المدخل اإليجابي Positive approach
 :1-6الفلسفة والمنطق الوضعي (اإليجابي) :Positivism
◄ المدخلداإلاجابد إلهوإلأحدد أبز ددداخل الاناا النيزف ي المساةدددددداة ،إلقخمهإلروادإلمخرسدددددد إل
(ج مع )إلRochesterإلإل إل
◄ تبسددخ إلأعم لإلالروادإلف إلكت بإلنيزية المساةدداة اإليجاب ةإلPositive Accounting Theoryإلأعخهإل
Watts and Zimmermanإلع مإل.6891إل
دددا  ،إلف إلمح ول إللمح ك ةإل
◄ اسدددت خإلروادإلالمخلاإلاجاب إلإلى :إلالفلسدددفة الوضددددع ة وتلا ا
العلومإلالطبيع إلذا إلالم هبي إلاالستقرائي ،إلكأس سإلللبحثإلوالب ءإلال ظري
◄ تعرضإلالمدخلداإلالقتقد دا إلمت وع إلقظراإللضددددددع إلامسدددددد إلالمه ي إلله ،إلوعخمإلمالءم إلقت ئجإل
االلتب را إلالعملي إللفروضإلال ظرا إلاجاب ي
◄ يقوم المدخل اإليجابي أو الوضدددعي إلإل Positive Approachإلتلى دا هو كائن إل What isإل(علىإل
معطي إلالوضعإلالراهنإلف إلالواقعإلالعمل ،إلعلىإلققيضإلالمخلاإلالمعي ري).إل
◄ إلظهر إلالعخاخإلمنإلددارس الفلسدفة الوضدع ة،إلأ رزه إلالوضع ة المنطق ةإلLogical Positivismإل
(اقتشر إللاللإلالعقودإلامولىإلمنإلالقرنإلالعشرانإلمنإللاللإلم إلعرفإلبسلقة ناإل)Vienna Circleإل
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ددا دن لا ىلى المساةدداةإلمتأثرةإل تعخدإلالمخارسإلالوضددعي إلقفسدده إل

◄ الوضددع ة ان قلإ ىلى ا
ف إلالفلسف
◄ قدخمإل Comteإلالفلسددددددفدة الوضددددددع دةإلمنإللاللإلمد إلعرفإلبقدانو المزاحدل (السا ت) الثاللة
لمسد ز ققدم العقل الاردزف:إلالالهوق ة؛ الم ا زيق ا؛ والوضدع ة.إلالت إلتمثاإلمراحاإللتفلس إل
Philosophizingإلالعقاإلالبشري :إل
 6إل -إلالمزحلة الالهوق ة إل Theologicalإلققابل بالخ ال أو المف زضددددات الزائفة إل،Fictitiousإل
إذإلياسث العقل الارزف تن الطا عة الجوهزية (امس سي )  Essentialللوجو إل،Beingإل
فتراضإلأنإلكاإلالظواهرإلت تجإلمنإللاللإلفعاإلفوريإللموجودا إلل رق  .إل
 2إل– إلالغ ا دة أو الم دا زيق دا(مد إلوراءإلالوجود) إلMetaphysicalإلاق له إلالتبراخإل،Abstractإل
وه إلمبردإلتعدخاداإلللمرحلد إلامولىإلقع مد تلى وى أو دجز ات خ ال ة أو غ ز دعزو ة.إل
افترضإلالعقداإلالبشددددددريإلف إلهدلهإلالمرحلد إل–إل دخالإلمنإلالموجودا إلالاد رق إل–إلوجودإلقوىإل
مبردةإلوموجودا إلممكنإلالتحققإلم ه إلوه إلمبردا إلمشاص إل .Personifiedإل
3إل–إلالوضددع ةإلPositiveإلتمثاإلالمرحل إلالعلمي إل،Scientificإلحيثإلاتالىإلالعقاإلالبشددريإلف إل
هلهإلالمرحل إلعنإلالمف هيمإلالالهوتي إلوالغيبي إلالميت فيزاقي  ،إلليركزإلعلىإلالمالحية وال عل ل
كوةائل رئ س ة للمعز ة إل
،إل
◄ الفلسدفة الوضددع ة ر دإ الم ا زيق ا وركز إلعلىإلالواقعإلمنإللاللإلالمالحظ إلوالتفكيرإلأوإل
التعلياإلكوس ئاإلرئيسي إلللمعرف

2

◄ المقودات الزئ س ة للفلسفة الوضع ة :إل
6إل–اة قالل ة العقل تن الوا عإل(الحواسإله إلالمصخرإلالوحيخإلللمعرف ) إل
 2إل–ر ض جم ع دددددايا أو ب انات الم ا زيق ا إل(أحك مإلالقيم إلأوإلالواقعإلغيرإلالملحوظإلأوإلالليإل
الإلامكنإلمالحظته،إل عتب ره إل ي ق إل خونإلمع ى) إل
 3إل– إلقع از الا داندات تات دغزى ىتا كداندإ :قزك ا دة إلSyntheticإلفقطإل(تمثداإلحق ئقإلتطبيقي إلأوإل
حق د ئقإلمددخرك د )إلأو قسل ل ددة إلAnalyticإل(تمثدداإلحق د ئقإلةددددددورا د إل[أيإلاةددددددطالحي د ،إلأوإلعرفي د إل
 .)Formal Truthsإل
 4إل– إل يمكن دعز ة الق دددددايا ال زك ا ة دسددددداقا إل،Prioriإلإذإلتعتبر إلجم ع الق دددددايا ال زك ا ة
حق ق ة أو صس سة بركل كادل قط ىتا أدكن قعل لها .إل
5إل–هناك قرددابك كا ز ب ن العلوم الطا ع ة والعلوم ا ج مات ة.إلإذإلامكنإلتحخاخإلووضددعإلعالق إل
م ظم إل ينإلالظواهرإلاالجتم عي إل إل
1إل–إلهدف العلا ا ج ماتي هو ص اغة ب انات تال ات ةاا ة إل
 7إل– إلدن الممكن ددددل الق ددددايا ال طا ق ة إل(الت إله إلقضدددد ا إلحولإلم إلهلاإل )What isإلتن ال سددددا ت
المع اريةإل(الت إله إلمنإلقوعإلم إلاببإل? )What should beإل
إل
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◄ تحولتإلوضددددددعي إلComteإلإلى الوضددددددع ة المنطق ة ( Logical Positiveحلق إلفيي ) ال ي
ان هزت اخل ال جزيا ة المنطق ةإل(لاللإلال ص إلامولإلمنإلالقرنإلالعشران)إل
◄ الوضددددع و المنا قة حا يوا تلى دعيا القواتد ال ي حد قها الوضددددع ةإلقبلهم إل(دن ح ث ر ض
الم دا زيق دا واالخالو وال زك ز تلى ا قجدال ال جزياي) إلولكن إلكا لها ابعها الخاص إل عخإلأ أضددددددا وا
بمادأ ابل ة ال سقق إل(التحققإلالموضدددددوع إلعنإلطراقإلالحواس) ،إل ما يمكن ال سقق دنك قجزيا ا ً
دعنى لـك
يكو
◄ صعوبات وان قا اتإلواجهتإلالوضعي إلوالوضعي إلالم طقي ،إلمنإلأهمه :
 .6ال زك ز تلى المالحية كم در رئ سي إللاات النيزياتإل(ج ءإل هلاإلاالقتق دإلالبراغم تيون
 .2قمسددددكها بمادأ ال سقق وات ما ها تلى السواس لل سقق.إللكن المالحية قكو ي لسية
المع نة ،ودكا دع ن؛إل ي م إلالق قونإلالعلم إلسددددواءإلك نإلق قوق إلاجتم عي إلأمإلطبيعي ابقىإلث ت إل
ف إلالم ض إلوالح ضرإلوالمستقبا
 .3ر ض الوضددددددع و ال عاب ز النيزية ،إلف إلحينإلأنإله كإلح ال إلوجودا إل Ontological
 Statusإل(أيإلمرتبطد إل علمإلالوجود)إلللك انات النيزية ،وال ي يمكن دالحي ها أو قكو
غ ز ابلة للمالحية
◄ ظهز دادأ القابل ة لل كذيب للز تلى دادأ ابل ة ال سققإل(ج ءإل هإل)Karl Popperإلوالليإللق إل
اهتم م ًإلكبيراًإلف إلفلسف إلالعلم،إللحاإلمشكل إلال م ز ب ن العلا والالتلا
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الوضع ة ي ا

ا:

ددددددا هو تلا ىيجابي ول ر دع ارف .إلوهو ل ر جزاا دن

◄ حسددددددبإل Keynesإلتلا ا
الفلسفة االخال ة إل
◄ العلمإلاجاب إلهوإل"ه كل دن المعز ة المنسقة ال ي قزكز تلى دا هو دوجو "إل
◄ الهددخفإلال ه د ئ إلللعلمإلاجاب د إلهوإلتطوارإل"ال ظرا د "إلأوإل"الفروض"إلالت إلتعط إلت بتا إل
ةحيح إلوذا إلمغزىإلحولإلظ هرةإلغيرإلملحوظ إلف إلالوقتإلالح ل
◄ لمإلاهتم إل Friedmanإل مسدددددأل إلاخ اارإلالفروضإلوقخإلركزإلعلىإلقخرته إلالت بتا .إلإلواعتبرإلأنإل
الدل ل العملي إلFactual Evidenceإلهوإلالوحيخإلالليإليكردددددد صددددددسة الفزوض ،إلوأنإل
االلتب رإلالمالئمإلالوحيخإللصدددح إلالفرضإلهوإلدقارنة ال ناؤات دع إلال جزبة إل،Experienceإل
فيتمإلرفضإلالفرضإلإذاإلك قتإلت بتاتهإلمتع رض ،إلواتمإلقبولهإلإذاإلك قتإلت بتاتهإلمتوافق .إل
◄ ركزإلFriedmanإل شكاإلكبيرإلعلىإلالفروضإلوالتب ره إلأكثرإلمنإلتركيزهإلعلىإلال ظرا ،إل
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ا ية لعمل ة ال قزيز المالي:
اآللار ا
 اآلث رإلاالقتص دا إلEconomic Consequencesإللعملي إلالتق رارإلالم ل إلFinancial Reportingإل
ق سددد بنددا ًا تلى ور المعلودددات المنرددددددور ي ال قدداريز المددال ددة ،ي قسويددل الثزو إل ينإل
امطرافإلالماتلف إلذا إلالصل إل لم ش ةإلف إل يئ إلامعم ل إل
 معلوم إلالتق رارإلالم لي إلتتثرإلف إلال شددد طإلاالقتصددد ديإلوف إلاسدددع رإلامورالإلالم لي إلللم شدددأةإل
وف إلقيمتهد .إلالتيد رإلالطرلإلالمحد سددددددبي إلاتثرإلف إلمعلوم إلالتق رارإلو لت ل إلف إلعملي إلاتا ذإل
القرارا إل
 السددد اةدددات المساةدددا ة ال ي قطاقها المنردددأ وال غ زات ي قلك السددد اةدددات ددد ة قخص
اإل ار والمس خدد ن وهي ل سإ ظاهز دساةا ة قس اج ىلى قفس ز إل
 يق ددد بالس د اةددة المساةددا ة أف ة د اةددة دساةددا ة ،ول ر قط قلك ال ي قؤلز ي ال د قات
النقدية للمنرددا ،إل(تغييرإلطراق إلاالهتالكإلمثالإللنإلاتثرإل فسددهإلف إلالتخفق إلال قخا إلللم ش دأةإلوالإل
ف إلضرائبإلالخلاإلالمخفوع
 ثمإلأنإلاآلث رإلاالقتصد دا إلقخإلتمتخإلعلىإلمستوىإلالسولإلواالقتص دإلككاإل(علىإلالم فسينإلوالعم لإل
والبه إلالحكومي إلوالت ظيمي إلوالمه ي إلكله
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ا يةإللعملي إلإعخادإلالتقرارإلالم ل  :إل
 دن اآللار ا
 -6تتثرإل ي قو يع الثزو إل ينإلامطرافإلالماتلفددد  ،إلفددد لمسددددددتثمرونإلامكثرإلوعيددد ًإلوامكثرإل
اعتم داًإلعلىإلالتحلياإلالم ل إلقخإلاكونإل مقخورهمإلزا دةإلثروتهمإلعلىإلحسددددد بإلالمسدددددتثمرانإل
امقاإلوعي ً.
 -2تتثرإل ي دسدد وى المخا ز ال ي ققالها الرددزكة،إلفمنإللاللإلالتركيزإلعلىإلالمخىإلالقصدديرإل
امكنإلللمشروع إلامقاإلما طرةإلأنإلتتعرضإلآلث رإلمخمرةإلعلىإلالمخىإلالطواا.
ا ،إلوتتديإلإلىإلإع دةإلتوزاعإلالثروةإل ينإلاالستهالكإل
 -3ي دعدل قكوين رأس المال ي ا
واالستثم رإلدالاإلاالقتص د.
 -4امكنإلللمعلوم إلالم لي إلالتأثيرإل ي ك ف ة قخ ص ا ة ثمار ب ن الرزكات.
تعط إلالممد رسدددددد إلالمحد سددددددبيد إلف إلالوقددتإلالحد ضددددددرإلدزونددة لا ار لالخ ددار دن ب ن الطزو
والسدددددد اةددددددات المساةددددددا ة .إلتأت إلهلهإلالمروق إلمنإلأنإل ا عة تمل ة ال قزيز المالي قع مد تلى
اةدددد خدام االحكام وال قديزات إلومن إلقعد الطزائق المساةددددا ة الم احة .إلاإل ار قسدددد غل المزونةإل
ل سق ق دنا ع أ زاف دع نة تلى حساب أ زافإلألرى،إل حيثإليؤ ف تلك ىلى إلقسويل الثزو إلمنإل
طرفإلآللرإل(التي رإلالسددي سدد إلالمح سددبي إلالمتحفظ إلقخإلاتديإلإلىإلتقلياإلامر ،إل لت ل إلتافيضإلالوع ءإلالضددراب إلوتحوااإل
الثروةإلمنإلالبه إلالحكومي إلإلىإلالمالك)إل إل
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 للسد اةدات المساةدا ة ور رئ سدي ي قسديد الخ ائص النوت ة للمعلوداتإلالم لي إلفيكونإل
للتقرارإلالم ل إلآث رإلعلىإلمستوىإلاالقتص دإلالكل إلوالسولإلككا
 لهلاإلفإنإلعملي إلوضدددع المعاي ز المساةدددا ة هي ناقي لعمل ة ةددد اةددد ة.إلوعليه إلتكونإلأفضددداإل
طراق إلللتأثيرإلف إلعملي إلةي غ إلالمع ايرإلالمح سبي إله إلالتأثيرإلعلىإلواضع إلالمع اير إل
إل إل

 :2-6دنهج ة نيزية المساةاة اإليجاب ة:
تركزإلمخرسددد إل Rochesterإلعلىإلأنإللنيزية المساةدددا ة هد نإلرئيسددديين:إلالتفسددديرإلExplain؛إل
والت بتإل :Predicationإل
6إل–إلال فس زإلاع إلتقخامإلأسب بإلللمم رس إلالملحوظ إل
 2إل– إلال ناؤ إلاع إلتوقعإلحدخو إلظ هرةإلمح سددددددبي إلغيرإلملحوظ إل(ظ هرةإلق ئم إلأوإلح لي إلأوإل
ظ هرةإلمستقبلي ) إل

قكوين النيزية وتناصزها دنهج ا :إل
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 6إل– إلا زاضدددددددات إلالم ددددددمنددة قعزي الم غ زات والمنطق الددذف يزبط ب نهددا .إلتسددددددتاددخمإل
ا زاضات وال عاري والمنطق ل ني ا وقسل ل و ها الياهز ال طا ق ةإلموضعإلاالهتم مإل إل
2إل–إلدجموتة الفزوض االةاة ةإلالت إلتمثاإلت بتا إلقتبتإلمنإلعملي إلالتحليا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .إل
 ات از ان دددددار المدخل اإليجابي أ ا عة نيزية المساةددددداة ق مثل ي قفسددددد ز الممارةدددددة
المساةا ة وال ناؤ بها
 ات مدوا تلى ا زاضددددات دسد :إلنيزية الوكالةإللتفسدددديرإلطبيع إلالم شدددد ة ،إلفر طوه إلمعإلدورإل
القوائمإلالم لي إلوالمعلوم إلالمح سبي إلف إلإط رإلتحليال إلهلهإلال ظرا ؛إلقعي ا المنفعة الذاق ةإل
 ددوا اة نا ا ىلى قلك ا زاضات نيزية للمساةاة دكونة دن لاللة زوض
 :3-6ا زاضات المدخل اإليجابي ي المساةاة:
 اعتمخإلالمخلاإلاجاب إلف إلالمح سددددب إلعلى ا زاضددددات أةدددداةدددد ة أخذت دن دجا ت دعز ةإل
ألرىإلل ةد إلاالقتصد دإلوالتمواا،إللتقخامإلفروضإلال ظرا إلاجاب ي إلللمح سدب ،إلوتفسيرإلطبيع إل
االلتي رإلاجداريإلللسي س إلالمح سبي .إل إل
 ت طلقإلمعظمإلهلهإلاالفتراض إلمنإلقسل الت نيزية الوكالةإلوالعملي إلالسي سي إل
نيزية الوكالة :Agency Theory
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انف ال الملك ة تن اإل ار إلف إلالشرك إلالمس هم إلأدىإلإلىإلظهور اإل اح المساةايإلقتيب إللـ :إل
أ -م عإلالق قونإلالمستثمرإلأوإلالمس همإلمنإلاجطالعإلعلىإلدف ترإلوسبال إلالشرك إل
ب -كثرةإلالمس همينإلوتوزعهمإل ينإلم طقإلماتلف إلجغرافي
 عخمإلمعرف إلالكثيرإلمنإلالمس همينإلللقض ا إلوالمرجعي إلال ظم إلللعماإلالمح سب ت بخلإلالمس همينإلمنإلوقتإلآللرإلوسرع إلالتبخلإللهلاإلاتمإلتعيينإلى ار دس ز ة إلتتولىإلإدارةإلالم شددددددأة بالوكالة تن المالك ولم ددددددلس هاإللتصددددددبحإل
الح رس إللممتلك إلوأةولإلالملكي إلالغ ئب إل
وأةددددددبحإللزاددا تلى اإل ار ققدديا ققداريزهدا المدال ة للمالك وأصددددددساب المالإلللحصددددددولإلعلىإل
معلوم إلتمك همإلمنإلتقييمهمإلأداءإلاجدارةإلواتا ذإلالقرارا إللحف ظإلعلىإلمص لحهمإلف إلالشرك إل إل
إل
تال ة الوكالةإلت شددددأإلع خم إلاقومإلأحخإلامطرافإل(الموكل إلأوإلامةدددديا،إلسددددواءإلك نإلفرداًإلمبموع )إل
تفواضإلطرفإلآلرإل(الوك ددل) إل ددأداءإل عضإلامعمد لإلقيد د إلع ددهإلواتاد ذإلالقرارا إلالت إلتمك ددهإلمنإل
أداءإلالمه مإلالموكل إلإليه إل
العال ة ب ن ز ي الوكالة (الموكل والوك ل) هي دسور اه مام نيزية الوكالة إل
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قسددددعى النيزية ىلى ىيجا العال ة ال عا دية المثلى ب ن الموكل والوك ل تاز ال و ق ب ن أهداف
ود الح كل دنهما،إلحيثإلتفترضإلال ظرا إلأنإلكاإلم هم إلاعماإلمخفوع إللتحقيقإلمص لحهإلالا ة  .إل
ا زاضات نيزية الوكالة :إل
الوكالاإلبالزشدإلف إلالسع إلوراءإلتعظيمإلم فعهمإلالا ة
أ -ي
ب -يسعى الوكالا للس ول تلى السوا ز المال ة وغ ز المال ةإلك لرواتبإلوالمك فآ إلوغيره
 اتصددددد إلالوكالاإل أقهمإلغ ز راغا ن بالمخا ز،إلل ةددددد إلإذاإلك قتإلالمك فآ إلالت إلاحصدددددلونإلعليه إلكبيرةإل لشكاإلالليإلاروقهإلم سبإل ً
ث -ق طابق الم الح الرخ ة للوكالا دع الموكل ن
ج -د يف ل الوكالا تدم بذل جهد كا زإلف إلالعما إل
إلإلإل إل
هد إ نيزية الوكالة ىلى قفس ز ا عة المنرأ إلفظهر إلنيزية المنرا إللتعتبرإلأن :إل
 +المنرا وة لة دالئمة ل ني ا تمل ات ال عا د وقكال ال فقاتإل(هلهإلمص لحإل ئةإلاجتم عي ) إل
 +والمنرددددأ إلبديل عال تن رددددل تل ات السددددوو ي قخف ض قكال صددددفقات أو دعادالت
السوو إل
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المددخل المع ارف لنيزية الوكالة يع از أ العقد يسد دسدددددداقا انطال ا دن وا ع الطز ن (دع
اخ الف رجة أو قسمل المخا ز)؛ لكنك ي جاهل ور السوو ال العقد دك مل بقو القانو

المدخل اإليجابي لنيزية الوكالة يفسددددددز ا عة المنرددددددأ بأنها ةددددددلسددددددة دن العقو إل(أوإلترا طإل
مبموع إلمنإلالعقود)إلالت إلق ا ب ن أ زاف تات صدددلة بالمنرددددأ إل(أيإلأةددددح بإلالمصدددد لحإلالم دا إل
معه )،إلق زف بركل رش د وتقالنيإلRationalإل ي ى ار قعي ا دنا عها الخاصة إل
قسل التإلقظرا إلالوك ل إل(الت إلج ء إللتفسددددديرإلطبيع إلالم شددددد ة) إلقع مدتلى ا عة المنردددددأ كونها
شخ ة دعنوية دس قلة عنإلمالكه إلأوإلعنإلالمس همينإلمعترفإل ه إلكوحخةإلق قوقي ،إل إل
هذل الردخ د ة المس قلة ق ا أ زاف تات د الح أهدا ها د عارضة ،يسعى ها كل زف ىلى
قسق ق د السك بال وا دع د الح اآلخزين ،دن خالل العال ات ال عا ديةإل إل
تحقيقإلهلاإلالتوازنإلف إلعالق إلالوك ل إلل ةددد إل ينإلمصددد لحإلالوكياإل(اجدارة)إلومصددد لحإلالموكا،إل
أمرإللي إل لسدددددهاإلل ةددددد إلأنإلالوك ل إلاترتبإلعليه إلتك لي إلمت وع إلله إلثالث إلمصددددد درإلرئيسدددددي إل

د ا ر قكال

الوكالة:

 – 1الملك دة الجزئ دة المردددددد زكدة :ع خم إلاقومإلالم لكإلالليإلاخارإل(الم لك/المخار)إل بيعإلأسددددددهمهإل
(الع دا )إللمالكإلآلرانإلمنإلل رجإلالم شدأة،إلات زلإلطواعي إلعنإلملكيتهإلالك مل إلللم شأة.إللك هإل
ابقىإلمدخارإلا ً،إلاحتفظإلل فسددددددهإلحقإلاتاد ذإلالقرارا .إلفدإذاإلكد نإلالم لك/إلالمخارإلاسددددددعىإللتعظيمإل
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م فعتهإلالشدددداصددددي إلقباإلالبيعإلفإقهإلقخإلاسددددعىإللزا دةإلم فعتهإل عخإلالبيعإلفهوإلقخإلافكرإلف إل يا
اإلنفاو تلى دن اك تنددا ير زك دعك دالكا ً تخزينإلط لم إلأقهإلالإلاتحماإلكاإلهلهإلالتك لي .
 – 2المدديون دة :ع دخمد إلتسددددددتادخمإلالم شددددددأةإلالدخاونإلاكون إله د كإلطرفإلثد لثإل(اجدارة ،إلالمالكإل
والخائ ون) إله إلتتسدددددعإلعالق إلالوك ل إلحيثإلاقومإلالخائ ونإل تفواضإلإدارةإلالم شدددددأةإلاسدددددتاخامإل
أموالهم.إلتال ة الوكالة ي حالة المديون ة قكو دز وجة:
أ -تال ة الدائن ن دع اإل ار :إلفقخإلتسددتغاإلاجدارةإلف إلهلهإلالعالق إلسددلط ته إلالسددتغاللإلامموالإلالمقترض د إل
حيثإلتعظمإلم فعه إلالا ة إلدونإلعلمإلالمالك إل
ب -تال ة الدائن ن دع المالك:إلفقخإلاتركإلالمالكإلالمشدددروعإل عخإلالتع قخإلمعإلالخائ ينإللالقتق لإلإلىإلمشدددظروعإل
آلرإلع ئخاتهإلأعلىإلدونإلعلمإلالخائ ين،إلفيكسددبونإلعلىإلحس د بإلالخائ ينإلاللانإلتبقىإلأموالهمإلف إلالمشددروعإل
حتىإلاقته ءإلعقخإلالخان .إل

 – 3تددم قمدالدل المعلوددات المقددددة لجم ع اال زاف :فد جدارةإللدخاهد إلقدخرةإلاجطالعإلعلىإلك ف إل
المعلوم إلالا ةدددددد إل لم شددددددأة ،إل االفإلامطرافإلاملرى،إلل ةدددددد إلالمالكإلاللانإلالإلتصددددددلهمإل
معلوم إلعنإلالم شددأةإلسددوىإلتلكإلالت إلتفصددحإلع ه إلاجدارةإلالت إلقخإلتسددتغاإلفبوةإلالمعلوم إلللقي مإل
أفع لإلتحققإلمص لحه إلالا ة إلعلىإلحس بإلمص لحإلالمالك.
إلا تجإلعنإلمشدد كاإلالوك ل إلقكال وكالة (ألن الوكيل قد ال يقوم باألفضلللل بالة للبل ل الللكلل ال وكل).إل
ق كو قكال الوكالة دن لاللة تناصز رئ س ة:
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أ -قكال ىشدددزاف إلي سملها الموكل للز ابة تلى ق دددز ات وةدددلوك الوك ل،إلمثاإلتك لي إلقي سإلومالحظ إل
ووضعإلسي س إلالتعواض إلوالمك فآ إلالت إلاحصاإلعليه إلالمخارون .إل
ب -قكال ال زامإلي سملها الموكل ل ما تدم ادك بأ عال ق ز بم الح الوكالا
ج -خسدار د اق ة إلتحصاإلقتيب إلالتالفإلامفع لإلالت إلك نإلسيتاله إلالوكالءإلمقفسهمإللوإلك قواإلمالك إلعنإلم إل
14
اتالوقهإلوهمإلفقطإلوكالء

ا زاض المنفعة الذاق ة :Self - Interest
إلإلإلإلإلإلف إلقظرا إلالوك ل إلقنردددأ درددداكل الوكالة دن ا زاض المنفعة الذاق ة ،إلودن اخ الف الغايات
ب ن الموكل والوك ل .إلفأطرافإلالوك ل إلتبحثإلعنإلأفضددددداإلتعظيمإللم فعه إلالا ةددددد  .دن هنا إ
اإل ار قخ دار اإلجزااات المسداةددددددا ة ال ي قسقق دنا عها الخاصددددددة .وهي لهذا قخ ار الماا ئ
ي الدخل المف ددددددح تنك
والسدددددداةددددددات المساةددددددا ة ال ي قعمل تلى :أ – قسق ق ال وا
ي دعدل نمو الدخل إل
 ..ب – قسق ق ال وا
......
إل
إل
 :4-6المقددات المنطق ة لنيزية المساةاة اإليجاب ة:
المقخم إلالم طقي إللل ظرا إلاجاب ي إلف إلالمح سب إلتتمثاإلف إلم إلال  :إل

 6إل– إلالمنردددأ هي ةدددلسدددة دن العقو ب ن أ زاف العمل ة ال عا ديةإل(العقودإله إلاقعك سإلمب شدددرإل
للمصددددد لحإلالم دا إلالطرافإلالتع قخ).إلوالمتع قخونإلهمإلالمسدددددتاخمونإلالرئيسددددديونإلللمعلوم إل
المح سددبي ،إلوهمإلاعملونإللتحقيقإلمصد لحهمإلالا ةد ،إلواتصددرفونإل شددكاإلرشدديخإللضددم نإلهلهإل
المص لحإل إل
 2إل– إلالهددف االةدددددداةددددددي دن تمل دة ىتدا ال قزيز المالي هو ققديا دعلودات الغزاض تمل ة
ال عا د إل
 3إل– قسددددد خدم المعلودات المساةدددددا ة دن أجل ققل ل قكال الوكالة،إلإالإلأنإلالتصدددددرفإلال فع إل
لإلدارة،إلقخإلابعاإلدورإلالمعلوم إلالمح سددددبي إلمحخدإلعلىإلأسدددد سإلقعي ا الم ددددالح الخاصددددة
لأل زاف الم عا د
 4إل– إليؤ ف ا خ ار المساةددداي ىلى ال أل ز تلى لزو اال زاف الم عا د  ،إلحيثإلتتديإلالتغييرا إل
ف إلالقواعخإلالمسدتاخم إلالحتس بإلامرق مإلالمح سبي ،إلإلىإلتغيرإلتوزاعإلالتخفق إلال قخا إلللم ش ةإل
أوإلثروةإلامطرافإلالت إلتستاخمإلهلهإلامرق مإلف إلعملي إلالتع قخإلأوإلاتا ذإلالقرارا .إل إل
5إل–إلالسد اةدات وال سدويات المساةدا ة ال ي قؤلز ي الم دالح الخاصدة لا ار  ،قخ ع لعمل ة
ا خ ار المق و إل إل
1إل– يخ ل ا خ ار المساةاي دن دنرأ الخزى أو دن طاع صناتي آلخز
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 :5-6زوض النيزية اإليجاب ة للمساةاة:
لل ظرا إلاالاب ي إللاللة زوض رئ س ة،إلتركزإلعلىإلتفسيرإلااللتي رإلاجداريإلللسي س إلالمح سبي إل
ف إلإط رإلتطبيقإلتحليال إلقظرا إلالوك ل إلوال ظرا إلاالقتصددددد دا إلللعملي إلالسدددددي سدددددي  ،إلدزكز تلى
السددددددلوك النفعي إلOpportunistic Behaviorإلف إلعمليد إلااللتي رإلاجداري.إلوقخإلر طإلالت ظيرإل
اجاب إلتلكإلاالفتراضدددددد إل لخورإلالمهمإلالليإلتضددددددطلعإل هإلالمعلوم إلالمح سددددددبي إلف إلعالق إل
الوك ل إلوالعلمي إلالسي سي .إل إل
إل
زض الدور ال عا دف للمساةا ة:
وفق إلللمخلاإلاجاب إلل ظرا إلالوك ل إلتتحخدإل ا عة المنرأ إلبكونهاإلةلسة دن العقو إل
هددف العقو ل ر قعي ا الزبح وىنمدا قني ا تال دات اال زاف الم عدا دد إلدالداإلوحخةإل(م شددددددأة)إل
ق قوقي إلمستقل ،إلبما يسقق دنا عها الخاصة.إله إلاأت إلدورإلالمعلوم إلالمح سبي .إل إل
إنإلالخورإلالتع قخيإلللمح سدددب إلافسدددرإلوجوده إلوهخفه إلالرئيسددد ،إلوأقهإل خونإلوجودإلتك لي إلتع قخا ،إل
لنإلاكونإله كإلمح سب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إل
ركزت النيزية اإليجاب ة للمساةاة تلى نوت ن دن العقو :
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 6إل– إلتقو دكا آت اإل ار إلالت إلتحخدإلتعواضددددد إلومك فآ إلاجدارة،إللق ءإلقي مه إل إدارةإلالم شدددددأةإلإلقي إل
عنإلالمس همين.إلمنإلأهمإلتعواض إلاجدارة :إل
أ -جزءإلث ت،إلالإلاعتمخإلعلىإلامداءإلالمحققإل(ك لراتب).
ب -الحخإلامدقىإلللمك فآ إل.Bonus
18
 جزءإلمتغير،إل وهوإلذلددكإلالبزءإلمنإلتعواضددددددد إلاجدارةإلالددليإلاعتمددخإلعلىإلتحقيقإلأرق د مإلمحددخدةإل(الر حإلالمح سب إلغ لب ).إل

قازم هذل العقو  ،تا  ،بس ث يمكن بلوغ أر ام دساةدددا ة دع نةإل(ك لر حإل،إلفمنإلمصدددلح إل
االدارةإلمثالإلتحقيقإلأر إلع لي إلللحصولإلعلىإلمك فئ إلأكبر .إل
 2إل– إلتقو الدينإلالت إلتبرمإلمعإلالمقرضدددددين.إلهلهإلالعقودإلتضدددددمنإلحم ا إلحقولإلأةدددددح بإلالخاونإل
الً،إل ـإل :إل
حيثإلالإلاتمإلتحوااإلالثروةإلم همإلإلىإلحمل إلامسهمإل.إلف جدارةإلقخإلتقوم،إلمث إل
أ -إجراءإلتوزاع إلأوإلتسددوا إلغيرإلمصددر إل ه ،إلمثاإلتصددفي إلأحخإلأةددولإلالم شد ةإلوتوزاعإلالع ئخإلم هإل
كتوزاع إلأر ،إلأوإلإع دةإلشراءإلأسهمإل عالوةإل إل
ب -استبخالإلأةاإلمنإلأةولإلالم ش ة،إلوقبولإلمش راعإلما طره إلأعلىإلمم إلاتوقعهإلأةح بإلالخاون
ج -استثم را إلمـُب لغإلفيه ،إلمثاإلاالحتف ظإل لتخفق إلال قخا إللتموااإلمش راعإلة ف إلقيمته إلالح لي إلس لب إل

ه كإلتع رضإلف إلالمصددد لحإلفيم إلاتعلقإل سدددي سددد إلتوزاعإلامر .إلفقخإلتسدددتاخمإلاجدارةإلسدددي سددد إل
توزاع إلامر إلكوسددددديل إللتحوااإلالثروةإلمنإلالمقرضدددددينإلإلىإلحمل إلامسدددددهم .إللهلاإلفإنإلعقودإل
الخانإلتتضمنإلقيوداإلعلىإلسي س إلتوزاع إلامر  .إل
زض قأل ز ال كال الس اة ة ( زض السجا  :)Size Hypothesisف إلالعماإلالسي س إلاسعىإل
السدددي سددديونإلإلىإلتعظيمإلم فعهمإلالا ةددد إلمنإللاللإلسدددي سددد إلتتديإلإلىإلإلتحوااإلالثروةإلأوإلإع دةإل
توزاعهد .إل إللهددلاإلاتبهونإلقحوإلالتبمعإلف إلمبموعد إلضددددددغطإللتحقيقإلمصددددددد لحهم .إلوكلمددا كددانددإ
المجموتة أكاز كلما كانإ أ در تلى دمارةددددددة ال ددددددغط لالوغ غاياقها.إلوم إلاصددددددحإلف إلالعماإل
السي س إلاصحإلف إلالمب لإلاالقتص ديإلوف إلعماإلالشرك
والمنرددددآت تات السجا االكاز هي االكثز قأل زا ً و عال ة (وربس ةً) ي ا ددددا يات الالدا .إلوه إل
لهلاإلموضدددعإلاهتم مإلالسدددي سددديينإلوالحكوم إلوال ق إلوغيرهم.إلهتالءإلاعتمخونإلعلىإلالمعلوم إل
المح سددددبي إلللم شددددآ إلالكبيرةإلف إلوضددددعإلقواقينإلمتعخدةإل( إلاحتك ر ،إلضددددرائب،إلال  ).إلوف إلوضددددعإل
السدي سد إلالسدعرا إلوغيره .إل إلهذل المنردآت قواجك إلضدغو ا ةد اةد ة ،وق سمل قكال ةد اة ةإل
(ضرائبإلع لي )إلوأتااا اج مات ة أكاز دما ق سملك المنرآت ال غ ز السجا.إل إل
زض السجاإلالم شآ إلالكبيرةإلالحبمإلقخإلتات رإلاإلجزااات المساةا ة ال ي قؤجل االرباحإلالمفصحإل
ع ه إلمنإلالفترا إلالح لي إلإلىإلالفترا إلالمستقبلي إل
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 :6-6قق ا ددخل النيزية اإليجاب ة للمساةاة:
إلإلإلأو  :ان قا ات حول الياهز المساةا ة:
اخ زل المدخل اإليجابي الممارةددددددة المساةددددددا ة بعمل ة ا خ ار المساةدددددداي دن ال اإل ار ،إل
ف لظ هرةإلالمح سبي إله إلااللتي رإلاجداريإلللسي س إلالمح سبي إلولي إلالمم رس إلالمح سبي إل؟؟؟ إل
وقيخإلتفسيرإلالمم رس إلوالت بتإل ه إلف إلظاإلتطبيقإل زض ة السووإلالليإلا خرإلوجودهإلف إلالواقع إل
مع ىإلأنإلالم شآ إلالت إلالإلاتمإلتخاولإلأسهم إلف إلمثاإلهلهإلامسوالإلمستبعخةإلمنإلال ظرا إل إل
إلإلإللان ا :ال م ز ب ن المع ارية واإليجاب ة:
إلاعتبرإلالت ظيرإلاجابد إلأنإلالمفهوم العلمي للنيزية ي لخص ي النيزية اإليجاب ة ،إلأم إلال ظرا إل
المعي را إلفه إلليستإلعلمي إللكوقه إلتتضمنإلأحك مإل ًإلقيم إلتقرارا إل
غيرإلأنإلطبيع إلالمدخل اإليجابي ي المساةاة لا يكن خال ا ً دن أحكام الق مة بطا ع ها المع ارية:إل
ه د كإلاعتق د دا إلمسددددددبق د إل يددتإلاالفتراضددددددد إلوالفروضإلالت إلالتبروه د إلعليه د .إلف د لفروضإلأوإل
التسددددد لال إلالمطروح إلتتضدددددمنإلأفك راإلمسدددددبق إلحولإلم إله إلالقضددددد ا إلالمهم إلوم إله إلالظ هرةإل
المحد سددددددبيد .إلثمإلأنإلم ظريإلاجابد ي د إلكد قواإلمعيد راينإلف إلوجوهإلكثيرة،إلمنإلحيددثإلتشددددددبيعهم د إل
لإلاب ي إل
لالثا :تدم وضوح االةر المنهج ة ال ي ام تل ها المدخل اإليجابي:
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ه كإلالتالفإلف إلالمف هيمإللخىإلأقص رإلالمخلا.إلف لنيزية لدى Watts and Zimmermanإل(ف إل
ع مإل)6878إله إلدجموتة دن الفزوض ال ي لا إ صددس ها (أو ً زاا الا انات دن الوا ع – لا
وضددددددع الفزوض – لا اخ ادار الفزوض) ،إلأيإلأ الفزوض يجدب أ قثاإ ح ى قز ى ىلى دزقاة
النيزيةإلوهلاإلم هجإلاستقرائ إلتقليخي.إل إل
ثمإلعد د إل Zimmermanإل(ف إلعد مإل )6891إلوعرفإلالنيزيدة بدأنها جدجموتة دن الفزوض ال ي
اخ ازت قطا ق ددا" ،إلأف أنهددا ق طلددب قط أ قكو ددابلددة لالخ اددار،إلوهددلاإلم د إلدع د إلإلىإلالقولإل ددأنإل
م ظريإلاجاب ي إلف إلالمح سب إلغيرإلواضحينإلحولإلم إله إلالوضعي  .إل
رابعا :ان قا ات زاضات النيزية اإليجاب ة و خ ااراقها:
لي إله د كإلجددخوىإلمنإلتطبيقإلمفد هيمإلمثددا:إلتعظيمإلقيمد إلالم شدددددددأة؛إلمفد هيمإلالقيمد إلالحد ليد ؛إلتعظيمإل
الثروة،إلفه إلتسدتوجبإلوجودإلأسوالإلالت م إلوالك مل إلامكنإلف إلإط ره إلحس بإلأسع رإلالتوازن.إللكنإل
المشددكل إلالحقيقي إللل ظرا إلاجاب ي إلتظهرإلع خم إلتكونإلهلهإلامسددوالإلغيرإلت م إلأوإلغيرإلك مل .إلفف إل
هلهإلالح ل إللنإلاق اإلالطلبإلالعرض،إلو لت ل إللنإلاستطيعإلالموكلينإلتعظيمإلم فعهم إل
ثم إلت قضإلألرإلف إلاالفتراضد إلالت إلارتكز إلعليه إلقظرا إلالمح سددب إلاجاب ي ،إلإذإلا زضددإ أ
الموكل ن يعيمو دنا عها،إلدع از هذا ا زاض دسقق،إلولك ه إلمنإلق حي إلألرىإلق قشدددتإلفشددداإل
امسوالإلوتك لي إلالمعلوم إلوهلاإلا قضإلافتراضهم .إل
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خادساً :ان قا ات حول اة خدام دناهي العلوم الطا ع ة:
سددددددعىإلالمددخلدداإلاجاب د إللمح د ك د ةإلالعلومإلالطبيعي د إلوتطبيقإلم د هجإلتلددكإلالعلومإلعلىإلالظواهرإل
المح سبي ،إلوهلاإلغيرإلةحيحإلمن :إل
أ -تعتبرإلالقوان ن الطا ع ة أو الف زيائ ة أكثز صددددددد ا ً وأكثز ابل ة لل عم ا،إلعلىإللالفإلالعلومإل
االجتم عي إلحيثإلتاتل إلالقواقينإلفيه إل لتالفإلالزم نإلوالمك ن
ب -منإلحيددثإلطبيع د إلالظواهر ،إلقسدددددد خدددم العلوم الطا ع ددة المنهي ال جزياي تن زيق تزل
دددددعب ال سكاإلف إل
اليواهز الطا ع ة اصدددددطنات ا ًإلدن خالل ال جزبةإلأمإلالعلوم ا ج مات ة
عزلإلالظواهرإلوإلض عه إلللتبر إلالق ل إلللتكرار.
 قكردددد وان ن العلوم الطا ع ة تال ات ح م ة ،يمكن ا ةدددد فا دنها ي ال ناؤ،إلأم إلالت بتإلف إلالعلومإلاالجتم د عي د إلفيكونإلمحفوفإل د لماد طرإل سددددددبددبإلتعقددخإلالب ىإلاالجتم د عي د إلوالتددأثيرإل
المتب دلإل ينإلالت بتا إلوالحواد إلالمت بأإل ه
قفسدددددز السوا ث قفسددددد زا ً كم ا ً دسكما ً،إلواكونإلذلكإلعنإلطراقإلالصددددديغإل
 ف إلالعلوم الطا ع ة حالرا ضي إلالمحكم إلكميإل ً،إلأم إلف إلالعلوم ا ج مات ة غلب تل ها الطابع الك في إل
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 :7-6ددخل ال عا د الك ا لاناا النيزية المساةا ة:
جاات زوض نيزية المساةدددددداة اإليجاب ة الثاللة دن إلا زاض المنفعة الذاق ة :إل(اجدارةإلتات رإل
سدددددي سددددد إلمح سدددددبي إلتزاخإلم فعه إلالا ةددددد ،إلمنإللالل:إلعقودإلالخانإلوعقودإلالمك فآ ،إلوتب بإل
التك لي إلالسي سي .إل إل
عضإلروادإلالمدخلداإلاجابد إلأشدددددد رواإلإلىإلأنإلصدددددد اغة هذل الفزوض يجب أ يكو ي ى ارإل
ا زاض ال عددا ددد الك ا ولي إلافتراضإلالم فع د إلالددلاتي د إلمنإلهندداك إلنيا للز ددابددة الددداخل ددة قق ح دد
السلوك النفعي لا ار ،إلوقد عها خ ار ة اةات دساةا ة ققلل دن ال كال ال عا دية إل
قع از نيزية الوكالة أ :
 المنرددأ هي ةددلسددلة دن العقو إل ينإلامطرافإلذا إلالمصدد لحإلالماتلف ،إلق
رش د بدا ع قسق ق د السها الخاصة ي ى ار ا زاض المنفعة
 د ددددددلسددة هددذل اال زاف ق سقق :إلب قل ددل قكددال الوكددالددة إل(ال د تب د إلعنإلتع د رضإلالمصددددددد لح)إل
وباة مزارية المنرا إلوب عي ا م ها،إلوهذا يجسد ا عة ال عا د الك اإل
ددزف برددكل
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نيزية ال عا د الك ا :إل
 قع از أ اإلجزااات المساةدا ة قمثل جزاا ً دن خل ط أدثل لمجموتة دن السد اةات ال ي
قخص المنرددأ إل(مثا:إلسددي س د إلالتمواا؛إلالتعواض د ؛إلالمبيع ؛إلاجقت ج؛إلاالسددتثم ر)إلوال ي قس د حهل قعي ا
مة المنرأ إل
 قق زح بأ قغ حز المنرا دجموتة اإلجزااات المساةا ة السال ة ىتا أصاسإ غ ز كفؤ .إلإل
 قع از أ الطزو المساةددا ة ةدد ا اخ ارها ل قل ل قكال الوكالةإل ينإلامطرافإلالمتعخدةإل
المرتبط إل لم ش ةإل(ا خ ار المساةاي الك ا ي ى ار الدور ال عا دف للمساةاة) إل
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