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چکیذه
سٍؽ ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت اص سٍؽ ّبی ًَیي ّضیٌِ یبثی اػتّ.ضیٌِیبثی ثش هجٌبی فؿبلیت تىٌیىی اػت ثشای تخلیق دلیك هٌبثؽ هؼتمین ٍ
غیشهؼتمین یه ػبصهبى ثش هجٌبی هیضاى هلشف آًْب دس فؿبلیتّبی كَستگشفتِ .دس ایي همبلِ ثِ ثشسػی هجبًی ٍ هضایبی ّضیٌِیبثی ثش هجٌبی فؿبلیت پشداختِ
ٍ ًوًَِّبیی اص وبسثشدّبی آى ًیض اسائِ هیگشدد .دس ٍالؽ ّضیٌِیبثی ثش هجٌبی فؿبلیت یه سٍؽ ّضیٌِیبثی اػت وِ اطالؾبت هفیذی دسثبسُ ػْن ّش وذام اص
هـتشیبى دس هدوَؼ ػَدآٍسی ؿشوت ثِ هذیشاى اسائِ هیدّذّ .وچٌیي ایي سٍؽ ثِ هذیشاى ووه هیًوبیذ تب ساّْبی استمبی ؾولىشد ٍ اخشای اػتشاتظیْبی
كحیح ػَدآٍس سا ؿٌبػبیی ًوبیٌذ .یىی اص هْوتشیي تَاًبییّبی ّضیٌِیبثی ثش هجٌبی فؿبلیت تجییي ایي هَضَؼ اػت وِ ّضیٌِّبی ولی هشتجط ثب خذهبت
داسًذ.
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ثٌبثشایي دس ایي همبلِ ثِ ٍ ثشسػی هجبًی هضایبی A B Cپشداختِ ٍ ًوًَِ ای اص وبسثشد آى ًیض اسائِ هی گشدد.
واطه های کلیذیّ :ضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیتّ ،ضیٌِ ػشثبس ،ثْبی توبم ؿذُ هحلَل.حؼبثذاسی هذیشیت
هقذهه
اهشٍصُ پیـشفت تىٌَلَطی ٍ تغییش ًَؼ وبالّب ٍ خذهبت دس ثبصاس ٍ ثِ تجؽ آى ثبال سفتي اًتػبسات هـتشی ػجت اثذاؼ سٍؽ ّب ٍ ػیؼتن ّبی ًَیي حؼبثذاسی
ؿذُ اػت .یىی اص ایي ػیؼتن ّبی ًَیي حؼبثذاسی هذیشیتّ ،ضیٌِ یبثی ثش هجٌبی ّذف هی ثبؿذ .فلؼفِ ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی ّذف ًیبصهٌذ ثىبسگیشی
هذیشیت ثْبی توبم ؿذُ ثِ كَست پَیب ٍ ػبصًذُ اػت وِ دس هشاحل هختلف ثشًبهِ سیضی تَلیذ هحلَل ٍ فشآیٌذ تَلیذ اًدبم هی گشدد.
ؿشوتْب هخلَكبً دس طاپي هتَخِ ایي ًىتِ ؿذُ اًذ وِ ثب طشاحی ٍ دس ًػش گشفتي ّضیٌِ ّبی ووتش ثشای تَلیذ هحلَل ،ثْتشیي هَلؿیت سا ثشای كشفِ خَیی
دس ّضیٌِ ّب لجل اص آًىِ هحلَل ثِ هشحلِ تَلیذ هحلَل ثشػذ دس اختیبس خَاٌّذ داؿت .ایي كشفِ خَیی ّب دس صهبًی وِ اص اسصؽ ّبی هشػَم هبًٌذ
اػتبًذاسد یب حتی هجتٌی ثش فؿبلیت اػتفبدُ هی ؿَد لبثل ؿٌبػبیی ًخَاّذ ثَد.
اهشٍصُ ؿشوتْبیی وِ استجبطی تٌگبتٌگ ثب هـتشیبى داؿتِ ٍ خَاػتبس وؼت ػَدی ثیـتش هی ثبؿٌذ ثِ ایي ًتیدِ سػیذُ اًذ وِ وبّؾ ّضیٌِ ّبی تَلیذ ٍ
اسائِ خذهت ،ساثطِ ای هؼتمین ثب افضایؾ ػَدآٍسی داسد .یىی اص ساّْبی وبّؾ ّضیٌِ ّبی فَق  ،گزس اص ػیؼتن حؼبثذاسی ػٌتی ثِ ػَی حؼبثذاسی هذسى
اػت .سلبثت ؿذیذ دس ػط ح ثیي الوللی ،اغلت هؤػؼبت تَلیذی ٍ خذهبتی اص خولِ ؿشوتْب ،ثبًىْب ٍ  ...سا ٍاداس هی ػبصد وِ هحلَالت ٍ خذهبت خَد سا ثب
ویفیت ؾبلی ٍ ووتشیي ثْبی توبم ؿذُ ثِ ثبصاس ؾشضِ وٌٌذّ .ضیٌِ یبثی ّذف ثِ ؾٌَاى اثضاسی هْن ثشای افضایؾ لذست سلبثت ،ایدبد ؿذُ اػت .یه هحلَل
سل بثتی هی ثبیؼت ؾبهلْبیی اص لجیل ّضیٌِ ،وبسایی ،وبسوشد  ،تحَیل ثِ هَلؽ وبال ،اًؿطبف پزیشی ٍ ویفیت سا هخبطت لشاس دّذ .اّویت ایي فبوتَسّب اص
هحلَلی ثِ هحلَل دیگش ٍ اص ثبصاسی ثِ ثبصاس دیگش هتفبٍت اػت  .دس ػیؼتن ّبی ػٌتی ٍ سایح ّضیٌِ یبثی ثؿذ اص طشاحی ٍ تَلیذ هحلَل ،ثْبی توبم ؿذُ
آى سا تؿییي هی وٌٌذ ػپغ ػَد هَسد ًػش سا ثِ آى اضبفِ هی ًوبیٌذ ٍ ثب ایي لیوت آى سا ثِ ثبصاس وبال ٍ خذهبت ؾشضِ هی وٌٌذ اهب دس دًیبی پش سلبثت آیٌذُ
تَلیذ وٌٌذُ ًوی تَاًذ ثذٍى لحبظ وشدى ثْبیی وِ هـتشی حبضش ثِ پشداخت هی ثبؿذ ،ثِ تَلیذ ٍ ؾشضِ هحلَل ثپشداصد .ثٌبثشایي ّضیٌِیبثی ثشهجٌبی
فؿبلیت ،ویفیت تَلیذ ٍ ّضیٌِیبثی سا ثْجَد هیثخـذ.
هذیشاى ثشای آًىِ ثتَاًٌذ ؾولىشد ؿشوتـبى سا ثْجَد ثخـٌذ ًیبصهٌذ ؿٌبخت چگًَگی اثش هتمبثل ثْبی توبمؿذُ ثب دیگش هؿیبسّبی ؾولىشد ّؼتٌذ .ایي
هَضَؼ ثِ ووه تىٌیه اسصیبثی هتَاصى حل هیؿَد.
سوش هحاسبه صحیح بهای توام شذه
ٍلَؼ سٍیذادّبیی ًػیش تَػؿِ سلبثت خْبًی ،پیـشفت في آٍسی اطالؾبت ٍ استجبطبت ٍ دػتشػی ثِ ػیؼتن ّبی اطالؾبتی اسصاى طی دٍ دِّ گزؿتِ ٍ تالؽ
ٍاحذّبی التلبدی خْت احشاص ستجِ خْبًی ٍ ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی ثیي الوللی ،لضٍم داؿتي ًگشؿْبیی ّوچَى سضبیت هـتشیبى ٍ هذیشیت ثش هجٌبی فؿبلیت سا
اختٌبة ًبپزیش وشدُ اػت.
-Activity-Based Costing
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ّوچٌیي ثب افضایؾ ػْن في آٍسی ٍ ػبیش اخضای ّضیٌِ ّبی ػشثبس دس تَلیذ وبالّب ٍ خذهبت  ،سٍؿْبی ّضیٌِ یبثی ػٌتی ،اطالؾبت كحیح دس هَسد ّضیٌِ ػش
ثبس ٍ تؼْین آى فشاّن ًوی آٍسد دس حبلیىِ اطالؾبت ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت ،خذهبت ٍ هـتشیبى اص هْوتشیي اطالؾبت هبلی اػت وِ ثشای تلویوبت
هذیشیت هَسد ًیبص اػت .ثشآٍسدُ ًـذى اطالؾبت هَسد ًیبص هذیشیت تَػط ػیؼتن ّبی ّضیٌِ یبثی ػٌتیٍ ،احذّبی التلبدی سا ثِ ػوت اػتفبدُ هتوبیل
وشدُ اػت.
ػیؼتن ّض یٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت یىی اص ػیؼتن ّبی ًَیي ّضیٌِ یبثی هحلَالت ٍ خذهبت اػت وِ ًیبصّبیی اص لجیل هحبػجِ كحیح ثْبی توبم ؿذُ
هحلَل ،ثْجَد فشایٌذ تَلیذ ،حزف فؿبلیت ّبی صائذ ،ؿٌبخت هحشن ّبی ّضیٌِ ،ثشًبهِ سیضی ؾولیبت ٍ تؿییي ساّجشدّبی تدبسی سا ثشای ٍاحذ التلبدی
ثشآٍسدُ هی ػبصد .ایي ػیؼتن ثِ خبی پشداختي ثِ ًـبًِ ٍ هؿلَل  ،ؾلت ایدبد ّضیٌِ ٍ تَلیذ سا وبلجذؿىبفی هی وٌذ ٍ اگش فؿبلیتی داسای فلؼفِ تَخیْی،
وٌذ.
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دس ادثیبت حؼبثذسای تؿبسیف هختلفی اص ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت اسائِ ؿذُ اػت .هی ّش ٍ دیىیي هؿتمذًذ ّ :ضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت یه سٍؽ
ّضیٌِ یبثی اػت وِ ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت سا اص خوؽ ّضیٌِ فؿبلیتْبیی وِ هٌدش ثِ ػبخت هحلَل هی ؿًَذ ثذػت هی آٍسد.
ّیلتَى هی ًَیؼذّ (( :ضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت سٍؿی اػت وِ دس آى ّضیٌِ ّب ثش هجٌبی ًؼجت ػْن فؿبلیتْبی كشف ؿذُ ثَػیلِ ّش هحلَل ،اص یه
هخضى ّضیٌِ ثِ هحلَالت هختلف تخلیق دادُ هی ؿَد)).
تاسیخچه سیستن هضینه یابی بشهبنای فعالیت
ػیؼتوْبی ّضیٌِ یبثی اثتذا دس دِّ  0991تَػط گشٍّی اص حؼبثذاساى ٍ هٌْذػـبى طشاحـی گشدیـذّ .ذف تَلیذوٌٌذگبى دس ػبلْبی پغ اص خٌگ خْبًی
اٍل ،تَلیذ اًجَُ ثَد ٍ آًبى ثشای ًیـل ثـِ ایـي هٌػَس ًیبص ثِ وٌتشلْبی هؤثش داؿتٌذ .ایدبد ػیؼتن ّبی ّضیٌِ یبثی ًیض خْت سفؽ ایي ًیبص ثَد.ػیؼتن ّبی
اثتذایی ّضیٌِ یبثی هحلَل دس اثتـذای لـشى  09ایدـبد ؿـذ ٍ دس ؾـیي ػـبدگی ًیـبصكبحجبى ٍ هذیشاى ؿشوتْب سا تأهیي هیٌوَدّ .ذف ایي ػیؼتن ّبتؿییي
ّضیٌِ ّـبی هختلـف وـبالی تَلیذی ٍ اسائِ یه لبؾذُ ولی ثشای اًذاصُ گیشی وبسایی فشایٌذ تَلیذ ثَدُ اػت .دس اٍاخش لشى  09ثب اختشاؼ ساُ آّي ٍ تلگشاف ٍ
ثِ ٍخَد آهذى فشكتْبی خذیذ ،ػیؼتوْبی ّضیٌِ یبثی هتحَل گشدیـذ ٍ هحبػجبت خذیذی ًػیش ثْبی توبم ؿذُ ّش تي دس هبیل ٍ ًؼجت ّـبیی ًػیـش
دسآهـذ ثـِ ّضیٌـِ ّـبی ؾولیبتی سا ایدـبد وشدًـذ .دس سثـؽ آخـش لـشى  09هٌْـذع فشدسیـه تیلـَس  1همـــذاسی هـــَاد ٍ وـــبس سا پیــــٌْبد وـــشد
3
وـــِ ثؿـــذّب تَػـــط پشػـــی الًـــگ هـــَیش ٍ 2خـی ثِ ؾٌَاى هؿیبس همبیؼِ ّضیٌِ ّبی ٍالؿی ثب اػـتبًذاسدّب گشفتٌـذ ّ.شیٌگتـَى اهشػـَى
ًخؼتیي وؼبًی ثَدًذ وِ تدضیِ ٍ تحلیل اًحـشاف ّـب سا هىتـَة وشدًـذ ٍ چبستش ّشیؼَى هدوَؾِ فشهَلْبیی سا ثشای هحبػجِ اًحشافْب پیـٌْبد دادًذ.
هضینه یابی بش هبنای فعالیت ABC
ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت یب  A B Cسٍؿی ًَیي دس تدضیِ ٍ تحلیل ثْبی توبم ؿذُ اػت وِ ثشای ًخؼتیي ثبس ثِ كَست ػبختبس یبفتِ تَػط وپلي،
وَپش ٍ خبًؼَى دس ػبل  0987هطشح ؿذّ .ضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت تىٌیىی اػت ثشای تخلیق دلیك هٌبثؽ هؼتمین ٍ غیش هؼتمین یه ػبصهبى ثش هجٌبی
هیضاى هلشف آًْب دس فؿبلیتْبی كَست گشفتِ  ،یىی اص ٍیظگیْبی ایي ػیؼتن وِ آًشا اص ػبیش سٍؿْبی ّضیٌِ یبثی هتوبیض هی وٌذ تَاًبیی ؿٌبػبیی دلیك
ّضیٌِ ّب ٍ اسائِ اطالؾبت غیش هبلی خْت ثْجَد ؾولىشد ٍ افضایؾ وبسایی فؿبلیتْب هی ثبؿذ ،دس اوثش ػیؼتوْبی فؿلی ّضیٌِ یبثی ّیچگًَِ استجبط هؼتمیوی
ثیي فؿبلیتْبی الصم خْت اسائِ خذهبت ٍ هیضاى اػتفبدُ اص هٌبثؽ ػبصهبًی ٍخَد ًذاسد ٍ دس ًتیدِ ثْبی توبم ؿذُ ٍ ّضیٌِ ّبی اسائِ خذهبت هٌؿىغ وٌٌذُ
ّضیٌِ فؿبلیتْب ٍ هٌبثؽ ثىبس گشفتِ ؿذُ ًوی ثبؿذ .ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ثب ایدبد ساثطِ ؾلی ثیي ّضیٌِ ّب ٍ فؿبلیتْبی الصم ثشای اسائِ خذهبت،
ایي ّضیٌِ ّب سا ثشحؼت هیضاى هٌبثؽ هلشف ؿذُ هحبػجِ وشدُ ٍ ثِ فؿبلیتْبی هشثَط ثِ آى ّضیٌِ ّب تخلیق هی دّذ.
دس ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت تالؽ هی ؿَد ضؿف ّبی سٍؽ ػٌتی ثِ ٍیظُ دس تؼْین ّضیٌِ ّبی غیش هؼتمین ثشطشف ؿَد ٍ ثب ؿٌبػبیی ولیِ هٌبثؿی
وِ كشف فؿبلیتْبی پـتیجبًی وٌٌذُ اص تَلیذ ٍ تحَیل ثِ هـتشیبى هی ؿَد ثْبی توبم ؿذُ دلیك تشی ًؼجت ثِ سٍؽ ػٌتی هحبػجِ ؿَد ( ًوبصی) 0777 ،
تؿییي ثْبی توبم ؿذُ داسای وبسثشد ّبی هتؿذدی اػت ،لیوت گزاسی ،تؿییي ػَد ٍ صیبى ،وبّؾ ّضیٌِ ّب ٍ افضٍدى یب حزف یه هحلَل یب خذهت ًوًَِ
ّبیی اص ایي وبسثشدّب ّؼتٌذ وِ دس ًتیدِ اػتفبدُ اص ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت حبكل هی ؿَد ثِ طَس ولی  A B Cتىٌیىی اػت وِ ّضیٌِ ّب سا
خذهبت اًدبم ؿذُ اختلبف هی دّذ وِ ثشاػبع هیضاى هجلغ هلشف ؿذُ كَست هی گیشد
ثِ فؿبلیتْب ٍ
 دس هذیشیت ّضیٌِ ّب ثِ هذیشاى ووه هی وٌذ1

-Frederick Taylor
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 اثضاسیثشای استجبط دادى ّضیٌِ ٍ ًتبیح
 فؿبلیتْبی هَسد ًیبص ثشای تَلیذ هحلَل ٍ اسائِ خذهت س ا هـخق هی وٌذ ّضیٌِ ّبی ّشوذام اص فؿبلیتْب سا تؿییي هی ًوبیذ ّضیٌِ ّب سا ثِ هَضَؾبت ّضیٌِ ثشاػبع هیضاى هلشف ّش وذام اص هَضَؾبت خْت اًدبم فؿبلیتْب تخلیق هی دّذ ( .پشتبل آوب ایشاى )اجشای سیستن هضینه یابی بش هبنای فعالیت
دس ػیؼتن ّبی ّضیٌِ یبثی ػٌتی ،ؾوَهبً اص طشیك ایدبد هشاوض ّضیٌِ ،ولیِ ّضیٌِ ّبی دٍایش هختلف تَلیذی ٍ غیشتَلیذی ثِ تؿذاد هحلَالت تَلیذ ؿذُ
تمؼین هی ؿَد تب ثْبی توبم ؿذُ هحلَل تؿییي ؿَد .دس ایي ػیؼتن ّیچ گًَِ استجبط هؼتمیوی ثیي فؿبلیتْبی الصم خْت تَلیذ هحلَالت (خذهبت) ثب
ّضیٌِ ّب ٍ ّوچٌیي هیضاى اػتفبدُ ایي فؿبلیتْب اص هٌبثؽ هبلی ؿشوت ٍخَد ًذاسد .دس ًتیدِ ثْبی توبم ؿذُ هحلَل هٌؿىغ وٌٌذُ هؼتمین فؿبلیتْب ٍ اسصؽ
هٌبثؽ ثِ وبس گشفتِ ؿذُ ؿشوت ًیؼت .ػیؼتن  A B Cایي ًمیلِ سا ثَػیلِ هشتجط ًوَدى هؼتمین ّضیٌِ ّبی ػبصهبًی ثب ّضیٌِ ّبی فؿبلیت ؾولیبتی هشتفؽ
هی ػبصد .ػیؼتن  A B Cتخلیق ّضیٌِ ّبی ؾوَهی ٍ هـتشن سا دس دٍ هشحلِ اًدبم هی دّذ .دس هشحلِ اٍل ّضیٌِ فؿبلیتْبیی وِ هٌدش ثِ پیذاؽ
هحلَالت یب خذهبت گـتِ اًذ تؿییي هی ؿَد  .ایي هشحلِ ؿبهل هَاسد صیش اػت :
 -1ثشسػی ّضیٌِ ّبی تَلیذی ٍ غیش تَلیذی.
 -2تؿییي فؿبلیتْبی هشثَط ثِ تَلیذ یب تَصیؽ هحلَالت یب خذهبت.
 -3تؿییي تؿذاد هشاوض فؿبلیت خْت خوؽ آٍسی ّضیٌِ ّب
 -4تؿییي ّضیٌِ ّبی هشثَط ّش فؿبلیت
هشحلِ دٍم هشثَط ثِ خزة ّضیٌِ هشاوض فؿبلیت ثِ هحلَالت یب خذهبت خذاگبًِ اػت.ایي هشحلِ ؿبهل هَاسد صیشاػت:
 -0تؿییي هجٌبّبی هتؿذد تَلیذ ٍ غیش تَلیذی خْت تخلیق ّضیٌِ ّب
 -9تمؼین ّضیٌِ هشاوض فؿبلیت ثِ هٌجبّبی هختلف ٍ تؿییي ًشخ ػشثبس
 -7خزة ًشخ ػشثبس هحلَالت یب خذهبت گًَبگَى
طبقه بنذی هضینه ها دس سو ش ABC
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)9
)7
)4

طشفذاساى  A B Cادؾب هی وٌٌذ وِ ولیِ فؿبلیتْبیی وِ دس یه ػبصهبى كَست هی گیشد ًْبیتبً دس ساػتبی حوبیت اص تَلیذ ٍ تَصیؽ هحلَالت یب خذهبت هی
ثبؿذ .ثٌبثشایي ّضیٌِ ولیِ فؿبلیتْب ثبیذ ثِ ؾٌَاى ّضیٌِ ّبی هحلَل دسًػش گشفتِ ؿًَذ.
دس ػیؼتن  4 ، A B Cطجمِ فؿبلیت ٍخَد داسد وِ ّضیٌِ ایي فؿبلیتْب ًیض ثب تَخِ ثِ هیضاى اػتفبدُ ّش هحلَل (خذهت) اص فؿبلیتْب ،ثِ هحلَالت (خذهبت)
تخلیق هی یبثذ 4 .طجمِ فؿبلیت ؾجبستٌذ اص:
فؿبلیتْبی ػطح ٍاحذ هحلَل وِ ثب ّش ثبس تَلیذ یه ٍاحذ هحلَل اًدبم هی ؿَد (ػَساخ وشدى ،هبؿیي وبسی ّش لطؿِ) ّضیٌِ ایي ًَؼ فؿبلیتْب ثیي
ٍاحذّبیی وِ فؿبلیت ثشای تَلیذ آًْب اًدبم ؿذُ اػت تؼْین هی ؿَد.
فؿبلیتْبی ػطح دػتِ هحلَل وِ ثب ّش ثبس تَلیذ یه دػتِ اص هحلَل اًدبم هی ؿَد (آهبدُ ػبصی هبؿیي آالت یب ػفبسؽ هدوَؾِ ای اص لطؿبت) ّضیٌِ ّبی
ػطح دػتِ هحلَل كشف ًػش اص تؿذاد ٍاحذّبی هَخَد دس ّش دػتِ اغلت ثبثت اػت.
فؿبلیتْبی ػطح هحلَل وِ ثشاػبع ًیبص پـتیجبًی اًَاؼ هحلَالت هختلف اخشا هی ؿَد ٍ ّضیٌِ ّبی آى ثبثت ثَدُ ٍ هی تَاى آًْب سا ثِ هحلَالت تخلیق
داد( .حفع هـخلبت هحلَل ٍ اًدبم تغییشات هٌْذػی).
فؿبلیتْبی ػطح وبسخبًِ وِ فشایٌذ ؾوَهی تَلیذ وبسخبًِ سا پـتیجبًی هی وٌذ 7 .طجمِ اٍل ثب ّضیٌِ ّبیی ػش ٍ وبس داسد وِ هی تَاى آًْب سا هؼتمیوبً ثِ
هحلَالت تخلیق داد .اهب طجمِ اخیش ؿبهل ّضیٌِ ّبیی اػت وِ ثشای اًَاؼ هحلَالت هـتشن اػت ٍ تٌْب ثش هجٌبی اختیبسی هی تَاى آًْب سا ثیي
هحلَالت تؼْین وشد (سٍؿٌبیی ٍ ًػبفت وبسخبًِ)
تفاوت
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سیستن
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و
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هضینه
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سنتی

سٍؽ ّبی ػٌتی هبًٌذ ّضیٌِ یبثی ػفبسؽ وبس یب هشحلِ ای ثب اػتفبدُ اص ًشخ ػشثبس یىپبسچِ ،یب ًشخ ػشثبس اص پیؾ تؿییي ؿذُ ثشاػبع ّضیٌِ وبس هؼتمین یب
ػبؾبت وبس هبؿیي آالت ثب ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت تفبٍت ّبی ؾوذُ ای داسد وِ هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد (ًوبصی ـ )78
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سٍؽ ػٌتی

سٍؽ ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت

 .1ثشای تلویوبت هذیش گوشاُ وٌٌذُ اػت.

اتخبر تلویوبت كحیح ٍ هٌبػت سا ثب اػتفبدُ اص اطالؾبت ػیؼتن حؼبثذاسی
هذیشیت هوىي هی ػبصد.

ّ .2ذف :اسائِ اطالؾبت دس صهیٌِ ػَدآٍسی

ّذف :اسائِ اطالؾبت دس صهیٌِ ّبی ػَدآٍسی ،سضبیت هـتشیبى ٍ سلبثت دس ػطح ثیي
الولل

 .3ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت ثشاػبع هَاد اٍلیِ هؼتمین ،دػتوضد هؼتمین ٍ ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت ثشاػبع هَاد اٍلیِ هؼتمین ٍ ػشثبس وبسخبًِ هحبػجِ هی
ػشثبس وبسخبًِ هحبػجِ هی وٌٌذ دس اثشات تىٌَلَطی پیـشفتِ سا هٌػَس ًوی وٌٌذ .وٌٌذ ٍ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تىٌَلَطی ،وٌتشل ویفیت ٍ سلبثت دس ػطح خْبًی سا
دس ًػش هی گیشد.
 .4ثشای خشیبى ّبی تَلیذی ػبدُ ،اػتبًذاسد ٍ هؿوَلی ثِ وبس گشفتِ هی ؿًَذ.

ثشای خشیبى ّبی تَلیذی ػبدُ ،غیشاػتبًذاسد ٍ پیچیذُ ثِ وبس گشفتِ هی ؿَد.

ّ .5ضیٌِ ّب سا ثِ دٍ گشٍُّ ،ضیٌِ ّبی هحلَل» ٍ ّضیٌِ ّبی دٍسُ تلوین هی ولیِ ّضیٌِ ّب »ّضیٌِ هحلَل» تلمی هی وٌذ.
وٌذ.
 .6ثشای ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل هذیشاى چٌذاى هٌبػت ٍ دلیك ًیؼت.

ثشای ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل هذیشاى ثؼیبس هٌبػت ٍ دلیك هی ثبؿذ.

اصول و هبانی ABC
ّضیٌِ ّبی ػشثبس اختلبف یبفتِ ثِ هحلَالت یب خذهبت ثبیؼتی ّضیٌِ ػشثبسی وِ ٍالؿب ثشای آى هحلَالت كشف ؿذُ سا هٌؿىغ ًوبیذ.
-1ایي ّذف اص طشیك یه تدضیِ ٍ تحلیل اص فؿبلیتْب ٍ ؾلل ثِ ٍخَد آهذى فؿبلیتْب هحمك هی ؿَد
-2فؿبلیت ّب آًچِ وِ ؿشوت اًدبم هی دّذ هی ثبؿٌذ.
-3فؿبلیت ّب سا هی تَاى دس ػطَح هختلفی اص خضئیبت تؿشیف ًوَد.
 -4فؿبلیت ّب هٌبثؽ سا هلشف هی ًوبیٌذ ٍ ثبیذ ثشای وؼت ٍ وبس اسصؽ ایدبد ًوبیٌذ
-5هلشف هٌبثؽ هَخت هی ؿَد وِ ّضیٌِ ّب اتفبق ثیبفتذ.
-6ثٌبثشایي فؿبلیت ّب ّضیٌِ ّب سا ثِ ٍخَد هی آٍسًذ.
-7هذیشاى دس گزؿتِ هی وَؿیذًذ تب ّضیٌِ ّب سا ثِ طَس هؼتمین هذیشیت ًوبیٌذ.
 A B Cثیبى هی وٌذ وِ ثْتش اػت فؿبلیتْبیی وِ هَخت ثِ ٍخَد آهذى ّضیٌِ ّب هی ؿًَذ هذیشیت ؿًَذ
تعشیف فعالیت ها و هضینه های آى
دس تَلیذ ٍ تدبست ّش ؾولی وِ ثِ هٌػَس تَلیذ ،تَصیؽ ٍ اسائِ خذهبت اًدبم ؿَد ٍ هبّیت تىشاسی دس اًدبم ٍغبیف فَق داؿتِ ثبؿذ ،فؿبلیت یب وبس ًبهیذُ هی
ؿَد.دس طجمِ ثٌذی فؿبلیت ّب تَخِ ثِ هَاسد صیش ػَدهٌذ خَاّذ ثَد:
 -0تَخِ ثِ ًوَداس ػبصهبًی ٍ ًوَداس فشآیٌذ ّب دس ؿٌبػبیی فؿبلیتْب ػَدهٌذ اػت.
ّ -9وگي ثَدى فؿبلیت ّب :یؿٌی ایٌىِ الالهی اص ّضیٌِ ػشثبس دس یه گشٍُ گشدآٍسی ؿًَذ وِ تمشیجبً ثِ ًؼجتی یىؼبى تَػط ّش یه اص هحلَالت ثِ هلشف
ثشػٌذ.
دس ػیؼتن  ، A B Cچْبس طجمِ فؿبلیت ٍخَد داسد وِ ّضیٌِ ایي فؿبلیتْب ًیض ثب تَخِ ثِ هیضاى اػتفبدُ ّش هحلَل (خذهت) اص فؿبلیتْب ،ثِ هحلَالت
(خذهبت) تخلیق هی یبثذ 4 .طجمِ فؿبلیت ؾجبستٌذ اص:
 -0فؿبلیتْبی ػطح ٍاحذ هحلَل وِ ثب ّش ثبس تَلیذ یه ٍاحذ هحلَل اًدبم هی ؿَد (ػَساخ وشدى ،هبؿیي وبسی ّش لطؿِ) ّضیٌِ ایي ًَؼ فؿبلیتْب ثیي
ٍاحذّبیی وِ فؿبلیت ثشای تَلیذ آًْب اًدبم ؿذُ اػت تؼْین هی ؿَد.
 -9فؿبلیتْبی ػطح دػتِ هحلَل وِ ثب ّش ثبس تَلیذ یه دػتِ اص هحلَل اًدبم هی ؿَد (آهبدُ ػبصی هبؿیي آالت یب ػفبسؽ هدوَؾِ ای اص لطؿبت)
ّضیٌِ ّبی ػطح دػتِ هحلَل كشف ًػش اص تؿذاد ٍاحذّبی هَخَد دس ّش دػتِ اغلت ثبثت اػت.
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 -7فؿبلیتْبی ػطح هحلَل وِ ثشاػبع ًیبص پـتیجبًی اًَاؼ هحلَالت هختلف اخشا هی ؿَد ٍ ّضیٌِ ّبی آى ثبثت ثَدُ ٍ هی تَاى آًْب سا ثِ هحلَالت
تخلیق داد( .حفع هـخلبت هحلَل ٍ اًدبم تغییشات هٌْذػی).
 -4فؿبلیتْبی ػطح وبسخبًِ وِ فشایٌذ ؾوَهی تَلیذ وبسخبًِ سا پـتیجبًی هی وٌذ 7 .طجمِ اٍل ثب ّضیٌِ ّبیی ػش ٍ وبس داسد وِ هی تَاى آًْب سا هؼتمیوبً ثِ
هحلَالت تخلیق داد .اهب طجمِ اخیش ؿبهل ّضیٌِ ّبیی اػت وِ ثشای اًَاؼ هحلَالت هـتشن اػت ٍ تٌْب ثش هجٌبی اختیبسی هی تَاى آًْب سا ثیي
هحلَالت تؼْین وشد (سٍؿٌبیی ٍ ًػبفت وبسخبًِ)
هضایا و هعایب ABC
اص خولِ هْوتشیي آثبس هثجت ثِ وبسگیشی سٍؽ ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت ؾجبستٌذ اص:
 .0ؿٌبػبیی ٍ هحبػجِ دلیك تش ثْبی توبم ؿذُ ٍ دس ًتیدِ ػَد ًبخبللی ّش هحلَل
 .9تفىیه فؿبلیت ّبی داسای اسصؽ افضٍدُ اص فؿبلیت ّبی فبلذ اسصؽ افضٍدُ دس ًتیدِ اهىبى حزف فؿبلیت ّبی ثی فبیذُ وِ ثب ایي وبس هی تَاى ثشًبهِ ّبی
اصاسیبثی سا ثِ هٌػَس اًتمبل تمبضبی هـتشی ثِ ػوت هحلَالت ػَدآٍس گؼتشؽ داد ٍ ّوچٌیي تلویوبت آگبّبًِ تشی دس صهیٌِ هَضَؾبتی هبًٌذ لیوت
گزاسی ،تشویت تَلیذ ،ػشهبیِ گزاسی ّب ٍ تغییش ػبصهبًی اتخبر ًوبیذ.
 .7اهىبى تْیِ ٍ اسائِ ثَدخِ ّبی كحیح ثشای یه ٍاحذ التلبدی
 .4ایي ػیؼتن ،ثب اػتفبدُ اص سدیبثی ّضیٌِ ّبی ؾولیبتی ثِ فؿبلیت ّبی حوبیتی ٍ پـتیجبًی ،اطالؾبت التلبدی هْن ٍ حیبتی سا خْت تلوین گیشی هذیشاى
ساّن هی وٌذ.
 .5ػیؼتن  A B Cثش اًذاصُ گیشی ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص غشفیت تبویذ داسد ،ػیؼتن ّبی ػٌتی ًِ تٌْب دس اًذاصُ گیشی ّضیٌِ ّبی غشفیت ثال اػتفبدُ ًبتَاى
اػت ثلىِ دس ٍالؽ ایي ّضیٌِ ّب سا اص هذیشاى پٌْبى هی وٌٌذ.
 .6ثب اػتفبدُ اص هذل  ، A B Cوبسایی ٍ اثشثخـی ثیـتشی ًبؿی اص تشویت ثْتش هحلَالت ٍ تبویذ ثش پیـشفت ٍ تشلی هحلَل ثِ دػت هی آیذ.
 .7اهىبى وٌتشل دلیك ؾولیبت وًٌَی ؿشوت ٍ ثشًبهِ سیضی هَثش ثشای آیٌذُ هیؼش هی ؿَد.
 . 8اهىبى ا سصیبثی كحیح تشی اص ؾولىشد هبلی ٍ ؾولیبتی هذیشاى فشاّن هی ؿَد.
 .9ثْجَد هؼتوش ؿشوت ،ػبصهبى سا پشٍسؽ هی دّذ.
 .01ایي ػیؼتن هی تَاى ّضیٌِ ّبی ٍالؿی تحویل ؿذُ ثشای خذهت ثِ ّش یه اص هـتشیبى سا سدیبثی وٌذ ٍ ایي اطالؾبت هی تَاًذ دس ثشآٍسد هیضاى ػَدآٍسی
هـتشی هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.
اص خولِ هْوتشیي هؿبیت ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت  A B Cؾجبستٌذ اص:
ّ .0ضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت هوىي اػت ثِ آػبًی ثشای ول تَلیذات لبثل ا خشا ًجبؿذ.
 .9ساثطِ ؾلت ٍ هؿلَلی ثیي فؿبلیت ّب ٍ تَلیذات ّویـِ ثِ طَس ٍاضح لبثل تؿییي ًیؼت.
 .7تدضیِ ٍ تحلیل خضئیبت حؼبة ّب ٍ فشآیٌذ خوؽ آٍسی دادُ ّب ،فشایٌذ صهبى ثشی اػت.
ّ .4ضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت ایؼتب (ػبوي) اػت ،ثِ ایي هؿٌی وِ ّش تغییشی دس فشایٌذ وبسی هؼتلضم ثبصػبصی هذل ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت اػت.
ّ .5ضیٌِ گضاف ًبؿی اص تؿذاد هشاوض فؿبلیي ٍ ؾَاهل ّضیٌِ صا.
هحذودیت های راتی
هحذٍدیت ّبی راتی ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ،ثِ ؿشح صیشهی ثبؿذ:
-1فمذاى تؿْذ هذیشیت اغلت اٍلیي دلیل ثشای ؿىؼت ّش ثشًبهِ سیضی ٍ پیؾ ثیٌی اػت ٍ ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ًیض اص ایي لبؾذُ هؼتثٌی
ًیؼتّ.ضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیتً،یبص ثِ دفبؼ ،وویتِ ّذایت ٍ ًػبست،هٌبثؽ وبفی ٍ هٌبػتً،یشٍی اًؼبًی،داًؾ ٍ اطالؾبت وبفی،تغییشات دس فشٌّگ
ػبصهبًی ٍ توبیل ثِ یبدگیشی ًضد افشاد داسد.
-2اطالؾبت حؼبثذاسی تْیِ ؿذُ چِ ثِ ٍػیلِ سٍؿْبی ػٌتی ٍ چِ ثش هجٌبی ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت،اطالؾبت وبهلی دس هَسد سضبیت هـتشی ٍ پشداصؽ
ّوشاُ ثب وٌتشل دلیك،اسائِ ًوی وٌذ .لزا ثذٍى تَخِ ثِ ػبیش خٌجِ ّب ٍ اطالؾبت ٍ هؿیبسّبی غیشهبلی،ثىبسگیشی ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ثِ تٌْبیی
ًوی تَاًذ توبیضی ثیي هـتشیبى ایدبد وٌذ ٍ ثبصخَسدی ثِ ٌّگبم دس ثبسُ هَاسدی ًػیش وبسآیی ٍ اثشثخـی فؿبلیتْب فشاّن آٍسد.تالؽ دس خْت ثْجَد ؾولىشد
یه فؿبلیت ثذٍى دس ًػش گشفتي دیگش خٌجِ ّب،وبسی ثیَْدُ اػت.ثشای هثبل،ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ًـبى هی دّذ وِ ّضیٌِ ّبی حوبیت اص یه
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ثخؾ خذیذ ٍ 01احذ ثیـتش اص ّضیٌِ ّبی حوبیت اص یه ثخؾ اػتبًذاسد هَخَد دس ؿشوت اػت.اهب اگش طشاحبى ثشای طشاحی ثخؾ ّبی خذیذ پبداؽ
ثگیشًذ،دس ایي كَست،اطالؾبت ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ًوی تَاًذ آًْب سا ثِ اػتفبدُ اص ثخؾ ّبی اػتبًذاسد هَخَد تشغیت وٌذ.ثشای هَفمیت هذل ّضیٌِ
یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت،ایي ػیؼتن ثبیذ ّوشاُ ثب ػیؼتن ّب ٍ اطالؾبت ؾولیبتی دس ًػش گشفتِ ؿَد.
فوایذ ضونی ABCدس هذیشیت
 -1توشوض هذیشیتی سا اص هذیشیت ّضیٌِّب ثِ هذیشیت فؿبلیتّب خبثدب هیوٌذ .
-2دس تـخیق ،اًذاصُگیشی ٍ وٌتشل پیچیذگی ووه هیًوبیذ .
-3دسن ؾلل ثَخَد آٍسًذٓ ّضیٌِ سا ثْجَد هیًوبیذ .

-4خْت ثشًبهِسیضی ثشای ؾولىشدّبی آیٌذُ هفیذ هیثبؿذ .
-5ثْجَد هؼتوش سا پشٍسؽ هیدّذ .

بشخی اص هباحث کلیذی A B C
الف) هحشوْبی ّضیٌِ  :هحشوْبی ّضیٌِ هـخلِ یه سٍیذاد یب فؿبلیت اػت وِ هٌدش ثِ ٍلَؼ ّضیٌِ هی ؿَد دس اًتخبة هحشن ّبی ّضیٌِ هٌبػت  7ؾبهل
حبئض اّویت ٍخَد داسد:
 -0هیضاى ّوجؼتگی
ّ -9ضیٌِ اًذاصُ گیشی
 -7آثبس سفتبسی
ة) ّوگي ثَدى فؿبلیت ّب :یؿٌی ایٌىِ الالهی اص ّضیٌِ ػشثبس دس یه گشٍُ گشدآٍسی ؿًَذ وِ تمشیجبً ثِ ًؼجتی یىؼبى تَػط ّش یه اص هحلَالت ثِ هلشف
ثشػٌذ.
ج) تؿییي صهبى طشاحی ٍ اخشای ػیؼتن A B C
نتیجه گیشی
ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت پذیذُ ًَیٌی اػت وِ تفىش ّضیٌِ یبثی ػٌتی حؼبثذاسی هذیشیت سا ثِ ؿذت دگشگَى ػبختِ اػت ٍ تَخِ ٍاحذّبی
التلبدی ثؼیبسی سا ثِ خَد خلت ًوَدُ اػت ثشخی اص هضایبی ایي ػیؼتن ؾجبستٌذ اص:
-1ثْجَد ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ٍ تخلیق ّضیٌِ ّبی ؿشوت ثِ طَس هطلَة تش
-2تؿییي ثْبی توبم ؿذُ ٍ لیوت گزاسی ثِ كَست هٌطمی ٍ دلیك تش
-3وٌتشل ؾولیبت ؿشوت ٍ ثشًبهِ سیضی ٍ تلوین گیشی وبس
-4اسصیبثی كحیح تشی اص ؾولیبت هبلی هذیشاى
-5حزف فؿبلیتْبی ثذٍى اسصؽ افضٍدُ
ؾلی سغن ایي هضیت ّب ،اهشٍصُ فمط دس خَاهؽ ؾلوی ثشای تَػؿِ تئَسی ٍ ًػشی A B Cوبس ؿذُ اػت ٍ دس كٌبیؽ ٍ وبسخبًدبت تَلیذی ووتش ثِ آى پشداختِ
ؿذُ اػت .دلیل ؾوذُ آى ؾذم آؿٌبیی هذیشاى ،كبحجبى كٌبیؽ هختلف ٍ پشػٌل هشثَط ٍ تشع ٍ ٍاّوِ اص ّضیٌِ ثشی اخشای ػیؼتن اػت .چٌیي ًتیدِ هی
ؿَد وِ ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت اًمالثیؼت دسػیؼتن ّضیٌِ یبثی ٍ ،هیتَاًذ ثِ ؾٌَاى اثضاسی لَی خْت حل هـىالت گًَبگَى هذیشیت ثىبس ثشدُ
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ؿَد  .اهب دػتشػی وبهل ثِ ایي هضایب،ثذٍى تَخِ ثِ ؾَاهل سفتبسی اهىبى پزیشًوی ثبؿذ هْوتشیي ػبصُ ّبی سفتبسی هَثش دس تذٍیي ٍاخشای هَفك آهیض ػیؼتن
ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت ؾجبستٌذ اص:
-1فشٌّگ ثیي الوللی ،خبهؿِ ٍػبصهبى ًؼجت ثِ ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت
-2فشٌّگ هذیشاى
-3ؿیَُ ّبی اسصیبثی هذیشاى
ً-4حَُ ایدبدوٌتشل دس ػبصهبى
-5ػبصُ ّبی سفتبسی هَثش دس تؼْین ّضیٌِ ّبی ؿشوت
هنابع و هاخز
 .0پشتبل آوب ایشاى ،ػبیت اطالؾبت ؾوَهی ،ثخؾ همبالت هفیذ ،لؼوت همبالت هذیشیت ٍ ثبصاسیبثی ،اكَل ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؿبلیت.
0785
تیشهبُ
هذیشیت،
حؼبثذاسی
سضب،
ؿجبٌّگ،
.9
ً .7وبصی ،هحوذ« ،ثشسػی ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثشهجٌبی فؿبلیت دس حؼبثذاسی هذیشیت ٍ هالحػبت سفتبسی آى» ،صهؼتبى 0785
.4ؾبلیپَس ،ؾضیضّ(( ،ضیٌِ یبثی هجتٌی ثش فؿبلیت))  ،هْشهبُ 0785
ً .5یىجخت  ،هحوذ سضب ،صّشا دیبًتی دیلوی  ،حؼبثذاسی هذیشیت 0791 ،
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