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 Positive approach  المدخل اإليجابي
 

 :Positivism: الفلسفة والمنطق الوضعي )اإليجابي( 6-1

إلروادإلمخرسدددددد هإلقخمإل،أحدد أبز  ددداخل الاناا النيزف  ي المساةدددددداةهوإلالمدخلداإلاجابد   إل ◄

إلإلإلإلRochesterإل)ج مع (

هإلأعخإلPositive Accounting Theoryإلنيزية المساةدداة اإليجاب ةكت بإلف إلإلالروادإلأعم لإلسددخ تب ◄

Watts and Zimmermanإل6891ع مإلإل. 

 ةإلمح كلإل ف إلمح ولإل،الفلسدددفة الوضددددع ة وتلا ا    دددا إلإلى:روادإلالمخلاإلاجاب   إلاسدددت خإل ◄

 كأس سإلللبحثإلوالب  ءإلال ظريإل ،ئياالستقراإلذا إلالم هبي العلومإلالطبيع إل

م إلقت ئجإلءوعخمإلمالإلله،إللضددددددع إلامسدددددد إلالمه ي تعرضإلالمدخلداإلالقتقد دا إلمت وع إلقظراإل ◄

 ظرا إلاجاب  ي االلتب را إلالعملي إللفروضإلال 

علىإل)إلWhat isإلتلى دا هو كائنإلPositive Approachإلإليقوم المدخل اإليجابي أو الوضدددعي ◄

 .إل(المخلاإلالمعي ري،إلعلىإلققيضإلالعمل الواقعإلالراهنإلف إلإلالوضعمعطي  إل

إلLogical Positivismإلالوضع ة المنطق ةأ رزه إلإل،ة الوضدع ةددارس الفلسدفظهر إلالعخاخإلمنإلإل ◄
 إلإل(Vienna Circleإلبسلقة    نااقتشر إللاللإلالعقودإلامولىإلمنإلالقرنإلالعشرانإلمنإللاللإلم إلعرفإل)
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ه إللمخارسإلالوضددعي إلقفسددمتأثرةإل تعخدإلاإلالمساةدداةالوضددع ة ان قلإ ىلى ا    ددا  دن لا ىلى  ◄
 ف إلالفلسف 

ة الثالل)السا ت( بقدانو  المزاحدل منإللاللإلمد إلعرفإلإلالفلسددددددفدة الوضددددددع دةإلComteقدخمإل ◄
تفلس إل.إلالت إلتمثاإلمراحاإللالالهوق ة؛ الم  ا  زيق ا؛ والوضدع ة:إللمسد ز  ققدم العقل الاردزف

Philosophizingإلالعقاإلالبشري:إل

إل،Fictitiousإلققابل بالخ ال أو المف زضددددات الزائفةإلTheologicalإلالمزحلة الالهوق ةإل-إل6
إل،Beingإلللوجو  Essential )امس سي (الجوهزية طا عة الياسث العقل الارزف تن إذإل

إل  فتراضإلأنإلكاإلالظواهرإلت تجإلمنإللاللإلفعاإلفوريإللموجودا إلل رق .
إل،Abstractاق  له إلالتبراخإلإلMetaphysicalإل)مد إلوراءإلالوجود(الغ ا دة أو الم  دا  زيق داإل–إل2

.إلقع مد تلى  وى أو دجز ات خ ال ة أو غ ز دعزو ةوه إلمبردإلتعدخاداإلللمرحلد إلامولىإل
وجودإلقوىإلإل– دخالإلمنإلالموجودا إلالاد رق إلإل–افترضإلالعقداإلالبشددددددريإلف إلهدلهإلالمرحلد إل

إل.Personifiedمبردةإلوموجودا إلممكنإلالتحققإلم ه إلوه إلمبردا إلمشاص إل
حيثإلاتالىإلالعقاإلالبشددريإلف إلإل،Scientificتمثاإلالمرحل إلالعلمي إلإلPositiveإلالوضددع ةإل–إل3

ال عل ل المالحية ويركزإلعلىإللإل،هلهإلالمرحل إلعنإلالمف هيمإلالالهوتي إلوالغيبي إلالميت فيزاقي 
إلكوةائل رئ س ة للمعز ة 

إلعلىإلالواقعإلمنإللاللإلالمالحظ إلوالتفكيرإلأوإلز ورك،إلالم  ا  زيق ا إالفلسدفة الوضددع ة ر  دد ◄
 التعلياإلكوس ئاإلرئيسي إلللمعرف 
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إل:ةالمقودات الزئ س ة للفلسفة الوضع  ◄

إل(الحواسإله إلالمصخرإلالوحيخإلللمعرف )إلاة قالل ة العقل تن الوا ع–إل6

القيم إلأوإلالواقعإلغيرإلالملحوظإلأوإلالليإلإل)أحك مإلر ض جم ع   دددددايا أو ب انات الم  ا  زيق ا–إل2

إل( ي ق  إل خونإلمع ىإل  عتب ره إل،الإلامكنإلمالحظته

فقطإل)تمثداإلحق ئقإلتطبيقي إلأوإلإلSyntheticإلقزك ا دة :قع از الا داندات تات دغزى ىتا كداندإإل–إل3

إل]أيإلاةددددددطالحيدد ،إلأوإلعرفيدد  إل)تمثدداإلحقدد ئقإلةددددددورادد إلAnalyticإلأو قسل ل ددةحقدد ئقإلمددخركدد (إل

Formal Truths.)إل

جم ع الق دددددايا ال زك ا ة إل،إلإذإلتعتبرPrioriإل  يمكن دعز ة الق دددددايا ال زك ا ة دسددددداقاإل–إل4

إل.هاقعل لىتا أدكن   قط حق ق ة أو صس سة بركل كادل

ق  إلتحخاخإلووضددعإلعالإلإذإلامكنإل. ة والعلوم ا ج مات ةهناك قرددابك كا ز ب ن العلوم الطا ع–إل5

إلم ظم إل ينإلالظواهرإلاالجتم عي إل

إلي هو ص اغة ب انات تال ات ةاا ةالعلا ا ج ماتهدف إل–إل1

تن ال سددددا  ت إل(What is)الت إله إلقضدددد ا إلحولإلم إلهلاإلإلدن الممكن   ددددل الق ددددايا ال طا ق ةإل–إل7

إل(?What should be)الت إله إلمنإلقوعإلم إلاببإلإلالمع ارية

إل
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ال ي  ()حلق إلفيي   Logical Positiveالوضددددددع ة المنطق ة  إلىإلComteحولتإلوضددددددعي إلت ◄

 إل(لاللإلال ص إلامولإلمنإلالقرنإلالعشران)إلان هزت  اخل ال جزيا ة المنطق ة

دن ح ث ر ض )إلقبلهمإلقواتد ال ي حد قها الوضددددع ةتلى دعيا ال واحا يالوضددددع و  المنا قة  ◄

ا أ  أضددددددا و عخإلإلكا  لها  ابعها الخاصإلولكنإل(الم  دا  زيق دا واالخالو وال زك ز تلى ا قجدال ال جزياي

 ما   يمكن ال سقق دنك قجزيا اً إل،(الحواسعنإلطراقإلالموضدددددوع إل)التحققإلإل ابل ة ال سققبمادأ 

 دعنى لـكيكو    

 :منإلأهمه إل،واجهتإلالوضعي إلوالوضعي إلالم طقي إلان قا اتصعوبات و ◄

 نو تيماغاالقتق دإلالبرإلاهل إلج ء)إلال زك ز تلى المالحية كم در رئ سي إللاات النيزيات .6

 لسية ي المالحية قكو  لكن .إلال سقق وات ما ها تلى السواس لل سقققمسددددكها بمادأ  .2

إلقىإلث  ت اب طبيعيإلمأإل اجتم عيإل سددددواءإلك نإلق قوقإل؛إل ي م إلالق قونإلالعلم دع نودكا   ،المع نة

 ف إلالم ض إلوالح ضرإلوالمستقبا

 Ontologicalوجودا إلح ال إلإلف إلحينإلأنإله  كإل،ر ض الوضددددددع و  ال عاب ز النيزية .3

Statusقكوال ي   يمكن دالحي ها أو و ،للك انات النيزية)أيإلمرتبطد إل علمإلالوجود(إلإل  

 غ ز  ابلة للمالحية
إلوالليإللق إل(Karl Popperإلج ءإل ه)إلقلز  تلى دادأ  ابل ة ال سقلدادأ القابل ة لل كذيب  ظهز ◄

 تلاال م  ز ب ن العلا والالمشكل إلإللحاإل،اهتم م إًلكبيراإًلف إلفلسف إلالعلم
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 ا    ا : الوضع ة  ي

دن  اجزا هو ل روإل.تلا ا    ددددددا  هو تلا ىيجابي ول ر دع ارفإلKeynesحسددددددبإل ◄

إلالفلسفة االخال  ة
 إلإل"ه كل دن المعز ة المنسقة ال ي قزكز تلى دا هو دوجو "إلهوالعلمإلاجاب   إل ◄

تطوارإل"ال ظرادد "إلأوإل"الفروض"إلالت إلتعط إلت بتا إلللعلمإلاجابدد   إلهوإلإلالهددخفإلال هدد ئ  ◄

 مغزىإلحولإلظ هرةإلغيرإلملحوظ إلف إلالوقتإلالح ل ةحيح إلوذا إل

إلواعتبرإلأنإل.إلركزإلعلىإلقخرته إلالت بتا الفروضإلوقخإلإلاخ اار مسدددددأل إلإلFriedmanإللمإلاهتم ◄

أنإلوإل،الفزوض يكردددددد  صددددددسةهوإلالوحيخإلالليإلإلFactual Evidenceإلالدل ل العملي

إل،Experienceإلال جزبةإلدع  ناؤاتالدقارنة يخإللصدددح إلالفرضإلهوإلااللتب رإلالمالئمإلالوح

 واتمإلقبولهإلإذاإلك قتإلت بتاتهإلمتوافق .إلإل،فيتمإلرفضإلالفرضإلإذاإلك قتإلت بتاتهإلمتع رض 

 إلإل، شكاإلكبيرإلعلىإلالفروضإلوالتب ره إلأكثرإلمنإلتركيزهإلعلىإلال ظرا إلFriedmanإلركز ◄
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 اآللار ا    ا ية لعمل ة ال قزيز المالي:

 اآلث رإلاالقتص دا إلEconomic Consequencesلعملي إلالتق رارإلالم ل إلإلFinancial Reportingإل

إل ينإل ي قسويددل الثزو  ،ال قدداريز المددال ددة المنرددددددور   يتلى  ور المعلودددات  بنددااً ق سددد  

إلامطرافإلالماتلف إلذا إلالصل إل  لم ش ةإلف إل يئ إلامعم ل

   اسدددع رإلامورالإلالم لي إلللم شدددأةإلوف إلإلاالقتصددد ديإلال شددد طإلف التق رارإلالم لي إلتتثرإلإلمعلوم

لي إلاتا ذإلعمإلف إلمعلوم  إلالتق رارإلو  لت ل إلف التيد رإلالطرلإلالمحد سددددددبي إلاتثرإلوف إلقيمتهد .إل

إلالقرارا 

 خص ق  وال غ زات  ي قلك السددد اةدددات   ددد ة أالسددد اةدددات المساةدددا ة ال ي قطاقها المنرددد

إلقس اج ىلى قفس ز اإل ار  والمس خدد ن وهي ل سإ ظاهز  دساةا ة

 ول ر  قط قلك ال ي قؤلز  ي ال د قات ،السدد اةددة المساةددا ة أف ةدد اةددة دساةددا ةب يق ددد 

أةإلوالإللنإلاتثرإل  فسددهإلف إلالتخفق  إلال قخا إلللم شدد)تغييرإلطراق إلاالهتالكإلمثالإلإل،النقدية للمنرددا 

 ف إلضرائبإلالخلاإلالمخفوع 

 والعم لإلإلالم  فسين)علىإلإلعلىإلمستوىإلالسولإلواالقتص دإلككاإلقخإلتمتخاآلث رإلاالقتصد دا إلثمإلأنإل

 والبه  إلالحكومي إلوالت ظيمي إلوالمه ي إلكله 
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 إلالتقرارإلالم ل :إعخادإلعملي إللإلدن اآللار ا    ا ية

ًإلوامكثرإلإل، ينإلامطرافإلالماتلفددد إلقو يع الثزو  ي تتثرإل -6 فددد لمسددددددتثمرونإلامكثرإلوعيددد 

اعتم داإًلعلىإلالتحلياإلالم ل إلقخإلاكونإل مقخورهمإلزا دةإلثروتهمإلعلىإلحسددددد بإلالمسدددددتثمرانإل

 امقاإلوعي ً.

فمنإللاللإلالتركيزإلعلىإلالمخىإلالقصدديرإلإل،دسدد وى المخا ز ال ي ققالها الرددزكة  يتتثرإل -2

 امكنإلللمشروع  إلامقاإلما طرةإلأنإلتتعرضإلآلث رإلمخمرةإلعلىإلالمخىإلالطواا.

وتتديإلإلىإلإع دةإلتوزاعإلالثروةإل ينإلاالستهالكإلإل،دعدل قكوين رأس المال  ي ا    ا   ي -3

 واالستثم رإلدالاإلاالقتص د.

 .ة ثمار ب ن الرزكاتك ف ة قخ  ص ا   يامكنإلللمعلوم  إلالم لي إلالتأثيرإل -4

دزونددة لا ار  لالخ  ددار دن ب ن الطزو تعط إلالممدد رسدددددد إلالمحدد سددددددبيدد إلف إلالوقددتإلالحدد ضددددددرإل

 ا عة تمل ة ال قزيز المالي قع مد تلى أنإلتأت إلهلهإلالمروق إلمنإلإل.والسدددددد اةددددددات المساةددددددا ة

إلالمزونةاإل ار  قسدددد غل إل.قعد  الطزائق المساةددددا ة الم احةإلومنإلاةدددد خدام االحكام وال قديزات

نإلمإلقسويل الثزو إليؤ ف تلك ىلى حيثإلإل،ألرىإلل سق ق دنا ع أ زاف دع نة تلى حساب أ زاف

وااإل  لت ل إلتافيضإلالوع ءإلالضددراب إلوتحإل،التي رإلالسددي سدد  إلالمح سددبي إلالمتحفظ إلقخإلاتديإلإلىإلتقلياإلامر   )طرفإلآللرإل

إلإل(الثروةإلمنإلالبه  إلالحكومي إلإلىإلالمالك
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  يكونإلفإلالم لي إل ور رئ سدي  ي قسديد الخ ائص النوت ة للمعلوداتللسد اةدات المساةدا ة

 ستوىإلاالقتص دإلالكل إلوالسولإلككاللتقرارإلالم ل إلآث رإلعلىإلم

 ضددداإلأفإلتكونإلوعليه.إلوضدددع المعاي ز المساةدددا ة هي ناقي لعمل ة ةددد اةددد ةنإلعملي إلفإهلاإلل

إليرواضع إلالمع االتأثيرإلعلىإله إلةي غ إلالمع ايرإلالمح سبي إلإلف إلعملي طراق إلللتأثيرإل

إلإل

 : دنهج ة نيزية المساةاة اإليجاب ة:6-2

؛إلExplainرئيسددديين:إلالتفسددديرإلإلهد  نلنيزية المساةدددا ة علىإلأنإلإلRochesterتركزإلمخرسددد إل

إل:Predicationوالت بتإل

إل إلتقخامإلأسب بإلللمم رس إلالملحوظ اع إلال فس زإل–إل6

)ظ هرةإلق ئم إلأوإلح لي إلأوإلإلظ هرةإلمح سددددددبي إلغيرإلملحوظ إلتوقعإلحدخو اع  إلإلال ناؤإل–إل2

إل(مستقبلي ظ هرةإل

 

 

إل  :دنهج ا نيزية وتناصزهاالقكوين 
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إلالم  ددددددمنددة قعزي  الم غ زات والمنطق الددذف يزبط ب نهدداإلا   زاضددددددداتإل–إل6 تسددددددتاددخمإل.

إلموضعإلاالهتم مإلإلا   زاضات وال عاري  والمنطق ل ني ا وقسل ل و ها الياهز  ال طا ق ة

إل.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الت إلتمثاإلت بتا إلقتبتإلمنإلعملي إلالتحلياإلدجموتة الفزوض االةاة ةإل–إل2

   قفسددددد ز الممارةدددددة  ق مثل  ي  ا عة نيزية المساةددددداةات از ان دددددار المدخل اإليجابي أ

 المساةا ة وال ناؤ بها

 ر طوه إلمعإلدورإلفإل،لتفسدددديرإلطبيع إلالم شدددد ةإلنيزية الوكالة:إلتلى ا  زاضددددات دسد  ت مدوا ا

 إلإلالذاق ة ةمنفعالقعي ا إل؛المح سبي إلف إلإط رإلتحليال إلهلهإلال ظرا إلالقوائمإلالم لي إلوالمعلوم  

  نيزية للمساةاة دكونة دن لاللة  زوض ددوا اة نا ا ىلى قلك ا   زاضات 

 : ا  زاضات المدخل اإليجابي  ي المساةاة:6-3

 إلا  زاضددددات أةدددداةدددد ة أخذت دن دجا ت دعز  ة اعتمخإلالمخلاإلاجاب   إلف إلالمح سددددب إلعلى

يرإلطبيع إلتفسوإل،لتقخامإلفروضإلال ظرا إلاجاب  ي إلللمح سدب إل،ألرىإلل ةد إلاالقتصد دإلوالتمواا

إلإلإل.االلتي رإلاجداريإلللسي س  إلالمح سبي 

 إلوالعملي إلالسي سي إلقسل الت نيزية الوكالةت طلقإلمعظمإلهلهإلاالفتراض  إلمنإل

 :Agency Theoryنيزية الوكالة 
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إلـ:قتيب إللإلالمساةاياإل  اح ظهور ف إلالشرك  إلالمس هم إلأدىإلإلىإلإلانف ال الملك ة تن اإل ار 

 اجطالعإلعلىإلدف ترإلوسبال إلالشرك إلإلمنالمستثمرإلأوإلالمس همإلم عإلالق قونإل -أ

 المس همينإلوتوزعهمإل ينإلم  طقإلماتلف إلجغرافي إلكثرة -ب

 الكثيرإلمنإلالمس همينإلللقض ا إلوالمرجعي  إلال  ظم إلللعماإلالمح سب معرف إلعخمإل - 

 وسرع إلالتبخلإلالمس همينإلمنإلوقتإلآللرإلإلت بخل - 

إلحلتصددددددبإلبالوكالة تن المالك ولم ددددددلس ها تتولىإلإدارةإلالم شددددددأةإلى ار  دس ز ةتعيينإللهلاإلاتمإل

إلالح رس إللممتلك  إلوأةولإلالملكي إلالغ ئب 

للحصددددددولإلعلىإلإللزاددا تلى اإل ار  ققدديا ققداريزهدا المدال ة للمالك وأصددددددساب المالوأةددددددبحإل

إلأداءإلاجدارةإلواتا ذإلالقرارا إللحف ظإلعلىإلمص لحهمإلف إلالشرك إلتقييمهمإلمعلوم  إلتمك همإلمنإل

إل

إلمبموع (سددددواءإلك نإلفرداإًلإل،مةددددياأوإلاإلالموكل)ت شددددأإلع خم إلاقومإلأحخإلامطرافإلإلتال ة الوكالة

إلالوك ددل)طرفإلآلرإلإل تفواض نإلك ددهإلماتادد ذإلالقرارا إلالت إلتموإل ددأداءإل عضإلامعمدد لإلقيدد  دد إلع دده(

إلإليهأداءإلالمه مإلالموكل إل

إلدسور اه مام نيزية الوكالةهي العال ة ب ن  ز ي الوكالة )الموكل والوك ل( 
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ن أهداف ال و  ق ب  تازقسددددعى النيزية ىلى ىيجا  العال ة ال عا دية المثلى ب ن الموكل والوك ل 

إلحيثإلتفترضإلال ظرا إلأنإلكاإلم هم إلاعماإلمخفوع إللتحقيقإلمص لحهإلالا ة .إل،ود الح كل دنهما

إل:نيزية الوكالة ا  زاضات

 السع إلوراءإلتعظيمإلم  فعهمإلالا ة ف إلإلبالزشدإلي    الوكالا -أ

 ك لرواتبإلوالمك فآ إلوغيره إلمال ةيسعى الوكالا للس ول تلى السوا ز المال ة وغ ز ال -ب

ل ةددددد إلإذاإلك قتإلالمك فآ إلالت إلاحصدددددلونإلإل،ن بالمخا ز غ ز راغا أقهمإلإلالوكالااتصددددد إل - 

ًإلكبيرةإل  لشكاإلالليإلاروقهإلعليه إل  م  سب 

 الح الرخ  ة للوكالا دع الموكل ن  ق طابق الم  -ث

إلف إلالعماإلوكالا تدم بذل جهد كا ز د يف ل ال -ج

إلإلإلإل

إل:لتعتبرإلأنإلنيزية المنرا فظهر إلإلقفس ز  ا عة المنرأ ىلى زية الوكالة نيهد إ 

إل(تم عي اجإل ئةهلهإلمص لحإل)إلوة لة دالئمة ل ني ا تمل ات ال عا د وقكال   ال فقاتالمنرا  + 

بديل  عال تن  رددددل تل ات السددددوو  ي قخف ض قكال   صددددفقات أو دعادالت إلالمنرددددأ و+ 

إلالسوو

 



 

12 

دع )  وا ع الطز  ن انطال ا دنالعقد يسد  دسدددددداقا   أيع از  لنيزية الوكالة المع ارفمددخل ال

 العقد دك مل بقو  القانو  ال   ور السوونك ي جاهل لك ؛(اخ الف  رجة أو قسمل المخا ز

)أوإلترا طإلإلبأنها ةددددددلسددددددة دن العقو  فسددددددز  ا عة المنرددددددأ ي المدخل اإليجابي لنيزية الوكالة

)أيإلأةددددح بإلالمصدددد لحإلالم دا إلإلبالمنرددددأ صدددلة ق ا ب ن أ زاف تات الت إلإلمبموع إلمنإلالعقود(

إل ي ى ار قعي ا دنا عها الخاصةإلRationalإلق  زف بركل رش د وتقالنيإل،معه (

ونها ك ة المنردددددأ  ا عتلى قع مدإل(لتفسددددديرإلطبيع إلالم شددددد ة)الت إلج ء إلقظرا إلالوك ل إلإلقسل الت

إلإلإل،عنإلمالكه إلأوإلعنإلالمس همينإلمعترفإل ه إلكوحخةإلق قوقي  شخ  ة دعنوية دس قلة

 يسعى   ها كل  زف ىلى ،د عارضة هاأهدا ح لا دأ زاف تات ق ا هذل الردخ د ة المس قلة 

إلإلإلدن خالل العال ات ال عا دية، اآلخزيند الح دع  وا   د السك بالقسق ق 

ل ةددد إل ينإلمصددد لحإلالوكياإل)اجدارة(إلومصددد لحإلالموكا،إلعالق  إلالوك ل إلإلتحقيقإلهلاإلالتوازنإلف 

إلثالث إلمصددددد درإلرئيسدددددي أمرإللي إل  لسدددددهاإلل ةددددد إلأنإلالوك ل إلاترتبإلعليه إلتك لي إلمت وع إلله إل

 د ا ر قكال   الوكالة:

إله بيعإلأسددددددهمإل(مخارالليإلاخارإل)الم لك/الإلع خم إلاقومإلالم لك :الملك دة الجزئ دة المردددددد زكدة – 1

ك هإللإل.ات  زلإلطواعي إلعنإلملكيتهإلالك مل إلللم شأةإل،لمالكإلآلرانإلمنإلل رجإلالم شدأةإل(ع دا )ال

الم لك/إلالمخارإلاسددددددعىإللتعظيمإلإلفدإذاإلكد نحقإلاتاد ذإلالقرارا .إلاحتفظإلل فسددددددهإل،إلمدخاراًإلإلبقىا
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 يا   فكرإلف إلقخإلاإلقباإلالبيعإلفإقهإلقخإلاسددددعىإللزا دةإلم فعتهإل عخإلالبيعإلفهوم فعتهإلالشدددداصددددي إل

 ط لم إلأقهإلالإلاتحماإلكاإلهلهإلالتك لي .إلتنددا ير زك دعك دالكاً تخزينتلى دن اك اإلنفاو 

إلالمالكإل،اجدارة)طرفإلثد لثإلإله د كإلاكونالم شددددددأةإلالدخاونإلإلتسددددددتادخمع دخمد إل :المدديون دة – 2

وك ل إلحيثإلاقومإلالخائ ونإل تفواضإلإدارةإلالم شدددددأةإلاسدددددتاخامإلالعالق إله  إلتتسدددددعإلإل(الخائ ونو

 :قكو  دز وجة تال ة الوكالة  ي حالة المديون ةأموالهم.إل

سددتغاللإلامموالإلالمقترضدد إلالسددلط ته إلف إلهلهإلالعالق إلفقخإلتسددتغاإلاجدارةإلإل:الدائن ن دع اإل ار  تال ة -أ

إلدونإلعلمإلالمالكتعظمإلم  فعه إلالا ة إلإل حيث

روعإلظإلىإلمشدددلالقتق لإلالخائ ينإلإل عخإلالتع قخإلمعمشدددروعإلالالمالكإلإلاتركفقخإلإلتال ة الدائن ن دع المالك: -ب

إلاللانإلتبقىإلأموالهمإلف إلالمشددروعإلالخائ ينإلحسدد بإلعلىإل،إلفيكسددبوندونإلعلمإلالخائ ينع ئخاتهإلأعلىإلإلآلر

إل.حتىإلاقته ءإلعقخإلالخان

قدخرةإلاجطالعإلعلىإلك ف إلإللدخاهد إل جدارةفد :جم ع اال زافالمقددددة لتددم قمدالدل المعلوددات  – 3

نإلالإلتصددددددلهمإلاللاإلل ةدددددد إلالمالكإل،االفإلامطرافإلاملرى إل،المعلوم  إلالا ةدددددد إل  لم شددددددأة

قي مإللالت إلقخإلتسددتغاإلفبوةإلالمعلوم  إللإلتفصددحإلع ه إلاجدارةإلالم شددأةإلسددوىإلتلكإلالت معلوم  إلعنإل

  أفع لإلتحققإلمص لحه إلالا ة إلعلىإلحس بإلمص لحإلالمالك.

إل.(ألفضلللل بالة للبل ل الللكلل ال وكليقوم باألن الوكيل قد ال ) قكال   وكالةا تجإلعنإلمشدد كاإلالوك ل إلإل

 :رئ س ةق كو  قكال   الوكالة دن لاللة تناصز 
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مثاإلتك لي إلقي سإلومالحظ إلإل،ي سملها الموكل للز ابة تلى ق دددز ات وةدددلوك الوك لإلىشدددزافقكال    -أ

إلوضعإلسي س  إلالتعواض  إلوالمك فآ إلالت إلاحصاإلعليه إلالمخارون.و

 أ عال ق ز بم الح الوكالابتدم   ادك ل ل ما  وكمي سملها الإلال زامقكال    -ب
ك إلعنإلم إلاإلمالامفع لإلالت إلك نإلسيتاله إلالوكالءإلمقفسهمإللوإلك قوتحصاإلقتيب إلالتالفإلإلد اق ةخسدار   -ج

 وكالءفقطإلاتالوقهإلوهمإل

 

 : Interest -Selfا  زاض المنفعة الذاق ة 

 اخ الف الغاياتدن وإل،ا  زاض المنفعة الذاق ة دندرددداكل الوكالة  قنردددأقظرا إلالوك ل إلإلف إلإلإلإلإلإل

 . دن هنا  إ م  فعه إلالا ةددددد لتعظيمإلأفضددددداإلتبحثإلعنإلإلالوك ل أطرافإلفإل.ب ن الموكل والوك ل

قخ ار الماا ئ وهي لهذا قسقق دنا عها الخاصددددددة.  ال يقخ دار اإلجزااات المسداةددددددا ة اإل ار  

  قسق ق ال وا    ي الدخل المف ددددددح تنك            –أ     المساةددددددا ة ال ي قعمل تلى:والسدددددداةددددددات 

إلدعدل نمو الدخل قسق ق ال وا    ي –ب   ..  ......                                         

إل

إل

 : المقددات المنطق ة لنيزية المساةاة اإليجاب ة:6-4

إلف إلم إلال :تتمثاإلالمقخم  إلالم طقي إللل ظرا إلاجاب  ي إلف إلالمح سب إل
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)العقودإله إلاقعك سإلمب شدددرإلإلالمنردددأ  هي ةدددلسدددة دن العقو  ب ن أ زاف العمل ة ال عا ديةإل–إل6

للمعلوم  إلإلالرئيسددددديوننإلوالمسدددددتاخمإل.إلوالمتع قخونإلهمللمصددددد لحإلالم دا إلالطرافإلالتع قخ(

لهإللضددم نإلهواتصددرفونإل شددكاإلرشدديخإلإل،مصدد لحهمإلالا ةدد إللتحقيقاعملونإلهمإلوإل،المح سددبي 

إلإلالمص لح

اض تمل ة ال قزيز المالي هو ققديا دعلودات الغز ىتدا  الهددف االةدددددداةددددددي دن تمل دةإل–إل2

إلال عا د

إالإلأنإلالتصدددددرفإلال فع إلإل،قسددددد خدم المعلودات المساةدددددا ة دن أجل ققل ل قكال   الوكالة –إل3

م ددددالح الخاصددددة قعي ا القخإلابعاإلدورإلالمعلوم  إلالمح سددددبي إلمحخدإلعلىإلأسدددد سإلإل،لإلدارة

   لأل زاف الم عا د 

را إلتتديإلالتغييإلحيثإل،الم عا د يؤ ف ا خ  ار المساةددداي ىلى ال أل ز تلى لزو  اال زاف إل–إل4

 ش ةإلإلىإلتغيرإلتوزاعإلالتخفق  إلال قخا إلللمإل،س بإلامرق مإلالمح سبي تحف إلالقواعخإلالمسدتاخم إلال

إلهلهإلامرق مإلف إلعملي إلالتع قخإلأوإلاتا ذإلالقرارا .إلإلستاخمتإلالت أوإلثروةإلامطرافإل

ل ة قخ ع لعم ،الم دالح الخاصدة لا ار   يالسد اةدات وال سدويات المساةدا ة ال ي قؤلز إل–إل5

إلإلإلا خ  ار المق و 

 ا خ  ار المساةاي دن دنرأ  الخزى أو دن  طاع صناتي آلخز يخ ل  –إل1
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 :  زوض النيزية اإليجاب ة للمساةاة:6-5

إل سبي تفسيرإلااللتي رإلاجداريإلللسي س  إلالمحتركزإلعلىإلإل،لاللة  زوض رئ س ةإللل ظرا إلاالاب  ي 

ز  تلى دزكإل،ف إلإط رإلتطبيقإلتحليال إلقظرا إلالوك ل إلوال ظرا إلاالقتصددددد دا إلللعملي إلالسدددددي سدددددي 

ف إلعمليد إلااللتي رإلاجداري.إلوقخإلر طإلالت ظيرإلإلOpportunistic Behaviorإلالسددددددلوك النفعي

اجاب   إلتلكإلاالفتراضدددددد  إل  لخورإلالمهمإلالليإلتضددددددطلعإل هإلالمعلوم  إلالمح سددددددبي إلف إلعالق  إل

إللعلمي إلالسي سي .إلالوك ل إلوا

إل

 ض الدور ال عا دف للمساةا ة: ز

إلةلسة دن العقو إلبكونهاإل ا عة المنرأ تتحخدإلإلوفق إلللمخلاإلاجاب   إلل ظرا إلالوك ل 

)م شددددددأة(إلوحخةإلدالداإلإلاال زاف الم عدا دد  تال داتقعي ا الزبح وىنمدا قني ا  هددف العقو  ل ر

إلإلإل.دورإلالمعلوم  إلالمح سبي .إله  إلاأت إلها الخاصة عادنبما يسقق إل،ق قوقي إلمستقل 

إل، خونإلوجودإلتك لي إلتع قخا وأقهإلإل،الخورإلالتع قخيإلللمح سدددب إلافسدددرإلوجوده إلوهخفه إلالرئيسددد إنإل

إل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لنإلاكونإله  كإلمح سب 

 :العقو  تلى نوت ن دنالنيزية اإليجاب ة للمساةاة ركزت 



 

18 

لق ءإلقي مه إل إدارةإلالم شدددددأةإلإلقي   إلإل،اجدارةإلالت إلتحخدإلتعواضددددد  إلومك فآ إلتقو  دكا آت اإل ار إل–إل6

إلتعواض  إلاجدارة:منإلأهمإلإل.عنإلالمس همين

 الإلاعتمخإلعلىإلامداءإلالمحققإل)ك لراتب(.إل،جزءإلث  ت -أ

 .Bonusالحخإلامدقىإلللمك فآ إل -ب

وهوإلذلددكإلالبزءإلمنإلتعواضددددددد  إلاجدارةإلالددليإلاعتمددخإلعلىإلتحقيقإلأرقدد مإلمحددخدةإلإل،جزءإلمتغير - 

 )الر حإلالمح سب إلغ لب (.إل

إل حلمصددد،إلفمنإل)ك لر حإلإلأر ام دساةدددا ة دع نةبس ث يمكن بلوغ تا  ،  ،هذل العقو قازم 

إل.ع لي إلللحصولإلعلىإلمك فئ  إلأكبرإلأر   تحقيقإلإلاالدارةإلمثال

أةدددددح بإلالخاونإلحقولإلحم ا إلإلتضدددددمنهلهإلالعقودإلين.إلالمقرضدددددإلتبرمإلمعالت إلإلتقو  الدينإل–إل2

إل:،إل ـإلمثالًإلإل،ف جدارةإلقخإلتقومإل.تحوااإلالثروةإلم همإلإلىإلحمل إلامسهمإلإل حيثإلالإلاتم

توزاعإلالع ئخإلم هإلمثاإلتصددفي إلأحخإلأةددولإلالم شدد ةإلوإل،إجراءإلتوزاع  إلأوإلتسددوا  إلغيرإلمصددر إل ه  -أ

إلإلأوإلإع دةإلشراءإلأسهمإل عالوةإل،كتوزاع  إلأر   

 ه إلأعلىإلمم إلاتوقعهإلأةح بإلالخاونوقبولإلمش راعإلما طرإل،استبخالإلأةاإلمنإلأةولإلالم ش ة -ب

إللي إلس لب ش راعإلة ف إلقيمته إلالح مثاإلاالحتف ظإل  لتخفق  إلال قخا إللتموااإلمإل،استثم را إلمـُب لغإلفيه  -ج
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ي سددد  إلسدددإلتسدددتاخمإلاجدارةقخإلفإل.سدددي سددد إلتوزاعإلامر   فيم إلاتعلقإل المصددد لحإلإلف إلتع رضإله  ك

إلفإنإلعقودإللهلاإل.حمل إلامسدددددهمإلىإلإلالمقرضدددددينتحوااإلالثروةإلمنإللإلكوسددددديل توزاع  إلامر   إل

إلالخانإلتتضمنإلقيوداإلعلىإلسي س إلتوزاع  إلامر   .

إلاسعىإلالعماإلالسي س  إلف :(Size Hypothesis زض قأل ز ال كال   الس اة ة ) زض السجا 

ةإلأوإلإع دإلتحوااإلالثروةإلسدددي سددد  إلتتديإلإلىإلإلنإلإلىإلتعظيمإلم  فعهمإلالا ةددد إلمنإللاللوسدددي سددديال

وكلمددا كددانددإ إل.اتبهونإلقحوإلالتبمعإلف إلمبموعدد  إلضددددددغطإللتحقيقإلمصددددددد لحهملهددلاإلإلتوزاعهدد .إل

.إلوم إلاصددددددحإلف إلالعماإلالمجموتة أكاز كلما كانإ أ در تلى دمارةددددددة ال ددددددغط لالوغ غاياقها

 عماإلالشرك  ف إلالسي س إلاصحإلف إلالمب لإلاالقتص ديإلو

وه إلإل. ي ا   ددددا يات الالدا )وربس ةً( و عال ة المنرددددآت تات السجا االكاز هي االكثز قأل زاً و

وغيرهم.إلهتالءإلاعتمخونإلعلىإلالمعلوم  إلإلوال ق    إل  الحكوموالسدددي سددديينإللهلاإلموضدددعإلاهتم مإل

عإلوضددددإلف وإل(ضددددرائب،إلال .إل،احتك رإل)وضددددعإلقواقينإلمتعخدةإلالمح سددددبي إلللم شددددآ إلالكبيرةإلف إل

إلوق سمل قكال   ةد اة ة ،ضدغو ا ةد اةد ةإلهذل المنردآت قواجكإلوغيره .إلإلالسدي سد  إلالسدعرا 

إل.إل غ ز  السجاالأكاز دما ق سملك المنرآت وأتااا اج مات ة )ضرائبإلع لي (إل

إللمفصحاإلاإلجزااات المساةا ة ال ي قؤجل االرباحإلالم شآ إلالكبيرةإلالحبمإلقخإلتات رإل زض السجا

إلالح لي إلإلىإلالفترا إلالمستقبلي إلع ه إلمنإلالفترا 
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 : قق  ا ددخل النيزية اإليجاب ة للمساةاة:6-6

 أو : ان قا ات حول الياهز  المساةا ة:إلإلإل

إل،دن  ال اإل ار  ساةددددددا ة بعمل ة ا خ  ار المساةددددددايالممارةددددددة الماخ زل المدخل اإليجابي 
إل؟؟؟إلولي إلالمم رس إلالمح سبي إلااللتي رإلاجداريإلللسي س  إلالمح سبي ه إل لظ هرةإلالمح سبي إلف

إلقعالليإلا خرإلوجودهإلف إلالواإل زض ة السووتفسيرإلالمم رس إلوالت بتإل ه إلف إلظاإلتطبيقإلوقيخإل

إلهلهإلامسوالإلمستبعخةإلمنإلال ظرا إلمثاإلتخاولإلأسهم إلف إلاتمإلالم شآ إلالت إلالإلإل مع ىإلأن

 لان ا: ال م  ز ب ن المع ارية واإليجاب ة:إلإلإل

م إلال ظرا إلأإل،النيزية اإليجاب ةي لخص  ي المفهوم العلمي للنيزية أنإلالت ظيرإلاجابد   إلإلاعتبرإل

ًإلأحك مإلالمعي را إلفه إلليستإلعلمي إللكوقه إلتتضمن إلقيم إلتقرارا إل 

إل:المدخل اإليجابي  ي المساةاة لا يكن خال اً دن أحكام الق مة بطا ع ها المع اريةأنإلطبيع إلإلغير

 لفروضإلأوإل.إلفددعليهدد إلاالفتراضددددددد  إلوالفروضإلالت إلالتبروهدد إل  يددتاعتقدد دا إلمسددددددبقدد إله دد كإل

وم إله إلالظ هرةإلإلمسدددددبق إلحولإلم إله إلالقضددددد ا إلالمهم إلاالتسددددد لال إلالمطروح إلتتضدددددمنإلأفك ر

منإلحيددثإلتشددددددبيعهمدد إلإل،م ظريإلاجابدد  يدد إلكدد قواإلمعيدد راينإلف إلوجوهإلكثيرةالمحدد سددددددبيدد .إلثمإلأنإل

إللإلاب  ي 

  ي  ام تل ها المدخل اإليجابي:ح االةر المنهج ة الولالثا: تدم وض
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)ف إلإلWatts and Zimmermanلدى لنيزية لخىإلأقص رإلالمخلا.إلف المف هيمإلف إلالتالفإلإله  ك

لا  – زاا  الا انات دن الوا ع )أو ً  صددس ها لا إدجموتة دن الفزوض ال ي إله (إل6878ع مإل

ح ى قز ى ىلى دزقاة  الفزوض يجدب أ  قثاإأ  أيإلإل،(الفزوض لا اخ ادار –فزوض الوضددددددع 

إلإلإل.تقليخيإلئ م هجإلاستقراوهلاإلإلالنيزية

إل6891)ف إلعد مإلإلZimmermanإلعد دثمإل النيزيدة بدأنها جدجموتة دن الفزوض ال ي وعرفإل(

وهددلاإلمدد إلدعدد إلإلىإلالقولإل ددأنإلإل،قكو   ددابلددة لالخ اددارأ  ق طلددب  قط أف أنهددا إل،"اخ ازت قطا ق ددا

إلم ظريإلاجاب  ي إلف إلالمح سب إلغيرإلواضحينإلحولإلم إله إلالوضعي .

 :اقهاخ اار والنيزية اإليجاب ة رابعا: ان قا ات    زاضات 

قيمدد إلالم شدددددددأة؛إلمفدد هيمإلالقيمدد إلالحدد ليدد ؛إلتعظيمإلتطبيقإلمفدد هيمإلمثددا:إلتعظيمإلإلمنجددخوىإللي إله دد كإل

كنإلل.إلأسوالإلالت م إلوالك مل إلامكنإلف إلإط ره إلحس بإلأسع رإلالتوازنإلفه إلتسدتوجبإلوجودإل،الثروة

فف إلإل.ع خم إلتكونإلهلهإلامسددوالإلغيرإلت م إلأوإلغيرإلك مل إللل ظرا إلاجاب  ي إلتظهرالمشددكل إلالحقيقي إل

إلتعظيمإلم  فعهمالموكلينإلإللنإلاستطيعو  لت ل إلإل،العرضالطلبإلهلهإلالح ل إللنإلاق  اإل

زضددإ أ  ا  إذإلإل،ثم إلت  قضإلألرإلف إلاالفتراضدد  إلالت إلارتكز إلعليه إلقظرا إلالمح سددب إلاجاب  ي 

ولك ه إلمنإلق حي إلألرىإلق قشدددتإلفشددداإلإل،دع از  هذا ا   زاض دسققإل،الموكل ن يعيمو  دنا عها

إل.وهلاإلا  قضإلافتراضهمامسوالإلوتك لي إلالمعلوم  إل
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 خادساً: ان قا ات حول اة خدام دناهي العلوم الطا ع ة:

لمحدد كدد ةإلالعلومإلالطبيعيدد إلوتطبيقإلم دد هجإلتلددكإلالعلومإلعلىإلالظواهرإلإلىإلالمددخلدداإلاجابدد   سددددددع

إل:منإلوهلاإلغيرإلةحيحإل،المح سبي 

لالفإلالعلومإلإلعلىإل،القوان ن الطا ع ة أو الف زيائ ة أكثز صددددددد اً وأكثز  ابل ة لل عم اتعتبرإل -أ

 قينإلفيه إل  لتالفإلالزم نإلوالمك ناالجتم عي إلحيثإلتاتل إلالقوا

قسدددددد خدددم العلوم الطا ع ددة المنهي ال جزياي تن  زيق تزل إل،منإلحيددثإلطبيعدد إلالظواهر -ب

 ً  إلفإلالعلوم ا ج مات ة    دددددعب ال سكاأمإلإلدن خالل ال جزبةإلاليواهز الطا ع ة اصدددددطنات ا

 عزلإلالظواهرإلوإلض عه إلللتبر  إلالق  ل إلللتكرار.

الت بتإلم إلأإل،يمكن ا ةدددد فا   دنها  ي ال ناؤ ، وان ن العلوم الطا ع ة تال ات ح م ة قكردددد  - 

ف إلالعلومإلاالجتمدد عيدد إلفيكونإلمحفوفإل دد لمادد طرإل سددددددبددبإلتعقددخإلالب ىإلاالجتمدد عيدد إلوالتددأثيرإل

 المتب دلإل ينإلالت بتا إلوالحواد إلالمت بأإل ه 

ز السوا ث العلوم الطا ع ة ف إل -  ً قفسدددددح واكونإلذلكإلعنإلطراقإلالصددددديغإلإل،قفسددددد زاً كم اً دسكما

ًإل إل  غلب تل ها الطابع الك فيالعلوم ا ج مات ة أم إلف إلإل،الرا ضي إلالمحكم إلكمي 
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 لاناا النيزية المساةا ة: ددخل ال عا د الك ا  :6-7

رإلاجدارةإلتات )إل:ا  زاض المنفعة الذاق ةإلدنالثاللة ة اإليجاب ة نيزية المساةددددددا زوض  ااتج

وتب بإلإل،المك فآ عقودإلعقودإلالخانإلوإل:منإللاللإل،م  فعه إلالا ةددددد إلتزاخمح سدددددبي إلسدددددي سددددد  إل

إلالتك لي إلالسي سي .إل

إل ي ى اريجب أ  يكو  صدددددد اغة هذل الفزوض إلىإلأنإلروادإلالمدخلداإلاجابد   إلأشدددددد رواإل عضإل

 دز ددابددة الددداخل ددة قق ددح للنيا إلهندداكمنإلولي إلافتراضإلالم فعدد إلالددلاتيدد إلا  زاض ال عددا ددد الك ا 

إلال كال   ال عا ديةققلل دن دساةا ة خ  ار ة اةات  وقد عها إل،السلوك النفعي لا ار 

   أ : لةنيزية الوكا قع از

  ق  ددزف برددكل إل، ينإلامطرافإلذا إلالمصدد لحإلالماتلف إلالمنرددأ  هي ةددلسددلة دن العقو

 رش د بدا ع قسق ق د السها الخاصة  ي ى ار ا  زاض المنفعة

 إل)ال دد تبدد إلعنإلتعدد رضإلالمصددددددد لح(إلب قل ددل قكددال   الوكددالددةإل:د ددددددلسددة هددذل اال زاف ق سقق

 إلإليجسد  ا عة ال عا د الك اوهذا إل، عي ا   م هابوإلاة مزارية المنرا بو
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إل  : د الك انيزية ال عا

 ال يأدثل لمجموتة دن السد اةات  دن خل ط   اً اإلجزااات المساةدا ة قمثل جزا أ  قع از 

عي ا قل قسددهح  وال يإل(مثا:إلسددي سدد  إلالتمواا؛إلالتعواضدد  ؛إلالمبيع  ؛إلاجقت ج؛إلاالسددتثم ر)إلقخص المنرددأ 

إل  مة المنرأ 

  إلإل ؤالسال ة ىتا أصاسإ غ ز كفدجموتة اإلجزااات المساةا ة المنرا  ز قغ ح بأ  قق زح. 

  تعخدةإل ينإلامطرافإلالمإل  ا اخ  ارها ل قل ل قكال   الوكالةةددلطزو المساةددا ة ا أ قع از

إل( ي ى ار الدور ال عا دف للمساةاةخ  ار المساةاي الك ا ا )إلالمرتبط إل  لم ش ة

 


