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در مواجو با پیمانکار ریسکخجثی ،وجود اطالعات نسبت بو رفتارش اهمیتی ندارد و با تنجنظنینا قنرارداد
سرجمع یا فهرستبهایی ،تمام ریسک ان ام کار را بو وی مجتقل میکجیا .پرسشجاموای جنهنت بنررسنی

اهداف متفاوت کارفرما و پیمانکار و عدم توانایی کارفرما در نظارت بر رفتار پیمانکار ،منجن نر بنو بنرو
مشکل نمایجدگی میشود .نظریو نمایجدگی با انتخاب مجاسب نوع قرارداد ،سعی بنر کناهنش مشنکنل
نمایجدگی دارد .اهمیت این نظریو مج ر شده تا پژوهشگران حو ههای مختلف علوم مانجند مندینرینت،
فلسفو و جامعوشجاسی بو کاربرد آن بپردا ند .با این وجود پژوهشگران کمتر بو کاربرد نظریو نمایجدگی،

امکان برو خطر اخالقی تجظیا میشود .دنبال مجافع خود بودن ،خودداری ا تالش ال م در جهت منجنافنع
کارفرما ،ریسک یاد قرارداد و فشار مالی یاد ناشی ا قرارداد ا نشانوهای خطر اخالقی محسوب میشونند.
پرسشجامو تجظیا شده ،نشانوهای خطر اخالقی در قراردادهای مطلوب عجوان شده فوق را نسبت بو سناینر
قراردادها بررسی میکجد.

در حو ه عمران پرداختواند .این مقالو با بهره گیری ا نظریو نمایجدگی ،بو انتخاب مجاسب قنراردادهنای
ساخت میپردا د.
واژههای کلیدی :نظریو نمایجدگی ،رابطوی نمایجدگی ،مشکل نمایجدگی ،هزیجوی نمایجدگی ،قرارداد

مقدمـــه
نظریو نمایجدگی در دهو  ۱۷۹۱برای فائق آمدن بر مشکل نمایجدگی ،پیشجهاد شد .مشکل نمایجدگی بنو
موجب تمایز در اهداف پیمانکار و کارفرما و همچجین عدم توانایی کارفرما بر نظارت بر رفتار پیمانکار بنو
وجود میآید[ .]۳در این نظریو فرض میشود کو پیمانکار دنبال مجافع خویش ،ریسک گریز ،در صندد
اعمال تالش ناکافی برای ان ام کار (خطر اخالقی) و بزرگ جلوه دادن توانناینیهنای خنود (اننتنخناب
نادرست) میباشد[ .]۴رابطو نمایجدگی ا متداولترین روابط در جامعو میباشد .بو موجب اینن رابنطنو
کارفرما قدرت تصمیاگیری ا جانب خویش را بو پیمانکار واگذار میکجد[ .]۱نظریو نمایجدگی بو دو نوع
قرارداد مبتجی بر نتی و کار و مبتجی بر رفتار پیمانکار اشاره دارد .قرارداد نوع اول مج ر بنو هناراسنتنا
شدن اهداف پیمانکار و کارفرما میشود .قرارداد نوع دوم مواقعی کاربرد دارد کو کارفرما اشراف نظنارتنی
قابلقبولی بر عملکرد پیمانکار دارد و یا روی سیستاهای نظارتی سرمایوگذاری کرده است[ .]۳هدف ا
کاربرد نظریو نمایجدگی ،انتخاب نوع قرارداد بهیجو با توجو بو مواردی مانجد ریسکپذیری افراد ،منینزان
عدم اطمیجان ا نتی و کار و توانایی کارفرما در نظارت بر رفتار پیمانکار میباشد[ ۲و  .]۳کارفرما بنرای
بررسی عملکرد پیمانکار ،میتواند رفتار پیمانکار و یا نتی و رفتارش را مورد ار یابی قرار دهد[ .]۱نتی نو

شکل  :۱مدل مفهومی نظریو نمایجدگی

کار تجها تا حدی وابستو بو رفتار پیمانکار است و شرایط اقتصادی ،سیاستهای دولت ،آب و هوا و عوامل

بحث و نتیجهگیری

دیگر میتواند مج ر بو برو تغییرات در نتی و کار شود[ .]۲در نتی و مسئلو ریسک نمود پیدا میکنجند.
مورد دیگر عدم توانایی کارفرما در بررسی دقیق رفتار پیمانکار میباشد ،بدین معجی کو با وجود استفناده

انتخاب بهیجو قرارداد ساخت ،بو برآورد هزیجو بررسی رفتار پیمانکار و یا هزیجو بررسی نتی و کار و انتقال

کارفرما ا سیستاهای نظارتی ،احتمال درک نادرست کارفرما ا تالش اعمالی پیمانکار وجود دارد .اینن

ریسک بو پیمانکار بستگی دارد و قراردادی کو کمترین هزیجو نمایجدگی را برای کارفرما داشتنو بناشند،

مسئلو مج ر بو برو ریسکی دیگر برای پیمانکار میشود تا جایی کو برخی منحنقنقنان اسنتنفناده ا

انتخاب کارفرما محسوب میشود .در صورتی کو پیمانکار ریسکگریز باشد ،دو حالت پینش منیآیند ینا

سیستاهای نظارتی را یر سوال میبرند[ .]۹هیچ راهی وجود ندارد کو کارفرما بدون اعمال هزیجو بتواند

استفاده ا سیستاهای نظارتی و یا بو کارگیری قراردادهای مبتجی بر نتی و کار بو صرفو میباشنجند ،در

ا تالش پیمانکار در جهت مجافعش اطمیجان حاصل کجد .در قراردادهای مبتجی بر رفتار ،کارفنرمنا روی

حالت اول قرارداد با پرداختهزیجو نوع مطلوب قرارداد میباشد .در حالت دوم نیز قرارداد تشنوینقنی بنا

سیستاهای نظارتی سرمایوگذاری میکجد و در قراردادهای مبتجی بر نتی و کار ،کارفرما بنا تنجنظنینا

انتقال ریسک بو پیمانکار و هاراستا کردن اهداف طرفین قرارداد ،پیمانکار را متمایل بو اعنمنال تنالش

پاداش ،سعی در ها راستا کردن مجافعش با پیمانکار می کجد[ .]۵هزیجوهنای ننام بنرده ،منواردی ا

بهیجو میکجد .در مواجو با پیمانکار ریسکخجثی ،وجود اطالعات نسبت بو رفتارش ،اهمیتی ندارد .در این

هزیجوهای نمایجدگی میباشجد .انتخاب بهیجو بین دو نوع قرارداد مبتجی بر رفتار و یا مبتجی بر ننتنین نو

حالت میتوان با استفاده قرارداد سرجمع و یا قرارداد فهرستبهایی ،تمام ریسک ان ام کار را بو پیماننکنار

کار ،بو هزیجو بررسی رفتار پیمانکار و یا هزیجو بررسی نتی و کار و انتقال ریسک بو پیمانکار بسنتنگنی

مجتقل کرد.

دارد[ .]۱قراردادی کو کمترین هزیجو نمایجدگی را حاصل کجد ،قرارداد بهیجو میباشد .در صنورتنی کنو
پیمانکار ریسکخجثی باشد ،بدون هزیجو میتوان ریسک مرتبط با عدم اطمیجان ا نتی و کار را بنو وی
مجتقل کرد .اما اکثر پیمانکارها ریسکگریز هستجد و برای قبول ریسک ناشی ا نتی و کنار ،کنارفنرمنا
بستوهای مالی و یا پاداش بو آنها پیشجهاد میکجد[.]۹

مدلسازی
مدل مفهومی ارائو شده در شکل  ۱بو بررسی ابعاد مختلف نظریو نمایجدگی میپردا د .در این مدل قابلیت
برناموریزی کار و میزان عدم اطمیجان ا نتی و کار ،بو عجوان دو متغیر برای برآورد هزیجو ننمناینجندگنی
کارفرما بو کار میروند .هرگاه قابلیت برناموریزی کار کا باشد ،هزیجو بررسی رفتار پیمانکار بیشتر است و
با فرض ریسکگریز بودن پیمانکار ،قرارداد تشویقی ،نوع مطلوب قرارداد میشود .هرگاه هنزینجنو بنرآورد
نتی و کار و انتقال ریسک بو پیمانکار باال باشد ،سرمایو گذاری روی سیستاهای نظارتی و اسنتنفناده ا
قرارداد با پرداختهزیجو ،مطلوب میشود.
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