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  وضح أشھر التقسیمات لفجوة التوقعات ؟

  
  :نقسم مكونات فجوة التوقعات الى ما یلى ت

  ٠ تقسیم فجوة التوقعات على أساس تعارض رغبات الطوائف المھتمة بالمراجعة - )١( 
  ٠ تقسیم فجوة التوقعات على أساس معقولیة توقعات المستخدمین و األداء المھنى - )٢( 
  ٠ لفجوة التوقعات  التقسیم المقترح- )٣( 
 

المھتمة تقسیم فجوة التوقعات على أساس تعارض رغبات الطوائف : ًأوال 
  :بالمراجعة 

 ترجع أسباب فجوة التوقعات فى المراجعة إلى أن مھنة المراجعة غیر قادرة على الرقابة -
                  الفجوة تحدث بین      وھذهو التحكم فى كل األشیاء وكذلك التصورات التالى ذكرھا 

  ٠ المھتمة بالمراجعة األخرىمھنة المراجعة و األطراف 
و أوضحا أن االدراكات من  " MARK&MILLS"  قدم ھذا التقسیم كال من - 

 على التصورات و التوقعات و اعتماداعملیة المراجعة یمكن أن تختلف 
ملیة  الخاصة باألفراد و المجموعات المھتمة ویمكن أن تفسر عاالھتمامات
   :كالتاليالمراجع و تقریر المراجعة 

  )تصورات الدائنین و المستثمرین (  ٠ تراجع فى حالة مالیة جیدة و سلیمة التي المنشأة - )١( 
  )تصورات بورصة األوراق المالیة و اإلدارة  ( ٠ المنشأة قد ألتزمت بالمتطلبات النظامیة و الرسمیة - )٢( 
  )تصورات الشركاء           (   ٠لدیھا سنة مربحة  المنشأة محل المراجعة - )٣( 
  )تصورات المراجعین الجدد بمنشأة المراجعة                      (  ٠ فریق العمل ینفذ العمل بفاعلیة - )٤( 
  )تصورات المھنة (  ٠ االستقالل الخدمة المقدمة تتصف بالموضوعیة و الكفاءة الفنیة و - )٥( 
   )اجتماعیةتصورات  ( ٠جعة أخبرت المجتمع باألنشطة المؤثرة علیة  منشأة المرا- )٦( 
  :یلي التصورات المختلفة فقد وجد أربعة فجوات كما ھذه وبسبب - 

   فجوة التوقعات :األولىالفجوة 
 المدركة بین منشآت االختالفات تتضمن التيوھى الفجوة                     " 

  ٠" ه واجبات و مسئولیات المراجع المراجعة و المجتمع أو العامة تجا
  :یأتي الفجوة ثالثة أنواع من التعارض وھم كما ھذهوتعكس 

   الرغبة فى توفیر و عرض خدمات مراجعة عالیة الجودة و بسعر معقول و -  )١( 
           التعارض ھنا بین تعظیم المصلحة الذاتیة لمنشأة المراجعة و طلب المجتمع 

  ٠یة موثوق فیھا         معلومات موضوع
      و         االجتماعیة القضایا تجاه المجتمع اھتمامات یحدث فى إشباع الذي التعارض - )٢( 

  ٠ تركز على األحداث و المعلومات المالیة التيالبیئیة و السیاسیة و بین عملیة التقریر 
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  ا بواسطة  یحدث بسبب تنظیم المھنة لنفسھا أو إمكانیة تنظیمھالذي التعارض - )٣( 
   یكون ضروریا من أجل توفیر الحد الحكومي أن التنظیم افتراض         المجتمع و 

  ٠         األدنى من الرقابة على أنشطة المھنة 
  فجوة نطاق الخدمات: الفجوة الثانیة 

 الذي المحاید و التصدیق الفني الرأي المسئولیة عن إبداء أي                   " 
 تقدمھا منشأة المراجعة التينة للطرف الثالث و الخدمات األخرى  المھتتواله

 و الضریبیة االستشاریة مثل الخدمات – امصالحھ و –لتعظیم المصالح الشخصیة للعمیل 
  الخ ٠٠٠٠٠

 نطاق خدمات أتساع منشأة المراجعة ولكن مع تنوع و استقاللالتعارض ھنا فى 
  ٠ االستقالل ھذا وتأكیدة فى المحافظة على المھنة األخرى المقدمة للعمیل توجد صعوب

  فجوة المنافسة المھنیة :الثالثةالفجوة 
 یمكن أن یحدث بسبب السلوك الذي توضیح التعارض أي                  " 

  ٠ بین منشآت المراجعة التنافسي
   فجوة الغموض:الرابعةالفجوة 

ة أو داخل منشأة المراجعة  یحدث داخل المھنالذي التعارض أي                   " 
 القیم لھذهوبین إدراك الموظفین  تریدھا تلك المنشآت لموظفیھا التيبین القیم و المعاییر 

  ٠والمعاییر 
  ٠ كل ھذه الفجوات  األربع تخص وتھم  المجتمع ككل - 
 بمثابة مسببات للفجوة األولى اعتبارھاالفجوة الثانیة و الثالثة و الرابعة یمكن  - 

 انخفاضمن  المراجع و المنافسة و ما یمكن أن تؤدیھ استقاللیھذلك إلى أن ویرجع 
  ٠الجودة من األسباب المھمة المؤدیة إلى فجوة التوقعات فى المراجعة 

  ٠ مصطلح فجوة التوقعات ھو مصطلح أعم و أشمل - 
   :المھنيتقسیم فجوة التوقعات على أساس معقولیة توقعات المستخدمین و األداء : ثانیا 

 ال تحدث فجوة توقعات عندما تكون توقعات المستخدمین الداخلیین و الخارجیین - 
  ٠ معقول و كاف المھنيمعقولة و األداء 

تحدث فجوة التوقعات عندما تكون توقعات المستخدمین مبالغا فیھا أو یكون  - 
  ٠ غیر كاف بشكل معقول المھنياألداء 

  ٠مھنة و مكاتب المراجعة  فجوة التوقعات تحدث بین المستخدمین و - 
  :ھما و PORTER فجوة التوقعات تنقسم إلى نوعین وذلك حسب تقسیم - 
   بین توقعات المستخدمین ألداء المراجع االختالفعبارة عن " :المعقولیة فجوة - )١( 

   ٠ "         وبین ما یستطیع المراجع تأدیتھ بصورة معقولة و مناسبة
  ٠تعبر عن توقعات المستخدمین المبالغ فیھا أو غیر المعقولة ) فجوة الالمعقولیھ        (  

   یتوقعھا المستخدمون التي بین الواجبات االختالفاتتعبر عن ":األداء فجوة -  )٢( 
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  ٠         بشكل معقول من المرجع و بین أداء المراجع 
  تقسیم مقترح لفجوة التوقعات : ثالثا 

  ٠ل و مكونات فجوة التوقعات فى المراجعة على أساس مسبباتھا وضع ھیك
  :وتشمل  ) األساسيفى المستوى األول ( األسباب الرئیسیة لفجوة التوقعات 

  ٠ التوقعات غیر المعقولة من جانب المستخدمین أو المجتمع -  )١( 
  ٠عدم كفایة المعاییر المھنیة  -  )٢( 
  ٠مراجع  للالفعلي القصور فى األداء -  )٣( 

  :من على األسباب السابقة فإن فجوة التوقعات تتكون وبناء
  ٠ فجوة الالمعقولیة -  )١( 
  : فجوة األداء و تشمل -  )٢( 

  )األداء المخطط              ( ٠ فجوة المعاییر المھنیة - )أ                         (   
  )األداء المنفذ                   (   ٠ الفعلي فجوة األداء -)ب                         ( 

  ٠ توقعات المجتمع كلھا یمكن تقسیمھا إلى توقعات معقولة و أخرى غیر معقولة - 
  ٠ أداء معقول و كاف و أداء غیر معقول و غیر كافإلى تقسیمھ أداء المراجع یمكن -
  ع المعقول مع أداء المراج) المعقولة و غیر المعقولة (  بمقارنة توقعات المجتمع ككل -

   ٠ التوقعات المبالغ فیھا األساسي  الكاف فقط وھنا تنشا فجوة الالمعقولیة ویكون المرجع 
كاف و (  وبمقارنة توقعات المجتمع المعقولة و المناسبة فقط بأداء المراجع كلھ - 

 إما القصور فى األساسيوھنا تنشأ فجوة األداء و یكون مرجعھا ) غیر كاف 
   ٠ للمراجع عن تلبیة توقعات المستخدمین المعقولة الفعلي القصور معاییر األداء أو

  : تتكون من التفصیلي الثاني فجوة التوقعات فى المستوى - 
  "دور و مسئولیات المراجع   تج بسبب عدم وضوح وتن" :المسئولیة فجوة -  )١( 

  راجع  بین إدراك المجتمع لواجبات و مسئولیات الماالختالف بأنھا         وتعرف 
  راجع لتلك الواجبات و المسئولیات        الكافیة و المعقولة وبین إدراك و أداء الم

  " المراجعاستقاللیةتنتج بسبب شك المستخدم أو المجتمع فى  :" االستقاللیة فجوة - )٢( 
   فى وجھات النظر بین المستخدمین و المراجعین حول االختالف         وتعرف بأنھا 

  ٠ فیھ المراجع و العوامل المؤثرة الستقاللیةوضع السلیم          ال
              المتعارف علیھا للمراجع عن معاییر الجودة الفعلي األداء انخفاضتنتج بسبب :"  فجوة الجودة - )٣( 

   جودة خدماتتجاه بین توقعات المستخدمین و المراجعین االختالفوتعرف بأنھا        
  ٠لمؤداة و عوامل تكوین و تشكیل تلك الجودة        المراجعة ا

  تنتج بسبب القصور فى تأھیل وكفاءة المراجع عن تلبیة توقعات :"  فجوة التأھیل - )٤( 
  ٠"          المجتمع أو المستخدمین المعقولة 

   بین درجة الكفاءة الفعلیة للمراجع و درجة الكفاءة االختالف         وتعرف بأنھا 
  ٠طلوبة من أجل األداء الفعال للواجبات المعقولة و المناسبة        الم
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  فجوة
  عدم 

 المعرفة

  تنتج بسبب ضعف التوصیل و عدم الفھم السلیم بین المراجعین" :التوصیلفجوة  - )٥( 
  ٠" خدمات المراجعةمستخدمي         و 

   المستخدمون من معلومات یتوقعھ بین ما یحتاجھ و االختالف         و تعرف بأنھا 
  ٠ المراجعة بشكل معقول وبین ما یتم توصیلة إلیھم فعال         

  تنتج بسبب عدم معرفة مستخدمى خدمات المراجعة لطبیعة:"  فجوة عدم المعرفة - )٦( 
           عمل المراجع من حیث القیود على ھذا العمل و وواجبات و دور المراجع وھى 

  ٠"عقولة للمستخدمین         تعكس فى جانب كبیر منھا التوقعات غیر الم
           و تعرف بأنھا إختالف فھم المستخدمین لدور المراجع و طبیعة المراجعة عن

           الوضع الصحیح لھا و قد یمتد ھذا اإلختالف فى الفھم إلى بعض المراجعین أنفسھم 
  : العبئ األساسى فى تضییق فجوة التوقعات یقع على عاتق مھنة المراجعة من خالل -

  ٠ العمل على ترشید توقعات المجتمع -  )١( 
  ٠ العمل على تطویر معاییر و أداء المراجع و الرقابة علیة -  )٢( 

  فجوة
 المسئولیة

  فجوة
 اإلستقالل

  فجوة
 الجودة

  فجوة
  الكفاءة

 والتأھیل

  فجوة
 التوصیل

 جوة المعاییرف فجودة األداء الفعلى

 فجوة التوقعات فى المراجعة

 فجوة الالمعقولیة فجوة األداء


