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چكيعِ
تكياؼي اؾ قاؾياٌ ْا تؽاي ؼقاتت ٔ ؼقيعٌ تّ قطر يطهٕب تٓؽِ ٔؼي تاا يهاكم
پاييٍ تٕظٌ قطر اؼؾل ؼٔؼ تّ ؼٔ ْكتُع ،ظؼ ايٍ يقانّ تاا شهاؽير لهام ؼيهاّ اي اياٍ
پعيعِ ،تاّ تيااٌ ؼاْكاؼْااي لًهار تاؽاي يٕاخٓاّ تاا اياٍ يٕوإ  ،پؽظاضتاّ يرنإظ
يتاااااااعٔنٕاي ْااااااااي اؼؾل تاااااااا شسااااااات نااااااا ا قاااااااؽاؼ ظاظٌ اياااااااٍ لهااااااام،
تا يؽف كًتؽيٍ يُاات الاى اؾ ْؿيُاّ ٔ ظؼيااٌَ ،تاايح يطهإتر ؼا زايام يرًَايُاع ظؼ
اظايّ تا شهؽير ٔيژگر ْاي يتعٔنٕاي ،چگإَگر اياٍ يطهاة ،ناؽذ ظاظِ يرنإظ ظؼ
ضاشًاااااااااااااااااااااّ ،تؽَاياااااااااااااااااااااّ كااااااااااااااااااااااؼي يطان اااااااااااااااااااااّ اؼؾل
تّ اضتًاؼ تياٌ يرنٕظ

ٔااگاٌ كهيعي
يُٓعقر اؼؾل ،تٓؽِ ٔؼي
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 -1يقعيّ
يسعٔظيت يُات ٔ نعت ؼقاتت اؾ يك طؽف ٔ شٕق ّ قؽي فُأؼي ٔ شغييؽات نعيع َيااؾ
تاؾاؼ اؾ طؽف ظيگؽ ،قاؾياٌ ْا ؼا ٔاظاؼ تّ اقتفاظِ تٓيُّ اؾ يُات ظؼ ؼاقتاي ٔاق ار َيااؾ
يهتؽياٌ ًَإظ اقات ظؼ اياٍ ؼاقاتا ؼٔل ْااي تٓثإظ يت اعظي يطاؽذ ناعِ اقات ٔ
شسقيقاااااااااااااات ٔ يطان اااااااااااااات گكاااااااااااااتؽظِ اي ظؼ قؽاقاااااااااااااؽ ظَياااااااااااااا
ظؼ ؾييُّ تّ كاؼ گيؽي ٔ شٕق ّ ايٍ ؼٔل ْا يٕؼت گؽفتّ اقت
ظؼ ؾييُّ شكُيك ْاي تٓثٕظ ،ناْع شغييؽ ؼٔيكؽظ اؾ كٓام ْؿيُاّ تاّ اؼؾل يفؽيُار تإظِ
ايى تّ ايٍ ي ُر كّ كاْم ْؿيُّ ْا تّ يٕؼت ياؽف كاافر َثإظِ ٔ تاؽاي يٕفقيات ظؼ
لؽيّ ؼقاتت الؾو اقت كّ شٕخّ ؼا تّ يقٕنّ اؼؾل ي طٕف ًَٕظ اؼؾل لثاؼت اقات اؾ
تؽييُع يُات يؽف نعِ تّ اؼؾل زايهّ اؾ ظيع يهتؽي ،تّ طٕل كهر تٓثٕظ اؼؾل تّ ظٔ
يٕؼت تؽئؼظِ ًَٕظٌ َياؾ تيهتؽي اؾ يهتؽي ٔ تا يؽف يُاات يككااٌ ٔ تاؽئؼظِ ًَإظٌ
َياؾ يهطًر اؾ يهتؽي تا يؽف يُات كًتؽ ييكؽ ضٕاْع تٕظ
ٔاواار اقاات كااّ ؼٔيكااؽظ اؼؾل يساإؼ اؾ كاااْم ْؿيُااّ ْااا تااّ ياإؼت يااؽف ،خاااي شااؽ
يرتانع ٔ طؽف ظٔو ي اظنّ كّ يهتؽياٌ يرتانُع ؼا َياؿ ناايم يرنإظ اؾ طؽفار
كهيّ يُات قاؾياَر كّ يسعٔظ تّ يُات يانر ًَرنٕظ ٔ ير شٕاَع نايم ؾياٌ ،التثاؼ
ٔ غيؽِ تانع ؼا يٕؼظ يالزظّ قؽاؼ ير ظْع
ايٍ يقانّ ،اتتعا تا تياٌ تؽضر اؾ يًاظيق پاييٍ تإظٌ اؼؾل تاّ شهاؽير ظاليام اياهر اٌ
يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار پاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽظاؾظ ٔ
ظؼ اظايّ يتعٔنٕاي ْاي اؼؾل كّ ظؼ پاقص تّ ايٍ ظاليم شٕق ّ يافتاّ اقات ؼا ي ؽفار
يرًَايع ٔ ظؼ پاياٌ گاو ْاي فؽييُع يفؽيُم اؼؾل ؼا شهؽير يرًَايع
 -2خايگاِ يطان ّ اؼؾل
 چؽا تؽضر اؾ شالل ْا ٔ يؽف يُات  ،يُدؽ تّ شأييٍ َياؾ ٔاق ر يهتؽياٌ ًَرنٕظ،
تّ ايٍ ي ُر كّ ٔقتر يسًٕل يا ضعيت ظؼ اضتياؼ يهاتؽي قاؽاؼ يار گياؽظ تاَيااؾ أ
يُطثق َيكت
 چؽا ظؼ تؽضر اؾ پؽٔاِ ْا ،پف اؾ پاياٌ كاؼ يتٕخّ ير نٕيى ف انيت ْاي غياؽ اؼؾل
يفؽيُر اَداو نعِ اقت كّ قاتم پيهگيؽي تٕظِ اقت
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 چؽا غانثاً ظؼ ؼاقتاي شسقق كاؼكؽظْا يا َياؾْا ،تّ ظنيم قهطّ ؼاِ زم ْااي قاُتر
اؾ ؼاِ زم ْاي تٓتؽ يسؽٔو ير نٕيى
ظؼ لًم تا ايٍ يكايم ٔ يٕاؼظ يهاتّ تّ ظف ات يٕاخّ نعِ ايى تؽاي خهٕگيؽي اؾ شكؽاؼ
يٌ ْا تايع لٕايم ؼيهّ اي كّ ظؼ ٔقٕ ايٍ يإاؼظ ظضانات ظاؼَاع ؼا يطان اّ ًَااييى ٔ ظؼ
يعظ ؼف يَٓا تؽيييى
ظؼ ؾيؽ تّ ظاليم ايهر يَٓا اناؼِ يرنٕظ:
 -1كًثٕظ اطاللات خٓت شدؿيّ ٔ شسهيم ظؼقت يكايم ،اَداو يقايكات ،شسهيم ؼيكك
ْا ،تّ ؼٔؾ َثٕظٌ اطاللات ظؼ يٕؼظ فُأؼي ْاي خعيع ،يٕاظ خايگؿيٍ ،فؽييُعْاي يُاقة
ٔ زتاااااااااااااااااااااااار َياااااااااااااااااااااااااؾ ٔاق اااااااااااااااااااااااار يهااااااااااااااااااااااااتؽي،
يكر اؾ ظاليم ايهر پاييٍ تٕظٌ اؼؾل يرتانع
َ -2ثٕظٌ ايعِ ْااي ضاال

تاؽاي اَدااو كاؼْاا ٔ شًاًيى گياؽي تؽاقااـ ؼاِ زام ْااي

قُتر غانة ،لاظت گَّٕ ٔ گاْاً تّ يٕؼت ش ًثر ٔ َاظؼقت ،ياا ؼا اؾ ؼاْكاؼْااي تٓتاؽ
تاؾ ير ظاؼظ
 -3لعو اضتًاو ؾياٌ كافر تؽاي نُاضت َياؾْااي ٔاق ار يهاتؽي ،اَدااو شسقيقاات
أنيّ ،طؽازر يفٕٓير ،ظؼ تؽضر يإاؼظ ٔخإظ واؽب االخام ْاا فؽياتر تاؽاي شًاًيى
گيؽي ْاي ظؼقت ،شٕخّ يُاقة تّ َياؾ يهتؽي ٔ ؼاِ زم ْاي ظيگؽ تاقر ًَر گػاؼظ
گاْر تّ زكة اوطؽاؼ كاؼْا ٔ شًًيًات يٕقتر اشطاغ يرنإظ كاّ ياعت ْاا پاف اؾ
تؽطؽف نعٌ نؽايظ أنيّ شعأو ير ياتُع
 -4ؼيكك گؽيؿي ٔ شًايم تّ زفع نؽايظ يٕخٕظ اؾ يٕاؼظي اقت كّ افاؽاظ ؼا اؾ اقاعايات
خعيع ٔ ضاؼج اؾ لاظت تاؾ ير ظاؼظ شًٕؼ تؽ اياٍ اقات كاّ كااؼي كاّ تاؼْاا شكاؽاؼ ناعِ
اقت ،تٓتؽيٍ گؿيُّ ٔ كى ضطؽشؽيٍ يَٓاا يرتاناع ٔ ناػا اؾ گؿيُاّ ْااي تاا اؼؾل تااالشؽ،
غفهت يرنٕظ
 -5لعو شغييؽ يتُاقة تا شغييؽ نؽايظ الى اؾ شغييؽ ظؼ فُأؼي ،پياعايم فؽايُاعْا ٔ يإاظ
خعيع ٔ شغييؽ َياؾْاي يهتؽياٌ ٔ تٓؽِ تؽظاؼاٌ
 -6اؼشثاطات و يف قاؾياٌ تيٍ ٔازعْاي يطتهف قاؾيأٌ ،ازاعْاي طؽازار ٔ شٕنياع،
شٕنيع كُُعِ ٔ شأييٍ كُُعِ ،شٕنيع كُُعِ ٔ يهتؽياٌ ٔ
تاايٍ تطهاار اؾ قاإي ظيگااؽ تال ا

اؾ قٕير ٔخإظ ظيٕاؼْااي تهُاع

يرناإظ طؽازاار يسًاإالت تااعٌٔ ظؼ َظااؽ گااؽفتٍ
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يالزظات شٕنيع ،ش ًيؽات ٔ َگٓعاؼي ،شأييٍ يٕاظ ٔ زتر َياؾ ٔاق ر يهتؽي يٕؼت گيؽظ
كّ لعو ؼلايت ايٍ يالزظات يُدؽ تّ كاْم اؼؾل يرنٕظ
يٕاؼظ فٕ

ٔ يٕاؼظ يهاتّ تال

تؽٔؾ ْؿيُّ ْاي غيؽ وؽٔؼي يرنإَع كاّ ظؼ كيفيات،

اقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتفاظِ،
طٕل لًؽ ،ظاْؽ ٔ يا ؼوايت يهتؽي اثؽ يثثت َعاؼَع ٔ ًْاٌ گَّٕ كّ يقااي ييهاؿ 1اظلاا
ًَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإظِ اقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات،
ايٍ ْؿيُّْا تانغ تؽ  %25شا ْ %75ؿيُّ يسًٕل ير نٕظ ايٍ ْؿيُّ ْا پُٓااٌ تإظِ ٔ
نُاقاير ٔ خعاقاؾي يٌ اؾ كم ْؿيُّ ْا تكياؼ يهكم يرتاناع ٔ َيااؾ تاّ يطان اات
ظقيق ٔ ؼيهّ اي ظاؼظ كّ ظؼ اظايّ تّ ي ؽفر يٌ ير پؽظاؾيى
 -3يتعٔنٕاي ْاي اؼؾل
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ظؼ پاقص تّ ظاليم پاييٍ تٕظٌ اؼؾل ٔ يا تّ لثاؼشر تاال تٕظٌ يياؿاٌ ْؿيُاّ ْااي پُٓااٌ،
يتعٔنٕاي ْاي ؾياظي شٕق ّ يافتّ اَع كّ اقاـ ٔ ؼٔيكؽظ ايهر يَٓا يككاٌ يرتاناع
ٔ گاْر شُٓا ش اتيؽ يَٓا يتفأت اقات يُٓعقار اؼؾل ،يطان اّ اؼؾل ،شسهيام اؼؾل،
يعيؽيت اؼؾل ٔ تؽَايّ ؼيؿي اؼؾل خؿء ايٍ يتعٔنٕاي ْاا يرتاناُع ظؼ اياٍ يتاعٔنٕاي
ْا كهيّ ي ياؼْاي اؼؾنر يهتؽياٌ كّ لثاؼشُع اؾ قيًت ،كيفيت ،ضعيات ،ؾياٌ شسٕيام
ٔ غيؽِ تّ يٕؼت يكدا يٕؼظ شٕخّ قؽاؼ ير گيؽظ ٔ ظؼ ايٍ ؼاقتا اؾ اطاللات ٔ ضؽظ خً ر
تّ يٕؼت َظاو يافتّ اقتفاظِ يرنٕظ ٔ اؾ ؼٔل ْاي شٕق ّ ٔ شهٕيق ضالقيت َٕئؼي
ٔ ْى افؿاير اطاللات تٓؽِ تؽظِ يرنٕظ ظؼ طر خؽياٌ يطان ّ اؼؾل شًاو غيُف اٌ ظؼ
قانة يك شيى گؽظ ْى ييعِ ٔ ظؼ فؽيتر يُاقاة ٔ تاا تؽَاياّ كااؼي يهاطى تاا شسهيام
ْعفًُع اطاللات ،ظؼ يعظ ضهق گؿيُّ ْاير تا اؼؾل تاالشؽ تؽ ير ييُع
يالزظااّ يرناإظ كااّ يتااعٔنٕاي اؼؾل تااّ
گَٕااّ اي شٕق ا ّ ٔ شكاإيٍ يافتااّ اقاات كااّ
ظالياام ايااهر پاااييٍ تاإظٌ اؼؾل ظؼ قااطر
قاؾياَر ؼا كاّ تاّ يَٓاا انااؼِ ناع ،شسات
شأثيؽ قؽاؼ ظاظِ ٔ ًْايٍ اياؽ قاثة يٕفقيات

1 - Miles
2 - Value Methodology
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ايٍ يتعٔنٕاي ظؼ ككة َتايح يطهإب ناعِ
اقت
 -4يُٓعقر اؼؾل

1

يُٓعقر اؼؾل كّ يتعأنتؽيٍ ٔ پايّ اي شؽيٍ يتعٔنٕاي ظؼ زٕؾِ يتعٔنٕاي ْااي اؼؾل
يرتانع ،تؽاي أنيٍ تاؼ ظؼ ظْاّ  1951ظؼ ناؽكت خُاؽال انكتؽياك شٕقاظ الؼَاف ييهاؿ
يطؽذ نع پف اؾ خُگ خٓاَر ظٔو ايٍ نؽكت تا يهكالت ؾياظي ظؼ شأييٍ يإاظ أنياّ
ؼٔ تّ ؼٔ تٕظ ٔ اؾ ايُؽٔ ايعِ خايگؿيٍ ًَإظٌ يإاظ أنياّ يطاؽذ گؽظياع ظؼ تؽضار اؾ يإاؼظ
شغييؽ يٕاظ أنيّ يٕخة شغييؽ ظؼ طؽازر يسًٕالت نع تا اَداو شغييؽات تؽ ضاالف شًإؼ
كّ اَتظاؼ ير ؼفت كيفيت ٔ كاؼاير يسًإالت كااْم ياتاعَ ،اّ شُٓاا لًهكاؽظ يسًإل
كاااْم َيافاات تهكااّ كاااْم چهااًگيؽي ظؼ ْؿيُااّ ْاااي قاااضت يهاااْعِ نااع ايااٍ
ظقتأؼظْا تال

گؽظيع كاّ تااؾَگؽي قاايؽ يسًإالت كاّ تاا يهاكالت شاأييٍ ؼٔ تاّ ؼٔ

َثٕظَع َيؿ ظؼ ظقتٕؼ كاؼ قؽاؼ گيؽظ تاا شٕقا ّ اياٍ ف انيات ْاا ،اَدااو اياٍ يطان اات ،ظؼ
قانة تؽَايّ كاؼي اقتاَعاؼظ ،شست لُٕاٌ يُٓعقر اؼؾل تّ خٓاَياٌ ي ؽفر گؽظيع
ً -1-4يژگي ىبي مينذسي ارزش
تؽضر اؾ يٓى شؽيٍ ٔيژگر ْاي يطان ّ يُٓعقر اؼؾل تّ نؽذ ؾيؽ يرتانع:
انف) ظؼ خؽياٌ يطان ّ اؼؾل ،تؽ َياؾ ٔاق ر يهتؽي يتًؽكؿ ناعِ ٔ شسقاق يٌ ؼا ْاعف
يطان ّ قؽاؼ ير ظُْع ٔ شًاو شالل ْا ظؼ خٓت َيم تّ يٌ قاؾياَعْر يرنإَع َيااؾ
يهتؽي ير شٕاَع قيًت ،ؾياٌ ،كيفيت ،قاتهيت اطًيُاٌ ،شؽكيثر اؾ يَٓا ٔ يا يٕاؼظ ظيگاؽ
تانع
ب ) يطان ّ اؼؾل ،ؼٔيكؽظي ضال

اقت كّ تا ش ؽيف يفٕٓو كاؼكؽظ ، 2تكتؽي يُاقاة

تؽاي خعا نعٌ اؾ ٔو يت يٕخٕظ ٔ ؼاِ زم ْااي شكُيكار ي ًإل فاؽاْى ئؼظ ٔ قا ر
ظاؼظ تا شًؽكؿ تؽ كاؼكؽظْا ،گؿيُّ ْاي ضال

ظؼ خٓت شأييٍ كاؼكؽظْا تا يؽف يُات كًتؽ

ايداظ ًَايع
ج ) شيى يطان ّ اؼؾل يتهكم اؾ شًاير غيُف اٌ ظؼ طٕل ظٔؼِ لًؽ يسًٕل ،ضاعيت ياا
پؽٔاِ يرتانع تعيٍ ٔقيهّ فؽيتر فؽاْى يار يياع كاّ تًإؼت يتًؽكاؿ شًااو خٕاَاة
يكأنّ يٕؼظ تؽؼقر قؽاؼ گيؽظ
1 - Value Engineering
2 - Function
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ظ ) يُٓعقر اؼؾل ظيعگاِ يتفأشر اؾ قاضتاؼ ْؿيُّ ْاا اؼاهاّ يرًَاياع كاّ ظؼ ناكم
(َ )1هاٌ ظاظِ نعِ اقت

كبركردىبي
ثبنٌيو
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شكل ( :)1رًيكرد مينذسي ارزش بو سبختبر ىسينو ىب

كاؼكؽظْاي پايّ كّ فهكفّ ٔخٕظي يك يسًٕل ،ضعيت يا پؽٔاِ يرتانُع ،چيؿي اقت
كّ يهتؽي تؽاي ظقت يافتٍ تّ اٌ زاوؽ تّ پؽظاضت پٕل يرنٕظ كاؼكؽظْااي ثإَياّ،
پهتيثاَر كُُعِ كاؼكؽظ پايّ يرتانُع تّ لثاؼشر تّ اَداو يٌ كًاك يرًَايُاع ٔ ياا ظؼ
خهة َظؽ يهتؽي ظضانت ظاؼَع تّ طٕل كهر كاؼكؽظْاي يك يسًٕل واؽٔؼي ٔ ياا غياؽ
وؽٔؼي يرتانُع كاؼكؽظْاي غيؽ وؽٔؼي شاأثيؽ يثثتار ظؼ كيفيات ،اقاتفاظِ ،ؾيثااير،
خهة َظؽ يهتؽي ٔ غيؽِ َعاؼَع
ؼٔيكؽظي كّ يُٓعقر اؼؾل تؽاي كاْم ْؿيُاّ ْاا اؼاهاّ يرًَايُاع ،لثااؼت اقات اؾ
يطان ّ ضالقاَّ تؽاي نُاقاير ٔ زػف كاؼكؽظْاي غيؽ وؽٔؼي ٔ َياؿ يطان اّ طؽازار
تا ْعف تٓثٕظ كاؼكؽظْاي ثإَيّ اي كّ تا شٕخّ تّ نيِٕ ٔ َٕ طؽازر ،يُظٕؼ نعِ اَع
ٔ تا شغييؽ ظؼ طؽازر ،شغييؽ يرًَايُع
يُٓعقاار اؼؾل كاام ْؿيُااّ ْاااير ؼا كااّ ظؼ طاإل ظٔؼِ لًااؽ 1يسًاإل يااا پااؽٔاِ ٔاق ا
يرنَٕع ،يع َظؽ قؽاؼ ظاظِ ٔ تؽاي يقايكّ گؿيُّ ْااي يطتهاف ،يٌ ؼا ي يااؼ قاؽاؼ يار
ظْع چؽاكّ تّ لُٕاٌ يثال يًكٍ اقت تا شغييؽ ظؼ طؽازر ْؿيُّ ْاي قااضت كااْم
ياتعٔ ،نر ْؿيُّ ْاي تيهتؽي ظؼ تٓؽِ تؽظاؼي ٔ يگٓعاؼي ٔ ش ًيؽات شسًيم نٕظ
 -2-4مينذسي ارزش در دنيب
تاايم اؾ َاايى قؽَااؾ تكاااؼگيؽي يُٓعقاار اؼؾل ظؼ ظَيااا ياار گااػؼظ ٔ تااّ كًااك يٌ لٕايااع
تكياؼي زايم نعِ اقت تؽاي يثال ظؼ ٔؾاؼت ظفا ايؽيكا ظؼ طار  18قاال اقاتفاظِ
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اؾ ايٍ شكُيك تيم اؾ  25ييهياؼظ ظالؼ يؽفّ خٕير ظؼ ْؿيُّ ْا زايم نعِ اقت طثاق
گؿاؼنات ،تاا اَدااو يطان اّ اؼؾل ظؼ طاؽذ ْااير كاّ ظؼ َٓايات ظقات ٔ ياست شٕقاظ
كاؼنُاقاٌ ضثؽِ تطم ظفا ايؽيكا طؽازر نعِ تٕظَع ،تّ طٕؼ يتٕقاظ  %21كااْم
ْؿيُّ زايم نعِ اقت ظؼ زال زاوؽ ظؼ ايٍ ٔاؾؼشطاَّ اَداو يطان ّ اؼؾل تؽاي پؽٔاِ
ْاير تا ْؿيُّ تيم اؾ يك ييهيٌٕ ظالؼ اخثاؼي يرتانع
ظؼ چيٍ اؾ ايٍ شكُيك تّ لُٕاٌ يتعٔنٕاي َٕئؼي اقتفاظِ يرنٕظ
يؿيت ايٍ شكُيك ظؼ ايٍ اقت كّ تا تكاؼگيؽي يٌ تكتؽي يُاقة تؽاي َٕئؼي ٔ ضالقيت
فؽاْى ير ييع ٔ ايٍ خؽياٌ تطٕؼ يؤثؽ ظؼ ؼاقتاي ضٕاقتّ يهتؽي ْعايت يرنٕظ
ظؼ ايؽاٌ َيؿ ظؼ قال ْاي اضيؽ تا اقتفاظِ اؾ ايٍ شكُيك ظؼ طؽذ ْااي لًؽاَار ،ؼاِ ،يب،
َفت ٔ ضٕظؼَٔ ،تايح قاتم شٕخٓر زايم نعِ اقت
ظؼ تؽضر يٕاؼظ ْؿيُّ ْاي طؽذ تّ ًَف ٔ ؾياٌ اخؽاي يٌ تّ ييؿاٌ چهًگيؽي كااْم
يافتّ اقت
يسعٔظيت ضاير ظؼ تكاؼگيؽي شكُيك يُٓعقر اؼؾل ٔخٕظ َعاؼظ ٔ ايٍ شكُيك ظؼ شًاير
زٕؾِ ْا الى اؾ قطت افؿاؼَ ،ؽو افؿاؼ ،ؾيؽ قاضت ْا ٔ غيؽِ قاتم اقتفاظِ اقت
تطٕؼ كهر ظؼ ْؽ زٕؾِ اي كاّ اؼؾنار ضهاق يرنإظ ،اؾ اياٍ شكُياك يار شإاٌ خٓات
يطان ّ اؼؾل تٓؽِ خكت
 -3-4مبىيت ارزش
اؼؾل يك يفٕٓو ؾيثاقت كّ قعيت يٌ يقاؼٌ تاا لًاؽ تهاؽ ٔشًاعو تهاؽي يرتاناع ٔ
ات اظ ٔقي ر ظاؼظ اؼؾل اؾ طؽفر يك كيفيت غُْر ياَُع ناكم ظااْؽ ،قاثك ٔ غياؽِ
تٕظِ كّ شٕقظ ازكاقات ش ييٍ يرنٕظ ٔ اؾ طؽفر ياك كيفيات ٔاق ار ياَُاع قاتهيات
اطًيُاٌ ،ؼَگ ،لًهكؽظ ٔ لًؽ يرتانع كّ قاتم اَعاؾِ گيؽي اقت (نكم () )2
اؼؾل تااا ؾياااٌ ٔ يكاااٌ اقااتفاظِ ٔ َيااؿ تااا
قهيقّ افؽاظ اؼشثاط يكتقيى ظاؼظ ايٍ َكاات
ؼا تايع ظؼ ش ؽيف ٔ يطان ّ اؼؾل يإؼظ شٕخاّ
قؽاؼ ظاظ تاياع شٕخاّ ظاقات كاّ شُٓاا يؽخا
ش ؽيااف اؼؾل ،يهااتؽياٌ يااا تٓااؽِ تااؽظاؼاٌ
َٓاير يرتانُع
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ظؼ خؽيااااٌ يطان اااّ اؼؾل خٓااات اؼؾيااااتر
كاؼكؽظْااااا ،اؾ ناااااضى اؼؾل 1اقااااتفاظِ
يرناإظ ناااضى اؼؾل لثاااؼت اقاات اؾ
ظؼيااع اًْيت يا تٓاي يك كاؼكؽظ
شقكيى تؽ ْؿيُاّ ْااي ايدااظ ياا اَدااو يٌ كااؼكؽظ ظؼ لًام تٓاا ياا اًْيات ْاؽ كااؼكؽظ
تؽاقاـ قٓى ٔ َقهر كّ ظؼ يٌ كاؼكؽظ ظؼ تؽئؼظِ ًَإظٌ َيااؾ يهاتؽي ظاؼظ ،شطًايٍ
ؾظِ يرنٕظ

شكل ( :)2تعببير مختلف ارزش

ْؿيُّ ْاي يك كاؼكؽظ خً كم ْؿيُّ ْاي اَدااو يٌ كااؼكؽظ يرتاناع نااضى اؼؾل
يقعياشر كًر اقات كاّ اَدااو يقايكاّ ْاا ٔ اؼؾيااتر ْاا ؼا ظؼ طار يطان اّ اؼؾل،
يقعٔؼ ير قاؾظ
ظؼ يطان ّ اؼؾل ،كاؼكؽظْاير كّ ناضى اؼؾل يَٓا كًتؽ اؾ يك يرتاناع ،يإؼظ شٕخاّ
قؽاؼ ير گيؽَع ٔ ظؼ اظايّ يطان ّ ،تًٕؼت ضالو ظؼياعظ افاؿايم اياٍ نااضى تاؽ يار
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ييُع ًْاٌ گَّٕ كاّ ظؼ ناكم ْااي ( )4( ٔ )3يالزظاّ يرنإظ تاؽاي تٓثإظ نااضى
اؼؾل گؿيُّ ْاي يتفأشر ٔخٕظ ظاؼظ

RESOURCS
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شكل ( )3رًيكرد ىبي بيبٌد شبخص ارزش
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يالزظّ يرنٕظ كّ يطان ّ اؼؾل شُٓا تّ يفٕٓو كااْم ْؿيُاّ ْاا ًَرتاناع تهكاّ
ْعف ايهر اٌ تٓثٕظ ناضى اؼؾل اؾ ظيع يهاتؽي يرتاناع تاؽاي يثاال اگاؽ ظؼ اؾاي
كًر كاْم ظؼ پاقص تّ َياؾ يهتؽي ،يقعاؼ قاتم شإخٓر ظؼ ْؿيُاّ ْاا ياؽفّ خإير
گؽظظ ،ايٍ كاْم يٕق ر شٕخيّ ظاؼظ كّ ظؼ يدًٕ  ،ؼوايت تيهتؽ يهتؽي ؼا تّ ًْاؽاِ
ظانتّ تانع
 -4-4برنبمو كبري مينذسي ارزش

1

اؾ َقاط قٕت يُٓعقر اؼؾل ظانتٍ تؽَايّ كااؼي يهاطى ٔ گااو تاّ گااو تاؽاي اَدااو
يطان ّ يرتانع (نكم  )5ايٍ ٔيژگر تال

يرنٕظ كّ يطان ّ تًٕؼت قيكتًاشيك

ٔ ْعفًُع ظؼ خٓت تٓثٕظ ناضى اؼؾل يٕوٕ يطان ّْ ،عايت گؽظظ تطٕؼ كهر تؽَايّ
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كاؼي يُٓعقر اؼؾل نايم قّ فااؾ يطان اات يقاعياشر ،يطان اات اؼؾل ٔ يطان اات
شكًيهر يرتانع
فبز ا :مطبلعبت مقذمبتي

فبز  :2مطبلعبت ارزش

فبز  :3مطبلعبت تكميلي

اَتطاب ي ياؼْاي اؼؾنر
يهتؽي
شكًيم اطاللات
ش ييٍ فاكتٕؼْاي اؼؾياتر
ش ييٍ زٕؾِ يطان ّ
قاضتٍ يعل اطاللات
اَتطاب الضا ٔ شهكيم شيى

گاو اطاللات
شثييٍ ٔ شكًيم اطاللات
گاو شسهيم كاؼكؽظ

شكًيم شغيؽات
اخؽاي شغييؽات
َظاؼت

نُاقاير ،ظقتّ تُعي ٔ شطًيٍ ْؿيُّ
ٔ اؼؾل كاؼكؽظْا
اؼاهّ ايعِ ْاي يطتهف تؽاي كاؼكؽظ ْاي
يٕؼظ تؽؼقر
اؼؾياتر ٔ أنٕيت تُعي ايعِ ْا تؽاي
شٕق ّ

گاو شٕق ّ ايعِ ْاي تؽگؿيعِ
شسهيم ْؿيُّ – يُف ت  ،شكًيم
اطاللات ،ايداظ تؽَايّ اخؽا ٔ شٓيّ
پيهُٓاظ َٓاير

گاو اؼاهّ

گؿاؼنات نفاْرَٕ ،نتٍ گؿاؼل
ٔ ش ييٍ كًيتّ اخؽا

شكل ( :)5برنبمو كبري مينذسي ارزش
ظؼ فاؾ أل ،زٕؾِ ٔ تّ شث يٌ يٕوٕ يطان ّ اؼؾل يهطى ير نٕظ ظؼ اظايّ شيًر اؾ
افااؽاظ ظضياام ظؼ طاإل ظٔؼِ لًااؽ يٕواإ ياإؼظ يطان ااّ ،اَتطاااب ياار گااؽظظ ايااٍ شاايى
يكٕٔنيت خً ئؼي اطاللات الؾو تؽاي اخؽاي كاؼگاِ يطان اّ اؼؾل ؼا تاّ لٓاعِ ظاؼظ
ي ياؼْاي اؼؾنر يهتؽيْ ،عف اؾ يطان ّ اؼؾل ،يسع ظيت ْا ،نؽايظ تاؾاؼٔ ،وا يت
شٕنيع ،شاييٍ ٔ غيؽِ اؾ خًهّ اطاللاشر اقت كّ تايع ظؼ ايٍ فاؾ ،خً ئؼي نٕظ
كاؼگاِ يطان ّ اؼؾل َيؿ گاو ْاي يهطًر ظاؼظ ظؼ طر كاؼگااِ ،اتتاعا اطاللاات خًا
ئؼي نعِ ،تّ يٕؼت اخًانر يؽٔؼ ير نَٕع ْعف اؾ ايٍ گاو يككاٌ قاؾي نُاضت
افؽاظ شيى يطان ّ اؾ يٕوٕ يٕؼظ تؽؼقر ير تانع
ظؼ گاو شسهيم كاؼكؽظ ،كاؼكؽظْاي يسًٕل نيكت نعِ ٔ ناضى اؼؾل ْؽ يك يساقثّ
ير نٕظ ظؼ ايٍ گاو اؼشثاط تيٍ كاؼكؽظْا ظؼ قانة ًَٕظاؼ  FASTشؽقيى ير گؽظظ
ظؼ ايٍ ًَٕظاؼ ؼاتطّ لهت ٔ ي هٕنر يٕخٕظ يياٌ كاؼكؽظْا َهاٌ ظاظِ ير نٕظ كاّ اياٍ
ايؽ تكتؽ يُاقثر خٓت طؽذ ايعِ ظؼ گاو ت عي ،يٓيا ير قاؾظ
ظؼ گاو ضالقيت ،كاؼكؽظْاير كّ نااضى اؼؾل كًتاؽي ظاناتّ اَاع ،يٕؼظتؽؼقار قاؽاؼ
ياار گيؽَااع ظؼ ايااٍ گاااو لًٕي ااً تااّ ؼٔل طٕفاااٌ افكاااؼ ( ، )8ايااعِ ْاااير خٓاات تٓثاإظ
كاؼكؽظْاي يٕؼظ تؽؼقر ،خً ئؼي ير نٕظ
ظؼ گاو اؼؾياتر ،ايعِ ْاي يطؽذ نعِ ظؼ گاو قثم تؽؼقر ،شهفيق ،شكًيام ٔ ؼشثاّ تُاعي
ير نَٕع
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ظؼ گاو شٕق ّ ،ايعِ ْاي تؽشؽ اؾ نساظ فُر ٔ اقتًااظي تؽؼقار ناعِ ٔ يؿاياا ،ي اياة،
لٕايع ٔ قايؽ پيايعْاي يَٓا ،ش ييٍ ير گؽظظ
ظؼ گاو اؼايَّ ،تايح كاؼگاِ تاؽاي شًاًيى گياؽي َٓااير ظؼ زضإؼ ياعيؽاٌ اؼناع قااؾياٌ
گؿاؼل ير نٕظ ايٍ گؿاؼل ير شٕاَع نفاْر ،كتثر ،يا قً ر ٔ تًؽي تانع
ظؼاقعايات ت عي َيؿ ضؽٔخر كاؼگاِ يطان ّ اؼؾلَٓ ،اير ٔ شكًيم ير گؽظظ ٔ تّ يٕؼت
تؽَايّ اخؽاير ظؼ ظقتٕؼ كاؼ قؽاؼ گؽفتّ ٔ پيگيؽي ير نٕظ

 – 5نتيجو گيري
ًْاٌ گَّٕ كّ اناؼِ نع ظنيام يٕفقيات يتاعٔنٕاي ْااي اؼؾل ،شسات شااثيؽ قاؽاؼ ظاظٌ
ظاليم ايهر پاييٍ تٕظٌ قاطر اؼؾل ظؼ قااؾياٌ يار تاناع ظؼ ييااٌ يتاعٔنٕاي ْااي
اؼؾل ،يُٓعقر اؼؾل تا تؽَايّ كاؼي يهطى ٔ ؼٔيكؽظي ضال

َ ،تايح قاتم شٕخٓر ؼا

زايم ًَٕظِ اقت يكر اؾ ظاليم شؽٔيح ٔ شٕق ّ ايٍ شكُياك قاؽلت ظؼ تكااؼگيؽي يٌ ٔ
ظؼ ليٍ زال ؼيكك پاييٍ يٌ ير تانع ظؼ طٕل ظٔ ياِ كّ فانؽ كاؼي اٌ شُٓا يك ْفتاّ
ضاليّ ير نٕظَ ،تايح يطان ّ زايم ير گؽظظ اؾ طؽفر طثق گؿاؼنات يتٕقاظ َاؽش
تؽگهت قؽيايّ ظؼ يطان ّ اؼؾل  1تّ  121الالو ناعِ اقات ظؼ يدًإ قاؽلت ظؼ
ؼقيعٌ تّ َتايح يطهٕب ،تال

نعِ اقات كاّ ياعيؽاٌ شٕخاّ ضايار تاّ اياٍ شكُياك ،

ظانتّ تانُع
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