مداخل البحث يف احملاسبة
مفهوم مدخل البحث وعالقته بالمنهج
يعتبر مفهوم مدخل البحث من المفاهيم الغامضة عموما رغم انتشار استخدامها في األدبيات المحاسبية .وقد
اختلط مع مفهوم منهج البحثث حتثأ ن اليريثرين يسثتخدمون الميثطلحين المددخل و المدنهج يمتثرادفين
وبعضهم يينف المداخل يأنها فروع و مناهج ضمنية لمناهج رئيسية ...هذا الخلثط يميثن ردإ ىلثأ فهثم غيثر
دقيق و ترجمة حرفية لميطلح (( )Approachالذي يعني :االقتراب ي الثدنو و الترثرب ىلثأ الطريثق و
الممر طريرة لفهثم موضثوع مثا نهثج و مثنهج) .غيثر ن فرقثا يبيثرا ييمثن بثين ميثطلحي :مثدخل ومثنهج.
فالمنهج هو عبارة عن مجموعة الخطوات والمراحل المنتظمة المتتاليثة المرتبثة وفرثا لتسلسثل منطرثي والتثي
يتم رسمها والتريد بها عند ىنجاز البحث .رسم الخطوات والمراحل ييون طبرا لمنهجية استررائية و استنباطية.
و ييثثون لمنهج يثثة علميثثة تجمثثع بثثين االسثثترراط واالسثثتنباط بحيثثث ييثثون بعضثثها اسثثتررائيا وبعضثثها ا خثثر
استنباطيا شرط ن تنتمي الخطوة األولأ واألخيرة ىلأ ذات المنهجية .وييون ليل بحث منهج يتالطم مع نوع
البحث وهدفة واألدوات المستخدمة فيه .المنهج بهذا المعنأ هو الطريق الذي يسليه الباحث إلنجاز البحث.
ما المدخل فهو ليس بهذا المعنأ ىطالقا .ىنه عبارة عن مقاربة ذهنية أو تقدار يجريثه الباحثث قبثل رسثم
خطوات المنهج بين خيوييات البحث والمجال المعرفي موضوع البحثث المنثوي ىعثدادإ مثن جهثة وبثين
خيوييات بحاث و مجاالت معرفية خرى تعتبر مشثابهة للمجثال المعرفثي للبحثث مثن جهثة خثرى .هثذإ
المراربثثة ترسثثم مالمثثح عامثثة للبحثثث ترربثثه مثثن خاللهثثا مثثن مجثثال معرفثثي ئخثثر يتمتثثع بيثثفات و خيثثائ
ن هنثات يثفات مشثترية
مشترية بين مجالي المعرفة .فعند البحث في طبيعة العمثل المحاسثبي وجثد الثبع
بين النشاط المحاسبي والنشاط االقتيادي .فيالهما نشاط إنساني يمارسه اإلنسدا لتببيدة احتياتاتده المدايدد
والمتغير  .وكالهما يعداني مشداكل النددر  .فاالقتيثادي يهثتم بتنتثال السثلع والخثدمات لتلبيثة حاجثات المجتمثع
المادية والمعنوية .هذإ االحتياجات تتبدل وتتغير بفعل التطور البشري وهي محدودة نسبيا ما يخلق مشثيالت
في توزيعها وقيمتها وغير ذلت .المحاسثب يرثوم بنشثاط مشثابه تمامثا .فهثو يهثتم بتنتثال المعلومثات التثي تميثن
االقتيثادي مثن اتخثاذ قراراتثه االقتيثادية .احتياجثات االقتيثادي ىلثأ المعلومثات متغيثرة ومتبدلثة مثا يخلثثق
مشيالت انتال المعلومات وتوييلها ىلأ الفئات المتنوعثة ومتعارضثة الميثالح غالبثا .هثذإ المراربثة بثين علثم
االقتياد والمحاسبة تجلت في المددخل اققتاداد مثن مثداخل بنثاط النظريثة المحاسثبية .انيثار هثذا المثدخل
يرون نه يمين االستفادة من معثارف علثم االقتيثاد (المتعلرثة بالمفثاهيم بالمشثيالت االقتيثادية وارتباطاتهثا
بالظروف االقتيادية وئليات حلها) في تطوير المعارف المحاسبية وحل مشيالت تطويرها وبنائها في اطثار
متيامل من النظريات.
تاور أولي يتبناإ الباحث قبل البدط بتعداد بحره .هذا التيور يرافرثه فثي يافثة
فالمدخل ىذاً هو في حريرته
ّ
مراحل البحث وخطواته بحيث يتم م خالله ضدبط الخطدواو والمراحدل حسثب مثا يمليثه هثذا التيثور فيثتم
ترليد ذات األفيار والخطوات يما هي في التيور .من هنا يمين الرول ن المدخل هو مجرد فيار وتيورات
وليثثة يتبناهثثا الباحثثث قبثثل الشثثروع فثثي عمليثثة البحثثث .وعليثثه فهددو لدديم المددنهج وهثثو بعيثثد يثثل البعثثد عنثثه.
فخطواو ومراحل العمل في المنهج يتم رسمها استنادا إلى :منهت ّية عبمية مناسبة (استقرائ ّية أو استنباط ّية
أو كبيهما) واستنادا إلى تاوراو أولية يعبر عنها المدخل.
رمة مالحظة ال بد منها هنا .فالغمو الذي يلف مفهثوم المثدخل دفثع الثبع ىلثأ اطثالق هثذإ التسثمية فثي
موضثثع غيثثر مناسثثب .فبعضثثهم يتحثثدث عثثن مثثدخل اسثثتررائي و اسثثتنباطي و مثثدخل براغمثثاتي وهثثذا غيثثر
ىي
منطري .فاالسترراط واالستنباط باعتبارهما منهجيتان عامتان يطلران علأ وجه العموم وليس الخيو
عند فلسفة مناهج البحث وىرارة الجدل حول ييفية يشف الحرائق من خالل علم المناهج .وهما ليسثا منهاجثا
ث محد ٍد علأ وجه الخيو  .فهنا يتم الحديث عن منهج تتحدد معالمه من خالل الخطوات والمراحل التي
بح ٍ
يتم رسمها إلنجازإ عبر الرجوع ىلأ معارف علم المناهج .وعليه ييف يمين اعتبار االسترراط واالستنباط و
البراغماتية مداخل بحثث ييثف يميثن ن ييونثوا شثيال مثن شثيال المراربثة والتيثورات األوليثة وىذا يانثت
البراغماتية مرال مدخل بحث لبنثاط النظريثة فثأين وجثه المراربثة بثين البراغماتيثة والمحاسثبة .فثاألولأ تتنثاول
فلسفة الحرائق وجوهرها .ما الرانية فهي نشاط بشري  ...وشتان ما بين االرنين.
حق فثي اعتبثارإ
لرد تعددت وتنوعت مداخل البحث المحاسبي فظهر العديد منها .ويان بعضها يحمل وج َه ٍ
مدخالً وبعضها ا خر ال .غير ن المداخل الحرة يانت تنظر نظرة مجتز ة ىلأ المحاسبة ونظريتها .ولثم تثتمين

هذإ المداخل من المسثاهمة فثي بنثاط نظريثة المحاسثبة .لهثذا يثان البحثث عثن مثدخل يحرثق تيامثل هثذإ المثداخل
مجتمعة في ىطار منطري.
رم نه يجدر االنتباإ ىلأ ن المدخل بمفهومه الواسع يستخدم في مجاالت شثتي .فهنثات مثرال مدداخل لمراتعدة
الحساباو ومداخل لتوثيق العمبياو ومداخل لضبط وتطوير الممارسة المحاسبية في الواقع العمبي ،ومدداخل
لبناء نظرية المحاسبة الخ .لهذا يجب التمييز مرال بين مداخل تنظديم مهندة المحاسدبة ومدداخل بنداء النظريدة.
فاألولأ ال تيح ميان الرانية ألنها ال تؤدي ىلأ هذا البناط.
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 :1-2-4مفهوم المدخل الرقابي وتذوره الفكرية
ارتبطثثت الممارسثثة المحاسثثبية لفتثثرة طويلثثة مثثن الثثزمن بنشثثاط مارسثثه يثثحاب الملييثثة لغثثر يثثيانة
ميثالحهم وضثمان عثثدم ضثياع مثثوالهم هثو النشدداط الرقدابي .انيثب هثثذا النشثاط عبددى مدواردهم اققتاددادية
وعبددى امعمددال وامنشددطة التددي تحركهددا خيويثثا بعثثد اتسثثاع حجثثم هثثذإ األعمثثال واضثثطرارهم تفثثوي
يالحياتهم ومسؤولياتهم لآلخرين .ممارسة هذا النشاط استوت اقهتمام بإثباو العمبياو اققتاادية مسدتنديا
وتخدي بياناتها لغر التحرق من سالمة هذإ العمليات ومن نها تيب في ميلحة الماليين.
مثثن هنثثا يثثان ارتبدداط نشدداط الرقابددة الثثذي تمارسثثه اإلدارة ،باعتبثثارإ حثثد األنشثثطة اإلداريثثة مددع النشدداط
المحاسبي الذي يعتبرإ يريرون حتأ ا ن نشاطا ىداريا تمارسه اإلدارة يضا .هذا االرتباط بلغ حد اعتبار العمل
المحاسثثبي امتثثدادا وجثثز ً ميونثثا مثثن النشثثاط الرقثثابي وهثثو يمثثارس لغايثثات رقابثثة تيثثرفات و فعثثال العثثاملين
المخولين ورقابة حجثم المثوارد االقتيثادية المتاحثة وحريثة هثذإ المثوارد .حتثأ نثه مثر علثأ المحاسثبة زمثن
ثي بتنظثثيم عمليثثات التوريثثق و يثثول مسثثت السثثجالت
اخددتبط فيثثه مفهومهددا مددع مفهددوم مسددر الدددفاتر الثثذي ِع َنث َ
المحاسبية الورقية .وقد ازداد االهتمام بأيول مست الدفاتر ىلأ درجة ساد االعتراد فيها ن وظيفة المحاسبة هي
توريق للعمليات وىرباتها فثي الثدفاتر لألغثرا اإلداريثة خايثة الرقابيثة .فثي حثين ن وظيفتثي :الريثاس وترثديم
المعلومات لم تلحظا بالشيل اليافي حتأ وقت متأخر نسبيا.
هذا اقرتباط بي العمل المحاسبي والنشاط الرقابي لإلدار فرز في االدبيات المحاسبية اتتاهدا فكريدا يثرى
ن المحاسبة ليسو سوى أدا لضبط العمبياو اققتاادية ورقابة حركة موارد المشدرو ،،بمثا فثي ذلثت رقابثة
داط المخولين التيثرف بهثا وهثي لهثذا يجثب ن ترثوم بتنتثال المعلومثات التثي تسثاعد فثي رقابثة األداط .فتداء
المدخل الرقابي ،كمدخل لبتنظير المحاسبي ولضبط الممارسة المحاسبية ،ليع ّبر ع هذا التاور.
لرد يان للتطور االقتيادي واالجتماعي دورٌ يبيرٌ في تعزيز هذا التيور:
ففي التان اققتااد تنوعو اقنشطة اققتاادية التي مارسها االنسان لتلبية احتياجاته الماديثة والمعنويثة
(زراعثثة تجثثارة يثثناعة خثثدمات مثثال و عمثثال) وادداد حتمهددا (مشثثاريع يثثغيرة فرديثثة مشثثاريع متوسثثطة الحجثثم مرثثل شثثريات
االشخا وشريات موال مشاريع يبيرة الحجم مرل شريات موال ضخمة وشريات متعددة الجنسية وعرود الميثالح المشثترية يمثا فثي
مجال النفط والغاز) وظهرو انماط تديد لها (مرل :بيع البضائع والسلع المادية والخدمات تداول اسثهم وسثندات ابثرام وبيثع عرثود
ئجلة عرود التحوط وعرود خيارات الخ .).وتشابكو العالقاو المادية بي ذو الماالح ،فاددادو أهمية الرقابة .وهذا

ما ييشفه تحليل التطور التاريخي للمحاسبة منذ بدايات نشوئها حتأ الوقت الحاضر.

تنو ،الفئاو اقتتماعية التي مارسو النشداط اققتاداد  ،وكثرتهدا .ممارسثة
في التان اقتتماعي ُيالحظ ّ
1
هثثذا النشثثاط بثثد ت مثثن خثثالل أشددخا مارسثثوا هثثذا النشثثاط بشددكل منفددرد (دون ي تعثثاون فيمثثا بيثثنهم) لتلبيثثة
احتياجاتهم الشخيية رم لتلبية احتياجات ا خرين .هنا لم يين للرقابة همية تذير.
وعندما ظهر اإلقطاع في العيور الرديمة اتسع النشاط االقتيادي الجماعي حيث سخر االقطثاعي عمثل
عمالثه الشخيثية لآلخثرين لعجثزإ
الجماعات الخاضعة لسيطرته لميالحه الشخيية ويان مضطرا لتفثوي
عن الريام بها منفردا خاية ما تعلق بجني المحاييل والغالل الزراعية وتخزينها ويرفها .هنا ظهرت همية
الرقابة علأ عمل هؤالط وعلأ الموارد الزراعية التي يتيرفون بها.
ً
بداية فراد بد التعاون بين مجموعات فراد تثربطهم ميثلحة
مع االنترال ىلأ العمل التجاري الذي مارسه
اقتيادية مشترية محددة لممارسة نشاط التجارة فبد ت تظهر الشدركاو .هنثا يبثر حجثم العمثل وبثات يثعبا
علأ الشرياط يأفراد ممارسته بمفردهم مما اضطرهم ايضا ىلأ تفوي يالحياتهم ومسؤولياتهم ىلأ ئخرين.
اضف ىلأ ذلت فرد ظهر تعار بين الميلحة الشخيية للشريت (يفرد) وبين ميلحة الشرياط مجتمعين ( ي
ميلحة الشرية) .هنا ازداد االهتمام بالرقابة لمعرفة ىلأ ي مدى ييب عمل يل شريت فثي ميثلحة الشثرياط
مجتمعين بدال من ن ييثون لم يثلحة الشثريت نفسثه وىلثأ ىي مثدى يثؤدي المفوضثون االعمثال المويلثة ىلثيهم
بأمانة ودقة وحر علأ موارد الشرية.
رثثم ظهثثرت شددركاو اممددوال حيثثث اتسثثعت قاعثثدة الميثثالح وزال االعتبثثار الشخيثثي و َي ِبث َثر حجثثم العمثثل
وادداد تفويض الاالحياو والمسؤوليات وتحول العمل اإلداري ىلأ عمل علمي مهني وانفابو المبكية ع
اإلدار فازدادت بذلت همية الرقابة .حتأ ن الرقابة لم تعثد رقابثة داخليثة وقائيثة و جاريثة فرثط بثل تطثورت
وظهثثرت الرقابثثة الخارجيثثة نظثثرا لظهثثور ميثثالح للمجتمثثع المثثالي ضثثمن ترييبثثة ميثثالح المثثاليين فثثي هثثذإ
الشريات... ... .
لرد يان علأ المحاسبة موايبة يافة التطثورات االقتيثادية واالجتماعيثة فاتسثع االهتمثام بدالتوثيق وتخددي
البياناو .وزاد االهتمام يذلت بالقيام المحاسبي وظهر اإلفااح المحاسثبي يمظهثر جديثد مثن مظثاهر ترثديم
المعلومات التي وجِّ هت ىلأ جهات خارجيثة عديثدة لهثا ميثالحها مثع المنشثاة وتمثارس مثن خثالل المعلومثات
المردمة لها شيال من شيال الرقابة علأ عملها .ومع ظهور اإلفياح المحاسبي تطورو وسائل نقل المعبوماو
المرغوبة .فظهرت الحسابات الختامية رم الروائم المالية .وهذإ بدورها تطورت شيالها و نواعها.
التطور المذيور يلَّه تطورٌ في عمليات الرياس المحاسبي وضوابطه تلبية الحتياجات المستخدمين
ىذاً رافق
َ
ىلثثأ المعلومثثات التثثي ازدادت وتنوعثثت بتغيثثر وتنثثوع احتياجثثاتهم مثثع يثثل تغيثثر فثثي الظثثروف االقتيثثادية
واالجتماعية والعلميثة والترنيثة .وهثذا سثس لظهثور مثداخل خثرى اختلفثت نظرتهثا ىلثأ المحاسثبة عثن منظثور
المدخل الرقابي لينها انسجمت معه.
تعدد المدخل الرقابي بعد انفاال المبكية ع اإلدار  ،خااة مع ظهور نظريدة الوكالدة وتطورهدا (حاولثت
هذإ النظرية ترديم تفسير قانوني لهذا االنفيال) .فرد بات من ميلحة ايحاب المال البحث عن وسائل تميثنهم
من رقابة عمل اإلدارة يونهم ممنوعين قانونيا من التدخل في عملها .هذا الفيل دفع اإلدارة ىلثأ تادميم نظدم
معبوماتهددا المحاسددبية بغيثثة تثثوفير المعلومثثات المطلوبثثة وبالخيثثائ المرغوبثثة .فضثثبطت حريثثة المثثوارد
االقتيثثادية للمنشثثأة للحفثثاظ عليهثثا مثثن ي ضثثياع مريثثود م غيثثر مريثثود .واهتمثثت بتحديثثد حريثثة العمليثثات
والموارد وويفتها ورسمت لها دورات مستنديه تضمنِ  :متابعة العملية االقتيادية من بثدايتها حتثأ نهايتهثا
وتوريرها ونرل بياناتها ىلأ داخل نظام معلوماتها المحاسبية.
واهتمو اإلدار كذلر بالرقابة الداخبية التي باتو تدءا أساسيا مد أنظمدة معبوماتهدا المحاسدبية فحثددت
هدافها الرقابية ورسمت سياساتها ووضعت اجراطات رقابية وراحت تشرف علثأ تنفيثذها وتهثتم بيفاطتهثا فثي
حماية يول المشروع .في يل ذلت ت حتال اإلدارة ىلأ البيانات والمعلومات التي يتوجب علأ نظام المعلومثات
المحاسبي انتاجها .من هنا جاط اهتمثام اإلدارة برسثم السياسثات المحاسثبية وىعثداد الترثارير والرثوائم لألغثرا
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 النشاط االقتي ادي الفردي الذي يلبي احتياجات الفرد نفسه ال يعتبر نشاطا اجتماعيا لينه يتحول ىلأ نشاط اجتماعي ىذا سهم في تلبية احتياجاتا خرين

الداخلية بعد ن باتت الرقابة وظيفة ساسية من الوظائف التي تمارسها اإلدارة والتثي يسثتوجب داؤهثا تثوافر
معلومات ذات خيائ نوعية همها المالطمة والموروقية.
تحو الددو فيهددا المبكيددة إلددى مبكيددة عامددة
فثثي مجثثرى التطثثور االقتيثثادي االجتمثثاعي ظهددرو الدددول التددي ي
وانتهجت التخطيط المريزي و شيال من شثياله .وابتعثد بعضثها عثن اقتيثاد السثوق .وأادبحو الدولدة مالكدا
لوسائل اإلنتدا وممارسدا لبنشداط اققتاداد ويانثت ىمثا الممثارس الرئيسثي الوحيثد لثه يمثا فثي الثدول التثي
اعتمدت التخطيط المريزي و حد ممارسثيه ىلثأ جانثب الرطثاع الخثا  .وفثي ظثل االعتبثارات اإليديولوجيثة
لألنظمة السياسية االقتيادية التي حيمت بعث هثذإ الثدول زال اليريثر مثن مظثاهر السثوق الر سثمالي الحثر
وتحولو المحاسدبة إلدى أدا بيدد اإلدار  ،فغددو أداتهدا امساسدية ،وظهدرو الرقابدة الحكوميدة فتشثيلت ألجلهثا
هيئثثات متخييثثة فثثي رقابثثة المثثال العثثام ورقابثثة داط العثثاملين فثثي الرطثثاع العثثام .وبثثات علثثأ المحاسثثبة تثثوفير
المعلومات المناسبة لهذإ الهيئات .في مرل هذإ الدول ظهرو امنظمة المحاسبية الموحد التي وقع علثأ عاترهثا
جمع البيانات ومعالجتها لخدمة الجهات اإلدرية األعلأ والجهات الرقابية الحيومية.

 :2-2-4انعكاساو المدخل الرقابي في الفكر المحاسبي والممارسة المحاسبية
يريرة هي مظاهر تأرير المثدخل الرقثابي فثي الفيثر المحاسثبي يمثا فثي الواقثع العملثي للعمثل المحاسثبي .وال
تزال تداعيات هذا التأرير مارلة حتأ ا ن للعيان رغم ىدرات ضيق منظور المدخل وعدم شمول التيثور الثذي
ِبن ََي عليه ليافة الحرائق المحاسبية.
ولأ ئرارإ في الفير المحاسبي تجلأ في النظرة السائدة الرائلة بأن المحاسبة أدا إدارية مرلها مرثل يثة داة
خرى تستخدمها ىدارة المنشأة ألداط المهام المطلوبة منها في التخطيط والتنفيثذ ورقابثة تنفيثذ الخطثط .واإلدارة
ليونها مخولة رعاية ميالح يحاب األموال ـ باعتبارها الوييل الرانوني لهثم طبرثا لنظريثة الويالثة ـ يتوجثب
عليها الحر علأ موال م َِو ِّيليها واستخدام هذإ األموال لميالحهم.
في ىطار هثذإ الررافثة التثي سثادت خايثة مثع ظهثور شثريات األمثوال واتسثاعها وتطثور شثيالها الرانونيثة
وتطور عملها يان المشروع وىدارته محور اهتمام مجتمع األعمال .ترت هذا االهتمام ررإ المباشر في تطوير
الممارسة المحاسبة ويذلت الفير المحاسبي .فالعمليات التي تجري هي للمشثروع واألربثاح المحررثة هثي ربثاح
المشثثثروع يثثثذلت األيثثثول هثثثي يثثثوله والسثثثجالت سثثثجالته والمسثثثتندات مسثثثتنداته  ...هنثثثا ظهثثثر مفهدددوم
"الشخاية المعنوية" التي تميز مشروع عن ئخر يما تميثزإ عثن مالييثه وعثن ىدارتثه .فالمشثروع طبرثا لهثذا
المفهوم هو شخ معنوي له اسمه الخا وعالمته التجارية الخاية به وله ر سماله يمثا لثه حروقثه وعليثه
واجبات والتزامات تجاإ ا خرين بمن فيهم الماليين.
هذا الفهم للمشروع باعتبارإ كيانا اقتااديا اتتماعيدا مسدتقال بذاتثه تثديرإ إدار مهنيدة مسدتقبة يعبثر عثن
نظددر قانونيددة لوتددوده ولوتددود إدار مسددتقبة عثثن المثثاليين تتثثولأ تسثثيير عمالثثه (بعثثد انفيثثال الملييثثة عثثن
اإلدارة) .المرجعيات الرانونية لوجود الشريات ولعملها يريثرة وهثي فثي شثريات االمثوال يرثر منهثا لشثريات
بما في ذلت ما يتعلق بتدارة الشرية وضوابط ممارسة عمالها و نشطتها المختلفة .وعليه فثتن البعثد
االشخا
الرانوني واإلداري فر نفسه لتفسير وجود الشريات وتسيير عمالها .وهذا بدورإ عدد البعد الرقدابي وسثاهم
في انتشار المدخل الرقابي.
الواقع ن مفهوم الشخيية المعنوية حاد في امدبياو المحاسبية وفي التنظير المحاسدبي عبدى اهتمدام كبيدر
بلغ حد اعتبار مفهوم الشخيية المعنوية من المفاهيم المحاسبية امساسية .وقد سس لهثذا الفهثم َولث َيم بيتثون
عنثثدما اعتبثثر المشثثروع شخيثثية معنويثثة مسثثترلة تمثثارس نشثثاطاتها باسثثمها الخثثا وباسثثتراللية ياملثثة عثثن
ماليي المشروع وألجلهثا يثتم مسثت السثجالت وىعثداد المسثتندات وفثتح الحسثابات ومعالجثة البيانثات والرثوائم
ظهر ئرار األحداث والعمليات االقتيادية في المشروع نفسه (في ايثوله والتزاماتثه تجثاإ المثاليين
المالية تعد ل ِت َ
والدائنين وفي نتائج اعماله وتدفراته النردية وغير ذلت) وليس فرط في مليية و حروق يحاب الميالح المادية.
غير ن جدال يبيراً رار ولم يزل حول اعتبار مفهوم الشخاية المعنوية مفهوما "محاسبيا خايثة مثع
وجود انماط و نواع مختلفة من الشريات  -بدطا مثن شثريات األشثخا وشثريات االمثوال وانتهثاط بالشثريات
الرابضة والتابعة والشريات متعثددة الجنسثيات  -ويثذلت ايضثا مثع وجثود المحاسثبة فثي الرطثاع الحيثومي وفثي

شريات المحاية ووجود عرود الميالح المشترية (بين عدة شريات) يـ موضوع عمل للنشاط المحاسثبي.
فهثثذإ بعضثثها لثثيس لهثثا شخيثثية اعتباريثثة بثثالمفهوم الرثثانوني مرثثل :الثثدوائر والرطاعثثات الحيوميثثة شثثريات
المحاية والعرود  .هنا عجز مفهوم الشخيية المعنوية عن تفسير سبب وجود المحاسبة ومظاهرها .فالسثجالت
والمسثثتندات والحسثثابات والرثثوائم ال تثثرتبط بالشخيثثية المعنويثثة (اي الشثثرية) بثثل بعرثثد و اعتمثثاد حتثثأ ن
شريات المحاية ال يتم ىشهارها فال تظهر ىلأ الوجود يشخيية معنوية يرتبط بها النشاط المحاسبي.
مثثام هثثذا الطثثرح وهثثذإ الحثثاالت بثثد ت تظهثثر تفسثثيرات مختلفثثة لتبريثثر وجثثود الشخيثثية المعنويثثة .فجثثاطت
نظريثثة الملييثثة المشثثترية ونظريثثة الشخيثثية المعنويثثة ونظريثثة األمثثوال المخييثثة لتحثثدد يثثل منهثثا مظثثاهر
الشخيية المعنوية في شريات األشخا واألموال وفي الرطاع الحيومي... ... ... .
ىن التفسيرات المذيورة التي ظهرت لتدعيم مفهثوم الشخيثية المعنويثة يغلثب عليهثا طثابع الخاوادية".
فيل منها اهتم بمظهر واحد من مظاهر الواقع العملي .والنظريات الرالرة المذيورة ال تفسثر حثاالت خثرى فثي
الممارسثثة العمليثثة يعرثثود تراسثثم االنتثثال فثثي قطثثاع الثثنفط (هنثثا يعتبثثر العرثثد محثثور النشثثاط المحاسثثبي) .وهنثثات
حاالت عرود المراوالت باعتبارها غالبا عرود من طبيعثة تشثغيلية ولينهثا طويلثة األمثد حيثث ينشثا ادرا ،بدي
فكر الشخاية اقعتبارية لبشركة وربط الستالو والقوائم المحاسبية بها ،وبدي خاوادياو العقدود طويبدة
اقتل التي تستوت أيضا وتود ستالو محاسبية لتخدي بياناتها في اقمد الطويدل .هثذإ الخيويثية خلرثت
مشيالت محاسبية دفعت ىلأ ىيدار معيار محاسبي دولي خا بعرود المراوالت.
ىن تنوع تلت التفسثيرات دفثع باألدبيثات المحاسثبية ىلثأ االستعاضثة عثن مفهثوم الشخادية المعنويدة بمفهثوم
الوحد المحاسبية فثاألول جثاط مثن خلفيثة فيريثة ىداريثة ولثيس محاسثبية وتغلثب عليثه االعتبثارات الرانونيثة.
واستخدامه فثي األدبيثات المحاسثبية يواجثه مشثيلة عثدم شثموليته ليافثة مظثاهر الممارسثة المحاسثبية فثي الواقثع
العملي .الوحثدة المحاسثبية هثي الييثان الثذي تثرتبط بثه الممارسثة المحاسثبية .هثذا الييثان قثد ييثون لثه شخيثية
معنوية مسترلة وقد ييون ي مشروع ئخر لم ييتسب مرثل هثذإ الشخيثية (المشثروع قثد ييثون عمثال وحيثداً بثين ارنثين وعمثرإ
محدود بساعات) .مونيتز في دراسة قدمها لمجلس معايير المحاسبة ر ى في الوحدة المحاسبية الوحثدة االقتيثادية
التي ييون لها حق رقابة الموارد وتحمل المسؤوليات لعرد وتنفيذ التعهدات وانجاز االنشطة االقتيادية  .مجمع
المحاسبة االمرييي اعتبر عام  1964عند تحديدإ لمفهوم وحدة األعمال ن الوحدة االقتيادية يمين التعرف
علأ حدودها من خالل تحديثد يثاحب الميثلحة فثردا يثان م مجموعثة وتحديثد طبيعثة الفثرد و المجموعثة.
بمعنأ ن الميالح االقتيادية (المادية) لمستخدمي الروائم المالية هي التي ترسم حدود الوحدة المحاسبية.
غير ن مفهوم الوحد المحاسبية ال يبثدو منطريثا ً فثي حريرثة األمثر إذا تدم اعتبداره تفسديرا لسدب وتدود
النشاط المحاسبي .فال منطق في ن ييون النشاط المحاسبي موجوداً حيث توجد مظاهر العمل المحاسبي فهذإ
المظاهر هي للنشاط ذاته .ويأن هذا المنطق يرول ن المحاسبة موجودة حيث توجد محاسبة  .ما حريرة األمثر
فهي ن النشاط المحاسبي موتود حيث توتدد مادالح اقتادادية ماديدة بثين فثراد و مجموعثات سثواط خثذت
هذإ الميالح يفة قانونية و يبحت بالتثالي شخيثية معنويثة م لثم تأخثذ هثذإ اليثفة .وزوال الميثالح هثذإ
جميعهثثا يثثؤدي حتمثثا ىلثثأ زوال المشثثروع والنشثثاط المحاسثثبي المثثرتبط بثثه .امثثا تيثثفية بع ث الميثثالح مثثع
المشروع فهذا يعني زواله بالنسبة للجهة التي قطعت ميالحها المادية وبراؤإ لذوي الميالح ا خرين .فيثزول
بذلت النشاط المحاسبي المرتبط بميالح األولأ ويبرأ لخدمة الميالح المتبرية والجديدة التي تنشأ.
... ...
يسثثتدل ممثثا سثثبق ن تفسثثير سثثبب وجثثود المحاسثثبة وممارسثثاتها علثثأ النحثثو الثثذي هثثي عليثثه مثثرتبط ساسثثا
بالواقع االقتيادي وبالجهات التي تتوجه ىليها المعلومات المحاسبية وهي الجهات ذات الميلحة المادية حيث
تستخدمها ( ي المعلومثات) لغثر رعايثة ميثالحها ورقابثة سثالمة هثذإ الميثالح .وهثذا يعنثي فثي النهايثة ن
المحا سبة موتود والنشاط المحاسبي تتم ممارسدته لديم م المشدرو ،شخادية معنويدة ولديم منده وحدد
محاسبية بل م هنار ماالح مادية اتتمعو .رعاية هذإ الميالح يستوجب وجود معلومات محاسبية تستخدم
من قبلهم لغايات متنوعة منها الرقابة ىضافة ىلثأ التخطثيط والتنفيثذ .تثوفير المعلومثات يوجثب لثيس فرثط مسثت
الدفاتر وىجراط المعالجات المحاسبية لخدمة هذإ الميالح بل تنظيم عمليات توليد المعلومثات مثن بثدايتها حتثأ
نهايتهثثا بشثثيل مثثنظم دقيثثق فظهثثرت نظثثم المعلومثثات المحاسثثبية التثثي تولثثت هثثذإ المهمثثة فثثي الممارسثثة العمليثثة
للنشاط المحاسبي.

سثثاعد انتشثثار مفهثثوم الشخاددية المعنويددة فثثي ظثثل سثثيادة مفهثثوم الرقابددة فثثي زيثثادة االهتمثثام بددنظم
المعبوماو المحاسبية ليونها الميدر الوحيد في المشروع الذي يروم بخلق معارف محاسبية تساعد اإلدارة يما
الماليين وغيرهم من ذوي الميالح علأ حماية ميالحهم .يمرل نظام المعبوماو المحاسبي أحد الكياناو داخل
الشركة الذي تويل ىليه مهمة توليثد المعلومثات المحاسثبية .وهثو يشثيل فثي حريرثة األمثر يمثا المحاسثبة أحدد
المفاهيم امساسية لبنظرية المحاسبية  .النشاط الذي يمارسه النظام هو مجموعة األعمال التي يرثوم بهثا إلنتثال
المعلومات المحاسبية بغية توفيرها لذوي الميالح مثع الشثرية .إنتدا المعبومداو المحاسدبية هدفده .ولتحريثق
هدفه يؤد وظائف ثالثة رئيسية:
 تمع البياناو من ماين نشوئها مستخدما األدوات المناسبة رم تخزينها في الوسائط المالئمة.
 معالتددة البياندداو ي تشثثغيلها عبثثر مجموعثثة مثثن المراحثثل وتحثثت اعتبثثارات الحاجثثة ىلثثأ المعلومثثات لثثدى
المستخدمين مستخدما المعارف المحاسبية ذات العالقة لتحويلها ىلأ معلومات
 توفير الحماية للبيانات والمعلومات في يل مراحثل جمعهثا وانترالهثا وتخزينهثا ومعالجتهثا وتسثليمها لث دارة
لتروم بالميادقة عليها وىتاحة الحيول عليها من قبل المستخدمين.
أداء هذه الوظائف يتم م خالل مراحدل العمدل المحاسدبي :التسثجيل التلخثي (التجميثع و الترحيثل) وىعثداد
الروائم (والترثارير) وتويثيل المعلومثات (تسثليمها للجهثة ذات العالقثة) .ويسثتخدم فثي هثذإ المراحثل مجموعثة
واسعة من امدواو والوسائل منها المستندات الدفاتر والسجالت الروائم والترارير.
وىذا يانت الترنيات والوسائل مرتبطة بشيل وريق بثالتطور العلمثي والترنثي وهثي لثذلت متغيثرة فثتن األهثداف
والوظائف بحد ذاتها رابتة بجوهرهثا ال تتغيثر ويثذلت مراحثل العمثل .مثا الثذي يتغيثر فهثو االدوات والوسثائل
والطرق التي تسثتخدم فثي داط هثذإ الوظثائف عنثد تنفيثذ تلثت المراحثل مثن العمثل المحاسثبي نظثرا الرتباطهثا
بالتطور العلمي والترني.
تشثثيل نظددم المعبومدداو المحاسددبية الوجثثه المرئثثي مثثن المحاسثثبة ي ن الممارسثثة العمليثثة للمحاسثثبة يثثتم
ىدرايها من خاللها في حين تشيل المعارف المحاسبية التي تستخدمها تلت النظم .المرجعية المعرفية (الفيرية)
التي ترف خلف تلت الممارسة تتأرر بها وتؤرر فيها .يشيل يال الجانبين :الممارسة التثي تتجسثد فثي عمثل نظثم
المعلومات المحاسبية والمعارف المحاسدبية المترايمثة التثي توجثه عمثل الثنظم فثي الممارسثة العمليثة وجهثان
لعملة واحدة غير قابلين للفيل ويشيالن وحدة عضوية واحدة هي المحاسبة .
درا ،عندد البحدث عد نظريدة تتمدع
هذإ الحريرة وىن لم تغب عن ذهان الممارسين والمنظرين ىال نها لدم ُت ا
المعارف السبيمة التي ترقى إلى مرتبة البديهياو والحقائق .دواعثي الفيثل تيمثن فثي ن المعثارف تتولثد فثي
زمان وميان محددين لينها تنسلخ عن تأريرات الزمان والميثان اللثذين يتغيثران دائمثا وتبرثأ هثي فثي اإلطثار
النظري الموجه للممارسة .رم تأتي الممارسة التي فرزت معرفة ما لتيرل تلت المعثارف وتؤيثلها مثا يثؤدي
ربما ىلأ ن تتغير أو تتبدل ىذا ررت فيها ظروف التطور االقتيادي و االجتماعي و العلمي والترنثي فتيثون
معرفة ذاتية (شخاية) ناقاة غير ناضتة - ،غير احيحة  -أو آن ّية تناسب فرط مرحلة معينة من مراحل
التطور .وقد تتطور المعرفة وتستيمل نواقيها فتيبح معرفة سليمة يحيحة حريرية ياملة .وقد تتحول إلى
معرفة موضوعية عبمية ،كب ّية (ليسو تدئية) ،يقينية ىذا تبين ن عامل الزمن والعامل الذاتي ال يؤرران فيها
و نها شاملة تغطأ يافة معطيات الواقع فتيون حينئث َذ جثزطا مثن النظريثة العلميثة .مثا الممارسثة العمليثة حيثث
تنتشر نظم المعلومات المحاسبية فهي بطبعتها متغيرة ال ربات ىطالقا فيها .لين المعارف الموجهة لها يمين ن
تيون معارف متغيرة و رابتة ياملة و منروية جزئية و يلية يرينية و ظنية .من هنا يانت ضثرورة رؤيثة
المحاسبة ليس فرط من منظور الممارسة العملية ومتطلباتها بل يضا من منظور المعارف التي توجه الممارسة
بحيث تراعأ في نظم المعلومات المحاسبية استخدام المعارف اليرينبة قبل الظنية والياملثة قبثل غيثر الميتيلثة
والرابتة قبل المتغيرة ما يجعل المعلومات التي تنتجها فضثل التخثاذ الرثرارات لتمتعهثا حينئث ٍذ بخثوا عديثدة
يالموضوعية والموروقية وقابلية المرارنة وغيرها من خوا .
ما ورد اعالإ يريد به ن رؤية المحاسبة من منظورين :منظدور الممارسدة (الجاريثة عبثر نظثم المعلومثات
المحاسبية) ومنظور النظرية مر ضروري في عمليثة بنثاط النظريثة ومهثم لضثبط الممارسثة الجاريثة لتيثون
فضل .فعدم الفيل قد يؤدي ىلأ ظهثور مفثاهيم ضثبابية المحتثوى وىلثأ ابتثداع حلثول غيثر منطريثة للمشثيالت
المحاسبية بأنواعها خاية مشيالت الرياس .فرد ذهب يريرون ىلأ اعتبار "المحاسبة" نظاما لبمعبومداو .وهثم

في اعتبارهم هذا ينظرون ىليها من منظور الممارسة العمبية (فرط) حيث شاع استخدام النظم وتعرثدت بنيتهثا
متناسين و غيثر مبثالين بالجانثب المعرفثي ومثدى ايثالة معارفثه ويرينيتهثا وطبيعثة هثذإ المعثارف .تحثت هثذا
االعتبثثار اتجهثثت الممارسثثة المحاسثثبية نحثثو يجثثاد أطددر تنظيميددة إلنتثثال المعلومثثات المحاسثثبية التثثي ِسث ِّ
ثخ َرت
ألغرا التخطيط والرقابة وتدعيم الررارات .وقد جاط اقهتمام بالمعارف المستخدمة في هذه النظم كتدء م
هذه امطدر بثدال مثن ن ييثون بعدض مكونداو هدذه المعدارف مرتعيدة مسدتقبة بدذاتها ال تثتحيم فيهثا الجهثات
الناظمة للممارسة المحاسبية.
اتجه عمل نظم المعلومات المحاسبية نحو تدعيم امغراض الرقابيدة عنثد انتثال المعلومثات المحاسثبية وفثي
فوضِ دعو نظدم لبرقابدة علثأ العمليثات الماديثة وباتثت
هثذا ميثلحة لجميثع الفئثات ذات الميثلحة مثع المشثروعُ .
الرقابثثة الداخليثثة عنيثثرا مثثن عنايثثر النظثثام المحاسثثبي .فثثي هثثذا اإلطثثار تثثم االهتمثثام بالمسثثتندات والسثثجالت
فاممو الدوراو المستندية لتيون نافذة النظام لرؤية الموارد والعمبياو الجارية وامشخا الرائمين عليها
ولجمع البيانات عن يل تلت المشاهدات تمهيدا لتخزينها ومعالجتها...
يمثثا اتجثثه عمثثثل نظثثم المعلومثثثات نحثثو تددوفير المعبومددداو وبالموااددفاو المطبوبدددة لخدمثثة المسثثثتخدمين
المتنوعين فذهب يل نظام لحير الفئات ذات الميلحة واحتياجاتها ىلأ المعلومات ومن رم لتحديثد المعلومثات
المرغوبة والشيل الذي ِتعر فيه والوسيلة المناسبة لتوييل المعلومات والثزمن الثذي يجثب ن تيثون فيثه
ج اهزة لتيل ىلأ المستخدم فثي الوقثت المناسثب .وقثد تثم االهتمثام بموايثفات المعلومثات التثي وقثع علثأ نظثم
المعلومثثات المحاسثثبية توفيرهثثا فثثي المعلومثثات التثثي تنتجهثثا نظثثرا لتأريرهثثا فثثي بلثثو الفائثثدة المرجثثوة مثثن
المعلومات المحاسبية .فيان من هذإ الموايفات :المالطمة والموروقية الخ... ...
توفير الخيائ المذيورة (االساسية والرانوية) كبها في آ معا مر في غاية اليعوبة ويخلثق مشثيالت
يريرة .فرد تتعارض المالءمة والموثوقية فالمعلومة المالئمة قد تيون غير موروقثة .والعيثس يثذلت .هثذا مثرال
حثثال معلومثثات التيلفثثة التاريخيثثة .فهثثي موروقثثة لينهثثا ليسثثت مالئمثثة خايثثة فثثي ظثثروف تغيثثر األسثثعار والرثثوة
الشرائية .وقد تتعارض خااية التوقيو المالئم مع القدر التنبؤية فاإلسراع في ىعداد المعلومات قد يدفع ىلثأ
ىجراط ترديرات و اهمال بيانات بع الوقائع و قبول بيانات لوقائع غيثر ميتملثة األمثر الثذي يضثعف الرثدرة
التنبؤية .ويذلت الحال عند اعتماد بيانات التيلفة التاريخية .وقد تيثون المعلومثات موثوقدة ومالئمدة ولكد غيدر
مفيد قتخاذ القرار و هميتها ضثعيفة .و ن تيثون كبفدة تتهيدد المعبومداو عاليدة قياسثا بالمنفعثة المرجثوة
منها األمر الذي يوجب األخذ باألهمية النسبية .وامخذ بامهمية النسبية غالبا ما يمدم الموضدوعية والحيداد
ففيها يلعب العامل الذاتي دورإ في تفضيل معلومات علأ خرى و فئة مستخدمين علأ ئخرين .عدا عن يل ما
سبق هنات مشيالت ترتبط بردرة المستخدمين علأ فهم محتوى المعلومات فغالبا ما تختلف مستوياو إدراكهدم
لبمعبوماو المحاسبية ومحتوياتها .ولهذا فتن المعلومات المالئمة لفئة و لمستخدم قد تيون غير مالئمة لغيرإ.
ىن جملة هذإ المشيالت ال بد من مراعاتها عند ىعداد المعلومات المحاسبية في ي نظام معلومات محاسبي.
وهي دون شت تمثس الوظيفثة الرقابيثة للمعلومثات المحاسثبية لثدى أليثحاب الميثالح الماديثة بثدطاً مثن اإلدارة
وانتها ًط بمجتمع المستهليين والجهات الراعية لميثالحهم .يمثا يجثب مراعثاة وضثع ضدوابط منطقيدة لحدل هدذه
المشكالو .وهذا ما يمين ن تسهم فيه النظرية.
مع ازدياد همية وظيفة التوثيق المحاسدبي اددادو أهميدة الوظيفدة اإلعالميدة .ثدم بدردو مشدكالو القيدام
المحاسبي لتحوز علأ اهتمام يبير من قبل مجتمع األعمال ولتزداد مسؤوليات ضثبط عمليثات الريثاس (لييثون
في ميلحة جميع الفئات ذات الميلحة) .وهذا أعطى وظيفة القيام مكانة مهمة ىلثأ جانثب وظيفتثي التوريثق
والتخزين وترديم المعلومثات .يعثود سثبب االهتمثام ىلثأ اعتبثارات مختلفثة منهثا ميثالح المسثتخدمين عمومثا
واعتبارات الرقابة خيويا .فمع تغيدر وتبددل وتندو ،طدرق القيدام وبدائبده يادبح مد الادع أداء المهدام
الرقابية خيويا من قبل الجهات الخارجية .وهذا يعني ن المدخل الرقابي كا أحد دوافع اقهتمدام بوظيفدة
القيام لخدمة العمبياو الرقابية.
من ابرز مشيالت الرياس التي ظهرت في الممارسة العمليثة يانثت مشدكبة اقعتدراف بداإليراد .وقثد ظهثرت
عدة معالجات وتباينت فيما بينها .منها من اعترف باإليراد بمجرد بيع السلعة و تسليمها و داط الخدمة فظهثر
ساس االستحراق ومنها من اعترف به لمجرد ن تيبح السلعة جاهزة للبيع و الخدمة جاهزة للتسثليم .ومنهثا

من اعتبر ن اإليراد يتحرق عند استالم رمن السلعة و الخدمة عمال باألساس النرثدي .هثذإ المعالجثات المتباينثة
ل يراد تؤرر حيما في نتائج األعمال يما في مريزإ المالي .وقد يان ليل منها مبرراتها.
... ...
تظهر عالقة مشكالو اقعتراف بالمدخل الرقابي من ن الرقابة تروم ساسا ً علثأ المرارنثة بأنواعهثا :فعلثي
مع فعلي فعلي مع مخطط فعلأ مع مؤشرات يناعية الثخ .المرارنثة تسثتوجب بثدورها ان تيثون المعلومثات
المرارنة متجانسة ومتمارلة المحتوي وهذا ال يتوفر في حال تعثدد اسثس االعتثراف .مثن هنثا تجهثد المهنثة فثي
الممارسة ا لعمليثة لوضثع ضثوابط قيثاس واحثدة تجعثل المعلومثات قابلثة للمرارنثة .وهثذإ غايثة معثايير المحاسثبة
الدولية وغيرها.
مع سيادة المدخل الرقابي تثم توظيثف الممارسثة المحاسثبية لتثوفير معلومثات تخثدم اإلدارة والفئثات األخثرى
المختلفة .وقثد تحرثق ذلثت عبثر أنظمدة محاسدبية وأنظمدة محاسدبية موحدد وِ ضَ ثعت لتسثهل عمليثات التخطثيط
والرقابة ولتوفر قاعدة بيانات مهمة لريام اإلدارات في يافة مستوياتها بهذإ العمليات.
وظيفة القيام المحاسبي ومشيالتها لم تأخذا االهتمام اليافي في ظل المثدخل الرقثابي ىال مثن زاويثة تثأرير
القيام في خادائ المعبومداو المطلوبثة ألغثرا الرقابثة .فرثد يثان جثل اهتمثام المحاسثبة تثوفير معلومثات
رقابية علأ حساب خيائ اخرى للمعلومات المحاسبية خايثة الموضثوعية سثواط فثي الرطثاع العثام م فثي
قطاعات األعمال .وقثد يثان ذلثت ايرثر وضثوحا فثي الرطثاع العثام حيثث حثازت المحاسثبة علثأ اهتمثام اإلدارة
لرقابة المال العام وموارد الدولة و داط المفوضين عند التيرف بها.
م هنا تعددو فكر أ المحاسبة ادا إدارية ق أكثدر ،مهمتهدا انتدا المعبومداو التدي تم ّكد مد ممارسدة
عمبيدداو التخطدديط والرقابددة .لهثثذا كددا التوثيددق وإنتددا التقددارير الغايددة امساسددية م د الممارسددة المحاسددبية
فوِ ضعت األنظمة المحاسبية الموحدة التي تر َّي َز عملها في توريق العمليات االقتيادية مستنديا ً ودفتريا ً ألغرا
الرقابة وفي تسثهيل عمليثة تجميثع البيانثات مثن الوحثدات االقتيثادية فثي المسثتويات الثدنيا إلعثداد المعلومثات
ورفعها ىلأ المستويات اإلدارية األعلأ لخدمة عمليات التخطيط والرقابة .في ظثل األنظمثة المحاسثبية الموحثدة
لم يين هنات اهتمام يبير بالجانب المفاهيمي حيث يحدد يل نظام محتوى الميطلحات التي يرور حولها الجدل
و تختلف حولها ا راط دون الوقوف طويال عند سالمة محتوى الميطلح و شموليته.
ما في يتعلق باعتبارات الريثاس ومثع تعثدد بدائلثه وطرقثه يثان النظثام يتبنثأ ىحثداها ويعتمثدها العتبثارات
خاية تاريا باب الجدل واالجتهاد بعيدا .ما االهتمام بالمحتوى المعلوماتي لمخرجات النظام فرثد يثان موجهثا
نحو توفير معلومات للمستويات اإلدارية المختلفة خايثة العليثا وألجهثزة الرقابثة الحيوميثة ويثذلت للعثاملين
في ىطار السياسات االجتماعية وسياسات الحوافز الحيومية .فثي األنظمثة الموجهثة لخدمثة المسثتويات اإلداريثة
العليا يانت غايات الرقابة الموجه األول لعملها .من هنا تم الترييز علأ خايية قابلية المرارنة بثالتوازي مثع
خايية قابلية التجميع  .لهثذا تثم توحيثد اسثماط الحسثابات ومحتوياتهثا مثن خثالل دليثل حسثابات واحثد .يمثا تثم
تحديد محتوى الميطلحات و سس الرياس (الطرق والمبادئ والطرق وغيرها) يما تم تحديد مخرجات النظثام
من حسابات وقوائم وترارير فوضعت نماذل لها وتحددت محتوياتها .يل ذلت سهل ىميانية المرارنة.
لم تين قابلية المرارنثة مطلوبثة فثي الثنظم المحاسثبية الموحثدة وحسثب بثل يانثت يثذلت فثي شثريات الرطثاع
الخا  .فرد يان وال يزال علأ نظم المعلومات المحاسبية توفير المعلومات للمساهمين (الحاليين والمتوقعين)
والثثدائنين وغيثثرهم مثثن ذوي الميثثلحة لتسثثاعدهم فثثي ىجثثراط التنبثثؤات والمرارنثثات الالزمثثة لعمليثثة اتخثثاذ
الررارات .ت لت المعلومات المردمة باستخدام الروائم المالية يجب ن تتيف بخايية الرابليثة للمرارنثة سثواط مثع
البيانات ذاتها للفترات السابرة و للشريات األخرى و لمؤشرات متعارف عليه... ... .
في الممارسة المحاسبية يشيل المستند ثم الستالو المحاسبية أقوى أدلة اإلثباو التي يمين االعتماد عليها
للحيثثم علثثأ مثثثدى تمريثثل المعلومثثات المحاسثثثبية لحرثثائق الواقثثع .فالمسثثثتند دليثثل مثثادي علثثثأ حثثدوث الواقعثثثة
االقتيادية .لهذا تم االهتمام بييفية ىعدادإ وبمحتوياته وبييفية وميان حفظه .ونظمت دورة نشوئه ودورانه ( ي
انتراله) واستيمال بياناته ويوال ىلأ تفريثغ محتوياتثه فثي السثجالت المحاسثبية وحفظثه ( رشثفته) .ووضثعت
ضوابط رقابية ليل مراحله بدطا من والدته حتأ رشفته وىعادة استخدامه حين الطلب... ... ... ... .

هنا ظهر تناقض بي قاببية التحقدق وموضدوعية المعبومداو التثي تحملهثا الرثوائم .يثال الخايثيتان مهمتثان
لذوي الميالح خاية المساهمين والدائنين ويذلت ل دارة .لين همية يل خايية منهمثا اختلفثت بثين الجهتثين:
اإلدارة من جهة والمال يين ومن في حيمهم مثن جهثة اخثرى نظثرا لوجثود التعثار فثي ميثالح هثذإ الفئثات.
فدداإلدار تعطددي اقولويددة امولددى لخااددية قاببيددة التحقددق نظثثرا العتبارهثثا ويثثيال طبرثثا لنظريثثة الويالثثة .مثثا
الموضوعية فهي تأتي من حيث األهمية في مرتبة الحرة .علأ العيس يان اهتمام الماليين خيويثا والثدائنين
عموما .فهؤالط يتخذون قرارات تخ ميالحهم في الثزمن الحاضثر لتسثري فثي المسثربل ولثيس فثي الثزمن
الماضي الذي تعيسه محتويات الروائم المدعمة بالمستندات .بمعنأ ن المعلومات يجثب ن تيثون يرثر التيثاقا
بالواقع في الزمن الحاضر وليس في زمن حدوث الحدث االقتيادي ذلت ألن ظثروف السثوق يميثن ان تتغيثر
خالل الفجوة الزمنية بين تاريخ حدوث الحدث وتاريخ ترديم المعلومات فتتغير األسثعار وتتغيثر الرثوة الشثرائية
لوحدة النرد المعتمدة يوحدة قياس محاسبي.
ورغم همية المستند ل دارة لتحقيق امغدراض الرقابيدة فثتن بعث العمليثات المحاسثبية (مرثل تحديثد قيمثة
عبط و قسط االهتالت) تعتمد علأ الترديرات الذاتية .هنا يتعذر وجود مستند يدعم الريمة المسجلة فثي الثدفاتر.
الحال ذاته يواجه الممارسة عند تطبيق الريمة العادلة حيث يغيب حيانا يريثرة المسثتند وتضثعف هميتثه .وهثذا
يخلق تحديا جديدا عند التحرق من الريم المسجلة فثي الثدفاتر خايثة مثع ظهثور مثا يعثرف بثـ ىدارة األربثاح
ولجثثوط اإلدارة ىلثثأ اسثثتغالل غيثثاب المسثثتند ومثثع حريثثة اإلدارة فثثي اعتمثثاد سياسثثات محاسثثبية و بثثدائل قيثثاس
مسموحة تختارها هي لميلحتها.
عديد الفئاو التي اهتمو بقاببيدة المقارندة ،وقاببيدة التحقدق .يرثر الفئثات اهتمامثا يانثت اإلدار سثواط فثي
م فثثي الرطثثاع العثثام .واألغثثرا الرقابيثثة يانثثت الثثدافع األسثثاس لهثثا لالهتمثثام بهثثذإ
شثثريات الرطثثاع الخثثا
الخايية .في مرل هذإ البيئة الررافيثة ترسثخ مفهثوم المحاسدبة كدادا إداريدة عليهثا خدمثة اإلدارة واالسثتجابة
لمتطلباتها... ... .
فثثي ضثثوط هثثذا الفهثثم للمحاسثثبة ودورهثثا وعالقتهددا بدداإلدار ومثثع ازديثثاد هميثثة العمثثل المحاسثثبي خايثثة
للمجتمع المالي وللمجتمع ييل ومع بروز خيوييته وتعرد عمليات هذا العمل وابتعادإ ولو نسبيا عن تثدخل
اإلدارة تعاظم دور المحاسب وازدادت همية المعلومثات المحاسثبية .فظهدر اتتداه فكدر يدرى فدي المحاسدبة،
ليم مترد أدا بيد اإلدار  ،بل مهنة مسدتقبة عنهثا يؤديهثا مختيثون طبرثا الحتياجثات ذوي الميثالح جميعثا
وليس فرط لخدمة اإلدارة والماليين .لممارسة هذإ المهنة ال بد من وضع ضوابط مهنية ومعايير محاسبية يلتثزم
بها المحاسبون عند ممارستهم ألعمالهم المحاسبية يما يان ق بد م ضبط أدائهدا ورقابدة هدذا امداء .فتشثيلت
الهيئات الحيومية وشبه الحيومية والمنظمات المحلية والدولية لوضع ضوابط لممارسة المهنة ولتنظيم دائها...
من هنا يانت والدة مداخل تديد  :فيثان املدخل املهني واملددخل التنظيمدي ومددخل املعداير (وهثو لثيس
المعياري) .هذإ المداخل ظهرت مع تطور ظروف ممارسة النشاط االقتيادي وظثروف تنظثيم عمثل الوحثدات
االقتيادية الممارسة للنشاط االقتيثادي .وقثد اختلفثت المنطلرثات الفيريثة لهثذإ المثداخل عثن منطلرثات المثدخل
الرقابي .فهي لم تنظر ىلأ المحاسبة من منظور العالقة بين اإلدارة والماليين الرائمة علثأ الشثت والخثوف مثن
و جثثود تالعثثب و اسثثتغالل لمثثوارد المنشثثأة لتحريثثق الميثثالح الفرديثثة علثثأ حسثثاب ميثثلحة المثثاليين و علثثأ
حساب ميالح الفئثات األخثرى يالثدائنين وغيثرهم .لرثد انطلرثت مثن فيثرة ن المحاسثبة يجثب ن تثؤدي وظيفثة
خرى وهي وظيفة تقديم المعبوماو لكل ذو الماالح المادية لمساعدتهم ،ليم فقط في رقابة عمل اإلدار
وأدائها بل لمساعد كافة ذو الماالح عبى ايانة ماالحهم المادية عبدر اتخداذ قدراراو اقتادادية سدبيمة
ُتبنى عبى معبوماو موثوقة تعكم الحقائق عبى أرض الواقع .فرد َيبِر حجم الميالح وارتبطت بفئات عديدة
في المجتمع المالي وليس بفئة منه يالماليين.
ورغم وجود نوع من الترابط بين المدخل الرقابي وهذإ المداخل المتمرل في ضرورة ن تؤدي المعلومثات
المحاسبية دورا رقابيا مهما في ظل تعار ميالح فراد المجتمع المثالي خايثة بثين المثاليين واإلدارة ىال
ن فروقا ً موجودةٌ في مرومات يل مدخل وجذورإ الفيرية وغاياته.
المدددخل الرقددابي بنددي أساسددا عبددى عالقددة اإلدار بالمددالكي ثددم بالمددالكي والدددائني وم د فددي حكمهددم م د
أاحا الماالح المادية مع المنشا  ،بعد اتسا ،نظرية الوكالدة .ومدع ادديداد مسدؤولية اإلدار تتداه هدؤقء،
ظبو فكر هذا المدخل سائد فهو يع ّبر ع منظور اإلدار إلى المحاسبة معتبرا إياهدا أدا إداريدة لديم أكثدر،

تستخدمها لخدمتها ولخدمة الدائني وغيرهم .في ظل هدذا الفهدم لدم تاخدذ وظيفدة القيدام المحاسدبي اقهتمدام
الكافي .حتدى أ القيدام الدذ تدم فدي ظدل سدياد المددخل الرقدابي ،كاندو تدتحكم اإلدار فدي تاند مهدم منده.
وكانددو وظيفددة اإلعددالم محاددور ع مومددا فددي إطددار عالقددة اإلدار بالمددالكي ثددم بالدددائني  .هنددا يظهددر البعددد
"اإلدار " لهذا المدخل ،أ منظور اإلدار للعالقة بين المحاسبة واإلدارة.
ما املدخل املهني فقد انطبق م العالقة القائمة بي اإلدار م تهة وبي كافة ذو الماالح المادية مع
المشرو ،،م تهة أخرى ليعبر عن منظور مجتمع األعمال ىلأ المحاسبة (وليس منظور اإلدارة ىليها) .فهي
فثي نظثثرهم ليسثثت داة ىداريثة برثثدر مثثا هثي مهنثثة تمارسثثها فئثة متخييثثة مثثن المحتثرفين لخدمثثة ميثثالح هثثذا
المجتمع بعموميته .ممارسة هذإ المهنة تحتال ىلأ ضثوابط و قواعثد للريثاس واإلفيثاح ولممارسثة المهنثة يثتم
رسمها من قبل هيئات متخيية حيومية وشبه حيومية يسهم مجتمع األعمثال فثي ىنشثائها وفثي تحديثد ئليثات
عملهثا ووظائفهثثا .والمحاسدبة عبيهددا تدوفير المعبومدداو التددي تسداعد هددؤقء عبدى اتخدداذ القدراراو التددي تحمددي
ماددالحهم .مثثن هنثثا تدداءو قددواني تنظدديم المهنددة لتعطددي المحاس د اسددتقاللية مبحوظددة عنددد اتددراء القيددام
المحاسبي ،وعندد اإلفاداح عد حقيقدة اقحدداث اققتادادية وعد آثارهدا فدي مدوارد المشدرو .،فثي ظثل هثذا
المثثدخل أخددذو وظيفددة القيددام مكانتهددا ،فكددا ق بددد م د وضددع ضددوابط لبقيددام المحاسددبي (يثثتم ضثثبط داط
المحاسبين من خاللها) تتحكم بخاائ المعبوماو المحاسبية وتعطي القيام المحاسبي نوعا م اقستقاللية
ع اإلدار  .وتم اقهتمدام بالوظيفدة اإلعالميدة لبمحاسدبة ،لخدمدة متتمدع امعمدال ،فبداو اإلفاداح المحاسدبي
حديث هذا المتتمع ،وباو رضى هذا المتتمع ع المعبوماو المحاسبية مقياسا لتودتها .في المدخل المهندي
امعمال وليم البعد اإلدار في نظرته إلدى المحاسدبة .هثذا التحثول مثن البعثد اإلداري
متتمع
يظهر ،إذاُ ،بع ُد
ِ
ِ
ىلأ بعد مجتمع االعمال جاط نتيجثة حتميثة ليثراع الميثالح بثين اإلدارة وفئثات المجتمثع المثالي األخثرى ذات
الميلحة .ولما يانت الغلبة لميالح المجتمع تراجع المدخل الرقابي نسبيا ليتردمه المدخل المهني.
أما املدخل التنظيمي فهو الوته اآلخر لبمدخل المهني .انطبدق المددخل مد فكدر ا المحاسدبة ق بدد مد
تنظيمها سواء لكونها مهنة يمارسها متخااو متادو  ،أم قعتباراو أخرى (بمثا فيهثا اعتبثارات الرقابثة)
كمددا فددي اققتاددادياو المخططددة .يركددد المدددخل عبددى مسددالة تنظدديم العمددل المحاسددبي بغددض النظددر ع د كددو
ِ
عمثل
ضبط
المحاسبة مهنة أم ق .ففي ظل التنظيم الذاتي للمهنة في الدول الر سمالية تعتبر المحاسبة مهنة يتم
َ
ممتهنيهثثا مثثن خثثالل سلسثثلة قثثوانين وتشثثريعات رسثثمت لهثثذا الغثثر  .مثثا فثثي الثثدول التثثي اعتمثثدت التخطثثيط
المريزي فرد وضعت نظمة محاسثبية موحثدة لتشثيل شدكال مد أشدكال تنظديم العمدل المحاسدبي علثأ مسثتوى
الدولة ييل وليس علأ مستوى الشريات فرط .وفي بع تلت الدول ال توجد تشريعات خاية بممارسثة العمثل
المحاسبي خارل ىطار النظام المحاسبي الموحد .في مرل هذإ الدول ال تعتبر المحاسبة مهنثة .والمحاسثب مجثرد
موظف فني متخي في ىنتال المعلومات المحاسبية .القيام المحاسبي لدم ياخدذ حيددا هامدا فدي هدذه الدنظم،
يما في المدخل التنظيمي ىذ ليس للمحاسبة ن تعيس قيم السوق الجارية بثل ن تعيثس حرثائق الماضثي بدقثة.
ما وظيفة تقديم المعبوماو فقد انحارو في تببية احتياتاو اإلداراو امعبى ألغرا التخطيط والرقابة من
هنا اقترب المدخل التنظيمي مثن المثدخل الرقثابي رغثم اخثتالف منطلثق فيثرة يثل مثدخل واختلثف نسثبيا عثن
المدخل المهني .ففي المدخل التنظيمي يسيطر منظدور المتتمدع بكبيتده ولديم متتمدع امعمدال ،بخاواديته،
إلى المحاسبة.
مدخل املعاير هو امتداد لبمدخل المهني فهو يرى ن تنظيم المهندة يكدو مد خدالل وضدع معدايير توتده
المحاسددبي الممتهنددي واإلدار عنددد ممارسددة العمددل المحاسددبي وإعددداد القددوائم الماليددة .هثثذإ المعثثايير تعيثثس
التوافق ما بين ميالح مجتمع األعمال وبين اإلدارة .مدخل المعايير يع ّبر ع منظور ّ
منظمي المهندة (الهيئثات
الناظمة لمهنة المحاسبة) إلى المحاسبة  .وقد جاط ليعزز وظيفتي الرياس وترديم المعلومات عبر ايدار المعايير
ذات اليثثلة بالريثثاس وال فيثثاح دون الوقثثوف طثثويال عنثثد دور المعلومثثات المحاسثثبية فثثي العمليثثة اإلداريثثة
(تخطيط ورقابة تنفيذ).
يالحظ مما سبق ن المداخل المذكور ابتعدو نسبيا ع المددخل الرقدابي أو اقتربدو منده فثي نظرتهثا ىلثأ
الجهثثة التثثي تخثثدمها المعلومثثات المحاسثثبية وىلثثأ الجهثثة الناظمثثة للعمثثل المحاسثثبي وفثثي نظرتهثثا ىلثثأ وظثثائف
المحاسبة وىلأ الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية (دور رقابي و/او دور ىعالمي) .

يع ّبددر المدددخل الرقددابي ىذاً ع د التاددور الددذ يددرى أ عبددى المحاسددبة خدمددة اإلدار باعتبارهددا ممددثال
ماددحا الماددالح الماديددة المباشددر وهددم بدايددة المددالكو (المسثثاهمون  ...والدولثثة باعتبارهثثا مالثثت وسثثائل اإلنتثثال) ثددم
الدائنو  .وهي لهذا يت أ تدعم نشاطاو اإلدار  ،خااة النشاط الرقابي.
مام الدور الرقابي للمعلومات المحاسبية جهدت المحاسبة فدي الممارسدة العمبيدة إليجثاد الطثرق وا ليثات
واألدوات المناسثثبة إلحيثثام الرقابثثة علثثأ مثثوارد المشثثروع وتحرياتهثثا وعلثثأ التحثثوالت التثثي تيثثيبها بفعثثل
الررارات التي يتخذها المخولون بالتيرف بتلثت المثوارد .فيثان التوثيدق محثور اهتمثام المهنثة يونثه المرجعيثة
األساسية في عملية الرقابة .فتطورت دواته وطرقه مع التطثور االقتيثادي واالجتمثاعي وتطثور الحاجثة ىلثأ
المعلومات طبرا لهذا التطور .يما نها تطورت مع التطور العلمي والترني الذي تاح المجال إليجاد انماط جديدة
للتوريق.
فبعد ن كا التوثيق ينا ّ عبى أحداث اقتاادية مهمة (يما في العيور الرديمثة) انتقدل إلدى توثيدق كافدة
العمبياو وامحداث التي تمس موارد المشروع (يما في المراحل المتطورة من عير التجارة وما تالها) .وبعد
ن يان التوريق لألحداث والعمليات التي تحرت موارد المنشأة (يالبيع والشراط والرب والدفع الثخ) تحثول ىلثأ
حير وتوريق الموارد المتاحة للمشروع وااللتزامثات المترتبثة عليهثا (موجوداتثه ومطلوباتثه) .دوات التوريثق
يذلت تطورت زمنيا ً من حجارة طينية ورقم مسمارية وورق بردي وجلود حيوانات ىلأ مسثتندات وسثجالت
ورقية رم ىلأ شرطة مرربة و قرا مغناطيسية وليزرية الخ.
ً
بداية علأ حداث منفردة رثم انترثل ىلثأ توريثق مجموعثات األحثداث عبثر التجميثع والتلخثي .
تريز التوريق
اعتمد في التوريق القيد المفرد في ستالو مددوتة (سجل لألحداث اليومية وسثجل للثديون) .رثم سثجلت مثوارد
تحول فيما بعد لييبح ميدانية لغثر معرفثة حرثوق الملييثة .اعتمثد
المشروع والتزاماته في سجل خا
التسجيل علأ الريد المفرد حيث سجلت موجودات وديون المشروع في جانب وسجلت التزاماته في جانب ئخثر
منه ليشيل المتمم الحسابي لهذا الجانب حروق المليية .في هذإ المرحلة لم يين هنات وجود للتثوازن المحاسثبي.
بعد ذلت استخدم القيد المددو علأ نطاق محثدود فثي بعث الحسثابات لغثر رقابثة عمثل بعث المفوضثين
( مناط اليثناديق) .رثم اتسثع ليشثمل يثل الحسثابات بعثد ن ظهثرت الحسثابات االسثمية نتيجثة اسثتخدام المسثتند
لتوريق يافة التيرفات والعمليات .فظهر القيد المددو كادا لرقابة العمبيداو بتفيثيالتها وظهدرو الميدانيدة
كادا رقابية عبى عمل المحاس الذي يجب ان يحافظ علثأ التثوازن بثين الحسثابات المدينثة والدائنثة مثا يثدل
علأ سالمة العمل المحاسبي.
وىذا يان توريق الحدث االقتيادي يتم بديهيا لحظة حدوث الحدث علأ مستندات ولية رثم فثي سثجل خثا
لدى المحاسب (في دفتر اليومية) فتن مشيالت ظهرت عند توريق العمليات المحاسبية وليس االقتيثادية بثدطاً
من تلخي العمليات وتجميعها استنادا ىلأ دليل حسابات يعد مسبرا انتها ًط بتعداد الحسابات الختاميثة والرثوائم
المالية .هنا تظهر مشيالت محاسبية عديدة يمشيلة االعتراف و سسثه وتجميثع البيانثات وتلخييثها وتغيثرات
الروة الشرائية وغيرها .األمر الثذي ييشثف عالقثة التوريثق والتخثزين بالريثاس المحاسثبي ويالهمثا مثن وظثائف
المحاسبة.
يستند المدخل الرقابي ،إذا ،عبى المستنداو والستالو بشكل واسدع .وقثد يثان لتمسثت اإلدارة بالمسثتندات
مع ظهور نظرية الويالة تداعيات يبيرة وسلبية علأ بلو المحاسبة هدفها في تلبية احتياجات المستخدمين ىلأ
ت تمينهم مثن يثيانة ميثالحهم فثي المشثروع .فظهثرت التكبفدة التاريخيدة لتطبثع الممارسثة المحاسثبية
معلوما ٍ
لفترة من الزمن بطابعها .وطـِوِّ ع الرياس المحاسبي لخدمتها.
تمرل التيلفة التاريخية مبالغ فعبية محتسبة عبدى أسدام امسدعار السدائد  ،موثقدة فدي الددفاتر وقدو حددوث
العمبية المالية  .يتم تجميع المبالغ المسجلة في تواريخ مختلفثة فثي حسثاباتها الخايثة لتعبثر ريثدة الحسثابات
عن تكاليف تاريخية تمثل تتميعاو أسعار سادو أوقاو حدوث العمبياو الموثقة.
... ...
ى ن المعالجات المحاسبية التي رافرت انتشار استخدام التيلفة التاريخية في عمليات الريثاس المحاسثبي يانثت
خلفيتها الفيرية واحدة .فالمحاسب يجب ن ينطلق في يل معالجاته من الريم الفعلية المسجلة في الدفاتر والموررة
مستنديا تعزيزا لفيرة الرقابة التي جاط بها المدخل الرقثابي والثذي ايثبحت معثه المحاسثبة مجثرد داة رقابيثة
بيد اإلدارة ووسيلة فعالة لتطبيثق الرقابثة الخارجيثة .فالهثدف مثن العمثل المحاسثبي طبرثا للمثدخل الرقثابي لثيس

ىظهار الريم السائدة لحظثة اعثداد الرثوائم بثل الترريثر عثن العمليثات التثي حثدرت فعثال للثتمين مثن اسثتخدام تلثت
المعلوما ت في رقابثة اداط المنشثأة والعثاملين فيهثا .ذلثت ن العمليثات المربتثة هثي عمليثات فعليثة قيمهثا حريريثة
موررة بمستندات تؤيدها .وهي لذلت موضوعية تعيس حرثائق حيثلت فعثال ويميثن التحرثق منهثا ومثن ا رثار
المترتبة علأ توريرها خاية الثدخل والمريثز المثالي .وهثذا بثال شثت مفيثد لجهثات عديثدة قضثال عثن المثاليين
واإلدارة والدائنين منها الدوائر الضريبية التي تهتم للريم الفعلية عند التحرق من المبلغ الخاضع للضريبة.
... ...
غير ن اعتبار غاية المحاسبة ،طبقا لبمدخل الرقابي ،التقرير ع أحدداث ووقدائع حادبو وعد آثدار تبدر
امحداث ي التعامل مع معطيات حدرت في الثزمن الماضثي بثدال مثن ترثديم معلومثات تعيثس الحرثائق السثائدة
نتج مدخالً ئخثر عثرف بدـ املددخل التداخييي عكدم تادورا تبنداه المحاسدبو مفثادإ ن
بتاريخ ىعداد الروائم
َ
المحاسب يتعامل مع معطيات األحداث التي حدرت فعال وما عليه سوى توريرهثا وتسثجيلها رثم معالجثة البيانثات
المتولدة منها لتحويلها ىلثأ معلومثات مفيثدة لث دارة .طبرثا لهثذا المثدخل سثاد االعترثاد لفتثرة طويلثة نسثبيا ً بثأن
المحاسبة ق تتعامل إق مع الماضي وهي ق عالقة لها بالمستقبل بمعنثأ نهثا ال يميثن ن ترثدم معلومثات ذات
طبيعة تنبؤية مسثتربلية بثل معلومثات تاريخيثة فرثط وهثذإ تسثتمد مثن الوقثائع والربوتيثات التثي تؤيثد المعلومثات
التاريخية الموررة في السجالت المحاسبية .يل ذلت لخدمة األغرا الرقابية.
المدخل التاريخي هو الوته اآلخر لبمدخل الرقابي ،ولك م منظور محاسبي ولديم مد منظدور اإلدار .
وهو انعكام مباشر لبمدخل الرقابي في الفكر المحاسبي .هذا المدخل دخل المحاسبة في نفق ضيق لثم يِم َي ِنهثا
الخثثرول منثثه ىال بعثثد الثثتخل مثثن عوالثثق الماضثثي ومثثن عوائثثق وقفثثت حثثائال مثثام تطثثور الفيثثر والممارسثثة
المحاسبية .فالتيلفة التاريخية التي نشأت بفعل هذا المدخل شوهت قياس الدخل فبات ضخما في ظروف التضخم
وارتفاع األسعار .وازداد تشوها يلما زادت معدالت التضخم وطالت الفترة الزمنية بثين تثاريخ حثدوث الحثدث
وتاريخ ىعداد الروائم .فب اتت التيلفة التاريخية تنتج رقاما ال يلة لها بالواقع الثراهن ي ال داللثة لهثا وال منفعثة
حريرية منها والتحليل المالي لمعطيات قوائمهثا ينثتج معلومثات مضثللة .وقثد خلرثت معلومثات التيلفثة التاريخيثة
عجزا ماليا للمنشآت عند استبدال يولها في حاالت التضخم ما دفع البع منها ىلأ االفالس فيما لو لم تين
ىداراتها ومساهميها مدريين لمرل هذا الخطر .يما تسببت في دفع ضرائب علثأ ربثاح يثورية ليسثت حريريثة
وفي استهالت ر س المال تدريجيا عبر توزيثع األربثاح اليثورية .ىضثافة ىلثأ تسثببها فثي عثدم المحافظثة علثأ
ر س المال الحريري المسترمر يونها ال تحافظ علثأ ر س المثال االنتثاجي بثل االسثمي .رثم ن ىهمالهثا لتغيثرات
الروة الشرائية نتج معلومات محاسبية غير متجانسة وغير قابلة للجمع و المرارنة نظثرا السثتخدام سثس ترثويم
وطرق مختلفة.
يل تلت المساوئ التي ارتبطت بالتيلفة التاريخية جاطت ساسا من المدخل الرقابي الذي اسرط عن المحاسبة
هدفها االساسي المتمرل فثي ترثديم معلومثات تعيثس الحرثائق الراهنثة ليثتمين مسثتخدموها مثن يثيانة ميثالحهم
واتخثثاذ الرثثرارات المناسثثبة لحمايتهثثا بثثدال مثثن التوقثثف عنثثد دورهثثا فثثي رقابثثة داط عمثثال حثثدرت فثثي الماضثثي
والوقوف عند هذا الحد .والغريب في األمر نه مع يل هثذإ االنترثادات للتيلفثة التاريخيثة واألسثس الفيريثة التثي
جاطت منها ال يزال يريرون يؤيدون التيلفة التاريخية ويدافعون عنها .فرد جاط سورتر بمدخل ع َِرف بـ مدخل
اقحداث ليؤيد ن المحاسبة مهمتها توريثق العمليثات لحظثة حثدورها رثم الترريثر عثن تلثت األحثداث .جثذور هثذا
المثثدخل المعايثثر نسثثبيا تعثثود ىلثثأ الجثثذور ذاتهثثا للمثثدخل الرقثثابي .فهثثو يثثرى ن المحاسثثبة مجثثرد اداة لتوريثثق
العمليثثات خدمثثة لألغثثرا الرقابيثثة ولثثيس إلنتثثال المعلومثثات التثثي تسثثاعد المسثثتخدمين المتنثثوعين خايثثة
الخارجيين في دعم قراراتهم .في الحريرة جاط هذا المدخل ليؤيد علثأ الوظيفثة الرقابيثة للمحاسثبة ويهثرب مثن
مشيالت التريثيم ومشثيالت وضثع ضثوابط الريثاس (التثي اتضثح انهثا م َِسيسثة لخدمثة فئثات دون غيرهثا) ومثن
مشيالت تعدد وتبدل ضوابط الريثاس .وهثو بثذلت حثافظ علثأ جثذورإ التاريخيثة ولثم يخثرل عثن الثدور الرقثابي
للمعلومثثثات المحاسثثثبية مبتعثثثداً عثثثن الثثثدور االعالمثثثي للمحاسثثثبة وعثثثن غايثثثة المحاسثثثبة فثثثي تلبيثثثة احتياجثثثات
المستخدمين ىلأ معلومات تتمتع بخيائ نوعية تمين من اتخاذ الررار المالئم سواط لجهة الماضي ألغرا
الرقابة م لجهة المستربل التخاذ الررارات التي تحمي الميالح المادية للمستخدمين.
ولم يتوقف تأرير المدخل الرقثابي علثأ االهتمثام بالمسثتند والتوريثق المسثتندي .فرثد ظهثرت الرقابدة الداخبيدة
يعنير ساسي في العمل االداري وشيلت جزطا ساسيا من نظمة المعلومات المحاسبية في منشآت األعمال.
تشيل الرقابة بمفهومها العام أحد امنشطة اقتتماعية الخااة ،يمارسه أادحا المادالح باشدكال وطدرق
وأدواو مختبفة ،بهدف اديانه مادالحهم وضدما عددم ضديا ،أمدوالهم .ممارسثة النشثاط الرقثابي ييثون وفرثا

ألشثثيال مختلفثثة :فهثثو ىمثثا ن يمثثارس مثثن قبثثل يثثحاب الميثثالح مباشثثرة وهثثذا ال ييثثح فثثي يثثل الحثثاالت
والظثثروف و ن يمثثارس بالويالثثة .وقثثد يمثثارس بشثثيل اختيثثاري و بشثثيل ىجبثثاري .وقثثد يمثثارس مثثن قبثثل
المشروعات نفسها (مراجعة داخلية) و من قبل جهات خارجية (هيئات رقابية عليا هيئات حيوميثة ومنظمثات
شبه حيومية مياتثب المراجعثة الثخ) .وقثد تيثون مسثبرة و جاريثة و الحرثة .وقثد تيثون رقابثة ىداريثة وماليثة
... ...
وفنية الخ.
لم يتوقف تأرير المدخل الرقابي علأ الرقابة الداخلية وعلثأ تطورهثا واتسثاعها .فرثد ازداد االهتمثام بالرقابدة
الخارتية التي تمارسها جهثات ال تمثارس الع مثل اإلداري داخثل المشثروع .نشثأ هثذا النثوع مثن الرقابثة يرقابثة
اختيارية .رم تحولت ىلأ رقابة ىجبارية ملزمة لمنشآت االعمال استناداً ىلأ متطلبات قانونية فرضها الرانون و
نظامية ن عليهثا النظثام األساسثي للشثرية و مهنيثة ويثت بهثا قواعثد وشثروط ممارسثة العمثل و المهنثة.
س اهمت عوامل عديدة في زيادة االهتمام بالرقابة الخارجيثة وتحولهثا ىلثأ مراجعثة الزاميثة منهثا :اتسثاع نطثاق
الميثثالح الماديثثة ليشثثمل فئثثات واسثثعة يالثثدوائر الحيوميثثة :التخطيطيثثة والضثثريبية ارتفثثاع الثثوعي االجتمثثاعي
وىدرات تأرير الفرد بالمجتمع والجزط باليل فثي بيئثة العمثل يبثر حجثم المسثؤوليات لث دات العليثا حيثث سثادت
المليية العامة الخ.
مثثع انتشثثار المراجعثثة الخارجيثثة ظهثثرت مهنثثة مراتعددة الحسدداباو وأتهددد الرقابددة العبيددا .يمثثا ظهثثرت
الحوكمة باعتبارها داة لفر نوع من الرقابة الخارجية علأ داط الشريات لحماية ميالح المجتمع... ... .
 :3-2-4االحية المدخل الرقابي والمداخل المرتبطة به لوضع نظرية لبمحاسبة
للحيم علأ ية معرفة ال بد من الرجوع ىلأ فلسفة العلم و علم المعرفة .ال شت ن للمدخل الرقابي دور ىيجابي
في داط انشثطة المشثروع وفثي تفعيثل وظيفثة التوريثق والتخثزين فثأنتج معلومثات دقيرثة موروقثة تعيثس حرثائق
حداث اقتيادية حدرت فعال .لينه سثاهم فثي الوقثت نفسثه فثي تراجثع وظيفتثي الريثاس وترثديم المعلومثات مثن
وظائف المحاسبة.
عالوة علأ ذلت دعم التيلفة التاريخية التي تريت ئرار سلبية في المعلومات المحاسبية خاية من ناحيثة قثدرتها
علأ التعبير عن حرائق الواقع الراهن وليس عن وقائع حيلت في زمن ما .
في البعد الفلسفي لهذا المدخل يمين الرول نثه لدم اي ا
درق إلدى مسدتوى كداف قعتبداره مددخال تيددا لبنداء النظريدة
المحاسبية .فمنطلراته الفيرية متحيزة وليست حيادية يونه يعتبر المحاسبة داة ىداريثة وفثي هدذا نظدر فئويدة
ضيقة غير شامبة فهو همل وجهة نظر الفئات األخرى ىلأ المحاسبة وىلأ دورها ما دفع ىلأ ظهثور مثداخل
خرى يالمدخل المهني والتنظيمي ومدخل المعايير يرد عليه لتحمل عيثوب هثذا المثدخل ذاتهثا .وحريرثة األمثر
ن المدددخل الرقددابي لددم يالمددم تددوهر المحاسددبة بثثل قمددم أحددد اسددتخداماو المعبومدداو التددي تنتتهددا انظمددة
المعبوماو المحاسبية (لألغرا الرقابية) .فرد اعتبر أ هدف المحاسبة هدو خدمدة اإلدار ثدم بداقي أادحا
الماالح مع المنشا  .وفثي هثذا تخيثي ولثيس تعمثيم .رثم انثه عبدر عد رأ اإلدار بالمحاسدبة ولديم عد
حقيقة ما هي المحاس ة .لذلت فتنه ق يحقق خااية الشمولية من خوا النظرية
عالوة علأ ذلت يجب مالحظة ن المدخل الرقابي لم يشمل في التيورات التي بني عليها يافة حرثائق الواقثع.
فالمحاسبة موجودة في الواقثع العملثي حتثأ ولثو لثم ييثن للرقابثة وجثود .ففثي المنشثآت التثي يمثارس الفثرد فيهثا
نشاطه بنفسه دون تفوي يالحياته لآلخرين يمين الرول نه ال يوجد رقابة .فهو ال يراقب نفسه بنفسه مثع
انه يروم بتوريق العمليات و بعضها للتمين من الرجوع ىلأ البيانات الموررة مستربال عند الحاجة .اي نثه يورثق
خثرى يثأن يأخثذ قثرارا بالشثراط
العمليات للحيول علأ معلومات ال يستخدمها لغر الرقابة بل ألغرا
و ليعرف ما يسب خالل فترة معينة .حتأ في الشريات مهما يبر حجمهثا ال تسثتخدم اإلدارة يثل المعلومثات
ألغثرا رقابيثة بثثل جثزط منهثا .والمسثثتخدمون مثن خثارل الشثثرية يسثتخدمون غالبثا معلومثثات الرثوائم الماليثثة
التخاذ قرارات تخيهم في تعامالتهم مع الشرية وليس لرقابة داط الشرية فهذإ مسالة قد ال تعنيهم.
يستدل مما سبق ان المدخل الرقدابي عداتد عد ا يؤسدم لبنداء نظريدة لبمحاسدبة .فالنظريثة تتسثم بالشثمولية
بينما يتيف المدخل الرقابي بعدم الشمولية .فنظرتثه نظثرة مجتثز ة مثن الواقثع (تحيثر جزئثا ً منثه) .والنظريثة
التي يفتر انها ستبنأ استنادا ىلأ فيرته ستيون يضا مجتز ة .وبالتالي لن تيثون نظريثة ياملثة وشثاملة .مثن
هنا يمين الجزم بأن المدخل الرقابي ق ياح لبناء النظرية لينه ييح ألن ييون مدخال لتنظيم الممارسة في
الجوانب التي تعجز النظرية عن التأرير فيها.

