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 (Agency Theoryنظرية الوكالة )

 

دخمت نغخية الؾكالة في الفكخ االقترادي بذكميا الخسسي في بجاية الدبعيشات مؽ القخن الساضي عمى يج 

(، إال أنَّ السفاليؼ التي تدتشج إلييا ىحه الشغخية تعؾد إلى االقترادي (Jensen and Mecklingالباحثان 

عام السعخوف )آدم سسيث( عشج مشاقذتو لسذكمة الفرل بيؽ السمكية والديظخة ) اإلدارة ( في كتابو ثخوة األمؼ 

 حيث قال: 6776

اس الحي ُيخاقب فيو الذخكاء في شخكة "إن مجيخي الذخكات السداىسة ال ُيسكؽ أن ُيتؾقَّع مشيؼ مخاقبتيا بشفذ الحس 

خاصة مرالحيؼ عادة، ذلػ ألن ىؤالء السجيخيؽ يقؾمؾن بإدارة أمؾال الغيخ وليذ أمؾاليؼ الذخرية الخاصة، 

 ومؽ الظبيعي أن يدتتبع ىحا شيؾع اإلىسال والتفخيط بذكل أو بآخخ في إدارة شؤون ىحه الذخكات".

ة الذخكات السداىسة في عرخه، فيؾ يقؾل عؽ مجيخييا ''ألنَّيؼ يجيخون حيث نعى آدم سسيث بكثيخ مؽ الحدن حال

أمؾال الشاس وليدت أمؾاليؼ فإنَّ اإلىسال واإلسخاف ال ُبجَّ أن يدؾد بجرجة أو بأخخى في إدارة شؤون ىحه 

 .''الذخكات
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مؽ األفخاد ( عالقة الؾكالة بأنيا عقج يقؾم بسؾجبو واحج أو أكثخ (Jensen and Meckling 1976ويرف 

)األصيل أو الُسؾك ِّل( بتعييؽ فخد واحج أو أكثخ )الؾكيل( لكي ُيشجد بعض األعسال والخجمات بالشيابة عشو، وفي 

 السقابل ُيفؾ ِّض األصيل الؾكيل في اتخاذ بعض القخارات.

 .( أن الذخكة ىي سمدمة )عقجة( مؽ العقؾد بيؽ األطخاف السختمفةJensen and Mecklingكسا اعتبخ )

ست نغخية الؾكالة إلى نغخيتيؽ: األولى معيارية ) ( والتي اعتبخت أن العالقة ىي بيؽ السالػ Normativeوُقد ِّ

 والسجيخ فقط وأن السجيخ غيخ نذط وإنسا ُيشف ِّح فقط طمبات السالػ.

ة بالذخكة وأنَّ ( فقج اعتبخت أن العالقة ىي بيؽ جسيع األطخاف الستعمقPositiveأما الشغخية الثانية اإليجابية )

 السجيخ ىؾ شخص نذط وبسا أنو ليذ مالكًا فييسُّو أن ُيحقق مرالحو الذخرية قبل مرالح الذخكة.

وقج أدَّى عيؾر نغخية الؾكالة وما ارتبط بيا )مذكمة الؾكالة( إلى زيادة االىتسام والتفكيخ في ضخورة وجؾد 

لح الُسداىسيؽ )مؾكل( والحج مؽ التالعب السالي مجسؾعة مؽ القؾانيؽ والمؾائح التي تعسل عمى حساية مرا

 واإلداري الحي قج يقؾم بو أعزاء مجمذ اإلدارة )وكيل( بيجف تعغيؼ مرالحيؼ الخاصة.

وتفتخض نغخية الؾكالة اختالف أىجاف وأفزميات كل مؽ األصيل والؾكيل وىحا يؤدي إلى نذؾء مذكمة الؾكالة 

الؾكيل إضافة إلى عجم تساثل السعمؾمات حيث أنَّ اإلدارة )الؾكيل( لجييا بدبب عجم قجرة األصيل عمى رقابة أداء 

ك( وحتى لؾ تؾافخت نفذ السعمؾمات لألصيل فإنو قج ال يدتظيع تفديخىا بشفذ  معمؾمات أكثخ مؽ األصيل )الُسالَّ

 قجرة الؾكيل الستخرص.

ك واإلدا  رة تؼ اقتخاح ما يمي:ولحل مذكمة الؾكالة الشاشئة عؽ تعارض السرالح بيؽ الُسالَّ

 .إعظاء اإلدارة أجخىا في صؾرة أسيؼ 

 .مخاقبة كل ترخف لإلدارة عؽ قخب، وىحا ُمكمف ججًا وغيخ فعال 

  والظخيقة السثمى لعالج السذكمة تقع بيؽ الحميؽ الدابقيؽ عؽ طخيق ربط أجخ اإلدارة باألداء مع وجؾد

 بعض الخقابة السباشخة.
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الؾكالة فقج أوضحت ىحه الشغخية التكاليف الشاتجة عؽ وجؾد الرخاعات بيؽ السالك إضافة إلى تؾضيح مذكمة 

 واإلدارة ومشيا:

 .)تكمفة الخقابة: يتحسُّميا السؾك ِّل )وتتزسؽ جسيع التكاليف الستختبة لعسمية الخقابة عمى الؾكيل 

 در عمى الؾفاء بؾعجه(.تكمفة الثقة: يتحسُّميا الؾكيل )الحي يبحل جيجه ليؤكج أنو شخص مؾثؾق بو وقا 

  تكمفة الخدارة الستبكية: يتحسُّميا السؾك ِّل )وىي تسثل الفخق بيؽ تكمفة القخار الحي اتَّخحه السجيخ وتكمفة

 القخار الحي كان مؽ السسكؽ أن يتَّخحه لؾ كان مالكًا(.

سؤسدة ككل وليذ تحقيق وىحا ما يجفع األطخاف السترارعة إلى التؾافق لتخفيض ىحه التكاليف لتحقيق أىجاف ال

ىجف أحج األطخاف عمى حداب األطخاف األخخى، ويسكؽ أن يتؼ ذلػ عؽ طخيق ما ُيدسَّى بقؾاعج اإلدارة الخشيجة 

 أو الحؾكسة.
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