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  جميلة سعيد قمبر. د
  صرمان  -كلية االقتصاد  –قسم المحاسبة 

  جامعة الزاوية
  :مقدمة 

 مستمر لمناهج التعليم العالي لمواكبة التطوراتتحديث و تطويريتم في معظم دول العالم 
العلوم و ذلك أن هذه المناهج ال يمكن أن تظل ثابتة في عصر تتطور فيه المعارف ،التغيراتو

   .في جميع المجاالت
المناهج  في هايعتبر دمج الحديثة المحاسبة الجنائية التيو و من المجاالت الحيوية

خطوة لإلمام في و الدراسات العليا أالجامعية الخاصة بالتعليم العالي سواء أكانت الدراسية 
االستفادة من هذا المجال المحاسبي المهم ليخدم احتياجات المجتمع و طريق تطوير هذه المناهج

الفساد المالي بجميع أنواعه باإلضافة إلى تقديم و بمكافحة الغش إذ تهتم المحاسبة الجنائية ،الليبي
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 النزاعات القانونيةو حل الخصوماتو مجموعة متنوعة من الخدمات األخرى مثل تقييم األعمال
   .غيرهاو قضايا التأمينو المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالقضايا البيئيةو

مجـال  دورهـا فـي   و يـة معرفة أهمية المحاسبة الجنائ البد منالخطوة لتحقيق هذه و
تحديـد  و لهاالحاجة الملحة و تعليم العاليمعرفة ضرورة دمجها في مناهج ال يجبكما  ،األعمال

  .التغلب عليهاو المعوقات التي تمنع ذلك لمواجهتها

  :مشكلة الدراسة 
ما لهما من ، والمتقدمةو الفساد المالي في دول العالم النامية منهاو مع زيادة انتشار الغش

باإلضافة إلى استنزاف الكثير من  ،السياسيةو االجتماعيةو سلبي على التنمية االقتصادية أثر
تتزايد الضغوط لتطوير مجاالت تعمل على التقليل  ،االقتصاديةو اإلمكانيات البشريةو الموارد

ولعل من ابرز هذه المجاالت هو المحاسبة الجنائية التي تعمل  ،الفساد الماليو من حدوث الغش
 دعم المساعدة فيو الجرائم المالية بجميع أنواعهاو الوقاية من الغشو اكتشافو لى منعع

الحكم و باإلضافة إلى تقديمها لمجموعة من الخدمات المهمة األخرى مثل تقييم األعمال ،مقاضاته
 تسوية الخالفات بين الشركةو المساعدة في الفصل في النزاعاتو في ممارسات اإلهمال المهني

   .القيام بالتحقيقات الداخليةو أطراف أخرىأي و
قياس يمكن القول أن مشكلة الدراسة تتلخص في نظراً ألهمية هذا المجال و و مما تقدم

أعضاء هيئة لدى ضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي و مدى إدراك أهمية المحاسبة الجنائية
  . م المحاسبة في الجامعات الليبيةاقسأالتدريس ب

  :مشكلة الدراسة في األسئلة التالية  يمكن صياغة هوعلي
ما مدى إدراك أهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة  .1

  ؟ في الجامعات الليبية
عضاء لدى أما مدى إدراك ضرورة دمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العالي  .2

  ؟ معات الليبيةهيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجا
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تحد من دمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العالي في  التيما هي المعوقات  .3
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات  الجامعات الليبية

 ؟الليبية 

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى ما يلي 

لدى ضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي و أهمية المحاسبة الجنائيةإدراك قياس مدى  .1
 . م المحاسبة في الجامعات الليبيةاقسأأعضاء هيئة التدريس ب

تحديد أهم المعوقات التي يمكن أن تمنع أو تحد من دمج المحاسبة الجنائية في مناهج  .2
 . المحاسبة بالجامعات الليبية ماقسأبمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي 

حققت تقدما و محاولة مواكبة الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع المحاسبة الجنائية .3
  .فيه اًكبير

  :أهمية الدراسة 
  : تتأتى أهمية الدراسة مما يلي 

تطوير التعليم المحاسبي الالزمة لو كونه من المجاالت الضروريةو أهمية مجال الدراسة .1
  .تلبية احتياجات المجتمع الليبيو التحدياتالعالي ليكون قادراً على مواجهة 

 .عربياًو قلة األبحاث المحاسبية التي تناولت موضوع المحاسبة الجنائية محلياً .2

  :تعريف المحاسبة الجنائية 
  : هناك عدة تعريفات للمحاسبة الجنائية منها 

  تطبيق لمعارف محددةأنها )Specialized Knowledge (مهارات خاصة و
)Specific Skills( لجمع األدلة عن المعامالت االقتصادية غير الصحيحة)1(.   
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 حل القضايا المالية بأسلوب يحقق و التحليل بهدف معالجةو أنها تطبيق لمهارات التحقيق
  )2( .المعايير المطلوبة من قبل قوانين المحاكم

 لك ضمن إطار يتم ذو عقلية التحقيق للقضايا غير المحلولةو أنها تطبيق للمهارات المالية
 )3( .قواعد األدلة

 التحقيق المحاسبي و هي فرع المحاسبة الذي يشتمل على تقديم خدمات الدعم القضائي
 الوحدات الحكومية لمساعدتها في إصدار أحكامهاو الشركاتو لكل من الدوائر القضائية

 المعارفمن خالل منظومة من  كشف الجرائم االقتصادية ذات األبعاد المحاسبيةو منعو
 الكومبيوتر مدعومة بقدراتو القانونو المراجعةو الخبرات في مجاالت المحاسبةو
  )4( .التحقيقو مهارات شخصية في مجالي االتصالو

المحاسبة الجنائية هي جمع لمهارات مختلفة في عدة مجاالت  أنو من التعريفات السابقة نستنتج 
االتصال لتحقيق و تكنولوجيا المعلوماتو بمختلف فروعه علم النفسو القانونو منها المحاسبة

   .مقاضاة الغشو عدة أهداف أهمها المساعدة في مكافحة

  :الدراسات السابقة 
 تناول أهمية المحاسبة الجنائيـة تللدراسات التي حسب علم الباحثة تفتقر المكتبة العربية 

هذه الدراسات إن وجدت لم تقع بـين  إن أياً من ، وضرورة تدريسها ضمن مناهج التعليم العاليو
التي تناولت موضوع أهمية المحاسـبة   األجنبيةفيما يلي عرض لبعض الدراسات ، ويدي الباحثة

  : ضرورة دمجها في التعليم العالي و الجنائية
 Integrating Forensic"  )5(بعنـوان  Rezaee , et. al.، 1996دراسـة   .1

Accounting Into the Accounting Curriculum " 
، مناقشة األسباب المؤدية إلى إحداث تغيرات في تعلـيم المحاسـبة   هدفت الدراسة إلى

اشـتملت  و ،التأكيد على ضرورة دمج المحاسبة الجنائية في المقررات الدراسـية المحاسـبية  و
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مواضيع المحاسبة التي يمكن أن يتم ، وحاسبة الجنائيةمطبيعة الو مجالالدراسة على التعريف ب
تدريسها في المناهج المحاسبية سواء كمقررات منفصلة خاصة بالمحاسبة الجنائية أو التي يـتم  

  .التقنيات الالزمة لتعليم المحاسبة الجنائيةو راجعالم، ودمجها في مقررات تدقيق الحسابات
دمج المحاسبة الجنائية ضمن المقررات الدراسية المحاسبية  أنو توصلت الدراسة إلى 

عنـدما   ري ألعداد طلبة المحاسبة للتحديات التي تنتظرهم فـي قاعـات المحـاكم   يعتبر ضرو
دمج المحاسبة الجنائية في المنـاهج   أنكما  ،االحتيالو يقدمون شهادة خبير أو عند تدقيق الغش

 االقتصـادية و السياسـية و الدراسية المحاسبية ضروري لفهـم الطـالب للعوامـل القانونيـة    
   .لى المحاسبة بشكل أفضلاالجتماعية التي تؤثر عو
 A Model Curriculum"  )6(بعنـوان  Kranacher , et. al.، 2008دراسة  .2

for Education in Fraud and Forensic Accounting  
مناقشة تقرير المعهد الـوطني للعدالـة لتطـوير مـنهج     و وصف هدفت الدراسة إلى

 تـم إصـداره فـي عـام     الذيو المتحدةفي الواليات الغش و نموذجي لتعليم المحاسبة الجنائية
 دليـل تعليمـي للمعاهـد    –الغـش  و التدريب في المحاسبة الجنائيةو التعليم: بعنوان  2007

حيث ناقشت الدراسـة   ،محتوي هذا المنهج النموذجي، والطلبةو الكلياتو المنظمات المساهمةو
مـن هـذه الحـوافز    ، والغشو الحوافز التي أدت إلى تطوير المنهج النموذجي لتعليم المحاسبة

 Enron، WorldCom، Adelphia، Tycoفضائح الشركات التي تم اإلعالن عنها مثـل  
ية مراجع الحسابات في اكتشاف الغـش المـادي   مسؤولبذلك أصبحت ، وغيرها من الشركاتو

التنظيميـة بمـا فيهـا    و تزايد المتطلبات القانونية، وداخل المنظمات في مقدمة اهتمام الجمهور
لقائمة معيـار المراجعـة    AICPAإصدار ، و2002لعام  Sarbanes-Oxley Actانون ق

قامت الدراسـة بعـرض عمليـة    ، و"مراعاة الغش عند تدقيق القوائم المالية " بعنوان  99رقم 
كما عرضت  ،النموذجي إلى عرض لمحة عامة عن المنهج باإلضافة ،تطوير المنهج النموذجي

، خبـراتهم و التي طورت هذا المنهج النمـوذجي  )TWG(الفنية أعضاء لجنة العمل  الدراسة
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 الحـاالت الدراسـية  و المجالت العلميةو المراجع األساسية التي تم االعتماد عليها مثل الكتبو
   .المنظمات المهنيةو
ــة  .3 ــوان Ramamoorti، 2008دراس  The Psychology and"  )7(بعن

Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences 
Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula " 

علـم  و النظر بشكل جدي إلى علوم السلوك اإلنسانيو هدفت الدراسة إلى لفت االهتمام
 علم األجناس البشرية لدعم تنظيم مجال المحاسبة الجنائيةو علم اإلجرامو علم االجتماعو النفس

النظر بشكل جدي إلى هذه العلوم و زيادة االهتمام، والممارسةو لتطوير النظريةفحص الغش و
تم تنظيم الدراسة بحيث وفرت في البدايـة تعريفـات لعلـم     حيث ،كشف الغشو للوقاية ومنع

ربطت بـين العلـوم   و ثم عرضت الجذور المسببة للغش ،علم اإلجرامو علم االجتماعو النفس
كشف الغش يتطلب فهـم  و توصلت الدراسة إلى إن منعو ي الجرائمسلوك مرتكبو السالفة الذكر

  .نفسية سلوك مرتكبيه
 Fraud and Forensic")8(بعنـوان  SingletonPearson&، 2008دراسة  .4

Accounting in the Digital Environment " 
البيئـة  و هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية وجود مواد دراسية عن تكنولوجيا المعلومات

يث ناقشت الدراسة عـدة مواضـيع   ح ،الغشو الرقمية في المناهج الدراسية للمحاسبة الجنائية
الغش كمنهجيات متبادلة الكتشـاف  ومراجعة  ةالمراجعة المالي، والجرائم الماليةو الفضائح: مثل

 ،أساليب الغش الحديثـة ، والبيئة الرقمية في ارتكاب الغشو دور تكنولوجيا المعلومات، والغش
   .المحاسبة الجنائية في البيئة الرقميةو كما قامت الدراسة بعرض منهج نموذجي للغش

المحاسـبة  و الدراسية للغش ضرورة أن تحتوي المناهجو أهمية و توصلت الدراسة إلى
   .الجنائية على مواضيع خاصة بتكنولوجيا المعلومات
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 Incorporating Forensic" )9(بعنوان Heitger&Heitger، 2008دراسة  .5
Accounting and Litigation Advisory Services Into the 

Classroom " 
تسليط الضوء على الجوانب األساسية لخـدمات الـدعم القـانوني     هدفت الدراسة إلى

مناقشة نواحي أساسية لتطـوير الفصـول الدراسـية فـي     ، ووشهادة الخبير للمحاسب الجنائي
بعرض لمحة مختصرة عن البيئة القانونيـة فـي الواليـات     بدأت الدراسة، والمحاسبة الجنائية
من الشركات األمريكية قد دخلت في قضـية  %  83التي بينت أن حوالي و المتحدة األمريكية

األمر الذي يؤدي إلى زيـادة الطلـب    ،2007 -2006عامي  األقل خاللقانونية واحدة على 
  .شهادة الخبيرو على خدمات الدعم القانوني

تقديم شهادة خبيـر  و اكتساب الطلبة لمهارات الدعم القانوني أنالدراسة إلى توصلت  و
مهارات و مهارات االتصالو من المعرفة الواسعة بالعلوم المحاسبية ابتثيتطلب امتالك أساس 

مما يشكل أساس الكتساب خبرة المحاسبين الجنائيين المتخصصين فـي الـدعم    ،أخري مختلفة
   .القانوني

 Legal and Regulatory Environments" )10(بعنوان Curtis، 2008دراسة  .6
and Ethics: Essential Components of a Fraud and Forensic 

Accounting Curriculum " 
 البيئة القانونيـة و علم القانونو هدفت الدراسة إلى إثبات ضرورة تضمين علم اإلجرام

توضيح كيفية تنفيذ هذه المحاور ، وللمحاسبة الجنائيةاألخالق إلى المنهج التدريسي و التنظيميةو
عرضت الدراسة مجموعة من الموضوعات مثل تأثير علم اإلجرام على ، وفي المنهج الدراسي

الموضوعات القانونية التي يجب أن يحتويهـا المـنهج الدراسـي للمحاسـبة     ، والبيئة القانونية
إجـراء  و خصوصـية المعلومـات  و معلومـات تجميع الو الجرائم الماليةو الغش الجنائية وهي

المعايير األخالقية التـي  و األدلةو اإلجراءات القانونيةو التنظيميةو المعايير المهنيةو المقابالت
  . على المحاسب الجنائي االلتزام بها عند أداءه المهني
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مـن   اًهام اًتخصص جزء إلى أن برامج المحاسبة الجنائية يجب أن و توصلت الدراسة
جريمـة الياقـات البيضـاء أو الجريمـة     و ،القانون الجنـائي و اهج الدراسية لعلم اإلجرامالمن

كما يجب تدريس األخالقيات فـي   ،يتم تغطية هذه الجوانب في فصلين دراسيين، واالقتصادية
دليل األخالق فتدمج مع الفصل الدراسي الخـاص  و أما الحاكمية المؤسسية ،كل فصل دراسي
   .بالقانون الجنائي

  : و من العرض السابق للدراسات السابقة يمكن استخالص ما يلي 
ضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي و أوضحت الدراسات أهمية المحاسبة الجنائية .1

جل إعداد طالب قادرين على تلبية احتياجات اً أو دراسات عليا من أسواء أكان جامعي
  .المتغيرةو سوق العمل المتجددة

أنه يجب أن تحتوي البرامج التعليمية المتخصصة في المحاسبة الجنائية  بينت الدراسات .2
 علم اإلجرامو ععلم االجتماو المعارف مثل علم النفسو مجاالت متعددة من العلوم

 . غيرها من العلوم ذات العالقةو علم القانونو تكنولوجيا المعلوماتو
فهم الطالب جنائية منها أكدت الدراسات على وجود عدة منافع لتعليم المحاسبة ال .3

االجتماعية التي تؤثر على المحاسبة بشكل و االقتصاديةو السياسيةو للعوامل القانونية
   .أفضل

  : اإلطار النظري للدراسة 
  :المحاسبة الجنائية  هميةأ

تكمن أهمية المحاسبة الجنائية في أنها مجال واسع االستخدام في مجـال االعمـال فـي    
  .*)(ومن أهمها استخدام المحاسبين الجنائيين في عدة مهام حيث يتم ،الدول المتقدمة

 :تقييم األعمال  .1

أو لصـالح   ذلك ألغراض قانونية، ويقوم المحاسب الجنائي بتقييم القيمة الحالية لألعمال
وتقييم األعمال سواء ألغراض قانونية أو ألغـراض أخـري ال    ،مجموعة مختلفة من األطراف
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 يحدث ألغراض قانونية بشكل متكـرر كنتيجـة للخصــومات مـــع    و، يختلف في طبيعته
لـذلك  ، والخاضعة للضريبة أو لوجود مشاكل تتعلق بالمعامالت ،أو لتصفية الشركة ،المساهمين

بعد أن يقـوم بتجميـع    ،يتم التعاقد مع المحاسب الجنائي ليقوم بتحديد واضح لمثل هذه األوضاع
 تاريخيـة و تشغيليةو قانونيةو تعاقديةو أبعاد ماليةعلومات لها هذه المو دقيقة عن البنود معلومات

   )11( .تستخدم لتطوير تقييمات وفق تقنيات مقبولة عموما، ولألعمال محل التقييم
  :ممارسات اإلهمال المهني  الحكم في .2

يساعد المحاسب الجنائي في تحديد إذا كان هناك مخالفة لألخالقيات المهنية وغيرها من 
المقبولة عمومـا مـن قبـل المحاسـب      المراجعةمثل الفشل في تطبيق معايير  ،المهنية المعايير

كما أن المحاسب الجنائي يساعد في قياس الخسائر الناجمـة   ،المراجعةلعملية  أدائهالقانوني عند 
   )12( .عن ذلك

 : الفصل في النزاعات .3

  يتم تعيين المحاسـب الجنـائي أحيانـا للمسـاعدة فـي تـوفير حـل بـديل للنـزاع          
)Alternative Dispute Resolution(،     من خالل توفير حل وسـط يسـمح لألفـراد أو

   )13( .بحد أدني من الخالفاتو بشكل فوري األعمال بحل النزاع

 :المخالفات المالية و الغشمقاضاة  دعم .4

يـتم إعـداد   ، وبأداء التحقيقات لصالح هيئات تطبيق القانون حيث يقوم المحاسب الجنائي
 مهـاراتهم و المحاسبون تعلـيمهم  يستخدم، وتقرير لمساعدة مكتب االدعاء العام في هذه القضايا

هذه ، والمعلومات التي يمتلكونها لدعم القضايا القانونيةو التدريب الذي تلقوهو خبراتهمو قدراتهمو
محققـي   –المحاسبين الجنـائيين  (فحص الغش و يي المحاسبة الجنائيةاألنشطة تتم من خالل مهن

الغش يمكن و كما أن مهنيي المحاسبة الجنائية ،الذين يكونون كمستشارين أو شهود خبراء )الغش
غلب هـذه  أعلى الرغم من أن (الجنائية للقضايا الجنائية و أن يوفروا خدمات االستشارة القانونية
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التعاقد مع المحاسب الجنائي يتضـمن  ، و)الخصومات القضائية المدنيةالخدمات تكون في مجال 
  )14( .األصولو تقييمات األعمالو األضرار االقتصاديةو ادعاءات الضرر التحقيق في

 : المتعلقة بالغش الداخلية التحقيقات .5
أنه عندما يـتم   )Kirk, Patric Mitchell Group )15(أوضحت الورقة المنشورة لـ

أو  نه يتوجـب علـى اإلدارة  إف ،معلومات تشير إلى حدوث الغش أو احتمالية حدوثهالكشف عن 
هـدف مثـل   و ،شامل إجراء تحقيق داخلي المراجعةغيرها من األطراف ذات العالقة مثل لجنة 

ثم علـي   ،فيه هذه التحقيقات هو جمع الحقائق التي تؤدي إلى تقدير معقول لالنتهاك المشكـوك
 من خالل تحقيق داخلي فعال يمكن لإلدارة مواجهـة و بذلك ،اإلدارة اتخاذ قرار لتصحيح الموقف

   .تفادي إجراء تحقيق حكوميو وضع صعب محتمل

  :المحاسبة الجنائية  ضرورة تعليم
 تفشـي حـاالت الغـش   ، وتنوعها بشكل هائـل و كبر حجمهاو األعمالتطور و إن تعقد

 أكثر تكون خدماتها ضرورة تطوير المحاسبة لكياالنتقادات المثارة حول  تعدد، والفساد الماليو
الفسـاد  و ومقاضاة الغش تطوير مجال آخر له دور أكبر في مكافحة إلىأوجد الحاجة  جودة مما

  .المراجعةتفادي القصور الذي يعاني منه مجال ، وتضييق فجوة التوقعات، والمالي
ـ   ائية فرضتهاالمحاسبة الجنلحاجة إلى اإن يمكن القول و ه مجـال  التحديات التـي تواج
يتوقع منهم أن يكـن لـديهم   ، وقوانينو وفق معايير مهنية ون الماليونالمراجع إذ يعمل ،األعمال

لكن مهني المحاسبة ، ومهارات كافية الكتشاف الغش المادي في القوائم الماليةو كحد أذني معرفة
قدر علـى ذلـك كمـا يمكـنهم     أعة من المهارات تجعلهم فحص الغش يمتلكون مجموو الجنائية

  .استخدام هذه المهارات في مجاالت متعددة
 ،تعليم مجال المحاسبة الجنائيةو تنظيم و في الدول المتقدمة تم تحقيق خطوات واسعة في

جمعيـة اختصاصـي الغـش    تمنح عدة منظمات مهنية مثل مثالً األمريكيةففي الواليات المتحدة 
جمعيـة محققـي الغـش    و Association of Certified Fraud Specialistsالقانونيين 
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شهادات تخول المهنـي أن   Association of Certified Fraud Examinersالقانونيين 
   .علوم متنوعةو و ذلك بعد إتمامه لعدة متطلبات تتضمن اكتسابه لمهارات ،اًجنائي اًيكون محاسب

التي تقدم برامج تعليميـة فـي المحاسـبة    األمريكية كما يوجد عدد كبير من الجامعات 
في الواليـات المتحـدة تقـدم     جامعةو كلية 21 أن )16(حيث أوضحت إحدى الدراسات الجنائية 

مجلس اإلشراف علـى شـركات المحاسـبة     أن، وفصول دراسية متنوعة في المحاسبة الجنائية
صـدر  يس Public Company Accounting Oversight Boardالقانونيـة األمريكـي   

شركات المحاسبة القانونية بضرورة وجود فريق متكامل من المحاسـبين الجنـائيين    إلىتعليماته 
   .و هذا سيزيد الطلب على دراسة المحاسبة الجنائية لسد مثل هذه االحتياجات،فيها

ضرورة دمجها في التعليم العـالي  و مما سبق نرى إدراك كبير ألهمية المحاسبة الجنائية
اً حـول مـدى إدراك   كبير ا يخلق تساؤالًهذ، والمحاسبي في دولة متقدمة مثل الواليات المتحدة

 عـن  اإلجابةهذه الدراسة تحاول و لذلك ؟ المحاسبة بجامعاتنا أقسامن بالعملية التعليمية في القائمي
   .ذلك

  :فرضيات الدراسة
ـ الدراسات السابقة فقد تم صياغة فرضـيات  و النظري اإلطاربناء على ما ورد في  ذه ه

  : الدراسة كما يلي 
HO1 : المحاسبة في  بأقسامال يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس

  . الجامعات الليبية
HO2: لدى أعضاء في مناهج التعليم العالي ال يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية

  . الليبيةالمحاسبة في الجامعات  بأقسامهيئة التدريس 
HO3: في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع ال يوجد

  .المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامأعضاء هيئة التدريس 
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  :منهجية الدراسة 
 ياس مدى إدراك أهمية المحاسـبة الجنائيـة  تعتمد الدراسة على إجراء دراسة تطبيقية لق

المحاسـبة فـي    بأقسـام أعضاء هيئة التـدريس   لدىضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي و
  .المعوقات التي تحول دون ذلكو الليبيةالجامعات 

  :عينة الدراسةو مجتمع -أوالً
المحاسـبة   بأقسـام القارين يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضـاء هيئـة التـدريس    

الذي أمكن و م توزيع االستبانات على العدد المتوافر منهمقد تو بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
أقسـام  عضو هيئة تدريس قـار ب  )54(الذي بلغ عددهم و الوصول إليه في فترة توزيع االستبانة

جامعة الجبل و الزاويةجامعة و هي جامعة طرابلسو جامعات بالمنطقة الغربية )3(المحاسبة في 
أقسـام   )5(بلغ مجموع أقسام المحاسبة التابعة لكليات االقتصـاد بهـذه الجامعـات    و ،الغربي 

أقسام المحاسبة الثالثة فـي   –في كلية االقتصاد بجامعة طرابلس  قسم المحاسبة: محاسبةو هي 
 تكان عدد االستبياناو في غريان ةالمحاسبقسم المحاسبة بكلية  –كلية االقتصاد بجامعة الزاوية 

يوضح  اآلتيالجدول و من عينة الدراسة%  61.11استبانه أي ما يمثل  33المقبولة و المستردة
  .ما سبق

  )1(جدول 
  المقبولة للتحليلو المستردةو الموزعة تاالستبياناعدد 

  البيان
عدد 
 تاالستبيانا
  الموزعة

عدد 
 تاالستبيانا

  المستردة

عدد 
 تاالستبيانا

  المستبعدة

عدد 
 تاالستبيانا
  المقبولة

 تاالستبيانانسبة 
 تاالستبياناإلى  المقبولة

  الموزعة
  % 75.00  15  -  15  20  طرابلس - قسم المحاسبة 

  % 52.17  12  3  15  23  الزاوية  –المحاسبة  أقسام
  % 54.54  6  2  8  11  غريان - قسم المحاسبة 

  % 61.11  33  7  40  54  اإلجمالي
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  :البياناتأساليب جمع  - ثانياً
وقد تم التوصل إليهـا عـن طريـق مسـح األدبيـات والدراسـات        :البيانات الثانوية

  . المتعلقة بالموضوعالسابقة
 ،حيث تم توزيـع هذه البياناتحصول على م تصميم استبانه بهدف الت: البيانات األولية  

  استبانه على عينة الدراسة  54
فـي  ) SPSS(حصائية للعلوم االجتماعية تم استخدام الحزمة اإل:األساليب اإلحصائية -

 القيـاس  أداةبهدف التحقـق مـن ثبـات    ) كرونباخ ألفا(احتساب قيم حيث تم ن يالعشر إصداره
التوزيعـات   اسـتخرجت ثـم  ، معامل االلتواء للتأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي و

لالستعانة بها فـي وصـف العينـة محـل     التكرارية للخصائص الشخصية للعينة محل الدراسة 
حيـث  خرى للدراسة باستخدام أسـاليب التحليـل الوصـفي    تحليل البيانات األكما تم ، الدراسة 

-T)اختبـار  اسـتخدام   باإلضـافةإلى  ،االنحرافات المعياريةو المتوسطات الحسابية استخرجت

TEST) بين المتغيرات المسـتقلة االنحدار و معامل االرتباط إيجادو، الختبار فرضيات الدراسة 
  .المتغيرات التابعةو

  :محددات الدراسة - ثالثاً
 ،للجامعـات الليبيـة  الكبير توزيع الجغرافي ةالكان من أهم المحددات التي واجهت الباحث

كما اقتصرت الدراسة  ،)غريان –الزاوية  –طرابلس (لذلك تم االكتفاء بجامعات المنطقة الغربية 
عينة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في هذه الجامعـات خـالل شـهري     آراءعلى 
  .م 2013مارس و فبراير
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  :اختبار الفرضيات و تحليل نتائج الدراسة
  خصائص عينة الدراسة 

تم تحليل القسم األول من االستبانة لوصف توزيع عينـة الدراسـة وفـق الخصـائص     
  : هو موضح بالجدول التالي كانت النتائج كما و الديموغرافيةو الشخصية

  )2(جدول 
  الديموغرافيةو وفق الخصائص الشخصيةوصف توزيع عينة الدراسة وفق 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  الخاصية

  العمر

 6.1 % 2  سنة 30أقل من 

 36.4 % 12  سنة 40أقل من  – 30من 

 33.3 % 11  سنة 45اقل من  – 40من 

 9.1 % 3  سنة 50أقل من  – 45من 

 15.2 % 5  سنة فأكثر 50

%100 33  المجموع  

  الجنس
 78.8 26  ذكر

 21.2 7  أنثي

%100 33  المجموع  

  المؤهل العلمي

 72.7 24  ماجستير

 27.3 9  دكتوراه

 - -  أخرى

 100.0 33  المجموع

  الدرجة العلمية

  -  -  أستاذ
  -  -  أستاذ مشارك

 3.0 1  مساعدأستاذ 

 36.4 12  محاضر

 60.6 20  مساعد محاضر

%100 33  المجموع  



 جميلة سعيد قمبر. دــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
  م2014 -فبراير -المجلد األول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  227 -

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  الخاصية

مدى المشاركة 
في اتخاذ 
  القرارات

  3.0  1  دائما 
  21.2  7  غالباً
  51.5  17  احياناً
  15.2  5 نادراً

 9.1 3  اليتم على اإلطالق 

  %100  33  المجموع

  سنوات الخبرة

 33.3% 11  سنوات 5أقل من 

 27.3% 9  سنوات 10أقل من  الى 5من 

 21.2% 7  سنة 15الى أقل من  10من 

 12.1% 4 سنة  20الى أقل من  15من 

 6.1% 2  سنة فأكثر 20

 100 % 33  المجموع

الوظيفة الحالية 
  في الجامعة

 % 84.8  28  عضو هيئة تدريس

  %12.1  4  رئيس قسم 
  -  -  عضو في لجنة 

  -  -  عميد كلية 
  % 3.0  1  اخرى

  %100  33  المجموع

مدى القناعة 
بأهمية المحاسبة 

  الجنائية

  12.1  4  مهمة جدا 
  51.5  17  مهمة 

  27.3  9  متوسطة االهمية
  6.1  2  قليلة االهمية 

  3.0  1  غير مهمة
  %100  33  المجموع
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لعينـة   الديموغرافيةو الخصائص الشخصيةالجدول السابق يمكننا توضيح  بيانات و من
  :  كاآلتي الدراسة

هـذا  و العينة ممثلة لجميع الفئات العمرية أنالنسب المئوية و توضح التكرارات-:العمر  .1
   .إذ لم تتركز العينة على فئة عمرية بعينها، يخدم أهداف الدراسة أكثر 

النسب المئوية أن الذكور يمثلون أكثر مـن ثلثـي عينـة    و توضح التكرارات-:الجنس  .2
 7 اإلنـاث في حين بلغ عـدد  %  78.8هو ما يمثل ما نسبته و 26حيث بلغ عددهم الدراسة 

هيئة التدريس  أعضاءقلة العنصر النسائي ضمن  إلىلعل هذا يشير و % 21.2هو ما يمثل و
   .بأقسام المحاسبة محل الدراسة

مـن أفـراد   %  72.7ما نسبته  أنالنسب المئويةو توضح التكرارات-:المؤهل العلمي  .3
أن أغلب أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة  إلىمما يشير  الماجستيرة هم من حملة العين

مـا نسـبته    إالمحل الدراسة هم من حملة هذه الشهادة في حين ال يمثل حملـة الـدكتوراه   
   .من عينة الدراسة% 27.3

 ألعضاءمعظم الدرجات العلمية  إنالنسب المئويةو توضح التكرارات-:الدرجة العلمية  .4
فـي  %  60.6هيئة التدريس محل الدراسة هم محاضرون مساعدون اذ بلغت نسبتهم المئوية 

ما  إالون لالمساعدون فهم ال يمث األساتذةأما ، %  36.4حين بلغ النسبة المئوية للمحاضرين 
   .من عينة الدراسة% 3نسبته 

 أفرادأن معظم  المئويةالنسب و توضح التكرارات-:مدى المشاركة في اتخاذ القرارات  .5
 هذا ما ينعكس بشكل جيد على الدراسـة و في اتخاذ القرارات أحياناالعينة يشاركون غالبا أو 

في اتخاذ القرارات بأقسامهم المؤثرين األفرادمعظم أفراد العينة هم من  إذ إن.   
أفراد  أن النسب المئويةو راراتالتك توضح -:عدد سنوات العمل في التدريس الجامعي  .6

هـذا  و الكبيرة في التـدريس الجـامعي  و المتوسطةو العينة ممثلين لجميع فئات الخبرة القليلة
  .الدراسة االختالف يمكن أن يفيد
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العينة هم  أفرادمعظم  أن النسب المئويةو توضح التكرارات-:الوظيفة الحالية بالجامعة  .7
مـن عينـة   %  84.8سـبتهم  بلغت ن إذالمحاسبة محل الدراسة  بأقسامهيئة تدريس  أعضاء
الـذي يمكـن أن يفيـد     األمـر هذا يعكس أن لهم عالقة مباشرة بالعملية التعليمية و الدراسة
   .الدراسة

توضـح  -:ضرورة دمجها في التعليم العالي و المحاسبة الجنائية بأهميةمدى القناعة  .8
العينة مقتنعون بشكل كبيـر جـدا أو كبيـر     أفرادمعظم  أن النسب المئويةو التكرارات

هـذا  و ضرورة دمجها في التعليم العالي بالجامعـات الليبيـة  و المحاسبة الجنائية بأهمية
 .يخدم أهداف الدراسةو مؤشر جيد

  :اختبار درجة مصداقية البيانات 
للتأكـد   لردود عينة الدراسة عن أسئلة االستبانة ألفاكرونباخ  تم إيجاد معامل المصداقية

الجدول التالي يعرض درجة مصداقية البيانات للجوانب و في أداة القياس من توفر الثبات الداخلي
  :  ذلك كما يليو الثالث لمجاالت الدراسة التسعة

  )3(دول ج
  ألفا معامل كرونباخ نتائج اختبار درجة مصداقية البيانات باستخدام

  المتغيرات
 أهمية إدراكمدى 

المحاسبة 
  الجنائية

ضرورة  إدراكمدى 
دمج المحاسبة 

الجنائية في مناهج 
  التعليم العالي

 معوقات دمج
المحاسبة الجنائية 
في مناهج التعليم 

  العالي

  األسئلةجميع 

  20  4  7  9  عدد األسئلة
 .798  718.  859.  932.  معامل كرونباخ ألفا
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 للجوانب الثالث لمجاالت الدراسة ألفا نتائج معامالت كرونباخ )16(يبين الجدول رقم 
االطمئنان إلى و مما يعكس الثبات العالي ألداة الدراسة ،0.600جد أنها تفوق القيمة المقبولة نو

   .مصداقيتها

  : اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات
تعتبـر  ، وذلك للتأكد من أن البيانات موزعة بشكل طبيعيو حيث تم إيجاد معامل االلتواء

الجدول التالي يبـين  و | 1| موزعة توزيع طبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن  البيانات
  .نتائج هذه االختبارات

  )4(جدول 
  معامل االلتواء نتائج اختبار التوزيع الطبيعي باستخدام

  المتغيرات
 مدى ادراك اهمية
  المحاسبة الجنائية

ضرورة دمج  مدى ادراك
المحاسبة الجنائية في 
  مناهج التعليم العالي

المحاسبة الجنائية  معوقات دمج
  في مناهج التعليم العالي

 4 7  9  األسئلةعدد 

 - 338. - 770. - 862.  معامل االلتواء

معامل قيمة  إذ أنالجدول السابق نالحظ أن البيانات موزعة توزيع طبيعي  بيانات و من
  .المطلقة لها أقل من الواحد الصحيحااللتواء 

  :اختبار فرضيات الدراسة 
األوسـاط  (في اختبار فرضيات الدراسة تم االسترشاد بنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي 

بموجـب   أهمية المحاسـبة الجنائيـة   إدراكإذ تم تحديد مدى  ،)االنحرافات المعياريةو الحسابية
حيث تم إعطاء اإلجابات  ،الدراسة عن كل عنصر من العناصرالمتوسط الحسابي إلجابات عينة 

الـدرجات   )قليل جداحد  إلى–قليل حد  إلى–متوسط حد  إلى–كبير حد  إلى–كبير جدا حد  إلى(
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الختبـار فرضـيات    )T(على التوالي، باإلضافة إلى استخدام اختبار  )1 – 2 - 3 – 4 - 5(
بـين المتغيـرات    إحصائيةلقياس مدى وجود عالقة ذات داللة  طمعامل االرتبا وإيجاد ،الدراسة
  .لتحليل هذه العالقة المفترضةرتحليل االنحدااستخدام ، والمتغيرات التابعة للدراسةو المستقلة

  :نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي 
  :على اآلتي  األولىتنص فرضية الدراسة 

HO1 : المحاسبة  بأقسامال يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس
   .في الجامعات الليبية

لجميـع فقـرات    اإلجابـات متوسط  إليجادالوصفي  اإلحصائيالتحليل  حيث تم استخدام
  :  وضح نتائج هذا التحليلي اآلتيالجدول و انحرافاتها المعياريةو الدراسة

  )5(جدول 
إدراك أهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء لفقرات المتعلقة بمدى ا إلجاباتالوصفي  اإلحصائينتائج التحليل 

  بالمنطقة الغربية المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامهيئة التدريس 
رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 96236. 3.6364   .في مجال األعمال اًمفيدو اًمهم تعتبر المحاسبة الجنائية مجاالً  1

2  
في ضوء التطورات المتسارعة فإن االستعانة بالمحاسب الجنائي 

 1.04447 3.8182  الفساد المالي يعتبر أمر ضروري و الوقاية من الغشو منعو الكتشاف

3  
يحقق االعتماد على المحاسب الجنائي في مجال تقييم األعمال ألغراض 

مثل خصومات المساهمين أو تصفية الشركة أو أي أغراض قانونية 
  .جودة أكبر في األداءو أخري إلى تحقيق فاعلية

3.5455 .90453 

4  
في القضايا المتعلقة باإلهمال المهني يساعد المحاسب الجنائي في تحديد 

من قبل  المراجعةمعايير و ما إذا كان هناك مخالفة لألخالقيات المهنية
   .المراجعةالمحاسب القانوني عند أداءه لعملية 

3.6061 1.17099 
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رقم 
  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

5  
أو شركات التأمين  االستعانة بالمحاسب الجنائي سواء من ناحية المؤمن

تحديد الخسائر يحقق و القيام بالتحليل الماليو للمساعدة في إعداد القضية
  .نتائج أفضل

3.5758 .93643 

الجنائي عند وجود نزاعات بين أطراف مختلفة يؤدي استخدام المحاسب   6
 97215. 3.4848   .توفير حل أمثل لجمــيع األطرافو إلى تسويتها

7  
تقديم االستشارات و إن استخدام المحاسب الجنائي للقيام بالتحقيقات

الجرائم المالية األخرى و القانونية يساعد في مقاضاة من قام بالغش
   .بشكل أفضل

3.4242 .86712 

8  
االستعانة بالمحاسب الجنائي عند قيام الشركة بتحقيقات داخلية تخص 

معالجة أي قصور في و اكتشافها إن وجدت إلى يالجرائم المالية يؤد
   .المتابعةو أنظمة الرقابة

3.4242 .86712 

9  
في التحقيقات الخاصة بالقضايا  حديثو للمحاسب الجنائي دور رائد

   .البيئية
2.8788 1.08275 

 79103. 3.4882  جميع الفقرات   

كـان متوسـطها    اإلجابـات من خالل النتائج الموضحة بالجدول السابق نالحظ أن كل 
 أو هكما أن االنحراف المعياري لها كان منخفضا سواء لكل سؤال على حـد  3الحسابي أكبر من 

المتعلقة بدور المحاسب الجنائي في التحقيقـات البيئيـة   و األخيرةمجتمعة فيما عدا الفقرة  لألسئلة
يـدركون أهميـة    المحاسبة في الجامعات الليبيـة  بأقسامأعضاء هيئة التدريس  أن إلىمما يشير 

   .المحاسبة الجنائية
الوصـفي للفقـرات المتعلقـة     اإلحصـائي فيوضح نتائج التحليـل   )6(أما الجدول رقم 

  : على بالفرضية الثانية التي تنص
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HO2: لدى أعضاء في مناهج التعليم العالي ال يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية
  .المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامهيئة التدريس 

  )6(جدول 
في إدراك ضرورة دمج المحاسبة الجنائية الفقرات المتعلقة بمدى  إلجابات الوصفي اإلحصائينتائج التحليل 

  المحاسبة في الجامعات الليبية بأقساملدى أعضاء هيئة التدريس مناهج التعليم العالي 

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 علـم اإلجـرام  و علـم الـنفس  و القانون تتضمن المحاسبة الجنائية معرفة بعدة علوم مثل  10
   .مجتمعة ال يتضمنها أي مجال محاسبي أخر هذه العلومو االتصالو تكنولوجيا المعلوماتو

3.8485 1.20211 

 أشمل إن مجال فحص الغش هو مجال فرعي للمحاسبة الجنائية التي يمكن اعتبارها مجاالً  11
   .أوسعو

3.5455 1.17502 

12  
ليست جزء منه فالمحاسب الجنائي يبدأ من حيث و مراجعةتعتبر المحاسبة الجنائية مكملة لل

 1.06155 3.5758  الحسابات مراجعانتهى 

13  
  

  :عاني بعض القصور لعدة أسباب منهاي الحسابات الحاليين يمراجعإن دور 
ين عن اكتشاف كافة حاالت الغش بل هـم مهنيـون   مسؤولي الحسابات غير مراجعإن  .أ

  .)GAAS(المقبولة عموما  المراجعةيقومون بتطبيق معايير 
3.8485 1.09320 

لكنهم ليسوا ضـامنين  و مهم في عملية اإلبالغ الماليو الحسابات دور حاسمي مراجعل .ب
 1.16775 3.3636   .موثوقية القوائم الماليةو لدقة

14  

غيرها بدمج المحاسبة الجنائية ضـمن منـاهج   و يمكن التغلب على أوجه القصور السابقة
فحص و تقييم األعمال التعليم العالي إلعداد محاسبين جنائيين مؤهلين في عدة مجاالت مثل

 يسـتجيب للتغيـرات  و غيره بما يلبيو التحقيق المحاسبي الجنائيو الجرائم الماليةو الغش
   .الحاجات المتزايدة في عالم األعمالو

3.5455 1.03353 

من الضروري إيجاد كيفية لدمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العالي مثل تخصيص   15
   .مهارات المحاسبة الجنائيةو المحاسبة لتدريس علومشعبة فرعية ضمن قسم 

3.3636 1.24545 

من الضروري إعداد برامج تعليمية تكميلية من عدة فصول دراسية للمحاسـبة الجنائيـة     16
   .مهارات هذا المجالو لخريجي الدراسات العليا والجامعات الراغبين في اكتساب علوم

3.5758 1.03169 

 80019. 3.5833  جميع الفقرات  
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كـان متوسـطها    اإلجابـات من خالل النتائج الموضحة بالجدول السابق نالحظ أن كل 
 لألسـئلة  أو هسواء لكل سؤال على حـد ة غير مرتفعة المعياري اتنحرافوبا 3الحسابي أكبر من 

يـدركون   المحاسبة في الجامعات الليبيـة  بأقسامأعضاء هيئة التدريس  أن إلىمما يشير  مجتمعة
  .في مناهج التعليم العاليضرورة دمج المحاسبة الجنائية 

الوصـفي للفقـرات المتعلقـة     اإلحصـائي فيوضح نتائج التحليـل  ) 7(أما الجدول رقم 
  :على  بالفرضية الثالثة التي تنص

HO3: في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع ال يوجد
  .المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامس أعضاء هيئة التدري

  )7(جدول 
في  دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع الفقرات المتعلقة بوجود  إلجابات الوصفي اإلحصائينتائج التحليل 

  المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامأعضاء هيئة التدريس مناهج التعليم العالي من وجهة نظر 
رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

أهمية دمج المحاسبة الجنائية ضـمن  و عدم اقتناع إدارة الجامعة بجدوى  17
 1.17341 3.2424  .مناهجها

واضحة لكيفية دمج المحاسبة الجنائية في مناهج و ال توجد خطط محددة  18
 1.15879 3.9697  .التعليم العالي

المؤهلة التـي يمكنهـا تـدريس المحاسـبة     عدم توافر الموارد البشرية   19
 1.14399 3.9394  .الجنائية

 1.36376 3.1212  .التكلفة العالية لدمج المحاسبة الجنائية ضمن هذه المناهج  20

 89328. 3.5682  جميع الفقرات  

كـان متوسـطها    اإلجابـات من خالل النتائج الموضحة بالجدول السابق نالحظ أن كل 
بذلك فأن نتائج التحليـل  و غير عالية تلها كان ةالمعياري اتكما أن االنحراف 3الحسابي أكبر من 
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فـي منـاهج التعلـيم     دمج المحاسبة الجنائيةوجود معوقات تمنع  إلىالوصفي تشير  اإلحصائي
ال انـه  ت لعل من أهم هذه المعوقـا و محل الدراسة أعضاء هيئة التدريسالعالي من وجهة نظر 

 إلى باإلضافة واضحة لكيفية دمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العاليو توجد خطط محددة
  .عدم توافر الموارد البشرية المؤهلة التي يمكنها تدريس المحاسبة الجنائية

  : Tاختبار 
التـي   األولـى الفرضية صياغة الختبار فرضيات الدراسة حيث تم  Tتم تطبيق اختبار 

  :على  تنص
HO1 : ال يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة

   .في الجامعات الليبية
  :التي تنص على و و الفرضية البديلة لها

H11  : يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة
   .في الجامعات الليبية

  :كاآلتي رياضياً
H0:µ<3 Upper – Tailed test 
H1:µ ≥ 3   

  :ذلك كما يلي و يوضح نتائج اختبار الفرضية األولى التاليو الجدول 
  )8(جدول 

األولىللفرضية  Tاختبار   

 

Test Value = 3 
t قيمة

 المحسوبة
 

درجات 
 الحرية

df 

 الداللة اإلحصائية
Sig. (2-tailed) 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

أهمية المحاسبة الجنائية إدراكمدى   3.545 32 .001 .2077 .7687 

  .1.697=  32الجدولية بدرجات حرية  T.95قيمة 
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ـ   و ،كبرأ المحسوبة Tأنالجدولية نجد  Tالمحسوبة مع  Tو بمقارنة  ض بـذلك يـتم رف
ال يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئـة  نه الفرضية العدمية التي تنص على أ

يوجـد  نه أقبول الفرضية البديلة التي تنص على و المحاسبة في الجامعات الليبية بأقسامالتدريس 
   .إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية

  التي تنص على  الثانيةكما تم صياغة الفرضية 
HO2: لدى أعضاء في مناهج التعليم العالي ال يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية

  .هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية
  :التي تنص على و و الفرضية البديلة لها

H12 : لدى أعضاء في مناهج التعليم العالي يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية
  .هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية

  :كاآلتي رياضيا 
H0 :µ<3 Upper – Tailed test 
H1 :µ ≥ 3  

  :ذلك كما يلي و يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية التاليو الجدول 
  )9(جدول 

للفرضية الثانية Tاختبار   

 

Test Value = 3 

T  قيمة
 المحسوبة

 

 درجات الحرية
df 

 الداللة اإلحصائية
Sig. (2-tailed) 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

مدى ادراك ضرورة دمج 
المحاسبة الجنائية في مناهج 

 التعليم العالي
4.188 32 .000 .2996 .8671 

  .1.697=  32بدرجات حرية  الجدولية T.95قيمة 
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بـذلك يـتم رفـض    و اكبـر  المحسوبة Tأنالجدولية نجد  Tالمحسوبة مع  Tوبمقارنة 
في منـاهج  ال يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية  أنهالفرضية العدمية التي تنص على 

قبـول الفرضـية   و المحاسبة في الجامعات الليبية بأقساملدى أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي 
في مناهج التعليم العالي يوجد إدراك لضرورة دمج المحاسبة الجنائية  أنهالبديلة التي تنص على 

   .لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية
  :التي تنص على كما تم صياغة الفرضية الثالثة 

HO3: في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع ال يوجد
  .أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية

  :التي تنص على و والفرضية البديلة لها
H13 : في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع يوجد

  .الليبية أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات
  :كاآلتي رياضيا

H0 :µ<3 Upper – Tailed test 
H1 :µ ≥3 

 :ذلك كما يلي و و الجدول التالي يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 )10(جدول 

للفرضية الثالثة Tاختبار   

 

Test Value = 3 
t قيمة

 المحسوبة
 

درجات 
 الحرية

df 

 الداللة اإلحصائية
Sig. (2-tailed) 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

وجود معوقات تمنع دمج المحاسبة 
 الجنائية في مناهج التعليم العالي

3.654 32 .001 .2514 .8849 

  .1.697=  32الجدولية بدرجات حرية  T.95قيمة 
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بـذلك يـتم رفـض    و كبرأ المحسوبة Tأنالجدولية نجد  Tالمحسوبة مع  Tو بمقارنة 
فـي منـاهج    دمج المحاسبة الجنائيةمعوقات تمنع ال يوجد نه أالفرضية العدمية التي تنص على 

المحاسـبة فـي الجامعـات الليبيـة      بأقسامأعضاء هيئة التدريس التعليم العالي من وجهة نظر 
المحاسـبة  دمج معوقات تمنع يوجد نه أقبول الفرضية البديلة التي تنص على و بالمنطقة الغربية

أعضاء هيئة التدريس بأقسـام المحاسـبة فـي    في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  الجنائية
  .بالمنطقة الغربيةالجامعات الليبية 

  :االرتباط تحليل 
 ،الجـنس  ،العمر(متغيرات المستقلة بين الإحصائيةذات داللة تم قياس مدى وجود عالقة 

الوظيفـة   ،الخبرة العمليـة  ،مدى المشاركة في اتخاذ القرارات ،الدرجة العلمية ،المؤهل العلمي
 إدراك(المتمثلـة فـي    التابعة متغيرات الدراسةو) مدى القناعة بأهمية المحاسبة الجنائية ،الحالية
مـن   )معوقـات ذلـك   إدراك ،ضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي ،المحاسبة الجنائية أهمية
  : الجدول التالي يوضح ذلك ، و)R( معامل االرتباط بينهم إيجادخالل 

  
  )11(جدول 

ضرورة دمجها في و أهمية المحاسبة الجنائية إدراكمستوى و تحليل االرتباط للعالقة بين المتغيرات المستقلة
  عاليمناهج التعليم ال

  معامل االرتباط  التابعةالمتغيرات 
Pearson Correlation  

  اإلحصائيةالداللة 
Sig  

  .000  .849  دراك اهمية المحاسبة الجنائيةإ
ضرورة دمجها في مناهج التعليم دراك إ

  العالي
815.  000.  

Significant at P Value 5% or Less  
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 بين المتغيرات المسـتقلة  إحصائيةالجدول السابق وجود عالقة ذات داللة  بيانات وضحت
عنـد  ضرورة دمجها في مناهج التعلـيم الجـامعي   و ألهمية المحاسبة الجنائية اإلدراكمستوى و

  . Pearson Correlationتحليل بيرسون لالرتباط  كما يظهر% 5مستوى معنوية 

  :  لمتعددتحليل االنحدار ا
 تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لتحليل العالقة المفترضة بين المتغيـرات المسـتقلة   

عنـد مسـتوى    ورة دمجها في مناهج التعليم العاليضرو أهمية المحاسبة الجنائية إدراكمدى و
  : الجدول التالي يوضح ذلك و %5معنوية 

  )12(جدول 
ضرورة و مستوى ادراك أهمية المحاسبة الجنائيةو تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين المتغيرات المستقلة

  عاليدمجها في مناهج التعليم ال

  للمتغيرات المستقلة القوة التفسيرية  المتغيرات التابعة
Adjusted R2  

 الداللة االحصائية
Sig  

  .000  .720  المحاسبة الجنائية إدراكأهمية
  .000  .665  ضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي إدراك

  

المتغيرات المستقلة لها قدرة تفسيرية عاليـة لمسـتوى    أنالجدول السابق  بيانات وضحت
عند مسـتوى معنويـة   عالي ضرورة دمجها في مناهج التعليم الو أهمية المحاسبة الجنائية إدراك

5% .  
 أهميـة المحاسـبة الجنائيـة    إدراكمستوى  إنو من التحليالت السابقة فأنه يمكن القول 

 المتمثلـة فـي  المتغيـرات المسـتقلة    إلـى ضرورة دمجها في مناهج التعليم الجامعي يرجع و
مدى المشاركة في اتخاذ  ،الدرجة العلمية ،المؤهل العلمي ،الجنس ،العمر(الخصائص الشخصية 

هيئة  ألعضاء )مدى القناعة بأهمية المحاسبة الجنائية ،الوظيفة الحالية ،الخبرة العملية ،القرارات
   .التدريس بالجامعات الليبية



 ضرورة دمجها في مناهج التعليم العاليو قياس مدى إدراك أهمية المحاسبة الجنائيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  م2014 -فبراير -المجلد األول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  240 -

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  : النتائج 
 –الزاوية  –طرابلس (أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية  إدراك .1

 .ألهمية المحاسبة الجنائية )غريان

 –الزاوية  –طرابلس (أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية  إدراك .2
تخصيص  من خالل في مناهج التعليم العالي المحاسبة الجنائية ضرورة دمجل )غريان

إعداد برامج و الجنائيةمهارات المحاسبة و شعبة فرعية ضمن قسم المحاسبة لتدريس علوم
تعليمية تكميلية من عدة فصول دراسية للمحاسبة الجنائية لخريجي الدراسات العليا 

  .مهارات هذا المجالو والجامعات الراغبين في اكتساب علوم

أعضاء في مناهج التعليم العالي من وجهة نظر  دمج المحاسبة الجنائيةتوجد معوقات تمنع  .3
 ال توجد خطط محددةنه أهم هذه المعوقات ألعل من و سةمحل الدرا هيئة التدريس

عدم توافر باإلضافةإلىواضحة لكيفية دمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العاليو
 .الموارد البشرية المؤهلة التي يمكنها تدريس المحاسبة الجنائية

في مناهج التعليم العالي  ضرورة دمجهاو ألهمية المحاسبة الجنائية اإلدراكيعزى مستوى  .4
مدى المشاركة في  ،الدرجة العلمية ،المؤهل العلمي ،الجنس ،العمر:  اآلتيةالمتغيرات  إلى

 مدى القناعة بأهمية المحاسبة الجنائية ،الوظيفة الحالية ،الخبرة العملية ،اتخاذ القرارات
 .هيئة التدريس بالجامعات الليبية ألعضاء

  : التوصيات 
 بأهمية المحاسبة الجنائية الليبيةهيئة التدريس في الجامعات  أعضاء إدراكوجوب تعزيز  .1

 المختلفة من خالل إقامة المؤتمرات األعمالتعريفهم بمزايا استخدامها في مجاالت و
  .العملي في هذا المجالو تشجيع البحث العلميو الخاصة بذلكالندوات العلمية و
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 لكيفية دمج المحاسبة الجنائية في مناهج التعليم العالي آلية إيجادالبدء في العمل على  .2
الدولية في هذا و االستفادة من الخبرات العربيةو اآلليةتنفيذ هذه تخصيص ميزانيات لو

  .المجال

التي سيكون لها دور في تعليم المحاسبة الجنائية البدء في تدريب الكوادر البشرية  .3
 .خبرة كبيرة في مجال المحاسبة الجنائيةفي الدول التي لها بالجامعات الليبية 
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