان استمراریة عالقتھا مع تعتمد استدامة ربحیة المنشأة ٢٢

ُفوفاء المنشأة بمسئولیتھا االجتماعیة یسھم فى تحقیق میزة اقتصادیة . (Hillman and Keim 2001)أصحاب الحقوق والمصالح 
ضافة  ة م شكل قیم سیة، ت ا (Bello and Meka 2014; Waddock and Smith 2000)وتناف  Driverمسبب ، وتجعل منھ

ى .  (Bello and Meka 2014, 156)ممارسات وأنشطة المسئولیة االجتماعیة شأة ف د یكشف عن أن استثمار المن ذى ق األمر ال
 . (Research Center Monitor 2008; Bello and Meka 2014, 156)المسئولیة االجتماعیة یعد أداة نمو 

زام یمكن ٢٣ ة اإللت یم درج ا تقی ع مستویات، األول CR Scoring من خالل قیاس جوانب المسئولیة االجتماعیة لمنشأة م اك أرب ، وھن
ضایا Ethics Awareness تقوم على عدم االكتراث بالجوانب األخالقیة Adhoc Policyیكشف عن سیاسة حكمیة   وتتجاھل الق

شأةاالجتماعیة فیما عدا تلك القضایا التى یحم ى المن ؤثرة عل الیف م اطر وتك ا مخ ة . ل تجاھلھ انى یكشف عن سیاس والمستوى الت
ة ذات Standard Policyعیاریة  شریعات القانونی زام بالت ى اإللت ل ف ة ویتمث ى للمسئولیة االجتماعی  تقوم على اإللتزام بالحد األدن

شأة ات المن الل سیاس ا خ صلة، ودمجھ یعكس سیاس. ال ث ف ستوى الثال ا الم ة أم ویر Planned Policyة تخطیطی م وتط ى فھ  تتبن
ال  أداء أعم رة ب رتبط مباش ة ت ات اجتماعی م متطلب وق ممن لھ صالح والحق ع مشاركة أصحاب الم شأة م ة للمن المسئولیة االجتماعی

ًالمنشأة، وھو مستوى یضمن اھتمام وتفاعل المنشأة مع احتیاجات المجتمع، مع تبنى مدخال أخالقیا مھیكل إلى حد إن .  ماً ًوأخیرا، ف
ع ا للمجتم شأة ھو منفعتھ رر وجود المن ى أن مب وم عل ى مدخل مھیكل، یق ستند عل شأة ت ة للمن ة أخالقی ى رؤی  المستوى الرابع فیتبن

(Ostapski and Isaacs 1993) ا شأة وآثارھ شطة المن امى ألن امل وأم ، وتكشف ھذه الرؤیة عن سیاسة تقییم وفحص واسع وش
  .على المجتمع



ا ث الث سئولیة : نىالمبح ر الم شأن تقری ة ب ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م اس م ددات وقی ل مح   تحلی
  . االجتماعیة

ا  د علیھ ى تعتم ة الت ة الداخلی ات الحوكم م آلی دى أھ ة أح ة الداخلی ة تعد المراجع ة الداخلی  أطراف الحوكم
ة-بالمنشأة ة - وبخاصة مجلس اإلدارة ولجنة المراجع ة وإدارة المخاطر ومراجع ة الداخلی یم الرقاب ى تقی  ف

دى ا التوكی ررة، من خالل دورھ . محتوى التقاریر المرفوعة  باختالفھا، بما یضمن جودة المعلومات المق
شأة ة للمن سئولیة االجتماعی ن الم ر ع د التقری ورة ویع ى ص اء ف واء ج ا، س اریر حالی ذه التق م ھ د أھ ً أح

اریر  من تق اء ض صل أو ج ر منف ورة تقری ى ص اء ف الى، أو ج ر الم القوائم أو التقری ة ب ات مرفق معلوم
   ٢٤ . Integrated Business Reportingاألعمال المتكاملة

ص وق والم ف وإذا كان لتقاریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة قیمة ألصحاب الحق ا تتوق إن قیمتھ ا، ف الح بھ
ة  ة االعتمادی ى درج اتىReliabilityعل ا المعلوم ى محتواھ ق .  ف ة تحق ة االعتمادی ب درج وتتطل

صداقیةCredibilityالمصداقیة  ى . ، حیث تتوقف درجة االعتمادیة على الم ة ف ة الداخلی سھم المراجع وت
ة ق درجة االعتمادی ب تحقی د متطل ى تع صداقیة . تحقیق المصداقیة، والت أثر درجة م ع، أن تت ن المتوق وم

شأن  ة ب دمات التوكیدی دمى الخ ة، مق ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ة بم سئولیة االجتماعی ر الم تقری
  .     المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

ة   ة لوتعنى المصداقیة كمفھوم إمكانی صدیقأو القابلی اد لت دق Believability أو االعتق ى ص ادا عل ً اعتم
سمعة Truth حقیقة أو ارا ل ا أو اعتب ً أو واقعیة شىء ما، أو استنادا لتأثیر أو قوة دلیل م ًReputation أو 

دیر  شخص أو تق ال ة م ف ٢٥.(Webster’s New Colligate Dictionary 1983, 269) لجھ فتختل
دى - كخاصیة إدراكیة-المصداقیة  ى م ف عل ا تتوق ھ، كم ة المرتبطة ب شخص أو الجھ اختالف ال إدراك  ب

  .أصحاب المصالح لھا
صریة و ة الم اییر المراجع دت مع د أك رات (لق د، فق ة التأك ات خدم صرى لعملی ، )ج (٣٦، ٣٤اإلطار الم

یم أو) ٢٠٠٨ ى أن تقی صداقیة عل ع بالم ب أن یتمت د یج ة التأكی وع مھم اس موض ا Credibility قی ، بم
ة وھو ما یعنى أن تقییم  .یسمح بعمل تقییم ثابت بصورة مناسبة سئولیتھا االجتماعی شأة بم زام المن دى الت م

ة– سئولیة االجتماعی ر الم ررة بتقری ب أن - المق صف یج صداقیةیت رتبط .  بالم یم ی صداقیة التقی ق م وتحق
  . القائم بالتقییم) المصدر(باألساس بمصداقیة الجھة 

صداقیة  اس م أن قی ث، ب د الباح ة ویعتق ة الداخلی صدر المراجع ب  م ى میتطل وف عل ددات الوق ة مح اھی
  . المصداقیة حتى یمكن تقدیم نموذج مقترح لقیاس ھذه المحددات كل على حدة وفى كل متكامل

ة  ة الداخلی ة ومن المتوقع، أن تتباین مصادر المراجع سئولیة االجتماعی صداقیتھا، ارتباطا للم ى درجة م ًف
ع، أن. بكل مصدر منھابمدى توافر محددات المصداقیة  ر المتوق صداقیة حیث من غی ددات الم وافر مح  تت

  . باختالفھا وبذات الدرجة بمصادر المراجعة الداخلیة المتباینة
  صداقیة مصدر المراجعة الداخلیةنموذج قیاس مقترح لم

ددات  رح بمح ار مقت ع إط ة وض ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م رح لم اس مقت وذج قی اء نم ب بن یتطل
   .  المصداقیة، وكیفیة قیاسھا

د البا ث،یعتق وء ح ى ض تقراء  ف ة،اس ات أدب المراجع صدر دراس صداقیة م اد لم ة أبع اك ثالث  أن ھن
  :المراجعة الداخلیة، ھى كما یلى

  المھنیة كفاءة ال: البعد األول
  الموضوعیة: البعد الثانى
  ٢٦االستقالل: البعد الثالث

                                                
اریر یعد٢٤  االھتمام بالمسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال أحد أوجھ االستجابة الرئیسیة لتوجھ بیئة األعمال المعاصرة نحو إعداد تق

ة  Integrated Business Reportingأعمال متكاملة ة وبیئی ة، مالی اده المختلف شأة بأبع ؛ تقدم صورة شاملة عن األداء الكلى للمن
ستراتیجیة واألداء المستدام؛ من خالل معلومات مالیة وغیر مالیة؛ وبما یسمح الصحاب الحقوق والمصالح واجتماعیة وحوكمیة وا

ل  ى األجل الطوی ا ف ة ونموھ ق القیم ى خل شأة عل درة المن الى والمستقبلى، ومدى ق شأة الح  Hoboucha)بتقییم األداء الشامل للمن
2010; Butler et al. 2011) 

ت ٢٥ د، ان اس ن المعتق صداقیة م صطلح الم صال  Credibilityخدام م الى االت ى مج ى ف رن الماض سینات الق ى خم ود إل یع
Communication وعلم النفس Psychology كخاصیة نوعیة تخضع للمالحظة واإلدراك (ACM 1999) .  

فى (ھیم الموضوعیة والكفاءة المھنیة لقد أشارت معاییر المراجعة والمیثاق العام آلداب وسلوكیات مھنة المحاسبة والمراجعة إلى مفا ٢٦
دون  )٢٠٠٨، )٤(معاییر المراجعة المصریة، اإلطار المصرى لعملیات خدمة التأكد، فقرة )) (ب(الجزء (واالستقالل )) أ(الجزء 

 .تحلیل أو إیضاح أو الكشف عن محدداتھا



ث ی صداقیة، حی ا للم ا مثلث ا بینھ شكل فیم صداقیة ت اد الم ث أن أبع د الباح ق ًویعتق ث أن تحق د الباح عتق
ا ق أبعادھ ون بتحق صداقیة مرھ ث( الم الع المثل ا) أض ا . ًمع و م د وھ العق ساوى األض ا مت س مثلث ، ًیعك

   :یصوره الشكل التالى
  مصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة) مثلث(أبعاد ( ) شكل 

  
  الكفاءة المهنیة                        الموضوعیة                     

  )م)                                      (ك(                        
  
   
علـى ) ًممـثال فـى تقلـیص الخـط المـستقیم الممثـل للبعـد( أن ینعكس وجـود قـصور فـى بعـد مـا ،من المتوقعو

وبقــدر القــصور ).  وتحولــه إلــى مثلــث غیــر متــساوى األضــالع المثلــثمحــیطتقلــص (تخفــیض المــصداقیة 
وبإنعـدام أحـد أبعـاد المـصداقیة ال یكـون للمـصداقیة قیمـة، فـال یكـون . النخفاض فـى المـصداقیةیكون قدر ا

   .Non Added Value-Internal Auditللمراجعة الداخلیة قیمة مضافة لتقریر المسئولیة االجتماعیة 
ـــسابق، یمكـــن قیـــاس  ـــشكل ال ـــدیر(ومـــن ال ـــة) تق ـــة للمـــسئولیة االجتمـــصداقیة مـــصدر المراجعـــة الداخلی  ماعی

  :بالمعادلة التالیة
  ٢٧))١(المعادلة رقم )                   (ظ(د × ) م(د× ) ك(د ) = ص(د 

  :حیث أن
  ).١<  د ≤٠(  د تمثل درجة المتغیر، وهى قیمة احتمالیة تقع فى مدى احتمالى هو

     ١ <) ظ(، د )م(، د)ك(، د )ص(د 
درجــة الكفــاءة المهنیــة والموضــوعیة واالســتقالل علــى تــأثیر كــل مــن مــدى بیــان ویعتقـد الباحــث، بإمكانیــة   

  : من خالل الجدول التالى للمسئولیة االجتماعیة مصدر المراجعة الداخلیةمصداقیة
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اد المسداقیة . در بمجموع أطوال أضالعھیعتقد الباحث، بمناسبة قیاس المصداقیة بمحیط مثلث المصداقیة، والذى یق٢٧ را ألن أبع ًونظ

ًتمثل قیما احتمالیة، فإن تقدیر المصداقیة  ا ھو - من خالل تطبیق قوانین االحتماالت-ً اد، كم ك األبع رب تل  یتم من خالل حاصل ض
 ).  ١(ظاھر بالمعادلة رقم 

 لموضوعیةا

الكفاءة 
 المھنیة

 االستقالل

 )ص (المصداقیة

 )ظ(االستقالل 



وتفرض الرؤیة السابقة للمصداقیة ضرورة قیام الباحث بمحاولـة تحلیـل محـددات أبعـاد المـصداقیة الـسابقة، 
ًحـددات أبعـاد المـصداقیة معـا تـشكل حیث یعتقد الباحث أن لكل بعد مـن أبعـاد المـصداقیة محدداتـه، وأن م

  : ًوفیما یلى تحلیال لمحددات أبعاد المصداقیة، كما یلى. فیما بینها محددات المصداقیة
   للمنشأةلمسئولیة االجتماعیةلالكفاءة المهنیة لمصدر المراجعة الداخلیة : ًأوال 

یـة إلــى مـدى إدراك أصــحاب كفــاءة مـصدر المراجعــة الداخل، تـشیر (SC)ًطبقـا لنظریــة مـصداقیة المــصدر 
لمـا یتمتـع بـه مـصدر المراجعـة الداخلیـة )) الرسـالة(متلقـى تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة (الحقوق والمصالح 

أصـحاب الحقــوق وهـو مـا یعنـى، تـأثر إدراك . مـن معرفـة وقـدرة بـشأن مراجعـة تقریـر المــسئولیة االجتماعیـة
ٕ یمتلكه المصدر مـن معرفـة وامكانـات فنیـة وخبـرة للحكـم بمامصدر المراجعة الداخلیة والمصالح لمصداقیة 

وكلمــا زاد إدراك أصــحاب الحقــوق . (Schwarzkopf 2007) علــى ســالمة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة
والمـــصالح لكفــــاءة مـــصدر المراجعــــة الداخلیـــة كلمــــا زاد إدراكهـــم لمــــصداقیة هـــذا المــــصدر؛ فـــزادت درجــــة 

  .    یة االجتماعیةاعتمادهم على محتوى تقریر المسئول
  :ویعتقد الباحث، أن بعد الكفاءة المهنیة یقوم على ثالثة محددات هى، كما یلى

  .المهارة المهنیة: المحدد األول
  العنایة المهنیة: المحدد الثانى
  الشك المهنى: المحدد الثالث
  ٢٨)هـ(المهارة المهنیة : المحدد األول

  : وللمهارة المهنیة محددین هما. ةتعد المهارة المهنیة أساس الكفاءة المهنی
المعرفــــة  هــــى -IES2 كمــــا حــــددها المعیــــار الــــدولى –وتــــشمل ثالثــــة مكونــــات، )ر(المعرفــــة المهنیــــة ) أ(

 Accounting, Finance, and Related المحاســبیة والمعرفــة المالیــة والمعــارف المرتبطــة بهمــا

Knowledgeالمعرفــة التنظیمیــة والتجاریــة، وOrganizational and Business Knowledge  
 Business Ethics األعمــال یــات المعرفــة ببیئــة األعمــال وحوكمــة الــشركات واالقتــصاد وأخالقتتــضمنو

 وهــى معــارف -واألســواق المالیــة واألســالیب الكمیــة والمعرفــة التجاریــة واإلداریــة والــسلوك التنظیمــى وغیرهــا
المعرفــــة بتقنیــــة المعلومــــات ، وومتطلبــــات تطویرهــــاضــــروریة لتلبیــــة متطلبــــات اكتــــساب المهــــارات المهنیــــة 

                                                
ا ٢٨ سیین ھم وعین رئی ة ن ارات المھنی شمل المھ ة (ASCPA and ICAA, 1997) ت ارات إدراكی  Cognitive Skills، األول مھ

 ومھارات استخدام الحاسب Processing Skillsكمھارات تشغیل المعرفة المھنیة  (Technical Skillsوتتضمن المھارات الفنیة 
ة ) وتقنیة المعلومات ومھارات استخدام األسالیب اإلحصائیة والریاضیة وغیرھا ة المھنی ق المعرف ارات تطبی  Applicationومھ

Skills) كمھارات القیاس المحاسبى وكتابة التقاریر المھنیة، والمھارات التحلیلیة والبنائیةAnalytic/ Construction Skills   ؛
ارات  (Appreciative Skillsوالمھارات التقییمیة ) ومھارات تصمیم وتحلیل نماذج القرار وتحلیل المخاطر وغیرھا شمل مھ وت

، ومھارات التقییم المختلفة؛ ومھارات )مھارات اتخاذ القرار(التقدیرات فى مواقف الغموض؛ والمھارات اإلستراتیجیة إمكانیة إعداد 
ومھارات التعلم المحاسبى ) ؛ ومھارات اإلبداع فى حل المشكالت المحاسبیة وغیرھاCritical Thinking Skillsالتفكیر االنتقادى 

ل األجل  لوكیة  . Life-long Learning Skillsطوی ارات س انى مھ صیة Behavioral Skillsوالث ارات الشخ شمل المھ ، وت
Personal Skills ة ارات االجتماعی ا، والمھ ابي وغیرھ ھ اإلیج أثیر والتوجی ارات الت وار ومھ ل والح ارات التفاع  كمھ

Interpersonal Skills صال ارات االت ى التواصل والتCommunication Skills كمھ درة عل ارات  والق ز ومھ كیف والتحفی
 ، مھارات تحمل المسؤولیة كمھارة العمل Organizational Skillsالعمل فى فریق أو مجموعات وغیرھا، المھارات التنظیمیة 

  .على نحو فعال والتصرف بمسؤولیة وعلى نحو أخالقي بما یتوافق مع المعاییر المھنیة
 



 وتـشمل المعرفـة Information Technology Knowledge and Competencesواختـصاصاتها
  .(IFAC 2003) بأنظمة وتكنولوجیا المعلومات وأنظمة الرقابة وكیفیة استخدامها

 التــى تمكنــه مــن اســتخدام ؛، وهــى صــفات أو قــدرات مــصدر المراجعــة الداخلیــة)ق(القــدرة المهنیــة ) ب( 
وتـشمل القــدرة . (Bhatia 2004) تعكـس التحــول مـن الفهـم إلـى التطبیـقالتـى وتطبیـق المعرفـة المهنیـة، و

ًوتعـد القـدرة المكتـسبة محـددا أساسـیا . )مـن الممارسـة(قدرة مكتسبة ، والثانى جزأین،األول قدرة ذاتیةالمهنیة  ً
 ومـن المفتـرض، أن عنـصر القـدرة غیـر مـستقل عــن . (Libby and Luft 1993,425-427)للمهـارة

ـــائج  ـــه ومـــا یـــرتبط بهمـــا مـــن نت ـــد وجـــودة مخرجات ـــى جـــودة أداء مهمـــة التأكی عنـــصر المعرفـــة فـــى تـــأثیره عل
   .وقرارات

  : ًوبناءا على ذلك، فإنه یمكن قیاس درجة المهارة المهنیة من خالل المعادلة التالیة
  ))٢(المعادلة رقم              (       )      ق(د × ) ر(د ) = هـ(د 

  Professional Care ) ع(العنایة المهنیة : المحدد الثانى
  : یعتقد الباحث، أن للعنایة المهنیة محددین هما كما یلى

، وتعكـــــس حالـــــة اســـــتجابة مـــــصدر المراجعـــــة الداخلیـــــة للمواقـــــف والمهـــــام Attention) ط (الطاقــــة) أ(
، ومـن قـدرة علـى تطبیـق المعرفـة )الوقـت والجهـد( یص جیـد للطاقـةالمختلفة، وما یترتب علیها من تخـص
ًللتعامل مع المواقف حالیا ومستقبال  ً(Sin and Reid 2010, 7).  

  .  )ج (المبذول) اإلدراكي(الجهد المهنى ) ب  (
ى ویعتقد الباحث، بإمكانیة قیاس درجة العنایة المهنیـة مـن خـالل محـددیها، وتحـت اعتبـار أن المحـدد الثـان

ًیتوقف على المحدد األول، وبما یعنى أن قیـاس الجهـد المبـذول یجـب أن یكـون مرجحـا بتخـصیص الطاقـة 
  :لمهمة التأكید، كما بالمعادلة التالیة

  ))٣(المعادلة رقم            (         )      ج(د × ) ط(د ) = ع(د 
  : أنحیث

  .لتأكیداحتمال تخصیص طاقة المراجعة وبشكل مناسب لمهمة ا) ط(د 
فــى أداء مهمــة التأكیــد، مقاســة بدرجــة  -مــن قبــل مــصدر المراجعــة الداخلیــة -درجــة الجهــد المبــذول) ج(د 

كمقیـاس بــدیل، علــى اعتبــار أن خطــر المراجعــة یعــد العامــل الحــاكم  Confidence Levelالثقـة 
  . والحاسم للجهد المبذول

   ism Professional Skeptic)ش (الشك المهنى: المحدد الثالث  
ًمن المتعارف علیه مهنیـا وأكادیمیـا فـى ضـوء معـاییر المراجعـة المقبولـة قبـوال عامـا  ً ً  قیـام عملیـة المراجعـة ،ً

إدراك إمكانیــة وجــود مــصدر المراجعــة الداخلیــة علــى اســتخدام أســلوب الــشك المهنــى، الــذى یفــرض علــى 
ًا هامـا ظروف قد تتسبب فى تحریـف المعلومـات الخاصـة بموضـوع المراجعـة تحریفـ حیـث یفـرض ). ًمـؤثرا(ً

أســلوب الــشك المهنــى علــى المراجــع إجــراء تقیــیم موضــوع التأكیــد بعقــل یقــظ متــسائل بمــا یــضمن تخفیــف 
خطر التغاضى عن الظروف المثیرة للشك والمتمثلة فى التوصـل إلـى اسـتنتاجات غیـر صـحیحة أو إجـراء 

). ٢٠٠٨، ٤٠ات خدمــــة التأكــــد، فقــــرة اإلطــــار المــــصرى لعملیــــمعــــاییر المراجعــــة، (تقیــــیم غیــــر مناســــب 



فمــصداقیة تقیــیم مــصدر المراجعــة الداخلیــة لتقریــر المــسئولیة االجتماعیــة یتوقــف علــى ممارســة المــصدر 
للمــستوى المالئــم مــن الــشك المهنــى بــشأن مــا یحتویــه تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة مــن تأكیــدات مــن قبــل 

  .إدارة المنشأة معدة التقریر
، علـى  Professional Care - Driver بـأن الـشك المهنـى یعـد مـسبب العنایـة المهنیـةویعتقـد الباحـث، 

عنـــد أداء خـــدمات  المهنیـــة لمـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة لعنایـــةلاعتبـــار أن الـــشك هـــو األســـاس أو الموجـــه 
فتـــشمل نتـــائج دراســـة وتقیـــیم ،  بـــشأن تقریـــر المـــسئولیة االجتماعیـــةوتتعـــدد مـــصادر الـــشك المهنـــى. التأكیـــد

؛ والتــى قــد تكــشف عــن قــضایا وأمــور وأحــداث غیــر منــشأة ونتــائج اإلجــراءات التحلیلیــةالالرقابــة الداخلیــة ب
 كمــا یتــأثر مــستوى الــشك المهنــى بطبیعــة مــستخدمى التأكیــد المهنــى. عادیــة وتقلبــات وفــروق غیــر متوقعــة

 أداءهــــا وبخاصــــة مواجهــــة المنــــشأة لمــــشاكل بــــشأن أحــــد أوجــــه، وباحتمــــال منــــشأةالاألطــــراف المرتبطــــة بو
  .، ونتائج مهام التأكید السابقة، وغیرهاالمنشأةوبمدى أمانة ونزاهة إدارة االقتصادى، 

وفى ضوء االعتقاد بأن المستوى المناسب للشك المهنـى یحقـق العنایـة المهنیـة الالزمـة، فـإن زیـادة مـستوى 
عنایـة مغـالى فیهـا، ممـا یـؤدى إلـى  ستؤدى إلـى ؛(α-Risk)الشك المهنى؛ والذى یرتبط بزیادة مخاطرة ألفا 

وفـــى المقابــل، فـــإن انخفـــاض .  علـــى حــساب كفـــاءة أداء مهمـــة التأكیــد(β-Risk)انخفــاض مخـــاطرة بیتــا 
مــستوى الــشك المهنــى عــن المــستوى المناســب بفعــل انخفــاض مخــاطرة ألفــا ســیؤدى إلــى انخفــاض العنایــة 

. ، مما یؤدى إلـى ارتفـاع مخـاطرة بیتـاDue Professional Care )الواجب(المهنیة عن المستوى الالزم 
  .األمر الذى یمكن معه القول بإمكانیة قیاس مستوى الشك المهنى باستخدام مخاطرة مهمة التأكید

ًوحیث یعتقد بأن مستوى الشك المهنى المؤثر إیجابیا علـى المـصداقیة هـو الـذى یعمـل علـى تحقیـق فعالیـة 
ـــد دون اإلضـــرار بكفاءتهـــا، فإ ـــا مهمـــة التأكی ـــى بمعلومیـــة مخـــاطرة بیت ـــشك المهن ـــاس مـــستوى ال ـــه یمكـــن قی ن

  ).خطر الفعالیة(
ویقتــرح الباحــث، إمكانیــة تقــدیر درجــة مناســبة مــستوى الــشك المهنــى مــن خــالل اســتخدام معامــل التوســع 

Expansion Factor؛ ویقـوم علـى  الداخلیـة؛ والذى یمثل أثر مخاطرة بیتا على حجم اختبارات المراجعـة
 ,Kell and Boynton 1992)،والتـى تعـد أسـاس الـشك المهنـى) االنحرافـات( توقع األخطاء تبنى حالة

  :، من خالل المعادلة التالیة(383-5
  )) ٤(المعادلة رقم                    ()١- ت ) = (ش(د

  :حیث أن
  .درجة مناسبة مستوى الشك المهنى) ش(د

  ٢٩.ت معامل التوسع المقابل لدرجة مخاطرة بیتا
 مــن  للمــسئولیة االجتماعیــةویقتــرح الباحــث، إمكانیــة قیــاس الكفــاءة المهنیــة لمــصدر المراجعــة الداخلیــةهــذا 

  -:خالل المعادلة التالیة
  

                                                
 أن درجة ،(Kell and Boynton 1992, 383) ت التوسع لألخطاء المتوقعةتكشف النظریة اإلحصائیة، من خالل جدول معامال ٢٩

، وترتفع درجة مناسبة الشك المھنى مع انخفاض %٥٠صفر عندما تصل مخاطرة بیتا حدھا األقصى وھو = مناسبة الشك المھنى 
  %.    ١= عند مستوى مخاطرة بیتا % ٩٠مخاطرة بیتا لتصل إلى حدھا األقصى 



  معادلة الكفاءة المهنیة
  مهنیةكفاءة        =    شك مهنى +     عنایة مهنیة+   مهنیة             مهارة 
  )ك(د)                   ش(د)              ع(د)              هـ(              د

  
                                                                   
=                                          +                      

  
  
یــة بــشأن المــسئولیة ومــن المعادلــة الــسابقة، یتحقــق الفهــم بكفایــة المعرفــة المهنیــة لمــصدر المراجعــة الداخل 

االجتماعیــة للمنــشأة، بینمــا تتحقــق ســالمة التــصرف بوجــود كــل مــن القــدرة والعنایــة والــشك المهنــى الــالزم 
 فمحـــــددى الكفـــــاءة المهنیـــــة همـــــا الفهـــــم ).أداء الخدمـــــة المهنیـــــة(لمراجعـــــة تقریـــــر المـــــسئولیة االجتماعیـــــة 

  ).  والشك المهنىكفایة القدرة والعنایة( وسالمة التصرف) استیعاب المعرفة(
 وتعتمــد جــودة .)عمــل مهنــى(ومخرجــات ) شــك+ عنایــة + مهــارة ( فالكفــاءة المهنیــة عالقــة بــین مــدخالت 

المخرج على كفایة المدخالت، فمع انخفاض أحـد أو بعـض أو كـل المـدخالت تـنخفض الكفـاءة، فتـنخفض 
  . المصداقیة

المهنیـــة هــو المحـــدد األول لفعالیـــة مراجعـــة ویعــد اكتـــساب واســـتیعاب مـــصدر المراجعــة الداخلیـــة للمعرفـــة  
  ).   المحدد الثانى-التصرف المهنى(تقریر المسئولیة االجتماعیة، والذى یعد اساس الممارسة 

  :ویقترح الباحث إمكانیة قیاس بعد الكفاءة المهنیة من خالل محدداته كما بالمعادالت التالیة
  ))٥(المعادلة رقم                 (             ل     ) = هـ ، ع ، ش(مجــــــ 

  ))٦(المعادلة رقم              (          )  ل/ش) + (ل/ع) + (ل/هـ) = (ك(د 
   للمسئولیة االجتماعیةموضوعیة مصدر المراجعة الداخلیة: ًثانیا

نــة  واألماImpartiality كمفهــوم هــو تركیبــة مــن عــدة مفــاهیم تــشمل النزاهــة Objectivityالموضــوعیة  
Intellectual Honesty والتحـرر مـن صـراع المـصالح Freedom from Conflicts of Interest 

(Soltani 2009, 625)وقـد جـاء بــدلیل آداب ). ٨٧٢، ١٩٩٠قـاموس المـورد، ( التجـرد مـن الغـرض، و
 AICPA, Code of)الــــصادر عــــن المعهــــد األمریكــــى للمحاســــبین القــــانونیین وســــلوك المهنــــة 

Professional Conduct, Rule 102) وتجنــب تحـرر مـن صـراع المـصالح  الموضـوعیة تعنــىال أن
كمـا . (Elder et al. 2010, 121) آلخـرینالتبعیة فـى التقـدیر والحكـم حقائق أو غیر الصحیح للمثیل الت

دل الموضـوعیة بأنهـا االتـصاف بالعـ) ًالهیئـة العامـة للرقابـة المالیـة حالیـا(عرفت الهیئة العامـة لـسوق المـال 
ــأثیر علــى اآلخــرین أو تعــارض المــصالح  ، قــسم ٢٠٠٧الهیئــة العامــة لــسوق المــال، (وعــدم التحامــل أو الت

  .)٤، فقرة ١٠

 قدرة معرفة

مصداقیة
credibility تصرف  

Acting 
 فھم



ـــات المهنیـــة المقومـــات ى  وتعـــد الموضـــوعیة أحـــد ـــة ) ١(المعیـــار المـــصرى رقـــم ( األساســـیة لألخالقی لرقاب
ـــة (ة المحاســـبة والمراجعـــة  قواعـــد آداب وســـلوكیات مزاولـــة مهنـــى، كمـــا تعـــد أحـــد)٧، ٢٠٠٨الجـــودة  الهیئ

  ). ١٠، قسم ٢٠٠٧العامة لسوق المال 
، فــــى اعتقــــاد الباحــــث وفــــى ضــــوء نظریــــة الموضــــوعیة  المراجعــــة الداخلیــــةمــــصدر موضــــوعیة وتقــــوم   

Objectivism Theory، ًبعیــدا عـــن ســیطرة الخبـــرة  القابلیـــة للتحقــق مـــن خــالل األدلــة والحقـــائق علــى
إمكانیــــة عیة مـــصدر المراجعــــة الداخلیــــة أحــــد الـــدعائم الرئیــــسیة لتحقــــق وتعــــد موضــــو. والحكـــم الشخــــصى

  .(Elder et al. 2010, 177)  للمسئولیة االجتماعیة على نتائج المراجعة الداخلیةReliabilityاالعتماد 

  واالتـــساقوالقابلیـــة للتحقـــق أســـاس االتفـــاق. وفر القابلیـــة للتحقـــق الثقـــة، وتبـــرر الممارســـة أو التـــصرفُوتـــ 
الموضــــوعیة أال یكــــون نطــــاق تحقیــــق ضــــمان ویتطلــــب . التأكیــــدشأن نتــــائج الحــــدث أو الظــــاهرة محــــل بــــ

مــن أداء أحـــد أو مــصدر المراجعــة الداخلیــة منــع أو إعاقــة ، فًالمراجعــة الداخلیــة محكومــا بــشروط أو قیــود
بــات الالزمــة ًســلبا علــى درجــة أو مــدى كفایــة ومالئمــة أدلــة األث ســیؤثر بعــض إجــراءات المراجعــة الداخلیــة

وزیــادة درجــة تقییــد نطــاق المراجعــة تحــول دون . مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــةًیــا بــشأن ألتكــوین ر
   ٣٠.المراجعة الداخلیة بعملهمصدر قیام 

مـــدى كفایـــة المراجعـــة الداخلیـــة لتقریـــر المـــسئولیة االجتماعیـــة بمـــصدر ومـــن المتوقـــع أن تتـــأثر موضـــوعیة 
تخــصیص مــن خــالل دعــم اإلدارة العلیــا للمراجعــة الداخلیــة حیــث یعــد . )المالیــة( لیــةموازنــة المراجعــة الداخ

ـــى  ـــة للمراجعـــة الداخلیـــة أحـــد العوامـــل المـــؤثرة عل المراجعـــة مـــصدر موضـــوعیة واعتمـــاد موازنـــة مالیـــة كافی
  . (Mihret and Yismaw 2007)الداخلیة 

اء دور مـــؤثر فـــى تحقیـــق جـــودة تقریـــر  علـــى أدیـــة الداخلةالمراجعـــمـــصدر وتعـــد الموضـــوعیة محـــدد قـــدرة  
ألدلـة كافیــة مـصدر المراجعـة الداخلیـة توصـل  فبالموضـوعیة یرتفـع احتمـال. المـسئولیة االجتماعیـة للمنـشأة

   . للمنشأةتقریر المسئولیة االجتماعیةومناسبة بشأن سالمة 

  :، كما بالمعادلة التالیة)ح(، یمكن قیاس بعد الموضوعیة بمحدد القابلیة للتحقق ما سبقًوبناءا على     
  ))   ٧(المعادلة رقم )                        ( ح( د) = م(                   د 

  االستقالل : البعد الثالث
یعد استقالل مـصدر المراجعـة الداخلیـة لـألداء اإلجتمـاعى بمثابـة حجـر الزاویـة الـذى یجعـل مـن المراجعـة  

ًالداخلیــة نــشاطا مــضیفا للقیمــة  أو Mind ویعكــس حالــة عقلیــةاالســتقالل أحــد معــاییر المراجعــة العامــة، و. ً
                                                

 اعتماد موضوعیة المصدر الداخلى للمراجعة الداخلیة على موقع أنشطة المراجعة الداخلیة فى الھیكل التنظیمى لمنشأة من المتوقع،٣٠
ة، ومدى )الوضع التنظیمى(العمیل  ة الداخلی ام المراجع ال ومھ ى أعم اذیر عل ود أو مح رض قی دخل اإلدارة بف س مدى ت ، بما یعك

ة مساھمة المراجعة الداخلیة فى أداء أیة  وافر حری ة، وت ة الداخلی أعمال تنفیذیة، والمستوى اإلدارى الذى ترفع إلیھ تقاریر المراجع
راتصال مصدر المراجعة الداخلیة بلجنة المراجعة أو ة األخ راف الحوكم م (ى  بمجلس اإلدارة وأط صرى رق ة الم ار المراجع معی

رة  ( ٦١٠ د حذر .(AICPA 1991; SAS No. 65 ) ،)٢٠٠٨، )أ(١٣فق راجعین  ولق د الم ى لمعھ سلوك المھن ل ال كل من دلی
 ، ومعاییر المعھد القانونى للمالیة العامة والمحاسبة General Accounting Officeالداخلیین، ومكتب المحاسبة العام األمریكى

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Standards ات ریح  من تبع مساھمة  بشكل واضح وص
) صراع(ًنظرا لما قد یحملھ ذلك من احتمال وجود  تعارض  فى المھام محل التأكید، ً) أو استشاریاًتنفیذیا(صدر المراجعة الداخلیة م

ال، . (Gray and Hunton 2011, 8,32) فى المصالح ى سبیل المث ى أن أداء فعل ى عل داخلیین األمریك راجعین ال د الم د معھ أك
ةالمراجعة الداخلیة للنمصدر  ة الداخلی ضعف موضوعیة المراجع شارى ال یجب أن ی -IIA 2010, C1-1130; C2) شاط االست
شارات یة الداخلةالمراجعمصدر یحمل إشارة أن قیام قد وھو تأكید . (1130 شأنھا است دم ب ھ أن ق د  بمراجعة مھام سبق ل ضعف ق ی

   .مالھأععلى نتائج أصحاب الحقوق والمصالح موضوعیتھ، ویضعف إمكانیة اعتماد 



 فــى إطـار مــشكلة –ویعنـى . (SEC 2000, 27) قائمـة علـى الموضــوعیةغیـر متحیــزة  Mental فكریـة
 حیادیــــة مــــصدر المراجعــــة الداخلیــــة وعــــدم التحیــــز ألحــــد أطــــراف أصــــحاب الحقــــوق والمــــصالح -البحــــث

   ٣١.دى تقریر المسئولیة االجتماعیةبالمنشأة، وعلى وجه الخصوص مع
ــــز ویعنــــى   ــــد Freedom from Biasغیــــاب التحی ــــة )التقــــدیر والحكــــم(األداء  عن ، تحقــــق الحیادی

Neutralityوالعدالـة Fairness  . هـو التحیـز الموجـه االسـتقالل والتحیـز الـذى یـؤدى إلـى غیـابHot 

Bias وجـــود مـــصالح تحـــول دون موضـــوعیة  بًارتباطـــا (مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــةتفـــضیالت  وأ برغبـــات
 النــاتج عــن قــصور Cold Biasوالــذى یختلــف عــن التحیــز غیــر الموجــه ، ) المراجعــة الداخلیــةمــصدر 

   .(Mac Coun 1998, 6)المهنیة لمصدر المراجعة الداخلیة كفاءة ال
یل المثـال، قـد فعلـى سـب. ٕواذا كان مفهوم القابلیة للتحقق هو مفهوم نسبى، فإن غیاب التحیـز مفهـوم مطلـق

أقــل قابلیــة للتحقــق لكنهــا یجــب أال تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة للمنــشأة تكــون بعــض بیانــات ومعلومــات 
. بالمــصداقیة، ویتــصف مــصدر المراجعــة الداخلیــة Reliability تتــصف باالعتمادیــة تكــون متحیــزة لكــى
مـــع  لكـــن ال یمكـــن ، مرتفـــعغیـــرأنـــه یمكـــن مــع الموضـــوعیة قبـــول مـــستوى قابلیـــة للتحقــق وهــو مـــا یعنـــى، 

المراجعـــة الداخلیـــة مـــصدر تحقـــق مـــصداقیة أن األمـــر الـــذى یعنـــى  .قبـــول أى مـــستوى للتحیـــزاالســـتقالل 
، وتتحقــق المــصداقیة لتحقــقلًیتطلــب أن یكــون احتمــال التحیــز صــفرا، لتــرتبط الموضــوعیة بدرجــة القابلیــة 

  .  یة بالكفاءة المهنیةبالموضوعیة واالستقالل فى ضوء تمتع مصدر المراجعة الداخل
ًشـــرطا الزمـــا ویعــد ؛ ویعتقــد الباحـــث، أن الموضــوعیة نـــاتج االســـتقالل، وأن االســتقالل یـــسبق الموضـــوعیة ً

  .لتحققها
تحیــز مــصدر المراجعــة الداخلیــة یــشیر إلــى مــدى إدراك عــدم وفــى إطــار نظریــة مــصداقیة المــصدر، فــإن 

واالفـصاح َة الداخلیة فى وضـع یمكنـه مـن الكـشف أصحاب الحقوق والمصالح لما إذا كان مصدر المراجع
. (Schwarzkopf 2007) عــن الحقــائق المتعلقــة أو ذات الــصلة بمحتــوى تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة

وكلمـــــا زاد إدراك أصـــــحاب الحقـــــوق والمـــــصالح الســـــتقالل مـــــصدر المراجعـــــة الداخلیـــــة كلمـــــا زاد إدراكهـــــم 
ـــدوره إیجابیـــا علـــى تهلمـــصداقی ـــةً، ممـــا یـــؤثر ب ـــوى تقریـــر المـــسئولیة االجتماعی  .درجـــة اعتمـــادهم علـــى محت

مــصدر المراجعــة الداخلیــة علــى مــدى ) عــدم تحیــز(ویتوقــف إدراك أصــحاب الحقــوق والمــصالح الســتقالل 
 والمــصالح Economic Dependenceإدراكهــم لوجــود أو غیــاب التبعیــة الوظیفیــة والتبعیــة االقتــصادیة 

، والتـــى قـــد یعمـــل وجودهـــا أو وجــــود Familiarityوعالقـــات التــــآلف ) ةالمباشـــرة وغیـــر المباشـــر(المالیـــة 
ها أو بعــضها علــى دفــع مــصدر المراجعــة الداخلیــة نحــو االســتجابة لرغبــات او ضــغوط إدارة المنــشأة اأحــد

  .  )معدى تقریر المسئولیة االجتماعیة(

                                                
منى  ٣١ ین، األول ض تقالل وجھ ى أن لالس ة عل ر المراجع ات فك ت دراس د أجمع اطنى(لق ى-ب  Independence in)  حقیق

Fact(Actual) اه صدره اتج غوط؛ م ة ودون ض صرف بحری انى Mental Attitude ویعنى الت ة، والث ى النزاھ وم عل ابى یق  إیج
اھرى  صرفات یIndependence in Appearanceظ س ت ق  یعك دد تحق د أو تھ ا تؤك صالح بأنھ وق والم دركھا أصحاب الحق
ات . ، وكالھما أساس وانعكاس لآلخر)الحقیقى(االستقال  ُوتتعدد مؤشرات االستقالل فتشمل إمكانیة التقریر عما یكتشف من تحریف

(DeAngelo 1981) أثیر ضغط والت ة ال اثیر (Knapp 1985)، ومقاوم صالح ذات الت ة والم اب التبعی تقالل  وغی ى االس عل
(AICPA 1997)  .   



سئولیة االجتماعیـــة علــــى ومـــن المتوقـــع، أن تتوقـــف القیمـــة المـــضافة مــــن المراجعـــة الداخلیـــة لتقریـــر المـــ 
. استقالل مصدر المراجعة الداخلیة عن إدارة الشركة التى توافرت علـى إعـداد تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة

 مــــن جانــــب - بوجــــه عــــام–األمــــر الــــذى قــــد یجعــــل مــــن المــــصدر الخــــارجى للمراجعــــة الداخلیــــة أفــــضلیة
  ٣٢).عدم التحیز(االستقالل، وتحت افتراض الحیادیة 

 یــزداد إدراكــه ألهمیــة  للمــسئولیة االجتماعیــةقــع، أنــه مــع زیــادة كفــاءة مــصدر المراجعــة الداخلیــةومــن المتو
 Hirst)ًســعیا وراء زیــادة إدراك أصــحاب الحقــوق والمــصالح لمــصداقیتهوالموضــوعیة تمتعــه باالســتقالل 

1994; Schwarzkopf 2007)   .     
منظـور أصـحاب الحقـوق والمـصالح   مـنة الداخلیـةویعتقد الباحث، بإمكانیة قیاس استقالل مصدر المراجع

من خالل قیـاس مـدى إدراك أصـحاب الحقـوق والمـصالح ) ظ(باالعتماد على االستقالل الظاهرى بالمنشأة 
كمــا یعتقــد الباحــث، مــن خــالل اســتقراءه  .لغیــاب تحیــز مــصدر المراجعــة الداخلیــة عنــد أداء مهمــة التأكیــد

 ,AASB 2002أنظــر علــى ســبیل المثــال،(ت المنظمــات المهنیــة  وإلرشــادالفكــر المحاســبة والمراجعــة

IFAC 2001( ،وهى كما یلىبوجود خمسة مؤشرات رئیسیة لتحیز مصدر المراجعة الداخلیة ،:-  
 Economicالتبعیــة االقتــصادیة وتعكــس ،Self-Interest Threatالمنفعــة أو المــصلحة الذاتیــة ) أ(

Dependence١م) (مباشرة وغیر مباشرة(صالح مالیة  بما تتضمنه من م.(  
ــــد ) ب( ــــة[  المباشــــرة–المــــساهمة (االرتبــــاط بالمهــــام محــــل التأكی ــــشاریة[  أو غیــــر المباشــــرة]التنفیذی  االست

[Advocacy Threat-بمــــا تتــــضمنه مــــن تبعیــــة  ، فــــى إعــــداد تقریــــر المــــسئولیة االجتماعیـــة للمنــــشأة
  .)٢م ()Self-Review Threatالمسئولیة والموضوعیة الفحص الذاتى 

  )٣م(  الحالیة والسابقة والمستقبلیة،)التنظیمیة (التبعیة الوظیفیة )جـ(
  .)٤م(ٕبین مصدر المراجعة الداخلیة وادارة المنشأة  Familiarity Relationshipsعالقات التآلف ) ـد(
  .  )٥م( Intimidation Threat) معنویة ومادیة غیر مالیة( تهدیدات وضغوط ) هـ(
حقــق إدراك أصــحاب الحقــوق والمــصالح لغیــاب اســتقالل مــصدر المراجعــة الداخلیــة بوجــود وبــافتراض، ت 
ــــق( ــــة االحتمــــهــــذه المؤشــــراتأحــــد ) تحق ــــز مــــستقلة الت ا، فباســــتخدام نظری ــــافتراض أن مؤشــــرات التحی وب

Mutually Exclusive Events  درجـة تحیـز مـصدر المراجعـة الداخلیـة لتقریـر المـسئولیة قیـاس یمكـن
  : من خالل المعادلة التالیةاالجتماعیة

  )٥م(ح أو )٤م(ح أو )٣م(ح أو )٢م(ح أو )١م(ح) = ز(د      
  ٣٣))٨(المعادلة رقم (                )٥م(ح) + ٤م(ح) + ٣م(ح) + ٢م(ح) + ١م(ح=         

  ١) = ز(، حیث الحد األقصى لقیمة د%١٠٠ ≤) ز(د: وبشرط أن         

                                                
المصدر الداخلى للمراجعة الداخلیة  عن إدارة المنشأة رغم تبعیتھا التنظیمیة لھا، على استقالل ھناك توجھ قائم على اعتقاد إمكانیة  ٣٢

ار ت ق اعتب داخلى لحق صدر ال تقالل الم ا اس ة تنظیمی ة الداخلی تقالل ًلمراجع ن اإلدارة باالس ة(ع سئولیة ؛ م)التنفیذی ر الم دة تقری ع
ىمصدر المراجعة الداخلیة مساھمة كل من مصالح ووبغیاب ًوبتبعیتھا فنیا للجنة المراجعة،  االجتماعیة؛ ام وف ال محل  المھ األعم

  . ) Gray and Hunton 2011,32؛ ٢٠١٦وزارة االستثمار، دلیل حوكمة الشركات،  (المراجعة
ة یشترط لتحقق قیمة صفریة لدرجة تحیز م ٣٣ ى وجود قیم ًصدر المراجعة الداخلیة تحقق قیم صفریة لكافة مؤشرات التحیز معا، فیكف

 .موجبة لمؤشر تحیز واحد لوجود التحیز، ولتتحكم ھذه القیمة فى درجة استقالل مصدر المراجعة الداخلیة



اســـتقالل مــــصدر ، یمكــــن قیـــاس درجــــة )ز(ر المراجعــــة الداخلیـــة دوفـــى ضـــوء تقــــدیر درجـــة تحیــــز مـــصد
  :ة التالیة، من خالل المعادل للمسئولیة االجتماعیةالمراجعة الداخلیة

  ))٩(المعادلة رقم (                           ) ز( د-١) = ظ(د
 كمـــا لیة االجتماعیــة، للمــسئوویــصور المثلــث التـــالي األبعــاد الثالثــة لمـــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیـــة

                                                                                                                                                                                                                                       -:یلى
  

                                     
   كفاءةال        

  )ب( الموضوعیة    المهنیة         ) أ(
  ) و                                               (

  ستقاللاال                                            
  )جـ   (                                           

تتحقـق بنجـاح للمنـشأة للمـسئولیة االجتماعیـة الداخلیـة مراجعـة المـصداقیة ومن الشكل الـسابق، یتـضح أن  
كل من الكفاءة المهنیـة والموضـوعیة واالسـتقالل عنـد مـستو عـال، االحتفاظ بمصدر المراجعة الداخلیة فى 

وبحیـث ال ، ثلـث المـصداقیة الكلـىمـن أبعـاد المـصداقیة داخـل م) مثلـث(وبما یحافظ على مساحة كل بعـد 
إمكانیـة تفـضیل مـصدر علـى آخـر تعتمـد علـى ویعتقـد الباحـث أن . ینخفض بعد منها عـن المـستوى الـالزم

حقــق رضــا یت، فقــدرة هــذا المــصدر علــى االحتفــاظ بأبعــاد المــصداقیة ككــل عنــد مــستویات أعلــى مــن غیــره
  ٣٤.للمنشأةللمسئولیة االجتماعیة داخلیة أصحاب الحقوق والمصالح بشأن مصداقیة مصدر المراجعة ال

 هـــذا ویعتقـــد الباحـــث، بـــاختالف إدراك أصـــحاب الحقـــوق والمـــصالح لمـــصداقیة مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة
ـــة ـــد یعكـــس مـــدى اهتمـــام . اخـــتالف منظـــورهم لمفهـــوم المـــصداقیةتوقـــع  بـــسبب للمـــسئولیة االجتماعی بمـــا ق

المــصداقیة أو محــدد أو أكثــر مــن محــددات كــل بعــد أصــحاب الحقــوق والمــصالح ببعــد أو أكثــر مــن أبعــاد 
مـــن قبـــل أصـــحاب الحقـــوق حیـــث مـــن غیـــر المتوقـــع، أن تلقـــى محـــددات المـــصداقیة ذات االهتمـــام . منهـــا

قــد أن إدراك أصــحاب الحقــوق والمــصالح للمــصداقیة ً أیــضا، ،مــن المتوقــعكمــا وأنــه . والمــصالح بــاختالفهم
). ًأبعـــاد المـــصداقیة معـــا( أبعـــاد المـــصداقیة فـــى كـــل متكامـــل یقـــوم علـــى بعـــد أو أكثـــر دون االســـتناد علـــى

صداقیة حـددات مـقـد یعكـس اخـتالف منظـور أصـحاب الحقـوق والمـصالح بمنـشآت األعمـال لماالمر الذى 
فإنــه یمكــن صــیاغة الفــرض البحثــى ، ذلــكًوبنــاءا علــى  .للمــسئولیة االجتماعیــةمــصدر المراجعــة الداخلیــة 

  :األول، كما یلى
یعانى أصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت األعمال من قصور إدراك محددات مـصداقیة : لالفرض األو

  . بشكل متكاملللمسئولیة اإلجتماعیة مصدر المراجعة الداخلیة 

                                                
لمسئولیة االجتماعیة تنخفض المصداقیة بفعل  إدارة المنشأة لقرار غیر مناسب بشأن مصدر المراجعة الداخلیة لتقریر افى حالة إتخاذ٣٤

وبما ). أ، ب، جـ(تجاه نقطة أو أكثر من النقاط الثالثة ) و(ًانخفاض بعد أو أكثر من أبعادھا معا، وھو ما قد یكشف عنھ تحرك النقطة 
   ).ًمنخفض جدامتوسط أو دون المتوسط أو منخفض أو (ًقد یضع بعدا أو أكثر من أبعاد المصداقیة عند مستو غیر عال 



  
للمسئولیة االجتماعیة مصدر المراجعة الداخلیة مصداقیة ختالف المتوقع ألثر األتحلیل : ثالثالمبحث ال

   لمنشأة األعمالئولیة االجتماعیةعلى درجة مصداقیة تقریر المس
تتوقـــف قیمـــة تقریـــر المـــسئولیة االجتماعیـــة للمنـــشأة مـــن منظـــور أصـــحاب الحقـــوق والمـــصالح علـــى درجـــة 

ــــــى تحقــــــق المــــــصداقیة Reliabilityاالعتمادیــــــة  ــــــدورها عل  فــــــى محتــــــواه المعلومــــــاتى، والتــــــى تتوقــــــف ب
Credibilityتتــأثر درجــة مــصداقیة تقریــر المـــسئولیة ومــن المتوقـــع، أن. ، مــن خــالل المراجعــة الداخلیــة 

. االجتماعیة بمصداقیة مصدر المراجعة الداخلیـة، مقـدمى الخـدمات التوكیدیـة بـشأن المـسئولیة االجتماعیـة
ــــث  ــــشآت األعمــــال لمــــصداقیة تقریــــر حی ــــوق والمــــصالح بمن ــــأثر إدراك أصــــحاب الحق ــــع، أن یت مــــن المتوق

مـصداقیة مـصدر المراجعـة الداخلیـة مـن خـالل عالقـة طردیـة، ) درجة(ًالمسئولیة االجتماعیة إیجابیا بمدى 
فیرتفـــــع احتمـــــال مـــــصداقیة التقریـــــر بتحقـــــق أو تحـــــسن مـــــصداقیة مـــــصدر المراجعـــــة الداخلیـــــة للمـــــسئولیة 

  . االجتماعیة
، أولهمــا المــصدر ولقـد قــدم الفكـر المحاســبى عـدد مــن مـصادر المراجعــة الداخلیــة تقـع فــى مـدى مــن حـدین

وبینهما مصدر مـشترك قـد یقـوم علـى توزیـع لمهـام التأكیـد أو آداءهـا  المصدر الخارجى، الداخلى، وثانیهما
كمــا    لكـل مــن المـصدر الــداخلى والمـصدر الخــارجى،ًمعـا، وبدرجــة قـد یتبــاین خاللهـا حجــم ونوعیــة األداء

  :بالشكل التالى
  
  
  
   

سئولیة االجتماعیــة فــى ثالثــة  مــصادر المراجعــة الداخلیــة للمــه یمكــن تحدیــدبأنــومــن الــشكل یمكــن القــول، 
  : مصادر هى، كما یلى

 تـــوفیر خدمـــة مراجعـــةبًكلیـــا  قیـــام إدارة المراجعـــة الداخلیـــة ، ویعنـــىIn House  المـــصدر الـــداخلى-) أ(
  . المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

، ویعنــى قیـام جهــة خارجیــة  Full (Total) Outsourcing)اإلسـناد الكلــى(المـصدر الخــارجى  -)ب(
ــــــى تقریــــــر المــــــسئولیة ، صــــــصة بالمراجعــــــة الداخلیــــــة للمــــــسئولیة االجتماعیــــــة للمنــــــشأةمتخ والتــــــصدیق عل

  ٣٥.االجتماعیة
 منفــرد أو ٍالمــصدر المــشترك، وفیــه یــشترك كــل مــن المــصدر الــداخلى والمــصدر الخــارجى فــى آداء -)جـــ(

صـور المـصدر المـشترك، فتتعـدد . متعاون لبعض أنشطة المراجعة الداخلیـة للمـسئولیة االجتماعیـة للمنـشأة
ــــــشمل   Supplemented اإلســــــناد المكمــــــل، و Partial Outsourcingاإلســــــناد الجزئــــــى فت

Outsourcingالتعــــاونى(اإلســــناد المــــشترك ، و (Integrated Co-Sourcing . ــــرض أن ومــــن المفت
 أداء  المـــصدر المـــشترك عنـــدیتحـــدد مقـــدار مـــساهمة كـــل مـــن المـــصدر الخـــارجى والمـــصدر الـــداخلى فـــى

                                                
ركات المحاسبة ٣٥ دمھا ش ال یمكن أن تق ركات تحقق Accountancy Firmsخدمة تأكید المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعم  أو ش

  .   Sustainability Services Firmsمتخصصة فنیة وھندسیة أو شركات خدمات االستدامة

                                                        المصدر المشترك
  
     المصدر الخارجى                                                             المصدر الداخلى                         



بمــا ا، والقــوة النــسبیة التــى یتمتــع بهــا كــل منهمــللمــسئولیة االجتماعیــة فــى ضــوء نــشطة المراجعــة الداخلیــة أ
  ٣٦.(Dumbell, 2004) ًالمصدرین معا كال )نقاط قوة(یضمن الجمع بین مزایا 

مـسئولیة  إسـناد أنـشطة المراجعـة الداخلیـة لل-ً بناءا على موافقـة لجنـة المراجعـة–وعندما تقرر إدارة المنشأة 
 وبخاصـــة لجنـــة –لطـــرف خـــارجي، یقـــع علیهـــا ) بـــشكل كلـــى أو جزئـــى أو مكمـــل أو تعـــاونى(االجتماعیــة 

 عبء اإلشراف والمتابعـة حیـث تتحمـل المـسئولیة كاملـة عـن أنـشطة المراجعـة الداخلیـة المـسندة -المراجعة
ـــة، هـــى فتظـــل إدارة المراجعـــة الداخلیـــة، مـــع صـــور االســـناد). IIA, 2009(للطـــرف الخـــارجي   المختلف

  . المسئولة عن نشاط مراجعة المسئولیة االجتماعیة
. بوجـه عـام ولقد تباینـت دراسـات األدب المحاسـبى بـشأن قـضیة تفـضیل مـصدر محـدد للمراجعـة الداخلیـة 

 ;Hockers and Lance 2004; Robert and Saltzman 2011مثل،(فعلى الرغم من أن بعضها  
Gibbs and Courtemanche 1994; Chapman, 1995; Barac and Motubatse, 2009; 

Pyzik, 2012   ( قد أشار إلى أفضلیة المصدر الـداخلى فـى ضـوء مـا یمتلكـه مـن معرفـة تتخطـى معرفـة
كفـــاءة وفاعلیـــة عملیـــة المراجعـــة  والتـــى مـــن المتوقـــع إمكانیـــة اســـتخدامها فـــى تحقیـــق  ؛المـــصدر الخـــارجى

ات قدرة علـى یتمتع به من ؛ وما للمسئولیة االجتماعیةالداخلیة  ى سریة المعلوم اظ عل شطة –الحف شأن األن   ب

ة ائج المراجع تراتیجیات ونت ة واالس ة واإلداری ات التجاری ، مثـــل( فلقـــد اشـــارت دراســـات أخـــرى ،والممارس
Caplan and Kirschenheiter, 2000; Chapman, 1995; Aldhizer and Cashell 1996; 

Anderson, 1996;  Bierstaker et al, 2013)  فـى ضـوء مـا قـد إلـى أفـضلیة المـصدر الخـارجى
المـصدر ٕتبعیـة وامكانـات مقارنـة ب یمتلكـه مـن إمكانـات فنیـة ومهنیـة، وما استقالل وموضوعیةمن یتمتع به 
 Carey et al. 2006; Glover et)  بـشكل عـالضـغوط اإلدارةمخـاطر ؛ ومـا یتعـرض لـه مـن الـداخلى

al, 2008; Freudenthal and Springsteen, 2009; Harris et al, 2011; Bierstaker et 
al, 2013; Spekle et al. 2007). مثـل،( كمـا أشـار الـبعض اآلخـرCrawford et al., 1996;  

Thomas and Parish, 1999; Smith, 2002; Aldhizer et al., 2003; DelVecchio and 
Clinton 2003; Serafini et al., 2003; Aldhizer et al. 2003; Ahlawat 2004; 

Dumbell 2004باعتبــاره المــصدر الــذى  للمراجعــة الداخلیــة إلــى أفــضلیة اســتخدام المــصدر المــشترك ،
ــــین مزایــــا المــــصدرین الــــداخلى والخــــارجى، ویخفــــف مــــن مــــ ــــداخلى (شاكل كــــال المــــصدرین یجمــــع مــــا ب ال

ب الحقـــوق والمـــصالح ألفـــضلیة  األمـــر الـــذى یمكـــن معـــه توقـــع تبـــاین إدراك أصـــحا.منفـــصلین) والخـــارجى
  . مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة اإلجتماعیة للمنشأة

مـــصداقیة تقریـــر المـــسئولیة بـــشأن  أصـــحاب الحقـــوق والمـــصالحمنظـــور لوفـــى ضـــوء اعتبـــار إدارة المنـــشأة 
     :االجتماعیة، فإن علیها أن تجیب على التساؤل التالى

سئولی ة للم ة الداخلی صادر المراجع وق أى م حاب الحق ور أص ن منظ صداقیة م ى م د أعل ة یع ة االجتماعی
  والمصالح؟ 

ذا و ث، أنھ د الباح ان یعتق ة ھ إذا ك ة المعرف ل كفای ارجى بفع صدر الخ ى الم ز عل داخلى یتمی صدر ال الم
ة سئولیة االجتماعی انى الالزمة لمراجعة الم ھ یع ى األساس–، فإن دد  - ف وافر مح شكلة ت تقاللمن م ، االس

ا ا وعیةوتأثیرھ ى الموض سلبى عل ع. ل ن المتوق ث م اض  حی صالح النخف وق والم حاب الحق إدراك اص

                                                
 عالیة بالمنشآت خاصة كبیرة الحجم من االستعانة بمصدر خارجى ألداء ال یمنع وجود إدارة مراجعة داخلیة ذات تأھیل وامكانات٣٦

 .(IIA 2009) خدمات المراجعة الداخلیة



ع ال تمت داخلى احتم صدر ال تقاللبا الم ود ، الس ع وج ع توق ة م ر خاص ن مؤش ر م رات  –أكث ن مؤش م
سابقالمقترح لنموذج ال صداقیة ال ز -قیاس الم ال تحی داخلىالحتم صدر ال شأة  الم ى . إلدارة المن ضال عل ًف

داخلى احتمال ق صدر ال درة الم ى صور ق د عل ام التأكی ة أداء بعض مھ سئولیة االجتماعی شأن الم ة ب مقارن
صدر الخارجى  وإذا كان .(Ahlawat 2004)بالمصدر الخارجى  ز الم ن یتمی داخلى م صدر ال ى الم عل

ة احتمال مشكلة المصدر الخارجى تكمن فى ن فإبعدى االستقالل والموضوعیة،  ستوى المعرف اض م انخف
ع  .مقارنة بالمصدر الداخلىشأن المسئولیة االجتماعیة للمنشأة ب ن المتوق بق، فم ون أن وفى ضوء ما س یك

ة ة الداخلی شترك للمراجع صدر الم ة الم سئولیة االجتماعی شترك - للم ة األداء الم ى سیاس ائم عل -C0 الق
Sourcing ارجى صدر الخ داخلى والم صدر ال ن الم ل م ین ك شطة ا ب ة الداخلألن ةلمراجع سئولیة ی  للم
صالح،  -االجتماعیة وق والم حاب الحق ھ أعلى مصداقیة من منظور أص صدر لمعالجت ن الم ل م شاكل ك م

ارجى صدر الخ داخلى والم ع ال ة جم ا ، وإمكانی ا مع  ;DelVeccho and Clinto 2003)ًمزایھم
Aldhizer et al. 2003) . ة شترك للمراجع صدر الم ضلیة الم ع أف ھ توق ذى یمكن مع ر ال ة األم الداخلی

صدر الخارجىللمسئولیة االجتماعیة  رجیح أن  .على كل من المصدر الداخلى والم ة ت ى، إمكانی ا یعن وبم
  . یكون المصدر المشترك للمراجعة الداخلیة لتقریر السئولیة االجتماعیة األعلى مصداقیة

ة  ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ة    ومن المفترض، أن لم سئولیة االجتماعی دللم اد م ھ أبع تحكم فی ى ی
ة. مثلث المصداقیة وافر . فتتغیر درجة المصداقیة بتغیر مصدر المراجعة الداخلی دى ت ع، أن م ن المتوق وم

  :الجدول التالىكما یصوره ،  ھو محدد األفضلیةدر المراجعة الداخلیةاأبعاد المصداقیة فى مص
  المصداقیة المتوقعة  االستقالل  الموضوعیة  الكفاءة المهنیة  

  لمصدر الداخلىا
In-house 

   أو دون المتوسطةمتوسطة  منخفضة أو متوسطة  متوسطة أو عالیة  عالیةمتوسطة أو 

  المصدر الخارجى
Outsourcing 

  وق المتوسطةف  عالیة  عالیة    متوسطة

  المصدر المشترك
Co-sourcing 

  فوق المتوسطة أو عالیة  متوسطة أو عالیة  عالیة  عالیة

  :یمكن صیاغة الفرضین البحثیین التالیین، ومن التحلیل السابق
  الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة تتباین مصداقیة مصادر المراجعة: الفرض البحثى الثانى

   : كما یلىهما، فرضین فرعیینویمكن تحلیل الفرض البحثى السابق إلى 
مراجعـة مراجعـة الداخلیـة عنـد إدارة المصداقیة المصدر الخارجى مـصداقیة تتخطى : األولالفرض الفرعى 

  . للمنشأةالمسئولیة االجتماعیة
إدارة  تتخطى مصداقیة المصدر المـشترك لمراجعـة المـسئولیة االجتماعیـة مـصداقیة :نىالفرض الفرعى الثا

  . المراجعة الداخلیة
 تتخطـــى مـــصداقیة المـــصدر المـــشترك لمراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة مـــصداقیة: لـــثالفـــرض الفرعـــى الثا

  . المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة
مصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة للمنـشأة بـاختالف مـصدر درجة تختلف : الفرض البحثى الثالث

  .المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
  -:ویمكن تحلیل الفرض البحثى السابق إلى الفروض الفرعیة التالیة

قیــام جهــة متخصــصة خارجیــة عنــد یة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة ترتفــع مــصداق: ولالفــرض الفرعــى األ
  .ًبدال من إدارة المراجعة الداخلیةللمسئولیة االجتماعیة  بالمراجعة الداخلیة



ـــد تتحـــسن : الثـــانىالفـــرض الفرعـــى  ـــر المـــسئولیة االجتماعیـــة عن جهـــة متخصـــصة مـــشاركة مـــصداقیة تقری
  .لمسئولیة االجتماعیة اإلدارة المراجعة الداخلیة فى مراجعةخارجیة 
راجعــة مــع إدارة المراجعــة الداخلیــة فــى مجهــة متخصــصة خارجیــة اشــتراك یــؤدى : لــثالثا الفرعــى الفــرض

ــــى مــــصداقیة المــــسئولیة االجتماعیــــة  ــــر المــــسئولیة االجتماعیــــة أعلــــى لإل ــــة تقری إنفــــراد الجهــــة بحــــال مقارن
  . الداخلیةالمراجعة بالخارجیة 

 لمیدانیةالدراسة ا: المبحث الرابع
   هدف الدراسة١- ٤

  -:تستهدف الدراسة المیدانیة تحقیق ما یلى
الكــشف عــن مــدى إدراك أصــحاب الحقــوق والمــصالح بمنــشآت األعمــال لمحــددات مــصداقیة مــصدر : ًأوال

  . المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
الجتماعیــــة مــــن وجهــــة نظــــر بیــــان مــــدى تبــــاین مــــصداقیة مــــصادر المراجعــــة الداخلیــــة للمــــسئولیة ا: ًثانیــــا

  .  أصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت األعمال
الكــشف عــن أثــر مــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة علــى مــصداقیة تقریــر : ًثالثــا

  .المسئولیة االجتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح بمنشأت األعمال
            مجتمع وعینة الدراسة٢- ٤
وتـشمل عینـة الدراسـة . تكون مجتمع الدراسـة مـن أصـحاب الحقـوق والمـصالح بمنـشآت األعمـال المـصریةی

  :فئتین ممثلتین لمجتمع الدراسة، هما كما یلى
متخــذى قـــرار اختیـــار مــصدر المراجعـــة الداخلیـــة للمــسئولیة االجتماعیـــة، ویمـــثلهم أعـــضاء : الفئـــة األولـــى

 تعمـل والتـى المـصریة، البورصـة فـى المقیـدة المـساهمة بـشركاتلیـة لجان المراجعة ومدیرى المراجعـة الداخ
لـشركات المـساهمة المقیـدة فـى  عینـة ممثلـة اختیار تم ولقد٢٠١٦.٣٧عام  خالل المختلفة النشاط بقطاعات

ـــشركات ـــى ال ـــدة البورصـــة مـــن مجمـــوعتین، األول ـــا الترتیـــب ذات البورصـــة فـــى المقی  المـــسئولیة لمؤشـــر ًوفق
 خـارج الترتیـب البورصـة فـى المقیـدة  شـركة، والثانیـة الـشركات١٥؛ وقد بلغ عـددها ٢٠١٦عام  اإلجتماعیة

وفــى ضـوء ذلــك، تـم تحدیــد حجـم العینــة مـن الفئــة األولــى .  شـركة١٥لــذات المؤشـر؛ وقــد بلـغ عــددها  ًوفقـا
ًباختیـار عـضوا ممــثال لكـل مـن لجــان المراجعـة ومـدراء المراجعــة الداخل) العینـة الفرعیـة األولــى( یـة مـن كــل ً

 فــرد بحــث مقــسمة بالتــساوى بــین الــشركات المقیــدة ٦٠لیــصبح حجــم العینــة الفرعیــة األولــى . شــركة مختــارة
  .  والشركات المقیدة خارج الترتیب-ً طبقا لمؤشر المسئولیة االجتماعیة-ذات الترتیب 
وتـشمل ، )منـشأةمـن خـارج ال(أصحاب الحقوق والمصالح في الـشركات المـساهمة المـصریة : الفئة الثانیة

ومتخـذى قــرارات مــنح االئتمــان ، )ممثلــین عـن المــستثمرین الحــالیین والمــرتقبین(مـدیرى صــنادیق االســتثمار 
ــالبنوك التجاریــة  ولقــد تــم . )بــشركات سمــسرة األوراق المالیــة(ومحللــین مــالیین ، )ممثلــین عــن المقرضــین(ب

                                                
ة لمسئولیة تحملھا األول  لسببین،من الفئة األولىدراسة للعینة  كمجتمع بالبورصة المقیدة المساھمة شركات الباحث اختار٣٧  إجتماعی

تقریر المسئولیة االجتماعیة،  ًأكثر الشركات حرصا على  بما قد یجعلھا البورصة؛ فى مقیدةال غیر األخرى بالشركات مقارنة أعلى
الالزمة  البیانات على الحصول وإمكانیة توافر عن ًفضال .تقاریرھا للمستخدمینیة وأھم المصرى االقتصاد فى الھام دورھاوالثانى 
 . للدراسة



، وتـم توزیعهـا ) فـرد بحـث٦٠( مـن الفئـة األولـى تحدید حجم العینة من الفئة الثانیـة بمـا یعـادل حجـم العینـة
مـــدیرى صـــنادیق االســـتثمار، ومتخــــذى قـــرار مـــنح االئتمـــان، والمحللــــین (بالتـــساوى علـــى أطرافهـــا الثالثــــة 

  ). المالیین
  أسلوب جمع البیانات ٣- ٤

 موحدةستقصاء إ اعتمد الباحث في تجمیع البیانات الالزمة الختبار فروض الدراسة على استخدام قائمة 
كأداة  ))١- ٢ أنظر جدول -فیما عدا الفقرة األولى منها والتى وجهت ألفراد البحث بالفئة األولى فقط(

بما یحقق أهداف الدراسة قد تم تصمیم قائمة االستقصاء لو .لتجمیع البیانات الالزمة إلجراء الدراسة
  . المیدانیة

   تفریغ وتبویب البیانات٤- ٤
،  قائمة استقصاء١٢٠ من خالل عدد فروض البحثات الالزمة الختبار قام الباحث بتجمیع البیان 

 قائمة استقصاء من أفراد الفئة ٤١ولقد تم تجمیع عدد  .أفراد البحث بفئتى العینةعلى موزعة بالتساوى 
من إجمالى أفراد % ٨١.٧، % ٦٨.٣وبنسبة ( قائمة استقصاء من أفراد الفئة الثانیة ٤٩األولى، وعدد 

  : كما هو موضح بالجدولین التالیین) تى الدراسة على التوالىالبحث بفئ
  )١(جدول رقم 

 المصریة البورصة فى مقیدة شركات: الدراسة عینةالفئة األولى ل

  العینة الفرعیة الثانیة العینة الفرعیة األول

 االجتماعیـة للمـسئولیة المـصرى المؤشـر فـى المدرجة الشركات مجموعة
  )للشركات االجتماعیة المسئولیة لمؤشر ًبقاط الترتیب ذات شركات(

 االجتماعیـــة المـــسئولیة لمؤشـــر ًطبقـــا لهـــا ال ترتیـــب شـــركات
 بخـالف EGX 50تضم الـشركات النـشطة بمؤشـر (للشركات 

المدرجــة بالمؤشــر المــصرى للمــسئولیة االجتماعیــة، وشــركات 
  ) أخرى

العدد   أفراد البحث
  المتوقع

العدد   ٣٨مستبعد
  الفعلى

العدد   حثأفراد الب
  المتوقع

العدد   مستبعد
  الفعلى

   أعضاء لجان المراجعة-
   مدیرى المراجعة الداخلیة-

١٥  
١٥  
  

٥  
٧  
  

١٠  
٨  

   أعضاء لجان المراجعة-
    مدیرى المراجعة الداخلیة-

١٥  
١٥  
  

٣  
٤  

١٢  
١١  
  

  )٢(جدول رقم 

 فى) كحد أدنى) ١(كحد أقصى، ) ٥ (بین ما یتراوح بمدى( الخماسى وقد تم استخدام مقیاس لیكرت  
لعلوم تم استخدام البرنامج االحصائى لكما  .االستقصاء فقرات على البحث أفراد إجابات قیاس

                                                
 .      ا بسبب عدم إمكانیة التواصل مع بعض أفراد البحث، أو بسبب عدم اكتمال بیاناتھا قوائم االستقصاء إممن عدد استبعاد تم  لقد٣٨

  العدد الفعلى  مستبعد  العدد المتوقع الفئة الثانیة لعینة الدراسة
  ١٧  ٣  ٢٠  رمدیرى صنادیق االستثما

  ١٨  ٢  ٢٠  متخذى قرارات االئتمان
  ١٤  ٦ ٢٠ محللین مالیین

  ٤٩  ١١  ٦٠  



 إلجراء التحلیالت اإلحصائیة Statistical Package for Social Science (SPSS)االجتماعیة 
 كل بشأن إجابة لكل المئویة والوسط الحسابى النسبة حساب تم حیث قد %.٥الالزمة بمستوى معنویة 

شأن كل فقرة مدى معنویة االختالف فى أراء أفراد البحث ب من فقرات االستقصاء، كما تم بحث فقرة
، واختبار Mann-Whitney Test ، واختبارChi-Square Test اختبارها باستخدام كل من من

Kruskal –Wallis Test ،ًفضال عن استخدام عدد من التحلیالت االحصائیة األخرى.   
نــسب إجابــات والوســط الحــسابى ومــستوى المعنویــة لــردود ) ٣-٢، ٢-٢، ١-٢(اول التالیــة وضــح الجــدتو

  : ك كما یلىعلى فقرات قائمة االستقصاء، وذل) لفئتى الدراسة( د البحثأفرا
أعضاء لجان المراجعة ومدراء  (فئة األولىمن ال البحث ردود أفراد ونتائج االستقصاء قائمة) ١-٢(جدول

  )المراجعة الداخلیة
    %نسبة اإلجابات 

  ٣٩فقرات قائمة االستبیان
 أفراد البحث

مواف  
ق 
(جدا
٥( 

 موافق
)٤(  

  محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

ف االنحرا(
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

  
للمـــــسئولیة مـــــن المتعـــــارف علیـــــه، أن المراجعـــــة الداخلیـــــة 

تضیف قیمة لتقریر المـسئولیة االجتماعیـة تتمثـل االجتماعیة 
یها فى مصداقیة محتواه من المعلومات، والتى یمكن لمستخدم

  .  مستنیرةفى إتخاذ قرارات  االعتماد علیها
للمــسئولیة االجتماعیــة لمنــشأة تجــرى المراجعــة الداخلیــة  -١

  :ً، عادة، من قبلاألعمال
  .    (y11a) إدارة المراجعة لداخلیة) أ(

        
  .)(y11b متخصصة مستقلةأو أكثر شركة ) ب(
  
ــة مــع االســتعانة بــشرك) جـــ( أو أكثــر ة إدارة المراجعــة الداخلی

  .(y11c) متخصصة مستقلة
) المعرفـة الالزمـة والقـدرة علـى األداء( یعد معیار المهـارة -٢

أســـاس اختیـــار وتقیـــیم الجهـــة القائمـــة بالمراجعـــة الداخلیـــة 
  . (y12)للمسئولیة االجتماعیة

الجهـة القائمـة بالمراجعـة الداخلیـة للمـسئولیة على  یجب -٣
مخــاطرة تحریــف غیــر ود بوجــعتبــار األخــذ فــى االاالجتماعیــة 

  .(y13)منخفضة بتقریر المسئولیة االجتماعیة
 من المفترض أن قیام جهة أخرى بخـالف الجهـة القائمـة -٤

بالمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة سیؤدى إلى 
نتـــــــــائج متماثلـــــــــة بـــــــــشأن مراجعـــــــــة تقریـــــــــر المـــــــــسئولیة 

  .(y14)االجتماعیة
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 Cornbach Alpha من خالل استخدام معامل ارتباط ألفا كرونباخ Reliability الختبار الموثوقیة فقرات االستقصاءتم إخضاع  ٣٩

وھذا یعنى أنھ لو قمنا . %٦٠ً النسبة المقبولة إحصائیا وقدرھا وھى تزید عن% ٧٣‚٩ألسئلة االستبیان فكانت قیمة ألفا المحتسبة 
ًعلى عینة أخرى غیر التى تم اختیارھا فى ھذه الدراسة، وفى أوقات مختلفة، فإن ھناك احتماال نسبتھ قصاء بتوزیع قائمة االست

 .أن نحصل على نفس النتائج لھذه الدراسة% ٧٣‚٩
ر ال ٤٠ ة شركات العینة المدرجة فى المؤش صرى للمسئولیة االجتماعی ة (م ر المسئولیة االجتماعی ا لمؤش ب طبق شركات ذات الترتی ًال

 ).للشركات
   Mann-Whitney Test٠ أختبار باستخدام المحدد  المعنویة مستوى ٤١
  Pearson Chi-Square Test٠ باستخدام اختبار المحدد المعنویة  مستوى٤٢



    %نسبة اإلجابات 
  ٣٩فقرات قائمة االستبیان

 أفراد البحث
مواف  

ق 
(جدا
٥( 

 موافق
)٤(  

  محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

ف االنحرا(
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

بأنهـا جعـة الداخلیـة للمنـشأة، تتـصف إدارة المرایمكن ان  -٥
علـى درجـة عالیـة مـن االسـتقاللیة لمراجعـة فعالـة للمــسئولیة 

  . (y151)االجتماعیة للمنشأة 
ــــــة -٦  ال تعتبــــــر تبعیــــــة إدارة المراجعــــــة الداخلیــــــة التنظیمی

ًوالوظیفیة لإلدارة العلیا بالمنشأة تهدیدا إلمكانیـة أداء مراجعـة 
  .(y152) یةداخلیة فعالة للمسئولیة االجتماع

ــــة -٧ ــــة الداخلی ــــیم أداء الجهــــة القائمــــة بالمراجع  یتــــأثر تقی
للمــسئولیة االجتماعیــة بحجــم ونوعیــة أدلــة المراجعــة بــشأن 

  .(y161)محتوى تقریر المسئولیة االجتماعیة
 ال تتطلــــــب مراجعــــــة المــــــسئولیة االجتماعیــــــة للمنــــــشأة -٨

یة بالضرورة التوصل ألدلة إثبات بشأن محتوى تقریر المـسئول
  . (y162)االجتماعیة

تتحـــــــسن مـــــــصداقیة المراجعـــــــة الداخلیـــــــة للمـــــــسئولیة  -٩
ـــة  ـــام شـــركة متخصـــصة خارجی ـــد قی ـــشأة عن ـــة للمن االجتماعی

   .(y17)إدارة المراجعة الداخلیة بالمنشأةًبالمراجعة بدال من 
دارة المراجعـة تعمل مشاركة شركة متخصصة خارجیة إل -١٠

جعـة الداخلیـة للمـسئولیة على تحسین مصداقیة المراالداخلیة 
  .  (y18)االجتماعیة

تتخطــــــى مــــــصداقیة المراجعــــــة الداخلیــــــة للمــــــسئولیة  -١١
دارة االجتماعیـــة مـــع مـــشاركة شـــركة متخصـــصة خارجیــــة إل
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   . (y19)بالمراجعة

سئولیة -١٢ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل سن اعتم  یتح
ة االجتماعی صة بالمراجع ة متخص ة خارجی ام جھ د قی ة عن

ة  ن إدارة المراجع دال م ة ب سئولیة االجتماعی ة للم ًالداخلی
  . (y110)الداخلیة

سئولیة -١٣ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی
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سئولیة -١٤ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی
االجتماعیة بمشاركة جھة خارجیة متخصصة إلدارة المراجعة 
سئولیة  ة للم ة الداخلی شطة المراجع ى أداء أن ة ف الداخلی

ة  شأة مقارن ة للمن ة االجتماعی ة الداخلی ناد المراجع ة اس بحال
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   الثانیة  من الفئةالبحث ردود أفراد ونتائج االستقصاء قائمة) ٢-٢(جدول
    %نسبة اإلجابات 

  فقرات قائمة االستبیان
 أفراد البحث

موافق   
 جدا

)٥(  

 موافق
)٤(  

 محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

  
للمـــسئولیة رف علیـــه، أن المراجعــة الداخلیـــة مــن المتعـــا

ــة االجتماعیــة  تــضیف قیمــة لتقریــر المــسئولیة االجتماعی
تتمثل فى مصداقیة محتواه مـن المعلومـات، والتـى یمكـن 

هم فــــــى إتخــــــاذ قــــــرارات لمــــــستخدمیها االعتمــــــاد علیهــــــا
  .االقتصادیة

المعرفــة الالزمـــة والقــدرة علـــى ( یعــد معیــار المهـــارة -٢
 اختیــار وتقیــیم الجهــة القائمــة بالمراجعــة أســاس) األداء

  . (y22)الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
 یجــــب علـــــى الجهــــة القائمـــــة بالمراجعــــة الداخلیـــــة -٣

للمسئولیة االجتماعیة األخذ فى االعتبـار بوجـود مخـاطرة 
تحریـــــــــــف غیـــــــــــر منخفـــــــــــضة بتقریـــــــــــر المـــــــــــسئولیة 

  .(y23)االجتماعیة
ــام جهــة أخــرى بخــ-٤ الف الجهــة  مــن المفتــرض أن قی

القائمة بالمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة 
سیؤدى إلى نتائج متماثلة بشأن مراجعة تقریر المسئولیة 

  .(y24)االجتماعیة
ـــر تبعیـــة إدارة المراجعـــة الداخلیـــة التنظیمیـــة -٥  ال تعتب

ًوالوظیفیــة لــإلدارة العلیــا بالمنــشأة تهدیــدا إلمكانیـــة أداء 
  . (y251) فعالة للمسئولیة االجتماعیةمراجعة داخلیة

ــة للمنــشأة، یمكــن ان  -٦ تتــصف إدارة المراجعــة الداخلی
بأنهــا علــى درجــة عالیــة مــن االســتقاللیة لمراجعــة فعالــة 

  .(y252)للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة
 یتــأثر تقیــیم أداء الجهــة القائمــة بالمراجعــة الداخلیــة -٧

 أدلة المراجعة بشأن للمسئولیة االجتماعیة بحجم ونوعیة
  .(y261)محتوى تقریر المسئولیة االجتماعیة

  
ـــشأة -٨  ال تتطلـــب مراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة للمن

ـــوى تقریـــر  ـــشأن محت ـــة إثبـــات ب ـــضرورة التوصـــل ألدل بال
  . (y262)المسئولیة االجتماعیة

ــــة للمــــسئولیة  -٩ ــــة الداخلی تتحــــسن مــــصداقیة المراجع
شـركة متخصـصة خارجیـة االجتماعیة للمنشأة عنـد قیـام 

ًبالمراجعـــــــــة بــــــــــدال مــــــــــن إدارة المراجعــــــــــة الداخلیــــــــــة 
  . (y27)بالمنشأة

 تعمـــل مـــشاركة شــــركة متخصـــصة خارجیــــة إلدارة -١٠
المراجعــــة الداخلیــــة علــــى تحــــسین مــــصداقیة المراجعــــة 

  .  (y28)الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
ـــة للمـــسئولیة -١١  تتخطـــى مـــصداقیة المراجعـــة الداخلی

عیة مع مـشاركة شـركة متخصـصة خارجیـة إلدارة االجتما
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   Kruskal-Wallis Test٠ ارأخب باستخدام المحدد  المعنویة مستوى ٤٣
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    %نسبة اإلجابات 
  فقرات قائمة االستبیان

 أفراد البحث
موافق   

 جدا
)٥(  

 موافق
)٤(  

 محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

ــــإنفراد الــــشركة الخارجیــــة  ــــة الداخلیــــة مقارنــــة ب المراجع
  .  (y29)بالمراجعة

سئولیة -١٢ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل سن اعتم  یتح
ة  االجتماعیة عند قیام جھة خارجیة متخصصة بالمراجع
ة  ن إدارة المراجع دال م ة ب سئولیة االجتماعی ًالداخلیة للم

  . (y210)داخلیةال
سئولیة -١٣ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی

صة إلدارة  ة متخص ة خارجی شاركة جھ ة بم االجتماعی
ة  ة الداخلی شطة المراجع ى أداء أن ة ف ة الداخلی المراجع

  . (y211)للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة
سئولیة -١٤ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی

شاركة ج ة بم صة إلدارة االجتماعی ة متخص ة خارجی ھ
ة  ة الداخلی شطة المراجع ى أداء أن ة ف ة الداخلی المراجع
ناد  ة اس ة بحال شأة مقارن ة للمن سئولیة االجتماعی للم

    .(y212)المراجعة الداخلیة للجھة الخارجیة

    إجمالى-
  
  
  مدیرى صنادیق االستثمار -
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
   إجمالى-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
   إجمالى-
  
 ثمار مدیرى صنادیق االست-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
   إجمالى-
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٠‚٣٢  
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٠‚٦٤  
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   بإجمالى العینة البحث ردود أفراد ونتائج االستقصاء قائمة) ٣-٢(جدول
    %نسبة اإلجابات 

  فقرات قائمة االستبیان
 أفراد البحث

موافق   
 جدا

)٥(  

 موافق
)٤(  

 محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

  
للمـــسئولیة  علیـــه، أن المراجعــة الداخلیـــة مــن المتعـــارف

ــة االجتماعیــة  تــضیف قیمــة لتقریــر المــسئولیة االجتماعی
تتمثل فى مصداقیة محتواه مـن المعلومـات، والتـى یمكـن 

هم فــــــى إتخــــــاذ قــــــرارات لمــــــستخدمیها االعتمــــــاد علیهــــــا
  .االقتصادیة

المعرفــة الالزمـــة والقــدرة علـــى ( یعــد معیــار المهـــارة -٢
ختیــار وتقیــیم الجهــة القائمــة بالمراجعــة أســاس ا) األداء

  . (y22)الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
  
  
 یجــــب علـــــى الجهــــة القائمـــــة بالمراجعــــة الداخلیـــــة -٣

للمسئولیة االجتماعیة األخذ فى االعتبـار بوجـود مخـاطرة 
تحریـــــــــــف غیـــــــــــر منخفـــــــــــضة بتقریـــــــــــر المـــــــــــسئولیة 

  .(y23)االجتماعیة
ــام جهــة أخــرى بخــ-٤ الف الجهــة  مــن المفتــرض أن قی

القائمة بالمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة 
سیؤدى إلى نتائج متماثلة بشأن مراجعة تقریر المسئولیة 

  .(y24)االجتماعیة
ـــر تبعیـــة إدارة المراجعـــة الداخلیـــة التنظیمیـــة -٥  ال تعتب

ًوالوظیفیــة لــإلدارة العلیــا بالمنــشأة تهدیــدا إلمكانیـــة أداء 
  . (y251) فعالة للمسئولیة االجتماعیةمراجعة داخلیة

  
ــة للمنــشأة، یمكــن ان  -٦ تتــصف إدارة المراجعــة الداخلی

بأنهــا علــى درجــة عالیــة مــن االســتقاللیة لمراجعــة فعالــة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
 
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  ین مالیینمحلل -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
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    %نسبة اإلجابات 
  فقرات قائمة االستبیان

 أفراد البحث
موافق   

 جدا
)٥(  

 موافق
)٤(  

 محاید
)٣(  

غیر 
 موافق

)٢(  

غیر 
موافق 
 مطلقا

)١(  

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
  )المعیارى

  
مستوى 
  المعنویة

  .(y252)للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة
  
  
 یتــأثر تقیــیم أداء الجهــة القائمــة بالمراجعــة الداخلیــة -٧

عیة أدلة المراجعة بشأن للمسئولیة االجتماعیة بحجم ونو
  .(y261)محتوى تقریر المسئولیة االجتماعیة

  
ـــشأة -٨  ال تتطلـــب مراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة للمن

ـــوى تقریـــر  ـــشأن محت ـــة إثبـــات ب ـــضرورة التوصـــل ألدل بال
  . (y262)المسئولیة االجتماعیة

  
ــــة للمــــسئولیة  -٩ ــــة الداخلی تتحــــسن مــــصداقیة المراجع

یـام شـركة متخصـصة خارجیـة االجتماعیة للمنشأة عنـد ق
ًبالمراجعـــــــــة بــــــــــدال مــــــــــن إدارة المراجعــــــــــة الداخلیــــــــــة 

  . (y27)بالمنشأة
 تعمـــل مـــشاركة شــــركة متخصـــصة خارجیــــة إلدارة -١٠

المراجعــــة الداخلیــــة علــــى تحــــسین مــــصداقیة المراجعــــة 
  .  (y28)الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة

  
ـــة للمـــسئولیة -١١  تتخطـــى مـــصداقیة المراجعـــة الداخلی
جتماعیة مع مـشاركة شـركة متخصـصة خارجیـة إلدارة اال

ــــإنفراد الــــشركة الخارجیــــة  ــــة الداخلیــــة مقارنــــة ب المراجع
  .  (y29)بالمراجعة

سئولیة -١٢ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل سن اعتم  یتح
ة  االجتماعیة عند قیام جھة خارجیة متخصصة بالمراجع

ن إدارة المراج دال م ة ب سئولیة االجتماعی ة ًالداخلیة للم ع
  . (y210)الداخلیة

  
  

سئولیة -١٣ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی
صة إلدارة  ة متخص ة خارجی شاركة جھ ة بم االجتماعی
ة  ة الداخلی شطة المراجع ى أداء أن ة ف ة الداخلی المراجع

  . (y211)للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة
  
  

سئولیة -١٤ ر الم وى تقری ى محت ادكم عل زداد اعتم  ی
ة  صة إلدارة االجتماعی ة متخص ة خارجی شاركة جھ بم

ة  ة الداخلی شطة المراجع ى أداء أن ة ف ة الداخلی المراجع
ناد  ة اس ة بحال شأة مقارن ة للمن سئولیة االجتماعی للم

  .  (y212)المراجعة الداخلیة للجھة الخارجیة

  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
   إجمالى-
 
  ضاء لجان المراجعة أع-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
  ء المراجعة الداخلیة مدرا-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
 یرى صنادیق االستثمار مد-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
  انحى  االئتمان م–
  محللین مالیین -
  إجمالى-
   أعضاء لجان المراجعة-
   مدراء المراجعة الداخلیة-
  مدیرى صنادیق االستثمار-
   مانحى  االئتمان–
  محللین مالیین -
   إجمالى-
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   تحلیل النتائج ٥- ٤
قـصور إدراك أصـحاب الحقــوق والمـصالح لمحـددات مـصداقیة مــصدر كـشفت الدراسـة، بوجـه عــام، عـن   

المراجعـة الداخلیـة للمــسئولیة االجتماعیـة فـى إطــار كلـى، حیـث یختلــف إدراك أصـحاب الحقـوق والمــصالح 
األمـر الـذى یـرجح مـن إمكانیـة  .لمصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة باختالف منظورهم لمفهوم المـصداقیة

تبــاین مــصداقیة مــصادر المراجعــة الداخلیــة عــن نتــائج الدراســة كمــا كــشفت . قبــول الفــرض البحثــى األول



للمـسئولیة االجتماعیــة مـن منظــور أصـحاب الحقــوق والمـصالح بمنــشآت األعمـال، األمــر الـذى یمكــن معــه 
 عـن تبـاین مـصداقیة تقریـر - بوجـه عـام–لنتـائج كمـا كـشفت ا. القول بإمكانیة قبـول الفـرض البحثـى الثـانى

ـــــة للمـــــسئولیة  ـــــاختالف مـــــصداقیة مـــــصدر المراجعـــــة الداخلی ـــــشآت األعمـــــال ب المـــــسئولیة االجتماعیـــــة لمن
االجتماعیة، وبما یرجح من إمكانیة قبول الفـرض البحثـى الثالـث، فـى ضـوء الـتحفظ بـشأن الفـرض الفرعـى 

 أعلى لمـصداقیة المـصدر الخـارجى للمراجعـة الداخلیـة مقارنـة الثالث، حیث كشفت النتائج عن أثر إیجابى
بكــل مــن المــصدر الــداخلى والمــصدر المــشترك علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة مــن منظــور 

األمـر الـذى یحـول دون إمكانیـة قبـول الفـرض الفرعـى الثالـث للفـرض البحثـى . أصحاب الحقوق والمـصالح
المــشترك للمراجعــة الداخلیـة للمــسئولیة االجتماعیــة األعلــى مــصداقیة مقارنــة الثالـث بــشأن اعتبــار المــصدر 

   -:وفیما یلى نتائج الدراسة التفصیلیة وتحلیالتها. بمصادر المراجعة الداخلیة األخرى
  لمصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیةمدى استخدام شركات العینة : ًأوال
ـــى     ـــة، توجـــه الباحـــث إل ـــشركات العینـــة بـــشأن مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة للمـــسئولیة إجـــبدای راء مـــسح ل

وقــد تبــین مــن خــالل االستفــسارات وتحلیــل افــصاح شــركات العینــة عــن المــسئولیة االجتماعیــة . االجتماعیــة
ـــة بتقاریرهـــا المنـــشورة أن ـــة  ومـــصدر المراجعـــة الداخلی ـــا لمؤشـــر المـــسئولیة شـــركات العین ًذات الترتیـــب طبق

واألخـــــرى خـــــارج الترتیــــــب تعتمـــــد علـــــى إدارة المراجعـــــة الداخلیــــــة فـــــى مراجعـــــة المــــــسئولیة االجتماعیـــــة، 
 شـــركة ١٤ شـــركة، ٢٣ شـــركة ذات ترتیــب مـــن إجمــالى ٢٠بعـــدد %  (٨٩.٥االجتماعیــة، وبنـــسبة بلغــت 
كمــا تــم تأكیــد نتــائج المــسح الــسابقة مــن خــالل ردود ٤٧). شــركة علــى التــوالى١٥خـرج الترتیــب مــن إجمــالى 

ئـــة األولـــى علـــى الفقـــرة األولـــى بقائمـــة االستقـــصاء والتـــى كـــشفت عـــن اعتقـــاد أفـــراد البحـــث بنـــسبة أفـــراد الف
ر المـسئولیة االجتماعیـة وخـارج ًبكل من شركات العینـة ذات الترتیـب طبقـا لمؤشـ% ٩١.٣، %٩٤.٥(% ٩٢.٧
 وبوسـط یـة، فـى مراجعـة المـسئولیة االجتماعIn-Houseباعتمـاد المنـشأة علـى المـصدر الـداخلى  )الترتیب

 وهــو مــا قــد یعكــس واقــع تفــضیل فعلــى للمــصدر . علــى التــوالى٠.٦١، ٤.٣١حــسابى وانحــراف معیــارى 
األمــر الـــذى قــد حـــال دون تقــسیم شـــركات العینــة إلـــى . الــداخلى للمراجعــة الداخلیـــة للمــسئولیة االجتماعیـــة

 الباحـث، أن مبـرر اعتمـاد وقـد یعتقـد. مجموعات باختالف مصدر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
 كبیـرة )المـساهمة (شركات العینة على المصدر الداخلى قد یرجع إلـى اعتبـار شـركات العینـة مـن الـشركات

  .ٕالحجم، التى لدیها إدارات مراجعة داخلیة ذات قدرات وامكانات عالیة
ة للمـــسئولیة صداقیة مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــحـــددات مـــملإدارة منـــشأة األعمـــال إدراك مـــدى : ًثانیـــا

  االجتماعیة
 فـى )أعـضاء لجـان المراجعـة، ومـدراء المراجعـة الداخلیـة( الفئـة األولـىإجابات أفراد  وتحلیل  تم فحص وفرز 

ًذات ترتیــب طبقــا لمؤشــر المــسئولیة مجمــوعتین، شــملت األولــى ردود أفــراد البحــث ممــن ینتمــون لــشركات 
 ولقـــد كـــشفت .خـــارج الترتیـــبث ممـــن ینتمـــون لـــشركات ، بینمـــا شـــملت الثانیـــة ردود أفـــراد البحـــاالجتماعیــة

                                                
االجتماعیة لمنشآت األعمال، تشمل فحص التقاریر الصادرة عن جھات تنظیمیة قدم الفكر المحاسبى عدد من الطرق لقیاس المسئولیة ٤٧

ال  وائم (Yip et al. 2011; Uadiale and Fagbemi 2011)أو مھنیة بشأن المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعم ، واستخدام ق
ر (Chen and Wang 2011; Mishra and Suar 2010)االستقصاء فى الحصول على المعلومات الالزمة  ، واستخدام مؤش

 Laksmana and Yang 2009; Choi) المسئولیة االجتماعیة الصادر عن جھات تنظیمیة أو مھنیة كبورصات األوراق المالیة
et al. 2012).  



ـــائج ردود أفـــراد البحـــث  ـــشأة األعمـــال بمحـــددات ) الممثلـــین إلدارة المنـــشأة(نت عـــن قـــصور اهتمـــام إدارة من
ـــة ـــة األولـــى(حیـــث كـــشفت ردود أفـــراد البحـــث . مـــصداقیة مـــصدر المراجعـــة الداخلی عـــن اهتمـــام ) مـــن الفئ

كأحـد محـددات الكفـاءة المهنیـة دون إدراك أو ) المهـارة(رفة والقـدرة ببعض المحددات وتتمثل فى كفایة المع
 ومحــددات المــصداقیة - وتــشمل العنایــة المهنیـة والــشك المهنـى-اهتمـام  بعناصــر الكفـاءة المهنیــة األخـرى

  :األخرى وتشمل الموضوعیة واالستقالل، وذلك كما یلى
 والقــدرة لــدى المعرفــةن بأهمیــة كــل مــن كفایــة اللــذین یعتقــدو -بالفئــة األولــى -بلغــت نــسبة أفــراد البحــث - ١

، %٩٤.٥% (٩٥.٢) الفقـــرة الثانیـــة بقائمـــة االستقـــصاء( للمـــسئولیة االجتماعیـــة مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة
 وبوسـط، )ر المـسئولیة االجتماعیـة وخـارج الترتیـبًبكل من شركات العینـة ذات الترتیـب طبقـا لمؤشـ %٩٥.٦
بـشركات العینـة خـارج  ٤‚١٣ ،بـشركات العینـة ذات الترتیـب ٤.٢٢( ٤‚٢٤ بلـغ البحـث أفـراد إلجابات حسابى
 بــــشركات العینـــة ذات الترتیــــب وخــــارج الترتیــــب علــــى ٠.٦٣، ٠.٥٥( ٠.٥٣، وبــــانحراف معیــــارى )الترتیـــب
 إلـى  Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقـد  .)التـوالى

لـدى المـصدر ) المهارة المهنیـة(والقدرة  المعرفة كفایةأهمیة  بشأن العینة فئتى أراء فى االختالف معنویة عدم
   %.٥معنویة  بمستوى ،القائم بالمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة

 ذات شركات العینــةبــ %٨٢.٦، %٨٣.٣(مــن أفــراد البحــث بالفئــة األولــى % ٨٢.٩نتــائج أنالكــشفت  - ٢
 ال یـدركون أهمیـة الـشك ) علـى التـوالى- لمؤشـر المـسئولیة االجتماعیـةً طبقـا-الترتیـب وخـارج الترتیـب

كأحـــد عناصـــر الكفـــاءة المهنیـــة التـــى یجـــب أن یتـــصف بهـــا ) الفقـــرة الثالثـــة بقائمـــة االستقـــصاء(المهنـــى 
 ٠.٧٠، ١.٨٣ بلـــغ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط ،مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة

 ). بـشركات العینـة خـارج الترتیـب علـى التـوالى٠.٧٢، ١.٨٣ات العینة ذات الترتیب،  بشرك٠.٧١ ، ١.٨٣(
  عــدمإلــى Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مــن كــل اختبــاراتنتــائج أشــارت ولقــد 

أهمیــة الـشك المهنــى كأحــد المحـددات الفرعیــة لمــصداقیة   مــدىبـشأن العینــة فئتــى أراء فـى االخــتالف معنویـة
 .%٩٥ ثقة بمستوى ،راجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیةلمصدر الم

كــشفت ردود أفــراد البحـــث بــشأن مــدى إدراك أهمیـــة العنایــة المهنیــة لـــدى مــصدر المراجعــة الداخلیـــة  -٣ 
 عـــن قــــصور إدراك أهمیـــة العنایـــة المهنیـــة كأحـــد عناصـــر الكفــــاءة )الفقـــرة الرابعـــة بقائمـــة االستقـــصاء(

حیــث بلغــت نــسبة أفــراد البحــث اللــذین ال . لداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــةالمهنیــة لمــصدر المراجعــة ا
ًبكــل مــن شــركات العینــة ذات الترتیــب طبقــا  %٩١.٣، %٨٣.٤% (٨٧.٨یــدركون أهمیــة العنایــة المهنیــة 

 ١.٨٩ (١‚٧٣ بلـــغ البحـــث أفــراد إلجابـــات حـــسابى وبوســط، )ر المـــسئولیة االجتماعیــة وخـــارج الترتیـــبلمؤشــ
، ٠.٦٨( ٠.٦٧، وبـــانحراف معیـــارى )بـــشركات العینـــة خـــارج الترتیـــب ١‚٦١ ، ذات الترتیـــببـــشركات العینـــة

 مـــن كـــل اختبـــارات نتـــائج أشـــارتكمـــا  .) بـــشركات العینـــة ذات الترتیـــب وخـــارج الترتیـــب علـــى التـــوالى٠.٦٦
Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test  العینــة فئتــى أراء فــى االخــتالف معنویــة عــدم إلــى 

معنویـة  بمـستوى ،راك أهمیة العنایة المهنیة لدى المصدر القائم بالمراجعة الداخلیة لألداء اإلجتمـاعىإد بشأن
٥.%  

بــشأن إدراك اسـتقاللیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة بالفئــة األولــى  كـشف تحلیــل نتــائج ردود أفــراد البحـث -٤
دراك مفهــوم وأهمیــة اســتقالل  عــن قــصور معنــوى فــى إ)الفقــرتین الخامــسة والــسادسة بقائمــة االستقــصاء(



ـــة للمـــسئولیة االجتماعیـــة عـــن إدارة المنـــشأة كمحـــدد مـــصداقیة رئیـــسى ـــد . مـــصدر المراجعـــة الداخلی فق
% ٩٧.٦بلغـــت نـــسبة أفــــراد البحـــث اللــــذین لـــم یـــدركوا مفهــــوم اســـتقاللیة مــــصدر المراجعـــة الداخلیــــة 

لمؤشـــــــر المـــــــسئولیة ً طبقـــــــا - ذات الترتیـــــــب وخـــــــارج الترتیـــــــبشركات العینـــــــةبـــــــ %٩٥.٧، %١٠٠(
ـــغ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط، ) علـــى التـــوالى-االجتماعیـــة  ٠.٥١، ٤.٣ بل

 .) بـشركات العینـة خـارج الترتیـب علـى التـوالى٠.٥٢، ٤.٢٢ بشركات العینة ذات الترتیب، ٠.٥٠ ، ٤.٣٩(
% ٨٧.٨  المراجعــة الداخلیــة بلغــت نــسبة أفــراد البحــث اللــذین ال یــدركون أهمیــة اســتقالل مــصدركمــا 

ــــــ %٩١.٣، %٨٣.٤( ــــــةب ــــــبشركات العین ــــــب وخــــــارج الترتی ــــــا لمؤشــــــر المــــــسئولیة - ذات الترتی ً طبق
 ٠.٨٦، ٤.٠٩ بلــغ البحــث أفــراد إلجابــاتوانحــراف معیــارى  حــسابى وبوســط، ) علــى التــوالى-االجتماعیــة

 ).خـارج الترتیـب علـى التـوالى بـشركات العینـة ٠.٩٢، ٤.١٣ بشركات العینة ذات الترتیب، ٠.٨٠ ، ٤.٠٥(
 عــدم إلــى  Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مــن كــل اختبــارات نتــائج أشــارتولقــد 

إدراك كـل مـن مفهـوم وأهمیـة اسـتقالل المـصدر القـائم بالمراجعـة  بشأن العینة فئتى أراء فى االختالف معنویة
  %.٩٥درجة ثقة ب ،الداخلیة لألداء اإلجتماعى

احث، أن مسبب قصور إدراك إدارة المنشأة لمفهوم وبالتـالى ألهمیـة اسـتقاللیة مـصدر المراجعـة الداخلیـة ویعتقد الب
قد یرجع لالعتقاد الخاطىء؛ بأنـه یمكـن أن تتحقـق اسـتقاللیة إدارة المراجعـة الداخلیـة بـالرغم مـن تبعیتهـا التنظیمیـة 

ًولقــد ظهــر ذلــك جلیــا فــى دلیــل ح. واإلداریــة إلدارة المنــشأة  والــذى ٢٠١٦وكمــة الــشركات الــصادر فــى أغــسطس َ
وزارة االســتثمار، دلیــل حوكمــة (ًیعطــى انطباعــا غیــر مناســب بــأن إدارة المراجعــة الداخلیــة قــد تتمتــع باالســتقاللیة 

  ).  ٢٠١٦، )٢٧(الشركات فقرة 
داخلیـة،  ردود أفراد البحث بالفئة األولى عـن إدراك لمفهـوم موضـوعیة مـصدر المراجعـة ال كشفت نتائج-٥

بلغــت نــسبة أفــراد البحــث فقــد . )الفقــرتین الــسابعة والثامنــة بقائمــة االستقــصاء(دون إدراك كــاف ألهمیتهــا 
شركات بـــ %٤.٣، %٥.٦% (٤.٩ اللــذین ال یـــدركون مفهــوم موضـــوعیة مـــصدر المراجعــة الداخلیـــة 

ـــة ـــة( ذات الترتیـــب العین ـــا لمؤشـــر المـــسئولیة االجتماعی ـــى الوخـــارج الترتیـــب) ًطبق  وبوســـط، )تـــوالى عل
 بـــشركات العینـــة ذات ٠.٦١ ، ٣.٦١( ٠.٥٦، ٣.٧ بلـــغ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى

بلغت نـسبة أفـراد البحـث اللـذین بینما  ). بشركات العینة خارج الترتیب على التوالى٠.٥٢، ٣.٧٨الترتیب، 
 شركات العینـــةبـــ %٨٦.٩، %٦٦.٧% (٧٨ال یـــدركون أهمیـــة اســـتقالل مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة  

 بلــغ البحــث أفــراد إلجابــاتوانحــراف معیــارى  حـسابى وبوســط، )علــى التــوالى ذات الترتیـب وخــارج الترتیــب
 بــشركات العینــة خــارج الترتیــب ٠.٤٢، ٣.٩١ بــشركات العینــة ذات الترتیــب، ٠.٤٩ ، ٣.٦٧( ٠.٤٦، ٣.٨

  ).على التوالى
 معنویـة عـدم إلـى  Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقـد  

للمـسئولیة إدراك كل من مفهوم وأهمیة موضوعیة مـصدر المراجعـة الداخلیـة  بشأن العینة فئتى أراء فى االختالف
  %.٥بمستوى معنویة  ،االجتماعیة

 التباین ، فقد تم استخدام تحلیلأفراد الفئة األولىوالختبار مدى تأثیر شركات العینة على أراء  
ANOVAحیث ظهر أن قیمة  P-value =0.13 وهى أكبر من α=0.05باإلضافة إلى أن قیمة ،F  

بین ) ذات داللة إحصائیة( الجدولیة وهو ما یرجح عدم وجود فروق جوهریة Fالمحسوبة أقل من 



المسئولیة ًذات الترتیب أو خارج الترتیب طبقا لمؤشر متوسطات أراء أفراد البحث ممن ینتمون للشركات 
-Fكما تم تأكید هذه النتائج من خالل اختبار %. ٩٥ًتبعا الختالف الشركة بمستوى ثقة االجتماعیة 

Testحیث كانت قیمة F المحسوبة أقل من القیمة الجدولیة الحرجة F Critical one-tail    .  
دات مصداقیة مـصدر لمحد) بخالف ممثلى إدارة المنشأة(مدى إدراك أصحاب الحقوق والمصالح  :ًثالثا

  المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
ومتخـــذى قـــرارات مــــنح ، مـــدیرى صـــنادیق االســـتثمار( الثانیــــةالفئـــة أفـــراد تحلیـــل ردود فحـــص ولقـــد كـــشف   

بــشأن محــددات مــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة ) والمحللــین المــالیین، االئتمــان
حــدات مــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة مقارنــة بــأفراد الفئــة األولــى، مــع قــصور عــن إدراك أعلــى لمح

حیـث كـشفت ردود أفـراد البحـث عـن إدراك ألهمیـة كـل مـن كفایـة المعرفـة . إدراك محددات الكفـاءة المهنیـة
  والموضــــوعیة واالســــتقاللیة كمحــــددات لمــــصداقیة - كأحــــد محــــددات الكفــــاءة المهنیــــة-)المهــــارة(والقــــدرة 

ـــة، دون إدراك أهمیـــة كـــل مـــن عناصـــر الكفـــاءة ال ـــة للمـــسئولیة اإلجتماعی ـــائم بالمراجعـــة الداخلی مـــصدر الق
  -: وتشمل العنایة المهنیة والشك المهنى، وذلك كما یلى-المهنیة األخرى

 والقــدرة لـــدى مــصدر المراجعـــة المعرفـــة بلغــت نــسبة أفـــراد البحــث اللـــذین یــدركون أهمیـــة كــل مـــن كفایــة -١
مــانحى % ٨٨‚٩ ،لمــدیرى صــنادیق االســتثمار% ٨٨‚٢( %٨٩.٨)   بقائمــة االستقــصاءالثانیــةالفقــرة (الداخلیــة 

، ٤.٦١ ابلغـــ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط ،)محللـــین مـــالیین% ٩٢.٩اإلئتمـــان، 
  Chi-Square Test، Kruskal-Wallis Test مـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقـد .  على التـوالى٠.٧٠١

المهــارة (والقــدرة  المعرفــة كفایــةأهمیــة  بــشأن) بالفئــة الثانیــة(أفــراد البحــث  أراء فــى االخــتالف معنویــة عــدم إلــى
   %.٩٥ثقة  بمستوى ،للمسئولیة االجتماعیةلدى المصدر القائم بالمراجعة الداخلیة ) المهنیة

 المهنــى كأحــد عناصــر الكفــاءة أفــراد البحــث ال یــدركون أهمیــة الــشكمــن % ٨٣.٧نتــائج أن الكــشفت  -٢
% ٧٦‚٥( )  بقائمـة االستقـصاءلثـةالثاالفقـرة  (المهنیة التى یجـب أن یتـصف بهـا مـصدر المراجعـة الداخلیـة

وانحــراف  حــسابى وبوســط ،)محللــین مــالیین% ٨٥.٧مــانحى اإلئتمــان، % ٨٨‚٩ ،لمــدیرى صــنادیق االســتثمار
 ،Test Chi-Square مــن كــل اختبــاراتنتــائج شــارت أولقــد . علــى التــوالى ٠.٩٥٣، ١.٦١ ابلغــمعیــارى قــد 

Kruskal-Wallis Test أهمیـة الـشك  بـشأن )بالفئـة الثانیـة(أفـراد البحـث  أراء فـىوجود اختالفات معنویة  إلى
 ثقـــة بمــستوى ،للمـــسئولیة االجتماعیــةالمهنــى كأحــد المحـــددات الفرعیــة لمــصداقیة مـــصدر المراجعــة الداخلیــة 

٩٥%. 

كأحـــد عناصـــر الكفـــاءة المهنیـــة راد البحـــث عـــن قـــصور بـــشأن إدراك العنایـــة المهنیـــة كـــشفت ردود أفـــ -٣ 
ــم ،) بقائمــة االستقــصاءالرابعــةالفقــرة (لمــصدر المراجعــة الداخلیــة   حیــث بلغــت نــسبة أفــراد البحــث اللــذین ل

 ،رلمـدیرى صـنادیق االسـتثما% ٤٧( %٦١.٢یدركوا أهمیة العنایة المهنیة لدى مصدر المراجعة الداخلیـة 
 البحــث أفــراد إلجابــات  وانحــراف معیــارىحــسابى وبوســط ،)محللــین مــالیین% ٧٨.٦مـانحى اإلئتمــان، % ٦١‚١

 Chi-Square Test، Kruskal-Wallis Test من كل اختبارات نتائجهذا ولم تكشف . ١.٢٨، ٢.٣٤ ابلغ

كمحــدد لمــصداقیة مهنیــة إدراك العنایــة ال شأنمجموعــات أفــراد البحــث بــ أراءوجــود اختالفــات معنویــة فــى عــن  
  %.٥معنویة  بمستوى ،للمسئولیة االجتماعیةمصدر القائم بالمراجعة الداخلیة ال



 كــشف تحلیــل نتــائج ردود أفــراد البحــث عــن إدراك لكــل مــن مفهــوم وأهمیــة اســتقالل مــصدر المراجعــة -٤
عــن إدارة المنــشأة كمحــدد  ) بقائمــة االستقــصاءالخامــسة والــسادسةالفقــرتین (الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة 

فقــد بلغــت نــسبة أفــراد البحــث اللــذین یــدركون أهمیــة كــل مــن مفهــوم وأهمیــة اســتقاللیة . مــصداقیة رئیــسى
، %٨٨.٩ ،لمـــدیرى صـــنادیق االســـتثمار %٨٢.٤، %٧٦.٥( %٧٧.٦، %٨٥.٧ مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة

 ابلغــ البحــث أفــراد إلجابــات بىحــسا وبوســط ،)محللــین مــالیین% ٨٥.٧، % ٩٢.٩مــانحى اإلئتمــان،  %٦٦.٧
 كــل اختبـارات نتــائج أشـارتولقـد  . علـى التــوالى٠.٦٤، ٠.٣٥علـى التـوالى، وبــانحراف معیـارى  ٢.٢٧، ٢.١٤

أفــراد البحــث  أراءعــدم وجــود فــروق معنویــة بــین  إلــى Chi-Square Test، Kruskal-Wallis Test مــن
 بمـــستوى ،للمـــسئولیة االجتماعیـــة المراجعـــة الداخلیـــة مفهـــوم وأهمیـــة اســـتقاللیة مـــصدر بـــشأن) بالفئـــة الثانیـــة(

   %.٥معنویة 
ـــة موضـــوعیة المـــصدر القـــائم ) بالفئـــة الثانیـــة( كـــشفت النتـــائج عـــن إدراك أفـــراد البحـــث -٥ لمفهـــوم وأهمی

 كمحــدد مــصداقیة ) بقائمــة االستقــصاءالــسابعة والثامنــةالفقــرتین (للمــسئولیة االجتماعیــة بالمراجعــة الداخلیــة 
المـصدر حیث بلغت نسبة أفراد البحث اللذین یـدركون أهمیـة كـل مـن مفهـوم وأهمیـة موضـوعیة . أساسى

لمــــــدیرى صــــــنادیق  %٨٨.٢، %٩٤‚١( %٨٧.٧، %٩٥.٩ لــــــألداء اإلجتمــــــاعى القـــــائم بالمراجعــــــة الداخلیــــــة
 حـــــسابى وبوســـــط ،)محللـــــین مـــــالیین% ٩٢.٩، % ١٠٠مـــــانحى اإلئتمـــــان،  %٨٣.٣، %٩٤‚٤ ،االســـــتثمار

 نتـائجولـم تكـشف  .الى علـى التـو٠.٧٠٦، ٠.٢٠، وبـانحراف معیـارى ١.٩٦، ٣.٩٦ ابلغـ البحـث ادأفر إلجابات
أفــراد  أراء فــىوجــود فــروق معنویــة عــن  Chi-Square Test، Kruskal-Wallis Test مــن كــل اختبــارات
ـــــة(البحـــــث  لیة للمـــــسئوالمراجعـــــة الداخلیـــــة  القـــــائم بمـــــصدرالمفهـــــوم وأهمیـــــة موضـــــوعیة  بـــــشأن) بالفئـــــة الثانی

   %.٩٥ثقة  بمستوى ،االجتماعیة
لمحـددات مـصداقیة ) ًأفراد البحث ككل؛ بفئتى العینة معـا(مدى إدراك أصحاب الحقوق والمصالح  :ًرابعا

  مصدر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
جعـــة بـــشأن محـــددات مـــصداقیة مـــصدر المرا) بالفئـــة األولـــى والثانیـــة(البحـــث ككـــل أفـــراد كـــشف تحلیـــل ردود 

. ًعــن قــصور فــى إدراك محــددات مــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة معــالمــسئولیة االجتماعیــة الداخلیــة ل
ــــدرة لــــبعض حیــــث كــــشفت ردود أفــــراد البحــــث عــــن إدراك  محــــددات المــــصداقیة وتــــشمل كفایــــة معرفــــة وق

ــــة، دون إد) المهــــارة( ــــة للمــــسئولیة االجتماعی ــــائم بالمراجعــــة الداخلی راك عناصــــر وموضــــوعیة المــــصدر الق
 ومحــدد االســتقاللیة، وذلــك علــى النحــو - وتــشمل العنایــة المهنیــة والــشك المهنــى-الكفــاءة المهنیــة األخــرى

   -:التالى
كفایـة العتبـار عـن إدراك ) ٣-٢ جـدول -الفقـرة الثانیـة بقائمـة االستقـصاء(كشفت نتائج ردود أفراد العینة   ) أ(

 %٨٨.٩ بنــسبة بلغـــت  للمــسئولیة االجتماعیـــةلداخلیـــةمـــصدر المراجعــة اكمحـــدد لمــصداقیة  والقــدرة المعرفــة
 ،لمـدیرى صـنادیق االسـتثمار% ٨٨‚٢ المراجعـة الداخلیـة، لمـدراء% ٨٥ ،ألعضاء لجان المراجعة %٩٥.٢(
 البحـث أفـراد إلجابـات وانحراف معیـارى حسابى وبوسط ،)محللین مالیین% ٩٢.٩مانحى اإلئتمان، % ٨٣‚٣

 Chi-Square Test، Kruskal-Wallis مــن كــل اختبــارات نتــائج أشــارتولقــد . ٠.٦٨٥، ٤.٤١ ابلغــ

Test  المهـارة (والقـدرة  المعرفـة كفایـةإدراك  بـشأنأفـراد البحـث مجموعـات  أراء فـى معنویـةوجـود فـروق  إلـى
  %.٩٥ثقة  بمستوى ،للمسئولیة االجتماعیةلدى المصدر القائم بالمراجعة الداخلیة ) المهنیة



ـــم تكـــشف نتـــائج ردود أفـــ   ) ب( كأحـــد  لـــشك المهنـــىاعـــن إدراك ) الفقـــرة الثالثـــة بقائمـــة االستقـــصاء(راد البحـــث ل
؛  للمـسئولیة االجتماعیـةعناصر الكفاءة المهنیة؛ التى یجب أن یتصف بهـا مـصدر المراجعـة الداخلیـة

لمـــدیرى % ٧٦.٥ المراجعـــة الداخلیـــة، لمــدراء% ٩٠ ،ألعـــضاء لجـــان المراجعـــة %٧٦.٢(% ٨٣.٣بنــسبة 
 أفـراد إلجابـات حـسابى وبوسـط ،)مـالیینالمحللـین لل% ٨٥.٧مانحى اإلئتمان، ل% ٨٨‚٩ ،مارصنادیق االستث

 ،Test Chi-Square مـن كـل اختبـاراتنتـائج كـشفت ولقـد . ٠.٨٥١، بانحراف معیـارى ١.٧١ بلغ البحث
Kruskal-Wallis Test  الـــشك إدراك  بــشأنأفــراد البحــث مجموعـــات  أراءعــن وجـــود فــروق معنویــة بــین

 ثقــة بمــستوى ،للمــسئولیة االجتماعیــةى كأحــد المحــددات الفرعیــة لمــصداقیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة المهنــ
٩٥%. 

عن قصور إدراك أفراد البحـث للعنایـة المهنیـة كأحـد عناصـر ) الفقرة الرابعة(كشفت ردود أفراد البحث ) جـ(
 بلغـت نـسبة أفـراد البحـث اللـذین حیـث.  للمـسئولیة االجتماعیـةالكفاءة المهنیة لمصدر المراجعـة الداخلیـة

المراجعـة الداخلیــة،  مـدراء% ٩٥ ،أعـضاء لجـان المراجعـة% ٨١(% ٧٣.٤لـم یـدركوا محـدد العنایـة المهنیـة 
 حــــسابى وبوســــط ،)محللــــین مـــالیین% ٧٨.٦مــــانحى اإلئتمـــان، % ٦١‚١ ،مـــدیرى صــــنادیق االســـتثمار% ٤٧

-Chi مــن كــل اختبــارات نتــائج أشــارتولقــد  .١.٠٩، ٢.٠٧ ابلغــ  قــدالبحــث أفــراد إلجابــات ٕوانحــراف معیــارى

Square Testإدراك محـدد العنایـة المهنیـة  شأنمجموعات أفراد البحـث بـ أراءوجود اختالفات معنویة فى  لى إ
  %.٥معنویة  بمستوى ،للمسئولیة االجتماعیةكمحدد مصداقیة لمصدر المراجعة الداخلیة 

كـــل مـــن العنایـــة المهنیـــة والـــشك المهنـــى أفـــراد البحـــث لقـــصور إدراك  بـــشأن ؛ویعتقـــد الباحـــث، أن النتـــائج الـــسابقة
 بـین قـدرة - فـى اعتقـاد أفـراد البحـث– قـد تكـشف عـن خلـط ؛كمحددات فرعیة لمصداقیة مصدر المراجعـة الداخلیـة

فتمتـــع مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة بقـــدرة عالیـــة علـــى األداء ال یعنـــى . المـــصدر علـــى األداء وطبیعـــة األداء ذاتـــه
  .  ضرورة بذل العنایة المهنیة الواجبة وممارسة الشك المهنى الالزم عند المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیةبال
 ضـعف إدراك عـن) الفقرتین الخامـسة والـسادسة بقائمـة االستقـصاء(كشف تحلیل نتائج ردود أفراد البحث ) د(

 . كمحـدد مـصداقیة وأهمیتـهئولیة االجتماعیـةأفراد البحث لمفهوم استقالل مصدر المراجعة الداخلیة للمس
ــــة للمــــسئولیة فقــــد بلغــــت نــــسبة أفــــراد البحــــث اللــــذین یــــدركون مفهــــوم اســــتقاللیة  مــــصدر المراجعــــة الداخلی

 مـــدراء %٥، %صـــفر ،أعـــضاء لجـــان المراجعـــة% ٤.٨، %صـــفر( %٤٥.٥، %٤٦.٧ تـــه وأهمیاالجتماعیـــة
مــــانحى اإلئتمــــان،  %٦٦.٧، %٨٨.٩ ،ســــتثمار مــــدراء صــــنادیق اال%٨٨.٣، %٧٦.٥المراجعــــة الداخلیــــة، 

 ٣.١٠ ،٣.١٢ ابلغــ البحــث أفــراد إلجابــات حــسابى وبوســط ، علــى التــوالى) محللــین مــالیین%٨٥.٧، %٩٢.٩
 ،Chi-Square Test مـن كـل اختبــارات نتـائج أشــارتولقـد .  علــى التـوالى١.١٨، ١.١٦بـانحراف معیـارى 

Kruskal-Wallis Test  مفهـوم وأهمیـة  بـشأنأفـراد البحـث بالعینـة مجموعـات  أراءفى معنویة االختالف  إلى
   .%٩٥ ثقة بمستوى ، كمحدد مصداقیةللمسئولیة االجتماعیةاستقاللیة مصدر المراجعة الداخلیة 

 عـن إدراك موضـوعیة المـصدر )الـسابعة بقائمـة االستقـصاءة الفقـرعلـى (كشفت نتائج ردود أفراد البحث ) هـ(
حیـث بلغـت نـسبة أفـراد البحـث اللـذین . خلیة للمسئولیة اإلجتماعیة كمحـدد مـصداقیةالقائم بالمراجعة الدا

المراجعـــة  مـــدراء% ٧٥ ،أعـــضاء لجـــان المراجعـــة% ٧٦.٢(% ٨٦.٧محـــدد الموضـــوعیة مفهـــوم  یـــدركون
 وبوســط ،)محللــین مــالیین% ١٠٠مــانحى اإلئتمــان، % ٩٤‚٤ ،مــدیرى صــنادیق االســتثمار% ٩٤.١الداخلیــة، 

 مـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقـد  .٠.٤٢١، ٣.٨٤ ابلغـ  قـدالبحـث أفـراد إلجابـات ف معیـارىٕ وانحراحسابى



Chi-Square Test ،Kruskal-Wallis Test  مجموعــات أفــراد  أراء فــىوجــود فــروق معنویــة  عــدم إلــى
 ، كمحـــدد مـــصداقیةللمـــسئولیة االجتماعیـــةمـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة موضـــوعیة مفهـــوم إدراك  بـــشأنالبحـــث 
   .%٩٥ ثقة بمستوى

ف إدراك أفـراد البحـث ع عـن ضـ)الفقـرة الثامنـة بقائمـة االستقـصاءعلـى (كما كشفت نتائج ردود أفراد البحث  
حیـث بلغـت . ألهمیة موضوعیة المصدر القائم بالمراجعة الداخلیة للمـسئولیة اإلجتماعیـة كمحـدد مـصداقیة

ـــذین  ـــسبة أفـــراد البحـــث الل ـــدركونال ن  مـــدراء% صـــفر ،أعـــضاء لجـــان المراجعـــة% رصـــف(% ٥٢.٢أهمیـــة  ی
 ،)محللــین مــالیین% ٩٢.٩مــانحى اإلئتمــان، % ٨٣‚٣ ،مــدیرى صــنادیق االســتثمار% ٨٨.٢المراجعــة الداخلیــة، 

 مـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقد  .١.١، ٢.٨١ ابلغ  قدالبحث أفراد إلجابات ٕ وانحراف معیارىحسابى وبوسط
Chi-Square Test ،Kruskal-Wallis Test  مجموعـات أفـراد البحـث بالعینـة  أراءمعنویة االختالف فـى  إلى

معنویـة  بمستوى ، كمحدد مصداقیةللمسئولیة االجتماعیةمصدر المراجعة الداخلیة أهمیة موضوعیة إدراك  بشأن
٥%.  

داخلیـة وتكشف النتائج السابقة عن ارتباط ضعف إدراك أفراد البحث لبعض محددات مصداقیة مصدر المراجعـة ال
للمسئولیة االجتماعیة بضعف إدراك مجموعتى أعضاء لجان المراجعـة ومـدراء المراجعـة الداخلیـة، األمـر الـذى قـد 

یـــصطدم بـــإدراك أصـــحاب یكـــشف عـــن مـــشكلة تواجههـــا الجهـــة القائمـــة باختیـــار مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة وبمـــا 
عــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة، كمــا یفــسر الحقـوق والمــصالح اآلخــرین بــشأن مــصداقیة المــصدر القـائم بالمراج

 )إدارة المراجعـــة الداخلیـــة(المـــصدر الـــداخلى حـــال الوضـــع القـــائم بمنـــشآت األعمـــال المـــصریة مـــن تفـــضیل قیـــام 
   . بمراجعة المسئولیة االجتماعیة

وة على مشبعة بقالواردة بقائمة االستقصاء السابقة السبعة لتأكد من أن كل فقرة من الفقرات غرض اول
متمایزة عن بعضها البعض وتساهم فى محددات المصداقیة الثالثة المالئم لها، وأن محدد المصداقیة 

تم استخدام أسلوب التحلیل العاملى التوكیدى من الدرجة للمصداقیة نفس الوقت فى تكوین المفهوم الكلى 
 Bentler):  كما یلىفكانت النتائج  Second-Order Confirmatory Factor Analysisالثانیة 

and Bonett 1980)   
 نتائج مؤشرات التحلیل العاملى التوكیدى من الدرجة الثانیة) ٣(جدول 

Indictors Value 
- GFI  
- AGFI 
- NFI  
- RMS Standardized Residual  
- Sign.  

0.92 
0.94 
0.61  
0.03 
0.01 

قیمــة المؤشــر الرابــع مــن الــصفر، ومــستوى واقتــراب قــیم المؤشــرات الثالثــة األولــى مــن الواحــد الــصحیح، و
معــین وتــساهم فــى ذات محــدد  تعبــر عــن المــصداقیةالمعنویــة تــرجح امكانیــة قبــول أن كــل فقــرة مــن فقــرات 

  .للمصداقیةالوقت فى تكوین المفهوم الكلى 
 مرتبـةبمنـشآت األعمـال  مدى أهمیة محددات المـصداقیة مـن منظـور أصـحاب الحقـوق والمـصالحیمكن بیان و 

   :الجدول التالىمن خالل ًتنازلیا وفقا لقیمة الوسط الحسابى 
  



  مدى أهمیة محددات المصداقیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح) ٤(جدول
 المحددات  إجمالى العینة  الفئة الثانیة  الفئة األولى

الوسط 
 الحسابى

الوسط  الترتیب
  الحسابى

الوسط   الترتیب
  الحسابى

  الترتیب

ــــةالمعرفــــة و -١   .القــــدرة المهنی
 . العنایة المهنیة -٢
  .الشك المهنى -٣
  . االستقالل-٤
     .الموضوعیة -٥

٤.١٧  
١.٨٣  
١.٧٣  
٤.١٩  
٣.٧٥  

٢  
٤  
٥  
١  
٣  

٤.٦١  
١.٦١  
٢.٣٤  
٢.٢٠  
٢.٩٦ 

١  
٥  
٣  
٤  
٢ 

٤.٤١  
١.٧١  
٢.٠٧  
٣.١١  
٣.٣٢ 

١  
٥ 
٤  
٣  
٢  

 والمــصالح الحقــوق إدراك أصــحاباألول بــشأن قــصور وتــرجح النتــائج الــسابقة إمكانیــة قبــول الفــرض البحثــى 
  . )متكامل(كلى  بشكلللمسئولیة االجتماعیة  الداخلیة المراجعة مصدر مصداقیة لمحددات األعمال بمنشآت
مـدى إدراك أصـحاب الحقـوق والمـصالح بمنـشآت األعمـال لتبـاین مـصداقیة مـصادر المراجعـة : ًخامـسا

  . للمسئولیة االجتماعیة)  المشتركالمصدر الداخلى، المصدر الخارجى، المصدر(الداخلیة 
ــة(إدارة المنــشأة مــدى إدراك ) أ( ــة المراجعــة وادارة المراجعــة الداخلی ــة فــى لجن ــاین مــصداقیة ) ٕممثل لتب

  .مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة
داخلیـة بمراجعـة المـسئولیة كشفت نتائج ردود أفراد البحث بالفئة األولى عن االعتقاد بأفضلیة قیام إدارة المراجعـة ال

اإلجتماعیة دون الحاجـة إلـى اللجـوء لـشركة متخصـصة خارجیـة لقیامهـا بأنـشطة المراجعـة الداخلیـة بـشكل كلـى أو 
بالمشاركة، فى ضوء تمتع إدارة المراجعة الداخلیة بالكفاءة المهنیة، وفى ظل االعتقـاد بـأن إدارة المراجعـة الداخلیـة 

  . واالستقاللیة والتى تبرر عدم الحاجة للجوء لشركة متخصصة خارجیةیمكن أن تتصف بالموضوعیة 
 )أعـضاء لجـان المراجعـة، ومـدراء المراجعـة الداخلیـة( الفئـة األولـىإجابـات أفـراد  وتحلیل تم فحص وفرز ولقد 

ًذات الترتیــــب طبقــــا لمؤشــــر فــــى مجمــــوعتین، شــــملت األولــــى ردود أفــــراد البحــــث ممــــن ینتمــــون لــــشركات 
 ولقــد .خــارج الترتیــب، بینمــا شــملت الثانیــة ردود أفــراد البحــث ممــن ینتمــون لــشركات االجتماعیــةالمــسئولیة 

  : على النحو التالىبالفئة األولى كانت نتائج ردود أفراد البحث 
ـــة االولـــى  - ١ ـــم تكـــشف ردود أفـــراد البحـــث بالفئ عـــن )) جـــدول  ( بقائمـــة االستقـــصاء -الفقـــرة التاســـعة(ل

رجى للمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیـة أعلـى مـصداقیة مـن المـصدر االعتقاد بأن المصدر الخا
الخــارجى علــى المــصدر یعتقــدون بأفـضلیة المــصدر ال بلغــت نــسبة أفـراد البحــث اللــذین فقــد . الـداخلى
 مـن شـركات العینـة ذات بكل   للمنشأةمراجعة المسئولیة االجتماعیةفى تحقیق المصداقیة عند الداخلى 

وانحــراف  حــسابى وبوســط، %٨٦.٩، %٧٧.٨ر المــسئولیة االجتماعیــة وخــارج الترتیــب ًا لمؤشــالترتیــب طبقــ
 مــــن كـــل اختبـــارات نتــــائج أشـــارتولقـــد  .علـــى التــــوالى ٠.٦٩، ١‚٨٥ ابلغـــ البحــــث أفـــراد إلجابـــاتمعیـــارى 

Pearson Chi-Square Test،Mann-Whitney Test  أراء فـــى معنویــةق وجــود فــرو عــدم إلــى 
الــداخلى لمراجعــة للمـــسئولیة الخــارجى علـــى المــصدر أفــضلیة المــصدر  بـــشأنالبحــث مجمــوعتى أفــراد 

   %.٥معنویة  بمستوى ،االجتماعیة 



بتحـسن مـصداقیة المراجعـة أفـراد البحـث ال یعتقـدون مـن % ٩٠.٣ أن  ردود أفـراد البحـثكشفت نتائج - ٢
رة المراجعــــة الداخلیــــة الداخلیـــة للمــــسئولیة االجتماعیـــة بــــاللجوء إلــــى مـــشاركة المــــصدر الخـــارجى إلدا

وبمـــا ال یكـــشف عـــن  ،)بـــشركات العینـــة ذات الترتیـــب وخـــارج الترتیـــب علـــى التـــوالى %٩١.٣، %٨٨.٩(
االعتقـاد بإمكانیــة أن یكــون المــصدر المــشترك لمراجعــة المــسئولیة االجتماعیــة أعلــى مــصداقیة مقارنــة 

 علـى ٠.٧٠، ١‚٩٠ ابلغـ البحـث أفـراد إلجابـاتوانحـراف معیـارى  حـسابى وبوسـط بإدارة المراجعة الداخلیـة،
 إلــى Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مـن كــل اختبـاراتنتـائج أشــارت  ولقـد .التـوالى

 عــدم تفــضیل المــصدر بــشأنمجمــوعتى أفــراد البحــث بنــوعى شــركات العینــة  أراء فــى االخــتالف معنویــة عــدم
 .%٩٥ ثقة بمستوى ،ةللمراجعة الداخلیة على إدارة المراجعة الداخلیالمشترك 

االعتقــاد بأفــضلیة المــصدر المــشترك علــى عــن ) بالفئــة األولــى(لــم تكــشف نتــائج  ردود أفــراد البحــث  -٣ 
وبمـا ال یكـشف عـن االعتقـاد بإمكانیـة أن  ،المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیـة

حیـث . مـصداقیة مـن المـصدر الخـارجىیكون المصدر المشترك لمراجعة المسئولیة االجتماعیة أعلى 
 علـى المـصدر بلغت نسبة أفراد البحث اللـذین یعتقـدون بأفـضلیة المـصدر المـشترك للمراجعـة الداخلیـة

ر المـــسئولیة ًبكـــل مـــن شـــركات العینـــة ذات الترتیـــب طبقـــا لمؤشـــ %٦٠.٨، %٣٨.٩% (٥١.٢الخــارجى 
 ابلغــقــد  البحــث أفــراد إلجابــاتحــراف معیــارى وان حــسابى وبوســط ،)علــى التــوالىاالجتماعیــة وخــارج الترتیــب 

 Pearson Chi-Square، Mann-Whitney Test مـن كـل اختبـارات نتـائجلـم تكـشف و. ٠.٩٥، ٢‚٥٦
 بــشأن - بــاختالف مجموعاتهمــا أو انتمائهمــا لــشركات العینــة- أفــراد البحــثأراء فــىعــن وجــود فــروق معنویــة 

أعلـــى مـــصداقیة مـــن للمـــسئولیة االجتماعیـــة الداخلیـــة عـــدم اعتبـــار المـــصدر المـــشترك القـــائم بالمراجعـــة 
عــدم عــن  One-Way ANOVA التبــاین تحلیــل كــشفكمــا  %.٥معنویــة  بمــستوى ،المــصدر الخــارجى

المدرجـة وغیـر المدرجـة ( أفراد البحث باختالف الشركات التى ینتمون إلیهامعتقدات وجود فروق جوهریة بین 
 %.٩٥ عند مستوى ثقة (P-value = 0.22 > 0,05) )بالمؤشر المصرى للمسئولیة االجتماعیة

لتبـاین مـصداقیة مـصادر ) بخـالف ممثلـى إدارة المنـشأة(أصـحاب الحقـوق والمـصالح مدى إدراك ) ب(
  .المراجعة الداخلیة لألداء اإلجتماعى

حیــث كــشفت . كــشفت ردود أفــراد البحــث بالفئــة الثانیــة عــن نتــائج مغــایرة لنتــائج ردود أفــراد البحــث بالفئــة األولــى 
للمـسئولیة النتائج عن اعتقاد أفراد البحث بالفئة الثانیة بأفضلیة قیام شركة متخصـصة خارجیـة بالمراجعـة الداخلیـة 

ـــــة بمراجعـــــة االجتماعیـــــة  ـــــى عـــــن قیامهـــــا بالمـــــشاركة أو إســـــتئثار إدارة المراجعـــــة الداخلی ـــــشكل كل المـــــسئولیة وب
خصـصة الخارجیـة باالســتقاللیة، وفـى ظـل االعتقــاد بأنهـا قــد ، فـى ضــوء االفتـراض بتمتـع الــشركة المتاالجتماعیـة

تكون أعلى موضوعیة مقارنـة بـإدارة المراجعـة الداخلیـة أو بحالـة اشـتراكها مـع إدارة المراجعـة الداخلیـة فـى مراجعـة 
األمر الـذى قـد یكـشف عـن االعتقـاد بإمكانیـة أن یكـون المـصدر الخـارجى لمراجعـة  .المسئولیة االجتماعیة

ً وفیمـــا یلــى تحلـــیال .مقارنـــة بغیــره مـــن مــصادر المراجعـــة الداخلیــةعلـــى مــصداقیة األولیة االجتماعیــة المــسئ
   -:ًتفصیلیا لهذه النتائج

 لمراجعــة المــسئولیة االجتماعیــةالخــارجى بلغــت نــسبة أفــراد البحــث اللــذین یعتقــدون بأفــضلیة المــصدر  - ١
مـانحى اإلئتمـان، % ٨٨‚٩ ،ادیق االسـتثمارمـدیرى صـن% ١٠٠(% ٩٣.٩ مقارنة بإدارة المراجعة الداخلیـة

ولقــد  .٠.٤٧، ٤.١ ابلغــ البحــث أفــراد إلجابــات وانحــراف معیــارى حــسابى وبوســط ،)محللــین مــالیین% ٩٢.٨



 عــدم إلــى Pearson Chi-Square Test،  Kruskal-Wallis Test مــن كــل اختبــارات نتــائج أشــارت
  الخـــارجى علـــى المـــصدرتفـــضیل المـــصدر نبـــشأمجموعـــات أفـــراد البحـــث  أراء فـــى االخـــتالف معنویـــة

   %.٥معنویة  بمستوى ،الداخلى لمراجعة المسئولیة االجتماعیة
عن االعتقاد بـأن اشـتراك شـركة متخصـصة خارجیـة ) بالفئة الثانیة( نتائج  ردود أفراد البحث تكشف -٢

صداقیة مقارنـة بـإنفراد یحـسن المـمع إدارة المراجعة الداخلیة فـى القیـام بمراجعـة المـسئولیة االجتماعیـة 
فقــد بلغــت نـسبة أفــراد البحـث اللــذین یعتقــدون . إدارة المراجعـة الداخلیــة بمراجعـة المــسئولیة االجتماعیـة

بتحسن المصداقیة بمشاركة شركة متخصصة خارجیة إلدارة المراجعة الداخلیـة فـى مراجعـة المـسئولیة 
محللـــــین % ١٠٠مـــــانحى اإلئتمـــــان، % ٩٤‚٤ ،مـــــدیرى صـــــنادیق االســـــتثمار% ١٠٠(% ٩٨االجتماعیـــــة 

 نتــائج أشــارتولقــد  .٠.٤٧، ٤.٢٢ ابلغــ البحــث أفــراد إلجابــات وانحــراف معیــارى حــسابى وبوســط ،)مــالیین
 االخـتالف معنویـة عـدم إلـى Pearson Chi-Square Test ،Kruskal-Wallis Testمـن كـل اختبـارات

إلدارة المراجعـة المـصدر الخـارجى كة تحـسن المـصداقیة مـع مـشار بشأنمجموعات أفراد البحث  أراء فى
   %.٥معنویة  بمستوى ،لداخلیة فى مراجعة المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

 المــصدر المــشترك أعلــى مــصداقیة مــن المــصدر نتــائج  ردود أفــراد البحــث عــن االعتقــاد بــأن لــم تكــشف -٣
اد البحــث باعتبــار المــصدر مــا یعنــى عــدم اعتقــاد أفــروهــو الخــارجى فــى مراجعــة المــسئولیة االجتماعیــة، 

بلغــت نــسبة أفــراد البحـــث فقــد . األعلـــى مــصداقیةالمــشترك للمراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة 
 المـسئولیة االجتماعیـة مراجعـةعلى المصدر الخـارجى فـى اللذین یعتقدون بأفضلیة المصدر المشترك 

محللــــین % ٤٢.٨نحى اإلئتمـــان، مــــا% ٣٨‚٩ ،لمـــدیرى صــــنادیق االســـتثمار% ٤١‚٢(% ٤٠.٨ للمنـــشأة 
 نتــائجهــذا ولــم تكــشف . ١.٠٠٩، بــإنحراف معیــارى ٣ بلــغ البحــث أفــراد إلجابــات حــسابى وبوســط ،)مــالیین

 أراءوجـود فـروق معنویـة بـین  إلـى  Pearson Chi-Square،Kruskal-Wallis Test مـن كـل اختبـارات
للمـسئولیة االجتماعیـة ئم بالمراجعـة الداخلیـة عدم اعتبار المصدر المشترك القا بشأن مجموعات أفراد البحث

  %.٥درجة ثقة ب ،أعلى مصداقیة من المصدر الخارجى
لتباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیـة ) بالعینة ككل(أصحاب الحقوق والمصالح مدى إدراك ) جــ( 

  .للمسئولیة االجتماعیة
أفـضلیة المـصدر الخـارجى للمراجعـة الداخلیـة للمـسئولیة كشفت نتائج ردود أفراد البحث بفئتى العینة عن االعتقـاد ب

وهــو مــا قــد یكــشف عــن . ًاالجتماعیــة، خاصــة مــع االعتقــاد بموضــوعیة المــصدر الخــارجى فــضال عــن اســتقالله
االعتقاد بانخفاض مصداقیة كل من المصدر الداخلى والمـصدر المـشترك مقارنـة بالمـصدر الخـارجى، وفـى ضـوء 

ً المـصدر الـداخلى والمـصدر الخـارجى یـضعف المـصداقیة المحققـة بفعـل تـأثیر انخفـاض اعتبـار أن الجمـع مـا بـین
األمـــر الـــذى یمكـــن معـــه القـــول؛ وبوجـــه عـــام،  . مـــصداقیة المـــصدر الـــداخلى علـــى مـــصداقیة المـــصدر الخـــارجى

وفیمـا . ماعیـةبإمكانیة قبول الفرض البحثى الثانى بشأن تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیـة للمـسئولیة االجت
ًیلى تحلیال تفصیلیا لهذه النتائج ً:  

–الخــارجى نتــائج ردود أفــراد البحــث بالعینــة ككــل عــن اعتقــاد أفــراد البحــث بأفــضلیة المــصدر تشفكــ -١
مراجعة المسئولیة االجتماعیة، حیـث بلغـت نـسبة أفـراد البحـث على إدارة المراجعة الداخلیة فى  -ًحدیا

الـــداخلى علــى المـــصدر الخـــارجى فــى مراجعـــة المـــسئولیة لمـــصدر بمـــصداقیة أعلــى لاللــذین یعتقـــدون 



مـدیرى  %١٠٠المراجعة الداخلیـة،  مدراء% صفر ،أعضاء لجان المراجعة% صفر ( %٥١.١االجتماعیة 
 أفـــراد إلجابــات حــسابى وبوســط ،)محللـــین مــالیین% ٩٢.٨مــانحى اإلئتمــان، % ٨٨‚٩ ،صــنادیق االســتثمار

-Pearson Chi-Square Test،  Kruskal مــن كــل اختبــارات ئجنتــا أكــدت ولقــد .٣.٠٨ بلــغ البحــث

Wallis Test  اعتبـــار مــصداقیة المـــصدر  بــشأنمجموعـــات أفــراد البحـــث  أراء فــى معنویـــةوجـــود فــروق
 بمـــستوى ،الخـــارجى أعلـــى مـــن مـــصداقیة إدارة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى مراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة

مــن إمكانیــة قبــول الفــرض الفرعــى األول للفــرض البحثــى الثــانى بــشأن وتــرجح النتــائج الــسابقة  %.٥معنویــة 
ـــداخلى  لمراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة للمنـــشأة، مقارنـــة بالمـــصدر الخـــارجى انخفـــاض مـــصداقیة المـــصدر ال

  %.  ٩٥وبمستوى ثقة 
سن تحـ عـن ))٣-٣( جـدول -الفقـرة العاشـرة بقائمـة االستقـصاء (ردود أفـراد العینـةتحلیـل كشفت نتائج  -٢

المــــصداقیة بمـــــشاركة جهـــــة خارجیـــــة متخصـــــصة إلدارة المراجعــــة الداخلیـــــة فـــــى مراجعـــــة المـــــسئولیة 
المراجعــــة  مـــدراء% ٥ ،أعــــضاء لجـــان المراجعــــة% ٤.٨( %٥٥.٥وبنــــسبة بلغـــت االجتماعیـــة للمنـــشأة، 

 وبوســط ،)محللــین مـالیین% ١٠٠مــانحى اإلئتمـان، % ٩٤.٤ ،مـدیرى صــنادیق االسـتثمار% ١٠٠الداخلیـة، 
وتـــرجح هـــذه النتـــائج مـــن  . علـــى التـــوالى١.٣، ٣.١٧ ابلغـــ البحـــث أفـــراد إلجابـــات  وانحـــراف معیـــارىسابىحـــ

إمكانیـــة قبــــول الفـــرض الفرعــــى الثـــانى للفــــرض البحثـــى الثــــانى بـــشأن تخطــــى مـــصداقیة المــــصدر المــــشترك 
كــشفت ولقــد  %.٥لمــصداقیة المــصدر الــداخلى لمراجعــة المــسئولیة االجتماعیــة للمنــشأة، وبمــستوى معنویــة 

وجـود اختالفـات معنویـة عـن  Pearson Chi-Square، Kruskal-Wallis Test مـن كـل اختبـاراتنتـائج 
اعتبـار مـشاركة جهـة خارجیـة إلدارة المراجعـة الداخلیـة مـسبب لتحـسین  بـشأنمجموعات أفراد البحث  أراء فى

   .%٩٥ ثقة بمستوى ،المصداقیة
اشــــتراك شــــركة متخصــــصة خارجیــــة مــــع إدارة ن االعتقـــاد بــــأردود أفــــراد البحــــث بالعینــــة عــــن تكــــشف لـــم  

المـسئولیة االجتماعیـة یعد أعلى مـصداقیة مـن إنفـراد جهـة خارجیـة متخصـصة بمراجعـة المراجعة الداخلیة 
ـــذین . للمنـــشأة ـــسبة أفـــراد البحـــث الل ـــد بلغـــت ن ـــة یفق ـــدون بأفـــضلیة المـــصدر المـــشترك للمراجعـــة الداخلی عتق

 مـــدراء %٢٥ ،أعـــضاء لجـــان المراجعـــة% ١٤.٣( %٣١.١ المـــصدر الخـــارجى علـــى للمـــسئولیة االجتماعیـــة
 ،)محللــین مــالیین% ٤٢.٨مــانحى اإلئتمــان، % ٣٨‚٩ ،مــدیرى صــنادیق االســتثمار% ٤١‚٢المراجعــة الداخلیــة، 

 األمــر الــذى یحــول دون إمكانیــة قبــول. ١.٠٥ ، بــانحراف معیــارى٢.٨ بلــغ البحــث أفــراد إلجابــات حــسابى وبوسـط
رعـــى الثالـــث للفـــرض البحثـــى الثـــانى بـــشأن اعتبـــار المـــصدر المـــشترك لمراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة الفــرض الف

 مـــن كـــل اختبـــارات نتـــائج أشـــارت ولقـــد %.٩٥، وبمـــستوى ثقـــة  مـــن المـــصدر الخـــارجىللمنـــشأة أعلـــى مـــصداقیة
Pearson Chi-Square،Kruskal-Wallis Test  بــشأن بحــث أفـراد الأراء فــى االخـتالف معنویــة عـدم إلــى 

 ،مراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــةعــدم االعتقــاد بأفــضلیة المــصدر المــشترك علــى المــصدر الخــارجى فــى ال
  %.٥معنویة  بمستوى

 فـــاضمـــن إمكانیــة قبـــول الفــرض الفرعـــى األول والثــانى للفـــرض البحثــى الثـــانى بــشأن انخ وتــرجح النتـــائج الــسابقة
دون إمكانیــة قبـــول الفــرض الفرعـــى الثالــث للفـــرض سئولیة االجتماعیــة، مــصداقیة المــصدر الـــداخلى لمراجعــة المـــ



ــــانى بــــشأن  لمراجعــــة المــــسئولیة الخــــارجى لمــــصداقیة المــــصدر المــــشترك تخطــــى مــــصداقیة المــــصدر البحثــــى الث
    ٤٨%.٥االجتماعیة للمنشأة، وبمستوى معنویة 

دات مــصداقیة مــصدر المراجعــة محــدتحلیــل البیانــات باســتخدام معــامالت االرتبــاط البــسیط بــین كــل مــن وب
 ، ٩ ،٨الفقـــرات (  ومـــدى أفــضلیة مــصدر المراجعــة الداخلیــة) ائمــة االستقــصاءق )٧-٢(الفقــرات الداخلیــة 

محــددات المــصداقیة وســالمة قــرار االختیــار مــدى وجــود عالقــات ارتبــاط بــین ، یمكــن التعــرف علــى )١٠
Informed Decisionومـــدى معنویـــة هـــذه ،لیة االجتماعیـــة بـــشأن مـــصدر المراجعـــة الداخلیـــة للمـــسئو 

  :العالقات، كما یوضحها الجدول التالى
محددات المصداقیة  بین  Pearson Correlation(1-tailed)مصفوفة معامالت االرتباط) ٥( جدول 

  .  بشركات العینةوتفضیل مصدر للمراجعة الداخلیة
  اخلیةمحددات مصداقیة مصدر المراجعة الد

 )أ(فقرات قائمة االستقصاء
  

 مصادر المراجعة الداخلیة

 ٨فقرة ٧فقرة ٦فقرة ٥فقرة ٤فقرة  ٣فقرة ٢فقرة
أقل مصداقیة من  (المصدر الداخلى
  ))٨فقرة ( المصدر الخارجى

  معامل االرتباط
  مستوى المعنویة

أقل مصداقیة من (المصدر الداخلى 
  )٩فقرة (المصدر المشترك 

  معامل االرتباط
   مستوى المعنویة

أعلى مصداقیة من المشترك ر المصد
  )٠١فقرة  (الخارجىالمصدر 

  معامل االرتباط
 مستوى المعنویة
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٠‚٠٠٥  

  
 

٠,٢٨ 
٠‚٠٠ 

  
  

٠‚١٤٥  
٠‚٠٨ 
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٠‚٠٠  
  
 

٠‚٨٢- 
٠,٠٠  

  
 

٠‚١٦ 
٠‚٠٦ 

  
  

٠‚٧٢-  
٠‚٠٠  
  
 

٠‚٧٨- 
٠,٠٠ 

  
 

٠‚٢٥ -  
٠‚٠٠٨ 

  
  

٠‚٢٦  
٠‚٠٠٨  

  
 

٠‚٢٩ 
٠,٠٠٢  

  
 

٠‚١٨  
٠‚٠٤٣ 

  
  

٠‚٧٥-  
٠‚٠٠  
  
 

٠‚٧٤- 
٠,٠٠  
  
 
٠‚٢٠ -  

٠‚٠٣١ 
ى االســتقاللیة محــدد؛ بــین ومعنویــة ؛ ســالبة وقویــةمــن الجــدول الــسابق، یتــضح أن هنــاك عالقــة ارتبــاط   
 أو المــــصدر  وانخفــــاض مــــصداقیة المــــصدر الــــداخلى مقارنــــة بكــــل مــــن المــــصدر الخــــارجىالموضــــوعیةو

وهــو مــا قــد یكــشف عــن أن ضــعف أو قــصور كــل مــن اســتقالل المــصدر الــداخلى وموضــوعیته . المــشترك
 األخــرى  للمــسئولیة االجتماعیــةهــو مــسبب ضــعف مــصداقیته، ومبــرر تفــضیل مــصادر المراجعــة الداخلیــة

محــددى ) یــةأهم(معنویــة بــین ضــعیفة كمــا یتــضح مــن الجــدول الــسابق، وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة  .علیــه
االســــتقالل والموضـــــوعیة وتفـــــضیل المـــــصدر المـــــشترك للمراجعــــة الداخلیـــــة للمـــــسئولیة االجتماعیـــــة علـــــى 

تواجــد المــصدر أن بـویعتقــد الباحـث، أن ســبب ذلــك قـد یرجــع إلــى اعتقـاد أفــراد البحــث . المـصدر الخــارجى

                                                
ى واستقاللیة ٤٨ شك المھن ة وال ة المھنی ن العنای صدر فى إطار ما قد كشفت عنھ نتائج الدراسة من قصور إدراك أفراد البحث لكل م م

صدر لمصداقیةالمراجعة الداخلیة كمحددات ضروریة ل ى الم ارجى عل صدر الخ ضیل الم شأن تف ائج ب ھ النت ، فإن ما قد أسفرت عن
انى-المشترك للمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة د - وبما یحول دون إمكانیة قبول الفرض الفرعى الثالث للفرض البحثى الث  ق

   ً. تباین عدد أفراد البحث بكل مجموعة من مجموعات البحث بفئتى الدراسة معا خاصة مع،یكون محل تساؤل



عف أدراكهــم لألثــر ، وهــو مــا قــد یؤكــد ضــالــداخلى بجانــب المــصدر الخــارجى قــد یهــدد أو یــضف اســتقالله
ـــاتج عـــن  ـــة مقارنـــة اإلیجـــابى الن اســـتخدام المـــصدر المـــشترك فـــى المراجعـــة الداخلیـــة للمـــسئولیة االجتماعی

بــین محــددات المــصداقیة ویعتقــد الباحــث، أن تبریــر ضــعف عالقــة االرتبــاط الــسابقة  .بالمــصدر الخــارجى
قــد یرجــع إلــى ضـــعف إدراك جتماعیــة األخــرى وتبــاین مــصداقیة مــصادر المراجعــة الداخلیـــة للمــسئولیة اال

  . أفراد الدراسة لمحددات المصداقیة وأهمیتها فى تفضیل مصدر للمراجعة الداخلیة على آخر
مــن إمكانیــة قبــول الفــرض البحثــى الثــانى بــشأن تبــاین مــصداقیة ً إجمــاال، وتــرجح النتــائج الــسابقة،  

  .   ن منظور أصحاب الحقوق والمصالح بها للمنشأة ملمسئولیة االجتماعیةلالداخلیة مصادر المراجعة 
مصدر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیـة علـى مـصداقیة تقریـر المـسئولیة اختالف أثر : ًسادسا

  االجتماعیة
مــصدر المراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة علــى الخــتالف كــشفت نتــائج الدراســة عــن  وجــود تــأثیر 

حیـث قـد  .جتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمـصالح بمنـشآت األعمـالمصداقیة تقریر المسئولیة اال
 مقارنـة بكـل مـن المـصدر –أظهرت النتائج عن وجود تـأثیر إیجـابى للمـصدر الخـارجى للمراجعـة الداخلیـة 

 علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة، وبمــا یــرجح مــن إمكانیــة قبــول -الــداخلى والمــصدر المــشترك
ى الثالــث بــشأن اخــتالف مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة بــاختالف مــصدر المراجعــة الفــرض البحثــ

ًوفیما یلى تحلیال تفصیلیا لهذه النتائج. الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة ً:  
  ):لجان المراجعة ومدراء المراجعة الداخلیة(بالنسبة ألفراد الفئة األولى ) أ(
د البحث بوجود تأثیر إیجابى لقیام جهـة خارجیـة متخصـصة بالمراجعـة  لم تكشف النتائج عن اعتقاد أفرا-

الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة مقارنــة بالمــصدر الــداخلى 
فقـد بلغــت نــسبة أفـراد البحــث اللـذین ال یعتقــدون بوجــود تـأثیر أعلــى للمــصدر . )إدارة المراجعـة الداخلیــة(

ـــة الخـــارجى  مقارنـــة بالمـــصدر الـــداخلى علـــى درجـــة االعتمـــاد علـــى محتـــوى تقریـــر المـــسئولیة االجتماعی
ر المـــسئولیة االجتماعیـــة ًبكـــل مـــن شـــركات العینـــة ذات الترتیـــب طبقـــا لمؤشـــ% ٧٨.٣، %٧٧.٧( %٧٨.١

 .٠.٨٢، ١‚٩٧ ابلغــقـد  البحـث أفـراد إلجابـاتوانحـراف معیـارى  حـسابى وبوسـط ،)علـى التـوالىوخـارج الترتیـب 
وتشیر هـذه النتـائج إلـى احتمـالین، أولهمـا تـساوى تـأثیر كـل مـن المـصدر الـداخلى والمـصدر الخـارجى للمراجعـة 
الداخلیة للمسئولیة االجتماعیـة علـى مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة، والثـانى أن یكـون للمـصدر الـداخلى 

 نتــائج أشـارتولقـد . یـر المـسئولیة االجتماعیـةتـأثیر إیجـابى أعلـى مقارنـة بالمـصدر الخـارجى علـى مـصداقیة تقر
 فـى االخـتالف معنویـة عـدم إلـى  Pearson Chi-Square Test, Mann-Whitney Testمـن كل اختبارات

   %.٥معنویة  بمستوىو ،ما سبق بشأنمجموعتى أفراد البحث  أراء
خارجیـة متخصـصة إلدارة  لم تكشف النتائج عن اعتقاد أفراد البحث بوجود تأثیر إیجـابى لمـشاركة جهـة -

.  علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة- فــى مراجعــة المــسئولیة االجتماعیــة-المراجعــة الداخلیــة
فقـد بلغـت نــسبة أفـراد البحــث اللـذین ال یعتقــدون بوجـود تـأثیر أعلــى للمـصدر المــشترك مقارنـة بالمــصدر 

% ٦٥.٢، %٧٢.٢( %٦٨.٣الجتماعیــة الــداخلى علــى درجــة االعتمــاد علــى محتــوى تقریــر المــسئولیة ا
 وبوسـط ،)علـى التـوالىر المـسئولیة االجتماعیـة وخـارج الترتیـب ًبكل من شركات العینة ذات الترتیب طبقا لمؤشـ



 كـــل اختبـــارات نتـــائجولقـــد كـــشفت  .٠.٨٥٩، ٢‚٢٤ ابلغـــقـــد  البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى
 أراء فــىوجــود فــروق معنویــة  عــدمعــن   Pearson Chi-Square Test, Mann-Whitney Testمــن

  %. ٩٥وبدرجة ثقة  ،ما سبق بشأنمجموعتى أفراد البحث 
ثیر اإلیجـــابى لمـــشاركة جهـــة متخصـــصة أكـــشفت نتـــائج  ردود أفـــراد البحـــث عـــن االعتقـــاد بإمكانیـــة التـــ -

ــــة علــــى مــــص ــــام بمراجعــــة المــــسئولیة االجتماعی ــــى القی ــــر خارجیــــة إلدارة المراجعــــة الداخلیــــة ف داقیة تقری
فقـــد .  مقارنـــة بحــال إنفـــراد جهـــة خارجیـــة متخصــصة بالمراجعـــة الداخلیـــةالمــسئولیة االجتماعیـــة للمنـــشأة

بلغــت نـــسبة أفــراد البحـــث، اللـــذین یعتقــدون بـــأن إشـــتراك المــصدر الخـــارجى مـــع المــصدر الـــداخلى فـــى 
 مقارنـة بإسـناد ماعیـة للمنـشأةُمراجعة المسئولیة االجتماعیـة قـد یزیـد مـن مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجت

ًبكـــل مـــن شـــركات العینـــة ذات الترتیـــب طبقـــا  %٥٢.١، %٥٥.٦% ( ٥٣.٧ المراجعـــة لمـــصدر خـــارجى
 ،٣‚٢٧ بلـغ البحـث أفـراد إلجابـات حـسابى وبوسـط ،) علـى التـوالىر المـسئولیة االجتماعیـة وخـارج الترتیـبلمؤش

 االخــتالف معنویـة عـدم إلــى  Mann-Whitney Testاختبـار نتـائج أشــارتولقـد . ١.٠٠١ بـانحراف معیـارى
اعتبــار المــصدر المــشترك  بــشأن - بــاختالف مجموعاتهمــا أو انتمائهمــا لــشركات العینــة- أفــراد البحــثأراء فــى

ثیر أعلــى علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة أذو تــللمــسئولیة االجتماعیــة القــائم بالمراجعــة الداخلیــة 
  %.٥معنویة  بمستوىو ،لخارجىا لمصدرباللمنشأة مقارنة 

  ). والمحللین المالیین،المستثمرین، والمقرضین(بالنسبة ألفراد الفئة الثانیة ) ب (
االعتقــاد بوجــود تــأثیر إیجــابى لقیــام جهــة خارجیــة متخصــصة كــشفت ردود أفــراد البحــث بالفئــة الثانیــة عــن  -

ر المــسئولیة االجتماعیــة مقارنــة بالمــصدر بالمراجعـة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة علــى مـصداقیة تقریــ
% ٩٤‚٤ ،مـدیرى صـنادیق االسـتثمار% ٩٤‚٢(% ٩١.٨، وبنسبة بلغـت )إدارة المراجعة الداخلیة(الداخلى 

 ابلغـــ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط ،)محللـــین مـــالیین% ٨٥.٧مـــانحى اإلئتمـــان، 
انخفــاض مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة عنــد قیــام عتقــاد ب االوتــشیر هــذه النتــائج إلــى. ٠.٤٣٢، ٤.٠٢

-Pearson Chiمـن كــل اختبـارات نتــائج أشـارتولقـد . إدارة المراجعـة الداخلیـة بمراجعــة المـسئولیة االجتماعیــة

Square Test, Kruskal-Wallis Test  بـشأن أفـراد البحـث اتمجموعـ أراء فى االختالف معنویة عدم إلى 
یجابى األعلى للمـصدر الخـارجى للمراجعـة الداخلیـة مقارنـة بالمـصدر الـداخلى علـى مـصداقیة التأثیر اإل

   %.٥معنویة  بمستوىو ،تقریر المسئولیة االجتماعیة
االعتقاد بوجود تأثیر إیجابى لمشاركة جهـة متخصـصة خارجیـة إلدارة كشفت نتائج ردود أفراد البحث عن  -

ـــة علـــى زیـــادة مـــصداقیة تقریـــر المـــسئولیة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى القیـــام بمرا جعـــة المـــسئولیة االجتماعی
% ١٠٠مـانحى اإلئتمـان، % ١٠٠ ،مدیرى صـنادیق االسـتثمار% ٨٨‚٣( % ٩٦االجتماعیة، وبنسبة بلغت 

وتـــشیر هـــذه . ٠.٤٥، ٤.١٤ ابلغـــ البحـــث أفـــراد إلجابـــاتوانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط ،)محللـــین مـــالیین
بتحــسن مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة مــع المــصدر المــشترك لمراجعــة المــسئولیة النتــائج إلــى االعتقــاد 

  Pearson Chi-Square Test, Kruskal-Wallis Testمـن كـل اختبـارات نتـائج أشـارتولقـد . االجتماعیـة
التـــأثیر اإلیجـــابى األعلـــى للمــــصدر  بــــشأنمجموعـــات أفـــراد البحـــث  أراء فــــى االخـــتالف معنویـــة عـــدم إلـــى

ـــةال ـــر المـــسئولیة االجتماعی ـــى مـــصداقیة تقری ـــداخلى عل ـــة مقارنـــة بالمـــصدر ال  ،مـــشترك للمراجعـــة الداخلی
   %.٩٥درجة ثقة بو



ـــاد بـــأن اشـــتراك شـــركة متخصـــصة خارجیـــة مـــع إدارة  - ـــائج  ردود أفـــراد البحـــث عـــن االعتق لـــم تكـــشف نت
یـادة مـصداقیة تقریـر المـسئولیة المراجعة الداخلیة فى القیـام بمراجعـة المـسئولیة االجتماعیـة یعمـل علـى ز

ًاالجتماعیــة مقارنــة بحــال قیــام الــشركة المتخصــصة بالمراجعــة منفــردة، وهــو مــا یعنــى عــدم اعتقــاد أفــراد 
ًالبحــث باعتبــار المــصدر المــشترك للمراجعــة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة أعلــى تــأثیرا إیجابیــا علـــى  ً

ـــشأ ـــة للمن ـــر المـــسئولیة االجتماعی ـــة للمـــسئولیة مـــصداقیة تقری ة مـــن المـــصدر الخـــارجى للمراجعـــة الداخلی
لمـصدر المـشترك للمراجعـة الداخلیـة بـأن لحیث بلغت نسبة أفراد البحـث اللـذین ال یعتقـدون . االجتماعیة

ـــأثیر ـــى مـــن المـــصدر الخـــارجىت ـــر المـــسئولیة االجتماعیـــة  أعل ـــى مـــصداقیة تقری % ٥٨‚٨(% ٦١.٢ عل
 إلجابـــات حــسابى وبوســط ،)محللــین مــالیین% ٦٤.٣ى اإلئتمـــان، مــانح% ٦١‚١ ،مــدیرى صــنادیق االســتثمار

وتــشیر هــذه النتــائج إلــى االعتقــاد إمــا بتعــادل تــأثیر كــل مــن  .١.١٣، بــانحراف معیــارى ٢.٦٣ بلــغ البحــث أفــراد
المــصدر المــشترك والمــصدر الخــارجى علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة للمنــشأة، أو بوجــود تــأثیر 

 مــن كـل اختبـارات نتـائجهـذا ولـم تكـشف .  الخـارجى علـى مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـةأعلـى للمـصدر
Pearson Chi-Square، Kruskal-Wallis Test   مجموعــات أفــراد أراء فــىفــروق معنویــة عــن وجــود 

 یر أعلــىثأذو تــللمــسئولیة االجتماعیــة عــدم اعتبــار المــصدر المــشترك القــائم بالمراجعــة الداخلیــة  بــشأن البحــث
  %.٥معنویة  بمستوى ، على مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأةمن المصدر الخارجى

  .)أفراد البحث بفئتى الدراسة(بالنسبة للعینة ككل ) جـ (
كــشفت نتــائج ردود أفــراد البحــث بفئتــى العینــة عــن االعتقــاد بالتــأثیر اإلیجــابى األعلــى للمــصدر الخــارجى للمراجعــة 

 علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة، مقارنــة بالمــصدر الــداخلى، األمــر الــذى یمكــن معــه قبــول الداخلیــة
ــــثىالفــــرض الفرعــــ ــــى.  األول للفــــرض البحثــــى الثال ــــائج عل  تحــــسن مــــصداقیة تقریــــر المــــسئولیة كمــــا كــــشفت النت

 المـسئولیة االجتماعیـة، االجتماعیة عنـد اشـتراك جهـة خارجیـة متخصـصة مـع إدارة المراجعـة الداخلیـة فـى مراجعـة
بینمــا لــم تكـشف نتــائج العینــة . األمـر الــذى یـرجح مــن امكانیــة قبـول الفــرض الفرعــى الثـانى للفــرض البحثــى الثالـث

. عن وجود تأثیر محدد للمـصدر المـشترك مقارنـة بالمـصدر الخـارجى علـى مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة
ة أن یكــون تــأثیر المــصدر المــشترك أعلــى مــن المــصدر الخــارجى علــى األمــر الــذى ال یمكــن معــه القــول بإمكانیــ
لمـــصدر لوهـــو مـــا قـــد یكــشف عـــن االعتقـــاد بانخفــاض التـــأثیر اإلیجـــابى . مــصداقیة تقریـــر المـــسئولیة االجتماعیــة

المشترك مقارنة بالمصدر الخارجى علـى مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة، وفـى ضـوء اعتبـار أن الجمـع مـا 
ًلمــصدر اـلـداخلى والمــصدر الخــارجى یــضعف المــصداقیة المحققــة بفعــل تــأثیر انخفــاض مــصداقیة المــصدر بــین ا

األمـر الـذى ال یمكـن معـه القـول بإمكانیـة قبـول الفـرض الفرعـى الثالـث . الداخلى على مصداقیة المصدر الخارجى
ًوفیما یلى تحلیال تفصیلیا لهذه النتائج. للفرض البحثى الثالث ً:  

 لقیـام جهــة خارجیـة متخصــصة  حــدىاالعتقـاد بوجــود تـأثیر إیجـابىدود أفـراد البحــث بالعینـة عــن كـشفت ر -
بالمراجعـة الداخلیــة للمــسئولیة االجتماعیــة علــى مـصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة مقارنــة بالمــصدر 

 مــدراء% ٥ ،أعــضاء لجــان المراجعــة% ٤.٨(  %٥٢.٣نــسبة بلغــت بو) إدارة المراجعــة الداخلیــة(الــداخلى 
 ،)محللـین مـالیین% ٨٥.٧مـانحى اإلئتمـان، % ٩٤‚٤ ،مـدیرى صـنادیق االسـتثمار% ٩٤‚٢المراجعة الداخلیة، 

 نتــائج أشــارتولقــد .  علــى التــوالى١.٢١، ٣.٠٩ ابلغــ البحــث أفــراد إلجابــاتوانحــراف معیــارى  حــسابى وبوســط
 فـى االخـتالف معنویـة إلـى  Pearson Chi-Square Test ، Kruskal-Wallis Test مـن كـل اختبـارات



التــأثیر اإلیجــابى لكــل مــن المــصدر الخــارجى والمــصدر الــداخلى علــى  بــشأنمجموعــات أفــراد البحــث  أراء
وتـــرجح النتـــائج الـــسابقة مـــن إمكانیـــة قبـــول  %.٥معنویـــة  بمـــستوى ،مـــصداقیة تقریـــر المـــسئولیة االجتماعیـــة

ر اإلیجـابى األعلـى للمـصدر الخـارجى مقارنـة بالمـصدر األول للفرض البحثى الثالث بشأن التـأثیى الفرض الفرع
  %.  ٩٥الداخلى على مصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة، وبمستوى ثقة 

 كــشفت النتــائج عــن اعتقــاد أفــراد البحــث بوجــود تــأثیر إیجــابى لمــشاركة جهــة خارجیــة متخصــصة إلدارة -
 علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة، -ماعیــة فــى مراجعــة المــسئولیة االجت-المراجعــة الداخلیــة

مــدیرى % ٨٨‚٣المراجعــة الداخلیــة،  مــدراء% ١٥ ،أعــضاء لجــان المراجعــة% ٤.٨ ( %٥٦.٧وبنــسبة بلغــت 
وانحـــراف معیـــارى  حـــسابى وبوســـط ،)محللـــین مـــالیین% ١٠٠مـــانحى اإلئتمـــان، % ١٠٠ ،صـــنادیق االســـتثمار

األمـر الــذى قـد یـرجح مـن إمكانیـة القـول بـأن المــصدر  . علـى التـوالى١.١٦، ٣.٢٨ ابلغـ البحـث أفـراد إلجابـات
المشترك ذو تأثیر إیجابى أعلى من المصدر الخارجى على مـصداقیة تقریـر المـسئولیة االجتماعیـة، وبمـا یمكـن 

-Pearson Chiمـن كـل اختبـارات نتـائجولقـد كـشفت . البحثـى الثالـث معه قبول الفـرض الفرعـى الثـانى للفـرض

Square Test, Mann-Whitney Test   مـا  بـشأنمجموعات أفراد البحـث  أراء فىوجود فروق معنویة عن
  %. ٩٥وبمستوى ثقة  ،سبق

ــم تكــشف نتــائج  ردود أفــراد البحــث بالعینــة عــن االعتقــاد بــأن اشــتراك شــركة متخصــصة خارجیــة مــع -  ل
ـــام بمراجعـــة المـــسئولیة االجتماعیـــة ی ـــر إدارة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى القی عمـــل علـــى زیـــادة مـــصداقیة تقری

ً منفـردة، وهـو مـا یعنــى  الداخلیـةالمـسئولیة االجتماعیـة مقارنـة بحـال قیـام الـشركة المتخصــصة بالمراجعـة
ًعدم اعتقاد أفراد البحث باعتبار المصدر المشترك للمراجعـة الداخلیـة للمـسئولیة االجتماعیـة أعلـى تـأثیرا 

حیــث تقاربــت .  االجتماعیــة للمنــشأة مقارنــة بالمــصدر الخــارجىًإیجابیــا علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة
مقارنـــة لمـــصدر المـــشترك بوجـــود تـــأثیر أعلـــى لال یعتقـــدون  یعتقـــدون واللـــذین أفـــراد البحـــث اللـــذیننـــسبة 

ــــــــة  ــــــــر المــــــــسئولیة االجتماعی علــــــــى % ٤٦.٧، %٤٣.٣بالمــــــــصدر الخــــــــارجى علــــــــى مــــــــصداقیة تقری
ـــــوالى ، %٣٥.٣ المراجعـــــة الداخلیـــــة،  مـــــدراء %٤٠، %٥٠ ، أعـــــضاء لجـــــان المراجعـــــة%١٩، %٥٧.٢(الت
 محللـــــین %٦٤.٣، %٣٥.٧مـــــانحى اإلئتمـــــان،  %٦١.١، %٣٣‚٣ ،مـــــدیرى صـــــنادیق االســـــتثمار% ٥٨.٨
ـــغ البحـــث أفـــراد إلجابـــات حـــسابى وبوســـط ،)مـــالیین ـــائج أشـــارت ولقـــد . ١.١١، بـــانحراف معیـــارى ٢.٩٢ بل نت

 فـىوجـود اختالفـات معنویـة عـدم  إلـى Pearson Chi-Square، Kruskal-Wallis Test مـن كـل اختبارات
  مقارنــة بالمـصدر الخــارجى مــدى تـأثیر المــصدر المـشترك للمراجعــة الداخلیـةبـشأنمجموعـات أفـراد البحــث  أراء

األمــر الــذى قــد یحــول دون إمكانیــة  .%٩٥ ثقــة بمــستوى ،علــى مــصداقیة تقریــر المــسئولیة االجتماعیــة للمنــشأة
  .ث للفرض البحثى الثالثقبول الفرض الفرعى الثال

وترجح النتائج السابقة، وبوجه عـام، مـن إمكانیـة قبـول الفـرض البحثـى الثالـث بـشأن تبـاین مـصداقیة تقریـر 
  .المسئولیة االجتماعیة للمنشأة باختالف مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة

  
  
  
  



  خالصة ونتائج وتوصیات البحث: المبحث الخامس
وء اھ ى ض ة ف سئولیة االجتماعی شركات والم ة ال ات حوكم ضایا آلی ر بق بى المعاص ر المحاس ام الفك تم

سئولیة  ر الم ة لتقری ة الداخلی ة المراجع صداقیة آلی ة م و دراس ث نح ھ البح ان توج ال، ك شآت األعم لمن
صدر  تالف م ؤثر اخ االجتماعیة من منظور اصحاب الحقوق والمصالح، من خالل سؤال بحثى ھو ھل ی

ر المراج صداقیة تقری صالح لم عة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأة على إدراك أصحاب الحقوق والم
  المسئولیة االجتماعیة للمنشأة؟ 

ین  لة ب ار للمفاض صداقیة كمعی ة الم ا ھی ى م وف عل ة الوق ى محاول ولقد تطلبت اإلجابة على السؤال البحث
ة، سئولیة االجتماعی ة للم ة الداخلی ة مصادر المراجع ا ھی اد و وم ة أبع صدر المراجع صداقیة م ددات م مح

سئولیة  ة للم ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م این م ر تب ن أث شف ع دف الك ھا، بھ ة قیاس ة، وكیفی الداخلی
  . االجتماعیة على إدراك أصحاب الحقوق والمصالح لمصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

صالحاسة على نظریتى ولقد اعتمد اإلطار التحلیلى للدر وق والم  Stakeholders Theoryأصحاب الحق
وذج Source Credibility Theoryمصداقیة المصدر و صداقیة ، فى محاولة بناء نم اس الم رح لقی مقت

تقالل،  ة والموضوعیة واالس اءة المھنی ى الكف صداقیة، ھ ا للم ا مثلث ا بینھ شكل فیم اد ت ة أبع ى ثالث ًیقوم عل
ةًتتضمن معا محددات ة الداخلی ى .  مصداقیة مصدر المراجع ددات ھ ة مح د األول ثالث ضمن البع ث یت حی

ضمن  ا یت ق، بینم ة للتحق المھارة المھنیة والعنایة المھنیة والشك المھنى، ویتضمن البعد الثانى محدد القابلی
ة(التبعیة الوظیفیة  بمؤشراتھ؛ والتى تشمل Hot Biasالثالث محدد غیاب التحیز الموجھ البعد  ، )التنظیمی

صادیة ة االقت ة Economic Dependence التبعی صالح المالی د، والم ل التأكی ام مح اط بالمھ ، واالرتب
   .Familiarity Relationships، وعالقات التآلف )المباشرة وغیر المباشرة(

ة ل سئولیة االجتماعی ة للم شآت  وقد توصل الباحث، من خالل تحلیل مصداقیة مصادر المراجعة الداخلی من
   :بحثیة ھىفروض ثالثة األعمال من منظور أصحاب الحقوق والمصالح، إلى صیاغة 

صداقیة : الفرض األول ددات م صور إدراك مح ال من ق یعانى أصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت األعم
  . مصدر المراجعة الداخلیة للمسئولیة اإلجتماعیة بشكل متكامل

  المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة للمنشأةتتباین مصداقیة مصادر : الفرض الثانى
  : ولقد أمكن تحلیل الفرض البحثى السابق إلى فرضین فرعیین، ھما كما یلى

ى األول رض الفرع د : الف ة عن ة الداخلی صداقیة إدارة المراجع ارجى م صدر الخ صداقیة الم ى م تتخط
  .مراجعة المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

انى ى الث رض الفرع صداقیة : الف ة م سئولیة االجتماعی ة الم شترك لمراجع صدر الم صداقیة الم ى م تتخط
  . إدارة المراجعة الداخلیة

ث ى الثال رض الفرع صداقیة : الف ة م سئولیة االجتماعی ة الم شترك لمراجع صدر الم صداقیة الم ى م تتخط
  . المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة

ر ا: الفرض الثالث صداقیة تقری ة تختلف درجة م صدر المراجع اختالف م شأة ب ة للمن سئولیة االجتماعی لم
  .الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة

  -:ولقد أمكن تحلیل الفرض البحثى السابق إلى الفروض الفرعیة التالیة
ة : الفرض الفرعى األول صة خارجی ة متخص ام جھ د قی ة عن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ع م ترتف

  .ًسئولیة االجتماعیة بدال من إدارة المراجعة الداخلیةبالمراجعة الداخلیة للم
انى ى الث رض الفرع صة : الف ة متخص شاركة جھ د م ة عن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری سن م تتح

  .خارجیة إلدارة المراجعة الداخلیة فى مراجعة المسئولیة االجتماعیة
ة یؤدى اشتراك جھة متخصصة خارجیة مع إد: الفرض الفرعى الثالث ى مراجع ة ف ة الداخلی ارة المراجع

ة  ة مقارن سئولیة االجتماعی ر الم ى لتقری صداقیة أعل ى م المسئولیة االجتماعیة إل
  . بحال إنفراد الجھة الخارجیة بالمراجعة الداخلیة

صالح   وق والم حاب الحق ة ألص ة ممثل ى عین ة عل ولقد تم اختبار فروض البحث من خالل دراسة میدانی
ال م شآت األعم ینن بمن دد فئت ى ع ى عل شمل األول دد ٢٢، ت ة وع ة مراجع ضو لجن ة ١٩ ع دیر مراجع م

ا مجموعتین ، فى مساھمة مقیدة فى البورصة المصریة شركة ٣٠بعدد (داخلیة  ددیا؛ أوالھم ساویتین ع ُمت ً
ةالشركات  سئولیة االجتماعی ام المدرجة بالمؤشر المصرى للم ا  ،٢٠١٦ ع ر مدرجة وثانیھم شركات غی
ا لمؤشر بمؤشر الم شطة طبق شركات الن ن ال ا م ة لكنھ امEGX 50ًسئولیة االجتماعی ذات الع شمل ، ) ل وت



ع .  مدیر صندوق استثمار ومانح أئتمان ومحلل مالى٤٩الثانیة على عدد الفئة  ى تجمی وقد اعتمد الباحث ف
  . Questionnaire Designالبیانات من أفراد الدراسة على استخدام قائمة استقصاء موحدة 

ائج الدراسة    صدر عن ولقد كشفت نت صداقیة م ددات م صالح لمح وق والم حاب الحق صور إدراك أص ق
صالح  وق والم حاب الحق ف إدراك أص ث یختل ى، حی المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة فى إطار كل

صداقیة وم الم ورھم لمفھ اختالف منظ ة ب ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ر. لم شفت ردود أف ث ك اد حی
درة ) من الفئة األولى(البحث  ة والق ة المعرف ارة(عن اھتمام ببعض المحددات وتتمثل فى كفای د ) المھ كأح

ة األخرى اءة المھنی ام  بعناصر الكف ة دون إدراك أو اھتم ة -محددات الكفاءة المھنی ة المھنی شمل العنای  وت
ت-والشك المھنى شمل الموضوعیة واالس صداقیة األخرى وت ددات الم راد . قالل ومح شفت ردود أف ا ك كم

ة دعن إدراك أعلى لمح) بالفئة الثانیة(البحث  أفراد الفئ ة ب ة مقارن ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م دات م
ل عن إدراك .األولى، مع قصور إدراك محددات الكفاءة المھنیة ة كك  كما كشفت ردود أفراد البحث بالعین
ة و درة لبعض محددات المصداقیة وتشمل كفایة معرف ارة(ق ة ) المھ ائم بالمراجع صدر الق وموضوعیة الم

رى ة األخ اءة المھنی ر الكف ة، دون إدراك عناص سئولیة االجتماعی ة للم ة -الداخلی ة المھنی شمل العنای  وت
سابقة .  ومحدد االستقاللیة-والشك المھنى شأن وترجح النتائج ال ى األول ب ول الفرض البحث ة قب ن إمكانی م

اقصور إدراك أصحاب الح ة مع ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ددات م ى إطار  (ًقوق والمصالح لمح ف
  . )كلى

ال    شآت األعم اد من صریة(ولقد أظھرت النتائج واقع اعتم ساھمة الم ة ) شركات الم ى إدارة المراجع عل
ة) In-Houseالمصدر الداخلى (الداخلیة  سئولیة االجتماعی ة الم ى مراجع ا أظھرت ضعف إدراك . ف كم
ضاء ة أع ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ددات م ة لمح ة الداخلی دراء المراجع ة وم ان المراجع  لج

ة  صدر المراجع ار م ة باختی ة القائم ا الجھ للمسئولیة االجتماعیة، األمر الذى قد یكشف عن مشكلة تواجھھ
ائم صدر الق صداقیة الم شأن م رین ب صالح اآلخ وق والم حاب الحق إدراك أص صطدم ب ا ی ة وبم  الداخلی

ن  صریة م ال الم شآت األعم ائم بمن سر حال الوضع الق ا یف ة، كم سئولیة االجتماعی بالمراجعة الداخلیة للم
  .  بمراجعة المسئولیة االجتماعیة) إدارة المراجعة الداخلیة(تفضیل قیام المصدر الداخلى 

ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م ددات م ة مح این درجة أھمی ائج الدراسة تب سئولیة  كما أظھرت نت ة للم
ة  ث بالفئ االجتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت األعمال، بفعل تأثیر ردود أفراد البح

ى  ة(األول ة الداخلی دراء المراجع ة وم ان المراجع ضاء لج ة، ) أع ث بالعین راد البح الى ردود أف ى إجم عل
اض  ن انخف شفت ع د ك ى ق صالح لوالت وق والم حاب الحق ة أھإدراك أص وعیةدرج تقالل وموض ة اس  می

  .مصدر المراجعة الداخلیة عند أداء مھام توكیدیة بشأن المسئولیة االجتماعیة للمنشأة
ة  ة الداخلی ام إدارة المراجع ضلیة قی اد بأف ى عن االعتق ة األول  وبینما كشفت نتائج ردود أفراد البحث بالفئ

شركة وء ل ى اللج ة إل ة دون الحاج سئولیة اإلجتماعی ة الم شطة بمراجع ا بأن ة لقیامھ صة خارجی  متخص
ایرة؛  ائج مغ المراجعة الداخلیة بشكل كلى أو بالمشاركة، فقد كشفت ردود أفراد البحث بالفئة الثانیة عن نت
سئولیة  ة للم ة الداخلی ة بالمراجع صة خارجی ركة متخص ام ش ضلیة قی اد بأف ن االعتق شفت ع ث ك حی

ى شكل كل ة وب ل (االجتماعی ناد الكام ش. )اإلس ا ك ن كم ا ع ة مع ى العین ث بفئت راد البح ائج ردود أف ًفت نت
ة شف عن . االعتقاد بأفضلیة المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعی د یك ذى ق ر ال األم

ة  صداقیة مقارن ى م ة األعل سئولیة االجتماعی ة الم ارجى لمراجع صدر الخ ون الم ة أن یك اد بإمكانی االعتق
صدر .  الداخلیةبغیره من مصادر المراجعة ن الم وھو ما قد یكشف عن االعتقاد بانخفاض مصداقیة كل م

صدر  ین الم ا ب ع م ار أن الجم ى ضوء اعتب صدر الخارجى، وف ة بالم شترك مقارن الداخلى والمصدر الم
داخلى  صدر ال صداقیة الم اض م أثیر انخف ل ت ًالداخلى والمصدر الخارجى یضعف المصداقیة المحققة بفع

صداقیة ال ى م ارجىعل صدر الخ ى األول . م رض الفرع ول الف ة قب ول بامكانی ھ الق ن مع ذى یمك ر ال األم
ة؛  سئولیة االجتماعی ة الم داخلى لمراجع والثانى للفرض البحثى الثانى بشأن انخفاض مصداقیة المصدر ال
شترك  صدر الم دون إمكانیة قبول الفرض الفرعى الثالث للفرض البحثى الثانى بشأن تخطى مصداقیة الم

شأة ة للمن سئولیة االجتماعی ة الم ارجى لمراجع صدر الخ صداقیة الم ن إ. لم ائج م ذه النت رجح ھ ة وت مكانی
  . قبول الفرض البحثى الثانى بشأن تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة

ش  ة لمن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری این م ضا، عن تب ائج، أی اختالف ًكما كشفت النت ال ب آت األعم
ة سئولیة االجتماعی ة ف. مصداقیة مصدر المراجعة الداخلیة للم ث بالفئ راد البح ائج  ردود أف شفت نت ا ك بینم

ة  ة الداخلی ة إلدارة المراجع األولى عن االعتقاد بإمكانیة التأثیر اإلیجابى لمشاركة جھة متخصصة خارجی
ة بحال فى القیام بمراجعة المسئولیة االجتماعیة على مص شأة مقارن ة للمن داقیة تقریر المسئولیة االجتماعی



اد  ن االعتق شف ع ة؛ ودون الك سئولیة االجتماعی ة للم ة الداخلی صة بالمراجع ة متخص ة خارجی راد جھ إنف
ة سئولیة االجتماعی ة للم ى -بوجود تأثیر إیجابى لقیام جھة خارجیة متخصصة بالمراجعة الداخلی شكل كل  ب

شاركة صد-أو بالم ى م داخلى  عل صدر ال ة بالم ة مقارن سئولیة االجتماعی ر الم ة (اقیة تقری إدارة المراجع
ابى )الداخلیة أثیر إیج ، فقد كشفت ردود أفراد البحث بالفئة الثانیة عن نتائج مغایرة بشأن االعتقاد بوجود ت

ة سئولیة االجتماعی شار-لقیام جھة خارجیة متخصصة بالمراجعة الداخلیة للم ى أو بالم شكل كل ى -كة ب  عل
ركة  تراك ش أن اش اد ب داخلى، ودون االعتق صدر ال ة بالم ة مقارن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری م
ادة  متخصصة خارجیة مع إدارة المراجعة الداخلیة فى القیام بمراجعة المسئولیة االجتماعیة یعمل على زی

شركة المتخ ام ال ال قی ة بح ة مقارن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ردةم ة منف صة بالمراجع ا . ًص كم
كشفت نتائج ردود أفراد البحث بفئتى العینة ككل عن االعتقاد بالتأثیر اإلیجابى األعلى للمصدر الخارجى 
ذى  ر ال داخلى، األم صدر ال ة بالم ة، مقارن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ى م ة عل ة الداخلی للمراجع

ھ  ن مع ة یمك ول بإمكانی رض الفرالق ول الف ثقب ى الثال رض البحث ى األول للف ائج ع. ع شفت النت ا ك  نكم
ة  ع إدارة المراجع صة م ة متخص ة خارجی تراك جھ د اش ة عن سئولیة االجتماعی تحسن مصداقیة تقریر الم
انى  ى الث ول الفرض الفرع ة قب ن امكانی رجح م ذى ی ر ال ة، األم الداخلیة فى مراجعة المسئولیة االجتماعی

ث ى الثال رض البحث ا. للف ة بینم شترك مقارن صدر الم دد للم أثیر مح ود ت ن وج ة ع ائج العین شف نت م تك  ل
ة سئولیة االجتماعی ة . بالمصدر الخارجى على مصداقیة تقریر الم ول بإمكانی ھ الق ن مع ذى ال یمك ر ال األم

سئولیة  ر الم صداقیة تقری ى م ارجى عل صدر الخ ن الم ى م شترك أعل صدر الم أثیر الم ون ت أن یك
صدر وھو ما . االجتماعیة ة بالم قد یكشف عن االعتقاد بانخفاض التأثیر اإلیجابى للمصدر المشترك مقارن

صدر  ین الم ا ب ع م ار أن الجم وء اعتب ى ض ة، وف سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ى م ارجى عل الخ
داخلى  صدر ال صداقیة الم اض م أثیر انخف ل ت ة بفع ًالداخلى والمصدر الخارجى یضعف المصداقیة المحقق

ص ى م ارجىعل صدر الخ صداقیة . داقیة الم ى لم ابى أعل ر إیج ال وجود أث ن احتم ائج م ذه النت رجح ھ وت
صداقیة  ى م المصدر الخارجى للمراجعة الداخلیة مقارنة بكل من المصدر الداخلى والمصدر المشترك عل

ة. تقریر المسئولیة االجتماعیة من منظور أصحاب الحقوق والمصالح ول األمر الذى یحول دون إمكانی  قب
ة  ة الداخلی شترك للمراجع صدر الم ار الم شأن اعتب ث ب ى الثال رض البحث ث للف ى الثال رض الفرع الف

  .للمسئولیة االجتماعیة األعلى مصداقیة مقارنة بمصادر المراجعة الداخلیة األخرى
  :  وفى ضوء النتائج السابقة، یوصى الباحث بما یلى

ال : ًأوال  شآت األعم ام من صریةوبخاصة (ضرورة قی ة الم دة بالبورص ساھمة المقی ركات الم ادة ) ش بإع
شأن  ة ب ة الداخلی د المراجع ام تأكی ى لمھ ى أو الجزئ ناد الكل ى اإلس ة اللجوء إل یم إمكانی ى تقی النظر ف

ع  ن المتوق ث م صة، حی ة متخص ة خارجی ة لجھ سئولیة االجتماعی ر الم شأة تقری ل توجھ المن أن یحم
ص ة متخص شركة خارجی تعانة ب و االس سئولیة نح ة للم ة التوكیدی ة الداخلی ام المراجع شأن مھ ة ب

صدر  ل من م صداقیة ك شأة لم صالح بالمن وق والم حاب الحق ى إدراك أص ًاالجتماعیة أثرا إیجابیا عل ً
  .المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعیة وتقریر المسئولیة االجتماعیة للمنشأة

ا ات ا: ًثانی ى وإدراك الجھ ة وع ى تنمی ل عل سئولیة العم ة للم ة الداخلی صدر المراجع ار م ا اختی وط بھ لمن
رار  اذ ق ا إتخ ى یُمكنھ ة، حت ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م ددات م االجتماعیة بماھیة وأبعاد ومح

ستنیر  سئولیة Informed Decisionم ة للم ة الداخلی ب للمراجع صدر المناس ار الم شأن اختی  ب
  .ورؤیة أصحاب الحقوق والمصالح لمصداقیتةشأة االجتماعیة فى ضوء إمكانات وقدرات المن

ى ً:ثالثا ا عل تالف تأثیرھ ة واخ  التأكید على تباین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة للمسئولیة االجتماعی
ال،  شأة األعم ة لمن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ى م رض عل ذى یف ر ال ال األم شآت األعم من

ة  ات التنظیمی ات األوالھیئ ار والجھ رورة اعتب ام ض رى ذات االھتم صداقیة خ اض م ال انخف احتم
داخلى  صدر ال ة(الم ة الداخلی صدر ) إدارة المراجع ارجى أو الم صدر الخ ن الم ل م ة ك ى مواجھ ف

     .المشترك؛ وزیادة مصداقیة المصدر الخارجى مقابل كل من المصدر الداخلى والمصدر المشترك
ا اس : ًرابع اء مقی ى بن ل عل ة العم ع أھمی ة؛ م سئولیة االجتماعی ة  للم ة الداخلی صدر المراجع صداقیة م لم

ة واألخرى ذات  ة والمھنی ات التنظیمی ن الھیئ اء؛ یُمك ذا البن ة بھ رح كلبن وذج المقت َإمكانیة اعتبار النم
صداقیة  ة م وعى لدرج اس موض ن قی رین م صالح اآلخ وق والم حاب الحق ام وأص ة واالھتم العالق

ة ل ة الداخلی صدر المراجع سئولیة م ر الم صداقیة تقری را لم اره مؤش ة واعتب سئولیة االجتماعی ًلم
     . االجتماعیة لمنشأة األعمال



زام ) المنوط بھا سوق المال(ضرورة توجھ الھیئة العامة للرقابة المالیة : ًخامسا ة إل دى إمكانی یم م نحو تقی
صریة ة الم دة بالبورص ساھمة المقی ركات الم ارجى ش صدر الخ تخدام الم شترك  باس صدر الم أو الم

ى   بشأن مھام المراجعة الداخلیة التوكیدیة للمسئولیة االجتماعیة، لما قد یحملھ ذلك من آثار إیجابیة عل
   . الشركات وسوق المال وبیئة األعمال

را صادر : ًأخی ضلیة م دى أف ضیة م شأن ق ستقبلیة ب ات الم وث والدراس ن البح د م ى مزی ة إل ة الحاج أھمی
ضالالمراجعة الداخلی ة، ف سئولیة االجتماعی ر الم ً ة للمسئولیة االجتماعیة وتأثیرھا على مصداقیة تقری

  :على الحاجة إلى الدراسات التالیة
صدر ) أ( ال، بخالف م شآت األعم ة لمن سئولیة االجتماعی ر الم صداقیة تقری ددات م شف عن مح      الك

  .المراجعة الداخلیة
ل ) ب(       شاف العوام رات(استك شآت ا) المتغی صالح بمن وق والم حاب الحق ى إدراك أص ؤثرة عل لم

  .األعمال لمصداقیة تقریر المسئولیة االجتماعیة
ـ(       صداقیة ) ج ة وم سئولیة االجتماعی ة للم ة الداخلی صادر المراجع صداقیة م ین م ا ب ة م ل العالق تحلی

  .تقریر المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال
  . تقریر المسئولیة االجتماعیة على مصداقیة تقریر االستدامةأثر مصداقیة دراسة ) د(      

ة ) ھـ(       ة المحقق ارن للقیم ة  Added Valueإجراء تحلیل مق ة الداخلی ن المراجع ل م صادرھا (لك بم
   .والمراجعة الخارجیة لتقریر المسئولیة االجتماعیة لمنشآت األعمال) المختلفة

د استقراء دور آلیات حوكمة ) و(       ام تأكی ة لمھ ة الداخلی صدر المراجع ار م ة اختی ع آلی شركات وواق ال
  . المسئولیة االجتماعیة لمنشآت االعمال

  .دراسة واختبار العالقة ما بین مصداقیة مصادر المراجعة الداخلیة وتقاریر األعمال المتكاملة) س(      
ا ) ح(       شركات وعالقاتھ شآت دراسة وتحلیل قضایا آلیات حوكمة ال ة لمن سئولیة االجتماعی ر الم بتقری

ال،  ة اباعتبارھاألعم افع جم دا بمن صبا وواع اال خ َ مج ً ً ال ً ة األعم شآت وبیئ ستوى من ى م عل
   .Macroeconomy ومستوى االقتصاد الكلى
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