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استان یزد در طرح ایمنی و سالمت مسافران
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داوطلبانه  1574همیاار ناوروزی در اساتان یازد ،باه
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ارزش گذاری می شود و در صورت ارزش گذاری باه
روش جانشینی دستمزد ،معاادل پاولی ایان فعالیات

چکیده

داوطلبانه مبلغ  2268713232ریال خواهد باود .هام

مقدمه :فعالیت های داوطلبانه از جمله فعالیتهاایی

چنین جمعیت هالل احمر استان یزد برای این تعاداد

هستند که منافع اقتصادی و اجتماایی زیاادی بارای

داوطلا

و

کشور دارد اما ارزش اقتصادی آن به دلیل داوطلباناه

ذها

بودن کار ،نادیده گرفته میشود .هدف از این تحقیا

بحث و نتیجهگیری :باا اساتفاده از تننیا

مروری بر روش هاای ارزشگاذاری اقتصاادی کاار

منفعت «حسابداری ارزش و سرمایهگذاری داوطلبی»

داوطلبانه ،مقایسه دو روش متفاوت هزینه فرصات و

در صااورتی کااه ارزشگااذاری بااه روش دسااتمزد

هزینه جایگزینی ارزشگذاری پولی فعالیت داوطلبانه

جایگزین باشد نرخ ویوا نشان میدهاد باه ازای هار

هم از نظر مفهومی و هم از نظر میادانی مای باشاد و

ریالی که جمعیت هااللاحمار اساتان یازد در طارح

هاام چنااین در کنااار ارزشگااذاری پااولی فعالیاات

ایمنی و سالمت مسافران نوروزی بر پروژه داوطلبای

داوطلبی ،به تحلیل هزینه منفعت اجرای طرح ایمنای

هزینه کرده ،بیش از  4ریال یایدش شده اسات و در

و سالمت مسافران نوروزی توسط جواناان داوطلا

صورت ارزش گذاری باه روش جانشاینی دساتمزد،

مبلااغ  212800000ریااال هزینااه (ایااا
و غذا) کرده است.

هزیناه

روش :باارای ارزشگااذاری پااولی فعالیااتهااای

یزد شده است ،لذا طرح داوطلبانه ایمنای و ساالمت

داوطلبانه هشت روش دستمزد جایگزین ،منطبا باا

مسااافران نااوروزی طرحاای بساایار موف ا و از نظاار

(زمان) ،جانشینی دستمزد،

اقتصادی به صرفه برای جمعیت هااللاحمار و هام

باار اساااس وظیفااه ،قضاااوت

چنین دولت بوده اسات چارا کاه نسابت باه هزیناه

فراغت ،قضاوت داوطل

به  11ریال یاید جمعیت هالل احمار اساتان
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هاللاحمر استان یزد نیز پرداخته میشود.

نزدی

قضاااوت داوطلاا
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(مورد مطالعه :فعالیت داوطلبانۀ جوانان هاللاحمر

«حسااابداری ارزش و ساارمایه گااذاری داوطلباای»

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای داوطلبانه

فعالیت بسیار زیاد و گستردهای بدون هزیناه نیاروی

بار در دهۀ  20میالدی و اوایل  30میالدی با تحقیا

انسانی صورت گرفته است.

در زمینۀ خدمات خانهداری شروع کردناد ،خادماتی

کلمات کلیدی :کار داوطلبی ،ارزش پولی ،جواناان،

که بازار قیمتگذاری ننرده است]3[ .

جمعیت هالل احمر

در دهااههااای بعااد ،موضااوع ارزش پااولی کاالهااای

مقدمه

یمومی باه طاور کلای و ارزشگاذاری نیاروی کاار

بااا رای ا شاادن کارهااای داوطلبانااه ،دیگاار چناادان

داوطلبانه به طور ویژه ،توساط محققاان مختلفای در

تعج آور نیست که دولت های سراسر جهان  ،بارای

زمینه اقتصاد و سیاستگاذاری بررسای شاد .ابتناار

سودمندی هاای اقتصاادی و اجتماایی فعالیات هاای

یمل های متعددی در دهۀ اخیار در زمیناۀ شناساایی

داوطلباناه برنامااهریازی ماایکنناد .فقااط در بریتانیااا،

اهمیت و اندازه فعالیات داوطلبای مانناد پاروژۀ دادۀ

فعالیت هاای داوطلباان  ،حادود  64میلیاارد دالر باه

اقتصادی جاان هااپنینز ،پاروژۀ سانجش داوطلا ،

کارده اسات و در کاناادا

یمل سازمان های غیرانتفایی ساازمان ملال باا

اقتصاد ایان کشاور کما

کتا

ارزش اقتصااادی ایاان گونااه فعالیااتهااا بااهرقاام

نظارت مرکز مطالعات جامعۀ مدنی در دانشگاه جاان

باورننردنی 16میلیارد دالر بالغ شده است .براسااس

هاپنینز صورت گرفته است]3[ .

مطالعۀ تطبیقی که به تازگی میان  22کشور جهان

ذینفعااان متعااددی بااه مسااهله ارزش اقتصااادی کااار

انجااا شااد ،ماادت زمااانی کااه داوطلبااان صاارف

داوطلبی یالقهمندند ]4[ .برای مثال ،سارمایهگاذاران

فعالیت های داوطلبانه میکنند ،معادل کار 5/10میلیون

اجتمایی ،به بازگشت سرمایه خود یالقمند هساتند.

شاغل تما وقات اسات ،البتاه توجاه باه ایان ننتاه

الباایگااران و فعاااالن غیرانتفااایی ،از ارزشگااذاری

ضااروری اساات کااه سااودآور شاادن فعالیااتهااای

اقتصادی استفاده میکنند تا اهمیت کاار داوطلبای در

داوطلبانااه مسااتلز برنامااهریاازی ،ساارمایهگااذاری،

جامعه و اهمیت بخش داوطلبانه را به سیاستگذاران

سازماندهی و آموزش است .براساس مطالعاهای کاه

نشان دهند.آنها به دنبال یاراناۀ دولتای بارای بخاش

به تازگی در اروپا صورت گرفات ،تخماین زده شاد

داوطلبی هستند و همچنین قانونگذاران می خواهناد

که هر دالر سرمایهگاذاری در کارهاای داوطلباناه8 ،

بدانند یارانهای که مصو

و تخصیص دادناد چقادر

دالر سود برمی گرداناد .فعالیات هاای داوطلباناه  ،ناه

مفید بوده است .ذینفعان بیشتر از ایننه به دادههاای

جایگزین خدمات دولتای ،بلناه منمال اساسای آن

کیفی یالقمند باشند ،یالقمند به دانساتن اطالیاات

است .دولت ها در تروی فعالیت های داوطلبانه که از

آماری و ارزش پولی فعالیتهای داوطلبانه هستند.

ی
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یناصر بنیادی در جامعه ای سالم و دموکراتی
ذینفع هستند]2[ .

است،

روش تحقیق
در ادبیات موضوع کاه در مقااالت بررسای شاد ،باا
ایننااه فعالیاات داوطلبااان از ارزش اقتصااادی باااالیی
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صورت گرفته ،یایدی باالیی داشته به ایان معناا کاه

ارزشگذاری خدمات خارج از بازار را محققاان اول

حامد صدیقی خویدک

برخوردارست ،ولی تبدیل آن به واحد پول و کمای،

ینی از ایراداتی که به شیوۀ هزینه فرصات سااالمون

چه در سطا انفرادی و چه مجموع مشانل خواهاد

مطرح بود این است کاه ایان روش فقاط باه هزیناه

در سطا مجماوع ،مشانل کاالهاای غیار باازاری و

به انجا کار داوطلبی در وقت فراغت وی نپرداختاه

یمومی مثل نیروی کار داوطلبای ایان اسات کاه در

بود]1[ .

تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشاود .یا
برای احتساا

نناردن ،مشانل باودن ارزش پاولی

فعالیت داوطلبانه در سطا انفرادی است .روش هاای
سنتی نیز برای محاسبه ارزش ماالی مناسا

نیسات

تعریف کار داوطلبی
کنان و دیگران [ ]7با مرور بایش از سیصاد تعریا
مختل

از اصطالح داوطل  ،چارچو  ،چهار بُعدی
داوطلبی تهیه کرده است:

برای تعری

چون قیمت بازار مثل نرخ حقوق برای کار داوطلبای

اولین بُعد انتخا

تعیین نشده است .با این اوصاف ،ساالمون و دیگران

آزادانه و بدون اجباار در فعالیات خاصای مشاارکت

[ ]26سه مفهو مجازا بارای ارزیاابی کاار داوطلبای

می کند .برخی تعاری

داوطلبانی باا آزادی نسابی و

پیشنهاد داده است:

همچنین تعهد به داوطلبی را نیز شامل کاردهاناد .باه

)1روینرد هزینه فرصات 1کاه ارزش اقتصاادی کاار

ینوان مثال بعضی افرادی که باید خدمات یمومی به

داوطلبی را معادل درآمد از دست رفته در حاین کاار

جای خدمت سربازی انجاا دهناد کاه باا تخفیا

آزاد است به این معنی که داوطل

داوطلباای محاساابه ماایکنااد )2 ،رویناارد هزینااه

میتوانند داوطل

جایگزینی 2که نرخ دستمزد معادل فعالیت مشاابه در

بُعد دو در خصاو

محسو

شوند.

پااداش اسات .باا توجاه باه

منااافع اجتمااایی 3ارزش اقتصااادی کااار داوطلباای را

تعاری

گسترده تر داوطل

پاداش می تواناد بگیارد،

معادل خروجی تولید شده میداند.

ولی نبایاد انتظاار دریافات پااداش را داشاته باشاد.

ساالمون و دیگران [ ]26ایان ساه روینارد را شاش

گستردهترین تعری

روش تقسیم کرده است.

به ازای هزینهکرد توسط داوطل

اورلوفسنی و پامال وینر [ ]20در مقالاهای دو روش

در بُعد سو  ،داوطلبان با توجه به ساختار فعالیتشاان

داوطل

شامل دریافات پااداش
میباشد.

به روشهای ساالمون اضافه کردند .روشهای تطبی

تعری

فراغت هزینه فرصت 4و قضاوت داوطلبی جاایگزین

در تعری

درآمد.5

ساختار رسمی سازمانی را مایپاذیرد ،ولای تعریا

میشوند که دو حوزۀ متفاوت جدا میشاود.
ضعی تر ،فقط فعالیت های داوطلباناه در

گسااتردهتاار بعضاای فعالیااتهااا همچااون کما
(Opportunity Cost Approach (OCA
(Replacement Cost Approach (RCA
3
)Societal Benefits Approach (SBA
4
Leisure-Adjusted OCA
5
Volunteer Judgment RWA
2

همسایه ،کم

بااه

به دوستان و  ...را نیز شامل میشود.
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بازار برای کار داوطلبی پیشنهاد میدهد )3 ،روینارد

تعاری

داوطلبی ،داوطل

پاداش دریافت نمی کناد.

1
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بود]18[ .

جایگزینی فرصت داوطل

دلیال

در زمان کاار پرداختاه و

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای داوطلبانه

چهارمین بُعد نیز در خصو
می باشد .تعری

بهرهمندان از داوطلبای

وقتی دادۀ داوطلبی ارزیابی میشود که یمادتاً زماان

ضعی تر فقط فعالیت های داوطلبی

خواهاد باود،

با هدف افراد غریبه را می پذیرد ،ولی دیگر تعااری

صرف شاده توساط نیاروی داوطلا

ارزش پولی داوطلبی از ارزش گذاری پولی بر زمان و

در گسااتردهتاارین تعریاا  ،خاادمات داوطلبااان بااه

در مقابل ،در صورت تمرکز بر ستاده ،خروجای کاار

خودشان نیز پذیرفته میشود.

داوطلبی لحاظ میشود که یمدتاً توساط بهارهمنادان

هاسااتیننز و دیگااران [ ]17ب ار اساااس ایاان مااوارد

ارزشگااذاری ماایشااود .در روش داده محااور ،بااین

چاارچوبی ساااخته و توساعه دادنااد کاه رشااتههااای

روش هزینه فرصت و هزینه جانشینی تفاوت وجاود

مختلفی همچون اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسای

دارد .در روش هزینه فرصت بر ایننه چه کسی کاار

و یلو سیاسی را در برمیگیرد.

را انجا میدهد تمرکز میشود ولای در روش دیگار

با توجه به چهار بُعد مذکور ،ایان مقالاه داوطلا
این گونه تعری

بر این چه کاری صورت گرفته تمرکز میشود.

می کند :فاردی باا خواسات و ارادۀ

بُعد مبنای ارزش گاذاری ،نشاان مای دهاد کاه کجاا

خویش و بدون دریافت دستمزد -کار برای سازمانی

پااارامتر مشاااهدهای ماننااد زمااان ،ناارخ دسااتمزد یااا

غیرانتفایی انجا میدهد و ایضای ساازمان و دیگار

هزینه ها برای ارزش گذاری استفاده میشاوند و کجاا

مرد بهرهمندان فعالیتهای داوطلبانه هستند.

ارزش گذاری اسنادی اسات .ایان اطالیاات توساط
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شنل شمارۀ  1نمایی کلی بر روشهای ارزیابی ذکار

خود داوطل

شده در این مقالاه را نشاان مایدهاد .ایان روینارد

اظهار میشود.

تبدیل فعالیت داوطلبی به ارزش اقتصادی بر اسااس

روینرد قضاوت داوطل

مقالاه سااالمون و دیگاران [ ]26ماایباشاد کاه یا

(مبنااای ارزشگااذاری :اظهارشااده توسااط دیگااران)

تیپولوژی از روینردهای ارزشگذاری باا اساتفاده از

تفاوتی که دارد در این است ینای توساط داوطلا

سه بُعد است )1 :تمرکاز بار ارزشگاذاری (داده در

اظهار میشود و دیگری دیگران اظهار میکنند.

مقابل ستاده) )2راهبرد ارزشگذاری (هزینه جانشینی

یوهان اورلوفسنی در مقاله خود [ ]20بُعاد دیگاری

در مقابل هزینه فرصت در مقابل مناافع اجتماایی) و

به روینردهای ارزش گذاری اضافه می کند که گستره

 )3مبناااای ارزشگاااذاری (مشااااهدهای در مقابااال

ارزش گذاری را لحاظ می کند (کلی در برابر جزئای).

اسنادی) .با تمرکز بر ارزش گاذاری ،دو روش بارای

اضافه کردن این بُعد شایوه دیگاری از روینردهاای

تعیین ارزش پولی کاال یا خدمت در تحلیل استاندارد

ارزشگذاری را فراهم می آورد که این روینرد هزینه

اقتصادی به وجاود آماده اسات ]26[ .خالصاه ایان

فرصت منطب با فراغت نامیده می شود .این روینارد

روشها در جدول  1نیز قابل مشاهده است.

با روینرد هزینه جانشاینی

فقط سایاتی را در ارزش گذاری به حسا
که داوطل
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از سایات کار خود ،برای داوطلبی چشم
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انتفاع دوستان و اقوا را نیز میپذیرند .در این بُعد و

فعالیت کاری که داوطل

را

صرف کرده تعیین می شود.

حامد صدیقی خویدک

روینردها در پاراگرافهای بعدی بحث میشود.

کاااربردن ایاان روش ،اطالیاااتی در مااورد سااایات

رویکرد هزینه فرصت :این روینرد دادهمحور اسات

داوطلبی و همچنین اطالیاات دساتمزد کاار معاادل

و به هزینه فرصت داوطلبی مانند درآمدی می پاردازد

مورد نیاز است .پس این روش ،تا حد زیادی شدنیی

که در زمان داوطلبای از دسات مای رود .در اقتصااد،

است چرا که این اطالیات به راحت قابل جمعآوری

هزینۀ فرصت درآمد خالص از بهترین تصمیم بارای

اساات و باارای همااین بااه صااورت گسااتردهای در

اقدا میباشد]2[ .

تحقیقات گذشته مثالً آیرن منگار  ،]18[2000هنادی

با تعمیم به بحث داوطلبی ،هزینه فرصت نشاندهنده

و دیگران  ،]15[ 2000ساالمون و دیگران  .2011باه

درآمدی است که اگار فارد آن فعالیات را باه جاای

کار رفته است]26[ .

داوطلبانه ،به ینوان کاار انجاا مای داد چقادرحقوق

این روش کاساتیهاایی هام دارد :اول اینناه ارزش

دریافت میکرد]26[ .

پولی فعالیت داوطلبی افرادی کاه جازو نیاروی کاار

بنابراین هستۀ اصلی این روینرد ،این است کاه چاه

نیستند (مثل بازنشستگان یا افراد بینار) صفر در نظر

کسی کار را انجا میدهد .ینی از مزایاای روینارد

گرفته میشود در حاالیکاه کاار داوطلبای آناان نیاز

هزینه فرصت این است که در ایان روش نیاازی باه

دارای ارزش اقتصاادی اسات .ایاان موضاوع توسااط

دیدهشدن سابقۀ آموزشی ،تجربه و دیگر فاکتورهاای

هندی و دیگران [ ]16نیز ارزیابی شد.

تعیین کنندۀ دستمزد نیست.

فو  ]25[ 2008راه حل آلترناتیوی را معرفی کارد باه

براون [ ]3در مورد این روش بیان میکند «انگیزه هر

گونهای برای این گوناه افاراد بادون شامل ،حاداقل

چه که باشد ،هزینۀ داوطلبای زماانی اسات کاه فارد

دستمزد در نظر گرفته میشود.

میتوانست در راه دلخواه دیگری بگذراناد از جملاه

دو ایننه معموالً مشاغل داوطلبان متنوع و متفااوت

زمانی برای به دست آوردن پول که فرد می توانسات

است لذا در حاالی کاه ممنان اسات وظیفاه و کاار

آن پول را برای دلخواهش مصرف کند».

داوطلبی برای همه در ی

روش دستمزد جایگزین اشتغال :1این روش همانند

به دلیل شامل متفااوت آناان ،ارزش پاولی متفااوتی

روش هزینه فرصت است ،با این تفااوت کاه شاامل

برای کارهای داوطلبی ینسان در نظر گرفته میشود.

زمان داوطلا

گروه ینسان باشاد ،ولای

[]26

و حا شامل معاادل کاار داوطلا

میباشد .همچنین روش به طور ضمنی فرض میکند

دو ایننه داوطل

کاه کااار داوطلباای جااایگزین کاماال باارای شاامل بااا

انجا میدهد اما به دلیل ایننه در این روش ،با توجه

با انجا داوطلبانه کاار،

به شمل خاود ،فعالیات وی ارزشگاذاری مایشاود

دستمزد میباشد .لذا داوطل

فعالیتهای داوطلبای متفااوتی را

بنابراین بارای فعالیاتهاای متفااوت ،ارزشگاذاری
Alternative-Employment Wage Approach
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راسااتای داوطلباای محاساابه نماایشااود .هم اۀ ایاان

برابر نرخ دستمزد شمل اصلی خواهد بود .بارای باه
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پوشاایده باشااد و سااایات اوقااات فراغاات فاارد در

از دستمزد آن صرفنظر میکناد کاه هزیناۀ فرصات

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای داوطلبانه

باشد]26[ .

کار داوطلبای شدنیسات .همچناین ایان روش قارار

سو ایننه برخی داوطلبان ممنن از مهارت و شامل

است باه فعالیات داوطلبای بپاردازد و ناه باه ارزش

سطا باالیی برخوردار باشاند و ارزشگاذاری پاولی

افزودهای که این فعالیت داوطلبی ایجاد کرده است.

فعالیت داوطلبای آناان در ایان روش ،بایش از حاد

یالوه بر این ،اقتصاددانان فمینیست معتقدند که فارد

محاسبه میگردد]27[ .

داوطلبی که به یناوان نیاروی کاار فعاال در اقتصااد

ویالننورت [ ]27با توجه به هماین موضاوع تاکیاد

فعالیتی نمیکناد ممنان اسات هزیناه فرصاتهاای

میکناد ارزشگاذاری در ایان روش ناه بار اسااس

دیگری همچون تولید خانگی ،خانه داری ،مراقبت از

فعالیت صورت گرفته ،بلنه با توجاه باه فارد انجاا

کودک و مراقبت از نزدینان را انجا دهد]21[ .

دهنده محاسبه می شود  .چهار اینناه بحاث اصالی

اگر این انتقاد پذیرفته شود در روش هزیناه فرصات

آنجا پیش میآید که در این روش ،کار داوطلبای کاه

منطب بر اوقات فراغت ،ارزشگذاری پولی بیشتر از

جایگزینی از کار بوده و کجاا جاایگزینی از فراغات

یدد صفر برای کار داوطلبانه در زمان اوقات فراغت

صورت گرفته است.

محاسبه میشود .اگر چه از نظر مفهاومی منطقای باه

روش هزینه فرصت منطب بر فراغات :اورلوفسانی

نظر میرسد بااز ایان ساوال بااقی مایماناد کاه در

 ]20[ 2014با توجه به مشنالت ذکر شاده در مادل

مطالعات و تحقیقات چه رقمی به ینوان ارزش پولی

قباال ،قاارار دادن رقاام صاافر بااه ینااوان ارزش کااار

کار داوطلبی در نظر گرفته شود.

داوطلبی و هزینه فرصت اوقات فراغات داوطلا

روش هزینه فرصت با نظر داوطلب :1سومین روش

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هفتم ،شمارة  1و1395 ، 2

موضوع بحث قرار داده است.

بر اساس هزینه فرصت ،بار اسااس اظهاار داوطلا

ساالمون و دیگران  2011از دیدگاه اقتصاد کالن بیان

پایه گذاری شده است .در این روش خاود داوطلا

فعالیتهای داوطلباان ساتاده

اظهار میکند که زمانی که صارف فعالیات داوطلبای

میکند سازمان با کم

خواهد داشت و لذا ایان ساتاده در اقتصااد ملای باه

کرده چاه ارزش پاولی را در بار دارد و لاذا در ایان

حتای از اوقاات

مهم است نه کااری

حسا

میآیاد .لاذا اگار داوطلا

روش زمان صرف شده داوطل

فراغت خود نیز برای فعالیت داوطلبانه استفاده کناد

کااه انجااا ماایشااود .ایاان روش ماایتوانااد دارای

خواهد کرد .ولی با اساتفاده

مشنالتی باشد و کاستی هایی برابر هماه روش هاای

از این روش ،با ایننه مبلمی باه اقتصااد ملای اضاافه

هزینه فرصات دارد .بارای مثاال ،آیارن منگار 2000

در زماان فراغات خاود

[ ]18بیان کرده کاه مشانل هماه روشهاای هزیناه

باز به اقتصاد ملی کم

شده ولی به دلیال داوطلا

فعالیت کرده ارزش اقتصادی آن محاسبه نمایگاردد

فرصت ،ارزشگذاری فعالیت داوطلبی است.

چون اوقات فراغت در اقتصاد ملی محاسبه نمیشود.
از آنجایی در این مقاله اقتصاد خرد مورد قرار گرفتاه
Volunteer Judgment OCA
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ینسانی صورت میگیرد که قایدتاً ایانچناین نبایاد

و کالن مورد بحث نیست احتسا

را

رقم صافر بارای

حامد صدیقی خویدک

نا گداری شده است و دساتمزدی کمتار از

قیمت گذاری سایه نیز مشاهور اسات [ ]25مساتقیماً

روش جایگزین درامد را پیشنهاد می دهاد .باا پایش

فعالیتی کاه در کاار داوطلبای صاورت مای گیارد را

فرض ایننه داوطلبان از کارشان بیشتر لذت میبرناد

ارزشگذاری میکند.

در غیر این صورت انجا نمیدهند چون مجباور باه

با توجه به نظار باومن [« ]1هزیناه جانشاینی ارزش

انجا آن نیستند .رقم پیشنهادی به ینوان ارزش پولی

اقتصادی داوطلبان را با محاسبۀ هزینه دساتمزد یا

داوطل

اظهار مایشاود

سایت انجا همان کار از سوی نیروی کاار محاسابه

کار داوطل

که توسط خود داوطل

کمتاار از میزان ای اساات کااه در روشهااای دسااتمزد

می کند» .به طور خالصاه ،هماان کاار داوطلبای ،در

جایگزین و جانشینی دستمزد شمل پیشنهاد میشاود.

بازار کار چقدر دستمزد دارد .ارزشگذاری ،مطاب با

بااا تحقیقااات جدیااد در

نیروی حرفه ای برای انجا هماان کاار

روش قضاااوت داوطلاا
خصو

دستمزد ی

اوقات فراغت و کاالهای یمومی غیر بازار

داوطلبی محاسبه میشاود .شناساایی حا الزحماه و

همسو میباشد ]23[ .با ایننه این روش کامالً ذهنای

قیماات بااازار نیااروی کااار مقاادور خواهااد بااود امااا

است ،ولی میتواناد تخماین خاوبی از ارزش پاولی

جسااتجوی ایاان هزینااه و مبلااغ چااالشبرانگیااز و

فعالیت داوطلبانه را باه دسات بدهاد .در کال روش

وقتگیراست .برای هماین در مطالعاات بارای ایان

روشی امیدوار کننده

روش میانگین هزینه نیروی کار باازار بارای بهتارین

هزینه فرصت قضاوت داوطل

از دید امنان پذیری ست و در مقاالت مختلفای نیاز
بااه کااار گرفتااه شااده بااه خصااو

ایننااه امنااان

نتیجه برای کار داوطلبی احتسا
هنوز ،تعیین ی

میشود]24[ .

رقم برابر برای همه داوطلبان دارای

امنانپذیر ست 16[ .و]22

داوطلبانه به خصوصی شود .بنابراین نقطه قوت ایان

روش جایگزین هزینه :روشی ورودی محور اسات.

روش در تعیین دستمزد برای فعالیات ،باا احتساا
رقم میانگین به نقطه ضاع

ایان روش هام تبادیل

زمان فرد ارزیابی میشد) بود ،روش جایگزین هزینه

شده است .نقطه ضع

بر فعالیت و شملی که صورت گرفته متمرکاز اسات.

متوسااط قیماات بااازار فعالیاات ،باارای فعالیااتهااای

این روش خاود ساه دساته تقسایم مایشاود :روش

داوطلبانه ای است که مشابه در بازار تجاری ندارد یا

جایگزین دساتمزد یماومی ،جاایگزین دساتمزد باا

در دسترس نمی باشد .این روش کاستی های دیگاری

و جاایگزین دساتمزد باا قضااوت

فعالیات

قضاوت داوطل
مسئول.

دیگر این روش ،پیادا کاردن

نیز دارد .ینی از ایرادات ،این است که یا

را ممنن اسات متخصصاانی کاه از تجرباه ،یلام و
مهارت باالتری برخوردارند انجا دهند و در صورتی

Replacement Wage Approach
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ارزشگااذاری پااولی باار روی فعالیاات بااه سااریت

مشنالتی همچون اغراق یا دست کم گرفتن فعالیات

در حالی که هزینه فرصت روشی فرد محاور (ارزش
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ایان روش توساط ماوک  ]24[ 2007باه مادل نظار

روش جایگزین دستمزد :1ایان روش کاه باه مادل

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای داوطلبانه

که همین فعالیت را افراد آموزشندیده غیرمتخصص
نیز به ینوان داوطل

انجا دهند ارزش مالی هار دو

غیرانتفایی ،ارزشگذاری پولی فعالیت داوطلبای باه
قیماات بااازار را نپذیرنااد امااا احتماااالً هزینااهای کااه

را ینسان فرض میکند]18[ .

داوطل

در ضمن این مدل ،به طور ضمنی فرض می کند کاار

این روش ،اساس بر اظهار داوطل

داوطلبی و نیروی کاار حرفاه ای قابال جانشاینی باا

مبلغ مورد نظر خود را اظهار میکناد ،اماا از ساویی

یندیگر هستند .بعضی کارها نیز به قدری تخصصای

تمایل وی به انجا کار بایث می شود ناخودآگاه مبلغ

هسااتند کااه جانشااینی باارای آن در بااازار کااار پیاادا

باالیی را اظهار نمیکند .اگر چاه ایان روش از نظار

کاار مشاخص،

مفهومی شدنی است ولی از روش جانشین دساتمزد

کیفیت های مختلفی در بازار انجا می شود و باه تباع

سخت تر به نظر می رسد چرا که رقم میان باه یناوان

آن هزینه هر کدا متفاوت است .یالوه بر این ،سوال

ارزش پولی کار داوطلبی رای تار اسات و در اغلا

همچنان مطرح این است که کار داوطلبای و نیاروی

مطالعات استفاده شده است ]8[ .به ویژه ،دادهها باید

بازار کار ،کجا به جانشینی از هم می توانند محساو

از طریا مطالعاات و پرسشانامه از داوطلباان جماع

شااوند ]24[ .همچنااین ماایتااوان مطاارح کاارد کااه

شوند اینناه دقیقااً چاه فعاالیتی را داوطلباناه انجاا

سازمان های غیرانتفایی کاار داوطلباناه را باه قیمات

دادهاند ،سپس داوطلباان مشاخص کنناد کااری کاه

بازار درخواست نمی کنند چرا که قیمات هاای باازار

انجا دادهاند به ازای هر فعالیت مجزا چقادر ارزش

باارای نیااروی کااار تخصصاای باااال بااوده و لااذا

دارد ،این روند با ی

فرایند مجتمع جماعآوری داده

ارزشگااذاری بااه قیماات بااازار مااورد تهییااد آنااان

وقتی مقایسه میشود مشنلتر به نظر میرسد.

نمی باشد .مدل جانشینی دستمزد به صورت گساترده

روش جایگزین درآمد به قضاوت مسئول :1سومین

در مقاالت پیشین مورد استفاده قرار گرفتاه و اغلا

روش از راهبرد جایگزین درآمد این روش است .در

از میانگین دستمزد صنعت یا میانگین دساتمزد ملای

این روش از مسئول فعالیت داوطلبی پرسیده میشود

استفاده کردهاند 8[ .و]24

اگر این کار داوطلبانه انجا نمیشد چقادر تمایال و

مدل جایگزین دستمزد به قضاوت داوطلبب :ایان

ارزش داشت برای انجا آن به فرد بپردازد]26[.

روش به ینای از انتقاادات اصالی از مادل فرصات

از آنجایی که بسیاری از فعالیتهای داوطلبانه بادون

هزینه اشاره میکند کاه فقاط بار کسای کاه فعالیات

ناظر و مسائول انجاا مای شاود و همچناین فرایناد

داوطلبی را انجا میداد تمرکز میکارد تاا اینناه بار

دشواری دارد این روش کمتر استفاده میشود.

خود فعالیت تمرکز داشته باشاد ]18[.همچناین ایان

روش منافع اجتماعی :سومین راهبرد ارزشگاذاری

روش میتواند نقد وارد بر روش جایگزین دساتمزد

روش منافع اجتمایی است که ارزش گاذاری ساتاده

یعناای تخمااین باایش از حااد ارزش پااولی فعالیاات

فعالیت داوطلبی تمرکز می شود و هساتۀ اصالی ایان

اسات ،داوطلا
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داوطلبی را پاسخ دهاد .ممنان اسات ساازمان هاای
Supervisor Judgment RWA
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نمی شود ]26[ .یا اینناه بارای یا

می گوید را ممنن است قبول کنند .لاذا ،در

حامد صدیقی خویدک

برای ایان روش ،دو زیار مجمویاه وجاود دارد کاه

پرداخت می کرد اگر که از خدمات نیروی داوطلباناه

توضیا داده میشود]26[ .

برخوردار نبود .همچنین مدل ویاوا ،تحلیال هزیناه-

هزینۀ محصول یبا خبدمت مشبابه :1باا ایان روش

منفعاات و هزینااه -اثربخشاای از طریاا ساانجش

قیمت بازاری کااال یاا خادمت مشاابه باه ازای هار

ورودیهااا (منااابع مااورد اسااتفاده باارای حمایاات از

خروجی تولیدشده از کار داوطلبی محاسبه میشاود.

داوطل ) نسبت به ستاده (ارزش پولی زماان صارف

[ ]26ینی از مشنالت این روش این است که بارای

شده داوطل ) به دست می آورد .ایان نشاان دهنادۀ

محق کاری مشنل خواهاد باود بخواهاد جزییاات

این است که سازمان چه سرمایهگذاری باا از طریا

خروجی فعالیت داوطلبی را مجزا کرده و ساپس باه

داوطلبان خود صاورت داده نسابت باه هزیناه هاای

دنبال معادل بازاری آن جستجو کند.

مختلفی همچاون کارکناان اداری ،تبلیماات ،جاذ ،

قضاوت فرد بهبر منبد از کبار داوطلببی :2مبناای

آموزش ،بیمه و تجهیزات داوطل

ارزشگذاری این روش ،تعیین ارزش پولی با اظهاار

همچنین این روش یایدی سازمان به ازای هر ریاال

فرد بهرهمند از فعالیت داوطلبی است .در ایان روش،

هزینه کرد هم نشان میدهد]26[.

از فرد بهرهمند خواسته میشود تعیاین کنناد ،چقادر

ناارخ ویااوا (ساارمایه گااذاری باار داوطل ا

تمایل دارند به ازای خادمت دریافات شاده ،هزیناه

اقتصااادی کااار داوطلباای) از فرمااول زیاار محاساابه

بپردازند .دو روش مختل

همدیگر را کامل می کنند.

انجا داده اسات.

و ارزش

میشود]20[ :
ارزش اقتصادی داوطلب

= ویوا

بازار ندارند قیمت گذاری بر اسااس نظار بهاره مناد

نرخ ویوا بیشتر از دو نشان دهنده ایان اسات کاه باا

روش مناسبی است ]26[.مانند روش قبال ،نقادهای

هزینه صورت گرفته ،چند برابر فعالیت از نظر ارزش

مشابهی بر این روش نیز وارد است .روش قضااوت

مادی صاورت گرفتاه اسات .از جملاه مزایاای ایان

قاابالً در مقالااۀ ارزش

روش شاامل برنامااه ریاازی راهبااردی بهتاار ،توسااعه

کم های خیریه به افاراد بایخانماان [ ]12اساتفاده

برنامه های داوطلبانه ،طراحی نظا تشاوی و پااداش

شده بود.

بهتر در سیستم داوطلبانه ،توسعه جذ

تحلیل هزینه منفعت :ویوا 3مدلی است که هزینهها و

داوطلبان ،ارائه درک بهتر از فعالیت صورت گرفته از

فعالیت ها را تجزیه و تحلیل کارده ،آن را نسابت باه

طرف داوطلبان از نظر اقتصادی و کمّی.

فعالیت در بازار کاار مطابقات مایدهاد .تخصایص

یافتهها

ارزش بازار یا «دستمزد ساایه» نشاان دهناده مبلمای

در این مطالعه سعی مایشاود در ابتادا ارزش پاولی

و نگهاداری

فعالیت داوطلبانه جوانان هالل احمار اساتان یازد در
1

Cost of Counterpart Goods & Services
Beneficiary Judgment
3
(Volunteer Investment and Value Audit )VIVA
2

طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی سنجیده
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به ینوان مثال برای کاالها یا خادماتی کاه مشاابه در

میزان سرمایه گذاری داوطب) هزینه هایی که برای داوطلب صورت گرفته است(

باار اساااس نظاار داوطلاا
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ارزش گذاری بهرهمندی از این کاار داوطلبای اسات.

ست که سازمان برای انجا کارش باید به نیروی کار

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای داوطلبانه
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منفعت و تحلیل هزینه اثر بخشی صورت گیرد.

سااالمت مسااافران نااوروزی در اسااتان یاازد روی

داده های این روش از مصااحبه و گزارشاات روزاناه

میآوردیم باید چه هزینه پرداخت میگردید..حاداقل

کارشناساان جواناان هااللاحمار در شهرساتانهاای

دستمزد در سایت بر اساس حداقل دستمزد کارکنان

استان یزد به دست آمده اسات .اطالیاات از طریا

در سال  94که از سوی دولات باه ازای هار ساایت

فر هایی که در اختیار مسئول هر پست گذاشته شاد

 46400ریال ایال گردیده درج شده است .در ضمن

به مسئول طرح در هاللاحمار شهرساتان تنمیال و

در جدول شمارۀ  3نشان داده میشود اگر از جواناان

ارسال میشد و سپس فر های تنمیال شاده بعاد از

داوطل

استفاده نمیشد باید از چه کارکناان در چاه

تجمیع ،به مسئول طرح در استان ارسال میگردید.

پست هایی اساتفاده مایکاردیم .ساه فعالیات یماده

در طرح ایمنی و ساالمت مساافران ناوروزی اساتان

آگاهسازی ،سنجش سالمت مسافران (شامل سانجش

یزد  28پسات ثابات در مباادی ورودی و خروجای

فشار قند خون مسافران) و همچنین کاار در فضاای

شهرستان های استان به مدت  18روز پیش بینی شاد

دوستدار کودک برای تعیین ارزش اقتصادی انتخا

که در هر کدا از این ایستگاهها دو نفار باه صاورت

شده است.ستون سمت (ستون دو ) به این معناسات

ثاباات دوازده سااایت در روز بااه ارائااه خاادمات

اگر به جای استفاده از داوطلبان جوان ،باه اساتخدا

داوطلبانه می پرداختند .همچنین در فضاای دوساتدار

کارمند روی آورده شود از چه تخصصهایی استفاده

کودک کاه در اساتان یازد  20ایساتگاه بارای آن راه

خواهد شد .تعداد نفرات داوطلا  ،تعاداد جواناانی

اندازی شد نیاز  20مربای در هجاده روز طارح باه

هستند کاه در شاانزده روز طارح ایمنای و ساالمت

صورت داوطلبانه همناری کردناد .تعاداد داوطلا

مسافران نوروزی استان یزد به صورت داوطلباناه در

روز در طرح  1574همیار نوروزی کاه البتاه هزیناه

پستهای تعیین شده فعالیت کردند که جمعاً در ساه

و هزینااه غااذا فقااط باارای همیاااران

فعالیت

ایااا

و ذهااا

شاخه مختل

 1574نفر روز جوان داوطل

نوروزی پرداخت شده است .با توجاه باه اطالیاات

داشته اند. .میزان سایت کااری پسات هاای ایمنای و

جدول شمارۀ  ،2جمعیت هالل احمر استان یزد برای

باه

جوانان داوطل

سالمت مسافران نوروزی برای جوانان داوطلا

طرح ملی ایمنی و سالمت مساافران

صورت شیفتهای دوازده سایته تعیین شاده اسات.

نوروزی در مجموع  212800000ریال هزیناه کارده

جمع ارزش اقتصادی کار داوطلبی در طرح ایمنای و

که این هزینه شامل هزیناههاای غاذا ،رفات و آماد،

سااالمت مسااافران نااوروزی بااه دو روش دسااتمزد

تجهیزات و ملزومات و آموزش هر نفر میباشد.

جااایگزین (بااا احتسااا

در جدول شامارۀ  3ارزش اقتصاادی کاار داوطلا

جانشااینی دسااتمزد (بااا احتسااا

مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که اگار قارار

دریافتی کارکنان هاللاحمر ) از ضر

بااود بااه جااای بااه کااارگیری جوانااان داوطلا  ،بااه
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کاااری جوانااان داوطل ا

حااداقل دسااتمزد) و روش
متوسااط دسااتمزد
میزان سایات

در روز ،تعااداد جوانااان و
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شده و سپس با استفاده از روش ویوا ،تحلیال هزیناه

اسااتخدا افاارادی باارای برگاازاری طاارح ایمناای و

حامد صدیقی خویدک

حسااا  ،ارزش پااولی فعالیاات داوطلبانااه جوانااان

از چه تخصاصهاایی اساتفاده خواهاد شاد .ساتون

هاللاحمر استان یزد در ایا نوروز به روش دستمزد

حداقل دستمزد بر اساس حداقل دستمزد ایال شاده

جااایگزین (حااداقلی)  938179200محاساابه و در

از سوی دولت در سال  94تعیین شده اسات .جماع

صورت اساتفاده از روش جانشاینی دساتمزد (روش

ارزش اقتصااادی کااار داوطلباای در طاارح ایمناای و

میانگین) این ارزشگاذاری باه مبلاغ 2268713232

میازان ساایات

سالمت مسافران نوروزی از ضار

صورت خواهد گرفت.

کاااری جوانااان داوطل ا

سااه فعالیاات یمااده آگاااهسااازی ،ساانجش سااالمت

حداقل دستمزد در سایت به دست آمده اسات ،لاذا

مسافران (شامل سنجش فشار قند خون مساافران) و

با توجه به نحوۀ محاسابه نارخ ویاوا  ،ایان نارخ باا

همچنین کار در فضای دوستدار کودک برای تعیاین

دو نوع ارزش گذاری پولی به شنل زیر باه

ارزش اقتصادی انتخا

شده است هم چناین ساتون

احتسا
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حداقل دستمزد در سایت به دست آمده است .با این

داوطلبان جوان ،به استخدا کارمند روی آورده شاود

در روز ،تعااداد جوانااان و

دست میآید:

سامت بااه ایاان معناساات اگاار بااه جااای اسااتفاده از
=4
≅ 11

938179200
212800000

= ) در صورت ارزشگذاری پولی به روش دستمزد جایگزین با احتسا

حداقل دستمزد ( ویوا

= ) در صورت ارزشگذاری پولی به روش دستمزد جانشینی با احتسا

میانگین دستمزد ( ویوا

2268713232
212800000

تقسیم میزان سایات طرح بر سایت مصو
در ضمن اگر به صورت فرضی ،از جوانان داوطلا

و تعداد

روزهای طرح به دست میآید:

در طرح ایمنی و سالمت مسافران ناوروزی اساتفاده

نیاز به استخدا چند نفر بود .با محاسبه به روش زیر
خواهیم فهمید برای برگزاری طرح ایمنی وساالمت
مسافران نوروزی در استان یزد نیاز به اساتخدا 157
کارمند تما وقت خواهاد باود .فارض کنایم طاول
دورۀ کاری فقط  16روز (طول دوره طارح ایمنای و

 = 1574 ×12 =18888میزان سایات داوطلبی در روز
= تعداد کارمند در صورت ید استفاده از داوطل
جمع سایات داوطلبی طرح
سایات کاری کارکنان×تعداد روزهای طرح

= تعداد کارمند مورد نیاز در صورت ید استفاده از داوطل

= 157.4 ≅ 157

18888
16×7.5

سالمت مسافران نوروزی) باشد و از آنجایی ساایت
کاری مصو

در استان یزد بارای کارمنادان در روز

 7/5سایت می باشد لذا تعداد کارمناد ماورد نیااز از
بحث و نتیجهگیری
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نمیشد و قرار بود از کارمند تما وقت استفاده شود

× تعداد داوطلبان = جمع سایات داوطلبی طرح

مقالۀ آموزشی

هالل احمر استان یزد در طرح ملی ایمنی و ساالمت

بهدست میآید.

مساافران ناوروزی باه دو روش دساتمزد جااایگزین

همچنین برای تحلیل هزینه منفعت این طرح با توجه

(حااداقلی) و جانشااینی دسااتمزد (روش میااانگین)

به یافتهها ،از نرخ ویوا (سرمایه گذاری بر داوطل

و

صااورت گرفاات .در روش دسااتمزد جااایگزین کااه

ارزش اقتصادی کار داوطلبی) اساتفاده مایشاود کاه

حداقل دستمزد در نظار گرفتاه شاده ارزشگاذاری

این نرخ از نسبت ارزشگاذاری پاولی فعالیاتهاای

پولی کمتری را برای فعالیت های داوطلباناه جواناان

جوانان داوطل

به هزینه صورت گرفتاه بارای آناان

شاهد هستیم و این روش نشاندهندۀ این اسات کاه

در این طرح داوطلبانه به دست میآید .باا توجاه باه

اگر جمعیت هالل احمر استان یازد ،قصاد اساتخدا

یددهای باه دسات آماده در بخاش یافتاه هاا ،اگار

این طارح را داشات چاه هزیناهای را بایاد متحمال

ویوا  4به دست خواهد آمد به این معنا کاه باه ازای

میشود .از سوی دیگر مبلغ به دسات آماده از روش

هر ریال هزینه کرد توسط جمعیات هااللاحمار در

دستمزد جانشین بیانگر این است که اگر از کارکناان

طرح داوطلبانه ایمنی و ساالمت مساافران ناوروزی

و

سال  ،95چهار ریال یایدی به جمعیت هااللاحمار

مهارت باال در این طرح استفاده میشود چاه مبلمای

باز خواهد گشت و اگر از روش جانشاینی دساتمزد

باید به آن پرداخت میشد که این رقم باا توجاه باه

این نرخ محاسبه گردد نرخ ویوا در حدود  11ریاال

باالتر بودن میانگین حقوق کارکنان جمعیت استان از

خواهد بود و این به معنی بازدهی بسیار بااالی ایان

حداقل حقوق چند برابر دیگر روش به دسات آماده

طرح داوطلبانه و ارزش باالی این فعالیت مایباشاد.

است.

چرا که هر چه نارخ ویاوا بیشاتر باشاد بازگشات و

از طرف دیگر با توجه به دادههای موجود در قسمت

یایدی این بیشتر است و اینجاست که ارزش بااالی

یافتهها میتوان متوجه شد در صورت یاد اساتفاده

فعالیت داوطلبانه مشخص مایشاود ..هام چناین در

برای برگازاری طارح ایمنای و

کنار ارزش پولی باالی فعالیت هاای داوطلباناه ،ایان

سالمت مساافران ناوروزی در اساتان یازد نیااز باه

رقم نشان دهنده کنترل هزینه در این طرح است کاه

استخدا  157کارمند تما وقت خواهد بود .چرا کاه

بقااای آن و اقتصااادی بااودن ایاان طاارح در زمااان

اگر فرض کنیم طول دورۀ کاری فقط  16روز (طول

مشنالت اقتصادی کشور را تضمین میکند.

موجاود جمعیات هااللاحماار اساتان باا تجااار

از نیروهای داوطل

دورۀ طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی) باشاد
و از آنجایی سایت کاری مصو

در استان یزد برای

کارمنادان در روز  7.5ساایت ماایباشاد لاذا تعااداد
کارمند مورد نیاز از تقسیم میازان ساایات طارح بار
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ارزشگااذاری پااولی فعالیاات داوطلبانااه جوانااان

سایت مصو

افراد جدیدی به جای اساتفاده از افاراد داوطلا

و تعداد روزهای طرح یدد  157نفار

حامد صدیقی خویدک

جدول شمارۀ  :1خالصه روشهای ارزشگذاری پولی فعالیتهای داوطلبانه
نحوۀ ارزشگذاری

روش
دستمزد جایگزین

قضاوت داوطل

(زمان)

جانشینی دستمزد
قضاوت داوطل

بر اساس

وظیفه
قضاوت سرپرست
هزینۀ کاالی مشابه

قضاوت بهرهمند

فعالیتهای داوطلبی در نظر گرفته میشود
این روش حتی اگر فعالیت داوطلبی در زمان اوقات فراغت اتفاق بیفتد ،حداقل دساتمزد
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منطب با فراغت

در این روش حداقل دستمزد بازار نیاروی کاار باه یناوان معاادل دساتمزد بارای تماا

را به ینوان جانشین دستمزد فردا در نظر میگیرد.
معادل دستمزد  ،بر اساس نظر داوطل

تعیین میشود.

دستمزد معادل فعالیت صورت گرفته در بازار را در نظر میگیرد.
درآمدی که فرد داوطل

برای وظیفه خود پیشانهاد مای دهاد (در صاورتی کاه فعالیات

داوطلبانه نبود)
درآمدی که سرپرست فرد داوطل

پیشنهاد میدهد.

قیمت بازاری کاال یا خدمت مشاابه باه ازای هار خروجای تولیدشاده از کاار داوطلبای
محاسبه میشود.
مبنای ارزش گذاری این روش ،تعیین ارزش پاولی باا اظهاار فارد بهاره مناد از فعالیات
داوطلبی است.

جدول شمارۀ  :2هزینهکرد جمعیت هاللاحمر استان یزد برای جوانان داوطلب طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی
تعداد پست
هزینه غذایی

تجهیزات و ملزومات

هزینه آموزش برای هر نفر

داوطل

ویده غذای گر در ی

پست دوازده سایته به

پرداخت میشود که به ازای هر نفر  150هزار ریال میباشد.

حداقل هزینهای که برای رفت و آمد به محل پست یا شاعبه هااللاحمار باه
داوطل

134400000

44800000
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هزینه ایا

و ذها

توضیحات
حداقل هزینهای که برای ی

هزینه (ریال)

پرداخت میشود که به ازای هر نفر  50000ریال میباشد.

تجهیزاتی که برای حضور داوطل
و ..به ازای هر پست ی

در طرح ضروری بوده مانند کاور هاویتی

28000000

میلیون ریال

حداقل هزینهای که برای آموزش هر فرد داوطل

در هر پست صورت گرفته

5600000

که مبلغ  100هزار ریال به ازای هر فرد در استان یزد بوده است.
جمع

212800000
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جدول شمارۀ  :3ارزشگذاری فعالیتهای داوطلبانه جوانان هالل احمر استان یزد در طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی 95

کار در فضای دوستدار کودک

(روش دستمزد جایگزین)

سمت (در صورت استخدام)

حداقل دستمزد در ساعت به ریال

هاللاحمر (روش جانشینی دستمزد)

متوسط دستمزد کارکنان جمعیت

تعداد نفرات داوطلب

فشار خون)

جایگزین

میزان ساعت کاری در روز

ارزشگذاری به روش دستمزد

کارشناس پیش دبستانی

46400

120114

360

12

200448000

سنجش سالمت مسافران (قند و

938179200

مجموع ارزش اقتصادی فعالیت داوطلبی

ریال

259446240

518892480
2268713232

بعد

روشهای ارزشگذاری

خروج

ورود

تمرکز ارزش

ی

گذاری

ی
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هزینه

منافع

دستمزد

پرستار

75000

120114

180

12

162000000

ارزشگذاری به روش جانشینی

آگا سازی و راهنمایی مسافران

کارشناس

46400

120114

1034

12

575731200

1490374512

راهبرد ارزش

هزینه

گذاری

اظهار

اظهار

اظهار

اظهار

مشاهده

اظهار

مشاهده

دیگران

داوطلب

دیگرا

داوطلب

شده

داوطلب

شده

کامل

کامل

جزئی

کامل

قضاوت
بهرهمند

هزینه کاالی
مشابه

مبنای ارزش
گذاری

کامل

کامل

کامل

گسترۀ ارزش
گذاری
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قضاوت داوطلب
وظیفه

دستمزد
جانشینی

قضاوت داوطلب
(زمان)

منطبق
بافراغت

دستمزد
جایگزین
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فعالیت

حامد صدیقی خویدک

 در.ویوا بعد از هر پاروژه داوطلباناه صاورت گیارد
اقتصااد کاار داوطلبای در دیگار نهادهاای

خصو

اهمیت و توان نیروهای

 محققاان.محور فعالیت مشابه صورت گیرد

داوطل

در حال مساائل محلای و ملای باین

ارزشگااذاری پااولی فعالیااتهااای
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پیشنهادات
پیشنهاد میشود در خصو
جوان داوطل

در خصااو

تصمیمسازان و مدیران ادارات دولتی اطاالع رساانی

.داوطلبانااه در ایااران مااورد تشااوی قاارار گیرنااد

 منفعت و همچین نرخ- محاسبۀ هزینه.صورت گیرد

1395 ، 2 و1  شمارة، سال هفتم، پژوهشی امداد و نجات-فصلنامة علمی
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