
  
  فهرست مطالب

  
  صفحه  عنوان

  
  کیاستراتژ يریگ میتصم يها فن: بخش پنجم

 ABM( 657(ت یفعال يت بر مبنایریمد: فصل دوازدهم
 657 مقدمه

 660 تیفعال يمبنا بر تیریمد
 662 تیفعال يمبنا بر تیریمد اهداف
 664 تیفعال يمبنا بر تیریمد با یسنت تیریمد تفاوت
 668 ... فاقد يها تیفعال حذف و صیتشخ يبرا تیفعال يمبنا بر تیریمد یاتیعمل مراحل

 671 افزوده ارزش فاقد يها تیفعال با برخورد در تیفعال يمبنا بر تیریمد
 673 تیفعال يمبنا بر یابی نهیهز با تیفعال يمبنا بر تیریمد سهیمقا

 676 تیفعال يمبنا بر تیریمد ستمیس مراحل
 677 محصول يوال سودآور یمنحن

 679 يگذار متیق
 681 تقاضا ین منحنیتخم

 682 )سفارش خاص(مدت  کوتاه يگذار متیق
 683 سفارش خاص کی يت برایفعال يبر مبنا یابی نهیکاربرد هز

 685 هدف يگذار هیکسب بازده سرما يبرا يگذار متیق
 686 يگذار هیبراساس بازده سرما يگذار متیق يها یژگیو
 689 يمشتر يل سودآوریه و تحلیت در تجزیفعال يبر مبنا یابی نهیهز يریکارگ به
 696 محصول ینیگزیجا

 696 تمجدد محصوال یطراح
 697 یاتیعمل يها يها و استراتژندیبهبود فرا

 702 يدر فناور يگذار هیسرما
 703 تحذف محصوال

 703 تیفعال يمبنا بر تیریمد ستمیس يکارکردها یعمل يها نمونه
 706 يریگ جهینت و خالصه
 707 ها پرسش
 708 مسائل
 710 منابع
 TOC( 712(ها  تیمحدود يتئور: زدهمیفصل س

 712 مقدمه
 714 ها تیمحدود يتئور

 716 ها تیمحدود يتئور يدیکل )يارهایمع( مفروضات



 718 ها تیمحدود يتئور مراحل
 719 تیمحدود انواع
 720 ها تیمحدود يتئور در آالت نیماش انواع
 721 تیمحدود يتئور ییاجرا موانع
 722 یزمان چرخه و ها تیمحدود يتئور
 726 ها تیمحدود يتئور ياجرا ندیفرا

 727 ها تیمحدود يتئور از استفاده یعمل مورد
 727 1مورد 
 733 2مورد 
 736 3مورد 
 739 4مورد 

 744 تیمحدود يتئور و تیفعال يمبنا بر یابی نهیهز ارتباط
 747 عمل در ها تیمحدود يتئور کاربرد
 750 يریگ جهینت و خالصه
 752 ها پرسش
 752 مسائل
 761 منابع

 764 تیریمد يو کاربرد آن در حسابدار يفاز يتئور: فصل چهاردهم
 764 مقدمه
 765 يفاز يتئور بر يا مقدمه

 766 يفاز مجموعه فیتعر
 768 يفاز يها  مجموعه در اتیعمل

 770 رمحدبیغ و محدب يفاز مجموعه
 771 يفاز يها  رابطه

 772 تیریمد يحسابدار در يفاز يتئور يکاربردها
 772 يو حسابدار يفاز يها  مجموعه هینظر
 775 یابینهیهز يها مسیست ينظر یمبان
 FABC( 780( يت فازیفعال يبر مبنا یابینهیهز
 781 يت فازیفعال يبر مبنا یابینهیهز ستمید توسعه سنیفرا
 FABC( 787( يفاز تیفعال يمبنا بر یابینهیهز یعمل کاربرد

 787 ح شرکتیتشر
 807 ها  افتهی خالصه
 808 يفاز يتئور یعمل يکاربردها

 808 اول يموردکاو
 809 دوم يموردکاو

 811 يریگجهینت و خالصه
 812 ها پرسش
 813 مسائل
 815 منابع



  کیاستراتژ اتیعمل یابیارز يها فن: بخش ششم
 BSC( 819(متوازن  یابیروش ارز: فصل پانزدهم

 819 مقدمه
 821 کیاستراتژ تیریمد

 822 ياستراتژ يساز ادهیپ در یاساس موانع
 823  يمانع مربوط به عدم انتقال استراتژ

 823 يکارکنان و استراتژ ییمانع مربوط به ناهمسو
 824 ت ارشدیریمانع مربوط به عدم تعهد مد

 824 ص منابع الزمیمانع مربوط به عدم تخص
 825 یسنت یابیارز يها روش يها یینارسا
 828 متوازن یابیارز روش
 829 یمال دگاهید. 1
 830 انیمشتر دگاهید. 2
 832 وکار کسب یداخل يهاندیفرا دگاهید. 3
 833 و رشد يریادگی دگاهید. 4
 835 متوازن یابیارز اهداف
 837 متوازن یابیارز در توازن

 837 یر مالیو غ یمال يها ان سنجهیتوازن م
 837 سازمان یو خارج یان داخلنفع يان ذیتوازن م
 838 مدت ن اهداف بلندمدت و کوتاهیتوازن ب
 838 ... ها و رساختیز جادیا ان،یمشتر تیرضا ،ين سودآوریتوازن ب

 838 متوازن یابیارز يایمزا
 839 متوازن یابیبه کمک روش ارز ياستراتژ يبرطرف کردن موانع اجرا

 841 متوازن یابیبه کمک روش ارز یسنت یابیارز يها یبرطرف کردن کاست
 844 متوازن یابیارز جادیا ندیفرا

 845 کیاصول استراتژ نیتدو: مرحله اول
 851 یاجزاء اساس نییتع: مرحله دوم
 856 متوازن یابیگسترش ارز: مرحله سوم

 BSC( 859( متوازن یابیارز يساز ادهیپ یکل موارد
 AT&T 862شرکت  يمطالعه مورد
 869 لیشرکت موب يمطالعه مورد

 874 متوازن یابیارز يساز ادهیمراحل پ
 877 ستمیس یعمل يکارکردها نمونه

 880 يریگ جهینت و خالصه
 881 ها پرسش
 882 مسائل
 883 منابع

 886 يارزش افزوده اقتصاد: فصل شانزدهم
 886 مقدمه



 889 عملکرد یابیارز
 891 ياقتصاد افزوده ارزش از استفاده ضرورت
 894 ياقتصاد افزوده ارزش مفهوم

 896 ياقتصاد افزوده ارزش محاسبه
 900 یعمل يها مثال

 900 نام شرکت پاك
 901 شرکت آرش

 903 یتیریمد آثار و ياقتصاد افزوده ارزش
 904 ياقتصاد افزوده ارزش يایمزا
 905 ياقتصاد افزوده ارزش بیمعا
 EVA 906 يساز ادهیپ یعمل يها گام

 906 )يمورد یبررس(در سه شرکت  EVA يریکارگ به ندیفرا
 907 آن ندیو فرا EVAل استقرار یدال
 907 استقرار ندیفرا
 909 هینه سرمایهز

 910 مشترك يها نهیدرآمدها و هز
 910 ارزش يها محرك

 911 ار کامل است؟یمع کی EVAا یآ
 913 دگاه پاداشیاز د

 EVA 913استقرار  يها مراحل و چالش
EVA 915 يو استراتژ 
EVA 916 يگذار هیسرما یابیو ارز 
 919 کیاستراتژ يگذار هیسرما

 921 تیریمد یابیدر ارز EVAاستفاده از 
 922 ستم پاداشیدر س EVAاستفاده از 
 923 ره پاداشیصندوق ذخ

 924 ن پاداشییدر تع EVAنده یآ
 924 از زمان استقرار EVAستم یرات در سییتغ

EVA 928 يگذار هیمات سرمایتصم يبرا 
 929 ت بر اساس اهدافیریعملکرد مد یابیارز
 929 عمل در ياقتصاد افزوده ارزش از استفاده
 932 يریگ جهینت و خالصه
 934 ها پرسش
 935 مسائل

 937 يمورد مطالعات
 944 منابع

 947 )یزن ا محکی یارسنجیمع( يالگوبردار: فصل هفدهم
 947 مقدمه

 949 يالگوبردار ای یارسنجیمع خچهیتار



 950 يالگوبردار فیتعار
 951 )یارسنجیمع( يالگوبردار مفهوم

 954 يالگوبردار يایمزا
 955 يالگوبردار اهداف
 956 يالگوبردار يها مدل و ابعاد

 957 شوند یسه میبا هم مقا ییها زیچه چ نکهیا يبر مبنا يالگوبردار) الف
 958 شوند یسه میبا هم مقا یچه کسان نکهیا يبر مبنا يالگوبردار) ب

 960 )یارسنجیمع( يالگوبردار ندیفرا
 960 يالگوبردار یعمل يها گام

 965 يمورد مطالعات
 965 د محصوالت خاص در شرکت گالموکسیخر: 1 يمطالعه مورد
 972 ...ت یفیس و اروپا با موضوع کینحوه مواجه شدن سوئ: 2 يمطالعه مورد
 975 دستمزد، مدل حقوق و يالگوبردار ینه و مبانیشیپ: 3 يمطالعه مورد
 982 راکسیشرکت ز: 4 يمطالعه مورد

 984 يالگوبردار قیتحق نهیشیپ
 987 یعمل يکاربردها
 991 يریگ جهینت و خالصه
 993 ها پرسش
 994 مسائل
 995 منابع

  کیاستراتژ تیریمد يدر حسابدار يموارد رفتار: بخش هفتم
 999 یمنابع انسان يحسابدار: فصل هجدهم

 999 مقدمه
 1000 یانسان يروین يحسابدار تیاهم
 HRA( 1001( یانسان منابع يحسابدار و )HR( یانسان منابع فیتعر

 1001 یمنابع انسان
 1003 یمنابع انسان يحسابدار

 1005 یانسان منابع يحسابدار خچهیتار
 1005 مرحله اول
 1005 مرحله دوم
 1006 مرحله سوم

 1007 مرحله چهارم
 1007 مرحله پنجم

 1007 یانسان منابع يحسابدار يایمزا
 1009 یانسان منابع يحسابدار يها مدل یمعرف
 1011 یانسان منابع يحسابدار يها مدل حیتشر

 1011 )1964(شده حقوق کارمندان هرمانسون  لیتعد يمدل ارزش جار
 1015 )1967( کرتیل یشناس روان-یشناس مدل جامعه

 1017 )1969(هولتز  فلم يجار ینیگزیجا يمدل بها



 1021 )1971(ل یتحص يمدل بها
 1028 )1971(نده کارمندان یحقوق آ یلیمدل لو و شوارتز، ارزش تنز

 1032 )1974(رب، الندا و لوندبرگ  مدل فرانتس
 1033 )1974(نسنت فالورز یرز و ویمدل اسکات ما
 MMV( 1035( يا هیحاش یمدل ارزش پول

 1037 )2007(و زنگ  یش یمدل درخت
 1042 یانسان منابع يساز ادهیپ يها گام

 1042 یپلکان منابع انسان
 1045 یمال يها صورت در یانسان منابع نکردن ثبت لیدال

 1047 يریگ جهینت و خالصه
 1048 ها پرسش
 1049 مسائل
 1051 منابع

 1053 ها و اثر آن بر سازمان یندگینما يتئور: فصل نوزدهم
 1053 مقدمه

 1054 )يکارگزار( یندگینما يتئور فیتعر
 1054 یندگینما يتئور نهیزم در شده انجام قاتیتحق

 1055 یندگینما یاساس يالگو
 1055 )دار سهام(مربوط به مالک  يها فرض
 1056 )ریمد(نده یمربوط به نما يها فرض

 1057 یندگیمشکالت نما
 1059 تیریمد يحسابدار در یندگینما يتئور کاربرد

 1060 ينظر يها جنبه
 1070 یعمل يها جنبه

 1076 یمدارك تجرب
 1081 یندگینما يتئور به نکردن توجه جینتا

 1085 يریگ جهینت و خالصه
 1086 ها پرسش
 1087 منابع
 1091 تیریحسابداران مد یاخالق يکدها: ستمیفصل ب

 1091 مقدمه
 1092 تیریمد يحسابدار در اخالق
 1093 تیریمد حسابداران یاخالق يکدها

 1094 تیصالح
 1094 يرازدار
 1095 یدرست
 1095 )تیفیک( تیواقع

 1096 حل اختالفات
 1096 يا حرفه یمال رانیمد و تیریمد حسابداران یاخالق يرفتارها



 1097 يا حرفه یاخالق اعمال خصوص در IMA هیانیب
 1097 اصول

 1097 استانداردها
 SOX( 1099( یل آکس-ساربنز مقررات
 1101 يریگ جهینت و خالصه
 1102 ها پرسش
 1102 منابع
 1103 یفارس  -یسینامه انگلواژه

 1107 یفهرست موضوع

  
  
  ها فهرست جدول

  صفحه  عنوان
 666 )يمثال عدد(نه یت هزیریدر مد یو روش سنت ABMسه روش یمقا    12ـ1جدول 
 683 تیفعال يها و محرك یاصل يها تیاطالعات فعال    12ـ2جدول 
 683 دیسفارش جد يها يازمندین    12ـ3جدول 
 684 )واحد کاال 100(شده سفارش خاص  تمام يبها    12ـ4جدول 
 685 )واحد کاال 1000(شده سفارش خاص  تمام يبها    12ـ5جدول 
 690 یرسان ارزان و گران در خدمت يها يمشتر يها یژگیو    12ـ6جدول 
 693 تیها و ظرف تینه فعالیهز    12ـ7جدول 
 693 مصرف محصوالت يالگو    12ـ8جدول 

 694 یشده سنت تمام يستم بهایبه هر واحد محصول براساس س یصیسربار تخص    12ـ9جدول 
 ABC 695ستم یسربار هر واحد محصول براساس س    12ـ10جدول 
 695 نرخ سربار هر واحد محصول    12ـ11جدول 
 697 ها تیحساب فعال صورت    12ـ12جدول 
 699 ها تیاطالعات استاندارد مربوط به فعال    12ـ13جدول 
 699 محاسبه انحرافات    12ـ14جدول 
 701 با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده يها هنیمربوط به هز نهیگزارش هز    12ـ15جدول 
 701 ها تیمربوط به فعال ياستانداردها    12ـ16جدول 
  723 دن به سرعتیارها و نحوه بهبود بخشیمع    13ـ1جدول 
 724 از اطالعات مربوط به شرکت شرق یبرخ    13ـ2جدول 
 725 اطالعات مربوط به شرکت شرق لیتکم    13ـ3جدول 
 726 تیمحدود يمراحل پنج گانه در تئور    13ـ4جدول 
 HPI 729ان حرکت کار در شرکت ینمودار جر    13ـ5جدول 
 TOC 729ل یه و تحلیتجز ي، براHPIدر شرکت  يدیخالصه اطالعات کل    13ـ6جدول 
 729 هر محصول ياز برایقه مورد نیمقدار دق    13ـ7جدول 



 730 ها  تیمحدود ییشناسا: 1مرحله     13ـ8جدول 
 731 ب محصولین ترکیسودآورتر ییشناسا: 2مرحله     13ـ9جدول 
 732 تیمحدود ندیان حرکت در درون فرایحداکثر کردن جر    13ـ10جدول 
 734 شرکت ابزارآالت مشتاق دیتول انیجر ندیفرا    13ـ11جدول 
 735 شرکت ابزارآالت مشتاق يهاندیفرا يبرا ازیزمان مورد ن    13ـ12جدول 
 735 هاندیفرا یزمان تیمحدود ییشناسا    13ـ13جدول 
 735 محصول نیشناخت سودآورتر    13ـ14جدول 
 736 محصول بیترک نیشناخت سودآورتر    13ـ15جدول 
 736 رانیا يدیاطالعات شرکت تول    13ـ16جدول 
 740 کنندگان اطالعات مربوط به شرکت    13ـ17جدول 
 741 شرکت شمال یاتیمحاسبه توان عمل    13ـ18جدول 
 741 هر محصول يبرا ازیمقدار منابع مورد ن    13ـ19جدول 
 741 مازاد منابع ای يکسر    13ـ20جدول 
 742 مازاد منابع ای يکسر    13ـ21جدول 
 742 محصوالت نهیبه بیترک نییتع    13ـ22جدول 
 743 ها تیمحدود میترس    13ـ23جدول 
 744 مازاد منابع ایمحاسبه کسر     13ـ24جدول 
 TOC 747و  ABC یابی نهیهز يها سه روشیمقا    13ـ25جدول 
 FABC 789سربار  يها  هنیهز    14ـ1جدول 
 FABC 791 ستمیدر س کیهر  نهیو هز نهیمخازن هز    14ـ2جدول 
 793 نهیهز يها محرك    14ـ3جدول 
 FABC 794 ستمیدر س نهیسربار مخازن هز يها نرخ    14ـ4جدول 
 FABC 795 ستمیسربار واحد محصوالت در س نهیهز    14ـ5جدول 
 798 محصول مناقصه کوچک یابینهیهز لیتحل    14ـ6جدول 
 799 کوچک يها  مناقصه انیسود و ز لیتحل    14ـ7جدول 
 800 محصول مناقصه متوسط یابینهیهز لیتحل    14ـ8جدول 
 801 متوسط يها  مناقصه انیسود و ز لیتحل    14ـ9جدول 
 FABC 803 ستمیمتوسط در س يها  اطالعات مناقصه    14ـ10جدول 
 804 بزرگ يها  محصول در مناقصه نهیهز لیتحل    14ـ11جدول 
 804 بزرگ يها  در مناقصه) انیز(سود  لیتحل    14ـ12جدول 
 FABC 806 ستمیاطالعات مناقصه بزرگ بر اساس س    14ـ13جدول 
 810 ... نیترو نامحتمل نیتر نانهیب ، خوشنیترمربوط به محتمل يها نیتخم    14ـ14جدول 
  811 ...منتخب قبل و بعد از  يها تیانجام فعال نهیهز انیم سهیو مقا یابیارز    14ـ15جدول 
 830 یمال دگاهیها، د اهداف و سنجه    15ـ1جدول 
 831 انیمشتر دگاهیها، د اهداف و سنجه    15ـ2جدول 
 833 وکار کسب یداخل يهاندیفرا دگاهیها، د اهداف و سنجه    15ـ3جدول 



 834 و رشد يریادگی دگاهیها، د اهداف و سنجه    15ـ4جدول 
 861 مارستانیب کی یاتیعمل يارهایها و مع ياستراتژ    15ـ5جدول 
 AT&T 869متوازن در شرکت  یابیو اهداف ارز دگاهید    15ـ6جدول 
 EVA 899با  قیتطب يمهم برا يدادهایاز رو یبرخ لیتعد    16ـ1جدول 
 900 نام اطالعات مربوط به محصوالت مختلف شرکت پاك    16ـ2جدول 
 EI( 919(خالص بهبود مورد انتظار  یجدول ارزش فعل    16ـ3جدول 
 923 درصد پاداش پرداخت شده    16ـ4جدول 
 EVA 923 يا فروش بر مبنایمحاسبه     16ـ5جدول 
 959 يمختلف الگوبردار يها ن مدلیارتباط ب    17ـ1جدول 
 974 ها اطالعات مربوط به دانشگاه    17ـ2جدول 
 978 )یارسنجیمع( يل جهت الگوبردارمعمو ینواح    17ـ3جدول 
 1012 یمنابع انسان يها برا پرداخت یآت انیجر یمحاسبه ارزش فعل    18ـ1جدول 
 1013 یمربوط به منابع انسان يها ثبت    18ـ2جدول 
 1014 مختلف يها خودرو در سال رانیاطالعات مربوط به شرکت ا    18ـ3جدول 
 1015 ...حقوق در  ییمحاسبه نرخ کارا يمحاسبه اطالعات الزم برا    18ـ4جدول 
 1015 یثبت مربوط به منابع انسان    18ـ5جدول 
 1020 فروشندگان ینیگزیاستاندارد جا يبها    18ـ6جدول 
  1020 فروشندگان ینیب شیپ ینیگزیجا يبها    18ـ7جدول 

 1021 شده ینیب شیاستاندارد پ يها در حالت تیوابسته به موقع ینیگزیجا يبها    18ـ8جدول 
 1022 ... يو حسابدار یتابعه مال يها و شرکت يشرکت بار یصورت مال    18ـ9جدول 
 XYZ 1026شرکت نمونه  يا سهیمقا یترازنامه سنت    18ـ10جدول 
 XYZ 1026شرکت نمونه  يا سهیمقا یانسان يها ییترازنامه دارا    18ـ11جدول 
 XYZ 1027شرکت نمونه  انیصورت سود و ز    18ـ12جدول 
 XYZ 1027شرکت نمونه  انیصورت سود و ز    18ـ13جدول 
 1029 سن و مهارت يکارمندان بر مبنا عیتوز    18ـ14جدول 
 1030 سن و مهارت يکارمندان بر مبنا داتیعا نیانگیم    18ـ15جدول 
 1030 یآت داتیعا یارزش فعل    18ـ16جدول 
 1031 سن و مهارت  يبر مبنا یانسان هیکل سرما یارزش پول    18ـ17جدول 
 1033 ارزش مورد انتظار دو کارمند نییتع    18ـ18جدول 
 1034 ارزش مورد انتظار کارمندان    18ـ19جدول 
 1036 آنها یستگیشا زانیو م ها یژگیاطالعات مربوط به و    18ـ20جدول 
 1038 عناصر یده جدول وزن    18ـ21جدول 
 1040 1مرتبط با سطح  یده جدول وزن    18ـ22جدول 
 1075 رانیات مدیعمل یابیارز يارهایزش و معیانواع انگ    19ـ1جدول 
 1082 در انگلستان یاطالعات مربوط به مرتکبان فساد مال    19ـ2جدول 

  



  
  ها فهرست شکل

  صفحه  عنوان
 ABM( 664(ت یفعال يت بر مبنایریمهم مد يها کیتکن    12ـ1شکل 
 668 ت یفعال يت بر مبنایریدگاه مهم مدیدو د    12ـ2شکل 
 670 يدیشرکت تول کی يها تیره فعالیاز زنج یمثال    12ـ3شکل 
 672 کیاستراتژ) ABM(ت یفعال يت بر مبنایریمد    12ـ4شکل 
 ABM 674و  ABC ستمیس نیرابطه ب    12ـ5شکل 
 ABM 676 ستمیدر س ینمودار حجم فروش تجمع شینما    12ـ6شکل 
 ABM 678 ستمیدر س یسود تجمع» وال یمنحن«    12ـ7شکل 
 691 سودآور  انیمنظور برخورد با مشتر  به تیریمد يمختلف برا يها نهیگز    12ـ8شکل 
  767 يریو پ یسالانیم ،یجوان يسه مجموعه فاز تینمودار تابع درجه عضو    14ـ1شکل 
 769 تیتابع درجه عضو ينمودارها    14ـ2شکل 
 770 محدب ریمحدب و غ يمجموعه فاز    14ـ3شکل 
 785 يمنطق فاز نیتخم    14ـ4شکل 
 823 ياستراتژ يساز ادهیاجرا و پ یموانع اساس    15ـ1شکل 
 835 متوازن  یابیمدل ارز    15ـ2شکل 
 836 متوازن یابیدر چهار منظر ارز یرابطه علت و معلول    15ـ3شکل 
 843 کیمتوازن در مدل استراتژ یابیارز ستمیچهار منظر س    15ـ4شکل 
 844 متوازن یابیارز جادیا ندیفرا    15ـ5شکل 
 848 انیو جنبۀ مشتر یجنبۀ مال نیب یرابطه علّ    15ـ6شکل 
 848 یداخل يهاندیو فرا انیمشتر ،یمال يها جنبه نیب یرابطه علّ    15ـ7شکل 

 849 يو نوآور یداخل يهاندیفرا ان،یمشتر ،یمال يها جنبه نیاز رابطه ب يا نمونه    15ـ8شکل 
 854 متوازن یابیارز ستمیدر س یشرکت نفت کی یشخص يارهایفرم مع    15ـ9شکل 
 855 ارزش شرکت رهیزنج    15ـ10شکل 
 858 »ستریشرکت بان« ينقشه استراتژ    15ـ11شکل 
 AT&T 864متوازن در شرکت  یابیارز ستمیمراحل س    15ـ12شکل 
 BSC 865 ستمیس يبرا یمراحل طراح    15ـ13شکل 
 866 اتیعمل یابیارز يارهایمع يریکارگ به    15ـ14شکل 
 867 یمتوازن در شرکت ام س یابیارز يارهایمع يریکارگ نحوة به    15ـ15شکل 
 868 يا یمتوازن در شرکت آر س یابیارز يدیکل يارهایاهداف و مع    15ـ16شکل 
 875 ... کیمتوازن به صورت  یابیارز يریکارگ به اتیجزئ شینمودار نما    15ـ17شکل 
 951 يمفهوم الگوبردار   17ـ1شکل 
 955 و جهش در عملکرد  يالگوبردار    17ـ2شکل 
 963 يچرخه الگوبردار    17ـ3شکل 
 1017 یینها يرهایکننده و متغ مداخله يرهایمتغ ،یعلّ يرهایمتغ نیارتباط ب    18ـ1شکل 



 1018 هولتز مورد انتظار در مدل فلم ینیگزیجا يبها    18ـ2شکل 
 1019 تیوابسته به موقع ینیگزیجا ياجزاء بها    18ـ3شکل 
 1038 یمنابع انسان انیجر یمدل درخت    18ـ4شکل 
 1039 یمنابع انسان انیجر یاحتماالت مربوط به مدل درخت    18ـ5شکل 
 1045 یپلکان منابع انسان    18ـ6شکل 
 1055 و مشکالت آن یندگینما يتئور يها فرض    19ـ1شکل 

 1063 شود یمنعقد م ییکه قرارداد فقط بر اساس محصول نها یعوامل قرارداد وقت    19ـ2شکل 
 1066 ...که قرارداد براساس  یوقت) ریمد(نده یو نما) دار سهام(ن مالک یرابطه ب    19ـ3شکل 
 1067 ...است  ییکه قرارداد براساس محصول نها ینده وقتین مالک و نمایرابطه ب    19ـ4شکل 

 


