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 :1-1ماهية "المفهوم" و"التعريف" و"المصطلح" في بنية النظرية
تناول كثيرون من الباحثين ومنظرر المحابرب نظريةة المحاسةبة ،كمرا المحاسةبة وغيرهرا مرن مهراهي ،
فاختلف فهمه لها ولطبيعتها وللكثير من محتوياتها .األمر الذ يثيرر التبرا ل حرول بربك ذلر  ،مرن هر ،
وحول وهر النظري وحقيقتها من ه أخرى.
أما الببك فقد يعود إلى الطبيعةة الفلسةفية للنظريةة ،وعرد تخصرا الكثيرر ممرن تنراول النظريةة فر
المحابب  .فالوقوف على جوهر النظريةة يحتةام معةارف واسةعة طات طبيعةة فلسةفية ،كتلر التر يحتويهرا
المنطق ،علم المعرفة ،فلسفة العلم ،ومناهج البحث وغيره  .ويعرود البربك فر ذلر أيإرا ،إلرى اخةتالف
المةةطاها الفلسةةفية والمةةدارر الفكريةةة الت ر تصرردذ لهررذأ المب ر ل  ،حي ر كرران لك ر خل منهررا فهم ر الخرراا
للنظري .
إن البح ف نظري المحابب يبتو ك ،قبل أ ش ء فهم العالقة بةي مصةطلحات ثالثةة ،تمثرل بعإرا
المفهةوم
من مكوناتها ،كما ال بد من ابرتخدامها فر االدبيراذ المحابربي وفر المماربر العملير  ،وهر
( ،)conceptالتعريف ( )definitionو المصطلح ( ،)termوعالقتها ميعهرا بالظةاهر أو القإري
المعني ر بهررذأ المصررطلحاذ .هررذأ المصررطلحاذ ترررتبط بمعررارف أبابرري ف ر النظري ر  ،تشرركل م ر معررارف
اخرررى كررالقوانين والمبررادع مررا يعرررف بالنظرير  .مررن المهرراهي التر ال بررد مررن الوقرروف عنرردها وتحديررد دقر
المعارف المرتبطر بهرا مفهةوم المحاسةبة ،مفهةوم النظريةة ،مفهةوم النظةام المحاسةبي ،مفهةوم ال يةار،
مفهوم اإلفصاح ،مفهوم الدخل ،مفهوم اإليراد ،الخ.
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تمثرل المفةاهيم نبنةى نظريةة ( )Theoretical constructsتعكةر معطيةات اإلدراا الةطهني ل ضةية
معينة أو لظاهر محدد أو لمجموعة ظواهر مترابطة؛ أ أنها مجموعة المعارف أو المعلومات المتاحةة
عن الظاهرة أو القإي  .يمثل المفهوم "كيانا" معنويا فةي بنيةة المعرفةة المتخصصر المرتبطر بالظراهرة،
بحي ال يمكن إدرا الظاهرة إال خ من خالل  .فه اللغة ،مثال ،تبتخد الكلمات (األفعال واألبماء) .الكلمة
ال يمكن ابتخدامها دون معرفر مإرمونها ،مصردرها ،خلهياتهرا وأبعادهرا أ المحتروى المهراهيم لهرا ،أ
مفهومها .وه كمصطلح تبتخد لتعبخر باختصار عن ظاهرة معين أو حالر أو حرد  .فالكلمر المصردري
َف َرح (وه م رد مصطلح) مكوخ ن من م وع مرتب من األحرف ،تبتخد لتعبخر عن حالة (أو مظهرر)
البرور واالنبباط .هذأ الحال ه واحدة من المظاهر الت تصيك االنبران عنردما تعترير مشراعر خاصر
ف موقف معين نتي حد محدد.
يبتدل مما ببق أن أي ظاهر أو قإي ال بد من التعبير عنها عبر تسةمييتها ،أ تحديرد مصةطلح محر خدد
لها يدل عليها .المعلوماذ المتراكم عن هذأ الظاهرة تتيح لمرن يريرد ابرتخدا المصرطلح فهر و محترواأ ،أ
معرف معناأ .ولما كانذ هذأ المعلومراذ كثيررة ومتنوعر وتهصريلي كران ال برد مرن تلخيصرها بشركل مكثرف
فيما يعرف بالـ تعريف  .فالتعريف ّ
يلخص المعةارف المتراكمةة عرن الظراهرة أو عة الح ةا ق الجوهريةة
للظاهرة (إذا كان تعريها ً علمياً) بشكل منهجي من ّظم ،يفي بةالغر مة وضةع  .إنة تجرية لد للمعةارف مة
كل تفصيالتها وشةروحاتها واإلب ةاء علةى المعةارف اةوليةة اةساسةية (التر تمثرل وهرهرا فر التعريرف
الحقيق ر ) .وعلي ر فررعن التعريررف يقررد معةةارف مكثفةةة جةةدا ومختصةةر  ،وال يم ِكررن مررن خالل ر إدرا كررل
المعارف ب زئياتها أو الحقائق المرتبط بالظاهرة المعني  .إدرا كل تل ال زئياذ والتهصيالذ يبتو ك
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شرح محتوياذ التعريف .أ أن يت العودة إلى المعارف المتوافرة عن تلر المحتويراذ ،أ إلرى المههرو .
فالمفهوم هو طلا الكم المعرفي المتراكم الطي يم ّك م إدراا الظاهر أو ال ضية .وإذا عبخر المههو عرن
ح ا ق علمية ي ين ّية يكو مفهوما علميا ،ويشكل بالتالي أحد مكونات النظرية العلمية.
مررن المهرراهي األبابرري ف ر بني ر النظري ر مفهةةوم المحاسةةبة ،هررذا المصررطلح المحاسةةبة يطلررق علررى
ظاهر اجتماعية محدد  ،تمثل نشاطا انسانيا خاصا ،يمارسة اننسةا لغةر الحصةول علةى المعلومةات
التي يحتام إليها لصيانة مصالح المادية.
تمثلرذ الظرراهرة ب ملر مررن العمليراذ الحبررابي (عمليرراذ العررد وحصرر المو رروداذ والعمليرراذ الحبررابي
المختله ) التر كانرذ ت رر ل ررح الحصرول علرى معلومراذ رقمير (حبرابي ) تلبر احتيا راذ أصرحاك
المال إلى تل المعلوماذ؛ ولعل التبمي اءذ من مشاهداذ لتل العملياذ الحبابي على أرح الواق .
تتكرررون هرررذأ الظررراهرة اال تماعيررر مرررن مجموعةةةة ظةةةواهر )أنشةةةطة ،مترابطةةةة ،ترافرررق مراحرررل العمرررل
المحابررب  ،وهرر قيةةار المرروارد واألحرردا االقتصررادي والثررار المترتبرر علررى تلرر األحرردا ؛ توثيةةق
وتخةةة ي عمليررراذ القيرررائ ونتائ هرررا (البيانررراذ والمعلومررراذ)؛ وت ةةةديم المعلومةةةات النا مررر عرررن القيرررائ
(معلومرراذ عررن المرروارد ونتررائ األعمررال وغيرهررا) إلررى صرراحك الحا ر أو المصررلح (أ إلررى مبررتخد
انظر الشكل التال الذ يوإح ما ببق االشارة إلي
المعلوماذ).
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يت وإ تعري ٍ
ف لكلم محاسبة ،يحدد بعي از ما المقصود بالكلم  .ولكون التعريرف ال يكهر لههر كافر
المعررارف (أو الحقررائق) المرتبطر بهررذا الم ررال المعرفر التخصصر  ،يررت العررودة إلررى مفهةةوم المحابررب
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إررح هرردفها ،وظائههررا ،أدواتهررا ،عالقاتهررا م ر م رراالذ معرفي ر
إلدرا كررل تل ر المعررارف .فمههومهررا يو خ
متخصص أخرى ،ممارباتها ف الواق العمل وغير ذل .
اةنشةةطة المحاسةةبية الثالثةةة المترابطةةة (ال يةةار المحابررب الررذ يتمثررل فرر عمليرراذ توليررد البيانرراذ
والمعلوماذ المحاببي الرقمي  ،توثيق وتخ ي البيانةات والمعلومةات المولردة للرتمكن مرن الحصرول عليهرا
عنررد الحا رر  ،وعةةر أو ت ةةديم المعلومةةات النات رر عررن عمليرراذ القيررائ إلررى مررن يحتا هررا مررن ذو
المصالح) ه ظواهر غير قابلة للفصل عن بعإها البعح ،وتشركل ظةاهر واحةد مركبةة مة مجموعةة
ظواهر ،لكرل منهرا مههومهرا الخراا ،ي رك تحديردأ بدقر إلزاحر ال مروح عرن بعرح محتوياتر  ،وا رراء
الهصل بين محتوياذ مههو ومحتوياذ مههو آخر ،والبتكمال بعح محتويات  ،الخ.
كل نشاط من تل األنشط يمكن أن تتغير مظاهره ف المماربر العملير بمررور الرزمن ،بتر ثير عوامرل
التطور االقتصاد واال تماع والعلمر والتقنر  .فعنرد أداء نشراط ت ةديم المعلومةات ظهرر اإلفصةاح
ف الممارب العملي  ،نتي فصل الملكي عن اإلدارة ،فر شرركاذ األمروال ،ليعبخرر عرن مظهةر جديةد مة
مظةةاهر ت ةةديم المعلومةةات ،خ
تمثررل بنقررل معلومرراذ ذاذ مواصررهاذ مح ر خددة مررن داخررل نظررا محابررب لمنش ر ة
اقتصررادي (لهررا طبيعر خاصر ) إلررى مبررتخدميها الخررار يين .هررذأ الظرراهرة أطلررق عليهررا اإلفصةةاح  ،فبرراذ
اإلفصرراح مصةةطلحا يع خبررر عررن هررذأ الظرراهرة .ث ر وإِ ر تعريةةف للمصررطلح .هررذا التعريررف ال يكشررف كاف ر
المعررارف المرتبطر بظرراهرة اإلفصرراح .لهررذا يررت العررودة إلررى مفهةةوم اإلفصةةاح الرذ يحتررو علررى كررل تلر
المعلوماذ والحقائق ،لهه حقيق االفصاح.
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كمررا اإلفصرراح ،كررذل الظررواهر المحابرربي األخرررى كالقيررائ والتوثيررق والتخررزين ،لكررل منهررا معارفهررا
الخاصر التر تشرركل الم ررال المعرفر الخرراا بهررا دون غيرهررا .داخررل كررل م ررال يو ررد حقررائق ،مهرراهي ،
مصطلحاذ وتعريهاذ.
يبرتد ُّل ممررا برربق أن للظةاهر ابر ي يطلررق عليهرا ،أ مصةةطلح ،وال ي رروز فر إطررار النظرير  ،أن يكررون
للظاهرة أكثر مرن مصرطلح .الحقرائق المرتبطر بالظراهرة والمعرارف المرتبطر بهرا يحتويهرا المفهةوم .هرذا
المههو ال ي روز أن يكرون واحردا ألكثرر مرن مصرطلح .وإذا كران المههرو مفهومةا علميةا فرعن محتوياتر ال
تتحدد من منطلق الطات العارفة  ،أ من منطلرق شخصر حبرك ر ير الباحر  ،برل مرن منطلرق الحقرائق
المشاهدة أو المبتخلص بكل ت رد وموإوعي ؛ وهو الذ يشكل زءا من النظري .
أما التعريف فيكون للمصةطلح ولةير للظةاهر  ،فتعريرف مصرطلح محابرب يكشرف معرارف وهرير
أبابي مختصر عرن الظراهرة .هرذأ المعرارف هر رزء مرن المههرو  ،أ أن األخيرر يحتويهرا .فرالتعريف
يم خكررن مررن إدرا معررارف أبابرري (فقررط) عررن المحابررب  .أمررا التعريةةف بالظةةاهر (ولرريئ بالمصررطلح) فعنر
يبررتو ك التوقررف عنررد المههررو بكافرر محتوياترر  ،ولرريئ علررى تلرر الترر يحتويهررا تعريررف المصررطلح...
فةةالتعريف يوضةةت اسةةتنادا إلةةى المعةةارف الخاصةةة بالظةةاهر  ،ليحرردد مإررمون المصررطلح بدقخ ر  ،ووإرروح
وشهخافي  ،مما يساعد في استخدام المصطلح في الموضت الصحيح عند الحدي عن الظراهرة ذاذ العالقر .
والتعريف يكو علميةا إطا احتةوع علةى معةارف علميةة ،موضةوعية مثبتةة ،بعيةدا عة تةرثيرات "الةطات"
الباعي إلى المعرف  .مثل هذا التعريف يشكل واحداً من مكوناذ النظري .
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الشكل التال رق ( )1يبيخن عناصر الم ال المعرف للظاهرة أو القإري وعالقر هرذأ العناصرر بعإرها
ببعح.


ا

ث أن التعريف ال يمكن وإع إال خ إذا توافرذ شرو لط ثالثة في واضت التعريف
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 .1أن يكررون علررى درايةةة تامةةة بالعالقةةة بةةي مكونةةات المجةةال المعرفةةي الظرراهرة وحقائقهررا ،المصررطلح،
التعريف والمههو
 .2أن يكون ملما بكافة المعارف المتعل ة بالظاهر  ،أ بالمههو (وليئ ل زء منها) ،قبل وإر تعريرف
لها
 .3أن يكررون مةةدركا لوصةةول العلميةةة لصةةياغة التعريةةف ،أ للهرردف من ر  ،ألنواع ر  ،لخصائص ر ولكيهي ر
صياغت  ،الخ.
خ
تمذ إلى منطةق
الشروط الثالثة يجا أ تتوافر مجتمعة .عد توافرها ي د إلى ظهور تعريهاذ قد ال
المعرفة الي ينية ب ي صل  .ف د تغدو التعريفةات شخصةية ،ضةبابية غيةر واضةحة ،واسةعة ،مجتة أ  ،غيةر
متواف ة مت الغر م التعريف ،الخ .وهذا هو واق الحرال فر األدبيخراذ المحابربي  .مرن هنرا كران ن بةد
لتعريف "النظرية المحاسبية  ،كما غيرها من المهاهي  ،م أخط هطه الشروط بعي انعتبار .وعلي ي رك
تحديررد مههررو النظري ر  ،أ ي ررك تحديررد أهميتهررا (أ الحا ر إليهررا ومنهعتهررا) ،الهرردف منهررا ،مكوناتهررا،
وظائهها الت ي ك أن ت ديها لتحقيق هدفها ،وغير ذل  ،قبل وإ تعريف لها.
إن ترروافر الشررروط المررذكورة أعررالأ ال يكه ر وحرردأ لصررياغ تعريةةف  ،إذ ي ررك معرف ر أ ُّ نةةوع مررن
التعريهاذ ي ك اعتمادأ فر الصرياغ  .أنةواع التعريفةات عديردة .فهنرا التعريفةات انجرا يةة ،والتعريفةات
انسةةةمية (أو القاموبررري ) والتعريفةةةات الح ي يةةةة (أو ال وهريررر ).النو اةول يةةةرتبط بالجوانةةةا انجرا يةةةة
للظاهر المراد التعريف عنها ،وهو تعريف وصفي ال يتناول ما هو خلف الظاهرة ،بل الشركل أو الطريقر
أو الكيهيرر الترر تحررد طبقررا لهررا مشرراهداذ الظرراهرة .فتعريررف المعهررد األمريكرر للمحابرربين القررانونيين
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( ”American Institute of Certified Public Accountants“ )AICPAفر عرا 1941
نا على أن المحابب ف تسةجيل وتبويةا وتلخةيص العمليةات واةحةداث الماليةة وتفسةير نتا جهةا هرو
تعريف إ رائ  ،يصف إ راءاذ العمل المحابب كما ه ف الممارب العملي  ،عنردما كانرذ ترت معال ر
البياناذ بشكل يدوي .هذا التعريف تم وضع استنادا إلى المعطيات الوصفية الت تكشهها المرحل األولرى
من مراحل تطور المعرف العلمي  ،طبقا لنظري المعرف .
أما التعريف اإلسةمي (أو القاموبر ) فهرو الرذ تقدمر االدبيراذ والقرواميئ المتخصصر  .إنر التعريةف
المتداول داخةل المجتمةت المعرفةي للظةاهر المعنيةة بالدراسةة .هرذا التعريرف يكرون عرادة متفةق علية مرن
عمو افراد م تم المعرف وليئ كل افرادأ .وقد يكو مبنيةا علةى معطيةات وصةفية أو تفسةيرية ،وربمرا
احيانررا علررى رؤيةةة خاصةةة ةحةةد افةةراد المجتمةةت المعرفةةي للظرراهرة أو لمجموعةةة محةةدد داخل ة  .فتعريررف
داولر افرراد م تمر
المحابب  ،مثال ،على أنها نشاط خدمي (يهدف إلى  )...هو تعريف قاموبر إبرم  ،وت و
المعرف المحاببي  .وقد نبن َيي على رؤية مجمةت المحاسةبي ال ةانونيي اةمريكةي .هرذا التعريرف تةم وضةع
اسةتنادا إلةةى معطيةةات وصةةفية وأخةرع تفسةةيرية (التهبررير هنررا حبررك رأ هرذا الم مر وهررو لرريئ تهبرريرا
علميررا لحقررائق الظررواهر المحابرربي ) .التهبررير يظهررر ف ر اعتبررار المحابررب مهن ر (نشرراط خرردم ) يزاولهررا
متخصصون (المحاببون) لخدم اصحاك المصالح (المبتثمرين وغيره ) ذو النهوذ.
مر تعرردد أنرروا التعريهرراذ يثررور التبررا ل أي التعريفةةات افضةةل للنظريةةة؟ أو أيهر يصررلح ألن يبررتخد
لتعريررف المصررطلحاذ المحابرربي الت ر ي ررك أن تحتويهررا النظري ر ؟ هنررا يجةةا الوقةةوف علةةى الغايةةة م ة
التعريف .فالتعريف الطي يجا ا تحتوي النظرية "العلمية" هةو التعريةف الح ي ةي أو الجةوهري ،لكرون
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رارف يقينير ثابتر حكمرا ً .وألنر يحترروى علررى معلومرراذ يبررهل فهمهررا مررن قبررل الخرررين غيررر
محتوياتهرا معر و
المختصين .أمرا التعريرف ألغرراح المماربر العملير فريمكن أن يكرون ابرميا أو ا رائيرا ،وهرو إررور
للمختصين بالم ال المعرف .

11

 :2-1ضرورات بناء "نظرية" للمحاسبة
تنب إروراذ بناء نظري للمحابب مرن ِك وبرر التنرو والت يرر والتبردل الرذ يطبر المماربر المحابربي
بطابع ر  .هررذا التبرردل والت يررر يتررر انعكابرراذ بررلبي علررى الممارب ر وعلررى نتائ هررا؛ فت رردو المعلومرراذ
المحاببي بعيدة عن الموإوعي يتحك فيها العامل الذات  ،وي عرل إمكانير االعتمراد علرى هرذأ المعلومراذ
محدود ًة.
يبرريطر علررى الهكررر المحابررب الررذ يو رر المماربرر المحابرربي  ،م موعرر مررن المهرراهي والهررروح
والمبرررادع والمعرررايير وغيرررر ذلررر  ،تحكررر عمليررراذ القيرررائ واإلفصررراح المحابرررب  ،منهرررا مههرررو الوحررردة
المحابررربي  ،فررررح الدوريررر  ،فررررح وحررردة القيرررائ النقرررد  ،فررررح ثبررراذ القررروة الشررررائي للنقرررود ،مبررردأ
الموإوعي  ،مبدأ األهمي النببي  ،مبدأ مقابل اإليراداذ بالمصروفاذ ،مبدأ االبتمرار ،مبدأ التكلهر  ،مبردأ
التحقق ،مبدأ الثباذ ،بياب الحيط والحذر ،قاعدة التكله أو البوق أيهما أقل ،أبائ االبتحقاق ،األبائ
النقد  ،نظا القيد المزدوج ،الخ.
غير أن التمعن ف هرذأ العناصرر مرن مكونراذ اإلطرار الهكرر يكشرف عرد شرهافيتها .فهنرا تنةوع فةي
المصةةطلحات الت ر يررت إطالقهررا علررى الظررواهر والقإررايا المحابرربي  ،مثررل فرررح ،مبرردأ ،مههررو  ،قاعرردة،
بياب  ،معيار ،طريق الخ .وهنا اختالف في مضمو المصطلح (مرثالً المحاسةبة والنظةام المحاسةبي
هل هما مصطلحان لمإمون واحد ،أ أن هنا اختالفا ً بينهمرا؟) كرذل انسةتمرارية ،إذ يعتبرر الربعح أن
المقصود بها هو أن الوحدة المحاببي مبتمرة ف مزاول نشاطها إلى ما ال نهاي  .بينما يقصرد بهرا أخررون
أن حيرراة المنش ر ة أطررول مررن حيرراة أ أصررل يمتلك ر المشرررو  ،فئ ر أخرررى تهبررر االبررتمراري علررى أنهررا
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ابتمرار لنمط الملكي القائ لرأئ المرال أو للتنظري اإلدار وللشركل القرانون للمشررو  ،وينبرى معظمهر
أن انستمرارية ترتبط بالمصالح المادية ال غير.
ث أن هنا اختالفا ً على التبمي ذاتها الت يت إطالقها على القإري أو الظراهرة (أ علرى المصرطلح)،
فال يد الم دوم يبمي البعح مبدأ ،وآخرون نظري وغيره طريق  .واإلفصاح  ...هل هو مبردأ أ مههرو
أ كالهما؟ ،والربح هل هو الربح الشامل أ الصاف أ ربح التش يل؟ الخ...
عالوة على ذل فعن التقارير المالي تع ُّد دوريا ،فلماذا ال تعد عند الطلك؟ والهترة التر ت طيهرا التقرارير
ال تزال موإ اختالف .ث أن الدوري تخلق دال ما بين إثبراذ الم ةدمات والمبرتحقاذ أو عدمر  ،وحرول
اعتماد اةسار الن دي في انعتراف واإلثبات أ االبقاء على أبائ االبتحقاق .كمرا ينشر ردل كبيرر عنرد
إعداد القوائ يرتبط ب انك اإلفصاح ،حي ينشا خالف حول درجة تلخةيص البيانراذ والمعلومراذ ،وهنرا
اختالف حول أسر تبويا المعلومات وعرضها.
ثر أن هنررا تعارإراً ،مررثال ،بررين تقرروي األصررول الثابتر علررى أبررائ التكلهر الفعليةةة (التاريخير ) وبررين
انستمرارية الت تبتو ك مراعاة األبعار ال ارير عنرد تقويمهرا للمحافظر علرى مصرالح المشررو ؛ لكرن
هررذأ المراعرراة تتعررارح م ر مبرردأ الحيط ر والحررذر المعروف ر ف ر الممارب ر العملي ر  .وإذا كانررذ الممارب ر
العملي قد تحولذ إلى القيائ على أبائ القيم العادل  ،فعن مفهةوم العدالةة مفهةوم براغمةاتي مطةاطي؛
وال يمة العادلة ليست بديل قيار بل صيغة تواف يةة لحةل مشةكلة تعةدد بةدا ل ال يةار .ثر هنرا معال راذ
محاببي متنوعر ألحردا محابربي متماثلر  .فرالمخزون البرلع  ،مرثال ،يرت تقييمر حبرك طريقر الصررف
الت تعتمدها اإلدارة.
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وعند انعتراف باإليرادات تتعدد أبئ االعتراف على أبائ اإلنتاج ،أو البي أو التحصيل ،كذل عنرد
احتساا انهتالا على أبائ زمن (بالقبط الثابذ ،المتناقا ،المتزايد ،والمتناقا يحتبك على أبرائ
م مو أرقا البنين ،أ بمعدل متناقا على مبلغ ثابذ أ بمعدل ثابذ على مبلغ متناقا) أ على أبائ
إعادة التقدير أ بطريق النهاذ؟
إإاف ً إلى ما ببق ،يمكن اإلشارة إلى أن الكثير من القإايا والمشكالذ المحاببي ال ترزال معلقر دون
حل ،أو أن حلولهرا م قتر ال ترزال موإر ا تهراد وخرالف .منهرا مرثال مشركالذ ت يرراذ األبرعار ،قيرائ
العملياذ واألصول غير الملموب  ،قيائ األداء اال تماع .
إن األمثل المعروإ بابقا والت تبيخن التنو الكبير فر المماربر العملير  ،تكشرف أن هنةاا اختالفةات
كثير في الجانا المفاهيمي الفكري للممارسة العملية ،انعكسةت ون تة ال تةنعكر سةلبا علةى الممارسةة.
منها مثال ما يتعلق بمههو المحابب و وهرها ،اختالفها عن مهراهي اخررى كنظرا المعلومراذ المحابربي ،
منه ي بناء معارفها ،ترابط هذأ المعارف م بعإها البعح ،الخ.
إن مكونات اإلطار الفكري للممارسة المحاسبية ليست متجانسة .وهةطا يعكةر أداء غيةر متجةانر فةي
الواقةةةت العملةةةي ،خاصررر مرررا تعلرررق ب برررئ القيرررائ واإلفصررراح المبرررتخدم  .كمرررا تغيةةةا سةةةمات المعرفةةةة
الموضوعية على معظ مكوناذ هذا اإلطار ،فه نعرف َّية تحكم َّية بطبيعتها ،تعكئ ممارسات تةم انجمةاع
عليها .كما يغلا عليها الطابت الطاتي بدل الموإوع  .هذا فإالً عن كون هذأ المعارف معارف سطحية
ج ية ت معها فر هرذا اإلطرار ،بردال مرن أن تكرون معةارف كليةة مترابطةة ومتجانسةة فةي إطةار منط ةي
ثابت نسبيا ،يعرف بـ "النظرية".
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ملحة لبناء نظري ٍة للمحاسبة ،تستطيت توجي الممارسة المحاسبية
يشير ما ببق إلى أن هناا ضرور
ّ
ةةر فا ةةةد لمبرررتخدم المعلومررراذ المحابررربي  ،بحيررر تكرررون هرررذأ المعلومررراذ أكثةةةر
نحةةةو ٍ
أداء أفضةةةل َ وأكثة َ
موضوعية وقابلية للم ارنة .فوجود النظرية يعني وجود مرجعية منط ية علم ّية موثوقة ،سواء لعمليةات
البحةةث عة معةةارف محاسةةبية جديةةد  ،مررن خررالل إعررداد األبحررا العلمير  ،أم للممارسةةي عنةةد مةةواجهتهم
للمشكالت المحاسبية (بواء القائم أ المبت دة) الت يتو رك التعامرل معهرا ابرتناداً إلرى أبرئ ثابتر غيرر
متب خدل  ،منطقي وموإوعي بعيداً عن المصالح الذاتي أو مصالح الهئاذ المتنهذة ف الممارب .
إن وجود إطار فكري يوج الممارسة ن يغني ع وجود النظرية .فهنا اختالف مو رو يد برين اإلطةار
الفكةةري وبررين النظريةةة ( ،انظررر الشرركلين الترراليين ادنرراأ) .فرراألول محتويات ر معةةارف عامةةة غيةةر دقي ةةة
وليست ي ينية ،قد تحتو على تناقإاذ ،وقد تكو متبدلة ومتغير  ،ي لك عليها الطابت الطاتي ،كما أنهرا
ليسةةت كاملةةة وليسةةت متكاملةةة منط يةةا .ف ر حررين أن النظريةةة "العلميةةة" تحتةةوي علةةى معةةارف دقي ةةة،
منط ية ،ي ينية ،متجانسة؛ ت داد معارفها وتتطور ،ولك ن تتبةدل أ ال ترزول معرفر منهرا ليحرل مكانهرا
معرف ر أخرررى .وهرر متكاملةةة مةةت بعضةةها الةةبع  ،وموضةةوعية ،ال تترر ثر بالعامررل الررذات وبالمصررالح
الشخصي أو الهئوي  .وال ش أن المعارف الت تحتويها النظري أفإل للممارب المحاببي مرن المعرارف
العام الت يحتويها اإلطار الهكر الذ تعمل الممارب المحاببي من خالل .
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)اإلطار النظري ،مفاهيم ،مصطلحات وتعريفات ،معايير ،مباد  ،طرق،قواعد ،ال

التطور انقتصادي ،انجتماعي
العلمي والت ني

مستخدمو
المعلومات
المحاسبية

ينتج معلومات )عبر تجميت البيانات
ومعالجتها،

هي ات
حكومية
ومهنية
متخصصة

الترثير المتبادل و لية هطا الترثير بي اإلطار المعرفي والممارسة العملية للمحاسبة

ف إطار هذا الهه للنظري ن بد م التميي بي مفهومي للنظرية يبتخدمان ف األدبياذ دون التمييز
بينهما بشكل واإح .المفهةوم اةول يعبخرر عرن معةارف كليةة لم رال معرفر تخصصر (كمرا ورد أعرالأ).
المفهوم الثةاني يعبخرر عرن رأي أو وجهةة نظةر حةول مسةرلة معينةة ثر تر ت عملير التحقرق مرن صرح هرذا
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الرأ وتدعيم علميا ،وعند تحقرق ذلر يكرون الررا قرد تحرول إلرى حقيقر علمير  ،يبرميها الربعح نظريةة
(كما ف نظري فيثاغور  ،نظري األعداد األولي ونظرير االعرداد الحديثر  ،نظريراذ النهايراذ ،نظرير
ذاذ الحدين المرفوع إلى أئ للخيا  ،نظري االحتماالذ الرخ ...أنظرر الشركل ادنراأ) .غيرر أن مثرل هةطه
الح ا ق تتعلق بمعرفة ج ية م مجموعةة معةارف كل ّيةة لم رال معرفر تخصصر  ،أو تعبرر عرن عالقر
بين ظاهرتين زئيتين ف إطار ظاهرة كلير  .للوصرول إلرى حقيقر محرددة مرن هرذأ الحقرائق يإر الباحر
تصورات الشخصي حول ببك حدو ظاهرة ما ،مرن خرالل معرارف متاحر لدير وحردئ شخصر لبربك
الحدو  .نظرت الخاص إلى الببك تب خمى نظري  .عندما يحاول إثباذ صح ر يت أو نظرت الخاصر ،
يصررون نظريتر علررى شرركل فرررح  .ثر يررذهك للتحقررق منر موإرروعيا ً ،مبررتندا إلررى معررارف وابررع فر
التخصا العلم  ،وإلى معارف عل المنطرق ومنراه البحر العلمر وغيرهمرا .إذا تبيخنرذ صر خح الهررح
علمياً ،تكون الحقيق العلمي قد ظهرذ؛ فتبقط صه الذاتي عن الهرإي وعن النظري الشخصري للباحر
الت اءذ بالهرإي  .وتتحول بذل الهرإري الشخصري  ،ذاتير الطراب  ،إلرى حقيقر موإروعي (كالقرانون
العلم ) ،لتبتخد بعد ذل كواحدة من حقائق العل ال زئي  .ف هذأ المرحلر ال ي روز تبرمي هرذأ الحقيقر
فرإا وال نظري .
مما ببق يتإح أن هنا اختالفا ً بين النظرية العلميةة ،بشرموليتها وكليختهرا ،وبةي ال ةانو العلمةي الرذ
يهبر زئي ً محددة داخرل الظراهرة .فالقرانون العلمر  ،إذاً ،رزء مرن مكونراذ النظرير العلمير (ولريئ كرل
مكوناتها) .هذا التمييز بين المههومين المذكورين إرور عند بناء نظرير المحابرب  ،ألن هرذا االخرتالف
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يترتك علي اخرتالف فر مهراهي أبابري وفر كيهير الوصرول إلرى النظرير  .إن العرودة إلرى االدبيراذ ذاذ
العالق تكشف مدى التباين ف مههو النظري ومحتوياتها وطبيعتها وكيهي الوصول إليها ،الخ.
ا
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ويو د اختالف ايإا برين النظريةة واإلطةار النظةري الرذ يمثرل مجموعةة المعةارف النظريةة المتداولةة
توجة الممارسةة العمليةة (عمرل المحابرك فر التطبيرق العملر مرثالً) .اإلطرار النظرر ي رك تمييرزأ
التي ّ
أيإا عن اإلطار الفكري الطي يحتوع عموما على معارف نظرية ومعارف عملية.
إن م اربة ببيط بين مهنة المحاسبة ومهنة الطا مثال ،تكشف مدى التباين ف أداء الممارب العملير
للمحابب  ،ومدى تباين فعالي هذا األداء .وو المقارب يتمثل ف أن كةال منهمةا يمثةل نشةاطا بشةريا ،ت ةوم
ب جهات متخصصة بشكل فردي أو جماعي ،مستخدمة معارف خاصة بها ،هدفة تلبيةة احتياجةات افةراد
أو مجموعةةات افةةراد (إلررى العررالج أو إلررى المعلومرراذ) .لكررن الطبيررك يقررو بتحديررد الهحوصرراذ وي ررر
التشرخيا ويقررد العررالج ،اسةةتنادا إلةةى معةةارف ي ينيةةة (علمير ) موضةةوعية ،نظرير وعملير  ،ال ي رروز لر
الخروج عنها ،وليئ ابتنادا إلى معارف متوارث غيرر مدعمر علميرا أو معرايير وإرعتها المهنر  ،كمرا فر
الطررك الشررعب  ،وكمررا هررو واقر حررال المماربر المحابرربي  .وهررو ال يعررال مرإرراأ (أصررحاك الحا ر إلررى
العالج) حبرك رغبراته وأهروائه وبعرد أخرذ موافقراته المبربق علرى مرا بيبرتخدم مرن معرارف لعال هر
وعلى كيهي عال ه  ،وهذا بعكرئ واقر حرال المماربر المحابربي  ،حير ي رك أن تكرون إروابط القيرائ
واإلفصاح (أ المعايير الدولي والمبادع المحاببي المقبول عموما وغيرها) مقبول من بيئ األعمال.
يالحظ ،من خالل المقارب  ،أن معال أي مشكل محاببي ال تت ابتنادا إلى معارف مشابه  ،م حيةث
خصا صةها ،لتل ر المعررارف فر عل ر الطررك .فالمعةةارف المحاسةةبية النظريةةة والعمليةةة تراكمةةت م ة خةةالل
الممارسةةةة العمليةةةة ،ولةةةم تترصةةةل علميةةةا لتكةةةو معةةةارف ي ينيةةةة ،طات طةةةابت علمةةةي وتتمتةةةت بخاصةةةية
الموضوعية (إمنا الموثوقي ) وقابلية الم ارنة .والمعايير المحاببي  ،وما تحتوي من مهراهي ومعال راذ،
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ذ من درابراذ علميخر  ،برل مة إجمةاع الف ةات المتنفةط (م معراذ مهنير ومبرتثمرين) فر المماربر
ل ت ِ
العملي  ،الت رسمت ليات طاتية الطابت ،ووضعت صيغ عرف ّية لصياغة تلا المعالجات ولتحديةد المفةاهيم
المحاسبية .فغلا عليها الطابت الةطاتي النفعةي الف ةوي وعةدم التكامةل والتةرابط المنط ةي ،و َب نعةدت بالتةالي
الشةعبي" الرذ
"الطةا
ع الموضوع ّية .وقد تكون المحاسبة فةي واقعهةا الحةالي هةطا أشةب َ مةا تكةو بةـ
ّ
ّ
تراكمذ معارف عبر الزمن ،من راء تكدئ معارف زئي ببيط كشهتها الممارب العملي ( ،ل تت صرل
مخبريا ول تتحول إلى معرارف كليخر كمرا لر تتحرول إلرى معرارف علميخر ) .وعلير فرعن المعال ر فر الطرك
الشعب ال ت ت  ،لهذا الببك ،بنتائ إي ابي كتل ف الطك الحدي  ،حتى أنها قد تر ت بنترائ برلبي  .وهةطا
هو تماما حال المحاسبة في وضعها الراه .
وإذا كان البعح يرى ف المحابب م رد مهن ٍة تحتراج إلرى إروابط محرددة يلترز بهرا المماربرون ،يرت
ربمها حبك الظروف القائم  ،وأنها بالتال ال يمكن أن ترقى إلى مبتوى العلو البحتر أو الطبيعير  ،فرعن
هةةطه الرؤيةةة ليسةةت منط يةةة .فررالعلو ليبررذ فقررط العلررو الطبيعي ر بررل اال تماعي ر أيإررا .وإذا كرران إ ررراء
االختباراذ والت ارك ف هذأ العلو متعذراً ،فهذا ال يبقط عنهرا احتمرال أن تكرون معارفهرا علمير  .ثر أن
االدعاء ب نها ليبذ علما تطبيقيا ،باعتبارها ليبذ علما طبيعيا ،ف الوقذ الرذ تصر ُنف فير إرمن العلرو
التطبيقي ر ف ر الكثيررر مررن ال امعرراذ والم ببرراذ االكاديمي ر  ،أمررر في ر تنرراقح صررار  .والواق ر أن هررذا
التناقح مر خدأ إلى إعف ف ر ير حقيقر مرا هر المحابرب  .فهر مرن هر نشةاط اجتمةاعي تماربر فئر
محترف لخدم فئاذ أخرى ف الم تم  ،هدفر تلبير احتيا راذ تلر الهئراذ إلرى معلومراذ محابربي  .وهر
من ه اخرى نشاط عملي تطبي ي يهت بعملياذ القيرائ ويحرول البيانراذ إلرى معلومراذ مبرتخدما أدواذ
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القيائ والتوثيق المنابب  .وال ش أن رؤية المحاسبة م أحد هطه الجوانا دو النظر في الجانا اآلخةر
هي رؤية مجت أ غير كامل  ،ون تفضي إلى معرفة جوهر المحاسبة وح ا ها .وهذا ينبحك بدورأ على
النظرية المحاسبية التي ن يمك بناؤها إطا لم يتم تحديد "جوهر" المحاسبة.
 :3-1مفهوم النظرية المحاسبية
قررديماً ،ف ر الهلبرره اليوناني ر  ،ارتبطةةت النظريةةة بالتجريةةد والترمةةل الع لةةي ،بعيرردا عررن الواق ر المرراد
المحبوئ ،لكونها ،حبك افالطون تبحث ع العلل اةولى للوجود (الهلبه ه البح عرن العلرل األولرى
للو ود) .أما الهالبه المحدثون فعنه يرون أن النظرية ترتبط بالممارسة ،وأن ك خل تهكير بعيدا عن الواقر
هو تهكير ميتافيزيق (أ ف ما وراء الطبيع ).
يعبررر مصررطلح نظريةةة ف ر الهه ر الشررائ عررن رأ شخص ر  ،أو اعتقرراداذ شخصرري وأحكررا يتبناهررا
شررخا مررا (الباح ر ) بخصرروا قإرري معين ر  .فررـ النظةةر (أ الت مررل والمالحظ ر العقلي ر ) يحمررل بعرردا
شخصيا ذات الطاب  ،بعيد عن الواق والممارب  ،متعارح م المعرف اليقيني  .فالنظري لذل ه أبابرا
بناء افتراضي استنتاجي .غير أن بع الناظر" (أ الباح ) ف مبال مرا ،إلثبراذ برالم و هر نظررأ
(نظريت ) ،دفع إلى البح عن م يداذ منطقي لها .فعذا ت كردذ ابتعردذ النظرير عرن الذاتير وانتقلرذ إلرى
الموإوعي .
وم هذا فعن مسالة طبيعة النظريةة ال ترزال موإر أو ٍخرذ وو ور ٍد برين الهالبره والبراحثين .فهنةاا وجهةات
نظر متباينة حول مسا ل عديد  ،منها ما يتعلق بتعار النظرية مت المعرفة الج ية ،ألنها بناء شرمول ؛
ٍ
أو تعارضها مت الممارسة العملية ،وم المعرفة العلمية .هنا تظهر إشكالياذ فلبهي عديدة تتمحرور حرول
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مل من القإايا ،منها عالقة النظرية بالممارسة العملية ،الهدف م بنا ها ،وظا فها ،مصةادر معارفهةا
(من الواق أ من العقل) الخ.
يتناول مفهوم النظرية مجموعة الح ا ق المرتبطة بها ،مثل أهميتهرا ،الهردف منهرا ،وظائههرا ،طبيعتهرا،
مكوناتهررا ،الررخ .وقررد ظهرررذ هررود كثيرررة ألفررراد ولم معرراذ مهني ر تناولررذ وانررك مختله ر تمررئ رروهر
النظرير  .غيررر أن أيخرا منهررا لر يهلررح فر بنرراء نظرير للمحابرب  ،ذلر ألبرباك عديرردة تررتبط بمشرركالذ بنرراء
النظري  .والواق أن المشكالذ الكبرى ف بناء نظري للمحابب تكمن ف معرف تل الحقائق.
ف األدبياذ المحاببي تمثل النظري عند البعح اإلطار النظري الرذ تبرتخدم المماربر العملير عنرد
أداء العمل المحابب  .عند البعح الخر ه مجموعة المباد المتفق عليهةا فر المماربر  .عنرد آخررين
ه المعارف المنطقي المتاح الت تنظ الممارب وترشدها.
ف المنظور العلم تمثل النظري م موع المعارف العلمية المتكاملة ،المتراكمةة المرتبطر بالظراهرة،
والت تب ّي انتظامها وتفسرها وتب ّي كيفية عملهةا وعالقتهرا مر الظرواهر األخررى فر الم رال المعرفر .
والمعرفة العلمية تتمحور حةول الظةاهر وسةلوكها .فهر الظرواهر اإلنبراني يكرون برلو مرن يتعامرل مر
الظرراهرة ررزءا متممررا مررن الظرراهرة .ذل ر أن االنبرران يبررعى لتلبي ر احتيا ات ر المادي ر والمعنوي ر فيمررارئ
نشاطات المختله الت تترر اثارهرا المادير فر الواقر العملر  .برذل تتكروخ ن الظراهرة االنبراني مرن نشةاط
يتحكم في اإلنسا ولير الطبيعة .في دو هذا النشاط ظاهرة انباني لها مبرراذ حدوثها وأبربابها وشركلها
ومظاهرها ،الخ .هذا هو واق حال المحابب  .فه نشاط انبان  ،موضوع عملية هةو المةوارد انقتصةادية
وتغيراتها واآلثار المترتبة على هطا التغير .وهذا هو ال انرك المراد فر النشراط المحابرب  .تمةارر هةطا
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النشاط ف ة متخصصة م المجتمت لخدمة ف ات أخةرع مة هةطا المجتمةت .هنرا يظهرر ال انرك اال تمراع
للنشرراط المحابررب الررذ تررتحك فير فئر متخصصر مررن الم تمر البشررر  ،ولرريئ الطبيعر كمررا فر العلررو
الطبيعي .
غير أن االهتما بال انك اال تماع والتركيز علرى مماربراذ اإلدارة والمحابربين ،دون التركيرز علرى
ال انك الماد المتعلق بعمليراذ القيرائ والتوثيرق وتقردي المعلومراذ (أو عكرئ هرذا االهتمرا ) يعنر ر ير
زء من الظاهرة وليئ كلها .وهذا أمر غير منطق عند بناء نظري المحابب  .فهو ال يكشف كرل الحقرائق
بل زء منها وال يم خكن من الوصول إلى النظري .
ولكون المعارف الت تحتويها النظري العلمي معارف علمي  ،فعنها ال بد أن تكون موضةوعية متناسة ة
تصور الح ةا ق كمةا هةي ،أي موضةوعية ،بعيةد عة تةرثيرات الةطات البشةرية فيهةا .وبالتةالي
مت بعضها
ّ
فهي تحتوي علةى معةارف تتسةم بالثبةات .لكرن هرذا ال يعنر أن النظرير برذاتها ثابتر  ،فالثبراذ هرو لطبيعر
المعررارف الت ر تحتويهررا النظري ر ولرريئ لهررا .هررذأ المعررارف ليبررذ متبدل ر ومت يرررة ولكررن يمكررن أن تتسةةت
لتشمل معارف علمي ديدة .وبذل تبقى النظري تتب وتترراك فيهرا المعرارف طالمرا أن الم رال المعرفر
يتطور .أما المعارف الت ل تثبذ علميتها بعد ،فال و ود لها داخل النظري  ،ألنها م ررد معرارف متداولر
تحتاج إلى اختبار قدرتها على الثباذ عبر الزمان والمكان .هذأ المعارف (الت تق خارج النظرير ) تشركل
باإلإاف إلى معارف النظري اإلطار النظر الذ ينظ الممارب العملي  .وال شر أن المماربر العملير
تكون أفإل كلما كانذ المعارف المبتخدم فيها علمي ً.
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إن األدبياذ الت تناولذ النظرير المحابربي بالبحر والتنظيرر كثيررة .وكران لكر خل مههومر الخراا لهرا،
انطالق من اعتباراذ كثيرة ،كما ظهر بابقا .هندركسو يرع أ النظرية هي خالصة في شكل مجموعة
م المباد الر يسية التي تتصف برنها ت دم إطةارا يمكة الرجةوع إلية فةي ت يةيم الممارسةة المحاسةبية،
وأنها تكو مرشدا لتطوير استخدامات وإجراءات جديد في مجال المحاسةبة .1أمةا هةدفها ،حبرك رأير ،
فهةةو "ت ةةديم مجموعةةة مترابطةةة م ة المبةةاد المنط يةةة التةةي تشةةكل إطةةارا عامةةا يصةةلح كرسةةار لت يةةيم
وتطوير المحاسبة السليمة" .وهةو يةرع "أ قةدر النظريةة علةى التفسةير والتنبةؤ بمثابةة انختبةار اةول
لها" .فنظرية المحاسبة هي اسار للتفسير والتنبؤ وتقد إطارا يمكن الر و إلير فر تقيري المماربراذ
المحاببي  ،وتكون مرشدا لتطوير ابتخداماذ وإ راءاذ ديدة ف م ال المحابب .
غيررر أن التهبررير والتنبةةؤ قضةةيتا ليسةةتا فةةي المسةةتوع طات ة م ة اإلدراا المعرفةةي .فررالتنب يبنررى علررى
معارف تهبيري  ،وي ت كخطوة الحق للتهبير ،أ ان ابتخدا للمعارف التهبريري  .واالبرتخدا لريئ مرن
اختصرراا النظري ر  ،بررل هررو مررن ش ر ن الممارب ر العملي ر الت ر تبترشررد بمكونرراذ النظري ر  ،ف ر حررين أن
المعارف التهبيري مرتبط مباشرة بالظاهرة ،وه زء من النظري  .ث أن التفسير لير هةدفا بطاتة بةل
هو وظيفة ت ديها النظري لبلون أهدافها.
إن البع إلي اد إوابط قيائ محابرب فر المماربر العملير كشرف عرن الحا ر إلرى و رود مرجعيةة
معرفيةةة نظريةةة تسةةاعد فةةي توجي ة وترشةةيد الممارسةةة؛ وب ريخن أن بنةةاء النظريةةة يحةةا أ يةةرتي فةةي هةةطا
السياق ،ولير لمجرد تبرير وشرح الممارسات العملية .وبالتال فان نظري المحابب ال بد ان يكرون لهرا
1
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محتوى تطبيق  ،أ قابل للتطبيق العملر  ،يرراأ هندركبرن (أ المحتروى) مرن خرالل الهيكلير التالير التر
تبين عناصر النظري ومبتوياتها األربع
 -1اةهداف ) ،objectivesت ت ف المبتوى االول لتشكل نقط البداي لدرابر أ م رال مرن م راالذ
المعرف وإعالن حدودأ وتحديد أهداف  ،أ لبناء النظري  .يمكن النظر إلى األهداف من انبين
 انك المبلماذ ف إطار الهيكل المنه
 وم موع من الهروح تعلو أو تكون ف نهئ مبتوى المبلماذ
وقررد رأى هندركبررن أن ر ال يمكررن إنكررار أن در ر مررا مررن االتهرراق علررى األهررداف ( االتهرراق مظهررر
يراغمررات ) تعتبررر إررروري لتحديررد الهررروح المالئمر للمحابررب ولتقيرري المبررادع والقواعررد التر تقررو
على أبائ هذأ المبلماذ ،حترى يمكرن تحديرد مردى وفائهرا باحتيا راذ النظرا (؟) ،إذ ي رك أن تشرتق
المبادع والقواعد منطقيا ً من المبلماذ وأن تقابل اختبار التوافق م األهداف األبابي للمحابب .2
صحيح أن تحديرد األهرداف ير ت فر المركرز األول أو هرو الخطروة األولرى فر طريرق بنراء النظرير .
على أن يكون تحديد الهدف أوال للم ال المعرف  ،كالمحابب  ،ومرن ثر للنظرير التر بريت بنا هرا لر .
غيررر أن االهررداف ليبررذ موإ ر اتهرراق عليهررا ،فهر تمثررل حقررائق خاص ر بالم ررال المعرف ر نهب ر وال
تبتقى من أ م ال معرف آخر .فالمحابب كونهرا م رال معرفر متخصرا لر معارفر الخاصر بر ،
والت تميزأ عن غيرأ من م االذ المعرف  ،لها هدف واحد لةم يتغيةر فر كرل االزمنر التر مررذ بهرا
الممارب ر المحابرربي حتررى الن ،وهررو تلبيةةة احتياجةةات أصةةحاا المصةةالح الماديةةة (وه ر مبررتخدمو
2

الدون ئ هندركبن  ،النظرية المحاسبية ،تر م كمال أبو زيد ،الطبع الرابع ،دار الكتك المصري  ،اإلبكندري  ،مصر ، 1990،ا114
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المعلومررراذ المحابررربي ) إلةةةى معلومةةةات "محاسةةةبية" )لهرررا خصائصرررها وميزاتهرررا الخاصررر ) بهةةةدف
مساعدتهم في صيانة مصةالحهم .هرذا هرو الهردف االول واألخيرر للمحابرب  .تلبير االحتيا راذ كهردف
يو ك القيا بوظائف ثالث أبابي وه إجراء ال يار المحاسبي ،توثيق وتخ ي نتا ج ال يار .ثر
ت ةةديم المعلومةةات المحاسةةبية الناجمةةة ع ة ال يةةار إلررى مررن يحتا هررا مررن أصررحاك المصررالح ،لرردع
قرارات  .وظا ف ثالثةة ن بةد مة انجا هةا لبلةو هةدف تلبيةة احتياجةات المسةتخدمي إلةى المعلومةات
المحاببي  .وعلي ن يمك اعتبار الوظيفة هدفا بذات ك ن يكون هردف المحابرب تقردي المعلومراذ عرن
المركز المال وعن نتائ االعمال وغير ذل  .أداء كل وظيفة م هطه الوظا ف يمثل نشاطا محاسةبيا
خاصا .كل نشاط بحد طات  ،ل هدف .بلون الهدف يو ك تنهيذ الوظائف وا بر األداء .فنشةاط ال يةار
هدف تحويل اةحداث والوقا ت انقتصادية الى بيانات كمية يبرهل التعامرل معهرا ،بحير يبرهل ا رراء
العمليراذ الحبررابي والمحابرربي عليهررا .نشةاط التوثيةةق والتخة ي هدفة المحافظةة علةةى نتةةا ج ال يةةار
وحفظها بشركل يبرمح بتروافر البيانراذ والمعلومراذ النات ر عنر لل هر المعنير وفر الوقرذ المنابرك.
نشاط ت ديم المعلومات هدف وضت المعلومات الناتجة ع عمليةات ال يةار بتصةرف المسةتخدم الرذ
يحتا ها .بلو هطا الهدف بدوره يوجةا ال يةام بعةد وظةا ف منهرا مرثال تحديرد ال هر التر بتبرتخد
المعلوماذ أ المبتخد  ،تحديد المعلومراذ التر تحتا هرا كرل هر  ،تحديرد الخصرائا المرغوبر فر
المعلومراذ ،تحديرد الشركل الرذ تعررح فير المعلومراذ (حبراك أو قائمر مرثال) واألداة (قروائ مالير ،
تقارير اداري  ،الرخ ).والطريقر المنابرب لنقرل المعلومراذ الرى مبرتخدميها (بابرتخدا البروشروراذ أو
الصحف أو االنترنذ الخ ... ).كل وظيفة بدورها تمثل نشاطا يتم ممارست لبلو هدف معي  .فنشاط
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ذ المطلرروك إنتا هررا وتقررديمها إلررى المبررتخدمين ،هدف ر حصررر المعلومرراذ الت ر ي ررك
تحديررد المعلومررا ِ
إنتا ها .بلرون هرذا الهردف يو رك القيرا بعردة وظرائف كاالتصرال بالمبرتخدمين و مر المعلومراذ عرن
فئاته ورغباته واحتيا اته إلى المعلوماذ الخ.
ر وعا إلى ما ببق يمكن القول أن تحديد هدف المجال المعرفي هو الخطروة األولرى .يسةتتبت تحديةد
الهدف تحديد الوظا ف والمها الوا ك القيا بها لبلون الهدف ،وهرذا يعنةي تحديةد اةعمةال واةنشةطة
الوا ك أدا هرا .وهرذأ هر الخطروة الثانير  .اةعمةال واةنشةطة لهةا بةدورها أهةدافها الوا رك تحديردها
بدق  ،وهذأ ه الخطوة الثالث  .بلرون الهردف فر هرذأ المرحلر يو رك تحديةد المهةام الوا رك ان ازهرا
ألداء الوظيه  .وهذأ ه الخطوة الرابع  .وهكذا تبتمر الخطواذ نزوال حترى أصر ر األهرداف وأببرط
المها  .بذل تكو اةهداف دا ما واضحة والوظا ف والمهام محةدد بدقةة فر كرل مرحلر أو خطروة،
وال يحد بالترال أ التبةار بةي الهةدف والوظيفةة .كمرا ال يحرد االخرتالط برين أهرداف الخطروة أو
المرحل وأهداف الخطوة األخرى ،أو ما بين مها ووظرائف الخطروة ومهرا الخطرواذ االخررى .وهرذا
مطلوك عند بناء النظري .
يكه اإلشارة ف هذا الم ال إلى أن المحابب نشاط بشر ل هدف ،وهو اشبا احتيا اذ أصرحاك
المصررالح االقتصررادي إلررى معلومرراذ نوعي ر محابرربي تبرراعده ف ر صرريان مصرراله  .تحقيررق هرردف
المحابب يو ك عليها القيا بثال وظرائف إحرراء القيرائ المحابرب  ،توثيرق وتخرزين نترائ القيرائ،
تقدي المعلوماذ النا م عن عملي القيائ إلى مبتخدم تل المعلوماذ ،أصرحاك الحا ر إليهرا .أداء
كل وظيه يعن القيا بنشاطاذ ومها  ،خاص بها .هذأ النشطاذ بدورها لها هدف وي ك القيا بمهرا
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محررددة لبلررون الهرردف .هرردف نشرراط القيررائ ،مررثال ،هررو تر م ر األحرردا االقتصررادي علررى شرركل أرقررا
واحرف ورموز ،لت ريد الحد من خصوصيات وتحويل إلى بياناذ يبهل التعامل معها .لبلون هدف
القيائ ي ك القيا بم موع مها وت وت خب الوقائ واألحدا االقتصادي ف أمراكن حردوثها ،تحديرد وحردة
القيائ وأدوات ووبائل  ،تحديد خطواذ ان از عملياذ القيائ ،الخ .تت ُّب الوقائ واألحردا بردورأ هرو
نشاط هدف إمان أن كل األحدا االقتصادي يت التعامل معها ،دون حذف (أو تكررار) .بلرون الهردف
يو ك القيا بمهرا مثرل ربر الردوراذ المبرتندي  ،وإر إروابط لعمرل العراملين بحر ال تبرمح لهر
بالوقو ف الخط بواء عن قصد أ ال ،تحديد االشخاا المخولين تب ل نتائ القيائ ف المبتنداذ
والب الذ ،الخ .وهكذا تنش شبك معقدة مرن األهرداف والوظرائف قرد تخرتلط علرى المررء ،إذا لر يكرن
مدركا لها ،فتصبح المهاهي غامإ  ،غير شهاف .
إن الفصل بي الهةدف والوظيفةة ،وهةدف كةل نشةاط وكةل وظيفةة ،يجةا أ يكةو واضةحا فةي طهة
الباحث في النظرية .فالمطل على األدبياذ المحاببي يالحرظ مردى االخرتالط وال مروح فر األهرداف
وغياك العالق بين الهدف والوظيه  .وهذا ي عل ال موح وعد الشهافي الطاب ال الرك علرى المهراهي
المحاببي البائدة.
 -2المفاهيم ( ،)conceptsوقد ببق الحدي عنها ،ت ت ف المبتوى الثان إلى انك الفةرو لتعبرر
عن م موعر مت انبر مرن األفكرار األبابري  ،تحردد ماهير العناصرر أو الظرواهر موإرو الدرابر .
ال ررح مرن تحديررد المههرو هرو إربرراء معنرى محردد لعنصررر معرين عرن طريررق ابرتخالا صررهات أو
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خصائص ال وهري وعالقتر بالعناصرر األخررى .وقرد قبرمذ المهراهي فر األدبيراذ المحابربي إلرى
مهرراهي خاصر بررالقوائ المالير (قائمر الرردخل  ،قائمر المركررز المررال  ،قائمر الترردفق النقررد ) ،مهرراهي
خاص بعناصر القوائ المالي (األصول ،الخصو  ،التكله  ،اإليراداذ ،المصروفاذ ،الردخل ،األربراح
والخبرائر) .ومهراهي خاصر ب رودة المعلومراذ المحابربي (المالئمر  ،الثقر  ،الثبراذ ،األهمير النبرربي ،
الحياد) .هنا ال بد اإلشارة إلى أن تصنيف المهاهي ف م موعاذ أمر خاإ العتباراذ مختله  ،منها
ما غايت توإيحها للممارب العملي  ،أو يخا أغرراح البحر فيهرا أو تبرهيل عرإرها الرخ ...وهرو
أمر شكل وليئ وهر ف عملي بناء النظري .
غيرر أن المهر عنررد الحرردي عرن المهرراهي  ،هررو إرررورة فصررلها عرن بعإررها الرربعح لالبتعرراد عررن أ
غموح أو التبائ او تشاب فيها .وكذل إرورة ابتخدا هذا المصرطلح فر الموقر المنابرك بحير
ال يحد اختالط مثال بين المبدأ والمههرو  .فاإلفصراح يعتبررأ بعإره مبردأً وآخررون مههومرا ،دون أن
يكون هنرا وإروح فر مبرال مترى يكرون مبردأ ومترى يكرون مههومرا .فر اإلطرار الهكرر المهراهيم
يكون اإلفصاح مههوما وف بني النظري المحاببي هو أحد مهاهيمها .أما ف الممارب العملير فهرو
مبدأ ي رك علرى الممرارئ التقيرد بر والعمرل بمقتإراأ .فمعرايير االفصراح ليبرذ بروى مرشرداذ عمرل
للمحابك.
 -3الفرو تر ت فر المبرتوى الثران أيإرا لتمثرل مقردماذ علمير تتميرز بالعمومير  .فهر م موعر مرن
الحقائق الت تعد من نتائ البح ف ميادين المعرفر األخررى( .يشرترط فر الهرروح أن تكرون قليلر
العدد ومبتقل عن بعإها البعح ،وأال يرت الوقرو فر أخطراء ابرتنتاج فررح مرن فررح آخرر ،وأن
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تكرون غيرر متعارإر ) .هرذأ الهرروح تكررون إمرا فرروح وصررهي (وإرعي ) ( Descriptive or
 ) positive Assumptionsترتبط بواق حال ،أو فروح قيابي أو توصيهي ( Prescriptive
 ،)or Normative Assumptionsتتعلررق بمررا ي ررك أن يكرون علير البنرراء الهكررر مثررل فرررح
االبتمراري ف المحابب .
تبصةر فةي مضةمون  .وهرو يبرتدع ،
ما ورد أعالأ عن الهروح ،تتداول االدبياذ المحابربي دو
ٍ
بحق ،التوقف طويال عند كل ما ورد بخصوصها ،ف عملير البحر عرن النظرير  .فةالفرو ن تمثةل
في ح ي ة اةمر ج ءا م النظرية التي تحتوي على معارف ي ينية مثبتةة ال شر حولهرا .إنهرا قإرايا
ليبذ يقيني اكيدة ،برل قإرايا ي رك التحقرق مرن صرحتها ،لتتحرول فر نهاير عملير التحقرق إلرى حقيقر
يقيني اكيدة إذا تبيخن علميختها ،فتكون عندها زءا من النظري  ،أو يثبذ بطالنها فتزول .وهرذا هرو مرثال
واق حال فرح ثباذ وحدة النقد ،من فروح النظري التقليدي الذ اثبذ الواق عد صحت  .فالثبراذ
هو للقيمر االبرمي أو القانونير لوحردة النقرد ولريئ لقوتهرا الشررائي  .والمبرتخدمون يتعراملون مر النقرد
بقيمت االبمي لكنه يرفإون تقيي ثرواته ومروارده بالقيمر االبرمي عنردما تختلرف القيمر االبرمي
للنقررد عررن قوت ر الشرررائي  .كررذل ايإررا كرران حررال فرررح االبررتمرار .فالمشرررو مبررتمر مررن الناحي ر
القانوني طالما أن ال تو د م شراذ على عد ابتمرارأ .لكن االبتمرار حقيق هو ليئ للمشررو برل
للمصالح التر ا تمعرذ فير  ،ف بقرذ علير مبرتمرا .وال شر ان انتهراء المصرالح ير د بالمشررو إلرى
الرزوال .ثر أن االبررتمرار لريئ فقررط لكتلر المصررالح م تمعر (فهررذأ يمكرن أن تبقر المشررو مو ررودا
ككيان اقتصاد ا تماع  ،رغ انقإاء مصلح أحد المبرتهيدين ذو المصرلح ) .إنر يررتبط بالمصرالح
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الهردير لكررل مبررتخد فهررذأ قررد تررزول فر أ وقررذ ،فتكررون المصررلح غيررر مبررتمرة ،والمشرررو  ،مررن
و ه نظرر صراحك المصرلح  ،يكرون قرد انتهر ويتو رك بالترال تصرهيت للحصرول علرى حقوقر فير .
وهذا يهبر الهروك من القيائ المبتند إلى التكله التاريخي إلى القيائ المبن على القيم العادل .
مما ببق يالحظ أن الفرو هي خطو مرحلية على طريق بناء النظرية العلمية .فتكون بذل فر
مبرررتوى برررابق مرررن مبرررتوياذ بلرررون النظريررر  .غيرررر أن الهرررروح  Hypothesesتختلرررف عرررن
االفتراإررراذ  .Assumptionsفاالفتراإررراذ هررر مقررردماذ  premisesإرررروري فررر عمليررراذ
ابتدالل عقل  .حي تعتبر بمثاب مبلماذ يبل بها العقل دون برهان ،ودون أن يثور حولها أ شر ،
وتربطهررا عالق ر بررببي بالقإرري الت ر يبررتدل عليهررا مررن خاللهررا .تعتبررر المقرردماذ رروهر االبررتدالل
وأصررل  ،ومصرردر تشررتق منر معرفر أخرررى ،يمكررن أن تكررون ررزءا مررن النظرير إذا ثبررذ أنهررا معرفر
علمي .
 -4المبةةاد ( )Principlesتر ت فر المبررتوى الثال ر لتكررون بمثاب ر قررانون عررا يررت التوصررل إلي ر عررن
طريق ربط األهداف مر المهراهي مر الهرروح .يرت فحرا وتحقيرق المبرادع عرن طريرق االختبراراذ
المنطقيرر والت ريبيرر  .وفرر المحابررب يحتررو المبرردأ علررى التعليمرراذ الالزمرر والإررروري لترشرريد
المماربرراذ العمليرر وبالتررال ي ررك أن يتبرر بخاصرريتين أبابرريتين االتبرراق المنطقرر مرر األهررداف
والمهاهي والهروح وأن يثبذ صدق وصحت على إوء التطبيق العمل .3
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والمبادع قد تكون مبادع أولي (وه بذل تعتبر مرحل مرن مراحرل البحر العلمر وبالترال يطلرق
عليهررا فررروح علمي ر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ،الهرردف منهررا هررو التوصررل إلررى م موع ر مررن المبررادع العلمي ر
النهائي ر (؟؟؟؟) الت ر تحك ر النظررا أو م ررال الدراب ر  ،وتمثررل قم ر البنرراء الهكررر  ،وال تقررو النظري ر
بدونها ،وإال أصبحذ م رد مالحظاذ أو أفكار مبعثرة.
 -5التطبيق العمل ( )Implementation practicalي ت ف المبرتوى الرابر ليتشرتمل علرى األنظمر
والقواعد والطرق واألباليك الت يت من خاللها تطبيرق المبرادع العلمير  .وفر م رال المحابرب يعتبرر
ال انررك التطبيق ر العمل ر الررذ يبررتند إلررى قواعررد وأبررئ علمي ر  ،هررا ي ر ًدا ألن النظري ر ه ر الوبرريل
للوصول إلى ممارباذ عملي وبليم .
إن مررا رراء ب ر هندركسةةو يمثررل مر عي ر ابابرري ف ر الممارب ر العملي ر  .وقررد دأبررذ علررى نقل ر معظ ر
األدبيرراذ المحابرربي الت ر اعترفررذ بإرررورة االلت رراء إلررى أصررول البح ر العلم ر للوقرروف علررى المنرراه
المتبع وأهميتها ف تطوير النظري ودور البح المحابب فيها.
إن التباين ف فه وهر النظري يعود بشكل أباب إلى اختالف المدرائ الهلبهي للمنظرين .فبعإه
يرى أن النظري تحتو على معارف تفسيرية للظواهر المحاببي ليئ إالخ ،إذ يكهر مالحظر المماربراذ
ال اري على أرح الواقر  ،والتعررف علرى دوافعهرا مرن خرالل درابراذ وصره خي (كالدرابراذ المبرحي أو
االبتطالعي ) أو تحليلي أو ت ريبي  ،تقد نتائ ها وصها دقيقا ً للمشاهداذ والظواهر أو للممارباذ العملير
وللعالقاذ بين الظواهر المشاهدة .وهذا يبرتند بررأيه إلرى أن المماربراذ المحابربي شر نها شر ن الظرواهر
الطبيعي يكهر تهبريرها لمعرفر الحقرائق التر تكمرن وراءهرا ،متنابرين فر ذلر أن القبر األكبرر مرن هرذأ
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الممارباذ ليئ ناإر ا تمامرا كرالظواهر الطبيعير  ،خاصر تلر التر ابرت دذ فر العقرود األخيررة .وهرذا
الببك دف بالعديد من المنظرين إلى انتقاد الممارباذ البرائدة ودعرا إلرى تصرويبها وإلرى إي راد مماربراذ
بديل لها .وقد اعتمد ه الء ف ذل على الدراسات المعيارية.
من م موع الدراباذ الوصهي الت حاولذ أن تبررخر وتهبخرر ظرواهر المماربراذ المحابربي ال ارير ،
دراب كرادي عا  1965بعنوان جرد المباد المحاسبية الم بولة عموما في الشركات نشررذ إرمن
بلبررل درابرراذ ف ر بحررو المحابررب ( )ARsالصررادرة عررن م م ر المحابرربين القررانونيين األمريك ر
( .)AICPAقامذ الدراب بحصر وت مي المبادع المحاببي البائدة فر المماربر العملير فر الواليراذ
المتحرردة ،والترر القرررذ القبررول العررا مرررن قبررل مماربررر مهنرر المحابررب  .اعتبررررذ الدرابرر أن النظريةةةة
المحاسةبية هةةي مجموعةة اإلجةةراءات والمبةاد التةةي يؤيةدها م اولةةو المهنةة ،وهررذا منراف لحقيقر رروهر
النظري .
من الدراباذ الوصهي  ،أيإا ،دراب يوجي إيجةري ،وهرو مرن أنصرار التكلهر التاريخير  ،الرذ وإر
كتابررا بعنرروان أسةةر ال يةةار المحاسةةبي حرراول خاللر وصررف وتحليررل واق ر العمررل المحابررب  .تإررمنذ
درابت ثالث م االذ
 .1فحا رياإ للهيكل المنطق المحابب
 .2فحا اقتصاد للقيائ المحابب
 .3فحا بلوك لكيهي الممارب المحاببي
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ومن الدراباذ المحاببي المعياري تذكر دراب مونتر عا  1961بعنوان المصةادرات اةساسةية فةي
المحاسبة ثر درابر مةونتر وسةبرو عرا  1962محاولةة لوضةت مجموعةة مبةاد محاسةبة شةاملة
للشةةةركات صررردرذ هررررذأ الدرابررراذ ،أيإررررا ،إرررمن بلبررررل درابررراذ فرررر بحرررو المحابررررب (
(ARsالتر تصرردر عررن الم م ر األمريكر للمحابرربين القررانونين .هنررا أيإررا كترراك نظريةةة قيةةار دخةةل
المنشةةر للم ر لهين ادوارد و وبةةل اللررذين ف خرقررا بررين الرردخل المحابررب والرردخل االقتصرراد  ،ودراب ر
شةامبر عرا  1966بعنروان المحاسةبة والت ةويم والسةلوا انقتصةادي  .ومرن أهر تلر الدربراذ،
أيإررا ،تل ر التر أعرردها بيتررون ولتيلتررون ،والتر برراهمذ بشرركل كبيررر فر بنرراء وتشرركيل عناصررر النظري ر
المحابرربي التقليدي ر  .فقررد حرردد بيتةةو ف ر أطروح ر الرردكتوراأ الت ر اعرردها ف ر امع ر مِتشرري ن عررا
4
 ،1916الهروح المحاببي البت  ،وه
 )1الوحدة المحاببي
 )2معادل الميزاني
 )3االبتمراري
 )4قائم المركز المال
 )5االلتصاق أو تتب التكله
 )6ابتحقاق المصروفاذ وتحقيق اإليراداذ
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وكان هو البربخاق فر صرياغ فةر الوحةد المحاسةبية ،وأول مرن أشرار إلرى إررورة اعتبرار الوحردة
المحاببي شخصية معنوية مست لة عن شخصياذ أصحاك الوحدة المحاببي .
أما ليتلتو  Littletonفقد وإ م لها بعنوان هيكل نظرية المحاسبة  ،كان ل أثر واإرح فر الهكرر
5
المحابب ت بد من خالل
 )1ابتخدا المنه االبتقرائ ف تطوير الهكر المحابب
 )2ربط الممارب بالبيئ االقتصادي واال تماعي
 )3اعتبررار أن القرروائ المالير ذاذ غرررح عررا  ،وأنهررا تعتبررر نقطر االنطررالق فر تنظرري وتطرروير الهكررر
المحابب المعاصر
ً
ً
 )4اعتبار أن النظري المحاببي شامل  ،لكونها تمثل فكرا مترابطا يكوخ ن ف م موع فرعا متميرزا مرن
فرو المعرف
لقررد برراهمذ أفكررار بيتررون وليتلتررون فر صررياغ فررروح ومبررادع محابرربي شرراعذ فر م تمر المعرفر
المحاببي مثل
 )1فرح الوحدة المحاببي
 )2مبدأ مقابل اإليراداذ بالمصروفاذ
 )3مبدأ القيائ الموإوع
5

 -المر
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غير ان هذأ الهروح والمبادع ل تخل من االنتقاداذ العلمي نظرا لعد شموليتها أو تكاملها أو صرحتها
ف المنظور العلم للنظري .
ث كانذ هنا محاوالذ من م معاذ محاببي عديدة لوإر إطةار فكةري للممارسةة المحاسةبية .منهرا
6
م م المحابب األميرك  .)AAA(،American Accounting Associationالذ تعتبر بحوثر
بحوثا قيابي وتعتمد على المنه ي االبتنباطي  ،وتنطلق من الهكر البائد ف النظرير االقتصرادي الحديثر .
فقد ورد ف تقريرأ عا  1957أن الهروح المحاببي ه
 )1الوحدة المحاببي
 )2ابتمرار المشرو
 )3القيائ النقد
 )4التحقق
وف عا  1964شكل الم م ل ن ً هدفها تطوير وبناء إطار متكامل لنظري المحابب  ،أصدرذ عا
 1966تقريرهررا بعنرروان النظريةةة اةساسةةية الررذ شرركل نقط ر تحررول رئيبرري ف ر تطررور الممارب ر
المحاببي  .وقد احتوى على العديد من عناصر النظري المحاببي مثرل أهرداف المحابرب ومعرايير خاصر
بالمعلوماذ المحاببي  .غير أن محتوياذ هذا البيان ومرا راء بر مرن أفكرار تحتراج إلرى البحر ال رد فر
مدى يقينيتها وشمولها وموإوعيتها وتكاملها.
 - 6الشيراز  ،مر
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ث أصدر الم م عا  1977تقريراً بعنوان نظري المحابب ومدى قبول هذأ النظري .
أمررا م م ر المحابرربين القررانونيين األمريك ر American Institute of Certified Public
) Accounting (AICPAفقررد كرران ل ر  ،أيإررا ،مبرراهماذ واإررح ف ر م ررال صررياغ إطررار فكررر
للممارب المحاببي  ،اعتمدذ المنه االبتقرائ ف إعدادها .فه عا  1961صردرذ الدرابر األولرى،
إررمن البرنررام البحثر الموصرروف الفةةرو اةساسةةية للمحاسةةبة  .رراءذ الهررروح فر هررذأ الدرابر
إمن ثال م موعاذ
 ،1فرو تتعلق بالبي ة المحاسبية ،وه
 .aالتعبير الكم
 .bالتبادل والوحداذ المحاببي
 .cالهقراذ المحاببي
 .dوحدة القيائ
 ،2فرو تتعلق بمجال المحاسبة ،وه
 )aالقوائ المالي
 )bأبعار البوق
 )cالشخصي المعنوي المبتقاة للوحدة المحا بيب
 )dالتقريك لعد الت كد
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 ،3فرو واجبة
 )aاالبتمرار
 )bالموإوعي
 )cالثباذ (الت انئ)
 )dوحدة قيائ ثابت
 )eاإلفصاح
ث أصدر الم م عا  1970دراب ديدة نشرها ف الت رير رقم ) ،4كانذ أشمل من بابقتها حير
احتوذ على انبين انك يتعلق بالهكر المحابب القائ وات اهاتر  ،و انرك يتعلرق بالمبرادع والمماربراذ
المتعارف عليها.
يشررير مررا برربق إلررى أن مههررو النظري ر المحابرربي مررا زال موإ ر رردل كبيررر ،تتنرراقح في ر االفكررار
وتتعارح .وال ش أن حب مب ل كهذأ ال يمكن بلوغ دون العودة إلى عل المعرف .
إن الخررالف حررول مههررو النظرير إفرررز فر األدبيرراذ المحابرربي تعريهرراذ عديرردة ،متباينر  ،ال تخلررو مررن
ال موح والتنو الكبير .كابال ) )Kablanيعرف النظري ب نها منطرق أعيرد بنرا أ ليبردو كر داة لتهبرير
ونقد وتو ي القوانين الرابخ وتطويعها لتتنابك م البياناذ غير المتوقع ف تكوينهرا ،ثر تو ير البرع
نحو اكتشاف تعميماذ ديدة .
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كيرلنجةةةةر ) )Kerlingerيعتبررررر أن النظريرررر م موعرررر مررررن المهرررراهي والتعريهرررراذ واالفتراإرررراذ
المترابط ر الت ر تقررد نظرررة نظامي ر إلررى الظررواهر ،يررت فيهررا تحديررد المت يررراذ الت ر ت ر ثر ف ر كررل منهررا
والعالقاذ بين هذأ المت يراذ بهدف وصف الظواهر وشرحها والتنب بها
سنو ) (Snowيعبر عن مههوم للنظري بقول تعتبر النظري ف أببط صورها بنراء رمزيرا ،صرم
ليحوِّ ل الحقائق المعمم أو القوانين إلى ارتباط منظ  .وه تتكون من
أ -م موع من الوحداذ (حقائق ،مهاهي  ،مت يراذ)
ك -نظا من العالقاذ بين الوحداذ
كتاك بناء المناه التربوي لـ فالوق يرى ف النظري م موع مترابط من الهروح الت يقصد
منها شرح وتهبير ظاهرة معين وكيهي وقوعها وشروط حدوثها والظروف المالئم لذل م بيان النتائ
7
المترتب عليها
أما كتاك نظرياذ التعلي والتعل  ،للقذاف  ،يرى أن النظري ه صياغ لم موع من العالقاذ
8
الظاهرة ،ت خ التحقق من صحتها زئيا على األقل بين م موع من الظواهر
ويشررير مع ر المصررطلحاذ التربوي ر والنهبرري إلررى أن النظري ر ف ر صررورتها النموذ ي ر عبررارة عررن
صياغ كمير أو كيهير مرو زة ومحكمر وعالير الت ريرد ،تعبرر عرن نبرق ابرتنباط تصرور وافتراإر
وتعمررل بمثاب ر دليررل أو مو ر للبح ر العلم ر ف ر م الهررا ،كمررا تهبررر الظرراهراذ موإررو تنظيرهررا ،هررذا
7

را  ,فالوقي محمد هاش  .بناء المناهج التربوي بياب التخطيط وابتراتي ي التنهيذ ,المكتك ال امع الحدي
8
 -ال طافي ،رمضا محمد ،نظرياذ التعل والتعلي  ،الدار العربي للكتاا  ،1981تونئ.
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باإلإاف إلى إمكاني التنب من خاللها بمعطياذ معرفي ديدة مثل الحقرائق النبربي والهرروح والقروانين،
ويمكن إخإا النظري لالختبار إإاف إلى قبولها للدحح أو النقد (التهنيد).9
التمعن ف مثل هذأ التعريهاذ يردر إنهرا تعريهراذ غيرر مكتملر ومتباينر  ،وتحترو علرى خلرط كبيرر ،مرا
يعنى أن مههو النظري ليئ واإحا إال بقدر اال تهاداذ المبذول  ،ولكل ر يت الخاص ف النظري  .غير
أن العودة إلى عل المعرف لإبط المهاهي وتحديد األهداف والوظائف ،يبقرى الحرل الوحيرد لهرذأ المعإرل .
هنا ي ك التمييز بين هدف النظري وهدف عملي بناء النظري .
الهدف الر يسي من النشراط الهرادف إلرى بنراء النظرير يكمرن فر جمةت المعةارف الي ينيةة المتراكمةة عة
الظاهر طات العالقة ،في إطار كامل متناسق تتناغم في عناصةر النظريةة ومعارفهةا مةت بعضةها الةبع ،
لتشكل منظومة معرف ّية تعكر ح ا ق الواقت وتوج مجريات بما ت تضي معارفها.
إ الهدف م النظرية (أ الهدف من و ودها وليئ هدف بنائها) يتلخا بـ
 )1تصةةوير ح ةةا ق الظةةاهر بشةةكل مجةةرد وموضةةوعي ،أ أن النظريرر تعكررئ الواقرر بكررل نزاهرر
ومصداقي ودون أ ت ثير للذاذ االنباني ف المعارف المتراكم عن الظاهرة .تصوير الحقائق يكون
لقإايا ظاهرة مشاهدة (وصهي ) أو لعالقاذ مبتخلص غير واإح للعيان (تهبيري ).
 )2ضما ترابط المعارف المتراكمة م الممارسة العملية ،في إطار منط ي متكامةل متجةانر لتشركل
منظوم معرفي واحدة خالي من أ تناقح .عملي الربط هذأ تتطلك بالإرورة التحقرق مرن شةمولية
9

 -شحاتة ,حبن ,والنجار ,زينك مع

المصطلحاذ التربوي والنهبي  ،الدار المصري اللبناني للطباع والنشر والتوزي 2003 ،
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المعررارف المتراكم ر عررن الظرراهرة لكررل مظاهرهررا وعناصرررها ومعطياتهررا ،إإرراف إلررى البح ر فرر
مواصهاذ وخصائا ومصداقي المعارف المتراكم ومدى تكاملها م بعإها البعح.
 )3إيجةةةاد أرضةةةية معرفيةةةة سةةةليمة للتعةةةاطي مةةةت الظةةةاهر (فررر المماربررر العمليررر ) والتعامةةةل معهةةةا
وتوجيهها والتحكم بهةا .هرذأ األرإري تبراعد كرذل فر التعامرل مر أ مبرت داذ أو مظراهر ديردة
تنش  ،تكون مرتبط بالظاهرة ،ما يباعد ف إي اد حلول لمشكالذ مبت دة
إن تحقيررق األهررداف المررذكورة يو ررك علةةى الباحةةث عة النظريةةة ،إذاً ،البحر و فر المعررارف المتراكم ر
الخاص بالظاهرة موإو البح  ،للتح ق م
 )1اكتمال المعارف وشمولها لكاف عناصر الظاهرة ومظاهرها و زئياتها ،واستكمال ما ن ص منهةا.
وهررذأ إحرردى اكبررر التحرردياذ التر توا ر بنرراء النظرير  ،إذ ال يمكررن بنرراء نظرير ل ررزء مررن ظرراهرة أو
لظاهرة ثانوي أو فرعي
 )2مةدع ي ينيتهةةا أي موضةةوعيتها وتمثيلهةةا للواقةةت أصةدق تمثيةةل وابتعادهةةا عة تةةرثيرات الةةطات ،أ
البح ف الخصائا العلمي للمعارف الت تحتويها النظري
 ،3مدع تجانر وتطابق المعارف المتاحةة وغيةاا أي تنةاحر داخلةي بينهةا .أي مةدع تكامةل معارفهةا
منط يا
 ،4مدع ثبات هطه المعارف ف ظل الت يراذ الت تصيك الواق العملر ببربك ت يرر الزمران والمكران
وتداعياذ هذا الت ير .أ مدع ابتعةاد معارفهةا عة تةرثيرات الواقةت باعتبرار أن النظرير هر معرارف
مجرد عن الزمان والمكان ،أ معارف مطل ة
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وعلي يمكن القول أن النظرية هي مجموعة المعارف المنط ية الي ين ّيةة الكاملةة المتكاملةة الثابتةة التةي
تصةةف الظةةاهر وتفسةةرها .هررذأ المعررارف تحتررو علررى المهرراهي  ،عالقرراذ الظرراهرة بررالظواهر االخرررى،
وبالمظاهر الداخلي للظاهرة ذاتها ،بالقوانين الناظم لهذأ العالقراذ ،بالمبرادع والقواعرد الوا رك التقيرد بهرا
عند التعامل م الظاهرة...
بذل تمثل النظرية بنةاء فكريةا مترابطةا تجتمةت فية مكوناتهةا لتشةكل وحةد معرفيةة متكاملةة متجانسةة
تخلو م التناقضات الداخلية .هذا البناء ت وده مباد ع لية منط يةة كالبربب خي والحتميخر  ،فكرل ظراهرة لهرا
ببك ،واألبباك إذا ما توافرذ تح ِد الظاهرة ،وتعط دائما النتائ نهبها؛ فتتولرد برذل ال ةواني العلميةة
التي تمثل عالقاذ ثابتر برين ظرواهر معينر أو برين مكونراذ الظراهرة تتريح إمكانير التنبر  .والقروانين تمثرل
معارف زئي لظاهرة ما ،وتنته عنها صه الكلي  .وإذا كانذ هذأ ال واني علمية متكاملةة ومتجانسةة
تشةةكل إإرراف إلررى المعةةارف اةساسةةية األخرررى كالمهرراهي العلمي ر وغيرهررا والت ر تولرردذ منهررا القرروانين،
"نظرية علمية" متماسكة.
النظرير العلمير فر مع ر ويببررتر  Webster Dictionaryعبررارة عررن م موع ر مررن المهرراهي ،
تشتمل على تصوراذ ت ريدي للظواهر القابل للمشاهدة ،يت التعبير عنها ف صورة خصرائا ذاذ قيمر
كم خي  ،م م موع من القواعد (والت يطلق عليها ابر القروانين العلمير ) التر تعبرر عرن العالقراذ القائمر
بين المشاهداذ المرتبط بهرذأ المهراهي  .يرت تصرمي النظرير العلمير بشركل يتوافرق مر البيانراذ الت ريبير
(اإلمبريقي ر ) المترروافرة والخاص ر بهررذأ المشرراهداذ .كمررا توإ ر علررى هيئ ر مبرردأ معررين أو م موع ر مررن
المبادع الت تشرح م تمع فئ معين من الظواهر...
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هذأ النظرة إلى النظري العلمي اءذ من الهلبه الوإعي  .فالنظري العلمي تنتم إلةى ف ةة النظريةات
انسةةت را ية  ،inductive theoriesومحتواهررا (أ معارفهررا الت ريبير ) يمكررن التعبيررر عنر فر إطررار
نبق من المنطق الشكل الذ ت خرذ قواعردأ االوليخر (أ قوانينر العلمير ) كمبرلخماذ بديهير . axioms
أمررا النظريرراذ االبررتنتا ي  deductiveالت ر تنطلررق مررن بررديهياذ وتنته ر إليهررا ،كمررا ف ر م ررال العلررو
االنباني  ،فعن محتوياتها ال تتناول المعارف الت ريبير  ،برل تتنراول أفكرارً ا .فتكرون هرذأ النظريراذ نظريةات
فلسفية غير قابلة بالضرور لإلثبات ع طريق التجريا.
إن معيررار التمييررز بررين نظري ر علمي ر وأخرررى فلبررهي علررى أبررائ المعررارف الت ريبي ر الت ر تحتويهررا
النظري  ،ال يمكن اعتبارأ معيارا قاطعا ف هذأ المب ل  ،ألن الفلسفة التجريبية تختلف فر فهمهرا للحقرائق
عن فلسفة العلم الت ترى ان المعرف العلمي ه المعرف الكلي وليئ المعرف الم تزأة كما ف المعارف
الت ريبي .
إن المعةةارف التةةي تحتويهةةا النظريةةة ،بخصوصةةياتها وخصا صةةها ومشةةكالت الوصةةول إليهةةا ،تشةةكل
محاور أساسية لعمليةة البحةث عة نظريةة للمحاسةبة .الوصرول إلرى هرذأ المعرارف يهررح علرى النظرير
القيا بوظيهتين أبابيتين هما الوصف والتفسير (الذ كان اعتبرأ هندركبون هدفا للنظري ولريئ وظيهر
لها) .وإذا كان هنا من يدع ب ن وظيه النظري توصيهي فقط ،فعن هرذا االدعراء لريئ لر أبرائ علمر ،
ألن العل ر ف ر علةةم المعرفةةة ال يكررون م تررزأً؛ والتعامررل م ر الظرراهرة ال يكررون باالعتمرراد علررى المعررارف
الوصهي فقط ،إذ ال بد من ابرتخدا معرارف تهبريري تمكرن مرن إدرا القروانين الناظمر لهرا ،وبالترال مرن
التحك بها.
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قد تكون وظيه النظري  ،إذاً ،توصيفية أ ان مهمتها توصريف الواقر طبقرا للمشراهداذ والمالحظراذ.
وقةةد تكةةو وظيفتهةةا تفسةةيرية بمعنررى ان مهمتهررا تهبررير الظررواهر وعالقاتهررا الداخلي ر والمتداخل ر لكشررف
القوانين والعالقاذ البببي  .هذأ المعارف تباعد بدورها ف عمليراذ التنبر بالظراهرة والرتحك فيهرا .ولكرن
قررد يتعررذر ف ر العلررو اإلنبرراني  ،التهبررير والتنب ر  ،ألن الظررواهر اال تماعي ر تكررون غالبررا معقرردة ومت يرررة،
وترردخل فيهررا اعتبرراراذ شخصرري (أخالقي ر  ،ديني ر  ،عقائدي ر الررخ) .مررن هنررا يمكررن القررول أن تحديةةد وظيفةةة
النظرية يرتبط لير ف ط بمعرفة طبيعة النظرية ،بل أيضا بمعرفة عالقة النظرية بالواقت (وكذل بمعرفر
مصادر معارف النظري ) ،ومعرف طبيع المعارف المحاببي .
الحكرر
إن الخررالف حررول عالقةةة النظريةةة بالممارسةةة يبررتو ك الر ررو إلررى نظريةةة المعرفةةة لتكررون و
الهاصرل .فالمعةارف العلميةة كانةت تعتبةر ي ينيةة لكونهةةا جةاءت مة التطبيةق العملةي ،وعلير فرعن التجربةةة
العلميةةةة هةةةي الخطةةةو اةساسةةةية لبنةةةاء النظريةةةة باعتبرررار أنهرررا (أ الت ربررر ) هررر التررر ت كرررد أو تكرررذك
الهرإياذ .لكن التحوالذ المعرفي اإلببتيمولو ي الت حدثذ ف م ال العلر  ،كشرهذ أن هنرا الكثيرر
من النظريراذ العلمير غيرر قابلر للتطبيرق ،خاصر فر الفي يةاء التر كانرذ نبني َيةت معارفهةا علةى التجربةة،
لكنها اصبحذ معارف فرضية استنباطية ،بعد أ ظهرت الفي ياء الرياضية والهلكي .
بذل أصبحذ المعرفة العلمية لير ف ط معارف تجريبيةة بةل أيضةا معةارف نظريةة فرضةية اسةتنباطية
تكو صادقة عندما يكو بناؤها منط يا ومتماسكا .أينشرتاين"  Einsteinيعتبرر أنر ال يمكرن ابرتنتاج
القاعدة األكبيومي )( )axiomsأ المبلخماذ البديهي ) للهيزياء النظري انطالقا من الت رب  ،إذ ي رك أن
تكون إبداعا حرا ...وعلي فإن ن يمك اعتبار الممارسة معيارا ضروريا لصدق النظرية .ث اء كرارل
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بوبر  K. Poperووضت معيارا خر للتح ق م صدق النظريةة ،هرو معيةار التكةطيا .أمرا بوانكرير
H. Poincréفقد اعتبر أ المعيار اةساسي للنظرية هو معيار المالءمةة .غيرر أن ربةط النظريةة بمعيةار
المالءمة لير ل أسار علمي منط ي بل اسار براغماتي ،يمك استنادا إلي رف كثير م النظريةات
العلمية بدعوع أنها غير مال مة .وال بد من االشارة هنرا إلرى أن المالءمةة صةنيت "الةطات" ولةير منطةق
العلم ،وهي تتنافى مت الموضوعية العلمية.
 :4-1مشكالت بناء النظرية المحاسبية
يوا بناء النظري مشكالذ عديد ،ت عل من إمكاني الوصرول إلرى النظرير متعرذرا .وعلير فعنر ي رك
حل هذأ المشكالذ لبلون النظرير  .تبردأ هرذأ المشركالذ بتحديرد روهر المحابرب  ،ثر تر ت مشركل منه ير
البح المحابب للوصول إلى النظري  ،ومشركل مرداخل البحر  .اإرف إلرى ذلر التطروراذ البرريع فر
بيئ عمل المحابب وتنو هذأ البيئاذ.
تحديد وهر المحابب يشكل الصعوب األولى الوا ك ت اوزها .فال يعقل بناء نظرير للمحابرب ابرتنادا
إلى المهاهي المتداول حول ماهي المحابب  .فالمهاهي البائدة ي لك عليها الطاب الرذات إإراف إلرى كونهرا
معارف زئي وليبذ كلي  ،غير متكامل وبعإها غير مت انئ.
إررها يرررى ف ر المحابررب م رررد آليرراذ عمررل يقررو بهررا المحابررك
فر األدبيرراذ المحابرربي يالحررظ أن بع و
إلثباذ العملياذ االقتصادي وابتخراج المعلوماذ .تتمثل هذأ اللياذ بتب يل ،تبويرك وتصرنيف البيانراذ،
وإعررداد المعلومرراذ وعرإررها .وبعإررها الخررر يرررى فيهررا نشرراطا ً خرردميا ً تمارب ر فئ ر ممتهن ر  ،مررن ذو
التخصا والكهاءاذ ،تحتاج إلى مل من التشريعاذ القانوني والقواعد والإروابط المهنير التر يهتررح
46

أن تنظ عملها .وغيرها يررى أن المحابرب م ررخد نظرا للمعلومراذ يحترو علرى م موعر مرن العناصرر
الت ي ك تنظيمها ف نبق معين وتحديد آليراذ عملهرا لتبرتعمل بشركل منرتظ  ،وفرق ترتيرك معرين لتحقيرق
هدف هذا النظا ف إنتاج المعلوماذ.
هذا التهاوذ ف المهاهي المختله للمحابب نا عن ر ى مرحلي  ،خاصر وإريق  ،ولريئ مرن منظرور
معرف  ،منطق شامل.
إن ابتقراء تاريخ المحابب وواقعها الراهن يشير إلى أنهرا كانرذ وال ترزال تهرت بمبر ل إشربا حا راذ
الهئاذ ذاذ المصالح ،إلى معلوماذ تمكنها من اتخاذ القراراذ االقتصادي  .هذأ المعلوماذ ي ر إعردادها
إبتاداً إلى مل من المعارف المحاببي المتراكم  ،تمثلذ بم موع الهروح والمبادع والمعايير البائدة.
فالمحابب إذاً تهدف إلى إشبا حا اذ المبتخدمين إلى المعلوماذ المحاببي لتمكينه من اتخاذ القرراراذ
االقتصادي المنابب  .لبلون هذا الهدف البد للمحابب من تحقيق عدة وظائف ه
 .1إ راء القيائ المحابب
 .2توثيق البياناذ والمعلوماذ النا م عن عملي القيائ وتخزينها
 .3تقدي المعلوماذ المتولدة من عملي القيائ إلى المبتخدمين
هذأ الوظائف تتكامل م بعإها لتحقيرق هردف المحابرب  ،وال ي روز ت زئتهرا أو إهمرال إحرداها علرى
حبرراك األخرررى ،ألن ذل ر يبعرردها عررن الهرردف .فالقيررائ لكون ر ت برريدا لمحرردا االقتصررادي المرتبط ر
بالمشرو على شكل بياناذ رقمي (كمي  ،زمني  ،نقدي ) ،يت إ را أ ل رح توليرد المعلومراذ عرن الثرار
الت تتركها األحدا االقتصادي ف المشرو (ف نترائ أعمالر  ،فر مركرزأ المرال  ،فر تدفقاتر النقدير ،
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الخ .)...والقيائ الت يت (لكل حد اقتصاد بمهردأ ،ولكل م موع أحردا مرن طبيعر واحردة ،ولنترائ
هذأ األحردا خرالل فتررة زمنير محرددة) يرت إثبراذ نتائ ر فر مبرتنداذ وبر الذ خاصر ل ررح توثيرق
وتخزين البياناذ والمعلوماذ النا م عن  .والمعلوماذ المتولِّدة من عملير القيرائ والموثقر والمخزنر يرت
تقديمها إلى المبتخدمين .فتبه المحابب بذل ف إشبا حا اذ ه الء إلى المعلوماذ المحاببي .
هذأ الوظائف ،إذاً ،تتكامل لتحقيرق هردف المحابرب  .فتقردي المعلومراذ ال يرت دون إ رراء القيرائ ودون
توثيق وتخرزين تلر المعلومراذ .والقيرائ المحابرب ال يمكرن إ ررا أ بعيرداً عرن حا راذ المبرتخدمين إلرى
المعلوماذ .ف اي القيائ ،إذا ً،إنتراج معلومراذ لخدمر المبرتخدمين .والقيرائ دون توثيرق وتخرزين ،يرافرق
كاف مراحل القيائ ،ال يحقق للمحابب غايتها ،خاص إذا ارتبطذ الحا إلرى المعلومراذ بمعلومراذ عرن
فتراذ بابق ؛ كما ال يحقق للمعلوماذ المنت خاصي الموثوقي  .القيائ المحابب ي ك أن ي خ
وظف لخدمر
تقدي المعلوماذ عبر معلوماذ تتمتر بالموثوقير والواقعير  ،لإرمان انتهرا المبرتخدمين منهرا .والموثوقير
تعن ر إررمنا ً أن المعلومرراذ صررحيح  ،صررادق  ،خالي ر مررن األخطرراء ،وقابل ر للتحقررق .والواقعي ر تعن ر أن
المعلومرراذ ترررتبط ارتباطرا ً وثيقرا ً بررالواق الررذ ولِرردذ فير  ،وهر تصرروخ رأ دون أ ِّ تشرروي يشرروب  .أ أنهررا
تصوِّ ر حقائق موإوعي وليبذ م رُ د أرقا صماء .وهذا كل يإمن فاعلي المعلوماذ المحاببي .
بعح ِّ
منظر المحابب و د فيها م رخد مراحل عمل يت إن ازها فر م ررى عملير توليرد المعلومراذ؛
فعرُ فها البعح على أنها تب يل ،وتبويك وتصنيف ،وتلخيا وتش يل للبياناذ (ث تقدي المعلوماذ) .ومرا
هذأ إالُ م رُ د مراحل عمل تمر فيها عملي القيائ داخل ك ِّل نظا معلومراذ محابرب ؛ وهر تبرتبق عملير
تقدي المعلوماذ .من هنا اء الخلط بين مههو المحابب ومههو النظا المحابب  ،إلرى در ر أن بعإره
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و د فر المحابرب نظامرا للمعلومراذ .غيرر أن هرذا الخلرط برين مههرو المحابرب  ،كعطرار معرفر  ،ومههرو
النظرا المحابررب  ،يقررف عائقرا ً كبيررراً أمررا تكامررل المعرارف المحابرربي  .وهررو نرا عررن عررد إدرا أو عررن
إغهال العالق بين الهكر والممارب  ،أ بين النظري والتطبيق،
ولكون النظا المحابب يررتبط ارتباطرا ً وثيقرا ً بالمماربر العملير  ،فر حرين أن المحابرب تشركل اإلطرار
المعرف ل  ،فعن البد من التمييز بين وبين المحابب  .والمعايير الت يمكن ابرتخدامها لهرذا ال ررح كثيررة
كالهدف والوظائف وعالق كل منهمرا برالخر ،وغيرر ذلر  .هرذا التمييرز إررور لهصرل مكونراذ اإلطرار
الهكر عن مكوناذ اإلطار العمل  .عملي الهصل هذأ ت ت فر إطرار عملير ت ريرد عقلر  ،ل ررح عرزل
المبائل المرتبط بالممارب  ،والت قد تت ير وتتبدل بت ير الزمان والمكان ،عن المبائل المرتبط براألطر
الهكري الت يمكن اختبار مدى ثباتها زمنيا ً ومكانيا ً ف م رى عملي بناء النظري .
معايير التميي

الهدف

الوظائف

المحاسبة
المعةةةةةةةةةةةةارف المحاسةةةةةةةةةةةةبية الممارسة العملية
)نظم المعلومات المحاسبية،
المستخدمة في الممارسة
تلبيرر احتيا رراذ المبررتخدمين انتاج المعلوماذ لمشرو بذات
ذو المصررررالح الماديرررر إلررررى
معلومررررراذ محابررررربي لررررردع
قراراته
 م البياناذ،
 ا راء القيائ المحابب
 معال تهرررررررا وتحويلهرررررررا إلرررررررى
 توثيق وتخزين البياناذ
معلوماذ
 تقدي المعلوماذ
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مرونتها
توا دها

العالق بينهما
مكوناتها
ال هررررررررررررررررررررر
المتحكمررررررررررررر
بتطورها

 ترررررررروفير األمرررررررررن للبيانررررررررراذ
والمعلوماذ
ثابتر نبرربيا (خاصر إذا كانررذ عاليرررررر المرونرررررر تبعررررررا لت يررررررر
االحتيا رررررررررررررراذ والظررررررررررررررروف
يقيني )
(االقتصادي والتقني )...
فررررر المشرررررروعاذ االقتصرررررادي
غير مرتبط بمكان محدد
(شررركاذ) ،حي ر تو ررد صررهقاذ
...
تبرررررررتخد النظرررررررا لتحقيرررررررق هررررو أداة لتطبيررررق المعررررارف فرررر
وظيهترررر القيررررائ والتوثيررررق ،الممارب العملي  ،وت دي وظيهت
القيائ والتوثيق ف المشرو
وتعتمررررررد علررررررى اإلدارة فرررررر
توصيلها للمبتخدمين
مهرراهي مبررادع معررايير طرررق عناصر مادي ومعنوي
الخ
ال يو رررد هررر معينررر (تتولرررد اإلدارة ،هاذ إشرافي
مررررن المماربرررر ومررررن افكررررار
باحثين)
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إن الهصل بين المههومين المذكورين يحقق فائدة ملموب لعملي تطوير المعارف المحاببي وصوال إلرى
النظري  ،لبببين
أوالً إن الممارب ر العملي ر الت ر يلتصررق بهررا نظررا المعلومرراذ المحابررب مت ِّيرررة ومتب ِّدل ر (بت ر ثير عوامررل
اقتصررادي وا تماعي ر وعلمي ر وتقني ر  ،وت يررر حا رراذ المبررتخدمين إلررى المعلومرراذ ،وانعكابرراذ هررذأ
العوامل على أنظم اإلنتراج واألنظمر المحابرب ) .أمرا المعرارف المحابربي فرعن بعإرها ثابرذ وبعإرها
الخر شب ثابذ و/أو مت ير
ثانيرا ً تررتحك ملر العوامررل الذاتير واألحكررا الشخصرري فر عملير تطرروير األنظمر المحابرربي  ،مررن خررالل
اقتراحرراذ وتقررديراذ وا تهرراداذ شخصرري  ،تكررون مهروإ ر عنررد تطرروير النظررا  .ف ر حررين أن األطررر
المعرفي ر الهكري ر ي ررك أالُ تخإ ر لمثررل هررذأ العوامررل ،ألنهررا تبعرردها عررن بررم الموإرروعي والعلمي ر .
وطبيع أن بقدر ما تكون هذأ األطر موإوعي بقدر ما تكون ثابت غير متبدل .
إن الهصل بين مههو المحابب ومههو النظا المحابب يم ِّكن من فصرل مرا هرو مت يرر ومتبر خدل عرن مرا
هو ثابذ ال يت ير بت يُّر معطياذ الواق العمل .
ابتناداً إلى ما ببق يمكن تعريف المحابب على أنها م موع المعارف المتخصص الت تبتخد فر
عمليرراذ توليررد المعلومرراذ المحابرربي بهرردف إشرربا حا رراذ المبررتخدمين (إلررى المعلومرراذ)  .فر حررين أن
النظا المحابب يمثل م موع عناصر مادي ومعنوير  ،متكاملر  ،متنابرق  ،تبرتخد المعرارف المحابربي
بهدف إنتاج المعلوماذ المحاببي الت تبتخد  ،بدورها ،إلشبا حا اذ المبتخدمين إلرى المعلومراذ فر
بيئ عمل النظا .
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إن تحديد مههو المحابب ي ك أن يت ابتنادأ إلى معةارف علةم المعرفةة العلميةة .برذل يمكرن الوصرول
إلى معارف يقيني ال ش فيها .هذأ المر عير لإربط المعرارف المحابربي ي رك ابرتخدامها لكافر المهراهي
المحاببي على تنوعها وكثرتها .بذل يتكون م ال معرف واب تنإبط الممارب العملي من خالل .
المشرركل الثاني ر مررن مشرركالذ بنرراء نظري ر المحابررب  ،ه ر مش ركل منه ي ر البح ر المحابررب  .اختيررار
المنه ي يرتبط بطبيع المعارف المحاببي ال ار ت صيلها أو الكشف عنها .فعذا كانرذ المعرارف وصرهي
كانذ المنه ي وصهي  ،وإذا كانذ تهبيري (مرتبطر بكشرف عالقراذ برين مت يرراذ ال يمكرن ادراكهرا عرن
طريرررق الحررروائ) كانرررذ المنه يررر ت ريبيررر (اختباريررر أو تطبيقيررر ) أو تحليليررر أو ابرررتنباطي  ،واذا كانرررذ
معارف عقلي كانذ المنه ي ابتنباطي  .وباعتبار أن النظري مزي من المعرارف العقلير والت ريبير فهرذا
يعن أن بناء النظري يحتاج إلى منه ي ابتقرائي وابتنباطي ف آن معا.
مشكل منه ي البح ت ت من أن اختيار منه ي غير منابب ي د إلى ظهور معارف غير بليم  ،فر
الوقذ الذ يتو ك في على معارف نظري المحابرب أن تكرون برليم تمامرا مرن حير تصرويرها لحقرائق
الواق وانب امها م بعإها ،اكتمالها ،شموليتها لكاف الظواهر ومعطياذ الواق العمل  ،الخ.
وت ت مشكل منه ي البح من الخلط بين المنه ي (وه مادة عل منراه البحر ) وبرين مرنه البحر
الرذ يشرركل الخطررواذ والمراحرل المتبلبررل المرتبر منطقيررا الن راز بحر بذاتر محردود فر إطررار الزمرران
والمكان والهدف  ...وت ت أيإا من أن البح عن النظري ال يت من خالل دراب واحدة بل درابراذ ال
يمكرن حصررها ،وكرل درابر منهرا لهرا هردفها وطبيعتهرا وأدواتهرا وظروفهرا ،الرخ .وال ترت فر وقرذ محردد
ومكان معين.
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ث ر هنررا خلررط بررين أبحررا غايتهررا حررل مشرركالذ الممارب ر وابحررا غايتهررا بنرراء النظري ر  .فررعذا كانررذ
البراغماتي منابب فر غيراك النظرير لحرل المشركالذ فر المماربر  ،فعنهرا ال تصرلح لبنراء نظرير علمير
تحو معارف يقيني ( .انظر المزيد ف الهصل الثال مناه البح ).
كذل من الخلط بين مدخل البح ومنه أو منه ي البح  .هنا تبردأ مشركل مرداخل البحر المحابرب .
مداخل البح تمثل تصوراذ مببق  ،تقو على مقارب المشكل موإو البح م مشكالذ مشرابه ليبردا
االبترشاد بتل التصوراذ حتى عند رب منه البح  .هذأ المداخل تكون ألبحا خاص بحرل مشركالذ
الممارب العملي  ،كما تكون ألبحا غايتها بناء النظري  .والمدخل الذ يصح ف األولرى قرد ال يصرح فر
الثاني ( .للمزيد انظر مداخل البح المحاببين الهصل الراب )
المشكل األخيرة تكمن ف اختالف وتنو بيئراذ المماربر المحابربي وانتشرار تشرريعاذ وثقافراذ غيرر
ناإ علميا ،يعتقد أصحابها أنها ترقى إلى مرتب حقائق.
تنو البيئاذ المحلي يشكل أحرد العوائرق التر ت رث أمرا تطرور معرارف النظرير  .ير ت فر مقدمر هرذأ
البيئاذ التشريعاذ القانوني  .فمنها ما يتعلق بالإرائك ،وبعمرل هيئراذ وبورصراذ أوراق المرال وغيرهرا.
هذأ التشريعاذ تتهاوذ من بلد لخر باختالف عوامل كثيرة كالتطور العلم والتقنر والتطرور االقتصراد
واال تماع والبياب ومدى انتشار ثقاف المعرف وغير ذل ؛ وه بالتال انعكائ ل مل هرذأ المت يرراذ
الت ال بد من أن تراعى ف عملي تطوير وابتكمال المعارف المحاببي .
إن اختالف بيئاذ عمل المماربر المحابربي (خاصر االقتصرادي واال تماعير والعلمير ) لهرا متطلباتهرا
الخاص الت ي ك على المحاببين االلتزا بها .فقد تتدخل قوانين لتو ك إتبا معال اذ محابربي محرد ُدة،
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كا لقوانين الناظمر لعمرل هيئراذ أوراق المرال والبورصراذ (كمرا فر حالر إلرزا الشرركاذ بتطبيرق معرايير
محلي أو معايير دولي ) .هذأ المتطلباذ تقيِّد وتعيق تطور المماربر العملير التر ي رك أن تختبرر معرارف
متولِّدة من دراباذ وأبحا نظري  ،وبالتال ال تهبح الم ال أما الت كد مرن برالم نترائ تلر الدرابراذ.
هذا التقييد يمكن أن يبتمر لهتراذ زمني طويل نببيا .وبالتال فعن يبط ء كثيراً من برع عملي الترراك
المعرف وتكامل هذأ المعارف ،على اختالف مصادرها ،ف إطار معرف واحد .لرذل كران ال برد مرن حرل
هذأ المشكل ف إطار منه ي محددة وتنظي منابك.
 :5-1دور علم المعرفة في بناء نظرية المحاسبة
 :1-5-1أهمية "علم المعرفة" في بناء نظرية المحاسبة ،وتطوير المعارف المحاسبية
تشكل نظرية المعرفة إحدى موإوعاذ الهلبه الرئيبي الو ود ،القي والمعرف
 .1الوجةةود ( )Ontologyيتنرراول قإررايا الو ررود بعموميتر  ،وخصائصر األبابرري العامر  ،فيبحر فر
القررروانين الكليررر التررر تكشرررف ررروهر الو رررود وتهبرررر حقيقتررر  .فررر حرررين تحررراول العلةةةوم الطبيعيةةةة
واإلنسانية ،بالمقابل ،البح ف ظواهر زئي محددة من هذا الو ود.
 .2ال يم ( )Axiologyتتعرح فيها الهلبه للمثل العليا وتحاول كشف وهر القي المطلقر التر يبرعى
اإلنبان لتحقيقها الحق ،الخير والجمال [ كل واحدة من هذأ القري لهرا علمهرا الخراا الحةق يدرسة
علةةةةةم المنطةةةةةق ( ،)Logicالخيةةةةةر يدرسةةةةة علةةةةةم اةخةةةةةالق ،والجمةةةةةال يدرسةةةةة علةةةةةم الجمةةةةةال
(.])Aesthetics
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 .3المعرفةةةة التررر يمكرررن التمييرررز فيهرررا برررين نظريةةةة المعرفةةةة كهرررر فلبررره يهرررت بالمعرفررر عمومرررا،
وانبستمولوجيا ( )Epistemologyأو ما يبمى فلسفة العلوم الت تهت بقإرايا وإشركاالذ تتعلرق
بالمعرف العلمي الدقيق بو خاا .تتناول المعرف المعرف و اإلنبراني عامر ً مرن ناحير طبيعتهرا،
كمالها ،شموليتها (لكل حقائق الو ود ،أ فقط لما يظهر من هذا الو ود دون بواطن الخهي ) ،يقينيتهرا
والش ر فيهررا .وتتنرراول كررذل وبررائل المعرف ر وتبح ر ف ر الموازن ر بررين الحةةوار والع ةةل والحةةدر
وطبيع كل منها وحدودها وأكثرها دق ً .
المعرف ر ه ر رديررف اإلدراا ونقرريح ال هررل .إنهررا الكةةم المتةةراكم م ة المعلومةةات ع ة قضةةية مةةا أو
ظاهر محدد  ،وص لذ إلى مدار اإلنبان ،مثل حقرائق يقينير  ،تصروراذ ،أفكرار ،مشراعر ،أوهرا  ،الرخ.
هذأ المعلوماذ تباعد االنبان ف التعرف على الظواهر التر تحريط بر للتعامرل معهرا .إنهةا اإلدراا الةطي
يتح ق م خالل الحوار أو الع ل؛ والذ يكون إما بسيطا (انعكائ صورة الش ء ف الرذهن) أو نمر ّكبةا،
ومن ر السةةاطم ومن ر الي ينةةي أو األكيررد (غيررر القابررل للش ر في ر ) .وعلي ر فررعن للمعرفةةة مسةةتويات عديةةد
متفاوتةةة ،يبرردأ أدناهررا بالمعرفر الحسةةية الطاتيةةة (الشخصرري ) ،وينتهر أعالهررا بالمعرفةةة الع ليةةة المجةةرد .
يمكن تعريف المعرفة ب نها ”مجموعة مة المعةاني والمفةاهيم والمعت ةدات واةحكةام والتصةورات الفكريةة
التي تتكو لدع اإلنسا نتيجة لمحاونت المتكرر لفهم الظةواهر واةشةياء المحيطةة بة  .10وقرد اعتبرر
بعإه أن مصطلح المعرفة يطلق ،عموما ،على نتا ج عملية اندراا الع لي للظاهر المدروسة(.)11
10
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البكر  ،عادل ،نظرية المعرفة ،م سماء الفلسفة الى ار

المدرسة ،الدار المصري اللبناني  ،القاهرة ،1999 ،ا27
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ابتخد مصطلح المعرفة" بالمعنى العام للدالل على العل الذ يبح ف مادة العل اإلنبان ومبادئ
الصوري  ،أ ف كل بحو ظاهرة المعرف (كالمنطق وعل النهئ وعلر اال تمرا  ،والتراريخ وميتافيزيقرا
المعرف ) .أما بالمعنى الخاص فيقصد ب العل الذ يبح فر المعرفر مرن حير مباد هةا الماديةة ،أ فر
ماهيةةة المعرفةةة ومباد هةةا ومصةةدرها ومنابعهةةا وشةةروطها ونطاقهةةا وحةةدودها .فه ر المع ر الهلبرره لررـ
الالند ( ،)Lalandeتعن كلم اببتمولو يا بشكل دقيق فلسةفة العلةوم ،ولريئ درابر منراه العلرو
(فالثاني يختا بها عل المناه  ،وهو زء من المنطق)( ،بعإه يعتبرها علر المعرفر أو علر العلر  ،أو
نقررد العلر ) .إنهررا البحةةث الناقةةد لمبةةاد وفرضةةيات ونتةةا ج مختلةةف العلةةوم لغةةر تحديةةد أصةةلها المنط ةةي
وقيمتها وموضوعيتها.
يم خيررز الهالبرره بررين األبيبررتمولو يا ( )Epistemologyونظري ر المعرف ر  .فمصررطلح االبيبررتمولو يا
يعن علم المعرفة العلمية الذ يبحر فر األبرئ العلمير للمعرفر ومبادئهرا وظرروف تبلورهرا وتطورهرا
وف اباليك العل المختله  .وهو يقتصر على نو وحيد من أنروا المعرفر  ،هرو المعرفر العلمير  .الربعح
رأى أن المعرف ه المعرف العلمي دون بواها .بينما رأى البعح الخر أن المعرفر أوبر مرن المعرفر
العلمي  ،فه يمكن ان تكون علمي أو غير مثبت علميرا .أ أن نظرير المعرفر تبحر فر مبرائل المعرفر
بعموميتها بينما عل المعرف العلمي يختا بالمعارف العلمي فقط (.)12
تبح ر االبب رتِمولو يا  ،إذاً ،ف ر ماهيةةة الح ي ةةة ،وف ر التميي ة بةةي الةةرأي والح ي ةةة ،وف ر كيفيةةة
الحصول على المعرفة ،وف مةدع كفايةة المعةارف المتراكمةة عبةر المالحظةة والتجربةة إلدراا الح ةا ق،
 - 12للمزيد را

البكر  ،مر

بابق ا، 29
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وف قدر الع ل على استنباط معرفةة ،وفر أهميةة وأسةب ّية كةل مة الع ةل أو المالحظةة والتجربةة علةى
اآلخر .مل هذأ المبائل والموإوعاذ ال ش أنها محةاور بحةث مهمةة لبنةاء نظريةة المحاسةبة ،فعغهرال
إحداها يعن ابتعاد نتائ البح عن الحقائق الموإوعي .
عل المعرف هو من العلو الحديث الت تبح ف بالم المعارف النظري والعملي وغيرها .يعتبر هذا
العل أبابا لدراب بقي العلو  .وهو الببخاق ف ت صريل األدواذ المعرفير التر يحتا هرا الباحر فر العلر
موإو البح  .وعلي فعن ل ترثيرا كبيرا ف دراب العلرو  ،وبالترال فةي صةياغة إطةار معرفةي منهجةي
يتم اتباع في دراسة أي علةم مة العلةوم ،بمةا فيهةا المحاسةبة .هرذا اإلطرار لر دور كبيرر أيإرا فةي فهةم
كيف يتم البحث فةي العلةم للوصةول إلةى معةارف سةليمة ،وكيةف تتشةكل المعةارف ،وكيةف تتةرثر المعةارف
بالعوامل الطاتية والموضوعية .ودورأ كبير خصوصا ً ف فه كيف ت ثر العوامل المختله (حترى النهبري )
ف تكوين القناعاذ وصناع الوع  ،ودور هذأ العوامل ف نوعي المعرارف المكتبرب  .هةطه اةهميةة لعلةم
المعرفة توجا انستعانة ب للبحث فةي المعةارف المحاسةبية لتحديةد :طبيعتهةا ،نوعيتهةا ،كيفيةة تشةكلها،
شةةمولها ،سةةالمتها ومةةدع ترثرهةةا بالعوامةةل الطاتيةةة والموضةةوعية .وهررذ أمررر ال بررد من ر ألن ر يم ّك ة م ة
الوصول إلى معارف سليمة مترابطةة متناسة ة يمكة أ يغلةا عليهةا الطةابت العلمةي ،تشةكل نةوا نظريةة
المحاسبة .مثل هذأ المعارف ت عل الممارب المحاببي أكثر برهول ؛ وت عرل المعلومراذ المحابربي أكثرر
موإرروعي ً وواقعي ر  ،وأكثررر موثوقي ر  .فتصرربح بررذل أكثررر قرردر ًة علررى إشرربا احتيا رراذ المبررتخدمين إلررى
معلوماذ نوع خي متخصخص  ،يت إنتا ها من خالل نظ المعلوماذ المحاببي .
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إ انعتماد على علم المعرفة في تطوير وترصيل المعارف المحاسبية يفةتح الطريةق واسةعا أمةام بنةاء
نظرية محاسبية بعيدا ع المثالية فتكو واقعيةٍ ،تنطلق عمليةة بنا هةا مة معطيةات الواقةت والممارسةة،
َ
َ
وأدوات معرف ّيةة ٍة منط ّيةةة ،مال مةة ٍة لطبيعةةة المحاسةةبة والبحةةث المحاسةةبي ،بعيةةد ٍ عةة
طةةرق
مسةةتخدمة
ترثيرات الةطات الباحثةة وأهوا هةا .فتكةو بةطلا نظر ّيةة علم ّيةة تعكةر ح ةا ق الواقةت وتسةهم فةي توجيهة
وتطويره خدمة لإلنسا وتح ي ا لمصالح .
كما أن لعل المعرف دورا كبيرا ف إضةاء الطريةق أمةام الباحةث المحاسةبي ،فر برعي لحرل مشركالذ
خير تو ي  .ذل أن ين ّب الباحةث إلةى المكةام ال اتلةة
الواق وبناء نظري محاببي تو خ العمل المحابب
و
ف عملي البح العلم  ،التر تحررف البحر عرن مبرارأ الصرحيح وت عرل مخر اتر مو خ
شرح ً برالم ثراذ
الذاتي أو بالنقا وعد االكتمال ،وال موح أو تبعدها عن حقائق الواق  .م تلا المكام تةرثيرات الةطات
الباحثةةة فر عملير البحر  ،غيةةاا الوضةةوح الكةةافي للمهرراهي والمصررطلحاذ والمعرران  ،عةةدم ال ةةدر علةةى
تحديةةد الظةةواهر التر ي ررك أن يتناولهررا البحر المحابررب  ،أو انهتمةةام بإحةةداها وإهمةةال غيرهةةا ،انهتمةةام
بالج يات وإهمال الكليات ،الخ .ف مثل هذأ المكرامن برقطذ العديرد مرن محراوالذ التنظيرر المحابرب مرا
علها بعيدة عن كونها نظري تهبخر الواق خير تهبرير ،وتبره فر تو ير  .لهرذا حرر بالباحر المحابرب
معرف هذأ المكامن ،أو العوامل الهدام ف البح المحابب  ،وإدا العديرد مرن الحقرائق ،خاصر مرا تعلرق
مثال بطبيع المعرف المحاببي  ،إمكاني الوصول إليها ،مصادرها ،المنراه المنابرب للوصرول إليهرا ،الرخ،
وذل قبل البدء بعملي البح  ،األمر الذ يإمن موإوعي مخر اذ بحث  ،بوا يء مبخذ هرذأ المخر راذ
المو ِّ ه لها .ولما كانذ نظرية المعرفة تشكل بناء نظريةا متكةامال يرربط ملر
الممارب العملي أ األطر و
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القإررايا المررذكورة اعررالأ ،ترابطررا علميررا منطقيررا ،فقررد برراذ إرررور  ،عنررد البحر عررن نظرير المحابررب ،
إدراا هطا البنةاء بتكامليتة  ،ةنة يعطةي الباحةث ال ةدر علةى فهةم ح ةا ق ومشةكالت النظريةات المتعل ةة:
بالمعرفة ،وبإمكا المعرفة ،وبمصادر المعرفة وأنواعها ومناهجهةا وضةوابطها وغيرر ذلر  .بهرذا يمكرن
للباح المحابب أن يتب ّي صواا وخطر المعارف المحاسبية المتاحةة ،وأ هرذأ المعرارف تمثرل معرارف
علمي  ،يمكن أن تكون زءا من النظري المحاببي .
كما أن لعل المعرفر دورا مركزيرا فر صةناعة وعةي الباحةث ،حيةث يشةكل الوجةود (أ مطلرق الواقةت
الذ يقابل العدم ،موضوع عمةل المعرفةة .هرذا الواقر قرد يكرون فر الخرارج (أ مراد محبروئ) أو فر
الررذهن (أ مو ررود ف ر العقررل أو المنطررق) .هررذأ العالق ر بررين الواق ر (الو ررود) والمعرف ر تبررتو ك إدراا
در وك ) للمشكلة موإو البح وتحلّي بالوعي الكةافي ،ليرتمكن مرن الحصرول علرى
الباحث (أ الذاذ الم ِ
معرف ترتبط بتل المشكل  .والباحر عرن المعرفر المحابربي ال برد مرن أن يردر هرذأ العالقر  .فانعتمةاد
على الواقةت المةادي المحسةور دو انهتمةام بةالمنطق وبمةا هةو موجةود فةي الع ةل يجعةل مة المعةارف
المحاسبية أحادية ال طا والمنحى ويخرجها ع علم ّيتها .ويجعل تكاملها أمرا غير وارد إطالقا.
إن إدرا قإايا ومبائل نظرية المعرفة عند البح عن نظري المحابب ل فائدتان ،األولى فائدة عام
نظري تتحقق عبر بنةاء وعةي الباحةث ومداركة الفكريةة والعلميةة .والثانير فائردة عملير تتمثرل فر إمكةا
امةةتالا اةدوات العلميةةة المناسةةبة والضةةرورية للتميية بةةي مختلةةف النظريةةات )التةةي ظهةةرت حتةةى اآل ،
ومواقفها وتطبي اتها ،وللحكم على مدع صالحية مداخل البحث المعروفة لبناء نظريةة المحاسةبة ،وعلةى
صالحية المناهج المعتمد في بنا ها.
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 :2-5-1المعرفة وعالقتها بالعلم
بديه أنر ال برد مرن الوقروف طرويالً ،عنرد البحر عرن نظرير للمحابرب  ،عنرد مبر ل فر غاير األهمير
والحبابرري  ،وه ر ضةةرور التميي ة بةةي العلةةم والمعرفةةة .ذل ر ألن إدراكهررا يبرراعد ف ر فصةةل المعةةارف
المحاسبية العلمية عن تل الت ي لك عليها الطاب الذات أو ال زئ  .فتشكل اةولةى نةوا نظريةة علميةة،
لتبقى الثاني م رد معارف متداول مبتخدم فر المماربر ريثمرا تبرتكمل وتت صخرل وتتحروخ ل إلرى معرارف
علمي  ،أو يثبذ بطالنها بهعل الممارب وظروفها ،فتزول .هرذا الهصرل يصربح ممكنرا عنرد االبرتعان بعلر
المعرف .
تكشررف نظري ر المعرف ر أن ترراريخ المعرف ر اإلنبرراني يعررود إلررى بررداياذ الو ررود اإلنبرران حي ر بررعى
اإلنبان ،وال يزال ،إلى فه الظواهر واألحدا  ،وإلى البح عن الحقيق التر تختهر خلههرا .ف وب وحر و بداير ً
عن معرف ت من ل حيات وابتمرار و ودأ .فكانذ معرفت براغماتي  ،اءذ من التهاعل بينر وبرين بيئتر
من ا ل ابتمرار حيات  .لذل كانت المعرفة واقعية قبل أن تظهر المعرفة النظرية (التر تبحر فر كيهير
حدو الظراهرة ،وفر أبربابها وقوانينهرا وغيرر ذلر ) ،وراحرذ تترراك عبرر الرزمن .وبرذل فران المعرفر ،
تاريخياً ،ببقذ العل .
هنا تشاب ف المعنى بين معرف و عل  ،فكالهما يعن إدرا الظواهر وصهاتها أو إدرا المعران
الم ردة؛ فالعلِ بش ء معين يعنى امتال معرف عن  .وم ذل فعن فروقا ً مو رودةي بينهمرا فالمعرفر نتراج
العقررل البشررر  ،وهر لهررذا تتر ثر بررـ الة ّطات الباحثر وب هوائهررا وخبراتهررا وقرردراتها علررى اإلدرا (بعكررئ
العل ) ،ما يعن أنها الصورة "الطاتيةة" (ولريئ الموإروعي ) للظرواهر والعالقراذ الموإروعي الخار ر
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"التصورات" أما العلر فعنر يبرتخد فر "التصةدي ات" أ
عن اإلدرا الحب لإلنبان .فه تبتعمل ف
ّ
ف القإرايا اليقينير التر ال شر فيهرا .وهمرا ،أيإرا ،مختلهران مرن حير العمةوم والخصةوص ،ومرن حير
إمكانيةةة اإلدراا أو عةةدمها فالمعرفةةة هةةي إدراا للج يةةات (أ للقإررايا الخاصر ) ،أمةةا العلةةم فهةةو إدراا
ي
شرروط ال
"للكلّيةات" (أ للعموميراذ ولريئ لل زئيراذ) .وعلير فرعن المعرفةة أقةل مة العلةم .واألخيرر لر
تتوافر ف كل معرف  .فكل عل معرف  ،وليبذ كل معرف علما ً.13
وف بياق التمييرز برين العلر والمعرفر  ،تثرور تبرا الذ مهمر فر ذهرن الباحر  ،والممرارئ المحابرب
معرارف تراكمرذ عبرر الرزمن نتي ر
وهو هل المعارف المحابرب معرارف علمير  ،أ أنهرا مازالرذ م ررد
و
رارف ال تررزال بحا ر إلررى أن يررت اختبارهررا وتحديررد
للمالحظ ر والمشرراهدة وبهعررل الحرردئ البشررر ؛ أ معر و
المعررارف العلمير منهررا ،علررى طريررق بنرراء نظرير علمير متكاملر للمحابررب  .اال ابر علررى هررذأ التبررا الذ
تو ك ،بدورها ،العودة إلى عل المعرف فهو وحردأ يمكرن أن يبراعد فر كشرف مإرامين هرذأ التبرا الذ،
باعتبررار أن ر يتنرراول خصوصررياذ المعرف ر وأنواعهررا (طبيعتهررا ،مصررادرها ،شررروطها ،وبررائلها ،موانعهررا،
قيمتها ،)...ويبح ف المشكالت التي تنشر ع العالقةة بةي الباحةث عة المعرفةة وموضةوع البحةث (أ
در ).
بين الذا ِ
در وك والموإو الم و
ذ الم ِ
إن إدرا هررذأ العالقر عنررد فحررا واختبررار عِ لم خي ر المعررارف المحابرربي  ،مبر ل ال بررد منهررا .فقررد تاهررذ
المعارف المحاببي بين تياراذ فلبهي متنوع غلك عليها التيار الت ريب وفلبهت البراغماتير  ،وأوصرلها
إلررى طريررق وعررر ،برراذ التعام رل فير م ر المعررارف المحابرربي البررائدة معقررداً .فت ر ثيراذ الررذاذ الباحث ر ف ر
13

را

صليبا ... ...
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المعارف المحاببي المتداول كبيرة؛ وه ترتبط بدر كبيرة بالمماربر البرائدة وتهصريالتها ،حترى لريئ
بكررل مررا هررو مو ررود ف ر الممارب ر  ،ف ر حررين ت هررل عالق ر تل ر التهصرريالذ (ال زئيرراذ) بررـ الكةةل الررذ
يربطها.
 :3-5-1أنواع المعرفة
راوذ تصررنيهها برراختالف المرردارئ الهكر خي ر  ،وبرراختالف األبررائ
تررـو د أنرروا مختله ر مررن المعرف ر  ،وتهر و
ص ر  ،الدينيخرر ،
المعتمررد ف ر التبويررك؛ منهررا المعرف ر الميتافيزيق خي ر  ،الهلبرره خي  ،التنظيريخرر  ،العا خم ر  ،المتخص خ
البياب ر خي  ،التقن خي ر  ،العقل خي ر  ،الحب ر خي  ،الت ريب خي ر  ،الوإررع خي  ،ال ماع خي ر  ،الهرد خي ر  ،ألررخ .إدرا الباح ر لهررذأ
األنوا إرور ليتمكن من الهصل بينها ،خاص عند التمييرز برين المعرفر العلميخر (اليقينير ) والالعلميخر .
واألمر الذ ال بد من  ،عند البح ف النظري المحاببي  ،هرو تحديرد نرو المعرارف المحابربي المتراكمر
حتى الن للحك على بالمتها وكهايتها لبناء النظري  .لهذا يهإل الوقوف عند أه أنوا المعرف
المعرفة الحسية Sensuous knowledge
المعرفر الحبرري هر مررن أقررد أنروا المعررارف التر اكتبربها االنبرران .فهر تر ت مررن اإلدرا الحبر
المبتمد من الحوائ والخبررة اليومير  ،وهرذأ ال تحتراج إلرى ح ر وبرراهين تردع و ودهرا وتعرزز مكانتهرا
وت يد أفكارها وحقائقها .فالحوائ تقو بنقل المعلوماذ المكتبرب مرن خرالل مالحظر الظرواهر ومشراهدتها
إلى الدمان .أ إنها معرفة عادية يومية قا مة على الخبر والمةرا  .هرذأ المعرارف هر معرارف وصةفية
في جوهرها تقو بتوصيف الظاهرة دو البحث فةي عالقاتهةا ودو تفسةيرها .وهر لهرذا ليبرذ معرارف
كافي ومتكامل لبناء النظري الت تتوخ ج قم العل .
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عطهررا علررى مررا برربق يالحررظ أن المعرف ر المحابرربي ه ر بعموميختهررا حتررى الن ،معرف ر حب ر خي وصررهي ،
تولخرردذ مررن المماربر العملير ومررن الخبرررة اليومير للمماربررين .أمررا المعررارف التهبرريري التر ظهرررذ فر
األدبياذ المحاببي فه ما تزال محدودة ،وبحا ماب الختبار مصداقيتها وعِ لميختها (ابتنادا إلى معرارف
الت يقدمها عل المعرف ) حي ي لك الطاب الذات على الكثير منهرا؛ فر حرين أن تروافر معرارف تهبريري
عقلي يبهخل مهم بناء النظري المحاببي .
المعرفة الع لية Rational Knowledge
المعرف العقلي مصدرها العقل ،تعتمد على المنطةق أو التجربةة أو علةى الةربط والتحليةل وانسةتنتام.
هذأ المعرف تكمخل المعرف الحبي  ،وتكون نببي وليبذ كاملر  ،وهر أقررك إلرى الصرواك .واذا ابرت ِم خدذ
هررذا المعررارف مررن التر مالذ المنطقير فر م رررى البحر عررن الحقررائق فيمررا وراء القإررايا الحبرري  ،تكررون
معرفر فلبرهي  .Philosophical Knowledgeهرذأ المعرفر ت مر برين المعرارف الحبري والعقلير
والعلمي لالنتقال بها الى المطلق .ولعل من المنطق أيإا ،عند البح عن الحقائق المحاببي وبناء نظرير
المحابب  ،البح ف هذأ األنوا الثالث للمعرف ث ال م بينها وصوال إلى معارف محاببي فلبهي .
المعرفة العلمية Scientific Knowledge
ه أرقى در اذ المعرف وأكثرها دق  ،تم خكن اإلنبران مرن معرفر مرا يحريط بر مرن ظرواهر وحرواد .
خ
خ
ومخطط ر  ،وت ررارك علم خي ر  .تعتمررد المعرف ر
منظم ر
هررذأ المعررارف يررت اكتبررابها مررن خررالل أعمررال بحث خي ر
العلمير أبابررا علررى عمليتر االبررتقراء Inductionواالبررتنباط  Deductionلبلوغهررا .وال رردل فر أن
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توافر المعرف العلمي خطوة أولي ف بناء النظري  .لكن أبئل عديدة تكرر نهبرها عنرد البحر عرن نظرير
للمحابررب تتمحررور حررول الطبيع ر العلمي ر للمحابررب  ،حررول امكاني ر بلررون معررارف محابرربي علمي ر  ،حررول
إمكاني التحقق من كون معرف ما معرفر علمير  ،الرخ .هنرا تظهرر الحا ر م رددا للعرودة إلرى علر المعرفر
لإل اب على مثل هذأ التبا الذ.
 :4-5-1إمكا المعرفة المحاسبية
تبح نظري المعرفر (،)14إذاً ،فر قإرايا أبابري تتنراول مبر ل نشروء معرفر مرا عرن الو رود بمختلرف
أشرركال ومظرراهرأ( ،)15و ف ر مبررادع المعرف ر وطبيعتهررا ومصرردرها وقيمتهررا وحرردودها ،وف ر العالق ر بررين
الباح ر ف ر المعرف ر والموإررو أو الظرراهرة الت ر ترررتبط المعرف ر بهررا .وتتنرراول نظري ر المعرف ر أشرركال
المعرف ومناه ها ،والحقيق ووبائل بلوغها.
أهم مسا ل نظرية المعرفة ):،16
 إمكانيةةة الوصةةول إلةةى المعرفةةة ،ترررتبط بالبح ر فر الشرركو المنوط ر بقرردراذ االنبرران علررى إدرا
مي الظواهر وعلى الوصول الى مي الحقائق؟ وف صح المعارف الت توصل إليها.
أول من بح بشكل مباشر ف قإايا المعرف  .للمزيد را
 - 14يعتبر ون لو
القاهرة ،1995 ،ا27
الشعيب  ،عماد ،انبستمولوجيا وبع مسا لها 2007 ،
 - 15للمزيد ،را
البكر  ،مر بابق ا32
 - 16للمزيد را

النشار ،مصطهى ،نظرية المعرفة عند ارسطو ،دار المعارف،
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 مصادر المعرفة ،ترتبط بالطرق المبتخدم للوصول إلى المعرفر  ،وكيهير معرفر االنبران للظرواهر
المحيط ب  ،ودور العقل والحوائ ف كشهها.
 طبيعة المعرفة أ هل المعرف مثالي أ مادي واقعي  ،مبتمرة أ منقطع  ،الخ.
حول إمكا المعرفة ظهر مذهبان فلبهيان المذهك الدوغماتي (( )dogmaticأو العقائرد ) ،ومرذهك
()17
الشا
المةةطها الع ا ةةدي ي ر من اصررحاب ايمان را ً مطلق را ً بعمكرران المعرف ر والقرردرة علررى الوصررول إلررى الحقررائق،
ويقرخون بالمعرف دون البح عن و الحق ف اقرارها .ينطلق أنصار المذهك فر الكشرف عرن الحقرائق
من أفكار محددة ي منرون بهرا دون نقرد او تحليرل .وقرد خر رذ مرن المرذهك نظريترا معرفر نظريةة ع ليةة
ترى إمكان الوصول إلى المعرف عن طريق العقرل ،ونظريةة تجريبيةة تررى إمكران الوصرول إلرى المعرفر
عن طريق الت رب .
أما مطها الشا فعن أنصارأ يشككون ف إمكاني الوصرول إلرى الحقرائق ،ألن كرل قإري  ،بررأيه  ،لهرا
و هان متعادالن بالك ومو ك ،وبالتال يتعذر اثباذ الحقائق أو نهيها .لهذا يتررددون فر الحكر علرى أير
قإي مطروح قيد البح  .وقد ظهر نوعا م الشا الشا المطهبي )أو المطلق ،أنصارأ ينهون ب كرل
معرف  .يبدؤو ب  ،أي بالشا ،وينتهو إلية  ،ألنر  ،حبرك زعمهر  ،ال تو رد وبريل للتمييرز برين الهكررة
الحقيقي وغير الحقيقي  ،كما أن ال تو د عالم للحقيق  ،والمعرف الصادق يبتحيل و ودها .النةوع الثةاني
هو الشا المنهجةي حير يكرون الشر منه را ً للوصرول الرى المعرفر  ،أ أن البحةث عة المعرفةة يبةدأ بة
17

 -للمزيد را

البكر  ،مر

بابق ا 41-33
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ولك ة ن ينتهةةي الي ة  .فالش ر هنررا وبرريل للوصررول إلررى الحقررائق ،غايت ر تحريررر الباح ر عررن المعرف ر مررن
األحكا المببق والمعتقداذ ،وقبول المعرارف التر يقبلهرا العقرل ألنهرا تكرون معرارف صرحيح راءذ بعرد
الش .
أمررا عررن إمكاني ر إدرا المعررارف المحابرربي  ،فررعن هررذأ المب ر ل ليبررذ مبررتحيل  .فررالظواهر المحابرربي
ملموب ف الواق العملر  .منهرا ظرواهر قديمر كانرذ وال زالرذ وبرتبقى ،كتلر المرافقر لعمليراذ ال يةار
المحابب لمحدا والوقرائ االقتصرادي  ،والمرافقر لعمليراذ توثيةق تلر األحردا واسةتخرام المعلومةات
عنها ،من أماكن تخزينها ،لتلبية احتياجةات طوي المصةالح .هرذأ الظرواهر المحابربي ت لخرذ فر المماربر
العملير منررذ البررداياذ األولررى لمحرراوالذ االنبرران توثيررق األحرردا االقتصرادي الهامر فر حياتر  ،وابررتخدا
األرقا ف عملياذ التوثيق ،خاص بعد تطور أنظم العد ،ب ي الحصول على المعلوماذ الت تباعدأ فر
اتخاذ قرارات لتدبير معيشت .
ظررواهر اخرررى ابررت دذ فرر المماربرر العمليرر بترر ثير التطرروراذ االقتصررادي  ،اال تماعيرر  ،العلميررر
والتقني  ،كظاهر ة اإلفصاح والتخزين االلكترون للبياناذ وغيرهما .هذأ الظواهر المت صرل فر المماربر
توافر حولها الكثير من المعارف ،منها المعارف الصحيح ومنها المعارف ذاذ الر ي الواحدة الت ي لرك
عليهررا الطرراب البررطح والهه ر المحرردود .وأصرربحذ هررذأ المعررارف متداخل ر ومتشررابك  ،وامتز ررذ ف ر
األدبيرراذ المحابرربي حتررى باتررذ إرربابي  ،غيررر واإررح تمامررا للمماربرر العمليرر  ،وبرراذ إدرا رروهر
المحابب  ،لذل  ،أمرا معقردا .هنرا تر ت أهمير ال هرود الرامير إلرى بنراء نظرير للمحابرب لتقرو بابرت الء
الحقائق مرن داخرل هرذا الكر المعرفر الكبيرر ،وكشرف الإربابي عنهرا ،والتمييرز برين الحقرائق العلمير منهرا
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والمعارف الت ل تثبذ علميتها بعد .وال ش ان هذأ المب ل معقدة توا هها الكثير من المشركالذ ،خاصر
ما تعلق منها بمشكالذ مصادر المعرف المحاببي ومشكالذ كيهي الوصول إلى تل الحقائق.
 :5-5-1مصادر المعرفة المحاسبية
فيما يتعلق بمصادر المعرفة ظهر مذهبان عقل وت ريب  .المةطها الع لةي يررى أن العقرل هرو المصردر
الوحيد للمعرف كون يمارئ وظيهت بطبيعت دون ان يحتاج إلرى إ رراء الت رارك؛ فهرذأ بالنبرب لر ليبرذ
إرروري لقيامر بوظيهتر  .وهرو يرررى أن الحروائ عرا زة عرن نقرل المعررارف الإرروري عرن العرال  .هررذا
المذهك يتبنى – حبك الموبوع الهلبهي المختصرة  -نظري فلبهي ترى ان يمكن الوصول الرى معرفر
وهري عن طبيعر العرال  ،عرن طريرق االبرتدالل العقلر الخرالا وبردون أيخر مقردماذ ت ريبير ( .)18أمرا
المطها التجريبي فيرى أنصارأ أن الت رب هر المصردر الوحيرد للحصرول علرى المعرفر  ،وأنر ال و رود
لمبادع عقلي بابق على الت رب كالمبادع واألفكار الهطري ؛ وأن كل ما يرد إلى العقل مصدرأ األبابر
الت رب الحبي  ،وهو ال يبتطي بمهرردأ الحصرول علرى المعرفر بردون الل روء الرى االدرا الحبر  .لهرذا
اعتمررد الت ريبيررون علررى المررنه االبررتقرائ وابررت نوا عررن المررنه االبررتنباط الررذ يعتمررد علررى االفكررار
الهطري (.)19
أما المعرف المحاببي فه دون شر تحتراج إلرى المرذهبين معرا البرت الء حقائقهرا وتطويرهرا .ذلر الن
المحابررب بطبيعتهررا تمثررل م رراال معرفيررا متخصصررا مررن م رراالذ المعرف ر االنبرراني  .فه ر تخررتا بعشرربا
 حمد ،انصاف ،المعرفة والتجربة  -دراسة نظرية المعرفة عند ديفيد هيوم ،وزارة الثقاف  ،دمشق  ،2006ا 2819
 المر البابق ا7818
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احتيا اذ الهئاذ المختله من فئاذ الم تم ذاذ المصالح المادي  ،إلى المعلوماذ المحابربي  .وفر الوقرذ
هنا مظاهر مادي تطبيقي ترتبط بعملياذ توليد المعلوماذ إلشربا تلر االحتيا راذ .هرذأ المظراهر تتمثرل
ف الممارباذ المحاببي البائدة الت يت إدراكها من خالل المالحظ والت رب .
إن ابت الء المعارف المرتبط باحتيا اذ مبتخدم المعلوماذ المحاببي تحتاج إلى دراسات متنوعة
منها الوصهي والمعياري والتحليلي  .فهنرا إررورة إلدرا تلر االحتيا راذ وحصررها وهرذا يحتراج إلرى
درابررراذ وصرررهي  ،خاصررر ً المبرررحي واالبرررتطالعي  .فررر حرررين أن كشرررف عالقررر احتيا ررراذ م موعررراذ
المبتخدمين بعإها مر بعرح ،وتهبريرها وتهبرير عالقتهرا برالظروف المحيطر (االقتصرادي واال تماعير
والعلمي والتقني ) خاصر عبرر التطرور التراريخ للظرواهر المحابربي  ،يحتراج إلرى درابراذ تحليلير تعتمرد
على معطياذ الواق وكذل على الرربط والتحليرل واالبرتنتاج المنطقر  .كرذل المماربراذ المحابربي التر
بادذ ف الماإ يتعذر مالحظتها وإ راء الت ارك عليهرا ،وال برد لرذل مرن إدراكهرا بشركل غيرر مباشرر
من خالل المعارف المدون عنها ،وذل عبر دراباذ تحليلي تعتمد على الت ريد العقل  .وكذا المماربراذ
القائم ر ف ر الوقررذ الحاإررر لتهبرريرها وكشررف دوافعهررا .هنررا ي ر ت دور العقررل والمنطررق العقل ر ف ر كشررف
مصداقي ومنطقي المدوناذ التاريخي للممارب المحاببي من ه  ،ولربط ظواهر الممارباذ ف الرزمن
الماإ والحاإر ببعإها البتخالا المعارف وكشف الحقائق .وي ت دور العقل أيإا ف عملي تنظري
المعارف المتاح والتحقق من موإوعيتها وديمومتهرا ووإرعها فر إطرار متنابرق متنراغ متمابر لت ردو
معارف علمي بدال من أن تكون معارف متوارث ت اال ما عليها.
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مما ببق يظهر ليا أن مصادر المعرف المحاببي ال تقتصر فقط على المالحظ والمشراهدة والت ربر ،
وإنما تمتد لتشمل مصادر المعرف العقلي .
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