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 ( Resources )منابع 

 ( Cost Objects )نه موضوعات هزي

 ( Activity Driver )ت محرک فعالي

 ( Activity Center )ت فعالي مرکز
 ( Resource Drivers )محرکهای منابع 

 (Activity )ت فعالي

 ( Cost Pool )نه مخزن هزي



 نهيص هزيدگاه تخصيد
 :يديک شرکت توليانواع منابع در  -الف

 ميکار و مواد مستق -١
 هينه حقوق کارکنان تدارکات مواد اوليد مانند هزيتول يبانيپشت -٢
 ش کارخانهينه برق و گرمايد مانند هزيم توليرمستقيغ ينه هايهز -٣
 غاتيد مانند تبليرتوليغ ينه هايهز -٤

 
 :يک شرکت خدماتيانواع منابع در  -ب

 ) ياتيعمل(  يحقوق و افراد حرفه ا -١
 دفتر يبانيپشت يحقوق کارکنان واحدها -٢
 ياطالعات يستمهايدفتر و س ينه هايهز -٣



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تها يک از فعاليهر  يت براين درصد اوقات صرف شده در مرکز فعاليتخم يمثال چگونگ
 :يمنابع مصرف يجهت بررس

 :کنند يم يمهندس يرا صرف دستور کارها ياز اوقات کار يمينفر ن ٤ -الف
 ٤÷  ١٠( × % ٥٠% = ٢٠ ( 

 :کنند يبه تلفن م يخود را صرف پاسخگوئ يگر اوقات کاريم ديافراد فوق ن -ب
 ٤÷  ١٠( × % ٥٠% = ٢٠ ( 

 :دهند يگر از کارکنان صرفاً به تلفنها پاسخ مينفر د ٤ -پ
 ٤÷  ١٠( × % ١٠٠% = ٤٠ ( 

 :کنند يش محصوالت ميگر از کارکنان تمام وقت خود را صرف آزماينفر د ٢ -ت
 ٢÷  ١٠( × % ١٠٠% = ٢٠ ( 

 هزينه سربار پشتيباني محصول

 دستور کارهای تغيير مهندسی پاسخگوئی تلفن آزمايش محصول

 محصول الف محصول ب

 ارهاتعداد دستور ک تعداد تلفن ها تعداد قطعات

٢٠ %٦٠ %٢٠% 

 الگوي هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي قسمت پشتيباني توليد: مثال



 :١نکته 
نـه حقـوق   يمثـال، هز  يبـرا ( شـود   يمـرتبط مـ   يتيکه به فعال يک از انواع منابعيهر 

 يبـرا  يمبالغ پرداختـ  يعني(  نهیعامل هزبه ) دهند  يکه به تلفنها پاسخ م يکارکنان
نـه  یمخـزن هز ک يـ ل و در يتبـد ) ت مصرف شده اسـت  يک فعاليکه توسط  يمنابع
منظـور  ) ت خـاص  يـ ک فعاليـ نه مـرتبط بـا   ياز عوامل هز يمجموعه ا يعني(  تیفعال

 .ت استيک فعاليتوسط  ينه منابع مصرفيت، جمع هزينه فعاليمخزن هز. شود يم
 :٢نکته 

مـرتبط  نـه  یموضـوعات هز به  تیفعال محركت با استفاده از ينه فعاليهر مخزن هز
 ينـه اسـت و بـرا   يت توسـط موضـوع هز  يـ ار مصـرف فعال يـ ت، معيمحرک فعال. شود يم

 .رود ينه به کار ميت به موضوعات هزيص منابع از فعاليتخص
 :٣نکته 

تواند شامل هـر گونـه    ينه ميموضوع هز. نه استيهز يابيرد ينه نقطه نهائيموضوع هز
 يريـ گ باشد که طبعـاً روش انـدازه   ياتيعمل يا واحدهايقرارداد  ،يت، واحد سازمانيفعال

ل انجام کار در شرکت است و ينه دليبه طور معمول، موضوع هز. طلبد يرا م يا جداگانه
، فـروش و  يابيـ د، بازاريـ ، توليمهندسـ . باشـد  يک مشتريا يک محصول يممکن است 

از  يبانياز فـروش و پشـت   خدمات پس. باشد يت ميفعال يازمند تعداديع محصول نيتوز
ص داده شده به هـر  يتخص ينه هايهز. شود يل ميت تشکيفعال يز از تعداديان نيمشتر

نـه  يتوسـط موضـوع هز   يمصـرف  يتهـا ينه فعالي، منعکس کننده هزيا مشتريمحصول 
 .است



 عملکرد يارهايمع
 :تيفعال يکارائ -١

ــنــه يســه هزيمقا ــه ازايــک واحــد محــرک فعالي ــهــر  يت ب ــابعي ــا  ک از من ب
 مرتبط ياستانداردها

 :تيل فعاليتکم ياز برايزمان مورد ن -٢
 .شتر استينه بيشتر مستلزم هزيزمان ب

 :ت کار انجام شدهيفيک -٣
 :ر استيشامل موارد ز

 يرون ميت موفق بيفيت از تست کيفعال يها يچند درصد از خروج •
 ند؟يآ

 از به کار مجدد دارند؟يچند درصد ن •
 شوند؟ يعات ميچند درصد ضا •
 شوند؟ يم يابيچگونه ارز يت آنها از نظر مشتريفيک •



 يندیدگاه فراید
ر يت و ارتباط آن بـا سـا  يک فعاليدر مورد کار انجام شده در  ي، اطالعاتينديدگاه فرايد

 .دهد يتها ارائه ميفعال
 يگر مرتبط ميکديبه  يانجام هدف خاص يت ها است که براياز فعال يند مجموعه ايفرا

ز بـه نوبـه خـود    يـ ت نيـ اسـت کـه آن فعال   يگـر يت ديـ فعال يمشترت، يهر فعال. شوند
است که در جهت  يره مشتريل دهنده زنجيتها تشکيگر، فعاليان ديبه ب. دارد يانيمشتر

 .رنديگ يصورت م يرونيب يارائه ارزش به مشتر
 يت شامل اطالعـات يفعال يبر مبنا يابينه يهز ينديدگاه فراي، ديليار تفصيدر سطح بس

. اسـت  يره مشـتر يـ ر زنجدت يـ عملکـرد هـر فعال   يارهـا ينه و معيهز يحرکهادرباره م
ک يـ ر و بهبود عملکرد ييتغ يو برا يرمالياصوالً غ عملکرد يارهاينه و معيهز يمحرکها

 .ند در مجموع سودمند استيک فرايت و يفعال
آورد و  يان شرکت را فـراهم مـ  يدر جر يدرباره کارها ياتي، دانش عملينديدگاه فرايد

 يت را قادر بـه پاسـخگوئ  يري، مدياتيدانش عمل. دهد يامکان بهبود فرصت ها را ارائه م
 :کند ير ميبه سئواالت ز

 ت است؟يموجب انجام فعال يدادهائيچه رو -١
 دارد؟ ير منفيت تاثيفعال يبر اجرا يچه عوامل -٢
 شود؟ يانجام م يتيفي، سرعت و کيات با چه کارائيعمل -٣

 يایت، دنیفعال يبر مبنا یابینه یستم هزیدر س يدنیدگاه فراین، دیعالوه بر ا
ـ   یابینه یستم هزیماً به قلب سیات را مستقیعمل اطالعـات  . کنـد  یمنتقـل م
از کـار   یکل یدگاهیشوند و د یق میگر تلفیکدیبا  یرمالینه و اطالعات غیهز

 .دینما یل میتها را تسهیت فعالیرین، مدیبنابرا. کنند یانجام شده را فراهم م



 تيفعال يبر مبنا يابينه يستم هزيط استفاده از سيراش
 يريگ اندازه ينه هايکاهش هز -١
 نه اشتباهاتيش هزيافزا -٢
 يط رقابتير در شراييتغ -٣
 سربار ينه هاير ساختار هزييتغ -٤
 محصول ينه هايف در هزيش تحريافزا -٥
 ديمحصوالت جد يمعرف -٦
 يابيد بازاريجد ياتخاذ راهبردها -٧
 ديتول يندهاير فراييتغ -٨
 يفعل يابينه يستم هزيس يکارائ عدم -٩

 ديستم جديس ينه هايهز -١٠



 
 در شرکت الف يليت تفصينمونه شرح فعال

   
  يزريبرش ل :تیفعال

  دسته محصول :تیسطح فعال
  ريبه شرح ز :نهیعوامل هز

 الیهزار ر -نهیمبلغ هز شرح حساب شماره حساب دفتر کل
 ٢،٥٠٠ يه مصرفيمواد اول ٦٧٢٠
 ٣،٥٠٠ ميرمستقيمواد غ ٦٦٥٤
 ١٥،٠٧٥ ايحقوق و مزا ٦٣١١

 ٢١،٠٧٥ جمع 
   

  ريبه شرح ز :عملکرد يارهایمع
 الیر -ارینه هر واحد معیهز مقدار ار عملکردیمع

 ٥٣٠ ٤٠،٠٠٠ ده شدهيتعداد قطعه بر
 ١٣٠ ٤ هر قطعه يتعداد برشها
 ٢٠،٠٧٠ ساعت ٠٥/١ زمان برش

   
 



 
 رکت الفت کالن در شينمونه شرح فعال

  
 برش ورقه ها :تیفعال

 دسته محصول :تیسطح فعال
  

 الیهزار ر -تیمرکز فعال ينه هایجمع هز یلیتفص يتهایفعال
 ٥،٤٠٠ زريل يآماده ساز
 ٢١،٠٧٥ يزريبرش ل

 ٧،٣٠٠ ش برشهايآزما
 ٣٣،٧٧٥ تيفعال ينه هايجمع هز

  
 ديتعداد دفعات تول :تیمحرك فعال

 ٤٥٠ :كدفعات کاربرد محر
 ٧،٥٠٥ :تینه هر واحد محرك فعالیهز

 



 
 در شرکت الف نهيک موضوع هزي يتها براينمونه فهرست فعال

       ١٢٣  :شماره قطعه
       قطعه ١٠،٠٠٠  :تعداد

  الير -تيفعالمحرک واحد هر نه يهز  تيمحرک فعال  شرح
مقدار محرک 

 تيفعال
 

  -نهيمبلغ هز
 اليهزار ر

         :ح واحد محصولسط يتهایفعال
 ١،٥٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٥٠  تعداد واحدها  بدون برق يش آبکاريآزما

 ٢،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ٢٠٠  تعداد واحدها  يبازرس
         :سطح دسته محصول يتهایفعال

 ٥،٥٣٧  ١٥٠  ٣٦،٩١٠  ديتعداد دفعات تول  يزريبرش ل
 ٢٦،٢٥٠  ١٠٥،٠٠٠  ٢٥٠  ه هايتعداد ال  يورقه ساز

 ٣٧،٢٠٠  ٢،٠٠٠  ١٨،٦٠٠  ميساعات کار مستق  چاپ يبرا يآماده ساز
         :دیخط تول يتهایفعال

MLC PL  ٧،٧٠٠  ١٠،٠٠٠  ٧٧٠  تعداد قطعات 
         :ندیمرتبط با فرا يتهایفعال

 ٣٤،٨٠٠  ٣٧٥  ٩٢،٨٠٠  ديتعداد دفعات تول  يآبکار
 ٤،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠  ٢٠  تعداد سوراخها  يسوراخکار
 ١١٨،٩٨٧        نه هايجمع هز

 ٩٠/١١        نه واحديهز



 تيفعال يت بر مبنايرياهداف مد
ت يـ فعال يبر مبنا يابينه يستم هزي، اطالعات س ( ABM )ت يفعال يت بر مبنايريمد

 :دهد ير مورد استفاده قرار مياهداف ز يرا مشخصاً برا
 يراهبرد يتهاياولو ين و اجراييتع -١
محصـول بـا    يطرحها يل عملکرد با هدف جستجويه و تحليو تجز يريگ اندازه -٢

 تيفينه و بهبود کيکاهش هز ين، فرصتهاينه پائيهز
 هين کنندگان مواد اولينواقص در روابط با تام يشناسائ -٣
 ن فرصتهايسودآورتر يبه سو يه ايت مخارج سرمايهدا -٤

 
ل شـده بـه   يـ تحو ش ارزش محصوالت و خـدمات يت، افزايفعال يت بر مبنايريهدف مد

به ارزش افزوده مذکور  يابيق دستيش سود از طريب، افزاين ترتيان است که به ايمشتر
 .نه استين هزيبا کمتر



 ABCستم يس ياده سازيسئواالت مهم در خصوص پ
موجـود   يسـتمها يتوانـد س  يم ( ABC )ت يفعال يبر مبنا يابينه يچگونه هز -١

 دهد؟ يتضادها رخ م ياردرا بهبود بخشد؟ در چه مو يمال يگزارشگر
 يشـود، در چـه مـوارد    يمحاسبه مـ  ABCستم يمحصول که با س ينه هايهز -٢

 :قابل استفاده خواهد بود
 متيشنهاد قيپ •
 يمت گذاريق •
 کاال يموجود يابيارز •
 هدف يبر مبنا يابينه يهز •
 استاندارد يابينه يهز •
 ديدرباره تداوم تول يريم گيتصم •

 يکـار  يانهايندها و جريها به منظور بهبود فرات ينه فعاليتوان از هز يچگونه م -٣
 استفاده کرد؟

ا يـ ت ها به منظور بهبود عملکرد استفاده کـرد؟ آ ينه فعاليتوان از هز يچگونه م -٤
 عملکرد باشد؟ يابيستم ارزيبان سيتواند پشت يم ABCستم يس

به  يابزار حسابدار يبه جا ABCستم ينان حاصل کرد سيتوان اطم يچگونه م -٥
 مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ يتيريزار مدعنوان اب

 يتــوان بــه کمــک داده هــا يو بالاســتفاده را مــ يرضــروريغ يکــدام بخشــها -٦
 ا حذف کرد؟يت کشف، نظارت يفعال يبر مبنا يابي نهيهز



 ABCستم يس ينانه در طراحياهداف واقع ب
رک ت ديـ فعال يبر مبنا يابينه يستم هزيمحصول در س ينه هايارزش بالقوه هز -١

 يابيـ نه يد مورد توجه قرار داد که هزيرا با ياز منافع يعتريشود و مجموعه وس
 .کند يت ارائه ميفعال يبر مبنا

. رديـ ت مورد توجه قرار گيفعال يبر مبنا يابينه يستم هزياستفاده از س يچگونگ -٢
خـاص و   يه و سپس خواسته ها بر حسـب ضـرورتها  ياز خواسته ها ته يفهرست

 .شود يندب تيتنگناها اولو
سـتم  يکـه س  يبـه نحـو  . شـود  يربط طراحـ يـ ذ يه طرفهايطرح با مشارکت کل -٣

چ ينشود کـه هـ   يگزارشات حسابدار يت همانند برخيفعال يبر مبنا يابي نهيهز
 .دهد يند و مورد استفاده قرار نميب يآنها را نم يکس

 
 ABCستم يس ياده سازيمات عمده قبل از پيتصم

سـتم مجـزا خواهـد    يک سيـ ا يق شود يد تلفستم موجويبا س ABCستم يا سيآ -١
 بود؟

 ب برسد؟يد به تصويبا يک طرح رسمي، ياده سازيا قبل از پيآ -٢
 خواهد بود؟ يچه کس يستم نهائيس يمسئول و متول -٣
 برخوردار باشد؟ يزان دقتيد از چه ميستم بايس -٤
 د گزارش کند؟يرا با يا آتي يخيتار ينه هايک از هزيستم کداميس -٥
 ا ساده؟يده است يچيه پيا طرح اوليآ -٦



 ABCستم يس ياده سازيرامون پيپ ينکات
را به عنـوان   يان کارکنان مشتريان افراد دعوت شده از مين فرد در ميعالقمندتر -الف

 .ديانتخاب نمائ ( Project Leader )ا مسئول طرح يسرگروه 
 :ه گرددير تهيق سئواالت زيفهرست آرزوها و خواسته ها از طر -ب

 دارند؟ يهائ يتينه چه نارضايستم موجود هزيافراد از س -١
اعتمـاد دارنـد؟    يابيـ نـه  يهز يستم فعليا افراد نسبت به اطالعات حاصل از سيآ -٢

د آنهـا را بهبـود   يـ چگونـه با . ح همـراه باشـند  يبا توضـ  يمثبت و منف يپاسخها
 د؟يبخش

رود که در حال حاضـر قابـل    يانتظار م يابينه يستم هزياز س يچه نوع اطالعات -٣
 ست؟ين يسترسد

 ند؟يب ينه صدمه ميبودن اطالعات هز يل ناکافيشرکت به دل يدر چه موارد -٤
 شوند؟ يا منتفع ميان متضرر يمشتر يدر چه موارد -٥
 است؟ يستميب چه سيبدون ع يابينه يستم هزيس -٦
هستند  يارهائيمزبور همان مع يارهايا معيار عملکرد کدام است؟ آين معيمهمتر -٧

 ت دارند؟يانجام هر چه بهتر کارها اهم يکه از نظر افراد برا
 ن شوند؟ييد تعيتها بايندها و فعالينه کدام فرايهز -٨



 ABCستم يس ياده سازيمراحل پ
 :مرحله اول

و  يسرپرسـت  جهـت  ( Steering Group )ت کننـده  يل گروه هـدا يتشک
و  يت اهـداف راهبـرد  يـ ت طـرح از لحـاظ رعا  يوضـع  يه، بررسـ ينظارت عال

ران ارشد و ين گروه شامل مديا. و وظائف است يتاليتشک يب خط مشيتصو
 .باشد يعالقه ميه افراد ذيکل
 :مرحله دوم

که به طور تمام وقت نسبت بـه   ( Project Team ) يل گروه اجرائيتشک
ه مشغول بـوده و  ياول ياده سازيان مرحله پيها تا پا يانجام مطالعات و بررس

جلسـات و   يد بـا برگـزار  يـ باضـمناً  . تواند پاره وقـت باشـند   يپس از آن م
 ياده سـاز يـ ان واجـد تجربـه پ  يمصاحبه هـا و دعـوت از اسـتادان و مشـتر    

ABC/ABM ه سطوح شرکت و جا انـداختن  يبا کل جاد ارتباطياقدام به ا
 .ندينما ABCم يمفاه
 :مرحله سوم

 و آموزش به شرح فوق يآگاه



 ABCک نرم افزار ي يبراالزم  يهايژگيو
 يعاتاطال يبرنامه بانکها -١
 يليتحل يتهايقابل -٢
 نه هر سطحيهز -٣
 ق با دفتر کليتطب -٤
 کاربرانتوسط ف شده يو ساختار تعر يطبقه بند -٥
 تيمراکز فعال ير برايانعطاف پذ يمبنا -٦
 ت در سطح حسابيمراکز فعال -٧
 يو ادار يفروش، عموم ينه هايهز يت برايفعال ينرخها -٨
 يقبل ينه هايسه با هزيمقا -٩

 کل به دفتر/ انتقال اطالعات از  -١٠
 فهرست ساده يدارا -١١
 و رسم نمودار يت گزارشگريقابل -١٢
 امکان به روز شدن -١٣
 ره عطفيزنج -١٤
 تيسطوح مختلف فعال يگرداور -١٥
 ف کاربرانيت، محرک، کارکردها طبق تعرينه، فعاليانواع عناصر هز -١٦

 
 به اهداف آموزش يابيدست يبرا ( CAM-I )موسسه  يه هايتوص

 تيفعال يبر مبنا يابينه يهز يايغ مزايتبل -١
 يستم موجود حسابداريت نسبت به سيفعال يبر مبنا يابينه يهز ياثبات برتر -٢
 ت و نحوه استفاده از آنهايفعال يکارکرد حسابها ينشان دادن چگونگ -٣
 يخارج از گروه اجرائ يدير کردن کارکنان کليدرگ -٤
 ياده سازيبه منظور کاهش مخالفت با پ يآموزش ياستفاده از برنامه ها -٥



 تيفعال يبر مبنا يابينه يستم هزيک سي ياصل يهايژگيو
 :رندير مد نظر قرار گيز يتهايد اهداف و قابليبا ABCستم مناسب يک سي يدر طراح

 نديبهبود فرا يبرا ينه نسبت به فرصتهائيلزوم صَرف هز -١
 )محرکها ( نه ها يعلل وقوع هز يشناسائ -٢
ـ  يح تـر و در نت يصـح  يتمام شده محصول به نحـو  يارائه بها -٣  يريـ گ دازهجـه، ان

 ح تر سوديصح
 ات بودنيعمل يشفاف نشان دادن سازمان و راهنما -٤
 يعملکرد هماهنگ با اهداف راهبرد يارهايکاربرد مع -٥
 تعلق داشتن به استفاده کنندگان و پاسخگو بودن -٦
 ماتيت در اتخاذ تصميريکمک به مد -٧
 ندهيد بر آيتاک -٨
 نهيش از هزيداشتن منافع ب -٩

 
 :ازيمنابع مورد ن

 آنها ينه هايشامل هز يو کارورز يوزشآم يازهاين -١
 يکارکنان، نرم افزارها و خدمات حرفه ا يبرا يبودجه کل -٢
 بقاا سويضرورت  ياستقرار بر مبنا يزمان الزم برا -٣
 يابينه يکه هز ير کارشناسان شامل کارکنان شرکتهائيا ساياستفاده از مشاوران  -٤

 .کرده اند ياده سازيت را قبالً پيفعال يبر مبنا
 يطرح انتخاب يافزار مناسب بر مبنا نرم -٥



 استقرار يمراحل اصل
 :( Prototyping )ينمونه ساز -الف

 له مثالهايت بوسيفعال يبر مبنا يابينه يم و اصول هزينشان دادن مفاه
 :( Pilot )يشيطرح آزما -ب

ا يـ  يواقع ينه هايک قسمت از شرکت با استفاده از هزيدر سطح  ياغلب برنامه ا
 .شود يارائه م ABCمحصول طبق  ينه هايانجام و هز شدهبودجه 

 :( Staged Implementation ) يمرحله ا ياده سازيپ -پ
 ين به معنـا يا. شود يشرکت انجام م ياز قسمتها يگروه يبرا يمعموالً برنامه ا

شـرفته  يمراحـل پ . است يان واحد تجاريات در جريبه عمل يشيکرد آزمايبسط رو
ه يـ عملکرد، تجز يابي، ارزيمت گذاريق يبرا ABCتفاده از تواند شامل اس يآن م
 .رتها باشديل مغايه و تحليت و تجزيفعال يند، بودجه بنديل ارزش فرايو تحل

 
 يدر خصوص مرحله نمونه ساز CAM-Iموسسه  يرهنمودها

 ستميمناسب بودن س يبررس -١
 ستميم سيمجدد و تنظ يطراح -٢
 يريگيتوسعه امکانات مختلف پ -٣
 ياده سازيپ يکالت احتمالاز مش يآگاه -٤
 ازينه و امکانات مورد نيافتن از هزي يآگاه -٥

 يک قسـمت معمـول  يـ ر يـ از شرکت نظ ينيدر محدوده مع يريبکارگ يبرا ينمونه ساز
 .شود يشنهاد ميپ يک قسمت مهم واحد تجاريا يشرکت 



 يشياهداف طرح آزما
 .است يطرح نمونه ساز يد برايجد يستم و روشهايبه عنوان کاربرد س -١
 ان اطالعاتيآزمون شناخت جر -٢
 کنترل نمونه در حجم باال -٣
 يط واقعياز مح يناش يرهايتجربه کردن تنگناها و تاخ -٤
 ا ناآشنا نسبت به موضوعيار بدگمان يافراد بس يشتر و آموزش برايح بيتوض -٥
 ازيکردن منابع مورد ن يمقدار -٦
 يواقع يده هاازها با استفاده از دايان اطالعات و پردازش نيشفاف کردن جر -٧
 نه و زمانيهز ياسهايارائه مق -٨
 :1نکته 

 يکنند که در زمان استقرار نهـائ  يجاد ميرا ا ينشيب يشينمونه و آزما يطرحها
 .شوند يدر وقت و منابع م يطرح موجب صرفه جوئ

 :2نکته 
، يب در قسمت، سـپس در حـوزه کـار   يشود که طرح به ترت يه ميهمواره توص

 ياده سـاز يـ پ ي، بخش و باالخره در کل واحد تجـار يکارخانه و ادار يقسمتها
کباره و جامع خطرناک بوده و مسـتلزم وقـت و منـابع    ي ياده سازيرا پيز. گردد

 .باشد ينامحدود م
 :3نکته 

ر منـابع بـوده و بـه طـور     يانه، کارکنـان و سـا  يق رايف دقيتعار يد حاويطرح با
 .مستمر بهنگام شود



 تيص موفقيتشخ يهااريدر خصوص مع CAM-I يرهنمودها
 داده ها يبودن گرداور يسهولت و عمل -١
 نه استقرار و منافع آنيسه هزيمقا -٢
 ياده سازيسهولت پ -٣
 ) يحاً با استفاده از اصطالحات ماليترج( منافع  -٤
 ق منابع و وجوهيطرح از طر يبانيپشت -٥
 رش توسط استفاده کنندگانيپذ -٦
 ح بودنيکامل بودن و صح -٧
 ره عطفيزنج -٨
 يه اجرائبازخورد مثبت گرو -٩
 :1نکته 

 .ر و ساده باشديد انعطاف پذيستم بايس يبطور کل
 :2نکته 

ا کمتر يمحرک  ٢٠کپارچه معموالً حدود يط يدر مح ABCاده کننده يپ يدر شرکتها
 .شود ياستفاده م

 
 يشيکرد آزمايروساده چهار گام 

 تهاين فعالييتع -١
 تيفعال ين محرکهاييتع -٢
 نهيف موضوعات هزيتعر -٣
 هانه يص هزيتخص -٤



 يليبطور تفص يشيکرد آزمايرو ياجرائ يگامها
 ازهاين هدفها و نييتع -١
 ن دامنه و موضوعات عمدهييتع -٢
 داده ها و مصاحبه ها يمرحله گرداور يآنها ط يتها و محرکهاين فعالييتع -٣
 تهايمرتبط با فعال ينه هاين حجم و هزييتع -٤
 نهيواحد محرک هز يک از منابع به ازايهر  ينرخهامحاسبه  -٥
 -نـه يم بـا آزمـون هز  يص مستقيکه تخص يع مجدد آنها زمانيتوز ينه ها برايکردن هز جمع -٦

 .شود يد نميمنفعت تائ
 )ندها يا فرايمحصوالت ( نه يف موضوعات هزيتعر -٧
 ا شعبه شرکتي ير محصول، مشترينه نظيت موضوعات وابسته به هزيف اهميتعر -٨
 مستند و قابل درک يند کار به نحويفرا يه نمودارهايته -٩

 نه ها به موضوعات وابسته انتخاب شدهيص هزيتخص -١٠
 تيفعال يمحاسبه نرخها -١١
و  يفـروش، عمـوم   يتهـا يا فعاليندها يا فرايمحصوالت  يتها برايه فهرست فعاليته -١٢

 يادار
 تهايدر فهرست فعال) در صورت لزوم ( د نظر در يو تجد يبررس -١٣
ج يبا نتا ABCمحاسبه شده طبق  ينه هايق هزيق تطبيمعتبر ساختن مدل از طر -١٤

 يستم سنتيحاصل از محاسبات س
 ج مدليگزارش نتا -١٥
 بهبود يج به منظور کشف فرصتهاينتا يبررس -١٦
 ا حذف آني يمت، مذاکره با مشترياصالح ق يبرا يازمند بررسين محصوالت نييتع -١٧
 ندهايبهبود فرا يشنهادات برايارائه پ -١٨
 انتخاب شده يندهايا فرايتها يمحک زدن فعال -١٩
 يا استقرار مرحله ايشتر يب يشيآزما يهايبررس اقدام به انجام -٢٠



 يشيدوره آزما يط يت کننده و اجرائيهدا يگروهها يوظائف اصل
و مالحظـه   يبه بررس يشيدوره آزما يط يت کننده و اجرائيهدا يکه گروه ها يموارد

 :باشند ير ميپردازند به شرح ز يق آنها ميدق
 محصول ينه هايهز -١
 عملکرد يارهايمع -٢
 ندهايرابهبود ف -٣
 نه هايو کنترل هز يزيبرنامه ر -٤



 نمونه سئواالت مصاحبه ها
تها بوده و يمنابع و فعال يتها و محرکهايندها، فعاليفرا ياصوالً مصاحبه ها جهت شناسائ

 :باشند ير ميحول موارد ز
ن و زمـان  يد بر مهمتريدهند، با تاک يم يرو يکه در محدوده انتخاب يتهائيفعال -١

 ن آنهايبرتر
در صـورت امکـان، انتخـاب    ( ت يـ هـر فعال  يبرا يرد درصد کل زمان مصرفبرآو -٢

 يسـتم گـرداور  يا سيـ  يد است کـه بانـک اطالعـات   يمف يبررس يبرا يا محدوده
 )ش يا زمان آزمايمجاز  يها ياطالعات داشته باشند مانند برگشت

جـاد  يدادها ايـ ن مـورد کـه کـدام رو   يدگاه مصاحبه شونده در ايبحث در مورد د -٣
توانـد بـر    يحمل مواد مـ  ينه هايمثال هز يبرا. تها استيفعال) محرک ( کننده

 .جاد شودير محصول ايتعداد حرکت در مس يمبنا
 يانداز ل اطالعات درباره حجم معامالت، اجرا و راهيتحص -٤
ت يـ مصـرف کننـده عمـده محـدوده فعال     يزيا چه چي ين که چه کسين اييتع -٥

ان خـارج  يا مشتريالت، قسمتها تواند محصو يمصرف کننده محصوالت م. است
 .از شرکت باشند



 
 نهيعوامل محرک هز يهايدگيچينمونه پ

 :حجم -١

 تعداد واحدها

 :نديفرا -٥

 يقرارداد فرع
 تيمعامالت با اهم زمان پردازش

 يدوره زمان ميمبلغ دستمزد مستق
 ان پردازشيرج ميمبلغ مواد مستق

 :اندازه -٢
 ات برنامهرييتغ )دامنه ( وسعت 

 تعداد افراد
تنوع  -٦

 :محصول

 تعداد محصول
 تعداد حق انتخابها زاتيتجه

طرح  -٣
 :محصول

 يدکيتعداد لوازم  ستميتعداد شماره قطعات در س
 ديتعداد محصوالت جد مهم يتعداد سطوح ساختار

 تعداد قطعات هر محصول
 :عيتوز -٧

 انيتعداد مشتر
 انيتعداد سفارشات مشتر يمهندسر ييتعداد دستور کار تغ

ه و يته -٤
 :تدارک کاال

 يتعداد سفارشات داخل تعداد فروشندگان
 يتهايفعال -٨ ديتعداد سفارشات خر

فاقد ارزش 
 :افزوده

 هيسطوح مواد اول
 يدوباره کار شده يتعداد قطعات بازرس
 عاتيضا تعداد قطعات مهم

 
 مختلفک سطوح ينه بتفکينمونه موضوعات هز

 مثال سطح
 يواحد تجار يواحد تجار

 يزات اصليدکننده تجهيتول يبازار عموم بازار
 ريسا فورد ريسا وارنر -بروک ناپا يمشتر

 ريسا کيدروليترمز ه کيترمز اتومات ربکسيگ موتور ديخط تول
 ريسا کويپورتور ورکيوين زينويليا کارخانه
 -- سفارشات خاص سفارشات مواد سفارش

 ريسا Z٩٩لنت ترمز  A١٠٠لتر يف X۵۵انژکتور  صولمح
 ريسا فنر قيعا چيپ قطعه
 بهبود عملکرد در جهتت يفعال يبر مبنا يابينه يهز يکاربردها

 و بهبود عملکرد يريگ و اندازه يشناسائ -١
ک از محصـوالت،  يـ نکه کدام ين اييتع يعني يراهبرد يل سوداوريه و تحليتجز -٢

 .است ان سوداورتريا مشتريخدمات 



 يرکـارا يغ ينـدها يق بهبود فرايمثال از طر يبرا. در بازار يت رقابتيل مزيتحص -٣
 ديا خريمات اشتباه در بحث ساخت ياز تصم يريو جلوگ يديتول

 موفق يابيو بازار يمت گذاريمات قياتخاذ تصم -٤
 بهبود مستمر يشرفته برايپ يو برنامه ها ياتيبهبود عملکرد عمل -٥

 
 متمرکز بر بهبود عملکرد يديا فنون توليبرنامه ها 

  Total Quality Management ( TQM )ت جامعيفيت کيريمد -١
 Continuous Improvement) زن يکا( بهبود مستمر  -٢
 Just-In-Time ( JIT )د بهنگام يتول -٣



 يواحد تجار يديموضوعات کل
ر ت مد نظر طـراح قـرا  يفعال يبر مبنا يابينه يستم هزيس يد در طراحيکه با يموضوعات

 :رند، عبارتند ازيگ
 :موضوعات آشکار -الف

 ن هستند و چرا؟ين و کدام کم سودتريکدام محصوالت سودآورتر -١
ان خـاص، تنهـا   يمنحصر بفرد مشـتر  يرا به خاطر تقاضا يتهائيسازمان چه فعال -٢

خـود انجـام    يا محصـوالت سفارشـ  يـ د يـ خـط تول  يدگيچياز پ يبانيپشت يبرا
 دهد؟ يم

جـاد ارزش مـوثرتر   يا بمنظـور ا يتر انجام شود  ياقتصاد تواند يتها ميکدام فعال -٣
 شود؟ يبازساز يمشتر يبرا

 کرد؟ يريگ ، عملکرد را اندازهيديت توليل مزيتحص يتوان برا يچگونه م -٤
 :موضوعات پنهان -ب

ت يـ في، کشف و عـدم کنتـرل ک  يريشگيپ ينه هايت شامل هزيفيک ينه هايهز -١
 چقدر است؟

د يـ ص و تائيتشـخ  ينـه هـا  يه شـامل هز يـ اولل مواد يتحص ينه هايمجموع هز -٢
حمـل شـده و    يمحمولـه هـا   يافت و بازرسـ يدها، دريب خريفروشندگان، تصو

 پردازش و پرداخت صورتحسابها چقدر است؟
ات فـروش و  يـ ، عمليديالت تولير تسهيسا يبانيجاد ارتباط و پشتيا ينه هايهز -٣

 خارج از کشور چقدر است؟ يا واحدهاي يابيبازار
د در يـ جد يهايه گـذار يابنـد و سـرما  ي يشرکت چگونه گسـترش مـ   يهايدارائ -٤

 شود؟ يه ميد چگونه توجيالت توليا تسهي يآور زات، فنيتجه
 شود؟ يمواد م يباً چقدر صرف جابجائيا سطح کارخانه نامناسب است؟ تقريآ -٥



 ABCستم يس يچارچوب نظر
 يآشـکار و تـا حـد   تواند به موضـوعات   يت ميفعال يبر مبنا يابينه يستم هزيگرچه س

و در  يد موضوعات و مالحظـات مـورد نظـر شناسـائ    يکن بايموضوعات پنهان بپردازد، ل
سـتم  يت سيـ موفق يبـرا  ين چـارچوب نظـر  يلـذا تـدو  . ستم گنجانده شونديس يطراح
 :ن چارچوب عبارتند ازيموارد ملحوظ در ا. است يضرور
 يسلسله مراتب سازمان -١
 ياتيدرون هر قسمت عمل يديکل يتهايفعال -٢
 ات شرکتيند عملير فرايفراگ يطبقه بند -٣
 .شوند يتها ميبالقوه عملکرد که احتماالً موجب فعال يارهايمع -٤



 
 Zد محصول يند تدارکات و خريفرا: تهايفهرست فعال

 اریمع تیفعال
نه یهز مقدار يریاندازه گ

 واحد
 ستمیتمام شده واحد محصول طبق س يبها

ABC یسنت 
 ٥٥٠ ٥٥٠    *ه يمواد اول

 ١٠٠ ١٠٠    **م يدستمزد مستق
 ١،٣٠٠     ***سربار 

فهرست مواد  ينگهدار
 هياول

  ٥/٢٩ ٥/٢٩ ١ ساعات کار

 يرويفهرست ن ينگهدار
 کار

  ٧٥ ٥/٣٧ ٢ ساعات کار

  ٣٥٠ ٧٠ ٥ ديتعداد سفارشات خر ند تدارکاتيفرا
  ١٠٠ ١٠ ١٠ يتعداد دستور جابجائ مواد يجابجائ

  ٤٠ ٨٠ ٥/٠ نيعات کار ماشسا ين کاريماش
  ٥٠ ١/٠ ٥٠٠ تعداد دفعات مونتاژ

  ٥٠ ١٠ ٥ ساعات کار يات حرارتيعمل
  ٢٥/١١ ٤٥ ٢٥/٠ ساعات کار يل نهائيتحو

  ٣٩ ٣٩ ١ واحد محصول يبسته بند
  ٢٩ ٢٩ ١ واحد حمل محصول

 ١،٩٥٠ ٧٥/١٤٢٣    نه هایجمع هز
      

 .شود يه ميته هيبر اساس فهرست موجود مواد اول* 
 .شود يه ميکار ته يرويبر اساس فهرست موجود ن** 

 .ابدي يص ميم تخصيمواد و دستمزد مستقنه يهزمجموع % ٢٠٠ يسربار بر مبنا*** 
 



 برنامه بهبود مستمر
کـرد چنـد   يتها، معموالً سازمانها رويافته فعاليو حفظ عملکرد بهبود  يابيبه منظور دست

 :برند يار مر را به کيز يمرحله ا
 برنامه يسازمانده -مرحله اول
 تهاين اولوييتع -مرحله دوم
 تهايندها و فعاليبهبود فرا -مرحله سوم

 تيريگزارش عملکرد و نظارت مد -مرحله چهارم
 .ميپرداز يالً به شرح مراحل فوق ميذ
 

 :برنامه یسازمانده -مرحله اول
 :باشد ير ميز يب شامل گامهاين مرحله به ترتيا

 يت عاليريمد يبانيق پشتيطرح از طر ينت اجرائضما -١
 از اهداف مشخص يبرنامه با مجموعه ا يتهايالت و مسئوليف تشکيتعر -٢
نه يکاهش هز يندها و چگونگيل به بهبود فرايبا هدف ن يند گزارشگريجاد فرايا -٣

 نظارت يها
برحسب خدمت  ياحتمال يمشخص کردن منافع مورد نظر طرح و ارائه بهبودها -٤

 نهيت و هزيفي، کيربه مشت
 

 :تهاین اولوییتع -مرحله دوم
ن فرصـتها  يشترياست که ب يتوجه به محدوده هائازمند يبهبود مستمر عملکرد، اغلب ن

ن فرصـتها نمـودار   يـ ا يشناسـائ  ين ابزارهاياز موثرتر يکي. کنند يآن فراهم م يرا برا
 يدارا يتهـا يلفعا .ک مثـال ارائـه شـده اسـت    يـ  يباشد که در صفحه بعد طـ  يپارتو م

 .ندينما يشنهاد مين فرصتها را پين ارزش افزوده، بهترينه و کمترين هزيشتريب



 
 ( Pareto's Chart )نمودار پارتو 

 -تينه فعاليهز تيمرکز فعال
 اليون ريليم

 

  ١٠٧ يخدمات مشتر
  ٨٢ تدارکات

 . . . ٤٢ هيمواد اول يجابجائ
 . . . ٦٩ تيفيکنترل ک

 . . . ٤٨٤ ديتول

 . . . ١٩٣ بهبود محصول

 . . . ٩٨ يبانيپشت

 . . . ٢٤ التير تسهيسا

  ١،٠٩٩ جمع
  ٧٧٥ )هدف ( نه مورد نظر يهز

  ٣٢٤ بهبود مورد نظر
 ارزش افزوده يدارا ينه هايهز
 فاقد ارزش افزوده ينه هايهز
 نه مورد نظريهز

 :نکته
ـ نه یکرد هزید توجه داشت که رویبا ـ فعال ينـا بـر مب  یابی ت ماننـد اغلـب   ی
ر، یمسئول تفس يد فردی، ارائه کننده اطالعات است و بایتیریمد يستمهایس

 یتها چگونه میل و استفاده از اطالعات باشد تا مشخص شود فعالیه و تحلیتجز
 از آنها چقدر است؟ یناش یتوانند بهتر انجام شوند و صرفه جوئ



 س فرصتيماتر
 باالتربن فرصت

 حذف
 فرصتن يکمتر

 نه کردنيبه

 انهيفرصت م
 حذف

 ن فرصتين تريپائ
 نه کردنيبه

 
 

 :1نکته 
ا يـ ت خاص يفعال يور ن سطح بهرهيبه باالتر يابيرد، دستيد مورد استفاده قرار گيکه با يروش بهبود

بـه   يدارد و ارزشـ  ياديـ نـه ز يکه هز يند کاريا فرايت يک محدوده فعاليدر مقابل، . ند کار استيفرا
ن فرصـت را فـراهم   يکند، باالتر يجاد ميارزش ا يا مقدار کمي کند يان اضافه نميا مشتريمان و ساز

 .ابدي يت بهبود ميد ساختار فعاليا تجديق حذف ين محدوده از طريمعموالً ا. آورد يم
 :2نکته 

در  .ا بـدون ارزش افـزوده اسـت   يـ دارد  يزينه است که ارزش افزوده ناچيپر هز يتيفعال يدوباره کار
. کند ين مييتع يدوباره کار يتهايحذف فعال يرا برا يکوتاه مدت و بلند مدت يجه شرکت هدفهاينت

و آمـوزش،   ينـد کنتـرل آمـار   ير فرايـ نظ يتهـائ يکـه فعال يدر حال. را دارد يژگـ ين ويز هميعات نيضا
 .ن ارزش افزوده را خواهند داشتيشتريب

 :3نکته 
ت، به آن جهت است که با يفيبرنامه ک يبانيدر پشت تيفعال يبنابر م يابينه ياصرار به استفاده از هز

نه يهز يات حمل، به سويا شکايها  ير برگشتينظ يشامل موارد يضعف خارج ينه هايهز يجابجائ
تواند کاهش  يت ميفيک ينه هاي، مجموع هزيريشگيپ ينه هايهز يت به سويو در نها يابيارز يها

 ي، آنهـا را صـرف شناسـائ   يريشـگ ياستفاده از منابع در جهـت پ  يجا به از سازمانها ياريدر بس. ابدي
ا محصـول  يـ  يات مشتريق با خصوصيتوان از عدم تطب ياز جمله ضعفها م. ندينما ين ضعفها مييتع

 .نام برد

 ادزي

 کم
ارزش 
افزوده 
 زیاد

بدون ارزش 
 افزوده

هزينه 
 تفعالي



 اتيبهبود عمل يبرا يفرصتهائ
 يزمان بند -١
 آموزش -٢
 يساده ساز -٣
 م شدهيتقس يتهايع فعاليتجم -٤
 )دن خودکار کر( زه کردن يمکان -٥
 ياستاندارد ساز -٦
 يحذف دوباره کار -٧
 يحذف علت دوباره کار -٨
 ا مراحل کاريانها ير جرييتغ -٩

 
 موثر عملکرد يگزارشگر ياجزا

 يديکل يارهايمع -١
 مربوط يعملکرد و داده ها يکم يهدفها -٢
 عوامل يب وزنيترک -٣
 عملکرد يابيمرتبط ساختن پاداشها و ارز -٤
 ج عملکرديع به موقع نتايم و توزيتنظ -٥

م کـه اقـدام   يکنـد تـا مطمـئن شـو     يعملکرد کمک م يديکل يارهايق معيدق انتخاب
 يور ا بهـره يـ ندها يفرا ياست که در بهساز يانجام شده نسبت به محدوده هائ ياصالح

د تعداد آنهـا را بـه هشـت مـورد     يت عموماً بايريارها، مدين معيدر انتخاب ا. نقش دارند
در طـرح   همشـخص شـد   يتهـا يفعال د بـه يـ انتخـاب شـده با   يارهـا يمع. ديمحدود نما

از عملکـرد مطلـوب    يروشـن  يارهـا يد معيت مرتبط شده و بايفعال يبر مبنا يابي نهيهز
 .باشند



 تيريمد ينمونه ساختار گزارشگر
 )١(× ) ٢(  )٢(  )١(      يمهندس: تيفعال

نسبت هدف به   يواقع  هدف  عملکرد يارهايمع
 درصد - يواقع

 -يب وزنيترک 
 درصد

 زش پاداشار 

/ ير مهندسييتعداد دستور کار تغ
 ٥  ١٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  محصول

هر  يبرا يمصرف) ساعات ( کل زمان 
 ١٨  ٣٠  ٦٠  ٥٠  ٣٠  ل شدهيطرح تکم

 ١٦  ٤٠  ٤٠  ٢٥  ١٠  يمجدد به کل طراح يدرصد طراح
ل يتکم يبرا يمتوسط دوره زمان

 ١٠  ٢٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ير مهندسييدستور تغ

 ٤٩  ١٠٠        يقعسطح وا
 ٩٥          سطح مورد نظر
 ٨٠          سطح قابل قبول



 ستم پاداش در طرح بهبود عملکرديجاد سيت اياهم
بهبـود عملکـرد بـه کـار      يپاداش را به دنبال برنامـه هـا   يستمهاين سيشرکتها همچن

 يريادگيـ زش و يـ جاد انگيدرباره ا يماً در قلب روابط سازمانيوه مستقين شيا. رنديگ يم
باشد که  يسطوح بهبود يتواند بر مبنا يمثال، پاداشها م يبرا. رديگ يقرار م يسازمان
عملکـرد و   يارهـا ين معيـ ا. عملکرد مشخص شـده اسـت   يارهايق محاسبات معياز طر

کارکنـان مـورد اسـتفاده     يابيارز ير جنبه هايز سايپاداش و ن يد در اعطايمحاسبات با
کـه   يد بـه روابـط کارکنـان   ين موضوع مهم است که بايا يادآوريل به هر حا. رديقرار گ
د عملکرد قرار دارند، توجـه  يجد يارهايستم پاداش و معيم سير ارتباط مستقيتحت تاث

 يابيـ به دقت مورد ارز ياده سازيند پيهر فرا يط يخاص داشت و بروز مشکالت احتمال
 .رديقرار گ

توانند دو درس مهم  يبرند، م يت را به کار ميلفعا يبر مبنا يابينه يکه هز يسازمانهائ
 :اموزنديب

 .کند يرا روشن م ياست که اطالعات اساس ينديت، فرايفعال يبر مبنا يابينه يهز -اول
از بهبود مستمر اسـتفاده   يبانير سازمان و پشتييتغ يتوان برا ين اطالعات مياز ا -دوم

 .کرد
 

 انيخدمات به مشتر ينه هاياهداف هز
ع سودآور است و علـت آن  يان، بازار و شبکه توزيد بدانند کدام مشتريا باشرکته -١

بلند مدت بدست آورند و آنرا حفـظ   يرا برا يت رقابتيباشد تا بتوانند مز يچه م
 .کنند

ن يتواند به شـرکت کمـک کنـد تـا سـودآورتر      يت ميفعال يبر مبنا يابينه يهز -٢
ان را به کار يخدمات مشتر يها ين خط مشيکند، موثرتر يان را شناسائيمشتر

 .نه ها را کاهش دهديت خدمات، هزيفيبرد و بدون فدا کردن ک



 :1نکته 
ست و الزاماً ارائه خـدمات  ين يت مجانيفيت، کيفيمتخصصان ک يبرخ يبر خالف ادعاها

ن اسـت کـه ارائـه خـدمات برتـر بـه       يـ راه حل ا. آورد يز فراهم نميرا ن يبرتر به مشتر
بـه   يراهبـرد  يزيـ برنامه ر. نه ارائه شودين هزين تريبازار و با پائ يبخش واقع انيمشتر

گاه  يازهايکه بتواند ن شود يموفق م يسازمان. ن هدف استيا يا مشکلي يهمان سادگ
 .ب و متعادل سازدي، ترکيا سودآوريت خدمات و يفيمتضاد را بدون فدا کردن ک

 :2نکته 
 به ارائه خدمات ين راهبردهايسودآورتر يربه تعادل و برقرا يابيشرکتها به منظور دست

 يراهبردهـا  ير احتماليمناسب داشته باشند تا تاث ياطالعات يستمهايد سيان، بايمشتر
ان، بازارهـا و  ين که کـدام مشـتر  ياز ا يآگاه. مختلف ارائه خدمات را بر سود نشان دهد

ت يـ حفـظ مز و  يابيدسـت  ين چرا سودآورند، بـرا يع سودآورند و همچنيتوز يشبکه ها
 .است يبلند مدت ضرور يقابتر

 و محصول يمشتر ينه هایسه هزیمقا
محصـول   ينـه هـا  يمصرف کننده منابع از هز يتهايو فعال ياز مشتر يناش ينه هايهز

ات، يــعمل يمحصــول، طراحــ ياز طراحــ يمحصــول تــابع ينــه هــايهز. ز اســتيمتمــا
به  ياز مشتر يناش ينه هايکه هز يدر حال. ب محصول استيو ترک يتجار يستمهايس

 .شوند يجاد ميد آنها ايات خريان و خصوصياز مشتر يا گروهيان خاص يله مشتريوس
 انیخدمات مشتر يهایژگیان و ویانتخاب مشتر

 يهـا يژگين ويـي ان و تعي، عبارت از انتخـاب مشـتر  يدر هر راهبرد رقابت ياتيدو عامل ح
نکه يدارند و ا يشتريب يودآورکه س يانيبدون شناخت مشتر. خدمات قابل ارائه هستند

ب نادرسـت  يـ اشتباه، ترک يچرا سودآورند، شرکت ممکن است منابع خود را در بازارها
 .اشتباه خدمات صرف کند يهايژگيا ويان يمشتر



 هر شرکت ياتيعمل يها يدگيچيل دهنده پيعوامل تشک
 ب محصول سازمانيترک -١
 يب مشتريترک -٢
 شرکت يند طراحيفرا -٣
 شرکت يستمهايس -٤
 محصول ياحطر -٥
 ياز انواع خدمات متنوع مشتر يبعض

 يخدمات مشتر يازهايحجم ن -١
 يفن يخدمات يازهاين -٢
 يمهندس يبانيپشت يازهاين -٣
 دفعات سفارش -٤
 ليدفعات تحو -٥
 يائيفاصله جغراف -٦
 مستند به مدارک يازهاين يبانيپشت -٧
 فروش و ارتقاء يبانيپشت -٨
 يج مرتبط با هر سفارش مشتريرا يتهاياز فعال يبعضنمونه 

 ثبت سفارشات -١
 ياعتبار مشتر يبررس -٢
 ان معتبريه فهرست مشتريته -٣
 ه بارنامهيته -٤
 حمل ينه هايمحاسبه هز -٥
 و ارسال سفارش يبسته بند -٦
 ه صورتحسابيته -٧

ش يموجب افزا يکند، به روشن يجاد ميکه تعداد سفارشات با حجم کم ا يتيحجم فعال
 .شود ينه هر واحد محصول فروش رفته ميهز
 يان عاديع کننده با گروه مشتريان توزيگروه مشتر يهايژگيسه ويمقا

کجا سفارش يمحصول را در هر ماه بطور  يع کنندگان معموالً مقدار عمده ايتوز -١
 .دهند يم

 .رنديگ يل ميک مقصد حمل تحويآنرا در  -٢



 .از دارنديک صورتحساب نيک بارنامه و يدر هر ماه معموالً  -٣
 .کنند يستفاده مله حمل و نقل ايت کامل وسيغالباً از ظرف -٤

 ياز مشتر يناش يتهايفعال
ز به اندازه ين ياز مشتر يناش يتهايفعال يابينه يل و هزيه و تحليص، تجزياحتماالً تشخ

 ينه هـا يهز. ت داشته باشديتواند اهم يم يمشتر يسازمان ينه هايدرک و شناخت هز
ن يتها برحسب اين فعاليا. شود يم يکننده محصول ناش يبانيپشت يتهاياز فعال يمشتر

رد، يـ گ يان چگونه مورد اسـتفاده قـرار مـ   يمشتر يازهايبه ن يپاسخگوئ يکه منابع برا
 .باشد يت رقابتيا عدم مزيت ياز مز يتواند منبع مهم يم

ه يـ آن قائلند و تجز يبرا ياديان ارزش زيمحصول که مشتر يبانيپشت يهايژگيف ويتعر
 ياثر راهبردهـا  ينه نسبيدهد تا هز يامکان مانجام آنها،  يالزم برا يتهايل فعاليو تحل

 يلهـا، ابزارهـائ  يه و تحليـ ن گونـه تجز يا. ل شوديه و تحليان تجزيمختلف خدمات مشتر
آورد کـه شـرکتها بـه     يها را فراهم مـ يژگيآن دسته از و يو اثربخش يبهبود کارائ يبرا

 .کنند يخود انتخاب م ياز ابزار رقابت يعنوان بخش



 ABCو  يسنت يابينه يهز يستمهايسه سيمقا
 :یسنت یابینه یستم هزیس -الف

ن يـي تع يق اسـتانداردها يـ م به محصوالت از طريص مواد ودستمزد مستقيتخص -١
 شده

 ه و نظائر آنيم، مواد اوليدستمزد مستق يص سربار بر مبنايتخص -٢
 :ABCستم یس -ب

 د محصوالت شرکتيتول يبرا ياز فعليمورد ن يتهايفعال يشناسائ -١
 شده يشناسائ يتهايفعال يباينه يهز -٢
هر محصول به هر  يازهاين يت به محصوالت بر مبنايفعال ينه هايص هزيتخص -٣

 تيفعال
 

 ABCمحصول در  ينه هاينمونه هز
 ميمواد مستق -١
 پردازش -٢
 يانداز راه -٣
 يبازرس -٤
 مواد يحمل و جابجائ -٥
 تيفيکنترل ک -٦
 افتيدر -٧
 ديخر -٨
 يبسته بند -٩

 ريسا -١٠



 نه هاهزيسلسله مراتب : نه ها به سطوح مختلفتخصيص هزي

 نه های محصولهزي نه های مشتریهزي

بانی پشتي حمل ارسال صورتحساب انبارهای عمومی توسعه مجوز کارها
 مهندسی

مخازن  د مونتاژدستمز انبارداری
 هزینه

 مبلغ هر تعداد مجوز
 بازار

رات تعداد تغيي تعداد حمل تعداد صورتحساب تعداد فوت مربع
 مهندسی

 تعداد
 جابجائی

 ساعات کار
 ممستقي

محرکهای 
 هزینه

 نهموضوعات هزي واحدها دسته ها محصوالت سفارشها انمشتري عشبکه توزي بازارها شرکت



 يشتراز م يناش يتهاينه فعاليسطوح هز
 :سطح سفارش ينه هایهز -الف

م قابـل  يور مستقطان بيل سفارشات مشتريدر پردازش و تحواست که  ييتهاينه فعاليهز
ن مربـوط  يان معـ يحمل سـفارش مشـتر   ماً به فروش ويمستق ياست و بطور کل يابيرد
 يهـائ  نهيفات و هزي، تخفه صورتحساب، حملي، تهيريمانند ثبت سفارش، بارگ. شود يم

 .شوند يجاد ميزمان انجام هر سفارش ا که در
 :يسطح مشتر ينه هایهز -ب
نسبت  يان مشخصيارش است که به مشترسطح سف يتهايرمرتبط به فعاليغ ينه هايهز

. نـد يگو يرا م يمشتر يمرتبط با حفظ و نگهدار ينه هايهز يشود و بطور کل يداده م
، فهرسـت کاالهـا  ه يـ تهکاال، ن اعتبار، وصول مطالبات، برگشت ييمانند عمل فروش، تع

ر ي، ارسـال نمونـه و فهرسـت کـاال و سـا     ياعتبار مشـتر  يابي، ارزيتلفن يانجام فروشها
 .و اداره امور وصول مطالبات ياطالعات يازهايبه ن يسخگوئاها، پ نامه

جـاد  یا ينه هـا یاز هز یمیان قدیمشتر ينگهدار ينه هایاصوالً بهتر است هز
مربـوط بـه    يرسطح مشت ينه هایرا اکثر هزید جدا شوند زیجد يک مشتری
 .باشد ید میجد يجاد مشتریا

 :عیسطح شبکه توز ينه هایهز -پ
ع کـاال اختصـاص دارد و از   يـ شـبکه توز  يجاد و نگهداريااست که به  يتهائينه فعاليهز
 يماننـد نگهـدار  . شـود  يجـاد نمـ  يا يان خاصـ يا مشـتر يان يمشتره يکلق سفارش يطر

 يتوسـعه ا  يو رقابتهـا  يابيـ غات، توسـعه و بازار ي، تبلگان پخش کاال، ناوياصل يانبارها
سطح  ينه هايهز. ان استيل محصوالت به مشتريتحو يبرا يع امکانيشبکه توز. خاص

ع يـ ق شـبکه توز يـ ا انجام آنهـا از طر يافت سفارشات يدر ينه هايع شامل هزيشبکه توز
ع مـرتبط  يـ ک شـبکه توز يـ به  ينه ها اگر چه ممکن است به تنهائين گونه هزيا. ستين

نه تنهـا بازارهـا ممکـن    . شوند يسطح سفارش محسوب م ينه هايکن جزو هزيشوند ل
ز ممکـن اسـت   ين يک مشتريه شوند بلکه يع تغذيک شبکه توزيش از يق بياست از طر

ع و يتوز ين شبکه هايرقابت ب. کند يداريمختلف خر يرا از شبکه ها يمحصول مشابه
شـبکه  ح وسـط  يتهايک فعاليلذا تفک. شود يمحسوب م يعاد يامر ن بازارهايتداخل ب

 .باشد يع و بازار مشکل ميتوز
 :سطح بازار ينه هایهز -ت



تهـا بـه منظـور    ين فعاليا. ان استيک طبقه خاص از مشتريمربوط به  يتهاينه فعاليهز
د بـا هـدف   يـ جد يهـا يان، توسـعه فـن آور  يمشـتر  يازهـا يل نيـ ه و تحليف و تجزيتعر

از  ياريبسـ  يبطور کلـ  .رنديگ يجاد شهرت صورت ميو ا يمشتر يازهايبه ن يئپاسخگو
. سـت ين يابيـ قابـل رد  يع مشخصـ يتوز يشبکه ها يا حتيان يق مشترينه ها از طريهز
ا بازارها يان يطبقات مشتر يتمام يعموماً برا يابيغات و بازاريتبل ينه هايمثال، هز يبرا

 يتوسـعه و بـاق   يواقع شده برا ينه هايشامل هزسطح بازار  ينه هاين هزيبنابرا. است
نه ها مستقل از تعـداد سفارشـات   ين هزيا. د استيان جديا جذب مشتريماندن در بازار 

ن مسـتقل از شـبکه   يارائه شـده و همچنـ   يکه به آنان خدمات ياني، تعداد مشتريافتيدر
ن يسعه بازار، تضـم غات، توينه ها شامل تبلين هزينمونه ا. باشد يع مورد استفاده ميتوز

 .اسـت  يق و توسـعه عمـوم  يـ و تحق يابيـ ، کارکنان بازاريتجار يشگاههايمحصول، نما
ماً قابـل  يشـود و مسـتق   يجـاد مـ  يق محصـول ا يـ محصـول از طر  يمهندس ينه هايهز

مربوط بـه   يق و توسعه عموميتحق ينه هايکه هز يدر حال. ص به محصول استيتخص
د مشـترک در  يات خريخصوص يان دارايز مشترا يگروه مشخص يازهايبه ن يپاسخگوئ

 .بازار است



 :سطح شرکت ينه هایهز -ث
ص بـه سـطوح   ياسـت کـه قابـل تخصـ     يت تجاريادامه فعال يالزم برا يتهاينه فعاليهز
ئت يالزحمه ه ات و حقيه مجوزها، مالي، تهيمانند تعهدات بازنشستگ. باشد يتر نم نيپائ
د يـ با يسطح مشتر ينه هايسفارش محصوالت، هزسطح  ينه هايهز يابيدر ارز. رهيمد
 يرات در خـط مشـ  ييـ ر تغيم تحـت تـاث  يتقسـ نه ها بطـور م ين هزيرا ايک شوند زيتفک

ر يتحـت تـاث   يسـطح مشـتر   ينـه هـا  يب، هزيـ ن ترتيبه همـ . رنديگ يسفارش قرار نم
گـر،  ياز طرف د. رنديگ يسطح بازار قرار نم ينه هاير هزيا سايد توسعه يجد يها برنامه

کنـد،   يجاد ميا ياديز ينه هايکه هز يل صرف نظر کردن از بازارياز قب يماتير تصمد
 يشـتر يتوجه ب يع، و سطح مشتريسطح سفارش، سطح شبکه توز ينه هايعمالً به هز

 .شود يم



 ياز مشتر يناش ينه هايهز يت برايفعال يبر مبنا يابينه يهزساختار 

 استهالک امزاي حقوق و دستمزد خدمات عمومی منابع

 خدمات مشتری عتوزي

 مرحله اول

 تمرکز فعالي

 مرحله دوم انمشتري

 نهمخزن هزي



 يسطح مشتر يت برايفعال يبر مبنا يابينه يح نمودار ساختار هزيتوض
 :اول مرحله

، اسـتهالک،  ياتيـ شامل دستمزدها، ملزومات عمل ياز مشتر ين مرحله، منابع ناشيدر ا
ت يـ نـه فعال يمنابع به مخازن هز يله محرکهايبوس. . . و  ير و نگهداري، تعميپرداز داده
ار مصـرف منـابع   يـ منـابع بـه عنـوان مع    يمحرکها ينمونه ها. شوند يص داده ميتخص

 :تها عبارتند ازيتوسط فعال
 سطح برحسب مترمربع •
 )ق کنتور يبرق از طر يرويمثال ن يبرا( م يص مستقيتخص •
 ص سرانهيتخص •
 يواحد پردازش مرکز يزمان مصرف •
 تعداد سفارش کاال •
 تيهر فعال يدرصد زمان مصرف •

در . وجـود دارد  يت، تفـاوت اساسـ  يفعال يبر مبناو  يسنت يابينه يهز يستمهاين سيب
دارنـد کـه مسـتلزم     ياغلب مرحله اول مشـابه  يابينه يهز يسنت يستمهايکه س يحال

 يرينـه بـه نحـو چشـمگ    ين مخازن هزيت اينه است، ماهيص منابع به مخازن هزيتخص
. ت اسـت يـ فعال يبر مبنـا  يابينه يستم هزينه مورد استفاده در سيمتفاوت از مخازن هز

ا يـ د يـ تحـت نفـوذ خطـوط تول    ينـه سـنت  يد اظهار کرد که مخازن هزيبطور مشخص با
 يبـر مبنـا   يابيـ نـه  يسـتم هز ينه در سيکه مخازن هزيدر حال. باشند يبازار م يبخشها

تـا مخـازن    ياز مشتر يبعد از آن که منابع سربار ناش. تها متمرکز استيت بر فعاليفعال
 ينه هـا يرا مجموع هزيشود ز يل ميشدند، مرحله اول مدل تکم يابيت ردينه فعاليهز

 .ن شده استييت تعيهر فعال
 :ه دوممرحل

نـه هـر   يمحاسـبه هز  يت بـرا يـ فعال يت، از محرکهايبر فعال يدر مرحله دوم مدل مبتن
ک محرک ي. شود يآن استفاده م ينه و سطح وابستگيهر موضوع هز يت برايواحد فعال

بـه  . ف کردينه تعريت توسط موضوع هزيار مصرف فعاليتوان به عنوان مع يت را ميفعال
 :ت عبارتند ازيفعال ياز محرکها يمثالهائ. عيشبکه توزک يا ي يک مشتريعنوان مثال، 

 يتلفن يتعداد فروشها •
 انيتعداد سفارش مشتر •
 تعداد اعتبارات •



 تعداد بارنامه ها •
 تعداد صورتحسابها •
 حمل ينه هايهز •
 ها يتعداد برگشت •
 يمشتر يتعداد استعالمها •
 انيمشتر ياستعالم ارسال شده برا يتعداد پاسخها •

ت مزبـور، در سـطح   يـ نه به فعالياز موضوع هزيمقدار ن يت بر مبناينه هر واحد فعاليهز
 .ابدي يص مينه تخصيبه آن موضوع هز يمناسب

ستانده که متناسب با  يارهايمع يشناسائ. دارد ياديت زيت اهميفعال يانتخاب محرکها
ب، يـ ن ترتيـ بـه ا . ار مهم استينه باشد، بسيت و مرتبط با موضوع هزيمصرف منابع فعال

نـه  يشـود کـه هز   يموجب م يک مشتريت توسط يفعال يشتر محرکهايد هر چه بجايا
 .ابديص يتخص يبه آن مشتر يشتريب

 ين همبسـتگ يمربـوط و همچنـ   يبـه داده هـا   يت به دسترسـ يفعال يانتخاب محرکها
 يمربـوط بـه محرکهـا    يمعموالً داده هـا . دارد يبستگ يت با منابع مصرفيمحرک فعال

ت محصـول بـه سـهولت در    يـ مربـوط بـه محـرک فعال    يده هامانند دا يت مشتريفعال
قـرار   ينيت پـائ يع محصول در اولويتوز ياطالعات يستمهايرا اغلب سيست زيدسترس ن

ا چنـد نـوع معاملـه بـا     يـ ک يـ له يبه وسـ  يمشتر يتهاياز موارد، فعال ياريدر بس. دارند
 .شود يجاد ميان ايمشتر



 
 د کننده پمپ يشرکت تول

 نه مرحله دوميهز ينمونه محرکها
 نهيمحرک هز نهيمخزن هز تيمرکز فعال

 عيتوز

 ف اقالم سفارش شدهيتعداد رد ليبارانداز تحو
 تعداد بارنامه ها لياداره تحو
 عيشده مرکز توز يگانيبا يتعداد بارنامه ها عيمرکز توز
 عيصادره مرکز توز يتعداد بارنامه ها عيمرکز توز

 يخدمات مشتر
 انيتعداد سفارش مشتر يبه مشتر يخدمات صنعت

 تعداد محصول سفارش داده شده يد کنندگان به مشتريخدمات تول

 فروش

 فروش يتلفن يتعداد تماسها فروشندگان
 يمال يحسابدار يله حسابهايبرآورد بوس يمال يحسابها

 ينرخ کارمزد برحسب مشتر کارمزدها
 يسوابق فروش برحسب مشتر فاتيتخف

 يمحاسبه برحسب مشتر يدگيچيپ خالص يذارمت گيق

 يابيبازار
 )ع يمرتبط با بازار صنا( مورد ندارد  يصنعت يابيبازار

 ) يزات اصليدکنندگان تجهيبازار تول( مورد ندارد  يابيبازار

 ق و توسعهيتحق
 )ع يمرتبط با بازار صنا( مورد ندارد  يق و توسعه صنعتيتحق

گان د کننديق و توسعه توليتحق
 يزات اصليتجه

 ) يدکنندگان قطعات اصليبازار تول( مورد ندارد 

 يادار
 تعداد صورتحسابها ه صورتحسابيته

 التياعتبار و تعد يتعداد درخواستها اعتبارات
 انياز مشتر يافتيمتوسط مبالغ در يافتنيدر يحسابها

 



 انينه ها به مشتريص هزيتخص
ر يـ ان بـه شـرح ز  ينه ها بـه مشـتر  يص هزيتخص يال چهار مرحله الزم بريه و تحليتجز

 :است
 :انیمشتر يطبقه بند -مرحله اول

ان انجـام  ينه ها به مشتريص هزيد قبل از تخصيان بايمشتر يطبقه بند يمرحله مقدمات
 يع و بازارهـا طبقـه بنـد   يـ توز يد برحسب شبکه هـا يان بايبطور مشخص، مشتر. شود

 ينـه هـا  يچون اغلـب هز . ص داديق تخصيور دقنه ها را بطيکه بتوان هز يبنحو. شوند
 يبند ان را گروهيد مشتريست، بايص نيقابل تخص يان مشخصيبه مشتر ياز مشتر يناش

 يمختلف ينه هايان، مشکالت و هزيمختلف مشتر يک از گروه هاياز آنجا که هر . نمود
واهد بود ان در آن خيمشتر يت طبقه بنديآورند، خاص يدکنندگان بوجود ميتول يرا برا

ان بـه طبقـات   يمشـتر  يگـروه بنـد  . ان هر گروه، مشابه خواهد بوديکه مشکالت مشتر
و منـافع هـر    نه هايدرباره هزرا  يک از گروهها، اطالعاتيهر  ين سودآورييمختلف و تع

 .دهد يت ارائه ميريان به مديگروه از مشتر
 :يد طبقه بندیتائ -مرحله دوم

اغلـب  . آنـان اسـت   يد طبقه بنديان، تائيبه مشترنه ها يص هزين مرحله در تخصيدوم
نـه  يا در زميـ نـاتوان اسـت    يسـوابق طبقـه بنـد    يشرکت در نگهـدار  يابيقسمت بازار

ک يـ  ير طبقـه بنـد  يين، تغيعالوه بر ا. کند يف عمل ميان ضعيه مشترياول يبند طبقه
ک يـ تواند به  يک عمده فروش ميمثال  يبرا. ستيرمعمول نيدر طول زمان غ يمشتر

ر ييـ تغ ينوک شـرکت تعـا  يـ تواند بـه   يدار ميک گروه خريا يل شود يع کننده تبديتوز
و در  يبررس يد بطور ادواريک شرکت را بايان يمشتر يجه، طبقه بنديدر نت. شکل دهد

 .د نظر کرديصورت لزوم در آن تجد



و  هيـ ق تجزيـ ت، از طريفعال يبر مبنا يابينه يهز يان در زمان بررسيمشتر يطبقه بند
ر، يـ ا خيـ دارنـد   يد مشـابه يک گروه مشخص واقعاً نحوه خري يا اعضاين که آيل ايتحل

 .رديگ يد قرار ميمورد تائ
 :شود ير توجه ميان به موارد زيمشتر يل طبقه بنديه و تحليدر تجز

 دهند؟ يسفارش م يباً با تناوب مشابهيان تقريا مشتريآ -١
 کنند؟ يم يدارياد خريا زيان به مقدار کم يا مشتريآ -٢
 يتلفنـ  يمثال، فروشها يبرا( از دارند ين ياديفروش ز يبانيان به پشتيا مشتريآ -٣

 ؟)ان يمشتر يا خدمات تلفني
د يـ خر يمشـابه  ير پارامترهـا يفـات و سـا  يط حمـل و تخف يان با شرايا مشتريآ -٤

 کنند؟ يم
 :تهایه فهرست فعالیته -مرحله سوم

 يهـر مشـتر   يتها بـرا يهرست فعاله فيان، تهينه ها به مشتريص هزيتخص يمرحله بعد
ان يـ ن جريا. کند يمصرف م يت است که مشتريان هر فعاليت، جريفهرست فعال. است

چـه   يکنند و هر مشـتر  يم يداريان محصوالت را خريدهد که چگونه مشتر ينشان م
جـاد  يا يکند کـه هـر مشـتر    ين مييت تعيفهرست فعال. کند يت مصرف ميمقدار فعال

 يممکـن اسـت بـه روشـها     يمشـتر . باشـد  يت ميمحرک هر فعال کننده چند واحد از
 .ديد نمايع خريمختلف توز يق شبکه هايو از طر يمتفاوت

 :نهیهز یابیارز -مرحله چهارم
انجام خدمات بـه   ينه هايهز يابيان، ارزينه ها به مشتريص هزين مرحله در تخصيآخر

ع کـاال  يـ شبکه خـاص توز  ينه هايان همراه با هزيمشتر يا گروههاي يان انفراديمشتر
سـطح  (  يد آنهـا را بـر حسـب سـطوح وابسـتگ     يـ نه ها، بايل هزيه و تحليدر تجز. است

. ک نمـود يـ تفک) ع، سطح بازار، سطح شرکت ي، سطح شبکه توزيسفارش، سطح مشتر
سـطح سـفارش و سـطح     ينـه هـا  يد هزيـ ، تنها بايمشتر يل سودآوريه و تحليدر تجز

 .نظر گرفته شوند در يمشتر
سـطح شـرکت    ينـه هـا  يهز ينه ها به استثنايهز يسطح بازار شامل تمام ينه هايهز

مختلـف   يشبکه ها يدهد تا سودآور يت امکان ميرين نحوه عمل به مديا. خواهد بود
ع و سـطح بـازار بـه    يـ سـطح شـبکه توز   ينـه هـا  يمجموع هز. کند يابيارزز ينع را يتوز
 .ديمختلف بازار قضاوت نما يبخشها يواقع يدهد تا درباره سودآور يت امکان ميريمد

 



 يجامع تجار ياستقرار راهبردها
ان، يخدمات مشتر يشامل راهبردها يجامع تجار يت به منظور استقرار راهبردهايريمد

ت يريمـد . از دارديـ ان نيمشـتر  ينه هايح، مرتبط و به موقع درباره هزيبه اطالعات صح
از  ين موضوع مستلزم آگاهيا. کند ياد مجيا يقابترت ياز دارد بداند کدام خدمات مزين

 .ان استيمشتر يت خدمات برايزان اهميان و ميخدمات مختلف مشتر ينه واقعيهز
سـازند و   يد شـرکت مـ  يرا عا يشتريان سود بيد بداند کدام مشترين بايت همچنيريمد
هـدف  ع، يـ توز يان، کدام بازارها و کدام شبکه هايد بداند کدام مشتريت بايريتاً مدينها

مختلـف   يک از شبکه هايهر  ياز برايد منابع مورد نيعالوه بر آن با. آن شرکت هستند
 .ع را بشناسديتوز

 :باشد ير ميل زياز قب ياريازمند اطالعات بسيبه سئواالت فوق ن يپاسخگوئ
 مربوط به رشد بازار يها ينيش بيپ •
 ز شرکتيرقابت متما •
 شرکت يها و ضعفهايتوانائ •
 عيتوز يبکه هاشرکت به ش يدسترس •
 ازيمورد ن يهايه گذاريسطح سرما •



 سته بندی شدهد کننده مواد غذائی بمثال هزينه های گروههای مختلف مشتريان در يک شرکت تولي

 اداری

 فاتتخفي

 غاتتبلي

 انبارداری

 ود و توسعهبهب

 فروش

 عتوزي

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٣٠% 

 اداری اداری اداری اداری

 فاتتخفي

 رساي

 عتوزي

١٣% 

 انبارداری

 فروش

 عمرکز توزي

 عتوزي

٢٦% 

 فاتتخفي

 بهبود و توسعه

 انبارداری

 فروش

 عمرکز توزي

 عتوزي

١٩% 

 فاتتخفي

 بهبود و توسعه

 فروش

 عتوزي

 عمده فروشان خواربار فروشان فروشگاههای بزرگ باشگاهها ره ایفروشگاههای زنجي

١٣% 



 انيمشتر يگروهها ينه هاير نمودار مثال هزيتفس
اد يفات زيتوانند با تخف يقابل توجه خود م يدهايبا خر يره ايزنج يفروشگاهها -١

 يچـون فروشـگاهها  . گران وارد معاملـه شـوند   يابيبازار ين برنامه هايو همچن
هـا را فقـط بـه     علق به خود را دارند، شرکت محمولهع متي، مراکز توزيره ايزنج

ع را بـه  يـ و توز يادار ينـه هـا  ين امـر هز يـ کند و ا يچند محل خاص ارسال م
 .رساند يحداقل م

کننـد و در   يکـاال کـار مـ   کـم   يکه با موجود يمعمول يدر مقابل، فروشگاهها -٢
ش، انجـام سـفار   يت بـرا يـ فعال ياديـ واقع شده اند، تعـداد ز  يمتعدد يمکانها

 .کنند يجاد ميه صورتحساب و حمل ايانتخاب و ته
ون يک کـام يت کامل يبه اندازه ظرفمعموالً  يره ايزنج يکه فروشگاههايدر حال -٣

ک پالت کـاال  يکمتر از  ي، گاه در حديمعمول يکنند، فروشگاهها يم يداريخر
 ممکن استمثال، قسمت حمل و نقل شرکت  يجه برايدر نت. دهند يسفارش م

از جراثقـال   يره ايـ زنج يفروشـگاهها  يون بـرا يک کـام يـ کامل  يريرگبا يبرا
 .استفاده کند

 
 رسودآوريان غيمشتر

ممکن است سالها طول بکشد تا در جهت اهـداف شـرکت اصـالح     يابيبازار يراهبردها
ع را يـ د و توزيند توليخود را مجدداً آموزش دهد، فرا يان نهائيد مشتريشرکت با. شوند

رسودآور یان غیمشتر. کند يامکان، انواع مختلف محصول را معرفاصالح و در صورت 
ان، ین گونـه مشـتر  یحذف ا. برند ین میمنابع را تلف کرده و فرصت ها را از ب

 .است یتیراهبرد با اهم



 رسودآوريان غيبرخورد با مشتر يکردهايرو
با آنهـا  برخورد  يرسودآور، سه راه برايان غيشرکت به اطالعات مشتر يابيبا فرض دست

 :وجود دارد
 رسودآور به منظور سودآور کردن آنهايان غيارائه خدمات به مشتر يبهبود کارائ -١
 يمت گذاريق يد نظر در قراردادهايتجد -٢
 رسودآوريغ يصرف نظر کردن از داد و ستد با مشتر -٣

 
 رسودآوريان غينحوه عمل با مشتر
ان يد بـه مشـتر  يـ بارسودآور مشخص شدند، در صـورت امکـان   يان غيپس از آنکه مشتر

ن موضوع است که چرا يل، آشکار ساختن اين تبدين قدم در اياول. ل شونديسودآور تبد
 :مثال يبرا. شود يرسودآور، خدمت ارائه ميان غيبه مشتر

 خرند؟ يه سود کم را ميا آنها محصوالت با حاشيآ -١
 اريـ ن يرعـاد يغ يمهندسـ  يبانيا پشتي يا آنها به مقدار فروش، خدمات مشتريآ -٢

 ؟)خدمات گرانتر(دارند 
 اد است؟يز يليشود که خ ياعطا م يفاتيا به آنها تخفيآ -٣

 
 انيمشارکت مشتر
تـوان    يدهـد، مـ   ياز محصوالت را سفارش مـ  ياديبه دفعات، حجم ز يچنانچه مشتر

را  ( Electronic Data Interchange )اطالعـات   يکينصب دستگاه مبادله الکترون
هـر دو در   ين کـار، شـرکت و مشـتر   يـ بـا ا . قـرار داد  يمورد بررسـ  يدر شرکت مشتر

ز قـادر بـه   يـ ن يکـرده و مشـتر   يقابل مالحظـه ا  يثبت سفارش صرفه جوئ يها نهيهز
بـه شـرکت    يا حضـور يـ  يت سفارشات خود بدون مراجعه تلفنيق تر وضعيدق يريگيپ

 .خواهد بود



 د قراردادهايتمد
د قـرارداد  يـ بـه تمد  يار کردن مشترق واديتواند از طر ياز موارد، شرکت م ياريدر بس

. ش دهـد يرا افـزا  يه فـروش مشـتر  ي، حاشـ يقـرارداد فعلـ   يقبل از انقضا يفروش حت
د حجـم  يـ ف فـروش شـوند با  يـ آنکه مشمول تخف يفروش بطور معمول برا يقراردادها

تواند با اسـتفاده از اطالعـات فـراهم شـده      يت ميريمد. را داشته باشند يفروش حداقل
و از  ط قرارداد بـه وجـود آورد  يد شرايا تجدياجرا  يبرا يتيموقع ABCستم يتوسط س

 .فات فروش را کاهش داديا تخفيش يق آن حجم فروش را افزايطر
. ر دادييع را تغيزتو يها يتوان خط مش ينه ها مين، به منظور کم کردن هزيعالوه بر ا

و ه صورتحسـاب  يـ ارسـال، ته  ينه هـا يتوان در هز يل مقدار سفارش مش حداقيبا افزا
 .نمود يحمل صرفه جوئ

ک واحـد  يـ ر هـر  يـ متغ ينـه هـا  يهز× رات در مقدار معامالت ييتغ= يزان صرفه جوئيم
 . . . )ه صورتحساب، حمل و يمانند هر بار ارسال کاال، ته( مربوطه  يتهايفعال

 
 انيد مشتريات خريرات در خصوصييتغ

 هر سفارش اقالمتعداد  -١
 صدور يروزها -٢
 ها يبرگشت -٣
 ب محصوليترک -٤
 حجم فروش -٥

 



 يسنت يابينه يت و تفاوتها با هزيفعال يبر مبنا يابينه يهز يهايژگيو
 يمـت تمـام شـده اسـت کـه بـرا      يق يک روش حسابداريت يفعال يبر مبنا يابينه يهز

. شـود  يتها استفاده ميفعال ينه بر مبنايبه موضوعات هز ينه منابع مصرفيص هزيتخص
 .کند يم يتها را شناسائينه، منابع و فعاليهز يمحرکهان يب يکرد ارتباط علّين رويا
ک قسـمت، کارخانـه، محصـول،    يـ ابد که شـامل  ي يبسط م يند معموالً تا حدين فرايا

 .گردد يم يواحد تجار يبخش و حت
نـه هـا در آن   يرا هزيـ تفـاوت دارد ز  يسـنت  يابيـ نه يت با هزيفعال يبر مبنا يابينه يهز

 .نهيشوند و نه برحسب مراکز هز يم يردآورانجام شده گ يتهايبرحسب فعال
بـر   يمبتنـ  يآشـنا  يص سربار براسـاس مبـان  يت از تخصيفعال يبر مبنا يابينه يدر هز
آن  ياحتراز شده و به جا... م و يا دستمزد مستقيم ير ساعات کار مستقينظ ديتولحجم 

 ينه هايهزم يسربار شده اند، عمل تسه ينه هايکه موجب وقوع هز يبا توجه به عوامل
 .رديگ يسربار صورت م

فه يوظ. م شوديد تسهيست که باين يزيت، سربار چيفعال يبر مبنا يابينه يدگاه هزياز د
آنها انجام شـده و   يکه برا يافتن مخارجيسربار،  يتهايل فعاليه و تحليح و تجزيما تشر

ن يـ ا. ودساخته شده مرتبط شـ  ياست که بتواند به کاال يمقدار يارهايبه مع يابيدست
 :ارها معموالً عبارتند ازيمع

 شده يتعداد اقالم بازرس -١
 د صورت گرفتهيتعداد سفارشات خر -٢
 يرات مهندسيزان تعميم -٣
 ه جابجا شدهيمقدار مواد اول -٤
 ديخط تول يساعات کار آماده ساز -٥
 ...ان و يل شده مشتريتعداد سفارشات تحو -٦



 مام شدهت يت در ارتباط با بهايريدگاه حسابرسان مستقل و مديد
طبـق اصـول    يمـال  يح صـورتها يحسابرس مستقل معطوف به ارائه صـح  يعالقه اصل

ن يبنابرا. است يان دوره حسابداريد بر ترازنامه در پايبا تاک يرفته شده حسابداریپذ
ت شـرکت  يريمد يمحصول جزو دغدغه ها يابينه يدر هز يجزئ يها و تفاوتهايدگيچيپ

 .شود يمحسوب م
 

 دوره ينه هايکاال و هز يحتساب به موجودقابل ا ينه هايهز
بـر   يابيـ نـه  يدر هز يريکه کاربرد چشمگ يرفته شده حسابداريدو موضوع از اصول پذ

 يابيو ارزشـ  ( Period Expenses )دوره  ينه هايت دارند، عبارت از هزيفعال يمبنا
ک يـ  يدو رو ين دو تا حـد يا. باشند يم ( Inventory Valuation )کاال  يموجود

تمـام شـده    يکـه بـه بهـا    ينـه هـائ  يف، هزيرا برحسب تعريشوند ز يسکه محسوب م
 .گردند يدوره محسوب م ينه هايابند جزو هزي يکاال اختصاص نم يموجود

 
 دوره ينه هايهز

رفتـه شـده   يان اصـول پذ يـ از مـوارد اخـتالف م   يکـ يدوره  ينـه هـا  ينحوه عمل بـا هز 
، يرفته شـده حسـابدار  يطبق اصول پذ. تت اسيفعال يبر مبنا يابينه يو هز يراحسابد

 :شوند يف مير تعريدوره به شرح ز ينه هايهز
شـوند مگـر    یدوره تلق ينه هاید به عنوان هزیبا يو ادار یعموم ينه هایهز

نصورت بـه عنـوان   یکه در ا د مربوط استیبه تول یاز آنها که به روشن یبخش
. شود یم یتلق) حصول م ينه هایهز( کاال  يتمام شده موجود ياز بها یبخش
ـ   يهایتمام شده موجود ياز بها یفروش بخش ينه هایهز  یکاال محسـوب نم

 .شود
 يانجام شده در امـور ادار  يتهايفعال يت، تماميفعال يبر مبنا يابينه يکه در هزيدر حال

را بـه   ...و  ي، فـروش، توسـعه محصـول، خـدمات حقـوق     يابيـ د، بازارير خريو فروش نظ
 يکه امکـان عملـ   يجاد کرده است و سپس تا حديکند که آنرا ا يم مرتبط يتهائيفعال

 .دهد يتها را به محصوالت ربط ميوجود دارد، فعال



در دوره  يو ادار يفروش، عمـوم  ينه هاي، تمام هزيرارفته شده حسابديطبق اصول پذ
ر يکاال تـاث  يموجود يابيد در ارزشيدوره محسوب شده و نبا  ينه هايوقوع به عنوان هز

 .داده شوند
 

 کاال يموجود يابيارزش
بـر   يابيـ نـه  يو هز يرفته شده حسابداريان اصول پذيموضوعات مورد بحث و اختالف م

 :شوند ير مربوط ميبحث ز پنجکاال به  يموجود يابيت مرتبط با ارزشيفعال يمبنا
 :محصول یابینه یهز -الف

ن ياول يب روشهادر انتخا ي، موضوع اصليرفته شده حسابدارياز لحاظ اصول پذ •
دن يـ ن وارده صـرفاً برگز ين صـادره از آخـر  ين و اوليانگين وارده، ميصادره از اول

 .سود دوره را منعکس کند يشترياست که با دقت ب يروش
د بـر  يـ را غالبـاً تاک يست زير بر سود گزارش شده مورد بحث نيتاث ABCاز نظر  •

 .نه محصول استيهز
 :يت اصل محافظه کاریرعا -ب

اسـت   ي، ضروريو طبق اصل محافظه کار يرارفته شده حسابديل پذطبق اصو •
کـرد مـانع   ين رويـ ا. ن مبلـغ گـزارش شـود   ين به کمتريشتريب يها بجايموجود

نـه محصـول   ياز هز يق و توسـعه بـه عنـوان بخشـ    يـ تحق ينه هـا ياحتساب هز
 .گردد يم

مربوط و مرتبط با  ينه هايه هزيت شامل کلينه محصول در نهايهز ABCطبق  •
 .باشد يق و توسعه ميم تحقيمستق ينه هايحصول از جمله هزم

 :تیاصل اهم -پ
کـم   يدگاه ترازنامـه ا يـ کـه از د  ي، مخارجيرفته شده حسابداريطبق اصول پذ •

ـ  ينه دوره تلقيت است، هزياهم ن مخـارج مزبـور و هرگونـه    يشده و به ارتباط ب
 .شود يم يمحصول خاص توجه اندک

مورد توجه  ير ترازنامه اين که بر حسب تاثيا يچون مخارج به جا ABCطبق  •
شوند لذا نحوه عمل متفـاوت خواهـد    يم يت شناسائيرند در سطح فعاليقرار گ

ز باشد در يممکن است از لحاظ ارزش ناچ يا لوازم خاصيمثال، ابزارها  يبرا. بود
ت يـ شود بـا اهم  يک محصول مشخص گزارش ميکه از  يکه برحسب سوديحال
 .دگردن يتلق



 :بلند مدت يهایدارائ -ت
ها طبق اصـول  يتمام شده موجود يبلند مدت در بها يهايائاستفاده از دارنه يهز •

. شـود  يمحاسبه مـ  يم و نزوليمستق يعمدتاً به روشها يرارفته شده حسابديپذ
بـه   يمجاز است ول ديبر حسب آحاد تول) نه استهالک يهز( نه مزبور يگرچه هز

 .شود يندرت استفاده م
ـ  برحسب مقـ نه استهالک همواره يهز ABCدر  • محاسـبه   يدار اسـتفاده از دارائ

 .شود يم
 :چرخه عمر یابینه یهز -ث
محصـول طبـق    يابيـ نـه  يگـر هز يعد دبABC    رفتـه شـده   يو تفـاوت آن بـا اصـول پذ

چرخه عمـر، تمـام    يابينه يطبق هز. چرخه عمر است يابينه يدر مفهوم هز يحسابدار
د بـه عنـوان   يـ آن با يل از زمان شروع تا زمان برکنـار ک محصويمرتبط با  ياهنه يهز

ک يش از يکه چرخه عمر ب يدر صورت. تمام شده محصول محسوب شود ياز بها يبخش
رفتـه  يبـا اصـول پذ   ي، تضاد بـالقوه ا وجود داردهم باشد که امکان آن  يدوره حسابدار
نـه  ياز هز ياري، بسـ يرفته شده حسابداريطبق اصول پذ .دهد يم يرو يشده حسابدار

دوره  ينه هـا يغات جزو هزيا تبليق و توسعه يتحق ينه هاير هزيه محصول نظياول يها
د يـ نـه هـا با  ين گونـه هز يچرخه عمر، ا يابينه يکه طبق هزيدر حال. شوند يب ممحسو
 يسـتمها ياز س ياريچون بس .ابنديانتقال  يآت يمحسوب شده و به دوره ها يه ايسرما

ABC  ن عدم يص ايشوند، لذا تشخ يم يچرخه عمر طراح يابيه نياصول هز يبر مبنا
حـائز   ABCسـتم  يک سيـ  ي، در طراحـ يرفته شـده حسـابدار  يبا اصول پذ يهماهنگ

 .ت استياهم
 کاال يم در موجوديرمستقيغ ينه هايکردن هز يه ايمقررات هماهنگ سرما

 رفتهياصول پذ ميرمستقيغ يها نهيهز
  يشده حسابدار

 يحسابدار
 ABC ياتيمال

 يموجود يموجود يموجود زاتي، آب و برق و اجاره تجهير و نگهداريتعم

 يموجود يموجود يموجود م و حقوق سرپرستانيرمستقيدستمزد غ

 يموجود يموجود يموجود ميرمستقيمواد و ملزومات غ

 يموجود يموجود يموجود يابزار و لوازم مصرف

 يموجود يموجود يموجود تيفيو کنترل ک يبازرس

 يموجود نهيهز نهيهز غاتيع و تبلي، فروش، توزيابيبازار ينه هايهز



 نهيهز/يموجود نهيهز/يموجود نهيهز ن شدهيسود تضم
 نهيهز/يموجود نهيهز نهيهز شيق و آزمايتحق ينه هايهز
 نهيهز/يموجود يموجود - ياتينه استهالک اضافه بر مقررات ماليهز
 نهيهز نهيهز نهيهز ات بر درآمديمال

 يموجود نهيهز/يموجود نهيهز يبازنشستگ يا طرحهايد سنوات ينه بازخريزه
 ه متفاوتيرو يموجود ه متفاوتيرو يحقوق و عوارض دولت

 نهيهز/يموجود يموجود ه متفاوتيرو يمال يثابت از لحاظ صورتها يهاياستهالک دارائ
 نهيهز نهيهز/يموجود نهيهز يو ادار يعموم ينه هايهز
 يموجود يموجود ه متفاوتيرو کارکنان ياينه مزايهز

 يموجود يموجود ه متفاوتيرو عاتيو ضا يدستمزد دوباره کار
 نهيهز/يموجود يموجود ه متفاوتيرو مهينه بيهز
 يموجود يموجود نهيهز يع و انبارداريتوز

 



 ABCستم يدر خصوص استفاده مستقل از س يتجارب جار
خوداتکـا و مسـتقل و جـدا از     يسـتمها يس قيـ عمـدتاً از طر  ABC يريامروزه بکـارگ 

 :باشند ير ميل آن به شرح زيدال. شود يشرکتها انجام م يابينه يهز يستم سنتيس
ستم يس ينسبت به اجرا يل دارند قبل از تقبل هرگونه تعهدياغلب شرکتها تما -١

ABC يتفاوتهـا  يت دارايـ فعال يبـر مبنـا   يابيـ نـه  يرا هزيـ آنرا تجربه کنند ز 
 .است يابينه يهز يستم هايبه س نسبت يريچشمگ

 يوه ايشـ  ABC يهـا  افـزار  و در دسترس بودن نرم يشخص يانه هايرا يفراوان -٢
 .است ABCستم مستقل يع سيسر ينصب و راه انداز يار مناسب برايبس

ح يصـح  ياست، شناسائ يديکرد جديت رويفعال يبر مبنا يابينه ياز آنجا که هز -٣
و  يه سازيشرکت ممکن است به تجربه، شب نهيهز يتها و محرکهايق فعاليو دق

 .از داشته باشدين يابيارز
بـه شـکل مسـتقل و     ABCستم ياز استقرار س ين برجسته حسابداريمتخصص -٤

 يتواند به نحو مناسب يستم نميک سيچ گاه تنها يرا هيکنند ز يت ميمجزا حما
 يابيـ نه يهز يستم هايمتنوع س يتهايله فعاليباشد که بوس يازهائين يپاسخگو

 .شود يجاد ميا



 ستمهايق سيتطب يراه حل عمل
در چـارچوب   يرفتـه شـده حسـابدار   يو اصـول پذ  ABCق يـ ، تطبيک راه حل عملـ ي

ان يـ در صورت سـود و ز  ياتيکرد، سود عملين رويطبق ا. است يمال يصورتها يمحتوا
ل سـود  يالت الزم بـه منظـور تعـد   يگزارش خواهد شد و بالفاصله تعـد  ABCبراساس 
انجـام   يرفته شده حسـابدار يطبق اصول پذ ياتيبه سود عمل ABCشده طبق  گزارش

ج يبـه نتـا   يمـال  يل اطالعـات صـورتها  يبه منظور تعـد  يکرد مشابهيراً روياخ. شود يم
 :ق عبارتند ازيموارد تطب. شنهاد شده استيچرخه عمر پ يبر مبنا يابينه يمنطبق با هز

 نه استهالکيهز -١
 عيتوز ينه هايهز -٢
 يو ادار يعموم ينه هايهز -٣
 )ن شده يسود تضم( نه بهره يهز -٤
 و فروش يابيبازار ينه هايهز -٥
 م سرباريروش تسه -٦
 ق و توسعهيتحق ينه هايهز -٧



 فصل دوم
 ر مقاالتيسا



 MAAWفصل پنجم از کتاب 
 

 يسنت يابينه يهز يستمهاينه در سيفات هزيانواع تحر
 

 فينوع تحر نوع محصول/يژگيو نوع علت

 حجم محصول
 نه کمتر از واقعيهز د کميتولمقدار 

 شتر از واقعينه بيهز اديد زيمقدار تول

 اندازه محصول
 نه کمتر از واقعيهز کوچک
 شتر از واقعينه بيهز بزرگ

 محصول يدگيچيپ
 نه کمتر از واقعيهز دهيچيمحصوالت پ

 شتر از واقعينه بيهز محصوالت ساده

 از محصوليمواد مورد ن
 نه کمتر از واقعيهز محصولا خاص ياد يقطعات ز

 شتر از واقعينه بيهز ن محصوالتيا مشترک بيقطعات کم 

 از محصولين آالت مورد نيمات ماشيتنظ
 نه کمتر از واقعيهز دهيچيا پي ياد، طوالنيمات زيتنظ
 شتر از واقعينه بيهز ا سادهيمات کم، کوتاه يتنظ

 



 ABKYاز نظر  ABC ياده سازيمراحل پ
 .نامند يتها ميه فهرست فعاليشرکت که آنرا ته ياصل يتهايعالف يشناسائ -١
 تهايک فعاليبتفک ينه منابع مصرفيمنابع و هز يشناسائ -٢
 تهايانجام فعال يا محرکهايعلل  يشناسائ -٣
 تيمحرک هر فعال يبرا يريک واحد اندازه گيانتخاب  -٤
 :ريت به شرح زيهر محرک فعال يت برايک نرخ فعاليمحاسبه  -٥

م بـر  يتقسـ  يبانيت پشـت يـ نه نرمال فعاليهز= تينه فعالينرخ محرک هز
 سطح نرمال محرک

ت بلند مدت قابل تحقـق  يد بصورت ظرفيسطح نرمال محرک با: حيتوض
 ) يبيط -باشد يم يت عمليمنظور ظرف(  .باشد

نه بـه موضـوعات   يص هزيتها جهت تخصينه فعاليمحرک هز ياستفاده از نرخها -٦
 نهيهز



 ABC يانتظار در نرم افزارها ر و موردياخ يشرفتهايپ
 م دوطرفهيتها مانند بحث تسهيان فعاليامکان ارتباط متقابل م -١
 تيبر فعال يمبتن ياتيتمام عمل يت بودجه بنديقابل -٢
 مختلف يوهايجاد کار با سناريت ايقابل -٣
 رسم نمودار يارتباط با ابزارها -٤
 نديم نقشه فرايترس يارتباط با نرم افزارها -٥
 يکيالکترون يه اخذ داده هاافتيبهبود  يروشها -٦

 
 :نباشند ABC يد مراقب بود در نرم افزارهايکه با يموارد
ندها ادغام شده و سپس به موضـوعات  يا فرايبزرگتر  يتهايد در فعاليتها نبايفعال -١

ق يـ د صـرفاً از طر يـ ت بايـ گـر هـر فعال  يبه عبارت د. ص داده شوندينه تخصيهز
ص داده يت تخصـ يـ کننده آن فعالنه مصرف يت خود به موضوع هزيمحرک فعال

ا يـ ح صورت نخواهد گرفت و يبطور صح يابينه ينصورت عمل هزير ايدر غ. شود
 .د دادينه ها را از دست خواهيات هزيجزئ

سـازمان مطابقـت داشـته     يازهـا يقاً با نيدق ABCد مراقب بود که نرم افزار يبا -٢
از  يگـر يان، مدل دسازم يازهايرفع ن يم برايگر مجبور نباشيبه عبارت د. باشد
ا اشـکال متفـاوت از   يـ هـا   يدقت يب يت موجود در سازمان را با قبول برخيواقع
 .ميم و از آن استفاده کنيافزار بساز ات سازمان، در نرميواقع

. ديـ اجتنـاب نمائ  يک شـرکت مشـاوره ا  يـ خاص  ABC يد نرم افزارهاياز خر -٣
 ير در تخصـص شـرکتها  و توسعه نرم افزا يمشاوره ا يد کار شرکتهايمشاوره با
 يک شـرکت مشـاوره ا  يرا از  ABCد نرم افزار يال دارياگر خ. باشد ينرم افزار

مزبـور از هـر نـوع خـدمت      ABCد کـه نـرم افـزار    يد، قبالً مطمـئن شـو  يبخر
 .مستقل خواهد بود يا مشاوره

خـاص اجتنـاب    ABCک نرم افزار يتخصص در  يدارا يمشاوره ا ياز شرکتها -٤
مزبـور سـوق    ABCن است شما را به اجبار به سمت نرم افزار را ممکيز. دينمائ

در . اورديـ شما فـراهم ن  ين راه حل را برايکه نرم افزار مزبور بهتريدر حال .دهند
د يـ اسـتفاده نمائ  يک شرکت مشـاوره ا يد از خدمات يهر صورت چنانچه بخواه

ازمان شـما  سـ  يازهـا يه نيـ ن کليد که نرم افزار را تا حد تـام يد از آنها بخواهيبا



نـرم افـزار محـدود     يتهـا يسازمان را تا حد قابل يازهاينه آنکه ن. گسترش دهند
 .ندينما

 يکه بطور اخص وابسته بـه خـدمات مشـاوره ا    ABC يدر انتخاب نرم افزارها -٥
 .دياط را به خرج دهيت دقت و احتيهستند، نها

ل يکه تکم ديبخر يکوچک نرم افزار يرا از شرکتها يرکامليغ ياگر نرم افزارها -٦
نصورت ممکـن اسـت   يآنها باشد، در ا ياده سازيو پ يازمند متناسب سازيآنها ن

 .دينکرده باش يداريرن نرم افزار را خيموثرتر
 ،ات را بعهده دارنديعمل يمدل ساز يفه اصليوظ ABC ياز آنجا که نرم افزارها -٧

طالعـات مـورد   درصـد ا  ٨٥اصوالً  .اشتباه گرفت يل ماليد آنها را با ابزار تحلينبا
ن حـال  يدر هم. است يآن مال يو مابق ياتياز نوع عمل ABC ياز نرم افزارهاين

بطـور کامـل از    يد و حتـ شـو  ير الزاماً در دفتر کل ثبت نمدرصد مزبو ٨٥همه 
لـذا گـول   . سـتند يز قابـل اسـتخراج ن  يموجود در سازمان ن MRP يستم هايس

با توجه . ديرا نخور"  يستم ماليسک اطالعات از يخواندن اتومات" ر ينظ يغاتيتبل
 يکپـارچگ يبالقوه  يايستمها، مزايان سيارتباط م يتهايش روزافزون قابليبه افزا

 .شود يروز به روز کمتر م ABC يدر نرم افزارها
ـ  ٢حـداقل   يعـ يبطور طب ABCکپارچه يستم يک سي ياده سازيپ يبرا -٨  ٣ يال

ن فاصـله، تجـارت مـا توسـط     يـ د مراقب بود تـا در ا يلذا با. سال وقت الزم است
 .مان از دست ما خارج نشوديرقبا

. متمرکز نکرده اند ABC يکپارچه خود را بر رويستم يشرکتها محور س يبرخ -٩
کـه   يسازمانهائ يکپارچه آنها برايستم يلذا الزاماً س. ن نوع استياز ا SAPمثالً 

، مناسب خود هستند ABCانجام پروژه  يد نرم افزار برايبطور اخص دنبال خر
 .باشد ينم

 يکـ ي SAPکپارچه ي يستمهاياز استفاده کنندگان از س ياريامروزه بس -١٠
 يده و از آن به عنـوان ابـزار مـدل سـاز    يرا خر ABC ينرم افزار ياز بسته ها
 يه اطالعـات يـ آنـرا تغذ  SAPکپارچـه  يسـتم  يدر واقـع س . نـد ينما ياستفاده مـ 

بلنـد مـدت    يبرا SAPر ينظکپارچه يستم يک سيد از يخواه ياگر م. دينما يم
ده و مدل مورد يخر ABC يک بسته نرم افزاريد، بهتر است ابتدا ياستفاده نمائ

 يمدل خود بـرا  يت کاربردينان از قابليد تا پس از اطمياده نمائينظر را در آن پ
 .ديکپارچه نمائي يستمهايد سيسازمان، اقدام به خر ياطالعات يازهايرفع ن



 
 ABC يفزارفهرست محصوالت نرم ا

Row Product Supplier/Producer 
١ ABC Now MMA 
٢ Activity Analyzer Lead Software 
٣ Activity ABC Activity Group 
۴ Alpha Cost Van de Mark Products 
۵ CMS-PC ICMS Software Inc. 
۶ The Cost Blueprint ProAct Corp. 
٧ Cost Control QPR Ltd. 
٨ E٣ Pobris Systems 
٩ FlexABM Corporate Renoissance 
١٠ HyperABC Armstrong Laing 
١١ Impact ٣C ٣C Software 
١٢ NetProphet Sopling Corporation 
١٣ OROS ABC ABC Technologies Inc. 
١۴ Profile ABC Applied Computer Services 

 



 ABCک نرم افزار يمورد نظر در انتخاب  يهايژگيو
 :يمتدولوژ -الف

 ين متـدولوژ يـ ا. اسـت  ABCاسـتاندارد   يبر متـدولوژ  يد نرم افزار مبتنيمطمئن شو
نه بوده و امکان يتها و موضوعات هزيبودن، سطوح سه گانه منابع، فعال يعدشامل چند ب

 يفـراهم مـ  ... ع و يـ توز يان، شـبکه هـا  يمحصوالت، مشتر يرا برا يسودآور يلهايتحل
 .آورد
 :يسازگار -ب

 ير نرم افزارهـا يالزم است از امکان اتصال آنها به سا ABC يد نرم افزارهايقبل از خر
 ٣٢توانـد بـا نسـخه     ينم يتيب ١٦ک نرم افزار يمثالً . ديموجود در سازمان مطمئن شو

د، از فروشـنده  يـ قبـل از خر . شما در سـازمان مـرتبط شـود    Accessا ي Excel يتيب
 .ه شما نشان دهدن ارتباط را عمالً بيد ايبخواه
 :باز بودن -پ

ر يتوسـط سـا   ،درون آن يآنچنان باز است که هـر داده ا  ABCستم يد سيمطمئن شو
 ياتيـ حار يه گزارشـات بسـ  يـ ن موضـوع جهـت ته  يا. باشد يمقابل استخراج افزارها  نرم

 .خواهد بود
 :يمعمار -ت

 ABC يزارهاتوسط نرم اف يو مدل ساز ير در طراحيبه شرح ز ياصوالً دو نوع معمار
 :وجود دارد

 :تيبر فعال يمبتن يمعمار -ت-١
نـه  يتها به موضـوعات هز يتها و سپس فعالي، منابع ابتدا به فعالين معماريدر ا

ات يـ توان با در دست داشتن جزئ ي، مين نوع معماريدر ا. ابندي يص ميتخص
 ينه هايند را با هم جمع کرده و هزيک فرايدرون  يتهايفعال ي، حتياطالعات

 .ار داشتيندها در اختيو بهبود فرا يز جهت بررسيند را نيفرا
 :نديبر فرا يمبتن يمعمار -ت-٢

 يها نهيندها جمع شده و سپس هزيابتدا در فرا ي، منابع مصرفين معماريدر ا
م ينـه تسـه  يم بـه موضـوعات هز  يتسـه  ين مبنـا يندها با استفاده از بهتريفرا

ن مبنا باشد يم، نتواند بهتريتسه ينا، ممکن است مبين معماريدر ا. شوند يم
ز در دسـترس شـرکت   يـ ندها نيل دهنده فرايتشک يتهايات فعاليو ضمناً جزئ
 .نخواهد بود



 :متیق -ث
د، ابتـدا  يبه هنگام خر. باشد يدالر م ٣٠،٠٠٠تا  ٢،٠٠٠از  ABC يمت نرم افزارهايق
نـان از بـراورده   يممورد نظر خود را در نرم افزار جستجو نمـوده و پـس از اط   يهايژگيو

 يبانيپشت ينه هايبه هز. ديمت آن توجه نمائيسازمان شما، به ق يازهايساختن کامل ن
 .باشد يافزار م د نرميخر يدرصد بها ٢٠تا  ١٠ن يد که معموالً بيز دقت نمائين

 :تعداد کاربران -ج
شـوند،   ينفر استفاده مـ  ٣ يال ٢معموالً توسط حداکثر  ABC ياز آنجا که نرم افزارها

کـرده و بـه مـرور     يداريـ بهتر است ابتدا نسخه تک کـاربره بـا حـداقل امکانـات را خر    
تاً نسـخه تحـت   يد و نهاينمائ Ads On Moduleق يش امکانات از طريدرخواست افزا

 .ديشبکه را با تعداد کاربران مورد نظر سفارش ده



 
 ABC ينرم افزارها يهايژگيو يابيجدول ارز

 )از يامت ٢٠= ن انطباقياز، کمتريامت ١= ن انطباقيشتريب( 

 نرم افزارها رتبه يژگيشرح و فيرد
A B C 

     يل سودآوريتحل ١
     گزارش ساز/ گزارشات متعدد ساخته شده  ٢
     ف شدهيش تعريگزارشات از پ ٣
     يريفراگ/ سهولت استفاده  ٤
     رابط کاربران يبايظاهر ز ٥
     )دو طرفه ( حاسبات متقابل انجام م يتوانائ ٦
     ش از سه سطحينه در بيموضوعات هز يدارا ٧
     ندهايفرا يابينه يهز يتوانائ ٨
     ورود و صدور اطالعات يانواع روشها يبانيپشت ٩

     ورود و صدور اطالعات يانواع فرمتها يبانيپشت ١٠
     از آن يبردار زان بهرهيت و ميمحاسبات مربوط به ظرف ١١
     ه امکاناتيت استفاده همزمان چند کاربر از کليقابل ١٢
     چه -اگر ينه هايوها و گزيف سناريت تعريقابل ١٣
     ج عملکرد و بودجه مربوطهيسه نتايمقا ١٤
     ف انواع اطالعات توسط کاربريت تعريقابل ١٥
     DSSو  EIS يستمهايت اتصال به سيقابل ١٦
     يبانيکامل فروشنده در قبال پشت يريت پذيولمسئ ١٧
     ريسا ١٨

 



 
 ABC ينرم افزارها يابيالزم جهت ارز يهايژگيفهرست و

 )استفاده شود  يژگيوجود و يبرا üاز ( 

 نرم افزارها يژگيشرح و فيرد
A B C 

    نهين زميادر فروشنده نرم افزار تجارب مثبت  ١
    دکننده نرم افزار است تا مشاوريشتر توليفروشنده نرم افزار ب ٢
    ند گسترده نصبيفرا ٣
    از کاربران موفق و در حال استفاده يگروهوجود  ٤
    يبانيفروشنده در قبال پشتو سرعت عمل  يريت پذيمسئول ٥
    CAM-Iبا  ABCنرم افزار  يسازگار ٦
    کامالً باز يمعمار يدارا ٧
    رچند کارب همزمان توسطاستفاده  امکان ٨
    نهيتها و موضوعات هزيتعداد حسابها، فعال يت برايعدم محدود ٩

    نهيص هزيسطوح مختلف تخص يدارا ١٠
    ينه و سودآوريل هزيت تحليقابل ١١
    سطوح مختلف ينه ها برايل موضوع هزيامکان تحل ١٢
    توسط کاربر ياطالعات يلدهايف فيامکان تعر ١٣
    مختلف يامکان ورود و صدور اطالعات با فرمتها ١٤
    Wordو  Excelر ينظ يامکان اتصال خودکار به نرم افزارهائ ١٥
    عيوس يريت گزارش گيقابل ١٦
    گسترده و سهل االستفاده Help يدارا ١٧
    مختلف يوهايل سناريو تحل يريف، بکارگيتعر يتوانائ ١٨

 



 ABC يستم نرم افزاريک سياستقرار  يبراشروع کار  يچگونگ
در  يعجله ا. د کار را شروع کرديده شدند، بايرها سنجينه ها و متغيبعد از آنکه همه گز

مـورد نظـر    ABC، نرم افـزار  ياده سازيست که قبل از شروع پين ياجياحت. ستيکار ن
صـورت   يسـاز اده يـ د پس از آغاز پين مورد بايدر ا يريم گيتصم. ديخود را انتخاب کن

 ياده سازيم پيله تياز در نرم افزار بوسيمورد ن يتهايده الزم جهت انتخاب قابليرد تا ايگ
 يو معمـار  ياده سـاز يـ د آمـوزش کامـل در خصـوص پ   يـ م باين تيا. بدست آمده باشد
 :ن شده باشندييد قبالً تعير بايموارد ز. افت کرده باشديرا در ABCساختار نرم افزار 

 منابع يدگيچيانواع و پ -١
 تيتعداد مراکز فعال -٢
 ازيمورد ن يتهايفعال يبيتعداد تقر -٣
 )دو طرفه ( ضرورت انجام محاسبات متقابل  يشناسائ -٤
 تهاير فعاليتها به سايص فعاليتعداد سطوح تخص -٥
 نهيتعداد سطوح موضوعات هز -٦
 ا در کلينه در هر سطح يتعداد موضوعات هز -٧
 BOMف يا عدم ضرورت تعريضرورت  -٨
 نهيهر موضوع هز يف برايقابل تعر ياتهيفهرست فعال -٩

 ستم الزم جهت استخراج اطالعاتينوع س -١٠
 نرم افزار يج کارکرد کاربران اصلينتا -١١
 ABCاهداف پروژه  -١٢
 ريسا -١٣



 ABCستم لی از مدل يک سيمثا

 انبار کاالی سالن پرس خط رنگ پاشی بازرسی انبار قطعات
 ساخته شده

افت و دري
 ارسال

مراکز 
 فعالیت

 صدور
٩٣% 

 بارداریان
٧% 

 بازرسی اقالم
 %١٠وارده 

 ات اداریعملي
 %٣٠د خري

 بازرسی محصول
٤٥% 

 ات اداریعملي
 %١٥محصول 

 رنگ پاشی
٢٨% 

 تنظیم
٧٢% 

 ر و نگهداریتعمي
١٣% 

 دگی ساختپيچي
١٢% 

 م قالبهاتنظي
٤٧% 

 زمان بندی
٢٨% 

 انبارداری
٢٠% 

 ارسال
٨٠% 

 ه صورتحسابتهي
٢٠% 

 زیبرنامه ري
٨٠% 

 صدور قطعات
 )تعداد دسته(

 افت هادري
 )تعداد دسته(

 جمع سفارشات
 )تعداد دسته(

 کار رنگ پاشی
 )حجم(

 کار رنگ پاشی
 )تعداد دسته(

 سفارشات پرس
 )تعداد دسته(

 سفارشات پرس
 )حجم(

د کاالی رسي
 ساخته شده

 )تعداد دسته(

 ارسال
 )تعداد دسته(

جمع تعداد 
 سفارشات

 )تعداد دسته(

 ت هافعالي

 تمخازن فعالي
 )تمحرک فعالي(

 محصوالت



.  شود يت انجام ميفعال ١٦ت، يمرکز فعال ٦شود که در  يدر مثال صفحه قبل مشاهده م
نه يمخزن هز ١٠شده و در م مشترک با هم جمع يتسه يمزبور برحسب مبان يهاتيفعال

ت اسـت کـه   يـ ا چنـد فعال يـ ک ي ينه حاويهر مخزن هزب ين ترتيبه ا. شده اند خالصه
 .باشند يکسان مين محصوالت يم آنها بيتسه يمبنا



 "تها يت فعاليريا مديشرفته محصول يپ يابينه يهز" از مقاله  ينکات
 .Thorne, H. and Gurd, Gنوشته 

 
 :ر را دارندياز دو هدف ز يکيمعموالً  ABC يستمهايس

 محصول يابينه يهز -١
 تهايت فعاليريمد -٢

ازمنـد  يع در کار نيجهت سهولت و تسر ياول. گر در تعارض هستنديکدين دو هدف با يا
 يعيه و حفظ حجم وسيازمند تهين يکه دوميدر حال. ع اطالعات بدست آمده استيتجم

مطالعات . ندها استيور بهبود فرال آنها به منظيه و تحليجهت تجز يات اطالعاتياز جزئ
را نشـان   جهيدو نتن يامورد،  ٥ ياده سازيابطه با مرحله پن مقاله در ريه کنندگان ايته

 :داد
کردنـد،   يمـ  يريـ گيمحصول را پ يابينه يکه فقط هدف هز يعدک بي يمدلها -١

 هـدف  محصـول،   يابيـ نـه  يکه عـالوه بـر هز  بودند  يعددوب يموفق تر از مدلها
 .در نظر داشتندهم را تها يعالت فيريمد

 ٥مـورد از   ٤در  يو دو بعد يک بعديوه عمل دو مدل ين اهداف و شيتعارض ب -٢
ش از حـد اطالعـات و خـروج آن از منفعـت     يل حجم بيبه دل شده يمورد بررس

 .ديگردمنجر به توقف پروژه مورد انتظار 



 "پرتوسط کاپالن و کو ABCل يک تحلياز  يمثال" از مقاله  ينکات
 James R. Martinله يخالصه شده بوس

 
 : ABCل یتحل ياز برایاطالعات مورد ن

 يثبت سفارش مشتر     :تيفعال
 يتعداد سفارشات مشتر   :تينه فعاليمحرک هز

 سفارش ٥،٠٠٠    :يت عمليظرف
 سفارش ٤،٠٠٠ :شده يزيا برنامه ريمقدار بودجه شده 

 سفارش ٣،٨٠٠    :يمقدار واقع
 دالر ٢٨٠،٠٠٠   :شده نه بودجهيهز
 دالر ٢٧٣،٦٠٠    :ينه واقعيهز

 ٢٨٠،٠٠٠÷  ٥٠٠٠= ٥٦دالر   :نهينرخ هر واحد محرک هز
 

 بر اطالعات فوق یمبتن ABCل یتحل
 ٢٨٠،٠٠٠ -٢٧٣،٦٠٠= دالر ٦٤٠٠    :انحراف مساعد مصرف

 ٢٢٤،٠٠٠ :سفارش ٤٠٠٠ ينه ثبت سفارش بودجه شده برايهز
 ٥٦×٤٠٠٠=دالر
 ٢١٢،٨٠٠ :سفارش ٣٨٠٠ ير شده به محصوالت برانه منظويهز

 ٥٦×٣٨٠٠=دالر
 ٢٨٠،٠٠٠-٢٢٤،٠٠٠= دالر ٥٦،٠٠٠                   :انحراف نامساعد حجم بودجه شده

 ٢٢٤،٠٠٠-٢١٢،٨٠٠= دالر ١١،٢٠٠:            شده يزيانحراف نامساعد حجم برنامه ر
 :نکته

نرخ و حجم  سنحرافات را صرفاً براسال ايکه تحل يسنت يابينه يهز يستمهايبرخالف س
ک از يـ هـر   يک نرخ و حجـم خروجـ  يبتفک ABC يلهايدهند، تحل يمحصول انجام م

 يبـرا  يگریت دیچ ظرفیو نه ه یت عملیضمناً از ظرف. رديـ گ يتها صورت ميفعال
 .شود یمحاسبه نرخها استفاده م



 " ABCستم يک سي ياده سازيافسانه درباره پ ١٠" از مقاله  ينکات
 ١٩٩٠سال  .Turney P.B.Bنوشته 

 
ران شـرکتها و اسـتادان دانشـگاهها    يمورد را از خالل مصـاحبه بـا مـد    ١٠ن يسنده اينو

ـ    افسانهمنظور از اصطالح . کرده است يآور جمع ن افـراد  يآن است که مـوارد مزبـور ب
قـرار   يجـد ل يـ تحلنقـد و  هرگز مورد صحت و سقم آنها  يع بوده وليمصاحبه شده شا

 .اند رفتهنگ
 :نه بر هستندیهزحد ش از یب ABC يستمهایس -1

هر  ينه هايکند، هز يم ينه را شناسائيهز يتها و محرکهايفعال ABCستم يس •
ت يـ ق محـرک فعال يتها را از طرينه فعاليد و سپس هزينما يم يابيت را رديفعال

 .کند يم يابيبه محصوالت رد
موجود بوده و  يک واحد تجاريقبالً در  ABCستم يک سياز يمورد ن يداده ها •

 .باشند يه ميقابل ته يبه راحت
خـاص شـرکتها جهـت انضـمام      يهـا  يموجـب کـاهش بررسـ    ABCستم يس •

 .گردد يستم مياطالعات به گزارشات آن س
 :باشد یش از حد، مشکل میب یدگیچیبعلت پ ABC يستمهایدرك س -2

را مشـکل   ABCسـتم  ينـه، درک س يهز ياد و انـواع متعـدد محرکهـا   يتعداد ز •
 .سازد يم

بـر واحـد    يمبتنـ  يسـتمها يرغم آنکه نسبت به سيعل ABC يستمهايدرک س •
ــداد ب يمحصــول، دارا ــا يشــتريتع ــر از  يهز ياز محرکه ــاده ت ــه هســتند، س ن

نه هستند يهز ين محرکهايرا ايباشند ز ير واحد محصول مب يمبتن يستمهايس
 .کنند يح ميتها را تشرياز به فعاليت نکه علّ

، آسـانتر درک  ياقتصـاد  يت هايت انعکاس بهتر واقعبه علّ ABC يستمهايس •
 .شوند يم



 :میاز دارین يشترینه بیفقط به تعداد مراکز هز -3
ت يق محـدود يـ اطالعـات دق  ينه، باز هم بـرا يش تعداد مراکز هزيرغم افزايعل يحت

 .وجود دارد
 در وقـت  ین ساعت موجب صرفه جوئیاستفاده کننده از ماش يستمهایس -4

 :شوند یم
 :ميساعات کار مستق ين ساعت بجاياستفاده از ماش يايمزا -٤-١

 .ارائه دهد يسربار معقولتر يتواند نرخها ين ساعت ميماش  •
که  ين هائين ساعت وجود داشته باشد آنگاه تعداد ماشيهرگاه تنوع ماش  •

متفـاوت  شـده  د يـ تول تکند، بسته به محصـوال  يک اپراتور با آنها کار مي
 .بودخواهد 

جاد شـود  يا يتهائيله فعاليک شرکت بوسي ينه هايهرگاه بخش اعظم هز -٤-٢
تواند ارقام  ين ساعت نميستند، آنگاه ماشيکه در سطح واحد محصول ن

 .تمام شده محصول ارائه دهد يبها يبرا يقيدق
 :د ساده باشدیبا یابینه یستم هزیک سی -5

سـتم  يبـه س  يازيـ دارد، ن ا تجـانس محصـول وجـود   يکه تشابه  يدر کارخانجات •
ABC ستين. 

از  يشـتر ياز به تعداد و انواع بيت نهرگاه تنوع محصول وجود داشته باشد، به علّ •
 .گردد يتمام شده محصول حاصل م ياز بها يقير دقينه، ارقام غيهز يمحرکها

• ABC نمود که در آنها تنوع محصول وجود  ياده سازيپ يشرکتهائ يد برايرا با
شود يجاد ميا يتهائيدر رابطه با فعال يقابل توجه ينه هايآنکه هز ايداشته باشد 

 .ستنديکه در سطح واحد محصول ن
 :میدان یتمام شده محصوالت خود را م يما بها -6

 .دانند يتمام شده محصوالتشان را م يکنند بها يران حس ميمد •
 .انندد يتمام شده محصوالتشان را نم يا انحرافات بهايمشکل  يبزرگ ،رانيمد •

تمـام شـده    يبـه بهـا   یاجیکند لذا احت ین مییمت ها را تعیچون بازار ق -7
 :میمحصول ندار



 ين بـه معنـا  يـ ج است و ايع راياز صنا ياريبا اتکاء به بازار در بس يمت گذاريق •
فـروش   يمتهـا ين قييدر تع يمت تمام شده محصول نقش محدوديآنست که ق

 .دارد
 .است ABCتم سيس ياياز مزا يکيت بهبود در دقّ •
مـت فـروش   ين قيـي تع يتمـام شـده محصـول بـرا     يکه از بها يشرکتهائ يحت •

ص دهنـد تـا   يرا به محصوالت خود تخص يد توجه و منابعيکنند، با ياستفاده نم
 .محصول را بهتر درک کنند يسوداور

 :توان کرد ینم يثابت کار ينه هایدر رابطه با هز -8
در تعداد آحاد محصول  يرييت موجب تغثاب يتهاينه فعاليکه هزيدر صورت يحت •

د شـده را  يشود، باز هم ممکن است تعداد دسته ها و محصوالت مختلف تول ينم
 .ر دهندييتغ

سطح دسته محصول و سـطح محصـول موجـب     يتهايفعال يشکست در شناسائ •
 .گردد يم ABC يستم هايد سيحذف فوا

 يها را شناسـائ  نهير بودن هزيمتغک سطح از يفقط  يمناسب فعل يستم هايس •
 .باشد يسطح واحد محصول م ينه هايکنند و آنهم هز يم

 :تمام شده محصول دانست يتوان جزو بها یساخت را م ينه هایفقط هز -9
ن فـروش و  يق و توسـعه و همچنـ  يتحق ينه هاين افسانه، هزيا يبا فرض درست •

تمـام شـده محصـول خـارج      يل دهنـده بهـا  يتشک ينه هايع از شمول هزيتوز
 .شوند يم

رساخت، موجـب  يغ ينه هايهز يپس از شناسائ يرفته شده حسابدارياصول پذ •
دوره  ينـه هـا  يده و آنها را جـزو هز يتمام شده محصول گرد يخروج آنها از بها

 .دينما يمحسوب م
 ياد بوده و بطور متفـاوت يرمرتبط با ساخت زيغ يت هاينه فعاليکه هزيدر صورت •

تمـام شـده    يعدم احتساب آنها در بهاتوسط محصوالت مختلف مصرف شوند، 
 .گردد يتمام شده محصول م يد بهايمحصول موجب انحراف شد

 :باشد ید نمیسربار مف يتهایت فعالیریمد يتمام شده محصول برا يبها -10
تمـام شـده    يتواند موجب کاهش بها يم ABCنه ها با استفاده از يت هزيريمد

 .محصول گردد
 



 :قابل بحث يپرسش ها
تمـام   ين بهـا يـي تع يفروش را عامل اصـل  يمت هايکه ق يرانيتباط با مددر ار -١

ران را در دراز مـدت  يدانند، مشکالت بـالقوه رو در رو بـا مـد    يشده محصول م
 د؟يان کنيب

رمـرتبط بـا   يغ ينه هـا يدر رابطه با احتساب هز يرفته شده حسابدارياصول پذ -٢
 گذارند؟ يران ميمات مديبر تصم يريچه تاث ABC يستم هايساخت توسط س

تمـام شـده    ينـه جهـت حـذف انحرافـات بهـا     يش تعداد مراکز هزيب افزايمعا -٣
 ست؟يچ

اسـتفاده از   يطيست و در چه شـرا ين ساعت چيستم ماشياستفاده از س يايمزا -٤
 شود؟ يتمام شده محصول م ين ساعت موجب کاهش در دقت بهايستم ماشيس



 "ت يفعال يبر مبنا يودجه بندو ب يزيد برنامه ريکرد جديرو" از مقاله  ينکات
 ٢٠٠٣سال  Sandison D., S.C. Hanson, R.G. Torokنوشته 

 
است که توسط  يو بودجه بند يزيد برنامه ريکرد جديک روي ين مقاله معرفيهدف از ا

CAM-I و  ياتيـ ک تـراز عمل يـ ه يد ابتدا اقدام به تهين روش جديدر ا. ارائه شده است
 يايـ از مزا يبودجـه بنـد   يروش نسـبت بـه روش سـنت    نيا. شود يم يسپس تراز مال

ک مـدل بودجـه   يد يدر آن است که روش جد ين برتريعلت ا. برخوردار است يشتريب
را  يرات سـازمان ييـ ق بـا تغ يـ ت تطبيقابل يدهد که به راحت ير ارائه ميا و انعطاف پذيپو

 .دارد
 ( ABPB):ت یفعال يبر مبنا يو بودجه بند يزیات برنامه ریجزئ

ن مدل قادر است هـر  يا. آن است مدل حلقه بستهد در ين روش جديا يديکل يژگيو
پرورانـده و امکـان    يمورد نظر را از مرحله فکر تـا محصـول نهـائ    يها يک از استراتژي

ر يمخفف کلمات ز  ABPB. ديند را فراهم نمايدرون فرا يرهايک از متغير در هر ييتغ
 Activity- Based Planning & Budgeting    :باشد يم
 

 .دينمائ ينمودار مدل حلقه بسته را در صفحه بعد مشاهده م



 
  
 

 زی و بودجه بندیودار کلی مدل حلقه بسته برنامه رينم

 شروع

 مرور استراتژی

 :١فاز 
 ن اهدافتعيي

 :١فاز 
 ازتعيين منابع مورد ني

 

 :١فاز 
 اتیتراز عملي

 :جه مرحله اولنتي
 اتیبرنامه عملي

 :جه مرحله دومنتي
 برنامه مالی

 :٢فاز 
 تراز مالی

 :٢فاز 
 تاضافه کردن هزينه های غير مبتنی بر فعالي

 :٢فاز 
 نه منابعتعيين هزي

 بودجه رسمی



ابـد و فـاز دوم بـا    يدسـت   ياتيـ ک تـراز عمل يفاز اول مدل حلقه بسته تالش دارد تا به 
 .دينما يم يتاً تراز ماليو نها ينه منابع مصرفياقدام به برآورد هز ياتياستفاده از تراز عمل

 :یاتیلف تراز عمیتعر -1
بول ک سطح قابل قيه اهداف سازمان در يل به کلياز منابع جهت ن يت کافين ظرفيتام

 رهيـ ت ذخيک ظرفياده نشده عبارت از ت استفيظرف از منظور. ت استفاده نشدهياز ظرف
د يـ ت مفيـ ک ظرفي، يت اضافيو ظرف) بالاستفاده ( کار يت بيد است و برخالف ظرفيمف
 .شود يم يتلق
ن انطبـاق را بـا اهـداف    ياست که بهتـر  يا ياستراتژ ين فاز، شناسائيدر ان مرحله ياول

قابـل تحقـق    ياتيک برنامه عمليم يتنظ يبرا ين استراتژيسپس ا. سازمان داشته باشد
اهـداف،   ين گـام، سـازمان مبـادرت بـه شناسـائ     يـ در ا. رديـ گ يمورد استفاده قـرار مـ  

 ياتيـ عمل ينـدها يک از فرايـ  مطلـوب هـر   يهـا  يتها، منابع، محرکها و خروجيمحدود
ک تـراز  يـ م ياز، مدل اقدام بـه تنظـ  يبه محض مشخص شدن اطالعات مورد ن .دينما يم

 . دينما ياز ميت قابل دسترس منابع مورد نيو ظرف ين اهداف استراتژيب ياتيعمل
ـ صرفاً با ارقام غ یاتین گام آن است که برنامه عملیدر ا يدینکته کل  یر مـال ی

 .شود یه میته
، نشان دهنـده تـراز   ياتياست که به همراه برنامه عمل يک برنامه ماليه يحله دوم تهمر
 .باشد يمورد نظر م يمال
 :یف تراز مالیتعر -2

 ياتيف شده در برنامه عمليتعر ير و نرخهايکه از مقاد يبودجه مالا ي ک برنامهيم يتنط
ه يـ را کليـ آسـان اسـت ز  ن گـام  يـ ا. ديـ نما ياز استفاده ميمورد ن يج ماليجهت ارائه نتا

 .ن شده انديياز قبالً تعيمورد ن يرهايمتغ
ن يـ ن نمـوده و سـپس ا  يـي از را تعيـ نـه منـابع مـورد ن   ين مرحله، هزيد در ايت بايريمد
تمـام شـده    يتها به بهاينه فعاليتاً هزينها. تها ارائه دهدينه فعاليها را در قالب هز نهيهز

ن فازها فاقد توازن باشـند، مـدل حلقـه    يک از اياگر هر .  ابدي يص ميمحصوالت تخص
ر فراهم يدن به اهداف پنجگانه بودجه را به شرح زيرس يل برايبسته امکان هر نوع تعد

 :کند يم
 به شکل محصوالت ين شده در استراتژييت اهداف تعيفيک -١
 تهايمصرف منابع و فعال -٢
 ت منابعيظرف -٣



 نه منابعيهز -٤
 خدمت/ مت فروش محصوليق -٥
 يهـر سـازمان   يله مدل مزبور بـرا يک از عناصر فوق بوسيرات در هر ييانجام تغ يتوانائ

 .باشد يار سودمند ميبس
 

 .د نموديمدل حلقه بسته را مالحظه خواه يليدر صفحه بعد نمودار تفص



 لی مدل حلقه بستهنمودار تفصي

 اتیحلقه عملي -مرحله اول حلقه مالی -مرحله دوم

 تظرفي
 منابع

 منابع نه منابعتعديل هزي تتعديل ظرفي منابع

 تهافعالي

 الت و خدماتمحصو

 ج مالینتاي های اهدافنيازمندي

 مت فروشتعديل قي

 ج موردنتاي
 نظر

 تراز مالی

 ل مصرفتعدي

 ل اهدافتعدي

 .کته می کنددي... بتدا به حرکت در می آورد و استراتژی ا

 اضافه/کسری

 ازمندی به منابعني

 تعداد
 مبلغ

ص تخصي
 هزینه

ص تخصي
 هزینه

 مبلغ تعداد

ازمندی به ني
 هافعالیت

 نرخهای مصرف

 نرخهای مصرف

 ازمندی به منابعني



 ABPBو  يبودجه بند يکرد سنتيسه رويمقا
 یسنت يکردهایرو يتهایمحدود ABPBکرد یرو يایمزا فیرد

و  يمـال  يگانـه نمـا  امکان مشاهده جدا ١
 ياتيعمل

 يالير يصرفاً مشاهده نما

٢ 
ر يـ تـداوم درگ  يتها برمبنـا يريهمه مد
 هستند

 يه نــواحيــاز کل يد داخلــيــفقــدان خر
 تيريمد

ات در يــدگاه کــالن بــه همــراه جزئيــد ٣
 مواقع لزوم

 شمار يات بيجزئ

ــات ع  ٤ ــتفاده از اطالع ــياس ــابع و  ين من
 ه مدليات جهت تهيعمل

 ه اطالعاتعدم اعتماد ب

٥ 
، ياستفاده از مدل قابل مشاهده و بررس

اطالعـات   ياحتمال عدم توافـق بـر رو  
 .دهد يرا کاهش م يو مال ياتيعمل

 با ارقام بودجه يشائبه باز

ــ ٦ ــرق انگ يبخش ــاز ط ت يريزش مــدي
 سازمان

 اديصرف وقت ز

تکرارها در سطح کالن بـوده و معنـادار    ٧
 اديز يتکرارها .هستند

 



 ت عملکرديرير ابتکارات مديو سا يبودجه بند يند سنتيبا فرا يکپارچگي
 يابين راه دسـت يبهتر. استفاده نمود يبودجه بند يند سنتيتوان همراه با فرا يم ABPBاز 
ا يـ از سازمان است که محصـوالت   يبخشهائ ي، استفاده از مدل حلقه بسته برايکپارچگيبه 

ز يـ از سـازمان ن  يبخشـهائ  يتوان برا ين مدل مياز ا. کنند يد ميتول يخدمات قابل شناسائ
سازمان که فاقـد   ير بخشهايسا يبرا. باشد يم ميآنها قابل ترس يندهاياستفاده کرد که فرا

قابـل   يآنـان بـه راحتـ    يکار يندهايا فرايبوده  يقابل شناسائ يديا خدمات توليمحصوالت 
 .ده نموداستفا يبند بودجه يند سنتياز فراتوان  يستند، ميم نيترس
مـدل مزبـور   . ز اسـتفاده کـرد  يت عملکرد نيريستم مديک سيتوان به عنوان  يم ABPBاز 

. درک شـود  يآن توسط کارکنان بـه نحـو مقتضـ    يو نحوه اجرا يکند تا استراتژ يکمک م
متعـدد   ياز ابزارهـا  يکـ يمشاهده مدل به عنوان  همان ABPBن بخش استفاده از يمهمتر

ستم عملکـرد  يک سيبه عنوان . قرار داد يد بطور مجزا مورد بررسيمدل را نبا. ت استيريمد
را هـر  يـ گرند زيکدين دو روش مکمل يا. ج همگام نموديتوان مدل را با تراز نتا يت، ميريمد
 .کنند يرا شروع م يک استراتژيآنها با هم  يدو
 :يریجه گینت
و انعطـاف   يائيـ ه پومربوط بـه جنبـ   يوبودجه بند يزيد برنامه رين روش جديا يده اصليفا
سـنجش   يت عملکـرد و حسـابدار  يريامکان ارتباط بهتر بـا مـد   يژگين ويا. آن است يريپذ

 يزشـ ير و انگيانعطـاف پـذ   يزيل مدل برنامه رين روش به دليا. آورد يت را فراهم ميمسئول
آورد  يرا فراهم مـ  يائيپو يط تجاريمح ABPBروش . کند يرا صرف نم ياديخود وقت ز

 .ت هستندياکثر سازمانها در آن مشغول فعال که امروزه



 "ن يگزيا جايستم مستقل يک سي – ABCبر سر  يجدال" از مقاله  ينکات
 :مختلف ياز جنبه ها ABCمستقل  يستم هایس يایمزا -1

 :زمان -١-١
 .شوند يم ياده سازين پيگزيجا يستمهايع تر از سيسر

 :نهيهز -١-٢
ر ييـ ا به هنگـام تغ يک بار ي ير سالينظ يمواردل آنکه اطالعات آن بجز در يبه دل

 ياده سـاز يـ ه و پيرد، از لحاظ تهيگ يت قرار نميريندها مورد استفاده مديدر فرا
 .شود يارزانتر تمام م

 :است هايس -١-٣
 .ب شرکت نداردياز به تصوين

 :يحسابرس -١-٤
 .د حسابرسان مستقل نداردياز به تائين

 :نوع اطالعات -١-٥
حاصل از مصاحبه ها که کنترل صحت آنهـا مشـکل    ياطالعات انتزاع تواند از يم
 .ديباشد استفاده نما يم

 :يرفته شده حسابدارياصول پذ -١-٦
 .ندارد ABC يابينه يده هزيجيات پيبه جزئ يازين يبرون سازمان يگزارشگر

 :شرکت -١-٧
 .دستم مستقل هستنيک سي ديتجربه و دانش تول يارااز افراد د يتعداد اندک



 :بیمعا -2
 :تضادها -٢-١

 .شوند يو بحث و جدل م يتمام شده موجب سردرگم يدو مجموعه از ارقام بها
 :پرسنل مضاعف -٢-٢

 .باشند يم يازمند دو گروه پرسنل جهت نگهداريستم نيدو س
 :تکرار داده ها -٢-٣

ک بانـک  يـ کـه  يدر حال. باشـند  يازمند تکرار داده هـا و تالشـها مـ   يستم نيدو س
 .دينما يم يرياز تکرارها جلوگ يعاتاطال

 :اعتبار -٢-٤
. آن يآن است و نه در نگهدار ياده سازيد و پيستم در تولين سيشکوه و افتخار ا

 .دهند يستم را از دست ميد آن، عالقه به سيدکنندگان پس از تولين توليبنابرا
 :يرفته شده حسابدارياصول پذ -٢-٥

موجـب ارائـه ارقـام     يسـنت  يستم هايدر ستمام شده محصوالت  يانحرافات بها
 .شوند يرون از سازمان مينادرست به استفاده کنندگان ب

 :تخصص -٢-٦
ه يـ مسـتقل بـه منظـور ته    يک بانـک اطالعـات  يـ ه يدانش و تجربه الزم جهت ته

 .وجود دارد ياطالعات حسابدار
 :ABCل يتحل -٢-٧

 يلهـا يدر تحلل يموجب تسه يستم دفترداريسو  ABCستم ين سيب يکپارچگي
ABC ماهانه را آسان  يليه گزارشات تحليتها شده و کار تهيمرتبط با سطح فعال

 .سازد يم



 شرکت 130در  یابینه یهز يستم هایسانواع نمودار 
، آن را جدا از  ABCستم ياستفاده کننده از س يدهد که اکثر شرکتها ير نشان ميق زيتحق

 .قل استفاده نموده اندستم مستيک سيو به صورت  يستم دفترداريس
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 مورد ١١%) ٨(
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 مورد

 مورد ٥%) ٤(

 ابی سنتیهزينه ي

 کپارچهسنتی ي
 مورد ٨٥%) ٦٥(

 ABCابی هزينه ي
 ابی سنتیو هزينه ي

ABC 

ABC کپارچهي 
 مورد ٥٠%) ٣٨(

 رمتغي

TOC 

TOC کپارچهو متغير ي 
 مورد ٣٤%) ٢٦(



 تمام شده يبها يستم حسابداريک سيگانه پنج يبخش ها
 James R. Martinنوشته  MAAWفصل دوم کتاب 

 
 :( Input Measurement Basis ) ورودي يریاندازه گ يمبنا -بخش اول

 :ر استياز موارد ز يکيشامل 
 ( Historical ) يواقع -١
 ( Normal Historical )نرمال  يواقع -٢
 ( Standard )استاندارد  -٣

 
 :( Inventory Valuation Method )ها یموجود یابیروش ارزش -بخش دوم

 :ر استياز موارد ز يکيشامل 
 ( Throughput )) م يه مستقيفقط مواد اول(  ريفرامتغ -١
 ( Direct / Variable )) ر يمتغ( م يمستق -٢
 ( Full Absorption )کامل  يجذب -٣
 ( Activity Based )ت يفعال يبر مبنا -٤

 
 :( Cost Accumulation Method )نه یروش انباشت هز -بخش سوم

 :ر استياز موارد ز يکيشامل 
 ( Job Order )سفارش کار  -١
 ( Process ) يمرحله ا -٢
 ( BackFlush )معکوس  -٣
 ( Hybrid ) ياتيا عمليا مخلوط يدوگانه  -٤

متفاوت انباشت  يازمند روشهایک شرکت نیمختلف  يممکن است دپارتمانها: نکته
 .نه باشندیهز



 :( Cost Flow Assumption )نه یفرض گردش هز -بخش چهارم
 :ر استياز موارد ز يکيشامل 

 ( Specific Identification )ژه يو يشناسائ -١
 ( First-In, First-Out )ن وارده ين صادره از اولياول -٢
 ( Weighted Average )ن موزون يانگيم -٣

 ینـه سـفارش کـار و مـابق    یژه مخصوص روش انباشت هزیو یروش شناسائ: نکته
 .باشند یم ينه مرحله ایمخصوص روش انباشت هز

 
 ( Recording Interval Capability ):ها یثبت موجود یفواصل زمان -بخش پنجم

 :ر استياز موارد ز يکيشامل 
 ( Perpetual ) يثبت دائم -١
 ( Periodic ) يثبت ادوار -٢

 
 :تمام شده يبها يستم حسابداریک سیاهداف 

 يمال يه صورتهايته -١
 ندهايتها و فرايو کنترل فعال يزيبرنامه ر -٢
 کيمات کوتاه مدت استراتژيتصم -٣
 کيمات بلند مدت استراتژيتصم -٤



 يعالئم اختصار
B = Beginning Merchandise Inventory at cost                   بهای تمام شده کاالی ابتدای دوره  
P = Purchases of Merchandise at cost                   طی دوره  بهای تمام شده کاالی خریداری شده
E = Ending Merchandise Inventory at cost                          بهای تمام شده کاالی پایان دوره   
BM = Beginning Ddirect Material Inventory at cost 

                                                                              یه اول دوره  بهای تمام شده موجودی مواد اول   
PM = Cost of Direct Material Purchased         خریداری شده طی دوره اولیهمواد بهای تمام شده 
  
DM = Cost of Direct Material Used                    دوره استفاده شده طی  اولیهموادبهای تمام شده  
EM = Ending Direct Material Iinventory at cost              پایان دوره مواداولیه بهای تمام شده 
  
DL = Cost of Direct Labor Used                        بهای تمام شده دستمزد مستقیم استفاده شده     
FO = Cost of Factory Overhead incurred                        بهای تمام شده سربار کارخانه           
TMC = Total Manufacturing Costs incurred during period 

                                                                    جمع هزینه های کارخانه شامل هزینه های دوره      
BWIP = Beginning Inventory of Work In Process at cost 

                                                                          بهای تمام شده کار در جریان ساخت اول دوره   
EWIP = Ending Inventory of Work In Process at cost 

                                                                        بهای تمام شده کار در جریان ساخت پایان دوره   
COGM = Cost of Goods Manufactured ( Transferred to finished goods ) 

ــوالت   ــام شــده محص ــه بهــای تم ــده کارخان ــول پایــان دوره   ( ســاخته ش ــه موجــودی محص ــال یافتــه ب                 )    انتق
  

BFG = Beginning Inventory of Finished Goods at cost 
                                                                            موجودی محصول اول دوره      بهای تمام شده

EFG = Ending Inventory of Finished Goods at cost    بهای تمام شده موجودی محصول پایان دوره 
COGS = Cost of Goods Sold                                        بهای تمام شده کاالی فروش رفته        
S = Sales dollars                                                             مبلغ                          –فروش ها   
GP = Gross Profit                                                               سود ناخالص                           
S & A = Selling and Administrative expenses                   هزینه های اداری و فروش           
NIBT = Net Income Before Taxes                                    سود خالص قبل از مالیات             
VFO = Variable Factory Overhead                                 سربار متغیر کارخانه                     
TVMC = Total Variable Manufacturing Costs                جمع هزینه های متغیر کارخانه       
VCOGM = Variable Costs of Goods Manufactured 

                                                               ساخته شده کارخانه       محصوالتمتغیر بهای تمام شده 
VCOGS = Variable cost of goods sold           متغیر کاالهای فروش رفته           بهای تمام شده  
FFO = Fixed Factory Overhead                                سربار ثابت کارخانه                             
VS & A = Variable Selling and Administrative expenses  اداری و فروشمتغیر هزینه های    

   



FS & A = Fixed Selling and Administrative expenses         اداری و فروش  ثابت هزینه های  
MM = Manufacturing Margin                                                       حاشیه سود کارخانه       
CM = Contribution Margin                                                        حاشیه سود متغیر             



 م سرباريتسه يجدول کاربرد روشها
 :در سطح کارخانه یروش تک نرخ -1

 ١ تعداد مراحل
در سطح کارخانـه و سـپس از آن بـه     ينه کليخزن هزک مياز  مينوع تسه

 محصوالت
د ماننـد سـاعات کـار    يـ م مرتبط بـا حجـم تول  يتسه يک مبناي سربار ينرخها يمبنا

 ...ن و يم، ساعات کار ماشيمستق
ا چنـد محصـول   يـ کنـد   يد مـ يـ ک محصول توليکارخانه فقط  موارد کاربرد

 يا با نسـبتها م ريرمستقيکند که همه منابع غ يد ميمعدود تول
ک از منـابع  يـ از هـر   Xمثالً محصـول  . کنند يمشابه مصرف م

 .کند يمصرف م% ١٠م کارخانه به نسبت يرمستقيغ
 

 :در سطح هر دپارتمان یروش تک نرخ -2
 ٢ تعداد مراحل

 يبـرا  ينـه کلـ  يک مخزن هزيبه درون  يخدمات ياز دپارتمانها مينوع تسه
 ت دپارتمانهر دپارتمان و سپس از آن به محصوال

د ماننـد سـاعات کـار    يـ م مرتبط بـا حجـم تول  يتسه يک مبناي سربار ينرخها يمبنا
 هر دپارتمان يبه ازا... ن و يم، ساعات کار ماشيمستق

د يـ از محصـوالت را تول  يا انواع محدوديک محصول يهر دپارتمان فقط  موارد کاربرد
م يرمسـتق يابع غک از منـ يمشابه از هر  يکند که همه آنها با نسبتها يم

ه منـابع  يـ از کل% ٢٠معادل  Xمثالً محصول . کنند يدپارتمان مصرف م
ــان يرمســتقيغ ــادل  Yو محصــول  Aم دپارتم ــاز کل% ١٠مع ــابع ي ه من
 Xن محصـول  يهمچنـ . کننـد  يرا مصـرف مـ   Aم دپارتمـان  يرمستقيغ

معـادل   Yو محصول  Bم دپارتمان يرمستقيه منابع غياز کل% ١٥معادل 
 .کنند يرا مصرف م Bم دپارتمان يرمستقيمنابع غه ياز کل% ٢٥



 :ت در سطح هر دپارتمانیفعال يچندگانه بر مبنا يروش نرخها -3
 شتريا بي ٢ تعداد مراحل

مختلف هـر   ياهتينه فعاليبه مخازن هز يخدمات ياز دپارتمانها مينوع تسه
مصـرف  نـه بـه محصـوالت    يدپارتمان و سپس از هر مخـزن هز 

نه مشروط بر آنکـه  يمشخص در آن مخزن هز يتهايکننده فعال
نـه  يدر درون مخـزن هز  يت مشخصيمحصول مورد نظر از فعال

 .مصرف کند
د ماننـد سـاعات   يرمرتبط با حجم توليم مرتبط و غيتسه يمبان سربار ينرخها يمبنا

( د يـ ، تعداد سفارشات خر)د يمرتبط با حجم تول( م يکار مستق
ر يغ( ن آالت يماش يداد راه انداز، تع)د ير مرتبط با حجم توليغ

 )د يمرتبط با حجم تول
ک يکند که از هر  يد ميمحصول تول ياديتعداد ز هر دپارتمان موارد کاربرد

 يمتفـاوت  يم درون آن دپارتمان بـه نسـبتها  يرمستقياز منابع غ
 ينـه هـا  ياز هز% ٣٠معادل  Xمثالً محصول . کنند يمصرف م

ر يـ نه تعمياز هز% ٢٠و  يهندسم ينه کارهاياز هز% ١٥، يانرژ
گـر،  يبه عبارت د. کند يرا مصرف م Aدر دپارتمان  يو نگهدار

از بـه  يـ ن Aم درون دپارتمـان  يرمسـتق يک از منابع غيهر  يبرا
 .سربار وجود دارد يک نرخ مجزاي

 



 مرتبط با نرخ يمراکز خدمات ينه هايم هزيسه گانه تسه يسه روشهايمقا
 :یواقع یروش تک نرخ -1

رنـده هـا از   يخـدمت گ  يزان مصـرف واقعـ  يم ير بر مبنايثابت و متغ ينه هايم هزيسهت
 .رديگ يخدمت دهنده صورت م يواقع ينه هايم و با استفاده از هزيتسه يمبنا
از خـدمت   يکـ ي يزان مصـرف واقعـ  يـ رات در مييـ ل تغياوقات صرفاً به دل يگاه :جهینت

ت بالاسـتفاده  يـ نـه و ظرف يصـرف آن، انحرافـات هز  مرندگان نسبت به بودجه يگ
 .شود يمنتقل م يگريرنده ديخدمت دهنده به خدمت گ

 :ریا بودجه انعطاف پذی یروش دو نرخ -2
 ياستفاده مخدمت دهنده  ينه هاير هزيبودجه شده ثابت و متغ ين روش از نرخهايدر ا
ن زايـ ثابت خدمت دهنـده از م  ينه هايم هزيتسه ين است که برايتنها تفاوت در ا. شود

از مقدار ر يمتغ ينه هايهزم يتسه يرنده و برايک هر خدمت گيمصرف بودجه شده بتفک
 .شود يرنده استفاده ميک هر خدمت گيم خدمت دهنده بتفکيتسه يمصرف مبنا يواقع
ـ   يم ينه مراکز خدمت دهنده در همان مراکز باقيانحراف هز :جهینت انحـراف   يمانـد ول

ن روش يـ در هر حـال، ا . شود ين منتقل مرندگايت بالاستفاده به خدمت گيظرف
رنـده بـه   يک خدمت گيثابت مراکز خدمت دهنده از  ينه هايهز يمانع از جابجائ

 .شود يگر ميرنده ديخدمت گ
 :بودجه شده یروش تک نرخ -3

و  ک نـرخ بودجـه شـده   يـ ر بـا اسـتفاده از   يـ ثابـت و متغ  ينه هايهر دو هزن روش يدر ا
و  يواقعـ  ينـه هـا  يالتفـاوت هز  مابه. شوند يم ميتسه براساس مقدار مصرف بودجه شده

 .ماند يم يجذب شده در مرکز خدمت دهنده باق
مانـده و   يت بالاستفاده در مرکز خدمت دهنده باقينه و ظرفيهر دو انحرافات هز: جهینت

 .دهد يرندگان رخ نمين خدمت گيز بين ينه ايهز يچ جابجائيه
 .ر خود را دارندیز تاثیو دو طرفه نک طرفه یم، یم مستقیتسه يروشها: نکته



 مشترک ينه هايهز يحسابدار يروشها
 مقدار محصوالت مشترک سمشترک براسا ينه هايم هزيتسه -١
محصـوالت مشـترک در نقطـه     يمشـترک براسـاس درآمـد واقعـ     ينه هايم هزيتسه -٢

 کيتفک
 کيمشترک براساس خالص درآمد قابل تحقق در نقطه تفک ينه هايم هزيتسه -٣
 يک منهايخالص درآمد قابل تحقق در نقطه تفک سمشترک براسا ينه هايزم هيتسه -٤

 کيدر نقطه تفکه سود يا حاشيه سود يمتوسط حاش
 مشترک ينه هايم هزيعدم تسه -٥
 :حاتیتوض

ک از محصـوالت مشـترک   يـ کاربرد دارد که هـر واحـد از هـر     يطيروش اول در شرا -١
 .داشته باشند يباً مشابهيتقر يدرآمدزائ

ک از محصـوالت مشـترک و   يمتفاوت هر واحد از هر  يصورت درآمدزائ روش دوم در -٢
ک کـاربرد  يـ مت فروش محصوالت مشترک در نقطه تفکيار بودن قين در اختيهمچن

 .دارد
از به يک و نيمت فروش در نقطه تفکيکن فقدان قيروش سوم مشابه روش دوم است ل -٣

 .خواهد بود ه کاربرد روش سوميک، توجيبعد از تفک يات اضافيانجام عمل
مـت  يها و بـا دردسـت داشـتن ق   يموجود يمت گذاريحل مشکل ق يروش چهارم برا -٤

محصوالت مشـترک   يهايمت تمام شده موجوديق يبرا ين رقمييفروش، منجر به تع
 .شود يم

ک يـ ت در خصوص فروش در نقطه تفکيريمد يهايريم گيروش پنجم به هنگام تصم -٥
 ير بـودن انـواع روشـها   يتاث يجه، بيک و در نتيد بعد از نقطه تفکيند توليا ادامه فراي

 .م، کاربرد خواهد داشتيتسه



 مشترک ينه هايم هزيتسه يروشهاصورتحساب سه يمقا مثال

 شرح
 يروش مقدار

 روش فروش در
 کينقطه تفک 

 در NRVروش 
 کيقطه تفکن 

 در نقطه NRVروش 
 ه سوديحاش يک منهايتفک 

 ٢محصول  ١محصول  ٢محصول  ١حصول م ٢محصول  ١محصول  ٢محصول  ١محصول 
 ٤٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ کيفروش در نقطه تفک

 ٣٠،٠٠٠ )١٤٠،٠٠٠( )١٥،٧١٤( )٩٤،٢٨٦( )٢٧،٥٠٠( )٨٢،٥٠٠( )٦٦،٠٠٠( )٤٤،٠٠٠( مشترک ينه هايهز
در صورت  -ه سوديحاش

 ٧٠،٠٠٠ )٢٠،٠٠٠( ٢٤،٢٨٦ ٢٥،٧١٤ ١٢،٥٠٠ ٣٧،٥٠٠ )٢٦،٠٠٠( ٧٦،٠٠٠ کيفروش در نقطه تفک

ارزش افزوده بعد از نقطه 
 کيتفک

١٦٠،٠٠٠ ٢٨٠،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ٢٨٠،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ٢٨٠،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ٢٨٠،٠٠٠ 

 )١٥٠،٠٠٠( )١٠٠،٠٠٠( )١٥٠،٠٠٠( )١٠٠،٠٠٠( )١٥٠،٠٠٠( )١٠٠،٠٠٠( )١٥٠،٠٠٠( )١٠٠،٠٠٠( کيبعد از تفک ينه هايهز
ل يتحص ه سود قابليحاش

 ١٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ کيبعد از نقطه تفک

 ٨٠،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ٣٤،٢٨٦ ٢٠٦،٦٦٧ ٢٢،٥٠٠ ٢١٧،٥٠٠ )١٦،٠٠٠( ٢٥٦،٠٠٠ سود ناخالص
 %٤٠ %٤٠ %١/١٧ %٧/٥١ %٣/١١ %٤/٥٤ % -٨ %٦٤ درصد سود ناخالص



 
  MAAWفصل هفتم کتاب 

 نه هايبحث رفتار هز – ABC يابينه يهز
 
 :)ر يمتغ/ ثابت ( نه ها يدر خصوص رفتار هز ABCدگاه يد

ده يت ناديفعال يبر مبنا يابينه ير به کرات در هزيثابت و متغ ينه هايهز يم سنتيمفاه
بـه   ،يسـنت  يابيـ نـه  يبـرخالف هز  ABCعلت آن است کـه منطـق   . شوند يگرفته م

داند که  يم ABCستم يطراح س. کند يگاه مچه چشم انداز بلند مدت نيها از در نهيهز
 ABCاز اهـداف   يکـ ين يبنابرا. شوند ير محسوب مينه ها در بلند مدت متغيهمه هز

در  يهمـواره سـع   ABCستم يطراح س. رات بلند مدت استيين تغيا ين علل اصلييتع
 :ر دارديافتن پاسخ سئوال زي

 شوند؟ یم شرکت یاصل يت هایفعال یاز به خروجیموجب ن یچه عوامل
 

 "ک ي" قانون 
ر، يـ ثابـت و متغ  ينـه هـا  يران جهت درک مفهـوم هز يکمک به مد يکاپالن و کوپر برا

ا يک دپارتمان يده آنان چنانچه يبه عق. نامند يم "ک یقانون  "دارند که آنرا  يا دهيا
ک يـ ا يـ ک نفـر انسـان   يـ ک منبع مثالً يک واحد از ياز به فقط ين يبانيت پشتيک فعالي

بـه عبـارت   . شـود  يمـ  ينه استفاده از آن منبع، ثابت تلقيداشته باشد، آنگاه هز نيماش
چ يکـردن آن هـ   ياز باشـد، ثابـت تلقـ   يک منبع مورد نيک واحد از يش از يگر، اگر بيد

گرچه . کند يمحصول نم يقتر برايتمام شده دق يبه بها يابيت در دستيريبه مد يکمک
در واقـع تعهـدات    يند وليآ يدت بنظر ثابت مت ها در کوتاه ميفعال ينه هايهز يبرخ
ا يـ ت شـرکت در گذشـته، حـال    يسطوح فعال يازهايبه رفع ن يپاسخگوئ يت برايريمد

 .گردند يمحسوب م يانتظارات آت
ـ اگـر ا  یحت. شود یک میتحر یک محرکیتوسط  ينه ایهر هز یبطور کل ن ی

 .رفعال باشدیمحرك ظاهراً غ



 ر را در خود داشته باشد؟يثابت و متغ يهانه يتواند مفهوم هز يم ABCا يآ
آن اسـت کـه در    يبه معنا ABCر در يثابت و متغ ينه هايده گرفتن مقوله هزيا ناديآ

ABC را ) بلند مدت ( ر يمتغ ينه هايو هز) کوتاه مدت ( ثابت  ينه هايتوان هز ينم
 ک نمود؟يتفک

هـر   ير و ثابـت بـرا  يـ غمت ينه هـا يهز يمجزا يپاسخ آن است که با استفاده از نرخها
. نمود يابيو رد يمحصوالت و خدمات شناسائ يابينه يتوان آنها را جهت هز يت ميفعال
بـه شـرح    ABCر در يثابت و متغ ينه هايهز يمجزا يبالقوه استفاده از نرخها يايمزا

 :باشند ير ميز
بـه شـرط اسـتفاده از    ) منـابع بالاسـتفاده   ( ت بالاستفاده ينه ظرفيهز يشناسائ -١

 نهيدر محاسبه نرخ هز يت عمليرفظ
بـه   ABCسربار، با فرض انتخـاب   ينه هايل انحرافات هزيه و تحليامکان تجز -٢

 هايموجود يابيعنوان روش ارزش
 
 ملحوظ گردد؟ ABCر در يثابت و متغ ينه هايد مفهوم هزيا بايآ

 منتقـدان  يبرخ. بوده است يفراوان يپاسخ به سئوال فوق همواره موجب بحث و جدلها
را يـ د حـذف شـود ز  يـ ر بايـ ثابت و متغ ينه هايکنند که مفهوم هز ين استدالل ميچن
ش حجم و تنوع محصوالت موجـب کـاهش نـرخ    يکند تا با افزا يک ميت را تحريريمد
ت يـ ش حجم محصول در نهايکه افزايدر حال. ثابت در واحد محصول گردند ينه هايهز

نـه  يجه مجـدداً هز يثابت شده و در نت يهايشتر در دارائيب يه گذارياز به سرمايموجب ن
ه يـ نقـض غـرض اول   ين خود به معنايدهند و ا يش ميثابت واحد محصول را افزا يها

است که بـه دنبـال    يسگمثال ن بحث همواره ادامه داشته و مانند يبه هر حال، ا. است
 .دود يدمِ خود م



 
 تهايفعال يرياندازه گ يارهايتها و معينه فعالينمونه مخازن هز

 نهيهز يطبقه بند تيج سنجش فعاليرا يارهايمع تينه فعاليمخزن هز
 سطح واحد ن ساعتيتعداد ماش شده ين کاريقطعات ماش

 ديا ساعات سفارشات خريتعداد  ديخر
 ايسطح دسته 

 سطح محصول

 افت و انبارشيدر
 يا محموله هايد يتعداد سفارشات خر

 يافتيدر
 ايسطح دسته 

 سطح محصول
 سطح محصول يا ساعات سفارشات کار مهندسيتعداد  يمهندس

 يا ساعات بسته بنديتعداد محموله ها  يبسته بند
 ا حجم محموله هاي

 ايسطح دسته 
 سطح محصول

 ا حجم محموله هايمقدار وزن  حمل
 ايسطح دسته 

 سطح محصول
 سطح دسته يا ساعات راه اندازيتعداد  ن آالتيماش يراه انداز

 مواد يا ساعات کار رويتعداد دفعات  مواد يکار رو
 ايسطح دسته 

 سطح محصول

 و کنترل مواد يزيبرنامه ر
ا ساعات کار مربوط به يتعداد انواع مواد 

 ک از انواع مواديهر 
 ايسطح دسته 

 سطح محصول

 يا ساعات بازرسيتعداد  تيفيو کنترل ک يبازرس
 ايسطح دسته 

 سطح محصول
 :چند نکته

انتخـاب   يمناسب يريار اندازه گيت، معيهر فعال يآن است که برا ABCدر  يده اصليک اي -١
 .ت مزبور داشته باشديفعال ينه هايرا با هز ين ارتباط و همبستگيکتريشود که نزد

نـه،  يتهـا، مخـازن هز  يفعال يشناسـائ  يد، اغلـب بـرا  يـ ران واجد اطالعات مفيمصاحبه با مد -٢
 .د استيان آنها مفينه و ارتباط ميهز يمحرکها

 .ت استياز به فعاليت و نيار فعالين معيار باال بيبس يازمند همبستگيق نيدق يابينه يهز -٣



 ABCنه در یسلسله مراتب سطوح هز
 :سطح واحد -١

و بـه   ياز اسـت و بـه آسـان   يـ د نمـور  محصـول د هر واحد يتول يکه برا ينه هائيهز
 .است محصولتا هر واحد از  يابيمقرون به صرفه قابل رد يا وهيش

 :سطح دسته -٢
و بـه   ياز اسـت و بـه آسـان   يمورد ن محصولد هر دسته از يتول يکه برا ينه هائيهز
 .است محصولتا هر دسته از  يابيمقرون به صرفه قابل رد يوه ايش

 :سطح محصول -٣
 .از استيک نوع محصول خاص مورد نيد يتول يکه برا ينه هائيهز

 :سطح کارخانه -٤
 .از استيسات و کارخانه مورد نيتاس ينگهدار يکه برا ينه هائيهز

 :يسطح مشتر -٥
 .الزم است يک مشتري يازهايکه جهت رفع ن ينه هائيهز

 :عيسطح شبکه توز -٦
 .از استيع محصوالت مورد نيک شبکه توزيکه جهت استفاده از  ينه هائيهز

 :سطح بازار -٧
) ر مـورد نظـر   بازا( ان ياز مشتر يگروه خاص يحفظ و نگهدار يکه برا ينه هائيهز

 .است يضرور
 

 :نکته
ل يـ ن قبيـ ر کارخانه، انتظامـات و از ا ير حقوق مديسطح کارخانه نظ ينه هايم هزيتسه

 يابيـ نـه  يها آن را جهـت اهـداف هز   يان کارشناسان بوده و برخيهمواره مورد بحث م
 .دانند يم يگر آنرا ضروريد يکه عده ايدانند، در حال يمحصول مناسب نم



 
 تهايفعال يرياندازه گ يارهايتها، محرکها و معيف فعاليتعر يجدول کل

 ک نوع کاری= ت یفعال
 مثال فیتعر نوع

 ياصل تيفعال
Main Activity 

ت يا فعاليفه ي، وظيک کار اصلي
 سطح باال

 هيد مواد اوليخر

 يفرع تيفعال
Sub-Activity 

 يتيا فعالين تر يکار سطح پائک ي
 يانبيرا پشت يت اصليک فعاليکه 

 کند يم
 ديه سفارشات خريته

 يکار اصل
Task 

ت يک فعاليک کار کوچکتر که ي
 کند يم يبانيرا پشت يفرع

 تماس با فروشندگان

 يکار فرع
Sub-Task 

ک يگرفتن شماره تلفن  يک کار اصلياز  يبخش
 فروشنده

 
 تهايفعال يرياندازه گ يارهايتها، محرکها و معيف فعاليتعر يادامه جدول کل

 ت شودیک فعالیاز به انجام یکه موجب ن يزیهر چ= ك محر
 مثال فیتعر نوع

 هيمحرک اول
Primary Driver 

از به يبه وجود آوردن ن يعلت اصل
 تيک فعاليانجام 

شرکت،  ياهداف کل
ان و يمشتر يازهاين

 مشخصات محصول
 هيمحرک ثانو

Secondary 
Driver 

ت مصرف کننده منابع که يک فعالي
ت يا فعاليداد يک رويه ليخود به وس
 جاد شده استيا يقبل

ه يه، تهيد مواد اوليخر
 ديسفارشات خر

 



 
 تهايفعال يرياندازه گ يارهايتها، محرکها و معيف فعاليتعر يادامه جدول کل

 تیلافع یحجم خروج يریک واحد اندازه گی= ت یفعال يارهایمع
 مثال فیتعر نوع

 تعداد دفعات يارهايمع
Frequency 

Measuring Unit 

ک يکه  يتعداد دفعات
 شود يت انجام ميفعال

د، تعداد يتعداد سفارشات خر
 يمهندس يسفارش کارها

 طول مدت يارهايمع
Duration 

Measuring Unit 

مدت زمان مورد استفاده 
 تيفعالک يجهت انجام 

ه سفارش، يساعات کار ته
، ساعات يساعات کار مهندس

 نيکار ماش
 مقدار يارهايمع

Quantity 
Measuring Unit 

مقدار منابع مورد پردازش 
 تيک فعاليتوسط 

ها، مقدار يمقدار حجم بسته بند
 يارسال يوزن محموله ها

 
 :نکته

ت یک محرك فعالیا ینه یک محرك هزیا یت یک فعالیت الزاماً یار فعالیک معی
حجـم   يریانتخاب شده جهت اندازه گ يریک واحد اندازه گیدر عوض . ستین

نه یا ارتباط هزی یابیجهت رد یت مبنائیار فعالیمع. ه استیت و محرك اولیلفعا
 .باشد یت میها به محصوالت مصرف کننده فعال

 
 تیت و محرك فعالیار فعالیان معیروشن کردن تفاوت م يبرا یمثالهائ
 :١مثال 

د يـ حجم کار انجام شده توسـط واحـد خر   انيب يتوان برا يد را ميتعداد سفارشات خر
د يت خريک فعاليله آنچه موجب تحريد خود بوسيتعداد سفارشات خر يتخاب کرد ولان
ل تعـداد  يـ از قب يزهائيا سطوح باالتر، چيه ياول يمحرکها. ک شده استي، تحرشود يم

هر محصـول هسـتند،    ياز برايا قطعات مورد نيه يد شده، تعداد مواد اوليمحصوالت تول
ا همـه محصـوالت و   يمحصوالت خاص  يها برابودن آن يا عمومي يصرفنظر از اختصاص

 يد را مـ يـ ن مطلب که تعداد سفارشات خريان اين بيبنابرا. ن تعداد فروشندگانيهمچن
اگرچـه سـفارش   . شـود  يذهن مـ  يد موجب آشفتگيد ناميخر ينه هايتوان محرک هز



تعـداد  . ه استيک محرک ثانويد يتعداد سفارشات خر يشود ول ينه ميدادن موجب هز
. بوجود آمده است يگريله عامل دير وابسته است که بوسيک متغيد خود يات خرسفارش

افت نشود، تعداد سفارشـات  يه يبه عنوان محرک اول يار مناسبيکه معيبه هر حال، مادام
د بـه محصـوالت   يخر يها نهيشود تا هز يص داده ميتشخ ين معقوليد اغلب جانشيخر
 .شوند يابيرد

 :٢مثال 
م يتسـه  يم به عنوان مبنـا ياغلب از ساعات کار مستق يسنت يابي نهيهز يستمهايدر س

ن يجه، حسابداران به کرات چنيدر نت. شود يسربار به محصوالت استفاده م ينه هايهز
که تعداد ساعات يدر حال. نه استيک محرک هزيم، يکنند که ساعات کار مستق يادعا م

عامـل  . باشد يد ميت توليعالاست که سطح ف يگريم خود وابسته به عامل ديکار مستق
ن تعـداد  يبنابرا. ان وابسته استيمشتر يازهايز به نوبه خود به اهداف شرکت و نير نياخ

د يـ ت توليان حجم کار فعاليت مناسب جهت بيار فعاليک معيم صرفاً يساعات کار مستق
 .گردد يشده و انتخاب م يتلق

 
 ABC يکهايتکن
 :ABCستم یرسیا زیستم یک سی یمراحل طراح -الف

 شرکت ياصل يتهايفعال يشناسائ -١
 تهايفعال يه برايه و ثانوياول ين محرکهاييتع -٢
 نهيمتجانس در مخازن هز يتهايانباشت فعال -٣
 نهيهر مخزن هز يت برايار فعاليانتخاب مع -٤

  



 :حیتوض
مشـابه   يارهـا يآنهـا بـا مع   ينـه هـا  يهستند که هز يمتجانس آنهائ يتهايفعال

 ينـه هـا  يدهـد تـا هز   ين روابط به طراح امکان ميشناختن ا. شوند يمصرف م
ستم را ساده تـر  ينه انباشته کرده وبه اصطالح، سيک مخزن هزيمتجانس را در 

 .کند
 

 :تمام شده يبه بها یابیمراحل دست -ب
 :ريهر مخزن از فرمول ز ينه سربار برايمحاسبه نرخ هز -١

م بر ينه تقسيشته در مخزن هزانبا ينه هايهز= نهيهر مخزن هز ينه سربار براينرخ هز
 ت مخزنيار فعاليجمع مقدار مع

 :حیتوض
ت باشد که يا چند فعاليک ي ينه هايهز يتواند حاو ينه ميک مخزن هزي -١

 .باشد يار واحد ميک معيآنها به محصوالت،  ينه هايم هزيتسه يمبنا
ا يـ ا بودجـه شـده   يـ  يواقع ينه هايتواند هز ينه ميمخزن هز ينه هايهز -٢

 .باشد يوئيهر سنار يبرا يبرآورد
 :شود ير محاسبه ميک از محصوالت از فرمول زيهر  تمام شده يبها -٢

از  يافتيـ جمـع سـهم در  + م محصـول يمسـتق  ينـه هـا  يهز= تمام شده محصـول  يبها
 مصرف شده توسط محصول يتهايفعال

 :حیتوض
ار يمصرف شده توسط محصول از جمع حاصل ضرب مقدار مع يتهايجمع فعال

مخـزن   ينـه هـا  ينـه ضـرب در نـرخ هز   يمصرف شده از هر مخزن هزت يفعال
 .ديآ ينه به دست ميهز

 :تمام شده واحد محصول يمحاسبه بها -٣
 م بر تعداد محصوليتمام شده محصول تقس يبها= تمام شده واحد محصول يبها



 :ABCسه با یدر مقا یسنت یابینه یش انحرافات هزیجهت نما یمثال
اطالعات مرتبط با شرکت به شـرح  . کند يد ميرا تول V٢ و V١دو محصول  Aشرکت 

 :باشد ير ميز
 

 V٢ V١ شرح اطالعات
 ١٠٠٠ ١٠٠ ديتعداد تول

 ٥٠ ٥٠ دالر -ک واحدي ينه مواد برايهز
 ١ ١ ک واحديم يساعات کار مستق

 ١٠ ١٠ دالر -م يک ساعت کار مستقينرخ دستمزد 
 ٢ ١ د ساليتول يد برايتعداد سفارشات خر

 ٨ ٤ د ساليتول يبرا يعداد سفارشات کار مهندست
 ٤ ٢ سال ين آالت طيماش يتعداد دفعات راه انداز

 :حیتوض
شده و براساس مصـاحبه انجـام    ينه جمع آوريمخزن هز ٥شرکت در  ياصل يتهايفعال

ن شـده  يـي ت مناسب تعيار فعاليک معينه، يهر مخزن هز يت شرکت، برايريشده با مد
 :باشند ير ميبه شرح زسال  يعواقاطالعات  .است

 ت آنهايفعال يارهاينه و معيساالنه مخازن هز ينه هايجدول هز
 تيار فعاليمع دالر -نه ساليهز تيفعال

 ديتعداد سفارشات خر ٢٤،٠٠٠ افتيد و دريخر
 يتعداد سفارشات کار مهندس ١٨،٠٠٠ يمهندس

 ن آالتيماش يتعداد دفعات راه انداز ٢٤،٦٠٠ ن آالتيماش يراه انداز
 ميساعات کار مستق ٢٢،٠٠٠ راتيو تعم يو انرژ ين کاريماش

 نه مواديمبلغ هز ١١،٠٠٠ و کاربرد مواد يزيبرنامه ر
  ٩٩،٦٠٠ سربار کارخانه ينه هايجمع کل هز

 
د يبه خالصه جد ٢به  ٥نه از يل در درک مثال و با خالصه کردن مخازن هزيجهت تسه

 :ميرس يمر ينه ها به شرح جدول زيهز
 

 تيار فعاليمع دالر-نهيجمع هز نهيمخزن هز



 ديتعداد سفارشات خر ٦٦،٦٠٠ دير مرتبط با حجم توليغ ينه هايهز

 ميساعات کار مستق ٣٣،٠٠٠ ديمرتبط با حجم تول ينه هايهز

  ٩٩،٦٠٠ سربار کارخانه ينه هايهز لجمع ک
  

 :ABCتمام شده محصوالت با استفاده از  يمحاسبه بها
 :دينه جدينه سربار انباشته در مخازن هزيمحاسبه نرخ هز -١

رمرتبط با حجم يغ ينه هايانباشته در مخزن هز ينه هايهز يد براينرخ هر سفارش خر
 ٦٦،٦٠٠÷  ٣=  ٢٢،٢٠٠       :ديتول

 
مـرتبط بـا    ينـه هـا  يانباشته در مخزن هز ينه هايهز يم براينرخ هر ساعت کار مستق

 ٣٣،٠٠٠÷  ١،١٠٠=  ٣٠      :ديحجم تول
 

 :ريتمام شده کل و واحد محصوالت به شرح جدول ز يمحاسبه بها -٢و  ٣



 Aشرکت 
 ABCبا استفاده از  V٢و  V١محصوالت  ينه هايهز يابيرد

 تيار فعاليمقدار مع× نه ينرخ هز نهيمخزن هز
 V٢تمام شده  يبها V١تمام شده  يبها

 واحد کل واحد کل

 ديا حجم تولرمرتبط بيغ ينه هايهز
   ٢٢٢ ٢٢،٢٠٠ نرخ هر سفارش   ٢٢،٢٠٠×  ١د   يتعداد سفارش خر
 ٤/٤٤ ٤٤،٤٠٠   نرخ هر سفارش   ٢٢،٢٠٠×  ٢د   يتعداد سفارش خر

 ديمرتبط با حجم تول ينه هايهز
   ٣٠ ٣،٠٠٠ نرخ هر ساعات کار  ٣٠×  ١٠٠م  يساعات کار مستق
 ٣٠ ٣٠،٠٠٠   اعت کارنرخ هر س  ٣٠×  ١٠٠٠م  يساعات کار مستق

 ٤/٧٤ ٧٤،٤٠٠ ٢٥٢ ٢٥،٢٠٠  سربار کارخانه ينه هايجمع هز

 ميمواد مستق
   ٥٠ ٥،٠٠٠ نرخ واحد محصول ٥٠×  ١٠٠تعداد محصول 
 ٥٠ ٥٠،٠٠٠   نرخ واحد محصول ٥٠×  ١٠٠٠تعداد محصول 

 ميدستمزد مستق
   ١٠ ١،٠٠٠ نرخ هر ساعت کار ١٠×)١×١٠٠(م يساعات کار مستق
 ١٠ ١٠،٠٠٠   نرخ هر ساعت کار ١٠×)١×١٠٠٠(م يساعات کار مستق

 4/134 134،400 312 31،200 تمام شده يجمع بها



 
 Aشرکت 

 يسنت يابينه يبا استفاده از هز V٢و  V١محصوالت  ينه هايهز يابيرد

 تيار فعاليمقدار مع× نه ينرخ هز نهيمخزن هز
 V٢تمام شده  يبها V١تمام شده  يبها
 واحد کل واحد لک

 ديرمرتبط با حجم توليغ ينه هايهز
   ٥٥/٦٠ ٥٥/٦٠٥٤ نرخ  ٥٤٥٥/٦٠×)١٠٠×١(م  يساعات کار مستق
 ٥٥/٦٠ ٤٥/٦٠٥٤٥   نرخ  ٥٤٥٥/٦٠×)١٠٠٠×١(م  يساعات کار مستق

 ديمرتبط با حجم تول ينه هايهز
)٣٠ ٣،٠٠٠ ٣٠× ) ١٠٠×١   
)٣٠ ٣٠،٠٠٠   ٣٠× ) ١٠٠٠×١ 

 ٥٥/٩٠ ٤٥/٩٠٥٤٥ ٥٥/٩٠ ٥٥/٩٠٥٤  سربار کارخانه يانه هيجمع هز

 ميمواد مستق
   ٥٠ ٥،٠٠٠ نرخ واحد محصول ٥٠×  ١٠٠تعداد محصول 
 ٥٠ ٥٠،٠٠٠   نرخ واحد محصول ٥٠×  ١٠٠٠تعداد محصول 

 ميدستمزد مستق
   ١٠ ١،٠٠٠ نرخ هر ساعت کار ١٠×)١×١٠٠(م يساعات کار مستق
 ١٠ ١٠،٠٠٠   نرخ هر ساعت کار ١٠×)١×١٠٠٠(م يساعات کار مستق

 ٥٥/١٥٠ ٤٥/١٥٠٥٤٥ ٥٥/١٥٠ ٥٥/١٥٠٥٤ تمام شده يجمع بها



 
 Aشرکت 

 (PVB) يو سنت ABCتمام شده  يسه بهايمقا

 نهيمخزن هز
 V٢تمام شده واحد محصول  يبها V١تمام شده واحد محصول  يبها

ABC PVB 
 رتيمغا

 ABC PVB )کمتر از واقع(
 رتيمغا

 )واقعشر از يب(
 ١٥/١٦ ٥٥/٦٠ ٤٠/٤٤ ٤٥/١٦١ ٥٥/٦٠ ٢٢٢ ديرمرتبط با حجم توليغ ينه هايهز
 - ٣٠ ٣٠ - ٣٠ ٣٠ ديرمرتبط با حجم توليغ ينه هايهز

 ١٥/١٦ ٥٥/٩٠ ٤٠/٧٤ ٤٥/١٦١ ٥٥/٩٠ ٢٥٢ سربار کارخانه ينه هايجمع هز
 - ٥٠ ٥٠ - ٥٠ ٥٠ ميمواد مستق

 - ١٠ ١٠ - ١٠ ١٠ ميدستمزد مستق
 ١٥/١٦ ٥٥/١٥٠ ٤٠/١٣٤ ٤٥/١٦١ ٥٥/١٥٠ ٣١٢ تمام شده يجمع بها

-Cross)ن دو محصول يب (PVB) يطبق روش سنتم شده سربار کارخانه يتسه ينه هايهز ين جابجائينسبت ب. نه سربار کارخانه بوده استيرت، مربوط به هزيشودکه کل مغا يمشاهده م -١
Subsidies) گر محصول يبه عبارت د. گر استيکديبه  ١٠٠٠و  ١٠٠نسبت  يعنيا د آنهيقاً برابر با نسبت مقدار حجم توليدقvک دهم حجم محصول يمعادل  يبا حجم ١vيعمالً سـهم  ٢ 

 .سربار کار خانه سهم برده است ينه هايشتر از واقع از هزيبرعکس ب  v٢سربار کارخانه به خود جذب نموده است و محصول  ينه هايکمتر از واقع را از هز
٢- PVB  مخففProduction Volume Based باشد يتمام شده م يمحاسبه بها يسنت يهاستميسهمه  ياصل يژگيد است که ويمرتبط با حجم تول يو به معن. 



 د استفاده شود؟يچگونه با ABCستم يس
نـه  يمتعـدد هز  يسـتمها يا از سيـ  ABCستم مستقل يک سيد از يک شرکت باينکه يا
مطرح  ير حسابداريات اخياست که در ادب يداز سئواالت متعد يکياستفاده کند،  يابي

تمـام   يسـتم بهـا  يکنند کـه س  ين ادعا ميحسابداران چن يمثال، برخ يبرا. بوده است
 يبرا يچ اجباريت کرده و لذا هيکفا يبرون سازمان يمقاصد گزارشگر يبرا يشده سنت

بـا   يجـار  يسـتم دفتـردار  يبـر س  يمبتن يتمام شده سنت يبها يستمهايس ينيگزيجا
 يستم مجـزا يک سيکه  يدر مواقع. ستين ABCتر  نهيهزپرده تر و يچيپ يستمهايس

ABC مت تمـام شـده محصـوالت طبـق     يشود، ق يت بکار برده ميرياستفاده مد يبرا
نـد  يدر فرا يراتـ ييکه تغ ياوقات در موارد يا گاهيک بار و ي يفقط سال ABCم يمفاه

ر يسـت کـه تـاث   ين يچ وجـه ضـرور  يکن به هـ يل. گردد يد استفاده ميآ يش ميد پيتول
هـا  يموجود يابيمرتبط بـا ارزشـ   يحسابها يبر رو ABCتمام شده  ياد بهايات زيجزئ

ندارنـد تـا بداننـد     يازيـ رون از سـازمان، ن يـ در ب يمـال  يکاربران صـورتها . اعمال گردد
 يسـتم دفتـردار  يدر س ABCاز لـذا اسـتفاده   . شتر استيکدام محصوالت ب يسودآور

در نقطه مقابل . دهد يش ميشتر افزايات بيرا با جزئ يراستم حسابدير سصرفاً حجم کا
کنند که اسـتفاده از دو   ين استدالل ميچن ABC يستم مجزاين بحث، طرفداران سيا

ک از محصـوالت و  يـ تمام شده هر  يبها يش دو جواب برايدايستم مجزا منجر به پيس
 يبرا ين گروه، راه حل عملينظر اطبق . شود يت ميريمد يبرا يتاً بروز سر در گمينها

ن شـکل اسـت کـه    يـ بـه ا  CAM-I ين مشکل، استفاده از طرح بانـک اطالعـات  يحل ا
ه گزارشـات  يته يو ثبت شده و برا يک بار جمع آوريتها فقط ياز فعالياطالعات مورد ن

 .رون از آن استفاده گرددين و بکاربران درون سازماهر دو دسته از يمورد ن
مستقل از  ABCستم یک سیدهد که در اکثر موارد از  یان منش یتجربه فعل

 .استفاده شده است يستم دفترداریس



 MAAWفصل هشتم کتاب 
JIT  ،TOC  ،Backflush  ،ABM 

 
 ( Backflush Costing )معکوس  یابینه یهز

ک مجموعه کوچـک و  يبا  يج موجوديرا يمعکوس، حسابها يابينه يهز يستمهايدر س
کار در  يمواد و موجود يموجود ينمونه، حسابها يبرا. شود يعوض م ساده از حسابها

کـه   (RIP) ان ساختیمواد و کار در جرک حساب به نـام  يان ساخت با هم در يجر
دستمزد و سربار  يحسابها. شوند ياست، جمع م Raw, In Processمخفف کلمات 

درون  يسـابها گـر ح يد. گردنـد  يجمع م لیتبد ينه هایهزک حساب به نام يز در ين
فـروش رفتـه    يتمام شده کـاال  يساخته شده و بها يکاال يستم شامل موجودين سيا

حقـوق و   ينـه هـا  يه همراه با هزيمواد اول يدهاي، خريک دوره حسابداري يط. هستند
. شـوند  يفـروش رفتـه منظـور مـ     يتمـام شـده کـاال    يدستمزد و سربار به حساب بها

ان يـ انتقال مواد و کار در جر ير ثبت هاينظ يتسن يستم حسابداريج در سيرا يها ثبت
بـه  تاً يساخته شده و نها يکاال ين دپارتمانها و سپس از دپارتمانها به موجوديساخت ب

ز حـذف  يها نيموجود يدائم يثبتها. شوند يفروش رفته حذف م يتمام شده کاال يبها
تمـام شـده    يماً بـه حسـاب بهـا   يل مسـتق يتبد ينه هايدر عوض، مواد و هز. شوند يم

ـ    يان سال، موجوديدر پا. شوند يفروش رفته منظور م يکاال م ياقالم سـاخته شـده و ن
تمـام   يگردد و بها يانجام م ير معکوس محاسباتيک مسي يساخته شمارش شده و ط

 يکاال يفروش رفته کسر و به حساب موجود يتمام شده کاال يشده آنها از حساب بها
ن محاسـبات بـا اسـتفاده از    يـ ا. شـود  يت منظـور مـ  ان ساخيساخته شده و کار در جر

 .شود يا بودجه شده انجام ميدارد استان ينرخها



 :نکته
 يزيـ سـتم برنامـه ر  يک سيمعکوس فقط در صورت استقرار  يابينه يستم هزيس -١

JIT اده کردن خواهد بوديقابل پ. 
هـا  يموجود يابيارزشـ  يتوان با انـواع روشـها   يمعکوس را م يابينه يستم هزيس -٢

 ABCو ) ر يـ متغ( م ي، مسـتق ( Throughput ) ريـ فرامتغکامل،  ير جذبينظ
بـه   يشـود و ارتبـاط   ينـه محسـوب مـ   يک روش انباشت هزيرا يز. استفاده کرد

 .ها ندارديموجود يابيارزش يروشها
 

 TOC ( Theory Of Constraints (تها يمحدود يتئور
 .ن مجموعه آورده نشده استيشود و لذا در ا يد مربوط ميت توليريمقوله به مدن يا



 ( ABM )ت یفعال يت بر مبنایریمد
 :ر استيز يت شامل بخشهايفعال يت بر مبنايريمد

 تهايت فعاليريمد -١
 تهايفعال يابينه يهز -٢
 تهايفعال يخدمات بر مبنا/ محصول يابينه يهز -٣

حاصـل   TOCو  JITم يت بـا مفـاه  يفعال يبر مبنا يراستم حسابديب سيضمناً از ترک
 :ر استيگر به شرح زيکديمتفاوت از  يدو مدل کل يدارا ABM. دشو يم

 مدل جانسون -١
 CAM-Iمدل  -٢

 
 :مدل جانسون

 :ر استيز يک قسمتهايتها به تفکيت فعاليريمدصرفاً شامل 
 تهايفعال يشناسائ -١
 تهايفعال يمحرکها يشناسائ -٢
 تهايفعال يارهايمع يشناسائ -٣

 
 :CAM-Iمدل 

 :ر استيز يکامل و شامل بخشها يمدل
 تهايت فعاليريمد -١
 تهايفعال يابينه يهز -٢
 تهايفعال يمحصول و خدمت بر مبنا يابينه يهز -٣



 MAAWفصل نهم کتاب 
 بودجه و انواع آن

 بودجه
 *ه ای سرماي

 بودجه جامع

بودجه  *بودجه مالی 
 عملیاتی

 *وصول مطالبات  *بودجه نقد 

 *نه پرداختهای هزي

 بودجه فروش

نه های هزي
 اداری فروش و

 دبودجه تولي

 بودجه
 سربار کارخانه

 بودجه
دستمزد 
 مستقیم

 بودجه
 ممواد مستقي

 بودجه موجودی
 ان دورهپاي

 *پرداختها 

بودجه بهای تمام شده 
 کاالی فروش رفته

 صورتحساب
 انسود و زي

 *ترازنامه 

 مربوط به بودجه مالی* 



 :یاتیدرون بودجه عمل یفرع يب بودجه هایترت
 بودجه فروش -١
 ديبودجه تول -٢
 ميبودجه مواد مستق -٣
 ميبودجه دستمزد مستق -٤
 بودجه سربار کارخانه -٥
 ان دورهياپ يهايبودجه موجود -٦
 فروش رفته يتمام شده کاال يبودجه بها -٧
 يع و فروش و اداريتوز ينه هايبودجه هز -٨
 انيبودجه صورتحساب سود و ز -٩

 
 :ه بودجهیته يمفروضات ساده ساز

 دوره بودجه يثابت فرض کردن نرخ فروش واحد انواع محصول ط -١
 دوره بودجه يب فروش طيثابت فرض کردن ترک -٢
 دوره بودجه يط يمصرف ثابت فرض کردن نرخ منابع -٣

 



 ) MAAWفصل دهم از کتاب ( انواع سيستمهاي هزينه يابي استاندارد 

 رفته کاالی فروش کاالی ساخته شده ان ساختکار در جري DM , DL , FOخالصه 

 ستم استاندارد کاملسي

 ستم اول استاندارد ناقصسي

 دارد ناقصسيستم دوم استان

 کاالی فروش رفته کاالی ساخته شده ان ساختيکار در جر DM , DL , FOخالصه 

 کاالی فروش رفته کاالی ساخته شده ان ساختکار در جري DM , DL , FOخالصه 

 واقعی

 واقعی واقعی واقعی

 واقعی واقعی واقعی واقعی واقعی

 استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد

 استاندارد استاندارد استاندارد

 استاندارد

 انحرافات

 انحرافات

 انحرافات



 یدگاه کنترلیاستاندارد از د یابینه یهز يستمهایانواع س یکل يتفاوتها
 ينـه هـا  يانجـام ثبتهـا از هز   يع تر بـرا ياستاندارد هر قدر سر يابينه يستم هزيک سي

شتر يت است، بيريمد کنترل عملکرد که مورد توجه يد، جنبه هاياستاندارد استفاده نما
رتر استفاده کنـد،  يانجام ثبتها د ياستاندارد برا ينه هايو هر قدر از هز شود يت ميرعا

ف تـر خواهـد   يت در خصوص عملکرد سازمان، ضـع يرياز مديمورد ن ياز لحاظ کنترلها
انجـام   ياسـتاندارد بـرا   ينه هـا ير در استفاده از هزيسازد که تاخ يخاطر نشان م. بود

ـ  يرغم ضعف در جنبه هـا يثبتها، عل ن يت، از لحـاظ انجـام وظـائف روتـ    يريمـد  يکنترل
ل ارزش اسـتاندارد  يها و ممانعت از تبـد يموجود يواقع يابيدر خصوص ارزش يحسابدار

 .باشد يدتر ميمف يک به واقعيها به ارزش نزديموجود
 

 استاندارد ينه هایر موارد استفاده از هزیسا
 ينـه هـا  ياز هز ( Backflush Costing )معکـوس   يابيـ نه يستم هزيدر س -١

 .شود ياستاندارد استفاده م
ت يريل عملکرد مـد يه و تحليمقاصد تجز يتوان برا ياستاندارد م ينه هاياز هز -٢

بـه کـار    يحسابدار ياستاندارد در ثبت ها ينه هاياستفاده نمود، بدون آنکه هز
 .گرفته شوند



 )جهت ملحوظ کردن در تجزيه و تحليل انحرافات ( واد اوليه مستقيم ديدگاه مفهومي محرکهاي هزينه م

 مزينه های مواد مستقيه

 مقدار مصرف شده دنرخ خري

 عرضه و تقاضا

 ت طراحیکيفي

 دمقدار خري

 خدمات الزم

مهارتهای 
دار و خري

 فروشنده

 مشخصات قراردادها

 استثنائات

 تنوع محصول دحجم تولي بازده ب موادترکي

 نیقابليت جايگزي

 در دسترس بودن مواد

 مهارت و تجربه کارگر

 ستثنائاتا

 تتائيد کيفي

 مهارت و تجربه کارگر
 

 زاتکيفيت تجهي

 استثنائات
 

 حجم فروش

 در دسترس بودن منابع

کيفيت و انعطاف 
 ری منابعپذي

 استثنائات

 اندازه

 دگیپيچي



 )جهت ملحوظ کردن در تجزيه و تحليل انحرافات ( ديدگاه مفهومي محرکهاي هزينه دستمزد مستقيم 

 مهزينه های دستمزد مستقي

 مصرفی)  ساعات(مقدار  دنرخ خري

 رضه و تقاضاع

الت و تحصي
 آموزش

 تجربه

 ائیجغرافي موقعيت

 قرارداد
 هاتحادي

 روی کارترکيب ني

 استثنائات

 تنوع محصول دحجم تولي کارائی روی کارترکيب ني

 نیقابليت جايگزي

 در دسترس بودن کارگر

 هقراردادهای اتحادي

 استثنائات

 ت موادکيفي

 مهارت و تجربه کارگر
 

 زاتکيفيت تجهي

 استثنائات
 

 حجم فروش

 در دسترس بودن منابع

کيفيت و انعطاف 
 ری منابعپذي

 استثنائات

 اندازه

 دگیپيچي



 )جهت ملحوظ کردن در تجزيه و تحليل انحرافات ( ديدگاه مفهومي محرکهاي هزينه سربار کارخانه 

 هزينه هاي سربار کارخانه

 مقدار مصرف شده دنرخ خري

 عرضه و تقاضا

 ت طراحیکيفي

روی کيفيت ني
کار

 دمقدار خري

 تموقعي
 یائجغرافي

 خدمات الزم

 استثنائات

 ن کنندگانکارائی تامي
 ممنابع غيرمستقي

 تنوع محصول دحجم تولي روی کارکارائی ني

 رویمهارت و تجربه ني
 مکار غيرمستقي

 ت و انعطافکيفي
 ری منابعپذي

 زاتکيفيت تجهي

 استثنائات

 ت موادکيفي

 مهارت و تجربه کارگر
 

 زاتکيفيت تجهي

 استثنائات
 

 حجم فروش

 در دسترس بودن منابع

کيفيت و انعطاف 
 ری منابعپذي

 استثنائات

 اندازه

 دگیپيچي



 MAAWازدهم کتاب يفصل 
 ( Cost-Volume-Profit Analysis )سود  –حجم  –نه يل هزيه و تحليتجز

 
 CVPل یتحل یمفروضات اساس

 فروش يثابت بودن نرخها -١
 ر واحد محصوليمتغ ينه هايثابت بودن مبلغ هز -٢
 ثابت ينه هايثابت بودن جمع کل هز -٣
 ب فروش محصوالتيثابت بودن ترک -٤
 دوره يد و فروش طير توليبرابر بودن مقاد -٥
 ختان سايان دوره کار در جرياول و پا يبرابر بودن موجود -٦



 )  MAAWزدهم کتاب فصل سي( نمودار تجزيه و تحليل سود 

 احجم ي انحراف
 برنامه فروش

 اانحراف نرخ سود ي
 ربودجه انعطاف پذي

 انحراف حجم فروش انحراف نرخ فروش

 ر درآمدتاثي

 ر بهای تمام شدهتاثي

 ب فروشانحراف ترکي

 ر درآمدتاثي

 ر بهای تمام شدهتاثي

 انحرافات بهای تمام شده واحد

 مانحرافات مواد مستقي

 انحراف نرخ مواد

 رف موادانحراف مص

انحرافات دستمزد 
 مستقیم

 انحراف نرخ دستمزد

 انحراف کارائی

 انحرافات سربار کارخانه

 رانحرافات سربار متغي

 انحرافات سربار ثابت

 انحراف کل سود



 ) MAAWفصل چهاردهم کتاب ( ه گذاری فرمول دوپونت برای بازده سرماي

 بازده
 ه گذاریسرماي

 حجم فروش

 درصد سود
 روشبه ف

 ضرب در

 فروش

 ه گذاریکل سرماي

 م برتقسي

 سود

 فروش

 م برتقسي

 ه در گردشسرماي

 )دائمی ( ه گذاری ثابت سرماي

 بعالوه

 فروش

 بهای تمام شده فروش

 منهای

 بهای تمام شده ساخت

 نه های فروشهزي

 له حمل و تحويکراي

 نه های اداریهزي



 Departmental ABM" ک دپارتمانها يت بتفکيفعال يت بر مبنايريمد" مقاله 
 ١٩٩٥سال  .R.J. Lefevre, Keys D.Eنوشته 

 ٢٠٠٢سال  Cathy Riemerخالصه شده توسط 
 

د جهـت  يـ کـرد جد يک روي ( DABM )ک دپارتمانها يت بتفکيفعال يت بر مبنايريمد
 ABM ياز مشکالت اصـل  يکي. باشد يم ( ABM )ت يفعال يت بر مبنايريبهبود مد

 يسنت يستمهايل در سيه و تحليل اطالعات درباره آن با تجزيه و تحليآن است که تجز
هسـتند   يسـنت  يسـتمها يدپارتمانها را که مرکز توجهات س ABM. ار دارديتفاوت بس

را به خدمت گرفته و بطور  ABM يده هايا DABMدر مقابل آن، . رديگ يده ميناد
را در خصوص دپارتمانها فـراهم   يزد تا اطالعاتيآم يمان با مفهوم دپارتمان در هم متوا

 .باشد يآسان تر م يران امروزيمد يآورد که درک آنها برا
DABM  در مرحله اول خود برخالفABM پردازد، مبادرت  يتها ميکه صرفاً به فعال

متعـدد   يوم، از محرکهاسپس در مرحله د. کند ينه ها به دپارتمانها ميص هزيبه تخص
محصـوالت  تـاً بـه   يتهـا و نها يفعالنـه هـا را بـه    يله آنها هزينه استفاده نموده و بوسيهز

م سـربار  يتسـه  يک مبنـا يـ عموماً از  يسنت يابينه يهز يستمهايس. دهد يص ميتخص
را  يقتـر ياطالعـات دق  DABMکـاربران  . کننـد  يها استفاده م نهيص هزيجهت تخص

نه ها شده و يجاد هزيسربار موجب ا يک مبناين مطلب که تنها يا رايکنند ز يفراهم م
ر يـ دو مثـال ز . رسـد  يدهد، معقول بنظـر نمـ   يقتر ارائه ميدپارتمانها را دق ياهنه يهز

ج ينتـا  DABMو  ABMستم يمشابه در دو س ينه هايدهند که چگونه هز ينشان م
 :دهند يرا ارائه م يمتفاوت



 ABMمثال 

 الري -ينههز  فعاليت
 -   مواد

 ٢٣٠،٠٠٠ جابجائی مواد
 ٣٢٠،٠٠٠  بازرسی

 مرحله اول

 )ت معيارهای فعالي( محرکهای هزينه 
 

 تعداد جابجائی
 تعداد بازرسی

 مرحله دوم

 نهجمع کل مقدار محرکهای هزي
 

 جائیجاب  ٢،٣٠٠
 بازرسی  ٢،٠٠٠

 نهمحاسبه نرخ هر واحد محرک هزي
 

 ٢٣٠،٠٠٠÷  ٢،٣٠٠= ١٠٠ال ري  
 ٣٢٠،٠٠٠÷  ٢،٠٠٠=  ١٦٠ال ري

 ک انواع محصولمقدار محرکهای هزينه بتفکي
 

 Bمحصول   Aمحصول 
 جابجائی ١،٢٠٠  جابجائی ١،١٠٠
 بازرسی ١،١٠٠  بازرسی ٩٠٠

 تهامحاسبه تسهيم هزينه فعالي
 

 Bمحصول    Aمحصول 
١٢٠٠×  ١٠٠= ١٢٠،٠٠٠  ١١٠٠× ١٠٠= ١١٠،٠٠٠ 
١١٠٠× ١٦٠= ١٧٦،٠٠٠  ٩٠٠× ١٦٠= ١٤٤،٠٠٠ 

 محاسبه بهای تمام شده واحد محصوالت
 عدد ٢٠٠٠ B=محصول     عدد ١٠٠٠= Aمحصول 

 ١٢٠،٠٠٠÷ ٢٠٠٠=   ٦٠ال  ري -یجابجائ     ١١٠،٠٠٠÷ ١٠٠٠= ١١٠ال  ري -جابجائی
 ١٧٦،٠٠٠÷ ٢٠٠٠=   ٨٨ال  ري -بازرسی      ١٤٤،٠٠٠÷ ١٠٠٠= ١٤٤ال   ري -بازرسی

 ١٤٤    جمع        ٢٥٤         جمع



 
 DABMمثال 

 :مواد یت جابجائیفعال) 1

 تعداد کل الير -نهيهز دپارتمان
 يجابجائ

 نه هريهز
 يجابجائ

 تمام شده واحد يبها نهيجمع کل هز يتعداد جابجائ
 Bمحصول  Aمحصول  Bمحصول  Aمحصول  Bمحصول  Aمحصول 

 ٥ ١٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٢٠،٠٠٠ يچارچوب ساز
 ٩ ١٨ ١٨،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٩٠ ٤٠٠ ٣٦،٠٠٠ ساخت
 - ٨٤ - ٨٤،٠٠٠ - ٦٠٠ ١٤٠ ٦٠٠ ٨٤،٠٠٠ ١مونتاژ 
 ١٥ - ٣٠،٠٠٠ - ٥٠٠ - ٦٠ ٥٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢مونتاژ 

 ٢٠ ٢٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٦٠،٠٠٠ ليتکم
 49 132 98،000 132،000 1،200 1،100 100 2،300 230،000 یجابجائ تیجمع فعال

 :یت بازرسیفعال) 2

 الير -نهيهز دپارتمان
 تعداد کل

 يبازرس
 نه هريهز

 يبازرس
 تمام شده واحد يبها نهيجمع کل هز يبازرستعداد 

 Bمحصول  Aمحصول  Bمحصول  Aمحصول  Bمحصول  Aمحصول 
 ١٠ ٢٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ ٤٠،٠٠٠ يچارچوب ساز

 ١٢ ٦ ٢٤،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٦٠ ٥٠٠ ٣٠،٠٠٠ ساخت
 - ٦٦ - ٦٦،٠٠٠ - ١٠٠ ٦٦٠ ١٠٠ ٦٦،٠٠٠ ١مونتاژ 
 ٢٠ - ٤٠،٠٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ ٢٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢مونتاژ 

 ٢٧ ٩٠ ٥٤،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ١٨٠ ٨٠٠ ١٤٤،٠٠٠ ليتکم
 69 182 138،000 182،000 1،100 900 160 2،000 320،000 یت بازرسیجمع فعال

 118 314 236،000 314،000     550،000 تهایجمع کل فعال



 :DABMستم یر جدول محاسبات مثال سیتفس
اطالعـات   ABMعـالوه بـر اطالعـات مشـابه      DABMدهد که  ين جدول نشان ميا

 :آورد ير فراهم ميهم به شرح ز يگريد
١- DABM ک هـر  يـ را بتفک يمـواد و بازرسـ   يجابجائ يتهايتمام شده فعال يبها

ت در محاسـبه رابطـه   يريتواند بـه مـد   يالعات من اطيا. کند يه ميدپارتمان ته
 .هر دپارتمان کمک کند يمنفعت برا -نهيهز

٢- DABM در . کنـد  يک دپارتمانهـا محاسـبه مـ   يـ ت را بتفکيـ هـر فعال  ينرخها
 يبهـا . ديـ نما يتها را  در سطح کل شرکت محاسبه مينرخ فعال ABMکه يحال

 يل نقشـه طراحـ  يـ ه تحلتواند ب يمواد در هر دپارتمان م يتمام شده هر جابجائ
 .ارائه دهد ياز و سطح مهارت کارگران کمک موثريه مورد نيکارخانه، سرما

٣- DABM ک هـر  يرا بتفک يت بازرسيتمام شده فعال يدر خصوص بها ياطالعات
 يک نرخ متوسط را براي ABMکه يدر حال. دينما يدپارتمان محاسبه و ارائه م

کند تـا اطالعـات    يت کمک ميريدن اطالعات به ميا. دهد يکل شرکت ارائه م
د تالش را متمرکز کرد يبا ين مطلب که در چه جاهائيدر خصوص ارا  يقتريدق

 .ابند، فراهم گردديکاهش  يمواد و بازرس يجابجائ ينه هايتا هز
٤- DABM ل يراجـع بـه عناصـر تشـک     يشـتر يات بيقتر و با جزئيدق ينه هايهز

 .دينما يتمام شده فراهم م يدهنده بها



 :ABM يبجا DABMاستفاده از  یت کلیمز پنج
١- DABM سه با يدر مقاABM لذا . ه تر استيشب يسنت يابينه يکرد هزيبه رو

 .درک و استفاده از آن در سطح شرکت آسان تر خواهد بود
 ABMکمتـر از   يبطـور قابـل مالحظـه ا    DABM ياده سـاز يپ ينه هايهز -٢

 .باشد يم
٣- DABM تواند جهـت انجـام    يکند که م يدپارتمانها را محاسبه م ينه هايهز

دتر يـ نه منابع به دپارتمانها مفيص بهيمنفعت و کمک به تخص -نهيهز يلهايتحل
 .واقع گردد

٤- DABM ينه و نرخهايهز ير محرکهاينظ يشتريات بيقتر و جزئياطالعات دق 
 يمحرکهـا  ABMکه يدر حال. کند يک هر دپارتمان محاسبه مينه را بتفکيهز
 .دينما ينه را در سطح کل شرکت محاسبه ميهز ينه و نرخهايهز

٥- DABM ک مقطـع  يـ تواننـد در   يمثـال، شـرکتها مـ    يبرا. ر استيانعطاف پذ
. چند دپارتمان کـار کننـد   يا بطور همزمان رويک دپارتمان ي يصرفاً رو يزمان

کجـا و در سـطح کـل شـرکت ارائـه      يتهـا را  ياطالعـات فعال  ABMکه يدر حال
 .کند يم

 



ABC زمان محور Time-Driven ABC ) ( 
توسط کاپالن و آندرسون جهت فائق شدن بر مشکالت  ١٩٩٦د در سال ين روش جديا

، يدگيـ چياز پ يکـه عمـدتاً ناشـ    ABCج يـ را يستم هايس ياده سازياز پ يم ناشيعظ
انجـام محاسـبه    يبجـا ن روش يدر ا. نه بودن آنها بود، ابداع شديهزپر  ر بودن وزمان ب

آنان، تنها دو مطلب الزم است توسط  يتهايفعال يکنان و زمان سنجزمان بر با کار يها
 :ن زده شوديا تخميمحاسبه  ياتيران عمليمد

 ک هر دپارتمانيبتفک يانسان يروين ياوقات کار يت عمليجمع کل ظرف -١
 ج در هر دپارتمانيرا يتهايک از فعاليانجام هر  يطول مدت الزم برا -٢

 يفـوق، بهـا   يت عمليسربار دپارتمان به ظرف مخارج ينه هايم جمع هزيسپس از تقس
در دپارتمان محاسبه شده و پس از ضـرب   يانسان يرويکار ن يک واحد زمانيتمام شده 

تمـام   يت، بهـا يـ هر فعال يار سنجش خروجيک واحد معيانجام هر  يزمان الزم برادر 
ص يه مراحـل شـامل تخصـ   يـ بق. شـود  يت محاسبه مـ يهر فعال يک واحد خروجيشده 

 ABC يسنتتها همانند روش ينه مصرف کننده فعالين موضوعات هزيتها بينه فعاليهز
ک از آنها، يهر  يهر دپارتمان، خروج يکار يتهايدر هر صورت اخذ فهرست فعال .است

 ABC يسنتقاً مشابه روش ير اقدامات دقيتها و ساينه مصرف کننده فعاليموضوعات هز
 .باشد يم


