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 چکيذُ
ی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد، یک نغل زغیغ نغیؼیث اةی يًیٌؽنغل نغیؼیث 

ی نتحيی  يًیٌؽی اؿحاىغارد و  يًیٌؽی ٌا ـحمیؿی نالی اؿث کً ةؼ نتيای ٌا يًیٌؽ

و نؽایای آن ایو اؿث کً دو روش را ةا ٌم ادغام  قَد ینةيغی  ظتقً ةؼ فؿالیث

کً  ةاقغ ین جؼ قیدق. ایو نغل زغیغ نغیؼیث ٌؽیيً دارای اظالؾات ةیكحؼ و کيغ ین

نعارج ظغنات ةؿغ از فؼوش را  را ةً ؾيَان ىقعً قؼوع صـاةغاری و R&Dنعارج 

و کل فؼایيغ جَلیغ و ؾهلیاجی و جهانی  ؼدیگ ینةً ؾيَان ىقعً پایاىی در ىؼؼ 

زىسیؼه فؿالیث و ارزش زىسیؼه را ةا ٌغف ظغنث ةً نغیؼیث و جنهیم داظلی جضث 

 .دٌغ ینپَقف قؼار 

ی نالی  يًیٌؽی نتحيی ةؼ فؿالیث، نغیؼیث اةی يًیٌؽ :يذيکل ٍاشگبى 

 .ی اؿحاىغارد نتحيی ةؼ فؿالیثاةی يًیٌؽنتحيی ةؼ فؿالیث، 
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 2 هحوذجَاد دّقبًی،  1 عجذالرضب هحسٌیدکتر 

 .ؾضَ ٌیئث ؾلهی داىكگاه آزاد ةَقٍؼ 1
 .داىكسَی دکحؼی صـاةغاری داىكگاه آزاد ةَقٍؼ  2

 

 ًبم ًَیسٌذُ هسئَل:
 هحوذجَاد دّقبًی

 

 هذیریت ّسیٌِ یبثی هجتٌی ثر فعبليت استبًذارد ثررسی رٍش



 613 -689، ص 6931، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هقذهِ
ٌا و ميایؽ ةً ةعف ظنَمی و  قاىَن اؿاؿی نتيی ةؼ واگػاری قؼکث 44اظیؼ و ةازىگؼی امل  یٌا در ؿال یؿاز یةا جـؼیؽ ظنَم

قغن ةعف ظنَمی در اقحناد زانؿً از یک ظؼف و لؽوم پیَؿحو ةً ؿازنان جسارت  اجؼیصؼکث ةً ؿهث کَچک قغن صسم دولث و پَ

و جالش واصغٌای اقحنادی زٍث اصؼاز رجتً زٍاىی و ورود  ةاقغ یٌا و نؤؿـات در دىیای جسارت ةغون نؼز ن زٍاىی کً نـحلؽم فؿالیث قؼکث

)قتاٌيگ،  ظَاٌغ یافث یا يغهیٌا و ميایؽ زانؿً ایؼان اٌهیث فؽا قؼکثاز ظؼف دیگؼ، الزؼم ةضخ نغیؼیث ٌؽیيً در  یالهلل ویةً ةازارٌای ة

 ردٌؽیيً نَ قـهثدر  قاةحیر نؽیث دیساا ایةؼ ظالؾاجیا ؿیـحم یکؾيَان  ةً ٌؽیيً نغیؼیث کً(. دلیل اٌهیث ایو نَضَع ایو اؿث 1384

 پؼدازد ین قؼکث قاةحیر انجَ دنةؼ ةاالو  نغیؼیث تجنهیها ةؼ ٌؽیيً جأدیؼ قياؿاییةً  ،ٌؽیيً نغیؼیث مىؼا در واقؽ .ؼدیگ ین ارقؼ دهؿحفاا

ةً نيؼَر ةً دؿث آوردن نؽایا و نَقؿیث نعلَب در ةازار، ةً نغیؼیث  ٌا قؼکث(. در ٌهیو راؿحا، 1390)رٌيهای رودپكحی و غالنی زهکؼاىی، 

ی نتحيی ةؼ اةی يًیٌؽو افؽایف جَاىایی رقاةحی ظَدقان ىیازنيغىغ. از ایو رو در ایو پژوٌف ةا جَزً ةً اٌهیث رقاةث در ةازار، نغیؼیث  جؼ كؼفحًیپ

ی نتحيی ةؼ اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد و ؿیـحم اةی يًیٌؽؿیـحم )ی اةی يًیٌؽی ٌا ـحمیؿفؿالیث ةً ظَر کانل نَرد ةؼرؿی قؼار گؼفحً اؿث. ٌؼ دو 

ةً ؾيامؼ پایً در فؼایيغ ؿازىغگی  اؿاؿاًی اؿحاىغارد اةی يًیٌؽ. ؿیـحم ؼدیگ ینی ؿازىغه ىكأت ٌا قؼکثی واقؿی و ىیاز ؾهلی  جَؿؿًؿالیث( از ف

ؿیـحم  کً یصال. در ةاقغ ینناىيغ نَارد نـحقیم، کار و نعارج کلی نـحقیم اظحناص داده قغه اؿث کً جهؼکؽش ةؼ کيحؼل نحغیؼٌا 

ی ارزش دارد. ٌؼ  ؼهیزىسةـیاری ةؼ جضلیل فؿالیث و  غیجأکی ٌؽیيً و فؿالیث نحهؼکؽ اؿث و ٌا نضؼكی نتحيی ةؼ فؿالیث ةؼ قياؿایی اةی يًیٌؽ

در مَرجی کً ةا ٌم جؼکیب قَىغ، نکهل یکغیگؼ ةاقيغ. ةغون قک ىحایر صامل از ایو  جَاىيغ ینی ٌؽیيً نؽایا و نؿایتی دارىغ و ٌا ـحمیؿدو 

 ؿَدنيغ اؿث. ٌا و نؤؿـات در دىیای جسارت قؼکثی ةؼای نغیؼان ا ژهیو ظَرً ةپژوٌف 

 

 فعبليت هجتٌی ثر یبثی ٌِیّستبریخچِ 
 ةؼظی ،1970 دًٌ اوایل و 1960 دًٌ اواظؼ درزغیغ اؿث کً  یاةی يًیٌؽ یٌا ـحمیةؼ نتيای فؿالیث یکی از ؿ یاةی يًیؿیـحم ٌؽ

 و داىكگاٌی نضافل زغی جَزً ولی کؼدىغ اقاره ٌاٌؽیيً و ٌافؿالیث ةیو راةعً ةً 2ؿاالنَىؽ و 1اؿحاةاس زهلً از صـاةغاری ىَیـيغگان

زلیلی و ) اؿث ةَده زیؼ املی ؿازه ؿً پیغایف ادؼ ةؼؾهغجاً  جَزً افؽایف ایو. گؼدیغ زلب ةیكحؼ 1980 دًٌ در راةعً ایو ةً ایصؼفً

 (:1395یَؿفی، 

  ی اظالؾاجی ٌَقهيغ، ظتؼه و قاةل اىؿعاف و ٌا ـحمیؿی نغرن، ٌا یجکيَلَژؿازه اول جغییؼٌای ىَیيی ةَد کً در دىیا زٍث نؿؼفی

 ی نعحلف ةً ویژه در ژاپو رخ داده ةَد.کكَرٌاٌای جَلیغی زغیغ در  ىیؽ نکاىیؽم

  ًٌی ةؽرگ، دؿحعَش جغییؼات ٌا قؼکثنغیؼان  ژهیو ةً، ٌا قؼکثفلـفً فکؼی ةـیاری از نغیؼان  1980ؿازه دوم ایو ةَد کً در د

ةؼ کيحؼل کیفیث نضنَالت و  غیجأکی، الهلل ویةی گؼدیغ و ؾالوه ةؼ ؿَدآوری، رقاةث در ؿعش زٍاىی، افؽایف رضایث نكحؼیان در ؿعش ا ؾهغه

 (.1387ىیؽ زؽء اٌغاف اولیً و املی نغیؼان قؼار گؼفث )ىهازی،  ٌا يًیٌؽکاٌف 

 ی گَىاگَن ا ىقكًزغی و نتـَط ةً جكؼیش فضای زغیغ جَلیغ،  ظَر ةًی از ىَیـيغگان صـاةغاری ا ؾغهؿَم ایو ةَد کً  ؿازه

ی ؿیـحم ٌا ییىارؿاةـؽایی در اىؿکاس  ؼیجأد( در نیان دیگؼان نضققان 1991) 3ی زغیغ نغیؼان پؼداظحيغ. کَپؼ و کاپلوٌا غگاهیدجکيَلَژی و 

ی ؿيحی صـاةغاری ميؿحی و ٌا ـحمیؿکً  اىغ کؼده. ایو نضققان ادؾا اىغ داقحًدر ایو قؼایط  ٌا يًیٌؽصـاةغاری نغیؼیث در ارائً دقیق 

 قَد ینی مضیش نغیؼان ؼیگ میجنهؿتب گهؼاٌی و ؾغم  ٌا آننغیؼیث ىً جيٍا پاؿعگَی اصحیازات نغیؼان ىیـحيغ ةلکً اؿحفاده از اظالؾات 

 ةؼ یاةیٌؽیيً" ؾيَان جضث یزغیغ ؿیـحهی ،نـائل ةا جَزً ةً ایو گؼدد. ٌا قؼکثی ٌيگفث در ٌا انیزنيسؼ ةً پیغایف  جَاىغ ینىٍایحاً و 

 .نؿؼفی قغ"فؿالیث نتيای

 ؿَدآوری ارزیاةی ؿؼةار، ٌایٌؽیيً جعنیل پیكؼفحً روش یکؾيَان  ةً رایاةی ةؼ نتيای فؿالیث ( ٌؽیي2004ً)4آىغرؿو و کپلو

 و کييغنی ننؼف را نياةؽ کً ٌاییفؿالیث ىؼارت و یاةیٌؽیيً نيؼَر ةً روقیؾيَان  ةً یا ؾهلیاجی ٌایٌؽیيً نغیؼیث و ظغنث یا نضنَل

 ٌؽیيً نؼاکؽ" کً اؿث ایو فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً نغل نيعق (.2004 وآىغرؿو، کپلو) کييغنی جؿؼیف ىٍایی ٌایظؼوزی یاةیٌؽیيً

5فؿالیث
 جؼمضیش یاةیٌؽیيً ةً نيسؼ قَىغ،نی ىانیغه "ٌؽیيً نضؼك" کً فؿالیث، ظاص جعنیل نتياٌای ٌهؼاه ةً نياؿب ؿاظحار ةا ةیكحؼ "

                                                           
1- Staubus 
2- Solomons 
3- Cooper and Kaplan 
4- Kaplan and Anderson 
5- Activity Cost Pool 
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 اؿحفاده گَىاگَن نضنَالت لًیوؿ ةً کً نعحلف ٌایفؿالیث جعنیل نتياٌای لًیوؿ ةً نضنَالت ةً ٌاٌؽیيً جعنیل. گؼدىغنی ٌافؿالیث

 (.2006 ٌهکاران، و گؼنٌَرن) قغ ظَاٌيغ جؼمضیش نضنَل ٌایٌؽیيً ةً نيسؼ قَىغ،نی

 فعبليت هجتٌی ثر یبثیّسیٌِ سيستن در ّبفعبليت ٍ ّبّسیٌِ هراتت سلسلِ
 اؿحفاده ٌاٌؽیيً جعنیل در نحفاوجی ٌؽیيً نتياٌای از قغه جهام ةٍای نضاؿتً زٍث فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ؿیـحم کً آىسا از

 رٌيهای) کيغنی قغه جهام ةٍای نضاؿتً در زیادی کهک آن ةيغیظتقً و ظغنات دٌيغهجكکیل ٌایٌؽیيً قياؿایی ةياةؼایو کيغ،نی

 ٌاینضؼك اؿاس ةؼ ةيغیظتقً ایو کً قَدنی نعحلف ٌایظتقً در ٌاٌؽیيً ةيغیظتقً ةً نيسؼ ٌاٌؽیيً نؼاجب ؿلـلً(. 1388 رودپكحی،

 وٌهکاران، گؼنٌَرن) گیؼدنی اىسام نؿلَلی و ؾلث راةعً جؿییو در دقَاری نیؽان اؿاس ةؼ یا نعحلف جعنیل نتياٌای نعحلف، ٌؽیيً

 ىكان داده نی قَد. فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ةؿغی دو نغل . در قکل زیؼ(2006

 
 (1331) هذرسی ٍ عسیسي: از اقتجبس

 

 (:1991کپلو، و کَپؼ) کيغنی جقـیم ؿعش 4 ةً را ٌاٌؽیيً نؼاجب ؿلـلًنؿهَالً  فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ؿیـحماز ؿَی دیگؼ، 

6 واصغ ؿعش ٌایٌؽیيً.  1
 

7(گؼوه) دؿحً ؿعش ٌایٌؽیيً.  2
 

8 نضنَل پكحیتاىی ؿعش ٌایٌؽیيً.  3
 

 9کارظاىً پكحیتاىی ؿعش ٌایٌؽیيً.  4

 جَزً ةا و دارد قؼار ؿازنان ٌؼ در ٌافؿالیث ةً نؼةَط ٌایٌؽیيً نؼاجب ؿلـلً ؿعش ویجؼ وییپا در ٌاٌؽیيً ایو: واصغ ؿعش ٌایٌؽیيً

 اؿث ظاص ٌؽیيً ٌغف یک ةً نؼةَطمؼفاً  واصغ ؿعش ٌایٌؽیيً. کييغنی جغییؼ ظغنات ارائً یا نضنَالت جَلیغ صسم یا جؿغاد و ىَع ةً

 .دارىغ قؼار درزً ةاالجؼیو در قغه ارائً ظغنات صسم ةا جغییؼپػیؼی ىؼؼ از ٌاٌؽیيً ایو(. 1991 کپلو، و کَپؼ)

 و قَدنی اىسام ظغنات یا و نضنَالت از گؼوه یک یا و دؿحً یک ةؼای کً اؿث ٌاییٌؽیيً قانل ٌاٌؽیيً ایو: گؼوه ؿعش ٌایٌؽیيً

 ةً ٌاٌؽیيً و ٌافؿالیث ایو ظغنث، یا نضنَل جؿغاد کاٌف یا افؽایف ةا ظؼفی از و ةاقغىهی ظاص نضنَل یا ظغنث یک ةً جعنیل قاةل

 (.1991 کپلو، کَپؼو) کيغىهی جغییؼ ةاالیی ٌهتـحگی درزً ةا و نـحقیم ظَر

                                                           
6- Unit-Level Costs 
7- Batch-Level Costs 
8- Product-Sustaining Costs 
9- Facility-Sustaining Costs 
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. قَدنی گؼفحً ةکار نعلَب وضؿیث در ظغنات ارائً و ىگٍغاری ةؼای کً اؿث ٌاییٌؽیيً: ظغنث یا نضنَل پكحیتاىی ؿعش ٌایٌؽیيً

 ٌهکاران، و گؼن ٌَرن) ىغارد ظغنات صسم ةا زیادی ارجتاط و ةَده ایدوره نؿهَال و قَدىهی ایساد ظغنات ارائً ةؼای دائم ظَر ةً ٌاٌؽیيً ایو

2006.) 

 یک ةً جعنیل قاةل و ةَده نعلَب قؼایط در ؿازنان کؼدن اداره و ىگٍغاری ةؼای ٌاٌؽیيً ایو: کارظاىً پكحیتاىی ؿعش ٌایٌؽیيً

 امعالح در ٌاٌؽیيً ایو. ٌـحيغ قغه ارائً ظغنات صسم ةا جغییؼپػیؼی درزً کهحؼیو دارای ٌاٌؽیيً ایو. ىیـث ظاص ظغنث یا فؿالیث

 .(2006 ٌهکاران، و گؼن ٌَرن) قَىغنی جلقی داةث ٌایٌؽیيً ؾيَان ةً ؿيحی یٌا ـحمیؿ

 

 ی هجتٌی ثر فعبليتبثی ٌِیّسهذیریت  هراحل اجراي ًظبم
 :(1388)رٌيهای رودپكحی،  ةاقغ یزیؼ نیو ىؼام دارای نؼاصل ا

 .ةاقغ یآن ن یؼیگ ةؼ نتيای فؿالیث در پی اىغازه یاةی يًیقياؿایی نَضَؾات ٌؽیيً: نَضَع ٌؽیيً ؾتارت اؿث از آىچً کً ىؼام ٌؽ 

 .: نيؼَر ىحایر ىٍایی نعلَب اؿثٌا یقياؿایی ظؼوز 

 .قَد ینَرد ىؼؼ اىسام ن یٌا یظؼوز ةً دؿحیاةی ةؼای کً ییٌا ثی: فؿالٌا ثیقياؿایی فؿال

 .ةً نعازن ٌؽیيً اظحناص یاةغ میؼنـحقیغ یٌا يًینـحقیم یا ٌؽ یٌا يًیس ٌؽاجعنیل نياةؽ و ایساد نعازن ٌؽیيً: نياةؽ ةایغ ةؼاؿ 

اىتاقحً قغه در نعازن نػکَر ةؼ  یٌا يًینعازن ٌؽیيً و جؿییو ؾَانل ٌؽیيً، ٌؽ ایساد از ؾ: پٌا یةً ظؼوز ٌا ثیعنیل ٌؽیيً فؿالج

ةٍای جهام قغه: نؼصلً ىٍایی،  یؼیگ جضلیل و گؽارش .قَد یٌا از ٌؼ فؿالیث، ةً نَضَؾات ٌؽیيً جعنیل داده ن نتيای نیؽان اؿحفاده از آن

نؼةَط  یٌا یؼیگ سًیةؼ نتيای فؿالیث و ىح یاةی يًیىؼام ٌؽ یؼیکارگ ةً از صامل قغه جهام ةٍای ةً نؼةَط اظالؾات جضلیل و ًقانل جسؽی

 .(1394)ىؼؼیان،  ةاقغ ین

 

 ی هجتٌی ثر فعبليتبثی ٌِیّسپبیِ ٍ چبرچَة هذل 

ؿيگ ةيا در ىؼؼ نی گیؼد و ةؼ  ؾيَان ةًزىسیؼه ارزش را  اززهلًی فؿالیث  ؼهیزىسی  ٌهًی نتحيی ةؼ فؿالیث، اةی يًیٌؽنغل نغیؼیث 

R&D ،(. ةایغ ةً ایو ىکحً جَزً داقث کً ؿیـحم ٌؽیيً اؿحاىغارد 1988، ظؼیغ، جَلیغ، ةازاریاةی و ظغنات پؾ از فؼوش نحهؼکؽ اؿث )کَپؼ

 ظَر ةًو  ؾهالًی نتحيی ةؼ فؿالیث اةی يًیٌؽ، نغل نغیؼیث گؼید انیة ةًرقاةث اؿث.  ٌا آنو ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث ةا ٌم وزَد دارىغ و نیان 

ؿیـحم  نؤدؼی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿث. نغیؼیث ؾلهی و کيحؼل اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد از اةی يًیٌؽی ؾقالىیث و ةؼجؼی ؿیـحم  کييغه نيؿکؾل کان

ی نتحيی ةؼ فؿالیث نَرد اؿحفاده اةی يًیٌؽکانل در نغل نغیؼیث  ظَر ةًی نالی  يًیٌؽی اؿحاىغارد ةً ٌهؼاه ةـط و گـحؼش نغیؼیث اةی يًیٌؽ

ی کاالی نؼةَظً در جهانی زىسیؼه فؿالیث و زىسیؼه  يًیٌؽةً  هاًینـحق جَاىغ ینی نـحقیم نَاد و کار را کً ٌا يًیٌؽی  ٌهًر ظَاٌغ گؼفث؛ و قؼا

(. در 1990)روناىا،  قَد ینی اؿحاىغارد نغیؼیث اةی يًیٌؽی، ؿیـحم اؿحاىغاردؿازو ةؼ اؿاس  کييغ ینارزش اظحناص داده قَد، نضاؿتً 

و در زنان  ؼىغیگ ینکيحؼل قَی از قتل، در فؼایيغ کيحؼل ٌؽیيً در ىؼؼ  نيؼَر ةً، اؿحاىغارد پیكؼفحً و ؾهلی از قیهث و نقغار را ٌا آنصقیقث 

ث نتيای قاةل اظهیياىی و در ىٍای ةعكيغ ینواقؿی ةؼ اؿاس جفاوت وضؿیث و امالح اىضؼاف، ٌؽیيً را ةؼ اؿاس جضلیل جفاوت پؾ از آن ةٍتَد 

ی کاالٌای نؼةَظً  يًیٌؽنـحقیم ةً  ظَر ةً جَاىيغ یىهةؼای جسغیغ ىؼؼ ٌؽیيً اؿحاىغارد ارائً ظَاٌيغ داد. ٌهچيیو، ةؼای آن نعارج کً 

نقغار و ىـتث  . ةغیو گَىً کً آن نعارج را کً دردٌيغ ینی نعحلفی ةا جَزً ةً نقغار و ىـتث اىغازه اظحناص ٌا روشجعنیل داده قَىغ، 

یی را کً از ایو نياةؽ ٌا ثیفؿال. ةً ٌهیو نيؼَر، دٌيغ ینی کاالٌای ىـتی ةا جَزً ةً اؿحاىغارد آن اظحناص  يًیٌؽٌـحيغ زهؽ و ةً  جؼ وییپا

 ظَر ةًی کاالٌای نؼةَظً اظحناص دٌیغ،  يًیٌؽو ایو نعارج را ةً  غیؼیگ ینواؿعً در ىؼؼ  ؾيَان ةًرا  ٌا ثیفؿال، قياؿایی و کييغ ینننؼف 

را اؿحاىغارد ظَاٌيغ ىهَد  ٌا ثیفؿالی ٌؽیيً دقیق ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحفاده کؼده و در وضؿیحی نساز ٌؽیيً  نضاؿتًکانل از نؽیث 

، ظؼیغ، جَلیغ، ةازاریاةی و R&Dزهلً ی نتحيی ةؼ فؿالیث از اةی يًیٌؽنغیؼیث  نضحَای(. ةا جَزً ةً نعالب نعؼح قغه در ادانً 2012)ژاىگ، 

 ظغنات پؾ از فؼوش ةً جفکیک نَرد ةؼرؿی قؼار ظَاٌغ گؼفث.

 

 ی هجتٌی ثر فعبليتبثی ٌِیّسهحتَاي خبص هذل هذیریت 
قياؿایی پكحیتاىی جَلیغ، ةازار و جيَع کاال و ظغنات را جضقیق و جَؿؿً فؿالیث جهام فؿالیحٍای نؼةَط ةً  نتحيی ةؼٌؽیيً یاةی نغیؼیث 

 نیکيغ
 

 R&Dثخص 
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ةؼ اؿاس  جَاىغ یننـحقیم ةً فؿالیث جضقیق و جَؿؿً ىـتث داده قَد یا  ظَر ةً جَاىغ ینآن دؿحً از نعارزی ٌـحيغ کً  R&Dنعارج 

، نَاد، کار، ظغنات، اؿحٍالك و دیگؼ نعارج کً "نعارج"ی ایو  ٌهًاظحناص داده قَد. در صقیقث  ٌا ثیفؿالنتيای نيعقی و ؿازگار ةً ایو 

را نحكکل قَىغ. از  R&Dی ٌا پؼوژهی  ٌهًی نـحقیم ٌا يًیٌؽاز یک ؿَ ةً ظَر نـحقیم ةً پؼوژه ظاص اظحناص داده قَىغ و  جَاىيغ ین

ؾهغه ٌؽیيً فؿالیث را  ظَر ةً( R&Dٌؽیيً غیؼنـحقیم )نـحقیم اظحناص داده قَىغ  ظَر ةًةً پؼوژه  جَاىغ یىهؿَی دیگؼ، نعارزی کً 

، آزنَن کیفیث، ٌا آزنَنی ؼیگ اىغازهرا ناىيغ  ٌا ثیفؿالو ميغوق ٌؽیيً  ٌا ثیفؿال جَاىيغ ین ٌا ؿازنانو  ٌا قؼکثنذال،  ظَر ةً. کيغ یننضاؿتً 

، آنَزش کارکيان، نغیؼیث زانؽ و غیؼه را وىقل صهلری جسٍیؽات، یی دؿحگاه قياؿایی کييغ، و ةً جؼجیب جؿهیؼ و ىگٍغازدا اقکالارزیاةی رجتً، 

ؿپؾ ٌؼ نضؼك ٌؽیيً را قياؿایی کييغ و در اىحٍا ةؼ اؿاس  و ی قؼار دٌيغ، ٌؽیيً اصحهالی ةؼای ٌؼ ٌؽیيً فؿالیث را قارژ کيیغ،نَردةؼرؿ

ی نؼةَظً اىسام ٌا پؼوژهپؼوژه ىاکام جَؿط پؼوژه نَفق یا  R&Dرا ةً ٌؽیيً ٌؼ پؼوژه اىحقال دٌيغ. ٌهچيیو، ٌؽیيً  ٌا ثیفؿال يًیٌؽنضؼك 

ی  ٌهًفکؼ کيیم کً آن ةا  میجَاى یننَرد نؼةَظً ىعَاٌيغ داقث، ؿپؾ  کی چیٌ. اگؼ پؼوژه ىاکام یک پؼوژه نَفق ىغاقحً ةاقغ، گؼدد ین

. ةا در قَد یندر ىٍایث ةً نضنَالت جعنیل داده  R&D. نعارج گؼدد ینی دیگؼ جقـیم ٌا پؼوژهی  ٌهًةا  اش يًیٌؽنؼجتط اؿث و  ٌا پؼوژه

واگػار کؼدن ةؼ نضنَالت نؼةَظً ةا ؿؼؾث ةاالجؼ ةؼای زنان  نيؼَر ةًرا  ٌا آن میجَاى ینی چؼظً زىغگی نضنَالت، ٌا یژگیوىؼؼ گؼفحو 

 (.2012ؿال یا زنان نياؿب دیگؼ( اىحعاب کيیم )ژاىگ،  5ناىيغ نضغود )

 

 ثخص خریذ
ؾيامؼ ورودی را در زىسیؼه ارزش کً قانل نَاد ظام، ناقیو آالت  ٌا قؼکثکً  قَد ینیی اظالق ٌا ثیفؿالفؿالیث ظؼیغ ةً آن دؿحً از 

. ةؼای نذال، نَاد ظام را در ىؼؼ گیؼیغ، نياةؽ ننؼف قغه نَاد ظؼیغاری قانل ظؼىغ ینو جسٍیؽات، اةؽار، جسٍیؽات دفحؼ و ؿاظحهان و غیؼه 

ی، ظـارت نؿقَالىً در راه صهل و ىقل، ؿاز ؼهیذظی، ٌؽیيً ةيغ ةـحًارج صهل و ىقل، ٌؽیيً ٌای ةارگیؼی، صق ةیهً، نعارج قیهث، نع

ةً غیؼ از ٌؽیيً ظؼیغ،  ٌا آنی اىحعاب و چیغنان قتل از اىتار کؼدن، نالیات و دیگؼ نعارج ىیاز دارىغ کً در ٌؽیيً قارژ قَىغ. در نیان  يًیٌؽ

ی نعارج رایر  اىغازهاؿحاىغارد جعنیل واصغ را زناىی کً نقغار و  جَان ین. در ایو نؼصلً قَىغ ینی ةيغ ظتقًلیات، دیگؼ نعارج صق ةیهً و نا

اؿث و ٌهچيیو  جؼ ةؽرگی نعارج رایر ىـتث ةً قیهث ظؼیغ  اىغازهىـتث ةً قیهث ظؼیغ کَچک اؿث اىحعاب کيیم، و زناىی کً نقغار و 

واؿعً زٍث جعنیل نعارج کلی در ىؼؼ گؼفث، ٌهچيیو، ةعف ظؼیغ  ؾيَان ةًرا  ٌا ثیفؿالی نحفاوت دارىغ، ٌا ضؼكنزناىی کً ایو نعارج 

 ؾهغجاً ی نعارج ةعف ظؼیغ  نضاؿتًی و جؼجیب دٌی، اىتار، جقـیم گؼدد. ةيغ ظتقًةً چيغیو فؿالیث ناىيغ صهل و ىقل، صهل،  جَاىغ ین

 (.2012؛ ژاىگ، 1992، 10اؿث )جَرىی ٌا ثیفؿالی ٌؽیيً  نضاؿتً
 

 ثخص تَليذ
کً نَاد ظام را ةً نضنَالت ىٍایی ناىيغ ناقیو آالت، نَىحاژ، جؿهیؼ و ىگٍغاری جسٍیؽات،  ةاقغ ینیی ٌا ثیفؿالةعف جَلیغ آن دؿحً از 

ی ؼیکارگ ةًةٍحؼ نياةؽ ننؼفی در ةعف جَلیغ را کيحؼل و نغیؼیث کيغ،  جَاىغ ین. روقی کً کيغ ینآزنایف، جَلیغ و نؼجب ؿازی جتغیل 

 .ةاقغ ینؿیـحم ٌؽیيً اؿحاىغارد 

 نقغار کلی نعارج جَلیغ قانل:

 ٌا ثیفؿال; ٌؽیيً کلی ∑

 ; ٌؽیيً کلی فؿالیث کً نضنَل ننؼف کؼد∑

 ٌا ثیفؿالٌؽیيً کلی 

 قیهث واصغ نياةؽ(× نقغار نياةؽ ننؼفی ); ∑

 کً نضنَل ننؼف کؼد ٌا ثیفؿالٌؽیيً نقغار کلی 

 ٌؽیيً فؿالیث واصغ(×; )نقغار فؿالیث ننؼفی ∑

 فؿالیث یک واصغ; ٌؽیيً کلی فؿالیث/ نسهَع نقغار فؿالیث يًیٌؽ

در ؿعش فؿالیث اؿحاىغاردؿازی کيغ و در ؿعش  جَاىغ ینةایغ ةً ایو ىکحً جَزً کؼد کً نغیؼیث اؿحاىغارد نعارج کلی جَلیغ جيٍا 

جَاىغ. ةياةؼایو، ٌيگام جنهیهات نؼجتط، ةایغ ؾانل نقغار نضنَالت نؼجتط را در یک زنان در ىؼؼ گیؼیم. ةياةؼایو ةؼای  نضنَل واصغ ىهی

ةایغ ةً ایو ىکحً جَزً کؼد کً کيحؼل آن از  ناا ةغؿث آوردن ٌؽیيً واقؿی نعارج کلی جَلیغ، ةایغ ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث را ةً کار گؼفحً قَد،

را در ٌؽیيً فؿالیث ادانً دٌیم و ٌؽیيً را ةؼ اؿاس فؿالیث اؿحاىغارد ىهاییم یؿيی ٌؽیيً  اؿحاىغاردقغهپیف دقَار اؿث. ةياةؼایو، اگؼ نغیؼیث 

                                                           
10- Turney 
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، و ةً امعالح قَىغ ینث نتحيی ةؼ ٌؽیيً ةا ٌم آنیعحً اؿحاىغارد ٌؼ فؿالیث پیكاپیف ایساد قغه ةاقغ، نغیؼیث ٌؽیيً نالی اؿحاىغارد و نغیؼی

ی )زنان(، ٌؽیيً آزنَن اؿحاىغارد )زنان ؿاز آناده. ةؼای نذال، ٌؽیيً اؿحاىغارد جَلیغ و دٌيغ ینٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد را قکل 

غارد قغرت )یَان/ ؿاؾث ناقیو( و غیؼه، ایو ٌؽیيً ٌای /ؿاؾث کار(، ٌؽیيً اؿحاىغارد جؿهیؼ و ىگٍغاری )زنان/ ؿاؾث ناقیو(، ٌؽیيً اؿحاى

 آورد. ةً دؿثنیؽان اؿحاىغارد کلی نعارج جَلیغ را ةً ٌيگام اىتاقحً قغن  جَاىغ ین ٌا ثیفؿالاؿحاىغارد 

 ٌؽیيً اؿحاىغارد فؿالیث:

 قیهث نيتؽ واصغ اؿحاىغارد(×; )نقغار اؿحاىغارد نياةؽ ٌؼ فؿالیث ننؼفی∑

 .قَد ینیيً اؿحاىغارد فؿالیث، نقغار کلی اؿحاىغارد نعارج کلی جَلیغ ىیؽ جؿییو ةؿغ از جؿییو ٌؽ

 نقغار کلی اؿحاىغارد نعارج کلی جَلیغ:

 نسهَع نقغار فؿالیث(×ٌؽیيً فؿالیث اؿحاىغارد ); ∑

 ٌؽیيً کلی نضنَل

 + نقغار کلی نعارج کلی جَلیغ اؿحاىغارد; نقغار کلی ٌؽیيً اؿحاىغارد نَاد نـحقیم + نقغار کلی ٌؽیيً اؿحاىغارد کار نـحقیم 

 ٌؽیيً واصغ نضنَل

 ; ٌؽیيً اؿحاىغارد نَاد نـحقیم + ٌؽیيً اؿحاىغارد کار نـحقیم + نقغار کلی نعارج کلی ؿازىغگی اؿحاىغارد/نقغار جَلیغ نضنَل

 جفاوت قیهث فؿالیث اؿحاىغارد

 اىغارد نيتؽ(قیهث اؿح –قیهث واقؿی نيتؽ )×; ? نقغار واقؿی نيتؽ ننؼفی ∑

 جفاوت نقغار فؿالیث اؿحاىغارد

 قیهث اؿحاىغارد نيتؽ <×(نقغار اؿحاىغارد ننؼفی نيتؽ –نقغار واقؿی ننؼفی نيتؽ ); ? ∑

 

 ثخص ثبزاریبثی
ةً اىتار جکهیل  ىقل و  صهلکً در ظَل فؼایيغ پؾ از جَلیغ نحضهل قغه اؿث از  قَد ینیی ٌا ثیفؿالی  ٌهًةعف ةازاریاةی قانل 

ی  کييغه نيؿکؾکلی  ظَر ةً. نياةؽ ننؼفی در ظی ةعف ةازاریاةی قَد ینفؼایيغ ىٍایی نكحؼی و ظؼیغ ذظیؼه   ةً، در اىتار صهل و ىقل قَد ین

. ةؼای اؿحفاده ةاقغ ینی، نعارج صهل و ىقل، دؿحهؽد کارکيان فؼوش و ةَدزً رفاه، ٌؽیيً جهاس نكحؼی و انضا قؼار داد ؿاز ؼهیذظٌؽیيً 

. زناىی کً قؼایط نياؿب ةاقغ، ٌؽیيً اؿحاىغارد ٌؼ فؿالیث را جؿییو کيیغ و نغیؼیث ٌؽیيً نالی ةاقغ ینی نتحيی ةؼ فؿالیث نياؿب اةی يًیٌؽ

نـحلؽم ةازةیيی ةٍای داةث و ٌؽیيً یاةی نتحيی ةؼ فؿالیث  ةکارگیؼی(. ةا جَزً ةً ایو نعالب 2012فؿالیث اؿحاىغارد را ةً کار گیؼیغ )ژاىگ، 

نـحلؽم ایو اؿث کً  ٌؽیيً یاةی نتحيی ةؼ فؿالیث ةً کارةؼدنةياةؼایو، حغیؼ و صاقیً ؿَد ةً کار رفحً در جنهیهات ةازاریاةی اؿث. ن

جَلیغکييغگان و جنهیم گیؼىغگان ؾالوه ةؼ پاؿعگَیی ؿَد ةؼ فؼایيغٌای جَؿؿً نضنَل، جَلیغ و جضَیل و ةٍای فؿالیحٍای نَرد ىیاز ةؼای 

 (.1392 ؾؼب اصهغی،)رودپكحی و  جکهیل ایو فؼایيغٌا جأکیغ کييغ
 

 ثخص خذهبت پس از فرٍش
. ناىيغ ةؼظؼف کؼدن دٌغ ینیی اؿث کً قؼکث در اظؼاف نكحؼی پؾ از فؼوش اىسام ٌا ثیفؿالی  ٌهًظغنات پؾ از فؼوش قانل 

ی نكحؼی، جقَیث جهاس ةا نكحؼی، ةؼرؿی رضایث نكحؼی و ٌا دادهنكکل جؿهیؼ نضنَل، زایگؽیو ةازگكث و جؿهیؼ، و راه اىغازی پایگاه 

ایو نَارد ٌـحيغ: صقَق کارکيان و ةَدزً رفاه، قارژ ؿفؼ، نَاد ظام در . نياةؽ ننؼفی ظغنات پؾ از فؼوش قانل ةاقغ ینةازظَرد اظالؾات 

و ظـارت ةازگكث، ٌؽیيً ٌای نقاةلً ةا قکایات، نعارج ایساد و نغیؼیث فایل نكحؼی، ٌؽیيً ةؼرؿی  نضغوده زنان ةا ؿً گاراىحی زایگؽیيی

ی نتحيی ةؼ فؿالیث را اجعاذ کيیم. زناىی کً نَقؿیحف ةاقغ، ةای يًیٌؽ میجَاى یناؿحفاده از نضنَالت و رضایث نكحؼی و غیؼه. ٌهچيیو 

 .غىؼیکارگ ةًنغیؼیث ٌؽیيً نالی فؿالیث اؿحاىغارد را 

در ظغنث ةً نكحؼیان نعحلفف قؼکحٍا  ٌؽیيً ٌایی را کً هی جَاىغىایو روقٍا ( نؿحقغ اؿث کً 2015) 11در ایو ظنَص آىحَىی

نكحؼیان ةا . ایو در صالیـث کً ىغَکهحؼ نحضهل ٌؽیيً نی ق، در ىحیسً نكحؼیان ةا ٌؽیيً ظغنث ةاال ؛د را قياؿایی کيغَنحضهل نی ق

را ظَد فؼایيغ و فؿالیث ٌای نغیؼیث نَزَدی  ؿیـحم ةياةؼایو، قؼکث ٌا ةایغ .ىغٌَؽیيً ظغنث پاییو ةیف از صغ ٌؽیيً نحضهل نی ق

 .افؽایغةیكحؼیاىف و ةً ارزش ن ادهغ، ؿَددٌی را افؽایف ديةٍتَد ةعك

 

                                                           
11- Anton 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006528#!
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 فعبليت هجٌبي ثر یبثیّسیٌِ يّب تیهحذٍد ٍ هسایب
یاةی ةؼ نتيای ٌؽیيً ؼشیو پػ ازؼا دالیل جؼیواملی زؽء زیؼ نَارد کً اؿث آن دٌيغهىكان زنیيً ایو در قغه اىسام نحؿغد ٌایپژوٌف

 (:2007 ،12ٌهکاران و ؿارجَریيؽ) اؿث یافحً جَؿؿً کكَرٌای درفؿالیث 

 ٌا،ٌؽیيً نياؿب نغیؼیث و قغه جهام ةٍای جؼمضیش نضاؿتً  -1

 نكحؼی، یا نضنَل ؿَدآوری ةً ىـتث اظهیيان کـب  -2

 ؾهلکؼد، ارزیاةی و ةيغیةَدزً  -3

)ةٍلَل و دٌقاىی،  ةازار ؿٍم افؽایف نيؼَر ةً ةازاریاةی و فؼوش نغیؼان زٍث الزم قؼایط ایساد ظؼیق از 13رقاةحی نؽیث افؽایف  -4

1393)، 

 ؿؼةار، ٌای ٌؽیيً از ةـیاری ةً ىـتث نغیؼان ىگؼش جغییؼ  -5

 ،15زانؽ کیفیث نغیؼیث و 14ةٍيگام جَلیغ ٌهچَن نغیؼیحی ىَیو ٌایؿیـحم ؿایؼ از صهایث  -6

 فؼآیيغ، ةؼجؼ ظؼاصی ظؼیق از نضنَل کیفیث افؽایف  -7

 نقؼرات، و قَاىیو از ىاقی فكارٌای و ؿؼةار ٌایٌؽیيً افؽایف نقاةل در نياؿب گَییپاؿط  -8

 زغیغ، ٌایآوریفو در گػاریؿؼنایً جؿغیل و ارزیاةی  -9

 نسغد گػاریقیهث و نياةؽ ننؼف کاٌف نيؼَر ةً را ٌاییراه کً ؿازنان در اٌؼنی و ؿَدآور ٌایفؿالیث کؼدن نكعل  -10

 (.1991 کپلو، و کَپؼ) کؼد ظَاٌيغ ارائً ظغنات و نضنَالت

 (:1994 ،16کپلوزیؼ ) فؼنَل در ننؼفی نياةؽ ةً نؼةَط ٌؽیيً جؿییو ظؼیق از ةالاؿحفاده ػؼفیث کؼدن نكعل  -11

 دؿحؼس در نياةؽ ةً نؼةَط ٌؽیيً;  ننؼفی نياةؽ ةً نؼةَط ٌؽیيً+  ةالاؿحفاده ػؼفیث ٌؽیيً 

 نياةؽ، ٌؽیيً نياةؽ، روی ةؼ جهؼکؽ ةا قغه جؿؼیف و ؿیـحهاجیک روش یک ارائً ظؼیق از کیفیث ارزیاةی نيؼَر ةً نتيایی ایساد  -12

 (2004 ،17راس) آنغه ةغؿث ٌایظؼوزی و قغه ازؼا ٌایفؿالیث

 ٌَرن) ةاقغنی زیؼ قؼح ةً ىیؽ ٌایینضغودیث دارای داراؿث ٌاؿازنان ةؼای کً نؽایایی جهانی ةایاةی ةؼ نتيای فؿالیث ٌؽیيً ؿیـحم

 (:2006 ٌهکاران، و گؼن

 آن ازؼای پیچیغگی  -1

 .ةاقغنی ةؼٌؽیيً و پیچیغه اغلب آن نضاؿتات و گیؼیاىغازه فؼآیيغ  -2

 قؼکث کارنيغان جَؿط ىادرؿث اظالؾات ارائً کً نناصتً یا و پؼؿكيانً ظؼیق از اظالؾات آوریزهؽ ةً نؼةَط ٌاینضغودیث  -3

 .قَد یاةیٌؽیيً فؼآیيغ گهؼاٌی ةً نيسؼ جَاىغنی

 ٌاٌؽیيً و فؿالیث صسم ةیو ظؼفً کی راةعً یک کً اؿث ایو ةؼ فؼض فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ؿیـحم یؼیکارگ ةً درنؿهَالً   -4

 .ةاقغ ىغاقحً وزَد آن نضؼکً ؾَانل و ٌؽیيً نیؽان ةیو ظؼفً کی ارجتاط ایو اؿث نهکو ؾهل درکً  یصال در. دارد وزَد

 .اؿث نكحؼك جَلیغات و ٌاٌؽیيً وزَد انکان از یپَق چكم فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ٌاینضغودیث از دیگؼ یکی  -5

 یاةیٌؽیيً ٌاینغل ةیكحؼ آن ةؼ افؽون. ىهایغنی یپَق چكم ةالاؿحفاده ػؼفیث از زیؼا ةاقغ،نی ىادرؿث جئَریکی ىؼؼ از نغل ایو  -6

 نٍغوی، و ىهازی) کيغىهی فؼاٌم را ؿازنان کل ؿعش در ؿَدآوری ٌایفؼمث از اییکپارچً ىگاه و ةَده داظلی فؿالیث نتيای ةؼ

1388.) 

 گیؼیاىغازه ةؼای فؼمث ایساد ةاؾخ فؿالیث نتيای ةؼ یاةیٌؽیيً ؿیـحم ایيکً ؾلث ةً کً نؿحقغىغ( 2001) نحَالی و گؼیو وزَد ایو ةا

-جنهیم در گـحؼدهظَر  ةً ارزقهيغ اةؽار یکؾيَان  ةً آن از جَاننی قَد،نی ظاص ٌایفؿالیث ةؼای زؽئیات جهام ةا غیؼنـحقیم ٌایٌؽیيً

گیؼی یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ظَد ةً جيٍایی نيسؼ ةً جنهیمٌؽیيًٌهچيیو،  (.2001 ،18نحَالی و گؼیو) ىهَد اؿحفاده اؿحؼاجژیک ٌایگیؼی

                                                           
12- Sartorius et al 
13- Competitiveness 
14- Just in Time 
15- Total Quality Management 
16- Kaplan 
17- Ross 
18- Greene and Metwalli 
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-جؼی در نَرد نضنَالت جَلیغی یا ظغنات ارائً قغه، فؿالیثو مضیشجؼ قَد. ةلکً ایو ؿیـحم ظؼاصی قغه اؿث جا ةحَاىغ اظالؾات دقیقىهی

جَاىغ ةؼ روی نضنَالت و فؼآیيغٌایی جهؼکؽ کيغ کً ةیكحؼیو جَاىایی در ایساد ٌؼم ٌا ارائً ىهایغ. لػا نغیؼیث نی ٌای پكحیتاىی و ٌؽیيً آن

گػاری، جؼی درةاره ظؼاصی نضنَالت، قیهثگیؼی نياؿبجا جنهیم کيغنيؼَر افؽایف ؿَد را دارا ٌـحيغ. ایو ؿیـحم ةً نغیؼیث کهک نی ةً

یاةی ةؼ نتيای ٌؽیيًدر واقؽ،  (.1988ةازاریاةی، جؼکیب نضنَالت و ایساد اىگیؽه زٍث ةٍتَد نـحهؼ ؾهلیات قؼکث اىسام دٌغ )کَپؼ و کپلو، 

نَرد ىیاز ةً نيؼَر جَلیغ کاالٌا یا ارائً ظغنات ةً نكحؼیان، نغیؼان  ٌا و نياةؽجؼ در نَرد ٌؽیيًفؿالیث از ظؼیق ایساد اظالؾات ةٍحؼ و نياؿب

جؼی را اىسام داده و ةحَاىيغ رواةط ظَد را ةا نكحؼیان ةً ةٍحؼیو ىضَ جيؼیم کييغ. )آرگؼیؾ و جؼ و مضیشگػاری نياؿبؿازد جا قیهثرا قادر نی

 (1994، 19کپلو

گؼدد کً ایو ؿیـحم و یاةی ةؼ نتيای فؿالیث زناىی ةؼای یک قؼکث نكعل نیؿیـحم ٌؽیيً یؼیکارگ نؽایای ةًافؽون ةؼ ایو، 

یاةی اؿث کً یاةی ةؼ نتيای فؿالیث جيٍا یک ؿیـحم ٌؽیيًپیكؼفث آن ةا اؿحؼاجژی قؼکث نؼجتط ةاقغ. در غیؼ ایو مَرت ؿیـحم ٌؽیيً

. نغیؼیث غةاقجؼ نیام قغه دارد کً در نقاةل ؿیـحم ؿيحی ةٍای جهام قغه نياؿبجؼ در نَرد ةٍای جهجَاىایی ةالقَه در ارائً اظالؾات مضیش

-ٌا نیریؽی کارٌا و فؼآیيغٌا و درك ٌؽیيًٌا نيسؼ ةً ارائً یک دیغگاه فؼآیيغی ىـتث ةً یک دیغگاه ذٌيی در نَرد ةؼىانًاؿحؼاجژیک ٌؽیيً

ؾيَان یک اةؽار نغیؼیحی، کاٌف  نالی ةلکً ةً ویؾيَان یک ؾانل ةؼای جأن را ىً ةً ، نغیؼیث ٌؽیيًیکار فؼد یزا قَد. ٌهچيیو کارگؼوٌی را ةً

دو گؼوه  ٌا ةً ٌؼنغت در ىؼؼ گؼفحً و نيسؼ ةً گـحؼش صَزه صـاةغاری نغیؼیث و نغیؼیث ٌؽیيً کَجاه یزا ٌای داةث در ةليغنغت ةًٌؽیيً

 (.2007، 20قَىغ )چیَاکا و کؼىینی کييغگانً یکييغگان و جٍ ننؼف

 

 سطح ٍ جبیگسیي هذل هذیریت ّسیٌِ هبلی هجتٌی ثر فعبليت

. نغیؼیث نتحيی ةؼ فؿالیث یا نغیؼیث گؼدد یناگؼ کل زىسیؼه فؿالیث را ةً ؿً ةعف قتل از جَلیغ، صیو جَلیغ و پؾ از جَلیغ جقـیم 

 اؿث یصالی قؼکث قتل جَلیغ و ةؿغ جَلیغ نَرد اؿحفاده قؼار گیؼد؛ ایو در ٌا ثینَقؿةؼ ظتق  جَاىغ ینی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد اةی يًیٌؽ

ی اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد+ نغیؼیث نتحيی ةؼ فؿالیث، اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد، اةی يًیٌؽکً در صیو جَلیغ ؿً نَقؿیث داریم کً قانل نغیؼیث 

ایو ؿً ةعف قتل از جَلیغ، صیو جَلیغ و ةؿغ از جَلیغ را جؼکیب  کً یٌيگان. قَد ینی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد اةی يًیٌؽاؿحاىغارد+ نغیؼیث 

ی اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد+ اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد، ؿعش اةی يًیٌؽىحایر چٍار ؿعش دارىغ، یؿيی ؿعش  12. ایو میکي ینىحیسً دریافث  12کيیم، 

ی اؿحاىغارد+ اةی يًیٌؽو ؿعش  اؿحاىغاردی نتحيی ةؼ فؿالیث اةی يًیٌؽی نتحيی ةؼ فؿالیث+ اةی يًیٌؽی اؿحاىغارد+ اةی يًیٌؽنتحيی ةؼ فؿالیث، ؿعش 

 ی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد.اةی يًیٌؽ

 ی استبًذاردبثی ٌِیّسسطح   -1
ٌؽیيً اؿحاىغارد را ةؼای  ٌا قؼکث، ةياةؼایو ؼدیگ ینو ٌؽیيً جَلیغ ىـتث نعلق  افحغ ینؾقب  ٌا قؼکثدر نَقؿیحی کً نغیؼیث ٌؽیيً 

 .اةغی ینو افؽایف جَاىایی نغیؼان، نغیؼیث ٌؽیيً ىیؽ گـحؼش  ٌا قؼکث، ةا ةٍتَد قؼایط نحؿغد رو ویازا. ؼىغیگ یننغیؼیث فؼایيغ جَلیغ ةً کار 

 

 ی هجتٌی ثر فعبليتبثی ٌِیّسی استبًذارد + بثی ٌِیّسسطح   -2
کً  ٌا قؼکثنغیؼیث نعارج کلی جَلیغ در آن  نيؼَر ةًایو ؿعش یک ؿعش دقیق دارد. ىعـث، ةا اؿحفاده از ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث 

نقغار ةؽرگ و ىـتث ةاالیی اؿث و ىیاز ةً اظالؾات ٌؽیيً دقیق دارىغ، یؿيی اؿحفاده از ٌؽیيً اؿحاىغارد در نغیؼیث نَاد  قان یکلنعارج 

ی کً در ةاال ذکؼ زؽئ. دوم، ةا گـحؼش ؿعَح ةاقغ یننغیؼیث نعارج کلی جَلیغ  نيؼَر ةًنـحقیم و کار و اؿحفاده از ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث 

در نغیؼیث نعارج کلی جَلیغ، ةلکً در نغیؼیث نياةؽ ننؼفی قتل و پؾ از جَلیغ جضث قؼایط نهکو نَرد  جيٍا ىًةؼ فؿالیث  قغ، ٌؽیيً نتحيی

ی اةی يًیٌؽ، از ؼىغیگ یننغیؼیث ٌؽیيً را در جَلیغ ةً کار  کً یصالاؿحفاده قؼار گؼفث. ؿَم، ؿعش ٌؽیيً اؿحاىغارد گـحؼش یافحً اؿث. در 

 .کييغ ینؼای نياةؽ ننؼفی ٌؼ ةعف قتل و پؾ از جَلیغ جضث قؼایط نهکو اؿحفاده نتحيی ةؼ فؿالیث ة

 

 ی استبًذارد هجتٌی ثر فعبليتبثی ٌِیّسی هجتٌی ثر فعبليت + بثی ٌِیّسی استبًذارد + بثی ٌِیّسسطح   -3
ی در ىؼؼگؼفحو نغیؼیث ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد اؿث. ٌهچيیو، ایو  سًیىحو  ةاقغ ین آظؼایو ؿعش جا صغی ةؼ نتيای ؿعش 

 .ةاقغ ینؿعش ظَد دارای ؿً ؿعش دقیق ىیؽ 

                                                           
19- Argyrisand Kaplan 
20- Chivaka and Cairney 
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 ٌا قؼکثکً قؼایط آناده را دارىغ،  کييغ ینیی کً ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث را ةؼای نعارج کلی جَلیغ اجعاذ ٌا قؼکثاةحغا، ةؼای آن 

ی نـحقیم + نغیؼیث نتحيی ةؼ  يًیٌؽ، یؿيی نغیؼیث ٌؽیيً نالی اؿحاىغارد ؼدیگ یننغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد را ةً کار 

 فؿالیث ةعف از نعارج کلی ؿازىغگی + نغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد ةعف از نعارج کلی جَلیغ.

در ةاال گـحؼش یافحً اؿث، نغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد ىً جيٍا ةؼای ةعكی از نعارج  دوم، ؿً ؿعش دقیق ذکؼ قغه

ی قتل از جَلیغ و ةؿغ از ٌا ةعفی نتحيی ةؼ فؿالیث در اةی يًیٌؽکً از  قَد ینیی ىیؽ ةً کار گؼفحً ٌا ثیفؿالکلی جَلیغ ةلکً ةؼای آن دؿحً از 

ی نـحقیم + نغیؼیث نتحيی ةؼ ٌؽیيً ةؼظی از  يًیٌؽیؿيی نغیؼیث ٌؽیيً نالی اؿحاىغارد  کييغ ینرىغ اؿحفاده ی داا آنادهجَلیغ کً قؼایط 

 .ٌا ةعف+ نغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد ةؼظی از نعارج کلی ؿازىغگی و دیگؼ  ٌا ةعفنعارج کلی جَلیغ و دیگؼ 

نغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد را در  کً یصال. در ةاقغ ینآظؼیو ؿعش  گـحؼش ؿعش ٌؽیيً اؿحاىغارد در ةازٌمؿَم، 

ی نتحيی ةؼ فؿالیث و نغیؼیث ٌؽیيً نالی نتحيی ةؼ فؿالیث اةی يًیٌؽ، جا صغی از ؼىغیگ ینةعف جَلیغ، نياةؽ ننؼفی قتل و پؾ از جَلیغ ةً کار 

 .کييغ یناؿحاىغارد اؿحفاده 

 

 ی هجتٌی ثر فعبليت استبًذاردبثی ٌِیّسی استبًذارد + سطح بثی ٌِیّس  -4

، کً ةا اؿحفاده از نغیؼیث ٌؽیيً نالی اؿحاىغارد ةاقغ ینی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد اةی يًیٌؽایو ؿعش یک ؿعش ؾالی نغل نغیؼیث 

، و ةؼای دیگؼ نياةؽ ننؼفی نغیؼیث نتحيی ةؼ فؿالیث را اجعاذ ةاقغ ین آلةؼای نَاد نـحقیم و کار نـحقیم در ظَل فؼایيغ جَلیغ ؿعش ایغه 

را اؿحاىغارد ىهَده جا ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحاىغارد قَد. ایو ؿعش کيحؼل اؿحاىغاردؿازی و نغیؼیث  ٌا ثیفؿالو ؿپؾ ٌؽیيً ٌای  گؼدد ین

کل دوره و نغیؼیث ؾلهی چيغوزٍی ٌؽیيً را درك  واقؿاًکً  ةاقغ ینٌؼ ةعف و ٌؼ فؿالیث در ظَل جَلیغ و فؼایيغ ؾهلیات  ةؼای نياةؽ ننؼفی

 کؼده اؿث.

ؿعش نغیؼیث ٌؽیيً  جَاىيغ ین ٌا قؼکثیی در نغیؼیث ٌؽیيً نالی دارىغ. ٌا ویگؽیزا ٌا قؼکثاز آىسا کً ایو نغل ناٌیث ؿعش دارد، 

نغاوم ةؼ اؿاس آن ةٍتَد یاةيغ  ظَر ةًنالی نؼةَظً را کً ةؼ ظتق صالث ظَد، اىحؼار نغیؼیث، درزً قغیغ رقاةث نياؿب اؿث را اىحعاب کييغ و 

ؿعش اؿث ةلکً  ةؼؿيغ. زایگؽیو ایو نغل ىً جيٍا اىحعاب آلجا ایيکً ؿعش ةؼجؼ نغل نغیؼیث ٌؽیيً نالی را اجعاذ کييغ و ةً صالث ایغه 

اؿث و قغرت  جؼ وییپاظعَط ظاص، اىحعاب ىقاط ظاص در ؿعش ةاقغ. ةؼای نذال، ةؼای نَقؿیث رایر کً ؿعش نغیؼیث نَزَد  جَاىغ ین

جيٍا یک ىقعً در ؿعش ٌؽیيً اؿحاىغارد  میجَاى ینجَاىغ در کل ؿیـحم ةً کار گؼفحً قَد،  ضؿیف اؿث، ٌؽیيً اؿحاىغارد ىهی ىـتحاًفياوری 

، نقغار ننؼفی اؿحاىغارد را ایساد کيیم، ةياةؼایو صلقً املی ؼىغیگ یناىحعاب کيیم و جيٍا ةؼای آن نَادی کً ةیكحؼیو ىـتث را در ٌؽیيً 

 (.2012، ظیف جغریسی کيحؼل را گـحؼش دٌیغ )ژاىگ، قَد ینآناده  ةؿغاًکيحؼل را در ىؼؼ گیؼیغ و در نَقؿیحی کً ناىيغ کار اولیً کً 

 

 تکبهل هذیریت ّسیٌِ هبلی هجتٌی ثر فعبليت سبختبر
جؼ  وری نَزب قغ، نضاؿتً دقیق ٌای فؼایيغ جَلیغ و اىگیؽه ةؼای نَفق ةَدن در ةازار رقاةحی و افؽایف ةٍؼه جيَع نضنَالت و پیچیغگی

ٌای ؿيحی قغ. انا پؾ از  ـحمزایگؽیو ؿی فؿالیث نتحيی ةؼ یاةی يًیٌای ٌؽ ؿیـحم 1980جؼ زلَه ىهایغ. از دًٌ  ةٍای نضنَالت ضؼوری

ٌا در دؿحیاةی ةً  ایو ؿیـحم فؿالیث زنان گؼا نتحيی ةؼ یاةی يًیو ٌؽ فؿالیث نتحيی ةؼ یاةی يًیگػقث صغود ؿً دًٌ و نؿؼفی دو ؿیـحم ٌؽ

 فؿالیث نتحيی ةؼ یاةی يًیفؿالیث، جضث ؾيَان ٌؽ نتحيی ةؼ یاةی يًی(، ىـل ؿَم ٌؽ2009) یاٌغاف نَرد ىؼؼ ىاکام ناىغىغ. پؼوفـَر ىهاز

کً  فؿالیث زنان گؼا نتحيی یاةی يًیٌؽ ٌای پیكیو ةً زانؿً صـاةغاری نؿؼفی کؼد. ایو ؿیـحم، ةؼ ظالف را زٍث رفؽ ؾیب ؿیـحم گؼا ؾهل

ةً وزَد آورده ٌا  ٌا ةً فؿالیث ةیكحؼی در جعنیل ٌؽیيً یؼیپػ ةیف از صغ ةؼ نضؼك زنان جکیً دارد، ةا جؿییو چيغیو نضؼك ٌؽیيً، اىؿعاف

دٌغ. ٌهچيیو ایو  ٌا را ةً نضنَالت جعنیل نی ٌا، ٌؽیيً ٌا ةً فؿالیث ةا جعنیل ٌؽیيً گؼا ؾهل فؿالیث نتحيی ةؼ یاةی يًیٌؽ اؿث. در واقؽ

ؼك ٌؽیيً نياؿب ظَر زغاگاىً و ةا اؿحفاده از نض فؿالیث زنان گؼا، ٌؽیيً ٌای واقؿی ةؼای ٌؼ فؿالیث را ةً نتحيی یاةی يًیؿیـحم ؾلیؼغم ٌؽ

و ارزیاةی ؾهلکؼد نغیؼیث از ظؼیق نضاؿتً اىضؼاف ىؼخ، صسم، کارایی  یؽیر جَان ةؼای ةؼىانً دٌغ. ؾالوه ةؼ ایو از ایو ؿیـحم نی جعنیل نی

پؼداظحً  ٌا ثیفؿال(. در ادانً ةً ٌؼیک از ایو 1392)ؾلی ىژاد و ٌهکاران،  و ٌهچيیو جؿییو ػؼفیث اؿحفاده قغه و ةال اؿحفاده، اؿحفاده کؼد

 :قَد ین

 

 21 زهبى گرای هجتٌی ثر فعبليت بثی ٌِیّس -1
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- Time Driven Activity Based Costing (TDABC) 
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ٌای نؼةَط را ةً فؿالیثکيغ و ٌؽیيًٌا را قياؿایی ىهیفؿالیث، در نؼصلً اول فؿالیثةؼ یاةی ایو ؿیـحم ةؼ ظالف روش نحغاول ٌؽیيً

قَد. ةلکً در ایو روش، نغیؼان یا جیم نغیؼیث اةحغا ةً ظَر نـحقیم ىهیٌا اىسام ٌا ةً فؿالیثدٌغ. لػا جـٍیم اولیً ٌؽیيًٌا جعنیل ىهی

کييغ. ةً زای ایيکً، ةؼ اؿاس نناصتً از نياةؽ نَرد ىیاز را ةؼای ٌؼ نَضَع ٌؽیيً )نضنَالت، ظغنات، نكحؼیان وغیؼه( پیف ةیيی نی

ٌا را ةؼ اؿاس نؿادلً زناىی جؿییو و ةً ظَر كعل ؿازىغ، نياةؽ ٌؽیيًٌا را نکارکيان یا ارائً پؼؿكيانً ةً آىان زنان الزم زٍث اىسام فؿالیث

 (.2007دٌيغ )کپلو و آىغرؿَن، ٌا و ؾهلیات اىسام قغه جعنیل نینـحقیم و ظَدکار ةً فؿالیث

-ةؼای جعنیل ٌؽیيًیاةی را از ظؼیق صػف ىیاز ةؼای نناصتً و ىؼؼؿيسی از کارکيان فؼآیيغ ٌؽیيً زنان گؼافؿالیث ةؼ یاةی نغل ٌؽیيً

ىهایغ. نغل زغیغ، ةً ؿَی اٌغاف ٌؽیيً )ؿفارقات، نضنَالت و نكحؼیان( ؿاده نی ٌا آنٌا، پیف از صؼکث دادن ٌای نياةؽ ةً فؿالیث

دٌغ و از چارچَةی دقیق، کً فقط ةً دو نسهَؾً از ةؼآورد ىیاز دارد و نضاؿتً ةً اٌغاف ٌؽیيً جعنیل نی هاًینـحقٌای نيتؽ را ٌؽیيً

، ٌؽیيً ػؼفیث نيتؽ را زنان گؼافؿالیث ةؼ یاةی (. در اولیو گام نغل ٌؽیي1396ًکيغ )ىهازی و زارع، دقَار ىیـث، پیؼوی نی ٌا آناز  کی چیٌ

حؼی ایو نغل ٌؽیيً ٌهً نياةؽ اؾم از پؼؿيلی، ؿؼپؼؿحی، جسٍیؽات و ظغنات نذال در واصغ اىسام ؿفارقات نك ؾيَان ةًکيغ. نضاؿتً نی

کيغ. ؿپؾ ایو ٌؽیيً کل را ةً ػؼفیث ؾهلی دایؼه ةؼ نتيای زناىی کً واقؿا کارکيان ةؼای اىسام فؿالیث ؾؼضً قغه ةً ایو واصغ را نضاؿتً نی

از ىؼخ ٌؽیيً ػؼفیث اؿحفاده  زنان گؼایاةی ةؼ نتيای فؿالیث دوم، ٌؽیيًآیغ.  ةً دؿثىهایغ جا ىؼخ ٌؽیيً ػؼفیث کييغ جقـیم نینی مؼف

زنان( و اظحناص  نؿهَالًةیيی ػؼفیث نياةؽ )پیف لًیوؿ ةًٌای نياةؽ دایؼه را ةً اٌغاف ٌؽیيً جعنیل دٌغ. ایو ؾهل کيغ جا ٌؽیيًنی

ىهَىً در نَرد اقاره قغه در ةاال، ایو نغل فقط ةً ةؼآوردی از زنان الزم  نؾيَا ةًگؼدد. ٌای نياةؽ واصغ ةً ٌؼ ٌغف ٌؽیيً الزم، اىسام نیٌؽیيً

نكحؼیان  ٌا ؿفارشکيغ کً ٌهً الؽام ىهی زنان گؼایاةی ةؼ نتيای فؿالیث ةؼای پؼدازش یک ؿفارش نكعل نكحؼی ىیاز دارد. انا ٌؽیيً

ش ناىيغ ؿفارش دؿحی، اجَناجیک، ةیو الهللی ةؼای کاالٌای ظعؼىاك ٌای ؿفاردٌغ زنان ةؼآوردی ةؼ اؿاس ویژگییکـان ةاقغ ةلکً ازازه نی

فؼآیيغٌای  زنان گؼایاةی ةؼ نتيای فؿالیث یا قکـحيی یا ؿفارش از نكحؼی زغیغ ةغون داقحو ؿَاةق اؾحتاری نَزَد، جغییؼ یاةيغ. نغل ٌؽیيً

 (.1388ىهایغ )ىهازی و نٍغوی، نیؿازی قتیً واقؿی اؿحفاده قغه ةؼای اىسام کار در کل ؿازنان را در واقؽ

 (:1396قَىغ )ىهازی و زارع، ی نیيیة فیپفقط دو ؾانل  زنان گؼافؿالیث ةؼ یاةی در ایو راؿحا، در نغل ٌؽیيً

 نَرد نعالؿً، و (ىؼخ ٌؽیيً ػؼفیث دایؼه )ؿازنان.  1

 نیؽان ننؼف ػؼفیث در ٌؼ پؼاکيف پؼدازش قغه در دایؼه )ؿازنان(.  2

 (:2007)کپلو و آىغرؿَن،  قَد ینةؼای نضاؿتً ىؼخ ٌؽیيً ػؼفیث از راةعً زیؼ اؿحفاده 

 ىؼخ ٌؽیيً ػؼفیث ;
 ٌؽیيً ػؼفیث ؾؼضً قغه

 ػؼفیث ؾهلی نياةؽ ؾؼضً قغه

 

 (:2007قَد )کپلو و آىغرؿَن، ی دایؼه )ؿازنان( نضاؿتً نیٌا ثیفؿالؿپؾ ةا اؿحفاده از نؿادلً زیؼ درمغ ٌؽیيً ٌؼیک از 
T = β1x1 + β2x2 + β3x3 + ….. 

 

جَان ةیان ىهَد کً ایو روش ةً گَىً ؾهغه، نضغود ةً اؿحفاده از نضؼك زنان ةَده و روش ازؼایی آن ةـیار نحفاوت ةً ظَر ظالمً نی

 (.1387و  1386ىهازی، فؿالیث اؿث )ةؼ یاةی از نؼاصل ازؼایی روش نحغاول ٌؽیيً

 کييغ:ؾيَان نی زنان گؼایاةی ةؼ نتيای فؿالیث ( نؽایای نٍم زیؼ را ةؼای روش ٌؽیي2016ًىهازی )( و 2007کپلو و آىغرؿَن )

 ؿازد.نی جؼ ؽیؿؼو  جؼ آؿانؿاظث یک نغل دقیق را .  1

ٌهعَاىی ریؽی نياةؽ ؿازنان و نغیؼیث رواةط ةا نكحؼی در دؿحؼس ٌـحيغ ةً ظَةی ٌای ةؼىانًٌایی کً اکيَن از ؿیـحمةا داده.  2

 ؿازد.دارد. ایو انؼ ؿیـحم را پَیاجؼ و در ؾیو صال کهحؼ واةـحً ةً ىیؼوی اىـاىی نی

و نكحؼیان صؼکث  کييغگان ویجأنٌای نكعل ؿفارقات، فؼآیيغٌا، ٌا ةا اؿحفاده از ویژگیٌا و ؿفارشٌا را ةً ؿَی جؼاکيفٌؽیيً.  3

 دٌغ.نی

 ؾهلیات ؿازنان را ارائً کيغ. ویغجؼیاقحناد زغَد جا ق ةکار گؼفحًناٌاىً  ظَر ةًجَاىغ نی.  4

 کيغ.ی فؼآیيغٌا را ایساد نیٌا ییکاراو  ٌا ثیػؼفقفافیث در ةٍؼه ةؼداری از .  5

ی قغه و يیة فیپریؽی ػؼفیث نياةؽ ةؼ اؿاس نقادیؼ ؿفارش کيغ و انکان ةَدزًی نیيیة فیپنیؽان جقاضای نياةؽ الزم را .  6

 کيغ.نی ٌا فؼاٌمرا، ةؼای قؼکث ٌا آنپیچیغگی 

 ی ةاىک اظالؾاجی، ٌهعَاىی دارد.ٌا یآور فوٌای در ؿعش قؼکث از ظؼیق کارةؼد ىؼم افؽارٌا و ةً آؿاىی ةا نغل.  7

 ؿازد.ىگٍغاری ؿؼیؽ و ارزان قیهث نغل را نهکو نی.  8
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 کيغ.قفاف فؼاٌم نیای نكکل، اظالؾات ةؼای کهک ةً کارةؼان در زنیيً قياؿایی ؾلث ریكً.  9

ٌا، فؼآیيغٌا و جؿغاد زیادی از ىیؼوی اىـاىی در ٌؼ ميؿث یا قؼکث ةا ٌؼ نیؽان از پیچیغگی در نَرد نكحؼیان، نضنَالت، ةعف.  10

ةً دلیل  دادىغ کًىكان ( 2005جَاىغ نَرد اؿحفاده قؼار گیؼد. در ایو ظنَص ةؼاگهو و ٌهکاران )ای، نیو مؼف ٌؽیيً ؿؼنایً

کارگیؼی نغل ؿحيی ةً دلیل مؼف زنان ةیف از صغ ةؼای ىگٍغاری و  ، ةًٌا زیاد فؿالیث ٌای نتحيی ةؼ ؿفارش در قؼکث عجيَ

. نَرد ىیاز اؿث ٌا یاةی ةؼ نتيای فؿالیث زناىگؼا ةؼای ایو قؼکث ازؼای ناٌاىً نغل، ةـیار پیچیغه اؿث و ةً کارگیؼی نغل ٌؽیيً

( ةً ظَر کانل جكؼیش قغه و نيسؼ ةً ارائً ىـل 2016ای اؿث کً ةً وؿیلً ىهازی )ٌای ةالقَهالتحً ایو ؿیـحم دارای نضغودیث

 قغه اؿث. 22گؼا ؾهلفؿالیث ةؼ یاةی فؿالیث جضث ؾيَان ٌؽیيًةؼ یاةی ؿَم ٌؽیيً

 

 گرا عولی هجتٌی ثر فعبليت بثی ٌِیّس -2
یاةی ةؼ نتيای فؿالیث را ، ىـل ؿَم ٌؽیيًزنان گؼایاةی ةؼ نتيای فؿالیث ( ضهو ارائً ایؼادٌا و نكکالت نؼةَط ةً ٌؽیي2009ًىهازی )

را ةً قؼح زیؼ ةیان  زنان گؼافؿالیث ةؼ یاةی اؿاؿی نؼةَط ةً ٌؽیيً اقکاالتنؿؼفی ىهَد. وی  "گؼا ؾهلفؿالیث ةؼ یاةی ٌؽیيً"جضث ؾيَان 

 (:2016، کيغ )ىهازینی

کيغ و جيٍا از یک نتيای املی ةً ىام زنان ٌا را در نؼصلً اول صػف نینؼصلً جؿییو فؿالیث گؼازنان فؿالیث ةؼ یاةی نغل ٌؽیيً.  1

یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ةا ٌای املی ٌؽیيًیکی از جفاوت کً یمَرجکيغ. در نی ٌا اؿحفادهةؼای جـٍیم ٌؽیيً نياةؽ ةً فؿالیث

ٌا جَاىایی ٌای اظالؾاجی قؼکثٌاؿث. چياىچً ؿیـحمفؿالیث وؿیلًٌا و ننؼف نياةؽ ةً ٌای ؿيحی در جؿییو فؿالیثؿیـحم

ٌا را صػف ىهَد. ةلکً ةایغ در فؿالیث را ىغارىغ ىتایغ نؼصلً املی جؿییو فؿالیثةؼ یاةی ٌای نؼةَط ةً نغل ٌؽیيًازؼای پیچیغگی

 ٌای ؿازنان گام ةؼداقث.زٍث جقَیث ؿیـحم

ٌای کَچک ظغناجی کً ةیكحؼ اظالؾات نؼةَط ةً زنان مؼف قغه ؽیيً قایغ ةؼای قؼکثاؿحفاده از زنان ةً ؾيَان نضؼك ٌ.  2

ٌای آن ارجتاط کهحؼی ةا زنان دارد نياؿب ىعَاٌغ ٌای ةؽرگی کً ظؼوزی ةعفجَؿط پؼؿيل اؿث، نياؿب ةاقغ انا ةؼای قؼکث

 ةَد.

آوری قَد، اصحهال وزَد زهؽ یغ از دو نيتؽ پؼؿيل و نغیؼیثةً ؾلث ایيکً اظالؾات ةا زنان گؼافؿالیث ةؼ یاةی در ؿیـحم ٌؽیيً.  3

یاةغ. ٌهچيیو ةؼ اؿاس جئَری یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ؿيحی افؽایف نیو ىادرؿث ةَدن اظالؾات ىـتث ةً ؿیـحم ٌؽیيً 23پارازیث

لً کارایی ؾهلیات ظَد را در پؼؿيل نهکو اؿث اظالؾات ىادرؿحی در نَرد زنان مؼف قغه ارائً ىهایيغ جا ةغیو وؿی 24ىهایيغگی

 ىؼؼ نغیؼان قؼکث افؽایف دٌيغ.
 

 ةاقغ:نؼصلً املی ةً قؼح زیؼ نی 9ایو ؿیـحم در ةؼ گیؼىغه  

ٌا، ایو نؼصلً ةً ؾيَان املیٌای ٌؼ فؿالیث ةا دیگؼ فؿالیثةً ؾلث نحفاوت ةَدن ناٌیث و رفحار ٌؽیيً :ٌای املیجؿییو فؿالیث.  1

 یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ةایغ صفغ قَد.جؼیو نؼصلً ٌؽیيً

یاةی ةؼ نتيای فؿالیث رؿيغ: نياةؽ واقؿی نَرد اؿحفاده در ؿیـحم ٌؽیيًجؿییو نياةؽ املی کً ةً وؿیلً ٌؼ فؿالیث ةً ننؼف نی.  2

ةؼ نتيای یاةی قَد. ؿیـحم ٌؽیيًؿيحی نتحيی ةؼ نیؽان زناىی اؿث کً جَؿط پؼؿيل ةؼ روی ٌؼ فؿالیث در یک ةعف مؼف نی

کيغ. ایو نغل زنان کل ننؼفی در یک ةعف را نكعل گؼا از نفٍَم ػؼفیث ؾهلی نياةؽ ةؼ اؿاس زنان اؿحفاده نیفؿالیث زنان

یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ؾهلگؼا کيغ. نغل ٌؽیيًىهایغ و زنان نَرد ىیاز ةً نيؼَر اىسام ٌؼ فؿالیث را ةً ظَر زغاگاىً نكعل ىهینی

دٌيغ، ٌای نَرد ىؼؼ را اىسام نیدٌغ. ةً ظَری کً ٌؼ یک از کارنيغان کً فؿالیثای نحفاوت اىسام نیؿی را ةً گَىًجؿییو نياةؽ واق

ٌای اظالؾاجی قؼکث نكعل ىَع و نیؽان نياةؽ املی نَرد اؿحفاده ةؼای ٌؼ فؿالیث را ةؼ اؿاس رفحار آن یا ةا اؿحفاده از ؿیـحم

گیؼی نياؿب ةاقغ، انا ىکحً اؿاؿی انل زنان، نقغار نَاد ننؼفی نـحقیم یا ؿایؼ نتياٌای اىغازهجَاىغ قىهایيغ. ایو نياةؽ نینی

 ایو اؿث کً ایو نياةؽ ةایغ نيؿکؾ کييغه یک راةعً ؾلث و نؿلَلی ةا نَضَع ٌؽیيً ةاقغ.

 جؿییو نیؽان ننؼف واقؿی ٌؼ فؿالیث از نياةؽ.  3

 جَان ةا اؿحفاده از راةعً زیؼ نضاؿتً ىهَد:ؼ فؿالیث را نیجؿییو ٌؽیيً ٌؼ فؿالیث: نیؽان ٌؽیيً ٌ.  4

 قیهث واقؿی نياةؽ ننؼفی× ٌؽیيً واقؿی ٌؼ فؿالیث ; نياةؽ واقؿی نَرد ىیاز ةؼای ٌؼ فؿالیث  

                                                           
22- Performance- Focused Activity Based Costing (PFABC) 
23- Noise 
24- Agency Theory 
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یاةی ةؼ نتيای یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ؿيحی و ٌؽیيًٌای ٌؽیيًنضاؿتً ىؼخ اؿحاىغارد ٌؼ فؿالیث: ایو نؼصلً در ٌیچ یک از ؿیـحم.  5

ای دقیق جؿییو قَد. ایو اؿحاىغارد ةایغ ةً گَىًی نیيیة فیپگؼا وزَد ىغارد. در ایو نؼصلً ىؼخ اؿحاىغارد ٌؼ فؿالیث فؿالیث زنان

 ٌای واقؿی ؾهلیات ظَاٌغ ةَد.ٌؽیيً ٌای واقؿی وقَد زیؼا نتيایی ةؼای نقایـً ةا ىؼخ

 قَد:اىضؼاف ةا اؿحفاده از راةعً زیؼ نضاؿتً نی نضاؿتً اىضؼاف قیهث ٌؼ فؿالیث: ایو.  6

 ىؼخ اؿحاىغارد نياةؽ ننؼفی( –)ىؼخ واقؿی نياةؽ ننؼفی × نياةؽ واقؿی نَرد ىیاز ةؼای ٌؼ فؿالیث  

 رد.نغیؼان ظؼیغ ةـیار کارةؼد دا ظنَماًةً نيؼَر ةؼرؿی ؾهلکؼد نغیؼان  گؼا ؾهلیاةی ةؼ نتيای فؿالیث ایو نؼصلً از ؿیـحم ٌؽیيً

 ٌای اىسام قغهنضاؿتً ٌؽیيً فؿالیث.  7

گیؼد. اىضؼاف نقغار ةا نضاؿتً اىضؼاف نقغار ٌؼ فؿالیث: ایو نؼصلً ةً نيؼَر ارزیاةی ؾهلکؼد نغیؼان جَلیغ نَرد اؿحفاده قؼار نی.  8

 قَد:اؿحفاده از راةعً زیؼ نضاؿتً نی

 نياةؽ اؿحاىغارد نَرد ىیاز ةؼای اىسام نیؽان فؿالیث واقؿی( –ؼای ٌؼ فؿالیث )نياةؽ واقؿی نَرد ىیاز ة× ىؼخ اؿحاىغارد نياةؽ ننؼفی  

وری ٌؼ وری ٌؼ فؿالیث: پؼکارةؼدجؼیو اظالؾات ةً نيؼَر ارزیاةی ؾهلکؼد نغیؼان، ةا اؿحفاده از نضاؿتً نیؽان ةٍؼهجؿییو ةٍؼه.  9

 قَد:نیوری ةا اؿحفاده از راةعً زیؼ نضاؿتً گؼدد. ةٍؼهفؿالیث صامل نی

 وریکارایی + ادؼةعكی ; ةٍؼه 

قَد. اىضؼاف ادؼةعكی ىاقی از جفاوت ةیو نیؽان واقؿی کار اىسام اىضؼاف کارایی از زهؽ زتؼی اىضؼاف نقغار و اىضؼاف ىؼخ نضاؿتً نی

 قغه و نیؽان ةَدزً قغه کار اىسام قغه اؿث.

ریؽی و یق ةٍای جهام قغه ىیـث، ةلکً اةؽاری قغرجهيغ ةً نيؼَر ةؼىانًجيٍا یک جکيیک نضاؿتً دق گؼا ؾهلفؿالیث ةؼ یاةی نغل ٌؽیيً

ٌای اىسام قغه را ةً مَرت زغاگاىً وری ؿازنان و فؿالیث، ادؼةعكی و ةٍؼهجَاىغ ةا اؿحفاده از آن کاراییارزیاةی ؾهلیات اؿث کً نغیؼیث نی

 جؿییو ىهایغ.

 ٌایی ةً قؼح زیؼ اؿث:دارای نضغودیث ٌای ةٍای جهام قغهایو نغل ىیؽ ٌهاىيغ ؿایؼ نغل

  ةاقغ.ةؼ نیی اؿث کً ةـیار پؼٌؽیيً و زنانؿيس زنانٌای دقیق کارؿيسی و ی روشؼیکارگ ةًایو نغل ىیازنيغ 

 ةاقغ )ىهازیٌای اظالؾاجی دقیق نیؿیـحم ةکارگیؼی و ازؼای ایو نغل در ؿعش ؿازنان ىیازنيغ ٌهکاری ةاالی پؼؿيل و ٌهچيیو ،

2016.) 

 

 فعبليت فبزي هجتٌی ثر یبثی ٌِیّس-3

ؾغم ٌا و نَارد نؼةَط ةً ىادرؿحی و ىتَد دقث ذاجی داده جَان ینةؼ فؿالیث فازی ایو اؿث کً  نتحيی یاةی يًیٌؽ یؼیکارگ ةًٌغف از 

 (.2001، 25ىاچحهو و ىیغی)آن را نَرد ةؼرؿی قؼار داد  ؼاتیجأدیاةی ةؼ نتيای فؿالیث اؿحاىغارد در ىؼؼ گؼفحً و را در ؿیـحم ٌؽیيً يانیاظه

 از: اىغ ؾتارتةؼ فؿالیث فازی  نتحيی یاةی يًیٌؽنؽایای  ویجؼ نٍم

گیؼی در نَرد نَاردی قانل ةٍای جهام قغه جنهیم نيؼَر ةًیاةی ةؼ نتيای فؿالیث کييغگان از ٌؽیيًارائً اظالؾات اضافی ةً اؿحفاده.  1

 نضنَالت،

 ، ويانیؾغم اظه یاةی ةؼ نتيای فؿالیث ةً اظالؾاجی رازؽ ةً ظعای ذاجی ؿیـحم وکييغگان از ٌؽیيًکؼدن اؿحفادهنسٍؽ.  2

ارائً ةغجؼیو و ةٍحؼیو ىحایر نَرد اىحؼار )ىهازی و  لًیوؿ ةًیاةی ةؼ نتيای فؿالیث ازؼای ؿؼیؽ جضلیل صـاؿیث ؿیـحم ٌؽیيً.  3

 (.1391ٌهکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25- Nachtmann and Needy 
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 يريگ جِيًت
ی ٌا قؼکثی نتحيی ةؼ فؿالیث اؿث. ةؼ ظتق جضقیقات اىسام قغه، اةی يًیٌؽی از نغل نغیؼیث ا نسهَؾًٌغف املی ایو پژوٌف ةؼرؿی 

انا  .يغیىها ینی نتحکؼاىً و نغؽ نغیؼیث نتحيی ةؼ فؿالیث را زػب ٌا غهیاو  کييغ یناؿحفاده  از ؿیـحم ٌؽیيً اؿحاىغارد اکيَن ٌمنحؿغدی 

جؼ، فقغان اظالؾات نَرد ىیاز و جسؼةً و  فقغان نياةؽ الزم، ؾغم جياؿب ةا جَزً ةً ىَع ميؿث، نعؼح ةَدن نـائل نٍمةؼظی دیگؼ، ةً دلیل 

قؼایط اىضناری صاکم ةؼ ةازار ایؼان از دالیل ؾغم پػیؼش ایو  ؛ در واقؽکييغ یىهاز نغیؼیث ٌؽیيً نتحيی ةؼ فؿالیث اؿحفاده داىف کافی 

ٌغف اؿث، چيغان دغغغً نغیؼان و نـئَالن  یاةی يًیؿیـحم اؿث؛ چؼا کً در قؼایط ةازار اىضناری، نغیؼیث ٌؽیيً کً پایً و اؿاس ٌؽ

اؿاؿی در زٍث صؼکث ةً ؿهث نغیؼیث  یٌاً یکی از پاو ظؼوج از ةازار اىضناری و پیَؿحو ةً ةازارٌای رقاةحی، ی ةاقغ یٌا و ميایؽ ىه قؼکث

  .ظَر ظاص، ظَاٌغ ةَد ٌغف ةً یاةی يًیظَر ؾام و گؼایف ةً ؿهث ٌؽ ٌؽیيً ةً
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