منهجية البحث يف احملاسبة
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 :1 – 3مفهوم منهجية البحث وعالقتها بنظرية المعرفة وبفلسفة العلم:
على الرغم من أن العلوم تختلف باختالف مجاالت تطبيقها واستخداماتها ،إال أنها تتفق مقن
حيققا الحاجققى إلققى اسققتخدام منققااس وطققر أساسققيى للمعرظققى والبنققاد الن ققر و ققد اعتمققدت
خالل تطور بناداتها الن ريى على ما دمه العلماد ظي الفلسفى والمنط من ن ريات ومنااس
للبناد الن ر  ،جسدت تع ّدد اآلراد واألظكار حول أصل المعرظى ومنابعها وطقر الحصقول
عليهققا ممققا أدى إلققى تعق ّدد طبيعققى السققبل المإديققى للوصققول إلققى الحقققا ظققي كققل مجققال مققن
مجققاالت المعرظققى ،بمققا ظيهققا المحاسققبى كعلققم اجتمققاعي حققديا العهققد بتطققور البنققاد الن ققر
مقارنى ببقيى العلوم األخرى من رياضيى وطبيعيى
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ترجع كلمى منهس ظي أصولها إلى اليونانيين واي مشتقى من كلمتقين يونقانيتين تعنيقان عتبعقا
لـع وعطريقىع ،بالتالي ظهقي تعنقي عوظققا لطريققىع أو عتبعقا لطريققىع لعبقد الحميقد ومهقران،
 ] 1980و د استخدمها أظالطون بمعنى عالبحا ،الن رة ،أو المعرظىع ،واستخدمها أرسقطو
بمعنى عالبحاع وظي اللغى العربيى تعني كلمى مقنهس الطريق الواضقا والخطقى المرسقومى
لالراز  ،ص ،)681ويقابلها باللغى اإلنكليزيى معنى كلمى  Methodبأنها إجراد أو عمليقى
منسقى لتحقي الهدف ،ظهي طري أو أسلوب منت م مستخدم أو معد لمجال معرظي محقدد أو
لفقن محقدد ) Webster (P723وتسقتخدم ظقي ظتقرة مقا بعقد النهضقى األوربيقى علقى أنهقا
طريقى للبحا ،إذ استخدمت لتعني عمجموعى من الحقا العامى المصاغى من أجل الوصول
إلققى الحقيقققى ظققي العلققمع لبققدو  ،ص ] 3الملفققت لالنتبققا ظققي اققذا التعريققف أنققه تحققدا عققن
عحقا عامىع وعحقا العلمع لذا ،ولكي ال يحدا اختالط بين مفهومي الحقا والمقنهس،
كان ال بد من التنويه إلى أن حقا العلم اي التي تقف خلف الو قا ع وال قواار المدروسقى،
وترتبط بها وليس بطريقى اكتشاظها؛ ظي حين يتو ف دور المقنهس علقى تن قيم عمليقى البحقا
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وترتيب خطوات ومراحل إنجاز بشكل منطقي ،بغيه الوصول إلى تلك الحقا ولما كانت
عمنهجيقى البحقاع عقن الحققا علمقا ظقأن لهقذا العلقم حقا ققه الخاصقى بقه ،لواقي ليسقت تلقك
الحقا التي يكتشفها البحا العلمي) اذ الحقا تشكل جوار علم المنااس
و ققد يكققون مققن الضققرور التمييققز بققين المققنهس كترجمققى لكلمققى  Methodوعلققم المنققااس
كترجمى لكلمى  Methodologyظهذ الكلمى ترجع إلى  Kantالقذ اعتبراقا أحقد جز قي
المنط  ،معتبرا أن المنط يتكون من جزأين :مقذاب المبقادو وموضقوعه شقروط المعرظقى
الصحيحى؛ وعلم المنااس الذ يحدد الشكل العام لكل علم والطريقى التقي كتكقون بهقا أ علقم
كان لبدو  ]1977 ،ويشير معنااا الل غقو إلقى أنهقا تعنقي ايكقل مقن المنقااس أو الطقر ،
والقواعقققد ،والمسقققلمات  Postulateالمسقققتخدمى مقققن بقققل مجقققال معرظقققي Discipline
ل] P723)،Webster

4

ظققققي االسققققتخدام الشققققا ع لكلمققققى مققققنهس  Methodتعتبققققر كلمققققى مققققنهس كبققققديل للمنهجيققققى
 ،Methodologyظي حين أن كلمى منهس تستخدم لإلشارة إلى طريقى خاصى ببحا معقين
أو بنوع معين من األبحاا لكن المنهجيى أكثر عموميى وتجريقدا مقن المقنهس ظعلقم المنقااس
ل )Methodologyيتناول طر البحا ،أ منااجه ل ،)Research Methodsكما ّدة
أوليى له؛ ظيبحا ويجادل ظي مشكالتها واصولها ليحدد القواعد واألسس العلميى لرسقم مقنهس
بحا معين بذاته ،أ رسم خطقوات البحقا بشقكل منطققي بحيقا يمكقن معهقا الوصقول إلقى
نتا س أكثقر موضقوعيى ،لتر قى ،إذا أمكقن ،إلقى مرتبقى الحققا وعليقه ظقمن علقم المنقااس ال
يتناول خطوات بحا محدد بعينه ،بل يتناول األبحاا بعموميتها حسب تصقنيفاتها وأنواعهقا
وطبيعتهقا والهقدف منهقا ،لغققري تحديقد واعقد منطقيقى وأسققس علميقى -ال بقد مقن مراعاتهققا
لكشف الحقا العلميى -تناسب كل نقوع مقن أنقواع األبحقاا :الن ريقى والتجريبيقى لبنوعيهقا
التطبيقيى واالختباريى) ،المكتبيى والميدانيى ،الوصفيى والتفسيريى ،الخ اذ القواعد واألسقس

ا يجقر إعقداد لحقل مشقكلى
يجب اتباع المناسب منها لرسم خطوات ومراحقل العمقل ،لبحق ج
علميى محددة
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من انا يالح أن منهس البحا يأخذ صفى الخصوصيى ،على عكس منهجيته التي تأخذ صفى
العموميى والتجرّ د ظهو يرتبط ببحا محدد لأو بنوع معقين مقن االبحقاا) يقتم إعقداد لهقدف
محققد د لوصقققف أو تفسققير قققاارة مقققا) ظققي زمقققن محقققدد ليخققص الماضقققي أو الحاضقققر أو
المستقبل) ومكان محدد لمجتمع معين) وبي ى معينقه لمفتوحقى ،مغلققى) وأدوات بحقا متاحقى
محكققوم باسققتخدامها ،الققخ ظققي ضققود اققذ المتغيققرات يققتم رسققم خطققوات مققنهس اققذا البحققا
المتواظقى معها لأ مع المتغيرات) ،باالستناد إلى الضوابط العلميى التي حدداا علقم المنقااس
من واعقد وأسقس بحقا علمقي مقن انقا يتوجقب علقى الباحقا ،بعقد تحديقد مشقكلته البحثيقى
وأاداف بحثه ،رسم خطوات ومراحل إعداد البحا منذ البدايى حتى النهايى ،أ منهجه ،بد ى
وعنايى ،طبقا لتلك القواعد واألسس وال يكفي انا اإلشارة إلى نوع المنهس أو إلى المنهجيقى
العلميى المعتمدة بذلك يغدو منهس البحا الطري السقليم القذ يسقلكه الباحقا ،أ مجموعقى

الخطوات والمراحل الواجب إنجازاا حسب تسلسل منطقي تفرضه واعقد المنهجيقى العلميقى
للوصول إلى النتا س
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ا مح ّدد منهجا واحدا محق ّددا لقيس اكثقر ظقال يعققل ان يكقون للجانقب
والجدير بالذكر أنّ لبح ج
الن ققر للبحققا مققنهس وللجانققب العملققي مققنهس كخققر ظالبحققا كققل متكامققل بجزأيققه الن ققر
والعملي :المشكلى واحدة والغايى واحدة كل جزد منهما يكمقل اآلخقر ويدعمقه والمقنهس ظقي
أبحاا كهذ يتكوّ ن من مجموعى المراحل والخطقوات المدروسقى منطقيقا بحيقا يقتم االنتققال
من خطوة ألخرى تبعا لمنط يفري نفسه اذ المراحل والخطوات منها ما يخص الجانب
الن ققر ومنهققا مققا يخققص الجانققب العملققي ،ظتكققون متسلسققلى و ققد تكققون متداخلققى لتشققكل ظققي
انسجامها وتناغمها منهجا واحدا
يتقداخل مفهققوم المنهجيققى مققع االبستتتومولوجيا  Epistemologyأو ن ريققى المعرظققى وعلققم
الوجود وظلسفى العلم
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أنواع مناهج البحث العلمي

هرت ظي األدبيات العلميى أنواع مختلفى من منااس البحا ،منهقا االسقتقرا ي واالسقتنباطي
والوصفي والمعيار والتاريخي والنقد والبراغماتي وغيرام الكثير لكن اذ األدبيات لم
تكشف سبب اذا التنوّ ع أو أسس التمييز بين اذ األنواع غيقر أن البحقا المتعمق ظقي اقذ
التنوع يعود إلى جملة من األسباب ،أامها:
المنااس يشير إلى ان هذا
ّ
 تع ّدد المدارس الفلسفيى واختالف وجهات ن ر الباحثين
 اختالف طبيعى مادة البحا العلمي التقي قد تكقون قواار ماديقى طبيعيقى ،أو ضقايا
بحتى مجردة عن الوا ع ،أو تخص ضايا االنسان والمجتمع
 اخققتالف الدراسقققات عقققن بعضققها القققبعي مقققن حيققا :أنواعهقققا وأاقققداظها وأدواتهقققا
وخصوصيات بي تها الخ

أوالا :تصنيف المناهج حسب المدارس والمذاهب الفلسفية
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من تع ّدد المدارس والمذااب الفلسفيى لان ر المزيد ظي الجزد  5 -2من اذا الفصل) جقادت
منااس عدة :االستقرائي واالستنباطي والنقدي والتاريخي الخ
المتتنهج االستتتقرائي أخققذت بققه المدرسققى التجريبيققى واققو يعتمققد علققى المالح ققى والتجربققى
تطبيق اقذا المقنهس ومقاربتقه مقع الوا قع أظقرز مقداخل بحقا عديقدة،
للوصول إلى الحقا
كانققت بمثابققى أظكققار وكراد أو ظلسققفى خاصققى لكيفيققى الوصققول إلققى حقققا الممارسققى العمليققى
وال ققواار الماديققى؛ ظكققا ن المققدخل االيجققابي ومققدخل األحققداا ،وكققان المققدخل البراغمققاتي
وغيرام ،من أام مداخل االستقراد
المنهج االستنباطي أخذت به المدرسى العقليى ،ظهو يستند إلى عمليات التجريد العقلي لكشف
الحقا وحل مشكالت الممارسى العمليى وظي مقاربات منطقيى لتطبي اذا المنهس هقرت
مداخل عديدة ظكان المدخل االخال ي والمعيار وغيراما

ثم جادت المدارس المعاصرة كالمدرسى الماركسيى واالنجليزيى المعاصرة وكان من أام ما
خرج منها المنهج االنتقادي والمنهج التاريخي
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ثانيا ا :تصنيف المناهج حسب مادة البحث (موضوع عمله)
مادة البحا العلمي ّأثرت ظي تنوع منااس البحقا ظالبحقا ظقي العلتوم الطبيعيتة ال يمكقن أن
يققتم عبققر التخيققل أو التصققور واالسققتنتاج ،بققل عبققر المشققاادة والمالح ققى والتجربققى ظ هققر
المنهس االستقرا ي وظي العلوم البحتة كالرياضيات ال تنفع المالح ى والمشاادة والتجربقى،
بققل التجريققد العقلققي انققا ينفققع المققنهس االسققتنباطي ظققي العلتتوم االجتماعيتتة ال ينفققع المققنهس
االستقرا ي أو االستنباطي كل واحد بمفرد ظكل واحد يمكن أن يكمل اآلخر

ثالثاا :تصنيف المناهج طبقا للدراسات العلمية
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تتنوع منااس البحقا أكثقر ظقأكثر عنقد ربطهقا بالدراسقات واألبحقاا العلميقى البحتث العلمتي
عبتارة عتن نطتاط أو عمتس إنستاني هتادف متنظم ومتدروس الكتر منته قطتف الحقتائ
العلمية .وعليه فإن البحث وسيلة وليس غاية إذ يتم إعداده ليس لمجرد إعداده (قما يترد
في بع االبحاث) بس لكر قطف حقائ لم يسبقه بحث آختر إليهتا والدراسقات العلميقى
أنواعها مختلفى وغاياتها وأدواتها مختلفى والبي ى التي تعد داخلها لها خصوصياتها المختلفقى
كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على نوع المنهس المستخدم ظي كل منها
 – 1إذا تققم تصتتنيف الدراستتات حستتب أهتتدافها طبقتتا لمستتتويات تط تور المعرفتتة العلميتتة
لحسب ن ريى المعرظى) ظهي إما وصفية أو تفسيرية أو تنبؤية أو دراسات لوضع النظرية
انا ي هر الهدف من الدراسى مرتبطا بالمستوى المعرظي
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تكققون الدراسققى وصققفيى عنققدما تتنققاول ال ققاارة ظتصققف تفاصققيلها وم ااراققا ،أ تكشققف
حقا قها الوصفيى وتعرضها كما اي ا نا يكقون مقنهس الدراسقى منهجقا وصقفيا وإذا اسقتخدم
التحليقققل ظقققي الدراسقققى الوصقققفيى كقققأدا جة للتوصقققيف وبلقققو النتقققا س لكقققأن يسقققتخدم التحليقققل
االحصا ي) ،كان منهجها وصفيا تحليليا
يختص المنهس الوصفي بالدراسات التي تحاول توصيف وا قع ال قاارة المدروسقى وعقري
المشاادات أو النتا س ال تي تم التوصل إليها غير أن خطقوات البحقا ظقي اقذا المقنهس ليسقت
واحققدة ظققي كققل الدراسققات الوصققفيى ظهنققاك دراسققات مسققحيّى ،دراسققات السققتطالع اآلراد،
دراسققات مقارنققى ،دراسققى الحالققى ظققي كققل دراسققى مققن اققذ الدراسققات تختلققف خطققوات
ومراحل عمل البحا ،عنها ظي الدراسى األخرى
أمققا إذا ك قان الهققدف مققن البحققا تقتتديم تفستتيرات لظتتاهرة متتا فتتإن المنتتاهج تصتتنف حستتب
المرجعية المستخدمة في التفسير:
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ظقد يستخدم الربط والتحليس المنطقي ،ظيكون المنهس استنباطيا وإذا اعتمد التحليقل معطيتات
الواقع الماديتة قتان المتنهج تحليليتا ،بينمقا إذا أعيتد ترقيتب نتتائج التحليتس المستتخرجة فتي
إحدى خطوات انجاز البحث لتطقيس منظومة معرفية متقاملة قان المنهج رياضيا
و د تستخدم التجارب عبر تطبي ٍ ما لمبدأ أو فقرة أو قانون لفتقون الدراسة تطبيقية) ،أو
عبر اختبارات يتم إجراإاا تباعا ،مرة تلو األخرى حتى الوصول إلى النتقا س الموضقوعيى
ظي الدراسات التجريبيى سواد كانت تطبيقيى أم اختباريى يكون المقنهس اسقتقرا يا بحتقا ،حيقا
تختلف بطبيعى الحال خطوات انجاز العمل البحثي ظي كل منها عن األخرى
أما ظي الدراسات التنبؤية التي تحاول تو ع ما سيحدا مسقتقبال أو مقا يمكقن أن يحقدا ظقمن
أدواتها د تكون التطبي للقانون معين مثال) أو التحليقل لكتحليقل الربحيقى مقثال) أو التحليقل
والتركيب معا
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التنبإ قد يقون بستيطا يتمثقل ظقي اسقتخدام المعقارف العلميقى التفسقيريى ل قانون علمقي مقثال)
للتحكم ب اار معينى ،كالتنبإ بسعر السهم بعد معرظى عال ى توزيعات األرباح بسقعر السقهم،
أو التنبإ بالعسر المالي عبر تحليل بسقيط للسقيولى و قد يقتون التنبتؤ مرقبتا ،أ مبنيقا علقى
سلسلى من العمليقات العقليقى والرياضقيى ،قتالتنبؤ لتدى متارقس بانتققال البشقريى إلقى مرحلقى
الشيوعيى ،أو التنبإ بمظالس منشأة ما ظي ضود جملى من المعطيات المختلفى
ظي التنبؤ المرقب يعمس العقس بشكل واسع وليس القانون العلمي ظقط يتمثقل دور العققل ظقي
ربط المعارف المتنوعى ظي إطار علمي متكامل ما يساعد ظي كشف ما يمكن أن يحدا انا
يالح ق أن التنبققإ يعتمققد لققيس ظقققط التطبيقق أو التحليققل بققل التحليققل والتركيققب حيققا ينفققع
االستنباط بما ظيه بصيغته الرياضيى
أما ظي المرحلى األخيرة من مراحل تطقور المعرظقى العلميقى واقي مرحلقى بنقاد الن ريقى ظقمن
الدراسات المطلوبى اي دراسات فلسفية تجريدية بحقم المنط  ،حيا ال يوجد تجريب ،بل
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ربط وتحليل وإعادة تركيقب للوصقول إلقى الن ريقى التجريقب يكقون بالتعقاطي مقع معقارف
جز يى امقا الن ريقى ظتكقون بالتعقاطي مقع معقارف كليقى وعليقه ظقمن المنهجيقى اقي منهجيقى
اسققتنباطيى دون شققك اققذا الكققالم ال يعنققي أن األنققواع األخققرى للدراسققات خاصققى التجريبيققى
والتنبإيى ليس لها عال ى ببنقاد الن ريقى ،ظمثقل اقذ الدراسقات ال بقد مقن أن تكقون قد أعق ّدت
سابقا ظي مراحل الوصف والتفسير والتنبإ ،وأن نتا جها تشكل أساسا إلعداد اقذا النقوع مقن
الدراسات
 – 2إذا تتتم تصتتنيف الدراستتات حستتب المقتتان الققذ تعققد ظيققه الدراسققى وتجمققع منققه البيانققات
والمعلومات ،ي هر نوعان من الدراسات :دراسات ميدانيى وأخرى مكتبيى األولى تستوجب
االنتقال إلى ميدان العمل حيا األماكن التي تتموضع ظيهقا البيانقات ،أو المكقان القذ تحقدا
ظيه ال اارة أو الذ ستجر ظيه التجارب من انقا جقادت تسقميى عميدانيقىع علقى النققيي
تماما ،د ال يستوجب القيام بالدراسى االنتقال إلقى أ مكقان ،واالكتفقاد بالعمقل ظقي المكتقب
ظتكققون الدراسققى دراسققى مكتبيققى كالدراسققات الن ريققى والفلسققفيى ودراسققات العلققوم البحتققه

الدراسققات الميدانيققى ققد تكققون بطبيعتهققا تطبيقيققى أو اختباريققى او مسققحيى أو اسققتطالعيى و ققد
تكون تحليليى للن ام ما) الخ
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أمققا مققنهس البحققا ظققي الدراسققات المكتبيققى أو الميدانيققى ظهققو المققنهس المناسققب لطبيعققى البحققا
وادظه ،وليس اناك منهس للدراسات الميدانيى وكخقر للدراسقات المكتبيقى ظدراسقات المقارنقى
مثال يمكن أن تتم كدراسى مكتبيى ،واي من الدراسات الوصفيى ومنهجهقا اسقتقرا ي وكقذلك
الدراسات الفلسفيى اي دراسات مكتبيقى ،لكقن منهجهقا اسقتنباطي بالمقابقل قد يسقتوجب حقل
مشكلى بحثيّى موجودة ظي الممارسى العمليى لواذا عمل ميداني) استخدام التجريد العقلي بعقد
الحصول على المعلومات والبيانقات الالزمقى مقن الوا قع العملقي أ أن خطقوات المقنهس قد
تكققون مزيجققا مققن االسققتقراد واالسققتنباط معققا ظققي اققذ الحالققى يفتققري أن أولققى خطققوات
المنهس وكخر خطوة ظيه تعود إلى المنهس ذاته :إمقا اسقتقراد أو اسقتنباط ،ظقال يجقوز مقثال أن
تكون أو ل خطوة اي جمع معارف أساسيى لتكقوين مققدمات اسقتدالل بينمقا كخقر خطقوة اقي
تعميم نتا س لبل استنتاجات)
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 – 3إذا صتنفت الدراستتات حستتب عالقتتة نتتائج البحتتث بتتالواقع ،ظققمن نتقا س البحققا إمققا أنهققا
تصف الوا ع كما او ،دون أ تدخل من بل الباحا ،أو أنها ترى عيوبا ظي الوا ع وتحاول
ت صحيحه وتغيير  ،وانا ي هر تدخل الباحا ظي نتا س البحا وعليه ظالدراسى إمقا وصتفية،
واذ سب الحديا عنها ،وإما معيارية الدراسى المعياريى ال تصف الوا ع بل تكشقف كيقف
يجققب أن يكققون عظققالوجوبع ميققزة البحققوا المعياريققى االس ق لى التققي تطرحهققا المشققكالت
البحثيى ظي اذ البحوا تحمل اذ الميزة
مناهج البحوث المعيارية استنباطية بطبيعى الحال ظالوصول إلى ما يجب أن يكون أو يفعل
يعني ضمنا الربط والتحليل واالسقتنتاج المنطققي ،أ اسقتخدام التجريقد العقلقي لكقن اقذا ال
يعني أن مثل اذ األبحاا اي خارج الوا ع وال تنفع ظيه ظمسألى االستفادة مقن نتيجقى بحقا
ظي الوا ع العملي أو تقبل الوا ع والممارسى لهذ النتا س ،مسقألى أخقرى واتهقام القبعي اقذا
النوع من األبحقاا بأنهقا أبحقاا عقيمقى ال ظا قدة منهقا ،اتهقام باطقل ظتطقور الوا قع ال يكقون

بمعرظته ظقط بل بمعرظى الحال األظضل لقه واألبحقاا المعياريقى اقذ مهمتهقا ظهقي تقدرس
الوا ع من خالل معطياته وتن ر ظي التطوير األظضل له
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ظالبراغماتيققى تققرى أن رأي األغلبيتتة يعبتتر عتتن العدالتتة ظققي مرحلققى مققن المراحققل  ،وأن اققذ
العدالققى تتققأثر بققرأ األشققخاص أصققحاب القققرار ظققي أ مسققألى مققن المسققا ل ذات المصققالا
المتعارضى واي تبقي الباب مفتوحا أمام تغير رأ اإالد األشخاص من ظترة ألخرى لذا
ظهي تعطي اإلعقالم دورا خالّ قا ،واقي تققر سقلفا بقأن اإلعقالم إنمقا يخقدم مصقالا ظ قات مقن
المجتمع المالي ،ولكل ظ ى من اقذ الف قات أن تعبقر عقن رأيهقا الممثقل لمصقالحها مقن خقالل
وسا ل اإلعالم المتع ّددة المتاحى ظي المجتمعات المعاصرة
غير أن عدالى الفلسفى البراغماتيى ال تحمل من صفاة العدالى وخصا صها أ شيد ظالعدالقى
تعنقي أن نتيجقى الحكقم ظقي المسقألى موضققوع الخقالف جقادت مراعيقى منطق األشقياد ولققيس
مصالا المتنازعين حقول المسقألى المطروحقى ظقالحكم ظقي جنايقى مقا يكقون أساسقا باالعتمقاد
على األدلى الماديى الموجقودة إذا كانقت األدلقى غيقر كاظيقى ظقمن كمنطق ك الو قا ع قد يشقير إلقى
الحقيقققى ولققيس رأ ك األكثريققى حتققى أن االعتمققاد علققى األدلققى الماديققى ققد يكققون غيققر كققاف
ظال روف التي أحاطت بالمشكلى وتشابك مصالا المتخاصمين د تشير إلى أن األدلى مقدبرة
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عن عمقد أو أن بعضقها مغيّقب بفعقل ظاعقل لقه مصقلحى ،ظباتقت غيقر ابلقى للشقك بمعنقى أن
الحقا ال يمكن ادراكهقا باالعتمقاد علقى األدلقى الماديقى بمفرداقا بقل يجقب الققاد ن قرة كلّيّقى
جامعى على روف المسألى وعلى تعاري مصالا المتخاصمين ،ثم إحكقام العققل والمنطق
إلصدار الحكم واذ ما ترظضه البراغماتيى ظهي تتعامل مع الجزد دون الكل ،وترظي ظقي
الو ت نفسه التجريد العقلي الذ د يسود االعتقاد لدى البعي أنه يحقدا عمليقا داخقل عققل
الفققرد بققل إصققدار حكمققه ،ثققم يققأتي الحكققم بققالتواظ  ،أ مققن خققالل تقققاطع عمليققات التجريققد
الفرديى تلك ،ظيكون رأ األكثريى او األصا
اذا كانت البراغماتيى ترى أن رأ األكثريى يعكقس منطق االشقياد ظقمن اقذا االدعقاد باطقل،
ألن اقققذا القققرأ ينطلققق مقققن القققذات ورغباتهقققا ،ومقققن و قققدرتها علقققى ظهقققم و قققا ع المسقققألى
المطروحى ،ومن مصالحها إذا كانت ذات مصلحى ظقد تكون الحقيققى واضقحى للعيقان ولكقن
ال وجققود ألدلققى دامغققى تإيققداا و ققد يصققل أحققدام إلققى الحقيقققى ويققدركها ،لكنققه لمصققلحى مققا
يتعققامى عنهققا انققا تعمققل الققذات البشققريى عملهققا ظتوجههققا المصققالا وال ققروف والغايققات

20

والضغوط وغيراا من عوامل ذاتيى تبعد الرأ عن الحقيقى بذلك تبتعد الذات البشريى كثيرا
عن منط الحقا الموضقوعيى وإذا جقاد مصقطلا العدالقى ليعبّقر عقن رأ االكثريقى ،ظانقه
دون شك ال يعبر عن منط األشياد وعن الحقا المرتبط بها ولعل ممارسات العدالقى ظقي
الممارسى المحاسبيى أكبر دليل على ذلك
ظمجمع المحاسبين األمريكيين يمثل منشآت المحاسبى الكبرى أكثر من غيراا مقن المنشقآت
اققذ المنشققآت ذات عال ققى بالشققركات التققي تقققوم بمراجعققى حسققاباتها إدارة اققذ الشققركات
تمارس ضقغوطا علقى منشقأة المراجعقى للقبقول بممارسقى معينقى دون أخقرى إذا كانقت تخقدم
مصلحتها منشآت المراجعى تلعب دورا ااما إل رار السياسات المرغوبى من بقل الشقركات

الخاضققققعى للمراجعققققى التققققي تلعققققب إدارتهققققا دور القا ققققد المتمققققرس لحمايققققى مصققققلحى أوال
ل)*1
والستمراريى الشركى التي يقوداا ثانيا
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تأخذ توصيات مجمع المحاسبين األمريكيين الصقيغى اآلمقرة بطريققى معياريقى لتفقري علقى
كاظى المراجعين تلبيتها ،وحين يتبنى اإالد المراجعون اذا المبدأ أو اقذ السياسقى الموصقى
بها ،يفرضونها بسهولى على محاسبي الشركات الخاضعى للمراجعى ،وإال تعرضت قوا مهم
الماليى لرأ معاكس أو رأ متحف ما يسبب مشكالت إلدارة الشركى الخاضقعى للمراجعقى،
والمحاسب أحد عناصراا

ل*)

الجدير بالذكر أن إحدى المشكالت التي تسببت بمظالس شركى  Enronوتصفيى شركى  Arthur& Andersonكانت تتعل
بعقود اإليجار حيا لم تسجل  Enronاألصول المستأجرة بل أبقتها خارج الحسابات بمواظقى من منشأة المراجعى
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تم نقل اذ الممارسى من الواليات المتحدة األمريكيقى إلقى العقالم نتيجقى النفقوذ الكبيقر للثقاظقى
األمريكيى ورإوس األموال األمريكيى على مسقتوى العقالم ،إذ تتبنقى لجنقى معقايير المحاسقبى
الدوليى نفس األسلوب لكن على مستوى دول العالم
 :5 – 5 – 2المدرسة االنتقاديه:

