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  المستخلص

 المستفيدة  األطرافالحاصلة بين   التدقيق  يستهدف البحث تحديد مالمح فجوة توقعات                 
 دائه في الواقـع الفعلـي طبقـاً        بأ ونومايقومن  الخارجيون  التي يقدمها المدققو  من المعلومات   

 لعناية المبذولة من قبلهم    ل وطبقاً،  والقانونيةخالقية  لمقتضيات المعايير المهنية والمسؤوليات األ    
 هم فـي  باب تلك الفجوة والعوامل التي تس     سالبحث عن أ   عن   فضالً.  التدقيق اتعمليدائهم  د أ عن

طاره ا السياق فقد تم تناول الموضوع بإ      وفي هذ .  العراق كوردستان إقليمي إطار بيئة    ف اتضييقه
 جانب اعتماد استمارة االستبانة للحـصول علـى         إلىالخاص بتفسير متغيراته النظرية     النظري  

طبيعـة   لبرهنـة    اإلحـصائي طار تبني التحليل    غراض الجانب الميداني في إ    خاصة أل  ال ناتبياال
جـل  مـن أ  ها   وتضخيم هام في وجود  هسباب التي تس   وأبرز األ  قليماإل الفجوة في وحجم  مالمح  

 إلـى توصـل  تـم ال طار فقـد  وفي هذا اإل .ضع الحلول الالزمة لتضييق الفجوة   المساهمة في و  
  . تثبت صحة فرضيات البحث المعتمدة التيمجموعة من االستنتاجات
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Abstract 

 
The current research aims at identifying the features of the gap expectations of 

auditing happened between the parties benefited from the information submitted by 
external auditors. The practical performance was also taken according to the requirements 
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of professional standards, ethical and legal responsibilities. The research sought to the main 
causes of the gap and the factors that contribute to reduction in an environment Kurdistan 
Region of Iraq. In this context, the topic has been treated within the theoretical framework 
of interpreting the variables. Questionnaire has been formed to obtain field aspect data 
through the statistical analysis, in order to demonstrate the features of the nature and 
magnitude of the gap in the region. It is highlighted the reasons contributed to the gap 
existence, in order to map out the resolutions of reduction. On this basis, the research set in 
conclusions to prove the validity of the hypotheses. 

  
  منهجية البحث

  :تيةائل المنهجية اآليتناول المحور الحالي المس
  مشكلة البحث -

 اتبيئالفي    واسعاً خذت حيزاً  فجوة التوقعات من الظواهر التي أ      تعد ظاهرة 
.  كوردستان العراق من ذلك    إقليمئة  ثناء بي ن است ك، واليم بشكل عام العالمية المختلفة   

طـراف المجتمـع ذات     رة من معضلة حقيقية تحد من قدرة أ       ولما تشكله هذه الظاه   
من المعلومات التي يقـدمها المـدققون   عمال التدقيق في فهم واالستفادة أالمصلحة ب 
 المـستفيدة   لألطـراف  االقتـصادي    األداءينعكس أثره فـي      ، وهو ما  نالخارجيو
درة خرى تحد من ق   ومن جهة أ  .  عام بشكٍللبيئة  العاملة في ا  دات االقتصادية   والوح

 األساسوعلى هذا   . داء دورها والحفاظ على مكانتها    المدقق ومن خالله المهنة في أ     
 المستفيدة من خدماتـه  األطرافسباب الفجوة بين المدقق وفهم وتحديد نطاق وأن  إف

همية ما مسؤوليات المدقق في تنفيذها وأر وهداف التدقيق وطبيعة عمل ودويرتبط بأ
يجـاد  إساهم فـي     ي  مهماً هو ما يعد عامالً   ، و لمستفيدةا لألطرافتقدمه هذه العملية    
 . قليماإل في بيئة هابغرض تجسيرلفجوة الحلول المناسبة ل

  
  ههدافأهمية البحث وأ -

الفجـوة  طبيعـة واقـع     ل فهم واضـح     إلىهميته من الحاجة    أيستمد البحث   
ـ إ قدراتها علـى     ، وهو ما يساعد في المساهمة بدعم المهنة وتطوير        هاونطاق اد يج

ساهمة في بلـورة مهنـة        جانب العمل على الم    إلى،  الحلول الالزمة لتجسير الفجوة   
 تـشكل   و في معالجة المسائل التـي      أسس علمية سليمة في أداء دورها أ       إلىتستند  

 :إلى البحث يهدف نإ فاألساسى هذا  وعل.معوقات حقيقية في سبيل ذلك
  .قليماإللتوقعات الحاصلة في بيئة تحديد مالمح ونطاق فجوة ا .أ
سباب ، وتمييز أبرز األ   لحاصلةفجوة التوقعات ا   التي تكمن وراء     األسبابتحديد   .ب

 .والمساهمة في تكوين الفجوة وادامتها وربما تعميقهاالمؤثرة 
الفجوة والعوامل المكونة لها    ب  سباالتي تسهم في إزالة أ     الحلولدراسة وتحديد    .ج

  .قليمداء دورها في البيئة االقتصادية لإلأوالمساهمة في تطوير المهنة جل من أ
  
  فرضيات البحث -

 :تيوتتمثل باآل فرضيات بحثية خمستم تبني 
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يها فجـوة    كوردستان العراق ببعد   إقليمهناك فجوة توقعات في بيئة التدقيق في         -
  .األداءالمعقولية وفجوة 

رئيـسة  سـباب   تتحكم بها أ   قليماإلفجوة توقعات التدقيق في     طبيعة ونطاق   ن  إ -
 . التدقيقمعينة مرتبطة ببيئة

 مـن خـالل     قلـيم اإلو تجسير فجوة توقعات التدقيق في بيئة        يمكن تضييق أ   -
  .  ية التي تتناسب والفجوة القائمةاألساسمجموعة من المتطلبات 

توقعات التدقيق وطبيعـة ونطـاق      سباب فجوة   هناك عالقة وأثر معنوي بين أ      -
 . قليماإلالفجوة في 

دقيق ومتطلبات التجسير   سباب فجوة توقعات الت   هناك عالقة وأثر معنوي بين أ      -
  .المطلوبة

  
  منهج البحث -

 :ةتيهج اآلاطار اختبار فرضياته وتفسير متغيراته المنإيتبنى البحث في 
طـاره  بحـث فـي إ    المنهج النظري التحليلي في دراسة وتحليل متغيـرات ال         -

 البحث  اختبارات، وذلك من أجل إيجاد التفسيرات المناسبة التي تخدم          النظري
  .نب الميدانيفي الجا

 الجانب الميداني للبحث    نات التي تم الحصول عليها في      للبيا اإلحصائيالتحليل   -
لتي صممت في أربعة محـاور      ا ةوالتي تم فيه االعتماد على استمارة االستبان      

 :رئيسة هي
هيـل  لعينة المدروسة والتي تتعلـق بالتأ     فراد ا أالبيانات الشخصية الخاصة ب    .أ

  .فراد العينةظيفية التي يتم ممارستها من قبل أالعلمي والخبرة العملية والو
 . كوردستان العراقإقليمعة ونطاق فجوة التوقعات في بيئة طبي .ب
 .اب الفجوة القائمة في تلك البيئةسبأ .ج
 . قليماإل وتطوير مهنة التدقيق في و تضييق الفجوة القائمة أمتطلبات تجسير .د

  
  مجتمع وعينة البحث -

راء اآلبدعم عملية التحليل وارتباط مشكلة الفجوة لحصول على المعلومات ول
تم تحديد مجتمع ، فقد لمستفيدة تجاه ما يؤديه المدققين ااألطرافالخاصة بوالتوقعات 
 :لفجوة وهي ذات العالقة بااألطرافالبحث ب

ن ي ديوان الرقابة المالية والمدققون العـاملو  ن من العاملين ف   المدققون الخارجيو  .أ 
  .قليماإلفي المكاتب الخاصة في 

 المستفيدة من العمل التدقيقي من المستثمرين والدائنين والمهتمين من          األطراف .ب
 .يةارات المالية للوحدات االقتصادد واإلتخصصيناساتذة الجامعات الم
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خذ بنظر االعتبار حداثة    اختيار عينة طبقية تناسبية مع األ      فقد تم    األساسوعلى هذا   
وفي . قليماإلقابة والمكاتب الخاصة في     ديوان الر  عن حداثة     فضالً ،البيئة اقتصادياً 

  :ي يمكن تمثيل بيانات العينة كما يأتظل ذلك
  
  

  ١جدول ال
  عينة البحث واالستمارات الموزعة والمستردة

حجم   مجتمع البحث
  العينة

االستمارات 
  الموزعة

االستمارات 
  المستردة

نسبة 
  االسترداد

  ٨٠  ٢٨  ٣٥  ٣٥  ديوان الرقابة المالية / نالمدققون الخارجيو

  ٨٠  ٤  ٥  ٥  مكاتب خاصة/ ن المدققون الخارجيو

  ٧٤  ٦٦  ٨٠  ٨٠   المستفيدةاألطراف
  ٧١  ٩٨  ١٢٠  ١٢٠  المجموع

  
   النظري للبحثاإلطار
   توقعات التدقيقفجوة
  بعاد االجتماعية للتدقيق وفجوة التوقعاتاأل -أوالً

 ارتباطه بفحـص الـسلوك غيـر المناسـب          إلى ساساًعود جذور التدقيق أ   ت
و العبات سواء كانت المقصودة منها أ     خطاء والت  كاأل ،الحاصل في العمل المحاسبي   

ومـات الماليـة     التحقـق مـن المعل     إلى تحول التركيز الحقاً   وقد،  غير المقصودة 
ف على أنه عملية دوره هذا يوصصبح وأ ،عروضة من قبل الوحدات االقتصاديةالم
برز المظاهر  يعد من أ   ، وهو ما  لى القوائم المالية لتلك الوحدات    قية ع ثوفاء المو ضإ

مـه  فهن التدقيق يمكن على أ Lee فيما يؤكد .)Flint, 1988, 6 (االجتماعية للتدقيق
 من خالل الهيكل االقتصادي     نساني تنظيمي إنه نشاط   أ"لى  وسع ع طار اجتماعي أ  إب

و فشله مـشروط    هذا التنظيم االقتصادي وأن نجاحه أ      نه جزء حيوي من   أ، و العام
الذاتيـة المتعارضـة    يغلب على الكثير منهـا المـصالح   ،بقيود ومحددات مختلفة  

تشكل ، و ه ذات المصلحة بكل من التدقيق والنشاط االقتصادي الخاضع ل         لألطراف
مـين  ظ من منتجي المعلومات الماليـة والمن  اً معقد اً في حقيقتها خليط   األطرافتلك  

 ,Lee)  عن اختالف متطلباتهم من المعلومات نفسهافضالً ،ين للمعلوماتموالمستخد
ـ اًن التدقيق في ظل المفهوم االجتماعي يعد نوعإ فمن هنا(4 ,1993   مـن  اً خاص

مقارنة  جراء عملية  التي يهمها إ   ألطرافاين نيابة عن    الفحص من قبل شخص مع    
لية الرقابـة العامـة   في إطار آ، لذا فهو وظيفة حيوية مهمة        بالتوقعات األداءنتائج  

وعلـى هـذا   . (Flint, 1988, 15) جراء عملية المساءلةإار مراقبة وطإوالخاصة ب
ـ ن التدقيق وظيفة فنية معقدة يتم من خاللها التحقق واإل فإ األساس ودة بالغ حول ج

  الخارجية كجزء مـن    لألطرافدارة عنها بعمومية    الرسالة المالية التي تفصح اإل    
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 ويؤكـد علـى     ، في ذلك الفهم   Leeويتوسع  . مساءلتها المالية تجاه الطرف اآلخر    
 جانب مضامينه االجتماعية فـي      إلىوسياسية  امتالك التدقيق لمضامين اقتصادية     

  دوراً نه يؤدي إ وعلى وجه الخصوص ف    ر المجتمعات المختلفة التي يعمل فيها،     طاإ
اط الرقابة التنظيمية والتفاعل بين     نمأ في صياغة وتتبع القرارات االقتصادية و      مهماً
لية الدولة في السيطرة السياسية     اً من آ  مهم اًن كما يعد مكو   .األعمال منشآتة و الدول
ات تجـاه   الشرك ءالة مدر ، وبشكل أكثر دقة لمساء     أو السيطرة على الشركات    يديقلت

 امتالك لىنه يساعد ع أيأ. )Lee,1993, 3(خرى المستفيدة  األاألطرافالمالكين و
ة اجتماعية لحماية المصالح المالية وغير ادديل سلوك الشركات كأع تنظيم وتإمكانية
 نـشاط تلـك الـشركات       ضرار التي تنتج عـن     من األ  األطرافتلف  لمخ المالية

)Giridharan, 2004, 623(.  ويؤكدMautz - لدور المدقق في ه وصف عند١٩٧٥ 
و يرفض الـدور     بأن المجتمع قد يقبل أ     "طار المحتوى االجتماعي لتلك الوظيفة      إ

ما ، وفي هذه الحال فإن تلك المجموعات إ       لمهنية لنفسها الذي تفترضه المجموعات ا   
ن  من قبل المجتمع أو تنتهي وتختفي، علـى أسـاس أ            مقبوالً اًن تجد لنفسها دور   أ

 الدور الذي عد  ن يرفض   ، وبالتالي فإن المجتمع يمكن أ      والحاجات تتغير  فروالظ
هذا يتطلب من المجموعات المهنية أن تكون متجاوبة وباسـتمرار          ، و  مقبوالً سابقاً

ن التوسع في لذا فإ. (Flint, 1988, 6)و حتى الرفض مع دور قابل للتغيير والقبول أ
ـ       قائمـاً  اًمر أ قين أصبح قليات المد ودور وواجبات ومسؤ   وط غ بـسبب وجـود ض

 وضـع   ها في ثيرتأالتي يتجسد    عن الضغوط التنظيمية القانونية       فضالً ،اجتماعية
ن تحديد تلك المسؤوليات    ، وإ  دور ومسؤوليات المدقق   حدود قد يكون لها تأثير في     

والتي تلبي التوقعـات    الجديدة  بوضوح قد ينظر لها من باب معقولية المسؤوليات         
ا بتعديل الدور  الرضمن ضعف تلبية التوقعات وعد المستفيدة، وإألطرافلالمعقولة 

   .  نها ما يطلق عليه بفجوة التوقعاتداء واجبات يتطلبها المجتمع نتج عوأ
  

   فجوة توقعات التدقيق-ثانياً
يستخدم مصطلح فجوة توقعات التدقيق لوصف االختالفات بـين توقعـات           

يق بخصوص ما يجب أن يقوم بـه المـدققون           من عملية التدق    المستفيدة األطراف
 ,Singh, 2004)ن وبين تصوراتهم لما يقوم به المدققون في الواقع الفعلي الخارجيو

 ذات  األطـراف ن الفجوة ناتج االختالف في توقعات       إ ف األساسوعلى هذا   . (1202
ن عظمها متطلبات اجتماعية لما يجب أ     المصلحة بما يقوم به المدقق والتي تعكس م       

ت يفاء بحاجاتهم المرتبطـة بالوحـدا      المدقق من دور وواجبات لضمان اإل      قوم به ي
 المدقق في  لالختالف الحاصل فيما يؤديه فعالًونظراً. االقتصادية التي يقوم بتدقيقها   

 في   مهمة أبعاداًخذت  حدثت تلك الفجوة وأ   ،  األطرافقع الفعلي عن توقعات تلك      الوا
 دراسات عملية تحليل تلك الفجـوة وكـان مـن    و كثيرةبحوثوقد تناولت   . التأثير

تي ناصر الرئيسة المكونة للفجـوة بـاآل       التي حددت فيها الع    Porterبرزها دراسة   أ
)Porter, 1993, 6(:  
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  فجوة المعقولية .١

فراد المستخدمين للمعلومات المحاسبية والذين يعتمـدون       وتنشأ بسبب أن األ   
أداؤه مـن   كبر للتدقيق مقارنة بما يتم       أ راًفي ذلك على تقارير التدقيق يتوقعون دو      

الماليـة  فحص كـل العمليـات      يقوم ب ي يسود اعتقاد بان المدقق      أ. الناحية الفعلية 
 ما يجري في الواقع العملـي هـو ان المـدققين            في حين أن  . رصدة الحسابات أو

 ، فليس من المعقول بديهياً    األرصدةت اختبارية من العمليات و    يقومون بفحص عينا  
 األعمـال  في ظل تعقد بيئة       خصوصاً األرصدة يتم فحص شامل لكل العمليات و      نأ
  .في ضوء محددات الزمن والكلفةو
  األداءفجوة  .٢

داء المـدققين بـشكل معقـول    ة الناشئة بين ما يمكن توقعه من أ وهي الفجو 
لهم وبين تصورات هـؤالء لمـا       عما المستفيدة من أ   األطرافع عن طريق    ومشرو

 وفـق    علـى  داء المـدقق  أي هو التباين بين أ    .  قبل المدققين فعالً   ه من يجري أداؤ 
، فقـد يتـصور     وبين أدائـه الفعلـي    خدمين للمعلومات المحاسبية    تصورات المست 

وينـتج فـي   . كبر بكثير مما يتم تأديته فعالًن أن دور المدقق وواجباته أ المستخدمو
من الفجوات في إطار رات نتيجة لنوعين تباين في التصوعن ذلك كثير من االحيان 

 :وهيهذه  األداءفجوة 
 بين توقعات المستخدمين لما يجب أن       وهي الفجوة فيما   :فجوة المعايير الناقصة   .أ

و يؤدونه من واجبات بشكل معقول وبين متطلبات المهنـة والمعـايير            يفعلوه أ 
  لذلك فقد يتوقع المستفيدون أن     .ن يؤديه المدققون  أن قبلها لما يجب     مالموضوعة  

ول الشركة بواسـطة    صالكين عن مواقف اختالس أ    عداد تقرير للم  يقوم المدقق بإ  
 وفي مثل هذه الحالـة  .على المدقق المعايير ذلك   تفرض ، فيما ال  موظفيها الكبار 

،  المـستفيدة  األطرافغطي توقعات   والدة فجوة معايير ناقصة ال ت     ن هناك   نجد أ 
التـي تـضعها الجهـات    معايير  الناقص هنا ناتج من النقص في ال   األداءأي أن   

  . المستفيدةاألطرافالتلبي توقعات المهنية والتي 
 وهي الفجوة الناتجة والحاصلة بين مسؤوليات وواجبات        :قص النا األداءفجوة   .ب

ذا  فإ . الفعلي للمدققين في الواقع العملي     األداء للمعايير المهنية وبين     المدققين وفقاً 
شراف على عمليات جرد    مالحظة واإل الالمدققين  ما تطلبت المعايير المهنية من      

ء داأ، فعند ذاك يوصف     المدققون بذلك واقعاً  م  ، ولم يق  لبضاعة في المخازن مثالً   ا
و الناقص بسبب كونه لـم يلتـزم بمـا تفرضـه         المعيب أ  األداءعملية التدقيق ب  

  .  الجودة المهنيةمهنية التي تعكس متطلبات العمل ذيالمعايير ال
  :تيي التدقيق من خالل اآلمكن وصف عناصر فجوة التوقع فمما تقدم ي

تـي تحـدد    وبين معايير التدقيق المقـررة ال الفجوة بين ما يقوم به المدقق فعالً     .١
  .واجبات ومسؤوليات المدقق

فيدة والمجتمـع   المستاألطراف وبين توقعات   الفجوة بين ما يقوم به المدقق فعالً       .٢
 .ه المدققن يقوم ببشكل عام لما يجب أ
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 المـستفيدة والجمهـور     األطرافالفجوة بين معايير التدقيق المقررة وتوقعات        .٣
  . بشكل عام

  
   المستفيدة من عملية التدقيق وفجوة التوقعاتاألطراف -ثالثاً

ن العنصر الـشائع فـي التعريفـات     أ(Humphrey, 1992)تفترض دراسة 
ن تتم نها أالتدقيق بطريقة معينة من شأ داء عملية   ختلفة للفجوة هو قيام المدققين بأ     الم

 األطـراف خرين الـذين يمثلـون      مع معتقدات ورغبات اآل   بشكل يختلف ويتباين    
لذلك يعد من المفيـد دراسـة        .)٧٨٨ ،٢٠٠٣،  لطفي(من عملية التدقيق    المستفيدة  

 المستفيدة لتحديد فجوة توقعات التدقيق التي تتكون في هـذه           األطرافطبيعة ونوع   
و  المستفيدة أاألطرافين كل طرف من ن عدد من الفجوات بين المدققين وبالحالة م

بـين  معـايير التمييـز      برزن أحد أ  إلذا ف  . عام مهور بشكلٍ وبين الج بين المدققين   
ثير فـي    للقـوة والتـأ    األطرافس امتالك بعض    سا المستفيدة يتمثل في أ    األطراف

 سهم والمقرضين ثل حاملي األ   م ،الحصول على المعلومات المالية وتقارير المدققين     
خرى حكومية لهـا     عن أطراف أ    فضالً ، الكبار والموردين  من المؤسسات والزبائن  

ن مثـل هـؤالء     إذ أ . لحصول على المعلومات المطلوبـة    جل ا أقدرة الضغط من    
المعرفة والدراية الجيدة بطبيعة التدقيق ودور ومسؤوليات      يرجح امتالكهم    األطراف
ن ، وبالتالي فإ التدقيق بشكل واضح فمن المؤكد ستختلف توقعات   لذلك  وتبعاً .المدقق

 تعـد ضـعيفة     قولية ستكون شبه معدومة على عكس أطـراف أخـرى         فجوة المع 
 وهم في الغالـب     ،دارتهاادية المؤثرة للضغط على الشركة وإ     وينقصها القوة االقتص  

ل عام على   ن الصغار والمجتمع بشك    والموردي غار المساهمين والعاملين والزبائن   ص
ت الواسعة االنتشار والتـي     فراد والمجموعا  يتكون من عدد ضخم من األ      هنأساس أ 
تؤكد معظـم الدراسـات    من هنا(Singh, 2004, 1203)   كثيرة بالتشتتحياناًتتميز أ

 يـتم   تبار عند دراسة فجوة التوقعـات أن ال       خذ بنظر االع  والبحوث على أهمية األ   
 المستخدمين لتقرير المدقق على اختالف خلفياتهم       الجزم القاطع باشتراط فهم جميع    

 عـن اشـتراطهم     قق، فـضالً  االجتماعية والثقافية لطبيعة ودور ونطاق عمل المد      
الـسديري  (ليب المعالجة المحاسبية لعناصر ومكونات القوائم الماليـة         اسالمامهم بأ 

دقيـق للفجـوة    إن مثل ذلك التحديد يسهم فـي تـأطير          . )١٢ ،٢٠٠٥والعنقري،  
كثـر مـن   أها  التي يجب االهتمام بفجوة المعقولية لدي   األطرافوطبيعتها ونطاقها و  

 .خرى األاألطراف
  

  سباب فجوة توقعات التدقيق أ-رابعاً
ميكيـة الفجـوة    خذ بنظر االعتبار دينا    األ إلىإن تحديد أسباب الفجوة يدعو      

 ، خالل الوقـت   سبابهاالية التغير ناتجة عن التغير في أ      ن احتم وعدم استقراريتها أل  
د زمن ت، وقد يم أخرىإلى التوقعات والحاجات من بيئة وحتى المكان نتيجة اختالف

عن طريق التنظيمات المهنية جراءات المواجهة ضعف إ منها نتيجة لالفجوة أو جزء
، وقـد   خرى التي لها القدرة من الحد من الفجوة        األ األطراف الحكومية و  األطرافو
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فـي الظـروف المحيطـة      الحاصلة  لتغييرات الديناميكية   ايضا  يسهم في امتدادها أ   
)Singh, 2004, 1205( .سباب الفجوة مـن خـالل   طار يمكن إيضاح أوفي هذا اإل
   :تي في البحث الحالي وكاآلةالمعتمدنواعها أ
ن هناك سببين محتملـين لهـذه        يرى كثير من الباحثين أ     : الناقص األداءفجوة  . ١

  ):٧٩١ ،٢٠٠٥، يطفل (ماالفجوة وه
ي يعـود   ، والذ زاء واجباتهم إ للمدققين   معيب ال األداء أي   :نقص الكفاية المهنية  . أ

ن الـضغط علـى     أ، كما   لمهنية أو نقص المعرفة أو الخبرة      نقص العناية ا   إلى
 المهنـي   األداءهم فـي نقـص       إنفاق وقت أقل يس    إلىيؤدي  قد  جور المدقق   أ

  . لتغطية ذلكالمطلوب 
ت التي تحـد    ثيراإن خضوع المدقق للضغوط والتأ    : ليةافتقار المدقق لالستقال  . ب

  . في العمل التدقيقياألداءمن حياديته يعد من األسباب المهمة لحدوث فجوة 
 يتمثل  ن السبب الرئيس وراء حدوث مثل هذه الفجوة        إ :فجوة المعايير الناقصة   .٢

و ال   دقيقـة أ    المدققون بها ليست   و القانونية التي يلتزم   في كون المعايير المهنية أ    
سـباب  ن أن يتجلى في أ    ك، وهذا يم   المستفيدة بشكل كافٍ   األطرافقعات  تلبي تو 

   :)Singh, 2004, 1205-1206(فرعية منها 
ن تقـوم    من الطبيعي أن يصعب علـى المهنـة أ         :النقص في استقالل المهنة    .أ

عـضائها  أبشكل جيد عن طريـق       من خدمة المجتمع     وتتأكدعضائها  أبحماية  
دخال معايير مهنيـة صـارمة تحـدد        إهمية  أ لذلك يؤكد الكثير على      ،نفسهمأ

و أ االعتماد   إلىوهو ما يؤدي    ،  ائها وتؤكد على استقاللية المهنة    مسؤولية اعض 
 إلـى يشير  ن غياب مثل هذه المعايير ربما       ، وإ الثقة بالمعلومات الناتجة عنها   

  .  وجود فجوة معايير ناقصة
مهنة التـدقيق    إلى من االنتقادات التي توجه      ك كثير  هنا :و الغش التالعب أ  .ب

 ناقـصة   ير التدقيق الخاصة بالتالعب تعد     معاي إيضاحاتن  أالتي ترتكز على    
 بعناية هاإخفاؤشاف هذه التالعبات التي يتم بسبب وجود مشكلة واضحة في اكت

 المستفيدة والجمهـور  األطراف من وجود توقعات عامة من جانب    رغمعلى ال 
 على اكتشافها لتفعيل هدف التدقيق في       ن يكون قادراً  دقق يجب أ  بشكل عام الم  

ويؤكـد  . تمثله القـوائم والتقـارير الماليـة      توفير صورة عادلة وحقيقية عما      
)Humphrey, 1997, 21( ن على  في هذه الفجوة هو إاألساسلعنصر ن اعلى أ

المهنة االعتراف بتوقعات الجمهور حول دور المدققين في مجـال اكتـشاف            
 جانب هذه المـشكلة هنـاك       إلى. وريهم قبول هذا الد   التالعبات الجوهرية وعل  

خرى ثالثة يعد من المـسائل       أطراف أ  تجاهبالغ عن التالعب     مسألة اإل  ضاًأي
عطاء الحق  من إ رغم  على ال  في المعايير    ، وتواجه المهنة هنا نقصاً    المهمة جداً 

 يمكن  جهة منظمة وحيدة حالياً    ليس هناك    هن أ ات إالّ للمدقق لالبالغ عن التالعب   
ن ، لذا يمكن القول بأ    ن التالعب حول هذا النوع م   ليها  إن يقدم المدقق تقريره     أ

   .و ناقصاً أ التنظيمي في هذا المجال معيباًاإلطار
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جهـة  برز االنتقادات المو   إن من أ   : عن قدرة المنشأة على االستمرار     اإلبالغ .ج
 قواعد  عالميا١٩٩٤ً سنة وحتى إيضاحاتها وأنها لم تحدد في معاييرها للمهنة أ

ة قادرة علـى االسـتمرار فـي        ن المنشأ أالبحث الفاعلة عن دليل اثبات يفيد ب      
فـي  المـدققين   اسـتمرار    جانـب    إلىكبير  الزال هناك غموض    ، و نشاطها

 الـنقص   إلى كن إرجاعه ذلك يم ، و الجانبا  ذه للحكم الشخصي في  استخدامهم  
    .في المعايير

  المـستفيدة ال لألطرافن التوقعات المعقولة  بأ Porter يقترح:معقوليةفجوة ال .٣
ق في المجتمـع وكـان اداء المـدقق         قذا توافقت مع دور المد    تعد معقولة إال إ   
 ,Humphrey, 1997) يؤكد .)Porter, 1993, 8( المنفعة –الكلفةيتناسب ومعيار 

 إلىيث تشير الجودة همية التمييز بين فجوة الدور وفجوة الجودة حعلى أ  (27
ن العنصر   أ الّيتطلب المدقق االلتزام بها، إ    الكفاية الفنية للمدقق والمعايير التي      

 كما يبدو في فجوة التوقعات يتمثل في نقص التعريف الواضـح لـدور              ،هممال
 لذلك يوصـي  . في نقص وعي المجتمع تجاه المهنة      مر الذي يساهم  ، األ المدقق

 عـن ذلـك المـستثمرين       ق بحيث تتضمن فضالً   بالتوسع في مسؤوليات المدق   
ت  في مستوى توقعـا    اًن هناك ارتفاع   أ McEnroeويؤكد  . والدائنين المتوقعين 

 يتوقعون تقديم ضمان فيما يتعلق بكـشف        إذ،   المستفيدة من المدققين   األطراف
نهم يتوقعون  ، كما أ  التالعب وعمليات االحتيال وكشف العمليات غير القانونية      

قييم وضع التنظيم الداخلي والرقابة الداخلية للمنشأة موضع التدقيق        من المدقق ت  
)MacEnroe, et. al., 2001,86(.  

 عوامل رئيـسة هـي      ةن الفجوة ترتبط بثالث   وفي هذا السياق يمكن القول بأ     
  ):١١ ،٢٠٠٥، العنقريالسديري و(
لمـدقق  لمام مصالح الجمهور والوقت الذي يحدد       أمسؤولية المدققين والتزامهم     .١

  .عمالهأالتمام 
 . عليها خالل القيام بالعملوسائل االتصال التي يعتمد .٢
   .ة موضع التدقيقستقاللية المدقق التي يتمتع بها أمام إدارة المنشأدرجة ا .٣
  

  ير فجوة توقعات التدقيقي تجس-خامساً
 رغمعلى ال، سبابها في إطار أ   هايريو تجس  ردم الفجوة أ   د متطلبات يتحديمكن  

ن ذلك يتطلب البحث الـدائم      ، وإ سباب الفجوة متغيرة ومتجددة    أهمية القول إن أ    من
وفي هذا السياق ومن خالل االسـتفادة مـن         . لتوسع في الحلول الالزمة للتجسير    وا

،  والعنقريالسديري() Porter, 1993(، )McEnroe et. al., 2001(الدراسات السابقة 
٢٠٠٥() Singh, 2004( )McEnroe, 2002( (Humphrey, 1997)   التي جرت فـي

 يق من الفجـوة   يمختلفة عديدة يمكن وضع حلول للتض     دولية  هذا المجال في بيئات     
   :اآلتية وفق محاورها على
تحدد وفق  تن االستجابة   إ وفي هذا السياق ف    : المعيب ومتطلبات المواجهة   األداء .١

  :تي عرضها في المحور السابق وكاآلسباب التي تماأل
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 :نة والتي تتم من خالل نقص الكفاية المهنية للمدققين من قبل المهتجسير .أ

  . ولة المهنة عن طريق المهنة نفسهاوضع القواعد الخاصة بمنح شهادات مزا .١
جل رفع مستوى   يم المستمر ووضع قواعد ملزمة من أ      خذ بمتطلبات التعل  األ .٢

  .هيل المهني للممارسينلتأا
و التنظيمـات   نية عن طريق المهنة أ    تنظيمات المه مراجعة ومتابعة نشاط ال    .٣

  . و معايير واضحة وملزمة لقواعد أطبقاً) مراجعة النظير(ها فيما بين
عـضائها فـي    أديبية ملزمة من قبل المهنة على       أجراءات وقواعد ت  وضع إ  .٤

  .عمال الممارسينأ في ضوء فحص جوانب الفشل
تطلب من المهنة   ن التجسير ي   وفي هذا السياق فإ    :تجسير نقص استقالل المدقق    .ب

ردم الفجوة والتي يمكن أن  جل  أ جانب الجهات الحكومية المعنية من       إلىالعمل  
  :تيةتتخذ المعالجات اآل

كيـد علـى    عمال التدقيق من خـالل التأ     إيجاد نظم تختص بتنظيم ومتابعة أ      .١
شراف على ارتباطات التدقيق وعملية     مكاتب التدقيق المستقلة ودورها في اإل     

  . ثناء عملية التدقيقالممارسات التي تجري أجور ويد األتحد
عضاء المهنة وتحديد متطلبات االلتزام بهـا  بناء القواعد السلوكية الخاصة بأ   .٢

  .خالل بهاعقوبات المفروضة عند اإلوال
جـراء  إعضائها والمستفيدين منها و   ي مجال االتصال بأ   تفعيل دور المهنة ف    .٣

 األطرافوقعات وآراء تلك    ت للتعرف على احتياجات وت    الندوات والمؤتمرا 
  .  عضائهابدور المهنة وأ

نـضاج المعـايير المهنيـة      ن عملية إ   إ :قصة ومتطلبات النضوج  المعايير النا  .٢
 جميعها على أهميـة     سباب المطروحة في هذا المجال تلتقي     لمواجهة جميع األ  

  :ي لتجاوزهامايأت
 في إطار   ة للعمل يضاحاتها الالزم إتحديد الهيئة المختصة بوضع المعايير و      .أ

 ،همية تلبية المعايير الموضوعة لمتطلبات العمل في هذه البيئة        التأكيد على أ  
  .الدولية في وضع المعايير المحليةيمنع ذلك من االستفادة من المعايير  وال
 المستفيدة ذات العالقـة بنتـائج     األطرافو عام   تفعيل دور المجتمع بشكلٍ    .ب
 .المعاييرة عمال المدققين في عملية صياغأ
عـضاء   المنظمة لـسلوك أ    همية وضع قواعد السلوك المهني    التأكيد على أ   .ج

  .لزام بهاالمهنة واإل
 اإليـضاحات  وإصـدار  للمعـايير   المساهمة الفعالة في التطوير المـستمر      .د

 إلـى بهـا    وبما يتناسب وتوسيع فهم المدققين وتسهيل االلتزام         ،هالخاصة ب ا
قق ودوره   للتعرف على واجبات المـد     ،أيضاًها  جانب توسيع فهم المجتمع ل    
  .   ها والتقليل من فجوة المعقوليةومسؤولياته، لرفع وعيهم ب
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 في البيئات الناميـة     هماًم خذ تلك الفجوة دوراً    تأ :المعقولية وردم الفجوة  فجوة   .٣
، لذا يقع   ة للمجتمع بدور ومسؤوليات المدقق    نتيجة ضعف المعرفة المتخصص   

  : في تجسير هذه الفجوة من خاللنفسهمأ على المهنة والمدققين لمشتركاالدور 
دراك المجتمع بدور وواجبات المـدققين      إالمساهمة الفاعلة في رفع معرفة و      .أ

خالقية من خالل التأكيد المستمر والواضـح فـي         ومسؤولياتهم المهنية واأل  
 وأسبابها  على طبيعة وحدود تلك الواجباتعمالهمولقاءاتهم وأتقاريرالمدققين 

  .هدافهاوأ
كاديميين في تفعيل وتوجيه وعي المجتمع والممارسين       مساهمة المدققين األ   .ب

 من خالل الدورات     بمسؤولياتهم المحددة  االلتزامحو   سواء والدفع ن   على حدٍ 
 .اكز التعليم المستمر في الجامعاتالتي تقيمها مر

ل توسـيع دوره    مرونة الدور االجتماعي للمـدقق مـن خـال        التأكيد على    .ج
 .لبات المجتمع المعقولة والمشروعةومسؤولياته تجاه متط

، وهو  دوات التكنولوجية في عمل المدقق    لمهنية واأل اساليب  اعتماد وتبني األ   .د
 .األعمالع نطاق عمله وخفض تكاليف  الوفاء بدوره وتوسيما يساعده على

نـوات االتـصال    مساهمة في توسـيع ق    تفعيل دور التنظيمات المهنية في ال      .ه
 والتعرف على توقعاتها والمشاكل التي تواجهها       ،طراف المجتمع المستفيدة  بأ

   .والنشرات وغيرهاوالندوات في مجال المهنة من خالل المؤتمرات 
  

   الميداني للبحثاإلطار
   كوردستان العراقإقليمبابها ومتطلبات التجسير في بيئة سالمح الفجوة وأم

 بـرز  يتناول المحور الحالي دراسـة أ      : لخصائص العينة  ياإلحصائ التحليل   -أوالً
ق فـي   المؤثرة في دراسة وتحليل فجوة توقعات التـدقي  البحثخصائص عينة 

 كوردستان العراق، وذلك ضمن المتغيرات الرئيسة للموضـوع وعلـى           إقليم
  : النحو اآلتي

 األكـاديمي هل   المؤ ٢ يظهر الجدول    : للعينة المدروسة  األكاديميلمؤهل  ا .١
 : تيفراد العينة وكاآلأل

  

  ٢ جدولال
  المؤهل االكاديمي الفراد العينة

  المؤهل االكاديمي
  العينة المدروسة

محاسب   ماجستير  دكتوراه
  قانوني

  االجمالي  اخرى  بكلوريوس

مهـتم بمـا    مستفيد و 
يقدمـــه المـــدقق 

  الخارجي
                 العدد

  لنسبةا

  
  
١  
٢%  

  
  
٣  
٤%  

  
  
٢  
٣%  

  
  
٤٥  
٦٨%  

  
  
١٥  
٢٣%  

  
  
٦٦  
١٠٠%  
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  المؤهل االكاديمي
  العينة المدروسة

محاسب   ماجستير  دكتوراه
  قانوني

  االجمالي  اخرى  بكلوريوس

ديوان / مدقق خارجي 
  الرقابة المالية 

  عدد ال
  نسبة ال

  
-  
٠%  

  
-  
٠%  

  
١  
٤%  

  
٢٢  
٧٩%  

  
٥  
١٨%  

  
٢٨  
١٠٠%  

ــارجي  ــدقق خ / م
  مكاتب خاصة

٣  %٠  %٠  
٧٥%  

١  
٢٥%  

  ٤  
١٠٠%  

  اإلجمالي
العدد                   

النسبة                   

  
١  
١%  

  
٣  
٣%  

  
٥  
٥%  

  
٦٧  
٦٨%  

  
٢٢  
٢٣%  

  
٩٨  
١٠٠%  

  
فراد العينة بشكل عام هم من حملة شهادة  أن أأعالهيتضح من خالل الجدول 

، فيما كان المؤهل االكاديمي دون البكلوريـوس بنـسبة         %٦٨البكلوريوس وبنسبة   
والماجستير والدكتوراه المحاسبة القانونية  مؤهل ةحملمن فراد العينة ن أاكو ،%٢٣

مجتمع كاديمي لل  انخفاض المؤهل األ   إلىيل  ويشير هذا التحل  . %٩يشكلون ما نسبتة    
هم في خلق   يس ساسياً أ ه عامالً وهو ما يمكن عد    ،قليماإلي يشكل بيئة التدقيق في      ذال

     .فجوة التدقيق بشكل عام
 عدد سـنوات الخبـرة      إلى ٣  يشير الجدول  : العينة ألفرادسنوات الخبرة    .٢

  :العينة المدروسة وكما موضح في الجدول اآلتيفراد أل
  

  ٣جدول ال
  سنوات الخبرة الفراد العينة

  عدد سنوات الخبرة
أقل من   العينة المدروسة

٥  
أكثر   ٢٠-١٥  ١٥-١٠  ١٠ – ٥

  ٢٠من
  االجمالي

ستفيد ومهتم بعمل م
 المدقق           

العدد                
النسبة                         

  
  
٢٦  
٣٩%  

  
  
٢٣  
٣٥%  

  
  
٥  
٨%  

  
  
٢  
٣%  

  
  
١٠  
١٥%  

  
  
٦٦  
١٠٠%  

                  خارجيمدقق 
       العدد
             النسبة

  
٢  
٦%  

  
٤  
١٣%  

  
٩  
٢٨%  

  
٤  
١٣%  

  
١٣  
٤٠%  

  
٣٢  
١٠٠%  

ــالي ــدد              اإلجم  الع
النسبة                   

٢٨  
٢٩%  

٢٧  
٢٨%  

١٤  
١٤%  

٦  
٦%  

٢٣  
٢٣%  

٩٨  
١٠٠%  
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 توى الخبرة العملية للعينة مـنخفض     مسن   أ أعالهويتضح من خالل الجدول     
، فيما يعـد مـستوى      ة والمهتمة بعمل المدقق بشكل عام      المستفيد لألطرافبالنسبة  

، وهو ما يؤشـر حالـة    لدى العينة من فئة المدققين الخارجيين نسبياً الخبرة مرتفعاً 
 ،لفة من الخبرة  تتتوزع النسب المتبقية على مستويات مخ     و. يجابية بهذا الخصوص  إ

  . لدى المدققينو ما يؤشر مستوى خبرة جيد وخصوصاًوه
     
طبيعة ونطاق فجوة توقعات التـدقيق      راء العينة حول     آل اإلحصائيتحليل   ال -ثانياً

يتمثل  :م الوسط الحسابي والنسبة المئويةالعراق باستخدا كوردستان إقليمفي  
) ٦(ل   تم طرحها من خال    ة فرعي اتمتغير) ٦(هذا المتغير الرئيس من خالل      

  : اآلتية لها كما موضحة بالجدولاإلحصائيوكانت النتائج ، ئلةسأ
 

  ٤جدول ال
  طبيعة ونطاق فجوة توقعات التدقيقالوسط الحسابي والنسبة المئوية لمتغير 

الوسط   طبيعة ونطاق فجوة توقعات التدقيقمتغيرات 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

دقيق تكشف  ن عملية الت   المستفيدون أ  األفراديتوقع   .١
  .خطاء والتالعباتعن كافة األ

٧٠ ٣,٥١٠٢ 

ن المدقق يقوم بفحـص    قع األفراد المستفيدون أ   يتو .٢
  .كل العمليات وبشكل شامل

٦٠ ٢,٩٧٩٦  

و ملزمـة   ليس هناك معايير للتـدقيق واضـحة أ        .٣
  .قليماإلللمدقق  تحدد واجبات ومسؤولية المدقق في 

٨٠ ٣,٩٧٩٦  

ظمة قانونية تحدد واجبات    نأليس هناك تعليمات أو      .٤
  .مسؤوليته والمدقق أو دوره أ

٧١ ٣,٥٥١٠ 

 ٧٤ ٣,٧١٤٣  .ن دورهم وواجباتهم بشكل دقيقيؤدي المدققو ال .٥
ن نتائج التدقيق التتوافـق مـع الواقـع الفعلـي        إ .٦

  ".ومايكتشف الحقا
٧١ ٣,٥٤٠٨ 

  ٧١ ٣,٥٤٥٩  متوسط المتوسطات
  

 طبيعة ونطاق فجوة توقعات التدقيق    غيرات   مت تظهر نتائج التحليل أعاله أن    
 المتوسـطات لطبيعـة     ذ بلغت قيمة متوسط   إ ،فجوة توقعات مهمة   وجود   إلىتشير  

تـشير المتغيـرات    و،  )%٧١(ي بنسبة مئوية بلغت     ، أ )٣,٥٤٥٩(ونطاق الفجوة   
المختلفة في  شكالها  أوجود فجوة توقعات ب   ن العينة تتفق على      أ إلىالفرعية للجدول   

وكان متغير عدم وجود معـايير للتـدقيق         ،)فجوة معقولية وفجوة أداء   ( قليماإلبيئة  
 ،شـيرها ته ومسؤولياته أبرز مالمح الفجوة التي تم تأ       واضحة وملزمة تحدد واجبا   
  .ولىاألالبحث وهو ما يدعم قبول فرضية 
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   باستخدام التحليل العامليطبيعة فجوة توقعات التدقيق  متغيرات –ثالثاً
ـ ماد التحليل العاملي لتحديد أولوية المتغيرات التي        لقد تم اعت    طبيعـة   شكلت

وفق نسبة تفسير كل متغير من هـذه المتغيـرات            على قليماإلالفجوة ونطاقها في    
ثالثة وفي ضوء ذلك توزعت متغيرات الواقع في        . لمجمل التوليفة موضع التحليل   

وبنسبة ) ٤,٢٩٣(لعوامل  عوامل رئيسة، بلغت القيمة الذاتية التفسيرية لمجمل هذه ا        
ن المتغيـرات المطروحـة   ل ذلك علـى أ ويد ،%)٧١,٥٣٦(جمالية بلغت  إتفسير  

 من وجهة نظر العينة     قليماإلالفجوة الحاصلة في    مالمح  تصور بشكل كبير طبيعة     
  .٥وكما موضح بالجدول المدروسة، 

  
  ٥جدول ال

  مصفوقة االرتباط المختزله للمتغيرات البيئية

 المتغير إلىنسبة تباين المتغير  ة الذاتيةالقيم العامل
 النسبة التراكمية الكلي للعوامل

 %٣٠,٣٨١ %٣٠,٣٨١ ١,٨٢٣ االول
 %٥٢,٥٤٠  %٢٢,١٥٩  ١,٣٣٠  الثاني
 %٧١,٥٣٦ %١٩,٩٩٦ ١,١٤٠ الثالث
   ٤,٢٩٣ المجموع

  
ن  األفـراد المـستفيدي    اتتوقع(وفيما يتعلق بالعامل االول، والمتمثل بمتغير       

طبيعـة ونطـاق     احتل المرتبة االولى في مقدار تفسيره ل       فقد) ة عمل المدقق  لطبيع
  من التباين الكلي للعوامل وبنسبة تفـسير       )١,٨٢٣(والتي بلغت    قليماإلفي  الفجوة  

 ٦ويبين الجدول   . ل االخرى على نسبة تفسير مقارنة بالعوام    ، وهي أ  )%٣٠,٣٨١(
هميته، حيـث تترتـب   ل وإبراز أأبرز المتغيرات التي أسهمت في تشكيل هذا العام 

  .حسب مقدار التشبع في هذا العاملبتلك المتغيرات تنازلياً 
  

  ٦جدول ال
  توقعات االفراد المستفيدون لطبيعة عمل المدققمقدار التشبع لمتغير 

 مقدار التشبع المتغيرات
 ٠,٨٠٥  .ن دورهم وواجباتهم بشكل دقيقاليؤدي المدققو

 ٠,٨٠٠  .ق مع الواقع الفعلي ومايكتشف الحقاًن نتائج التدقيق التتوافإ
ن المدقق يقوم بفحص كل العمليات وبشكل        المستفيدون أ  األفراديتوقع  
  .شامل

٠,٥٥٤ 

  
، )واجبات المدقق ومسؤولياته  (، والمتمثل بمتغير    وفيما يتعلق بالعامل الثاني   

التـي بلغـت     و فجوة توقعات التـدقيق    احتل المرتبة الثانية في مقدار تفسيره ل       فقد
بـرز  وإن أ . %)٢٢,١٥٩( من التباين الكلي للعوامـل وبنـسبة تفـسير           ١,٣٣٠
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همت في تشكيل هذا العامل مرتبة تنازلياً حسب مقدار التشبع في           أسالمتغيرات التي   
ن عملية التدقيق تكشف عـن كافـة        يتوقع األفراد المستفيدون أ   (هذا العامل هي    

مـة  نظليس هناك تعليمـات أو أ     ( ،٠,٧٥٤بنسبة تشبع بلغت     )خطاء والتالعبات األ
  .٠,٦٧٣بلغت تشبع بنسبة  )مسؤوليته وقانونية تحدد واجبات المدقق أو دوره أ

تحدد واجبـات   التي  معايير  ال( وفيما يتعلق بالعامل الثالث، والمتمثل بمتغير     
والتي بلغت  لفجوة  في مقدار تفسيره ل   ثالثة  لاتل المرتبة   فقد أح ) المدقق ومسؤولياته 

بـرز متغيـر    وإن أ%. ١٩,٩٩٦ من التباين الكلي للعوامل وبنسبة تفسير       ١,١٤٠
و ملزمـة  ليس هناك معايير للتـدقيق واضـحة أ  (هم في تشكيل هذا العامل هو      أس

  ).قليماإلدقق في للمدقق تحدد واجبات ومسؤولية الم
  

ط باستخدام الوس  كوردستان العراق    إقليمسباب فجوة توقعات التدقيق في      أ -رابعاً
) ٦( تم تمثيل هذا المتغير الـرئيس مـن خـالل            :الحسابي والنسبة المئوية  

ـ أ) ٦( تم طرحها من خالل      ةفرعيات  متغير ، وكانـت نتـائج التحليـل       ئلةس
  : كما موضحة بالجدول اآلتيلها  اإلحصائي

  
  ٧جدول ال

  بالغ الماليالوسط الحسابي والنسبة المئوية لمتغير معوقات اإل

الوسط   وةسباب الفجأمتغيرات 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

هداف وعمل المدققين   أ ب  المستفيدة معرفة كافية   لألطرافيتوفر   ال .١
 ٧٨ ٣,٨٧٧٦ .وواجباتهم

 ٨٠ ٤,٠١٠٢ .نهيل العلمي للمدققين الممارسيأهناك ضعف في مستوى الت .٢
رقابة جودة العمـل فـي تلـك        توجد في مكاتب التدقيق نظم ل      ال .٣

 ٨٢ ٤,١١٢٢ .المكاتب

قانونية تحـدد مـسؤولية المـدققين        وأعدم وجود معايير مهنية      .٤
 ٧٨ ٣,٨٧٧٦ .المهنية واالخالقية

ثيرات وضغوط تحد من استقالليتهم وتـؤثر       يتعرض المدققون لتأ   .٥
 ٧٨ ٣,٩١٨٤ .عمالهمأعلى نتائج 

 جانب عدم االهتمام بالتعليم والتطوير      إلىضعف الخبرة العملية     .٦
 ٨٤ ٤,٢١٤٣  .المستمر

  ٨٠ ٤,٠٠١٧  متوسط المتوسطات
  

 أن األسباب المعروضة علـى      أعالهتؤشر نتائج التحليل الموضحة بالجدول      
من وجهة نظـر     قليماإلسباب رئيسة لفجوة توقعات التدقيق القائمة في        العينة هي أ  

وبنـسبة مئويـة   ) ٤,٠٠١٧(توضح قيمة متوسط المتوسطات التي بلغت    ذ  إ،  العينة
في وجود ونطاق الفجوة    سباب حقيقية ومحورية    لك األسباب هي أ   ن ت  أ )%٨(بلغت  



  ]٣٠٦[                                                                ...  فجوة توقعات التدقيق ومتطلبات التجسيري
  

فرضية قبول وهو ما يؤكد  . ونطاقها الكبيرة وجود الفجوة الحقيقي يؤكدالسائد، وهذا
   .البحث الثانية

  باستخدام التحليل العامليسباب فجوة توقعات التدقيق أ -خامساً
سـباب  األة المتغيرات التي تشكل     لقد تم اعتماد التحليل العاملي لتحديد أولوي      

 مـن هـذه     وفق نسبة تفسير كل متغير      على قليماإلالرئيسة لوجود الفجوة في بيئة      
سـباب  وفي ضوء ذلك توزعت متغيـرات األ      . ع التحليل و موض المتغيرات لمجمل 

ـ  ين، بلغت القيمة الذاتية التفسيرية لمجمل هذ      ين رئيس ينملا ع على  ٣,٥٣٤ ينملا الع
سباب المعروضة على   وهذا يعني أن األ    ،%٥٨,٨٩٦جمالية بلغت   وبنسبة تفسير ا  

وكمـا  ،  قلـيم اإلسباب الفجوة القائمة فـي      من أ تقريباً   %٦٠العينة تفسر ما نسبته     
  .٨موضح بالجدول 

  
  ٨جدول ال

  سباب الفجوةأمصفوقة االرتباط المختزله لمتغيرات 

 المتغير إلىنسبة تباين المتغير  القيمة الذاتية العامل
 النسبة التراكمية الكلي للعوامل

 ٣٩,٩٦٧ ٣٩,٩٦٧ ٢,٣٩٨ االول
 ٥٨,٨٩٦ ١٨,٩٢٩ ١,١٣٦  الثاني
   ٣,٥٣٤ المجموع

  
فر بعـض العوامـل     اعدم تو (ول، والمتمثل بمتغير    وفيما يتعلق بالعامل األ   

ولى في مقدار تفـسيره      احتل المرتبة األ   فقد) ئيسة المرتبطة بنجاح مهمة المدقق    الر
 من التباين الكلـي للعوامـل وبنـسبة تفـسير      ٢,٣٩٨التي بلغت   لفجوة و سباب ا أل

 ٩ويبين الجـدول    . خرىعلى نسبة تفسير مقارنة بالعوامل األ     أوهي  ،  %٣٩,٩٧٦
هميته، حيـث تترتـب   أسهمت في تشكيل هذا العامل وإبراز أبرز المتغيرات التي  أ

  .حسب مقدار التشبع في هذا العاملبتلك المتغيرات تنازلياً 
  

  ٩جدول ال
  عدم توفرعوامل نجاح مهمة المدققمقدار التشبع لمتغير 

 مقدار التشبع المتغيرات
قانونية تحدد مـسؤولية المـدققين المهنيـة         وعدم وجود معايير مهنية أ    

 ٠,٨٠٩ .واالخالقية

 ٠,٧٥٥ .رقابة جودة العمل في تلك المكاتبتوجد في مكاتب التدقيق نظم ل ال
 ٠,٦٧٧ .هيل العلمي للمدققين الممارسين التأهناك ضعف في مستوى 

هـداف وعمـل المـدققين     المستفيدة معرفة كافيـة بأ لألطراففر  ايتو ال
 ٠,٦٢٩ .وواجباتهم

  ٠,٥٤٠  . جانب عدم االهتمام بالتعليم والتطوير المستمرإلىضعف الخبرة العملية 
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 اسـتقاللية   التـأثيرات علـى   (وفيما يتعلق بالعامل الثاني والمتمثل بمتغير       
 من التبـاين الكلـي للعوامـل وبنـسبة تفـسير            ١,١٣٦ بلغت قيمته    فقد )المدقق

 هـو  هميتـه برز متغير أسهم في تشكيل هذا العامـل وإبـراز أ     أن  إ و %١٨,٩٢٩
من استقالليتهم وتـؤثر علـى نتـائج        ثيرات وضغوط تحد    يتعرض المدققون لتأ  (
  .٠,٨٤٦بنسبة تشبع بلغت ) عمالهمأ
  
 كوردسـتان العـراق   إقلـيم ير فجوة توقعات التدقيق في يت تجس متطلبا -ساداس

 تم تمثيل هذا المتغير الـرئيس       :باستخدام الوسط الحسابي والنسبة المئوية    
، وكانـت  ئلةأس) ١٠( تم طرحها من خالل      ة فرعي اتمتغير) ١٠(من خالل   

  : تي كما موضحة في الجدول اآلاإلحصائيائج التحليل نت
  

   ١٠جدولال
  سابي والنسبة المئوية لمتغير متطلبات التجسيرالوسط الح

النسبة   الوسط الحسابي  متغيرات متطلبات التجسير
  المئوية

ـ       إ لة ن التأهيل العلمي الالزم وااللمام بالتطورات الحاص
 ٨٩ ٤,٤٤٩٠ .داء المدققين في مجال المهنة ضروري لتطوير أ

وجوب من يمارس المهنة امتالكـة للخبـرة العمليـة          
 ٩٠ ٤,٥١٠٢ .ه ت والمهارة المهنية الكافية ألداء مهمالطويلة

ـ          قق دضرورة وجود معايير مهنية تحـدد واجبـات الم
 المستفيدة  األطرافومسؤولياته المهنية واالخالقية تجاه     

  .من عمله
٩٠ ٤,٥٢٠٤ 

فر عنصر الوضوح واأللزام فـي معـايير        اضرورة تو 
  .التدقيق المهنية

٩٠ ٤,٥٠٢٤ 

 معـايير للـسلوك االخالقـي       ضرورة صياغة وتوفير  
  .لممارسي المهنة وتوفر عنصر األلزام بها 

٨٩ ٤,٤٢٨٦ 

تفعيل دور المهنة في متابعة التطورات الحاصـلة فـي          
مجال المهنة من خالل عقد الندوات والمؤتمرات وعقد        

  .برامج التعليم المستمر ألعضائها 
٨٧ ٤,٣٣٦٧ 

فاعلـة  الزام مكاتب التدقيق بضرورة وجود نظم رقابة        
   .على جودة اعمالهم

٨٩ ٤,٤٢٨٦ 

لمهنة على وضع نظم سـليمة لتوزيـع        ضرورة عمل ا  
  .عمال التدقيق ووسائل ارتباط المدققين باعمال التدقيقأ

٨٦ ٤,٧٥٥ 

العمل على تحديد اصدار االحكام والتقديرات الشخصية       
  .المهنية من قبل المهنة والمدققين على حد سواء

٧٧ ٣,٨٤٦٩ 

دائهـم ألعمـالهم    وأعضائها  ة المهنة على أ   تفعيل رقاب 
  .ومسؤولياتهم تجاه المستفيدين من خدماتهم

٨٦ ٤,٢٨٥٧ 

  ٨٧ ٤,٣٦٠٢  متوسط المتوسطات
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ير ين المتغير الرئيس الثالث والمتعلق بمتطلبات التجس      توضح نتائج التحليل أ   
ـ  ، إ على وسط حسابي من بين المتغيرات الرئيـسة       قد حصل على أ    ت قيمـة   ذ بلغ

وهذا يـدل   . %٨٧ وبنسبة مئوية بلغت     ٤,٣٦٠٢سط المتوسطات لهذا المتغير     متو
همية العمـل علـى وضـع       العينة لطبيعة الفجوة القائمة وتأثيراتها وأ     دراك  إعلى  

 رفع سمعة ومكانـة     للمساهمة في جل تضييق الفجوة القائمة     أمتطلبات التجسير من    
سة ومهمة يمكن أن تغيرات رئيالمتغيرات المطروحة في هذا المتغير تعد م و.المهنة

   .يؤكد قبول فرضية البحث الثالثة وهو ما. تستخدم في عالج الفجوة القائمة
  
  الفجوة باستخدام التحليل العاملي متطلبات تجسير -بعاًسا

تطلبـات  لقد تم اعتماد التحليل العاملي لتحديد أولوية المتغيرات التي تشكل م     
وفق نسبة تفسير كل متغير من هذه المتغيرات          على قليماإلتجسير وردم الفجوة في     

فـي  تطلبات  وفي ضوء ذلك توزعت متغيرات الم     . لمجمل التوليفة موضع التحليل   
 وبنسبة  ٦,٣٢٢، بلغت القيمة الذاتية التفسيرية لمجمل هذه العوامل         ينرئيسين  ملعا

 بحـدود ن تلك المتغيرات تفسر     وهذا يدل على أ    ،%٦٣,٢٢٠جمالية بلغت   تفسير إ 
 وهـي نـسبة تفـسير    ،قليماإللثي المتطلبات الحقيقية لتجسير الفجوة الحاصلة في       ث

  .١١وكما موضح بالجدول ، عالية
  

  ١١جدول ال
  متطلبات التجسيرمصفوقة االرتباط المختزله لمتغيرات 

 المتغير إلىنسبة تباين المتغير  القيمة الذاتية العامل
 النسبة التراكمية الكلي للعوامل

 ٥٢,٤١٢ ٥٢,٤١٢ ٥,٢٤١ االول
 ٦٣,٢٢٠ ١٠,٨٠٨ ١,٠٨١  الثاني
   ٦,٣٢٢ المجموع

  
) الفجوةجسير وردم   متطلبات ت (ول، والمتمثل بمتغير    وفيما يتعلق بالعامل األ   

والتـي بلغـت    تطلبات ردم الفجوة    ولى في مقدار تفسيره لم    والذي احتل المرتبة األ   
ـ  وهي أ  %٥٢,٤١٢ من التباين الكلي للعوامل وبنسبة تفسير        ٥,٢٤١ ى نـسبة   عل

أسـهمت  برز المتغيرات التي    أ ١٢ويبين الجدول   . خرىتفسير مقارنة بالعوامل األ   
هميته، حيث تترتب تلك المتغيرات تنازليـاً حـسب         براز أ إفي تشكيل هذا العامل و    

  .مقدار التشبع في هذا العامل
  
  
  
  
  



  ]٣٠٩[                                                            البامرين والدكتور الشجريي                       
  

  ١٢جدول ال
  مرللمدققينالتاهيل العلمي والتطويرالمستمقدار التشبع لمتغير 

 مقدار التشبع المتغيرات
دائهم ألعمالهم ومسؤولياتهم تجـاه     تفعيل رقابة المهنة على أعضائها وأ     

   .المستفيدين من خدماتهم
٠,٨٠٩ 

 مكاتب التدقيق بضرورة وجود نظم رقابة فاعلـة علـى جـودة             إلزام
  . أعمالهم

٠,٧٨٣ 

 ٠,٧٧٠  . لمهنيةلزام في معايير التدقيق اضرورة توفر عنصر الوضوح واإل
ـ        ي المهنـة   ضرورة صياغة وتوفير معايير للسلوك االخالقي لممارس

 ٠,٧٦٤  .وتوفر عنصر األلزام بها

ضرورة وجود معايير مهنية تحدد واجبات المقق ومسؤولياته المهنيـة          
  . المستفيدة من عملهاألطرافواالخالقية تجاه 

٠,٧٤٦ 

لة في مجال المهنة مـن      تفعيل دور المهنة في متابعة التطورات الحاص      
 بـرامج التعلـيم المـستمر       خالل عقد الندوات والمـؤتمرات وعقـد      

  .      ألعضائها
٠,٧٤٠ 

عمـال التـدقيق    لمهنة على وضع نظم سليمة لتوزيع أ      ضرورة عمل ا  
  .ووسائل ارتباط المدققين باعمال التدقيق

٠,٧٢٣ 

المهنة مجال  ن التأهيل العلمي الالزم وااللمام بالتطورات الحاصلة في         إ
  .داء المدققينضروري لتطوير أ

٠,٦٥٨ 

العمل على تحديد اصدار االحكام والتقديرات الشخصية المهنية من قبل          
  .المهنة والمدققين على حد سواء

٠,٦٢٩ 

 العملية الطويلة والمهارة المهنية     ضرورة امتالك ممارس المهنة للخبرة    
  .الكافية ألداء مهمه

٠,٥٨٣ 

  
 ضرورة امتالك ممارسة المهنة(العامل الثاني والمتمثل بمتغير   وفيما يتعلق ب  

 ١,٠٨١والتي بلغت قيمته     )مهاالعملية الطويلة والمهارة المهنية الكافية ألداء مه      
  .%١٠,٨٠٨من التباين الكلي للعوامل وبنسبة تفسير 

  
   قليماإل فجوة التوقع في طبيعة ونطاق الفجوة في أسبابثر أعالقة و -اًمناث
سباب الفجوة  ل االرتباط الختبار العالقة بين أ     تم استخدام معام  : امل االرتباط مع .١

ويتضح من خالل هذا التحليل وجود       .قليماإلونطاق الفجوة القائمة في     وطبيعة  
وعند اختبـار   . ٠,٤٦١ حيث بلغت قيمتها     ،عالقة موجبة متوسطة القوة نسبياً    

 كانـت   Pقيمة   و ٣,٢٤٧ته  قيمبلغت   tمعنوية هذه العالقة عن طريق اختبار       
 .القة معنويـة عاليـة بـين المتغيـرين         وهو ما يدلل على وجود ع      ،٠,٠٠٢

 :دناه يوضح ذلكوالجدول أ
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  ١٣ جدولال
  سباب الفجوة وطبيعة ونطاق الفجوةأالعالقة بين 

 R t P  سباب الفجوةأ
 ٠,٠٠٢ ٣,٢٤٧ ٠,٤٦١  طبيعة ونطاق الفجوة

  
 

 بدرجـة حريـة     ٤,١٠١لمحسوبة قد بلغت     ا Fن قيمة   ، أ ١٣يبين الجدول    .٢
 .٠,٠٠١وبمستوى معنوية  ٩١,٦

  
  ١٤جدول ال

  بالغ الماليبالغ المالي وواقع اإلتحليل التباين لالنحدار الخطي لمعوقات اإل

مجموع   درجة الحرية تحليل التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

المحسوبة  
F 

 ١,٤٤٤  ٨,٦٦٥ ٦  االنحدار
  ٠,٣٥٢  ٣٢,٠٤٥ ٩١ البواقي

٤,١٠١ 

 
يمكـن   ٢,١٧ المحسوبة مع مثيلتها الجدولية التي بلغت        Fوعند مقارنة قيمة    

طبيعة في  عاٍلثير معنوي  عند هذا المستوى لها تأ    سباب الفجوة   أن متغيرات   القول إ 
 وهو ما يدعم قبـول الفرضـية        ،العراق كوردستان   إقليمفي  ونطاق الفجوة الحالي    

 الجدولية  t المحسوبة مقارنة بقيمةtاالعتماد على قيمة وب. %٩٥ ةبدرجة ثقالرابعة 
ضـعف الخبـرة    (ن المتغير   ظهر أ  ي ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     ١,٦٦٢التي بلغت   

 يمثل السبب المعنـوي    ) جانب عدم االهتمام بالتعليم والتطوير المستمر      إلىالعملية  
ثير ولكـن   أا ت خرى له ن المتغيرات األ  أ و .ر في طبيعة ونطاق الفجوة القائمة     المؤث

   .ثيرأولكنها ليست معنوية التبنسب متفاوتة الدرجة 
  
   قليماإلفي الفجوة القائمة سباب أثر متطلبات التجسير في  أ-عاًسات
 تم استخدام معامل االرتباط الختبار العالقة بـين متطلبـات           :معامل االرتباط  .١

يتطلب الحد منها   التي   قليماإلالفجوة الحالية في    سباب  أتجسير الفجوة القائمة و   
ويتضح من خالل هذا التحليل وجود عالقة موجبة         .الفجوة القائمة للتخلص من   

وعند اختبار معنوية هذه العالقة عن . ٠,٥٢٤متوسطة القوة حيث بلغت قيمتها 
وهو مـا   ) ٠,٠٠٠( كانت   Pقيمة   و ٥,٨٥٦ الذي كانت قيمته     tطريق اختبار   

والجـدول اآلتـي    ،  بين المتغيـرين   جداًيدلل على وجود عالقة معنوية عالية       
  :يوضح ذلك
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  ١٥جدول ال
  سباب الفجوة وطبيعة ونطاق الفجوةالعالقة بين أ

 R t P  سباب الفجوةأ
 ٠,٠٠٠ ٥,٨٥٦ ٠,٥٢٤  طبيعة ونطاق الفجوة

 
ن ، أ ١٦ يتضح من خالل جدول تحليل التباين        :معادلة االنحدار الخطي المتعدد   . ٢

 وبمـستوى معنويـة     ٨٧,١٠ بدرجة حرية    ٣,٣٠١ المحسوبة قد بلغت     Fقيمة  
 لمتغيـرات   اً وبـشكل عـالٍ     معنوي اًثيروهو ما يدل على أن هناك تأ       .٠,٠٠١

  .قليماإلسباب الفجوة القائمة في أمتطلبات التجسير في 
 

  

  ١٦جدول ال
  سباب الفجوة القائمةتطلبات التجسير في أتحليل التباين لالنحدار الخطي لم

  ة الحريةدرج تحليل التباين
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

المحسوبة  
F 

 ٠,٩١٣ ٩,١٣١ ١٠  االنحدار
  ٠,٢٧٧  ٢٤,٠٦٣  ٨٧ البواقي

٣,٣٠١ 

 
 عنـد   ١,٩١ المحسوبة مع مثيلتها الجدولية التي بلغت        Fوعند مقارنة قيمة    

بـات التجـسير ذات تـاثير       تطلن متغيرات م  يمكن القول إ   ،٠,٠٥مستوى معنوية   
و ما يـدعم    وه ،عند هذا المستوى  سباب الفجوة القائمة    أفي متغيرات    معنوي عالٍ 

 كمـا   ، المحسوبة tوباالعتماد على قيمة    . %٩٥بدرجة ثقه   خامسة  قبول الفرضية ال  
 عنـد مـستوى     ١,٦٦٠٢ الجدولية التي بلغت     t مقارنة بقيمة    ١٧يظهرها الجدول   

   :دناهأ  في الجدولام يمكن ترتيب المتغيرات المعنوية ك٠,٠٥معنوية 
 

  ١٧جدول ال
  سباب الفجوةية لمتطلبات التجسير المؤثرة في أالمتغيرات المعنو

  المعنوية tقيمة   المتغيرات
عمـال  لمهنة على وضع نظم سليمة لتوزيع أ     ضرورة عمل ا  

  ٠,٠٠٠ ٤,١٤١  .التدقيق ووسائل ارتباط المدققين باعمال التدقيق

ير التدقيق  لزام في معاي  افر عنصر الوضوح واإل   ضرورة تو 
 ٠,٠٠٥ ٢,٨٦٨  .المهنية

ضرورة وجود معـايير مهنيـة تحـدد واجبـات المقـق            
 المستفيدة من   األطرافومسؤولياته المهنية واالخالقية تجاه     

  .عمله
٠,٠٠٩ ٢,٦٩٠ 
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التي متغيرات  مجمل ال  من   أعالهن المتغيرات الثالثة     أ إلى ١٧يشير الجدول   
لعينة هي أكثر المتغيـرات ذات التـأثير        التجسير المعروضة على ا   تمثل متطلبات   

 عن  فضالً. هم في ردم الفجوة   المعنوي في أسباب الفجوة القائمة والتي يمكن أن تس        
سـباب  ر في تلك األ    ولكن بشكل غير كبي    ،ثيرتسهم في التأ  التي  خرى  المتغيرات األ 
  . المكونة للفجوة

ظم السليمة التي    الن يجادعلى ضرورة إ  ثير  ول المعنوي التأ  ويشير المتغير األ  
ساليب الالزمة التي تحدد ارتباطات المدققين ومدى       تحدد توزيع أعمال التدقيق واأل    

ساليب المهمة التي تعتمدها كثيـر مـن التنظيمـات           وهو من األ   .يتهاسالمتها وكفا 
ما المتغيـر   أ. فعيل دورها والمحافظة على كيانها    المهنية في العالم لتنظيم المهنة وت     

 وااليـضاحات   همية وجود المعـايير المهنيـة      التاثير فقد تمثل في أ     اني في قوة  الث
همية توفر أ جانب إلىالتنفيذ السليم لها من قبل المدققين في هم الخاصة بها والتي تس

ما المتغير الثالث فيـشير  أ.  والقانوني بها لضمان التمسك بها    لزام المهني عنصر اإل 
بتحديد واجبات ومـسؤوليات المـدقق    ضرورة وجود المعايير المهنية الخاصة    إلى

ليهـا كـل    إ وهي حلقة مهمة سـعت       ، المستفيدة األطرافخالقية تجاه   المهنية واأل 
عضائها بالـسلوكيات المهنيـة     هنية في العالم للمحافظة على التزام أ      التنظيمات الم 

 المستفيدة بالخدمات المطلوبـة وبـالجودة   األطرافواالدبية للمهنة ولضمان تزويد     
  . محافظة على مكانة المهنة وسمعتهاللة العالي

  

  اجاتاالستنت
طار الجانب الميداني للبحث على وجود فجوة توقعات         في إ  تؤكد نتائج التحليل   .١

، األداءيها فجوة المعقولية وفجوة     بنوع كوردستان العراق    إقليمالتدقيق في بيئة    
 هي فجوة   قليماإلتحليل باستخدام التحليل العاملي أن الفجوة في        ذ تؤكد نتائج ال   إ

في دورهم، إذ تؤكد    ء المدققين   اد نتيجة لضعف وقصور أ    األساسأداء بالدرجة   
ن نتائج التـدقيق ال     ققين ال يؤدون دورهم بشكل دقيق وأ      ن المد نتائج التحليل أ  

وتعد فجوة المعقوليـة فجـوة      . تتوافق مع الواقع الفعلي وما يتم اكتشافه الحقاً       
 المـستفيدة  األطـراف وفهم نسبة عالية مـن  أساسية ناتجة عن ضعف إدراك    

، وهـو    ما تثبته نتائج التحليل السابقة     وهو ،لواجبات ودور المدقق ومسؤولياته   
  .األولىما يؤكد قبول فرضية البحث 

ل كبيـر   سباب رئيسة تقف بـشك     هناك أ   أن إلى اإلحصائيتائج التحليل   تشير ن  .٢
 العينة تتفق بنـسبة عاليـة        أن إلىوراء وجود الفجوة القائمة، إذ تشير النتائج        

كما توضح  . قليماإلسباب رئيسة للفجوة القائمة في      على أن تلك األسباب هي أ     
سباب التـي تقـف خلـف وجـود الفجـوة       ملي أن أبرز األ   احليل الع تنتائج ال 

ب غياب نظـم رقابـة       جان إلىواستمرارها تتمثل في االفتقار للمعايير المهنية       
 ضـعف   التطوير المستمر مع  متطلبات  لعلمي و هيل ا وتدني مستوى التأ   الجودة

 األطـراف  يترافق ذلك مع ضـعف ثقافـة وإدراك          ،الخبرة العملية للمدققين  
 .فرضية البحث الثانيةؤكد قبول وهو ما ي. المستفيدة لدور ومسؤوليات المدقق
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، حيـث   ير الزمة لتدارك الفجوة القائمـة     ين متطلبات التجس  راء العينة أ  تؤكد آ  .٣
راء العينة حولها من بين محـاور       طلبات على أعلى اتفاق آل    حصلت تلك المت  

وقد كانـت   . ا يؤكد قبول فرضية البحث الثالثة     ، وهو م  لي األخرى البحث الحا 
 :للتحليل العاملي المعتمدبرز المتطلبات وفقا المتطلبات اآلتية هي أ

دائهم ألعمـالهم ومـسؤولياتهم تجـاه       تفعيل رقابة المهنة على أعضائها وأ      .أ
   .مستفيدين من خدماتهمال
  .أعمالهمظم رقابة فاعلة على جودة لزام مكاتب التدقيق بضرورة وجود ن إ.ب
  .لزام في معايير التدقيق المهنيةافر عنصر الوضوح واإلضرورة تو .ج
ي المهنة وتوافر   ضرورة صياغة وتوفير معايير للسلوك االخالقي لممارس      . د

  .لزام بهاعنصر اإل
قق ومـسؤولياته المهنيـة     ديير مهنية تحدد واجبات الم    ضرورة وجود معا  . ه

  . المستفيدة من عملهاألطرافخالقية تجاه واأل
تفعيل دور المهنة في متابعة التطورات الحاصلة في مجال المهنة من خالل        . و

  .عقد الندوات والمؤتمرات وعقد برامج التعليم المستمر ألعضائها 
عمال التدقيق ووسائل   يمة لتوزيع أ  لمهنة على وضع نظم سل    ضرورة عمل ا  . ز

  .ارتباط المدققين باعمال التدقيق
مهنـة  ن التأهيل العلمي الالزم وااللمام بالتطورات الحاصلة في مجـال ال    إ. ح

  .ضروري لتطوير اداء المدققين
بـل  حكام والتقديرات الشخصية المهنية من ق     العمل على تحديد إصدار األ    . خ

  .ءالمهنة والمدققين على حد سوا
 فـي مـن      العملية الطويلة والمهارة المهنية الكافية     ضرورة توافر الخبرة  . ر

  .ته ألداء مهميمارس المهنة
دلة االنحدار الخطي المتعـدد     معاومعامل االرتباط    تبين نتائج التحليل باستخدام      .٤

ثر عالي المعنوية في طبيعة ونطـاق  أن متغيرات أسباب الفجوة ذات عالقة وأ    
سـباب  هي أسباب وهذا يدل على أن تلك األ . قليماإلائمة في    الق فجوة التوقعات 

. زالتهـا  والتي يجب العمل علـى إ قليماإلفي في وجود الفجوة حقيقية ومؤثرة  
  .ا يؤكد قبول فرضية البحث الرابعةوهو م

دلة االنحدار الخطي المتعدد    معامعامل االرتباط و  تشير نتائج التحليل باستخدام     . ٥
برة في البحث الحالي ذات عالقـة        التجسير المقترحة والمخت   ن متطلبات  أ إلى
 التي تقف وراء فجوة توقعات التدقيق القائمة في األسباب في   ثر معنوي عالٍ  وأ
ا يؤكـد   وهو م .  والتي يمكن تبنيها وتطويرها للحد من الفجوة وردمها        ،قليماإل

         .قبول فرضية البحث الخامسة
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  التوصيات 
ا  والتي يعرضـه   قليماإلير من قبل المهنة في      يني متطلبات التجس  العمل على تب   .١

يـداتها  جل المساهمة الفعلية في الحد من تنامي الفجوة وتعق        البحث الحالي من أ   
  :تية في تطبيقها اآلاألطرافواالستفادة من 

عات المناسـبة التـي     لمساهمة في وضع بعض التشري    من خالل ا  : الحكومة . أ
بما تضعه من ضوابط في هذا      زام  توتطويرها واالل  تنظيم مهنة التدقيق     تدعم

  .المجال
من خالل االستفادة في تقديم االستشارات والمساهمة في        : معاتساتذة الجا أ  . ب

والنـدوات والمـؤتمرات    والقواعد العلميـة    وااليضاحات  وضع المعايير   
 .العلمية

م منهوخصوصا من ذوي الخبرة والممارسة الطويلة واالستفادة        : المدققين .ج
 .في وضع خبراتهم في هذا المجال

 المستفيدة من أصحاب الشركات     األطرافدعوة أبرز   :  المستفيدة األطراف .د
 متطلبـاتهم وتوقعـاتهم     دارات والمصارف وغيرهم والتعـرف علـى      واإل

 .وحاجاتهم وأخذ ذلك بنظر االعتبار كأحد أبرز عناصر الفجوة
 ولة وضع الحلول المناسبة وفقاً    سباب الفجوة ومحا  العمل على دراسة وتحليل أ    . ٢

خذ بنظر االعتبار التطورات الحاصلة في بيئة       ل سبب مع أهمية األ    لمتطلبات ك 
 األطـراف التكنولوجية الحاصـلة ومتطلبـات       عن التطورات     فضالً ،المهنة

  .المستفيدة في ضوء ذلك
  :ضرورة عمل المهنة الجاد على. ٣

خرى في مجال وضـع وتبنـي       ألالمنظمات المهنية ا  االستفادة من تجارب    . أ
داء أهم في كفاءة     التي تس  واإليضاحاتدلة المرشدة   معايير مهنية ووضع األ   

  .العمل التدقيقي
ساتذة الجامعات  أعقد الندوات والمؤتمرات التي تجمع المدققين المهنيين و       . ب
هم طويرها والذي يس   المستفيدة لمناقشة مشاكل المهنة وامكانيات ت      األطرافو

 األطـراف من فجوة المعقولية والتعرف على متطلبات وتوقعـات         في الحد   
  .دةالمستفي

عضائها ووضع القواعد الملزمة    ل على وضع قواعد للسلوك المهني أل      العم. ج
   . المرغوب والضار بالمهنة وسمعتهاللحد من السلوك غير
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