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 افشَدن سمان بً سیستم ٌشیىً یابی بز مبىای فعالیت

آسُ ابزاٌیم سادي
1
حسیه تیمُری فزد       

2
 

 چكیدي 

ٌوب،   ٌوبي موُضز اؼوتهبزي َ ييگيوسر  زض يتبليو       ٌبي تجبضي، تكىُلوُيي  ثب َجُز تغييطات مؽتمط زض محيط

ایىگُووً تغييوطات ذُاٌوس    ثطای ـطک  ٌبی اموطَظی تىٍوب ضاي زض جٍو  ثدوب زض  ىويه محيطوا اوطجوب  ثوب         

تووطیه  يووػ امووطَظي اظ ؼووساست اؼبؼوو  مطووطس ـووسي زض رؽووبثساضي مووسیطی  ایووه اؼوو   ووً مىبؼووت      .ثووُز

ایوه مدبلوً  وً     يُیب، ثوب ربـويً ؼوُز  ور َ ضيوبثت   وسا  اؼو           ٌبي ييگيسي، یبث  ثطاي محيط ضَیكطز ٌعیىً

ؼوىت  َ  ( ثا ثوط مجىوبی يتبليو    ٌعیىوً یوب  )ABCربلل یك مطبلتً تُليه  اؼو  ثوً ودوس َ اضظیوبث  موس      

ٌوبي االعاوبت  ٌمگوُن     ثوب مطوطس ـوسن ؼيؽوتر    . يوطزاظز  ميعان اوطجب  يصیطؾ ثب محيط تُليف ـوسي مو   

ريووطي اظ  تتووسیل ثتووس ظمووبن، ثٍووطي ٌووبي ؼووُز َضي مفووتطي، ثطوبمووً ضیووعی مىووبثه ثىگووبي، ويووبظ ثووً رووعاضؾ 

ٌووبي جسیووس َ كيطیكىُاذوو ،    بليوو  ووبضت امتيووبظات متووُاظن زض يط یىووسٌبي ريووبت ، ٌمگىوويه ايووعایؿ يت     

یبث  ثط مجىبي يتبلي  ظموبن   ٌب َ مفتطیبن، ؼيؽتر ٌعیىً ـسن ثط  بوب  تط ـسن ؼهبضـبت َ ايعَزي ييگيسي

ريطي اظ  ن مسیطان ، ظموبن ثيفوتطي زض جٍو  رول      مسل   ً ثب ثٍطي. متطي  ذُاٌس ـس(TDABC) مجىب

ٌووبي اؼووتهبزي وفووسي   یبن كيووط ؼووُز َض َ تطييوو  مؽووبي   ٌمبوىووس يط یىووسٌبي وب ووبضا، محمووُست َ مفووتط  

 .،ذُاٌىس زاـ 

 

 گان كلیدي َاژي

ً  ٌعیىً ٌوبي ثكوبض رطيتوً     ـ تطييو    ERPیبث  ثوط مجىوبي يتبليو  ظموبن مجىوب ـ        یبث  ثط مجىبي يتبلي  ـ ٌعیى

 وفسي ـ تجعیً َ تح يل ؼُز َضي مفتطی

 

 مقدمً 

 ا ىُن ويوع یكو  اظ يتبليو      مُضز تُجً ثُزي َ ٌر ٌب زض َارسٌبي تُليسي َ ذسمبت  ٌمُاضي  ىتط  ٌعیىً

ٌوب َ مهوبٌير رؽوبثساضي لوىتت       زض ایه ضاؼتب تكىيوك .  یس ٌبي ضطَضي زض ایىگُوً َارسٌب ثً رؽبة م 

توُان اتٍوبض زاـو   وً اموطَظي       ثوً یدويه مو    . ثبـوىس  ٌبؼ   ً ضاٌىمبي امول زض موسیطی  ٌعیىوً مو      ؼب 

ٌوبي   زض محويط . وبيوصیط تجوسیل ـوسي اؼو      ٌعیىوً، ثوً اموطي اجتىوبة     ٌب َ يط یىوسٌبي  ىتوط    تغييط زض ضَؾ

 ىس، تأثيط اـتجبٌبت وبـ  اظ ثكبضريطي ثطذو  اظ    بضثط  ً ويطَي اوؽبو ، ودؿ اؼبؼ  زض تُليس ایهب م 

 ً ظیووطا زض  .ـووسي محمووُ ،  ىووسان امووسي ويؽوو   ٌووبي رووعاضؾ مجووبو  ترموويك مجتىوو  ثووط رجوور، ثووط ٌعیىوو

ثوً  . ٌوب ثوب تكىُلوُيي ثبسؼو      توط اظ محويط   ٌبي وبمطتجط ثب رجر، ثؽويبض  ور   عیىًٌب زضلس ٌ رُوً محيط ایه

مطَض ثؽيبضي اظ مسیطان لىبیه اظ ایه امط  ً زض محيط  ثؽيبض ضيبثت  َ لوىتت   وً ييُؼوتً زض روب      

ٌوبي ووُیه ضَظ ثووً ضَظ    زض روبل   وً تكىُلووُيي  .یبثىووس  ،  رٍو  مو   ٌؽووتىس تغييوط اؼو  ثووً يتبليو  مفوغُ     

ٌب زض  فوُضٌبي مرت وف ضا َازاـوتً  وً زض       ىس، ـط   ٌب ضا ز بض زرطرُو  م  ضٌب َ يتبلي مبٌي   ب

ٌوووبی  زاـوووتً ثبـوووىس َ زض ایىجبؼووو   وووً ثؽووويبضي اظ   ٌوووبي تُليوووسي َ ذوووسمبت  ذوووُیؿ ثوووبظوگطي  ؼيؽوووتر

ٌووبي  وظووطان رؽووبثساضي، تغييووط َ الووعس زض رؽووبثساضي مووسیطی  ضا ثووً زليوول تغييووط زض ؼيؽووتر    لووبرت

ً   ؼيؽوتر  70زض ایوه ميبووً، زض اَاذوط زٌوً     . اووس  ضطَضي تفريك زازي ،تُليسي یوبث  مجتىو  ثوط     ٌوبي ٌعیىو

يتبلي 
3
ٌوب مىوبثه ضا، يوب ثوً اطلوً        ىىوس َ يتبليو    ٌب ضا ممطف مو   ثب ایه ي ؽهً  ً محمُست، يتبلي  

 .َجُز وٍبزوس

ً     ـويُي  ثوً ذووبالط ؼووبذ   ن  ٌوبی   ووً   يتبليوو  اي  ووً ثوط اؼووبغ  ن، ٌعیىوً محمووُ  ثوً اىووُان جمووه ٌعیىو

یووبث  ثووط مجىووبي يتبليوو  ثباوو  ـووس  ووً   ثووسیه ؼووبن ضَؾ ٌعیىووً.  یووس رووطزز، ثسؼوو  موو  محمووُ  اوجووب  موو 

 ً زاوؽووتىس،  رووب  يبثوول  ٌووبی   ووً تووب  ن ظموبن كيووط يبثوول ضزیووبث  موو    رؽوبثساضان لووىتت ، ثؽوويبضي اظ ٌعیىوو

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 2

3 Activity-Based Costing 



مصرف                              یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما           

 (اصفهان)واحد خىراسگان یدانشگاه آزاد اسالم

 

 

 ُيط  ثبضي .ٌب تفريك زٌىس ضزیبث  ثب يتبلي 
4
ً زض تفطیح یك ؼيؽتر ثٍي  یوبث   ىً ٌعیىو

5
،  ووطا ثوسیه يوطاض    

اموب  . ضؼوبوس  ريوطي َ ٌعیىوً اـوتجبٌبت ضا ثوً روسايل مو        ٌبي اوساظي ؼيؽتم   ً جمه ٌعیىً : ىس متطي  م 

ً   یبث  ثط مجىبي يتبليو  ضَیكوطزي اؼو  َيو      اجطاي مس  ٌعیىً ثوط  وً مُضوُاي  َ يبث يو       ريوط َ ٌعیىو

اؼوترسا  مفوبَضان    .ٌب مُضز تطضزیوس يوطاض زازي اؼو     ا ىُن زض ثؽيبضي اظ ـط   اجطاي ایه مس  ضا ٌر

   ً ٌوب، ثوطاوگيرته ذفور     ٌوب َ تحديدوبت جٍو  ترمويك ٌعیىوً ثوً يتبليو         اؼتطاتژیك ثوطاي روطيته مموبرج

ٌبي مطثُالً ضا يط  ىىس،  ً مؽتتس ٌط اـتجبٌ  زض ترمويه ظموبن ثوً لوُضت       بض ىبو   ً مججُضوس يط 

بثت  ثوب تىوُو َؼويت  اظ مفوتطیبن، محموُست متهوبَت ثؽويبض َ        ٌبي ضي ثبـىس، تغييط محيط شٌى  ويع م 

ذسمبت ييگيسي يطاٌر ـسي ثوطاي مفوتطیبن، ٌمگىويه اـوتجبٌبت َ اوس  زضل  بمول ودوؿ ريوبت  ثوبظي ـوسي           

تُؼط تطيي 
6

وطخ محطل ٌعیىً»، زض محبؼجبت 
7

. ٌمً َ ٌمً زسی   ثط اس   وبض ی  ایوه موس  ـوسوس    « 

ERPزض ٌموويه ٌَ ووً َضَز ؼيؽووتر   
8

  َCRM
9

ٌووب، ويووبظ ثووً رعاضـووبت ؼووُز َضي      زض محوويط ؼووبظمبن  

مفتطي
10

ريوطي اظ  وبضت امتيوبظات     ٌوب، ثٍوطي   ، تتسیعت ثتس ظمبن َ الطارو  متبزلوً ظموبن ثوطاي يتبليو      

متُاظن
11
ؼويگمب  ـوؿ ٌوبي  يهو   وُن     زض يط یىسٌبي ريبت  َ ثطوبمً 

12
ً    ، ـوكل  یوبث  ضا   جسیوسي اظ ٌعیىو

(TDABC)یبث  ثط مجىبي يتبلي  ظمبن مجىوب  ایجبة  طز  ً تح  اىُان ٌعیىً
13
زض . متطيو  ـوسي اؼو     

ٌوبي جسیوس، كيطیكىوُاذت  َ     ایه ؼيؽتر جسیس ثب تغييط زض لطف مىبثه َ يط یىس ام يبت، ايعَزن يتبليو  

ٌوب َ مفوتطیبن، مفوكعت     ٌب، ييگيسر  زض ؼهبضـبت َ ايعَزي ـسن ثط  بووب   وبٌمگُو  ثيفتط زض يتبلي 

 .ٌبي ييفيه زیگط مجبل  جٍ  تٍُض َ ثطَظ وساضوس ر مسي زض ؼيؽت ييؿ

ٌووبیؿ زض مدبیؽووً ثووب ضَیكطزٌووبي   ایووه مدبلووً ؼووت  زض متطيوو  ایووه ضَیكووطز جسیووس َ ودووب  يووُت َ معیوو    

ً     . ييفوويه ضا زاضز یووبث  ثووط مجىووبي يتبليوو  ظمووبن مجىووب ثووب       ٌمگىوويه يمووس زض ثووبظ طزن ضاثطووً مووس  ٌعیىوو

 .یس زض ایه اطلً ضا ذُاٌس زاـ ٌبي جس ٌبي االعابت  َ تكىُلُيي ؼيؽتر

 

 مزَري بز ادبیات مُضُع 

ٌب، توأليف ٌىوطي    امط رؽبثساضي لىتت  ثً ـكل مسضن  ن ثب اوتفبض  تبة تُليس ىىسربن َ ازاضي  بضربي

اوسل ظمبو  يػ اظ  ن  ثبض الكؽبوسض ٌي تُن  طچ.  كبظ رطزیس 1885متك ف زض ؼب  
14

، زضثوبضي ؼوطثبض   

یووبث  مؽووتدير مٍمتووطیه تحووُ  اظ   ٌعیىووً. ثيفووتط زضل امووُم  اظ اُاموول ٌعیىووً ـووس تُليووس، ثباوو  تُؼووتً 

ٌوبي   ث ، ثوب تغييوط زض محويط   صیوبث  جو   ٌبي ٌعیىً ٌب َ  بؼت  ثبضي ضتف. ثُز 90تب  50ٌبي  تحُست زًٌ

توط ـوسوس َ جووبي ضا    ٌووب زض مىوبثه موبل ، ييعیكو  َ اوؽووبو  اميو      ضيوبثت  تكىُلوُيیك  َ ايوعایؿ ييگيوسر     

ٌووب َ  زیگووط اتكووبي لووطف ثووً ضَؾ  . ٌووبی  زض ایووه اطلووً ثووبظ  طزوووس    ایجووبز ذعييوو  َ وووُ َضي ثووطاي 

ا ىووُن . تُاوؽوو  ويبظٌووبي لووىت  امووطَظي ضا جُاثگووُ ثبـووس  ٌووبي ؼووىت  رؽووبثساضي لووىتت  وموو   تكىيووك

ً  ٌب مججُضوسثً ذبالط ثدبي ذُیؿ زض ثبظاض، زض ضَؾ ـط   . ٌبیفوبن تجسیوس وظوط  ىىوس     ٌبي  ىتط  ٌعیىو

يطيؽُض جبوؽُن َ يطيؽُض  بيعن 1980 ط زًٌاَاؼزض 
15

، زض  تبث  ثب وب  االعابت ووبمطثُ ، تٍوُض   

اي  وبمع  ووُیه اظ موسیطی      ٌب ضا مىفأ ایجبز ٌعیىوً زاوؽوتىس َ ـويُي    َ ؼدُ  رؽبثساضي مسیطی ، يتبلي 

ريطیفوبن اظ   ن ثٍوطي  وٍب ييفىٍبز زازوس، محمُست یب مفتطیبن ثً ميوعا . ٌب اثساو  طزوس ثب تأ يس ثط يتبلي 

                                                
4 Cooper 
5   Optimum Costing System 
6 Capacity 
7 Cost Driver Rate 
8 Enterprise Resource Planning 

 . (Customer Relationship Management)ؼيؽتر یكپبض ً مسیطی  اضتجب  ثبمفتطي 9
10 Profitability Customer- 
11 BSC 

ایه  بض ثبا  ثٍجُز َ  بٌؿ وُؼبوبت . ثؽبظوسؼبظز تب يط یىسٌبي ذُز تُاوبتط  ٌب ضا يبزض م  یك متسَلُلُيي  ً ثب اضايً اثعاضٌبی ، ـط   - 12

 .زض مي يُن ثطؼس 2.4ٌبي يط یىس ثً تتساز  ـُز تب زض وٍبی  تتساز متيُث  يط یىس ـسي َ ثبا  م 
13 Time-Driven Activity Based Costing 
14 Alexander Hamilton  
15 Robert Kaplan &Johnson 
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زض ـويُي متطيو  ـوسي تُؼوط  وبيعن َ جبوؽوُن،       . ٌبي مطثُالً ضا متحمل ـوُوس  ٌب ثبیؽت  ٌعیىً يتبلي 

ـسوس َ ٌعیىً ؼطثبض ثوط اؼوبغ مجوبو  مىطدو       ٌب ثً اىُان مُضُابت جسیس ٌعیىً، ـىبؼبی  م  يتبلي 

ٌبي ٌعیىً تتييه ـسي  ً الطعرب  محطل
16
الوُ   . یبيتىوس  ٌوب ترمويك مو     ليو  ـوُوس، ثوً يتب   وبميسي م  

 :مجتى  ثُزوس ثط 80ٌب زض زًٌ  ٌب َ يتبلي  ٌعیىً  ال   تُجً ثً ضاثطً

 ٌبي تُليس جسیس ٌبي االعابت  ٌُـمىس َ ذجطي َ مكبويع  تغييطات وُیه جٍبن، ؼيؽتر( 1

ي َ ضيبثو  َ  ٌب اعَي ثط ؼُز َض تغييط ي ؽهً يكطي مسیطان َ تُجً ثيفتط ثً  يهي  َ  بٌؿ ٌعیىً( 2

 زض  ذط

اي اظ  ٌبي جسیس مسیطان تُؼوط اوسي   ٌبي رُوبرُن تكىُلُيي َ زیسربي تفطیح يضبي جسیس تُليس، ودؿ( 3

 .رؽبثساضان

ً       امب ایه ؼيؽتر ٌعیىً ريوط، تحديدوبت     ٌوبي مهمول َ َيو     یبث  ويوع ثوً تتوسازي اظ زسیول اظ جم وً، مموبرج

زض  توبث    .موس ، ثوً موطَض الطيوساضاوؿ ضا اظ زؼو  زاز     ٌوب، ثطَظضؼوبو ، ایؽوتبی       َضي زازي ثوطاي جموه  

جسیوس، يطيؽووُض  ووبيعن َ اوسضؼووُن 
17

ييفووىٍبز  طزوووس  ووً اظ  مجتىوو  ثووط ظمووبن ABC، ؼيؽوتم  ؼووبزي اظ  

ضیعي مىبثه ثىگبي ؼيؽتر ثطوبمً
18
 .ثطز ثً اىُان اٌطم  ثٍطي م  

. ت مجوً ـوُوس   TDABCٌب ثً لُضت اتُمبتيك ثً  ٌب اجبظي زاز تب زازي ثً ؼبظمبن ERP  َCRMَضَز 

ثووب تتووسیل ثتووس  1980ثووب ازكووب  ؼيؽووتر ایجبزـووسي تُؼووط  ووبيعن َ  ووُيط زض   TDABC ووبض ایجووبز ؼيؽووتر 

ظمبن متطي  ـسي تُؼط اوسضؼُن
19
زض ـط   َا ُضن 

20
ٌوبي   ـوط    1990زض َايوه زض  . تكميول رطزیوس   

ٌوب  ٌوب ضا زض ؼوطح توطا ىؿ    ٌبیفبن  طزووس  وً زازي   ضا َاضز ؼبظمبن ERPثؽيبضي 
21
يوطاٌر  ( ٌوب  يتبليو  )

ؼوبظي َ زض زؼوتطغ ثوُزن     ثيىسیفوىس َ اظ  موبزي   ABCيوػ الجيتو  ثوُز زضثوبضي الوعس ؼيؽوتر       .  َضز م 

 .ٌب زضثبضي ؼهبضـبت، محمُست َ مفتطیبن ثٍطي جُیىس ٌبي تطا ىؿ زازي

 

 یابي بز مبىاي فعالیت ٌشیىً

ثا ثً ک يً متسٌب َ ضَؾ ٌوبی رهتوً موا ـوُز کوً جٍو  ـىبؼوبیا، کفوف َ تتيويه ٌعیىوً           ؼيؽتر ٌعیىً یب

ٌبی   ً زض ؼبذ  محموُست   ـىبذ  يتبلي . ٌبی تفکيل زٌىسي ذسمبت یب محمُست اوجب  ما رطزز

ٌب،  ً زض َايه سظموً محموُست َ ذوسمبت  يبثول      َ اضايً ذسمبت ودؿ زاضوس َ ٌعیىً اوجب  ایه يتبلي 

زض ایوه ضَیكوطز  وً    . رطزیوس  ABCاووس، مجىوبی  ثوطاي ایجوبز ؼيؽوتر       ثب محمُست َ ذسمبت مفبثًضيبث  

ً  زض َايه تتمير َ رؽتطؾ ترميك ؼىت  ٌعیىً ٌوب ثوب    ٌبي زَایط َ مطا ع مرت ف مؽئُلي  اؼ ، ٌعیىو

  .ـُوس ٌب ـىبذتً م  تأ يس ثط يتبلي 

ً      زض َايه ظمبو   ً ـوط    ريوطي   تُاووس مطجوه يفوتيجبو  تمومير     یوبث  ؼوىت  ومو     ٌوب  رٍو  یبيتىوس  وً ٌعیىو

ً       ،يتبليو  ABCمسیطی  ثبـس، زض ضَیكوطز   ٌوب ضا ثوً اىوُان رُضوگً ٌوبی ٌعیىو
22
ت دوا کوطزي َ ٌعیىوً     

زض (  1)ـوكل . ٌبی ترميك یبيتً ثً  وٍب ضا ثوط اؼوبغ مجوبوا مىطدوا ، ثوً محموُست ترمويك زازووس        

ABC  ـُز مطر ً محبؼجً م  3، ثٍبي تمب  ـسي محمُ  زض: 

 اوس ٌبی   ً ثبا  ضذساز ٌعیىً ـ ـىبؼبی  يتبلي 1

خ جصة ؼوطثبض ثوطاي ٌوط َاروس محوطل      ٌب اظ الطی  محبؼجً وط ـ ترميك ٌعیىً ثً ٌط یك اظ يتبلي 2

 ٌعیىً 

ً   ٌب ثً محمُست اظ الطی  ضطة محطل ٌعیىً  ـ ترميك ٌعیى3ً ٌوب   زض مدساض َارسٌبي محطل ٌعیىو

 . ً تُؼط محمُ  لطف ـسي اؼ 

                                                
16 Cost  Driver 
17 Kaplan & Anderson 
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 http://www.hesabras.org: مىجه( 1)ـکل )

 .زیس 1جسَ  اؼ  ضا ما تُان زض  ABCٌبی ٌعیىً کً اظ اىبلط ک يسی زض  ثطذا اظ محطک

 

 (http://www.hesabras.or :مىجه ) ٌبی ٌعیىً ٌب َ محطک ومُ وً ٌبي اظ يتبلي (1)جسَ  

 

 ABCوقد سیستم 

اي  سیوسي اومبیس، امب زض َايوه مفوكعت     ؼبن م  ABCزض یك وگبي اجطا َ محبؼجً ثٍبي تمب  ـسي تُؼط  

 وً زض لوسز    کىيوس ثوطاي ماوب  ـوط ت  ضا يوطن     . ما ثبـوىس  طزن ایه ضَیكطز  ثبا  اس  ايتمبزي ج ُي

ٌبي ضيبثت  ثوط يبیوً ـوىبذ  َ زاووؿ ثوبظاض َ ٌمگىويه يعَوو          تغييط تجبضتؿ َ زض َايه ایجبز اؼتطاتژي

ثسیه يطاض ضَاثط ث ىسمست  ثوب مفوتطیبن   . ذسمبت ثطاي مفتطیبن، جٍ  رضُضي مدتسضتط زض ثبظاض اؼ 

متتبيووت  ن . ريووطز ٌمگوُن يفووتيجبو  َ تووساض بت ـوكل موو   ي زض ـووط    ٌووبي جسیووس ـووُز، ثروؿ  ایجوبز موو  

ٌوبي يوطَؾ وطيتوً، ٌمگىويه ذوسمبت ثوطاي مفوتطي زض ثوبسثطزن ؼوٍر           زاوؿ ثبظاض زض ج ُريطي اظ  یوتر 

ثوبضي زض ایوه ٌَ وً، ؼيؽوتر رؽوبثساضي موسیطی  مُجوُز،        . تُاوىوس ضاٌگفوب زض ایوه تغييوط ثبـوىس      ثبظاض مو  

 وُن ٌمبووب   . اووساظز  ـوط   يطضو  ضا زض مىجعثو  ذططووبل مو      ایجبزرط يبضازَ ؽو  اؼو   وً موسیطان     

تمط ع ثوط ضـوس، ـوط   ضا ثوً زاـوته زامىوً َؼويت  اظ محموُست َ اضايوً اـوكب  متىوُا  اظ ذوسمبت             

  وٍوب  اوس، ترميك َ زض وظطروطيته  ٌبي ؼطثبض  ً ضـسي يبض   زاـتً ؼبظز َ زض َايه ٌعیىً َازاض م 

 ً ؼووبظ ضا زض  وول تجووبضت َاضز   ضا ثؽوويبض ييگيووسي  ووطزي َ ودووب  مفووكل  يضوويً  ٌووبي ثبثوو ، ثووً اىووُان ٌعیىوو

ٌوبي ٌعیىوً    ٌمگىويه  ىويه ـوط ت  زض زازي   .  ىىس َ ثسیه ـكل يوسضت الوعر  ضا ويوع ذُاٌىوس رطيو       م 

ضكر ايعایؿ زض يوطَؾ ؼوبسوً َ ثوبسثطزن ؼوٍر      زض َايه ا  . يبيس یك ثميطت ثً ؼُز َضي وؽجا اؼ 

ٌبي موبل ، ازاضي، توساض بت َ    ٌعیىً  ٌبي رعاف اضتجب  ثب مفتطي، اظ جم ً ثبظاض، ـط   متحمل ٌعیىً

ذسمبت ثيفتط ـسي اؼ   ً ثب ؼيؽتر مُجُز ـط   تىٍب يبزض ثً محبؼجً یك ربـيً يطَؾ ثطاي ذطوُ   

ٌووبي مووبل  مطثووُ  ثووب   ييگيووسر  َزض ایووه ربلوو  تجووبضت تغييووط یبيتووً  . اؾ ذُاٌووس ثووُز محمووُست الوو  

  ُ اوووس َ لووعَ  تغييووط مط عیوو  تُجووً ؼيؽووتر ٌعیىووً یووبثا زض       ث  زضل َ تح يوول وفووسي تجووبضت جسیووس ثووً ذوو

زؼتطغ، اظ ضـس ثً ؼُز َضي
23
ً  جب ثوطاي   زض ایه .زاضاي مهٍُم  ثبضظ وجُزي اؼ   ثمويطت    زؼوتيبثا ثو

ؼُز َض، االعابت ٌعیىً مطتجط ثب ٌط تجبضت، ٌط مفتطي، ٌط ؼهبضؾ ،ٌط تحُیل، ٌط ذط ؼوهبضؾ،  

 . ىىسي ذبق مُضز ويبظ اؼ    َ ٌط اطضًٌط محمُ  یب ذسم

                                                
23 Growth to Profitability 
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زٌىووسي ثووطاي رطیووع اظ  ىوويه مىجعثوو   يؽوو   زض َايووه ثووب تُجووً ثووً محوويط ضيووبثت  َ       امووب ؼيؽووتر وجووبت 

اؼووتطاتژي رضووُض يسضتمىووس زض ثووبظاض  ىوويه ـووط ت  ويووبظ ثووً ايووسا  يووُضي زض مووُضز محمووُست ثووطاي       

يُیووب ثووب تغييووطات ؼووطیه  ووً زض ويبظٌووب َ  ٌووبي  زض محوويط. اؼوو  اَ َضزن ذووسمبت ثووطاي  مفووتطي َ يووطاٌر

جه  ن ثيفتط تیبث  ويع ثً  الم   ، تدبضبٌب اظ مس  ٌعیىً ٌبي مفتطي َ  ً اُامل ايتمبزي َ ثيه ذُاؼتً

ٌووبی  ٌووب َ رووطایؿ رووب  ثووً مؽووبيل مطثووُ  ثووً ایووه ـوط   يطضوو ، مؽووئ ً ييگيووسر  يتبليوو   . ذُاٌوس ثووُز 

وطمووب  يموو  ، زض وتيجووً ؼوور  تطـووسن تتطیووف یووك رىجووبیؿ 
24
ٌووبي ٌعیىووً ـ      ثووطاي ٌووط یووك اظ محووطل 

يتبلي 
25
ا ىوُن ثوب  ىويه     .(یتى  ثيكبضي رجر يبثل تُجٍ  اظ مىبثه زض یك زَضي ذوبق )ضا ويع ثيبيعایيس  

ٌووبي ذووبق لووىت ،  ووً زض رووب  ربضووط زضلووس ثووبسی  اظ       يطَضوو  زضثووبضي محوويط، ثووبظاض َ َیژروو    

 :ضا مُضز ودس يطاض ذُاٌير زاز ABCیك ؼيؽتر  ،ريطز ٌب ضا زض ؼطح جٍبن زض ثط م  ـط  

ً  ٌب م  ـ زض مُضز ييگيسر  يتبلي 1 اي  ٌوب ثوً لوُضت توُزي     ٌوبي يتبليو    تُان اشابن  طز  ً الُس  ٌعیىو

   ً ٌوبي ييگيوسي َ ضيوبثت  متهوبَت اظ ؼوبیط       ٌوط يط یىوس َ يتبليو  زض محويط      ثط ضَي ٌر يوطاض زاضووس َ ٌعیىو

زض . ٌوبي ذوبق ٌوط يتبليو  ثؽوتگ  زاضووس       ٌب ثً َیژرو   ه ٌعیىًٌبؼ  َ ایه ثسان زليل اؼ   ً ای  يتبلي 

تُاووس ترمويه زضؼوت  اظ     ٌبي ٌعیىوً ـ يتبليو  متتوسز ٌؽوتىس َ يوطاضزازن تىٍوب یوك محوطل ومو            َايه محطل

ثووً الووُض ماووب  يط یىووس ؼووهبضؾ زض یووك ـووط   ضا زض وظووط ثگيطیووس کووً ـووبمل           . تدبضووبٌبي مىووبثه ثبـووس  

يته ؼوهبضؾ اظ الطیو  ت هوه یوب رضوُضي اظ ٌوط یوك اظ مفوتطیبن یوب          روط : ثً ـوطس ظیوط اؼو     اٌبی يتبلي 

زض ایىجب ثبیؽوت  زض وظوط زاـو   وً روطيته ؼوهبضؾ اظ یوك مفوتطي ظموبن          . رطز ـطک  يطَـىسربن زَضي

 موووس روووُی   متوووط اؼووو ،    تتبضيوووبت َ ذوووُؾ )ثيفوووتطي اظ روووطيته ؼوووهبضؾ اظ یوووك يطَـوووىسي ويوووبظ زاضز    

ٌمگىوويه رووطيته ؼووهبضؾ ت هىوو  ثووب       .(بت ـووط   زاضوووس  يطَـووىسربن االعاووبت ثيفووتطي ضاجووه ثووً ذووسم     

 .رضُضي متهبَت اؼ  

 وً زض ایىجوب ٌور ثبیؽوت  زيو  کوطز  وً مفوتطي ذطیوس           ٌوب اوتدوب  زازي ـوُز،    ؼپػ ثبیس ؼوهبضؾ ثوً يطَووسي    

زض ایىجوب ثوً   . اَلؿ اؼ  َ يطَوسي وساضز، یب يوجع  ٌور ؼوهبضؾ زازي َ االعاوبت  اظ َي زض زؼوتطغ اؼو       

ایوه ويوع   . تُاوس یك محطل ٌعیىً ثطاي  ىيه يتبليت  ثبـس  ً تتساز ؼهبضؾ ثً تىٍبی  وم  َضُس زیسي ـس

ٌووب مفووكل اؼوو  َ زليوول  ن ایىؽوو   ووً   ثبیؽووت  زضل ـووُز  ووً اوترووبة محووطل ٌعیىووً ثووطاي ثيفووتط يتبليوو   

 .ما ثبـىسٌبي ثؽيبضي  ٌب َاثؽتً ثً محطل يتبلي 

ثوً اىوُان    ABCزض َايوه  . ذُاٌىس مبٌبوً م   ُز َضيٌب رعاضـبت ؼ ٌبی  ثب ایه َیژر  ـ  ىيه ـط  2

 ٌوب، تحُیول   ؼوهبضؾ  ٌوبي َايتو ،   ٌب ثوط يبیوً يوطَؾ     َضي زازي ؼيؽتم  ایؽتب مىبؼت اؼ  امب ثطاي جمه

 . ثط اؼ  ريط َ ٌعیىً ثؽيبض َي ... ٌب َ 

ـ وطخ ٌعیىً ـ يتبلي  ثبیس كيط ایؽتب ثُزي َ ثط يبیً تطيي  ام  3
26
 .ثبـىس 

زض مجمُاوً محوسَزي  وً اثتوسا زض  ن ثوً  وبض رطيتوً         ABCـوُز  وً ضَیكوطز     زض ثطه يضيً زیسي م -4

اموب ظموبو   وً    .  ىوس  ـسي ثُز، متمُس  یك زيبضتمبن یب ثرؿ َ مُيتي  مىحمط ثً يوطز ثوً ذوُث   وبض مو      

َ  مو    ٌوبي َاروس تجوبضي رؽوتطزي ييوبزي      ٌب ایه ضَیكطز تبٌطا  ؼبزي ضا زض موس   ـط   ثوطاي رهو     ؼوبظوس 

ٌووب ضا موىتكػ ومبیووس، تووعؾ   موس  َ ثطيووطاضي  ن ثطووُضي  وً تغييووطات يط یىووسٌب، محموُست َ مفووتطي   

 .ومبیىس، مفكعت  ىسي ضا ٌمگىبن  ً رهتً ـس، ذُاٌير زاـ  م 

ً  یٌوب  ممبرجً َ تحدي  ثطاي زؼتيبث  ثً تدؽويمبت َ ترمويك ظموبن ثوً يتبليو       -5 ثوط،   ظموبن  ، ىسربوو

 .اظ اـتجبي اؼ يطٌعیىً َ ؼطـبض 

ٌبي زَثوبضي اؼو   وً     ٌبي مجسز َ ثطضؼ  ثطَظضؼبو  مس  اظ الطی  ممبرجً ،اظ مُاوه امسي زیگط -6

ٌوبي   ٌوبي محوطل ٌعیىوً ثؽويبض كيطَايتو  َ ترمويه       روطزز ووطخ   اس  ایه اامب  زض مُضز مس  ثبا  مو  

طاض رووطيته يبؼوود  تحوو  تووأثيط يوو . وبزضؼوو  ثٍووبي يط یىووس، محمووُ  َ مفووتطي ضا ثووً ٌمووطاي زاـووتً ثبـووس     

ٌبی  ذُاٌس ـس ويع لح  االعابت ضا مرسَؾ  وطزي   ٌب  ً اؼتهبزي ثيى   بض ىبن ثط ایه مجىب  ً اظ ييؿ

                                                
24 Normal capacity 

Cost-Activity Drivers25 
26 Used capacity  
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ٌوبي   ـُز زض ربل   ً اظ ٌعیىً تُليس متمط ع م  یٌب ؼيؽتر ثيفتط ثط ٌعیىً. زٌس َ مُضز تطزیس يطاض م 

 .یبثس ات یب مفتطیبن اذتمبق وم ٌبي تُليس ؼٍم  ثً تُليس ثبظاضیبث  َ يطَؾ َ ؼبیط ٌعیىً

ٌب َ تُليسات ٌميفً ثوً الوُض َاضوح يبثول تتيويه       ثبیؽت  زاوؽ   ً ضاثطً ا   َ مت ُل  ثيه يتبلي  -7

ً  ABCٌمگىيه ؼيؽتر .ويؽ  ما ٌوب توأثيط   تُضيح  زض ضاؼتبي ایىكً  گُوً يط یىس  بضي ثط ضَي ٌعیىو

 .  َضز رصاضوس، يطاٌر وم 

 

 یابي شیىًسیستمٍاي اطالعاتي َ ٌ

ٌووبي االعاوبت   َضضَز ؼيؽوتر 
27
ٌووسف . ٌووب اودعثو  اظووير زض رؽوبثساضي مووسیطی  ایجوبز  ووطز    ثووً ؼوبظمبن  

 80توب اَایول زٌوً    70زض اَاذوط زٌوً   . امُمب  موسیطی  َ  ىتوط  اوجوبض ثوُز     60ٌب زض زًٌ  امسي ایه ؼيؽتر

ثووُز  ووً ٌمووً وووُار   90امووب زض اَاذووط زٌووً . ثووطاي ثووبظوگطي َ ترموويك مىووبثه ويووع ثكووبض رطيتووً ـووسوس 

ثتس اظ  ن ثوُ ز  . مىس ـسوس ضیعي  بمپيُتطي ثٍطي ٌبي يطیمتطي َ الطس ام كطزي ؼبظمبن اظ مىبيه ؼيؽتر

ٌوبي مكوبويعي زض ؼوطح ثىگوبي زض      مطارول تكوبم   ؼيؽوتر   .  کً ؼيؽتر ٌبی ؼطح ثىگوبي ويوع رؽوتطؾ یبيتىوس    

 . وفبن زازي ـسي اؼ ( 2)جسَ  

 

Enterprise   یکپبض ً ؼطحؼيؽتر ٌبی  
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جعیطي ای ثيفتط زض مکبن ٌوبیا کوً يوطزاظؾ االعاوبت مٍور ثوُز ، موُضز اؼوتهبزي يوطاض موا           ؼيؽتر ٌبی 

. ٌمبوىووس امووُض مووبلا، محبؼووجً ردووُ  َ زؼووتمعز َ اوجووبض زاضی کووً اظ ایووه وووُو ؼيؽووتر ٌووب ٌؽووتىس  . رطيوو 

ؼيؽتر ٌبی یکپبض ً زض ؼطح ؼبظمبن ثب يا ثطزن ثً کمجُز ؼيؽتما جٍ  تٍيً رعاضـبت سظ  اظ ميبن 

ثوب ثٍوطي ريوطی اظ ایوه ؼيؽوتر،       .جُي االعابت ؼيؽتر ٌبی جعیوطي ای مُجوُز زض ؼوبظمبن ـوکل رطيتىوس     او

زض مجمُو ایه ؼيؽتر ٌب جٍ  جموه   .مُؼؽً ٌب تُاوؽتىس، کبضکطز زضَن ؼبظمبوا ذُز ضا ثٍجُز ثرفىس

 . َضی االعابت مُجُز زض ؼطح ؼبظمبن تٍيً ـسي ثُزوس
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ـطک  ٌب ثً ایه وتيجً ضؼيسوس کً ربس ثب ثٍطي ريطی اظ کوبمپيُتط موا    مسیطان 90امب ثب يبیبن یبيته زًٌ 

تُان یک يس  اظ جمه  َضی االعابت يطاتط ضيتً َ وؽج  ثً ؼبزي کطزن ضَا  کبضٌوبی زضَن ؼوبظمبوا   

مىبثه موبلا َ زیگوط مىوبثه     ي کبمل اظ ويطَی اوؽبوا،ضَ ج ُريطی اظ کبضٌبی تکطاضی زض جٍ  ثٍطي َ

ً    ايووعَزن يتبليوو  . بظمبن، ييفووطي  کىىووس مووُضز اؼووتهبزي ؼوو  یووبث  مبوىووس تىووُو َ    ٌووبي جسیووس ثووً مووس  ٌعیىوو

وبٌمووبٌىگ  زض يتبليووو ، مؽوووت ع  ترمووويه مجووسز مج وووا ٌعیىوووً َ ثٍوووبی  اؼوو   وووً ثبیؽوووت  ثوووً  ن يتبليووو      

ٌوب اظ موس   وبمپيُتطي ثوطاي      ٌوب ثيفوتط ـوُز، زضذُاؼو      ٌمبوگُوً  ً زامىً يتبليو  . اذتمبق زازي ـُز

 ٌب مس  ربٌب  زیسي ـسي  ً ـط  . یبثس يطزاظؾ زازي َ االعابت ثمُضت  فمگيطي ايعایؿ م شذيطي َ 

ٌوب َ رجور   و  ضا  وبٌؿ      اووس توب زض َايوه ييگيوسر      اي ثطاي ٌط ثروؿ الطارو   وطزي    جساربوً ABCٌبي 

 .زٌىس

اؼو ،   ERPؼيؽوتر   وموُز، یبث  ثيفتطیه  موك ضا ثوً رؽوبثساضي موسیطی       ؼيؽتر االعابت   ً زض ٌعیىً 

ٌبي االعابت  یكپبض ً، زؼتطؼو  ثوً االعاوبت ضا زض ؼوطح ؼوبظمبن ممكوه  وطز َ          ً ثب يفتيجبو  ثبوك

ٌب، ثطاي ایجبز وتوبی  ضيوبثت     ؼبظي ويبظ مسیطان ثطاي تممير ٌبي مُضز رعاضـبت ذبل  جٍ  يفتيجبو 

االعاوبت ؼوطح    اي اؼ   ً یكپبض گ  َ جمتي  ثگُوً ERPمتمبضي َ ؼبذتبض . زض زؼتطغ يطاض زاز

 . َضز ٌوبي مرت وف ؼوبظمبن يوطاٌر مو       ؼبظمبن ضا يوطاٌر وموُزي َ جطیوبو  ضَان اظ االعاوبت ثويه ثروؿ      

مىوبيه موُضز ازاوب اظ ایوه      ،ـوُز  زض ؼطح ثىگبي مطوطس مو    ERPريطي اظ  ثٍطيمُجت اي  ً  زسیل امسي

ً  وتوبی  اؼوتطايیك ضيوبثت  ثسؼو   موسي زض      َ روصاضي ثوعضم موبل  َ اوؽوبو      ؼطمبیً  روُظي مٍور يتبليو     ؼو

 :ثبـس ٌبي  ؽت َ  بض م 

 ؼبظي اؼتطاتژیك ـ االعابت لحيح َ ثً مُيه ثطاي تممير1

 ـ ثٍجُز يط یىس  ؽت َ  بض 2

 ـ تمط ع يُي ثط مفتطي 3

زٌ   زض َايه االعابت یكپبض ً مبل  َ یكپبض گ  االعابت ؼهبضؾ مفتطي، اؼتبوساضزؼبظي َ ؼطا 

ُجُزي َ اؼتبوساضزؼبظي االعابت مىبثه اؼو   وً ایوه ؼيؽوتر االعاوبت       ثً يط یىسٌبي ؼبذ ،  بٌؿ م

 ثب تُجً ثوً جطیوبن االعاوبت کوً زض کول ؼوبظمبن جوبضی اؼو         . ٌب ضطَضي  طزي اؼ  ضا ثطاي ؼبظمبن

ً      ما ،(2ـکل) ٌوبي االعاوبت  کىوُوا ضا ثوً ـوك         یوبث  زض ؼيؽوتر   توُان جبیگوبي َ مُيتيو  ؼيؽوتر ٌعیىو

 .(3ـكل) َاضح مفبٌسي کطز

 

  www.parstel.ir/brochures/ERP مىبع: 2شکل  



مصرف                              یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما           

 (اصفهان)واحد خىراسگان یدانشگاه آزاد اسالم
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ٌووبي اـووبضي ـووسي ؼووُز  ثووطز  ووً اظ معیوو  ٌمگووُن اٌطموو  ثٍووطي موو  ERPاظ  TDABC  زض َايووه ؼيؽووتر

يػ زض َايوه ثوب ایوه اٌوط      . ٌب ثً لُضت  اتُمبت زض ؼيؽتر اؼ  ٌب َضَز زازي جُیس،  ً ٌمبوب ایه معی 

ً   زض ؼيؽوتر  ً  ،یووبث  ثوط مجىوبي يتبليوو  ظموبن مجىوب     ٌعیىو ٌوبي مهموول َ ظموبن ثوط  بض ىووبن َ     زیگووط مموبرج

یبث  ويبظي ويؽ ،  ً ایه ذوُز   ٌب، ٌمگىيه ثطَظضؼبو  ييبي  ؼيؽتر ٌعیىً  َضي زازي تحديدبت ثطاي جمه

ً  زض اضايً االعابت  لحيح، ثً مُيه َ  ور  ٌوبي   موسیطان ثوطاي الطارو  ؼيؽوتر    .  ىىوسي اؼو    توط  موك   ٌعیىو

TDABC  ثبیؽت  ثً زَ ؼسا  جُاة زٌىس 

 اي ويبظ اؼ   ٌعیىًـ ثطاي تأميه تطيي  مىبثه ٌط يط یىس تجبضي زض ؼبظمبن  ً 1

ثطاي اجوطاي ٌوط یوك اظ توطاکىؿ ٌوب، محموُ  َ مفوتطي مُضزويوبظ         ( ظمبن)ـ  ً مدساض تطيي  مىبثه 2

 اؼ  

ٌووب ضا زض ؼووطح   اؼوو   ووً زازي  ERPزض الوول ا ىووُن  .  ىووس ذُزومووبی  موو   ERPزض ایىجبؼوو   ووً ودووؿ  

ريوطي اظ زض   ي ثوطاي ثٍوط  الجيتو  اؼو     ، ىوس َ ثوب َجوُز  ىويه ؼيؽوتر االعاوبت        رطز َضي م  ٌب تطا ىؿ

 ABCٌوب زض يكوط الوعس ؼيؽوتر      ٌبي متبمعت، ؼهبضـبت، محموُست َ مفوتطي، ثىگوبي    زؼتطؼ  زازي

زٌووس، امووب زضثووبضي ایىكووً اضظؾ مفووتطي   االعاووبت ريووبت  ٌعیىووً ضا ثسؼوو  موو  TDABC .مُجووُز ثبـووىس

ظنایه جبي ذبل  اظ الطی   بضت امتيبظات متُا.  ىس ثؽيبض محسَز ثح  م  ، يؽ 
28
ثً َؼوي ً تفوطیح    

زض َايوه ٌمطاٌو    . ٌب ذبل  اضظؾ ثطاي مفتطیبن َ ؼٍبمساضان ٌؽتىس يط موا ـوُز   ایىكً  گُوً ـط  

BSC           طاغ ضَـى  زض ٌسای  ـط   ثً ؼوُي ؼوُز َضي ثيفوتط ثوب ٌموبن امكبووبت يج و  َلو  ثطاؼوبغ 

ـوُز   د  اضايً م  ٍبض ُة مسیطیت  زييBSC زض اجطاي زضؼ  . ٌبي ـط   اؼ  اضايً لحيح ٌعیىً

زض َايوه   BSC.ضؼوبوس  رصاضوس یبضي مو    ً مسیطان ضا زض ضزیبث  اُامل متتسزي  ً ثط ام كطز تأثيط م 

 . يطیىو  اؼو    ٌوبي وبمحؽوُغ ثوطاي اضظؾ    زٌىسي َضوتي  مفوتطي َ يط یىوسٌبي ريوبت  َ زاضایو       اتمب 

اي  ABCريطووس ثوطاي تفوطیح َ اجوطاي یوك اؼوتطاتژي متهوبَت، ثوً          ضا ثً  بض م  BSCٌبی   ً  ـط  

ٌبیفوبن، ايوعَن ثوط     ويبظمىس اوس  ً ثً ایه ؼسا  يبؼورگُ ثبـوس  وً  یوب اضظـو  ثوطاي  وٍوب اظ ایجوبز تهوبَت         

                                                
28 Balance Scores Card 

پردازش های مالی و عملیاتی و کنترل با 

 استانداردها

 داده های مالی ، عملیاتی و استانداردها

الیه آنالیس و گسارش 

 دهی
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 ٌبي زؼتيبث  ثً ایه تهبَت، ذ   ـسي اؼ  یب وً  تىٍوب ؼيؽوتر ٌعیىوً یوبثا ثوط مجىوبی يتبليو  ظموبن         ٌعیىً

 .ایه يطؼؿ يبؼرگُ اؼ ثً مجىب 

 

 یابي بز مبىاي فعالیت سمان مبىا سیستم ٌشیىً

ٌووب ثووً ؼيؽووتم     ثووً مووطَض ثووطاي ثؽوويبضي اظ ؼووبظمبن    ،یبيتووً ثووُز   تُؼووتً 1980 ووً زض  ABCؼيؽووتر 

ایوه ؼيؽوتر    ،ثً زسیل ثطـومطزي ـوسي  . یبث  ثس  رطزیسي اؼ  يطٌعیىً، كيطايتمبزي َ كيطزيي  زض ٌعیىً

امب ؼيؽتر جبیگعیه ثوطاي  . ٌبي ـط   یديىب  ورُاٌس زاـ  جبی  زض مسیطی  ٌعیىًزیگط زض ٌعاضي جسیس 

ٌوب ثتُاوىوس    یبث   ً ذُاٌس ثُز  یب  ً العربت  زض ؼيؽتر مُجُز ثبیؽوت  اوجوب  ريوطز توب ؼوبظمبن      ٌعیىً

 ثبـس  ٌبي مسیطی  ؼبظي ثط  ن تكيً  ىىس َ مطجت  ثطاي يفتيجبو  تممير

زاز،  ثسؼوو  موو   ٌووب ٌووب ضا زض ؼووطح تووطا ىؿ    ووً زازي ERPيووػ اظ متطيوو  ؼيؽووتر    1990زض َايووه زض 

، ٌووب ٌووبي زض زؼووتطغ تووطا ىؿ   ثووطزاضي اظ زازي ثووطاي ثٍووطي  ABCٌووب ثووً يكووط الووعس ؼيؽووتر     ؼووبظمبن

ً    . ٌب، محمُست َ مفتطیبن ايتبزوس ؼهبضؾ  ٌوبي مهٍوُم    ثتس  ن ييفطي  الو   لوُضت رطيتوً زض يبیو

 :يبضامتط تفطیح  طز  زَبي ضا تىٍب ثب ی يطيؽُض  بيعن ؼيؽتر ٌعیىً. یبث  اؼتطاتژیك ثُز ؼيؽتر ٌعیىً

(اطضووً ـوسي )ـو ووطخ ٌعیىوً تطييوو  مىوبثه تُليوس ـوسي       1
29
مبوىوس ٌعیىوً ٌووط زييدوً ثوطاي ايوطاز َ يط یىووس      ) 

 (مبـيه مجىب، یب ٌعیىً ٌط متط مكتت اظ اوجبض ثً لُضت ضَظاوً

اوجووب  رطيتووً ـووسي اظ تطييوو  مىووبثه  یطي تدبضووبريوو ـوو اوووساظي2
30
، ٌووب ثووً َؼووي ً تووطا ىؿ( امُمووب  ظمووبن) 

 . محمُست َ مفتطیبن

رىجوبیؿ تُليوس َاروس ٌعیىوً َ ظموبن سظ  ثوطاي اوجوب  یوك          ،توُان رهو  تىٍوب ترمويه     ثً لوُضت  ؼوبزي مو    

ثووب ازكووب  ثتووس ظمووبن متطيوو  ـووسي تُؼووط اوسضؼووُن ثووً      TDABCؼيؽووتر . متبم ووً یووب يتبليوو  سظ  اؼوو  

 ً رووب  ایووه مووس  جسیووس  ووً ثووً ؼووطا  ترموويه ظزي َ ومووت      .یووبث  ثووس  رطزیووس  ضَیكووطزي يووباله زض ٌعیىوو

َ  ERPٌووبي مُضزويووبظ ؼيؽووتر اظ الطیوو    ووُن زازي. ضَظؼووبو  اؼوو  ذووُز زض رووب  ثووً ثووً ـووُز، ذووُز موو 

CRM  ٌوب توطا ىؿ ضا اضظیوبث      ً ضارتو  اجوطاي مي يوُن   يػ ثو . ـُوس ثً لُضت  اتُمبت ثً  ن ت مجً م

 ً ٌمگىبن ثً ؼطا  ظمبن ام يبت َ يطزاظؾ َ ظمبن َايت  رعاضؾ يط یىس ضا اضايوً    ىس، زض ربل  م 

اووس، یتىو  زض    ٌبي اؼتهبزي وفسي مىبثه ثطاي امل مسیطی  ا ىُن مفورك  ثب ایه ضَیكطز تطيي . ومبیس م 

ٌبي محطل ثط مجىبي تطيي  َ توُان ام و  مىوبثه توأميه ـوسي       وطخزٌس تب  اجبظي م  TDABCَايه مس  

زض اضتجووب  زازن ميووبن   TDABCرووب  ثووً َضووُس ایووه مط ووت يبثوول ض یوو  اؼوو   ووً        . محبؼووجً رطزوووس 

ٌمگىووويه زض  .تُاووووس ٌمبوىوووس ي ووو  امووول  ىوووس ثىوووسي ام يوووبت  مووو  ٌوووبي اؼوووتطاتژیك َ ثُزجوووً ضیوووعي ثطوبموووً

ريوطي َ يفوتيجبو  اظ    ٌوبي ذطیوس َ ازكوب  ـوط  ، ثٍوطي      يوطي ر ٌوبي ٌموً جبوجوً مطثوُ  ثوً تمومير       ثطضؼ 

ٌبي كيطضطَضي ظوجيطي توأميه َ اطضوً    ؼيگمب َ رصف ييگيسر  ـؿٌبي ثٍجُز مؽتمط مبوىس  يتبلي 

 .ويع ضاٌگفبؼ 

 

  TDABCساسي  پیادي

بي ٌو  يوػ ثبیؽوت  روطَي   . ـوُز  ضَوس جسیس ثً مبوىس ضَیكطز ؼىت  ثوب ترمويه ٌعیىوً تطييو  تُليوس  كوبظ مو        

 ثط يطن ماب  ثوطاي مجمُاوً يتبليو    . ـُوس ضؼبوىس، ـىبؼبی   ٌب ضا ثً اوجب  م  مرت ف مىبثه  ً يتبلي 

 ؽبو   وً  ) رط،  بض ىبن ذط مدس   ٌبي اوجب  رطيتً تُؼط ايطاز زضريط زض امط مسیطی  مفتطي، تح يل

ٌ  زٌىوسي زضذُاؼو      ىىس َ زض َايه يبؼد زضذُاؼ  مفتطیبن ضا زضیبي  م  ، ؼطيطؼوتبن  وٍوب َ   (ؽوتىس ٌوب 

مىبثه ربم  َ يفتيجبو   ً  بض ىبن ثطاي اوجب  َتبیف َ يتبلي  ذُز ثسان ويبظ زاضووس، يضوب،  وبمپيُتط،    

ٌوووب َ  ٌوووبي اضتجوووب  اظ ضاي زَض َ زض  ووول ثوووً الوووُض ثوووبلدُي مىوووبثه رموووبیت  َ يفوووتيجبو  زض ثروووؿ         ـوووجكً

ريوطي تطييو  َ توُان      ً ربيع اٌمي  اووساظي امب مؽئ. ومبیس ٌبي زیگط ضا ـىبؼبی  َ مفرك م  زيبضتمبن

زض ثؽويبضي مُايوه ایوه    . ضؼوس  اي زـُاض امب يبثل رول ثوً وظوط مو      ام   رطٌَ  اظ مىبثه اؼ ،  ً مؽئ ً

                                                
29 Supplying resource capacity  
30 Estimate of the demand made on resource capacity 
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یتى  ثوسیه رُووً  وً    . ـُز تطيي  ام   ثً لُضت زضلسي اظ تطيي  تئُضي َ وظطي ترميه ظزي م 

ؼوبا  زض موبي    96تُان تطييو  ام و  ضا     ىىس، م ؼبا   بض  120ثط يطن ماب  ارط  بض ىبن زض مبي 

اظ ظمبن  بض ىبن ضا ثطاي اؼوتطار ، َضَز َ ذوطَ ، اضتجبالوبت    % 20ترميه اوجب  رطيتً . يطن  طز

 .كيطضؼم  َ ؼبیط اامب  وبمطثُ  زض وظط رطيتً اؼ 

م و   رب  ثب ثطضؼ  مجمُاً ظمبو ، ؼوطُس يتبليو  رصـوتً، جوبیگيعیى  ؼوبزي ثوطاي ترمويه تطييو  ا         

یتىو  يتبليوو  اوجوب  رطيتوً ضا زض الوُ   ىوسیه مووبي رصـوتً ثطضؼو   وطزي َ موبٌ   ووً          . ـوُز  محؽوُة مو   

اکىُن ثبیس ثطضؼ   طز  وً  یوب زض  ن   . ومبیىس رسا اط تتساز يتبلي  ضا ثً ذُز اذتمبق زازي مفرك م 

بض ىووبن اوجووب  مووست امووُض َ  بضٌووب ثووسَن تووأذيط ثوويؿ اظ رووس،  يهيوو  يووبیيه، اضووبيً  ووبضي یووب يطیفووبو     

 ىبوگوً يبؼود مىهو  زازي ـوس، ثوً اىوُان ودطوً ـوطَو، اظ روسا اط تتوساز ثوً اىوُان ترمويه              . يصیطيتً یب وً

وكتً يبثل تُجً ایه اؼ   وً  ىبوگوً ضَووس ترمويه ظزن     . تُاوبی  مىبثه اجطا ىىسي  ن يتبلي  ثبیس ثٍطي ثطز

ي يتبلي  ظمبن مجىب ذطوبي ؼيؽوتر ضا  ـوكبض    یبث  ثط مجىب زاضاي ذطبی  ثبـس، يط یىس جبضي ؼيؽتر ٌعیىً

رووط ثووً  زض ایىجبؼوو   ووً ثووب ترموويه ٌعیىووً َ ثٍووبي تطييوو  تُليووس َ تطييوو  ام وو ، تح يوول   . ذُاٌووس  ووطز

 .محبؼجً َارس ٌعیىً ايسا  ذُاٌس  طز

ثووً ترموويه  ن  TDABCرووط َارووس ٌعیىووً ضا محبؼووجً  ووطزي َلوو  اىمووط جسیووسي  ووً    جووب تح يوول تووب ثووسیه

بوب ظمبن سظ  ثطاي اوجب  يتبلي  تطا ىف ويبظمىس اؼ ، ٌم
31
ٌوب   ٌىگبم   ً يتبلي  ABC ؼيؽتر. اؼ  

 ABC جؽو ، ضَیكوطز    ثٍطي مو  ( متبم ً)زض مست ظمبو  یكؽبن ثطُ  ما اوجبميس، اظ محطل تطا ىؿ 

ترموويه ظمووبن زض َايووه . ومبیووس مجىوو  ثووط ظمووبن اظ ترموويه ظمووبن سظ  ثووطاي اوجووب  ٌووط يتبليوو  اؼووتهبزي موو  

ؼوىت ، ٌعیىوً َ ثٍوبي     ABCؼيؽوتر  . تُاوس اظ الطی  مفوبٌسي مؽوتدير یوب مموبرجً مؽوتدير ربلول  یوس        م 

 ن ٌعیىوً َ ثٍوبي    ىس، ظیوطا تُظیوه ثوط َضز     ٌبي اوجب  رطيتً ضا ثيؿ اظ مدساض َايت  ثط َضز م  يتبلي 

زض رديدو    .ومبیوس  تطيي  مىبثه اؼتهبزي ـسي َ ويع ٌعیىً َ ثٍبي تطيي  مىبثه اؼوتهبزي وفوسي ضا ت هيو  مو     

ريطي َارسٌبي ظمبو  ٌط ومُوً اظ يتبلي  اوجب  رطيتً ؼوبظمبن زض ذموُق ٌعیىوً َ  وبض ی       ثب اوساظي

تهبزي وفوسي زض مىوبثت   وً ثوطاي اوجوب  ٌوط       الُل  ٌط يتبلي ، ٌمبوىس  يهي  َ ثٍبي تمب  ـسي تطيي  اؼو 

 .ؼبظي يطاض ذُاٌوس زاز  ٌبی  مهيس َ ثب كىبی  ثبس زض اذتيبض مسیطی  جٍ  تممير يتبلي  اضايً ـسي، زازي

زض ٌوط زَضي ٌور ثٍوبي    . ـوُز   ٌب، ؼيؽتر رعاضـگطي ثطاي ٌوط زَضي تدطیجوب  ؼوبزي مو      ثب ایه ؼطي ترميه

ٌووبي اوجووب  ـووسي ثطاؼووبغ اؼووتبوساض محبؼووجً ـووسي زض تطييوو    يتبليوو تمووب  ـووسي َ ٌوور ٌعیىووً ٌووط  ووسا  اظ 

ایوه محبؼوجبت زض ظموبن رديدو  ثوطاي ترمويك       . ـوُز  ام  ، ثطاي ٌط ثطضؼ  ااتجبض موبل ، تتيويه مو    

ٌعیىً َ ثٍبي تمب  ـسي مسیطی  مفتطي ثً ٌط یك اظ مفتطیبن، ثً اىُان متوبمعت   وً تُؼوط مفوتطیبن     

 .ـُز زٌس ويع اجطا م  ضخ م 

زٌووس  ووً ثووط َضز َ ترموويه ظمووبن ؼووپطي ـووسي ٌووط     وفووبن موو  TDABCرعاضـووبت ثطرطيتووً اظ ضَیكووطز  

 .ثبیؽووت  زضذُاؼوو  َ تدبضووبي يتبليوو  ضا ازاضي ومبیىووس    يتبليوو  َ ٌعیىووً َ ثٍووبي تمووب  ـووسي َ مىووبثه موو     

ُاٌوس  مسیطان ويوع يوبزض ذ  . ٌمگىيه ثً اذتعف ثيه تطيي  اطضً ـسي َ تطيي  اؼتهبزي ـسي اـبضي زاضز

ثُز ٌعیىً َ ثٍبي تمب  ـسي َ تطيي  اؼتهبزي وفوسي ضا موطَض  وطزي َ ايوسامبت  زض جٍو   وبٌؿ اطضوً        

 .ٌبي مطثُالً اوجب  زٌىس مىبثه َ ٌعیىً

 

 معادالت سمان

ٌووبي  ن  ؼوبظي ظمووبن لوطف ـوسي ثووطاي ٌوط يتبليو  ثووط مجىوبي َیژرو         متبزلوً ظموبن يطموُل  ثووطاي موس     

ٌبي ظمبن ا محطلٌب ض يتبلي  اؼ ،  ً ایه َیژر 
32
زض ایوه جوب زیوسي ذُاٌوس ـوس  وً متوبزست        . وبمىس م  

 ً تمبم   کطزثبیؽت  ایه ضا ذبالط وفبن  .ٌبي ام يبت ذُاٌىس ثُز ظمبو   گُوً يبزض ثً تغييط ييگيسر 

 .ٌوب ذُاٌوس ـوس ثوً یدويه ثطاثوط ويؽو         ٌبي تطا ىف  ٌمبوىس ويؽتىس َ مست ظمبو   ً لطف يتبلي  يتبلي 

ٌبي ؼوبزي َ یوب    ٌبی   ً ثبا  يطزاظؾ َ اجطاي ثطذ  تطا فه ثيى  محطل بلجب  زض امط ييؿٌب ك ـط  

                                                
31 Transaction activity 
32 Time drivers 
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. ثىسي ثطاي رمل  بس ضا زض وظط ثگيطیس ثط يطن ماب  يتبلي  ثؽتً. تُاوب ٌؽتىس ما ثبـىس، ا رت  ييگيسي

طزن  وبس ثوطاي   ارط اجىبغ اؼتبوساضز َ اظ يجل زضَن ثؽتً مُضز يجُ  ثبـس، ممكه اؼ  ام يبت  موبزي  و  

ً اثبويً ثً الُ   30تىٍب  ،رمل ثىوسي مرموُق ويبظمىوس ثبـوس،  وگوبي       وجبمس َ زض لُضت   ً  بس ثً ثؽوت

ثبويوً اضوبيً ثوطاي يوطاض زازن      20زييدً اضبيً مُضز ويبظ اؼ  َ ارط ثً لُضت ٌُای  رمول ـوُز    5/6

ٌووط تط يووت ممكووه  رووب  ثووً جووبي یووك تتطیووف مجووعا ثووطاي    .  ووبس زض  يووف مرمووُق مووُضز ويووبظ اؼوو   

ريطي اظ محطل الُ  مست ثبضي، ضَیكطز مجتىو  ثوط ظموبن،     ٌبي رمل  بس، یب ثٍطي ٌب َ مفرمً َیژر 

 :ومبیس  تدبضبي مىبثه ضا اظ الطی  متبزلً ؼبزي ظیط ثط َضز م 

 ثىسي ظمبن ثؽتً= ثبويً  30+ ثبويً  390

 ( سثىسي مرمُق ثرُاٌ ارط ثؽتً+)ثبويً  20( ارط رمل، ٌُای  ثبـس)

ٌووب ثووطاي  ىتووط  َیووژي، ضَؾ رموول َ ٌمووً  زض ایووه ضَیكووطز  يؽوو   متمووُس  زازي ERPامووب ودووؿ ؼيؽووتر 

ـوُوس، مُجوُز    ـوط  ، یتىو  جوبی   وً ؼهبضـوبت َاضز مو        ERPٌبي زیگط اظ يجول زض ؼيؽوتر    مفرمً

ثوً  زض ٌط ـط ت ، ثطاي  وبضثطاوؿ اثوعاض يوطاٌر  َضز اؼو   وً       ERPٌبي  ٌر ایىكً تمبم  ؼيؽتر. اؼ 

ایجبز یك الگُضیتر مجتى  ثط ظمبن زيي  زض یوك   .ايعاضٌبي تح ي   اوتدب  زٌىس ٌب ضا ثً وط  ؼبزر  ایه زازي

ٌوب اجوطا َ تىظوير     ـُز  ً ثتُاوس ثً  ؼبو  زض ؼبیط ثرؿ ثرؿ متمُس  ثً اىُان الگُی  ثً  بض رطيتً م 

 .زیگط زض  ن لىت  ثً  بض رطيتً ـُز یٌب ٌب َ ـط   ـُز َ یب رت  زض  بضذبوً

 

 TABCبزَس رساوي 

 ABCثطاي اوتكبغ تغييطات زض ـطایط ام يبت  ـط  ،  بضثطان مس  ثً  ؼبو  يبزض ذُاٌىس ثوُز موس    

ٌىگبم   ً مسیطان زضیبيتىس  ً ثرؿ یب زيبضتمبو ، يتوبليت  مفورك ثوً  ن    . ظمبن مجىب ضا ثً ضَظ ؼبظوس

برجً مجسز اظ  بض ىبن ورُاٌىس زاـ  َ ثً ؼبزر  يبزض ثً ترميه ظمبن مُضز ايعَزي ـسي، ويبظي ثً مم

ٌب ظموبن ثطاثوطي ثوً     مسیطان زض لُضت   ً زضیبثىس  ً ٌمً يتبلي . ويبظ ثطاي يتبلي  جسیس ذُاٌىس ثُز

تُاوىس ثً ضارت  اظ الطی  ثط َضز َ ترميه َارس ظموبن ايوعایؿ یبيتوً     زٌىس،  وگبي م  ذُز اذتمبق وم 

 ُ ضز ويووبظ، ٌىگوبم   ووً یوك تووطاکىؿ ييگيوسي ثبیووس  ىتوط  َ ازاضي ـووُز، توأثيط متووبمعت ييگيوسي زض مدبثوول        مو

ٌووبي ثيفووتطي زضثووبضي تىووُو َ ييگيووسر    ثووسیه ؼووبن، زض ٌىگووبم   ووً زازي. متووبمعت ؼووبزي ضا ت هيوو  ومبیىووس

ً موطَض ظموبن َ ثوً    ٌب، تُليس ىىسربن َ مفتطیبن  ؽت ـُز، ایه موس  ثو   ايعَزي ـسي زض يط یىسٌب، ؼهبضؾ

امب ابمل زیگطي  ً ثبیؽت  ثً ضَظ ضؼبو  ـوُز ووطخ محوطل ٌعیىوً     . ـُز الُض مسا  ثً ضَظ ضؼبو  م 

اثتسايب  ثً زليل تغييطات زض ييمو  مىوبثه اطضوً ـوسي َ زیگوطي ثوً       . ومبیس اؼ   ً ثىب ثً زَ زليل تغييط م 

توُان ثوً     وبٌؿ ظموبن يتبليو  یوب مىوبثه  مو       اظ زسیل مٍر . ؼجت تغييط زض  بضای  َ ضاوسمبن يتبلي  اؼ 

 ً ٌوط َيوو   ووً  . ، مٍىسؼو  مجووسز َ ٌمگىويه تكىُلووُيي جسیووس اـوبضي  ووطز   (ؼوويگمب ـووؿ)ٌووبي  يهو    ثطوبمو

      ً ٌوبي مىوبثه اطضوً ـوسي، یوب تغييطاتو  زض مىوبثه         تح ي گطان االعو یبثىوس  وً تغييوط يبثول توُجٍ  زض ٌعیىو

 . ومبیىس ثط َضزٌبي وطخ ٌعیىً ضا ثطَظ ضؼبو  م  مُضز ويبظ ثطاي يتبلي  ایجبز ـسي اؼ ،  وگبي

 

 گیزي وتیجً

. ٌووب ااوور اظ تجووبضي َ كيطتجووبضي مفووكل ثووُزي َ ٌؽوو    ٌووب َ ؼووُز َضي زض ـووط   تتيوويه زضؼوو  ٌعیىووً

ً   ٌوبي ـوبیبن   یبث  ثط مجىبي يتبلي   موك  ٌبی   ُن مس  ٌعیىً رط ً ييفطي  اي اظ ظموبن   ش وطي، زض ٌَ و

ٌوبي ؼوطیه، محيطو  ضيوبثت  َ      ظموبن زض ثؽويبضي اظ لوىبیه ثوسليل ييفوطي       اضايً ومُز، ثبضي ثب رصـو  

تغييطات مؽتمط، وب بض مسي مس ، مسیطان َ تح يگطان ضا ثط  ن زاـ  توب ثوب تجعیوً تح يول محويط ضيوبثت        

 ً ایووه وُـووتبض ثووط  ن ثووُز تووب ثووب   . یووبث  مدتضوو  َ مىبؼووت ٌمووبن محوويط ومبیىووس   ؼووت  زض یووبيته ضَؾ ٌعیىوو

ؼوىت  ثوب  ن زؼو  ثوً رطیجبوىوس،       ABCريطي اظ مس   ٌبي امطَظي زض ثٍطي  ً ـط  ثطضؼ  مفكعت  

ٌوبی    اظ ایوه يجيول  وً َیژرو      اٌوبی  یبث  مط ُة ثوطاي ـوط     ایه ؼسا  ضا يبؼرگُ ثبـس  ً مس  ٌعیىً

 ثبیؽت  زاـتً ثبـس 
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ـسي مُجُز زض یك ٌبي اؼتهبزي  زض ـمبي     زیسي ـس  ً ضَیكطز مجتى  ثط ظمبن وؽج  ثً تتساز يتبلي 

 ىوس، یتىو  زض روبل   وً ایجوبز تىوُو َ ييگيوسر  ثيفوتطي          ؼىت  ثب متبزست  متطي  بض م  ABCؼيؽتر 

 .زٌس تطي ضا ويع اضايً م  ؼبظز، وتبی  زيي  ٌب، محمُست َ مفتطیبن ضا ممكه م  زض ؼهبضؾ

ٌوب لوطف    ٍوساضي زازي  َضي َ وگ مسیطان، ظمبن َ ٌعیىً  متطي ثطاي جمه TDABCريطي اظ  ثب ثٍطي 

 طزي َ زض اُن ظمبن ثيفتطي جٍو  رول مؽوبي   ٌمگوُن يط یىوسٌبي وب وبضا، محموُست َ مفوتطیبن         

ً    ٌبي اضوبي  مو    كيط ؼُز َض َ تطيي  یوبث  ثوط مجىوبي يتبليو  ظموبن مجىوب  وٍوب ضا  ـوكبض          ـوُز  وً ٌعیىو

 .ذُاٌس ؼبذ 

 ُن اضتدبء ؼوُز َضي محموُست    ،ؼىت ABC ويع ثطاي  اٌبی وُـتبض ربضط يػ اظ ثطـمطزن معی 

ضؼوس  ووً مووس    ثووً ایووه وتيجوً موو   ،ثووطزاضي تطييوو  َ ثوبسثطزن  ووبض ی  يط یىوس   َ مفوتطیبن، مووسیطی  ثٍوطي  

ABC    ٌووب زض امووط ٌمبٌىوو   ووطزن اؼووتطاتژي   ثووط مجىووبي ظمووبن اووعَي ثووط ایووه معیوو  ً ثىووسي  ٌووب ثووب ثُزجوو

موسیطی  ووبة َ الگوُثطزاضي جٍو  ثٍجوُز      ريوطي زض ثؽويبضي اظ مدوُست َ     ام يبت ، ثٍجُز يط یىس تممير

 .ام يبت، ويع یک جع ريبت  اؼ 

ایوه  . .  يوس اثوعاضي ثوطای يُیوبی  َ رط و  ؼوطیه اؼو         TDABCتوُان رهو   وً     يػ زض یك جم وً مو    

تووُان  موو ( ٌووبیؿ ثووً اىووُان یكوو  اظ ذطَجوو   )ضَیكووطز ثووب يووطاٌر  َضزن رعاضـووبت ؼووُز َضي مفووتطي    

 ً زض زويوبي اموطَظ ثٍتوطیه اؼوتطاتژي جٍو       . ثطوسي ـ ثطوسي ثب مفتطي ثبـس زٌىسي َ ذبل  مُيتي   وتيجً

 .ضـس اؼ 

ٌوبي جسیوس،    زیسي ـس  ً زض ؼيؽتر جسیوس ثوب تغييوط زض مموطف مىوبثه َ يط یىوس ام يوبت، ايوعَزن يتبليو           

ٌوب، اضوبيً ـوسن ثوط مفوتطیبن َ ييگيوسر  زض ؼهبضـوبت، مفوكعت ثوً           وبٌمگُو  ثيفتط زض اوجب  يتبلي 

ٌوبي االعاوبت  ويوع ثوب      زض ایوه ميوبن ؼيؽوتر   . ٌبي ؼىت  ضا زیگط ـوبٌس وروُاٌير ثوُز    ُز  مسي زض ؼيؽترَج

يوصیط وموُزي َ    ٌبي االعابت  یكپبض ً،  ً زؼتطؼ  ثً االعابت ضا زض ؼوطح ثىگوبي امكوبن    يفتيجبو  ثبوك

اٌطموو  ثووط   َضز ٌمگووُن  ٌووبي مووسیطیت  يووطاٌر موو    ريووطي رعاضـووبت  ويووع جٍوو  يفووتيجبو  ثووطاي تموومير   

 .  ىىس یبث  ثط مجىبي يتبلي  ظمبن مجىب تأ يس م  ٌبي ٌعیىً معی 

ٌب زض رب  ذُزومبی  اؼ ، َجُز  ىويه ؼيؽوتر ٌوبی االعاوبتا تهكوط       زض ؼطح ثىگبي ERPرب   ً ودؿ 

 .یبث  ثط مجىبي يتبلي  ضا ثً امطي الجيت  تجسیل ومُزي اؼ  العس ؼيؽتر ٌعیىً

ريوطز، ثوً ضارتو      مو   ERP  َCRMٌوبي   زاضیر  ً االعاوبت ضا اظ ؼيؽوتر   ا ىُن مب مسل  زض اذتيبض ٌر

ـوُز، ثوً ضارتو  اجوطاي      ، ثوً ؼوطا  ترمويه ظزي ـوسي َ وموت مو       موا کىوس  ااتجبضیبث  َ ثً ضَظضؼبو  

ٌوبي ذوبم  ضا زض اذتيوبض     ومبیس، رىجبیؿ مىبثه ضا ت هي  ومُزي َ تطيي  ٌب متبم ً ضا اضظیبث  م  مي يُن

ٌووبي ثووب  ٌووب زض محوويط تووُان وتيجووً رطيوو   ووً ـووط   ٌووب، موو  يووطن ػ ثووب ایووه ؼووطي يوويؿيوو. زٌووس يووطاض موو 

ٌبي ييگيسي َ ثب ربـيً ؼُز اوسل ثبیؽوت    تكىُلُيي ثبس، ـطایط  ضيبثت  َ زض رب  تغييط مؽتمط، محيط

ً    یبث  ذُز ثبـىس َ اظ ثٍتوطیه ضَیكطزٌوبي جوبیگعیه  يوعي ومو       ثً يكط تغييط ؼيؽتر ٌعیىً  تُاووس ثبـوس ثو

 .TDABCجع 

 

 َ مآخذ مىابع

ً  ؼيؽوتر  ثطضؼو  »( .8331.) محموس  وموبظي،   َ موسیطی   رؽوبثساضي  زض يتبليو   مجىوبي  ثوط  یوبث   ٌعیىو

 َ  ظمؽوتبن  تٍوطان  ،زاوفوگبي حسابزسيي  َ حسيابداري  ٌيای  بزرسيي  ,«  ن ضيتوبضي  معرضوبت 

 .106-71لهحبت  ،  ثٍبض

وفوووطیً ـووومبضي . سييياسمان حسابزسيييی، ،« ٌشیىيييً یيييابی بيييز مبىيييای فعالیيييت »(. 1379.)ارموووس اعیوووعی،

 45.-30ق ق .140

. «َ اثووطات ييووبزي ؼووبظی  ن زض رووُظي رؽووبثساضی  ERP»(. 1385)ثٍووطَظ  ثرتکووا،َ  لووبثط ـوتطی، 

 .زاوفگبي اعمً الجبالجبیا وشزیً داوشکدي حسابداری مدیزیت



مصرف                              یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما           

 (اصفهان)واحد خىراسگان یدانشگاه آزاد اسالم
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