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ملخ�ص
يه ��دف ه ��ذا البحث �إلى التعرف على العوامل التي ت�ساعد على ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق من وجهة
نظ ��ر كل من مدققي احل�ساب ��ات وامل�ستثمرين يف الأردن .ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة مت ت�صميم ا�ستبانة
وم ��ن ثم توزيعها على عينة من مدقق ��ي احل�سابات اخلارجني وامل�ساهمني .والختب ��ار فر�ضيات الدرا�سة مت
ا�ستخدام الإح�صاء الو�صفي ،و اختبار (ت) للعينة الواحدة والعينات امل�ستقلة.
تو�صل ��ت الدرا�سة �إلى �أن تثقيف م�ستخدم ��ي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات وتطوير
معاي�ي�ر التدقيق لتواكب متطلب ��ات املجتمعات ورفع الأداء وتعزيز كفاءة ومه ��ارة مدققي احل�سابات وتعزيز
ا�ستقالليته ��م تلع ��ب دورا كب�ي�را يف ت�ضييق فج ��وة التوقعات من وجه ��ة نظر مدقق ��ي احل�سابات اخلارجني
وامل�ستثمري ��ن .هذا وتو�صلت الدرا�سة �إل ��ى وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن �آراء مدققي احل�سابات
وامل�ساهم�ي�ن حي ��ال �إ�سهام عملية تثقيف امل�ساهم�ي�ن وحيال �إ�سهام عملية تعزي ��ز �أداء مدققي احل�سابات يف
ت�ضيي ��ق فج ��وة التوقعات ،بينما ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �آرائهم حيال �إ�سهام عملية تطوير
معايي��ر التدقي��ق الدولية في تضيي��ق فجوة التوقعات .اعتمادا عل��ى هذه النتائج خرجت الدراس��ة بمجموعة هامة من
التوصيات التي تساهم في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق.

الكلم��ات املفتاحي��ة :ت�ضيي ��ق فج ��وة التوقعات ،مدقق ��ي احل�سابات اخلارجي�ي�ن ،م�ستخدمي القوائ ��م املالية،
امل�ستثمرين.
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Abstract
This research aims to identify the factors that contribute to narrow the expectations gap in
auditing from the perspectives of both auditors and investors in Jordan. To achieve these
objectives, a questionnaire was developed and distributed to a sample of Jordanian external
auditors and Investors. Descriptive statistics, one sample T- test, and two independent samples
T- test were used.
The study concludes that educating the users of financial statements about auditors, duties
and responsibilities, developing auditing standards, and enhancing the performance and the
skills of auditors, as well as the promoting independence plays a major role in narrowing the
audit expectations gap from the perspective of auditors and investors. It also shows that there
are significant differences between auditors and investors regarding the contribution of the
shareholders education process and enhancing the performance of auditors in narrowing the
expectations gap, while there are no significant differences between their views about the
contribution of Auditing Standards development in narrowing the gap. Based on those results,
this study comes out with a set of important recommendations that contribute to narrow the
expectations gap.

Key words: narrowing expectations gap, external auditors, financial statements users, investors.
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مقدمة
لقد تعر�ضت مهنة تدقيق احل�سابات يف ال�سنوات الأخرية �إلى العديد من الدعاوي الق�ضائية واالتهامات.
حيث و�صلت هذه امل�شاكل �إلى م�ستوى مل ي�سبق له مثيل وذلك لف�شل العديد من ال�شركات الكبرية يف
(Porter and
العديد من الدول مثل �شركة االت�صاالت ( )WorldComو�شركة الطاقة العمالق
 .)Gowth’orpe, 2004يرى (� )Porter, 1993إن االرتفاع يف عدد االنتقادات والق�ضايا املوجهة �ضد
املدققني يعود �إلى ف�شل املدققني يف مقابلة توقعات املجتمع والذي بدوره ي�ضعف الثقة يف مهنة التدقيق .هذا
ويرى (� )Limperg, 1932 cited in Porter et al. 2005, p.197أن الثقة باملدققني متثل نب�ض تلك املهنة
وبالتايل فاهتزاز الثقة بهم �سي�ؤثر �سلبيا على مهنة التدقيق لأنها �ست�صبح عدمية الفائدة.
عندما يتعر�ض امل�ساهمون يف �إحدى ال�شركات �إلى خ�سائر فادحة نتيجة للغ�ش �أو الف�شل ،ترتفع الأ�صوات
مناديه �أين مدقق احل�سابات وعندها توجه �أ�صابع اللوم واالتهام �صوب املدقق ،وذلك لوجود اعتقاد م�شرتك
�أن ذوي امل�صالح لدى ال�شركة (امل�ستثمرين،العمالء،املوردين،الدائنني وغريهم) يجب �أن يكونوا قادرين
على االعتماد على القوائم املالية املدققة ك�ضمان �ضد الإع�سار وجناح الأعمال وجدواها .ونتيجة ملا �سبق
يرى البع�ض �أن املدقق يجب �أن يحا�سب على الف�شل والإع�سار واخل�سائر يف حال وقوع ال�شركة يف م�شاكل
و�صعوبات مالية حادة دون �أن ي�سبق ذلك �أية �إ�شارة �أو حتذير من مدقق احل�سابات (.)Godsell, 1992
على نف�س ال�صعيد �أكد (� )Almer and Brody, 2002أن �إفال�س وف�شل ال�شركات يف�سر على انه ف�شل يف
عملية التدقيق بالرغم من العناية املهنية التي يبذلها املدقق� .إن مدقق احل�سابات يلتزم مبعايري التدقيق
املقبولة قبوال عام ًا �أثناء ت�أديته لواجباته ومهامه �إال �أن البع�ض يعتربه مهمال ب�سبب عدم قدرته على منع
املخاطر التي يتعر�ض لها م�ستخدمو القوائم املالية.
باال�ستناد �إلى ما �سبق يتبني �أن طبيعة و�أهداف التدقيق قد ينظر �إليها ب�شكل خمتلف من قبل م�ستخدمي
القوائم املالية ،وهذا الفهم هو ما يعرف با�سم فجوة التوقعات يف التدقيق� .إن فجوة التوقعات يف التدقيق
من الق�ضايا املهمة التي يجب �أن يتم ت�ضييقها ب�شكل كبريالنه وكما �أ�شار الباحثون لي�س بالإمكان التخل�ص
منها وذلك كون التدقيق ممار�سة اجتماعية يتعر�ض وبا�ستمرار ملعاين التحول والتفاو�ض والتغري .حيث �أن
مهنة التدقيق يف الأردن تعاين من وجود فجوة التوقعات (حجري 2001 ،والذنيبات ،)2003 ،وان وجود
هذه الفجوة يعمل على �إحداث ال�ضرر البالغ ملهنة تدقيق احل�سابات ،فكلما تو�سعت الفجوة كلما انخف�ضت
م�صداقية هذه املهنة ،مما ينعك�س �سلبا على ثقة اجلمهور بالقوائم املالية ال�صادرة عن ال�شركات ،وهذا
بالتايل �سي�ؤثر على �سوق ر�أ�س املال وعلى االقت�صاد ككل ومن ثم على اال�ستقرار ال�سيا�سي.
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�ستقوم هذه الدرا�سة مبحاولة التعرف على العوامل امل�ؤثرة يف ت�ضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر املدققني
اخلارجيني وامل�ستثمرين يف الأردن.

�أ�سئلة الدرا�سة
ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما العوامل التي ت�ساهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني
وامل�ستثمرين يف الأردن؟

�أهداف الدرا�سة
�إن الهدف الرئي�س للدرا�سة هو حماولة التعرف على العوامل التي ت�ساعد على ت�ضييق فجوة التوقعات يف
التدقيق من وجهة نظر كل من مدققي احل�سابات وامل�ستثمرين ،وذلك من خالل حتقيق الأهداف التالية:
 - 1درا�سة وحتليل مدى ت�أثري توعية امل�ستثمرين بادوار وواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات على
ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
 - 2درا�سة وحتليل مدى ت�أثري تطوير معايري التدقيق على ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
 - 3درا�سة وحتليل مدى ت�أثري حت�سني �أداء مدقق احل�سابات وا�ستقالليته على ت�ضييق فجوة التوقعات يف
التدقيق.

�أهمية الدرا�سة
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من الدور احليوي الذي يلعبه مدقق احل�سابات يف االقت�صاد الوطني� .إن الهدف من
مهنة التدقيق هو منح امل�صداقية للتقارير املالية التي ت�صدرها الإدارة .ومبا �أن القوائم املالية املدققة تعترب
الرافد الأول والرئي�سي ملتخذي القرارات االقت�صادية واال�ستثمارية املتعلقة بال�شركات ،لهذا فم�صداقية
القوائم املالية تتنا�سب طرديا مع ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
�إن م�سل�سل انهيار ال�شركات العمالقة يف الواليات املتحدة وغريها من دول العامل �سلط ال�ضوء من جديد
على فجوة التوقعات يف التدقيق ،حيث �إن مهنة التدقيق وهي تتعر�ض الآن لالنتقادات الالذعة مل تكن يف
موقف ا�ضعف من الذي متر به هذه الأيام (.)Eden et al., 2003
لقد كانت ال�شركات يف الأردن كمثيالتها من دول العامل عر�ضة حلاالت االنهيار والف�شل املايل .ومن �أ�شهر
تلك احلاالت انهيار بنك البرتاء ثاين اكرب بنك يف الأردن بعد البنك العربي يف العام  ،1990وانهيار �شركة
� Global Businessأو ما يعرف بق�ضية الت�سهيالت امل�صرفية يف العام  ،)Ayyoub, 2002( 2002وكذلك
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ق�ضية بنك فيالدلفيا يف بدايات العام � .2002آن االنهيارات �أنفة الذكر نتج عنها خ�سائر تقدر مبئات
املاليني من الدوالرات وبالتايل كان لها الأثر ال�سلبي على االقت�صاد ب�شكل عام وت�أثريات جانبية على كل من
اال�ستثمارات الأجنبية وعلى حوكمة ال�شركات يف الأردن (� .)Al-Farah, 2007إن هذه االنهيارات و�ضعت
مهنة تدقيق احل�سابات يف الأردن يف دائرة ال�ضوء و�أثارت �س�ؤا ًال حول امل�صداقية التي متنحها للتقارير املالية.
ويف هذا الإطار ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة ملحاولة التعرف على العوامل التي ت�ساعد على ت�ضييق فجوة
التوقعات يف التدقيق وبالتايل ر�أب ال�صدع احلا�صل ما بني جمهور م�ستخدمي القوائم املالية وبني مدققي
احل�سابات ،وذلك حتى تعاد امل�صداقية للتقارير املالية مما يعزز �سوق ر�أ�س املال الأردين ويعود بالنفع على
االقت�صاد ككل.

مربرات الدرا�سة
�إن املربر الرئي�سي لإجراء هذه الدرا�سة يف الأردن هو نتائج الدرا�سات التي �أجريت يف الأردن حول فجوة
التوقعات يف التدقيق والتي اثبت وجود فجوة يف التوقعات مابني كل من م�ستخدمي القوائم املالية وما بني
املدققني يف الأردن .حيث بينت درا�سة ( حجري� )2001،أن هناك فجوة توقعات بني مدققي احل�سابات وبني
م�ستخدمي القوائم املالية من امل�ستثمرين وذلك من وجهة نظر امل�ستثمرين يف الأردن .حيث عزا وجود
هذه الفجوة �إلى كل من التوقعات غري املعقولة من قبل امل�ستثمرين وكذلك �إلى م�ستوى الأداء املهني ملدقق
احل�سابات وكفاءته .من جانب �آخر بينت درا�سة (ذنيبات� ) 2003 ،أن هناك دالئل على وجود ما ي�سمى
بفجوة اجلهل والتي تتعلق بالتوقعات غري املعقولة من قبل م�ستخدمي القوائم املالية ،وفجوة الأداء التي تتعلق
يف �أداء املدققني والعجز يف معايري التدقيق احلالية .بناء على ما �سبق حتاول هذه الدرا�سة معرفة العوامل
التي قد ت�ساعد على ت�ضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر كل من طريف الفجوة :املدققني وامل�ستثمرين.

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
�أ .تعريف فجوة التوقعات يف التدقيق وعنا�صرها

لقد ظهرت العديد من التعاريف لفجوة التوقعات يف التدقيق .فقد عرفها ( )Liggio, 1974ب�أنها الفرق بني
م�ستويات �أداء املدقق املتوقع كما يت�صوره املدقق من جهة وكما يت�صوره م�ستخدمو القوائم املالية من جهة
�أخرى .ويف عام � 1978صدر تقرير جلنة كوهني ( )The Cohen Commission, 1978حيث مت تو�سيع
نطاق التعريف لفجوة التوقعات حيث عرفت على �أنها الفجوة بني احتياجات وتوقعات م�ستخدمي القوائم
املالية وبني ما ميكن ويجب �أن يقدمه املدقق ب�شكل معقول� .أما معهد مدققي احل�سابات الكندي (CICA,
 )1988فقد �أو�ضح �أن عنا�صر الفجوة تتكون من :التوقعات غري املعقولة من قبل م�ستخدمي القوائم املالية،
والت�شريعات غري الكافية ملعايري املحا�سبة والتدقيق الدوليني ،والأداء غري الكايف للمدققني.
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كذلك قدم الباحثون تعريفات عامة مل�صطلح فجوة التوقعات يف التدقيق فقد بينت (� )Porter, 1993أن
التعاريف التي قدمها كل من ( )Liggio, 1974وجلنة كوهني بخ�صو�ص فجوة التوقعات كانت �ضيقة للغاية
لأنها مل تتطرق �إلى �ضعف �أداء مدققي احل�سابات دون امل�ستوى املطلوب ،واقرتحت �أن يتم ت�سميتها بفجوة
التوقعات يف الأداء يف التدقيق  :وهي الفجوة بني ما يتوقعه جمهور م�ستخدمي القوائم املالية من املدققني
وبني �أداء املدقق احلقيقي .لقد ق�سمت فجوة التوقعات ح�سب (� )Porter, 1993إلى ق�سمني رئي�سني هما
�أوال :فجوة املعقولية ( )reasonableness gapوهي املرتبطة بفجوة اجلهل (الفجوة بني ما يتوقعه املجتمع
من املدقق �أن ينجزه وبني ما ي�ستطيع املدقق �أن يقدمه �إلى حد معقول ،والأداء املعقول يعنى �أن عملية
التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ت�صمم بحيث توفر �ضمانا معقوال ب�أن البيانات املالية �إذا �أخذت
ككل خالية من �أي حتريف مادي� ،سواء حدث ذلك نتيجة احتيال �أو خط�أ نظرا العتماد عملية التدقيق
على الفح�ص االختباري والعينات ،حيث ال يتحمل املدقق م�س�ؤولية منع االحتيال �أو اخلط�أ ما دام قد قام
مبمار�سة العناية املهنية املعقولة املطلوبة منه .وحيث �أن عملية التدقيق اخلارجي تقوم �أ�سا�سا على الفح�ص
االختباري الذي يعتمد على العينات فال ميكن �إطالقا اكت�شاف كافة الأمور التي قد تعر�ض ال�شركة �إلى
م�شاكل مالية) ،ثانيا :فجوة الأداء ( )performance gapالتي تعود �إلى عجز يف معايري التدقيق و�ضعف
يف �أداء املدققني وتتمثل يف الفجوة �أو الفرق بني ما يتوقع املجتمع اجنازه ب�صورة معقولة من املدققني
وبني الأداء الفعلي للمدققني .بعد ذلك ق�سمت فجوة الأداء �إلى ق�سمني وهما العجز يف املعايري (deficient
 )standardsوهي الفرق بني واجبات املدقق التي يتوقعها املجتمع ب�شكل معقول وبني واجبات املدقق كما
هي معرفة بالقانون والإ�صدارات املهنية ،والعجز يف الأداء ( )deficient performanceوهي الفجوة بني
معايري الأداء املتوقعة كما يت�صورها ويدركها املجتمع وفقا للمهام والواجبات احلالية للمدققني املحددة
بوا�سطة القوانني واملعايري والإ�صدارات املهنية.
من جانب �آخر فقد عرفت فجوة التوقعات من قبل ( )Monroe and Woodliff, 1993على �أنها الفرق
يف املعتقدات بني املدققني وجمهور م�ستخدمي القوائم املالية حول الواجبات وامل�س�ؤوليات املنوطة مبدقق
احل�سابات وحول امل�ضمون والر�سالة التي يحملها تقرير املدقق� .أما ( )Jennings et al., 1993فعرفوها
على �أنها الفرق بني ما يتوقعه اجلمهور من مهنة التدقيق وبني ما ت�ستطيع مهنة التدقيق تقدميه يف الواقع.
هذا وعرفها ( )Humphery, 1997على �أنها حالة ال�شعور بان مدققي احل�سابات يعملون بطريقة تتعار�ض
مع اعتقادات ورغبات م�ستخدمي القوائم املالية.
من خالل ما �سبق يتبني لنا �أن تعريف فجوة التوقعات تتمحور حول ثالثة عوامل م�شرتكة وهي �أداء املدقق
املتوقع والواجبات املتوقعة من املدقق وقلة املعرفة لدى اجلمهور بوظائف التدقيق.
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ب .وجهات النظر املختلفة حول فجوة التوقعات يف التدقيق وطرق ت�ضييقها
(Ticker,

لقد ظهر العديد من الأ�سباب لوجود فجوة التوقعات يف التدقيق على مر ال�سنني ،حيث يرى
� )1982أن �سبب فجوة التوقعات يعود �إلى الت�أخر الطبيعي لدى مهنة التدقيق يف حتديد واال�ستجابة
با�ستمرار للتغري يف بيئة التدقيق والى التطور والتو�سع يف توقعات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية .من
جانب �آخر فقد بني (� )Gaa, 1991أن فجوة التوقعات كانت كنتيجة رئي�سية للعبة �سيا�سية بني املدققني
وبني جميع م�ستخدمي القوائم املالية .وقد �أيد هذا الر�أي ( )Sikka et al., 1998حيث �أكدوا بان التدقيق
كممار�سة اجتماعية يتعر�ض وبا�ستمرار ملعاين التحول الن ال�سياق االجتماعي للتدقيق يتغري با�ستمرار من
خالل التفاعل والتفاو�ض وبالتايل فان وجهة النظر هذه ت�شري �إلى �أن فجوة التوقعات �سوف ت�ستمر يف
الوجود.
ومن جانب �آخر فقد بني (� )Humphrey et al., 1992; Sikka et al., 1992أن �سبب وجود فجوة التوقعات
يعود للتناق�ضات يف نظام التدقيق ذاتي التنظيم مع احلد الأدنى من التدخل احلكومي .وي�شري بع�ض الباحثني
مثل (� )Power, 1994أن ف�شل وانهيار ال�شركات كان احد �أ�سباب ظهور فجوة التوقعات يف التدقيق ،حيث
�أن هذا الف�شل كان يعترب على انه ف�شل يف التدقيق ويرافق هذه االنهيارات تفح�ص الدوار املدققني ويف بع�ض
حاالت االنهيار ترفع الدعاوي على املدققني على �أ�سا�س �أنهم قاموا مبهمة التدقيق دون بذل العناية املهنية
وب�إهمال .ويرى (� )Dewing and Russell, 2002أن �إعادة تفح�ص ادوار املدققني تزداد حدته عندما
تنهار بع�ض ال�شركات بعد وقت ق�صري من �إعطاء املدققني تقرير ًا غري متحفظ على بياناتها املالية.
ومن الأ�سباب الأخرى التي تعزى �إليها فجوة التوقعات يف التدقيق هي التوقعات غري املعقولة و�سوء الفهم
من قبل جمهور م�ستخدمي القوائم املالية لوظائف التدقيق ( )Boyd et al., 2001وقد �أيد وجهة النظر
هذه درا�سة ( )Porter and Gowthorpe, 2004التي بينت �أن التوقعات غري املعقولة للجمهور ت�شكل ما
ن�سبته  % 50من �أ�سباب فجوة التوقعات يف الأداء يف بريطانيا .كما �أيد ما �سبق �أعاله (Humphrey et
 )al., 1992حيث وجدوا �أن من �أهم �أ�سباب فجوة التوقعات يف التدقيق هو �سوء فهم وظائف التدقيق من
قبل اجلمهور.
من خالل ما �سبق يتبني لنا �أن فجوة التوقعات يف التدقيق تعود �إلى عدة عوامل والتي يكون القا�سم امل�شرتك
فيها املدققني وامل�ستخدمني للتقارير املالية .حيث تعترب كنتيجة مبا�شرة �إلى عجز مهنة التدقيق �إلى
اال�ستجابة ب�شكل مالئم �إلى الق�ضايا اجلديدة التي تن�ش�أ من التغري يف بيئة التدقيق كرف�ض املدققني حتمل
م�س�ؤولية اكت�شاف الغ�ش .ومن اجلانب الآخر تعود الفجوة �إلى �سوء الفهم �أو قلة املعرفة لدى اجلمهور
بوظائف التدقيق مما ينتج عنه التوقعات غري املعقولة.
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�أما فيما يتعلق بت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق فقد ظهرت العديد من االقرتاحات من بينها تثقيف
جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات .وقي هذا املجال فقد �أثبتت
العديد من الدرا�سات جدوى وفعالية التعليم يف ت�ضييق فجوة التوقعات (;Epstein & Geiger, 1994
 .)Fadzly & Ahmad, 2004; Monroe & Woodliff, 1993; Pierce & Kilcommins, 1996ويف حماولة
مهنة التدقيق لت�ضييق الفجوة فقد مت تعديل تقرير مدقق احل�سابات و�إعادة �صياغته ليو�ضح ما ميكن توقعه
من مدقق احل�سابات .ويف هذا الإطار فانه ومبوجب معيار التدقيق الأمريكي ( )SAS 58ومعيار التدقيق
الدويل ( )ISA 700فانه مت �إ�ضافة فقرة تو�ضيحية يف تقرير مدقق احل�سابات والتي متيز بكل و�ضوح بني
م�س�ؤولية الإدارة وم�س�ؤولية املدقق فيما يتعلق بالقوائم املالية حيث تن�ص ب�صريح العبارة �أن الإدارة هي
امل�سئولة عن �إعداد القوائم املالية بينما م�س�ؤولية املدقق هو �إبداء ر�أي حول تلك القوائم املالية .كذلك فان
تقرير املدقق يعطي ت�أكيدا معقوال �أن القوائم املالية تخلو من الأخطاء اجلوهرية.
وحول ت�ضييق الفجوة فيما يتعلق باكت�شاف الأخطاء والغ�ش �أ�شار (� )Guy & Sullivan, 1988أن ك ًال من
معيار التدقيق الأمريكي ( )SAS 53ومعيار التدقيق الدويل (� )ISA 240أو�ضحت م�س�ؤولية املدقق حول
اكت�شاف الأخطاء والغ�ش ،ويف هذا اجلانب تتطلب املعايري �أعاله من مدققي احل�سابات �أن يقوموا بتقييم
خماطر العميل ومن ثم ت�صميم عملية التدقيق ب�شكل يعطي ت�أكيد ًا معقول حول اكت�شاف اخلط�أ والغ�ش.
وحول مدى م�ساهمة تعديل تقرير مدقق احل�سابات يف العمل على ت�ضييق فجوة التوقعات فقد �أو�ضح
(� )Schelluch, 1996أن الإ�ضافات يف حمتوى تقرير مدقق احل�سابات املعدل �أثبتت فعاليتها يف العمل
على ت�ضييق الفجوة بني املدققني وامل�ستخدمني فيما يتعلق بوجهات النظر املختلفة حول م�س�ؤوليات مدقق
احل�سابات.
وحول م�ساهمة مهنة التدقيق يف ت�ضييق فجوة التوقعات فان ( )Sweeney, 1997انتقد مهنة التدقيق لأنها
مل تقم بعمل �أي تغيري على طبيعة عملية التدقيق ملقابلة توقعات امل�ستخدمني للتقارير املالية و�إمنا اكتفت
من اجل ت�ضيق الفجوة مبحاولة تثقيف جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات ووظائف
مدققي احل�سابات احلاليني ،و�أ�ضاف انه لت�ضييق فجوة التوقعات يجب �أن يكون هناك تغيري يف طبيعة عملية
التدقيق بالإ�ضافة لتثقيف امل�ستخدمني.
جـ .الدرا�سات ال�سابقة

لقد �أجريت العديد من الدرا�سات حول فجوة التوقعات يف التدقيق و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سات �إلى وجود
فجوة توقعات يف التدقيق يف كل من يف �أمريكا (Epstein & Geiger, 1994; McEnroe & Martens,
 ،)2001ويف بريطانيا ( ،)Humphrey et al., 1993ويف ايرلندا ( ،)Robinson & Lyttle, 1991ويف
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ا�سرتاليا ( )Monroe &Woodliff, 1993; Schelluch, 1996ويف جنوب �أفريقيا (Gloeck & De Jager,

 ،)1994ويف الدمنرك ( ،)Højskov, 1998ويف �سنغافورة ( ،,)Best, Buckby, & Tan, 2001ويف ماليزيا
( ،)Fadzly & Ahmad, 2004ويف ال�صني ( )Lin & Chen, 2004ويف نيجرييا (Adeyemi & Uadiale,
 )2011وكذلك يف الدول العربية مثل الأردن وم�صر وال�سعودية ولبنان.
يف درا�سة عن فجوة التوقعات وم�س�ؤوليات املدققني من وجهة نظر امل�ستثمرين �أ�شار( حجري� )2001،إلى
وجود فجوة توقعات بني مدققي احل�سابات وبني م�ستخدمي القوائم املالية من امل�ستثمرين يف الأردن� .أما
عن �أهم �أ�سباب فجوة التوقعات فقد حل م�ستوى الأداء املهني للمدقق وكفاءته بن�سبة � ،% 25.13إهمال
املدقق يف القيام بواجباته املهنية  ،% 22.81ا�ستقاللية املدقق وحياده  ،% 18.42م�ستوى الإف�صاح من قبل
املدقق  ،% 16.89التوقعات غري املعقولة من قبل امل�ستثمرين � .% 16.76أما درا�سة (ذنيبات )2003 ،حول
بنية فجوة التوقعات وطبيعتها و�أ�سبابها من وجهة نظر كل من مدققي احل�سابات واملدراء املاليني والإداريني
يف ال�شركات امل�ساهمة الأردنية ف�أ�شارت �إلى وجود ثالثة �أق�سام رئي�سية لفجوة التوقعات وهي فجوة اجلهل،
وفجوة العجز يف املعايري ،وفجوة الأداء� .أما عن �أ�سباب هذه الفجوة يف البيئة الأردنية فقد �أ�شار الباحث
�إلى جمموعة من الأ�سباب منها اجلهل بطبيعة التدقيق ودور املدقق وواجباته وم�س�ؤولياته ،والعجز يف �أداء
املدققني لواجباتهم ،وعدم قدرة التنظيمات املهنية املنظمة ملهنة التدقيق على تنظيم وتطوير املهنة مبا
يتما�شى ورغبات املجتمع.
يف م�صر �أظهرت نتائج درا�سة (� )Dixon، Woodhead and Sohliman, 2006أن هناك �أدلة على وجود
فجوة التوقعات بني مدققي احل�سابات وم�ستخدمي القوائم املالية يف جماالت م�س�ؤولية مدقق احل�سابات عن
منع الغ�ش ،وم�سك وحفظ ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية ،وحكم املدقق املهني يف اختيار �إجراءات التدقيق.
خرجت هذه الدرا�سة بعدة تو�صيات للم�ساهمة بت�ضييق فجوة التوقعات وحت�سني عملية �صنع القرار من
قبل امل�ستخدمني للبيانات املالية حيث �أيدت عملية اعتماد تقرير املدققني املطول ،والتو�سع يف �إطار تدقيق
احل�سابات ،والعمل على تعزيز ا�ستقامة مدقق احل�سابات ،و�أخريا توعية م�ستخدمي القوائم املالية حول
طبيعة ووظائف مدقق احل�سابات.
ويف ال�سعودية فقد �أ�شارت درا�سة ( )Haniffa and Hudaib, 2007حول �أنواع “فجوة التوقعات يف
التدقيق” وعلى وجه التحديد ،ف�إنها در�ست ما �إذا كان قطاع الأعمال والبيئة االجتماعية ي�ؤثران على �إدراك
�أداء التدقيق بالن�سبة �إلى امل�ستخدمني واملدققني .ك�شفت هذه الدرا�سة عن وجود ‘فجوة الأداء’ فيما يتعلق
بدور مدقق احل�سابات ح�سب ما هو وارد يف الت�شريعات القانونية وبني ما ميكن �أن تكون مقبولة �إلى حد
معقول من املدققني يف اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك تو�صلت هذه الدرا�سة �إلى �أن “فجوة
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الأداء” تن�ش�أ عن �أربعة عوامل يف بيئة ممار�سة التدقيق وهي �سيا�سة الرتخي�ص ،وعملية التوظيف ،والهيكل
ال�سيا�سي والقانوين ،والقيم االجتماعية ال�سائدة ،حيث �أظهرت نتائج املقابالت عن وجود ت�أثري للأو�ضاع
امل�ؤ�س�سية والثقافية على فجوة التوقعات يف التدقيق ،و�أ�شارت �إلى �أن �إدراج مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
وقواعد الأخالق وال�سلوك يف معايري التدقيق من �ش�أنه �أن ي�ساعد على التقليل من فجوة التوقعات التي توجد
يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف لبنان �أ�شار (� )Sidani, 2007إلى وجود فجوة التوقعات يف التدقيق يف البيئة اللبنانية وعلى الأخ�ص
فجوة الالمعقولية ،حيث ظهر �أن هناك فروق ًا بني مدى ا�ستيعاب مدققي احل�سابات لأعمال التدقيق وبني
مدى �إدراك غري املدققني لأعمال املدققني .وخا�صة فيما يتعلق بدور املدقق يف اكت�شاف الغ�ش يف القوائم
املالية.
يف �أمريكا �أ�شار (� )McEnroe, 2001إلى وجود فجوة التوقعات حول م�س�ؤوليات املدققني ما بني املدققني
وامل�ستثمرين ،هذا و�أو�ضحت الدرا�سة �أن الفجوة ترتكز حول اكت�شاف الغ�ش والرقابة الداخلية ،والأعمال
غري القانونية.
ويف درا�سة حول وجود فجوة التوقعات يف بريطانيا فقد قام ( )Humphrey etal., 1993بتوزيع ا�ستبانة
على كل من املدققني ،واملدراء املاليني ،واملحللني املاليني ،وال�صحفيني ،ومدراء االئتمان يف البنوك .بينت
نتائج الدرا�سة �إلى وجود فجوة حول طبيعة ومهام مدقق احل�سابات ،ومدى الإدراك لأداء مدقق احل�سابات.
وك�شف الباحثون �أن فجوة التوقعات تتمركز حول اكت�شاف الغ�ش ،وم�س�ؤولية املدقق اجتاه الطرف الثالث،
وحول ا�ستقاللية املدقق.
كذلك بينت الدرا�سات وجود فجوة توقعات يف التدقيق يف كل من ا�سرتاليا ونيوزلندا .ففي ا�سرتاليا �أظهرت
درا�سة (� )Low, 1980أن هناك فجوة ما بني املدققني وغري املدققني حول مدى م�س�ؤولية املدقق عن اكت�شاف
الغ�ش والأخطاء ،والأعمال غري القانونية� .أما يف نيوزلندا فقد قامت ( )Porter, 1993بدرا�سة حول وجود
فجوة توقعات ما بني املدققني من جانب وكل من مدراء ال�شركات العامة ،و املحللني املاليني ،والأكادمييني،
واملحامني ،وبني ال�صحفيني من جانب �آخر� .أظهرت الدرا�سة وجود فجوة التوقعات يف التدقيق كما �أو�ضحت
الدرا�سة �إلى �أن �أ�سباب فجوة التوقعات يعود �إلى ما يلي )% 50( :من فجوة التوقعات يعود �إلى العجز يف
املعايري� )% 34( ،إلى التوقعات غري املعقولة من قبل املجتمع ،وان ( )% 16من فجوة التوقعات يعزى �إلى
�أداء املدقق.
يف ال�صني بينت درا�سة (� )Lin&Chen, 2004أن هناك �أدلة قوية على ظهور فجوة التوقعات يف التدقيق
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وخا�صة فيما يتعلق ب�أهداف التدقيق ،وم�س�ؤولية مدقق احل�سابات عن اكت�شاف الغ�ش والتقرير عنه،
وا�ستقاللية مدققي احل�سابات ،وامل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث.

د .فر�ضيات الدرا�سة
حتاول هذه الدرا�سة معرفة �أراء مدققي احل�سابات وم�ستخدمي القوائم املالية ب�أهم العوامل التي تعمل
على ت�ضييق فجوة التوقعات ب�أنواعها املختلفة :فجوة املعقولية  ،Reasonableness Gapو فجوة املعايري
 ،Standards Gapوفجوة الأداء  .Performance Gapوبالتايل تقوم هذه الدرا�سة على الفر�ضيات التالية:

الفر�ضية الأولى

ال ت�ؤدي عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق
فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين.

الفر�ضية الثانية

ال ت�ؤدي عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية
�إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري) يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين.

الفر�ضية الثالثة

ال ت�ؤدي عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق من
وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين.

الفر�ضية الرابعة

ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين اجتاه
�إ�سهام عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات يف ت�ضييق
فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق.

الفر�ضية اخلام�سة

ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين اجتاه
�إ�سهام عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية يف
ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري).

الفر�ضية ال�ساد�سة

ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين اجتاه
�إ�سهام عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق.

الـفرح  -العوامل امل�ؤثرة على ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق

53

متغريات الدرا�سة

يف �ضوء الفر�ضيات امل�شار �إليها �آنفا تظهر الدرا�سة مبتغرياتها امل�ستقلة وامل�ؤثرة على املتغري التابع (ت�ضييق
فجوة التوقعات) النمط املبني يف ال�شكل (.)1

ال�شكل رقم ( :)1متغريات الدرا�سة
املتغريات امل�ستقلة
العوامل امل�ساعدة يف ت�ضييق فجوة التوقعات
تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة
توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي
القوائم املالية

املتغري التابع

تثقيف جمهور م�ستخدمي القوائم
املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي
احل�سابات

ت�ضييق فجوة التوقعات

تعزيز �أداء مدققي احل�سابات املالية

منهجية الدرا�سة
يتناول هذا اجلزء اختيار م�صادر البيانات ،وجمتمع وعينة الدرا�سة ،وتطوير �أداة الدرا�سة والأ�ساليب
الإح�صائية امل�ستخدمة.
�أ .م�صادر البيانات

مكتبي
م�سح
اعتمدت هذه الدرا�سة على نوعني من البيانات هما امل�صادر الثانوية ،والتي ا�شتملت على ٍ
ٍ
للدرا�سات ال�سابقة والأطر النظرية ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث ،وامل�صادر الأولية والتي �شملت بناء ا�ستبانة
حيث مت توزيعها على �أفراد عينة الدرا�سة بهدف جمع املعلومات التي ت�ؤيد �أو تنفي فر�ضيات الدرا�سة.
ب .جمتمع وعينة الدرا�سة

من اجل حتقيق �أهداف الدرا�سة فقد كان جمتمع الدرا�سة هو مدققي ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة
املدرجة يف بور�صة عمان ،ومن م�ستخدمي القوائم املالية ممثلني بامل�ساهمني .بالن�سبة للمدققني فقد مت
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الرجوع �إلى دليل ال�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر عن بور�صة عمان للعام  2009من اجل معرفة �أ�سماء
وعناوين �شركات التدقيق التي تدقق ال�شركات امل�ساهمة الأردنية ،حيث مت ا�ستهداف (� )70سبعني مدققا
من مدققي احل�سابات العاملني يف ( )11مكتب لتدقيق احل�سابات ،اجلدول (.)1
جدول رقم ()1
مكاتب تدقيق احل�سابات عينة الدرا�سة
مكتب التدقيق

� - 1إبراهيم العبا�سي و�شركاه
 - 2ارن�ست و يوجن
� - 3سابا و�شركاه
 - 4البواب لتدقيق احل�سابات
 - 5النوباين لتدقيق احل�سابات
 - 6غو�شة و�شركاه
 - 7املهنيون العرب لتدقيق احل�سابات
 - 8الغاوي لتدقيق احل�سابات
 - 9عبد الرو�ؤف الغاليني للتدقيق
� - 10أبو غزالة للتدقيق
 - 11مكتب الدكتور توفيق الدويك

�أما بالن�سبة �إلى امل�ساهمني فقد مت اختيار عينة ع�شوائية مكونة من ( )70م�ساهما من م�ساهمي ال�شركات
امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان ،حيث مت توزيع اال�ستبانات على امل�ساهمني يف قاعة التداول
يف بور�صة عمان .وبنا ًء عليه فقد مت توزيع ( )140ا�ستبانة على �إفراد عينة الدرا�سة حيث بلغت ن�سبة
امل�ستجيبني من املدققني وامل�ستثمرين  % 72.9و  % 94على التوايل ،اجلدول (.)2
جدول رقم ()2
الإ�ستبانات املوزعة وامل�سرتدة
العينة

اال�ستبانات املوزعة

اال�ستبانات امل�سرتدة

ن�سبة امل�ستجيبني

امل�ستثمرون
املدققون

70

66

% 94

70

54

% 72.9
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جـ� .أداة الدرا�سة

بالرجوع �إلى الدرا�سات ال�سابقة فقد مت تطوير ا�ستبانة ومن ثم توزيعها وا�سرتدادها باليد .تكونت اال�ستبانة
من ثالثة �أجزاء .وقد مت االعتماد على مقيا�س ليكرت اخلما�سي (�( ،)Likertأوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد،
ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة).
�أ  -اجلزء الأول مكون من (� )10أ�سئلة لقيا�س مدى م�ساهمة توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية
بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات غري املعقولة يف التدقيق من وجهة
نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين ،انظر اجلدول (.)4
ب  -اجلزء الثاين مكون من (� )7أ�سئلة لقيا�س مدى م�ساهمة تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات
ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية يف ت�ضييق فجوة التوقعات النا�شئة عن الق�صور يف معايري
التدقيق ،انظر اجلدول (.)5
ج  -اجلزء الثالث مكون من (� )8أ�سئلة لقيا�س مدى م�ساهمة تعزيز �أداء مدققي احل�سابات يف ت�ضييق
فجوة التوقعات النا�شئة عن �ضعف الأداء للمدققني ،انظر اجلدول (.)6
د� .أ�ساليب حتليل البيانات

مت ا�ستخدام برنامج التحليل الإح�صائي ( )SPSSاحلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية من اجل القيام
باالختبارات الإح�صائية ،وقد ا�ستخدم الباحث االختبارات الآتية:
 - 1الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية املتمثلة يف الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وذلك ملعرفة درجة
التجان�س يف �إجابات امل�ستجيبني.
 - 2اختبار (ت) للعينة الواحدة الختبار فر�ضيات الدرا�سة.
 - 3اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة وذلك لقيا�س جوهرية االختالفات يف متو�سطات �إجابات فئتي عينة
الدرا�سة فيما يتعلق مب�ساهمة �أ�سئلة الدرا�سة يف ت�ضييق فجوة التوقعات.

حتليل النتائج واختبار الفر�ضيات
�أ� .صدق وثبات �أداة الدرا�سة

الختبار �صدق وثبات �أداة الدرا�سة فقد مت �إجراء اختبار (كرونباج �ألفا) حيث بلغت قيمة �ألفا (  )αحوايل
( )% 72.39وهي ن�سبة جيدة كونها �أعلى من الن�سبة املقبولة ( )% 60وهذا يعني �أن �أداة الدرا�سة ميكن
االعتماد عليها يف اختبار فر�ضيات الدرا�سة.

ب .التحليل الإح�صائي للبيانات الدميوغرافية لعينة الدرا�سة

فيما يلي ا�ستعرا�ض لالختبارات الإح�صائية املتعلقة بالبيانات الدميوغرافية ملفردات عينة الدرا�سة:
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جدول رقم ()3
اخل�صائ�ص الدميوغرافية لعينة الدرا�سة
املدققون

املجموع

امل�ستثمرون

العدد الن�سبة الن�سبة العدد الن�سبة الن�سبة العدد الن�سبة الن�سبة
 %الرتاكمية
 %الرتاكمية
 %الرتاكمية
املحا�سبة
�إدارة الأعمال
العلوم املالية
التخ�ص�ص
وامل�صرفية
العلمي
اقت�صاد
غري ذلك
دبلوم
امل�ستوى
بكالوريو�س
التعليمي
�شهادة عليا
�أقل من � 5سنوات
اخلربات من � 10 5-سنوات
العملية من � 20 11-سنة
�أكرث من � 20سنة

%

%

%

74.1 40

74.1

30.3 20

30.3

50.0 60

50.0

4

7.4

81.5

8

12.1

42.4

10.0 12

60.0

6

11.1

92.6

6

9.1

51.5

10.0 12

70.0

3

5.6

98.1

7

10.6

62.1

10

8.3

78.3

1

1.9

100.0

37.9 25

100.0

21.7 26

100.0

81.5 44
18.5 10
46.3 25
37.0 20
14.8 8
1.9
1

81.5
100.0
46.3
83.3
98.1
100.0

30.3 20

30.3

16.7 20

16.7

57.6 38

87.9

68.3 82

85.0

12.1

100.0

15.0 18

100.0

53.0 35

53.0

50.0 60

50.0

22.7 15

75.8

29.2 35

79.2

9

13.6

89.4

14.2 17

93.3

7

10.6

100.0

6.7

100.0

8

8

يبني اجلدول رقم ( )3اخل�صائ�ص املتعلقة بكل من التخ�ص�ص العلمي و امل�ستوى التعليمي واخلربات العملية
للم�ستجيبني ،و�سوف يتم هنا ا�ستعرا�ض النتائج الإجمالية لعينة الدرا�سة بينما يتم التميز بني فئتي عينة
الدرا�سة عند اختبار الفر�ضيات .من اجلدول نالحظ �أن ما ن�سبته ( )% 50من �أفراد عينة الدرا�سة هم
من حملة �شهادة املحا�سبة مقارنة بباقي التخ�ص�صات الأخرى ،وهذا يعنى �أنهم على معرفة بامل�شاكل التي
تعاين منها مهنة التدقيق وبالذات مو�ضوع فجوة التوقعات يف التدقيق .كما �أن اجلدول يبني �أن ما ن�سبته
( )% 83.3من �أفراد عينة الدرا�سة حا�صلني على درجة البكالوريو�س وال�شهادات العليا وهذا يعك�س �أنهم
على معرفة واطالع وبالتايل مدى مالءمة �أفراد العينة للإجابة على اال�ستبانة .كذلك فان اجلدول ي�شري
�أن ما ن�سبته ( )% 50من �أفراد عينة الدرا�سة يتمتعون بخربات تزيد عن (� )5سنوات وبالتايل ف�إنهم على
اطالع ب�أهم امل�شاكل التي تواجه م�صداقية القوائم املالية وم�شاكل تدقيق احل�سابات وبالأخ�ص ما يتعلق
بفجوة التوقعات بالتدقيق.
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جـ .التحليل الإح�صائي لأ�سئلة اال�ستبانة
جدول رقم ()4
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة حول �أ�سئلة الفر�ضية الأولى
العينة

اعتقد �أن توعية م�ستخدمي القوائم املالية بالأمور
التالية ي�ساهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات(فجوة
التوقعات غري املعقولة)
� )1أن �إعداد القوائم املالية لل�شركة لي�ست من
م�س�ؤولية املدقق.
� )2أن تدقيق احل�سابات ال يعني �ضمان الدقة
الكاملة للقوائم املالية.
� )3أن تدقيق احل�سابات ال يعني التحقق من كافة
العمليات املحا�سبية التي متت يف ال�شركة.
� )4أن تدقيق احل�سابات ال يعني منع الغ�ش
والأخطاء يف ال�شركة.
� )5أن تدقيق احل�سابات ال يعني اكت�شاف جميع
�أنواع الغ�ش واخلط�أ.
� )6أن تدقيق احل�سابات ال يعني التخطيط لنظام
حما�سبي ورقابي يف ال�شركة.
 )7التمييز ما بني ف�شل امل�ؤ�س�سات وف�شل عملية
التدقيق ( �أداء املدقق ونوعية التدقيق).
 )8امل�صطلحات اخلا�صة بعملية التدقيق مثل
�صحيح وعادل ،املادية ،االعتمادية ،ب�شكل معقول.
 )9واجبات مدقق احل�سابات.
 )10م�س�ؤوليات والتزامات املدقق جتاه الطرف
الثالث.
الفر�ضية ()1

املدققون

امل�ستثمرون

�أفراد العينة جمتمعون

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
2.703

1.253

3.909

1.091

3.366

1.308

2.814

1.065

3.848

1.112

3.383

1.203

2.777

1.409

4.00

0.960

3.450

1.327

3.222

1.041

3.606

1.213

3.433

1.150

3.703

1.159

3.636

1.017

3.666

1.079

3.111

1.298

3.909

0.972

3.550

1.194

3.963

0.845

3.818

0.802

3.883

0.821

4.111

1.003

3.969

0.876

4.033

0.934

4.185

1.008
0.675

3.939

0.782

3.983

0.888

3.463

0.588

3.848

0.464

3.675

0.556

4.037

3.848

0.863

4.000

0.799

اجلدول ( )4يبني املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()10-1
والتي ت�شكل �أ�سئلة الفر�ضية الأولى ،حيث تتعلق هذه الأ�سئلة بتثقيف م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات
وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات.
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ومن خالل اجلدول ( )4نالحظ ما يلي:
•�إن اجتاهات �إجابات عينة املدققني كانت ايجابية نحو الفقرات ( ،)10-4بينما كانت اجتاهاتها
�سلبية نحو الفقرات ( )3-1كون متو�سطاتها احل�سابية �أقل من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد
احتلت الفقرة التي تدعو الى توعية م�ستخدمي القوائم املالية مب�س�ؤوليات والتزامات املدقق جتاه
الطرف الثالث املرتبة الأولى مبتو�سط ح�سابي ( )4.185وانحراف معياري ( )0.675بينما
حلت توعية م�ستخدمي القوائم املالية بامل�صطلحات اخلا�صة بعملية التدقيق مثل �صحيح وعادل،
املادية ،االعتمادية ،ب�شكل معقول باملرتبة الثانية وتلتها بالأهمية توعية م�ستخدمي القوائم املالية
بواجبات مدقق احل�سابات.
•�إن اجتاهات �إجابات عينة امل�ستثمرين كانت ايجابية نحو جميع الفقرات ( )10-1كون
متو�سطاتها احل�سابية �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد جاءت الفقرة التي تدعو الى
توعية م�ستخدمي القوائم املالية ب�أن تدقيق احل�سابات ال يعني التحقق من كافة العمليات
املحا�سبية التي متت يف ال�شركة يف املرتبة الأولى مبتو�سط ح�سابي ( )4.00وانحراف معياري
( ،)0.960بينما حلت توعية م�ستخدمي القوائم املالية بامل�صطلحات اخلا�صة بعملية التدقيق
مثل �صحيح وعادل ،املادية ،االعتمادية ،ب�شكل معقول باملرتبة الثانية وتلتها بالأهمية توعية
م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات مدقق احل�سابات.
•�أن اجتاهات العينتني جمتمعتني ايجابية نحو الفقرات ( )10-1وذلك لأن متو�سطاتها احل�سابية
�أكرب من متو�سط �أداة القيا�س ،وقد جاءت الفقرة التي تدعو الى توعية م�ستخدمي القوائم املالية
بامل�صطلحات اخلا�صة بعملية التدقيق مثل �صحيح وعادل ،املادية ،االعتمادية ،ب�شكل معقول يف
املرتبة الأولى مبتو�سط ح�سابي ( )4.033وانحراف معياري ( ،)0.934تلتها من حيث الأهمية
توعية م�ستخدمي القوائم املالية مب�س�ؤوليات والتزامات املدقق جتاه الطرف الثالث.
جدول رقم ( )2يبني املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()17-11
والتي ت�شكل �أ�سئلة الفر�ضية الثانية ،حيث تتعلق هذه الأ�سئلة بتطوير معايري التدقيق.
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جدول رقم ()5
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة حول الفر�ضية الثانية
العينة

اعتقد �أن كل مما يلي بخ�صو�ص تطوير معايري
التدقيق ي�ساهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات
 )11تو�سيع واجب املدقق لت�شمل اكت�شاف الغ�ش
والأعمال غري القانونية.
 )12تو�سيع واجبات املدقق لت�شمل تقييم نظام
الرقابة الداخلي
 )13التطوير امل�ستمر ملعايري التدقيق ح�سب
حاجات املجتمع (ولي�س ا�ستجابة حلاالت الف�شل
والإفال�س)
 )14تعزيز دور اجلهات املحا�سبية امل�ستقلة
امل�شرفة على تنظيم مهنة التدقيق وعدم تدخل
احلكومات
 )15تو�ضيح دور وم�س�ؤوليات املدقق
� )16إعادة النظر يف تقرير مدقق احل�سابات من
حيث املحتوى وال�صياغة
 )17تقلي�ص دور جمل�س الإدارة يف عملية تعيني
مدقق احل�سابات.
الفر�ضية ()2

املدققون

امل�ستثمرون

�أفراد العينة جمتمعون

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
3.740

1.276

3.727

1.222

3.733

1.241

3.444

1.110

4.030

1.037

3.766

1.105

4.074

0.987

3.757

0.785

3.900

0.892

3.777

0.839

3.757

1.053

3.766

0.959

3.888

3.333

0.924
1.132

4.090

0.836

4.000

0.879

3.777

1.110

3.909

0.940

3.850

1.017

3.719

0.419

3.857

0.532

3.795

0.488

3.727

1.060

3.550

1.106

ومن خالل اجلدول ( )5نالحظ ما يلي:
•�إن اجتاهات �إجابات عينة املدققني كانت ايجابية نحو جميع الفقرات ( )17-11كون متو�سطاتها
احل�سابية �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد احتلت الفقرة التي تدعو الى التطوير امل�ستمر
ملعايري التدقيق ح�سب حاجات املجتمع (ولي�س ا�ستجابة حلاالت الف�شل والإفال�س) يف املرتبة
الأولى من حيث م�ساهمتها يف ت�ضييق فجوة التوقعات ومبتو�سط ح�سابي ( )4.074وانحراف
معياري ( ،)0.987بينما حلت تو�ضيح دور وم�س�ؤوليات املدقق يعمل على ت�ضييق فجوة التوقعات
باملرتبة الثانية.
•�إن اجتاهات �إجابات عينة امل�ستثمرين كانت ايجابية نحو جميع الفقرات ( )17-11كون
متو�سطاتها احل�سابية �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد جاءت الفقرة التي تدعو الى
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تو�ضيح دور وم�س�ؤوليات املدقق يف املرتبة الأولى من حيث م�ساهمتها يف ت�ضييق فجوة التوقعات
مبتو�سط ح�سابي ( )4.090وانحراف معياري ( ،)0.836بينما حلت الدعوة الى تو�سيع واجبات
املدقق لت�شمل تقييم نظام الرقابة الداخلي يف الدرجة الثانية من حيث دورها يف ت�ضييق فجوة
التوقعات من وجهة نظر امل�ستثمرين.
•�أن اجتاهات العينتني جمتمعتني ايجابية نحو الفقرات ( )17-11وذلك لأن متو�سطاتها
احل�سابية �أكرب من متو�سط �أداة القيا�س ،وقد اجمع املدققون وامل�ستثمرون على ان تطوير املعايري
ل�ضمان تو�ضيح دور وم�س�ؤوليات املدقق هي الأكرب �أهمية من حيث امل�ساهمة يف ت�ضييق فجوة
التوقعات يف التدقيق مبتو�سط ح�سابي ( )4.000وانحراف معياري ( .)0.879هذا وحل يف
املرتبة الثانية التطوير امل�ستمر ملعايري التدقيق ح�سب حاجات املجتمع (ولي�س ا�ستجابة حلاالت
الف�شل والإفال�س).
اجلدول ( )6يبني املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()25-18
والتي ت�شكل �أ�سئلة الفر�ضية الثالثة ،حيث تتعلق هذه الأ�سئلة بتعزيز �أداء املدقق.
جدول رقم ()6املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة حول الفر�ضية الثالثة
العينة

املدققون

امل�ستثمرون

�أفراد العينة جمتمعون

اعتقد �أن كل مما يلي بخ�صو�ص �أداء املدقق ي�ساهم املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
يف ت�ضييق فجوة التوقعات:
0.660 4.366 0.604 4.606 0.609 4.074
 )18زيادة كفاءة الأداء املهني للمدقق.
0.730 4.266 0.788 4.454 0.581 4.037
 )19عقد الدورات التدريبية املنتظمة لتو�ضيح
وتف�سري تطبيق كل من معايري املحا�سبة والتدقيق.
0.652 4.333 0.705 4.454 0.551 4.185
 )20تعيني مدققني م�ؤهلني عمليا وعلميا.
 )21ت�سلح مدقق احل�سابات بتكنولوجيا املعلومات0.876 4.266 1.007 4.303 0.691 4.222 .
0.785 4.233 0.840 4.303 0.711 4.148
� )22إتقان مدقق احل�سابات للغة االجنليزية.
 )23عدم قيام مدقق احل�سابات بتقدمي خدمات 1.175 3.616 1.170 3.727 1.177 3.481
�أخرى لعمالء التدقيق مثل (تقييم املخاطر ،تقييم
الأداء ،اعتمادية الأنظمة ،التجارة االلكرتونية)
الذي ي�ؤدي �إلى ت�ضارب امل�صالح.
0.743 4.133 0.850 4.121 0.595 4.148
 )24العمل على تعزيز ا�ستقاللية املدقق.
1.210 3.750 1.271 3.727 1.143 3.777
� )25سمعة ومكانة مكتب تدقيق احل�سابات.
الفر�ضية ()3

4.009

0.394

4.212

0.498

4.120

0.464
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ومن خالل اجلدول ( )6نالحظ ما يلي:
•�إن اجتاهات �إجابات عينة املدققني كانت ايجابية نحو جميع الفقرات ( )25-18كون متو�سطاتها
احل�سابية �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد احتلت الفقرة التي تدعو الى ت�سلح مدقق
احل�سابات بتكنولوجيا املعلومات يف املرتبة الأولى من حيث م�ساهمتها يف ت�ضييق فجوة التوقعات
ومبتو�سط ح�سابي ( )4.222وانحراف معياري ( ،)0.691بينما حلت تعيني مدققني م�ؤهلني
عمليا وعلميا باملرتبة الثانية ،وجاءت الفقرات التي تدعو الى �إتقان املدقق للغة االجنليزية
وتعزيز ا�ستقاللية املدقق باملرتبة الثالثة بالت�ساوي.
•�إن اجتاهات �إجابات عينة امل�ستثمرين كانت ايجابية نحو جميع الفقرات ( )25-18كون
متو�سطاتها احل�سابية �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3وقد جاءت الفقرة التي تدعو الى
زيادة كفاءة الأداء املهني للمدقق يف املرتبة الأولى من حيث م�ساهمتها يف ت�ضييق فجوة التوقعات
مبتو�سط ح�سابي ( )4.606وانحراف معياري ( ،)0.604بينما حلت الدعوة الى تعيني مدققني
م�ؤهلني عمليا وعلميا والى عقد الدورات التدريبية املنتظمة لتو�ضيح وتف�سري تطبيق كل من
معايري املحا�سبة والتدقيق يف الدرجة الثانية من حيث دورها يف ت�ضييق فجوة التوقعات من
وجهة نظر امل�ستثمرين.
•�أن اجتاهات العينتني جمتمعتني ايجابية نحو الفقرات ( )25-18وذلك لأن متو�سطاتها
احل�سابية �أكرب من متو�سط �أداة القيا�س ،وقد اجمع املدققون وامل�ستثمرون على ان زيادة كفاءة
الأداء املهني للمدقق هي الأكرب �أهمية من حيث امل�ساهمة يف ت�ضييق فجو التوقعات يف التدقيق
مبتو�سط ح�سابي ( )4.366وانحراف معياري ( .)0.660هذا وحل يف املرتبة الثانية تعيني
مدققني م�ؤهلني عمليا وعلميا.
د .اختبار الفر�ضيات

�سوف يتم عند اختبار الفر�ضيات الأخذ ب�آراء كل من مدققي احل�سابات وامل�ستثمرين ب�شكل جمتمع ،الن
الدرا�سة ال تهدف �إلى قيا�س مدى وجود فروق يف �أراء امل�ستجيبني بالقدر الذي تهدف فيه �إلى ا�ستق�صاء �أراء
امل�ستجيبني حول مدى قناعتهم مبدى م�ساهمة �أ�سئلة اال�ستبانة يف ت�ضييق فجوة التوقعات.

االفر�ضية الأولى:

 :H0ال ت�ؤدي عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات �إلى
ت�ضييق فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين.
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تتعلق هذه الفر�ضية باختبار مدى م�ساهمة تثقيف جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بالواجبات وامل�س�ؤوليات
املناطة مبدقق احل�سابات بت�ضييق فجوة التدقيق .وقد �أظهرت النتائج الإح�صائية جدول (� )7أن ك ًال
من املدققني وامل�ستثمرين يرون �أن عملية تثقيف م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدقق
احل�سابات ي�سهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات� ،إذ بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ( )3.675وهي �أعلى من
املتو�سط الفر�ضي للدرا�سة البالغ ( )3وبانحراف معياري قدره ( ،)0.556وبالنظر �إلى االنحراف املعياري
نلحظ عدم وجود تفاوت يف �أراء عينة الدرا�سة وهذا يعني �أن وجهات النظر متقاربة بني �أراء امل�ستجيبني
حيال م�ساهمة تثقيف م�ستخدمي القوائم املالية يف ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
جدول رقم ()7
الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة عن جميع
الأ�سئلة املكونة للفر�ضية الأولى
العينة

امل�ستثمرون

املدققون

�أفراد العينة جمتمعني

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.463

0.588

3.848

0.464

3.675

0.556

الفر�ضية ()1

جدول رقم ()8
نتائج اختبار (ت) للفر�ضية الأولى
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

SIG T

نتيجة الفر�ضية العدمية

13,292

1,9799

�صفر

رف�ض

والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجلدول (� )8أن قيمة ( tاملح�سوبة = � )13.292أكرب من قيمتها اجلدولية ،وتبعا لقاعدة القرار  :تقبل
الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أقل من القيمة اجلدولية والقيمة املعنوية (� )SIGأكرب من
 0.05ونرف�ض الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أكرب من اجلدولية والقيمة املعنوية (� )SIGأقل
من  0.05ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية ( )H0ونقبل الفر�ضية البديلة ( ،)Haوهذا يعني �أن عملية
توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات تقود �إلى ت�ضييق فجوة
التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق.
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الفر�ضية الثانية

 :H0ال ت�ؤدي عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم
املالية �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري) يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني
وامل�ستثمرين.
تتعلق هذه الفر�ضية باختبار مدى م�ساهمة تطوير معايري التدقيق بت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
وقد �أظهرت النتائج الإح�صائية جدول (� )9أن ك ًال من املدققني وامل�ستثمرين يرون �أن عملية تطوير معايري
التدقيق الدولية ي�سهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات� ،إذ بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ( )3.795وهي �أعلى من
املتو�سط الفر�ضي للدرا�سة البالغ ( )3وبانحراف معياري قدره ( ،)0.488وبالنظر �إلى االنحراف املعياري
نلحظ عدم وجود تفاوت يف �أراء عينة الدرا�سة وهذا يعني �أن وجهات النظر متقاربة بني �أراء امل�ستجيبني
حيال م�ساهمة تطوير معايري التدقيق يف ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
جدول رقم ()9
الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة عن جميع الأ�سئلة املكونة
للفر�ضية الثانية
العينة

امل�ستثمرون

املدققون

�أفراد العينة جمتمعني

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.719

0.419

3.857

0.532

3.795

0.488

الفر�ضية ()2

جدول رقم ()10
نتائج اختبار (ت) للفر�ضية الثانية
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

SIG T

نتيجة الفر�ضية العدمية

17.846

1,9799

�صفر

رف�ض

والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجلدول (� )10أن قيمة ( tاملح�سوبة= � )17.846أكرب من قيمتها اجلدولية ،وتبعا لقاعدة القرار  :تقبل
الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أقل من القيمة اجلدولية والقيمة املعنوية (� )SIGأكرب من
 0.05ونرف�ض الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أكرب من اجلدولية والقيمة املعنوية (� )SIGأقل
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من  0.05ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية ( )H0ونقبل الفر�ضية البديلة ( ،)Haوهذا يعني ت�ؤدي عملية
تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية �إلى ت�ضييق فجوة
التوقعات (فجوة املعايري) يف التدقيق.

الفر�ضية الثالثة

 :H0ال ت�ؤدي عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق
من وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين
تتعلق هذه الفر�ضية باختبار مدى م�ساهمة تعزيز �أداء مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة
الأداء) يف التدقيق .وقد �أظهرت النتائج الإح�صائية جدول (� )11أن ك ًال من املدققني وامل�ستثمرين يرون
�أن عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات ي�سهم يف ت�ضييق فجوة التوقعات� ،إذ بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي
( )4.120وهي �أعلى من املتو�سط الفر�ضي للدرا�سة البالغ ( )3وبانحراف معياري قدره ( ،)0.464وبالنظر
�إلى االنحراف املعياري نلحظ عدم وجود تفاوت يف �أراء عينة الدرا�سة وهذا يعني �أن وجهات النظر متقاربة
بني �أراء امل�ستجيبني حيال م�ساهمة تعزيز �أداء مدققي احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق.
والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجلدول (� )12أن قيمة ( tاملح�سوبة = � )26,46أكرب من قيمتها اجلدولية ،وتبعا لقاعدة القرار  :تقبل
الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أقل من القيمة اجلدولية والقيمة املعنوية (� )SIGأكرب من
 0.05ونرف�ض الفر�ضية (� )H0إذا كانت القيمة املح�سوبة �أكرب من اجلدولية والقيمة املعنوية ()SIG
�أقل من  0.05ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية ( )H0ونقبل الفر�ضية البديلة ( ،)Haوهذا يعني �أن ت�ؤدي
عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق.
جدول رقم ()11
الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة عن جميع الأ�سئلة املكونة
للفر�ضية الثالثة
العينة

الفر�ضية ()3

امل�ستثمرون

املدققون

�أفراد العينة جمتمعني

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.009

0.394

4.212

0.498

4.120

0.464
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جدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) للفر�ضية الثالثة
 Tاملح�سوبة

 Tاجلدولية

SIG T

نتيجة الفر�ضية العدمية

26.46

1,9799

�صفر

رف�ض

الفر�ضية الرابعة

 :H0ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين
اجتاه �إ�سهام عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات يف
ت�ضييق فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق.

الفر�ضية اخلام�سة

 :H0ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين
اجتاه �إ�سهام عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم
املالية يف ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري).

الفر�ضية ال�ساد�سة

 :H0ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين
اجتاه �إ�سهام عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق.
خ�ص�صت الفر�ضيات الثالث �أعاله الختبار وجود �أو عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية يف �أراء كل
من املدققني وامل�ستثمرين حيال م�ساهمة كل من (عملية تثقيف جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات
وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات ،وعملية تطوير معايري التدقيق الدولية ،و تعزيز �أداء مدققي احل�سابات) يف
ت�ضييق فجو التوقعات.
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جدول رقم ()13
نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة للمقارنة بني �أراء عينتي الدرا�سة
الفر�ضية
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة

العينة
مدققون
م�ستثمرون
مدققون
م�ستثمرون
مدققون
م�ستثمرون

الو�سط احل�سابي
3.463
3.848
3.720
3.860
4.009
4.212

االنحراف املعياري
0.589
0.465
0.419
0.532
0.394
0.499

 Tقيمة
4.009

SIG
0.000

1.545

0.125

2.430

0.017

من خالل اجلدول ( )13جند �أن هناك نوع ًا من االتفاق يف �أراء كل من املدققني وامل�ستثمرين حيال
م�ساهمة كل من عملية التوعية والتثقيف وتطوير معايري التدقيق الدولية وحت�سني �أداء املدققني يف ت�ضييق
فجوة التوقعات ،وهذا يهني وجود تقارب يف وجهات النظر ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لكل من املدققني
وامل�ستثمرين للفر�ضية الأولى ( )3.463و ( )3.848على التوايل وبانحراف معياري ( )0.589للمدققني
و ( )0.465للم�ستثمرين .بينما كان املتو�سط احل�سابي لكل من املدققني وامل�ستثمرين للفر�ضية الثانية
( )3.720و ( )3.860على التوايل وبانحراف معياري ( )0.419للمدققني و ( )0.532للم�ستثمرين،
�أما الفر�ضية الثالثة فقد بلغ املتو�سط احل�سابي لكل من املدققني وامل�ستثمرين ( )4.009و ( )4.212على
التوايل وبانحراف معياري ( )0.394للمدققني و ( )0.499للم�ستثمرين ،وبذلك فان قيم املتو�سطات
احل�سابية اكرب من املتو�سط الفر�ضي ( )3امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
والختبار الفر�ضيات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة مت ا�ستخدام اختبار()t-test sample for independent
للمقارنة بني عينتي الدرا�سة.
من خالل اجلدول ( )13جند �أن االتفاق بني �أراء كل من املدققني وامل�ستثمرين ال ي�صل �إلى ن�سبة االتفاق
املطلق �إذ يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية يف ارائهم بح�سب ما �أظهرت نتائج اختبار (ت) للعينات
امل�ستقلة كما يظهرها اجلدول (� ،)13إذ بلغت قيمة ت ( )4.009و ( )2.430للفر�ضية الرابعة وال�ساد�سة
على التوايل وهي ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية اقل من ( ،)0.05وبالتايل ف�إننا نرف�ض الفر�ضية
الرابعة وكذلك الفر�ضية ال�ساد�سة وهذا يعني وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي
احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين حيال �إ�سهام عملية تثقيف امل�ساهمني وحيال �إ�سهام عملية تعزيز �أداء
مدققي احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق بالرغم من وجود جتان�س يف ارائهم� .أما فيما

الـفرح  -العوامل امل�ؤثرة على ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق

67

يتعلق بالفر�ضية اخلام�سة ت�شري النتائج يف اجلدول (� )13أن قيمة ت ( )1.545وهي لي�ست ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى معنوية اقل من ( ،)0.05وبالتايل ف�إننا نقبل الفر�ضية اخلام�سة ،وهذا يعني انه ال
توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين حيال �إ�سهام
عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم املالية يف ت�ضييق
فجوة التوقعات.

النتائج
باالعتماد على حتليل ا�ستبانه الدرا�سة واختبار الفر�ضيات فانه ميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة يف النقاط
التالية:
 - 1ت�ساهم عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات يف
ت�ضييق فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني وامل�ستثمرين.
 - 2تقود عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم
املالية �إلى ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري) يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني
وامل�ستثمرين.
�	- 3أن عملية حت�سني �أداء املدققني من خالل رفع كفاءة ومهارة مدققي احل�سابات وتعزيز ا�ستقالليتهم
تعمل على ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق من وجهة نظر املدققني اخلارجيني
وامل�ستثمرين.
 - 4وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين اجتاه
�إ�سهام عملية توعية جمهور م�ستخدمي القوائم املالية بواجبات وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات يف
ت�ضييق فجوة التوقعات “غري املعقولة” يف التدقيق.
	- 5ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين
اجتاه �إ�سهام عملية تطوير معايري التدقيق الدولية ملقابلة توقعات ومتطلبات جمهور م�ستخدمي القوائم
املالية يف ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة املعايري).
 - 6وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني �أراء كل من مدققي احل�سابات اخلارجيني وامل�ستثمرين اجتاه
�إ�سهام عملية تعزيز �أداء مدققي احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات (فجوة الأداء) يف التدقيق.
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اخلامتة والتو�صيات
هدفت هذه الدرا�سة �إلى امل�ساهمة يف ت�ضييق فجوة التوقعات يف مهنة تدقيق احل�سابات التي طاملا كانت
مدار بحث ودرا�سة على �أجندة املنظمات املهنية العاملية املنظمة ملهنة تدقيق احل�سابات وكذلك كانت
مطروحة على ب�ساط النقا�ش يف �أبحاث الأكادمييني (.)Dennis, 2010
حاولت هذه الدرا�سة معرفة �آراء مدققي احل�سابات اخلارجني وامل�ستثمرين يف بع�ض العوامل التي قد تعمل
على �سد ولو جزء ب�سيط من الفجوة التي يدور رحاها ما بني مدققي القوائم املالية وما بني م�ستخدمي تلك
القوائم .قامت هذه الدرا�سة يف البند الأول بالتعرف على مدى م�ساهمة عملية تثقيف م�ستخدمي القوائم
املالية ببع�ض امل�س�ؤوليات والواجبات وبع�ض الق�ضايا التي قد يعتقد م�ستخدمو القوائم املالية �أنها تقع على
عاتق مدقق احل�سابات ودورها يف ت�ضييق فجوة التوقعات اخلا�صة بفجوة اجلهل .حيث �أظهرت الدرا�سة انه
يجب على م�ستخدم القوائم املالية �أن يعي �أن املدقق لي�س م�س�ؤو ًال عن و�ضع نظام حما�سبي ونظام رقابة
داخلية ولي�س م�س�ؤو ًال عن �إعداد القوائم املالية ،وان تدقيق احل�سابات ال يعني بال�ضرورة التحقق ب�شكل كامل
من جميع العمليات املحا�سبية ،وال يعني ال�ضمان الكامل للدقة ،كذلك �أن التدقيق ال يعني اكت�شاف الغ�ش
والأخطاء ب�شكل مطلق وكذلك التمييز ما بني ف�شل امل�ؤ�س�سات وف�شل عملية التدقيق ،وكذلك م�س�ؤوليات
املدقق اجتاه الطرف الثالث ،و�أخريا توعية م�ستخدمي القوائم املالية بامل�صطلحات اخلا�صة بعملية التدقيق
مثل �صحيح وعادل ،املادية ،االعتمادية ،ب�شكل معقول .حيث اجمع امل�ستجيبون على م�ساهمة تثقيف
م�ستخدمي القوائم املالية و�أهميته يف ت�ضيق فجوة التوقعات ،وهذا يتطابق مع درا�سة كل من (Epstein
& Geiger, 1994; Fadzly & Ahmad, 2004; Monroe & Woodliff, 1993; Pierce & Kilcommins,

 ) ;1996الذين �أكدوا هذا الر�أي.
ويف اجلزء الثاين قامت الدرا�سة مبعرفة �أراء امل�ستجيبني حول تطوير معايري التدقيق وم�ساهمتها يف ت�ضييق
فجوة التوقعات .حيث �أظهرت الدرا�سة �أن ك ًال من املدققني وامل�ستثمرين يرون �أن عملية تطوير معايري
التدقيق ي�ساهم وب�شكل كبري يف ت�ضييق فجوة التوقعات .حيث �أيد امل�ستجيبون تو�سيع واجب املدقق لي�شمل:
اكت�شاف الغ�ش والأعمال غري القانونية ،وتقييم نظام الرقابة الداخلي .وان يكون هناك تطوير م�ستمر
ملعايري التدقيق والعمل على تعزيز دور اجلهات املحا�سبية امل�ستقلة امل�شرفة على تنظيم مهنة التدقيق.
و�أيد امل�ستجيبون �أن يتم تو�ضيح دور وم�س�ؤوليات املدقق ب�شكل �أكرث دقة ،وكذلك �إعادة النظر يف تقرير
مدقق احل�سابات من حيث املحتوى وال�صياغة ،و�أخريا تقلي�ص دور جمل�س الإدارة يف عملية تعيني مدقق
احل�سابات ،ومن اجلدير بالذكر �أن جمال�س الإدارات قي ال�شركات يتقم�صون هذا الدور بالرغم من انه
لي�س لهم ثمة دور يف ذلك ت�شريعيا .تتوافق نتائج هذه الدرا�سة مع ما دعت �إليه الدرا�سات ال�سابقة حيث
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�أكد (� )Schelluch, 1996أن الإ�ضافات يف حمتوى تقرير مدقق احل�سابات املعدل �أثبتت فعاليتها يف العمل
على ت�ضييق الفجوة بني املدققني وامل�ستخدمني وكذلك ( )Sweeney, 1997الذي دعا �إلى �أن يكون هناك
تغيري يف طبيعة عملية التدقيق لإحداث ت�ضييق لفجوة التوقعات.
ويف اجلزء الثالث قامت الدرا�سة مبعرفة �آراء امل�ستجيبني حول تعزيز �أداء مدققي احل�سابات ودورها يف
ت�ضييق فجوة التوقعات .حيث �أكد امل�ستجيبني �أن يكون مدققي احل�سابات م�ؤهلني علميا عمليا ،وذو كفاءة
مهنية ،وان يتمتع املدقق باملهارات احلا�سوبية وان يتقن اللغة االجنليزية .كما �أكد امل�ستجيبني على �ضرورة
عقد الدورات التدريبية املنتظمة لتو�ضيح وتف�سري وتطبيق معايري املحا�سبة والتدقيق ،واملحافظة على
ا�ستقاللية مدقق احل�سابات وعدم قيام مدققي احل�سابات بتقدمي خدمات �أخرى لعمالء التدقيق ،و�أخريا
املحافظة على �سمعة ومكانة مكتب تدقيق احل�سابات .تتوافق نتائج هذه الدرا�سة مع ما دعت �إليه الدرا�سات
ال�سابقة حيث �أكد (� )HassinK et al., 2009أنه يجب عقد املزيد من الدورات التدريبية لزيادة وعي مدقق
احل�سابات بواجباته وخا�صة فيما يتعلق باكت�شاف الغ�ش لإحداث ت�ضييق لفجوة التوقعات.
ت�ساهم نتائج هذه الدرا�سة يف تقدمي �صورة جلية للجهات املنظمة ملهنة املحا�سبة والتدقيق يف الأردن حول
بع�ض العوامل التي ت�ساعد على ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق� .إن الأخذ بنتائج هذه الدرا�سة قد
ي�ساعد يف �إرجاع الثقة ملهنة التدقيق واملدققني .وبالتايل �إعادة الثقة بالقوائم املالية التي تعترب الرافد الأول
والرئي�سي ملتخذي القرارات االقت�صادية واال�ستثمارية املتعلقة بال�شركات وهذا بدوره �سينعك�س ب�صورة
وا�ضحة على اال�ستثمار و�سوق ر�أ�س املال وعلى االقت�صاد ككل.

التو�صيات
او ًال :على جمعية مدققي احل�سابات الأردنية واجلهات املهنية الأخرى املنظمة ملهنة التدقيق يف الأردن
�أن تقوم بعملية توعية وتثقيف جلميع م�ستخدمي القوائم املالية حول دور وم�س�ؤوليات وواجبات
مدققي احل�سابات.
ثانياً :يجب �أن تبني م�ساقات تدقيق احل�سابات يف اجلامعات الأردنية ب�شكل وا�ضح وجلي مهام
وم�س�ؤوليات مدققي احل�سابات ،حيث �أن طالب اليوم هم مدراء امل�ستقبل وبالتايل يجب �أن يكونوا
على اطالع مبهام وم�س�ؤوليات املدققني.
ثالثاً :على اجلهات امل�صدرة ملعايري التدقيق العمل على التطوير امل�ستمر ملعايري التدقيق مبا يتالءم
وحاجات املجتمع ،بحيث يتم تو�سيع واجبات وادوار املدققني لت�شمل الك�شف عن الغ�ش وتقييم
نظام الرقابة الداخلية و�إعادة النظر يف حمتوى و�صياغة تقرير مدقق احل�سابات.
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على جميع مكاتب التدقيق الأردنية العمل على تعزيز ا�ستقاللية املدققني.
على جمعية مدققي احل�سابات الأردنية التعاون مع مكاتب تدقيق احل�سابات من �أجل عقد دورات
تدريبية وب�شكل م�ستمر على مدار العام حول امل�ستجدات يف معايري املحا�سبة والتدقيق ،وحول �آلية
تطبيق املعايري اجلديدة ،ليبقى املدقق على اطالع ب�أحدث املعايري.
على مكاتب التدقيق الأردنية تخ�صي�ص جزء من موازناتها لدعم وتعزيز �أداء مدقق احل�سابات
من حيث �إيفاد املدققني بدورات تدريبية يف اللغة االجنليزية ويف جمال ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات يف التدقيق.
على اجلامعات الأردنية �أن تبقى مواكبة لعملية حتديث وتطوير معايري التدقيق وذلك عن طريق
ا�ستخدام الن�سخ احلديثة من املراجع والكتب.
على مدقق احل�سابات نف�سه �أن يت�سلح باملعرفة التامة يف ما يخ�ص تكنولوجيا املعلومات وبرامج
التدقيق وكذلك �أن يكون ملما باللغة الإجنليزية ،لكي يتمكن من الإطالع على املعايري عن طريق
الإنرتنت وغريها.
يرى الباحث �أن البعد التعليمي وعملية توعية م�ستخدمي القوائم املالية مبفهوم التدقيق ودور
املدقق وم�سئولياته لن يكون له ت�أثري ملمو�س يف ت�ضيق فجوة التوقيعات� ،إال �إذا كان ذلك من خالل
�إطار �أو خطة �إ�سرتاتيجية �شاملة لت�ضيق فجوة التوقعات ت�شرتك بها كافة الإطراف ذات العالقة
من جهات منظمة ملهنة املحا�سبة والتدقيق واجلامعات.
يعتقد الباحث ب�ضرورة موا�صلة البحث يف مو�ضوع ت�ضييق فجوة التوقعات يف التدقيق يف الأردن
لت�شمل كافة الأطراف امل�ستخدمة للتقارير املالية.
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