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چکیده

هاي نمایندگی براي غلبه بر مسائل انگیزشی نحوه تدوین مدلابتدادر این مقاله، 
که چرا ه و دالیل ایننمودرا تشریححاصل از مشکالت گزینش نادرست و خطر اخالقی 

. سپس نتایج تئوري کندشوند را بحث میحل مییسختبه ندگی هاي تئوري نمایمدل
می نماینده (مدیر) بیان الب مدلی ریاضی براي تدوین قرارداد استخداقدر نمایندگی را 

خصوصیات معیارهاي سنجش عملکرد که براي ارزیابی عملکرد نماینده در دارد و می
بخشی، قابلیت کند. این خصوصیات شامل آگاهیقرارداد مشخص شده را توصیف می

به موقع بودن است. انتخاب مناسب معیارهاي سنجش عملکرد مبتنی بر کنترل، سنخیت و 
حسابداري و یا مبتنی بر بازار در برانگیختن رفتار نماینده و کاهش تضاد منافع بین 

در قراردادگنجانده شده معیار(هاي) سنجش عملکرد صاحبکار و نماینده تاثیرگذار است. 
ي آن که در نتیجهممکن است شرایطی را به وجود آورد پاداش نمایندهطرح حقوق و 

فتد. دیریت سود اتفاق بیم

تئوري نمایندگی، حسابداري مدیریت، قرارداد انگیزشی، معیارهاي کلمات کلیدي:
، پاداشارزیابی عملکرد



مقدمه
در حل مشکالت نمایندگی را نقش حسابداري مدیریت این مقاله تئوري نمایندگی و 

گیري در یک . حسابداري مدیریت مرتبط با موضوعات اطالعات و اندازهنمایدمیبررسی
باشد. این اطالعات براي کمک به ارزیابی تصمیمات گذشته و همچنین براي شرکت می

رود. این تصمیمات شامل تخصیص منابع در یک شرکت، کار میهبهبود تصمیمات آتی ب
- پاداش و مسائل انگیزشی می،بهایابی،2گذاري، قیمت1داخلیهاي هماهنگی بین بخش

بندي، اطالعات وجود دارد از قبیل بودجههاي زیادي براي فراهم کردن این باشد. راه
و3گذاريارزشگذاري انتقاالت داخلی،هاي قیمتهاي بهایابی محصول، سیستمسیستم

مایندگی ري نمالی). تئو(شامل هر دو معیارهاي مالی و غیرمعیارهاي ارزشیابی عملکرد 
سال اخیر بوده است. 30هاي تئوریکی در حسابداري در طول یکی از مهمترین پارادایم

این است که ،ویژگی اصلی این تئوري که آن را براي تحقیقات حسابداري جذاب نموده
تضاد منافع، مسائل انگیزشی و مکانیزم هاي کنترل مسائل انگیزشی صریحاًتادهد اجازه می

. این مسئله مهم است زیرا انگیزه غالب حسابداري، مربوط به ترکیب شودریاضیی در مدل
ترین سطح، تئوري نمایندگی در تحقیقات ترل مسائل انگیزشی است. در اساسیکن

حسابداري براي پاسخگوئی به دو سئوال استفاده می شود: 
انگیزشی عاتی بر مسائل هاي پاداش، حسابداري و اطال) چگونه خصوصیات سیستم1

گذارد.تاثیر می
، حسابداري و هاي پاداشانگیزشی بر طراحی و ساختار سیستم) چگونه مسائل 2

]١٠[گذارد.اطالعاتی تاثیر می

کند. در این فقط حقوق و دستمزد دریافت میمدیردر قراردادهاي بدون انگیزش، 
ننماید. حالت، ممکن است وي جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تالش

گونه شود. در اینبنابراین، در راستاي انطباق اهداف از قراردادهاي انگیزشی استفاده می
.]1[بستگی به ارزیابی عملکرد وي داردپاداش مدیر ،قراردادها

1 Coordination across subunits
2 Pricing
3 Valuation



سادهحالتدرراآندرونافرادوسازماننمایندگینظریهتوان بیان داشت که می
رويوتشریحرفتاريواقتصاديهاياز تئورياستفادهباریاضیودقیقصورتبهولی

استفادهموردنمایندگیتوانند درمیکههاییدادهوحسابدارياطالعاتیهايسیستمانواع
ازاستفادهعلتمورددرتوضیحینمایندگی،تئوريکند.میپیداتمرکزگیرند،قرار

مشخصنمونه،عنوانبهاست؛ساختهفراهم رامدیریتحسابداريمهمهايروشاغلب
موردمجموعه آن،زیرهايبخشیاسازماندررامدیرانعملکردبایدچراکهمایدنمی

دراهدافانطباقبهتوانمیچگونه؟ چیستکنترلوبنديبودجهفایده؟دادقرارارزیابی
بردکاربهبایدعملیاتارزیابیوکنترلبرايمعیارهاییچه؟نموددسترسی پیداسازمان

هاي سازماندرهاکنترلانواعو چرااست؟الزمهاسازماندرکنترلچرااصوالًو
وهاي اطالعاتسیستمایجادتأثیرنمایندگی،تئوريمجموعدر؟استمتفاوتگوناگون

آوريجمعازنماید و مشخص میمدیران راعملیاتارزیابیبهینه درحسابداريهايداده
قراردادهايدرآنو گنجانیدنمدیرتالشواقداماتخصوصدراضافیاطالعات

.]6[کند. میحمایتاستخدامی

استقرار اولیه مدل نمایندگی
4صاحبکارود: شهاي نمایندگی، سازمان به دو بخش تبدیل میترین شکل مدلدر ساده

که ایجاد انگیزه است در حالیتحمل ریسک، و ، تامین سرمایه،صاحبکارنقش . 5و نماینده
اغلب باشد (و همچنین تحمل ریسک میصاحبکارگیري از طرف نقش نماینده، تصمیم

). براي ردیابی آسانترِ فردي که اطالعات زیادي دارد، داردنقش ثانویه تحمل ریسک
است. بندي به منظور نمایش تسلسل رویدادها در مدل، مفید اغلب ساخت یک برنامه زمان

است:نماینده، ترتیب وقایع بدین شرح-صاحبکاري مدل اولیه و سادهدر
معیارهاي این سیستم، نماید.میسیستم ارزیابی عملکرد را انتخاب صاحبکارابتدا،

و شکلگیردقرار مینماینده هاي اطالعاتی) که مبناي پاداشسنجش عملکرد (یا سیگنال

4 principal
هنگامیچنین همو گیرندد که مدیر ارشد را به عنوان نماینده بکار مینباشصاحبکار می،در این مقاله مالکان شرکت٥

نمایندگان نماید نقش صاحبکار را دارد که به هاي تابعه قرارداد تنظیم میها و شرکتمدیر ارشد با مدیران بخشکه 
تفویض اختیار نموده است.زیرمجموعه 



کندمیمشخصرا کند، پاداش نماینده مرتبط میتابعی که معیارهاي سنجش عملکرد را با 
کار) ي(سهمی از نتیجه6دهیهم ضابطه پاداش،بنابراین در قرارداد استخدام نماینده. ]10[

. ]5[شود کار مشخص میيگیري نتیجهو هم سیستم اطالعاتی مورد استفاده براي اندازه
کار رفته در هرا بردارِ معیارهاي سنجش عملکرد بyرا تابع پاداش و حرف Sحرف 

که شامل 7aبر مبناي این قرارداد، نماینده، مسیر رفتارهايکنیم. قرارداد، تعریف می
کند. این تصمیمات به یا تامین مالی است را انتخاب میگذاري تصمیمات عملیاتی، سرمایه

معیارهاي سنجش عملکرد تحققبرهمراه سایر فاکتورهاي خارجی (متغیرهاي تصادفی)، 
xرا گذارند که آنتاثیر می8مانند سود)محصول نهایی شرکت ي کار یا نتیجهشرکت (

. ]10[یمنمایتعریف می
د. در شوگیري میبر حسب پول اندازه(سود) محصول نهایی شرکت کنیم فرض می

سهام ي جریان نقدي پایان دوره یا سود دهندهي پولی، نشاناي، بازدهمدل تک دوره
xکنیم که بازده (سود) طور فرض مینماینده است. اینقبل از پاداش پرداختی بهشرکت 

معیارهاي سنجش عملکرد، همه کهتواند تعهد شود. پس از آنقابل کنترل بوده و می
ید یتوجه نماگیرد.شدند، به نماینده بر اساس شرایط قرارداد، پرداخت صورت میکنترل 

چند است. صاحبکار، متعلق به (سود)بازده9یتمالککند که که این قاعده تلویحاً فرض می
دارد به طوري را یت بازده مالککه در آن نماینده گیرند نظر میرا دريشرایط متضادمقاله

.]10[تواند سودهاي گزارش نشده داشته باشدکه او می
شودمیبیان شدهسازي محدودمي ماکزیمعنوان مسئلهه بصاحبکارل مشکدر اینجا، 

این کند. انتخاب می"سازيِ مطلوبیت مورد انتظارشماکزیمم"براي تابع پاداش را که
:]10[شودسازي در نظریه نمایندگی به دو دلیل زیر محدود میماکزیمم

"مطلوبیت مورد پذیرش نماینده ") محدودیت 1

"ي نماینده سازگاري (قابلیت انطباق) انگیزه"هاي ودیت) محد2

6 Sharing rule
7 Actions
8 Outcome
9 Property rights



وجود آمده توسط شرکت تعریف ه ب10عنوان منافع خالصه ، بصاحبکارمطلوبیت 
اگر . )s(منهاي پاداش نماینده )x(محصول نهایی شرکت (سود)عنوان مثال ه شود؛ بمی

G(xرا صاحبکارتابع مطلوبیت  − s)پول بیشتر را به صاحبکارفرض کنیم تعریف و ،
)دهدمیکمتر ترجیح   > )استبه ریسک نسبت تفاوت گریز یا بیو ریسک (G < )، مطلوبیت مورد انتظار وي، به آسانی از تفاوت به ریسک،بیصاحبکاربراي

هاي گریز، زمانان ریسکصاحبکارشود. براي شرکت تصور می11طریق سود خالص
فاوت ت، بیصاحبکارشود که است. بطور کلی فرض میبیشتر توزیع سود خالص نیز مهم 

. ]10[نسبت به ریسک است
شود. در حالت اول، از طریق تابع پاداش متاثر میبه دو شکل ،صاحبکارسود خالص 

پرداخت شده تحت عنوان پاداش به نماینده، یک ریالِاثر مستقیمی وجود دارد زیرا هر 
به همراه دارد. در حالت دوم، اثر انگیزشی وجود دارد، زیرا صاحبکارکمتر را براي ریال 

ند که توزیع احتمالِ کانتخاب شده توسط نماینده را متاثر میساختارِ تابع پاداش، رفتارهاي
. ]10[دهدرا تحت تاثیر قرار میxِ12ي ناخالصبازده

تابع پاداشی را کند کهرا ملزم میصاحبکار، سازيي ماکزیمممسئلهاولین محدودیت
ي کافیبه اندازهپیشنهاد کند که براي نماینده، سطح قابل قبولی از مطلوبیت مورد انتظار را

تواند بهترین گزینه استخدام حداقل مطلوبیت مورد انتظار نماینده، می. ]10[ته باشدداش
انگیزشی- هاي سازگاريمحدودیت دوم که محدودیت. ]3[نماینده نزد دیگري باشد 

ارتباط بین قرارداد انتخاب شده و رفتارهاي انتخاب شده ي دهندهشود، نشاننامیده می
کند که رفتارهائی را انتخاب میاساس قرارداد پیشنهادي، نمایندهتوسط مدیر است. بر 

شی، به انگیز-هاي سازگاريش را حداکثر نماید. شمول محدودیترمطلوبیت مورد انتظا
هر صاحبکارگونه تدوین کنیم که ي نمایندگی را ظاهراً اینمسئلهدهد که ما اجازه می

براي انتخاب صاحبکاراما در عمل، ،در نظر بگیردشکل قرارداد و رفتارهاي مدیر را يدو
. همانطور که در شودمحدود میبه قابلیت انطباق انگیزه نماینده ترکیبیِ (قرارداد، رفتارها) 

هاي ودیتي تدوینِ محدمحققین، مشکالتی در زمینهگردد، بخش بعد بحث می

10 Net proceeds
11 Net profits
12 Gross outcome



اندهاي متفاوت ریاضی استفاده کردهاند که براي آن از روشانگیزشی داشته- سازگاري
]10[ .

اش انتخابی) و رفتارهاي sاش (تابع مطلوبیت نماینده بر اساس هر دوي پاداش نقدي
)aصورت جبري، ه نمایندگی، تابع مطلوبیت نماینده، بمتونِشود. در اغلب ) تعریف می

]استقابل تفکیک به اجزاء رفتار و پاداش  ( , ) = ( ) − ( ، به ]10[[(
این ].5[اي که پاداش براي نماینده مطلوبیت مثبت و تالش بیشتر مطلوبیت منفی دارد گونه

ضربی را فرض پذیري ها، تفکیکبرخی مدل. توابع در نمودار یک نمایش داده شده است
]اندکرده ( , ) = ( ) ( فرض بر تالش ،ربراي افزایش بازده مورد انتظا. [(

ي هاي دیگر، بازدهاست. در مدلهزینه اما این کار براي شخص نماینده پربیشتر است، 
شده براي منابع صرفوشهرتغیرنقدي مرتبط با رفتار نماینده به مواردي از قبیل قدرت، 

.]10[گرددتفسیر مییا مصرف شخصی مدیر،استفاده 
. ]1[. الف) رابطه بین معیار سنجش عملکرد و پاداش نماینده1نمودار 

]1[ب) نمودار عدم مطلوبیت تالش براي نماینده

مشکل مورد توجه قرار گرفتناولین چیزي که یک مدل نمایندگی باید داشته باشد، 
موجود در آن است. یعنی مدل، نیازمند تضمین این است که تضاد منافع، صریحاً ی گنمایند

ها، قابل حل نباشد. صورت ساده از طریق سایر روشه در تحلیل وارد شود و این موضوع ب
فقط حقوق ثابتی را به نماینده پرداخت کند و از مدیر بخواهد که صاحبکاربراي مثال اگر 

دیگر جائی براي سنجش ارزش شرکت حداکثر شود، پس تاد از راهکارهائی استفاده کن

نده
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بداند که صاحبکارکه وجود ندارد. بطور مشابه ایننین مسائل انگیزشی عملکرد و همچ
تواند او را نظارت کند و اگر رفتار مدیر چه رفتاري را انجام خواهد داد، در این حالت می

منظر نهادي تئوري . ]10[13ردخاصی توسط مدیر انجام نشود او را جریمه خواهد ک
سازي کند که فراتر از نظریه بهینههایی براي رفتار انسانی اشاره مینیز به انگیزه14نمایندگی

شود فرض میشود. از این منظر اقتصادي است و توجیه و تعهد اجتماعی را هم شامل می
و مشروعیت خود را که تمام رفتارهاي مدیریتی تحت تاثیر نظام راهبري شرکتی قرار داشته

) و 1388تحقیقاتی مانند نوروش و همکاران (. ]8[کنداز نظام راهبري شرکتی دریافت می
) که رابطه منفی و معنادار بین مالکان نهادي (به عنوان 1391رضایی و مهدوي دوست (

یکی از سازو کارهاي نظام راهبري شرکتی) و هزینه نمایندگی را مشاهده نمودند، موید 
شواهدي از کفایت و] 2[اند البته تحقیقات نتایج متفاوتی داشته. ]2و 7[ري نهادي است تئو

از منظر اقتصادي تئوري نمایندگی، نظام نظام راهبري شرکتی مشاهده نگردیده است. 
ي اثربخش توسط مدیران غیرموظف نیازمند اطالعات بیشتري راهبري شرکتی و مداخله
نیازمند این است که حافظان منافع مالکان به شکل مناسبی مورد است و این کار همچنین 

. ]8[ها استفاده نمایند انگیزش واقع شوند تا براي اطالعات پیشنهاد شده تالش کنند و از آن
سنجش عملکرد و مسائل بنابراین، باز هم مشکالت نمایندگی وجود خواهد داشت و 

انگیزشی را باید در قرارداد لحاظ نمود.
که بررسی مسائل اند وجود آمدهه ی بر مبناي این فلسفه بهاي تئوري نمایندگمدل
هاي اقتصادي وجود دارد. دالیل در محیطي انگیزش ي بالقوهمسئلهو مهم استانگیزشی

:]10[عبارتند ازدر این محیط رایج تضاد منافع 
نماینده15) کارگریزي1ِ

مکن است تصمیم بگیرد که تصمیمات مدیر بخش (نماینده) را به صورت مستقیم مشاهده کند. این مدیریت ارشد م13
هاي مدیر بدون صرف دهد که تصمیمسیستم که در واقع خیلی نامتمرکز نیست، تنها در صورتی خوب جواب می

ترین تصمیم داشته باشد. در هزینه گزافی قابل مشاهده باشد و مدیریت ارشد زمان و اطالعات کافی براي اتخاذ ارجح
این صورت، ارزیابی عملکرد بر مبناي یک قرارداد دستور مانند است که به موجب آن مدیر بخش صرفاً مجري 

.]1[تصمیمات مدیر ارشد است
14 Institutional Theory of Agency
15 Effort aversion



شرکتهاي شخصیِ نماینده از منابع) استفاده2
هاي زمانی مختلف (مثالً مدیر ممکن است کمتر نگران پیامدهاي رفتار جاري ) افق3

اي آتی باشد زیرا انتظار ندارد در شرکت بماند)هخود در دوره
گریزي متفاوت نماینده.ریسکمیزان) 4

در صاحبکاربرخی از مقاالت نمایندگی، مدل اولیه را با دادن اختیار به نماینده و یا 
العات اند. این اطفتارش را انتخاب نماید، بسط دادهکسب اطالعات، قبل از اینکه نماینده، ر

مطلوبیت کلی محیط، یا اطالعات وري رفتارهاي مختلف مدیر،تواند مربوط به بهرهمی
باشد. اطالعات قبل از تصمیم، اش)گریزيند (مثالً مهارتش یا ریسکمربوط به کارم

که نماینده شود یا مابین زمان امضاي قرارداد و زمانیقبل از اینکه قرارداد امضاءتواند می
االت، انتقال اطالعات نماینده گونه مقکند، دریافت شود. در اینرفتارش را انتخاب می

اي شود. سایر مقاالت، مدل چند دورهي مشارکتی مطالعه و بررسیتواند از طریق بودجهمی
اي چند دوره–اظهار نمود که یک چارچوب چند نفره 16بیمن.]10[اندهرا پیشنهاد کرد

که اغلب موضوعات در حالی.]5[ها الزم استاحتماال براي توضیح دادن تسهیم هزینه
استفاده از اي هستند، در حسابداري به شکل مدل تک دورهگیري عملکردمربوط به اندازه
در برخی از تجزیه و تحلیل ست. امورد نیازدر حسابداري تعهدي اي مدل چند دوره

در سایر موارد، وگذاري است هاي سرمایهبیشتر متمرکز بر انگیزهاي،هاي چند دورهمدل
بندي، بروزرسانی اهداف و استانداردها و ... پیرامون موضوعات پویا در بودجهتحلیل

.]10[باشدمی
وجوده چندین نماینده در شرکت بوجودنهایتاً مقاالت، موضوعاتی که به هنگام 

نقش رقابت را در میان نمایندگان و شود که بتواناین باعث میکنند. را تدوین میآیند می
هاي چند . در مدلسه عملکرد نمایندگان بررسی نموداستفاده از عملکرد نسبی را براي مقای

ي ارتباط بین حسابداري مدیریت و ساختار سازمانی به مطالعهتواننماینده، همچنین می
هاي مدلعالوه بر این، . پرداختشامل سلسله مراتب، طرح مشاغل و تخصیص وظایف 

ها) بین ي نقش مسائل انگیزشی در تخصیص منابع (و هزینهچند نماینده، براي مطالعه
آلز و داتار قیقات باشند. تحگذاري انتقاالت داخلی الزم مینمایندگان و تحلیل قیمت

16 Biaman



)، سان سینگ 1988)، مگی (1999)، بالدنیوس و همکاران (2000)، بالدنیوس (1998(
هاي چند نماینده و تخصیص در رابطه با مدل) 2004) و وئی (2002اسمیت ()،1999(

. ]10[باشندمیگذاري انتقالی ها یا مسائل قیمتهزینه

نماید؟مشکل مواجه میي نمایندگی را با حل مسئلهعاملیچه 
تئوري نمایندگی، ناتوانی محققین در استقرار ادبیاتیکی از دالیل اصلی ابهام در 

. براي این موضوع چندین دلیل وجود مناسب قابل حل (به لحاظ ریاضی) استهاي مدل
و ترکیب طور کلی براي حل قراردادهاي بهینه هکه، محققین نمایندگی، بدارد. اول این

ل، این حالت ممکن است وضعیت . در نگاه اوکنندتالش میاي سنجش عملکرد معیاره
هبرایجتوانند از بررسی سئواالت هائی وجود دارند که میبینشآل را نشان دهد، اما ایده

هاي انگیزش یا کارایی قراردادهاي قابل قبول براي مثال محققین باید ویژگیدست آیند. 
طور کلی بر هب،استانداردهاانتشار ي دوم این است که لهمساجایگزین را مقایسه نمایند. 

تئوریکیِراهکارِهايویژگیمدل نمایندگی و یا بر توصیف 17يراهکارهاي شکل بسته
یا تحلیل 19هاي دیگر، راهکارهاي عددي. در زمینهتاکید دارد، 18اي ایستامقایسهتحلیلِ

مساله سوم این است که همانند اغلب . باشندمیرایجِ حلِ مسائل فنون، 20سازيشبیه
هاي دقیقی از واقعیات هاي تئوري نمایندگی نیز توصیف کنندههاي اقتصادي، مدلمدل

ها، مفروضاتی براي حذف ساختار مهمی که به سختی در موجود در دنیا نیستند. این مدل
نکه محقق، توجه یک مجموعه آشفته از عوامل قابل مشاهده هستند، دارند. بنابراین ای

بسیار حساس و حیاتی است. هاي مدل داشته باشد،زیادي را در انتخاب ویژگی
.]10[الخصوص مجاز به انتخاب چه بعدي از مدل (درونی یا بیرونی) استعلی

ر این، در اغلب مقاالت نمایندگی، مطلوبیت پولی نماینده، صرفاً بر مبناي پاداش بعالوه
را بر سر راه شود. این مسئله، سد بزرگی قرارداد انگیزشی، تعریف میدریافتی وي طبق 

گردد. درنماینده در مدل تلقی میانگیزشزیرا آن تنها منبع ،گذاردقرارداد انگیزشی می
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هاي پولی از سایر منابع حقیقت، چندین شکل دیگر انگیزش وجود دارند که شامل: انگیزه
،22تعهد سازمانیهاي غیرپولی (رضایت، ) و انگیزه21بازارل اعمال کنتر(مثالً بازار کار یا 

]. تحقیقات رفتاري حسابداري مواردي 10[استو ...)23صرف شده براي کارترفیع، زمان 
هاي غیراقتصادي موثر مانند هنجارهاي اجتماعی، اخالق، منش و فرهنگ را به عنوان جنبه

همچنین ].4دانند [داده و مربوط میگیري اشخاص مورد بررسی قرار بر قضاوت و تصمیم
سازي کند که فراتر از نظریه بهینههایی براي رفتار انسانی پیشنهاد میانگیزه24نهاديتئوري

.]8[گیرداقتصادي است و توجیه و تعهد اجتماعی را نیز در بر می
کند که ، همچنین تلویحاً فرض میگیردي که فقط مطلوبیت پولی را در نظر میتفکر

توانائی در اعمال قراردادبه طریقی ، صاحبکارنماینده هیچ ثروت دیگري ندارد یا اینکه 
گیري مجوزِ تصمیمصاحبکاراین موضوع، به بر روي کل ثروت نماینده را دارد.کنترلی

ي تخصیصِ مصارف نماینده در ي نماینده و نحوههاي تحمل شدهدر خصوص نوع ریسک
، پیش صاحبکاررا که هائیدهد. غالباً گزینهرا میاي)هاي چند دورهطول زمان (در مدل

دهد. به خصوص، که خود نماینده آنها را ارائه مینیست موارديگذارد، روي نماینده می
برخی از اگر نماینده به بازارهاي بیمه یا بازارهاي سرمایه دسترسی داشته باشد، ممکن است 

در رابطه با تاثیر مهم دهد.به وي را تهاتر کرده یا پوششصاحبکارهاي تحمیلیِ ریسک
را با 25بر مسائل انگیزشی، مدل مربوطه بایستی ثروت بیرونی نمایندهمواردمیزان این 

ست این اهائی که نماینده الزمشرکت پیوند دهد و همچنین این مدل باید در مورد فرصت
 مجدداً تخصیص دهد، شفاف باشداحبکارصثروت را در پاسخ به قرارداد پیشنهادي توسط

]10[.
محدودیت دوم (قابلیت انطباق انگیزه نماینده) در تدوین مدل نمایندگی در نهایت، 

سازي ي بهینهمدل نمایندگی، محقق را ملزم به حل مسئلهخیلی قابل کنترل نیست. در واقع 
کند که براي وي انتخاب مینماید. یعنی براي هر قرارداد مشخص، نماینده، کارهائی را می
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ي پاسخگوئی براي هر قراردادي که وي در نظر بایستی مسئلهصاحبکاربهترین باشند. 
اي از پارامترهاي قرارداد، سازي را در طول مجموعهگیرد را حل نموده و بنابراین بهینهمی

ر به انجام سازي این است که فرض نماییم نماینده مقدویک راه براي بهینهانجام دهد. 
انگیزشی - توان محدودیت سازگارياي متناهی از رفتارها است. در این حالت، میمجموعه

.]10[را با نامعادله نشان داد
شرط "نمایش رفتارهاي انتخابیِ نماینده، استفاده از رویکرد کنترلیترین رویکردرایج

رفتار مدیر وجود داشته ي که تالش بهینه در مجموعه. با فرض ایناست"26ي اولمرتبه
ي نماینده، حالتی است که مشتق مطلوبیت مورد انتظارش با توجه ي تالش بهینهگزینهباشد،

:]10[عبارت است ازنماینده تالشِي اولِهبه تالشش، صفر شود. شرط مرتب
,U[s(x∬)1ي(معادله y)]f (x, y|a)dxdy − V´(a) = 

گردد که مطلوبیت مورد ي اول، در صورتی تضمین میاجراي رویکرد شرط مرتبه
انتظار نماینده، تابع مقعري از اعمالش براي یک قرارداد باشد. در این حالت، این رویکرد 

ي اولِ ی باشد. عالوه بر این، شرط مرتبهي نمایندگتواند تنها راه حل داخلی براي مسئلهمی
.]10[گرددتالش، در این رفتار مدیر، صفر می

ي اول، وجود دارند. براي مثال، هاي رویکرد شرط مرتبهاي از مدلي گستردهمجموعه
کاربردهاي یا کند. اما هر چه قراردادها ، عمل می27این رویکرد، اغلب با قراردادهاي خطی

. گرددساز کننده و مسئلهتواند گیجي اول، می، رویکرد شرط مرتبهشوندتر ها پیچیدهمدل
ي اول تواند چندین رفتار که در آن شرط مرتبهي یک قرارداد مشخص میبه خصوص برا

ي ي اول، برنامهوجود داشته باشد. متاسفانه رویکرد شرط مرتبهرفتار نماینده، صفر باشد،
.]10[کنداي که این رفتار را انتخاب کند، تضمین نمیسازيبهینه

قرارداد را در نظر بگیرید، به عنوان مثال پاداشمحدبشکلِبراي تشریح این موضوع، 
)قرارداد عبارت است از:مدل این نوع . 28معاملهاختیار ) = + ( − , ). حقوقاست با برابراین که قیمت توافقی اختیار معامله وK د. فرضداررا
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aو باشدa+100، با ارزش مورد انتظار داراي توزیع نرمالدر پایان دورهXکنید بازده 
، برابربراي وينمایندهتالشِ. عدم مطلوبیتاستبرابر با تالش نماینده ( ) = باشد. براي سهولت فرض 1000، 29و سطح مطلوبیت احتیاطی نماینده100

همشخصی، نماینده بتفاوت باشد. پس براي هر قراردادکنید نماینده، نسبت به ریسک، بی
+:]10[کندمرا ماکزیمعبارت زیر دنبال انتخاب رفتارهائی است که ( − , ) − 100

مناسبی از که مطلوبیت مورد انتظار نماینده، تابع مقعر مشکل این قرارداد این است
افزایش در پاداش مورد انتظار شویم که متذکر می، نیست. براي بررسی دلیل آن، اوتالش

- مدل بلکيمعاملهاختیارِنماینده، بعنوان تابع تالشش، درست شبیه افزایش ارزش
واضح است که ارزش یک حق اختیار .استسهام شرکت نقديِقمیت، بعنوان تابع30ِشولز
. ]10[نقدي استتابع محدبِ صعوديِ قیمت ، خرید

توصیف خصوصیات قرارداد بهینه
ي ، مجموعهAاگر باشد:بعدي میترین حالت، نماینده تنها مسئول رفتار تکدر ساده

Aaيکردن رابطهچه میزان تالش براي فراهمباشد مکن رفتار م ست. فرضاالزم∋
نیز یک متغیر تصادفی -x-)(نتیجهنهایی یک متغیر پیوسته بوده و بازده کنیم تالش،می

مطلوبیت مورد محدود شده سازي (ماکزیممراصاحبکارتوانیم مشکل . میاستپیوسته 
:]10[صورت زیر بنویسیمهبانتظارش) 
G[x∫∫2يمعادله − s(x, y)]f(x, y|a)dxdy( , ),
,U[s(x)]f(x∬)  الف2ي (معادله y|a)dxdy − V(a) ≥ H
,U[s(x∬)   ب2ي (معادله y)]f(x, y|a)dxdy − V(a) G(x-s)     تابع مطلوبیت مالک =U(s)تابع پاداش نماینده = V(a)                          تابع تالش نماینده =H نمایندهمورد انتظار = حداقل مطلوبیت

را با توجه به سطح قابل قبولی از مطلوبیت مورد انتظار صاحبکارمطلوبیت مورد انتظار 
کند که ) ملزم میب2ي محدودیت سازگاري انگیزشی (معادلهکنیم. نماینده، حداکثر می

29 The agent's reservation level of utility
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سازي مطلوبیت مورد انتظارش با توجه به قرارداد رفتار انتخابی نماینده باعث بیشینه
.]10[شودصاحبکارپیشنهادي توسط 

ي اول براي تدوین انتخاب رفتار نماینده، معتبر باشد، ویکرد شرط مرتبهبا فرض اینکه ر
μي اول تالش نماینده و در شرط مرتبه31را ضریب الگرانژλ را ضریب الگرانژ در

هبصاحبکارآن، مشکل کنیم. پس از محدودیت مربوط به مطلوبیت قابل قبول تعریف می
)3ي (معادله:شودصورت زیر مطرح می

( , ), G[x − s(x, y)]f(x, y|a)dxdy+λ U[s(x, y)]f(x, y|a)dxdy − V(a) − H+μ U[s(x, y)]f (x, y|a)dxdy − V´(a)
، براي هر Sمشخصات قرارداد بهینه را از طریق گرفتن مشتق این مسئله با توجه به 

ي اول براي قرارداد بهینه عبارت ي شرط مرتبهنتیجهکنیم. ) بیان میx,yترکیب ممکن از (
]´G−)4ي (معادله:است از − s(x, y)]f(x, y|a) + λU´[s(x, y)]f(x, y|a) + μU´[s(x, y)]f (x, y|a) = 

تواند بصورت زیر بازنویسی شود:که می

)                                               5ي (معادله
´[ ( , )]´[ ( , )] = λ + μ ( , | )( , | )

μبا فرض اینکه  > ،که بطور کلی حالتی در مدل نمایندگی است که به لحاظ باشد)
f) اگر و فقط اگر عبارتمورد توجه استاقتصادي  (x, y|a) f(x, y|a)⁄ وابسته بهy

. ]10[خواهد داشت yگیري عملکرد باشد، قرارداد بهینه بستگی به معیار اندازه

ویژگی هاي مهم معیارهاي اندازه گیري عملکرد
معیار آگاهی ") اولین فردي بود که یک خصوصیت مهم تحت عنوان 1979هلمستروم (

از در تعیین شمول معیارهاي اندازه گیري عملکرد را در قرارداد شناسائی نمود. ٣٢"بخشی
)لحاظ ریاضی اگر و فقط اگر عبارت  , | ) ( , | باشد، متغیر yوابسته به ⁄(
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yگیري و گزارش عملکرد باید یعنی اندازه.]10[کندمی، معیار آگاهی بخشی را مهیا
هاي نماینده باشد. در این حالت، معیار سنجش ي تصمیمحاوي اطالعات مفید درباره

-چقدر تالش نموده است، چقدر سرمایههکه نمایند) مالک را نسبت به اینyعملکرد (
معیار ارزیابی کدامکه ایندر ارزیابی ].1نماید [گذاري کرده و سایر موارد آگاه می

که بخش هست، بررسی سایر اطالعات موجود نیز مهم است. با اینآگاهیعملکرد
معیارهاي مانندگذارد (ها تاثیر میمعیارهاي ارزیابی عملکردي که نماینده مستقیماً بر آن

د مفید باشند. نتوانبخش باشند، سایر متغیرها نیز مییابی قابل کنترل) ممکن است آگاهیارز
که همین در شود،نیز متاثر می٣٣زیرا، بازده، توسط متغیرهاي تصادفی خارجی (مستقل)

بخش سنجش شود. با شمول بیشتر معیارهاي آگاهیقرارداد پاداش، منجر به ریسک می
گردد، در ي ارائه شده به نماینده میعملکرد، صاحبکار قادر به کاهش ریسک ناخواسته

]. 10شود [هاي انتخاب رفتار مطلوب تامین میز انگیزهحالی که هنو
داده و بخشی انجامدر خصوص آگاهیتري هاي عمیق) بررسی1989بانکر و داتار (

تواند به دو عامل بخشیِ معیار سنجش عملکرد می، آگاهیمساعدشرایط دادند که در نشان
نماینده تغییر نماید، معیار . حساسیت یعنی اگر رفتار آن35و دقت34تجزیه شود: حساسیت

مثالی از این موقعیت در نمودار دو ارائه شده .]10[شودارزیابی عملکرد چقدر جابجا می
است که در آن معیار سنجش عملکرد تا حدي توسط مدیر قابل کنترل است. مدیر با 

تواند احتمال کسب بازده خوب را افزایش دهد. در این صورت معیار میافزایش تالش 
.]1سنجش عملکرد حاوي اطالعاتی مفید درباره تصمیم انتخاب شده توسط مدیر است [

ممکن واریانساین شود کهمعیار ارزیابی عملکرد است. توجه واریانس برعکسِدقت، 
هايکه جریاناینعوامل غیر قابل کنترل نماینده یا مانندخاطر عوامل واقعی (هاست ب

که اینمانند(باشدگیريبینی هستند) یا اشتباه اندازهقابل پیشنقدي، به میزان زیادي غیر
نقدي آتی مربوط به رفتارهاي هايناي برآورد ناقص پیامدهاي جریانقرارداد باید بر مب

بخشی معیار سنجش عملکرد کم هنگامی که دقت آگاهی.]10[نماینده صورت گیرد)
تاثیرگذاري بر شانس دستیابی به ارزیابی عملکرد )، 2در مقایسه با نمودار 3باشد (نمودار 

33 Exogenous random variables
34 Sensitivity
35 Precision



خوب (ناحیه زیر منحنی احتمال در سمت راست هدف) براي نماینده دشوارتر است. از این 
].1رو، ترغیب نماینده به انتخاب میزان تالش بیشتر نیازمند پاداش بیشتري خواهد بود [

ه . بشوددر نظر گرفته می، ترياضافههاي نمایندگی پیچیده، معیارهاي استقرار مدلدر 
براي این معیارها در انگیزش ، استمسئول چندین رفتار خصوص هنگامی که نماینده 

یابد که . این موضوع خصوصاً هنگامی اهمیت مییابنداهمیت میترکیب مناسب رفتارها، 
ر سنجش عملکرد، معیا36سنخیتپیامد رفتار نماینده، مستقیماً بازبینی نشود. در این حالت،

رفتارهاي باسنخیت، اشاره به تشابه پاسخگوئی معیار سنجش عملکرد .داراي اهمیت است
این یک ) رفتارهاي نماینده دارد.37واقعی (بازبینی نشدهبازدهنماینده در پاسخگوئی به 

هاي سیستمگذاري انتقالی است.ویژگی کلیدي براي درك مواردي از قبیل قیمت
متاسفانه در اغلب . اندگرفتهحسابداري براي عدم تناسخ به دفعات مورد انتقاد قرار 

36 congruity
37 Unobserved

معیار سنجش عملکرد

]1منبع [تالش بیشتر موجب افزایش معیار سنجش عملکرد می شود . 2نمودار 
احتماالت معیار سنجش  

عملکرد با تالش کم
احتماالت معیار سنجش  

عملکرد با تالش زیاد

معیار سنجش عملکرد

]1منبع [معیار سنجش عملکردي که قابلیت کنترل آن کمتر است . 3نمودار 

احتماالت معیار سنجش  
عملکرد با تالش کم

احتماالت معیار سنجش  
عملکرد با تالش زیاد



وجود دارد، تالش براي حل یکی مسائل نمایندگی انواع مختلف اثر متقابل بین که مواردي
هاي موارد بسیاري وجود دارند که تصمیم.]10[دکنممکن است بقیه موارد را بدتراز آنها

ترین مثال مدیري اي بر معیار سنجش عملکرد دارند. متداولاثرات خنثی کنندهمورد نظر 
مدت و بلندمدت شرکت تاثیر کند که بر عملکرد کوتاههایی را اتخاذ میاست که تصمیم

این وضعیت مدیر .شودگذارد، ولی عملکرد وي بر مبناي سودآوري کنونی ارزیابی میمی
اري (مانند آموزش کارکنان و تحقیق و توسعه) گذرا در اتخاذ تصمیمات سرمایه

حاوي براي ارزیابی عملکرد معیار سودآوري کنونی در این شرایط نماید. کارتر میمحافظه
تري باشد و صاحبکار باید معیارهاي اضافهي هر دو نوع تصمیم نمیاطالعات مفید درباره

].1وارد نماید [را براي ترغیب تصمیمات بلندمدت در مدل تابع انگیزه 
چگونه ها وال که آناین سسنجش عملکرد موجود باشند،که چندین معیار هنگامی

یابد. کارت ارزیابی یابیم، اهمیت میسنخیت دستداراي تا به یک معیار شوند ترکیب 
ي سنجش عملکرد ) مثالی از شمول چندین معیار در زمینه1992،متوازن (کاپالن و نورتون

ند را گیري شوابعاد مختلف عملکرد که باید اندازهاغلب . کارت ارزیابی متوازن، است
ي آموزش و رشد). اما واژه،(معیارهاي مالی، مشتري، فرآیند داخلیکندمیشناسائی

دهی این ابعاد عملکرد، جلب ي وزنکند که توجه باید به سمت نحوهمیمتوازن پیشنهاد 
اختصاص یابد، شود. براي مثال اگر تمام وزن در پاداش به معیارهاي مالی عملکرد 

مدت جواب هگردد و این در کوتارفتارهاي نماینده به سمت بهبود این معیارها متمرکز می
ینده دهی به معیارها، چگونگی ارتباط رفتارهاي مختلف نماي وزندهد. جهت فهم نحوهمی

عملکرد با با معیارهاي سنجش عملکرد و چگونگی ارتباط این معیارهاي سنجش 
به ویژه، اغلب منافع ادعا نقدي آتی) اهمیت دارد. هاينقدي (خصوصاً جریانهايجریان

(عمدتاً اثبات نشده) که این شوندي معیارهاي غیر مالی بدین صورت ایجاد میشده
.]10[اشندبعملکرد مالی می38هاي مقدممعیارها، شاخص

با استفاده از )39هاي چندرفتارههاي با چندین رفتار (مدلاند که مدلمحققین دریافته
جاي آن از هشوند. بهتر است بگی سنتیِ هلمستروم به سختی حل میمدل نمایندبنديفرمول

38 Leading indicators
39 Multiaction models



بسیار مدلبندي کلیات . در این فرمولشوداستفاده )40LEN(مدل خطی، نمائی، نرمال
خطی از توابع قراردادهاي پاداش- 1بر این است که چون فرض،گرددمحدود می

معیارهاي سنجش عملکرد با توجه به رفتارهاي - 41،2معیارهاي سنجش عملکرد هستند
نماینده مطلوبیت منفی نمائی دارد. این - 3و شوندصورت نرمال توزیع میه نماینده ب

اي دارد که به سادهختاراسکه مطلوبیت مورد انتظار نماینده،ساختار داللت بر آن دارد 
وي تالش ترکیب خطی پاداش مورد انتظار وي، انحراف پاداش وي، و عدم مطلوبیت 

عنوان تابعی از ه ي نماینده بشود که رفتارهاي بهینهباعث میساختارشود. این محدود می
.]10[شودتر حلسادهپارامترهاي قرارداد پاداش،

رفتاره، حتی اگر ترکیب متغیرهاي هاي تک مشابه مدلهاي چندرفتاره، در مدل
اي براي شمول معیارهاي هنوز هم ارزش بالقوهنظر برسد،عملکرد کامالً سازگار به

نماینده ارائه شده بهدهی مجدد این معیارها) جهت کاهش ریسک سنجش عملکرد (یا وزن
گیري در هنگام را همانند اشتباه اندازهسنخیتوجود دارد. بنابراین قراردادها بایستی 

لحاظ در قرارداد با چه وزنی وگیري عملکرديکه چه معیارهاي اندازهاینبرايتصمیم 
.]10[شوند، در نظر بگیرند

دارد، که نماینده در خصوص پیامدهاي رفتارهایش اطالعات خصوصی هنگامی
مستقیماً رفتارهاي نماینده را صاحبکارشوند. حتی اگر مشکالت نمایندگی بزرگتر می

گردد، را ندارد. که چه ترکیبی از این رفتارها بهینه میتوانائی دانستن این،مشاهده نماید
، همانند اطالعات غیرخصوصی در اینجا هم اهمیت دارد. پاسخگوئی معیارهاي سنخیت

ه رفتارهاي نماینده بایستی با پاسخگوئی یا بازده واقعی این رفتارها تطبیق سنجش عملکرد ب
همکاران تحقیق بوشمن وتوانمیي اطالعات خصوصیدر زمینهکند. براي تحلیل بیشتر 

.]10[درا مطالعه نمو)2000(

40 Linear, Exponential, Normal (LEN) model
به عنوان یک ابزار متدولوژي مهم پذیرفته شده است، اما بدون بحث نیست. سسچینی و همکاران LENاگرچه مدل 41
هاي عددي و الگوریتم بیضوي، فرض خطی بودن را در نظر نگرفته و با توجه به نتایج ) با استفاده از روش2013(

دهند که براي مقادیر ها نشان میکنند. آنستیابی به قرارداد بهینه پیشنهاد میها را براي دکارگیري آنتحقیق خود به
کارهاي مدل تقریب منطقی از راهLENکارهاي مدل گیرد) راهاي که پاداش تعلق میکم عملکرد هدف (حداقل بازده

. ]9[تقریب مناسبی از مدل غیرخطی نیستندLENکارهاي غیرخطی هستند. اما، براي مقادیر بزرگتر عملکرد هدف، راه



به موقع بودن کند،عامل نهائی مهمی که ارزش معیارهاي سنجش عملکرد را متاثر می
ها در این برخی تحلیلاست. متاسفانه در مورد این عامل، هنوز اطالعات زیادي نداریم. 

. ]10[آمده است) 2003تحقیق دتا و ریچلستین (مورد در 

گیرينتیجه
گیرد که افراد به دنبال منافع شخصی هستند. تئوري نمایندگی این فرض را در نظر می

نمایندگی بعد جدیدي به درك ما از مسایل حسابداري مدیریت افزوده تحقیق تئوري 
گیري در یک شرکت و است. حسابداري مدیریت مرتبط با موضوعات اطالعات و اندازه

هماهنگی اهداف واحدهاي تابعه درون آن است. محققین حسابداري با توجه به تئوري 
کنند. هاي سنجش عملکرد تالش مینمایندگی، براي حل قراردادهاي بهینه و ترکیب معیار

این محققین، اهمیت اطالعات حسابداري براي ایجاد انگیزه در افراد سازمانی و نیز لحاظ 
هاي حسابداري شناسایی هاي رفتاري این افراد را در طراحی و انتخاب سیستمکردن پاسخ

هاي تحمیلی طبق در این مقاله، سعی بر این بوده است تا با توجه به محدودیتاند. نموده
هاي ارزیابی عملکرد بیان ي نمایندگی چارچوبی براي ارزیابی مناسب بودن برنامهنظریه
تواند مبتنی بر سیستم حسابداري گیري و گزارش عملکرد که میبر این اساس اندازهشود. 

ي تالش نماینده و تصمیمات وي باشد. همچنین، باشد، باید حاوي اطالعات مفیدي درباره
عیار سنجش عملکرد باید قابل کنترل توسط نماینده، داراي سنخیت و به موقع باشد، تا م

سازي مطلوبیت مورد انتظار صاحبکار به کار نماینده حداکثر تالش خود را براي ماکزیمم
گیرد.
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Agency Theory, incentive contracts and performance
measures

AbstractThis paper begin by explaining how agency models areformulated to capture incentive problems caused by moral hazardand adverse selection problems, and discuss the reasons whyagency theory models are difficult to solve. Then represent agencytheory results in the form of a mathematical model for theemployment contracting setting of agent (management) and thedescribe characteristics of performance measures specified in thecontract for performance evaluation of agent. These qualitiesinclude informativeness, controllability, congruity and timeliness.Appropriate selection accounting-based measures of performanceor market- based in motivating agent behavior and reduceconflicts of interest between the principal and the agent has animpact. Performance measures included in the compensationcontracts and bonus plans of agent may create conditions whereearnings management occurs.
Keyword: Agency Theory, Management Accounting, incentivecontracts, performance measures, bonus


