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 :خلص امل
توى الحالي للمحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية, وذلك من خالل هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى كفاية املح

ا: ال يتم تغطية دراسة ميدانية تمت على كليات االعمال واالدارة في الجامعات السعودية, ومن خالل البحث تم التوصل إلي مجموعة من النتائج منه

لتدريس املحاسبة القضائية في توجد تسهيالت و (, 1.99حسابي منخفض) جامعات السعودية بمتوسطاملحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في ال

(, وضرورة تدريس املحاسبة القضائية لطالب البكالوريوس ليحققوا ميزة تنافسية 2.48الجامعات السعودية ولكن بصورة غير كافية بمتوسط حسابي )

رورة إعطاء دورات تدريبية ملعدي القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا التحول للمحاسبة (, وض3.76في سوق العمل بمتوسط حسابي مرتفع )

: ضرورة تدريس املحاسبة القضائية في وبناء علي النتائج السابقة قدم الباحثون مجموعة من التوصيات منها(, 3.76القضائية بمتوسط حسابي مرتفع )

ضرورة إدخال موضوعات املحاسبة القضائية ضمن على ميزة تنافسية في سوق العمل, و  ليحصل الخريجون  كليات األعمال في الجامعات السعودية

ات بتدريس اختبار التأهيل للزمالة املحاسبية التي تجريها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وضرورة توفير التسهيالت الالزمة لقيام الكلي

كتب جيدة تغطي موضوعات املحاسبة القضائية, واستقطاب أعضاء هيئة تدريس وخبراء مؤهلون لتدريس  املحاسبة القضائية من خالل توفير

 املحاسبة القضائية بالجودة املطلوبة.

 كفاية املحتوى, املحاسبة القضائية, برامج املحاسبة.الكلمات املفتاحية: 

 

 :دمةقامل
املختلفة في  والكشف عن الغش واالحتيال بأشكالهبصفة عامة  املراجعةلجودة في خيرة بتحقيق ااهتمت الدراسات واألبحاث في اآلونة األ 

إال أن هناك الكثير من املحاور التي لم تهتم بها هذه الدراسات, وكانت سببا , بصفة خاصة بشكل فردي او على مستوى املنشأة( سواءت االعمال )منشآ

دعم التقاض ي و شهادة املحاسب كخبير لدى املحكمة وتقديم جي املحاسبة. ومن هذه املحاور في وجود فجوة بين متطلبات سوق العمل الخارجي, وخري

ظهور  بمعنى آخر, أي وخاصة االحتيال الرقمي وااللكتروني (في القوائم املالية او بصورة فردية )االستشارات للكشف عن والحد من الغش واالحتيال

أوجه القصور في املناهج الحالية  رولة إظهااوهناك العديد من الدراسات التي تمت في هذا املجال مح, ةحقل جديد في املحاسبة وهو املحاسبة القضائي

 تضمين املحاسبة القضائية في هذه املقررات. في البرامج املحاسبية, ومن املوضوعات الهامة التي يجب التركيز عليها في البرامج املحاسبية في الجامعات هو

تقييم  االعمال, التحكيم, : املنظمات املهنية بضرورة تطبيقها, لتساهم املحاسبة كعلم اجتماعي في حل مشكالت املجتمع ومنها من الكثيروالتي تنادي 

املتعلقة مطالبات التأمين, نزاعات شركات األشخاص والشركات املساهمة, مطالبات حق األقلية في الشركات املساهمة, اإلجراءات املدنية والجنائية 

 & Grippo) .االحتيال والجرائم ذات الياقة البيضاء حتيال واملخالفات املالية و اإلصابات الخخصية ومطالبات الحوادث املميتة و اإلهمال امليني وباال 

Ibex, Jun 2003)  

الحاجة الى شهادة و  املتخصص من املحاسبة بسبب كثرة املنازعات القضائية وازياد حاالت الغش واالحتيال  لأدى ظهور هذا الحقوقد 

لخريجي البرامج املحاسبية وإجراء التعديالت الالزمة علي مناهج الكليات والجامعات إلعطاء املزيد من التدريب والتعليم املحاسب الخبير في املحاكم الى 
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علي  الكبرى من جانب مكاتب املحاسبة املساحة الالزمة لتدريس هذا املوضوع الهام في البرامج املحاسبية, ومما زاد من ضرورة ذلك زيادة الطلب 

وتعتبر مزايا ممارسة املحاسبة القضائية عديدة مثل: قبول التحدي في العمل والتعويض املجزي, , باملحاسبة القضائيةالخريجين الذين لديهم معرفة 

والتي يجب أن تعمل علي   (Rezaee, Lander, & Reinstein, 1992) فة مربحة ملكاتب وشركات املحاسبةوتعتبر خدمات املحاسبة القضائية إضا

قد قدمت الكثير من التسهيالت  باملحاسبة القضائيةتحسين مخرجاتها, وخاصة وان بعض الشركات املهتمة بتعيين الخريجين الذين لديهم معرفة 

 .ير برامجها الدراسية املحاسبيةواملوارد الالزمة للجامعات لتطو 

سبة في الجامعات السعودية سوف يجد أن من بينها: ضمان وجود تحديث مستمر وكاف وجاد للمعرفة إن املطلع علي أهداف أقسام املحا

تزويد الطالب بالقدرة على التغلب على املشكالت املحاسبية من منظور دولي وإسالمي, وتمكين الطالب من و املرتبطة باملوضوعات املحاسبية املعاصرة, 

توفير دراسة مقارنة بين معايير املحاسبة واملراجعة السعودية و حبة للفروع األجنبية والحلول املالئمة لها, التعرف على املشاكل املحاسبية املصا

بين املدخل املحاسبي التقليدي واملدخل املحاسبي اإلسالمي للمصارف واملؤسسات املالية األخرى, وال شك أن تحقيق الدولية, وتوفير دراسة مقارنة و 

, والتي سوف تزيد من قيمة القضائيةاملحاسبة ورة تطوير املقررات الدراسية ومحتوياتها في البرامج املحاسبية لتتضمن هذه األهداف يتطلب ضر 

  ارسين للمهنة من مكاتب املحاسبة الكبيرةمالخريج سواء عند عمله في الشركات العامة او الخاصة, أو عند ممارسته للمهنة, أو عند االنضمام للم

naser khalifa, 2012) ) :ومن هنا تبرز لنا التساؤالت التالية والتي سيجيب عليها هذا البحث 

 هل قامت أقسام املحاسبة في الجامعات السعودية في  اململكة بتطوير مقررات برامجها الدراسية لتحقيق االهداف املشار إليها؟ .1

 ؟القضائيةاملحاسبة موضوع طي بشكل كاف لجامعات السعودية يغالحالي ملقررات البرامج املحاسبية في ا هل املحتوى  .2

 القضائية؟باملحاسبة لمقررات البرامج الدراسية املحاسبية ليفي باملعرفة املطلوبة الخاصة لما هو التطوير الالزم  .3

 أهداف البحث:

 هداف ومنها ما يلي:يهدف البحث الى تحقيق مجموعة من األ و       

 خريجين واملمارسين ملهنة املحاسبة.لكل من ال  املحاسبة القضائيةهمية أبيان  .1

 في املقررات املحاسبية في الجامعات السعودية. املحاسبة القضائيةبيان مدى وجود  .2

 .  املحاسبة القضائيةبيان مدى كفاية هذه املقررات لتغطية موضوع  .3

 .في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية املحاسبة القضائيةبيان مشاكل وصعوبات تدريس  .4

 في الجامعات السعودية. املحاسبة القضائيةوضع املقترحات الضرورية إلدخال  .5

 أهمية البحث:

 تنبع أهمية البحث من االمور التالية:و 

سوف يساعدهم على االلتحاق الناجح   باملحاسبة القضائيةزيادة التأهيل العلمي لخريجي برامج املحاسبة في الجامعات السعودية فيما يتعلق  .1

 عمل محليا ودوليا.بسوق ال

سوف يزيد من الثقة في البيانات واملعلومات الورادة في القوائم املالية لها وسوف يساعد  ممارسات مكاتب املحاسبة للمحاسبة القضائية .2

 ذلك في اتخاذ قرارات سليمة بواسطة متخذي القرارات على اختالف درجاتهم.

ؤدي الى ثقة املستثمرين بالسوق السعودية مما يلقي بظالله على االقتصاد لسعودية ستة في اململكة العربية اممارسات املحاسبة القضائي .3

 وهذا يتطلب من االكاديميين بيان ذلك لطالبهم في الجامعات السعودية.السعودي من تدفق لألموال وزيادة فرص العمل, 

 :اإلطار النظري للبحث

 الدراسات السابقة: .1
 ولت موضوع الغش في القوائم املالية ويمكن تبويبها علي النحو التالي:هناك العديد من الدراسات التي تنا

 تناولت االجماع املحاسبي على ضرورة تدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية:دراسات  1,1

  دراسةفقد تناولت (Kramer, Seda, & Georgiy, 2017)  العدد فيها ل الباحثان بعنوان" اآلراء الحالية لتعليم املحاسبة القضائية" تناو

زداد الدراماتيكي املتنامي للجامعات والكليات التي تدرس املحاسبة القضائية, وخلصت النتائج إلى أن الطلب على خدمات املحاسبة القضائية سي

س او على مستوى في املستقبل القريب وأن مجيبي االستبانة على البحث فضل تقديم كورسات املحاسبة القضائية على مستوى البكالوريو 

تخدمة في الدراسات العليا. وان هناك العديد من االختالفات الكبيرة بين آراء املعلمين واملمارسين في محتوى املحاسبة القضائية والتقنيات املس
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حاسبة القضائية, ومن اكثر تدريسها. وينظر املمارسون الى ادراج مواضيع خارج املحاسبة التقليدية على أنها أكثر أهمية إلدراجها في تعليم امل

 تقنيات التدريس قيمة تلك التي تضيف التعليم التجريبي للدارسين.

 وتناول الباحثون في دراسة (Baracaldo-Lozano & Daza-Giraldo, 2015)  بعنوان" نظرة عامة على برامج املحاسبة في الجامعات الحكومية

الجرائم املالية" الحاالت األخيرة للجرائم االقتصادية واملالية, واالحتيال املالي, والفساد, وسوء في كولومبيا فيما يتعلق باملحاسبة القضائية ومنع 

ملتعلقة التصرف في الشركات املساهمة املحلية والدولية الحاجة إلى تدريب املهنيين ملواجهة التحديات املتعلقة بالتحليل والتحقيق, واألنشطة ا

لجوانب الرئيسية ألهمية تضمين التدقيق القضائي كموضوع في املناهج الدراسية خالل دراسة املحاسبين في بالتدقيق الجنائي والقضائي, وا

ت, الجامعات والبرامج الحكومية. كما يهدف إلى وصف املحتويات التي يغطيها هذا املوضوع, كاملفاهيم, وأساليب التحقيق الجنائي, واملنهجيا

ضائي, وتحليل األصول املالية, وتقرير التحليل القضائي, وما إلى ذلك. كما تم عرض النظرة الوطنية للتدقيق واملراحل, واألدلة في التدقيق الق

ومية الى القضائي والجرائم املالية في البرامج املحاسبية املعتمدة للجامعات الحكومية, وضرورة الحاجة في البرامج املحاسبية في الجامعات الحك

 التدقيق القضائي بمزيد من التركيز والعناية.        طرح موضوعات املحاسبة و 

 وفي دراسة  (Daniels, Ellis, & Gupta, 2013) بعنوان توقعات مدرس ي وممارس ي مهنة املحاسبة عن الغش وقضايا املحاسبة القضائية في

ص من مدرس ي املحاسبة عن األهمية النسبية شخ 500شخص من ممارس ي مهنة املحاسبة و 500اء آر املقررات املحاسبية والتي تم فيها استقصاء 

غالبية  للمواضيع التي يتم تضمينها في املقررات املحاسبية فيما يتعلق بالغش واالحتيال ومواضيع املحاسبة القضائية. واظهرت نتيجة الدراسة ان

ن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساعد املعلمين كليات إدارة االعمال ال توفر كورسات مستقلة او برامج عن الغش واملحاسبة القضائية. كما ا

  واإلداريين في عملية اختيار املواضيع املتعلقة بالغش ليتم تضمينها في املناهج املحاسبية

 وفي دراسة  (Kranacher, Morris, Pearson, & Riley, 2008)  بعنوان" نموذج املقرر في تدريس الغش واملحاسبة القضائية" تصف الورقة

والواقع املتمثل في إنشاء دورات محاسبية في مجال االحتيال واملحاسبة القضائية. وقد تم دعم املشروع من قبل املعهد الوطني للعدالة الوعد 

((NIJ ووكالة البحث والتطوير والتقييم من وزارة العدل األمريكية. وقد وضعت املبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية النموذجية على ثالث ,

( وضع املبادئ 2( تشكيل فريق تخطيط لتوجيه املشروع واختيار أعضاء فريق عمل تقني من الخبراء املتخصصين, )1رئيسية هي: ) مراحل

( اختبار تلك املبادئ التوجيهية. وتقدم هذه الورقة الخلفية والدافعية للمشروع, وملحة عامة عن عمليات 3التوجيهية للمناهج الدراسية, و )

 بادئ التوجيهية التعليمية للمخرجات التي تم تطويرها من قبل خبراء في هذا املجال.        املشروع, وامل

  تناولت دراسةو  (Gavin, Rezaee, & Lander, 1992)  ,أهمية تضمين املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية وانه مسعى جدير باالهتمام

رف ومهارات التعليم املحاسبي املستقبلي. فتتطلب برامج التعليم والتدريب املحاسبية املالئمة خاصة فيما يتعلق بإعادة التوجيه والتوسع في معا

نة اهتمام ضخم في تطوير ودعم مهنة املحاسبة. ويجب ان تقدم شركات املحاسبة والشركات الصناعية الدعم املالي املالئم للجامعات لتطوير مه

بانهم يستطيعون انضاج وتوسيع التعليم املحاسبي من خالل توفير تعليم مقررات وكورسات املحاسبة املحاسبة.   وعلى االكاديميين ان يقتنعوا 

الجل القضائية. , وعلى الطالب ان يقتنعوا بأن تعلم وممارسات املحاسبة القضائية توفر مستقبل واعد ومهنة مجزية.  فالتعليم املستمر طويل ا

 ة سيكون مهما في تطوير مهنة املحاسبة وفي الترقية الوظيفية           وتطوير معارف ومهارات املحاسبة القضائي

 :املحاسبة القضائية واالحتيال والغش في القوائم املاليةتناولت دراسات  1,1

 رسالة دكتوراة فقد تناولت (Appiah-Sokye, 2016)  بعنوان" دراسة استكشافية متعددة الحاالت في والية الينوي عن تصورات املدققين

حتيال الخارجيين لتعليم االحتيال في برامج املحاسبة الجامعية" تناول فيها الباحث انه ليس لدى املدققين الخارجيين القدرة على الكشف عن اال 

على الشركات, على الرغم من أن علماء املحاسبة اتفقوا على األهمية القصوى للكشف عن الغش. وهناك حاجة إلى دمج دورات الكشف عن 

٪ من حاالت 5ومواضيع املحاسبة القضائية في التدريب الجامعي. تناولت هذه الدراسة مشكلة اكتشاف املراجعين الخارجيين ان أقل من الغش 

الغش نجمت عن عدم وجود مواضيع الكشف عن الغش والدورات املحاسبية في الدراسات الجامعية الخاصة بهم. وخلصت الدراسة الى انه 

لخاص والتعليم العام  )دورات الكشف عن الغش ومواضيع املحاسبة القضائية( في برامج املحاسبة الجامعية إلعداد طالب ينبغي دمج التعليم ا

املحاسبة للكشف عن االحتيال الشركات بعد التخرج. وأن مراجعي الحسابات الخارجيين يفتقرون إلى موضوعات الكشف عن الغش ودوراتهم 

إعداد مراجعي الحسابات الخارجيين باستخدام دراسات مختلفة للكشف عن االحتيال املالي األخرى مثل االحتيال  من دراساتهم الجامعية. واهمية

كشوف املرتبات, الفوترة االحتيالية, واملخزون . وثمة توصية أخرى ملهنة املحاسبة تتمثل في تضمين استراتيجيات في بطاقات االئتمان, واالحتيال 

                               الشركات في إعداد مراجعي الحسابات الخارجيين لتعزيز كشف احتيال الشركات.    محددة للكشف عن احتيال

 وتناولت دراسة  (Kamath, Meier, & He, 2010)  تحول انتباه النقاد بعد فضيحة االحتيال لشركة انرون  نحو الجامعات لتحديد كيفية

وكشف االحتيال في املستقبل. ودعت جمعية املحاسبين األمريكيين املدرسين لتطوير دورات في املحاسبة  إعداد برامج املحاسبة للطالب ملنع

القضائية وفي فحص االحتيال لتعزيز املناهج ومساعدة الطالب على متابعة املهن في هذه املجاالت. واستعرضت هذه املقالة مناهج برامج 
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لتحديد فيما إذا كانت برامج الدراسة في مجاالت املحاسبة القضائية  AACSB) لية في كليات االعمال)املحاسبة املعتمدة من هيئة االعتماد الدو 

   وفحص االحتيال متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها. 

 كما أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية  لدراسة  (Smith & Crumbley, 2009) ة القضائية بعنوان:" وجهة نظر االكاديميين لتدريس املحاسب

ملجاالت في املقررات املحاسبية " مجموعة موحدة من اآلراء اكثر مما كان متوقعا. فالجزء االكبر من املستجيبين لالستبانة اعطوا اهتماما اكبر 

الحتيال بأنه فحص ا-فحص الغش واالحتيال اكثر من االهتمام باملفهوم االوسع لقضايا املحاسبة القضائية. وتم تعريف مقرر املحاسبة القضائية

الغش واالحتيال. وحتى أولئك الذين يدرسون املحاسبة القضائية يغطون مواضيع فحص الغش واالحتيال اكثر من مواضيع املحاسبة القضائية. 

يزين في علم أصول واآلثار املترتبة على ذلك هي أن الكورسات ) املقررات( املحاسبية املتعلقة باالحتيال واملحاسبة القضائية ليست مجالين متم

ي هي املحاسبة. ومن هذا املنطلق فإن القضايا خارج القوائم املالية والتي تخص التحقيقات الرقمية, وعلم الجريمة, وإلى حد ما خدمات التقاض 

الحتيال وبين تعتبر خارج منهج مقرر املحاسبة القضائية. ويحتاج مطورو املقررات الى معرفة ان هناك فروق مفاهيمية بين فحص الغش وا

 املحاسبة القضائية. فتحقيقات املحاسبة القضائية واسعة وبعيدة املدى. ويحتاج مطورو املقررات املحاسبية أيضا ان يحددوا فيما اذا كان

قرارات على سيراجعون برامجهم املحاسبية على أساس نموذج االحتيال والغش او نموذج املحاسبة القضائية او مزيج بينهما. وستؤثر مثل هذه ال

خدماتهم اتجاه التعليم والقضايا التي يتم تغطيتها في املقررات املحاسبية. فكما ان ممارسو املحاسبة يعيدون النظر في دورهم امليني في تقديم 

  للزبائن فاملطلوب من االكاديميين االخذ بعين االعتبار التغييرات في املناهج لتلبية حاجات املهنة. 

 وفي دراسة (Curtis, 2008) بعنوان" املقررات النموذجية في مجال االحتيال واملحاسبة القضائية وبرامج الجريمة االقتصادية في كلية أوتيكا- 

لبرنامج املاجستير في إدارة االعمال في الجرائم االقتصادية وإدارة االحتيال   (Utica)الواليات املتحدة االمريكية" تناول الباحث تطوير كلية يوتيكا

لم م. وتم تصميم هذا البرنامج للطلية الذين ليس لديهم خبرة في انفاذ القانون واالحتيال ذو العالقة واالمن ذو العالقة ويرغبون في التع2004م عا

دالة عن الغش واالحتيال. ووصل الباحث الى انه يمكن تصميم برامج قوية في املحاسبة القضائية واالحتيال عن طريق التعاون الوثيق بين الع

        القضائية واملحاسبة ومدرس ي االعمال. 

 التنافسية لخلصريجين: واملزايادراسات تناولت أهمية املحاسبة القضائية لسوق العمل  1,1

 دراسة فقد تناولت (Tiwari & Debnath, Forensic accounting: a blend of knowledge, 2017)  بعنوان " املحاسبة القضائية: مزيج

الى ان تعليم املحاسبة القضائية متعدد التخصصات, فهو يشمل التدقيق واملحاسبة واإلحصاءات وتكنولوجيا  فيها  تطرق الباحثمن املعرفة" 

ة املعلومات وقواعد القانون واملهارات البشرية. فهو يشبه التدقيق لكنه يختلف عنه. فاملهارة في التحليل االحصائي ضرورية من اجل معالج

ة الحجم, واملهارة في تكنولوجيا املعلومات ضرورية من اجل اكتشاف الجرائم االلكترونية, واملهارات البشرية ضرورية بسبب البيانات الكبير 

الهجمات االجتماعية الهندسية, كما ان املحاسب القضائي يجب ان يكون على علم بأخر التحديثات القانونية, باإلضافة الى أهمية معارف 

ا ضرورية للمحاسب القضائي. وبهدف تنظيم مهنة املحاسبة القضائية يمكن تطوير تعليم املحاسبة القضائية كفرع ومهارات التحقيق كونه

    املسألة. مستقل.  وهنا تظهر اهمية ظهور املعايير الخاصة باملحاسبة القضائية, ويتعين على الهيئات األكاديمية والهيئات املهنية أن تتصدى لهذه

 وراةوتناولت رسالة دكت(Martinez-Figueroa, 2015)  دراسة حالة(  -بعنوان" دراسة الحاجة املتزايدة الى املحاسبين القضائيين في بورتريكو

وان العديد تضاعف االنهيارات املالية, والجرائم ذوي الياقات البيضاء, واالحتيال امليني في بورتوريكو مما زاد الطلب على املحاسبين القضائيين. 

املحاسبة يفتقرون إلى الصفات واملهارات واملعرفة التي يحتاجونها لتلبية احتياجات سوق العمل., ولذلك فإن الهدف من هذه الدراسة من خريجي 

ة هو  تحديد الصفات واملهارات واملعارف التي يراها كل من أعضاء هيئة التدريس في الكليات واملمارسين واملحامين ضرورية لبرامج املحاسب

  في جامعات بورتريكو إلعداد الخريجين حتى يكونوا منافسين في سوق العمل.  القضائية

 وفي دراسة (Kearns, 2015) مشروعات الكمبيوتر للمحاسبة القضائية" أوضح الباحث فيها ان الهجمات الرقمية على املنظمات  بعنوان"

جود وسائل فعالة للرد على الهجمات. ويمتلك املحاسبون مهارات أصبحت أكثر شيوعا وأكثر تطورا. وتهتم الشركات بتوفير أمن البيانات وو 

ن التحقيق والتحليل الهامة التي تعمل على كشف الغش في التحقيقات الجنائية. ويأخذ بعض طالب املحاسبة دورات في املحاسبة القضائية, ولك

سبين. وقد يجد املدرسون الراغبون في تطوير مثل هذا املقرر ان عدد قليل من الكليات تقدم دورات في املحاسبة القضائية على الكمبيوتر للمحا

 تطوير املناهج الدراسية عملية شاقة. والعنصر الرئيس ي في هذا املقرر هو استخدام برمجيات املحاسبة القضائية. وتبين هذه الورقة أهمية

لتوفير مقدمة للحصول على وتحليل البيانات مع برمجيات  املحاسبة القضائية على الكمبيوتر لطالب املحاسبة وتقدم مجموعة من التمارين

املحاسبة القضائية التي تتوفر على االنترنت مجانا. وسيستفيد املدرسون من هذه الورقة عند وضع أهداف التعلم وتصميم املقرر الدراس ي 

        للمحاسبة القضائية.

 وفي دراسة (Akkeren, Buckby & MacKenzie, 2013)  "التحول من املحاسب التقليدي: نظرة ثاقبة على خدمات املحاسبة بعنوان

كيف تلبي الشركات في أستراليا من خالل دراسة املحاسبة القضائية  عمل اتجاهاتالتعرف على أحدث  هدفت الدراسة الى" القضائية  في أستراليا
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عات عن املقررات املالئمة التي تعزز معارف ومهارات  الخريجين املحاسبية املتخصصة في املحاسبة القضائية احتياجات عمالئها وإبالغ الجام

مقابلة تمت مع ممارس ي املحاسبة القضائية في استراليا ان املحاسبة القضائية عملية صعبة  32لتلبية احتياجات الصناعة والسوق. وكانت نتائج 

ئية تتطلب من ممارس ي هذه املهنة مهارات قوية قائمة على العمل ومعقدة. وخلصت الدراسة الى شركات املحاسبة املتخصصة في املحاسبة القضا

و الدراسات مثل مهارات االتصال الشفوية والكتابية, واملهارات التقنية والتحليلية, باإلضافة الى التأهيل املحاسبي كجزء من دراساتهم الجامعية ا

 هارات الخخصية القوية والحماس والقدرة على العمل بشكل مستقل.كما ان املهارات املطلوبة من الطالب الخريجين تتضمن امل العليا.

  وتناولت دراسة (Heitger & Heitger, 2008)  الجوانب املثيرة للمحاسبة القضائية, وبيان الخبرات التعليمية الفريدة التي تنتج عن تدريس

تبر قطاعا سريع النمو في املمارسات املحاسبية, وان الطلب على مقرر املحاسبة القضائية, ووصل الباحثان فيها الى ان املحاسبة القضائية تع

املحاسبين القضائيين يفوق بشكل كبير العرض الحالي املتوفر, وان من اهم ممارسات املحاسبة القضائية هي دعم التقاض ي وشهادة الخبير. 

والذي يعتبر الجزء الرئيس ي من املحاسبة القضائية, ويستطيع وتقريبا كل مجاالت املعرفة والخبرة املحاسبية قابلة للتطبيق في دعم التقاض ي 

لتي عضو هيئة التدريس توفير بيئة تعليمية مالئمة عن طريق صياغة مقررات املحاسبة القضائية او تضمينها في الكورسات املحاسبية األخرى, وا

 رسة املتخصصين في دعم التقاض ي من املحاسبة القضائية.تؤسس املعارف األساسية واملهارات املطلوبة والتي تعتبر األساس الالزم ملما

ة املحاسبة مدى كفاي ستؤدي الى تطوير البرامج املحاسبية التي تقدمها الجامعات السعودية من خالل بيانويعتقد الباحثان بأن هذه الدراسة 

صل الطالب الخريج على مزايا تنافسية تؤهله ألداء عمله بحيث يحوتطويرها لتتضمن كورسات في املحاسبة القضائية, البرامج, تلك في  القضائية

 املحاسبي بكفاءة واهلية, باإلضافة الى سد الفجوة بين البرامج املحاسبية التي تقدمها الجامعات السعودية وسوق العمل.

 ما هية املحاسبة القضائية: .1
والذي يتعامل مع تطبيقات الحقائق املحاسبية والتي يتم جمعها  وتعرف املحاسبة القضائية بأنها ذلك العلم ) قسم من املعرفة املتخصصة (

راجعة من خالل طرق واجراءات املراجعة للقضايا القانونية والتي غالبا تتعامل مع القضايا املالية والتقييمات ملنشآت االعمال. وتختلف عن امل

ضائية. وهي الدليل املتوقع تقديمه في املحكمة القضائية. وغالبا ما تستخدم لقاالتقليدية بشكل كبير. فاملحاسبة القضائية هي التحقيق في الدعاوى 

متخصصين في حقول أخرى كجزء من فريق جمع األدلة. ويجب ان يكون الدليل قوي بشكل كبير قبل تقديمه للمحكمة. ويمكن حصر مجال التحقيق 

 ,Rezaee, Lander, & Reinstein) كما عرفها (Grippo & Ibex, Introduction to forensic accounting, 2003)  .في قضايا محددة

Forensic Accounting: Challenges and Opportunities, 1992)  التحقيقات املالية, او يمكن توسعتها لتشمل أي فعل خبيث تجاه موارد بأنها

كما تسمى  .رف املالي, وتحديد وتتبع مسارات األموالاملنشأة, فتتضمن املحاسبة القضائية تحديد األصول املسروقة, والكشف عن سوء التص

 ,Crumbleyويسميها ) .بة مع العلوم القضائية والجنائيةاملحاسبة القضائية بمحاسبة التحقيق, او ان تدقيق الغش واالحتيال ما هو اال دمج املحاس

D.L. 2009) في وآراء الخبراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها في املحكمة.  وتقديمية, بانها العلم الذي يدرس ويفسر األدلة والحقائق في القضايا القانون

 السياق الحالي, العلم هو املحاسبة, وبالتالي فإن الفحص والتفسير سيكون من املعلومات االقتصادية.

 ,Stevenson Smit, G, Larry Crumbley, D)م ممارسة املحاسبة القضائية1986 وعرف املعهد األمريكي للمحاسبين القضائيين في عام

بانها تنطوي على محاسبة التحقيقات ودعم التقاض ي. وتوافقت في ذلك الوقت ممارسات املحاسبة القضائية مع التعريف الواسع للمحاسبة   (2009

م (, ووفق هذا الراي 1986ي عام القضائية وكان ينظر الى االحتيال على انه جزء من املحاسبة القضائية )املعهد األمريكي للمحاسبين القضائيين ف

 تتضمن املحاسبة القضائية فحص الغش واالحتيال التقليدي باإلضافة الى خدمات دعم التقاض ي مثل تقييم الخسائر االقتصادية, وخدمات تسوية

 املنازعات, الخدمات ذات الصلة لتحديد ألصول املسروقة 

املحاسبة القضائية بانها استخدام املهارات في النزاعات املدنية أو ( ACFE, 2010وعرفت جمعية فاحص ي الغش واالحتيال القانونين )

, األضرارأو الجنائية املحتملة أو الحقيقية, بما في ذلك مبادئ املحاسبة واملراجعة املقبولة عموما في تحديد خسائر الربح أو الدخل أو املمتلكات 

رها التي تنطوي على إدراج الخبرة املحاسبية في النظام القانوني. ومن ثم, فإن املحاسبة الجنائية الداخلية, وعمليات االحتيال وغيتقديرات الرقابة و 

 تنطوي على تطبيق مفاهيم املحاسبة وتقنيات مراجعة الحسابات وإجراءات التحقيق في حل املشاكل القانونية.

تطورت املحاسبة القضائية   (Smith, The Past, Present, and Future of Forensic Accounting, 2015) ففي بداية التسعينيات

غش. فكانت املحاسبة لتحمي توسع االعمال في أمريكا الشمالية, ولكن لم يكن هناك تطبيق محاسبي محدد يتعامل مع القضاء وقضايا االحتيال وال

لم تكن هناك ش. و راجعة الحسابات للحماية من االحتيال والغحساب االصول للمنشأة ومب تعنى ) لم يكن هذا املسمى موجودا في تلك الفترة( القضائية

تطورت تطبيقات املحاسبة  . بينما في الوقت املعاصرCPAوظيفة التدقيق, ولم يكن هناك جمعيات مهنية جادة مثل معهد املحاسب القانوني املرخص 

ة القضائية على الكشف عن ومنع االحتيال والغش, كما نها تطورت القضائية بشكل مستقل عن تطبيقات املراجعة والتدقيق. فتركز تطبيقات املحاسب

الدخل الى  نتيجة للبيئة التقنية التي نعيشها اليوم. فيجب ان تكون املحاسبة القضائية اليوم قادرة على إدارة سلسلة مهام التحقيق من وضع توقعات
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ية التي تدمر نظم الشركات. ويجب أن يكون املحاسب القضائي قادرا على إدارة تحديد املعلومات االحتيالية الرقمية, الى منع الهجمات االلكترون

ف في الكمبيوتر الخخص ي واألدلة اإللكترونية من املوبايل التي يجب استخراجها بشكل جنائي وحفظها بشكل صحيح, باإلضافة الى تقييم موطن الضع

 رنت وقدرة القراصنة على إدارة نظم املنشأة.انظمة الرقابة الداخلية والتي تتعلق بحماية اتصاالت االنت

 :املحاسبة القضائية  أسباب االهتمام بتدريس .1
 :في مقررات البرامج املحاسبية في الجامعات, ومن أهم األسباب ما يلي املحاسبة القضائيةهناك عدة أسباب تجعل من الضروري تدريس  

  :زيادة فرص تشغيل الخريجين  .1

  :بة القضائيةللمحاساالنتشار العالمي  .2

  :CPAأصبحت متطلبا اساسيا للحصول على شهادة  .3

ألنهاام ساايتعلمون  باملحاساابة القضااائيةان معاادي القااوائم املاليااة سااوف يسااتفيدون ماان املعرفااة الخاصااة  يااادة املعرفااة لاادى معاادي القااوائم املاليااة:ز  .4

, وساايكون لااديهم القاادرة بعااد ذلاااك علااى تفسااير النتااائج الاااواردة ائية.آخااذين بعااين االعتبااار املحاساابة القضاااقااوائم املاليااة لشاااركاتهم كيفيااة إعااداد ال

 بالتقارير املالية, وحتى إذا ارادوا التحول الى ممارسة املهنة بعد ذلك فسيكون لديهم التأهيل العلمي والعملي الكافيين ملمارستها.

 للمحاساابة القضااائيةات فااي الجامعااات املختلفااة واملعاهاد الدراسااية ال شاك ان تبنااي املاادارس التجاريااة والكليا تحساين الباارامج املحاساابية للجامعااات: .5

دارس والدارساااين, وهاااذا مكاناااة وسااامعة هاااذه الكلياااات واملاااإلدراكهااام ان ذلاااك ساااوف يحسااان مااان تحساااين مخرجاااات تلاااك البااارامج,  إلاااىساااوف ياااؤدي 

 وخبرة في تطبيقها لتحسين صورة تلك التقارير. يةباملحاسبة القضائعلى خريجي هذه الكليات واملدارس ألن لديهم معرفة سينعكس على الطلب 

 سواق املال العاملية أسوف يساعد على سهولة الدخول الى  معرفة املحاسبة القضائيةال شك ان  سواق املال العاملية:أالتوافق مع متطلبات  .6

 تدريس املحاسبة القضائية:مجموعة من االعتبارات التي يجب ان تؤخذ في الحسبان قبل وهناك 

  يتماش ى مع متطلبات املحاسبة القضائية.التطوير الكافي للنظم املحاسبية بما 

  باالستقالل الكافي. واضعوا لوائح ومعايير املحاسبة القضائيةان يتمتع 

  هيئة التدريس إلفهامهم بتأثيرات ممارسات املحاسبة القضائية ألعضاءإعطاء دورات. 

 القانونية والتشريعية. توافر البيئة 

 :املحاسبة القضائيةة تدريس  أهمي .4
. ويستطيع ممارسات املحاسبة القضائيةالبرامج املحاسبية بشكل ناجح يعتمد على تحفيز الدارسين لتعلم في   املحاسبة القضائيةن تضمين إ

دريس املقررات املحاسبية وخاصة بتعريفهم بفوائد مثل هذه املعرفة. ويقوم املعلمون بت املحاسبة القضائيةاملعلمون تحفيز الدارسين للتعلم حول 

جعل هناك تحديا في تناول موضوعات أخرى هامة ت املحاسبة القضائيةمع التقيد بحدود الوقت, حتى أن التوسع في مستوى ) مقترح( املراجعة الخارجية

 في هذه الوقت أخذا في الحسبان قيود الوقت املخصص ملقرر املحاسبة.

وكيف يمكن تحفيز املعلمين للدارسين أن ؟ في مقرراتنا املحاسبية املحاسبة القضائيةملاذا من الضروري ؤالت مثل: فإنه يثار اآلن بعض التساولذلك 

 بتلك املقررات إلى: املحاسبة القضائيةوترجع أكثر األسباب أهمية عن سبب تضمين  املحاسبة القضائية.  يتعلموا

 .للمحاسبة القضائية.االنتشار العالمي الدولي  .1

 على فرص تشغيل الدارسين. ممارسات املحاسبة القضائيةثير االيجابي للمعرفة عن التأ .2

. فهذه الشركات التجارية سوف تكون املحاسبة القضائيةاملتعلقة باسوف تستفيد من أساسيات املعرفة فوحتى املنشآت غير املحاسبية 

ألعمال والتجارة, ويجب أن تكون هذه الشركات التجارية قادرة على إدراج مهنية مستقبال, ومصطلح املحاسبة غالبا ما يشار إليه على انه لغة ا

 وقادرة على تفسير النتائج., املعلومات املقدمة في القوائم والتقارير املالية

ستتيح  ليات والجامعاتفي املقرر ليس فقط للدارس بل أيضا ملدارس األعمال والبرامج املحاسبية والك املحاسبة القضائيةن الفرص الناتجة عن إدخال إ

 في مقرراتها.  املحاسبة القضائيةبمجرد أن تبدأ في إدخال   آفاق واسعة

 ملقررات الدراسية:في ا املحاسبة القضائيةصعوبات إدخال فوائد و  .5
 رات املحاسبية,بتضمين املحاسبة القضائية في املقر هناك مجموعة من الفوائد او املنافع التي يمكن للشركات ان تحصل عليها إذا قامت 

 ومنها:

 الوصول الى االسواق العاملية. .1
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 سهولة الحصول على التمويل. .2

 الى ممارس ي املهنة. املحاسبة القضائيةنقل املعرفة عن  .3

 تحسين فرص العلم ملمارس ي املهنة من املحاسبين. .4

 ملقررات البرامج املحاسبية.: املحاسبة القضائيةهناك مجموعة من التحديات أو الصعوبات التي تقابل عملية إدخال و      

 توافر املادة العلمية الالزمة وتطويرها باستمرار. .1

 في الجداول الدراسية. املحاسبة القضائيةإيجاد الوقت الالزم إلدخال  .2

 لمحاسبة القضائية.عدم كفاية الكتب الحالية في تناولها ل .3

لهدف.  وبينما تحتاج شركات املحاسبة الكبرى أن يكون لديها تفاصيل هناك حاجة إلى وجود مادة علمية واضحة لتحقيق هذا افإن وبإيجاز 

فإن كل دارس ي األعمال  والذين يكملون بالضبط واحدا أو اثنين من مقررات املحاسبة املالية كجزء من صميم ممارسات املحاسبة القضائية, عن 

ويفهموا تضميناتها وتطبيقاتها في منظمات األعمال ومستخدمي القوائم املالية. , يكون لديهم معرفة  باملحاسبة القضائيةاألعمال التجارية, يحتاجون أن 

فإن على شركات املحاسبة الكبرى أن يكون لديها خلفية عن املعلومات تكفي إلعطاء تفاصيل أكثر في املحاسبة القضائية وقبل تعلم التفاصيل حول 

 اسيات املحاسبة املالية, فإن املنشآت وشركات املحاسبة الكبرى يجب أن تتعلم:, وبصفة خاصة في مقرر أساملتقدمةاملقررات املحاسبية 

 باملحاسبة القضائيةفيما يتعلق  التطورات الهامة الحالية  .1

 .باملحاسبة القضائيةالقرارات املنظمة التي أصدرتها هيئة سوق األوراق املالية واملتعلقة  .2

 ..ئيةممارسات املحاسبة القضااملزايا والتحديات من  .3

 نظرة عامة وشاملة على التأثيرات املرغوبة على القوائم املالية للشركات. .4

 :تضمين املحاسبة القضائية في املقررات الجامعيةوهناك مجموعة من التحديات التي تواجه 

 الفجوة بين رغبات كل من الكليات واإلدارة .1

 ايير عن املحاسبة القضائيةفجوة توجيهات الكليات من قبل املنظمات املهنية كاللوائح واملع .2

 قلة املعارف عن املحاسبة القضائية من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكليات بهدف تدريس هذا الحقل الناش ئ في املحاسبة .3

 ولوائحها ومعاييرهاقلة املعلومات عن ممارسات ملحاسبة القضائية مما يصعب الحصول على مادة علمية لها قوانينها  .4

بل الكليات بهدف تطوير مقرر املحاسبة القضائية, ولذلك ال بد من الدعم املالي من قبل كبريات الشركات املحاسبية وقطاع شح املوارد من ق .5

 الصناعة واالعمال

،  في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية املحاسبة القضائيةمدي كفاية  الدراسة الحالية سوف تحاول تقييموبناء علي ما سبق فإن 

 دا علي مجموعة من الفروض وهي:اعتما

ماادى كفايااة املحتااوى الحااالي للمحاساابة القضااائية فااي الباارامج املحاساابية فااي الجامعااات السااعودية ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي   الفرررا الول:

 تعزى للرتبة العلمية

للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية مدى كفاية املحتوى الحالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في :  الفرا الثاني

 تعزى للوظيفة

مادى كفاياة املحتاوى الحاالي للمحاسابة القضاائية فاي البارامج املحاسابية فاي الجامعاات الساعودية ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي   الفرا الثالث:

 ؟"تعزى للمؤهل العلمي

مادى كفايااة املحتاوى الحااالي للمحاسابة القضااائية فااي البارامج املحاساابية فاي الجامعااات السااعودية ات داللاة إحصااائية فااي ال توجاد فااروق ذ: الرابرر  الفررا

 ؟"تعزى للخبرة

 :منهجية الدراسة
 عينة الدراسة: .1

, ووزعت استبانة الدراسة عليهم, استرد منها  250طبقت الدراسة على 
ً
الحيتها للتحليل, استبانة لعدم ص 33استبانة, واستبعدت  169فردا

 ( خصائص عينة الدراسة.1استبانة, ويبين الجدول ) 136وبهذا فقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
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 توزي  أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة: (1جدول )
 النسبة املئوية التكرار فئات املتغير املتغير

 8.8 12 استاذ الرتبة العلمية

 17.6 24 استاذ مشارك 

 41.2 56 استاذ مساعد 

 32.4 44 محاضر 

 2.9 4 وكيل كلية الوظيفة

 17.6 24 رئيس قسم 

 79.4 108 عضو هيئة تدريس 

 67.6 92 دكتوراه املؤهل العلمي

 32.4 44 ماجستير 

 8.8 12 سنوات 3اقل من  الخبرة

 5.9 8 سنوات 6الى اقل من  3من  

 14.7 20 سنوات 9الى اقل من  6من  

 14.7 20 سنة 12الى اقل من  9من  

 55.9 76 سنة فأكثر 12 

 أداة الدراسة: .1

في تحديد استجابات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة, والذي تتدرج اإلجابة عليه من  (Likert)واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي 

موافق على االطالق(. واعتمدت تدرج املقياس على معيار مقسم إلى ثالث  خمس درجات أمام اإلجابة )موافق بشدة( إلى ودرجة واحدة أمام اإلجابة )غير

تويات فئات متساوية, حيث احتسبت عالمة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس على ثالث درجات, والتي تمثل عدد املس

 ( منخفض.2.33-1( متوسط, )3.67-2.34تفع, )( مر 5-3.68(, وبذلك فإن املستويات الثالثة هي: )1.33=3[/5-1)]

 صدق أداة الدراسة:

 :ثبات أداة الدراسة .1

( 136الفا( الختبار ثبات االتساق الداخلي الستبانة الدراسة وفقا إلجابات أفراد عينة الدراسة, وعددهم )-استخدمت معادلة )كرونباخ

, ولجميع مجاالت االستبانة. وقد كانت جميع قيم معامل ا
ً
, ويبين 0.70لثبات مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية, حيث أنها كانت أكبر من فردا

 ( ذلك. 2الجدول )

 معامل الثبات الستبانة الدراسة على مجاالتها: (1جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت م

 0.94 8 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

 0.71 5 يس املحاسبة القضائيةالتسهيالت الالزمة لتدر  2

 0.94 8 كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 3

 0.74 6 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

 الساليب اإلحصائية املستخدمة: .4

 على النحو التالي:إلجراء التحليل الوصفي للدراسة, وذلك  (SPSS)تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة. .1

 ة.املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحليل فقرات االستبانة, وترتيبها حسب أهميتها النسبية باالعتماد على املتوسطات الحسابي .2

 .(Independent Sample t-test)اختبار )ت( للعينات املستقلة  .3

 .(ANOVA)تحليل التباين األحادي  .4

 .(Scheffe' Test)اختبار شيفيه  .5

 :نتائج الدراسة
مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات ما نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس:"  .1

 ؟"السعودية
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طات الحسابية, واالنحرافات املعيارية ملدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوس

 ( يبين ذلك.3في الجامعات السعودية, والجدول )

افات املعيارية ملدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحا: (1جدول )  سبية في الجامعات السعوديةاملتوسطات الحسابية واالنحر
 املدى الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت م

 متوسط 1 0.801 3.15 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

 متوسط 2 0.841 2.48 التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 2

 منخفض 3 1.007 2.16 لحاليةكيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات ا 3

 منخفض 4 0.976 1.99 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

 متوسط - 0.776. 2.39 الدرجة الكلية 

( أن مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية متوسط, حيث بلغ 3يالحظ من الجدول )

اتجاهات (, وبتحليل مجاالت املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية يتضح أن مجال 2.39سابي الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسة )املتوسط الح

التسهيالت الالزمة لتدريس ( وبمستوى متوسط, يليه جاء مجال 3.15احتل الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) القائمين على البرامج املحاسبية

كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات ( وبمستوى متوسط, يليه جاء مجال 2.48بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره ) لقضائيةاملحاسبة ا

في الرتبة األخيرة  املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة( وبمستوى منخفض. هذا وقد جاء مجال 2.16بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره ) الحالية

 ( وبمستوى منخفض.1.99بمتوسط حسابي قدره )

ى النحو هذا, وقد تم تحليل كل مجال من مجاالت كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية, وذلك عل

 اآلتي:

افات املعيارية لكل مجال من مجاالت كفاية : (4جدول ) املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات املتوسطات الحسابية واالنحر

 السعودية
 املدى الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.195 2.41 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن برنامج الدراسات العليا في املحاسبة 7

 منخفض 2 1.219 2.24 بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقررات أخرى  تقوم الكلية حاليا 6

 منخفض 3 1.136 2.21 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر تأهيل الختبار الزمالة املحاسبية 5

 منخفض 4 1.250 2.09 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة املالية املتقدمة 3

 منخفض 5 1.125 1.91 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة الدولية 4

 منخفض 6 1.143 1.76 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر التدقيق واملراجعة 1

 منخفض 7 1.112 1.65 بة املتوسطةتقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاس 2

 منخفض 7 1.112 1.65 من رأيك أن املقررات املحاسبية الحالية في كليتك تغطي كل املحاسبة القضائية بشكل كاف 8

 منخفض - 0.976 1.99 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة -

 متوسط 1 1.151 3.09 القضائيةيتوافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون ومدربون على تدريس املحاسبة  11

 متوسط 2 1.459 2.94 يوجد وقت كاف يسمح بتدريس املحاسبة القضائية. الدولية في املقررات املحاسبية 10

 متوسط 3 1.316 2.47 تستقدم الكلية مجموعة من الكوادر البشرية املهنية املتخصصة في املحاسبة لتدريس املحاسبة القضائية 13

 منخفض 4 1.220 2.15 توجد مؤلفات محاسبية كافية لتدريس املحاسبة القضائية. 9

 منخفض 5 0.976 1.76 تقوم الكلية بتنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح كيفية تدريس املحاسبة القضائية 12

 متوسط - 0.841 1.48 التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية -

 متوسط 1 1.377 2.62 تكليف الطالب بعرض املحاسبة القضائية ضمن مقرر نظرية املحاسبة يتم 19

 متوسط 2 1.315 2.56 يتم التعاون مع الهيئات املحاسبية املتخصصة إلعطاء محاضرات عامة في املحاسبة القضائية 20

 ضمنخف 3 1.314 2.15 يتم عقد حلقات نقاشية خاصة لعرض املحاسبة القضائية 17

 منخفض 3 1.380 2.15 يتم تكليف الطالب بعمل ابحاث تخرج تتضمن املحاسبة القضائية ضمن مقرر حلقة بحث في املحاسبة 18

 منخفض 4 1.217 2.00 يتم عرض املحاسبة القضائية بشكل إجمالي في نهاية تدريس املقرر  15

 خفضمن 4 1.398 2.00 يتم تدريس املحاسبة القضائية في مقرر مستقل 21

 منخفض 5 1.099 1.91 يتم عرض املحاسبة القضائية بشكل إجمالي في بداية تدريس املقرر  14

 منخفض 5 1.099 1.91 يتم ربط املحاسبة القضائية باملوضوعات املحاسبية داخل كل مقرر  16
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 منخفض - 1.077 1.16 كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية -

ون علاااى البااارامج املحاسااابية ضااارورة تااادريس املحاسااابة القضاااائية لطاااالب البكاااالوريوس ليحققاااوا ميااازة تنافساااية فاااي ياارى القاااائم 24

 سوق العمل

 مرتفع 1 1.219 3.76

ياااارى القااااائمون علااااى الباااارامج املحاساااابية ضاااارورة إعطاااااء دورات تدريبياااااة ملعاااادي القااااوائم املاليااااة وأصااااحاب االعمااااال تبااااين مزاياااااا  26

 لقضائيةالتحول للمحاسبة ا

 مرتفع 1 1.117 3.76

ياارى القااائمون علاااى الباارامج املحاساابية ضااارورة حصااول الجامعاااة علااى تموياال لإلنفااااق علااى تاادريس املحاسااابة القضااائية بعيااادا  25

 عن املوازنة العامة للدولة

 متوسط 2 1.180 2.97

عاان املحاسااابة القضااائية مااان خااالل الااادورات ياارى القاااائمون علااى البااارامج املحاساابية ان الخاااريج يمكنااه الحصاااول علااى املعرفاااة  23

 التدريبية بعد التخرج

 متوسط 3 1.306 2.88

 متوسط 4 1.289 2.76 يرى القائمون على البرامج املحاسبية عدم التوسع في تدريس املحاسبة القضائية في مرحلة البكالوريوس 22

او الوقااات الالزمااين إلدخاااال املحاساابة القضاااائية فااي املقاااررات  ياارى القااائمون علاااى الباارامج املحاسااابية انااه ال تتاااوافر التسااهيالت 27

 املحاسبية

 متوسط 5 1.175 2.74

 متوسط - 0.801 1.15 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية -

( 7الفقرة )(. كما جاءت 1.99( أن مدى كفاية املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة منخفض, بمتوسط حسابي قدره )4يبين الجدول ) 

بي قدره والتي تنص على" تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن برنامج الدراسات العليا في املحاسبة ", بالرتبة األولى بمتوسط حسا

بة املتوسطة ", " من رأيك ( واللتان تنصان على" تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاس8, 2(. بينما جاءت الفقرتان )2.41)

 ( لكل منهما.1.65أن املقررات املحاسبية الحالية في كليتك تغطي كل املحاسبة القضائية بشكل كاف ", بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

(. كما جاءت الفقرة 2.48) ويشير الجدول كذلك إلى أن مدى كفاية التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية متوسط, بمتوسط حسابي قدره

(. 3.09( والتي تنص على" يتوافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون ومدربون على تدريس املحاسبة القضائية", بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )11)

ية تدريس املحاسبة القضائية " ( والتي تنص على" تقوم الكلية بتنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح كيف12بينما جاءت الفقرة )

 (.1.76بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

(. كما جاءت 2.16ويوضح الجدول كذلك أن مدى كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية منخفض, بمتوسط حسابي قدره )

من مقرر نظرية املحاسبة ", بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ( والتي تنص على" يتم تكليف الطالب بعرض املحاسبة القضائية ض19الفقرة )

( واللتان تنصان على" يتم عرض املحاسبة القضائية بشكل إجمالي في بداية تدريس املقرر ", " يتم ربط املحاسبة 16, 14(. بينما جاءت الفقرتان )2.62)

 ( لكل منهما.1.91رة بمتوسط حسابي قدره )القضائية باملوضوعات املحاسبية داخل كل مقرر ", بالرتبة األخي

, 24(. كما جاءت الفقرتان )3.15ويشير الجدول كذلك إلى أن اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية متوسط, بمتوسط حسابي قدره )

كالوريوس ليحققوا ميزة تنافسية في سوق "يرى القائمون على البرامج املحاسبية ضرورة تدريس املحاسبة القضائية لطالب الب ( واللتان تنصان على26

بة ","يرى القائمون على البرامج املحاسبية ضرورة إعطاء دورات تدريبية ملعدي القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا التحول للمحاس العمل

يرى القائمون على البرامج املحاسبية انه والتي تنص على"  (27( لكل منهما. بينما جاءت الفقرة )3.76القضائية", بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.2.74" بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )ال تتوافر التسهيالت او الوقت الالزمين إلدخال املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية

 :تحليل الفرضيات .1

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في ائية في ال توجد فروق ذات داللة إحصنتائج اختبار الفرضية الولى: " 

 ؟"الجامعات السعودية تعزى للرتبة العلمية

حاسبية في الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج امل

 ( يبين ذلك.5ات السعودية تعزى للرتبة العلمية, والجدول )الجامع

 زى للرتبة العلميةنتائج تحليل التباين الحادي للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تع: (5جدول )

 القيمة االحتمالية ف اف املعياري االنحر  املتوسط الحسابي الرتبة العلمية املجاالت م

 *0.000 6.597 1.254 2.44 محاضر املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.852 1.78 أستاذ مساعد  

   0.364 1.98 أستاذ مشارك  

   0.326 1.33 أستاذ  

 *0.018 3.478 0.969 2.75 محاضر كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.825 2.23 أستاذ مساعد  

   0.409 2.60 أستاذ مشارك  
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   0.788 2.47 أستاذ  

 0.348 1.108 1.345 2.38 محاضر التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.971 2.06 أستاذ مساعد  

   0.803 2.17 أستاذ مشارك  

   0.868 1.83 أستاذ  

 *0.000 10.400 0.684 3.65 محاضر ن على البرامج املحاسبيةاتجاهات القائمي 4

   0.850 2.90 أستاذ مساعد  

   0.307 2.92 أستاذ مشارك  

   0.857 2.89 أستاذ  

 *0.001 5.660 0.976 2.75 محاضر الكلي -

   0.673 2.20 أستاذ مساعد  

   0.453 2.36 أستاذ مشارك  

   0.352 2.04 أستاذ  

      α=0.05ت مستوى داللة إحصائية عند * ذا 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في 5يالحظ من الجدول) 

كيفية (, وملجال 6.597)حاسبةاملحاسبة القضائية في مقررات املالجامعات السعودية تعزى للرتبة العلمية حيث بلغت قيم)ف( املحسوبة ملجال 

(. 5.660(, وللمجاالت مجتمعة)10.400)اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية(, وملجال 3.478)تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 

ضية البديلة بناء على ذلك. أما مجال ( ذلك, وتقبل الفر 6ولتحديد اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية, ويبين الجدول)

 التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية فلم يصل حد الداللة اإلحصائية, وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية املتعلقة بهذا املجال.

 حاسبية في الجامعات السعودية تعزى للرتبة العلميةنتائج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج امل: (6جدول )
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر املتوسط الحسابي الرتبة العلمية املجاالت م

 *  * - 2.44 محاضر املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   -  1.78 أستاذ مساعد  

  -   1.98 أستاذ مشارك  

 -    1.33 أستاذ  

   * - 2.75 محاضر كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   -  2.23 أستاذ مساعد  

  -   2.60 أستاذ مشارك  

 -    2.47 أستاذ  

 * * * - 3.65 محاضر اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   -  2.0 أستاذ مساعد  

  -   2.92 أستاذ مشارك  

 -    2.89 أستاذ  

 *  * - 2.75 محاضر الكلي -

   -  2.20 أستاذ مساعد  

  -   2.36 أستاذ مشارك  

 -    2.04 أستاذ  

       α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

ضرون من جهة ( وجود فروق إحصائية في مجالي املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة واملجاالت مجتمعة بين املحا6يظهر الجدول)

 وزمالؤهم األساتذة املساعدون واألساتذة من جهة أخرى, ولصالح املحاضرون, وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في مجال كيفية تدريس

وبينت النتائج املحاسبة القضائية في املقررات الحالية بين املحاضرون من جهة وزمالؤهم األساتذة املساعدون من جهة أخرى, ولصالح املحاضرون. 

 وجود فروق إحصائية في مجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية حيث كان املحاضرون أعلى من زمالؤهم.
ً
 أيضا
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اسبية مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اختبار الفرضية الثانية: "            

 ؟"في الجامعات السعودية تعزى للوظيفة

حاسبية في الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج امل

 ( يبين ذلك.7الجامعات السعودية تعزى للوظيفة, والجدول )

 باين الحادي للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للوظيفةنتائج تحليل الت: (7جدول )

 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الوظيفة املجاالت م

 0.560 0.581 0.979 2.02 عضو هيئة تدريس املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   1.039 1.81 رئيس قسم  

   0.000 2.25 وكيل كلية  

 0.375 0.989 0.921 2.44 عضو هيئة تدريس كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.381 2.57 رئيس قسم  

   0.000 3.00 وكيل كلية  

 0.675 0.394 1.126 2.20 ضو هيئة تدريسع التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.933 2.00 رئيس قسم  

   0.000 2.00 وكيل كلية  

 *0.000 13.434 0.771 3.29 عضو هيئة تدريس اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   0.603 2.44 رئيس قسم  

   0.000 3.50 وكيل كلية  

 0.228 1.495 0.815 2.43 عضو هيئة تدريس الكلي -

   0.602 2.15 رئيس قسم  

   0.000 2.59 وكيل كلية  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات 7يالحظ من الجدول)            

(. ولتحديد اتجاه هذه الفروق 13.434)اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبيةعزى للوظيفة حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة ملجال السعودية ت

( ذلك, وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. أما باقي املجاالت فلم تصل حد الداللة 8استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية, ويبين الجدول)

 ائية, وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية املتعلقة بهذه املجاالت.اإلحص

 ةنتائج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للوظيف: (8جدول)
 كيل كليةو  رئيس قسم عضو هيئة تدريس املتوسط الحسابي الوظيفة املجاالت م

  * - 3.29 عضو هيئة تدريس اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

 * -  2.44 رئيس قسم  

 -   3.50 وكيل كلية  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

 في اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية بين كل من 8يبين الجدول)
ً
رؤساء األقسام وبين كل من أعضاء هيئة التدريس ( وجود فروق دالة إحصائيا

 ووكالء الكليات, حيث كان رؤساء األقسام أقل من زمالؤهم.

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اختبار الفرضية الثالثة: " 

 ؟"مؤهل العلميالجامعات السعودية تعزى لل

مج الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار )ت( للعينات املستقلة للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرا            

 ( يبين ذلك.9املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للمؤهل العلمي, والجدول )
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 علميلعينات املستقلة للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للمؤهل النتائج اختبار )ت( ل: (9جدول)
 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤهل العلمي املجاالت م

 *0.002 3.299 1.254 2.44 ماجستير املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.722 1.77 دكتوراه  

 *0.011 2.576 0.969 2.75 ماجستير كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.745 2.36 دكتوراه  

 0.164 1.408 1.345 2.38 ماجستير التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.913 2.06 دكتوراه  

 *0.000 5.626 0.684 3.65 ماجستير اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   0.741 2.91 دكتوراه  

 *0.002 3.323 0.976 2.75 ماجستير الكلي -

   0.592 2.22 دكتوراه  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

اللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات ( وجود فروق ذات د9يالحظ من الجدول)           

كيفية تدريس املحاسبة (, وملجال 3.299)املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبةالسعودية تعزى للمؤهل العلمي حيث بلغت قيم)ت( املحسوبة ملجال 

(. وكانت هذه الفروق 3.323(, وللمجاالت مجتمعة)5.626)اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية (, وملجال 2.576)القضائية في املقررات الحالية 

د الداللة لصالح حاملي درجة الدكتوراه, وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. أما مجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية فلم يصل ح

 ي تقبل الفرضية الصفرية املتعلقة بهذا املجال.اإلحصائية, وبالتال

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اختبار الفرضية الرابعة: " 

 ؟"الجامعات السعودية تعزى لخلصبرة

ليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج الختبار هذه الفرضية استخدم تح                 

 ( يبين ذلك.10املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للخبرة, والجدول)

 برامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى لخلصبرةنتائج تحليل التباين الحادي للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في ال: (10جدول )
 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الصبرة املجاالت م

 *0.001 5.066 1.710 2.92 سنوات 3اقل من  املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.601 2.06 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.425 1.53 سنوات 9من الى اقل  6من   

   0.496 1.65 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.956 2.05 سنة فأكثر12  

 *0.001 4.846 1.230 3.40 سنوات 3اقل من  كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.107 2.50 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.389 2.20 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.617 2.32 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.866 2.45 سنة فأكثر 12  

 *0.000 7.720 1.710 2.92 سنوات 3اقل من  التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.668 3.38 سنوات 6الى اقل من  3من   

   1.154 2.03 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.456 1.43 سنة 12من الى اقل  9من   

   0.910 2.14 سنة فأكثر12  

 *0.006 3.801 1.696 3.39 سنوات 3اقل من  اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   0.178 2.83 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.084 3.07 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.424 3.70. سنة 12الى اقل من  9من   

   0.750 3.02 سنة فأكثر12  
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 *0.003 4.258 1.538 3.11 سنوات 3اقل من  الكلي -

   0.040 2.70 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.459 2.14 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.220 2.16 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.736 2.37 سنة فأكثر12  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في 10يالحظ من الجدول )                

كيفية تدريس  (, وملجال5.066) املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبةالجامعات السعودية تعزى للخبرة حيث بلغت قيم)ف( املحسوبة ملجال 

اتجاهات القائمين على (, وملجال 7.720(, وملجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية )4.846)املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 

( 11بعدية, ويبين الجدول )(. ولتحديد اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات ال4.258(, وللمجاالت مجتمعة )3.801)البرامج املحاسبية

 ذلك, وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. 

 نتائج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى لخلصبرة: (11جدول)
سنة 12 11الى اقل من  9من  9الى اقل من  6من  6قل من الى ا 1من  1اقل من  املتوسط الحسابي الصبرة املجاالت م

 فأكثر

  * *  - 2.92 سنوات 3اقل من  املحاسبة القضائية 1

    -  2.06 سنوات 6الى اقل من  3من  في مقررات املحاسبة 

   -   1.53 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    1.65 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.05 سنة فأكثر12  

 * * *  - 3.40 سنوات 3اقل من  كيفية تدريس املحاسبة  2

    -  2.50 سنوات 6الى اقل من  3من  القضائية في املقررات الحالية 

   -   2.20 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    2.32 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.45 سنة فأكثر12  

  *   - 2.92 سنوات 3اقل من  التسهيالت الالزمة لتدريس  3

 * * * -  3.38 سنوات 6الى اقل من  3من  املحاسبة القضائية 

   -   2.03 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    1.43 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.14 سنة فأكثر12  

     - 3.39 سنوات 3اقل من  اتجاهات القائمين على  4

    -  2.83 سنوات 6الى اقل من  3من  ةالبرامج املحاسبي 

   -   3.07 سنوات 9الى اقل من  6من   

 * -    3.70 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     3.02 سنة فأكثر12  

 * * *  - 3.11 سنوات 3اقل من  الكلي -

    -  2.70 سنوات 6الى اقل من  3من   

   -   2.14 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    2.16 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.37 سنة فأكثر12  

 α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند 

سنوات  3( وجود فروق إحصائية في مجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من 6يظهر الجدول)                   

سنوات. وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في مجال كيفية تدريس 12إلى أقل من  6على من زمالؤهم الذين خبرتهم من كانت وجهة نظرهم أ

سنوات كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين  3املحاسبة القضائية في املقررات الحالية واملجاالت مجتمعة حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من 

 نوات فأكثر. س 6خبرتهم 
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سنوات  3املحاسبة القضائية حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من التسهيالت الالزمة لتدريس وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في مجال 

سنوات كانت  6إلى أقل من  3سنوات, باإلضافة إلى أن األفراد الذين خبرتهم من  12إلى أقل من  9كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم من 

 وجود فروق إحصائية في مجال اتجاهات القائمين على البرامج  6وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم من 
ً
سنوات فأكثر. وبينت النتائج أيضا

 سنة فأكثر. 12ن خبرتهم سنة كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذي 12الى اقل من  9املحاسبية حيث كان األفراد الذين خبرتهم من 

 :الصالصة والنتائج العامة والتوصيات
 النتائج العامة: .1

 تناول هذا البحث تقييم مدي كفاية املحتوي الحالي للمحاسبة القضائية  في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية , وذلك من خالل دراسة

 ها ما يلي:نظرية وميدانية, وتم التوصل إلي مجموعة من النتائج ومن أهم

  هناك عدة أسباب تجعل من الضروري تدريس املحاسبة القضائية في مقررات البرامج املحاسبية في الجامعات, ومن أهم األسباب زيادة فرص

, وزيادة املعرفة لدى معدي القوائم CPAالقضائية, وأصبحت متطلبا اساسيا للحصول على شهادة  للمحاسبةتشغيل, واالنتشار العالمي 

 لية, وتحسين البرامج املحاسبية للجامعات, والتوافق مع متطلبات اسواق املال العاملية.املا

  ال يتم تدريس املحاسبة القضائية على مستوى برنامج  و العلياالدراسات  جبرنامأن الكليات محل العينة ال تدرس املحاسبة القضائية اال ضمن

 البكالوريوس. 

 أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدربين على تدريس  توافر املحاسبة القضائية مثليها التسهيالت الالزمة لتدريس أن الكليات محل العينة يتوافر لد

او قيام الكليات بتنظيم  ولكن ال تتوافر باقي التسهيالت مثل الكتب املؤلفة وتوافر وقت كافي لتدريس املحاسبة القضائية, ,املحاسبة القضائية

 .التدريس لتوضيح كيفية تدريس املحاسبة القضائية. دورات تدريبية ألعضاء هيئة

 يكون للخريجين ميزة تنافسية. ىأن الكليات محل العينة تتفق علي ضرورة  تدريس هذه املعايير في مرحلة البكالوريوس حت 

  في الجامعات السعودية تعزى للرتبة ان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية

ملجاالت املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية وكيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية واتجاهات القائمين على العلمية 

 تدريس املحاسبة القضائية.

 اتهم العلمية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أعضاء هيئة التدريس من حيث درج 

 في املقررات املحاسبية.  املحاسبة القضائيةفيما يتعلق بالتسهيالت املطلوبة لتدريس     

  فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى ان هناك

 ين على تدريس املحاسبة القضائية.فيما يتعلق باتجاهات القائم للوظيفة

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى

ة القضائية وكيفية تدريس للوظيفة فيما يتعلق بمجاالت املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية والتسهيالت الالزمة لتدريس املحاسب

 املحاسبة القضائية في املقررات الحالية.

  ان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى

ررات املحاسبة, وملجال كيفية تدريس املحاسبة القضائية في ملجال املحاسبة القضائية في مق ملجاالت املحاسبة القضائية للمؤهل العلمي

 املقررات الحالية, وملجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية, وللمجاالت مجتمعة.

 تعزى للمؤهل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية

 العلمي في مجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية.

 لخبرةان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى ل 

 للمجاالت مجتمعة.

 :التوصيات .1

 إن الباحثان يوصيان بما يلي:بناء على النتائج السابقة ف

  ضرورة تدريس املحاسبة القضائية في كليات األعمال في الجامعات السعودية 

 .ضرورة إدخال موضوعات املحاسبة القضائية ضمن اختبار التأهيل للزمالة املحاسبية التي تجريها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
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 م الكليات بتدريس املحاسبة القضائية من خالل توفير كتب جيدة تغطي موضوعات املحاسبة القضائية, ضرورة توفير التسهيالت الالزمة لقيا

 واستقطاب أعضاء هيئة تدريس وخبراء مؤهلون لتدريس املحاسبة القضائية بالجودة املطلوبة.

 هنيون من كبري الشركات املحاسبية ذات السمعة ضرورة قيام كليات األعمال بتنظيم ندوات علمية تتناول املحاسبة القضائية يحاضر فيها امل

 العاملية.

  ضرورة قيام كليات األعمال ومراكز التدريب بالجامعات السعودية بتصميم وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطالب الذين تخرجوا ولم

 ي.يحصلوا علي املعرفة الكافية عن املحاسبة القضائية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل الحال

 ام هذه ضرورة أن يكون هناك نوع من التعاون املتبادل بين الشركات العاملة في اململكة وكليات األعمال في الجامعات السعودية وذلك من خالل قي

 الشركات بتقديم الدعم الالزم لتوفير بعض التسهيالت املطلوبة لتدريس املحاسبة القضائية.

 التدريس لتتناول مجاالت املحاسبة القضائية توجيه البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة 

  ضرورة استقطاب خبراء في طرق تدريس املحاسبة القضائية , وقيامهم بإعطاء محاضرات وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس الذين سيتولون

 تدريس املحاسبة القضائية.

 ة السعودية للمحاسبين وضع خطة طريق لتدريس املحاسبة القضائية في ضرورة أن تتولي املنظمات املختلفة مثل هيئة سوق األوراق املالية والهيئ

 البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية.

   إلقناعهم ضرورة قيام املنظمات املهنية بالتعاون مع كليات األعمال بالجامعات السعودية بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية ملعدي القوائم املالية

 ضائية.ة املحاسبة القيهمبأ

   بصفة خاصة. وللمحاسبة القضائيةتخجيع التأليف الجماعي للمحاسبة بصفة عامة 

   الي املقررات املحاسبية باعتبارها تحقق للخريج ميزة تنافسية. املحاسبة القضائيةضرورة تشكيل لجان قوية تقترح طرق إدخال 
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Abstract: This study aimed to assess the adequacy of the current content of Forensic accounting 

in the accounting programs of Saudi universities, A field study was done conducted on the faculties 

of business and administration in Saudi universities, A set of results was reached: Forensic 

Accounting is not covered in the Accounting programs of Saudi Universities with a mean (1.99), 

There are facilities to teach Forensic accounting in Saudi universities but insufficiently with a mean 

(2.48), and the need to teach the Forensic accounting for undergraduate students to achieve 

competitive advantage in the job market with a high mean  (3.76). Based on the previous results, the 

researchers presented a number of recommendations, including: The need to teach Forensic 

Accounting in business schools in Saudi universities so that graduates receive a competitive 

advantage in the market, The need to Include the Examinations of SOCPA ( Saudi Association of 

certificated Public Accountants) with Subjects of Forensic Accounting, The need to provide the 

necessary facilities for colleges to teach Forensic accounting by providing good books covering 

subjects of Forensic Accounting And to attract faculty members and qualified experts with  required 

quality. 

Keywords: Adequacy of content, Forensic Accounting, Accounting Programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/


 رة، أمحد احلركانمصطفى أبو عما                                               احلايل للمحاسبة القضائية يف برامج احملاسبة يف اجلامعات السعودية ىكفاية احملتو ىتقييم مد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 445 

 

 خلحق البحثم
 قائمة االستقصاء

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 االستاذ الدكتور........................................

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وبعد....

" وسوف الجامعات السعودية "تقييم مدي كفاية املحتوي الحالي للمحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في يقوم الباحثان بعمل دراسة بعنوان:

ديد مدى يتم في هذه الدراسة التعرف على كيفية تضمين املحاسبة القضائية ضمن املقررات املحاسبية في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية لتح

املحاسبة القضائية, والرجاء من سعادتكم كفاية املحتوى الحالي ملقررات هذه البرامج وتقديم املقترحات الالزمة لتطوير املناهج املحاسبية لتتضمن 

 التكرم باإلجابة على محاور هذا االستبيان وسوف تكون هذه االجابات موضع السرية التامة ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

 

 ير محضرا.ونشكر لسيادتكم حسن التعاون وندعو هللا ان يكون جزاء ذلك في ميزان حسناتكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خ

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته,,,

 الباحثان                                                                                                                               

                                                                                                                               0556701504د. مصطفى محمد أبو عمارة                                                        0551615050د. احمد بن عبد الكريم الحركان  

ahmadalharkan@yahoo.com                                                maboamarh@gmail.com 
 

 بيانات عامة: ( القسم الول:1)

 (الجامعة:..............................11)

 (الكلية :.............................12)

 

 (الرتبة:13)

 (أستاذ131)

 (أستاذ مشارك132)

 (أستاذ مساعد133)

 اضر(مح134)

 

 (الوظيفة:14)

 (عميد كلية141)

 (وكيل كلية142)

 (رئيس قسم143)

 (عضو هيئة تدريس144)

 

 (املؤهل:15)

 (ماجستير                       151)

 (دكتوراه  152)

 

 (سنوات الخبرة:16)

 سنوات 3( أقل من 161)

        6إلي أقل من  3(من 162)

       9إلي أقل من  6(من 163)

      12إلي أقل من  9(من 164)

 سنة فأكثر  12( 165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahmadalharkan@yahoo.com
mailto:ahmadalharkan@yahoo.com


 رة، أمحد احلركانمصطفى أبو عما                                               احلايل للمحاسبة القضائية يف برامج احملاسبة يف اجلامعات السعودية ىكفاية احملتو ىتقييم مد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 446 

 

 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة:( القسم الثاني: 1)

 عن تعبر التي اإلجابة أمام( √فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين مدى تغطية املقررات املحاسبية للمحاسبة القضائية , واملطلوب وضع عالمة)

 :رأيك
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق موافق بشدة ارةالعب الرقم

7 

 

 

تقااااااااااوم الكلياااااااااااة حالياااااااااااا بتااااااااااادريس املحاسااااااااااابة القضاااااااااااائية ضااااااااااامن مقااااااااااارر مباااااااااااادئ 

 املحاسبة

     

8 

 

 

تقاااااااوم الكليااااااااة حاليااااااااا بتاااااااادريس املحاساااااااابة القضااااااااائية ضاااااااامن مقاااااااارر املحاساااااااابة 

 املتوسطة

     

9 

 

 

القضاائية ضامن مقارر املحاسابة املالياة تقاوم الكلياة حالياا بتادريس املحاسابة 

 املتقدمة

     

10 

 

 

تقاااااااوم الكليااااااااة حاليااااااااا بتاااااااادريس املحاساااااااابة القضااااااااائية ضاااااااامن مقاااااااارر املحاساااااااابة 

 الدولية

     

11 

 

 

تقااوم الكلياااة حالياااا بتااادريس املحاسااابة القضاااائية ضااامن مقااارر تأهيااال الختباااار 

 الزمالة املحاسبية

     

12 

 

 

      ملحاسبة القضائية ضمن مقررات أخرى تقوم الكلية حاليا بتدريس ا

13 

 

 

تقاااااوم الكلياااااة حاليااااااا بتااااادريس املحاساااااابة القضاااااائية ضاااااامن برناااااامج الدراسااااااات 

 العليا في املحاسبة

     

ماااااااااان رأياااااااااااك أن املقاااااااااااررات املحاسااااااااااابية الحالياااااااااااة فاااااااااااي كليتاااااااااااك تغطاااااااااااي املحاسااااااااااابة  14

 القضائية بشكل كاف.

     

 ة لتدريس املحاسبة القضائية:( القسم الثالث: التسهيالت الالزم1)

ذلااك بوضااع فيماا يلااي العبااارات املتعلقااة بالتسااهيالت الالزمااة لتاادريس املحاساابة القضااائية فااي كليتااك واملطلااوب بيااان ماادى تااوافر هااذه التسااهيالت لااديكم و 

 :مناسبة تراها التي اإلجابة أمام( √عالمة )

 
موافق  العبارة الرقم

 بشدة

موافق علي  غير غير موافق ال رأي موافق

 اإلطالق

15 

 

      توجد مؤلفات محاسبية كافية لتدريس املحاسبة القضائية

16 

 

      يوجد وقت كاف يسمح بتدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية

17 

 

يتااااااااوافر أعضااااااااااء هيئاااااااااة تااااااااادريس مؤهلاااااااااون ومااااااااادربون علاااااااااى تااااااااادريس املحاسااااااااابة 

 القضائية

     

18 

 

 

دورات تدريبيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس لتوضاايح كيفياااة  تقااوم الكليااة بتنظاايم

 تدريس املحاسبة القضائية

     

تقاااااااااااوم الكلياااااااااااة بتنظااااااااااايم ماااااااااااؤتمرات علمياااااااااااة ملناقشاااااااااااة موضاااااااااااوعات املحاسااااااااااابة  19

 القضائية

     

20 

 

 

 

تساااااااااتقدم الكليااااااااااة مجموعااااااااااة مااااااااان الكااااااااااوادر البشاااااااااارية املهنياااااااااة املتخصصااااااااااة فااااااااااي 

 املحاسبة لتدريس املحاسبة القضائية
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 (القسم الراب : كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية4)

ريب على فيما يلي مجموعة من العبارات املتعلقة بكيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية واملطلوب بيان كيفية التدريس او التد

 مناسبة تراها التي العبارة امام( √) املحاسبة القضائية في كليتكم وذلك من خالل وضع عالمة
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق موافق بشدة العبارة الرقم

21 

 

      يتم عرض موضوعات املحاسبة القضائية في بداية تدريس املقرر 

22 

 

ياااتم عاااارض موضاااوعات املحاساااابة القضاااائية بشااااكل إجماااالي فااااي نهاياااة تاااادريس 

 املقرر 

     

23 

 

تم ربط موضوعات املحاسابة القضاائية باملوضاوعات املحاسابية داخال كال ي

 مقرر 

     

24 

 

      يتم عقد حلقات نقاشية خاصة لعرض موضوعات املحاسبة القضائية

25 

 

 

ياتم تكليااف الطااالب بعماال ابحاااث تخاارج تتضاامن املحاساابة القضااائية ضاامن 

 مقرر حلقة بحث في املحاسبة

     

26 

 

ب بعااااارض موضاااااوعات املحاسااااابة القضاااااائية ضااااامن مقااااارر ياااااتم تكلياااااف الطاااااال 

 نظرية املحاسبة

     

ياتم التعاااون مااع الهيئاات املحاساابية املتخصصااة إلعطااء محاضاارات عامااة فااي  27

 املحاسبة القضائية

     

      يتم   تدريس املحاسبة القضائية في مقرر مستقل 28

 ملحاسبية(القسم الصامس: اتجاهات القائمين على البرامج ا5)

ضاائية فااي فيماا يلاي مجموعاة مان العباارات املتعلقاة باالتجاهاات املحتملاة للقاائمين علاى البارامج املحاسابية فيماا يخاتص بإدخاال موضاوعات املحاسابة الق

 :مناسبة تراها التي العبارة امام( √املقررات املحاسبية, واملطلوب بيان هذه االتجاهات ووضع عالمة )
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق ق بشدةمواف العبارة الرقم

29 

 

 

يااااارى القاااااائمون علااااااى البااااارامج املحاساااااابية عااااادم التوساااااع فااااااي تااااادريس املحاساااااابة 

 القضائية في مرحلة البكالوريوس

     

30 

 

 

 

ياااااااارى القااااااااائمون علااااااااى الباااااااارامج املحاساااااااابية ان الخااااااااريج يمكنااااااااه الحصااااااااول علااااااااى 

 ن خالل الدورات التدريبية بعد التخرجاملعرفة عن املحاسبة القضائية م

     

31 

 

 

يااارى القااااائمون علااااى الباااارامج املحاسااابية ضاااارورة تاااادريس املحاساااابة القضااااائية 

 لطالب البكالوريوس ليحققوا ميزة تنافسية في سوق العمل

     

32 

 

 

 

ياارى القاااائمون علاااى البااارامج املحاسااابية ضاارورة حصاااول الجامعاااة علاااى تمويااال 

 س املحاسبة القضائية من املوازنة العامة للدولةلإلنفاق على تدري

     

ياارى القااائمون علاااى الباارامج املحاساابية ضااارورة إعطاااء دورات تدريبيااة ملعااادي  33

 القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا املحاسبة القضائية

     

قااااات ياااارى القاااااائمون علاااااى البااااارامج املحاسااااابية اناااااه ال تتاااااوافر التساااااهيالت او الو  34

 الالزمين إلدخال املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية
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