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 :1-1ماهية "المفهوم" و"التعريف" و"المصطلح" في بنية النظرية
تناول كثيرون من الباحثين ومنظري المحاسبة نظرية المحاسبة ،كما المحاسبة وغيرهاا مان مهااهيف ،تاا تهم ت م اف
ل ا ولطبيعت ا ولهكثير من محتويات ا .األمر الذي يثير التساؤل حول سبب ذلك ،من ج ة ،وحول جوهر النظرية وحقيقت ا
من ج ة أ رى.
أمااا الساابب تقا يعااو لا الطبيعةةة الفلسةةفية للنظريةةة ،وعا ف ت ااك الكثياار مماان تناااول النظريةةة تااا المحاساابة.
فال وقوف على جوهر النظريةة يحتةام معةارف واسةعة طات طبيعةة فلسةفية ،كتهاك التاا يحتوي اا المنطة  ،علةم المعرفةة،
فلسفة العلم ،ومناهج البحث وغيرهف .ويعو السبب تا ذلك أيضا ،لا اخةتالف المةطاها الفلسةفية والمةدارف الفكريةة
التا ت ت ل ذه المسألة ،حيث كان لك ّل من ا ت مه ال اك لهنظرية.
ن البحث تا نظرية المحاسبة يستوجب ،قبل أي شاء فهم العالقة بين مصطلحات ثالثة ،تمثال بعضاا مان مكونات اا،
كماا با مان اساات ام ا تاا ا بياات المحاساابية وتاا الممارساة العمهيااة ،وهاا المفهةوم ( ،)conceptالتعريةةف
( )definitionو المصةةةطلح ( ،)termوعالقت اااا جميع اااا بالظةةةاهر أو القضاااية المعنياااة ب اااذه الم اااطهحات .هاااذه
الم طهحات ترتبط بمعارم أساسية تا النظرية ،تشكل مع معارم ا رى كالقوانين والمباا ماا يعارم بالنظرياة .مان
المهاهيف التا ب من الوقوم عن ها وتح يا قاة المعاارم المرتبطاة ب اا مفهةوم المحاسةبة ،مفهةوم النظريةة ،مفهةوم
النظام المحاسبي ،مفهوم القياف ،مفهوم اإلفصاح ،مفهوم الدخل ،مفهوم اإليراد ،الخ.
تمثل المفاهيم ُبنى نظرية ( )Theoretical constructsتعكف معطيات اإلدراك الطهني لقضية معينة أو لظاهر
محدد أو لمجموعة ظواهر مترابطة؛ أي أن ا مجموعة المعارف أو المعلومات المتاحةة عان الظااهر أو القضاية .يمثةل
ة المرتبطة بالظاهر  ،بحيث يمكان راك الظااهر ّ مان اللاه.
المفهوم "كيانا" معنويا في بنية المعرفة المت
تهااا اللغةةة ،مااثال ،تساات ف الكلمةةات (األتعااال واألسااماء) .الكلمةةة يمكاان اساات ام ا ون معرتااة مضاامون ا ،م ا رها،
ههيات ا وأبعا ها أي المحتوى المهاهيما ل ا ،أي مفهومها .وها كمصطلح تست ف لتعبّر با ت ار عن ظاهر معينة أو
حالة أو ح ث .تالكهمة الم رية َف َرح (وها مجر م طهح) مكوّ نة من مجوعاة مرتباة مان األحارم ،تسات ف لتعبّار
عن حالة (أو مظ ر) السرور وا نبساط .هذه الحالة ها واح من المظاهر التا ت يب ا نساان عنا ما تعترياه مشااعر
ا ة تا موقم معين نتيجة ح ث مح .
يست ل مما سبق أن أية ظاهر أو قضية ب من التعبير عن ا عبر تسمِيتها ،أي تح ي مصطلح مح ّ ل ا ي ل عهي اا.
المعهومات المتراكمة عن هذه الظاهر تتيح لمن يري است اف الم طهح ت َف محتواه ،أي معرتة معنااه .ولماا كانات هاذه
المعهومات كثير ومتنوعة وته يهية كان ب من ته ي ا بشكل مكثام تيماا يعارم بالا تعريةف  .تاالتعريم ّ
يلخةص
ّ
مةنظم ،يفةي
المعارف المتراكمة عن الظاهر أو عن الحقائ الجوهرية لهظاهر ( ذا كاان تعريهاا ع عهميااع) بشةكل منهجةي
بالغرض من وضعه .إنه تجري ٌد للمعارف من كل تفصيالتها وشروحاتها واإلبقاء على المعارف األولية األساسةية (التاا
تمثل جوهرها تا التعريم الحقيقا) .وعهيه تإن التعريم يق ف معارف مكثفة جدا ومختصر  ،و يمكِن من الله راك
كل المعارم بجزئيات اا أو الحقاائق المرتبطاة بالظااهر المعنياة .راك كال تهاك الجزئياات والته ايالت يساتوجب شار
محتويات التعريم .أي أنه يتف العو ل المعارم المتاواتر عان تهاك المحتوياات ،أي لا المه اوف .فةالمفهوم هةو طلةك
الكم المعرفةي المتةراكم الةطم يم ّكةن مةن إدراك الظةاهر أو القضةية .و ذا عبّار المه اوف عان حقةائ علميةة يقين ّيةة يكةون
مفهوما علميا ،ويشكل بالتالي أحد مكونات النظرية العلمية.
من المهاهيف األساسية تا بنية النظرية مفهوم المحاسةبة ،هاذا الم اطهح المحاسةبة يطهاق عها ظةاهر اجتماعيةة
محدد  ،تمثل نشاطا انسانيا خاصا ،يمارسه االنسان لغرض الحصول على المعلومات التي يحتام إليها لصيانة مصالحه
المادية.
تمثهت الظاهر بجمهة من العمهياات الحساابية (عمهياات العا وح ار الموجاو ات والعمهياات الحساابية الم تههاة) التاا
كانت تجري لغرض الح ول عه معهومات رقمية (حسابية) تهبا احتياجات أ حاب المال لا تهاك المعهوماات؛ ولعال
التسمية جاءت من مشاه ات لتهك العمهيات الحسابية عه أرض الواقع.
تتكون هذه الظاهر ا جتماعية من مجموعة ظواهر (أنشطة) مترابطة ،تراتق مراحل العمل المحاسبا ،وها قياف
المااوار واألحا اث ا قت ااا ية واآلثااار المترتبااة عها تهااك األحا اث؛ توثية وتخة ين عمهيااات القيااات ونتائج ااا (البيانااات
اااحب الحاجااة أو
والمعهومااات)؛ وتقةةديم المعلومةةات الناجمااة عاان القيااات (معهومااات عاان المااوار ونتااائ األعمااال وغيرهااا) ل ا
انظر الشكل التالا الذي يوضح ما سبق ا شار ليه
الم هحة (أي ل مست ف المعهومات).
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يتف وضع تعريفٍ لكهمة محاسبة ،يح بإيجاز ما المق و بالكهمة .ولكون التعريم يكهاا له اف كاتاة المعاارم (أو
ااا ،يااتف العااو لا مفهةةوم المحاساابة ر راك كاال تهااك المعااارم.
الحقااائق) المرتبطااة ب ااذا المجااال المعرتااا الت
ة أ رى ،ممارسات ا تا الواقاع العمهاا
تمه وم ا يوضّح ه ت ا ،وظائه ا ،أ وات ا ،عالقات ا مع مجا ت معرتية مت
وغير ذلك.
األنشطة المحاسبية الثالثة المترابطة (القيةاف المحاسابا الاذي يتمثال تاا عمهياات توليا البياناات والمعهوماات المحاسابية الرقمياة ،توثية
وتخ ين البيانات والمعلومات المول لهتمكن من الح ول عهي ا عن الحاجة ،وعرض أو تقديم المعلومات الناتجة عن عمهيات القيات لا مان يحتاج اا
من ذوي الم الح) ها ظواهر غير قابلة للفصل عن بعض ا البعض ،وتشاكل ظةاهر واحةد مركبةة مةن مجموعةة ظةواهر،

لكل من ا مه وم ا ال اك ،يجب تح ي ه ب قة رزاحة الغموض عن بعض محتوياته ،واجراء اله ل بين محتويات مه وف
ٍ
ومحتويات مه وف آ ر ،و ستكمال بعض محتوياته ،الخ.
كاال نشاااط ماان تهااك األنشااطة يمكاان أن تتغيةةر مظةةاهر تااا الممارسااة العمهيااة بماارور الاازمن ،بتااأثير عواماال التطااور
ا قت ا ي وا جتماعا والعهما والتقنا .تعن أ اء نشااط تقةديم المعلومةات ظ ار اإلفصةاح تاا الممارساة العمهياة،
نتيجة ت ل المهكية عن ار ار  ،تا شركات األموال ،ليع ّبر عان مظهةر جديةد مةن مظةاهر تقةديم المعلومةاتّ ،
تمثال بنقال
ت ذات موا هات مح ّ من ا ل نظاف محاسبا لمنشأ اقت ا ية (ل ا طبيعة ا ة) ل مست مي ا ال ارجيين.
معهوما ٍ
ُ
هذه الظاهر أطهق عهي ا اإلفصاح  ،تبات ارت ا مصطلحا يعبّر عن هذه الظاهر  .ثاف وُ ضِ اع تعريةف لهم اطهح .هاذا
التعريم يكشم كاتة المعارم المرتبطة بظاهر ارت ا  .ل ذا يتف العو ل مفهوم اإلفصاح الذي يحتوي عها كال
تهك المعهومات والحقائق ،له ف حقيقة ا ت ا .
كما ارت ا  ،كذلك الظواهر المحاسبية األ رى كالقيات والتوثيق والت زين ،لكل من ا معارت اا ال ا اة التاا تشاكل
المجال المعرتا ال اك ب ا ون غيرها .ا ل كل مجال يوج حقائق ،مهاهيف ،م طهحات وتعريهات.
يست ُّل مما سبق أن للظاهر اس ٌف يُطهق عهي ا ،أي مصطلح ،و يجوز تا طار النظرية ،أن يكون لهظااهر أكثار مان
م طهح .الحقائق المرتبطة بالظاهر والمعارم المرتبطة ب اا يحتوي اا المفهةوم .هاذا المه اوف يجاوز أن يكاون واحا ا
ألكثر من م طهح .و ذا كان المه وف مفهوما علميا تإن محتوياته تتح من منطهق الةطات العارفةة  ،أي مان منطهاق
ش ا حسب رؤية الباحث ،بل من منطهق الحقائق المشاه أو المست ه ة بكل تجر وموضاوعية؛ وهاو الاذي يشاكل
جزءا من النظرية.
أما التعريف تيكون للمصطلح وليف للظاهر  ،تتعريم م طهح محاسبة يكشم معارم جوهرية أساسية مختصر
عن الظاهر  .هذه المعارم ها جزء مان المه اوف ،أي أن األ يار يحتوي اا .تاالتعريم يم ّكان مان راك معاارم أساساية
(تقط) عن المحاسبة .أما التعريف بالظاهر (وليت بالم طهح) تإنه يستوجب التوقم عن المه وف بكاتة محتوياته ،وليت
عه تهك التا يحتوي ا تعريم الم طهح ...فالتعريف يوضة اسةتنادا إلةى المعةارف الخاصةة بالظةاهر  ،ليحا مضامون
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الم طهح ب ّقة ،ووضو وش ّهاتية ،مما يساعد في استخدام المصطلح فةي الموضة الصةحيح عنا الحا يث عان الظااهر
ذات العالقة .والتعريةف يكةون علميةا إطا احتةو علةى معةارف علميةة ،موضةوعية مثبتةة ،بعيةدا عةن تةرثيرات "الةطات"
الساعية ل المعرتة .مثل هذا التعريم يشكل واح اع من مكونات النظرية.
الشكل التالا رقف ( )1يبيّن عنا ر المجال المعرتا لهظاهر أو القضية وعالقة هذه العنا ر بعض ا ببعض.



ثف أن التعريم

يمكن وضعه

ا

ّ ذا تواترت شرو ٌط ثالثة في واض التعريف

 .1أن يكون عه دراية تامة بالعالقة بين مكونات المجال المعرفي الظاهر وحقائق ا ،الم طهح ،التعريم والمه وف
 .2أن يكون ملما بكافة المعارف المتعلقة بالظاهر  ،أي بالمه وف (وليت لجزء من ا) ،قبل وضع تعريم ل ا
 .3أن يكون مدركا لألصول العلمية لصياغة التعريف ،أي له م منه ،ألنواعه ،ل

ائ ه ولكيهية

ياغته ،الخ.

ّ
تمات لا منطة المعرفةة
الشروط الثالثة يجةا أن تتةوافر مجتمعةة .عا ف تواترهاا ياؤ ي لا ظ اور تعريهاات قا
اليقينية بأية هة .فقد تغدو التعريفات شخصية ،ضبابية غير واضحة ،واسعة ،مجت أ  ،غير متوافقة مة الغةرض مةن
التعريف ،الخ .وهاذا هاو واقاع الحاال تاا األ بيّاات المحاسابية .مان هناا كاان ال بةد لتعريةف "النظريةة المحاسةبية  ،كماا
غيرها من المهاهيف ،من أخط هط الشروط بعين االعتبار .وعهيه يجب تح ي مه وف النظرية ،أي يجب تح ي أهميت ا (أي
الحاجة لي اا ومنهعت اا ) ،ال ا م من اا ،مكونات اا ،وظائه اا التاا يجاب أن تؤ ي اا لتحقياق ها ت ا ،وغيار ذلاك ،قبال وضاع
تعريم ل ا.
ن تواتر الشروط الماذكور أعااله يكهاا وحا ه ل اياغة تعريةف  ،ذ يجاب معرتاة أيُّ نةوع مان التعريهاات يجاب
اعتماااا ه تاااا ال اااياغة .أنةةةواع التعريفةةةات ع يااا  .ت نااااك التعريفةةةات االجرائيةةةة ،والتعريفةةةات االسةةةمية (أو القاموساااية)
والتعريفات الحقيقية (أو الجوهرية).النوع األول يرتبط بالجوانا االجرائية للظاهر المرا التعريم عن ا ،وهاو تعريام
وصفي يتناول ما هو هم الظاهر  ،بل الشكل أو الطريقة أو الكيهية التا تح ُ
ث طبقا ل ا مشاه ُ
ات الظاهر  .تتعريم
المع ا األمريكاا لهمحاسابين القاانونيين ( ”American Institute of Certified Public Accountants“ )AICPAتاا عااف
 1941نك عه أن المحاسبة فن تسجيل وتبويا وتلخيص العمليات واألحداث المالية وتفسةير نتائجهةا هاو تعريام
جرائا ،ي م جراءات العمل المحاسبا كما ها تا الممارسة العمهية ،عن ما كانت تتف معالجاة البياناات بشاكل يةدوم.
هذا التعريم تم وضعه استنادا إلى المعطيات الوصفية التا تكشه ا المرحهة األول مان مراحال تطاور المعرتاة العهمياة،
طبقا لنظرية المعرتة.
اة .ناه التعريةف المتةداول داخةل
أما التعريم اإلسمي (أو القاموسا) ت و الذي تق مه ا بياات والقاواميت المت
المجتم المعرفي للظاهر المعنية بالدراسة .هذا التعريم يكون عا متف عليه من عموف اترا مجتمع المعرتة ولايت
كل اترا ه .وقةد يكةون مبنيةا علةى معطيةات وصةفية أو تفسةيرية ،وربماا احياناا عها رؤيةة خاصةة ألحةد افةراد المجتمة
المعرفي لهظاهر أو لمجموعةة محةدد داخلةه .تتعريام المحاسابة ،ماثال ،عها أن اا نشةاط خةدمي (ي ا م لا  )...هاو
ةي علةةى رؤيةةة مجم ة المحاسةةبين القةةانونيين
تعرياام قاموسااا سااماَ ،ت َاولااه اتاارا مجتمااع المعرتااة المحاساابية .وق ا ُبنِة َ
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األمريكي .هذا التعريم تم وضعه استنادا إلى معطيات وصفية وأخةر
تهسيرا عهميا لحقائق الظواهر المحاسابية) .التهسير يظ ر تا اعتبار المحاسبة م
ل مة ا حاب الم الح (المستثمرين وغيرهف) ذوي النهوذ.

تفسةيرية (التهساير هناا حساب رأي هاذا المجماع وهاو لايت
اون (المحاسابون)
ناة (نشااط ا ما) يزاول اا مت

مااع تعاا أنااواع التعريهااات يثااور التساااؤل أم التعريفةةات افضةةل للنظريةةة؟ أو أي ااف ي ااهح ألن يساات ف لتعرياام
الم طهحات المحاسبية التا يجب أن تحتوي ا النظرية؟ هنا يجا الوقوف على الغاية من التعريف .فالتعريف الطم يجا
معاارم يقينياة ثابتاة حكماا ع .وألناه
ان تحتويه النظرية "العلمية" هةو التعريةف الحقيقةي أو الجةوهرم ،لكاون محتويات اا
َ
يحتوى عه معهومات يس ل ت م ا من قبل اآل رين غير الم ت ين .أما التعريم ألغراض الممارسة العمهياة تايمكن أن
يكون اسميا أو اجرائيا ،وهو ضروري لهم ت ين بالمجال المعرتا.

 :2-1ضرورات بناء "نظرية" للمحاسبة
تنبع ضرورات بناء نظرية لهمحاسبة مان ِك َبار التناوع والتغيار والتبا ل الاذي يطباع الممارساة المحاسابية بطابعاه .هاذا
التب ل والتغير يترك انعكاسات سهبية عه الممارسة وعه نتائج ا؛ تتغا و المعهوماات المحاسابية بعيا عان الموضاوعية
يتحكف تي ا العامل الذاتا ،ويجعل مكانية ا عتما عه هذه المعهومات مح و ع.
يسيطر عه الهكر المحاسبا الذي يوجه الممارسة المحاسابية ،مجموعاة مان المهااهيف والهاروض والمباا والمعاايير
وغير ذلك ،تحكف عمهيات القياات وارت اا المحاسابا ،من اا مه اوف الوحا المحاسابية ،تارض ال ورياة ،تارض وحا
القيااات النق ا ي ،تاارض ثبااات القااو الشاارائية لهنقااو  ،مب ا أ الموضااوعية ،مب ا أ األهميااة النساابية ،مب ا أ مقابهااة ارياارا ات
بالم روتات ،مب أ ا ستمرار ،مب أ التكههة ،مب أ التحقق ،مبا أ الثباات ،سياساة الحيطاة والحاذر ،قاعا التكههاة أو الساوق
أي ما أقل ،أسات ا ستحقاق ،األسات النق ي ،نظاف القي المز وج ،الخ.
غير أن التمعن تا هذه العنا ر من مكونات ارطار الهكري يكشم ع ف شهاتيت ا .ت ناك تنوع في المصةطلحات التاا
يتف طالق ا عه الظواهر والقضايا المحاسبية ،مثل تارض ،مبا أ ،مه اوف ،قاعا  ،سياساة ،معياار ،طريقاة الاخ .وهنااك
اختالف في مضمون المصطلح (مثالع المحاسبة والنظام المحاسبي هل هماا م اطهحان لمضامون واحا  ،أف أن هنااك ا تالتاا ع بين ماا؟) كاذلك
االستمرارية ،ذ يعتبر البعض أن المق و ب ا هو أن الوح المحاسبية مستمر تا مزاولة نشاط ا ل ما ن اية .بينما
يق ب ا أ رون أن حيا المنشأ أطاول مان حياا أي أ ال يمتهكاه المشاروع ،تئاة أ ارى تهسار ا ساتمرارية عها أن اا
استمرار لنمط المهكية القائف لرأت المال أو لهتنظيف ار اري ولهشكل القانونا لهمشروع ،وينس معظم اف أن االسةتمرارية
ترتبط بالمصالح المادية غير.
ثف أن هناك ا تالتا ع عه التسمية ذات ا التاا ياتف طالق اا عها القضاية أو الظااهر (أي عها الم اطهح) ،فالقيةد المة دوم
يسميه البعض مب أ ،وآ رون نظرية وغيرهف طريقة .واإلفصاح  ...هل هو مبا أ أف مه اوف أف كالهماا؟ ،والةربح هال هاو
الربح الشامل أف ال اتا أف ربح التشغيل؟ الخ...
عالو عه ذلك تإن التقارير المالية ُتع ُّ دوريا ،تهماذا تع عن الطهب؟ والهتر التا تغطي ا التقارير تزال موضع
ا تالم .ثف أن ال ورية ت هق جا ماا باين ثباات المقةدمات والمساتحقات أو ع ماه ،وحاول اعتماا األسةاف النقةدم فةي
االعتراف واإلثبات أف ا بقاء عه أسات ا ستحقاق .كما ينشأ ج ل كبير عن ع ا القوائف يرتبط بجانب ارت ا  ،حيث
ينشا الم حول درجة تلخيص البيانات والمعهومات ،وهناك ا تالم حول أسف تبويا المعلومات وعرضها.
ثف أن هناك تعارضاع ،مثال ،بين تقويف األ ول الثابتة عه أسات التكههة الفعليةة (التاري ياة) وباين االسةتمرارية التاا
تستوجب مراعا األسعار الجارية عن تقويم ا لهمحاتظاة عها م االح المشاروع؛ لكان هاذه المراعاا تتعاارض ماع مبا أ
الحيطة والحذر المعروتة تا الممارسة العمهية .و ذا كانت الممارساة العمهياة قا تحولات لا القياات عها أساات القيماة
العا لة  ،تإن مفهوم العدالة مفهوم براغماتي مطاطي؛ والقيمة العادلة ليست بديل قياف بل صيغة توافقية لحةل مشةكلة
ث محاسابية متماثهاة .تاالم زون الساهعا ،ماثال ،ياتف تقييماه
تعدد بدائل القياف .ثف هناك معالجات محاسبية متنوعاة ألحا ا ٍ
حسب طريقة ال رم التا تعتم ها ار ار .
وعن االعتةراف بةاإليرادات تتعا أسات ا عتارام عها أساات ارنتااج ،أو البياع أو التح ايل ،كاذلك عنا احتسةاا
االهتالك عه أسات زمنا (بالقسط الثابت ،المتناقك ،المتزاي  ،والمتناقك يحتسب عه أسات مجموع أرقااف السانين ،أف بمعا ل متنااقك عها
مبهغ ثابت أف بمع ل ثابت عه مبهغ متناقك) أف عه أسات عا التق ير أف بطريقة النهاذ؟
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ضاتة ل ما سبق ،يمكن ارشار ل أن الكثيار مان القضاايا والمشاكالت المحاسابية تازال معهقاة ون حال ،أو أن
حهول ا مؤقتاة تازال موضاع اجت اا و االم .من اا ماثال مشاكالت تغيارات األساعار ،قياات العمهياات واأل اول غيار
المهموسة ،قيات األ اء ا جتماعا.
ن األمثهاة المعروضااة سااابقا والتااا تبايّن التنااوع الكبياار تاا الممارسااة العمهيااة ،تكشاام أن هنةةاك اختالفةةات كثيةةر فةةي
الجانا المفاهيمي الفكرم للممارسة العملية ،انعكست وال ت ال تنعكف سلبا على الممارسة .من ا مثال ما يتعهق بمه وف
المحاسبة وجوهرها ،ا تالت ا عن مهاهيف ا رى كنظاف المعهومات المحاسبية ،من جية بناء معارت ا ،ترابط هذه المعارم
مع بعض ا البعض ،الخ.
ن مكونات اإلطار الفكرم للممارسة المحاسبية ليست متجانسة .وهطا يعكف أداء غير متجانف في الواق العملةي،
ا ة ما تعهق بأست القياات وارت اا المسات مة .كماا تغيةا سةمات المعرفةة الموضةوعية عها معظاف مكوناات هاذا
ارطااار ،ت ااا ُعرف َّيةةة تحكم َّيةةة بطبيعتهةةا ،تعكاات ممارسةةات تةةم االجمةةاع عليهةةا .كمااا يغل ةا عليهةةا الطةةاب الةةطاتي ب ا ل
الموضوعا .هذا تضالع عن كون هاذه المعاارم معةارف سةطحية ج ئيةة تاف جمع اا تاا هاذا ارطاار ،با مان أن تكاون
معارف كلية مترابطة ومتجانسة في إطار منطقي ثابت نسبيا ،يعرف بـ "النظرية".
أداء
يشير ما سبق ل أن هناك ضةرور
ملحةة لبنةاء نظرية ٍة للمحاسةبة ،تسةتطي توجيةه الممارسةة المحاسةبية نحةو ٍ
ّ
وأكثةر فائةد لمسات ما المعهوماات المحاسابية ،بحياث تكاون هاذه المعهوماات أكثةر موضةوعية وقابليةة للمقارنةة.
َ
أفضل َ
فوجود النظرية يعني وجود مرجعية منطقية علم ّية موثوقة ،سةواء لعمليةات البحةث عةن معةارف محاسةبية جديةد  ،مان
الل ع ا األبحاث العهمياة ،أم للممارسةين عنةد مةواجهتهم للمشةكالت المحاسةبية (ساواء القائماة أف المساتج ) التاا يتوجاب
أست ثابت ٍة غير متب ّ لة ،منطقي ٍة وموضوعي ٍة بعي اع عن الم الح الذاتية أو م الح الهئات المتنهذ
التعامل مع ا استنا اع ل
ٍ
تا الممارسة.
ن وجود إطار فكرم يوجه الممارسة ال يغني عن وجود النظرية .ت ناك ا تالم موجو ٌ بين اإلطار الفكرم وباين
النظرية ( ،انظر الشكهين التاليين ا ناه) .تاألول محتوياته معارف عامة غير دقيقة وليست يقينية ،ق تحتوي عه تناقضاات،
وقةةد تكةةون متبدلةةة ومتغيةةر  ،يغهااب عهي ااا الطةةاب الةةطاتي ،كمااا أن ااا ليسةةت كاملةةة وليسةةت متكاملةةة منطقيةةا .تااا حااين أن
النظرية "العلمية" تحتوم على معارف دقيقة ،منطقية ،يقينية ،متجانسة؛ ت داد معارفها وتتطور ،ولكن ال تتبدل أي
تزول معرتة من ا ليحل مكان ا معرتة أ رى .وها متكاملةة مة بعضةها الةبعض ،وموضةوعية ،تتاأثر بالعامال الاذاتا
وبالم الح الش ية أو الهئوية .و شك أن المعاارم التاا تحتوي اا النظرياة أتضال لهممارساة المحاسابية مان المعاارم
العامة التا يحتوي ا ارطار الهكري الذي تعمل الممارسة المحاسبية من الله.

الممارسة
المحاسبية
المتجدد

المحاسبة

المعارف
المحاسبية
المتراكمة

المعارف العلمية

أحداث ...
ومشكالت
محاسبية

أحداث ...
ومشكالت
محاسبية

أحداث ...
ومشكالت
محاسبية

تطور المحاسبة عبر ال مـن
تراكم المعارف المحاسبية م تطور الممارسة المحاسبية والترثير المتبادل بينهما
وتشكل المعارف العلمية
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(اإلطار النظرم) مفاهيم ،مصطلحات وتعريفات ،معايير ،مباد  ،طر ،قواعد ،ال

التطور االقتصادم ،االجتماعي
العلمي والتقني

مستخدمو
المعلومات
المحاسبية

ينتج معلومات (عبر تجمي البيانات
ومعالجتها)

هيئات
حكومية
ومهنية
متخصصة

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

تا طار هذا اله ف لهنظرية ال بد من التميي بين مفهومين للنظرية يست مان تا األ بيات ون التمييز بين ماا بشاكل
ا (كما ور أعاله) .المفهوم الثةاني يعبّار عان رأم أو
واضح .المفهوم األول يعبّر عن معارف كلية لمجال معرتا ت
وجهة نظر حول مسرلة معينة ثف تأتا عمهية التحقق من حة هذا الرأي وت عيمه عهميا ،وعن تحقق ذلاك يكاون الاراي
ق تحول ل حقيقة عهمية ،يسمي ا البعض نظرية (كما تا نظرية تيثااغورث  ،نظرياة األعا ا األولياة ونظرياة ا عا ا الح يثاة ،نظرياات
الن اياات ،نظرياة ذات الحا ين المرتوعاة لا أت له يااف ،نظرياة ا حتماا ت الاخ ...أنظار الشاكل ا نااه) .غيار أن مثال هةط الحقةائ تتعلة
ا ،أو تعبر عن عالقة بين ظاهرتين جزئيتين تا طاار
بمعرفة ج ئية من مجموعة معارف كل ّية لمجال معرتا ت
ظاهر كهية .لهو ول ل حقيقة مح من هذه الحقائق يضع الباحث ت وراته الش ية حول سبب ح وث ظاهر ما،
من الل معارم متاحة ل يه وح ت ش ا لسبب الح وث .نظرته ال ا ة ل السبب تس ّم نظرية  .عنا ما يحااول
ثبات حة رؤيته أو نظرته ال ا ة ،ي وغ نظريته عه شكل ترض  .ثف يذهب لهتحقق منه موضوعيا ع ،مساتن ا لا
معااارم واسااعة تااا الت ااك العهمااا ،و لا معااارم عهااف المنطااق ومناااه البحااث العهمااا وغيرهمااا .ذا تبيّناات ااحّ ة
الهرض عهمياع ،تكون الحقيقة العهمية ق ظ رت؛ تتسقط هة الذاتية عن الهرضية وعان النظرياة الش اية لهباحاث التاا
جاءت بالهرضية .وتتحول بذلك الهرضية الش ية ،ذاتية الطابع ،ل حقيقة موضوعية (كالقانون العهما) ،لتست ف بع
ذلك كواح من حقائق العهف الجزئية .تا هذه المرحهة يجوز تسمية هذه الحقيقة ترضا و نظرية.
ع
جزئياة
مما سبق يتضح أن هناك ا تالتا ع بين النظرية العلميةة ،بشاموليت ا وكهيّت اا ،وبةين القةانون العلمةي الاذي يهسار
ا اال الظاااهر  .تالقااانون العهمااا ،ذاع ،جاازء ماان مكونااات النظريااة العهميااة (ولاايت كاال مكونات ااا) .هااذا التمييااز بااين
مح ا
المه ومين المذكورين ضروري عن بناء نظرية المحاسبة ،أل ن هاذا ا اتالم يترتاب عهياه ا اتالم تاا مهااهيف أساساية
وتا كيهية الو ول ل النظرية .ن العو ل ا بيات ذات العالقة تكشم م ى التباين تا مه وف النظرياة ومحتويات اا
وطبيعت ا وكيهية الو ول لي ا ،الخ.
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توجةةه
ويوجا ا ااتالم ايضااا بااين النظريةةة واإلطةةار النظةةرم الااذي يمثاال مجموعةةة المعةةارف النظريةةة المتداولةةة التةةي ّ
الممارسة العملية (عمل المحاسب تا التطبيق العمها مثالع) .ارطار النظري يجب تمييزه أيضا عن اإلطار الفكةرم الةطم يحتةو
عموما على معارف نظرية ومعارف عملية.
ن مقاربة بسيطة بين مهنة المحاسبة ومهنة الطا ماثال ،تكشام ما ى التبااين تاا أ اء الممارساة العمهياة لهمحاسابة،
وم ى تباين تعالية هذا األ اءَ .وج ُه المقاربة يتمثل تا أن كال منهما يمثل نشاطا بشريا ،تقوم به جهات متخصصة بشكل
فةةردم أو جمةةاعي ،مسةةتخدمة معةةارف خاصةةة بهةةا ،هدفةةه تلبيةةة احتياجةةات افةةراد أو مجموعةةات افةةراد ( ل ا العااالج أو ل ا
المعهوماات) .لكان الطبياب يقاوف بتح يا الهحو ااات ويجاري التشا يك ويقا ف العااالج ،اسةتنادا إلةى معةارف يقينيةة (عهميااة)
موضوعية ،نظرية وعمهية ،يجوز له ال روج عن ا ،وليت استنا ا ل معارم متوارثة غير م عماة عهمياا أو معاايير
وضعت ا الم نة ،كما تا الطب الشعبا ،وكما هو واقع حال الممارسة المحاسبية .وهو يعال مرضاه (أ حاب الحاجة لا
العااالج) حسااب رغبااات ف وأهااوائ ف وبع ا أ ااذ مواتقااات ف المساابقة عه ا مااا سيساات مه ماان معااارم لعالج ااف وعه ا كيهيااة
عالج ف ،وهذا بعكت واقع حال الممارسة المحاسبية ،حياث يجاب أن تكاون ضاوابط القياات وارت اا (أي المعاايير ال ولياة
والمبا المحاسبية المقبولة عموما وغيرها) مقبولة من بيئة األعمال.
يالحظ ،من الل المقاربة ،أن معالجة أية مشكهة محاسبية تتف استنا ا ل معارم مشااب ة ،مةن حيةث خصائصةها،
لتهك المعارم تا عهف الطب .فالمعارف المحاسبية النظرية والعملية تراكمت من خةالل الممارسةة العمليةة ،ولةم تترصةل
علميا لتكون معارف يقينية ،طات طاب علمي وتتمت بخاصية الموضوعية (ضامنا الموثوقياة) وقابليةة المقارنةة .والمعاايير
ت من راسات عهم ّية ،بل من إجماع الفئات المتن ِّفط (مجمعات م نية
المحاسبية ،وما تحتويه من مهاهيف ومعالجات ،لف تأ ِ
ومساتثمرين) تاا الممارساة العمهياة ،التاا رسةمت ليةات طاتيةةة الطةاب  ،ووضةعت صةيع عرف ّيةة لصةياغة تلةك المعالجةةات
ولتحديد المفاهيم المحاسبية .فغلا عليها الطاب الطاتي النفعي الفئوم وعدم التكامل والترابط المنطقي ،و َب ُعدت بالتةالي
الشةعبي" الاذي تراكمات معارتاه
"الطةا
عن الموضوع ّية .وق تكون المحاسبة في واقعها الحالي هطا أشب َه ما تكون بةـ
ّ
ّ
عبر الزمن ،من جراء تك ت معارم جزئية بسيطة كشهت ا الممارسة العمهية( ،لف تتأ ل م بريا ولف تتحول ل معارم كهيّة كما لف
تتحول ل معارم عهميّة)  .وعهيه تإن المعالجة تا الطب الشعبا تأتا ،ل ذا السبب ،بنتائ يجابية كتهك تا الطب الح يث،
حت أن ا ق تأتا بنتائ سهبية .وهطا هو تماما حال المحاسبة في وضعها الراهن.
و ذا كان البعض يرى تا المحاسبة مجر مهن ٍة تحتاج ل ضوابط محا يهتازف ب اا الممارساون ،ياتف رسام ا حساب
الظروم القائمة ،وأن ا بالتالا يمكن أن ترق ل مستوى العهوف البحتة أو الطبيعية ،تإن هةط الرؤيةة ليسةت منطقيةة.
تالعهوف ليست تقط العهوف الطبيعية بل ا جتماعية أيضا .و ذا كان جاراء ا تباارات والتجاارب تاا هاذه العهاوف متعاذراع،
ت ااذا يسااقط عن ااا احتما ال أن تكااون معارت ااا عهميااة .ثااف أن ا عاااء بأن ااا ليساات عهمااا تطبيقيااا ،باعتبارهااا ليساات عهمااا
طبيعيا ،تا الوقت الاذي ُت ا ُنمُ تياه ضامن العهاوف التطبيقياة تاا الكثيار مان الجامعاات والمؤسساات ا كا يمياة ،أمار تياه
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تناقض ارخ .والواقع أن هذا التناقض مر ّ ه ل ضعم تا رؤية حقيقة ما ها المحاسبة .ت ا من ج ة نشاط اجتماعي
تمارسه تئة محترتة ل مة تئات أ رى تا المجتمع ،ه ته تهبية احتياجات تهك الهئات لا معهوماات محاسابية .وهاا مان
ج ة ا رى نشاط عملي تطبيقي ي تف بعمهياات القياات ويحاول البياناات لا معهوماات مسات ما أ وات القياات والتوثياق
المناسبة .و شك أن رؤية المحاسبة من أحد هط الجوانا دون النظر في الجانا اآلخر هي رؤية مجت أ غيار كامهاة،
وال تفضي إلى معرفة جوهر المحاسبة وحقائقها .وهذا ينسحب ب وره عه النظرية المحاسبية التي ال يمكةن بناؤهةا إطا
لم يتم تحديد "جوهر" المحاسبة.

 :3-1مفهوم النظرية المحاسبية
ق يماع ،تا الههسهة اليونانية ،ارتبطت النظرية بالتجريد والترمةل العقلةي ،بعيا ا عان الواقاع الماا ي المحساوت ،لكون اا،
حسب اتالطون تبحث عن العلل األولى للوجود (الههسهة ها البحث عن العهل األول لهوجاو ) .أما الهالسهة المح ثون تاإن ف يارون
تهكير بعي ا عن الواقع هو تهكير ميتاتيزيقا (أي تا ما وراء الطبيعة).
أن النظرية ترتبط بالممارسة ،وأن ك ّل
ٍ
يعبر م طهح نظرية تا اله ف الشائع عن رأي ش ا ،أو اعتقاا ات ش اية وأحكااف يتبناهاا شا ك ماا
ب ااوك قضااية معينااة .تاا النظةةر (أي التأماال والمالحظااة العقهيااة) يحماال بعاا ا ش اايا ذاتااا الطااابع ،بعياا ٍ عاان الواقااع
تعارض مع المعرتة اليقينية .تالنظرية لذلك ها أساسا بنةاء افتراضةي اسةتنتاجي .غيار أن ساعا النةاظر"
والممارسة ،م
ٍ
(أي الباحث) تا مسال ٍة ما ،رثبات سالمة وج ة نظره (نظريته) ،تعه ل البحث عن مؤي ات منطقية ل ا .تإذا تأك ت ابتع ت
النظرية عن الذاتية وانتقهت ل الموضوعية.
نظةر متباينةة
ومع هذا تإن مسالة طبيعة النظريةة تازال موضاع أَ ٍ ا ٍذ َو َر ٍ باين الهالساهة والبااحثين .فهنةاك وجهةات ٍ
حول مسائل عديد  ،من ا ما يتعهق بتعارض النظرية م المعرفة الج ئية ،ألن ا بناء شمولا؛ أو تعارضها م الممارسة
العملية ،ومع المعرفة العلمية  .هنا تظ ر شكاليات تهسهية ع ي تتمحور حول جمهة مان القضاايا ،من اا عالقةة النظريةة
بالممارسة العملية ،الهدف من بنائها ،وظائفها ،مصادر معارفها (من الواقع أف من العقل) الخ.
(الباحاث)

يتناول مفهوم النظرية مجموعة الحقائ المرتبطة ب ا ،مثل أهميت ا ،ال م من ا ،وظائه ا ،طبيعت ا ،مكونات ا ،الاخ.
وق ظ رت ج و كثير ألترا ولمجمعات م نية تناولت جوانب م تههة تمت جوهر النظرياة .غيار أن أيّاا من اا لاف يههاح
تا بناء نظرية لهمحاسبة ،ذلك ألسباب ع ي ترتبط بمشكالت بناء النظرية .والواقع أن المشكالت الكبرى تا بناء نظرية
لهمحاسبة تكمن تا معرتة تهك الحقائق.
تا األ بيات المحاسبية تمثال النظرياة عنا الابعض اإلطةار النظةرم الاذي تسات مه الممارساة العمهياة عنا أ اء العمال
المحاسبا .عن البعض اآل ر ها مجموعةة المبةاد المتفة عليهةا تاا الممارساة .عنا آ ارين هاا المعاارم المنطقياة
المتاحة التا تنظف الممارسة وترش ها.
تا المنظور العهما تمثل النظرية مجموعة المعةارف العلميةة المتكاملةة ،المتراكمةة المرتبطاة بالظااهر  ،والتاا تبة ّين
انتظامها وتفسرها وتب ّين كيفية عملها وعالقت ا مع الظواهر األ ارى تاا المجاال المعرتاا .والمعرفةة العلميةة تتمحةور
حول الظاهر وسلوكها  .تها الظواهر ارنسانية يكون سهوك من يتعامل مع الظااهر جازءا متمماا مان الظااهر  .ذلاك أن
ا نسان يسع لتهبية احتياجاته الما ية والمعنوية تيمارت نشاطاته الم تههة التا تتارك اثارهاا الما ياة تاا الواقاع العمهاا.
بذلك تتكوّ ن الظاهر ا نسانية من نشاط يتحكم فيه اإلنسان وليف الطبيعة .تيغ و هذا النشاط ظاهر انسانية ل ا مبررات
ح وث ا وأسباب ا وشكه ا ومظاهرها ،الخ .هذا هو واقع حال المحاسبة .ت ا نشااط انساانا ،موضةوع عملِةه هةو المةوارد
االقتصادية وتغيراتها واآلثةار المترتبةة علةى هةطا التغيةر .وهاذا هاو الجاناب الماا ي تاا النشااط المحاسابا .تمةارف هةطا
النشاط فئة متخصصة من المجتم لخدمة فئات أخر من هطا المجتم  .هنا يظ ر الجانب ا جتماعا لهنشاط المحاسبا
ة من المجتمع البشري ،وليت الطبيعة كما تا العهوف الطبيعية.
الذي تتحكف تيه تئة مت
غير أن ا هتماف بالجانب ا جتماعا والتركيز عه ممارسات ار ار والمحاسبين ،ون التركيز عه الجانب الماا ي
المتعهق بعمهيات القيات والتوثيق وتق يف المعهومات (أو عكت هذا ا هتماف) يعناا رؤياة جازء مان الظااهر ولايت كه اا.
وهذا أمر غير منطقا عن بناء نظرية المحاسبة .ت و يكشم كال الحقاائق بال جازء من اا و يم ّكان مان الو اول لا
النظرية.
ولكون المعارم التا تحتوي ا النظرية العهمية معارم عهمياة ،تإن اا با أن تكاون موضةوعية متناسةقة مة بعضةها
تصور الحقائ كما هي ،أم موضوعية ،بعيد عةن تةرثيرات الةطات البشةرية فيهةا .وبالتةالي فهةي تحتةوم علةى معةارف
ّ
تتسم بالثبات .لكن هذا يعنا أن النظرية بذات ا ثابتة ،تالثبات هو لطبيعة المعارم التا تحتوي ا النظرية وليت ل ا .هذه
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المعارم ليست متب لة ومتغير ولكن يمكن أن تتس لتشمل معارم عهمية ج ي  .وبذلك تبق النظرية تتسع وتتراكف تي ا
المعارم طالما أن المجال المعرتا يتطور .أما المعارم التا لف تثبت عهميت ا بع  ،تاال وجاو ل اا ا ال النظرياة ،ألن اا
مجر معارم مت اولة تحتاج ل ا تبار ق رت ا عه الثباات عبار الزماان والمكاان .هاذه المعاارم (التاا تقاع اارج النظرياة)
تشكل بارضاتة ل معارم النظرية ارطار النظري الاذي يانظف الممارساة العمهياة .و شاك أن الممارساة العمهياة تكاون
أتضل كهما كانت المعارم المست مة تي ا عهمية ع.
ن األ بيات التاا تناولات النظرياة المحاسابية بالبحاث والتنظيار كثيار  .وكاان لكا ّل مه وماه ال ااك ل اا ،انطاالق مان
اعتبارات كثير  ،كما ظ ر سابقا .هندركسون يةر أن النظريةة هةي خالصةة فةي شةكل مجموعةة مةن المبةاد الرئيسةية
التي تتصف برنها تقدم إطارا يمكن الرجوع إليه في تقييم الممارسة المحاسبية ،وأنها تكون مرشدا لتطوير استخدامات
وإجراءات جديد في مجال المحاسبة .1أما هدفها ،حسب رأياه ،فهةو "تقةديم مجموعةة مترابطةة مةن المبةاد المنطقيةة
التي تشكل إطارا عاما يصلح كرساف لتقييم وتطوير المحاسبة السةليمة" .وهةو يةر "أن قةدر النظريةة علةى التفسةير
والتنبؤ بمثابة االختبار األول لها" .فنظرية المحاسبة هي اساف للتفسةير والتنبةؤ وتقا ف طاارا يمكان الرجاوع لياه تاا
تقييف الممارسات المحاسبية ،وتكون مرش ا لتطوير است امات و جراءات ج ي تا مجال المحاسبة.
غير أن التهسير والتنبؤ قضيتان ليستا في المستو طاته من اإلدراك المعرفةي .تاالتنبؤ يُبنا عها معاارم تهسايرية،
ويأتا ك طو حقة لهتهسير ،أي انه است اف لهمعارم التهسيرية .وا ست اف ليت من ا ت ااك النظرياة ،بال هاو مان
شأن الممارسة العمهية التا تسترش بمكونات النظرية ،تا حين أن المعارم التهسيرية مرتبطاة مباشار بالظااهر  ،وهاا
جزء من النظرية .ثف أن التفسير ليف هدفا بطاته بل هو وظيفة تؤ ي ا النظرية لبهوغ أه ات ا.
ن السعا ريجا ضوابط قيات محاسبا تا الممارسة العمهية كشم عان الحاجاة لا وجاو مرجعيةة معرفيةة نظريةة
تساعد في توجيه وترشيد الممارسة؛ وبيّن أن بناء النظرية يحا أن يرتي في هطا السيا  ،وليف لمجرد تبريةر وشةرح
الممارسات العملية  .وبالتالا تان نظرياة المحاسابة با ان يكاون ل اا محتاوى تطبيقاا ،أي قابهاة لهتطبياق العمهاا ،ياراه
هن ركسن (أي المحتوى) من الل ال يكهية التالية التا تبين عنا ر النظرية ومستويات ا األربعة
 -1األهةةداف ( )objectivesتااأتا تااا المسااتوى ا ول لتشااكل نقطااة الب ايااة ل راسااة أي مجااال ماان مجااا ت المعرتااة
و عالن ح و ه وتح ي أه اته ،أي لبناء النظرية .يمكن النظر ل األه ام من جانبين
 جانب المسهمات تا طار ال يكل المن جا
 ومجموعة من الهروض تعهو أو تكون تا نهت مستوى المسهمات
وق رأى هن ركسن أنه يمكن نكار أن رجة ما من ا تهاق عها األها ام ( ا تهااق مظ ار يراغمااتا) تعتبار
ضرورية لتح ي الهروض المالئمة لهمحاسبة ولتقييف المبا والقواعا التاا تقاوف عها أساات هاذه المساهمات ،حتا
يمكن تح ي م ى وتائ ا باحتياجات النظاف (؟) ،ذ يجب أن تشتق المبا والقواع منطقيا ع من المساهمات وأن تقابال
ا تبار التواتق مع األه ام األساسية لهمحاسبة .2
حيح أن تح ي األه ا م يأتا تا المركز األول أو هاو ال طاو األولا تاا طرياق بنااء النظرياة .عها أن يكاون
تح ي ا ل م أو لهمجال المعرتا ،كالمحاسبة ،ومن ثف لهنظرية التا سيتف بناؤها له .غير أن ا ه ام ليست موضع
اتهاق عهي ا ،ت ا تمثل حقائق ا ة بالمجال المعرتا نهسه و تستق من أي مجال معرتا آ ر .تالمحاسبة كون اا
مجال معرتا مت ك له معارته ال ا ة باه ،والتاا تميازه عان غياره مان مجاا ت المعرتاة ،ل اا هةدف واحةد لةم
يتغير تا كل ا زمنة التا مرت ب ا الممارسة المحاسبية حت اآلن ،وهو تلبية احتياجات أصحاا المصةالح الماديةة
(وهف مست مو المعهومات المحاسبية) إلى معلومات "محاسبية" (ل ا ائ ا وميزات ا ال ا ة) بهةدف مسةاعدتهم فةي صةيانة
مصالحهم  .هذا هو ال ا م ا ول واأل يار لهمحاسابة .تهبياة ا حتياجاات ك ا م يوجاب القيااف بوظاائم ثالثاة أساساية
وها إجراء القياف المحاسبي ،توثي وتخ ين نتائج القياف .ثف تقديم المعلومات المحاسبية الناجمة عن القيةاف
ل من يحتاج ا من أ حاب الم الح ،ل عف قراراته .وظائف ثالثة ال بد من انجا ها لبلوغ هةدف تلبيةة احتياجةات
المستخدمين إلى المعلومات المحاسبية .وعهيه ال يمكن اعتبار الوظيفة هدفا بذاتاه كاأن يكاون ها م المحاسابة تقا يف
المعهومااات عاان المركااز المااالا وعاان نتااائ ا عمااال وغياار ذلااك .أداء كةةل وظيفةةة مةةن هةةط الوظةةائف يمثةةل نشةةاطا
محاسبيا خاصا .كل نشاط بحد طاته ،له هدف .بهوغ ال م يوجب تنهيذ الوظائم واجبة األ اء .فنشاط القياف هدفه
تحويل األحداث والوقائ االقتصادية الى بيانات كمية يسا ل التعامال مع اا ،بحياث يسا ل اجاراء العمهياات الحساابية
1

2

 -هن ركسن ،ال ون ،النظرية المحاسبية ،ترجمة كمال هيهة ابو زي  ،1990 ،جامعة ا سكن رية ،ك 2-1

ال ون ت هن ركسن  ،النظرية المحاسبية ،ترجمة كمال أبو زي ،الطبعة الرابعة  ،ار الكتب الم رية  ،ارسكن رية  ،م ر ، 1990،ك114
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والمحاسبية عهي ا .نشاط التوثي والتخ ين هدفه المحافظة على نتائج القياف وحفظها بشكل يسمح بتواتر البيانات
والمعهومات الناتجة عنه لهج ة المعنية وتا الوقت المناسب .نشاط تقديم المعلومات هدفه وضة المعلومةات الناتجةة
عن عمليات القياف بتصرف المستخدم الذي يحتاج ا .بلوغ هطا الهدف بدور يوجا القيام بعد وظائف من ا مثال
تح ي الج ة الت ا ستست ف المعهومات أي المسات ف ،تح يا المعهوماات التاا تحتاج اا كال ج اة ،تح يا ال اائك
المرغوبة تا المعهومات ،تح يا الشاكل الاذي تعارض تياه المعهوماات (حسااب أو قائماة ماثال) واأل ا (قاوائف مالياة،
تقااارير ا اريااة ،الااخ ).والطريقااة المناساابة لنقاال المعهومااات الا مساات مي ا (باساات اف البروشااورات أو ال ااحم أو
ت
ا نترناات الااخ ... ).كةةل وظيفةةة بةةدورها تمثةةل نشةةاطا يةةتم ممارسةةته لبلةةوغ هةةدف معةةين .تنشاااط تح ي ا المعهومااا ِ
المطهوبُ نتاجُ ا وتق يم ا ل المست مين ،ه ته ح ر المعهومات التا يجب نتاج ا .بهوغ هذا ال م يوجب القياف
بع وظائم كا ت ال ب المست مين وجمع المعهومات عن تئات ف ورغبات ف واحتياجات ف ل المعهومات الخ.
رجوعا ل ما سبق يمكن القول أن تحديد هدف المجال المعرفي هو ال طو األول  .يستتب تحديةد الهةدف تحديةد
الوظائف والم اف الواجب القياف ب ا لبهوغ ال م ،وهاذا يعنةي تحديةد األعمةال واألنشةطة الواجاب أ اؤهاا .وهاذه هاا
ال طو الثانية .األعمال واألنشطة لها بدورها أهدافها الواجب تح ي ها ب قة ،وهذه ها ال طو الثالثة .بهاوغ ال ا م
تاا هااذه المرحهااة يوجااب تحديةةد المهةام الواجااب انجازهااا أل اء الوظيهااة .وهااذه هاا ال طااو الرابعااة .وهكااذا تسااتمر
ال طوات نزو حت أ غر األه ام وأبسط الم اف .بذلك تكون األهداف دائما واضةحة والوظةائف والمهةام محةدد
بدقة تا كال مرحهاة أو طاو  ،و يحا ث بالتاالا أي التبةاف بةين الهةدف والوظيفةة .كماا يحا ث ا اتالط باين
أه ام ال طو أو المرحهة وأه ام ال طو األ رى ،أو ما باين م ااف ووظاائم ال طاو وم ااف ال طاوات ا ارى.
وهذا مطهوب عن بناء النظرية.
يكها ارشار تا هذا المجاال لا أن المحاسابة نشااط بشاري لاه ها م ،وهاو اشاباع احتياجاات أ احاب الم االح
ا قت ا ية ل معهومات نوعية محاسبية تساع هف تا يانة م ال ف .تحقيق ه م المحاسبة يوجب عهي اا القيااف
بثالث وظائم حراء ا لقيات المحاسبا ،توثيق وت زين نتائ القيات ،تقا يف المعهوماات الناجماة عان عمهياة القياات
ل مست ما تهك المعهومات ،أ حاب الحاجة لي ا .أ اء كل وظيهة يعنا القياف بنشاطات وم ااف ،ا اة ب اا .هاذه
النشطات ب ورها ل ا ه م ويجب القياف بم اف مح لبهوغ ال م .ه م نشااط القياات ،ماثال ،هاو ترجماة األحا اث
و اياته وتحويهاه لا بياناات يسا ل التعامال
ا قت ا ية عه شكل أرقاف واحرم ورماوز ،لتجريا الحا ث مان
مع ا .لبهوغ ه م القيات يجب القياف بمجموعة م اف َت َتبّع الوقاائع واألحا اث ا قت اا ية تاا أمااكن حا وث ا ،تح يا
وح القيات وأ واته ووسائهه ،تح ي طوات انجاز عمهيات القيات ،الخ .تتبُّاع الوقاائع واألحا اث با وره هاو نشااط
ه ته ضمان أن كل األح اث ا قت ا ية يتف التعامل مع ا ،ون حذم (أو تكرار) .بهاوغ ال ا م يوجاب القيااف بم ااف
مثل رسف ال ورات المستن ية ،وضع ضوابط لعمل العامهين بحث تسمح ل ف بالوقوع تا ال طأ سواء عن ق أف
 ،تح ي ا ش اك الم اولين تساجل نتاائ القياات تاا المساتن ات والساجالت ،الاخ .وهكاذا تنشاأ شابكة معقا مان
األه ام والوظائم ق ت تهط عه المرء ،ذا لف يكن م ركا ل ا ،تت بح المهاهيف غامضة ،غير شهاتة.
ن الفصةةل بةةين الهةةدف والوظيفةةة ،وهةةدف كةةل نشةاط وكةةل وظيفةةة ،يجةةا أن يكةةون واضةةحا فةةي طهةةن الباحةةث فةةي
النظرية .تالمطهع عه األ بيات المحاسبية يالحظ م ى ا تالط والغموض تا األه ام وغياب العالقة باين ال ا م
والوظيهة .وهذا يجعل الغموض وع ف الشهاتية الطابع الغالب عه المهاهيف المحاسبية السائ .
 -2المفاهيم ( ،)conceptsوق سبق الح يث عن ا ،تأتا تا المستوى الثانا ل جانب الفروض لتعبر عان مجموعاة
متجانسة من األتكار األساسية ،تح ماهية العنا ر أو الظواهر موضوع ال راسة .الغرض من تح يا المه اوف هاو
ائ ه الجوهرية وعالقته بالعنا ر األ رى.
رساء معن مح لعن ر معين عن طريق است الك هاته أو
وق قسمت المهاهيف تا األ بيات المحاسبية ل مهاهيف ا ة بالقوائف المالية (قائمة ال ل  ،قائمة المركاز الماالا ،
قائمة الت تق النق ي) ،مهاهيف ا ة بعنا ر القوائف المالية (األ ول ،ال اوف ،التكههاة ،اريارا ات ،الم اروتات،
ال ل ،األربا و ال سائر) .ومهاهيف ا ة بجو المعهومات المحاسبية (المالئماة ،الثقاة ،الثباات ،األهمياة النسابية،
الحيا ) .هنا ب ارشار ل أن ت انيم المهااهيف تاا مجموعاات أمار اضاع عتباارات م تههاة ،من اا ماا غايتاه
توضاايح ا لهممارسااة العمهيااة ،أو ي ااك أغااراض البحااث تي ااا أو تس ا يل عرض ا ا الااخ ...وهااو أماار شااكها ولاايت
جوهري تا عمهية بناء النظرية.
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غير أن الم ف عن الح يث عن المهاهيف ،هو ضرور ت ه ا عن بعض ا البعض لالبتعا عن أي غموض أو التباات
او تشابك تي ا .وكذلك ضرور است اف هذا الم طهح تا الموقع المناسب بحيث يحا ث ا اتالط ماثال باين المبا أ
والمه وف .تارت ا يعتبره بعض ف مب أع وآ رون مه وما ،ون أ ن يكون هنااك وضاو تاا مساالة متا يكاون مبا أ
ومت يكون مه وما .تا ارطار الهكري المهاهيما يكون ارت ا مه وماا وتاا بنياة النظرياة المحاسابية هاو أحا
مهاهيم ا .أما تا الممارسة العمهية ت و مب أ يجب عه الممارت التقي به والعمل بمقتضاه .تمعايير ا ت اا ليسات
سوى مرش ات عمل لهمحاسب.
 -3الفروض تأتا تا المستوى الثانا أيضا لتمثل مق مات عهمية تتميز بالعمومية .ت ا مجموعة مان الحقاائق التاا تعا
ماان نتااائ البحااث تااا ميااا ين المعرتااة األ اارى( .يشااترط تااا الهااروض أن تكااون قهيهااة العا ومسااتقهة عاان بعضا ا
البعض ،وأ يتف الوقوع تا أ طاء استنتاج ترض من ترض آ ر ،وأن تكون غير متعارضة) .هذه الهروض تكون
ما تروض و هية (وضعية) ( ) Descriptive or positive Assumptionsترتبط بواقع حال ،أو تاروض
قياسية أو تو يهيه ( ،)Prescriptive or Normative Assumptionsتتعهق بما يجب أن يكون عهيه البنااء
الهكري مثل ترض ا ستمرارية تا المحاسبة.
بحاق ،التوقام
تبصر في مضمونه .وهو يسات عا،
ما ور أعاله عن الهروض ،تت اوله ا بيات المحاسبية دون
ٍ
ٍ
طويال عن كل ما ور ب و ا ،تا عمهية البحث عن النظرياة .فةالفروض ال تمثةل فةي حقيقةة األمةر جة ءا مةن
النظرية التي تحتوم على معارف يقينية مثبتة شك حول ا .ن ا قضايا ليست يقينية اكي  ،بل قضايا يجب التحقق
ماان ااحت ا ،لتتحااول تااا ن ايااة عمهيااة التحقااق لا حقيقااة يقينيااة اكيا ذا تبايّن عهميّت ااا ،تتكااون عنا ها جاازءا ماان
النظرية ،أو يثبت بطالن ا تتزول .وهذا هو مثال واقع حاال تارض ثباات وحا النقا  ،مان تاروض النظرياة التقهي ياة
الاااذي اثبااات الواقاااع عااا ف اااحته .تالثباااات هاااو لهقيماااة ا سااامية أو القانونياااة لوحااا النقااا ولااايت لقوت اااا الشااارائية.
والمسات مون يتعاامهون ماع النقا بقيمتااه ا سامية لكان ف يرتضاون تقيايف ثااروات ف وماوار هف بالقيماة ا سامية عنا ما
ت تهم القيمة ا سمية لهنق عن قوته الشرائية .كذلك ايضا كان حال ترض ا ستمرار .تالمشروع مستمر من الناحية
القانونية طالما أنه توج مؤشرات عه ع ف استمراره .لكن ا ستمرار حقيقة هو ليت لهمشروع بل لهم الح التا
اجتمعت تيه ،تأبقت عهيه مستمرا .و شك ان انتهاء الم الح يؤ ي بالمشاروع لا الازوال .ثاف أن ا ساتمرار لايت
تقط لكتهة الم الح مجتمعة (ت ذه يمكن أن ُتبقا المشروع موجو ا ككيان اقت ا ي اجتماعا ،رغف انقضاء م اهحة
أح المستهي ين ذو الم هحة) .نه يرتبط بالم الح الهر ية لكل مست ف ت ذه ق تزول تا أي وقت ،تتكون الم هحة
غير مستمر  ،والمشروع ،من وج ة نظر احب الم هحة ،يكون ق انت ا ويتوجب بالتالا ت هيته لهح ول عه
حقوقه تيه .وهذا يهسر ال روب من القيات المستن ل التكههة التاري ية ل القيات المبنا عه القيمة العا لة.
مما سبق يالحظ أن الفروض هي خطو مرحلية على طري بناء النظرية العلمية .تتكون بذلك تا مستوى سابق
ماان مسااتويات بهااوغ النظريااة .غياار أن الهااروض  Hypothesesت تهاام عاان ا تتراضااات .Assumptions
تا تتراضات ها مق مات  premisesضرورية تا عمهيات است ل عقها .حيث تعتبر بمثاباة مساهمات يساهف ب اا
العقل ون برهان ،و ون أن يثور حول اا أي شاك ،وتربط اا عالقاة ساببية بالقضاية التاا يسات ل عهي اا مان الل اا.
تعتبر المق مات جوهر ا ست ل وأ هه ،وم ر تشتق منه معرتاة أ ارى ،يمكان أن تكاون جازءا مان النظرياة ذا
ثبت أن ا معرتة عهمية.
 -4المباد ( ) Principlesتأتا تا المستوى الثالث لتكون بمثابة قانون عاف يتف التو ل ليه عن طريق ربط األه ام
مع المهاهيف مع الهروض .يتف تحك وتحقيق المباا عان طرياق ا تباارات المنطقياة والتجريبياة .وتاا المحاسابة
يحتاوي المبا أ عها التعهيماات الالزمااة والضارورية لترشاي الممارساات العمهيااة وبالتاالا يجاب أن يتساف ب ا اايتين
أساسيتين ا تساق المنطقا مع األه ام والمهاهيف والهروض وأن يثبت قه و حته عه ضوء التطبيق العمها.3
والمبا ق تكون مبا أولية (وها بذلك تعتبر مرحهة من مراحل البحث العهما وبالتالا يطهاق عهي اا تاروض
عهمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ،ال م من ا هو التو ل ل مجموعة من المبا العهمية الن ائياة (؟؟؟؟) التاا تحكاف النظااف
أو مجااال ال را سااة ،وتمثاال قمااة البناااء الهكااري ،و تقااوف النظريااة با ون ا ،و أ اابحت مجاار مالحظااات أو أتكااار
مبعثر .

3
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 -5التطبيااق العمهااا ( ) Implementation practicalيااأتا تااا المسااتوى الرابااع ليتشااتمل عه ا األنظمااة والقواع ا
والطرق واألساليب التا يتف من الل ا تطبيق المبا العهمية .وتا مجال المحاسبة يعتبر الجاناب التطبيقاا العمهاا
الذي يستن ل قواع وأست عهمية ،ها ٌف ج ع ا ألن النظرية ها الوسيهة لهو ول ل ممارسات عمهية وسهيمة.
ن ما جاء به هندركسون يمثل مرجعية اساسية تا الممارسة العمهية .وق أبت عها نقهاه معظاف األ بياات المحاسابية
التا اعترتت بضرور ا لتجاء ل أ اول البحاث العهماا لهوقاوم عها المنااه المتبعاة وأهميت اا تاا تطاوير النظرياة
و ور البحث المحاسبا تي ا.
ن التباين تا ت اف جاوهر النظرياة يعاو بشاكل أساساا لا ا اتالم الما رات الههساهية لهمنظارين .تبعضا ف يارى أن
النظرية تحتوي عه معارف تفسةيرية لهظاواهر المحاسابية لايت ّ ،ذ يكهاا مالحظاة الممارساات الجارياة عها أرض
الواقع ،والتعرم عه واتع ا من الل راسات و هيّة (كال راسات المسحية أو ا ستطالعية) أو تحهيهياة أو تجريبياة،
تقا ف نتائج ااا و ااها قيقاا ع لهمشاااه ات والظااواهر أو لهممارسااات العمهيااة ولهعالقااات بااين الظااواهر المُشاااه  .وهااذا يسااتن
برأي ف ل أن الممارسات المحاسبية شأن ا شاأن الظاواهر الطبيعياة يكهاا تهسايرها لمعرتاة الحقاائق التاا تكمان وراءهاا،
متناسين تا ذلك أن القسف األكبر من هذه الممارسات ليت ناضجا تماما كالظواهر الطبيعية ،ا ة تهك التا استج ت تا
العقو األ ير  .وهاذا السابب تاع بالع يا مان المنظارين لا انتقاا الممارساات الساائ و عاا لا ت اويب ا و لا يجاا
ممارسات ب يهة ل ا .وق اعتم هؤ ء تا ذلك عه الدراسات المعيارية.
من مجموعة ال راسات الو هية التا حاولت أن تبرّ ر وتهسّر ظواهر الممارساات المحاسابية الجارياة ،راساة كةرادم
عاف  1965بعنوان جرد المباد المحاسبية المقبولة عموما في الشركات نشرت ضمن سهساهة راساات تاا بحاوث
المحاساابة ( )ARsال ااا ر عاان مجمااع المحاساابين القااانونيين األمريكااا ( .)AICPAقاماات ال راسااة بح اار وتجميااع
المبا المحاسبية السائ تا الممارسة العمهية تاا الو ياات المتحا  ،والتاا قات القباول العااف مان قبال ممارساا م ناة
المحاسبة .اعتبرت ال راسة أن النظرية المحاسبية هي مجموعة اإلجراءات والمباد التي يؤيدها م اولو المهنة ،وهاذا
منامٍ لحقيقة جوهر النظرية.
من ال راسات الو هية ،أيضا ،راسة يوجي إيجرم  ،وهاو مان أن اار التكههاة التاري ياة ،الاذي وضاع كتاباا بعناوان
أسف القياف المحاسبي حاول الله و م وتحهيل واقع العمل المحاسبا .تضمنت راسته ثالثة مجا ت
 .1تحك رياضا له يكل المنطقا المحاسبا
 .2تحك اقت ا ي لهقيات المحاسبا
 .3تحك سهوكا لكيهية الممارسة المحاسبية
ومن ال راسات المحاسبية المعيارية ُتذكر راسة مونتف عاف  1961بعنوان المصادرات األساسية فةي المحاسةبة ثاف
ا رت هااذه
راسااة مةةونتف وسةةبرو عاااف  1962محاولةةة لوض ة مجموعةةة مبةةاد محاسةةبة شةةاملة للشةةركات
ال راسات ،أيضا ،ضمن سهسهة راسات تا بحوث المحاسابة ( (ARsالتاا ت ا ر عان المجماع األمريكاا لهمحاسابين
القانونين .هناك أيضا كتاب نظرية قياف دخل المنشر لهمؤلهين ادوارد و وبل الهذين ترّ قاا باين الا ل المحاسابا
وال ل ا قت ا ي ،و راسة شامبر عاف  1966بعنوان المحاسبة والتقويم والسلوك االقتصادم  .ومان أهاف تهاك
ال رسات ،أيضا ،تهك التا أع ها بيتون ولتيهتون ،والتا ساهمت بشكل كبير تا بناء وتشكيل عنا ر النظرية المحاسابية
التقهي ية .تق ح بيتون تاا أطروحاة الا كتوراه التاا اعا ها تاا جامعاة مِتشايغن عااف  ،1916الهاروض المحاسابية
4
الستة ،وها
 )1الوح المحاسبية
 )2معا لة الميزانية
 )3ا ستمرارية
 )4قائمة المركز المالا
 )5ا لت اق أو تتبع التكههة
 )6استحقاق الم روتات وتحقيق اريرا ات
وكااان هااو الس ابّاق تااا ااياغة فةةرض الوحةةد المحاسةةبية ،وأول ماان أشااار ل ا ضاارور اعتبااار الوح ا المحاساابية
شخصية معنوية مستقلة عن ش يات أ حاب الوح المحاسبية.
4
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أما ليتلتون  Littletonتق وضع مؤلها بعناوان هيكةل نظريةة المحاسةبة  ،كاان لاه أثار واضاح تاا الهكار المحاسابا
5
تجس من الل
 )1است اف المن ا ستقرائا تا تطوير الهكر المحاسبا
 )2ربط الممارسة بالبيئة ا قت ا ية وا جتماعية
 ) 3اعتبار أن القوائف المالية ذات غرض عاف ،وأن ا تعتبر نقطة ا نطالق تا تنظيف وتطوير الهكر المحاسبا المعا ر
 )4اعتبااار أن النظريااة المحاساابية شااامهة ،لكون ااا تمثاال تكاارا مترابطااا يكااوّ ن تااا مجموعااه ترع اا ع متمياازاع ماان تااروع
المعرتة
لق ساهمت أتكار بيتون وليتهتون تا
 )1ترض الوح المحاسبية
 )2مب أ مقابهة اريرا ات بالم روتات
 )3مب أ القيات الموضوعا
غير ان هذه الهروض والمبا
العهما لهنظرية.

ياغة تروض ومبا

محاسبية شاعت تا مجتمع المعرتة المحاسبية مثل

لف ت ُل من ا نتقا ات العهمية نظرا لع ف شموليت ا أو تكامه ا أو

احت ا تاا المنظاور

ثف كانت هناك محاو ت من مجمعات محاسبية ع ي لوضع إطار فكرم للممارسة المحاسبية .من ا مجمع المحاسبة
األميركاا  .)AAA(،American Accounting Associationالاذي تعتبار بحوثاه 6بحوثاا قياساية وتعتما عها
المن جية ا ستنباطية  ،وتنطهاق مان الهكار الساائ تاا النظرياة ا قت اا ية الح يثاة .تقا ور تاا تقرياره عااف  1957أن
الهروض المحاسبية ها
 )1الوح المحاسبية
 )2استمرار المشروع
 )3القيات النق ي
 )4التحقق
ع
لجناة ها ت ا تطاوير وبنااء طاار متكامال لنظرياة المحاسابة ،أ ا رت عااف 1966
وتاا عااف  1964شاكل المجماع
تقريرها بعنوان النظرية األساسية الذي شكل نقطاة تحاول رئيساية تاا تطاور الممارساة المحاسابية .وقا احتاوى عها
الع ي من عنا ر النظرية المحاسبية مثل أه ام المحاسابة ومعاايير ا اة بالمعهوماات المحاسابية .غيار أن محتوياات
هذا البيان وما جاء به من أتكار تحتاج ل البحث الج ي تا م ى يقينيت ا وشمول ا وموضوعيت ا وتكامه ا.
ثف أ ر المجمع عاف  1977تقريراع بعنوان نظرية المحاسبة وم ى قبول هذه النظرية.
أماا مجماع المحاسابين القاانونيين األمريكاا American Institute of Certified Public Accounting
) (AICPAتق كان له ،أيضا ،مساهمات واضحة تا مجال ياغة طار تكري لهممارسة المحاسابية ،اعتما ت المان
ا سااتقرائا تااا عا ا ها .تهااا عاااف  1961ا رت ال راسااة األولا  ،ضاامن البرنااام البحثااا المو ااوم الفةةروض
األساسية للمحاسبة  .جاءت الهروض تا هذه ال راسة ضمن ثالث مجموعات
 )1فروض تتعل بالبيئة المحاسبية ،وها
 .aالتعبير الكما
 .bالتبا ل والوح ات المحاسبية
 .cالهقرات المحاسبية
 .dوح القيات
 )2فروض تتعل بمجال المحاسبة ،وها
 )aالقوائف المالية
 )bأسعار السوق
 )cالش ية المعنوية المستقا لهوح المحا سيبة
5
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 )dالتقريب لع ف التأك
 )3فروض واجبة
 )aا ستمرار
 )bالموضوعية
 )cالثبات (التجانت)
 )dوح قيات ثابتة
 )eارت ا
ثف أ ر المجمع عاف  1970راسة ج ي نشرها تا التقرير رقم ) )4كانت أشمل من سابقت ا حياث احتاوت عها
جانبين جانب يتعهق بالهكر المحاسبا القائف واتجاهاته ،وجانب يتعهق بالمبا والممارسات المتعارم عهي ا.
يشير ما سبق ل أن مه وف النظرية المحاسبية ما زال موضع ج ل كبير ،تتناقض تيه ا تكار وتتعارض .و شك أن
حسف مسألة ك ذه يمكن بهوغه ون العو ل عهف المعرتة.
ن ال الم حول مه وف النظرية ترز تا األ بيات المحاسبية تعريهات ع ي  ،متباينة ،ت هو مان الغماوض والتناوع
الكبير .كابالن ) )Kablanيعرم النظرية بأن ا منطق أعيا بنااؤه ليبا و كاأ ا لتهساير ونقا وتوجياه القاوانين الراسا ة
وتطويع ا لتتناسب مع البيانات غير المتوقعة تا تكوين ا ،ثف توجيه السعا نحو اكتشام تعميمات ج ي .
كيرلنجر ( ) Kerlingerيعتبار أن النظرياة مجموعاة مان المهااهيف والتعريهاات وا تتراضاات المترابطاة التاا تقا ف
نظر نظامية ل الظوا هر ،يتف تي ا تح ي المتغيرات التا تؤثر تا كل من ا والعالقات بين هذه المتغيرات ب م و ام
الظواهر وشرح ا والتنبؤ ب ا
سنو ) (Snowيعبر عن مه ومه لهنظرية بقوله تعتبر النظرية تا أبسط ورها بناء رمزيا ،مف ليحوِّ ل الحقائق
المعممة أو القوانين ل ارتباط منظف .وها تتكون من
أ -مجموعة من الوح ات (حقائق ،مهاهيف ،متغيرات)
ب -نظاف من العالقات بين الوح ات
كتاب بناء المناه التربوية ل تالوقا يرى تا النظرية مجموعة مترابطة من الهروض التا يق من ا شر
7
وتهسير ظاهر معينة وكيهية وقوع ا وشروط ح وث ا والظروم المالئمة لذلك مع بيان النتائ المترتبة عهي ا
أما كتاب نظريات التعهيف والتعهف ،لهقذاتا ،يرى أن النظرية ها ياغة لمجموعة من العالقات الظاهر  ،ت ّف التحقق
8
من حت ا جزئيا عه األقل بين مجموعة من الظواهر
ويشير معجف الم طهحات التربوية والنهساية لا أن ال نظرياة تاا اورت ا النموذجياة عباار عان اياغة كمياة أو
كيهية موجز ومحكمة وعالية التجري  ،تعبر عن نسق استنباطا ت وري واتتراضا وتعمل بمثابة ليل أو موجه لهبحث
العهما تا مجال ا ،كما تهسر الظاهرات موضوع تنظيرها ،هذا بارضاتة ل مكانية التنبؤ من الل ا بمعطياات معرتياة
ج ي مثل الحقائق النسبية والهاروض والقاوانين ،ويمكان ضااع النظرياة لال تباار ضااتة لا قبول اا لها حض أو النقا
(التهني ).9
التمعن تا مثل هذه التعريهات ي رك ن ا تعريهات غير مكتمهة ومتباينة ،وتحتوي عها هاط كبيار ،ماا يعنا أن مه اوف
ولكل رؤي ُته ال ا ة تاا النظرياة .غيار أن العاو لا عهاف المعرتاة
النظرية ليت واضحا بق ر ا جت ا ات المبذولة،
ٍ
لضبط المهاهيف وتح ي األه ام والوظائم ،يبق الحل الوحي ل ذه المعضهة .هنا يجب التمييز بين ه م النظرية وها م
عمهية بناء النظرية.
الهدف الرئيسي مان النشااط ال اا م لا بنااء النظرياة يكمان تاا جمة المعةارف اليقينيةة المتراكمةة عةن الظةاهر طات
العالقة ،فةي إطةار كامةل متناسة تتنةاغم فيةه عناصةر النظريةة ومعارفهةا مة بعضةها الةبعض ،لتشةكل منظومةة معرف ّيةة
تعكف حقائ الواق وتوجه مجرياته بما تقتضيه معارفها.
إن الهدف من النظرية (أي ال م من وجو ها وليت ه م بنائ ا) يته ك ب

7

سكن رية)1997 ،

راجع ,فالوقي محم هاشف .بناء المناهج التربويه سياسه الت طيط واستراتيجيه التنهيذ ,المكتب الجامعا الح يث ،ا
8
 القطافي ،رمضان محم  ،نظريات التعهف والتعهيف ،ال ار العربية للكتاا  ،1981تونت.9
 -شحاتة ,حسن ,والنجار ,زينب معجف الم طهحات التربوية والنهسية ،ال ار الم رية الهبنانية لهطباعة والنشر والتوزيع2003 ،
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 )1تصوير حقائ الظةاهر بشةكل مجةرد وموضةوعي ،أي أن النظرياة تعكات الواقاع بكال نزاهاة وم ا اقية و ون أي
تأثير لهذات ا نسانية تا المعارم المتراكمة عن الظاهر  .ت وير الحقائق يكون لقضاايا ظااهر مشااه (و اهية)
أو لعالقات مست ه ة غير واضحة لهعيان (تهسيرية).
 )2ضمان ترابط المعارف المتراكمة من الممارسة العملية ،في إطار منطقي متكامل متجانف لتشاكل منظوماة معرتياة
واحا اليااة ماان أي تناااقض .عمهيااة الااربط هااذه تتطهااب بالضاارور التحقااق ماان شةةمولية المعااارم المتراكمااة عاان
الظاهر لكل مظاهرها وعنا رها ومعطيات ا ،ضااتة لا البحاث تاا موا اهات و اائك وم ا اقية المعاارم
المتراكمة وم ى تكامه ا مع بعض ا البعض.
 )3إيجاد أرضية معرفية سليمة للتعاطي م الظاهر (تا الممارساة العمهياة) والتعامةل معهةا وتوجيههةا والةتحكم بهةا.
هذه األرضية تساع كذلك تا التعامل مع أي مستج ات أو مظاهر ج ي تنشأ ،تكون مرتبطاة بالظااهر  ،ماا يسااع
تا يجا حهول لمشكالت مستج
َ
البحث تا المعارم المتراكماة ال ا اة بالظااهر
ن تحقيق األه ام المذكور يوجب على الباحث عن النظرية ،ذاع،
موضوع البحث ،للتحق من
 )1اكتمال المعارف وشمولها لكاتة عنا ر الظاهر ومظاهرها وجزئيات ا ،واستكمال ما نقص منها .وهذه ح ى اكبر
التح يات التا تواجه بناء النظرية ،ذ يمكن بناء نظرية لجزء من ظاهر أو لظاهر ثانوية أو ترعية
 )2مةةد يقينيتهةةا أم موضةةوعيتها وتمثيلهةةا للواقةة أصةةد تمثيةةةل وابتعادهةةا عةةن تةةرثيرات الةةطات ،أي البحااث تاااا
ال ائك العهمية لهمعارم التا تحتوي ا النظرية
 )3مد تجانف وتطاب المعارف المتاحة وغياا أم تناحر داخلي بينها .أم مد تكامل معارفها منطقيا
 )4مد ثبات هط المعارف تا ظل التغيارات التاا ت ايب الواقاع العمهاا بسابب تغيار الزماان والمكاان وتا اعيات هاذا
التغير .أي مد ابتعاد معارفها عن ترثيرات الواق باعتبار أن النظرية ها معارم مجرد عن الزمان والمكان ،أي
معارف مطلقة
وعهيه يمكن القول أن النظرية هي مجموعة المعارف المنطقية اليقين ّية الكاملة المتكاملة الثابتة التي تصف الظةاهر
وتفسرها .هذه المعارم تحتوي عه المهاهيف ،عالقات الظاهر بالظواهر ا رى ،وبالمظااهر ال ا هياة لهظااهر ذات اا،
بالقوانين الناظمة ل ذه العالقات ،بالمبا والقواع الواجب التقي ب ا عن التعامل مع الظاهر ...
بااذلك تمثاال النظريةةة بنةةاء فكريةةا مترابطةةا تجتم ة فيةةه مكوناتهةةا لتشةةكل وحةةد معرفيةةة متكاملةةة متجانسةةة تخلةةو مةةن
التناقضات الداخلية .هذا البناء تقود مباد عقلية منطقية كالساببيّة والحتميّاة ،تكال ظااهر ل اا سابب ،واألساباب ذا ماا
تواترت ُتح ِث الظاهر  ،وتعطا ائما النتائ نهس ا؛ تتتول بذلك القوانين العلمية التةي تمثةل عالقاات ثابتاة باين ظاواهر
معينة أو بين مكونات الظاه ر تتيح مكانية التنبؤ .والقوانين تمثل معارم جزئية لظاهر ما ،وتنتها عن ا هة الكهية .
و ذا كاناات هااذه القةةوانين علميةةة متكاملةةة ومتجانسةةة تشةةكل ضاااتة ل ا المعةةارف األساسةةية األ اارى كالمهاااهيف العهميااة
وغيرها والتا تول ت من ا القوانين" ،نظرية علمية" متماسكة.
النظريااة العهميااة تااا معجااف ويبسااتر  Webster Dictionaryعبااار عاان مجموعااة ماان المهاااهيف ،تشااتمل عه ا
اائك ذات قيماة كميّاة ،ماع مجموعاة مان
ت ورات تجري ية لهظواهر القابهة لهمشاه  ،يتف التعبيار عن اا تاا اور
القواع (والتا يطهق عهي ا اسف القوانين العهمية) التا تعبر عن العالقات القائمة بين المشاه ات المرتبطاة ب اذه المهااهيف.
يتف ت ميف النظرية العهمية بشكل يتواتاق ماع البياناات التجريبياة (ارمبريقياة) المتاواتر وال ا اة ب اذه المشااه ات .كماا
توضع عه هيئة مب أ معين أو مجموعة من المبا التا تشر مجتمعة تئة معينة من الظواهر...
هذه ال نظر ل النظرية العهمية جاءت من الههسهة الوضعية .تالنظرياة العهمياة تنتماا إلةى فئةة النظريةات االسةتقرائية
 ، inductive theoriesومحتواها (أي معارت ا التجريبية) يمكن التعبير عنه تا طار نسق من المنطاق الشاكها الاذي
تؤ ذ قواع ه ا وليّة (أي قوانينه العهمية) كمسهّمات ب ي ياة  . axiomsأماا النظرياات ا ساتنتاجية  deductiveالتاا
تنطهق من ب ي يات وتنت ا لي ا ،كما تا مجال العهوف ا نسانية ،تإن محتويات ا تتناول المعارم التجريبية ،بال تتنااول
أتكارع ا .تتكون هذه النظريات نظريات فلسفية غير قابلة بالضرور لإلثبات عن طري التجريا.
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ن معيار التمييز بين نظرية عهمية وأ ارى تهساهية عها أساات المعاارم التجريبياة التاا تحتوي اا النظرياة ،يمكان
اعتباره معيارا قاطعا تا هذه المسألة ،ألن الفلسفة التجريبية ت تهم تاا ت م اا لهحقاائق عان فلسةفة العلةم التاا تارى ان
المعرتة العهمية ها المعرتة الكهية وليت المعرتة المجتزأ كما تا المعارم التجريبية.
ن المعةةارف التةةي تحتويهةةا النظريةةة ،بخصوصةةياتها وخصائصةةها ومشةةكالت الوصةةول إليهةةا ،تشةةكل محةةاور أساسةةية
لعملية البحث عن نظريةة للمحاسةبة  .الو اول لا هاذه المعاارم يهارض عها النظرياة القيااف باوظيهتين أساسايتين هماا
الوصف والتفسير (الذي كان اعتبره هن ركسون ه تا لهنظرية وليت وظيهة ل ا) .و ذا كاان هنااك مان يا عا باأن وظيهاة
النظرية تو يهية تقط ،تإن هذا ا عاء ليت له أسات عهما ،ألن العهف تاا علةم المعرفةة يكاون مجتازأع؛ والتعامال ماع
الظاهر يكون با عتما عه المعارم الو هية تقط ،ذ ب من است اف معارم تهسيرية تمكان مان راك القاوانين
الناظمة ل ا ،وبالتالا من التحكف ب ا.
قا تكاون وظيهاة النظرياة ،ذاع ،توصةةيفية أي ان م مت اا تو ايم الواقاع طبقااا لهمشااه ات والمالحظاات .وقةد تكةةون
وظيفتها تفسيرية بمعن ان م مت ا تهسير الظواهر وعالقات ا ال ا هية والمت ا هة لكشم القوانين والعالقات السببية .هذه
المعارم تساع ب ورها تا عمهيات التنبؤ بالظاهر والتحكف تي ا .ولكن ق يتعذر تاا العهاوف ارنساانية ،التهساير والتنباؤ،
ألن الظواهر ا جتماعية تكون غالبا معق ومتغير  ،وت ل تي ا اعتبارات ش ية (أ القية ،ينياة ،عقائ ياة الاخ) .مان
هنا يمكن القول أن تحديةد وظيفةة النظريةة يةرتبط لةيف فقةط بمعرفةة طبيعةة النظريةة ،بةل أيضةا بمعرفةة عالقةة النظريةة
بالواق (وكذلك بمعرتة م ا ر معارم النظرية) ،ومعرتة طبيعة المعارم المحاسبية.
الحكاف الها ال .فالمعةارف
ن ال الم حول عالقة النظرية بالممارسة يستوجب الرجوع لا نظريةة المعرفةة لتكاون َ
العلمية كانت تعتبر يقينية لكونها جاءت من التطبي العملي ،وعهياه تاإن التجربةة العلميةة هةي الخطةو األساسةية لبنةاء
النظرية باعتبار أن ا (أي التج ربة) ها التا تؤك أو تكذب الهرضايات .لكان التحاو ت المعرتياة اربساتيمولوجية التاا
ح ثت تا مجال العهف ،كشهت أن هناك الكثير من النظريات العهمية غيار قابهاة لهتطبياق ،ا اة تاا الفي يةاء التاا كانات
ُبنِ َيت معارفها على التجربة ،لكن ا ا بحت معارف فرضية استنباطية ،بعد أن ظهرت الفي ياء الرياضية والههكية.
بذلك أ بحت المعرفة العلمية ليف فقط معارف تجريبية بل أيضةا معةارف نظريةة فرضةية اسةتنباطية تكةون صةادقة
عنةةدما يكةةون بناؤهةةا منطقيةةا ومتماسةةكا .أينشااتاين"  Einsteinيعتباار أنااه يمكاان اسااتنتاج القاع ا األكساايومية
)( )axiomsأي المسهّمات الب ي ية) لههيزياء النظرية انطالقا من التجربة ،ذ يجب أن تكون ب اعا حرا ...وعليةه فننةه
ال يمكن اعتبار الممارسة معيارا ضروريا لصد النظرية .ثف جاء كارل بوبر  K. Poperووض معيارا خر للتحقة
من صد النظرية ،هو معيار التكطيا .أما بوانكريه  H. Poincréتق اعتبر أن المعيار األساسي للنظرية هو معيار
المالءمة .غير أن ربط النظرية بمعيار المالءمة ليف له أساف علمي منطقي بل اساف براغماتي ،يمكةن اسةتنادا إليةه
رفض كثير من النظريات العلمية بةدعو أنهةا غيةر مالئمةة .و با مان ا شاار هناا لا أن المالءمةة صةني "الةطات"
وليف منط العلم ،وهي تتنافى م الموضوعية العلمية.
 :4-1مشكالت بناء النظرية المحاسبية
يواجااه بناااء النظريااة مشااكالت ع يا  ،تجعاال ماان مكانيااة الو ااول لا النظريااة متعااذرا .وعهيااة تإنااه يجااب حاال هااذه
المشكالت لبهوغ النظرية .تب أ هذه المشكالت بتح ي جوهر المحاسبة ،ثف تأتا مشكهة من جية البحث المحاسابا لهو اول
ل النظرية ،ومشكهة م ا ل البحث .اضم ل ذلك التطورات السريعة تا بيئة عمل المحاسبة وتنوع هذه البيئات.
تح ي جوهر المحاسبة يشكل ال عوبة األول الواجب تجاوزها .تال يعقل بناء نظرياة لهمحاسابة اساتنا ا لا المهااهيف
المت اولة حول ماهية ال محاسبة .تالمهاهيف السائ يغهب عهي ا الطابع الذاتا ضاتة ل كون ا معارم جزئية وليست كهية،
غير متكامهة وبعض ا غير متجانت.
بعض ا يرى تاا المحاسابة مجار آلياات عمال يقاوف ب اا المحاساب رثباات العمهياات
تا األ بيات المحاسبية يُالحظ أن
َ
ا قت ا ية واست راج المعهومات .تتمثل هذه اآلليات بتسجيل ،تبويب وت انيم البياناات ،و عا ا المعهوماات وعرضا ا.
وبعضا ا اآل اار ياارى تي ااا نشاااطا ع ا ميا ع تمارسااه تئااة ممت نااة ،ماان ذوي الت ااك والكهاااءات ،تحتاااج لا جمهااة ماان
نظااف
التشريعات القانونية والقواع والضوابط الم نياة التاا يهتارض أن تانظف عمه اا .وغيرهاا يارى أن المحاسابة مجارّ
ٍ
لهمعهومات يحتوي عه مجموعة من العنا ر التا يجب تنظيم ا تاا نساق معاين وتح يا آلياات عمه اا لتساتعمل بشاكل
منتظف ،وتق ترتيب معين لتحقيق ه م هذا النظاف تا نتاج المعهومات.
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هذا التهاوت تا المهاهيف الم تههة لهمحاسبة ناجف عن رؤى مرحهية ،ا ة وضيقة ،وليت من منظور معرتا ،منطقا
شامل.
ن استقراء تاريخ المحاسبة وواقع اا الاراهن يشاير لا أن اا كانات و تازال ت اتف بمساألة شاباع حاجاات الهئاات ذات
ت تمكن اا مان ات ااذ القارارات ا قت اا ية .هاذه المعهوماات يجاري عا ا ها ساتا اع لا جمهاة مان
الم الح ،لا معهوماا ٍ
المعارم المحاسبية المتراكمة ،تمثهت بمجموعاة الهاروض والمباا والمعاايير الساائ  .تالمحاسابة ذاع ت ا م لا شاباع
حاجات المست مين ل المعهومات المحاسبية لتمكين ف من ات اذ القارارات ا قت اا ية المناسابة .لبهاوغ هاذا ال ا م با
لهمحاسبة من تحقيق ع وظائم ها
 .1جراء القيات المحاسبا
 . 2توثيق البيانات والمعهومات الناجمة عن عمهية القيات وت زين ا
 .3تق يف المعهومات المتول من عمهية القيات ل المست مين
هذه الوظائم تتكامل مع بعض ا لتحقيق ه م المحاسبة ،و يجوز تجزئت ا أو همال ح اها عه حساب األ رى،
ألن ذلك يبع ها عن ا ل م .تالقياات لكوناه تجساي ا لاحا اث ا قت اا ية المرتبطاة بالمشاروع عها شاكل بياناات رقمياة
(كمية ،زمنية ،نق ية) ،يتف جراؤه لغرض تولي المعهومات عن اآلثار التا تترك ا األح اث ا قت ا ية تا المشروع (تا
نتااائ أعمالااه ،تااا مركاازه المااالا ،تااا ت تقاتااه النق يااة ،الااخ .)...والقيااات التااا يااتف (لكاال حا ث اقت ااا ي بمهاار ه ،ولكاال
مجموعااة أح ا اث ماان طبيعااة واح ا  ،ولنتااائ هااذه األح ا اث ااالل تتاار زمنيااة مح ا ) يااتف ثبااات نتائجااه تااا مسااتن ات
وسااجالت ا ااة لغاارض توثيااق وت اازين البيانااات والمعهومااات الناجمااة عنااه .والمعهومااات المتولِّا ماان عمهيااة القيااات
والموثقااة والم زنااة يااتف تق ا يم ا ل ا المساات مين .تتس ا ف المحاساابة بااذلك تااا شااباع حاجااات هااؤ ء ل ا المعهومااات
المحاسبية.
هذه الوظائم ،ذاع ،تتكامل لتحقيق ه م المحاسبة .تتق يف المعهومات يتف ون جاراء القياات و ون توثياق وت ازين
تهك المعهومات .والقيات المحاسبا يمكان جاراؤه بعيا اع عان حاجاات المسات مين لا المعهوماات .تغاياة القياات ،ذا،ع
نتاج معهومات ل مة المست مين .والقيات ون توثيق وت زين ،يراتق كاتة مراحل القيات ،يحقق لهمحاسبة غايت اا،
ا ااة ذا ارتبطاات الحاجااة ل ا المعهومااات بمعهومااات عاان تتاارات سااابقة؛ كمااا يحقااق لهمعهومااات المنتجااة ا ااية
الموثوقية .القيات المحاسبا يجب أن ي ّ
ُوظم ل مة تق يف المعهومات عبر معهومات تتمتاع بالموثوقياة والواقعياة ،لضامان
انتهاع المست مين من ا .والموثوقياة تعناا ضامنا ع أن المعهوماات احيحة ،اا قة ،الياة مان األ طااء ،وقابهاة لهتحقاق.
والواقعية تعنا أن المعهومات ترتبط ارتباطا ع وثيقا ع بالواقع الذي وُ لِ ت تيه ،وها ت وّ ره ون أيِّ تشاويه يشاو ُبهُ .أي أن اا
ت وِّ ر حقائق موضوعية وليست مجرُ أرقاف ماء .وهذا كهه يضمن تاعهية المعهومات المحاسبية.
بعض ِّ
منظري المحاسبة وج تي ا مجرّ مراحل عمل يتف نجازها تا مجرى عمهية تولي المعهومات؛ تعرُ ت ا الابعض
عه أن ا تسجيل ،وتبويب وت نيم ،وته يك وتشغيل لهبيانات (ثف تق يف المعهومات) .وماا هاذه ُ مجارُ مراحال عمال
تمر تي ا عمهية القيات ا ل ك ِّل نظاف معهومات محاسبا؛ وها تستبق عمهية تقا يف المعهوماات .مان هناا جااء ال هاط باين
مه وف المحاسبة ومه وف النظاف المحاسبا ،ل رجة أن بعض ف وج تا المحاسبة نظاما لهمعهومات .غير أن هذا ال هاط
بين مه وف المحاسبة ،كإطار معرتا ،ومه وف النظاف المحاسبا ،يقم عائقا ع كبياراع أمااف تكامال المعاارم المحاسابية .وهاو
ناجف عن ع ف راك أو عن غهال العالقة بين الهكر والممارسة ،أي بين النظرية والتطبيق،
ولكون النظاف المحاسبا يرتبط ارتباطا ع وثيقا ع بالممارسة العمهية ،تا حين أن المحاسبة تشكل ارطار المعرتا له ،تإناه
ب من التمييز بينه وبين المحاسبة .والمعايير التا يمكن است ام ا ل ذا الغرض كثير كال ا م والوظاائم وعالقاة كال
من ما بااآل ر ،وغيار ذلاك .هاذا التميياز ضاروري له ال مكوناات ارطاار الهكاري عان مكوناات ارطاار العمهاا .عمهياة
اله ل هذه تأتا تا طار عمهية تجري عقها ،لغرض عزل المسائل المرتبطة بالممارسة ،والتا ق تتغيار وتتبا ل بتغيار
الزمان والمكان ،عن المسائل المرتبطة باألطر الهكرية التا يمكن ا تبار م ى ثبات ا زمنيا ع ومكانيا ع تا مجرى عمهية بناء
النظرية.
معايير التميي

المحاسبة
المعةةةةةةةةةةةةارف المحاسةةةةةةةةةةةةبية الممارسة العملية
(نظم المعلومات المحاسبية)
المستخدمة في الممارسة

ال م

تهبيااااة احتياجااااات المساااات مين انتاج المعهومات لمشروع بذاته
ذوي الم ااااااالح الما يااااااة لاااااا
معهوماااااااات محاسااااااابية لااااااا عف
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قرارات ف
 جمع البيانات،
 اجراء القيات المحاسبا
الوظائم
 معالجت ا وتحويه ا ل معهومات
 توثيق وت زين البيانات
 توتير األمن لهبيانات والمعهومات
 تق يف المعهومات
ثابتاااة نسااابيا ( ا اااة ذا كانااات عالية المرونة تبعا لتغير ا حتياجات
مرونت ا
والظروم (ا قت ا ية والتقنية )...
يقينية)
تااااااااا المشااااااااروعات ا قت ااااااااا ية
غير مرتبطة بمكان مح
تواج ها
(شركات) ،حيث توج هقات ...
تساات ف النظاااف لتحقيااق وظيهتااا هاااااو أ ا لتطبياااااق المعاااااارم تاااااا
الممارسااة العمهيااة ،وتأ يااة وظيهتااا
القيااات والتوثيااق ،وتعتم ا عه ا
العالقة بين ما
ار ار تا تو يه ا لهمست مين القيات والتوثيق تا المشروع
مهاهيف مبا معايير طرق الخ عنا ر ما ية ومعنوية
مكونات ا
يوجا ج ااة معينااة (تتولا ماان ار ار  ،ج ات شراتية
الج ة المتحكمة
الممارسة ومن اتكار باحثين)
بتطورها

لا النظرياة،

ن اله ل بين المه ومين الماذكورين يحقاق تائا مهموساة لعمهياة تطاوير المعاارم المحاسابية و او
لسببين
أو ع ن الممارسااة العمهيااة التااا يهت ااق ب ااا نظاااف المعهومااات المحاساابا متغيِّاار ومتب ِّ لااة (بتااأثير عواماال اقت ااا ية
واجتماعية وعهمية وتقنية ،وتغير حاجات المست مين ل المعهوماات ،وانعكاساات هاذه العوامال عها أنظماة ارنتااج
واألنظمة المحاسبة) .أما المعارم المحاسبية تإن بعض ا ثابت وبعض ا اآل ر شبه ثابت و/أو متغير
ثانيا ع تتحكف جمهة العوامل الذاتية واألحكاف الش ية تا عمهية تطوير األنظمة المحاسبية ،من الل اقتراحات وتق يرات
واجت ا ات ش ية ،تكون مهروضة عن تطوير النظاف .تا حين أن األطار المعرتياة الهكرياة يجاب أ ُ ت ضاع لمثال
هذه العوامل ،ألن ا تبع ها عن سمة الموضوعية والعهمية .وطبيعا أنه بق ر ما تكون هاذه األطار موضاوعية بقا ر ماا
تكون ثابتة غير متب لة.
ن اله ل بين مه وف المحاسبة ومه وف النظاف المحاسبا يم ِّكان مان ت ال ماا هاو متغيار ومتبا ّ ل عان ماا هاو ثابات
يتغير بتغيُّر معطيات الواقع العمها.
ة التا تست ف تا عمهيات توليا
استنا اع ل ما سبق يمكن تعريم المحاسبة عه أن ا مجموعة المعارم المت
المعهومات المحاسبية ب م شباع حاجات المست مين ( ل المعهومات)  .تا حين أن النظاف المحاسبا يمثال مجموعاة
عنا ر ما ية ومعنوية ،متكامهة ،متناسقة ،تست ف المعارم المحاسبية ب م نتاج المعهومات المحاسبية التا تسات ف،
ب ورها ،رشباع حاجات المست مين ل المعهومات تا بيئة عمل النظاف.
ن تح ي مه وف المحاسبة يجب أن يتف اساتنا أ لا معةارف علةم المعرفةة العلميةة .باذلك يمكان الو اول لا معاارم
يقينيااة شااك تي ااا .هااذه المرجعيااة لضاابط المعااارم المحاساابية يجااب اساات ام ا لكاتااة المهاااهيف المحاساابية عها تنوع ااا
وكثرت ا .بذلك يتكون مجال معرتا واسع تنضبط الممارسة العمهية من الله.
المشاكهة الثانيااة مان مشااكالت بنااء نظريااة المحاسابة ،هااا مشاكهة من جيااة البحاث المحاساابا .ا تياار المن جيااة ياارتبط
بطبيعة المعارم المحاسبية الجاري تأ يه ا أو الكشم عن ا .تإذا كانات المعاارم و اهية كانات المن جياة و اهية ،و ذا
كانت تهسيرية (مرتبطاة بكشام عالقا ات باين متغيارات يمكان ا راك اا عان طرياق الحاوات) كانات المن جياة تجريبياة
(ا تبارية أو تطبيقية) أو تحهيهية أو استنباطية ،واذا كانت معارم عقهية كانت المن جية استنباطية .وباعتباار أن النظرياة
مزي من المعارم العقهية والتجريبية ت ذا يعنا أن بناء النظرية يحتاج ل من جية استقرائية واستنباطية تا آن معا.
مشكهة من جية البحث تأتا من أن ا تيار من جية غير مناسبة يؤ ي ل ظ ور معارم غير ساهيمة ،تاا الوقات الاذي
يتوجب تيه عه معارم نظرية المحاسبة أن تكون سهيمة تماما من حيث ت ويرها لحقائق الواقع وانسجام ا مع بعض ا،
اكتمال ا ،شموليت ا لكاتة الظواهر ومعطيات الواقع العمها ،الخ.
وتأتا مشكهة من جية البحث من ال هط بين المن جية (وها ماا عهاف منااه البحاث) وباين مان البحاث الاذي يشاكل
ال طوات والمراحل المتسهسهة المرتبة منطقياا نجااز بحاث بذاتاه محا و تاا طاار الزماان والمكاان وال ا م  ...وتاأتا
أيض ا من أن البحث عن النظرية يتف مان االل راساة واحا بال راساات يمكان ح ارها ،وكال راساة من اا ل اا
ه ت ا وطبيعت ا وأ وات ا وظروت ا ،الخ .و تتف تا وقت مح ومكان معين.
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ثف هناك هط بين أبحاث غايت ا حل مشكالت الممارسة وابحاث غايت ا بناء النظرية .تإذا كانت البراغماتية مناسبة تا
غياب النظرية لحل المشكالت تا الممارسة ،تإن ا ت هح لبناء نظرية عهمية تحوي معاارم يقينياة( .انظار المزيا تاا
اله ل الثالث مناه البحث).
كذلك من ال هط بين م ل البحث ومن أو من جية البحث .هنا تب أ مشكهة م ا ل البحث المحاسابا .ما ا ل البحاث
تمثل ت ورات مسبقة ،تقوف عه مقاربة المشكهة موضوع البحث مع مشكالت مشاب ة ليب ا ا سترشاا بتهاك الت اورات
حت عن رسف مان البحاث .هاذه الما ا ل تكاون ألبحااث ا اة بحال مشاكالت الممارساة العمهياة ،كماا تكاون ألبحااث
غايت ا بناء النظرياة .والما ل الاذي ي اح تاا األولا قا ي اح تاا الثانياة( .لهمزيا انظار ما ا ل البحاث المحاسابين
اله ل الرابع)
المشكهة األ ير تكمن تا ا تالم وتنوع بيئات الممارسة المحاسبية وانتشار تشريعات وثقاتات غيار ناضاجة عهمياا،
يعتق أ حاب ا أن ا ترق ل مرتبة حقائق.
تنوع البيئات المحهية يشكل أح العوائق التا تجثف أماف تطور معارم النظرية .يأتا تا مق مة هذه البيئات التشريعات
القانونية .تمن ا ما يتعهق بالضارائب ،وبعمال هيئاات وبور اات أوراق الماال وغيرهاا .هاذه التشاريعات تتهااوت مان بها
آل ر با تالم عوامل كثير كالتطور العهماا والتقناا والتطاور ا قت اا ي وا جتمااعا والسياساا وما ى انتشاار ثقاتاة
المعرتة وغير ذلك؛ وها بالتالا انعكات لجمهاة هاذه المتغيارات التاا با مان أن تراعا تاا عمهياة تطاوير واساتكمال
المعارم المحاسبية.
ن ا تالم بيئات عمل الممارسة المحاسابية ( ا اة ا قت اا ية وا جتماعياة والعهمياة) ل اا متطهبات اا ال ا اة التاا
يجب عه المحاسبين ا لتزاف ب ا .تقا تتا ل قاوانين لتوجاب تبااع معالجاات محاسابية محا ُ  ،كاالقوانين الناظماة لعمال
هيئات أوراق المال والبور ات (كما تا حالة لزاف الشركات بتطبياق معاايير محهياة أو معاايير ولياة) .هاذه المتطهباات
تق ِّي و ُتعيق تطور الممارسة العمهية التا يجب أن ت تبر معارم متولِّا مان راساات وأبحااث نظرياة ،وبالتاالا تهساح
المجال أماف التأك من سالمة نتائ تهك ال راسات .هذا التقيي يمكن أن يستمر لهتارات زمنياة طويهاة نسابيا .وبالتاالا تإناه
يُبطاء كثيراع من سرعة عمهية التراكف المعرتا وتكامل هذه المعارم ،عه ا تالم م ا رها ،تا طار معرتاا واحا .
لذلك كان ب من حل هذه المشكهة تا طار من جية مح وتنظيف مناسب.
 :5-1دور علم المعرفة في بناء نظرية المحاسبة
 :1-5-1أهمية "علم المعرفة" في بناء نظرية المحاسبة ،وتطوير المعارف المحاسبية
تشكل نظرية المعرفة ح ى موضوعات الههسهة الرئيسية الوجو  ،القيف والمعرتة
 .1الوجود ( ) Ontologyيتناول قضايا الوجو بعموميته ،و ائ اه األساساية العاماة ،تيبحاث تاا القاوانين الكهياة
التا تكشم جوهر الوجو وتهسر حقيقته .تا حين تحاول العلوم الطبيعية واإلنسانية ،بالمقابل ،البحث تا ظواهر
جزئية مح من هذا الوجو .
 .2القةيم ( ) Axiologyتتعاارض تي ااا الههسااهة لهمثاال العهيااا وتحاااول كشاام جااوهر القاايف المطهقااة التااا يسااع ارنسااان
لتحقيق ا الح  ،الخير والجمال [ كل واح من هذه القيف ل ا عهم ا ال اك الح يدرسه علم المنط (،)Logic
الخير يدرسه علم األخال  ،والجمال يدرسه علم الجمال (.])Aesthetics
 .3المعرفةةة التااا يمكاان التمييااز تي ااا بااين نظريةةة المعرفةةة كهاارع تهسااها ي ااتف بالمعرتااة عمومااا ،واالبسةةتمولوجيا
( )Epistemologyأو ما يسم فلسفة العلوم التا ت تف بقضايا و شكا ت تتعهق بالمعرتاة العهمياة ال قيقاة بوجاه
ع
عاماة مان ناحياة طبيعت اا ،كمال اا ،شاموليت ا (لكال حقاائق الوجاو  ،أف
اك .تتناول المعرتة المعرت َة ارنسانية
تقط لما يظ ر من هذا الوجو ون بواطنه ال هية) ،يقينيت ا والشك تي ا .وتتناول كذلك وسائل المعرتة وتبحاث تاا
الموازنة بين الحواف والعقل والحدف وطبيعة كل من ا وح و ها وأكثرها ع
قة.
المعرتة هاا ر يام اإلدراك ونقايض الج ال .ن اا الكةم المتةراكم مةن المعلومةات عةن قضةية مةا أو ظةاهر محةدد ،
و هت ل م ارك ارنسان ،مثل حقائق يقينية ،ت ورات ،أتكار ،مشاعر ،أوهاف ،الاخ .هاذه المعهوماات تسااع ا نساان
تا التعرم عه الظواهر التا تحايط باه لهتعامال مع اا .إنهةا اإلدراك الةطم يتحقة مةن خةالل الحةواف أو العقةل؛ والاذي
يكون ما بسيطا (انعكات ور الشاء تا الذهن) أو ُمر ّكبةا ،ومناه السةاطم ومناه اليقينةي أو األكيا (غيار القابال لهشاك
تيه) .وعهيه تإن للمعرفة مسةتويات عديةد متفاوتةة ،يبا أ أ ناهاا بالمعرتاة الحسةية الطاتيةة (الش اية) ،وينت اا أعالهاا
بالمعرفةةةة العقليةةةة المجةةةرد  .يمكااان تعريااام المعرفةةةة بأن اااا ”مجموعةةةة مةةةن المعةةةاني والمفةةةاهيم والمعتقةةةدات واألحكةةةام
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والتصورات الفكرية التي تتكون لد اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكرر لفهةم الظةواهر واألشةياء المحيطةة بةه  .10وقا
اعتبر بعض ف أن م طهح المعرفة يطهق ،عموما ،عه نتائج عملية االدراك العقلي للظاهر المدروسة(.)11
است ف م طهح المعرفة" بالمعنى العام له لة عه العهف الذي يبحث تا ما العهف ارنسانا ومبا ئه ال ورية ،أي
تا كل بحوث ظاهر المعرتة (كالمنطق وعهف النهت وعهف ا جتماع ،والتاريخ وميتاتيزيقا المعرتة) .أما بالمعنى الخاص
تيق به العهف الذي يبحث تا المعرتة من حيث مبادئها المادية ،أي تاا ماهيةة المعرفةة ومبادئهةا ومصةدرها ومنابعهةا
نا ( ،)Lalandeتعنااا كهماة ابسااتمولوجيا بشاكل قيااق
وشةروطها ونطاقهةا وحةةدودها .تهاا المعجااف الههساها لا
فلسفة العلوم ،وليت راسة مناه العهوف (تالثانية ي تك ب ا عهف المنااه  ،وهاو جازء مان المنطاق)( ،بعضا ف يعتبرهاا
عهف المعرتة أو عهف العهف ،أو نق العهف) .ن ا البحث الناقد لمباد وفرضيات ونتائج مختلف العلوم لغرض تحديةد أصةلها
المنطقي وقيمتها وموضوعيتها.
يميّز الهالسهة بين األٍبيستمولوجيا ( )Epistemologyونظرية المعرتة .تم طهح ا بيستمولوجيا يعنا علم المعرفة
العلمية الذي يبحث تا األست العهمية لهمعرتة ومبا ئ اا وظاروم تبهورهاا وتطورهاا وتاا اسااليب العهاف الم تههاة .وهاو
يقت ر عه نوع وحي من أنواع المعرتة ،هو المعرتة العهمية .البعض رأى أن المعرتة ها المعرتة العهمية ون سواها.
بينما رأى البعض اآل ر أن المعرتة أوسع من المعرتة العهمية ،ت اا يمكان ان تكاون عهمياة أو غيار مثبتاة عهمياا .أي أن
نظرية المعرتة تبحث تا مسائل المعرتة بعموميت ا بينما عهف المعرتة العهمية ي تك بالمعارم العهمية تقط (.)12
تبحااث ا بس اتِمولوجيا  ،ذاع ،تااا ماهيةةة الحقيقةةة ،وتااا التميي ة بةةين الةةرأم والحقيقةةة ،وتااا كيفيةةة الحصةةول علةةى
المعرفة ،وتا مد كفاية المعارف المتراكمة عبر المالحظة والتجربة إلدراك الحقائ  ،وتاا قةدر العقةل علةى اسةتنباط
معرفة ،وتا أهمية وأسبق ّية كل من العقل أو المالحظة والتجربة على اآلخر .جمهة هاذه المساائل والموضاوعات شاك
أن ا محاور بحث مهمة لبناء نظرية المحاسبة  ،تإغهال ح اها يعنا ابتعا نتائ البحث عن الحقائق الموضوعية.
عهف المعرتة هو من العهوف الح يثة التا تبحث تا سالمة المعارم النظرية والعمهية وغيرهاا .يعتبار هاذا العهاف أساساا
ل راسة بقية العهوف .وهو السبّاق تا تأ يل األ وات المعرتية التا يحتاج ا الباحث تا العهف موضوع البحث .وعهيه تاإن
له ترثيرا كبيرا تا راسة العهوف ،وبالتالا في صياغة إطار معرفي منهجي يةتم اتباعةه فةي دراسةة أم علةم مةن العلةوم،
بما فيها المحاسبة .هذا ارطار له ور كبير أيضا في فهم كيف يتم البحث في العلم للوصول إلى معارف سليمة ،وكيف
و اا ع تااا ت ااف كياام تااؤثر
تتشةةكل المعةةارف ،وكيةةف تتةةرثر المعةةارف بالعوامةةل الطاتيةةة والموضةةوعية .و وره كبياار
العوامل الم تههة (حت النهسية) تا تكوين القناعات و ناعة الوعا ،و ور هذه العوامل تا نوعياة المعاارم المكتسابة.
هط األهمية لعلم المعرفة توجا االستعانة به للبحث في المعارف المحاسبية لتحديد :طبيعتها ،نوعيتها ،كيفية تشكلها،
شمولها ،سالمتها ومد ترثرها بالعوامل الطاتية والموضوعية .وهذ أمر ب منه ألنه يم ّكن من الوصةول إلةى معةارف
سليمة مترابطة متناسقة يمكن أن يغلا عليها الطاب العلمي ،تشةكل نةوا نظريةة المحاسةبة .مثال هاذه المعاارم تجعال
ع
موضوعية وواقعياة ،وأكثار موثوقياة .تت ابح باذلك
الممارسة المحاسبية أكثر س ولة؛ وتجعل المعهومات المحاسبية أكثر
أكثر ق ر ع عه شاباع احتياجاات المسات مين لا معهوماات نوعيّاة مت ّ اة ،ياتف نتاج اا مان االل نظاف المعهوماات
المحاسبية.
إن االعتمةةاد علةةى علةةم المعرفةةة فةةي تطةةوير وترصةةيل المعةةارف المحاسةةبية يفةةتح الطري ة واسةةعا أمةةام بنةةاء نظريةةة
محاسةةبية بعيةةدا عةةن المثاليةةة فتكةةون واقعيةةٍ ،تنطلة عمليةةة بنائهةةا مةةن معطيةةات الواقة والممارسةةة ،مسةةتخدمة طةةر َ
َ
وأدوات معرف ّية ٍة منطق ّيةةة ،مالئمة ٍة لطبيعةةة المحاسةةبة والبحةةث المحاسةةبي ،بعيةةد ٍ عةةن تةةرثيرات الةةطات الباحثةةة وأهوائهةةا.
فتكون بطلك نظر ّية علم ّية تعكف حقائ الواق وتسهم في توجيهه وتطوير خدمة لإلنسان وتحقيقا لمصالحه.
كما أن لعهف المعرتة ورا كبيارا تاا إضةاء الطرية أمةام الباحةث المحاسةبي ،تاا ساعيه لحال مشاكالت الواقاع وبنااء
ير توجيه .ذلك أنه ين ّبه الباحث إلةى المكةامن القاتلةة تاا عمهياة البحاث العهماا،
نظري ٍة محاسبي ٍة توجّ ه العمل المحاسبا َ
ع
ّ
التااا تحاارم البحااث عاان مساااره ال ااحيح وتجعاال م رجاتااه موشااحة بااالمؤثرات الذاتيااة أو بااالنقك وع ا ف ا كتمااال،
والغموض أو تبع ها عن حقائق الواقع .من تلك المكامن ترثيرات الطات الباحثة تا عمهية البحث ،غياا الوضوح الكافي
لهمهاهيف والم طهحات والمعانا ،عدم القدر على تحديد الظواهر التا يجب أن يتناول اا البحاث المحاسابا ،أو االهتمةام
بنحداها وإهمال غيرها ،االهتمةام بالج ئيةات وإهمةال الكليةات ،الاخ  .تاا مثال هاذه المكاامن ساقطت الع يا مان محااو ت
10
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التنظير المحاسبا ما جعه اا بعيا عان كون اا نظرياة تهسّار الواقاع يار تهساير ،وتسا ف تاا توجياه .ل اذا حاري بالباحاث
المحاسبا معرتة هذه المكامن ،أو العوامل ال امة تا البحث المحاسبا ،و اك الع ي من الحقائق ،ا اة ماا تعهاق ماثال
بطبيعة المعرتاة المحاسابية ،مكانياة الو اول لي اا ،م اا رها ،المنااه المناسابة لهو اول لي اا ،الاخ ،وذلاك قبال البا ء
بعمهية البحث ،األمر الذي يضمن موضوعية م رجاات بحثاه ،ساوا ٌء مسّات هاذه الم رجاات الممارساة العمهياة أف األطار
الموجِّ ة ل ا .ولما كانت نظرية المعرفة تشةكل بنةاء نظريةا متكةامال ياربط جمهاة القضاايا الماذكور اعااله ،ترابطاا عهمياا
َ
منطقيا ،تق بات ضروري ،عن البحث عن نظرية المحاسبة ،إدراك هطا البناء بتكامليته ،ألنه يعطي الباحث القدر على
فهةةم حقةةائ ومشةةكالت النظريةةات المتعلقةةة :بالمعرفةةة ،وبنمكةةان المعرفةةة ،وبمصةةادر المعرفةةة وأنواعهةةا ومناهجهةةا
وضوابطها وغير ذلك .ب اذا يمكان لهباحاث المحاسابا أن يتبة ّين صةواا وخطةر المعةارف المحاسةبية المتاحةة ،وأي هاذه
المعارم تمثل معارم عهمية ،يمكن أن تكون جزءا من النظرية المحاسبية.
كما أن لعهف المعرتة ورا مركزيا تا صناعة وعي الباحث ،حيث يشكل الوجود (أي مطهق الواق الذي يقابهه العةدم)
موضوع عمل المعرفة  .هاذا الواقاع قا يكاون تاا ال اارج (أي ماا ي محساوت) أو تاا الاذهن (أي موجاو تاا العقال أو
المنطاق) .هااذه العالقاة بااين الواقااع (الوجاو ) والمعرتااة تساتوجب إدراك الباحةةث (أي الا ُ
اذات ال ُم ِر َكاة) للمشةةكلة موضااوع
البحث وتحلّيه بالوعي الكافي  ،ليتمكن من الح ول عه معرتة ترتبط بتهك المشكهة .والباحث عن المعرتة المحاسبية
ب من أن ي رك هذه العالقة .فاالعتماد على الواق المادم المحسوف دون االهتمام بالمنط وبما هو موجود في العقل
يجعل من المعارف المحاسبية أحادية القطا والمنحى ويخرجها عن علم ّيتها .ويجعل تكاملها أمرا غير وارد إطالقا.
ن راك قضايا ومسائل نظرية المعرفة عن البحث عن نظرية المحاسبة له تائ تان ،األول تائ عامة نظرية تتحقق
عبر بناء وعي الباحث ومداركه الفكرية والعلمية .والثانية تائ عمهية تتمثل تا إمكان امتالك األدوات العلمية المناسبة
والضرورية للتميي بين مختلف النظريات (التي ظهرت حتى اآلن) ومواقفهةا وتطبيقاتهةا ،وللحكةم علةى مةد صةالحية
مداخل البحث المعروفة لبناء نظرية المحاسبة ،وعلى صالحية المناهج المعتمد في بنائها.
 :2-5-1المعرفة وعالقتها بالعلم
ب ي ا أنه ب من الوقوم طويالع ،عن البحث عن نظرية لهمحاسبة ،عن مسألة تا غاياة األهمياة والحساساية ،وهاا
ضرور التميي بين العلم والمعرفة .ذلك ألن راك ا يساع تا فصل المعارف المحاسبية العلميةة عان تهاك التاا يغهاب
عهي ا الطابع الذاتا أو الجزئاا .فتشةكل األولةى نةوا نظريةة علميةة ،لتبقا الثانياة مجار معاارم مت اولاة مسات مة تاا
الممارسة ريثما ُتستكمل وتتأ ّل وتتحوّ ل ل معارم عهمية ،أو يثبت بطالن ا بهعال الممارساة وظروت اا ،تتازول .هاذا
اله ل ي بح ممكنا عن ا ستعانة بعهف المعرتة.
تكشم نظرية المعرتة أن تاريخ المعرتة ارنسانية يعو ل ب ايات الوجو ارنسانا حياث ساع ارنساان ،و يازال،
ثب ع
ل ت ف الظواهر واألح اث ،و ل البحث عن الحقيقة التا ت تها هه ا .ت َب َح َ
اية عن معرتة تؤمن له حياته واستمرار
وجو ه .تكانت معرتته براغماتية ،جاءت من التهاعل بينه وبين بيئته من اجل استمرار حياته .لذلك كانت المعرفة واقعية
قبل أن تظ ر المعرفة النظرية (التا تبحث تا كيهية ح وث الظاهر  ،وتا أسباب ا وقوانين ا وغير ذلك) ،وراحت تتراكف
عبر الزمن .وبذلك تان المعرتة ،تاري ياع ،سبقت العهف.
هناك تشابه تاا المعنا باين معرتاة و عهاف  ،تكالهماا يعناا راك الظاواهر و اهات ا أو راك المعاانا المجار ؛
تالعهِ ُف بشاء معين يعن امتالك معرتة عنه .ومع ذلك تإن تروقا ع موجو ٌ بين ما تالمعرتة نتاج العقل البشري ،وها ل ذا
تتاأثر با الة ّةطات الباحثااة وبأهوائ ااا و برات اا وقا رات ا عها ار راك (بعكاات العهااف) ،ماا يعنااا أن ااا ال ااور "الطاتيةةة"
(ولااايت الموضاااوعية) لهظاااواه ر والعالقاااات الموضاااوعية ال ارجاااة عااان ار راك الحساااا ل نساااان .ت اااا تساااتعمل تاااا
"التصورات" أما العهف تإنه يست ف تا "التصديقات" أي تا القضايا اليقينية التا شك تي ا .وهما ،أيضا ،م تههان من
ّ
حيث العموم والخصوص ،ومن حيث إمكانية اإلدراك أو عدمها فالمعرفة هي إدراك للج ئيةات (أي لهقضاايا ال ا اة)،
ٌ
شروط
أما العلم فهو إدراك "للكلّيات" (أي لهعموميات وليت لهجزئيات) .وعهيه تإن المعرفة أقل من العلم .واأل ير له
تتواتر تا كل معرتة .تكل عهف معرتة ،وليست كل معرتة عهما ع.13
وتااا سااياق التمييااز بااين العهااف والمعرتااة ،تثااور تساااؤ ت م مااة تااا ذهاان الباحااث ،والممااارت المحاساابا وهااو هاال
معارم تراكمت عبر الزمن نتيجة لهمالحظاة والمشااه وبهعال
المعارم المحاسبة معارم عهمية ،أف أن ا مازالت مجر
َ
معارم تزال بحاجة ل أن يتف ا تبارها وتح ي المعارم العهمية من ا ،عه طرياق بنااء نظرياة
الح ت البشري؛ أي
َ
13
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عهمية متكامهة لهمحاسبة .ا جابة عه هذه التساؤ ت توجب ،ب ورها ،العو ل عهف المعرتة ت و وح ه يمكن أن يساع
و ايات المعرتاة وأنواع اا (طبيعت اا ،م اا رها ،شاروط ا،
تا كشم مضامين هذه التساؤ ت ،باعتبار أنه يتناول
وسائه ا ،موانع ا ،قيمت ا ،)...ويبحث تا المشكالت التي تنشر عةن العالقةة بةين الباحةث عةن المعرفةة وموضةوع البحةث
ت ال ُم ِر َكة والموضوع ال ُم َرك).
(أي بين الذا ِ
ن راك هذه العالقة عن تحك وا تبار عِ هميّة المعارم المحاسبية ،مسألة ب من ا .تق تاهت المعارم المحاسبية
وعر ،بات التعامال تياه
بين تيارات تهسهية متنوعة غهب عهي ا التيار التجريبا وتهسهته البراغماتية ،وأو ه ا ل طريق
ٍ
مع المعارم المحاسبية السائ معق اع .تتأثيرات الذات الباحثة تا المعارم المحاسبية المت اولة كبير ؛ وها ترتبط ب رجة
كبير بالممارسة السائ وته يالت ا ،حت ليت بكل ما هو موجو تا الممارسة ،تا حاين تغهال عالقاة تهاك الته ايالت
(الجزئيات) ب الكل الذي يربط ا.

 :3-5-1أنواع المعرفة
هاوت ت نيه ا با تالم الم ارت الهكريّة ،وبا تالم األسات المعتم تا التبوياب؛
ت وج أنواع م تههة من المعرتةَ ،ت َ
ّ ااة ،ال ين ّيااة ،السياس ايّة ،التقن ّيااة ،العقه ّيااة ،الحس ايّة،
من ااا المعرتااة الميتاتيزيق ّيااة ،الههسااهيّة ،التنظير ّيااة ،العا ّمااة ،المت
التجريبيّة ،الوضعيّة ،الجماعيّة ،الهر يّة ،ألخ .راك الباحث ل ذه األنواع ضروري ليتمكن من اله ل بين ا ،ا ة عنا
التمييز بين المعرتة العهميّة (اليقينية) والالعهميّة .واألمر الذي ب منه ،عن البحاث تاا النظرياة المحاسابية ،هاو تح يا
نوع المعارم المحاسبية المتراكمة حت اآلن لهحكف عه سالمت ا وكهايت اا لبنااء النظرياة .ل اذا يهضال الوقاوم عنا أهاف
أنواع المعرتة
المعرفة الحسية Sensuous knowledge
المعرتااة الحسااية هااا ماان أقا ف أنااواع المعااارم التااا اكتسااب ا ا نسااان .ت ااا تااأتا ماان ار راك الحسااا المسااتم ماان
الحوات وال بار اليومياة ،وهاذه تحتااج لا حجا وباراهين تا عف وجو هاا وتعازز مكانت اا وتؤيا أتكارهاا وحقائق اا.
تالحوات تقوف بنقل المعهومات المكتسبة من الل مالحظة الظواهر ومشاه ت ا ل ال ماغ .أي ن ا معرفة عادية يوميةة
قائمة على الخبر والمران .هذه المعاارم هاا معاارم وصةفية فةي جوهرهةا تقاوف بتو ايم الظااهر دون البحةث فةي
عالقاتها ودون تفسيرها .وها ل ذا ليست معارم كاتية ومتكامهة لبناء النظرية التا تتوّ ج قمة العهف.
عطها عه ما سبق يالحظ أن المعرتة المحاسبية ها بعموميّت ا حت اآلن ،معرتة حسيّة و هية ،تولّ ت من الممارسة
العمهيااة وماان ال باار اليوميااة لهممارسااين .أمااا المعااارم التهساايرية التااا ظ اارت تااا األ بيااات المحاساابية ت ااا مااا تاازال
مح و  ،وبحاجة ماسة تبار م اقيت ا وعِ هميّت ا (استنا ا ل معارم التاا يقا م ا عهاف المعرتاة) حياث يغهاب الطاابع
الذاتا عه الكثير من ا؛ تا حين أن تواتر معارم تهسيرية عقهية يس ّل م مة بناء النظرية المحاسبية.
المعرفة العقلية Rational Knowledge
المعرتة العقهية م رها العقل ،تعتمد علةى المنطة أو التجربةة أو علةى الةربط والتحليةل واالسةتنتام .هاذه المعرتاة
تكمّل المعرتة الحسية ،وتكون نسبية وليست كامهة ،وها أقرب لا ال اواب .واذا اسا ُت ِم ّ ت هاذا المعاارم مان التاأمالت
المنطقياااة تاااا مجااارى البحاااث عااان الحقاااائق تيماااا وراء القضاااايا الحساااية ،تكاااون معرتاااة تهساااهية Philosophical
 . Knowledgeهذه المعرتة تجمع بين المعارم الحسية والعقهية والعهمية لالنتقال ب ا ال المطهاق .ولعهاه مان المنطاق
أيضا ،عن البحث عن الحقائق المحاسبية وبناء نظرية المحاسبة ،البحث تا هذه األناواع الثالثاة لهمعرتاة ثاف الجماع بين اا
و و ل معارم محاسبية تهسهية.
المعرفة العلمية Scientific Knowledge
ها أرق رجات المعرتة وأكثرها قة ،تم ّكن ارنسان من معرتة ما يحيط به من ظواهر وحوا ث .هذه المعارم يتف
اكتساااب ا ماان ااالل أعمااال بحثيّااة ّ
منظمااة وم ّططااة ،وتجااارب عهميّااة .تعتماا المعرتااة العهميااة أساسااا عهاا عمهيتااا
ا ستقراء Inductionوا ستنباط  Deductionلبهوغ ا .و ج ل تا أن تواتر المعرتاة العهمياة طاو أولياة تاا بنااء
النظرية .لكن أسئهة ع ي تكرر نهس ا عن البحث عن نظرياة لهمحاسابة تتمحاور حاول الطبيعاة العهمياة لهمحاسابة ،حاول
امكانية بهوغ معارم محاسبية عهمية ،حاول مكانياة التحقاق مان كاون معرتاة ماا معرتاة عهمياة ،الاخ .هناا تظ ار الحاجاة
مج ا لهعو ل عهف المعرتة ل جابة عه مثل هذه التساؤ ت.
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 :4-5-1إمكان المعرفة المحاسبية
تبحااث نظريااة المعرتاااة( ،)14ذاع ،تااا قضاااايا أساسااية تتناااول مساااألة نشااوء معرتاااة مااا عاان الوجاااو بم تهاام أشاااكاله
ومظاااهره( ، )15و تااا مبااا المعرتااة وطبيعت ااا وم ا رها وقيمت ااا وح ا و ها ،وتااا العالقااة بااين الباحااث تااا المعرتااة
والموضوع أو الظاهر التا ترتبط المعرتة ب اا .وتتنااول نظرياة المعرتاة أشاكال المعرتاة ومناهج اا ،والحقيقاة ووساائل
بهوغ ا.
أهم مسائل نظرية المعرفة (:)16
 إمكانية الوصول إلى المعرفة  ،تارتبط بالبحاث تاا الشاكوك المنوطاة بقا رات ا نساان عها
وعه الو ول ال جميع الحقائق؟ وتا حة المعارم التا تو ل لي ا.

راك جمياع الظاواهر

 مصادر المعرفة  ،ترتبط بالطرق المست مة لهو ول ل المعرتة ،وكيهياة معرتاة ا نساان لهظاواهر المحيطاة باه،
و ور العقل والحوات تا كشه ا.
 طبيعة المعرفة أي هل المعرتة مثالية أف ما ية واقعية ،مستمر أف منقطعة ،الخ.
()17

حول إمكان المعرفة ظ ر مذهبان تهسهيان المذهب الدوغماتي (( )dogmaticأو العقائ ي) ،ومذهب الشك
المطها العقائدم يؤمن ا حابه ايمانا ع مطهقا ع بإمكان المعرتة والقا ر عها الو اول لا الحقاائق ،ويقارّ ون بالمعرتاة
ون البحث عن وجه الحق تا اقرارها .ينطهق أن ار المذهب تا الكشم عن الحقائق من أتكار مح يؤمنون ب ا ون
نق او تحهيل .وق رجت من المذهب نظريتا معرتة نظرية عقلية ترى مكان الو ول ل المعرتة عن طرياق العقال،
ونظرية تجريبية ترى مكان الو ول ل المعرتة عن طريق التجربة.
أمااا مةةطها الشةةك تااإن أن اااره يشااككون تااا مكانيااة الو ااول ل ا الحقااائق ،ألن كاال قضااية ،باارأي ف ،ل ااا وج ااان
مت عا ن سالب وموجب ،وبالتالا يتعذر اثبات الحقائق أو نهي ا .ل اذا يتار ون تاا الحكاف عها أياة قضاية مطروحاة قيا
البحث .وق ظ ر نوعان من الشك الشك المطهبي (أو المطل ) أن اره ينهون به كل معرتاة .يبةدؤون بةه ،أم بالشةك،
وينتهون إليه ،ألنه ،حسب زعم ف ،توج وسيهة لهتم ييز بين الهكر الحقيقياة وغيار الحقيقياة ،كماا أناه توجا عالماة
لهحقيقة ،والمعرتة ال ا قة يستحيل وجو هاا .النةوع الثةاني هةو الشةك المنهجةي حياث يكاون الشاك من جاا ع لهو اول الا
المعرتة ،أي أن البحث عن المعرفة يبدأ به ولكن ال ينتهي اليه .تالشك هنا وسايهة لهو اول لا الحقاائق ،غايتاه تحريار
الباحث عن المعرتة من األحكااف المسابقة والمعتقا ات ،وقباول المعاارم التاا يقبه اا العقال ألن اا تكاون معاارم احيحة
جاءت بع الشك.
أما عن مكانية راك المعارم المحاسبية ،تإن هذه المسألة ليست مستحيهة .تاالظواهر المحاسابية مهموساة تاا الواقاع
العمهااا .من ااا ظااواهر ق يمااة كاناات و زالاات وسااتبق  ،كتهااك المراتقااة لعمهيااات القيةةاف المحاساابا لاح ا اث والوقااائع
ا قت ا ية ،والمراتقة لعمهيات توثي تهك األح اث واسةتخرام المعلومةات عن اا ،مان أمااكن ت زين اا ،لتلبيةة احتياجةات
طوم المصةةالح .هااذه الظااواهر المحاساابية تجهّاات تااا الممارسااة العمهيااة منااذ الب ا ايات األول ا لمحاااو ت ا نسااان توثيااق
األح اث ا قت ا ية ال امة تا حياته ،واست اف األرقاف تا عمهيات التوثيق ،ا ة بع تطور أنظمة الع  ،بغية الح ول
عه المعهومات التا تساع ه تا ات اذ قراراته لت بير معيشته.
ظواهر ا ارى اساتج ت تاا الممارساة العمهياة بتاأثير التطاورات ا قت اا ية ،ا جتماعياة ،العهمياة والتقنياة ،كظااهر
ارت ا والت زين ا لكترونا لهبيانات وغيرهما .هذه الظواهر المتأ هة تا الممارسة تواتر حول ا الكثير من المعارم،
من ااا المعااارم ال ااحيحة ومن ااا المعااارم ذا ت الرؤيااة الواح ا التااا يغهااب عهي ااا الطااابع السااطحا واله ااف المح ا و .
وأ بحت هذه المعارم مت ا هة ومتشابكة ،وامتزجت تا األ بياات المحاسابية حتا باتات ضابابية ،غيار واضاحة تماماا
لهممارسااة العمهيااة ،وبااات راك جااوهر المحاساابة ،لااذلك ،أماارا معقا ا .هنااا تااأتا أهميااة الج ااو الراميااة لا بناااء نظريااة
لهمحاسبة لتقاوف باساتجالء الحقاائق مان ا ال هاذا الكاف المعرتاا الكبيار ،وكشام الضابابية عن اا ،والتميياز باين الحقاائق
 - 14يعتبر جون لوك أول من بحث بشكل مباشر تا قضايا المعرتة .لهمزي راجع النشار ،م طه  ،نظرية المعرفة عند ارسطو ،ار المعارم،
القاهر  ،1995 ،ك27
 - 15لهمزي  ،راجع ال ُ
شعيبا ،عما  ،االبستمولوجيا وبعض مسائلها 2007 ،
 - 16لهمزي راجع السكري ،مرجع سابق ك32
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العهمية من ا والمعارم التا لف تثبت عهميت ا بع  .و شك ان هذه المسألة معق تواج ا الكثير من المشكالت ،ا ة ما
تعهق من ا بمشكالت م ا ر المعرتة المحاسبية ومشكالت كيهية الو ول ل تهك الحقائق.
 :5-5-1مصادر المعرفة المحاسبية
تيما يتعهق بمصادر المعرفة ظ ر مذهبان عقها وتجريبا .المطها العقلي يرى أن العقل هو الم ر الوحي لهمعرتاة
كونه يمارت وظيهته بطبيعته ون ان يحتاج ل جراء التجارب؛ ت ذه بالنسبة له ليست ضرورية لقياماه بوظيهتاه .وهاو
ياارى أن الحااوات عاااجز عاان نقاال المعااارم الضاارورية عاان العااالف .هااذا المااذهب يتبن ا – حسااب الموسااوعة الههسااهية
الم ت ر  -نظري ة تهسهية ترى انه يمكن الو ول ال معرتة جوهرية عن طبيعة العاالف ،عان طرياق ا سات ل العقهاا
ال الك وب ون أيّة مق مات تجريبية ( .)18أما المطها التجريبي تيرى أن اره أن التجربة ها الم ر الوحي لهح ول
عه المعرتة ،وأنه وجو لمبا عقهية ساابقة عها التجرباة كالمباا واألتكاار الهطرياة؛ وأن كال ماا يار لا العقال
م ره األساسا التجربة الحسية ،وهو يستطيع بمهر ه الح ول عه المعرتة ب ون الهجوء ال ا راك الحسا .ل اذا
اعتم التجريبيون عه المن ا ستقرائا واستغنوا عن المن ا ستنباطا الذي يعتم عه ا تكار الهطرية (.)19
أمااا المعرتااة المحاساابية ت ااا ون شااك تحتاااج ل ا المااذهبين معااا سااتجالء حقائق ااا وتطويرهااا .ذلااك ن المحاساابة
ا من مجا ت المعرتة ا نسانية .ت ا ت تك بإشباع احتياجات الهئات الم تههة مان
بطبيعت ا تمثل مجا معرتيا مت
تئات المجتمع ذات الم الح الما ية ،ل المعهومات ا لمحاسبية .وتا الوقت هنااك مظااهر ما ياة تطبيقياة تارتبط بعمهياات
تولي المعهومات رشباع تهك ا حتياجات .هذه المظاهر تتمثل تا الممارسات المحاسبية السائ التا يتف راك ا من الل
المالحظة والتجربة.
ن استجالء المعارم المرتبطة باحتياجات مست ما المعهومات المحاسبية تحتاج ل دراسات متنوعة من ا الو هية
والمعياريااة والتحهيهيااة .ت ناااك ضاارور ر راك تهااك ا حتياجااات وح اارها وهااذا يحتاااج لا راسااات و ااهية ،ا ا عاة
المسحية وا ستطالعية .تا حين أن كشم عالقة احتياجات مجموعات المست مين بعض ا مع بعض ،وتهسيرها وتهسير
عالقت اااا باااالظروم ال محيطاااة (ا قت اااا ية وا جتماعياااة والعهمياااة والتقنياااة) ا اااة عبااار التطاااور التااااري ا لهظاااواهر
المحاسبية ،يحتاج ل راسات تحهيهية تعتم عه معطيات الواقع وكذلك عه الربط والتحهيل وا ستنتاج المنطقا .كذلك
الممارسات المحاسبية التا سا ت تا الماضا يتعذر مالحظت ا و جراء التجارب عهي اا ،و با لاذلك مان راك اا بشاكل
غير مباشر من الل المعارم الم ونة عن ا ،وذلك عبر راسات تحهيهياة تعتما عها التجريا العقهاا .وكاذا الممارساات
القائمة تا الوقت الحاضر لتهسيرها وكشم واتع ا .هنا يأتا ور العقال والمنطاق العقهاا تاا كشام م ا اقية ومنطقياة
الما ون ات التاري ياة لهممارساة المحاسابية ماان ج اة ،ولاربط ظاواهر الممارساات تااا الازمن الماضاا والحاضار ببعضا ا
سااات الك المعاااارم وكشااام الحقاااائق .وياااأتا ور العقااال أيضاااا تاااا عمهياااة تنظااايف المعاااارم المتاحاااة والتحقاااق مااان
موضااوعيت ا و يمومت ااا ووضااع ا تااا طااار متناسااق متناااغف متماسااك لتغا و معااارم عهميااة با ماان أن تكااون معااارم
متوارثة تف ا جماع عهي ا.
مما سبق يظ ر جهيا أن م ا ر المعرتاة المحاسابية
لتشمل م ا ر المعرتة العقهية.

تقت ار تقاط عها المالحظاة والمشااه والتجرباة ،و نماا تمتا

 :6-5-1مثالية المعرفة المحاسبية وواقعيتها
أما طبيعة المعرفة ت ا ما مثالية تأتا من أتكار الباحث (حسب أن ار المذهب المثاالا) ،أو واقعيةة تساتم مان الواقاع
ث عن ا.
(حسب أن ار المذهب الواقعا) ،حيث تستقل المعرتة عن البا ِح ِ
المثالية ( )Idealismترى أن الوجو كهه يجب ر ّ ه ال الهكر .ت اا تارى أن ا شاياء الطبيعياة يمكان أن يكاون
ازل عاان ذِهاان َماانٍ يعي ااا .تمعرتااة الواقااع وت ااف حقائقااه يكااون با تجاااه نحااو الهكاار والعقاال وا لتاازاف بااالقيف
ل ااا وجااو بمعا ٍ
الروحية .ويرى المذهب المثالا أن ال ور التا يق م ا العهف الطبيعا عن العالف ليست ور كامهة.
ذاع ،ترى المثالية التا يتف رجاع أ ول ا ل أتالطون ،أن المظاهر الطبيعية غيةر مسةتقلة بنفسةها ،و تقاوف باذات ا،
ون العقل .وأن الحقيقة النهائية ،تكون طات طبيعة عقلية .المثاليون يؤمناون أن هنااك عالَماان عاالف حقيقةي توجا تياه
ا تكار الحقيقية المستقهة الثابتة ،وعالم واقعي ما ي وهو انعكات لااول .وهاف يارون أن ارنساان أيضاا ع مكاون مان عقال
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وما  ،وأن الحقائق التا ي رك ا ارنسان م رها العقل مستقال عن التجارب الحسية .ويعتبرون أنه كهما كانات المعرتاة
ع
مجر عن ار راكات الحسية كهما سمت وارتقت وكانت أكثر ثباتا ع
ويقينية.
اترزت المثالية المطها العقلي الذي يرى أن كال حقيقاة يمكان راك اا عان طرياق العقال ،انطالقاا مان با ي يات
ومعهومات نظرية تعتم عه الب ي يات .ينطهق هذا المذهب من العاف ل ال اك ،أي من الكل ل الجزء .وهةو ال ينكةر
التجربة وأهميتها  ،لكنه يعتق أن ا ليست الم ر الوحي لهمعرتة .المعرتة وتق هذا المذهب أسبق مان التجرباة ،حتا أن
بعض ف يعتبرها مستقهة عن ا .المعرتة ب ذا المعن تكون استنتاجية وليست استقرائية.
ثف تطورت المثالية ،تكانت مثاليةة تقليديةة عنا اتالطاون ،تارى أن لاشاياء وجاو ا مثالياا ،وأن وجاو هاذه المثال هاو
فار ٌ لاشياء الواقعية أي أنه وجو منعزل عن ا ،وأن المعرتة الحقيقية (اليقينية) لهشاء موجو تا المثل وتأتا
وجو ٌد ُم ِ
عن طريق العقل وح ه ،وتتميز بالثبات وترتبط بالحقيقة ،وليت تا المعرتة الظنية التا تق م ا الحوات.
ثف ظ رت المثالية الطاتية أوا ر القرن الساابع عشار ،عها يا (بااركها) التاا تارى أن وجةود الشةيء يعنةي إدراكةه،
تالشاء ليت له وجو ما ي مستقل عان راك ا نساان لاه ،وال وجةود للعةالم المةادم بمعة ل عةن اإلدراك .وهاا ب اذا
تعترم بموضوعية الهكر وار راك ،ووجو الشاء ارج ح و ها.
ثف ظ رت المثالية النقدية عه يا كاانط ،التاا تارى ضارور معرتاة حا و العقال ،ومعرتاة ق راتاه قبال الوثاوق باه
واساات امه تااا تح اايل المعرتااة .وهااا تاارى أن التصةةورات العقليةةة ال معنةةى لهةةا إطا لةةم تةةرتبط بةةاإلدراك الحسةةي ،وأن
اإلدراكةةات الحسةةية ال جةةدو منهةةا إطا لةةم تعتمةةد علةةى التصةةورات العقليةةة  .هااذا التاارابط بااين ال ااور العقهيااة والما ركات
الحسية يعن أن األشياء ذات ا يمكن معرتت ا ،وانما يمكن معرتاة ظاواهر األشاياء تقاط ،ألن الحاوات تاتهمت ساوى
المظاهر المهموسة ،والعقل وح ه يستطيع النظر هم الظواهر ليكشم الحقائق.
ثف ظ رت المثالية الموضوعية (أو المطهقة) عه ي هيجل ،التاا تارى أولوياة الارو عها الماا  ،وأن المنطة هةو
الح َكم الفاصل للوصول إلى الفكر المطلقة .فالمصدر األول للوجود ليف هو العقل اإلنساني الشخصي ،وإنما هةو العقةل
َ
الكلي.
جميع المثاليين ينظرون ل طبيعة المعرتة عه أن ا معرفة عقلية ،وأن الواق هو تجسيد للعقل ،و يمكان ت ماه
ماان ااالل العقاال باعتباااره الم ا ر الوحيا لهوجااو والمعرتااة معااع .غياار أن البحااث تااا طبيعااة المعرتااة المحاساابية يثياار
التساااؤ ت حااول مثاليّت ااا ،ت اال المعرتااة المحاساابية معرتااة مثاليااة حقااا؟ و ذا كاناات مثاليااة ،ت ااا ماان أي نااوع من ااا؟ هااذه
التساؤ ت توجب تهني المع ارم المحاسبية وتحك م ا رها والتحقق من يقينيت ا ،وهذه م مة النظرية المحاسبية.
أمةةا الواقعيةةة تجاااءت بالمةةطها الةةواقعي الااذي أسسااه ارسااطو فننةةه يةةر أن مصةةدر كةةل الحقةةائ هةةو الواق ة المةةادم
المحسوف الذي لف ي نعه أو ي هقه ارنساان ،ولاف يسابقه وجاو وأتكاار مسابقة ،ويمكةن معرفتةه بالعقةل الحقيقةي (ساواء
بالعقل ارنسانا أو الح ت أو التجربة)  .هذا المذهب ينكر امكانية رجاع الوجو ال الهكر ،تالكون موجاو ساواء أ ركاه
العقال أف لااف ي ركاه .وهااو يارى أن ا شااياء الما ياة توجا مسااتقهة عان ال باار ا نساانية ،وأن العااالف الطبيعاا هااو المجااال
الواقعا الوحيا الاذي يمكان معرتتاه عان طرياق التجرباة الحسايّة ،وأن المعرتاة الحقيقياة هاا التاا ُتساتم مان المعطياات
التجريبية ،والعهف الحقيقا هو الذي يمكن التحقق منه بالتجربة الحسية(.)20المعرفة في هطا المطها هي ،إطا ،من مخرجات
الوجود الواقعي (الخارجي) المستقل عن أم عقل يدركها .والعقل يدركها كما هي عليه بحسا قدراته.
من الواقعية التا ترى أنه يمكن الو ول ل المعرتة عان طرياق العقال كماا عان طرياق المالحظاة والتجرباة ،ارج
المطها التجريبي  ،ليناقض المذهب العقها .ت و يرى أن كل المعارم البشرية تاأتا مان المالحظاة والتجرباة ،وأناه لايت
هناك قوانين كهيه مسب قة ،وأن كل حقيقة قبل التجربة اضعة لهتجربة .ومن أجل الو اول لا الحقيقاة با مان جاراء
التجارب .المذهب التجريبا يرتض أية حقائق مسبقة ،وهو ينطهق ائما من ال اك ل العااف ،أي مان الجازء لا الكال،
تيبحث تا الجزئيات لهو ول ل قانون وليت العكت .وهو عه ذلك نقيض المذهب العقها .والعقل ،عن التجريبيين هو
حيهة بيضاء تسجل تي ا ا نطباعات تتتكون تيه بمارور الازمن قاعا معرتياة م ا رها ال بارات المكتسابة مان االل
الحوات .وعهيه تإن المعرتة تكون حقة لهتجربة وتهي ا ،وها نتيجة مباشر لعمهيات استقرائية ور لهعقل تي اا ساوى
أنه يجمع ا وي زن ا ،ضاتة ل توقع ما ق يكون مستقبال استنا ا لي ا.
أما عن مثالية أو واقعية المعرفة المحاسبية تهعهه من غير المنطقا الجزف بأن ا معارم مثالية بحتة أو واقعياة بحتاة.
ا كونه يحاكا احتياجات مست ما المعهومات المحاسبية مان
وهذا يعو أساسا ل طبيعة هذا المجال المعرتا الت
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ج ة ،وألن تيه جانب تطبيقا عمها من ج ة أ رى .المعارم المحاسبية بأغهبيت ا تراكمت من االل الممارساة العمهياة.
لكن هذا يعنا أن كل معارت اا تجريبياة .تبعضا ا قا يتعاذر اكتساابه أو التحقاق مناه تجريبياا .ذلاك أن المظااهر الما ياة
لهممارسة تهرز ل الوجو معارم ارتبطت بالتجربة .هذه المعارم تتراكف وتتزاي ويغا و بعضا ا متنااقض ماع الابعض
اآل اار أحيانااا ،مااا يساات عا التب اار ب ااا والااتمعن تااا تجانسا ا وموضااوعيت ا وتااا أسااباب كاال ذلااك .هنااا تب ا أ المعااارم
المحاسبية تأ ذ طابعا مثاليا ،حيث تب أ بالتراكف معارم تول ت نتيجة عمهيات تهسير عقها منطقاا لممارساات ساا ت و
تزال .بذلك تب و المعرتة غير مستقهة عن م ارك الباحث وق راته عه التهسير .وعهيه تإن ا تجاه نحاو عطااء المعاارم
المحاسبية طابعا تجريبيا بحتاع ،أو مثاليا بحتاع ،أمرٌ غير منطقا.
ثف ظ ارت الههساهة البراغماتيةة ( )pragmatismأو (العمهياة  )Practicalismكماذهب عمهاا لتانقض المثالياة
والواقعية وتغيّر النظر عن طبيعة المعرتة .تالمعرتة المثالية والواقعية تستوجب القياف بعمل أو اتباع سهوك مح يقوف
به الش ك العارم .تالمعرتة بشاء ما تسات عا بالضارور ساهوكا ع معيناا ع تاا الحياا العمهياة .أماا الههساهة البراغماتياة
التا نشأت تا الو يات المتح األمريكية ب اية القرن التاسع عشر ،تق جعهت المعرتة أ ا لهساهوك العمهاا .تاأي معرتاة
ترش ل عمل مح يمكن أ اؤه تعتبر معرتة .وعليه فنن البراغماتية تتمي برنها ترك على النتائج وعلى المنفعة
العملية كمكونات أساسية للحقيقة ؛ وها ت حض تكر أن هناك حقائق ن ائية ،وتجزف بأن العقال أو التجرباة الحساية هماا
مجر أ ا لتطور الحيا وتنميت ا وليسا أ وات معرتة.
حة المعرتة ،قيّا المعرتاة بحا و
ن تركيز المذهب العمها عه المنهعة ،باعتبارها المعيار األسات تا الحكف عه
ق رات األش اك عه تح ي المنهعة ،أي أناه غهّاب العامال الاذاتا عها العامال الموضاوعا وأ ارج المعرتاة مان ائار
العهف وح رها تا الممارسة .وهذا ما يمكن مالحظته عن التمعن تا الكثير من المعارم المحاسبية السائ .
عالو عه ذلك تإن مشكالت كثير تنشأ عن األ ذ بالههسهة البراغماتية عه أرض الواقع ،ا ة عن تعا ّ الج اات
المعنية بتح ي المنهعة ،وتعارض م الح ا وا تالم آرائ ا .هذه المعضهة تم ّكن البراغماتيون من حه ا من الل تغهياب
رأي األكثرية المعنية بتح ي المنهعة ،واعتما األست ال يمقراطية تا الحكف عه الناتع وغير الناتع .وهذا ينطبق عه
وجه العموف عه عمهية ياغة المعايير المحاسبية المحهية وال ولية .وق تناس أن اار هاذه الههساهة أن إجمةاع األكثريةة
حول مسرلة ما ال يعني أن أراءهم صةحيحة أو منطقياة أو موضاوعية ،وأن ال ديمقراطيةة فةي العلةم  .تالحقاائق العهمياة
حقائق تهرض نهس ا سواء رضيت األكثرية عن ا أف  .والحقائق موجاو بحكاف المنطاق ،بمعازل عان رأي ا نساان و
حاجة لهت ويت عه عِ هم ُي ِت ا .من هنا تإن الههسهة البراغماتية تجاتا الحقائق أحيانا ،وتبتع كثيرا عن ا ،مهض ع
ِّهة الحُ كاف
الش ا الذاتا عه ا شياء ،عه الحُ كف الموضوعا المنطقا ل ا.
عاالو عها مااا سابق با ماان ارشاار لا أن البراغماتيااة ،بتغهيب اا الطااابع الااذاتا لهمعرتاة عها الطااابع العهمااا أو
المنطقا ل ا ،يربط المعرتة باالظروم الساائ (ا قت اا ية وا جتماعياة ،العهمياة والتقنياة ،المساتوى الثقااتا الاخ ).التاا
تتغير بتغير ظروم الزمان والمكان ،األمر الذي يجعه ا ائما متب لة ومتغير  ،ع ا عن اتسام ا بالطابع الذاتا.
ن المذاهب الثالثة السابقة وقعت تا تخ التج ئة تر ّكزت عه جانب وأهمهت جواناب أ ارى م ماة تتعهاق بطبيعاة
المعرتة وموضوعات ا .ونظرت ل ا نسان (الباحث عن المعرتة) بمعزل عن المكوناات األ ارى لبيئتاه ولتاأثيرات تهاك
البيئة ومعارت ا تاا م اركاه المعرتياة .تالمثااليون اعتا وا بالعقال وأهمهاوا الواقاع ،التجريبياون اهتماوا ومعطياتاه الما ياة،
وأهمهوا ور العقل وق رته عها راك اا ،وح اروا وره تاا الت ا يق عها الواقاع .البراغمااتيون اعتباروا المعرتاة
ال حيحة ها التا تحقق المناتع وتس ف تا ت عيف الممارسة العمهية ،ولف يقيموا أي اعتبار ل حة المعرتاة باذات ا ولما ى
تطابق ا مع حقائق الواقع أو ليقينيت ا العقهية.
ن ا بتعاا عاان التحيّاز لمااذهب ون آ ار ،واعتبااار أن كال مااذهب يمكاان أن يهيا تااا مرحهاة مااا أو جاناب محا ماان
جوانب المسألة المطروحة ،يم ِّكن من الو ول ل معارم منطقية واقعية اكثر عهمي عّة .هذا يعنا أنه يجب ا عترام بأن
لاشاياء وجاو ا واقعياا مساتقال عما ا تاا ذهان الباحاث ،ساواء اسااتطاع ارنساان أن ي ركاه أف  .وأن عا ف راك ارنسااان
لبعض األشياء يعنا ع ف وجو ها .كما يعنا أن المثالية ق تكون ناتعة عن ارمعان تا التجر وا بتعا عان معطياات
الواقع الما ي تاا عمهياة اياغة النظرياة؛ وأن المساائل المطروحاة المتال اقة ماع الواقاع الماا ي والمتاأثر بتغيراتاه
يمكن أن تكون مثالية .هنا ق تنهع البراغماتية لق رت ا عه ايجا حهول آنية عمهية .و شك أن راك هذه الحقاائق حاول
الطبيعة المثالية والعمهية لهمعرتة يس ف بشكل مباشر تا تطوير المعارم المحاسبية عه طريق بناء النظرية المحاسبية.
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حاول الهالسهة تح ي طبيعة المعرفة من ناحية استمراريتها ،أي مسارها .تانقسامت آراء عهمااء األبساتمولوجيا حاول
هذه المسألة ،ليظ ر رأيان اثنان األول يعتبر أن مسار العلم مسار مت ل ومستمر ال انقطاع فيه وال انفصال .فالمعرفةة
العلمية هي استمرار وتطور للمعرفة العادية .والمعرفة العلمية الجديد هي اسةتمرار للمعرفةة العلميةة السةابقة باعتباار
أن التغير الطم يحدث في العلم هو تغير تدريجي .أما من حيث لغة العلم (أم مفرداته) ،فير أنصةار االسةتمرارية أنهةا
استمرار للغة العامة ،مع تميز لغة العهف عن هذه األ ير بطابع ا الرمزي.
الرأي الثانا يؤمن بال "ال استمرارية" تا مسار العهف عه اعتبار أنه مسار انقطاع واضةطرابات وأ مةات وثةورات.
وهذا ي ل عهيه تاريخ العهف ،ت و يشير ل وجو انقطاع بين المعارم العهمية البالية والمعارم الباقية .والمعرفة العلمية
حسا هطا الرأم ،ليست امتدادا للمعرفة العامة ،بل هي انتقال من التجربة إلى «العقلنة» " "Rationalizationومن
المالحظة المضطربة إلى المعرفة الموضوعية .ويارى أن اار الالاساتمرارية أن لغةة العلةم ومناهجةه معيااران أساسايان
رثبات ح وث ا نقطاع المعرتا .والمن العهما ذاته ،الذي ي ّ عا عِ ه ِم ُي َت ُه البراغماتيون ،يقوف عه ا ستمرارية .ولغة
ائماع ،والعهف تيه صياغة مستمر للمفةاهيم
العهف ت تهم ا تالتا ع كهيا ع عن الهغة العا ية ،ألن لغة العهف برأي ف ،لغة متج
والمصطلحات ،بحيث ت بح معه لغة العهف الج ي م تههة عن لغة العهف الق يمة.
مسألة استمرارية المعرتة أو عا ف اساتمراريت ا ل اا أهميت اا عنا البحاث تاا المعاارم المحاسابية و او لا جاوهر
المحاسبة ونظريت ا .تالمعارم المحاسبية تتراكف منذ قرون بعي وحت اآلن .وكاان تطورهاا ساريعا تاا بعاض محطاات
تطورها ،بهضل القهزات النوعية التا ش ها التطور ا قت ا ي وا جتماعا والتطور العهما والتقنا .وهذا ما ح ث مع
ظ ور أنظمة العا  ،بعا أن ع ُِرتات الزراعاة ،وماع ظ اور النقا واز هاار التجاار ؛ ثاف ماع ا نتقاال لا ع ار ال اناعة
وبع ها ل ع ر العولمة المالية .قهزات التطور النوعية هذه أظ رت ل الوجو معارم محاسبية نوعية ،با ت وكأن اا
اهة ل ااا بالمعاارم السااابقة؛ تالمعاارم المتعهقااة بمحاسابة المشااتقات المالياة جااذور ل اا تااا المحاسابة ال ااناعية أو
ّ
ويعزز ا تجاه السائ
التجارية أو الزراعية ...وعهية تإن هذا ا عاء ُيسقِط عن المعارف المحاسبية صفة االستمرارية،
القائل بأن المحاسبة مجرد مهنة متج الظروم ،وأن معارت ا تبعاا لاذلك ائماا متجا ومتغيار ؛ وبالتاالا تاإن نظريةة
المحاسبة هي إطار يجم هط المعارف والضوابط ،وهي لطلك متغير ومتبدلة.
غياار أن هااذا ا تجاااه والحجا َ المق ّمااة لتبريااره ي هااوان ماان ا نتقااا  .تماان الطبيعااا والمنطقااا أن تااتالءف المعااارم
المحاسبية مع الظروم ا قت ا ية وا جتماعية ومع ظروم التطور العهماا والتقناا ،كاون هاذه الظاروم هاا المحارك
المباشاار لتولي ا المعااارم المحاساابية .ت ااا تااؤ ي لا تطااور احتياجااات المساات مين ل ا المعهومااات ،األماار الااذي ي ا تع
بالممارسة المحاسبية ل تهبياة تهاك ا حتياجاات ،تتتطاوّ ر الممارساة لتظ ار معاارم ج يا  .لكان األمار الاذي با مان
راكه هنا ،هو أن المعارف المحاسبية ال ت ول جميعها عندما تظهر معةارف جديةد  .والمعاارم التاا تازول عمهياا هاا
تهك التا لف تكن ناضجة بشكل كامٍ ،أو كانت مرتبطة باعتقا ات وممارسات اطئة ،أو كانت معاارم مرحهياة انطبعات
بظروم المرحهة وزالت مع اا .لكان بالمقابال تبقةى هنةاك معةارف ثابتةة تةرتبط بجةوهر الممارسةات المختلفةة عبةر كافةة
األ منة والعصور .فالمعارف ترتبط بالظواهر؛ وهط بعضها مرحلي وبعضها دائم .المعارم المرتبطة بظاواهر مرحهياة
تزول مع انت اء المرحهة ،والمعارم المرتبطة بالظواهر ال ائمة تبق موجو .
ن نظر تحهيهية متعمقة تا نشأ المحاسبة وتطورها عبر التاريخ يشير بس ولة لا وجاو ظاواهر محاسابية ثابتاة لاف
تتغير حت اآلن ،ما ي ل عه أن معارم هذه الظواهر ها معارم ائمة مستمر  .فالمحاسبة كانت وال ت ال تسعى إلةى
تلبية احتياجات طوم المصالح إلى المعلومةات المحاسةبية ،لمسةاعدتهم فةي اتخةاط القةرارات والمحافظةة علةى مصةالحهم
الماديةةة .وهةةةي ،لغةةةرض بلةةةوغ هةةةطا الهةةدف ،كانةةةت تقةةةوم ،فةةةي كافةةةة مراحةةل تطورهةةةا ،بةةةرداء عةةةد وظةةةائف :القيةةةاف
"المحاسبي" ،توثي نتائج القياف وتقديم المعلومات الناجمة عن القياف إلى من يحتاجها .أ اء هاذه الوظاائم وتاوتير
متطهبات أ ائ ا ارتبط تاري يا ،ذاع ،بظواهر محاسبية ائمة ،ت تها مع ا تهاء مرحهة ليظ ر غيرها تا مرحهة حقاة.
هنا يكمن جوهر المحا سبة باعتبارها مجاال معرفيا متخصصا بتلبية احتياجات المستخدمين إلةى المعلومةات المحاسةبية.
وعهيه يمكن القول أن المعارف المحاسبية معارف مستمر ال انقطةاع فيهةا ،وأن ا نقطااع هاو لابعض المعاارم التاا
تأ ذ هة ال يمومة كون ا ارتبطت أ ال بظواهر مرحهية ناجماة عان تاأثيرات الظاروم ا قت اا ية وا جتماعياة وعان
التطور العهماا والتقناا .غيار أن رؤيةة هاذه ا ساتمرارية تساتوجب أو ع ال اروج مان الا أناا أو مان الا نحان  ،أي
التجرد عن الطات  ،ورؤية الحقائق كما ها وليت كما نري نحن أن نراها .بع ذلاك تبا أ عمهياة البحاث تاا تهاك الظاواهر
المستمر والمعارم المتراكماة عن اا ،بغياة اساتكمال وتطاوير المعاارم المتاحاة لتغا و معاارم عهمياة ت اهح ألن تكاون
جزءا من النظرية المحاسبية.
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 :8-5-1أصالة المعرفة المحاسبية
أما عن طبيعة المعرفة المحاسبية من حيث أصالتها العلمية تإنه يمكن القول أن المعارم المحاسبية الراهناة ت هاو
من أ الة .فبعضها يرتبط بظواهر دائمة ويعبر عن حقائق جوهرية ل ذه الظواهر .بعضها اآلخر يرتبط بظواهر مرحلية
ويعبر عن حقائق هذه الظواهر .تا حين أن هناك معارم تعبر عان حقاائق الظاواهر ،ساواء ال ائماة أف المرحهياة ،بال
عن "رؤية الباحثين تي ا أو المتعامهين مع ا .هذه الرؤية تكون ون شك متأثر بعوامل ع يا من اا الموضاوعية ومن اا
الذاتية .مجموعة هذه العوامل تترك ب مات ا تا المعارم المتجمعة عن الظاهر وتؤثر بالتاالا تاا القا ر عها التعامال
مع ا .من هذه العوامل
 .1قدر الباحث على إدراك الظاهر وعه ا لماف بكاتة جوانب ا وبارتباطات ا بظواهر أ رى .هذه القا ر تارتبط بشاكل
كبير بم ى اتساع الثقاتة المعرتية لهباحث وامتالكه معارم عهف المعرتة ،وبم ى ق رته عه التجارّ عان الاذات عنا
محاكا الظاهر وانعكاسات ا تا الممارسة العمهية.
 .2مد سالمة منهج البحث في الظاهر وما ى تاواتر األ وات العهمياة المناسابة ر راك اا ،وتاواتر قا ر الباحاث عها
ا تيار األ ا المناسبة .تا تيار من يجب أ يكون ال اتع وراءه عامل ذاتاا ،كا نتمااء لا م رساة تهساهية محا ،
حيث يتح من البحث استنا ا ل ثقاتات هذه الم رسة؛ كما يجوز أن يكون وراءه عامل ش ا كق ر الباحث
عه الاربط والتحهيال وا ساتنتاج المنطقاا ،أو ميولاه تياار مان يسا ل معاه انجااز بحثاه باقال ج ا أو وقات .ن
الو ول ل نتائ بحث موضوعية يوجب اعتما الموضوعية عن ا تيار من البحاث ،كاأن يتحا المان اساتنا ا
ل طبيعة البحث (طبيعا ،اجتماعا) وال م منه (تو يم أف تهسير أف تنبؤ).
 .3مد نضج الظاهر واكتمالها وسرعة تطورها ظواهر العهوف الطبيعية ظواهر ائمة ،تتساف با كتماال والثباات .أماا
الظواهر تا العهوف ا جتماعية ت ا ليست كذلك .بعض الظواهر ا جتماعية تنض  ،بمرور الزمن ،بهعل الممارساة،
تتغ و ظواهر ائمة مستمر  .أما الظواهر التا تههظ ا الممارسة ت اا ظاواهر مرحهياة مؤقتاة ظ ارت بتاأثير عوامال
وظروم مح وزالت مع ا .وق تول ظواهر ج ي تتكون غيار واضاحة المعاالف او غيار مكتمهاة .وقا تكاون غيار
واضحة العالقة مع الظاهر األساسية األف ،أو مع الظواهر الهرعية ا رى لهظاهر األساساية( .القياات المحاسابا،
التوثيق والت زين وتق يف المعهومات ظواهر محاسبية ائمة .أما ا ت ا ت و ظاهر ح يثة نسبيا ،وها ظاهر ترعية
من ظاهر تق يف المعهومات).
 .4مةةد وضةةوح الظةةاهر تقا تكااون الظاااهر واضااحة المعااالف كااالظواهر الطبيعيااة .لكاان الظااواهر ا جتماعيااة ليساات
واضحة المعالف تماما .وق تغيب العالقة بين ظاهر اجتماعية أساسية وظواهرها الهرعية .وق تطغ ظااهر ترعياة
عه الظاهر األف تت ها حقائق الظاهر األف وتحل محه اا .ماا يعناا بالتاالا غيااب حقاائق الظااهر  ،وتبناا الباحاث
لرؤية قا ر  .تارت ا  ،مثال ،ظاهر ترعية من الظاهر األف تق يف المعهوماات  ،ظ ارت لا الوجاو بعا ت ال
ار ار عاان المهكيااة .التعاماال تااا الممارسااة العمهيااة يااتف تااا الظااروم الحاليااة لهتطااور ا قت ااا ي وا جتماااعا مااع
الظاهر الولي لتغ و وكأن ا الظاهر األف .وهذا يعنا ان الظاهر األف تف تغييب ا وكأن اا ليسات موجاو  .هناا يظ ار
تأثير ع ف وضو الظاهر تا تح ي رؤية الباحث ل ا .هذا التغييب هو أ هااء لحقاائق هاماة با مان معرتت اا عنا
البحث عن نظرية المحاسبة.
ن بناااء نظريااة عهميااة لهمحاساابة يوجااب البحااث تااا أصةةالة المعرفةةة المحاسةةبية التااا تسااتوجب ب ا ورها اله اال بااين
المعااارم العهميااة األ اايهة وتهااك المعااارم غياار العهميااة؛ كمااا يوجااب اله اال بااين المعااارم التااا تأ ااذ طااابع ال يمومااة
وا ستمرار عن تهك التا تأ ذ طابع الالاستمرارية أو المرحهية .هذا اله ل يواجه الع ي من ال اعوبات والمشاكالت،
من ا معرتة غاية هذا اله ل و راك ور النظرية ومشكالت بنائ ا ،من ا أيضا مشكالت ا تيار من البحث المالئف .ن
و ا وطبيعة المعرتة المحاسبية من ناحية عهميت ا عموما ،يوجب الوقوم عن عالقة المحاسةبة
راك هذه المسائل
و ا عهف المعرتة.
بالعلوم االخر ،
تق حاول الهالسهة تصنيف العلةوم علةى أسةاف مجةال المعرفةة ب ا م تح يا العالقاة المتبا لاة باين العهاوف ،مان حياث
موضوعاتها ومناهجها ،وتح ي أوجه التشابه وا تالم باين أشاكال المعرتاة العهمياة .وقا تبايّن أناه مان ال اعب تقا يف
ت نيم تاف لهعهوف ،ألن هناك عهوما ع ج ي ائماع ،وانقساما ع مستمراع لهعهوف الق يمة ،واكتشاتا ع لترابطات تنشئ عهوما ع هجينة
(كالكيمياء الحيوية والهيزياء الحيوية والكيمياء الجيولوجية وغيرها).
29

تصنف العلوم على أساف المجال العام للمعرفة تا مجا ت ثالثة
 )1العلوم الرياضية والفي يائية  ،وها العهوف التا يقاوف نظام اا عها تسهسال اساتنباطا لهحقاائق الب ي ياة أو التاا ياتف
الت ليل عهي ا بالبرهان
 )2علوم الحيا واالقتصاد واللغة ،وها عهوف ت رت ظواهر مستقهة لكن ا ترتبط بروابط كهيّة ،وما يربط باين المجاال
األول والثانا هو است اف الرياضيات
 )3عهوف الفلسفة وها عهوف ترتبط بعهوف المجال الثانا بتشابه موضوعات ما «الحيا وارنسان والرموز» كما يرتبط
التجرد عه معارم عهوف هذا المجال
بالمجال األول بإضهاء هة ال ورية أو
ّ
يالحااظ ماان هااذا الت اانيم أن العلةةوم اإلنسةةانية لةةم تظهةةر كواحةةد مةةن المجةةاالت المعرفيةةة فةةي هةةطا التصةةنيف .لكن ااا
موجو ا ل تهك المجا ت المعرتية الثالثة لهعهوف .فعلم االجتمةاع يةرتبط بعلةم االقتصةاد ،ألن موضاوعه ارنساان الاذي
يُنت ويست هك السهع وال مات ،ويُقيف عالقات اقت ا ية مع اترا ومجموعات ا ل المجتمع الذي يعيش تيه .والمحاسبة
بدورها نشاط اجتماعي مارسه االنسان مترافقا م نشاطه االقتصادم ،بغية الحصول على المعلومات الال مة لممارسة
نشاطاته .وبالتالا تإن معارت ا يغهب عهي ا الطابع االجتماعي ،باعتبار أن ا تسع لا تهبياة احتياجاات تئاات محا مان
المج تمع ل المعهومات .لكن ا تا الوقت نهسه تست ف معاارم العهاوف الرياضاية ،حياث تتعامال ماع معطياات كمياة عبار
عمهيااات القيااات المحاساابا لهوقااائع واألحا اث ا قت ااا ية ،وتساات ف األعا ا و ائ ا ا تااا عمهيااة توليا المعهومااات،
وتعتم تا رقابة العمل المحاسبا عه التوازن المحاسبا .وبذلك تتقارب المحاسبة من العهوف الرياضية .ثف أن البحث تا
طبيعة المعرتة المحاسبية وتا مشكالت تطاور معارت اا يقارب اا مان العهاوف الفلسةفية .هاذا التشاابك تاا طبيعاة المعاارم
المحاسبية و وا ا ي هق عوبة كبير عن البحث تا عالقة المحاسبة بالعهوف األ رى ،وتا من جية تطوير واستكمال
المعارم المحاسبية و و ل النظرية ،ويوجب عه الباحث المحاسبا ان يكون مهما بشكل جي بمعارم عهوف أ ارى
ا ة عهف المعرتة.
من المشكالت األكثر اهتماما تا مجال المحاسبة تهاك المتعهقاة ببنيةة المعرفةة العلميةة التاا ُتثير ا عنا تح يا الواقعاة
العهمية بشكل قيق تساؤ ت حول إنتاجها وحول العالقة التا تقاوف باين الباحةث (أو الاذات" ال ُم ركاة لهمعرتاة) ،وباين
"الموضوع" الذي تتناوله المعرتة ،أي بين "العقل" العالِف و"معطيات الواق " .هاذه العالقةة تاا المعرتاة العهمياة عالقةة
مر ّكبة ،ذ ال وجود لواقعة علمية ُتس َند إلى معطيات مباشر فقط من دون مباد عقلية ،كما أنه ال وجود لمباد عقلية
مةةن دون معطيةةات مباشةةر  .هااذه الحقيقااة با ماان راك ااا عنا البحااث عاان نظريااة لهمحاساابة ،تتغييااب العقاال وا كتهاااء
بمعطيات ار راك الحسا يمكن أن يغ ِّيا معارم جوهرية تا بنية المعرتة العهمية لهظاواهر المحاسابية ،يتعاذر الو اول
لي ا ون راك ا عقهيا .تإ راك الوظائم التاريخية لهمحاسبة ،مثال يمكن بهوغه ون راك عقها لحقيقاة الم ااف التاا
تقوف ب ا المحاسبة ،ول ور هذه الم ااف تاا بهاوغ ها م المحاسابة تاا كال مرحهاة مان مراحال تطورهاا ،لهاتمكن مان تهبياة
احتياجات المست مين ل المعهومات المحاسبية .تا الوقت نهسه يمكن المغا تا ور العقل تا كشم الحقائق ،عه
حساب الم ركات الحسية تا الممارسة العمهية .تها هذا تعاما عن الظواهر الما ية وحقائق ا الم ركة ِحسِّياع ،و غها ٌل ل ا،
تتغ و المعارم منقو ة غير مكتمهة ،والبنية المعرتية لهمجال المعرتا ه ُش عة.
عطها عه ما سبق يالحظ أن العالقة المركبة بين العقل ومعطيات ار راك الحسا (الطبيعية) تنت المعرفة النظريةة،
التا ي هق ا الحوار بين الطاتية والموضوعية المناقضة ل ا .لق غ ت المعرتة النظرية وكأن ا مجر ج ل تهسها عقايف
منهعة منه لهممارسة العمهية ،وبالتالا تإن البحث الههسها ضرور له .من هنا يهضل بعض ف أن يتجه البحث المحاسبا
نحو معطيات ار راك الحسا لهممارسات المحاسبية ،ليكون بحثا و هيا أو تجريبيا ع أو كهي ما معا ،وا بتعاا عان البحاث
النظري .غير أن العهف المعا ر كشم تعقيد العالقة بين الذات والموضوع .تها الهيزيااء والكيميااء المعا ارتين لاف تعا
الظااواهر الما يااة (ظااواهر العااالف ال ااارجا بو ااه ا معطيااات مباشاار ) هااا موضااوع المعرتااة العهميااة ،باال تهسااير تهااك
الظواهر وكشم تأثير ح اها تا األ رى و ظ ار عالقات الت ا ل تهك وآليات التأثير وغير ذلك .بهوغ هذه األه ام تاا
البحث المعا ر يمكن تحقيقه باألبحاث الو هية والتجريبية تقط ،بل ب من أبحاث نظرية تهساهية تقاوف عها منطاق
التجريا العقهااا عبار التحهياال والاربط وا سااتنتاج المنطقااا .كماا أن النشاااط العقهاا امتاازج بالنشااط التجريبااا ،وأصةةبحت
التجربة العلمية صور للنشاط االختبارم والمنطقي للطات (لهعقل) .وموضوع التجربة لف يع اور طباق األ ال عان
الواقع الموضوعا ،بل نتاج نشاط عقها لهباحث عن المعرتة (أي لهذات العالِمة) ،تيه عما ٌل له يال والح ت والتو ّقع .هنا
يظ اار جهي اا ع ال ا ور الهاعاال للةةطات (لهعقاال) تااا المعرتااة العهميااة ،ت ااا ُتحة ِّةول التصةةورات الخيال ّيةةة المسةةبقة إلةةى حةةدف
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(الت ورات لما يمكن أن تكون عهيه الحقاائق العهمياة) ،ثاف تضة الفةروض اسةتنادا إليةه لياتف بعا ذلاك اختبةار الفةروض.
توحد الخيال والحدف واالختبار والموضوعية وسعة األف وصوال إلى المعرفة العلمية وارب اع العهما.
وها بذلك ّ
و ذا كان هذا حال المعارم العهمية تاا العهاوف التطبيقياة تإناه كاذلك تاا العهاوف ا جتماعياة ومن اا المحاسابة ،حياث
يمكن تجاهل ور الطات تا راك الحقائق ا جتماعية التا يتعذر غالبا جراء التجارب لهو ول لي ا .هذه الحقائق تكمن
تا تاري الظواهر االجتماعية الممت عبر الع ور .فالتاري  ،حسب جورج غورتيتش ،هو سجل للظواهر االجتماعيةة
والعود إليه تكشف الحقائ الكامنةة وراءهةا  .وتااريخ المحاسابة يمكان أن يكشام حقاائق جوهرياة متأ اهة لتشاكل ناوا
معرتية أولية لبناء النظري ة ،شرط النظر تيه بعمق ليت ل األح اث والوقائع التاري ية بال لا ماا وراءهاا .وهناا يكمان
ور العقل ال ُم ِرك.
ن نظرية المعرتة العهمية ال تكتفي بتحديد الشروط الواجةا توافرهةا إلنتةام المعرفةة العلميةة ،بةل تبحةث فةي شةروط
المعرفة العلمية االجتماعية .وها تقار بوجاو اخةتالف بةين العلةم واأليةديولوجيا ،تاالعهف يتنااول قضاايا قابهاة ل ثباات أو
النها بشكل موضوعا ،أما األي يولوجيا تتتناول القيف ،وتقضا بما يجب أن يكون ،لكن ا تعتم تا كثير من األحيان عه
حقائق.
يالحظ مما سبق أن ا ستعانة بعهف المعرتة يس ّل عمهية البحث المحاسبا ويو ل ل معارم محاسبية منطقية عهمية
و ا بين معارم التطبيق العمها والممارسة والمعارم النظرية .وهذا ما يبرر وجو ما ل
تحقق التكامل المعرتا
يستن ل معارم عهف المعرتة لبناء النظرية ،ويؤست لبناء نظرية محاسبية تتسف معارت ا بالكماال والتكامال ،والشامول،
واليقينية والموضوعية.
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