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 في بيئة التدقيق فجوة التوقعات مشكلةأبعاد 
 نورالدين مزياني. د

 سكيكدة. 5511أوت  02جامعة 
 الملخص

يهدف الباحث من خالل هذه الورقة البحثية إىل   
توضيح طبيعة فجوة التوقعات بني املدققني ومستخدمي 
القوائم املالية وتقارير التدقيق، و من مث حتديد األسباب 

ظاهرة، و آثارها، من أجل تقدمي احللول العامة هلذه ال
 هنائياً أمر منها التخلص ألناملمكنة لتقليل هذه الفجوة، 

ولتحقيق أهداف البحث مت الرجوع إىل  .مستحيل
أدبيات البحث والدراسة امليدانية املنجزة يف بعض البلدان 
املتقدمة والنامية، وذلك للوقوف على نتائجها، وحتليلها 

متكامل ملشكلة فجوة التوقعات، و  لوضع إطار نظري
إستخالص خصائصها، للمساعدة يف حتديد أجنع الطرق 

 .و األدوات ملعاجلتها، يف أي بيئة كانت
التدقيق القانوين، أداء التدقيق، فجوة : الكلمات املفتاحية

 .يف التدقيق التوقعات

Abstract 

The Aim of the researcher during this 

paper is to clarify the nature of the 

expectation gap between auditors, 

financial statements users and auditing 

reports, then identifying the common 

causes and effects of this phenomenon, in 

order to provide possible solutions to 

reduce this gap, because the final disposal 

is impossible. To achieve the objectives 

of the research, we refer to a literature 

research and empirical studies carried out 

in some developed and developing 

countries, to find out the results, and 

analyzing them, for develop a theoretical 

framework integrated of the expectation 

gap, summarizing its characteristics, to 

help determining the most effective 

methods and tools to address them, in any 

environment whatsoever. 

Key words : legal audit, audit 

performance, audit expectations gap 
 مقدمة
 هنة التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية السبعينات من القرن املاضي إلنتقاداتتعرضت م     

 إىل التشكيك يف إمكانية إستمراربسبب تدين مستوى جودة املعلومات احملاسبية، األمر الذي أدى  شديدة
اسبني القانونيني على هذه املهنة كنشاط مهين مستقل على املدى الطويل، وقد أطلق املعهد األمريكي للمح

، وشكل املعهد جلان  (audit expectations gap)"فجوة التوقعات يف التدقيق" هذا القصور مصطلح 
. cohen (4791)هبدف دراسة وحتديد أسباب تلك الفجوة وسبل عالجها، و من أهم تلك اللجان جلنة 

 إفالس العديد منحاالت بسبب ، نلعشرييف القرن الواحد وا تدقيقمصداقية شركات ال مرة أخرى اهتزت
 التدقيقإحدى كربى شركات  إىل زوال حيث أدى إفالسها ،Enron أمهها شركة الشركات الشهرية يف العامل،

 ،"فجوة التوقعات"جلدل حول موضوع مما أعاد ا ،(Arthur Andersen)ارثر أندرسون  أال وهي يف العامل
، وألقيت املسؤولية مرة أخرى التدقيق قسرا يف دائرة الضوءوضعت بذلك مهنة و  ؛مستمرا إىل اآلن ومازال
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املرفوعة  عدد القضايا يادةز  ما تدل عليه وهو ،ي احلساباتمدقق القانونية عن هذه الكوارث املالية على عاتق
حلق بسبب ما  خالل العقود األخرية من بعض مستخدمي القوائم املالية وتقارير التدقيق، أمام احملاكم ضدهم

 احلسابات و تقصريهم عن إمهال مدققي -من وجهة نظرهم -ومعنوية جسيمة ناجتةمن أضرار مادية  مهب
 تقادهم أن إبداء املدقق رأيه اخلايل من، وذلك إلعيف أداء واجباهتم املهنية وعدم بذهلم العناية املهنية الكافية

املدقق إشارات سلبية عن يرسل  أن توقعه من املضمان عدالتها، وأن، يعين خبصوص القوائم املالية اتحتفظأي 
 .أي وضعية مالية صعبة للشركة

شخص له مصلحة يف املؤسسة ينبغي أن يكون قادرا على أي واسع بأن  اعتقاديوجد   :ثالبح إشكالية
حالة صعوبات مالية  بأن املؤسسة يفاحلسابات املدققة، وإذا اتضح أهنا خالية من أي حتذير أو إنذار فهم 

 هودائما املتهم  طرفاملالية، وأن هذا ال هذه النكباتحدوث ون مسؤوال عن كما سي طرف  فإنجدية، 
، غري سؤوليات القانونية ملهنة التدقيقاملدقق؛ وغالبا ما تغذي هذه التوقعات من اجلمهور األزمات خبصوص امل

تدرك بطريقة خمتلفة قيق وأهدافه أن هذا الفراغ يف املسؤولية ال ميكن حتميله للمدققني وحدهم ألن طبيعة التد
خاصة  ،من قبل األطراف ذات العالقة؛ وهذا ما يؤكد الطابع املعقد ملشكلة فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق

املنجزة حول هذه  الدراسات حتليل نتائج أهمدراسة و  يتطلب األمرلذا  ؛ختتلف من جمتمع إىل آخرأهنا 
يف السؤال ميكن صياغتها البحث  اليت يعاجلها هذا شكاليةاإل فإن وعليه. اليت أصبحت واقعا مألوفا ملشكلةا

بين توقعات المستفيدين من خدمات التدقيق من جهة و  الفجوة أبعاد مشكلة ما هي  :التايل الرئيس
 أخرى؟أداء المدققين من جهة 

 :التالية الفرعية عن هذا السؤال األسئلة ينبثق

 ؟يف بيئة التدقيقفجوة التوقعات  طبيعة ظاهرة ما -

 ؟واتساعهاما هي األسباب العامة املؤدية إىل وجودها  -

 هل ميكن أن يكون هلا آثار إجيابية؟و فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق؟ ما هي طبيعة اآلثار السلبية لظاهرة  -

 وكيف يتم ذلك؟   ؟ختفيفها على األقل أو هل ميكن القضاء على هذه الظاهرة -

 فجللوة ملفهللوم شللاملنظللري  بنللاء إطللارحماولللة  يف البحللث اهلللدف الللرئيس مللن هللذايتمثللل   :ثالبحدد فاهدددأ
تقللارير التللدقيق مللن جهللة، وبللني املللدققني مللن جهللة أخللرى، وذلللك لاملسللتخدمني للقللوائم املاليللة و  بللني التوقعللات
 مللن خللالل توضلليح أبعللاد هللذه الظللاهرة مللن أجلللث والدراسللات السللابقة للموضللوع، و البحلل أهللمنتللائج  باسللتقراء

تقللدمي اإلقحاحللات الكفيلللة  أسللباهبا، وآثارهللا علللى مهنللة التللدقيق وعلللى ا تمللع، ومللن مث بيللانحتديللد طبيعتهللا و 
  .كانت  يف أية بيئة لتقليل منها قدر اإلمكانبا
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 اسلتناداً إىل ،التحليللي لوصلفيا امللنهج عللى البحلث هلذا طبيعلة املوضلوع، نعتملد يفإىل  بلالنظر: منهجية البحث
 ،العلميلة واملراجلع والللدوريات الدراسلات تلب حلول فجلوة التوقعللات يف التلدقيق، وذللك بلالرجوع إىلأهلم ملا ك  
 ، رئيسيةحماور  (5)مخسةيت نناقشها يف هذا البحث يف وميكن تصنيف القضايا ال مجعها، مت اليت واملعلومات

 :هي و
 ؛مفهوم فجوة التوقعات: أوال
 ؛لتدقيقمكونات فجوة التوقعات يف بيئة ا: ثانيا 

 ؛بيئة التدقيق يف التوقعات فجوة لوجود املؤدية األسباب: ثالثا
 ؛آثار فجوة التوقعات يف التدقيق: رابعا

 .سبل تضييق فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق: خامسا
  مفهوم فجوة التوقعات : أوال
يف  وحد هلاتعريف م   إن الطابع املعقد لظاهرة فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق ينعكس يف عدم وجود   

تلك التعاريف فيما  اليت تبنت اتنظر اجلهعريفها بطرق خمتلفة، تعكس وجهة ، وإمنا مت تاألدبيات احملاسبية
اخلالف ما بني املدققني و مجهور املستفيدين من خدمات تدقيق  أسباب و ،الفجوة هذه ةبيعطبيتعلق 

هو متوقع  التباين بني ما"بأهنا  ، حيث عرفها4791ام ع فجوة التوقعاتلأول تعريف  Liggioقدم  .احلسابات
تعرب عن التباين يف »أهنا ب Sikka (4771)هاكما عرف .1الفعلي هلموبني األداء  أن حيققه مدققي احلسابات

ومن . 2«إىل حتقيقها واألهداف اليت تسعى مهمة التدقيق عات ا تمع خبصوص أهداف التدقيقالفهم بني توق
وبني ما ينبغي أو ما يتوقع  بأهنا الفرق بني ما يقوم به أو ما ميكن أن يقوم به املدققون، Porterجهته، عرفها 

 .3املطلوبة منهم أن يقوم به املدققون على أساس توقعات ا تمع

طاليب  احتياجاتبب تطور أن فجوة التوقعات يف التدقيق قد تنشأ بسالتعاريف السابقة  باستقراءيتضح   
عن فجوة يعرب  بعضالوهذا ما جيعل  فقط؛ ق اخلارجي، وليس بسبب القصور يف أداءه املهينيدقخدمات الت

وبعبارة أخرى، هي النقص يف  ؛ومسؤوليات مدقق احلساباتعلى خدمات  طلبالالتوقعات بأهنا فائض 
وائم مستخدمني للق باعتبارهمعرض خدمات ومسؤوليات مدقق احلسابات لألطراف ذات املصاحل يف املنشأة 

يف تشكيلة اخلدمات  (أو نقص العرض) فائض الطلب كونت وميكن أن .4املالية وتقرير مدقق احلسابات
  .(فجوة نوعية)، وكذلك فائض يف جودة  أدائه املهين(فجوة كمية) املهنية للمدقق ومسؤولياته

 مكونات فجوة التوقعات في بيئة التدقيق: ثانيا
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 دقيق على أن فجوة التوقعات ليست جمرد فجوة بسيطة بني جمموعتني، ويتفق أغلب الباحثني يف جمال الت  
. إىل فجوات فرعية تجزئتهاب ، وذلكاإال مبعرفة مكوناهت ،عمليا، ومعاجلتها لتقليل أضرارها إدراكهاال ميكن 

ي فجوة املعقولية، وه :أن فجوة التوقعات تتكون من جزئني مهاB., Porter.(4771 )يرى ويف هذا اإلطار،
، وفجوة األداء اليت تعود إىل (جهل مجهور املنتفعني بطبيعة عمل املدقق، ومسؤولياته)املرتبطة بفجوة اجلهل

أنه من األنسب  آخرين و porter يرى ذاوهل. 5العجز يف معايري التدقيق الداخلي، وضعف يف أداء املدققني
أو )املدققني واملستخدمني أن  اآليتالشكل  يبني ."أداء التدقيق -فجوة التوقعات"تسمية فجوة التوقعات بل 

، سواء بأداء االتدقيق الرتباط هذه األخرية بأحدمهيف ني أساسيني لفجوة التوقعات تميثالن معلم( ا تمع
 :و ميكن حتليل هذه الفجوة  إىل نوعني أساسني، مهااملدققني أو توقعات املستخدمني، 

املدققون إجنازه  عات ا تمع من خدمات املدققني، وبني ما يستطيعومتثل الفرق بني توق: فجوة المعقولية -4
نتيجة ملغاالة ا تمع يف توقعاته، إما بسبب عدم إملامه بطبيعة التدقيق  فجوةال هذه تنشأ. بصورة معقولة

 ؛خلدماهتم وحمدداته، أو بسبب رغبته يف احلصول على أقصى ما ميكن من املدققني مقابل ما يدفعه
وهي تتمثل يف اإلختالف بني األداء املتوقع من املدقق من قبل ا تمع، واألداء الفعلي  :األداء فجوة -1

 :فيما بعد حتليل فجوة األداء إىل جزئني مهامت  و. للمدقق
 التزامهمهذه الفجوة ناجتة عن اإلختالف يف أداء املدققني ومدى : فجوة القصور يف األداء نفسه -
عدم تطبيقها بالطرق الصحيحة والسليمة هو الذي  وأ ،عدم إلتزام املدققني هبا عين أنعايري التدقيق، مما يمب

 ؛يؤدي على وجود هذه الفجوة

الفرق بني الواجبات اليت ميكن  ومتثل :فجوة القصور يف معايري التدقيق والقواعد املنظمة للمهنة -
ققني وفقا ملعايري التدقيق واإلصدارات من املدققني، وبني واجبات املد( أو مقبولة) توقعها بصورة معقولة

عدم   -دائما–مما يعين أنه حىت لو أّدى املدقق دوره وفق ما تتطلبه معايري التدقيق، فإن ا تمع يرى . املهنية
 .كفاية هذه املعايري والنصوص القانونية املؤطرة لعملية التدقيق بغية حتقيق األهداف املتوخاة منها

حمدود لعرض السابق للعناصر الكربى ملشكلة فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق، إال أنه على الرغم من أمهية ا 
جودة تنفيذ أعمال  حيث مل يظهر كافة عناصر هذه الفجوة، مثل فجوات استقاللية املدقق، يف نطاقه،

الفرعية  فجوة التوقعات، بتحديد كل الفجوات حتليلتفصيل أكثر يف النبغي وهلذا، ي. التدقيق، و التقرير
املمكنة، واملكونة لفجوة التوقعات الكلية، بإعتبار أن عناصرها ذات طبيعة غري متجانسة، وبالتايل ال ميكن 

 . تقييم أمهيتها، واحلكم على دورها يف حدوث هذه الفجوة بنفس الطريقة
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بني املدققني ميكن أن يتسع حجم فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق كلما إزداد التناقض يف األهداف     
ومستخدمي القوائم املالية، بسعي املدققني من جانبهم إىل تعظيم أهدافهم الذاتية على حساب أهداف 
املستخدمني، كأن يعمل املدققون على ختفيض تكاليف عملية التدقيق من خالل تضييق نطاق الفحص 

ضمن حتفظات، أو إبداء رأي معاكس، مثال، أو إصدار تقارير ال تضر بسمعة العميل، وهي التقارير اليت ال تت
بالعميل؛ حيث يعمل املدقق على ختطيط مستوى معني  االحتفاظعن إبداء الرأي، وذلك بغرض  االمتناعأو 

وميكن أن يتبع أسلوبا . يف معيار األمهية النسبية، من خالل رفع مستوى اخلطأ املسموح به تبعا ألهدافه الذاتية
مبا يتوافق مع نوع الرأي الذي سيأخذه، من خالل اإلفصاح عن بيانات معينة  معينا يف تطبيق مبدأ اإلفصاح

واحد، وبالتايل فليس هناك جمال  اجتاهيف  اتصالوجتاهل بيانات أخرى، خاصة أن تقرير التدقيق هو أداة 
 . لتصحيح أي سوء فهم قد يتعرض له املستخدمون  للقوائم املالية

 قيقأداء التد -مكونات فجوة التوقعات

                     األداء الفعلي                                                                                                    

                              أداء التدقيق  –فجوة التوقعات        لمدققين                    ل                 توقعات المجتمع                     
 من المدققين                                         

 
 فجوة األداء                                               

                                                                                                                                                                                  
 (توقعات غير معقولة)

                                                                                                                                            
 يةفجوة المعقول                   

 واجبات المدققين المتوقعة                                                                                                         
 ةمن المجتمع بدرجة معقول                                                                                                     

 قصور المعايير                                                                                
   الواجبات الفعلية للمدققين                              

 قصور األداء                      
   .Aljaaidi, Op.cit, P. 48: املصدر                                                                      

 بيئة التدقيق في التوقعات فجوة وجودل المؤدية األسباب: الثثا
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لقد اختلفت التربيرات اليت أعطيت حلدوث فجوة التوقعات يف التدقيق، فهناك من يرجعها إىل        
عن  مسئوالأن كال الطرفني يعد  مستخدمي القوائم املالية، ومنهم من يرجعها إىل املدققني، وهناك من يرى

 :أسباب حدوث هذه الفجوة، كما يلي وانطالقا مما سبق، ميكن حتديد أهم. ذلك
لتحقيق جودة  دعامة أساسيةاملدقق  استقالليةعترب ت: الخارجي المدقق و موضوعية يةاستقالل في الشك -5

 قوائم املالية، واألعمال غري املشروعةيف ال اخللل على كشف قدرة املدقق عن االستقالليةوتعرب  التدقيق،
 االستقاللية :ذات بعدين أساسني مها املدقق اخلارجي استقاللية أن Richard7  ويرى ،6 اوالتقرير عنه

على ما البعد األول فهو بعد نفسي، يتعلق مبدى قدرة املدقق ، أ(ظاهريةالأو ) دركةامل واالستقالليةقيقية، احل
أما  املؤثرة على حياديته؛ العالقات ظروف تعارض املصاحل و مجيع وجتنب، دارةمقاومة كل الضغوط من اإل

 ؛، فهي تتعلق بصورته لديهمملستخدمي القوائم املالية كما يظهر  االستقالليةعن مستوى البعد الثاين فهو يعرب 
 االستقاللية ستوييم بني اختالفأي ف ؛هنتهمب به، و ملنيل ثقته مهل استقالليتهإظهار  للمدقق ينبغيوهلذا 

 املدققني استقاللية يف هؤالء املستخدمني شك فإذا ،الظاهرية يعين حدوث فجوة توقعات واالستقالليةاحلقيقية 

 من لعمالئهم املصادقة على احلسابات غري أخرى خلدمات املدققني تقدميإن  .قيمة هلا تكون ال رائهمآ فإن

 جدالً  يثري، األخرى  غري التدقيقية واخلدمات ،اإلدارية االستشارات مثل حساباهتا، بتدقيق يقومون اليت الشركات

يرى البعض . مدقق احلسابات استقالليةمن حيث تأثريها على  اآلن، وحىت سنوات منذ احملاسيب الفكر يف كبرياً 
ية ذهنية لإلدارة، فضال عن كوهنا عمل االستشاريةوتقدمي اخلدمات  باستقالليته االحتفاظأنه بإمكان املدقق 
 فيمكنه النظر إىل، اليت يدققها فما دام أنه غري مرتبط إداريا باملنشأة ،مري املدقق وأخالقهتتوقف على ض
 و علما األكثرألنه  اخلدمات، من النوعني كال املدقق له يقدم أن للعميل املفيد من يكون قد و ،األمور مبوضوعية

أن هناك فرق بني  كما  ؛للمنشأة تكلفة أقل ذلك يكون وقد هبا، تعمل اليت الصناعة وظروف املنشأة بظروف دراية
 املدققني ملثل تقدمي أن بينما يرى فريق آخر .8القرارات اختاذلإلدارة، وبني عملية  االستشاريةتقدمي اخلدمات 

 هذه تقدمي بني املصاحل يف تعارض ختلق ألهنا ، يةلالستقالل حقيقياً  هتديداً  عتربي التدقيق عمالء إىل اخلدمات هذه

 احملاسيب املعلومات نظام بتصميم مثالً  املدقق يقوم فعندما الوقت، نفس يف التدقيق خدمات وتقدمي اخلدمات

 حماسبية معلومات من عنه ينتج وما النظام هذا سالمة مدى يدقق أن ذلك بعد منه مطلوباً  ويكون ،التدقيق لعميل

تلقيه مبلغ إال بسبب   Arthur Andersen تب التدقيق العامليسقوط مك وما كان .9عليها االعتماد وإمكانية
مليون دوالر  19، يف حني تقاضى مبلغ  Enronشركة  لقيامه بتدقيق حسابات ،مليون دوالر كأتعاب 15

يقوم أيضا مبهمة التدقيق  كان  هذا املكتب لنفس الشركة يف نفس العام، بل إن االستشاريةلقيامه باألعمال 
 .10الشركة، وهو ما ساهم بشكل كبري يف حدوث تلك الفضيحة الداخلي لنفس



 نورالدين مزياني. د                                                               مشكلة فجوة التوقعات في بيئة التدقيقأبعاد 
 

 2015/14: العدد                        011التجارية               مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم 

 

 

أن   11Hauret & Prat كل منيرى  ، قدقامل استقالليةيف سوق املهنة على  املنافسة وفيما يتعلق بتأثري   
املدققني يف ظل  على·الصعب من أنه، ذلك مهام التدقيق املنجزة على للمنافسة بني مكاتب التدقيق أثرا سلبيا

 مواجهة يف العميل رغبات بتلبية املدقق يقوم أن احملتمل منف استقالليتهم، على دائما ة الشديدة، احملافظةاملنافس

، و  املالية القوائم ريره عنتق يف يحتفظإبداء رأي  املدقق يتجنب كأن،  تدقيقال مكاتب من غريه مع املنافسة
، على ه التجاريةافظة على مصاحلغرض احمل، بالعميل انفقد من خوفاً املنشأة  استمراركشف عدم إمكانية 

 انسياقاألثر الواضح للمنافسة يف  12وقد أكدت دراسة املخادمة .حساب واجباته املهنية، و مصاحل اجلمهور
 يةاالستقالل كفاية عدم على ويؤكد الرأي، هذا يؤيد العملي الواقع و  .مدقق احلسابات وراء رغبات العمالء

، وهو من أكرب املكاتب عنا ببعيد Arthur Andersen مكتب التدقيق فضيحة، وما للمدققني ةاحلقيقي
 .(5Big)اخلمسة األوىل عامليا 

 مما ،ومناقشة جدل حمل· تزال ما دققنيامل يةاستقالل أن بوضوح يتبني املتعارضة السابقة النظر وجهات ومن   

 .، ويربر وجودها بقوةالتوقعات فجوة حدوث إىل يؤدي
 إىل احلاجة أن عليه املتفق نم :ولياتهومسؤ  المجتمع في الخارجي المدقق لدور الواضح يدالتحد عدم -0

وخمتلف  ، من جهة،بني اإلدارة (Conflit d’ Intérêts) املصاحل يف التعارض بسبب تنشأ التدقيق خدمات
 لومات عدم متاثل املع يف ظل ،، من جهة أخرىملنشأة خصوصا املسامهنياألطراف ذات املصاحل يف ا

(L’asymétrie des information)والكفاءة ، املوضوعية،يةاالستقالل من املدقق يتطلبوهذا ما  .بني الطرفني 

إال أن تلك الشروط غري   .قيق دورا مؤثرا يف ا تمعتلعب مهنة التد وهي شروط أساسية من أجل أن ،ةملهنيا
 خدمات من ا تمع يف عديدة أطراف استفادة من املستمد ا تمع اعحاف على املهنة حتصل أن دون كافية

 التوقعات فجوة وجود أو املدققني عمل عن ا تمع رضاء وعدم ؛اخلدمات تلك أداء جودة عن همورضا ،املدققني

 13.اشأهن من ويقللالتدقيق،  مبهنة ا تمع اعحاف من ينقص التدقيق يف
 يف االستمرار على املنشآت هذه قدرة عدم عن املدققني حتفظ بدون وإفالسها املنشآت فشل حاالت إن تزايد   

 ؛ومسئولياته، وعدم كفايتها املدقق دور وضوح عدم علىلكثري من املستخدمني  مؤشرا تعطي تقاريرهم السابقة
 جترب املدقق على التقرير عن كل الشكوك وجود معايري للتدقيقخاصة مع  ،وفسرت على أهنا فشل التدقيق

على االستمرار يف النشاط لفحة زمنية معقولة عادة ال تزيد عن السنة من تاريخ  بطة بقدرة املنشأةاجلوهرية املرت
 على حقيقةالتدقيق  مكاتب ضد املرفوعة القضايا عدد ارتفاع ويدل. 14هناية القوائم املالية اخلتامية حمل الفحص

 اعتقاد، يف ظل تلعبه أن منها ا تمع يتوقع الذي الدور حتديد يف -ما حد إىل- فشلت قدهذه املهنة  أن مفادها
 مستخدمي القوائم املالية أن املدقق مسؤول عن اكتشاف كل التصرفات غري القانونية، وكل حاالتبعض 
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ص والتقرير عن القوائم الفحيف  حددت مسؤوليات املدقق، رغم أن املعايري املؤطرة لعملية التدقيق األخطاء
جوهري على عدالة ، اليت هلا تأثري واألخطاءالغش حاالت  الكتشافهنية الالزمة املالية، وبذل العناية امل

مبين على  هاكثري منالألن ، املالية دقة املعلوماتب ال ميكن للمدقق تقدمي تأكيد مطلقف ؛القوائم املالية
 .ه من املهنةوإذا مل يفهم ا تمع هذه احملددات سيغايل يف توقعات تقديرات وأحكام شخصية من املسريين،

أسلوب  ها الثالثجيليف  املهنة اعتمدت، حيث من الناحية النظرية مهنة التدقيق املستمر يف تطورال إن   
عمق إجراءات لتربير ختفيض نطاق و  كأساس ،التدقيق املبين على تقييم وحتليل املخاطر، ومتييز مكوناهتا

ة على إبراز أمهية القيم االعتمادمت من خالله ، والذي اجليل الرابع لتواصل التطور بظهورالتدقيق األساسية،  
 واألنشطةمبخاطر األعمال  ارتباطابأن تكون خدمة تدقيق احلسابات أكثر  املضافة خلدمة تدقيق احلسابات،

منا ، وإومعلومات ال تقتصر على عدالة القوائم املالية ، وبالتايل إمكانية تقدمي بياناتاليت ميارسها العمالء
كل ذلك جعل   ،15اإلسحاتيجيةمبستوى األداء املستقبلي للعميل لتحقيق أهدافه  االرتقاءأيضا يف تسهم 

طبقا  يف الواقع العملي كما ينبغيأن املدققني ال يؤدون دورهم  يعتقدون املستفيدين من خدمات التدقيق 
  .اتساعها و التوقعات فجوة وجود يف ساهم ملفهوم التدقيق اخلارجي يف جيله الرابع، وهو ما

قدرة املدقق على حتديد اخللل يف القوائم  عن املهنية الكفاءة تعرب  :ينلمدققدى ال المهنية الكفاءة نقص -3
التدقيق، ويف  و احملاسبة جماالت يف واملتخصصة·الكافية عرفةبتوفر امل وتتحقق ،وأية أعمال غري مشروعةاملالية، 

 هذا ومن .16املختلفة والظروف احلاالت يف املعرفة تلك تطبيق يف هارةوامل ،ا االت ذات العالقة بعمل التدقيق

 ويف هذا السياق يؤكد .للتدقيق أساسيتني كدعامتني يةاالستقالل عن املهنية الكفاءة فصل الصعب من أنه يتبني
ن أن أن هذا األخري ميك أمهية الكفاءة املهنية يف دعم إستقاللية املدقق، وذلك Prat & Hauret17 من كل

أعمال التدقيق؛  -بطريقة مرضية-يكون تابعا أو مستقال يف قراراته حبسب كفاءته اليت تسمح له بتنفيذ
ؤَسسة

 
  .فالتحكم التقين لدى املدقق ضروري ليتمكن من إبداء رأيه، ومقاومة الضغوط والتوجيهات غري امل

 بطريقة الذاتية بةاقالر  نظام تطبق بأهنا متهمة التدقيق مهنة إن: المراجعة مهنة في الذاتية الرقابة نظام قصور -4

ال يتم تطبيق هذا األحيان ويف الكثري من  ،العمالء أسرار على احملافظة حبجة للجمهور عنها اإلعالن يتم ال سرية
 مإخالهلمن خالل فرض عقوبات غليظة عند  ،دققنياملالرقابة على أعمال املكلفة بلس اا النظام من قبل 

 ويف ،وتوجهها فيها تتحكم اليت هي الكبرية التدقيق شركات بأن مصاحل متهمة املهنة أن كما .املهنيةة باملسؤولي

 مكاتب يف الرئيسيني الشركاء متاماً  عليه يسيطر وويلز إجنلحا يف القانونيني احملاسبني جممع أن تبني الصدد هذا
ا تمع  وقد ساهم عدم فهم. 18املهنة أعضاء جلميع ممثل غري أصبح ا مع هذا أن لدرجة ،الكربى الستةالتدقيق 
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 مجهور من فيها الثقة من قللي ، مما هنةامل حنو االهتامات هذه، يف إطالق التدقيق ملهنة الرقابة الذاتية نظامل

 .اتساعاً  التوقعات فجوة تزداد مث ومن ،اخدماهت من املستفيدين

د الدويل للمحاسبني ملفهوم جودة التدقيق يف املعيار أشار اإلحتا: التدقيق في األداء جودة انخفاض -1
السياسات واإلجراءات  ، حيث أوضح أن أدوات الرقابة على جودة التدقيق تتمثل يف(110)رقم (ISA)الدويل
ملعايري التدقيق يف منشأة التدقيق للتأكد من أن أعمال التدقيق اليت مت إجنازها قد مت أداءها وفقا  املطبقة

. ، أي أن مفهوم جودة التدقيق من منظور املنظمات املهنية يتمثل يف اإللتزام مبعايري التدقيق19ليهااملتعارف ع
عند  porter(4771)فقد توصل إال أن هذه املعايري مل حتقق التأثري اإلجيايب املفحض على جودة التدقيق، 

، رغم القصور يف معايري التدقيق من تركيبة هذه الفجوة ترجع إىل  50حتليله لفجوة التوقعات الكلية أن 
عدم مالئمة بعض املعايري لإلحتياجات املتجددة ملستخدمي القوائم وميكن تفسري ذلك ب، 20اجعتهاسهولة مر 

مدى إلتزام  كم علىبعض املعايري، مما يصعب معه احل غموضاملالية، والبطء يف عملية تطويرها، فضال عن 
دارة املنشأة ملستويات األداء القوائم املالية وإ إدراك املدققني ومستخدمي عدم التطابق بني املدققني هبا، يف ظل

التعليم  وعدم فهم املستخدمني لطبيعة التدقيق واجلهل مبحدداته نتيجة ضعف مستوىاملعايري، اليت حددهتا 
جبودهتا، وجهات نظر أطراف بيئة التدقيق فيما يتعلق  تباينترتب على ذلك مما  واإلعالم يف هذا ا ال؛

بتنفيذ يهتم فمدقق احلسابات يهتم بإجناز عملية التدقيق وفق املعايري املهنية و املسؤولية القانونية، وهو بذلك 
عملية التدقيق أكثر من إهتمامه بنتائجها، بينما ترى إدارة املنشأة حمل التدقيق أن جودة التدقيق تكمن يف 

خاصة ) فاء اإلدارة مبسؤولياهتا حنو األطراف ذات املصاحل يف املنشأةإضفاء الثقة على القوائم املالية، وتأكيد و 
فينظرون إىل اجلودة على أهنا تأكيد عدالة القوائم املالية اليت يعتمدون ، أما مستخدمي القوائم املالية (املسامهني

  .على معلوماهتا يف إختاذ قراراهتم
 الكربى التدقيق مكاتب بني االندماج عمليات فإن شدة املنافسة بني املدققني، و زيادةومن ناحية أخرى،   

املدقق،  موقف من تضعف عواملالتدقيق،  لعمالء أخرى خدمات وتأديةكبرية،  تدقيق عمليات على للحصول
رافات واألخطاء وتؤثر على نتائج عملية التدقيق، بسبب عدم بذل املدقق العناية املهنية الالزمة لكشف اإلحن

إىل ختفيض تكلفة التدقيق إىل أدىن  -بفعل تلك العوامل -، حيث يسعى املدقق م املاليةاجلوهرية يف القوائ
 رضاء عدم زيادة مث ومن ،املدققني· جانب من التدقيق عمليات أداء جودة تقليل إىل ؤديي مستوى ممكن، وهذا ما

 .تدقيقال يف وقعاتالت فجوة زيادة يعين مما هم،عمل عن ا تمع
 اآلن وحىت تاالسبعين منتصف منذ اجلدل شتدإ: المجتمع في التغيرات مسايرة عن المالية التقارير قصور -6

 أن للمسامهني على أساس تعد فهل التقارير، تلك عد هلات   وما هي األطراف اليت ،اليةامل التقارير أهداف حول
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، باإلضافة إىل املسامهني، أطرافا ختدم حبيث تطويرها جيب التقارير هذه أن أم ،همأمام أصالً  ولةمسؤ  املنشأةإدارة 
جمموعة من  عن عبارة املنشأة أن لفلسفة طبقاً  والعمالء واملوردين والعاملني والدائنني املستثمرين أخرى أيضا مثل

 أكثراملالية  التقارير يتم تطوير أم ،العقود بني عدة أطراف هلم مصاحل يف املنشأة، يهمهم إستمراريتها ومنوها

 مسامهات مدى عن املالية التقارير تفصح أن وجيب. ا تمع من جزء جمرد املنشأة أن باعتبار ككل ا تمع لتخدم

 .، للتأكد من وفاءها مبسؤولياهتا اإلجتماعيةا تمع يف املنشأة

 مستخدمو هذه التقارير، ذي يتوقعهعلى النحو ال النواحي، مجيع عن املالية التقارير يف اإلفصاح عدم إن     

وذلك أن  مباشرة، بالتدقيق وليس باحملاسبة، العامل هذا ارتباط رغم التدقيق، يف التوقعات فجوة زيادة على يساعد
إستنادا إىل مرجعية  إنتظامهاصدقها و املهمة األساسية ملدقق احلسابات هي املصادقة على احلسابات بتأكيد 

 .و القوانني واإلجراءات ذات العالقة املعمول به يف ذلك البلد، النظام احملاسيب ثلة يفمعلومة للجميع، واملتم
مهنة  لية املصادق عليها ليس مسؤوليةمستوى اإلفصاح احملاسيب ضمن القوائم املا وبالتايل فأي عجز يف

نتيجة جلهله  فصاح،ضماهنم ذالك املستوى من اإل يلقى باللوم على املدققني بعدما تمع  إال أن. التدقيق
رة وفق مفهوم احملاسبة كما أن املمارسات احملاسبية املعاص. بطبيعة مهمة مدقق احلسابات، وأدواته

 إىل ، مما يتيح لإلدارة فرصة اللجوءبعدة طرق للقياس احملاسيب تسمح (La comptabilité créative)اإلبداعية

 من وذلك مركزها املايل؛ يف أو رحبيتها يف صوري حتسني حداثإ وراء سعياً  احملاسبية والسياسات اإلجراءات بعض

 أهداف دون اإلدارة أهداف خيدم مبا املستخدمة، احملاسبية السياسات يف املتاحة البدائل تعدد من االستفادة خالل

أجل  الدويل منعلى املستويني واملنظمات املهنية للمحاسبة  اهليئاترغم اجلهود املبذولة من قبل و  .21الشركة
تطوير املمارسات احملاسبية و حماولة توحيدها لتسهيل قراءة املعلومات املالية واحملاسبية املنشورة يف خمتلف دول 

، من وجهة نظر تلك املعلوماتال أن جودة ، إ(IAS/IFRS)احملاسبة الدوليةمعايري  وضع من خاللالعامل، 
 .املستفيدين منها، تبقى دون املستوى املطلوب

 آثار فجوة التوقعات في التدقيق: رابعا
أخر، و يتم تصديرها تعترب فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق ظاهرة دولية، تتباين حدهتا، ونوعيتها من بلد إىل 

احلياة  ختلف فجوة التوقعات آثار عدة على .لبلدان أخرى من خالل املعامالت املالية والتجارية ما بني الدول
 ل مباشر على األطراف اخلارجية عنتؤثر بشكفهي  ى املستويني احمللي والدويل،عل االقتصادية و املالية

اخلاصة، بإعتبار أن هذا التقرير ذو منفعة كبرية  إختاذ قراراهتا كقاعدة يف  ملدققاملؤسسة، اليت تستخدم تقرير ا
إذ ميثل وسيلة  الدائنني،املسامهني، املستثمرين، و : خصوصا الفئات الثالث التالية ملستخدمي القوائم املالية،

فوجود فجوة  .إتصال حنوهم، وحيمل معلومات مهمة عن حقيقة املركز املايل للمنشأة، و آفاقها املستقبلية
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التوقعات معناه قصور يف عرض خدمات ومسؤوليات مهنة التدقيق كما ونوعا، مما يفقد طاليب اخلدمات 
 تمع يف صورة نقص يف درجة الثقة واإلعتماد على املهنية يف مؤديها من جهة، كما ينعكس سلبا على ا
كما أن حدوث فجوة التوقعات بني املستثمرين  .22املعلومات املالية وغري املالية الالزمة إلختاذ القرارات

قيام  ، وهو ما مينعبني الطرفني وجود حالة عدم متاثل املعلومات حول املنشأة را كافيا علىيعد مؤش واملدققني
، باعتبارها مصدر تأكيد مهم ة التدقيقتزعزع الثقة يف مهن، بسبب يف ذلك البلد ةكفأ  سوق مالية
من خالل إفراغها من  هذه املهنة حول صدق املعلومات املالية اخلتامية املنشورة، ومن مث تتأثر للمستخدمني

 . ء روتيين ال طائل منهاعتبارها إجرا نفضال ع ،حمتواها السلوكي واإلجرائي
تفعيل دور يف  إتساع حجمها له دور إجيايب و ،فجوة التوقعات ضارة باملهنة وا تمع، فإن وجودها أن رغم    

 تعمل خمتلف ، حيثمن أجل حتسني هذا الوضع ، واجلامعات، وهيئات الرقابة يف البورصاتاملنظمات املهنية
كما أن   .وحتسني أداء املدققني ،تة التوقعاعقلن ،هذه املنظمات واهليئات على تأهيل اإلطار العام للتدقيق

نظمات املهنية، وامل الرقابية جعل خمتلف اهليئات قعات املستخدمني و أداء املدققنيبني تو  الشديد التباين
بتأثريه على خمرجات عملية  نظام الرقابة الداخلية للمنشأة، الذي له عالقة بالتدقيق،لأكرب اهتمام تعطي 
 ،مبا ميكنها من حتقيق أهدافه ،املتواصل على تأهيل هذا النظام العملمام يف ، حيث جتسد هذا االهتالتدقيق

 به ويكسب الثقة بالتايل توفري عناء الفحص للمدقق و يف توجيه عملية التدقيق، دة منهومبا يضمن االستفا
 .ما يسهم يف تضييق  فجوة التوقعاتقبل مستخدمي القوائم املالية، وهو   من

 في بيئة التدقيق فجوة التوقعاتتضييق  سبل: خامسا
 ،  واألحرى أنفجوة التوقعات يف التدقيق أمر شبه مستحيلتؤكد معظم الدراسات والبحوث أن إزالة   

ومن هذا املنطلق، سنتناول فيما يلي عرض لبعض املقححات اليت  .تضييق هذه الفجوة تنصب اجلهود على
  :يق فجوة التوقعاتمن شأهنا أن تساعد على تضي

، بات من الضروري الحكيز دققامل يةبغية حتسني وتدعيم استقالل: الخارجي المدقق يةاستقالل تدعيم -5
تشتمل هذه العناصر على كل األمور التنظيمية ملهنة التدقيق وعالقتها  ، واالعناصر املرتبطة هب على

تعيني مدقق احلسابات من  اقحاح متذا اإلطار، ويف ه. املدقق يةباملؤسسات، واليت من شأهنا تدعيم استقالل
ولتدعيم  .، وملدة مقبولة ال تؤثر سلبا على كفاءة التدقيق، وال على ظروف عمل املدقققبل  جلنة التدقيق

املدقق ينبغي الفصل بني عملية التدقيق واخلدمات األخرى املقدمة من قبل مكاتب التدقيق، لتفادي  يةاستقالل
ويف هذا السياق، فقد  23.املتأتية من املهام األخرى على اآلراء النهائية له تأثري املصاحل الشخصية للمدقق

إىل نتيجة مفادها أن تعليمات اإلستقاللية الواردة يف قانون  24توصلت دراسة كل من خداش والسرطاوي
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Sarbans-Oxaly تساهم يف تقليص فجوة التوقعات القائمة بني املدققني واملستثمرين، وذلك بإهتمام هذا 
القانون باحملافظة على اإلستقاللية الظاهرية ملدقق احلسابات من خالل توفري الظروف املالئمة اليت حتد من 
سيطرة األطراف املتنازعة عليه، وذلك بتكليف جلنة التدقيق لدى العميل باإلشراف على كل األمور املتعلقة 

ملدقق احلسابات ( احلقيقية)اإلستقاللية الذهنيةهذه التعليمات تسهم يف حتقيق أن بتعيينه ومتابعة عمله، كما 
من خالل منعها للعالقات الشخصية بني املدقق وعميله، وذلك مبا حتتويه هذه التعليمات من تبديل ملكتب 

ومما الشك    .التدقيق وشريك التدقيق، وحتديد اخلدمات غري التدقيقية املسموح ملدقق احلسابات القيام هبا
مهنية مستقلة تسهر على تأهيل املدققني، واإلشراف عليهم، وتوجيههم كفيل حبماية  ةمنظمفيه أن إنشاء 

وال ميكن حتقيق ذلك بدون أن تتوىل الدولة  ؛اليت تتمتع هباة يف ظل القوة القانونية خاصيتهم ستقاللوتدعيم إ
إنشاء هيئة ن خالل موذلك  وبالتعاون مع املنظمة املهنية للمدققني، مهمة تنظيم وتأهيل مهنة التدقيق،

الواجب مراعاهتا  احملددة للضوابط ، والنصوص التنظيميةوضع التشريعاتتعمل على  رقابية،مستقلة  خمتلطة
خبصوص إجناز مهام التدقيق، و تقدمي اخلدمات األخرى  واملنشأة، واملؤطرة للعالقة بينهما، من قبل املدقق

  .لعمالء التدقيق وغريهم
 إعادة للتدقيق املهنية املنظمات واجب من ن: للتدقيق والمحاسبة المهنية المنظمات دور تدعيمتفعيل و  -0

 املهنية املساءلة وزيادة ،التدقيق يف املهين األداء جودة وزيادة الذاتية، الرقابة فرض و التدقيق، مهنة وتنظيم تطوير

 من املستفيدين جلمهور الدور هذا عن اً جيد عالماإل يتم أن على عملهم، يف الثقة زيادة عنه ينتج مما ،للمدققني

 االلتزام ومراقبة املهين،· السلوك قواعدو  التدقيق معايري وضع املنظمات تلك يتطلب من وهذا .25التدقيق خدمات

 الكفيلة النظم ووضع ،التدقيق ملكاتب املهين داءاأل جودة ملراقبة برامج خالل من للمهنة املمارسني جانب من هبا

 وتبليغهاالقواعد،  و والنظم والربامج املعايري هذه ونشر ،والقواعد املعايري تلكب اتب اليت ال تلتزماملك ملعاقبة

 .التدقيق مهنة من املستفيدين جلمهور

 كان إذا إال مهمة· أية بتنفيذ القياماملدقق  يقبل لن حيث يةواالستقالل املهنية الكفاءة يدعم املعايري وضع إن   

 ملراقبة برنامج طريق عن عليها أدائه قياس سيتم واليت، املوضوعة األداء ملعايري طبقاً  عالية بكفاءة اتنفيذه على قادراً 

 من يقلل سوف املهين السلوك التدقيق وقواعد عايريمب املدققني مجيع التزام أن كما املهنية، املنظمة يف اجلودة
 وهي جلوء إدارة املنشأة لعدد من)  "الرأي تسوق" ظاهرة على والقضاء اإلدارة بواسطة املدققني تغيري احتمال

 .26املدقق يةاستقالل يدعم مما( دققني للحصول على رأي حمدد عن القوائم املاليةامل

 مبستوى االرتفاع إىل يؤدي سوف املهنية املنظمة بواسطة للمساءلة صارم ونظام اجلودة ملراقبة برامج وضع نإ   

 .املدققني بواسطة املؤداة اخلدمات عن املستفيدين رضاء مث ومن ،منهم املتوقعة اتاملستوي إىل املهين األداء جودة
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جبودة "بإنشاء ثالثة مراكز خاصة  (AICPA)ويف هذا اإلطار، فقد قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
قيق لدول جملس ، هتدف إىل السعي للرقي جبودة خدمة التدقيق، كما قامت هيئة احملاسبة والتد"التدقيق

واهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني بإنشاء قسم خاص مبراقبة جودة  (GCCAAO)التعاون يف اخلليج العريب 
تطبيق أسلوب فحص مكاتب التدقيق لبعضها ميكن  .27أداء مكاتب احملاسبة والتدقيق العاملة يف املنطقة

، السيما تلك اليت تعارف عليهايري واإلجراءات املباملعا االلتزاملضمان التأكد من  (Peer Review)البعض
 .أسهمها يف البورصةتدقق الشركات املسجلة 

 لتضييق ضروري أمر السابق النحو·على املهنة وقيادة توجيه يف تهاسلط وتدعيم املهنية املنظمة تقوية أن رغم    

مبا  للتدقيق واحملاسبة املهنية املنظمات يامق ،ةالسابق املقححات إىل أنه من الضروري، إضافة إال التوقعات، فجوة
 :يلي
مبا يضمن الوصول إىل معايري شاملة وواضحة وحمددة  :تمر يف معايري احملاسبة والتدقيقالتحسني املس -

ضمان املعاجلة السليمة لألحداث  وهو ما يعين ،ل واختيارات حمددة ملعاجلة القضايا احملاسبية أو التدقيقيةوبدائ
 .والفعال لعملية التدقيق التأطري الشامل و ،من قبل املؤسسةية االقتصاد

ذلك يف مرحلة حتضريهم ملمارسة مهامهم، أثناء وجودهم  ، وباستمراراءة املدققني وتطويرها رفع كف -
باجلامعات واملعاهد، وذلك بتزويدهم مبختلف املعارف الضرورية، وباملهارات اليت تزيد من قدراهتم التحليلية 

تقع على كما . املعقدة املختلفة والتعامل مع املشكالتالبناء، مبا يساعدهم على فهم البيئات  والتفكري
رص على التعلم املستمر لتطوير كفاءاهتم باحل املمارسة العملية هذه اجلهود أثناءتكملة املدققني مسؤولية 

مريكي للمحاسبني القانونيني ، ويف هذا اإلطار، فقد أدخل ا مع األفهم ومهاراهتمبتحديث معار  ،املهنية
املدقق يف املهنة، وأصبح يتطلب من كل مزاول للمهنة أن  استمراربرنامج التعليم املستمر كشرط من شروط 

ساعة كل ثالث سنوات، أي  410يقدم ما يثبت  تلقيه دورات تدريبية يف فروع احملاسبة والتدقيق، تعادل 
                                                       .28باستمراريث املدقق ملعلوماته حتدساعة سنويا، وذلك حىت يضمن  10مبعدل 

 مهنة من مطالبهم حتديد يف املستفيدين حبق االعحافمت  : التوقعات تلك وتلبية المجتمع توقعات دراسة -3

 لتطوير متكاملة خطة إطار يف لبيتهات وحماولة املطالب هذه بدراسة املدققون يقوم أن وبأمهية· ،والتدقيق احملاسبة

 يتحمل وأن يلعبه، أن منه املتوقع الدور املدقق يقبل وأن بد ال أنه االجتاه هذا أنصار ويرى ،وتدقيقها املالية التقارير

 مسئولية املدقق يتحمل أن املتوقع من كان فإذا، 29التدقيق  تقارير من املستفيدين توقعات لتلبية أكثر مسئوليات
 أن بد فال، واإلفصاح عن ذلك يف القوائم املالية و ،والبيئية االجتماعية بالتزاماهتارير عن مدى وفاء املنشأة التق

 أي ،التدقيق معايري ضمن االعتبار يف ذلك يؤخذ وأن عمله، نطاق يف تدخل وأن ،املسئولية هذه املدقق يتحمل
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لكن، . يف كل مرة املستفيدين توقعات دراسة عنه تسفر ما ضوء يف ومسئولياتهاملدقق  دور حتديد إعادة جيب
 مطالبهم حتديد يف احلق هلم والذين ،املدقق وتقارير· املالية التقارير من املستفيدين هم من حتديد املطلوب أوال

 واحتياجات مطالب لتحديد التجريبية الدراسة وهياملوالية  اخلطوة تبدأ ذلك بعد مث ،التقارير هذه من واحتياجاهتم

 فجوة تضييق وبالتايل االحتياجات تلك تلبيةلطريقة  اقحاح وأخرياً  التدقيق، من وتوقعاهتم املستفيدين هؤالء

 .التوقعات
 والسعي لتلبيها ا تمع توقعات دراسةن إ: في بيئة التدقيق واالتصاليتنمية وتفعيل البعدين التعليمي  -4

تقليل أو احلد من ل رافقته جهود أخرى تسعى إال إذا لتدقيق،ليس حال فعاال ملشكلة فجوة التوقعات يف بيئة ا
ألنه يستحيل على مهنة التدقيق  هبدف تضييق فجوة املعقولية، ،املغاالة يف توقعات مستخدمي القوائم املالية

 تعليمب إال يتأتهذا ال و  .هم، و اليت منها ما هو معقول، ومنها ما هو غري معقولومطالب متلبية كل توقعاهت
به  القيام وما يتعذر عليه، دققميكن أن يقوم به هذا املمبا تعريفهم و  ،توعيتهموتثقيفهم و  مجهور املستفيدين،

يف  يتاليت أجر  ،(1000) وأخرون Ferguson 30ويف هذا السياق، أظهرت دراسة  .بسبب ارتفاع التكلفة
لذين مل يزاولوا دروسا يف التدقيق، حول املدققني و الطالب ا اعتقاداتوجود تباين جوهري يف البيئة الكندية، 

القرار، حيث يقل هذا  اختاذموثوقية القوائم املالية املدققة، ومنفعة هذه القوائم يف عملية  مسؤوليات املدقق و
يف املدققني، كلما تلقى الطالب دروسا أكثر  اعتقاداتالطالب شيئا فشيئا مع  اعتقاداتالتباين وتتقارب 
دور كبري يف إزالة الغموض عن أهداف عملية شك أن للجهات املهنية  وال .املرتبطة به التدقيق واملواضيع
حبيث تستخدم يف كتابته عبارات واضحة وحمددة لبيان  ،التدقيق تقريرتطوير  من خالل التدقيق وحمدداهتا،

املصطلحات ، وحتديد ال عنهسؤو امل وما هو دور املدقق وما هي األمور ،طبيعة عملية التدقيق وهدفها
 وما معىن مصطلح ،املستخدمة يف التقرير حتديدا واضحا مثل ماذا نقصد بدرجة معقولة اليت تأيت يف التقرير

ألشخاص معاين خمتلفة ل واليت هلا ،والعبارات غري احملددة إىل غري ذلك من املصطلحات ،"بصدق وعدالة"
 يف مهم دور له اخلارجي سيكون واملدقق لداخليا املدقق بني والتنسيق االتصال حتسني كما أن  .31املختلفني
 ،نيقَ يتبناها كل من املدق   إسحاتيجية خطة عناصر ضمن ذا أمهية عنصراً ذلك  كان إذا التوقعات، فجوة تضييق
 .امخدماهت من املستفيدين احتياجات لتلبية

 الخاتمة
بدراسة وذلك بيئة التدقيق  فجوة التوقعات يف شكلةمأبعاد توضيح حاول الباحث من خالل هذا البحث  

البحث إىل  اهبا من أجل حتديد سبل تضييقها قدر اإلمكان، وقد توصلوحتليل طبيعة هذه املشكلة وأسب
  :النتائج التالية
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 وال ميكن تلف دول العامل وبدرجات متفاوتةموجودة يف خمالتوقعات يف بيئة التدقيق فجوة مشكلة ن إ ،
 ؛يهالأو القضاء ع جتاهلها

  خبصوص  للتقارير والقوائم املالية املستخدمني لدىالتوقعات العالية ب أتساعهاو  الفجوة هذه نشوء بطارت
التعبري دوره التقليدي وهو أداء بيكتفي  احلسابات أالّ ينتظر هؤالء من مدقق  مسؤوليات وواجبات املدقق، إذ

تفسري البيانات أخرى إضافية مثل  بأدوار مو حول عدالة القوائم املالية للمنشأة، بل ينبغي أيضا أن يق رأيهعن 
جراءات تنفيذ بعض إ وكذلك ،يف املنشأة االستثمارمن  اجلدوىتقييم  يفهؤالء املستخدمني  ةملساعداملالية 

 ارتكبتهاشروعة وحاالت الغش املمكنة اليت غري امل األعمالتحديد ل ،اللتأكيدية التدقيق أثناء أداء مهمته
 ؛ قيقة ال تشكل اهلدف األساسي للتدقيق القانوين، وهي يف احلاإلدارة

  املدخل يف  االختالف جوة التوقعات يف بيئة التدقيق بسببأسباب فخمتلف  علىالباحثني  اتفاقرغم عدم
على  بني الباحثني هناك إمجاعإال أن  ومن بيئة إىل أخرى، حث إىل آخر،فجوة من باال هذه املتبع يف دراسة
لةما   ةالكلي أن هذه الفجوة ص  كل لقصور يف  ا عن -أساسا-اجتة نال الفجوات اجلزئيةللعديد من  هي إال حم 

 تمع عن دور املدقق لدى ااجلهل  اوكذ، للمهنة ظيميةواآلليات التن املدقق واستقالليةعملية التدقيق من 
 ؛ ومسؤولياته

 لفجوة، من خالل عملها الدائم على يف تضييق هذه ا الدور احملوري جلهات املسئولة عن تنظيم املهنةا تلعب
تطوير معايري التدقيق مبا يستجيب للمتطلبات و الظروف املستجدة، وتطبيق رقابة ذاتية فعالة بني املمارسني 

 ؛ لديهم هين القوميامل سلوكة التدقيق، تعتمد على تنمية الملهن

  اجلمهور حول موضوع تعليمفإن ملشكلة فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق  االجتماعيبالنظر إىل البعد 
وهذا  ؛ص فجوة التوقعات يف بيئة التدقيقدور املدققني ومسؤولياهتم من شأنه أن يسمح بتقلي و التدقيق

تنفيذها املمارسون ملهنة التدقيق وضعها و يعمل على ، حنو ا تمعفعالة  اتصالية إسحاتيجيةيتطلب تبين 
 ؛ واملنظمون هلا

 حديث عتماد مقرراباخلصوص  ، و أن يتمعموما التعليم احملاسيب اجلامعي حمتوىر بتطوي االهتمام ضرورة 
ويعكس مستوى التطور  للتدقيق اخلارجيفاهيم واألهداف احلديثة ملتضمن اي "التدقيق القانوين" قياسمل

 توقعات فهمن على أكفاء قادري دققنيمسار تكوين ميف  إجراء مهموذلك ك ،الفكري والتطبيقي ملهنة التدقيق
 .تقدمي خدمات ذات جودة عاليةكذا  ومن املهنة  ا تمع

 المراجعإلحاالت و ا



 نورالدين مزياني. د                                                               مشكلة فجوة التوقعات في بيئة التدقيقأبعاد 
 

 2015/14: العدد                        001التجارية               مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم 

 

 

                                                           
1
 Aljaaidi, K. S. : « Reviewing the audit expectation gap literature from 1974 to 2007 », 

International Postgraduate Business Journal (IPBJ),Vol 1, Utara University, Malaysia, 

2009 P.P.41-75, on side: www.oyagsb.uum.edu.my, P.42 
، جامعة اجلزائر، ، رسالة دكتوراه غري منشورة"حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية: " مسعود صديقي 2

 422.، ص4002، اجلزائر
3 Aljaaidi, , K. S. ,  Op.cit, P.42 

 .23. ، ص4002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة: " السيد شحاتة شحاتة عبد الوهاب و نصر 4
لية مدى إسهام بنود اإلستقاللية الواردة يف قانون ساربنس أوكسلي يف تعزيز إستقال: " حسام الدين خداش و عبد املطلب السرطاوي 5

اجلامعة األردنية،  ،3، العدد 2، ا لة األردنية إلدارة األعمال، ا لد "التوقعات  األردين،وأثرها يف تقليص فجوةاحملاسب القانوين
 .492 .، ص4040عمان،

6Manita, R. et chemangui, M.: « Les approches d’évaluation et les indicateurs de 
mesure  de la qualité d’audit : une revue critique  », Euro-Mediterranean Economics 
And Finance Review , Vol. 2, № 3, Third Quarter 2007, Institut supérieur de commerce, 
paris, sur le site : www.iscparis.fr/recherche, P.227. 

7 Richard, C.: « L’indépendance de l’auditeur : pairs et manques », Revue Française de 
Gestion, № 147, Paris, (2003/6), p. 119. 

، 42، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، ا لد "اخلدمات اإلستشارية وأثرها على حيادية املدقق يف األردن" :قريطعصام  8
 .44.، ص4002 ل، جامعة دمشق، سورية،العدد األو 

، جملة "الفجوة هذه تضييق معاجلة وطرق القانونيني احلسابات ومراجعي املايل ا تمع بني التوقعات فجوة: "  جربوعحممود  يوسف 9
 .329-323. ص.، ص 4002،، فلسطني، 4، العدد44ا لد  ،الدراسات اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية بغزة

: ، جملة جامعة امللك عبد العزيز"إهنيار شركة إنرون والدروس املستفادة: أخالقيات مهنة املراجعة واملتعاملني معها: "املعتازاحل إحسان ص 10
 .493-422. ص.، ص4002 اململكة العربية السعودية، ، جدة،4، العدد 44اإلقتصاد واإلدارة، ا لد

11 Prat, C. et Hauret, D. : « L’indépendance perçue de l’auditeur », Revue Française de Gestion, 

№ 147, Paris, 2003 /6,105-117. 
 ، جملة احملاسبة، اإلدارة والتأمني،"العوامل املؤثرة يف إستجابة مدقق احلسابات لرغبة العمالء من اخلدمات احملاسبية"  :أمحد املخادمة 12
 .434.ص، 4002 ،، جامعة القاهرة، مجهورية مصر العربية22العدد

 .332. صجربوع، مرجع سبق ذكره، حممود  يوسف 13
 .422.مرجع سبق ذكره، صصديقي، مسعود   14
القيمة املضافة ملراجعة احلسابات ومعوقات تقدميها والطلب عليها يف اململكة العربية : "العنقريحسام عبد احملسن  سارة عبد اهلل بكر و15

 اململكة العربية السعودية، ، جدة،4، العدد 44اإلقتصاد واإلدارة، ا لد: عة امللك عبد العزيز، جملة جام"دراسة ميدانية: السعودية
 .444.ص،4002

16 Manita & chemangu, Op.cit, P.227. 

17 Prat, C. et Hauret, D., Op.cit, P.108. 
 .378.، مرجع سبق ذكره، ص جربوعحممود  يوسف 18

http://www.oyagsb.uum.edu.my/
http://www.iscparis.fr/recherche


 نورالدين مزياني. د                                                               مشكلة فجوة التوقعات في بيئة التدقيقأبعاد 
 

 2015/14: العدد                        001التجارية               مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم 

 

 

                                                                                                                                              
19International Federation of Accountants (IFAC), «Handbook of international quality 
control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements - 
volume I», 2012 Ed., New York, USA, on side: http://www.ifac.org/auditing-assurance.  
20 Ojo, M.: « Eliminating the audit expectations gap: Myth or reality? », MPRA Paper 
No. 232, University Library of Munich, Germany , 2007/11, On line at: www. 
mpra.ub.uni-muenchen.de/232. 

، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، "ميدانية دراسة - إلبداعيةا احملاسبة ممارسات من احلد يف املراجعة جلان دور: " محادة رشا21
 . 82 .ص ،2010 ، جامعة دمشق، سورية،4، العدد 42ا لد 

 .42 . ، مرجع سبق ذكره، صشحاتة السيد شحاتة عبد الوهاب و نصر 22
 .422.مرجع سبق ذكره، صصديقي، مسعود   23
 .344 .، مرجع سبق ذكره، صلسرطاويعبد املطلب او  حسام الدين خداش24

 .323.، مرجع سبق ذكره، ص جربوعحممود  يوسف 25
  .423. مرجع سبق ذكره، صمسعود صديقي،  26
دراسة ميدانية حتليلية للعوامل املؤثرة فيها من وجهة نظر : جودة خدمة املراجعة: " حسني حممد النافعايبالتوجيري و عبد الرمحان علي 27

 .440.ص .4002، جدة، 4، العدد 44واإلدارة، ا لد االقتصاد: جامعة امللك عبد العزيز ، جملة"املراجعني
 .136.، ص4002. الدار اجلامعية، القاهرة ،"املراجعة بني النظرية والتطبيق: "أمني السيد لطفي 28
 .322.، مرجع سبق ذكره، ص جربوعحممود  يوسف 29

30 Aljaaidi, , K. S. ,  Op.cit, P.68. 
 املنعقد، حبث منشور ضمن حبوث وأوراق امللتقى الوطين الثامن حول مهنة التدقيق يف اجلزائر،"فجوة التوقعات يف التدقيق : " د بوراسهن  31

 .4044، وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، اجلزائر االقتصادية، كلية العلوم 4040أكتوبر  44و 44يومي 
 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/

