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 االيجابي المنهجالمنهج المعياري وموقف 
 من تعدد بدائل القياس المحاسبية

 
 تيجاني أ. بالرقي 

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس

 سطيف-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 
 :ملخص

الفكرٌة للمحاسبة فً  تنالت مشكلة االختٌار المحاسبً اهتماما واضحا من قبل االتجاها    
بحث عن أساس ٌمكن االعتماد علٌه، وقد كان أبرز هذه االتجاهات الفكرٌة:المنهج محاولة لل

 المعٌاري والمنهج االٌجابً. 
إن هذا المقال ٌهدف إلى دراسة طبٌعة االختٌار المحاسبً وموقف المنهجٌن المعٌاري      

 فً ظل تعدد بدائل القٌاس المحاسبٌة. واالٌجابً من هذه المشكلة 

 :العام للبحث اإلطار -1
 : ترتبط أهمٌة الدراسة بمستوٌٌن هما:أهمٌة الدراسة  -1.1
 الدراسة من: أهمٌةوتنبع  ،المستوى النظري 
القصور فً الدراسات المحاسبٌة التً اهتمت باالختٌار المحاسبً من حٌث  .أ 

الربط بٌن االختٌار المحاسبً ومدى نفعٌة مخرجات النظام المحاسبً باعتبارها جوهر 
 ؛ف ووظٌفة هذا النظامأهدا

إن الحلول المعٌارٌة بوجه عام واجهت عدة انتقادات، ترجع فً معظمها إلى  .ب 
عدم قدرتها على تقدٌم تفسٌر مقنع لالختٌار المحاسبً، ومع عدم قدرة االتجاه المعٌاري 
على تقدٌم حلول عملٌة لمشكلة االختٌار المحاسبً، ظهرت أهمٌة الدور الذي ٌمكن أن 

االٌجابً لحل هذه المشكلة من خالل توفٌر إطار ٌفسر سلوك اإلدارة فً  لمنهجاٌقوم به 
 االختٌار المحاسبً؛

 ًوتنبع أهمٌة الدراسة من:المستوى التطبٌق ، 

القصور فً الدراسات المحاسبٌة من حٌث الجوانب التطبٌقٌة لالختٌار  .أ 
 ؛قًالمحاسبً، فقلٌل من الدراسات العربٌة التً اهتمت بالجانب التطبٌ

دراسة بعض الجوانب المرتبطة باالختٌار المحاسبً من حٌث مستوٌات وأسباب  .ب 
تعدد البدائل المحاسبٌة وموقف الفكر المحاسبً من هذا التعدد وجدوى الحلول المقترحة 

 ؛لحل مشكلة االختٌار المحاسبً

النظرٌة والواقع  اتإجراء مقارنة بهدف الربط بٌن ما توصلت إلٌه الدراس .ج 
 الفعلً.

 :طبٌعة مشكلة البحث -3.2

ٌالحظ وجود عدة بدائل للقٌاس والتوصٌل  أنالمتتبع للفكر المحاسبً ٌمكنه  إن     
وهذا التعدد ٌمثل محصلة لعدة عوامل اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة ، المحاسبً

 وإنوتكنولوجٌة واكبت التطور المهنً، ومن ثم ٌصعب تحدٌد سبب واحد لهذا التعدد 
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تسمح أنها وراء ذلك هو المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها، حٌث  باألسبا أهمكان 
 .العملٌةلنفس  المحاسبٌة بالعدٌد من المعالجات

تعدد البدائل المحاسبٌة حقٌقة  أن ًواضحا على المستوٌٌن الفكري والتطبٌق أصبحلقد 
عدد هذه ، ومن ثم فلم تعد المشكلة فً تإلغاإهافً المحاسبة، وٌصعب  إنكارهاال ٌمكن 
الحقٌقٌة تكمن فً كٌفٌة االختٌار المحاسبً المناسب من بٌن هذه  المشكلة إنماالبدائل، و

المحاسبة لالهتمام بهذه المشكلة ومحاولة إٌجاد حلول ولعل ذلك ما دعا مفكري  ،البدائل
 لها.

محاسبٌة مجموعة من البدائل التً تلقى القبول  عملٌةالمحاسب فً كل ٌواجه لذا 
وٌصعب االختٌار من بٌنها، إذ أن استخدام ما سواء من الناحٌة العلمٌة أو العملٌة، العام 

سفر عن قوائم مالٌة مختلفة عن بعضها ٌهو متاح من السٌاسات المحاسبٌة المختلفة قد 
ن القارئ للقوائم المالٌة قد إالبعض لمجموعة واحدة من األحداث والظروف، ومن هنا ف

 تساإالت مثل:ال ٌجد إجابة عن بعض ال
  بدٌل محاسبً معٌن دون آخر؟ سساتالمإلماذا تفضل بعض 

  ثر تغٌرات األسعار فً ظل وجود تضخم، أبمعالجة  المإسساتلماذا تهتم بعض
 بٌنما ٌهملها البعض اآلخر؟

  بعض تقٌٌم المخزون على أساس الفضل ٌلماذاFIFO تفضل بعض ، بٌنما
 ؟LIFOأساستقٌٌمه على  المإسسات

 معاٌٌر التً تسترشد بها المإسسة عند االختٌار بٌن بدائل القٌاس والتقٌٌم ما هً ال
 المحاسبً، عندما ال ٌوجد إلزام قانونً بطرٌقة معٌنة؟

 :هدف البحث و منهجه -4.2

ٌهدف البحث إلى اإلجابة عن التساإل بمدى إمكانٌة المحافظة على المضمون العلمً     
عً وتطبٌقً قابل للتؤصٌل النظري فً ظل للمعرفة المحاسبٌة باعتبارها علم اجتما

كما إن الباحث اعتمد على دراسة النشرات ارتباط البحث المحاسبً بالمدخل االٌجابً، 
والتوصٌات التً أصدرتها الهٌئات العلمٌة و المهنٌة فً الوالٌات المتحدة والمملكة 

تمد الباحث المتحدة بصدد موضوع المحاسبة  فً موضوع االختٌار المحاسبً، كما اع
فً ذلك على الكتب العلمٌة والمقاالت المنشورة بالدورٌات المختلفة التً تهتم بمجال 

 البحث.
 فً هذا الشؤن ولتحقٌق ذلك فقد قسم هذا البحث إلى مجموعة من العناصر األساسٌة:

 المبحث األول:طبٌعة االختٌار المحاسبً والسٌاسات المحاسبٌة.
 اري واالختٌار المحاسبً.المبحث الثانً:المنهج المعٌ

 واالختٌار المحاسبً.  ًالمبحث الثالث:المنهج االٌجاب
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 طبيعة االختيار المحاسبي المبحث األول:
 

رغم أن االهتمام بوضع  ، لكنٌرتبط االختٌار المحاسبً بالمعاٌٌر المحاسبٌة    
باٌن فً الرأي المعاٌٌر تمتد جذوره إلى العقد الثالث من القرن العشرٌن إال أن هناك ت

حول طبٌعة تلك المعاٌٌر، لذا سوف نحاول التعرف على طبٌعتها من خالل التركٌز 
 على ماهٌة و أهمٌة المعاٌٌر المحاسبً و أسباب تعددها.

 المعاٌٌر المحاسبٌة: تعرٌف -1
ما ٌالحظ فً أدبٌات المحاسبة هو تعدد وجهات النظر اتجاه تعرٌف المعاٌٌر، فمنهم 

معٌار عبارة عن أداة ترشد التطبٌق وتحاول تضٌٌق الفجوة بٌنه وبٌن من ٌرى أن ال
نمط  بؤنه "ٌعرف المعٌار Littleton هذا السٌاق فان فًاألساس النظري للمحاسبة، و

 أساساللحكم والمقارنة و أساساٌعتبر تطبٌقا مالئما فً ظروف معٌنة و امتفق علٌه لم
أن المعاٌٌر المحاسبٌة "هً عبارة   Leeوٌضٌف  1للتحول عندما تبرر الظروف ذلك"

عن مإشرات لما ٌجب أن ٌكون علٌه التطبٌق العملً فً المحاسبة"، وهذا الرأي ٌتفق 
إذ ٌرى "أن المعاٌٌر المحاسبٌة هً أنماط أو نماذج تصف ما ٌجب  الملٌجًمع تعرٌف 

محاولة هامة  ، بٌنما ٌشٌر آخر إلى أن المعاٌٌر المحاسبٌة تمثل2أن ٌكون علٌه التطبٌق"
لتقلٌل فرص االختالف بٌن التطبٌق العملً وجعل نتائج الوظٌفة المحاسبٌة أكثر قابلٌة 
للمقارنة، فً حٌن أن الشٌرازي ٌرى أن "المعاٌٌر تمثل أحكاما خاصة بعنصر محدد من 

  .3عناصر القوائم المالٌة أو بنوع معٌن من أنواع العملٌات أو األحداث"
ٌة، نجد تعرٌفات تركز على تحدٌد المسإولٌة عن وضع وفً أدبٌات المحاسب

نمط للتصرف ٌفرض  بؤنه" المعٌار المحاسبً Ijiri و "Cooperِ  المعاٌٌر، فقد عرف 

شموال ٌعرف  أكثر آخرنجد تعرٌف  الشؤنوفً هذا  ،4بواسطة هٌئات مهنٌة وقانونٌة
 أوالعام  جماعواإلنموذج فرضته التقالٌد  أوهدف مرغوب فً تحقٌقه  بؤنهالمعٌار 

بعد مالحظة وتجربة  إداري إجراء أوالقانون  أوالهٌئات العلمٌة والمهنٌة والحكومة 
قواعد "المعاٌٌر هً  أنالذي ٌرى  Parker ا التعرٌف ٌتفق مع تعرٌفذواختبار، وه

 بإعدادهٌئات مختصة  بإعدادهامحاسبٌة تتعلق بالقٌاس والتوصٌل تقوم  وإجراءات
 . 5"المعاٌٌر
المعٌار بؤنه" مجموعة من المفاهٌم األساسٌة   Littleton و Paton وقد عرف  هذا

والمداخل العامة، هدفها تقدٌم الحقائق المحاسبٌة..." وأشارا إلى أن المعاٌٌر المحاسبٌة 
هً لٌست بذاتها إجراءات، لكنها تبٌن اإلجراءات المحاسبٌة والقواعد التً تغطً 

ا على ضرورة أن تكون المعاٌٌر المحاسبٌة متماسكة تفاصٌل حاالت معٌنة، كما أكد
 .6ومنظمة ومنضبطة

من تحلٌل اآلراء السابقة التً حاولت تعرٌف المعٌار المحاسبً، ٌتضح أنها ال تمثل 
فً جوهرها اتجاهات مختلفة بقدر ما تمثل فً مجموعها آراء متكاملة تهدف فً مجملها 

 تحقٌق ما ٌلً:
 ٌان كتابً ٌتضمن طرٌقة أو أكثر لمعالجة عملٌة محاسبٌة المعٌار مرشد أساسً أو ب

 معٌنة؛

  ٌساعد المعٌار فً إرشاد وتقٌٌم التطبٌق للتوصل إلى معلومات محاسبٌة مفٌدة
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 للمستخدم؛

  المعٌار ٌمثل أحكاما متعلقة بعنصر معٌن من القوائم المالٌة أو نوع معٌن من العملٌات
 والمشاكل المحاسبٌة؛

  والتقرٌر المحاسبً بهدف رفع كفاءة الوظٌفة المحاسبٌة؛ٌركز على القٌاس 

 .ٌتم إصداره من طرف جهاز أو هٌئة حكومٌة حتى ٌتحقق االعتراف والقبول به 

 

 :أهمٌة المعاٌٌر المحاسبٌة -0
المحاسبٌة باهتمام كبٌر من قبل مفكري المحاسبة، فهناك  رحظً موضوع المعاٌٌ

وضرورة وجودها، وفً هذا الصدد قدم الباحثون شبه  اتفاق فٌما بٌنهم على أهمٌتها 
الكثٌر من المبررات التً تإكد على أهمٌة المعاٌٌر المحاسبٌة والتً ٌمكن حصرها فً 

 :7النقاط التالٌة
 غٌابالمحاسبٌة، إذ ٌإدي  ةلممارساتنظٌم فً عملٌة ضبط والمعاٌٌر  تساهم .أ 

ما قد ٌصاحب ذلك من المعاٌٌر المحاسبٌة إلى اللجوء إلى االجتهاد الشخصً و
 عدم الموضوعٌة فً اختٌار السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة.

ٌضمن موضوعً من المعاٌٌر المحاسبٌة تحكم القٌاس والتوصٌل  إطاروجود  .ب 
التوازن بٌن المصالح المختلفة لفئات متعددة من المستخدمٌن من ناحٌة،  تحقٌق

 .أخرىمن ناحٌة  العامة والمصلحة

المعاٌٌر المحاسبٌة له أهمٌة كبٌرة وضرورٌة فً ظل قصور  إن االعتماد على .ج 
معالجة تعدد البدائل المحاسبٌة على مستوى  نالنظرٌات الحالٌة للمحاسبة بشا

 الوحدة االقتصادٌة. 

فً ظروف معٌنة  همدود أفعالرحدد تو نالمهنٌٌساعد تإن وجود معاٌٌر محاسبٌة  .د 
 شراف من جهات خارجٌة.خط دفاع عند وجود تدخالت أو إ كذلك وتعتبر

 

 :معاٌٌر المحاسبٌةالأسباب تعدد  -3
هً ن التعددٌة ألال عن تعدد المعاٌٌر، إومن الصعب تحدٌد سبب وحٌد ٌكون مس

 محصلة لعدة عوامل اقتصادٌة واجتماعٌة وتكنولوجٌة وسٌاسٌة واكبت التطور المهنً
 ٌمكن اإلشارة إلى أهمها فٌما ٌلً: و األكادٌمً للمحاسبة،و

كان لحدوث األزمات التً اجتاحت العالم فً منتصف القرن الماضً، وما  .أ 
ترتب علٌها من عملٌات تصفٌة واندماج بٌن الشركات المساهمة الكبٌرة، وما تال ذلك 
من تكتالت تجارٌة واقتصادٌة دولٌة وظهور الشركات المتعددة الجنسٌات، األمر الذي 

دورها بحٌث أخذت تفرض نفسها ووجودها  ساعد على ظهور المنظمات المهنٌة وتعاظم
على الدولة والمجتمع المالً ولعبت دورا أساسٌا فً توجٌه العمل المحاسبً ورفع 
الوعً المحاسبً، وقد ترتب علٌه إصدار معاٌٌر محاسبٌة جدٌدة لمواجهة هذه الظروف 

ها من المستجدة، باإلضافة إلى تؤثر معظم دول العالم بموجات التضخم وما ترتب علٌ
إعادة النظر فً فرض ثبات وحدة النقد بؤنه غٌر واقعً، مما أدى إلى إصدار معاٌٌر 

 .8جدٌدة تتعامل مع ظاهرة تغٌرات األسعار

 -سواء بنفسها أو من خالل كٌانات سٌاسٌة معٌنة-تؤثٌر جماعات الضغط ونجاحها 
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ومن أمثلة فً أن تتدخل فً عملٌة وضع معاٌٌر المحاسبة وتوجٌهها ألغراض معٌنة 
تحت " FASB، لمجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة":2ذلك ما حدث بالنسبة للبٌان رقم 

" وذلك إلجبار المجلس على أن المحاسبة والتقرٌر عن شركات البترول والغازعنوان "
ٌغٌر موقفه بشؤن إلزام تلك الشركات بطرٌقة الجهود الناجحة، وأٌضا تلك الضغوط التً 

اٌة البٌئة وحقوق اإلنسان وغٌرها والتً تطلب معلومات عن مدى تمارسها جمعٌات حم
مساهمة المإسسة فً النواحً االجتماعٌة، ومن ثم تإثر على جهات وضع المعاٌٌر 

 لمراعاة متطلباتها بإصدار معاٌٌر جدٌدة.

اختالف آراء الجهات واضعة المعاٌٌر واختالف درجة اإللزام القانونً لكل منها  .ب 
عدد المعاٌٌر، وأٌضا تعدد واختالف الجهات واضعة المعاٌٌر من بلد ٌفسح المجال لت

 على المستوى الدولً. -تباٌنها أحٌانا-آلخر ٌساهم فً تعدد المعاٌٌر و

ٌشٌر البعض إلى أن المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها هً أهم أسباب تعدد  .ج 
مشكلة المحاسبٌة باعتبار المعاٌٌر المحاسبٌة، السٌما أنها تسمح بمعالجات عدٌدة لنفس ال

 أن المعاٌٌر المحاسبٌة تعتبر ترجمة للمبادئ المحاسبٌة فً التطبٌق العملً.  

 
 ماهٌة السٌاسات المالٌة:  -4
هً مجموعة من الطرق والقواعد المحاسبٌة المتاحة أمام إدارة الوحدة االقتصادٌة  

 :9لنقاط التالٌةوٌرجع تعددها إلى األسباب والعوامل التً ٌمكن حصرها فً ا
تعتبر المحاسبة أداة لخدمة أطراف متعددة وذات احتٌاجات متباٌنة ومصالح  .أ 

إتباع طرق محاسبٌة مختلفة بهدف تبحث عن ٌجعل الوحدة االقتصادٌة متنوعة، مما 
 .المهتمةإشباع تلك االحتٌاجات المتنوعة لإلطراف 

أفضل الطرق  إن ظهور االتجاه المعٌاري كاتجاه جدٌد للتنظٌر ٌبحث عن .ب 
 لمعٌار المهنٌٌن واألكادٌمٌٌن تصورالمحاسبٌة الواجبة التطبٌق، وقد كان الختالف 

 فً تعدد السٌاسات المحاسبٌة. دور األفضلٌة

ساعدت بعض التشرٌعات على ترسٌخ فكرة تعدد السٌاسات المحاسبٌة، فمثال  .ج 
ن بإتباع طرٌقة نجد أن قانون الضرائب األمرٌكً ٌسمح للشركات  عند تقٌٌم المخزو

" فً تقٌٌم المخزون عند إعداد التقارٌر المالٌة المعدة الوارد أخٌرا الصادر أوال"
" عند إعداد التقارٌر الوارد أوال الصادر أوالألغراض الضرٌبة، بٌنما تطبق أسلوب"

 المالٌة ذات الغرض العام؛

حد أ بٌةتعتبر الجمعٌات المهنٌة القائمة بإصدار التوصٌات واآلراء المحاس .د 
األسباب الرئٌسٌة وراء تعدد السٌاسات، وذلك من خالل ما تسمح به التوصٌات واآلراء 

 باستخدام سٌاسات بدٌلة لمعالجة نفس الحدث.

هً التً ساعدت على تكرٌس فكرة علٌها إن المبادئ المحاسبٌة المتعارف  .ه 
ات، حٌث أن التعددٌة فً المحاسبة بصفة عامة سواء على مستوى المعاٌٌر أو السٌاس

التطبٌق العملً للمبادئ المحاسبٌة ٌتٌح قدرا كبٌرا من البدائل المتاحة أمام الوحدة 
 لالختٌار من بٌنها.
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 أمثلة لبعض المعاٌٌر المحاسبٌة والسٌاسات البدٌلة لتطبٌقها  51جدول رقم:

 بدائل التطبٌق المعٌار المحاسبً
 المخزون 

 تقٌٌم مخزون اإلنتاج -أ  

 صادر أوال الوارد أوال .2

 الوارد أخٌرا صادر أوال .3

 المتوسط المتحرك .4

 سعر الشراء مضافا إلٌه نسبة من الربح المتوقع .5

 سعر الشراء .6

 قلأالتكلفة أو السوق أٌهما  .7

المخزون من تقٌٌم  -ب
 تالمستلزما

 الوارد أوال صادر أوال .2

 الوارد أخٌرا صادر أوال .3

 المخزون السلعً الثابت .4

 أوال الوارد بؤعلى األسعار ٌصرف .5

 المتوسط المتحرك .6

 المتوسط الحسابً البسٌط .7

 التكلفة المباشرة .8

 المتوسط الزمنً .9

 التكلفة النمطٌة .:

 الوارد مستقبال ٌصرف أوال .21

 سعر السوق الحاضر .22

 سعر السوق المتضخم .23

 آخر سعر الشراء .24

 تكلفة الوحدات القابلة للتمٌز العٌنً .25

 طرٌقة القسط الثابت .2 اإلهالك: حساب االهتالك 

 سط المتناقصطرٌقة الق .3

 طرٌقة القسط المتزاٌد .4

 القٌمة المتوقعة لخدمات األصل .5

 إعادة التقدٌر .6

 ةاعتبارها مصارٌف رأسمالٌ .2 تكالٌف االقتراض 
 إٌرادٌهاعتبارها مصارٌف  .3

  المحاسبة عن عقود
 اإلنشاءات

 طرٌقة نسبة اإلتمام .2
 طرٌقة العقد التام .3

 التكلفة التارٌخٌة .2 تقٌٌم األصول الثابتة 
 لجارٌةالتكلفة ا .3

المصدر:زكرٌا محمد الصادق،"تطور بحوث المحاسبٌة المالٌة فً عالقتها بمناهج البحث العلمً"،  مجلة 
 ، مع بعض التعدٌالت.46-44ص: 1989،  51 التموٌل، كلٌة التجارة، جامعة طنطا،  العددو التجارة

 

 :موقف الفكر المحاسبً من تعدد البدائل -5
التشرٌعات والجمعٌات المهنٌة التً قامت بإصدار لقد ذكرنا فٌما سبق أن بعض 

التوصٌات واآلراء المحاسبٌة كانت وراء تكرٌس فكرة التعددٌة فً المحاسبة بصفة 
عامة سواء على مستوى المعاٌٌر أو السٌاسات وأن تعدد السٌاسات المبادئ المحاسبٌة 

بٌة مما أتاح أمام تعدد البدائل المحاس ساعدت على ترسٌخ فكرة  هً بدورهاالمتعارف 
 المإسسة قدرا كبٌراً من البدائل لالختٌار من بٌنها.



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 85   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

رغم أن تعددٌة البدائل المحاسبٌة أصبحت حقٌقة ال ٌمكن إنكارها فً الفكر لكن 
 ،المحاسبً، إال أن الباحثٌن اختلفت آراإهم بشؤنها مما خلق نوعا من التباٌن فً المواقف

 سوف نتطرق إلى أهم اآلراء فٌما ٌلً: ومعارض. بٌن مإٌدحٌث انقسمت اآلراء حولها 
ٌرى أنصار هذا الرأي أن تعدد البدائل المحاسبٌة  :تعدد البدائل رضوامع - 2.6 

القٌاس والتوصٌل المحاسبً، وٌعتمد أنصار هذا  ىله آثاره السلبٌة عل ٌمثل أمرا خطٌرا
 :10الرأي على المبررات التالٌة

رصة الختٌارات مختلفة األمر الذي ٌضعف الثقة إن تعدد البدائل سوف ٌتٌح الف  -
 .فً البٌانات المحاسبٌة ومن ثم ٌصعب االعتماد علٌها فً اتخاذ القرارات

إن تعدد البدائل التً ٌمكن تطبٌقها ٌفقد البٌانات المحاسبٌة خاصٌة هامة وهً  -
ة نتائج بعضها البعض، وقد ٌإثر على مقارن ةالقابلٌة للمقارنة بٌن الوحدات االقتصادٌ

 نفس الوحدة االقتصادٌة عبر فترات زمنٌة مختلفة.

وتظهر أداءها  اباختٌار البدائل التً تحقق مصالحه للمإسسةإن تعدد البدائل ٌسمح  -
 فً صورة أفضل، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح أطراف أخرى.

 لمحاسبٌةللعملٌة اإن المبادئ المحاسبٌة مازالت تترك الباب مفتوحا لتعدد البدائل  -
تٌار بٌن خإدارة الوحدة االقتصادٌة لها الحرٌة فً المفاضلة واال كذلك الواحدة، ومازالت

 البدائل بما ٌحقق أهدافها وٌإثر سلبٌا على القوائم المالٌة التً تصدرها.

إن االعتماد على بدٌل واحد وإلغاء فكرة تعدد البدائل، سوف ٌكون مفٌدا   -
ٌة التجمٌع المرحلً للبٌانات المحاسبٌة بما ٌخدم أغراض للمإسسة بحٌث ٌمكنها من عمل

 مستوى الكلً.ال ىالقرارات االقتصادٌة عل

إن التوحٌد المحاسبً سٌكون له اثر اٌجابً من حٌث قدرته على توجٌه الجهود  -
البحثٌة، نحو البحث عن وسائل جدٌدة لزٌادة منفعة البٌانات المحاسبٌة بدال من الجدل 

 مزاٌا وعٌوب التعددٌة.األكادٌمً حول 
 

مثل ٌتعدد البدائل المحاسبٌة ال  أن مإٌدو هذا الرأيٌرى  :مؤٌدو تعدد البدائل - 3.6

مشكلة فً ذاته، وإنما المشكلة الحقٌقٌة هً االختٌار المناسب من بٌن هذه البدائل، ومن 
 ً:كر ما ٌلذنالمحاسبٌة ائل داألسباب التً أدت بهذا الفرٌق إلى قبول تعدد الب

إن االعتماد على بدٌل محاسبً واحد، ٌإدي إلى وضع المحاسبة فً إطار  -
ن إلذا ف قل فائدة للمستخدمٌن.أاإلجراءات، وبالتالً تكون مخرجاتها وجامد من القواعد 

ٌحاول الثبات علٌه، ومن ثم ٌتحقق و تعدد البدائل ٌجعل المحاسب ٌختار ما ٌناسبه
حاالت التً تستدعً عمل تغٌرات فً الكما أن  .نةاالتساق الذي ٌمكن من عملٌة المقار

التطبٌق المتبع ٌتم اإلفصاح عنها لمستخدمً القوائم المالٌة، األمر الذي ٌحافظ على الثقة 
 فً البٌانات المحاسبٌة.

تعدد البدائل المحاسبٌة أصبح حقٌقة مسلما بها، وٌجد القبول من قبل الكثٌر من  -
 رة إلغاء التعددٌة تجد دعما قلٌال لتؤٌٌدها.األكادٌمٌٌن والمهنٌٌن، وأن فك

أن والتطبٌق الدولً ٌختلف من دولة ألخرى، ومن وحدة اقتصادٌة ألخرى،  -
الحالة قٌد التطبٌق باإلضافة إلى أن هناك  لمالئمةهذا االختالف ٌستدعً تعدد فً البدائل 

 صعوبة فً تحدٌد بدائل معٌنة تصلح لكل زمان ومكان.
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حاسبً ذاتها تإثر سلبٌا على مستوى البحث والتطبٌق فكرة التوحٌد الم -
المحاسبً، السٌما أن ذلك ٌبعد البحث والتطبٌق المحاسبً عن مالحقة التطورات فً 

 العلوم األخرى ذات الصلة بها كاالقتصاد واإلحصاء واإلدارة. 

لقد اتضح من خالل مقارنة النظم الموحدة بتلك التً تتمٌز بالمرونة، فشل النظم  -
لموحدة وتفوق النظم المحاسبٌة المرنة فً مجال خدمة العدٌد من االحتٌاجات ألغراض ا

 اتخاذ القرار على المستوى الفردي والجماعً.

تٌار خبناءا على استعراض ألهم اآلراء المإٌدة والمعارضة للتعددٌة فً مجال ا
تالً تحلٌال للجدل البدائل المحاسبٌة، وبغٌة نفً أو إثبات التعددٌة، نقدم فً المبحث ال

فً ظل االتجاهٌن فً الفكر المحاسبً وهما االتجاه حول مشكلة االختٌار المحاسبً 
 المعٌار واالتجاه االٌجابً.

 

 المعياري واالختيار المحاسبي المنهج المبحث الثالث:
 

إن االتجاه المعٌاري ٌعد من ابرز االتجاهات التً سٌطرت على الفكر المحاسبً 
من الزمن، لذلك فان هذا الجزء ٌهدف إلى التعرف على مساهمات االتجاه لفترة طوٌلة 

ل هذه حفً حل مشكلة االحتٌار المحاسبً من خالل تقٌٌم دور مداخل هذا االتجاه فً 
ونظرا الن ما انتهى إلٌه هذا االتجاه من حلول لمشكلة االختٌار ٌرتبط ارتباطا  ، المشكلة

 التالٌة:الرئٌسٌة اط وثٌقا بطبٌعته لذلك سنتناول النق

 المعٌاري: المنهجنشأة  -1
نشؤت المحاسبة فً المراحل األولى لتطورها التارٌخً معتمدة على قواعد عرفٌة 

وتحدد دور الفكر المحاسبً ، لتوفٌر معلومات مالٌة للفئات المستفٌدة من نشاط معٌن
وتلخٌص ما وقتئذ فً وصف ما ٌقوم المحاسب بعمله فً الواقع ومحاولة استقراء 

استقرت علٌه الممارسة المحاسبٌة من مبادئ لقٌت قبوال من جانب المحاسبٌن المهنٌٌن، 
ومن ثم ركزت غالبٌة الدراسات المحاسبٌة على المستوٌٌن المهنً واألكادٌمً جهودها 

 ستند إلٌها التطبٌق المحاسبً.ٌفً تطوٌر الممارسة العملٌة والمبادئ والقواعد التً 
 الفنٌةو ما واكب ذلك من تطور فً العلوم االقتصادٌةو لظروف البٌئٌةمع تغٌر او 

مالٌة تساعدها فً اتخاذ قراراتها و إلى معلومات كمٌةتزاٌد حاجة اإلدارة و اإلدارٌةو
ظهر قصور الممارسة المهنٌة فً تصور نطاق المحاسبة من مجرد فن عملً لتسجٌل 

ذلك على  أنعكس حٌث نطاقهو فلسفتهو العملٌات المالٌة للمشروع إلى علم له أصوله
معظم الكتابات المحاسبٌة التً تمثلت فً دراسات نظرٌة تحاول تحدٌد إطار نظري 

زمان إذا ما توافرت فروض و ٌفترض أنها قابلة للتطبٌق فً كل مكان ،كلٌة لمبادئ
، قد اعتمدت هذه الدراسات على االتجاه المعٌاريو ،استخدامات محددةو أهدافو معٌنة

ً مضمونه تحقٌق التناسق المنطقً فٌما فاول حٌو، الذي ٌستند على فرضٌات مسبقةو
 لٌس كما هً كائنة فعال.و،  كما ٌجب أن تكون علٌه بٌنها بالبحث فً طبٌعة المحاسبة

القرن بداٌة الثالثٌنٌات من  فًً الفكر المحاسبً فوٌرجع ظهور هذا االتجاه  .أ 
خاصة بعد أن وقد شاع استخدام هذا المصطلح،، Rochesterمن قبل مدرسة  الماضً

تستخدم االتجاه المعٌاري للبحث عما ٌجب ، وقامت بعض الدول بتنظٌم مهنة المحاسبة
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ً هذا الوقت بدأ استخدام اصطالح المبادئ المحاسبٌة فو، أن ٌكون علٌه الدخل
عٌاري من ولقد حاول العدٌد من الباحثٌن توضٌح المقصود باتجاه الم .المتعارف علٌها

االتجاه  أن" لىإZimmerman 11و Watts أشارخالل اإلشارة إلى طبٌعة هذا االتجاه، فقد 
بالبحث عن ما هو أفضل من بٌن مجموعة من االختٌارات ٌهتم  الذيالمعٌاري هو 

12فً حٌن أشار الكاتب ، البدٌلة"
Christenson  إلى " أن االتجاه المعٌاري هو ذلك

أما التً ٌنبغً إتباعها لمعالجة أي مشكلة"،  الطرقاحات عن االتجاه الذي ٌقدم اقتر
التعرف على البدٌهٌات و فٌرى أن الفكر المعٌاري ٌركز على مالحظة الظاهرة الشافعً

. ولقد أكد 13من ثم تفسٌر الفروض الالزمة لتفسٌر وتحدٌد نطاقهاو السائدة فً مجالها
Revisine  لمعٌارٌة تبحث فً دراسة العالقات ذلك المعنى بقوله: "أن النظرٌة ا على

واألحداث وفقا لما ٌجب أن تكون علٌه واألساس فً النظرٌات المعٌارٌة أنها ال تعتمد 
 .14التجرٌب" على

وفً ضوء التعرٌفات السابقة، ٌمكن القول أن ماهٌة االتجاه المعٌاري ٌبدأ بتحدٌد 
ما ٌجب أن تحتوٌه هدف مفترض لٌسعى إلى تحدٌد األفضل لتحقٌقه، أي أنه ٌوضح 

التقارٌر المحاسبٌة من سٌاسات محاسبٌة واجبة التطبٌق من خالل إٌجاد مفاهٌم عامة 
 المحاسبٌة. تلمقابلة االحتٌاجات المفترضة لمستخدمً المعلوما

 
ومنه فإن الدراسات المعٌارٌة تبدأ بما هو كائن فً الواقع العملً بقصد التعرف  

قع وتتجه نحو المثالٌة واألفضلٌة التً ٌجب أن ٌكون علٌها علٌه، ولكنها تتجاهل هذا الوا
، والجدٌر بالذكر ٌجب أن ٌكون ولٌس ما هو كائن فعالهذا الواقع، أي أنها تبحث فٌما 

المحاسبٌة  تٌعتبر األداة الرئٌسٌة المستعملة فً البحوث والدراسا ًأن المنهج االستنباط
الستنباطً لالستدالل فً المحاسبة ٌبدأ باألهداف التً تتبع االتجاه المعٌاري. إن المنهج ا

 ومنها ٌتم اشتقاق مبادئ منطقٌة تكون أساسا للتطبٌق العملً. توالمسلما
لذلك فإن التطبٌقات والقواعد العملٌة تشتق من االستدالل المنطقً ٌجب أن ال  

عراف والمبادئ المشتقة منها منطقٌا على تدعٌم أو محاولة شرح األ تتقتصر المسلما
المحاسبٌة، بل ٌجب أن ٌتضمن المنهج االستنباطً فً بناء نظرٌة المحاسبة على ما 

 :15ٌلً
 تحدٌد األهداف العامة والخاصة للتقارٌر المالٌة؛ .أ 

قائمة بالمسلمات المحاسبٌة الخاصة بالبٌئة االقتصادٌة أو السٌاسٌة أو  إعداد .ب 
 االجتماعٌة التً سوف تمارس فٌها المحاسبة؛

 عة من القٌود أو الحدود لترشٌد عملٌة االستدالل؛وضع مجمو .ج 

 األفكارٌمكن من خالله التعبٌر عن  إطارمجموعة من الرموز أو وضع  إعداد .د 
 وتلخٌصها؛

 مجموعة من التعارٌف؛ إعداد .ه 

 تشكٌل المبادئ التً تم اشتقاقها خالل عملٌة منطقٌة؛ .و 

 .ةرائٌإجقواعد و طرق إعدادو معٌنة ألوضاعتطبٌق المبادئ بالنسبة  .ز 
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 :المعٌاري فٌما ٌلً المنهجتتبلور أهم أفكار و 
هو توفٌر معاٌٌر للحكم على مدى ، أن الهدف من تطوٌر نظرٌة المحاسبة -2

ستخدامها فً التطبٌق الوالطرق التً تتفق مع هذه المعاٌٌر  باإلجراءاتالقبول 
التً سٌتم  وتجدر اإلشارة إلى أن المعاٌٌر، ٌجب استبعادهاالتً تتعارض و المحاسبً

أن تكون منتظمة ومتماسكة ألنها المرشد و استخدامها ٌجب أن تتفق مع المنطق السلٌم
كما أنها هً المإشر لقٌاس ، لتحقٌق التحسٌن المستمر فً اإلجراءات المحاسبٌة المطبقة

 التغٌرات المقترحة.
أن أهم مقٌاس لصالحٌة البٌانات المحاسبٌة أن تكون مفٌدة لمختلف أصحاب  -3

فٌجب أن تكون هذه البٌانات صالحة لثالثة  الوحدة االقتصادٌةمصلحة داخل وخارج ال
 مجاالت أساسٌة هً:

 ؛تحدٌد األهداف -أ   
 ؛اتخاذ القرارات -ب 
 الرقابة علٌها.و حسن استخدام الموارد المتاحة -ج
 Yuٌإكد على ذلك و تفترض الدراسات المعٌارٌة أن هناك هدف ٌراد تعظٌمه، -4

مناقشة المنهجٌة المعٌارٌة ال تكون مكتملة إذا أهملنا تحدٌد الهدف كنقطة بقوله أن 
، وفً ظل هذا االتجاه ٌتم وضع أهداف افتراضٌة عن الواقع الذي ستطبق فٌه 16بداٌة

النظرٌة، ثم ٌلً ذلك استنباط مجموعة من القواعد المحاسبٌة المثالٌة الواجبة التطبٌق، 
الواقع المعملً الذي سوف تطبق فٌه النظرٌة، ثم  أي أنها تضع افتراضات عن طبٌعة

تحاول منطقٌا استنباط القواعد والسٌاسات المحاسبٌة المثالٌة الواجبة التطبٌق والتً 
تحقق الهدف المنشود، كما تفترض هذه الدراسات أٌضا أن التقارٌر المحاسبٌة للمإسسة 

 .17هً مصدر الوحٌد للمعلومات

فً مجال نظرٌة المحاسبة ٌجد أن استخدام االتجاه  إن المتتبع للفكر المحاسبً -5
المعٌاري فً الفكر المحاسبً ركز على صٌاغة المفاهٌم والفروض العلمٌة ووضع 
القواعد والمعاٌٌر الواجب إتباعها، أي انه ٌنصب أساسا على اإلجابة عن السإال 

نتائج التً ٌجب أن المعٌاري، ماذا ٌجب أن ٌكون؟ إن الدراسات المعٌارٌة تبدأ بدراسة ال
تكون علٌها البٌانات والمعلومات المحاسبٌة ثم تحاول بعد ذلك تصمٌم العملٌات التً 

 .18ٌمكن أن تحقق هذه النتائج

بما أن االتجاه المعٌاري ٌقوم تحدٌد ما ٌجب إن تكون علٌه الممارسات  -6
االختٌار من  المحاسبٌة بما ٌإدي إلى تحقٌق األهداف المحددة للمحاسبة، لذا فان عملٌة

بٌن السٌاسات المحاسبٌة والمفاضلة بٌن السٌاسات البدٌلة ٌجب أن تتم على ضوء مدى 
 .19تحقٌقها لألهداف المفترضة للمحاسبة

على أن أن الهدف النهائً لالتجاه المعٌاري هو البحث عن أفضل الحلول،  -7
جود عدة ٌكون هذا األفضل منسوبا إلى رقم قٌاسً لألفضلٌة وأن األفضل ٌتطلب و

 بدائل ٌتم االختٌار من بٌنها.
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 :الدراسات النظرٌة المعٌارٌة  -0
القرن الماضً، بكونها دراسات  بداٌة سم معظم محاوالت الفكر المحاسبً منذتت

عام  إطارأو كان هدفها صٌاغة تصور ولقد ، النظريٌها الطابع لمعٌارٌة ٌغلب ع
عامة للمحاسبة وما ٌجب  أهدافه بمثابة ما ٌمكن اعتبارعلى تحدد تلمبادئ كلٌة مجردة، 

هذا وٌعد االهتمام بصٌاغة  ،20األهدافتكون علٌه وظائفها الكفٌلة بتحقٌق هذه  أن
راسات النظرٌة دالتً تعكسها ال األساسٌة الركائز دحأالمحاسبة المالٌة،  أهداف

 .المعٌارٌة
نظرٌة حاولت  تاإن الدراسات المعٌارٌة التً أقٌمت فً هذا الصدد تمثلت فً دراس

تحدٌد إطار نظري لمبادئ كلٌة ٌفترض أنها قابلة للتطبٌق فً كل مكان وزمان، إذا ما 
توافرت فروض معٌنة وأهداف واستخدامات محددة، ومن أهم الدراسات التً  

 وساهمت فً تطوٌر نظرٌة المحاسبة نذكر ما ٌلً: ياستخدمت المنهج المعٌار
ان" النظرٌة المحاسبٌة" الذي نشر فً تحت عنو Patonعرض كتاب المإلف  .ب 
، عرض 2:89أعٌد نشره من قبل مجمع المحاسبٌن األمرٌكً فً عام  الذي 2:33عام 

مثل الكاتب مجموعة من المصادرات لنظرٌة المحاسبٌة باستخدام المنهج االستنباطً 
 فترٌة.الشخصٌة المعنوٌة، استمرارٌة المشروع، معادلة المٌزانٌة والتكلفة والقٌمة الد

بعض المبادئ المحاسبٌة  ٌحتوي اأولٌ ااصدر المجمع كتٌبا بٌانٌ 2:47فً سنة  .ج 
نشر  2:51فً سنة و المنهج االستنباطً،فٌه على ، اتبع المتعلقة بشركات المساهمة

"مدخل إلى معاٌٌر المحاسبة  بعنوانLittleton و Paton  تؤلٌفمن  امشترك االمجمع كتاب
 اعتمد هذا الكتٌب على ست مصادرات هً: ، وقدفً شركات المساهمة"

 تتبع التكالٌف -الشخصٌة المعنوٌة                 د   -أ
 التحقق والدلٌل الموضوعً -ه       استمرار المشروع             -ب
 المجهودات واألداء  -و                القٌاس  تاعتبارا -جـ 

، معنوٌة مستقلة عن المالكة شخصٌاعتبار المإسسة كركز الكتاب على ضرورة 
مالئمة من لفظ القٌمة  أكثررات القٌاس الفظ اعتب أنو أعمالهامستمر فً  هاأن بٌنكما 

ستخدم األسعار النقدٌة على أنها مقٌاس عام لكافة السلع والخدمات تأن المحاسبة و
خزون لتارٌخٌة، بما فً ذلك تقوٌم الماروج عن التكلفة خأي  اوعارض بطرٌقة نموذجٌة،

ال ٌنسجم مع  -حسب اعتقاد الكاتبٌن -السوق أٌهما اقل، ألنهالسلعً بسعر التكلفة أو 
 ٌخل بالمقارنة وال ٌنسجم مع مبدأ الحٌطة والحذر،و تجمٌعات أسعار التكلفة التارٌخٌة

  أن النقطة المهمة لٌس النقود وال األسعار، بل الخدمات المتوقعة.و
ٌعنً أن الحكم النهائً  افً أعماله الوحدة االقتصادٌةوٌعتقد المإلفان أن استمرار  

تنتظر حتى ٌتضح هذا  أنعلى نشاطه ٌقع فً المستقبل، لكن القرارات ال ٌمكن 
للنشاط عن طرٌق تقسٌم  -السنوي -علٌه ٌقتضً األمر القٌام بتقٌٌم الدوريو المستقبل،

 بؤداء نفس الفترة. مجرى هذا النشاط إلى فترات مالٌة تقابل فٌها هذه المجهودات
Yuri Ijiriقام األستاذ  2:91فً سنة   .د 

ا الكتاب وبٌن تؤكٌده على ذبمراجعة ه 21

أن هذا الكتاب اعتمد على التكلفة  إلى اٌجٌريمنفعة المعلومات المحاسبٌة، هذا وقد أكد 
التارٌخٌة على أنها مبدأ األساسً فً تقٌٌم األصول والخصوم وأن هذا المبدأ قد دعم 

  .مصادرات مختلفة دون أن ٌناقش أٌة نظرٌة خاصة للقٌمةو ٌمبمفاه
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 أعدهالتنظٌر المعرفة المحاسبٌة: وهً دراسة  Maurice Moonitz دراسة .ه 
 مونتٌز، حٌث استخدم 2:73فً سنة  األمرٌكٌٌنالكاتب بتكلٌف من مجمع المحاسبٌن 

ك استنادا إلى ما جاء مرة، وذل ألولفً محاولته تنظٌر المعرفة المحاسبٌة المدخل البٌئً 
التً أكدت على ضرورة أن تشتق الفرضٌات و التابعة للمجمعفً تقرٌر لجنة البحوث 

 ،المحاسبٌة من البٌئة االقتصادٌة والسٌاسٌة السائدة ونماذج الفكر وتقالٌد المجتمع
القضاٌا المحاسبٌة المشتقة من البٌئة منسوبة إلى و تضمن كتاب مجموع الفرضٌاتو

 Moonitz. هذا باإلضافة إلى دراسة أخرى، أعدها 22القتصادي والسٌاسًالمحٌط ا
تضمنت ثمان مبادئ محاسبٌة ركزت فً معظمها على وظٌفة  Sprouseباالشتراك مع 

القٌاس المحاسبً. أعتمد المإلفان فً دراستهما على المنهج االستنباطً فً تحدٌد 
البٌعٌة الجارٌة فً تارٌخ القٌاس الفروض المحاسبٌة، وأٌد موقف المحاسبة وفق القٌم 

المحاسبً، وابتعد عن استخدام القٌم التارٌخٌة بشكل عام فً الحٌاة العملٌة، وهو ما 
خروجا وتغٌر جذرٌا عن األسس واإلجراءات المحاسبٌة المقبولة عموما، حٌث  رأعتب

 رفضت هذه الدراسة من قبل المجمع.

نطاق القٌاس التقلٌدي، مما أدى ضمنٌا  وٌمكننا القول أن هذه الدراسة خرجت عن   
إلى توسٌع نطاق اإلفصاح المحاسبً حٌث سمحت باستخدام أكثر من أساس للقٌاس 
المحاسبً باإلضافة إلى القٌاس التارٌخً فً محولة لتحقٌق المزٌد من المنفعة لمتخذي 

 .23القرارات

 سٌةاألسابٌان النظرٌة تحت عنوان"  األمرٌكًدراسة مجمع المحاسبٌن  .و 
قد و معٌارٌا بطبٌعتهو قد كان هذا البٌان وصفٌاو ،2:77" الصادرة سنة للمحاسبة

 ،عرض القوائم المالٌةو المداخل العامة لتسجٌل العملٌاتو عرض هذا البٌان القواعد
 المعلوماتلذلك فإن مجموعة من  ،أن المحاسبة معنٌة بحاجات المستخدمٌن نٌرى البٌاو

تشكل خلفٌة نظرٌة للمحاسبة تحققها مجموعة من  مٌنحاجات المستخد ًالتً تلب
ً قام بها كل من الت ةرفض البٌان نتائج الدراس وقد الداعمة لها. اإلرشاداتو المعاٌٌر

إلى المجلس دعا و افً دراستهمالمبادئ المقترحة و أي المصادرات "سبروزو مونتٌز"
 .للتطبٌقوضع مجموعة من المعاٌٌر المرشدة و تحدٌد أهداف المحاسبة

 المنهجأنه البد من دراسة  2:82أدرك مجمع المحاسبٌن األمرٌكٌٌن منذ عام  .ز 

قد كان ذلك بمثابة اعتراف من و ٌتم بموجبه اشتقاق المبادئ األساسٌة للمحاسبة الذي
المجمع بؤن عدم وجود نظرٌة متفق علٌها بٌن المحاسبٌن إنما ٌعود إلى عدم صالحٌة 

 نظرٌة المحاسبةتحت عنوان" دراسة 2:88لمجمع فً عامالمنهج المتبع، ثم أصدر ا
حاول وضع نظرٌة مقبولة تال  اأنه ت الدراسةقد أوضحو "مدى قبول هذه النظرٌةو

 حول القائم االختالف تأوضحو مدى قبولهاو قدم تقرٌرا حول تلك النظرٌةتبل  عموما
نظر مستخدم  النظرٌة المتعلقة بالتقارٌر الخارجٌة من حٌث اعتمادها على وجهة

أن أهم صعوبة فً طرٌق وضع  الدراسة السابقةالمعلومات أم معدها، كما أوضح 
 لٌس المنطق التجرٌبً.و النظرٌة هً االعتماد على اإلقناع المنطقً

 

من خالل الدراسات السابقة، ٌالحظ الباحث أن الدراسات المعٌارٌة النظرٌة كانت 
أي بعد الدراسة  2:77، لكن منذ سنة تسعى نحو وضع بدٌهٌات ومَصادرات ومبادئ
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 البٌان األساسً لنظرٌة المحاسبة"،التً نشرها مجمع المحاسبٌن األمرٌكً بعنوان "
تحول الفكر المحاسبً نحو تحدٌد أهداف المحاسبة ووضع المعاٌٌر التً ترشد التطبٌق 

 ومن ثم ٌعتبر هذا البٌان نقطة تحول فً أسلوب صٌاغة النظرٌة.
لقول أن هذه الدراسات خرجت عن نطاق القٌاس التقلٌدي، مما أدى ومنه ٌمكن ا

ضمنٌا إلى توسٌع نطاق اإلفصاح المحاسبً حٌث سمحت باستخدام أكثر من أساس 
للقٌاس المحاسبً باإلضافة إلى القٌاس التارٌخً فً محاولة لتحقٌق المزٌد من المنفعة 

 . 24لمتخذي القرارات
    

 المستعملة فً المنهج المعٌاري: مداخل التنظٌر المحاسبً -3
 إن مداخل التنظٌر المحاسبً التً تتبعها المنهج المعٌاري هً:

 مدخل نموذج القرار؛ -أ
 مدخل قٌمة المعلومات. -ب

 :مدخل نموذج القرار -1.3
ٌعرف النموذج بؤنه"تبسٌط تقرٌبً للحاالت الواقعٌة والذي تم بناإه على مجموعة 

، وٌرى البعض أن النموذج هو 25حظة للعالقات االرتباطٌة"افتراضات أو مشاهدات مال
عبارة "عن قاعدة التخاذ القرار فهو أداة للتعبٌر عن العالقة بٌن مخرجات عملٌة اتخاذ 

 .26القرارات اإلدارٌة ومدخالت هذه العملٌة من معلومات محاسبٌة"
ل حٌث وجد شهدت فترة السبعٌنات من القرن العشرٌن اهتماما ملحوظا بهذا المدخ 

، Sterlingمساندة وتؤٌٌد من قبل رواد المحاسبة فً هذه الفترة  أمثال 
Chambres،Stabus    الذٌن انصب اهتمامهم على محاولة تحدٌد المعلومات

المحاسبٌة على أساس نماذج قرارات مفترضة. ونقطة البداٌة فً تطبٌق هذا المدخل 
ات الواجب توافرها لتالئم احتٌاجات هً افتراض نماذج للقرارات ثم تحدٌد المعلوم

هذه النماذج، وبالتالً تعتبر مخرجات النظام المحاسبً مدخالت لنماذج القرارات. 
أي أن  مدخل نموذج القرار ٌنطلق من فرضٌة أن المعلومات المحاسبٌة حتى تكون 
مفٌدة لمستخدمٌها، ٌجب أن تكون صالحة ومفٌدة كمدخالت لنماذج قرارات هإالء 

تخدمٌن، بمعنى أن مخرجات النظام المحاسبً الجٌد، ٌجب أن تكون صالحة المس
 كمدخالت لنماذج قرارات المستخدمٌن.

 
لذا فإن معظم الدراسات النظرٌة المعٌارٌة التً اتبعت هذا المدخل، قد اهتمت بصفة 
أساسٌة بنماذج قرار اإلنفاق االستثماري ومحاولة تحدٌد خصائص المعلومات المحاسبٌة 

لالزمة كمدخالت فً تلك النماذج والتً على أساسها ٌتم قٌاس وإٌصال المعلومات ا
وقد اعتمدت هذه الدراسات على تحدٌد إطار نظري معٌاري لخصائص  ،27المحاسبٌة

 القرارات التً تفٌد المعلومات المحاسبٌة فً اتخاذها.
 :28فً النقاط التالٌة نعرضهاإن االنتقادات الموجة لنماذج القرار 

إن اتخاذ القرارات االقتصادٌة ٌحتاج للعدٌد من التنبإات التً ال ٌمكن اإلحاطة  -
 بها إحاطة شاملة عند استخدام نماذج القرار؛
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إن المتغٌرات التً تم تجرٌدها قد ال تمثل الواقع بدقة، لذلك ال ٌمكن أن ٌحل  -
 النموذج محل الواقع؛

للتعبٌر عن بعض المواقف فً بعض األحٌان قد تكون نماذج القرار غٌر كافٌة  -
باتخاذ القرار أو قد تكون غٌر قابلة للتطبٌق على بعض المشكالت التً تواجه  ةالمرتبط

 اتخاذ القرار؛ 

هناك صعوبات تكتنف عملٌة تحدٌد األسس والمعاٌٌر التً على أساسها ٌتم اختٌار  -
خذي وتجمٌع البٌانات التً تستخدم كمدخالت لنماذج القرارات فً ظل تعدد مت

القرارات، وكذلك اختالفهم فً السلوك والخبرة والثقافة، باإلضافة إلى االختالف فً 
 ؛1المحٌطة بالقرار نفسه ةالظروف البٌئٌ

ركزت الدراسات المحاسبٌة فً ظل هذا المدخل على نماذج قرارات المستثمرٌن  -
ن ونماذج قرارات اإلدارة فقط، فً حٌن أن هناك طوائف أخرى لها احتٌاجات م

 المعلومات المحاسبٌة ٌجب أخذها فً الحسبان عند وضع المعاٌٌر المحاسبٌة،

حتى ٌمكن قبول هذا المدخل فان ذلك ٌتطلب تحدٌد كامل لنماذج القرارات التً  -
تواجه مستخدمً المعلومات المحاسبٌة ومع أهمٌة ذلك، فان الدراسات المحاسبٌة لم 

ٌة وكاملة. فالدراسات المحاسبٌة، كما تتعرض لتحدٌد نماذج القرارات بصورة تفصٌل
 ؛واإلدارٌة سبق إشارة إلٌه، ركزت فقط على بعض القرارات االستثمارٌة

إن المواقف التً تحتاج إلى اتخاذ القرار تتنوع تنوعا كبٌرا مما ٌإدي إلى صعوبة  -
 إمداد متخذ القرار بجمٌع المعلومات التً ٌحتاج إلٌها؛

كل النماذج، خاصة أن بعض هذه البٌانات غٌر صعوبة الوفاء بجمٌع بٌانات   -
 محاسبٌة فً بعض األحٌان.  

 

فً ضوء ما سبق، ٌخلص الباحث إلى أن مدخل نماذج القرارات ال ٌصلح بمفرده 
كؤساس لالختٌار على مستوى المإسسة، فصٌاغة المعاٌٌر فً ظله لصالح فئات معٌنة 

 .الواقع، باإلضافة إلى بعده عن سٌكون على حساب باقً األطراف المهتمة بالمحاسبة
لذا فان هناك حاجة لمزٌد من الدراسات التً تهتم باألطراف األخرى ومن ثم محاولة 
تحدٌد ما تحتاجه من معلومات حتى ٌتسنى تدعٌم دوره فً عملٌة االختٌار على مستوى 

      المإسسة.
                         

 :مدخل قٌمة المعلومات -0.3
قٌمة المعلومات ٌعتمد على أن المعلومات المحاسبٌة حتى تكون مفٌدة إن مدخل 

 ةعلى تخفٌض درجة عدم التؤكد المصاحب القدرةكون لها تلمستعملٌها، فٌجب أن 
  وٌقوم هذا المدخل على الفرضٌن التالٌٌن: للمستقبل

 .إن المعلومات الكاملة موجودة بوفرة وال توجد مشكلة فً الحصول علٌها 

 ٌمة المعلومات عن طرٌق استعمال النماذج اإلحصائٌة.تقاس ق 

                                                 
1
 .236، ص:يرجع سبثكجٍهبٌ عجذ انىْبة يىسى حمًذ، - 
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ومن القٌود التً تواجه استخدام مدخل قٌمة المعلومات مشكلة إمكانٌة تضمٌن نماذج  
تحدٌد قٌمة المعلومات، بعض الخصائص النوعٌة للمعلومات كالمالئمة والتوقٌت المالئم 

لومات من خالل ارتفاع درجة والقابلٌة للفهم، حٌث ٌمكن الحكم على ارتفاع قٌمة المع
إلى جانب ذلك،  أثبتت كثٌر من مالءمتها أو استجابتها للتوقٌت المالئم أو قابلٌتها للفهم. 

الدراسات أن المعلومات المحاسبٌة لٌست سلعة حرة متاحة لمن ٌشاء بدون مقابل، إذ أن 
ة فً ظل خاص الحصول على المعلومات ٌتطلب تكلفة باإلضافة إلى تكالٌف إنتاجها،

تعدد مفاهٌم قٌمة المعلومات، فهناك القٌمة االقتصادٌة والقٌمة النموذجٌة وقٌمة التغذٌة 
  العكسٌة للمعلومات.

المعلومات ٌصعب تطبٌق نماذجه المعٌارٌة  قٌمةمالحظة أن مدخل  ٌمكن ،مما تقدم 
التقلٌدٌة عملٌا حتى اآلن، حٌث ٌحتاج إلى متطلبات وأفكار جدٌدة للربط بٌن المفاهٌم 

للنظام المحاسبً والفلسفة التً تستند إلٌها وجهات النظر المحددة لقٌمة المعلومات، بما 
إن النماذج التً  ،29ٌحتوٌها نطاق المحاسبة أنٌسمح ببناء نماذج للمعلومات ٌمكن 

استخدمت فً قٌاس قٌمة المعلومات كانت من التعقٌد بحٌث ٌصعب تطبٌقها عملٌا أو قد 
إلى التبسٌط لٌمكن  تحتاج النماذج ها تكالٌف ال تجد ما ٌبررها، لذا فان هذه ٌتطلب تطبٌق

                    تطبٌقها عملٌا.
وخالصة القول أن مدخل قٌمة المعلومات ٌصعب تطبٌقه عملٌا نظرا لعدم  .ح 

واقعٌة بعض فروضه وعدم إمكانٌة تطبٌق البعض اآلخر، باإلضافة إلى أنه ٌتطلب 
 أجرٌتفً دراسة   Felthamو Demski ال تجد ما ٌبررها. لذا فقد انتقد  تطبٌقه تكالٌف

مدخل قٌمة المعلومات على أساس أنه ال توجد معلومات بدون تكلفة  2:78لهما سنة 

 ودعا إلى استخدام مدخل أخر هو مدخل اقتصادٌات المعلومات.
 :اسبًالمعٌاري فً مجال معرفة التنظٌر المح المنهجتقٌٌم إسهامات   -4 
أوضحت الدراسات المحاسبٌة فً مجال التنظٌر المحاسبً أن االتجاه المعٌاري  -

لم ٌإد إلى االتفاق العام على إطار فكري محدد للمحاسبة بما ٌسمح باختٌار البدائل 
المحاسبٌة التً تحقق األهداف االجتماعٌة واالقتصادٌة حٌث ركز هذا االتجاه على 

قابلة االحتٌاجات المفترضة لمستخدمً المعلومات محاولة إٌجاد مفاهٌم عامة لم
المحاسبٌة دون محاولة التصدي للمشكالت المرتبطة بالتطبٌق والممارسة المحاسبٌة، أي 
أن المعاٌٌر المحاسبٌة الموضوعة طبقا لهذا االتجاه عجزت عن تفسٌر عملٌة االختبار 

ة المحاسبٌة دون أخذ المحاسبً نظرا لتركٌزها على ما ٌجب أن تكون علٌه الممارس
 العوامل البٌئٌة ومشكالت التطبٌق فً الحسبان عند إعداد هذه المعاٌٌر.

مجموعة من  ىاستحالة بناء إطار عام لنظرٌة محاسبٌة معٌارٌة استنادا إل -
 المعاٌٌر التً ترتب البدائل المحاسبٌة المتاحة وفقا للتفضٌالت الفردٌة.

بعنوان"  2:88بٌن األمرٌكً فً عام أكد البٌان الذي أصدره مجمع المحاس -

نظرٌة المحاسبة ومدى قبول هذه النظرٌة "والذي تناول تقٌٌما شامال ودقٌقا لبعض 
المحاوالت التً تمت لوضع نظرٌة معٌارٌة للمحاسبة والذي انتهى إلى نتٌجة هامة وهً 

نظرٌة  التؤكٌد على عدم وجود نظرٌة واحدة للمحاسبة ولكن هناك عدة محاوالت لتطوٌر
المحاسبة.كما أوضح البٌان أٌضا أن أهم صعوبة فً طرٌق وضع النظرٌة هً االعتماد 
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على اإلقناع المنطقً ولٌس المنطق التجرٌبً إذ مهما ٌكن النموذج النظري فإن فروضه 
 ٌجب أن تكون عرضة للتجرٌب.

 أحد المظاهر األساسٌة التً تعكسها الدراسات المعٌارٌة هو االهتمام بصٌاغة -
أهداف المحاسبة )المحاسبة المالٌة( وألن تحدٌد مجموعة أهداف المحاسبة ٌعد أمرا 
مالزما لتقرٌر وظائف المحاسبة الكفٌلة بتحقٌق هذه األهداف ومن ثم تحدٌد قائمة 
باألهداف التً تسعى المحاسبة لتحقٌقها قد أثار جدال كبٌرا وقد تركز هذا الجدل فً 

ف التً تعد األفضل من وجهة نظر كل باحث وتقٌٌمه مجمله حول تحدٌد تلك األهدا
 وحكمه الشخصً على أهمٌة هذه األهداف ومن ثم تعددت اآلراء فً هذا الشؤن. 

إن البحث المحاسبً المعٌاري، سواء أكان تحت رعاٌة إحدى الهٌئات العلمٌة  -
ٌجب أن  أم قام به احد الباحثٌن، لم ٌإد إلى االتفاق العام على إطار فكري محدد لما

تكون علٌه الظواهر الخاصة بطبٌعة وموضوع النظرٌة المحاسبٌة، بما ٌسمح باستنباط 
 .30أهدافها ووظائفها واختٌار البدائل المحاسبٌة المرغوبة اقتصادٌا واجتماعٌا

إن المحاوالت الفكرٌة قد أوجدت األساسٌات التً تمٌز علم المحاسبة عن سائر  -
 العلوم االجتماعٌة األخرى.  

 

على ضوء ما سبق، ٌمكن القول أن المنهج المعٌاري ٌختص باقتراح ما ٌجب أن 
ٌكون علٌه التطبٌق العملً، معتمدا فً ذلك على أسلوب التحلٌل المنطقً، ولكن نتٌجة 
للتطورات التً حدثت خاصة منذ الثورة الصناعٌة وحتى اآلن لوحظ اختالف الطرق 

المحاسبٌة، مما أدى إلى تحول اهتمام  القوائم فً إعداد المتبعةوالسٌاسات المحاسبٌة 
المعٌاري، الذي ٌقترح ما ٌجب أن تكون علٌه الممارسات  المنهجالفكر المحاسبً من 

المحاسبٌة، إلى البحث عن األسباب والدوافع التً ت ثر على متخذي القرارات عند 
و البحث عما هو ومن ثم بدأ الفكر المحاسبً ٌتجه نح .اختٌارهم السٌاسات المحاسبٌة

 ومن ثم بدأ ظهور المنهج اإلٌجابً. موجود وكائن فعال
  

 االيجابي واالختيار المحاسبي المنهج  :الثالثالمبحث 
 

االٌجابً فً حل مشكلة االختٌار المحاسبً ٌحتاج فً البداٌة  المنهجإن تقٌٌم دور 
قٌم دور هذه تحدٌد مداخل تطبٌقه، ومن ثم تو المنهجإلى التعرف على ماهٌة هذا 

ونظرا الن ما انتهى إلٌه هذا االتجاه من حلول لمشكلة المداخل فً االختٌار المحاسبً. 
 ل ما ٌلً:هذا المبحث ٌتناواالختٌار ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بطبٌعته، لذلك فان 

 :االٌجابً المنهجنشأة    -1
التً   Positivismسماة مم االٌجابً بالمدرسة الفلسفٌة اللارتبط مفهوم الع .ط 

 Rochester school ofسفة مدرسة لعتنق هذه الفأوقد  :2القرن  مطلع ظهرت فً

Accounting ٌث نادت بضرورة حانطلقت هذه المدرسة مبدئٌا من الفلسفة الوضعٌة، و
 Wattsو  Jensen: رواد هذه المدرسة أهمتطوٌر نظرٌة اٌجابٌة للمحاسبة. من 

طر نظرٌة المحاسبة الحالٌة ووصفوها أ، لقد انتقد هإالء الرواد Zimmermanو
االٌجابً تشرح وتفسر  المنهجفالبحوث المحاسبٌة فً مجال  بالالعلمٌة ألنها معٌارٌة.
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ن تكون علٌه المحاسبة، بل أفهً ال تقرر ما ٌجب  .التطبٌق العملً، كما هو كائن فعال
البحوث المحاسبٌة والتنبإ  فًتفسر األسباب التً دعت إلى ما هً علٌه المعرفة المتاحة 

المعرفة  منفق دإلى أن العلم االٌجابً بؤنه تٌار مت Keynesبكٌفٌة التعدٌل فٌها. وٌشٌر 
أما  .ومن ثم فهو ٌتعلق بالحالة الفعلٌةٌتعلق باالستفسار عما هو كائن  التًالمنتظمة 

لذلك فهو ، ونفهو إطار منظم من المعرفة ٌتعلق بمعاٌٌر ما ٌجب أن ٌك يمعٌارالالعلم 
 .31ٌتعلق بالمثالً كما هو ٌختلف عن الواقع

فً أوائل القرن العشرٌن اهتم الفكر المحاسبً بوصف التطبٌقات والممارسات 
المحاسبٌة وتبوٌبها دون محاولة تحدٌد المبادئ المحاسبٌة التً تفسر هذه الممارسات أي 

كن مع بداٌة الثالثٌنٌات من أن االتجاه السائد فً هذه المرحلة هو االتجاه الوصفً. ل
القرن الماضً، أصدرت أجهزة تنظٌم مهنة المحاسبة قراراتها بإلزام الشركات 
باإلفصاح دورٌا عن المعلومات المالٌة المرتبطة بؤنشطتها االقتصادٌة. لذلك اتجه الفكر 
المحاسبً نحو استخدام االتجاه المعٌاري بهدف استنباط سٌاسات ومبادئ محاسبٌة عن 

رٌق التحلٌل المنطقً، تعتمد على ما ٌجب أن ٌكون علٌه الواقع العملً دون االهتمام ط
 .32بإمكانٌة التطبٌق العملً

 
حدث تطور ملحوظ فً البحوث النظرٌة من القرن الماضً فً أوائل الستٌنات و

 تقروالتطبٌقٌة فً االقتصاد والتموٌل باإلضافة إلى ظهور نظرٌة كفاءة سوق المال التً 
ى أن أسعار األسهم فً سوق المال تتحدد بشكل ٌعكس كافة المعلومات المالٌة المتاحة عل

بداٌة لكن مع  لكافة المتعاملٌن بما فً ذلك المعلومات الواردة فً القوائم المالٌة.
األبحاث المقدمة لم تحاول تفسٌر اختالف الطرق والسٌاسات حظ أن لو، السبعٌنات

كات المختلفة وبٌن السنوات المختلفة كما لوحظ سلوك منظم المحاسبٌة المطبقة بٌن الشر
لبعض الشركات فٌما ٌتعلق بالطرق والسٌاسات المحاسبٌة المستخدمة حٌث قامت 
 صناعات بؤكملها بالتحول من طرٌقة محاسبٌة إلى طرٌقة أخرى فً لحظة زمنٌة معٌنة.

ٌة التً تفسر قام الباحثون بمحاوالت لبناء النظر وتؤسٌسا على سبق ذكره،  .ي 
الممارسة المحاسبٌة وتتنبؤ بالمتغٌرات والعوامل التً تحدد وتبرر إتباع الشركات 

هذه فً دراسة لسٌاسة أو طرٌقة محاسبٌة معٌنة دون غٌرها وقد اعتمد الباحثون 
من أولى  2:79سنة  Brownو  Ballوتعتبر دراسة  النظرٌة على النماذج اإلحصائٌة

 .33توجٌه االهتمام نحو المحاسبة االٌجابٌة الدراسات التً ساهمت فً
بمحاولة لشرح مكونات  Zimmermanو  Wattsباإلضافة إلى ما سبق، فقد قدم  .ك 

هذا المنهج، جاء فٌها أنه ٌتكون من جزئٌٌن الجزء األول ٌتمثل فً التحلٌل النظري 
نطق للظاهرة محل البحث من خالل تحدٌد التعارٌف والتغٌرات الخاصة بالظاهرة والم

الذي ٌربط هذه المتغٌرات معا لتنظٌم وتحلٌل وفهم الظاهرة محل البحث والجزء الثانً 
ٌتمثل فً الفروض اإلحصائٌة التً ٌستخلصها الباحث من التحلٌل النظري والتً تساعد 
على التنبإ بالظاهرة محل البحث من خالل استخدام األسالٌب اإلحصائٌة. وأكدا على 

االٌجابً فً المحاسبة بقولهما "بؤن المنهج االٌجابً فً المحاسبة  أهمٌة استخدام المنهج
ٌعتبر ذا فائدة كبٌرة وبصفة خاصة ألغراض إعداد معاٌٌر المحاسبة التً توضح مكامن 
الضغوط التً تتعرض لها عملٌة إعداد معٌار محاسبً معٌن وأٌضا تحدٌد أثر معاٌٌر 
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وعلى تخصٌص الموارد هذا باإلضافة إلى المحاسبة على األطراف المختلفة من األفراد 
التعرف على أسباب قٌام بعض المشروعات والمنظمات المهنٌة بتخصٌص مواردهم 

على النقاط  ً. ٌقوم منهج المنهج االٌجاب34للتؤثٌر على عملٌة إعداد معاٌٌر المحاسبة"
 :35التالٌة
 تحدٌد واقعً للمشكلة؛ 

 تنبإات واقعٌة للحاالت المحتملة؛ 

 ن دقة الفروض التً ٌتم إعدادها؛التؤكد م 

 التعلٌل المنطقً للنتائج العلمٌة؛ 

  إٌجاد الترابط بٌن الظواهر العلمٌة التً ٌتم اكتشافها وبٌن البٌئة وعالقة
 عناصرها بكل ظاهرة منها.

المنهج االستقرائً هو األداة الرئٌسٌة فً البحوث والدراسات المحاسبٌة التً  ٌعتبر
ً، وٌعتمد المنهج االستقرائً على دراسة وفحص وتحلٌل الحاالت اإلٌجاب المنهجتتبع 

فً ذلك على  االجزئٌة والظواهر المشاهدة ثم الفروض التً تفسر هذه الظواهر معتمد
فإذا ثبتت صحتها  ،ثم اختبار صحة هذه الفروض .الخبرة العملٌة السابقة وسعة االطالع

حقق صحتها أو ثبت مخالفتها للحقائق أما إذا لم تت ،تصبح بمثابة القوانٌن العلمٌة
 فإنها تفقد قٌمتها العلمٌة. ،الملموسة

اإلٌجابً ٌهتم بفهم مضمون الظاهرة المحاسبٌة  المنهجومما تقدم ٌمكن القول أن 
اإلٌجابً فً تحقٌق ذلك  المنهجوذلك من خالل تفسٌر هذه الظاهرة والتنبإ بها وخطوات 

 هً:
 ؛مالحظة الظاهرة .أ 
لعلمٌة التً تفسر هذه الظاهرة مع التؤكٌد على ضرورة أن وضع الفروض ا .ب 

تكون الفروض الموضوعة لتفسٌر الظاهرة قابلة لالختبار أي ٌمكن إثباتها أو تكذٌبها 
 ؛بالدلٌل التجرٌبً الذي ٌعتمد على الخبرة والمالحظة

اختبار صحة الفروض الموضوعة لتفسٌر الظاهرة فإذا ثبت صحتها استخدمت  .ج 
لظاهرة ومن خالل التفسٌر ٌتم استنباط قوانٌن عامة تستخدم فً تفسٌر فً تفسٌر ا

 الظواهر المتشابهة.

  االٌجابً فٌما ٌلً: المنهجأفكار  أهموتتبلور  .
م، والشك أن ذلك دلٌل كاف ل ـاالٌجابً على تفسٌر كٌف ٌعمل العا المنهج ٌركز -

االٌجابً هو تفسٌر  جالمنهوالهدف من  .على ضرورة ارتباط هذا االتجاه بالتطبٌق
 .36فهو ٌختص بدراسة ما هو كائن فعال فً الواقع ،به إالتطبٌق المحاسبً والتنب

ٌعتبر التحرر من أمور القٌمة من أساسٌات التً ٌقوم علٌها المنهج االٌجابً  .ل 
، عندما أشارا Zimmermanو    Wattsقولفهو ال ٌعتمد على أحكام قٌمٌة وقد دعم ذلك 

االٌجابٌة تكون علمٌة ألنها تتجنب أسئلة القٌمة التً تستخدم أسئلة  إلى أن" النظرٌة
 .37القٌمة تكون غٌر علمٌة"

ماذا ٌكون؟ تمتلك و إن الفروض االٌجابٌة من خالل تركٌزها على لماذا ٌكون؟ -
معنى إمكانٌة االختبار ومن ثم ٌمكن دحضها أو تكذٌبها بالدلٌل التجرٌبً الذي ٌعتمد 

 حظة.على الخبرة والمال
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تسعى الدراسات االٌجابٌة نحو تفسٌر أسباب اختٌار المإسسات تطبٌق  -
  .واستخدام طرٌقة محاسبٌة معٌنة دون األخرى

 
 :االٌجابً للمنهجالدراسات النظرٌة   -0

لبحث العلمً فً مجال االتجاه االٌجابً حٌزا كبٌرا من قبل كثٌر من اشغل 
قصور االتجاه  أوجهذلك ما بعد و لماضً،المحاسبٌن منذ بداٌة السبعٌنات من القرن ا

تنادي بضرورة تطوٌر نظرٌة محاسبٌة تشرح وتفسر  أراءالمعٌاري حٌث ظهرت 
فقد ، ما ٌقوم به المحاسب فً الواقع العملً. من هذا المنطلق أٌضاوتفسر ، المحاسبة

فٌة التعرٌو تحول جانب من الفكر المحاسبً المعاصر من االهتمام بالجوانب المعٌارٌة
 إلى االهتمام بدراسة المشاكل العملٌة المحاسبٌةتكون علٌه النظرٌة  أنلما ٌجب 

قائمة فً الممارسة العملٌة وذلك فً محاولة لتطوٌر كما هً  ،الممارسة المحاسبٌةو
  نظرٌة محاسبٌة اٌجابٌة.

رن تزاٌد االهتمام بهذا المنهج فً مجال التنظٌر المحاسبً منذ نهاٌة الستٌنات من الق
العشرٌن ومن الدراسات التً ساهمت فً توجٌه االهتمام نحو المحاسبة االٌجابٌة نذكر 

 ما ٌلً:
من 2:75فً سنة قام بها  التً Gordon: تعد دراسة GORDONدراسة  .م 

ثر البواعث أالتً ركزت حول كٌفٌة استخدام االتجاه االٌجابً فً تحلٌل  الدراسات
القوائم  إعداد أساسهاادئ المحاسبٌة التً ٌتم على االقتصادٌة فً االختٌار من بٌن المب

سوف تختار المبادئ المحاسبٌة التً  اإلدارة أن إالقد خلصت الدراسة و .المالٌة الموحدة
لصافً الربح فً الفترات المتتالٌة وتحقٌق استقرار أسعار  تإدي إلى الثبات النسبً

رة هنا، أنه قد جرت . وتجدر اإلشا38األسهم وهو ما ٌحقق رضاء حملة األسهم
" وخلصت إلى ما ٌشكك فً Gordonعدٌدة بعده حٌث اختارت نموذج " 39دراسات

إلى افتراضه بان رضاء حملة األسهم ٌعد الدالة االٌجابٌة للربح  انتائجه، وذلك استناد
 المحاسبً تجنبا للتعارض بٌن حملة األسهم واإلدارة.

ن أهم الدراسات الرائدة التً : تعد الدراسة هذه مZimmermanو Wattsدراسة  .ن 
والتً حاولت تقدٌم المفهوم العلمً لنظرٌة المحاسبة  2:89تم إجراءٌها فً سنة 

االٌجابٌة كمدخل جدٌد لتنظٌر المعرفة المحاسبٌة. تضمنت الدراسة األسالٌب والطرق 
المالئمة لتوصٌف الخصائص العامة للممارسة المحاسبٌة كما هً قائمة فعال فً الواقع 
العملً، وقد خلص الكاتبان إلى أن مدٌري الشركات الكبٌرة الحجم والتً تتعرض 
لضغوط سٌاسٌة وتلك الخاضعة للرقابة الحكومٌة ٌقومون باختٌار أو تؤٌٌد اقتراح تطبٌق 
السٌاسات المحاسبٌة التً تإدي إلى تخفٌض األرباح، فً حٌن أن مدٌري الشركات 

ضغوطات سٌاسٌة وتلك التً ال تخضع  الصغٌرة الحجم والتً ال تتعرض إلى
لإلجراءات الرقابٌة ٌكونون أكثر مٌال إلى اختٌار السٌاسات المحاسبٌة التً تإدي إلى 

. وقامت الدراسة على افتراض أساسً هو أن مدٌري الشركات ٌسعون 40زٌادة األرباح
ك من خالل إلى تعظٌم منافعهم المتوقعة التً ترتبط بشكل مباشر بمكافؤتهم المادٌة وذل

اتفاقهم كجماعة مإثرة حول المعاٌٌر والمبادئ المحاسبٌة والتً تسمح لهم بإتباع الوسائل 
 :41الكفٌلة بزٌادة دخولهم والتً أهمها ما ٌلً



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 98   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 تخفٌض أو تؤجٌل المدفوعات الضرٌبٌة؛ 

 تطبٌق التشرٌعات التً تإدي إلى تخفٌض التكالٌف السٌاسٌة واالجتماعٌة؛ 

  المعلومات؛تخفٌض تكلفة إنتاج 

 .المغاالة فً قٌاس الربح الذي ٌتخذ كؤساس لخطة المكافؤة التشجٌعٌة 
: تناولت الدراسة تحلٌل العالقة بٌن التغٌر فً Lilianو Pastenaدراسة  .أ 

السٌاسات المحاسبٌة وبٌن ما إذا كانت الشركات التً قامت بالتغٌر فً السٌاسات 
رة اإلدارة على تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة المحاسبٌة ناجحة أم ال، وذلك لمعرفة مدى قد

بهدف تعظٌم الربح، وهل ٌختلف الوضع بٌن الشركات الناجحة وغٌر الناجحة. 
وخلصت الدراسة أن الشركات غٌر الناجحة هً األكثر مٌال من غٌرها إلجراء 
التغٌرات المحاسبٌة لزٌادة رقم الربح، وٌستوي فً ذلك الشركات الكبٌرة والصغٌرة 

م، أما الشركات الناجحة فال ٌكون لدٌها أي حافز لتحسٌن رقم الربح، ألن العملٌات الحج
 .42العادٌة للشركة سوف تنتج أرقاما محاسبٌة تدل على األداء الجٌد

: عكف الكاتبان على 43حمدي محمود قادوسو شرٌف توفٌق محمددراسة  .ب 
فً  ةروف البٌئٌتطوٌر الفرضٌات التً ٌقدمها المنهج االٌجابً بما ٌتالءم والظ

السعودٌة، حٌث تم إجراء دراسة اختبارٌة لتفسٌر أثر المنهج االٌجابً فً نظرٌة 
المحاسبة لقرارات اختبار السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة بالشركات السعودٌة والعوامل 
المإثرة على هذه القرارات، ثم اختبار مدى صحة هذه الفرضٌات باستخدام المعلومات 

 تقارٌر المالٌة لشركات المساهمة السعودٌة.  الواردة بال
 

من العرض الموجز للدراسات السابقة، ٌالحظ الباحث أن الدراسات االٌجابٌة كانت 
ترمً إلى تحلٌل وتفسٌر كل من البواعث االقتصادٌة والبواعث السلوكٌة، إذ مازالت 

ٌد قواعد قابلة غالبٌة هذه اإلسهامات تتخذ صورة بحوث اختبارٌة هدف بعضها إلى تحد
للتطبٌق العملً فً بعض المجاالت المحاسبٌة، وذلك دون إن تتوافر لها المفاهٌم األولٌة 
أو التحلٌلٌة التً تمثل احد األركان األساسٌة لبناء نظرٌة محاسبٌة، ولم تسفر عن قواعد 
، تتصف بالثبات واالتساق والعمومٌة كؤساس لصٌاغة نظرٌة محاسبٌة تلقى القبول العام

وإلى هنا ٌمكن القول، أن إسهامات التنظٌر المحاسبً التً أسندت إلى المدخل االٌجابً 
 تعد قلٌلة نسبٌا بالمقارنة بنظٌرتها التً اعتمدت على المدخل المعٌاري.

 
 مداخل التنظٌر المحاسبً المستعملة فً المنهج االٌجابً:  -4

 هً: مداخل التنظٌر المحاسبً التً تتبع المنهج االٌجابً
 مدخل القٌمة االقتصادٌة للمعلومات؛   -
 مدخل نظرٌة الوكالة؛  -

 ـ  مدخل اتخاذ القرار.
 

 مدخل القٌمة االقتصادٌة للمعلومات: -1.3
فً ظل مدخل اقتصادٌات المعلومات ٌتم النظر إلى النظام المحاسبً كنظام فرعً 

دة االقتصادٌة حٌث منتج ومقدم للبٌانات وٌقوم بخدمة مستخدمٌه داخل وخارج الوح
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ٌبحث فً دراسة التكالٌف والمنافع التً تتولد عن إنتاج واستخدام المعلومات، وٌراعً 
ضرورة احتساب تكلفة وعائد ما ٌنتج وٌقدمه هذا المدخل من بٌانات، بحٌث تعطى 
األولٌة للنظام الذي ٌعطً صافً عائد أكبر، وفً حالة وجود نظام واحد ٌتم قبوله إذا 

ومعنى ذلك أن المعلومات المحاسبٌة ٌتم النظر إلٌها  .44العائد منه موجبا كان صافً
من  ةعلى أنها سلعة اقتصادٌة لها تكلفة وعائد وإذا لم تكن المنافع أو الفوائد المستمد

كبر من تكالٌف إنتاجها والحصول علٌها فال جدوى اقتصادٌة لهذه أالمعلومات المحاسبٌة 
 المعلومات.

صعب ٌخل اقتصادٌات المعلومات على نماذج لقٌاس قٌمة المعلومات ٌعتمد تطبٌق مد
وٌحتاج هذا المدخل إلى متطلبات  ،تطبٌقها عملٌا نظرا لصعوبتها أو ارتفاع تكالٌفها

 وأفكار جدٌدة للربط بٌن المفاهٌم التقلٌدٌة للنظام المحاسبً والفلسفة التً ٌستند إلٌها
المعلومات بما ٌسمح ببناء نماذج للمعلومات  وجهات النظر المحددة لقٌمة وكذلك إلى

ٌمكن أن ٌحتوٌها نطاق المحاسبة وما ٌتطلبه من اشتراطات تلزم لضمان صحة 
. كما أن استخدام مفهوم القٌمة االقتصادٌة للمعلومات بمفرده كؤساس لتقٌٌم نظم 45النتائج

ى عدٌدة مفاهٌم أخر مالمعلومات ٌعتبر نطاق ضٌق وٌجب أن ٌدمج مع هذا المفهو
 للمعلومات.

 مدخل نظرٌة الوكالة: -0.3
 تستعمل نظرٌة الوكالة فً تفسٌر العالقات بٌن األطراف المعنٌة بالوحدة االقتصادٌة
باعتبارها تنطوي على مجموعة من العالقات التعاقدٌة سواء أكانت صرٌحة أو ضمنٌة 

ٌة الوكالة على حٌث اعتمدت بحوث المنظور االقتصادي على هذه النظرٌة وتقوم نظر
نموذج أساسً هو العالقة بٌن "الموكل" و"الوكٌل"، وٌحاول البحث المحاسبً االٌجابً 

على اإلدارة من جانب األطراف األخرى من  ةتفسٌر القٌود والمحددات المفروض
أصحاب المصالح فً الوحدة االقتصادٌة بصدد اختٌارها لسٌاسات وطرق التقرٌر 

ؤثر عملٌة اختٌار البدائل المحاسبٌة فً الممارسة العملٌة المالً، والكشف عن مدى ت
بمصالح اإلدارة التً ٌجب تحفٌزها باستمرار لتحقٌق مصلحة الوحدة االقتصادٌة 

 . 46ككل
بؤنه بالرغم من أن هذه النظرٌة تفترض أن كل ٌسعى إلى تحقٌق  Famaٌرى     

مصلحة العامة التً ٌدركها جمٌع مصلحته الذاتٌة إال أن هذه المصلحة ال تتحقق إال مع ال
وفً هذا الصدد  47األطراف وهً "الحرص على استمرار ونمو الوحدة االقتصادٌة"

" أن الوحدة االقتصادٌة عبارة عن تحالف بٌن عدة أطراف Marchو  Cyertٌرى كل من 

 .48داخل وخارج هذه الوحدة مثل المالك والدائنٌن والعمال والحكومة وغٌرهم"
نظرٌة الوكالة على عدة افتراضات ٌستمد منها أفكاره األساسٌة من  وٌعتمد مدخل

 :49أهمها
والوكٌل تتصف بالرشد االقتصادي، وٌهدف كل  الموكلأن العالقة القائمة بٌن  (2

منهما إلى تعظٌم منفعته وثروته الحالٌة والمتوقعة، مع مراعاة تحقٌق قدر من المنفعة 
 ة القائمة بٌنهما.للطرف اآلخر، بما ٌضمن استمرار العالق
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سواء أكانت  -لدٌه القدرة على حفز الوكٌل وبطرق مختلفة الموكلٌفترض أن  (3
كمحاولة للتغلب على تعارض المصالح أو لضمان تصرف الوكٌل -مادٌة أو معنوي
 لصالح األصٌل.

، الوكالٌةوتفضٌالت طرفً العالقة  أهدافهناك تعارضا جزئٌا بٌن  أنٌفترض  (4
ضمان قٌام الوكٌل باتخاذ القرارات التً تعظم  إلىم اع لكبش الموكلحٌث ٌهدف 

كبر قدر ممكن من المنافع المادٌة أ، بٌنما ٌهدف الوكٌل إلى الحصول على منفعته
 والمعنوٌة بؤقل جهد مبذول كلما أمكن.

إذا فرض وجود ثمة تعارض فً المصالح بٌن طرفً عالقة الوكالة، فمن المتوقع  (5
تحقٌق أهدافهم الشخصٌة حتى ولو كان ذلك على حساب  جلأأن ٌعمل الوكالء من 

، لذلك ٌلزم هذه العالقة وضع شروط تعاقدٌة للحد من التعارض الموكلمصلحة 
 المحتمل بٌن أطراف الوكالة.

خاطرة، وإن مثال اتجاه الاموقف كل طرفً عالقة الوكالة ٌعتبر متم أنٌفترض  (6
اوٌا للقدر الذي ٌتحمله الوكٌل، وٌرجع قد ال ٌكون مس الموكلكان القدر الذي ٌتحمله 

وصعوبة   معلوماتال ىذلك إلى عدة أسباب من أهمها إمكانٌة حصول الوكٌل عل
 .الموكلمالحظة وتقٌٌم تصرفاته من جانب 

 نموذج عالقات مقترح لنظرٌة الوكالة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحاسبة المالٌة"، دار  المصدر:وصفً عبد الفتاح أبو المكارم، "دراسات متقدمة فً مجال
 .168، ص:0550الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 
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ٌتضح من الشكل أعاله أن اإلدارة هً محور كل العالقات الخاصة التً تتم بٌن 
ن أحٌث ٌفترض أن تلتزم اإلدارة الحٌاد و األطراف الخارجٌة والوحدة االقتصادٌة،

 االقتصادٌة أوأكان ذلك من الناحٌة تحقق التوازن والعدالة بٌن هذه األطراف سواء 
وبناءا على ذلك، واعتمادا على نموذج العالقات فً الشكل أعاله، المحاسبٌة. أوالسلوكٌة 

 :50ٌكمن استخالص النتائج التالٌة
آن اإلدارة هً محور كل العالقات سواء مع المالك أو الدائنٌن أو الحكومة أو  .أ 

 العمال أو أي أطراف أخرى.

ة ممٌزة ومباشرة بٌن الوحدة االقتصادٌة واإلدارة ومصدر تمٌز أن هناك عالق .ب 
هذه العالقة ما تتمتع هذه األخٌرة من سلطة فً اتخاذ قرارات تإثر اٌجابٌا أو سلبٌا على 

ن استمرار ونمو الوحدة ٌحقق مصالح كل األطراف المعنٌة بما فٌهم أهذه الوحدة، و
 اإلدارة.

خالل الفترات  األرباحات التً تتخذها لتسوٌة ٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من القرار .ج 
 المحاسبٌة هما:

 القرارات بدافع تحقٌق منفعة ذاتٌة لإلدارة؛ 

 .القرارات بدافع استمرار ونمو الوحدة االقتصادٌة 

شتقة ن الباحث ٌرى أن نتائج الدراسات التجرٌبٌة للفروض المإناء على ما سبق، فبو
مإٌد والمعارض، كما أن التركٌز  العالقة الثنائٌة بٌن المن هذا المدخل جاءت متباٌنة 

لطرفً الوكالة أدى إلى إهمال الكثٌر من األطراف األخرى ذات االهتمام المشترك، مما 
 .  فعالخل كؤساس االختبار المحاسبً غٌر دٌجعل االعتماد على هذا الم

 
 مدخل اتخاذ القرار:  - 3.3

ات التً تتوافر لمتخذي القرارات تإثر وٌستند إلى فرضٌة مإداها أن كل المعلوم
ولقد اعتمدت دراسات هذا المدخل على النظرٌة على سلوكهم بطرٌقة أو بؤخرى، 

االٌجابٌة لصٌاغة مقدمات تجرٌبٌة تصف خصائص المعلومات فً الممارسة العملٌة 
التً تإدي إلى اختبار معٌن للطرٌقة أو السٌاسة المحاسبٌة، حٌث ٌتم تضمٌن المعرفة 
المحاسبٌة بالفروض المفسرة لسلوك مستخدمً المعلومات لمحاسبٌة بحٌث تعكس 

، أي انه ٌركز على كٌفٌة استخدام 51مالمعلومات الظاهرة فً القوائم المالٌة تفضٌالته
الطوائف المختلفة للمعلومات المحاسبٌة وتؤثٌرها على سلوكهم بهدف التعرف على 

تً أهمٌة العالقة بٌن المعلومات المحاسبٌة احتٌاجات هإالء المهتمٌن. ومن هنا تؤ
باعتبارها مدخالت للعملٌة القرارٌة وبٌن القرار نفسه باعتباره من المخرجات لهذا 

 النظام.
 

وبصفة عامة ٌالحظ أن الفكر المحاسبً قد وجد مجاال خصبا الكتشاف التفضٌالت 
التً تهتم بهذا  الفردٌة بظهور مدخل متخذي القرارات وهناك العدٌد من الدراسات

المدخل وٌطلق علٌها فً الفكر المحاسبً، دراسات المحاسبة السلوكٌة والتً تهدف إلى 
فً  المدخللهذا تتضح أهمٌة هذا  ،52الفهم والتفسٌر والتنبإ بؤشكال السلوك اإلنسانً
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ن حول االختٌار المحاسبً، والسٌما فً مرحلة الوصف التً تسبق ٌدراسة سلوك المدرٌ
 تفسٌر والتً تعتبر من األساس الذي ٌركز علٌه االتجاه االٌجابً.مرحلة ال

 
وباستقراء نتائج غالبٌة الدراسات التً اعتمدت على مداخل التنظٌر الثالثة المستعملة 
من قبٌل االتجاه االٌجابً فً مجال بناء نظرٌة اٌجابٌة للمحاسبة، ٌالحظ الباعث أنها 

وضوعات جدال، هو ذلك الموضوع المتعلق أثارت جدال واسعا وكان أكثر هذه الم
 باألساس الخاص بمنهجٌة بنائها النظري ومدى مالءمته للتطبٌق على الواقع العملً.

 
 :االٌجابً فً مجال معرفة التنظٌر المحاسبً المنهجتقٌٌم إسهامات   -4
 بكونها نشاط  -حسب اإلطار الفكري لنظرٌة المحاسبة االٌجابٌة، فإن المحاسبة
تهدف إلى تؤدٌة مهام محددة خالل المجتمع باستخدام المعلومات التجرٌبٌة، كما  -خدمً

تسعى الدراسات االٌجابٌة نحو تفسٌر أسباب اختٌار المإسسات تطبٌق واستخدام طرٌقة 
محاسبٌة معٌنة دون األخرى، وكذلك محاولة بعض الوحدات االقتصادٌة التؤثٌر على 

تحدٌد أثر المعاٌٌر المحاسبٌة على األطراف المختلفة عملٌة إعداد المعاٌٌر المحاسبٌة و
 من األفراد وعلى تخصٌص الموارد.

  إن طرح المحاسبة االٌجابٌة  لفروض اٌجابٌة من خالل تركٌزها على لماذا؟
وماذا ٌكون؟ تمتلك إمكانٌة االختبار ومن ثم دحضها أو تكذٌبها بالدلٌل التجرٌبً الذي 

، وهذا ٌعنً أن تركٌز النظرٌة االٌجابٌة على الجانب ٌعتمد على الخبرة والمالحظة
التطبٌقً، ٌجعل من المحاسبة أسلوبا الكتشاف االختبارات االجتماعٌة للوحدة 

التً تفٌد فً أداء مهام اختبار السٌاسات ، التقٌٌم، التشغٌل، التوجٌه ثم  ةاالقتصادٌ
 المراجعة للنظام المحاسبً.

اهتمت الدراسات المعٌارٌة بالتقٌٌم وسعت إلى  -ٌعتبر التحرر من أمور القٌمة .س 
من األساسٌات التً ٌقوم علٌها االتجاه االٌجابً، فهو ال  -الوصول إلى قٌم مثلى للدخل

عندما أشارا إلى أن"   ZimmermanوWatts ٌعتمد على أحكام قٌمٌة وقد دعم ذلك من قبل
، بٌنما النظرٌة التً تستخدم النظرٌة االٌجابٌة تكون علمٌة ألنها تتجنب أسئلة القٌمة

 . 53أسئلة القٌمة تكون غٌر علمٌة"

  ٌمكن تنظٌر المعرفة المحاسبٌة طبقا للمدخل االٌجابً الذي ٌعتمد على مجموعة
من واضحة ودقٌقة من االفتراضات الواقعٌة بصدد تحدٌد البدائل المتاحة والتنبإ بآثارها 

لك ٌساهم االتجاه االٌجابً فً تقدٌم بدون إضفاء صفة آمرة غٌر قابلة للتغٌٌر. وبذ
تفسٌرات لمتخذي قرارات السٌاسة المحاسبٌة حول كٌفٌة تؤثر وتفاعل الوحدات 

من المعلومات المحاسبٌة، من أجل مواجهة التفسٌرات المقترحة  ناالقتصادٌة والمستفٌدٌ
ة فً فً المعاٌٌر والقواعد المستخدمة، وما ٌترتب علٌها من تؤثٌرات اقتصادٌة خاص
 ظل التداخل المعقد بٌن العدٌد من األطراف والجهات المهتمة بوضع هذه المعاٌٌر.

  تسعى البحوث االٌجابٌة إلى تطوٌر نظرٌة محاسبٌة تفسر السبب الذي أدى
بالقوائم المالٌة إلى أن تؤخذ شكلها القائم فً الوقت الحاضر وتحدٌد ما إذا كانت المعاٌٌر 

ن تطبٌقها فً الواقع، وكٌف ٌمكن مواءمتها تمشٌا مع واإلرشادات النموذجٌة ٌمك
  .54متطلبات التطبٌق والممارسة المحاسبٌة
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 :المنهجٌن المعٌاري واالٌجابًبٌن  واالختالف  نقاط االلتقاء  - 5
ٌقاس أي تقدم علمً بمدى ما ٌحتوٌه من نظرٌات علمٌة وفً حالة حدوث ذلك   .ع 

شٌر منهج العلم إلى منطقٌته فً قبول أو رفض فان العلم بطبٌعته ٌكون معٌارٌا حٌث ٌ
نظرٌاته أو فروضه، وطالما ال ٌوجد علم بدون التزامات منهجٌة فان العلم بطبٌعته 

"أن العلم المعٌاري ال ٌدور بما ٌفكر به الفرد  Christensonٌكون معٌارا، إذ ٌوضح 
 .55د"ومن ثم ٌتصرف على أساسه بل ٌدور حول ما ٌنبغً أن ٌفكر فٌه الفر

 
فً حقٌقة األمر، فإن إعداد نظرٌة معٌارٌة ٌعتبر أحد مراحل النظرٌة  .ف 

االٌجابٌة، إذ إن الفلسفة االٌجابٌة تبدأ من حٌث انتهت الفلسفة المعٌارٌة التً تهتم بتقدٌم 
التعلٌل والشرح لما هو موجود وقائم بالفعل، فهً تستهدف التحدٌث والتطوٌر بدال من 

وهناك كثٌر من األبحاث والدراسات التً ركزت على التقاء كل  إعادة صٌاغة األفكار،
. ومنه ٌمكن 56المعٌارٌة واالٌجابٌة أكثر من التركٌز على التباعد بٌنهما ةمن الفلسف

القول أن مالمح االرتباط والتكامل بٌن االتجاهٌن ضرورة لتحقٌق أهم أهداف النظرٌة 
تفسٌر بوصفه أهداف االتجاه االٌجابً ٌتجه وهً التفسٌر والتنبإ بكفاءة عالٌة، فجوهر ال

دائما نحو األفضل، أي انه ٌحتوي على بعض المتضمنات المعٌارٌة وأٌضا التنبإ والذي 
ٌعنً توقع شًء ما فً ظروف الواقع ٌرتبط بسلوك القائم بعملٌة التنبإ ومن ثم فهو 

فمثال  Rochester ٌتضمن بعض األحكام القٌمٌة، إن هذا الرأي لقً قبوال من قبل مدرسة
Jensen  ٌرى بؤن" كال من االتجاهٌن االٌجابً والمعٌاري لهما اتجاهات مختلفة، فاألول

ٌبحث فً ماذا ٌكون والثانً ٌبحث فً ما ٌجب أن ٌكون إال أن البحث االٌجابً الخالص 
 .57ال ٌمكن تؤسٌسه بدون بعض األمور المعٌارٌة"

 
تمٌٌز بٌنهما غٌر واضح وهذا ما فسره لكن ما ٌالحظ فً كال االتجاهٌن، أن ال

"مرعً" حٌنما بٌن" أن االنتماءات الفكرٌة ألي من االتجاهٌن، هً مظهر االتفاق 
الداخلً بٌن الكتاب على ماهٌة وأركان النظرٌة المحاسبٌة، وإنما كل ما هناك أن عدد 
من رواد الفكر المحاسبً قد عرض محاوالت لوضع اإلطار النظري فً أحد 

، 58جاهٌن، مع االختالف البٌن بٌن المحاوالت المختلفة فً نطاق كل من المجالٌن"االت
للقٌاس المحاسبً مع أنها وصفٌة ومتسقة، فهو ٌفرق  59"اٌجٌري"والشك فً أن نظرٌة 

بٌن منطق االستنباط ومنطق االستقراء فً العلوم التجرٌبٌة، فهو ٌحدد منهجه منذ البداٌة 
ً النهاٌة إلى بناء أركان لنظرٌة القٌاس المحاسبً كما فً منطق االستقراء لٌصل ف

كائن، فً صورة نموذج وصفً واضح المعالم ٌحدد شروط انتماء الممارسة المحاسبٌة 
 لنظرٌة وصفٌة للمحاسبة كما هً كائنة فعال.

ومما سبق ٌالحظ أن االتجاه المعٌاري ٌتبنى ما ٌجب أن ٌكون أما االتجاه       
 بنى فلسفة ما هو كائن فعال.االٌجابً انه ٌت
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 ٌمكن حصرها فً النقاط التالٌة: المنهجٌنإن نقاط االلتقاء بٌن  
حدهما المنهج أٌنما ٌكون حعلى االنفراد، ف المنهجٌنال ٌمكن تطبٌق كل من  . أ

المطبق بصفة رئٌسٌة، ٌستخدم اآلخر لتدعٌم بعض األفكار أو اآلراء أو اشتقاق بعض 
 البحث.الفروض حتى ٌمكن إكمال 

الرئٌسٌة فً البحوث المعٌارٌة هً المنهج االستنباطً، بٌنما األداة  األداةإن  . ب
الرئٌسٌة فً البحوث االٌجابٌة هً المنهج االستقرائً، وفً الحٌاة العملٌة من النادر أن 
ٌستخدم أي من المنهجٌن منفردا عن اآلخر، فالتفرقة بٌن االستنباط واالستقراء لٌست 

االستنباط فً  إلىباط فً حاجة الستقراء ، كما أن كل استقراء ٌحتاج حاسمة فكل استن
 بعض مراحله.

االٌجابً ٌبحث دائما فً  المنهج، هو أن المنهجٌن االرتباط بٌن ةما ٌإكد شد إن . ت
اإلجابة عن سإال لماذا تختار مإسسة ما طرٌقة معٌنة دون األخرى، ولإلجابة عن هذا 

لة الهدف هذه المإسسة كنقطة بداٌة وٌالحظ أن تحدٌد السإال فان ذلك ٌتطلب معرفة دا
 دالة الهدف أمر معٌاري، ثم تلً األسئلة االٌجابٌة.

إن الفلسفة االٌجابٌة تبدأ من حٌث انتهت الفلسفة المعٌارٌة، فهً تهتم بتقدٌم   . ث
 التعلٌل والشرح لما هو موجود وقائم فعال.

ب أن تتضمن جمٌع بصرف النظر عن النظرٌة المختارة للدراسة، فٌج . ج
النظرٌات المنهجٌة التً ٌمكن اختبارها بعض العناصر من كال من المنهجٌن 

االستقرائً وعلى األقل فان بعض الفروض أو المقدمات فً نظرٌة و االستنباطً
استنباطٌة ٌجب أن ٌفكر فٌها بطرٌقة استقرائٌة كما ٌجب أن تتضمن أٌة نظرٌة موجهة 

 .60الستنباطً أو أن تتبع قواعد منطقٌة مترابطةاستقرائٌا بعض االستدالل ا
 

تؤسٌسا على ما تقدم، فإن محاوالت التنظٌر المحاسبً ٌنبغً أن تعتمد على الجمع  
والتنسٌق بٌن المنهج المعٌاري القتراح اإلطار والفروض النظرٌة التً ٌتسم بناإها 

ه الفروض من حٌث الداخلً باالتساق والمواءمة، وبٌن المنهج االٌجابً الختبار هذ
 .61قابلٌتها للتعمٌم على المستوى الواقعً

 

باستقراء الفكر المحاسبً ٌمكن التوصل إلى مجموعة من النقاط التً تمثل  
 االٌجابً والمعٌاري: ٌنالمنهجاالختالف بٌن 

االٌجابً تبدأ بما هو كائن ومن خالل  المنهجإن الفلسفة التً ٌعتمد علٌها  -
إلى تفسٌر له بحالته التً هو علٌها بقصد تحدٌد القوانٌن التً توصٌفه ٌحاول أن ٌصل 
وٌدور جوهر األسئلة المعٌارٌة  ما هو كائن فعال فً الواقع. ىٌخضع لها أي ٌعتمد عل

دور حول تفسٌر سلوك ت انهإاألسئلة االٌجابٌة ف عند طرحذاتها، بٌنما  المإسسةحول 
 .المإسسةلة وهم األشخاص المسئولٌن عن وصف حا ،المحاسبٌن

تتطلب اإلجابة عن األسئلة المعٌارٌة مقترحات بالسٌاسات التً ٌنبغً إتباعها،  -
بٌنما تتطلب اإلجابة عن األسئلة االٌجابٌة تعٌٌن حقائق أي سٌاسات قائمة وموجودة 

 فعال.
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إن الفروض االٌجابٌة من خالل تركٌزها على لماذا تمتلك إمكانٌة االختبار  -
و تكذٌبها بالدلٌل التجرٌبً الذي ٌعتمد على الخبرة والمالحظة، ومن ثم ٌمكن دحضها أ
  غٌر قابلة لالختبار والدحض.  فهًأما الفروض المعٌارٌة 

االٌجابً أساسا على ماذا ٌكون فً الواقع محاوال تفسٌره وال ٌهتم  المنهجكز رٌ -
لم ٌركز على إطالقا بما ٌجب أن ٌكون علٌه التطبٌق أي ٌبتعد عن األحكام القٌمٌة، أي 

الطرق المحاسبٌة السائدة، و توفٌر أحكام أو معاٌٌر للحكم على مدى القبول باإلجراءات
بتركٌزه على ما ٌجب ٌكون، فانه ٌجب أن ٌتضمن أحكاما و المعٌاري المنهجأما فً 

 .62قٌمٌة

بٌن المنهجٌن طبقا لهدف كل منهما، فالمنهج االٌجابً ٌهتم  زٌمكن التمٌٌ -
بإ بالتطبٌق المحاسبً وبذلك ال ٌنتج عنه أي توصٌفات عالجٌة، أما بالتفسٌر والتن

المنهج المعٌاري فهو ٌهتم بتقدٌم توصٌفات عالجٌة وذلك من خالل تركٌزه على وضع 
 .63قواعد وإجراءات تحدد ما ٌجب أن ٌكون علٌه التطبٌق العملً

 ابًاالٌج المنهجو المعٌاري المنهجأوجه االختالف بٌن    50جدول رقم: 
عناصر 
 التحلٌل

 االٌجابً المنهج يالمعٌار المنهج

ما هو موجود فً الواقع من ظواهر  الفلسفة
 أو أحداث لٌس بالضرورة هو األفضل.

ما هو موجود فً الواقع من ظواهر 
 مفسر.أو أحداث غٌر مفهوم أو غٌر 

 تحسٌن الواقع بتغٌٌره إلى األفضل الهدف
 المرغوب فٌه.و

الل المشاهدة تفسٌر الواقع من خ
حتى ٌمكن التنبإ بإمكانٌة وقوعه 

 مستقبال.

منهجٌة 
 البناء النظري

منهجٌة تحلٌلٌة تتكون من عدة 
مستوٌات مترابطة منطقٌا تعكس أهدافا 

تكوٌن هذه و كلٌة مفترضة للعلم
المستوٌات ٌسود فٌه منهج االستدالل 

 االستنباطً.

منهجٌة تركٌبٌة تتكون من عدة 
عالقات مستمرة من مستوٌات تربطها 

مشاهدات الواقع تكوٌن هذه المستوٌات 
 ٌسود فٌه منهج االستدالل االستقرائً.

مداخل 
التنظٌر 
 المحاسبً

 نموذج القرار. خلمد -
 مدخل قٌمة المعلومات. -

الخطوة األولى فً التنظٌر هً  
تحدٌد أهداف العلم ثم ٌؤتً بعد ذلك 

حقق فٌه أو به تتحدٌد مجال العلم الذي ت
 األهداف. تلك

 المعلومات. اقتصادٌاتمدخل  -
 مدخل نظرٌة الوكالة. -

 مدخل اتخاذ القرارات. -

الخطوة األولى فً التنظٌر هً تحدٌد 
مجال العلم ثم ٌؤتً بعد ذلك تحدٌد أهداف 
العلم على ضوء ما تكشف عنه حقائق 

 المجال.

 :الخالصة
من القرن  المعٌاري منذ الخمسٌنات المنهجرغم سٌطرة ووفً ضوء ما سبق، 

الماضً، على عملٌة التنظٌر المحاسبً، إال أن التحدٌد الدقٌق لطبٌعته ما زال مثار 
وٌبدو للباحث أن عدم قابلٌة فروض هذا االتجاه  نقاش وجدل من قبل منظري المحاسبة،

لالختبار قد ترجع إلى الطبٌعة المثالٌة لهذا االتجاه وبعده عن الواقعٌة، األمر الذي جعل 
أما االتجاه االٌجابً فهو  ٌم المعٌارٌة ذاتها صعبة التطبٌق فً الواقع العملً.المفاه

لذلك فهو ٌركز على دراسة الواقع وٌرتبط به ٌحاول تفسٌر الظواهر المحاسبٌة التنبإ بها 
وٌحول االبتعاد عن أحكام القٌمة، وٌتجه ، من خالل التركٌز على جوانب التطبٌق الفعلً
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تفسٌر  ىتركٌزه علأن  من األهواء الشخصٌة للباحثٌن، إال إلى ما ٌسمى بالتحرر
 .عمومٌة توصٌفات عالجٌة ٌعد فً نظر البعض بهالتطبٌق المحاسبً والتنبإ 

ضرورة لتحقٌق أهم  المنهجٌنومنه ٌمكن القول أن مالمح االرتباط والتكامل بٌن 
 المنهجبوصفه أهداف أهداف النظرٌة وهً التفسٌر والتنبإ بكفاءة عالٌة فجوهر التفسٌر 

االٌجابً ٌتجه دائما نحو األفضل، أي انه ٌحتوي على بعض المتضمنات المعٌارٌة 
وأٌضا التنبإ والذي ٌعنً توقع شًء ما فً ظروف الواقع ٌرتبط بسلوك القائم بعملٌة 

 التنبإ ومن ثم فهو ٌتضمن بعض األحكام القٌمٌة.



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 107   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 
                                                 

 :الهوامش
1
"،رسبنخ دكزىراِ غري يُشىرح ، كهٍخ اآلثاس االقتصاديت نالختياس بني انبذائم احملاسبيتممذوح طبدق حمًذ انرشٍذ، " - 

 .5، ص:2:96انزجبرح، )لسى احملبسجخ( جبيعخ انمبْرح، 
2
 -اإلخشاءاث -اننظشيت -حملاسبت ادلصشيت" انقياس و اإلفصاح احملاسيب يف مؼايري ا ْشبو حسٍ عىاد املهٍجً،- 

 .37ص:، :::2يظر،  ،2طق املسزمجم، انُبشر غري يعروف، فب"، آاحلهىل -ادلشكالث
3
 .233،ص:1::2"، راد انسالسم، انكىٌذ، انطجعخ األوىل، نظشيت احملاسبتعجبش يهذي انشريازي،"  - 

4
 - COOPER, W. W. & Ijiri, Y.,” Kohler’s Dictionary for Accountant’s”, Prentice-Hall 

of India, New Delhi, 1984, p14. 
5
 -PARKER, P. H, « A Dictionary for Accountants »,  Prentice-Hall Inc. Englewood 

Cliffs, New York, 1963, p14. 
6
 -PATON W. A and LITTLETON A. C., «  An Introduction to Corporate 

Accounting Standards », AAA, 1940, pp5-6. 
7
 :انظش يف رنك - 

 .8-7ممذوح طبدق حمًذ انرشٍذ، يرجع سبثك، ص: -    
-"، يكزجخ االجهىحتهيم و نقذ–(ششح IASمقاسنت مؼايري احملاسبت انذونيت) طالح انذٌٍ عجذ انرمحٍ فهًً، "  -   

 .212-:9، ص:3111املظرٌخ، انطجعخ األوىل، 
8
 .28-27: ، ص2:99ديشك، جبيعخ يطجعخ انذاودي،  ،"احملاسبتنظشيت انمبضً، " حسني - 

9
 .25-24، يرجع سبثك، ص:ممذوح طبدق حمًذ انرشٍذ - 

10
، "، جمهخ انزجبرح و انزًىٌم، كهٍخ انزجبرح جبيعخ طُطبانؼىامم ادلؤثشة يف بناء انسياست احملاسبيتحمًىد رسالٌ، "يبْر   - 

 .7:ص: ،3::2 ،13د عذ
"، اجملهخ انعهًٍخ ادلشونت وانتنميظ يف انقياس احملاسيب وحاخت انذول انناميت نهمؼهىماث احملاسبيت"  ُبوي،رأفذ حسني احل -  

 .81، ص:2:97نكهٍخ انزجبرح، جبيعخ أسٍىط، يظر، دٌسًرب 
11

 - WATTS, L. Ross & Zimmerman L. Jerold, “Positive Accounting Theory”, Prentice-

Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1986, pp 244-248. 
12

 - CHRISTENSON, C., « The Methodology of Accounting Theory », the Accounting 

Review, January, 1983, p 4. 
13

 د"، اجملهخ املظرٌخ نهذارسبدوس ادلذخم ادلتكامم يف بناء نظشيت نهمحاسبت بانىكانت" ، جذ انفزبح انشبفعًععجذ احلًٍذ  - 
 .248، ص::2:9 ،16 انعذد ، رٌخ، كهٍخ انزجبرح جبيعخ املُظىرحانزجب

14
 -  REVISINE, L. “Replacement Cost Accounting “,  contemporary topics in 

accounting series, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1973, p3. 
15

طجع جببيعخ اإلسكُذرٌخ،   : كًبل خهٍفخ أثى زٌذ، "، ررمجخ و رعرٌتاننظشيت احملاسبيتانذوٌ ش. ُْذرٌكسٍ،"  - 
 .31-22، ص:1::2

16
 -Yu C. Shih,  « The Structure of Accounting of theory », The University Press of 

Florida, 1976, p 107. 



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 108   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

                                                                                                                        
17

 -شيت انىاقؼيت نهمحاسبت" حتذيذ ادلتغرياث ادلؤثشة يف اختياس انسياساث احملاسبيت يف ظم اننظامحذ انسٍذ محذ اهلل، - 
 .429: ، ص2:98، 22انعذد ،"، جمهخ انجحىس انزجبرٌخ، كهٍخ انزجبرح، جبيعخ انسلبزٌك، يظرمنهح مقتشح

18
"، اجملهخ انعهًٍخ نهجحىس وانذراسبد انزجبرٌخ، دساست انتقاديو -األساس ادلنغقي ننظشيت احملاسبتسبيٍخ وْجخ يزىيل، "  - 

 .365-364، ص:2:99،  14 ٌ، انعذد اًبل، جبيعخ حهىكهٍخ انزجبرح و إدارح األع
19

دساست حتهيهيت نفؼانيت استخذاو ادلذخم ادلؼياسي و ادلذخم االجيايب يف جمال انتنظري حمًذ عجبش ثذوي سراج،" - 
 .397-395،ص:2:99،  12 انعذد"، جمهخ كهٍخ انزجبرح نهجحىس انعهًٍخ، جبيعخ اإلسكُذرٌخ، احملاسيب

20
"، دار املعبرف دساساث يف قضايا و مشاكم حماسبيت مؼاصشة »ذوي و األيريح إثراٍْى عثًبٌ، حمًذ عجبش ث- 

 .24، ص:3111ثبإلسكُذرٌخ، 
21

 -YUJI I. " An Introduction to Corporate Accounting Standards : A Review ", The 

Accounting Review, October, 1980, pp 620-629. 
22

 .2:-:9:ص"، يرجع سبثك، حنى فهسفت منغقيت نهتنظري احملاسيب »عجذ احلً يرعً،  - 
23

 .99، ص: 3113"، دار اجلبيعخ اجلذٌخ، دساساث متقذمت يف جمال احملاسبت ادلانيتوطفً عجذ انفزبح أثى املكبرو،"  - 
24

 .99، ص: 3113ٌخ، "، دار اجلبيعخ اجلذدساساث متقذمت يف جمال احملاسبت ادلانيتوطفً عجذ انفزبح أثى املكبرو، " - 
25

"، مذي إمكانيت تغىيش انبناء انفكشي نهمحاسبت اإلداسيت باستخذاو االجتاه االجيايبجٍهبٌ عجذ انىْبة يىسى حمًذ،"  - 
 :َمال عٍ. 234، ص:و:::2رسبنخ يبجسزري غري يُشىرح، كهٍخ انزجبرح، ثُهب، يظر، 

 ARNOLD, J. &  HOPE,  T., «Accounting for management decision », London, 

Prentice-Hall, Int., 1983. p.16. 
26

خ ٍ"، جمهخ املظرٌخ نهذراسبد انزجبرٌخ، كدوس األسهىب انؼهمي نتغىيش فكش متخز انقشاساث »كًبل عجذ انسالو، - 
 .5::ص ،2:92، 13، انعذد16انزجبرح جبيعخ املُظىرح، اجملهذ 

27
"، جمهخ كهٍخ ؼهىماث احملاسبيت انالصمت ننمىرج قشاس اإلنفاق االستثماسيدساست حتهيهيت خلصائص ادلعجبش،"  سراج حمًذ- 

 .423-348، ص:2:98انزجبرح نهجحىس انعًهٍخ، اإلسكُذرٌخ، 
28

دساست حتهيهيت الختباس مذي استباط إنتاج ادلؼهىماث احملاسبيت باحتياخاث متخزي انقشاساث األيريح إثراٍْى عثًبٌ،"  - 
 .:25-258، ص:2:95 نزجبرح، جبيعخ اإلسكُذرٌخ،ا، كهٍخ  غري يُشىرح، رسبنخ دكزىرح "أو انقشاساث االقتصاديت

 -
29

 .34-33،  ص:يرجع سبثك عجبش ثذوي و األيريح إثراٍْى عثًبٌ، حمًذ 
30

 يٍ حٍش اَّ حىت اٌَ ال رىجذ َظرٌخ حمبسجٍخ واحذح رهمى انمجىل انعبو يٍ طرف اجلًٍع.  "" AAA ٌؤكذ رنك يب ألررّ - 
- AAA, « Statement on accounting theory and theory acceptance », 1977.pp.1-25. 

31
 .88حمًذ عًرو وٍْجخ، يرجع سبثك، ص: - 

32
جمهخ كهٍخ انزجبرح نهجحىس انعهًٍخ،  "،ػالقت ادلالئمت باإلعاس ادلنغقي نهنظشيت يف احملاسبتعهً عجذ احلهٍى عجذ احلًٍذ"  - 

 .4:4-4:3ص: :2:9، 13جبيعخ اإلسكُذرٌخ، انعذد
33

  - CHAMBERS, R., Op. Cit., p2. 
34

 -Watts R. And Zimmermann J. L., « We seek to develop a positive theory of the 

determination of accounting standards, such a theory will help us to understand better 

the source of the pressure driving the accounting standard-setting process the affects of 

various accounting standards on different groups of individuals and the allocation of 

resources, and why various groups are willing to expend rescues trying to affect the 



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 109   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

                                                                                                                        
standard-setting process ».  « Towards a positive theory of the determination 

accounting standards",  The Accounting Review, January,1978, 

 p. 112.  
35

"، جمهخ آفبق جذٌذح، األسهىب االجيايب يف إػذاد اإلعاس انفكشي نفشوع احملاسبت واستخذا"  محذ فرغهً حمًذ حسٍ،أ- 
 .244:ص ،2:96، 3اٌ انعذدكهٍخ انزجبرح، جبيعخ املُىفٍخ، جى

36
 - Watts, R. &   Zimmermann, J. L., « Positive Accounting theory »? Prentice-Hall, 

1986, pp 8-10. 
37

 - Watts, R. &  Zimmermann, J. L., Ibid, p. 8. 

38
 .222جٍهبٌ عجذ انىْبة يىسى حمًذ، يظذر سبثك، ص: - 

39
هيهيت الختباس مذي استباط إنتاج انبياناث احملاسبيت باحتياخاث متخزي انقشاساث أو دساست حتعثًبٌ األيريح عثًبٌ، "  - 

 .2:95، رسبنخ دكزىرح غري يُشىرح، اإلسكُذرٌخ، كهٍخ انزجبرح ، جبيعخ اإلسكُذرٌخ، "تانقشاساث االقتصادي
40

 - Watts, R. & Zimmerman, J., « Positive Accounting Theory: Ten Year 

Perspective », op. cit. 1990, p.148.. 

  - Watts, R. & Zimmermann, J., «Towards a positive theory of determination of 

accounting standards », Op. cit.  1978, pp. 112-134. 

  - Thomas, Jean, «La théorie positive de la comptabilité : une revue des critiques », 

Chier 99-12 du CEREG, Université Paris- Dauphine, 40pages. 
41

 -- Watts, R. & Zimmermann,  J. «Towards a positive theory of determination of 

accounting standards », Op. cit.  1978, pp. 112-134. 
42

  Lilian,  S. & Pestana V., "Accounting changes : successful versus unsuccessful 

firms », The Accounting Review, October, 1988, pp.642-657.  
43

حمًذ شرٌف رىفٍك ومحذي حمًىد لبدوش،" دراسخ اخزجبرٌّ السزخذاو املذخم االجيبيب يف ثُبء املعبٌري احملبسجٍخ يف املًهكخ - 
 .277-74، ص:83 ، انعذد2::2اكزىثر هخ اإلدارح انعبيخ، يعهذ اإلدارح انعبيخ، انرٌبع، انسعىدٌخ،انسعىدٌخ"، جم

44
حمً انذٌٍ رجت حمًىد عجذ اهلل، "رمٍٍى انجٍبَبد احملبسجٍخ نزرشٍذ انمراراد االسزثًبرٌخ ثبنزطجٍك عهى انظُبعبد اهلُذسٍخ  - 

 .56، ص:4::2كهٍخ انزجبرح، جبيعخ حهىاٌ،  ،و املعذٍَخ"، رسبنخ يبجسزري غري يُشىرح
45

 .3:8:بثك، صثذوي سراج، يرجع س عجبش - 
46

 .66حمًذ عجبش ثذوي و األيريح إثراٍْى عثًبٌ، يرجع سبثك، ص:  - 
47

 .2:7، ص:3113وطفً عجذ انفزبح أثى املكبرو، يرجع سبثك،  - 

48
 .2:7املرجع انسبثك، ص:  - 

49
 :املراجع انزبنٍخاَظر  - 

"، جمهخ انجحىس انزجبرٌخ ؼذد األىذافتغىيال مذخم احملاسبت بانىكانت يف ظم تحمًذ انريهً امحذ عجذ اهلل،"  -أ    
 .63-:5، يظر ص:7::2، جىٌهٍخ، 12املعبطرح، كهٍخ انزجبرح، جبيعخ جُىة انىادي، انعذد

 .63-62يرجع سبثك،ص: "،اآلثاس االقتصاديت نالختياس بني انبذائم احملاسبيتممذوح طبدق حمًذ انرشٍذ،" -ة  
50

 .281املظذر انسبثك، ص: - 
51

 -AAA, « Statement on Accounting and Theory Acceptance » ,(b), 1977 ; pp. 20-25. 

52
 .472-466انُظرٌخ احملبسجٍخ"، يرجع سجك ركرِ،ص: 4عجبش يهذي انشريازي، - 
 .::2-2:6ص: ،انذوٌ ش ُْذرٌكسٍ، "انُظرٌخ احملبسجٍخ، يرجع سبثك - 



 أ. بالرقي تيجاني...............................................يالقياس المحاسب من تعدد بدائل  المنهج المعياري و االيجابيموقف  

 110   (0555) 55 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

                                                                                                                        
53

 -  Watts R. & Zimmerman J. « Positive Accounting Theory : Ten Year Perspective », 

op. cit. 1990, pp.8-10. 
54

 .34حمًذ عجبش ثذوي و األيريح إثراٍْى عثًبٌ، يرجع سبثك،  ص:  - 
55

-Christenson C., Op. Cit. p: 2. 
56

 .88ص: حمًذ عًرو وٍْجخ، يرجع سبثك، - 
57

 اِ"، رسبنخ دكزىريف جمال انتنظري احملاسيب مذخم اختار انقشاساث كأداة نتغىيش االجتاه االجيايبطفبء حمًىد انسٍذ،"  - 
 .27ص: ،5::2غري يُشىرح، كهٍخ انزجبرح، جبيعخ أسٍىط، 

58
، دار انُهضخ انعرثٍخ، ثريود، "انتغىس احملاسيب و ادلشاكم احملاسبيت ادلؼاصشة"جذ احلً يرعً  و حمًذ مسري انظجبٌ، ع - 

 .363ص: ،2:99
 .364، ص:يرجع سبثك، عجذ احلً يرعً و حمًذ مسري انظجبٌ - 59
60

 .23انذوٌ ش. ُْذرٌكسٍ، " انُظرٌخ احملبسجٍخ"، يرجع سبثك، ص:  - 
-

61
 .47محذ عجبش ثذوي و األيريح إثراٍْى عثًبٌ، يرجع سبثك،  ص:   

62
 جمهخعهً عجذ انعهٍى عجذ احلًٍذ، " يُهجٍخ حتمٍك انجُبء انُظري يذخم رشخٍض يمبرٌ ثبنعهىو انرٌبضٍخ و انطجٍعٍخ"،  - 

 .3:3ص: 2:97، 18انعذدآفبق جذٌذح، كهٍخ انزجبرح،جبيعخ املُىفٍخ، 
63

 --  Watts R. & Zimmerman J. « Positive Accounting Theory : Ten Year 

Perspective », op. cit. 1990, p 7. 

 :المراجع المعتمدة في البحث

"، مكتبة النظم التطبٌقٌةاإلطار الفكري و -نظم المعلومات المحاسبٌةأحمد حسٌن على حسٌن، " -1
 .8::2اإلشعاع الفنٌة، مصر،

دار الثقافة للنشر  مكتبة "،تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌةعبد الرزاق محمد قاسم،"  -0
 .3115والتوزٌع، األردن، 

"، دار أصول القٌاس واالتصال المحاسبًعبد الحً مرعً، محمد سمٌر ومحمد الفٌومً محمد، "  -3
 .2:99ة، النهضة العربٌ

 .2:71القاهرة، "، تحقٌق سلٌمان أو دنٌا، دار المعرف، معٌار العلماإلمام الغزالً، "  -4

 .2:79"، الطبعة الخامسة، دار المعارف بمصر، المنطق الحدٌث ومناهج البحثمحمود قاسم،" - -5

متخذي  دراسة الختبار مدى ارتباط إنتاج المعلومات المحاسبٌة باحتٌاجاتاألمٌر عثمان إبراهٌم، " -6
 .2:95"، رسالة دكتوراه، كلٌة التجارة، جامعة اإلسكندرٌة، القرارات االقتصادٌة

"، رسالة دكتوراه، كلٌة التجارة، أثر الفكر االقتصادي على النظرٌة العامة للمحاسبةسٌد محمد جبر، "  -7
 .:2:8جامعة عٌن شمس، 

ى تنظٌر وظٌفتً القٌاس واالتصال اثر التضخم االقتصادي على مستوالسٌد فتحً عوٌس أبو الهناء، " -8
 .1::2"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلٌة التجارة، قسم المحاسبة، المحاسبً

 .38-37، ص:2:97"، دار المرٌخ، الرٌاض، االتصاالت اإلدارٌة والمدخل السلوكً لهاٌس عامر، "  -9

 .27-26ون دار نشر، ص:"، بداالتصال ودوره فً كفاءة المؤسسة االقتصادٌةناصر دادي عدون،"  -15

"، مجلة البحوث التجارٌة، كلٌة إطار تجرٌبً لنظرٌة عامة فً القٌاس المحاسبًمحمد فخري مكً، "  -11
 .245، ص:2:93، 15التجارة، جامعة الزقازٌق، العدد 

 .2:99،ثريود،"، دار انُهضخ انعرثٍخانتغىس احملاسيب وادلشاكم احملاسبيت ادلؼاصشةعجذ احلً يرعً وحمًذ مسري انظجبٌ،"  -10


