
  من وجهة نظر المستخدم تقرير المراجعة  فجوة التوقعات وتأثيرها على فعالية
  

  لؤا بنت أحمد عبد الحق صفدر

  مستخلص 
  

المراجعة تقارير ي مدخمستنتيجة لعدم التطابق بين توقعات ظهرت مشكلة فجوة التوقعات في المراجعة   

يود المفروضة على مع ما يجب أن يكون عليه تقرير المراجعة أو ما يجب أن يقدمه المراجع، حيث أن الق

عملية المراجعة تكون عادةً  معروفة بصفة عامة لمراجعي الحسابات وتكون غير معروفة أو غامضة لمعظم 

المستفيدين من خدمات المراجعة، لذلك فإنهم يتوقعون المزيد من عملية المراجعة عن االنجازات التي يقدمها 

  .ة المتوقعةلهم مراجعوا الحسابات فتتكون بذلك ما يسمى بالفجو

لية اعكة العربية السعودية وعالقتها بفلذا جاءت هذه الدراسة لتتناول ظاهرة فجوة التوقعات في الممل

البحثية تم تقسيم الدراسة إلى  ي في تناول الموضوعاتمللبحث تلك العالقة وفق المنهج العتقرير المراجعة، و

  ،وصياتبخالف الفصل التمهيدي وجزء النتائج والت فصول، ثالثة

ا وكذلك فروض الدراسة ومنهجها ، أهدافها، أهميتهمشكلة الدراسة مقدمة الدراسة، لفصل التمهيديحيث تناول ا

  : وقد تمت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي .وحدودها

هل الزال فهم المستفيدين من خدمة المراجعة يؤدي إلى وجود فجوة توقعات وهل تؤثر محددات نطاق فجوة 

نبذة الدراسات السابقة المتعلقة بفجوة التوقعات وفتناول  ولأما الفصل األ ؟لتوقعات على فعالية تقرير المراجعةا

نة فجوة التوقعات في المراجعة، مفهومها وطبيعتها ، مكوناتها ، أسباب وجودها والسبل الممك أةتاريخية عن نش

تقرير المراجع من حيث طبيعته ، مكوناته ، نماذج التقرير ومتطلباته مع  وتناول الفصل الثاني. لتضييقها

ويتناول هذا  فتناول الدراسة الميدانية ثالثأما الفصل ال. التركيز على المتطلبات في المملكة العربية السعودية

االستقرائي الذي الفصل تحليل الدراسة الميدانية التي أجريت حيث استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج 

يعتمد على الكتب والمراجع والدراسات واألبحاث التي اهتمت بموضوع فجوة التوقعات، وكذلك المقاالت 

إضافة إلى استخدام أسلوب قائمة االستبيان كأداة لجمع البيانات . الدوريات العلميةصصة المنشورة في المتخ

وقد تم تحليل بيانات  .في محافظة جده للتقرير تخدمينوالمس )منتجين التقرير( وذلك على عينة من المراجعين

أهم  الجزء األخير فقد تناولوختاماً  ).SPSS(هذه االستبانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

تضييق فجوة التوقعات في النتائج التي تم الوصول إليها من خالل هذا البحث وكذلك التوصيات التي من شأنها 

  :وكان من ابرز النتائج ما يلي .جعةالمرا

يختلف المراجعون في وجهات النظر مع كل من المدراء الماليين والمستخدمين حول طبيعة مهام ومسئولية 

يختلف المراجعون في  كما. المراجع مما يؤكد ويحدد وجود الفجوة بين المراجعين من جهة والفئات األخرى

يين والمستخدمين حول تأثير فجوة التوقعات على فعالية تقرير المراجعة وجهات النظر مع كل من المدراء المال

  .مما يؤكد بأن عوامل وجود الفجوة بين المراجعين والفئات األخرى قد تؤثر على فعالية تقرير المراجعة
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Abstract 
Gap in Expectations of Audit is the resultant of non-conformity between expectations of 
audit report users and what should be expected from audit report or what the 
auditor should furnish. Typically, constraints of auditing are quite known to 
auditors on the contrary of report users who do not  have suf f ic ient  knowledge 
of  such constra ints.  Therefore,  comparing with auditors, users expect more 
from audit and as a result imparity occurs. 
 
In view of the above, this study has been conducted to observe gap in audit 
expectations in the Kingdom of Saudi Arabia and the relation with value of audit 
report. Accordingly, the study has been subdivided into t h r e e  p a r t s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  f i n d i n g s  a n d  recommendations. 
 
The introduction discusses issue of study, significance, hypotheses, 
methodology and scope. Issue of the study is formalized in the following questions: 
Does the conception of audit users contrast with their expectations? Do the 
limits confining gap in expectations affect value of audit report? 

Chapter one discusses previous studies and researches about imparity in audit 
expectations, background, concept of the imparity and its nature and components 
as well as reasons of the phenomenon and ways to nar row  the  gap .  Chapter  
tw o d iscusses  aud i t  repor t ;  i t s  nature ,  components and examples as well 
as its requirements specifically in Saudi Arabia. Chapter three discusses the 
field study and its analysis u s i n g  t h e  e x t r ap o l a t i ve  m e t h o d  w h i c h  
d e p e n d s  o n  r e f e r e n c e s ,  researches and literature dealing with this issue. 

Moreover,  a questionnaire has been prepared to collect data from auditors 
and users in Jeddah province. The gathered data were then analyzed using SPSS 
statistical software. 
Finally, the last part discusses findings and recommendations to narrow the gap 
between expectations and audit results. 

Following are some of the significant findings: 

The field study emphasized the correlation between users' level of 
conception of audit services and size of expectations gap. Also, the field study 
stressed on correlation between size of expectations gap and value of the audit 
report. 


