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چكيده
این مقاله به بررسی تاثیر یادگیری بر مبنای روشهای "مدل میداینین امدان ایبا د ه" و مدل " یهدایی هیینده
تجمعی" بر سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیت عملندرا  )PFABCمدیپدردااد بدا اسد هادز اا  04عدلد ب دای
م هاوت ،ایواع ایحرافات مربوط به هیینههای قابل ایعطاف و تعهل لز محاسبه ل سدس

)

بدا اسد هادز اا وامدون t

اس یودیت میاینین های بلست وملز ایحرافات مورد وامون قرارگرف نل ی ایج حاصل اا وامون سه فرضیه اصلی یشان
داد که بین ایحرافات حاصل اا دو مل میایینن امان ایبا ه و مل یهایی تولیل ایبا ه و همچندین بدین ایحرافدات
حاصل اا این دو مل با ایحرافات محاسبه لز قبل اا در یظر گرف ن اثر منحنی یادگیری تهاوت معنداداری وودود
دارد این ایحرافات امل چهار ایحراف مقلار ،اثربخشی ،کارایی و بهرزوری مربوط به هیینههای قابل ایعطاف و سه
ایحراف بودوه ،ظرفیت و کارایی مربوط به هیینههای تعهل لز است این یاف هها یشان میدهل که منحنی یادگیری
و روش محاسبه ون تاثیر بااهمی ی روی قیمت تمام لز و ایحرافات هیینه و بودوه حاصل اا  PFABCدارد
واژههای کليدی :منحنی یادگیری ،هیینهیابی بر مبنای فعالیت عملنرا ،هیینههای تعهل لز ،هیینههای قابل
ایعطاف

 - 1اس اد حسابلاری دایشناز یراا
 - 2عضو هیأت علمی گروز حسابلاری دایشناز هیل باهنر کرمان و دایشجوی دک رای حسابلاری دایشناز یراا و مسئو مکاتبات kshams@uk.ac.ir
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سیس م  TDABC ,ABCو  PFABCتأثیرگذار اسدت،

 -1مقدمه
اا امان تلوین حسابلاری توسط پاچیولی تاکنون

ولی اا ویجاییکه تأثیر اصدلی یدادگیری بدر کدارایی,

پشرفتهای ایادی در حسابلاری ایجاد دلز اسدت

اثربخشی و بهرزوری است و ایدن ایحرافدات تنهدا بدا

یکی اا این پیشرفتهای والب در حسابلاری معرفی

اس هادز اا سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیت با تأکیدل

اا به

بر عملکرد  )PFABCقابل محاسبه هس نل ،در ی یجده

صدنع ی ،کده منجدر بده توسدعه

در این مقاله تأثیر منحنی یادگیری بر  PFABCبررسی

ایواع سیس مهای هیینهیابی یوین بودز است پ
ووود وملن ایقدب

حسددابلاری مددلیریت وحسددابلاری صددنع ی گردیددل،

لز است

تقریبا تا اواخر دهه هش م -یهدم قدرن بیسد م ،دایل

بنابراین سؤا اصلی این مطالعده ایدن اسدت کده

سیس مهای حسابلاری صنع ی چندلان توسدعه یاف ده

تأثیر منحنی یادگیری روی سیس م  PFABCچیست و

یبودیل و اطبعات حاصل اا این سیس مها یسبت بده

چدده تیییراتددی را در سیسدد مهددای اسدد ایلارد روی

اطبعات سیس مهای کنویی کم در قابدل اع مداد بدود

ایحرافات مربوط به اقبم بهای تمدام دلز محلدو ،

کسلن و اتکینسن )2412،یکی اا مهم رین سیسد م-

بووود میوورد؟ بطور کلی ،هلف این مقاله توسعه و

های حسابلاری صنع ی که در حا حاضدر در تعدلاد

گس رش سیس م  PFABCدر امینه منحندی یدادگیری

ایادی اا رکتهای تولیلی و خلماتی مورد اس هادز

است دریظر ینرف ن تاثیرات یادگیری بر هییندههدای

قرار میگیدرد ،سیسد م  ABCاسدت ABC .در سدا

بودوه لز ،باعث خواهل ل که این هیینهها بیش ر

 1811توسط کسلن و کوپر به دییا معرفدی گردیدل بدا

اا واقع پیشبینی ویل این امر باعث خواهل ل کده

ووود برتری این سیس م یسبت به سیس مهای قبدل اا

ایحرافات بده دسدت ومدلز مدنعک کنندلز ایحرافدات

خود ،ایدن سیسد م دارای ا دکاعت عمدلزای اسدت

واقعی ییی یبا نل به عبارتی ،در این حالت ایحرافدات

بنابراین در سا  2440کدسلن و ویلرسدون یسدل دوم

به دست یه تنها اطبعات مهیلی را به تلدمیمگیریدلز

سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیدت را تحدت عندوان"

یمییماینل ،بلکه مدیتوایدل گمدرازکنندلز ییدی با دنل

هیینهیابی بر مبندای فعالیدت امدانگدرا" )TDABC

هس نل در ی یجه در یظر گرف ن اثرات یادگیری در هر

معرفی و رح مبسوط ون را در ک ابی در سدا 2442

سیس د می اا وملدده  TDABC ، ABCو  PFABCاا

اا بر مردن

اهمیت خاصی برخوردار است در این راس ا ،در ایدن

تعلادی اا معایب سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیدت

مقاله سعی لز که تأثیر منحنی یادگیری بر عملکدرد

امانگرا ،یسدل سدوم ایدن سیسد م را تحدت عندوان"

رکت با فرض اینکه سیس م مورد اسد هادز درکت,

هیینهیابی بر مبنای فعالیدت عملندرا"  )PFABCبده

سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیت عملندرا )PFABC

دییا معرفی یمود

با ل ،مورد بررسی قرار گیرد

من شر یمودیل یماای در سا  2448پ

اا طرفددی سددا هاسددت کدده تددأثیر کدده "منحنددی

یظر به اینکده تدا کندون پشوهشدی در ایدن امینده

یادگیری" در صنعت ناخ ه دلز اسدت و در م دون

صورت ینرف ه است ،این پشوهش در یوع خود بدلیع

حسابلاری ملیریت به عندوان یمویده ،مندی)1811،

بودز و میتوایل مووب گسد رش مراهدای دایدش در

مورد بحث قرار گرف ه لز است ،اما کم ر مقالهای به

این امینه گدردد ایدن مقالده اا چندل قسدمت اصدلی

بررسی تأثیر یادگیری بر هیینهیابی بر مبنای فعالیدت

تشکیل لز اسدت پد

اا بیدان مقلمده تحقید در

پرداخ ه است هرچنل کده منحندی یدادگیری بدر سده

قسمت او  ،در قسمت دوم به بیان تئوریک و پیشدینه
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تحقیقات داخلدی و خداروی ا دارز دلز اسدت در

ک ابخایه در بلشیک و گین ی و همکاران  )2411ویرا در

قسمت سوم اثرات یادگیری مورد بحدث قدرار گرف ده

فرودگاز پیسا  )Pisaدر ای الیا پیادز یمودزایل دالکی و

اسددت در قسددمت چهددارم ،تدداثیرات یددادگیری بددر

همکاران  )2414ییی ی یجه گرف ندل کده بدا اسد هادز اا

 PFABCبررسدی دلز اسدت و ایدواع ایحرافدات بددا

 TDABCیسبت به  ABCبه در مدیتدوان سدودووری

اس هادز اا اثر یادگیری محاسبه لز است در قسمت-

مش ریان را تجییه وتحلیل یمود ویها پد

اا اودرای

های یهایی تحقی  ،یاف ههای تحقید  ،ی یجدهگیدری و

 TDABCدر یک ه دل ی یجده گرف ندل کده تعدلاد دو

پیشنهادات تحقی بیان لز است

گروز اا مش ریایی که با اس هادز اا  ABCایداندز بده
یظر میرسنل ،در صورت تیییدر سیسد م اا  ABCبده

 -2مباني نظری و مروری بر پيشينه پژوهش

 ،TDABCبه مش ریان سودوور تبلیل می ویل
با این وودود ،یمداای  )2448در مقالده خدود بده

الف -سيستم PFABC

اا امان معرفی سیس م هیینهیابی بر مبنای فعالیت

معرفی سیس م هیینه یابی بدر مبندای فعالیدت عملندرا

در سا  1811تا کنون ،این سیس م موضوع مقداعت

 )PFABCبه عندوان یسدل سدوم ABCپرداخدت او

وک ابهای م علدی بودز است به عنوان مثا مدیتدوان

بیان میکنل که ساخ ار  ،TDABCاودرای سیسد م در

و میر )2442

عمل و برخی میایای ون قابل بحث اسدت اا وملده

و  ،)2442روتچ  )1884و یماای و مهدلوی )1212

اینکه این سیس م به گویه عملز ,محلود به اس هادز اا

ا ارز یمود

محرک امان بودز و روش اورایی ون بسیار م هداوت

به کوپر و کسلن  )1884و  ،)1882را

با وودود برتدری سیسد م هییندهیدابی بدر مبندای

اا مراحل اورایی روش م لاو  ABCاست افیون بر

فعالیت  )ABCیسدبت بده سیسد مهدای سدن ی ،ایدن

این اورای  TDABCیمیتوایل کلیه محدلودیتهدای

سیس م دارای مشکبت و یقصهایی است بطور کلی

روش م دلاو  ABCرا حدل کندل و ح دی بعضدی اا

این مشدکبت را مدیتدوان در دو دسد هی مشدکبت

مشکبت ولیل ماینل محلود بودن به معادلده امدایی

اورایی و مشکبت یناهدلاری سیسد م طبقدهبندلی

را ییی در پدی خواهدل دا دت او اع قداد دارد کده در

یمددود یمدداای )1212،وهددت رفددع پددارزای اا ایددن

برخددی مددوارد ددایل اوددرای روش م ددلاو ,ABC

مشکبت کسلن و ایلرسدون در سدا  ،2440سیسد م

مناسبتر و فایلزهای مورد ای ظار ون بیش اا هیینده-

ولیلی به یام "هیینهیابی بر مبنای فعالیت امانگدرا"

های مربوط به ون است ای خا

 )TDABCرا معرفی کردیل سیسد م هییندهیدابی بدر

م لاو  ABCو یا  TDABCبسد نی بده سداازهدای

مبنای فعالیت امانگرا دارای تهاوتهدای اساسدی بدا

ایادی ,اا ومله وضعیت سیس مهای اطبعاتی و مالی

 ABCاست که یماای  )1212ضمن بر دمردن ایدن

مووود در ساامان ,ساخ ار ساامایی ,دقت مورد ییداا

تهاوتها به یقدل اا کدسلن و ایلرسدون  )2442بده دز

در تعیین بهای تمام لز محلو و پراکنلگی ساامان

مییت این سیس م ا ارز میکنل سیسد م  TDABCدر

دارد این یویسنلز در مقالده  )2448خدود ایرادهدای

یقاط مخ لف دییا در عمل توسط رک ها و مؤسسات

اصلی و مشکبت اساسی ایر را وهت  TDABCییی

بکار گرف ه ا لز است بده عندوان یمویده ,دالکدی و

بیان میکنل

همکاران  )2414این سیس م را در یک ه ل در ترکیه,
س د ویچددویسددن و همکدداران  )2414ویددرا در یددک

 )1اطبعات ومعووری

هر یک اا روشهای

لز توسط سیس م

 TDABCممکن است "منحرف کننلز" یا
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دارای پاراایت با ل که باعث می ود اع بار

در ارتباط با سطح تولیل میبا نل به عبارتی با تیییر

این اطبعات یسبت به اطبعات ومعووری

تعلاد تولیل ,مییان این منابع تیییر پیلا میکنل ,مثل

لز توسط سیس م م لاو  ABCکم ر با ل

مواد مس قیم ودس مید مس قیم منظور اا منابع تعهل

علت ون هم این است که اطبعات مورد ییاا

لز منابعی است که در ارتباط با تحلیل و خریل

توسط کارمنلان رکت و ملیریت ومعووری

است و با تیییر تعلاد تولیل تیییر پیلا یمیکننل مثل

می ود و این دو گروز ممکن است اطبعات

تحلیل داراییهای ثابت و هیینه سیس مهای

واقعی را در اخ یار سیس م قرار یلادز و توایع

اطبعاتی رکت کسلن و وتکینسن)2412،

یام جای

اطبعات را بووود ووریل

 .3تعيين نرخ واقعي مربوط به منابع هر فعاليت

 )2مشکل خطر اخبقی مووود در تئوری

در این قسمت یرخ واقعی مربوط به منابع ایعطاف

یماینلگی) ممکن است کارمنلان و ملیران

پذیر و تعهل لز برای هر فعالیت به صورت ولاگایه

با اینییز افیایش و حلاکثر یمودن منافع

محاسبه می ود در  TDABCتنها یک یرخ واحل

خلی خود ,اطبت غیرمع بر در رابطه با

برای تمامی فعالیتها به دست میویل ،ولی در

امان مربوط به هر فعالیت در اخ یار سیس م

 PFABCبرای هر یک اا فعالیتهای رکت یک یرخ

 TDABCقرار دهنل

ولاگایه محاسبه می ود این یرخ اا طری تقسیم کل

 )2سیس م  TDABCیکسارچه ییست ،به این معنی

هیینههای مربوط به منایع بکار گرف ه لز بر کل

که در این حالت بایل یک سیس م وهت

ظرفیت عملی کل امان مربوط به ظرفیت عملی) قابل

محاسبه بهای تمام

لز محلوعت و

سیس می دینر وهت بررسی عمکرد مؤسسه
بکار گرف ه ود

محاسبه است
 .4تعيين هزينههای واقعي هر فعاليت محاسبه
هیینههای واقعی ایعطافپذیر به راح ی اا طری

با در یظر گرف ن مشکبت ذکر لز در باع ,
یماای در سا  2448به معرفی یسل سوم هیینهیابی
بر مبنای فعالیت تحت عنوان" سیس م هیینهیابی بر

حاصلضر

مقلار منابع بکار گرف ه

لز در هر

فعالیت و قیمت واقعی منابع ملرف لز به دست
میویل و در ی یجه ییاا به تخلیص هیینهها ییست

مبنای فعالیت عملنرا" پرداخت و وهت اورایی

وهت محاسبه هیینه واقعی تعهل لز بایل اا فروینل

یمودن این سیس م یه گام ایر را پیشنهاد یمودکه در

تخلیص اس هادز یمود ,بلین منظور میتوان اا

یمودار  )1منعک

لز است

روشهایی ماینل تخلیص بر مبنای هیینههای

 1شناسايي مهمترين فعاليتها این گام مشابه

ایعطافپذیر ,تخلیص بر مبنای محرکهای هیینه،

اولین گام در سیس م  ABCاست که در TDABC

تخلیص بر مبنای میاینین وایی ,تخلیص بر مبنای

ووود یلارد

اراش خالص باایاف نی اس هادز یمود که فرمو

 .2شناسايي منابع واقعي استفاده شده توسط

ریاضی ون به رح ایر است
)1

هر فعاليت بر خبف دو سیس م

ACi=ARi * APi

 ABCو  TDABCدر  PFABCمنابع به دو دس ه

در اینجا  ACiهیینه واقعی هر فعالیدت ARi ،مندابعی

"منابع ایعطافپذیر" 2و "منابع تعهل لز" 2تقسیم

واقعی بکار گرف ه لز در هدر فعالیدت و  APiقیمدت

می ویل منابع ایعطاف پذیر م ییر) منابعی هس نل که

واقعی منبع ملرف لز است
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نمودار  -1مراحل نهگانه

اجرای PFABC

می ود وهت محاسبه ایحراف قیمت منابع ایعطاف-
پذیر ،کافی است که تهاوت قیمدت واقعدی و قیمدت

 -1شناسایی مهمترین فعالیتها

بودوه لز منابع را در مقدلار ملدرف واقعدی مندابع

 -2شناسایی منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعالیت
 -3تعیین نرخ واقعی مربوط به منابع هر فعالیت

ضر

یمود در صورتیکه یرخ واقعی مندابع اا یدرخ

اس ایلارد منابع بیشد ر کم ر) با دل ،ایحدراف قیمدت
یامساعل مساعل) است محاسبه ایدن ایحدراف سدهم
بسیایی در ارایابی کارایی و عملکدرد مدلیریت دارد
فرمو محاسبه ایحراف قیمت به رح ایر است

 -4تعیین هزینههای واقعی هر فعالیتها

)2

PV = )AP - BPf *AQ

 -5تعیین نرخ استاندارد هر فعالیت

در اینجا  PVایحدراف قیمدت AP ،یدرخ واقعدی
منابع BPf ,یرخ بودوه لز منابع ایعطافپذیر و AQ

 -6محاسبه میزان هزینههای بکار رفته شده

مقلار امان واقعی ملرف منابع است
 -7محاسبه انحراف قیمت برای هر فعالیتها

 .7محاسبه هزينه منابع بكتار گرفتته شتده .ایدن
مرحله مشابه سیس مهای  ABCو  TDABCاست ،بدا

 -8محاسبه انحراف مقدار

این تهاوت که مییان هیینههای بکار گرف ه لز بدرای
منابع قابدلایعطداف و مندابع تعهدل دلز بده صدورت

 -9محاسبه بهرهوری مربوط به هر فعالیت

ولاگایه محاسبه می ود بدرای محاسدبه هییندههدای
بکار رف ه لز ،کافی است مقلار واحلهای واقعدی را

 .5تعيين نرخ استاندارد هر فعاليت .ایدن مرحلده
در دو روش  ABCو ر  TDABCووددود یددلارد ،امددا

در امان بودوده دلز یدک واحدل و سدس
بودوه لز ضر

در یدرخ

یمود

یک مرحله کلیلی در بکدارگیری  PFABCاسدت در

)2

CRA =BP *BW *AQ

این مرحله بایل یرخ اس ایلارد مربوط بده هدر فعالیدت
وهت منابع تعهل لز و ایعطاف پذیر بدروورد دود

در اینجا  CRAهیینه منابع بکار گرف ه لزBP ،

وهت بروورد یرخ اسد ایلارد مدیتدوان اا روشهدایی

یرخ بودوه لز واحل BW ،امان بودوه لز واحدل

ماینل تکنیکهای ایلااز گیری مکایییم بااار ,تکنیدک-

و  AQتعلاد واحل واقعی است

های وماری م اینل رگرسدیون و سدری امدایی اسد هادز
یمود

 .8محاسبه انحراف مقدار .ایدن ایحدراف وهدت
هیینههای ایعطافپذیر محاسدبه و اا تهداوت بودوده

 .6محاسبه انحراف قيمتت بترای هتر فعاليتت.

قابلایعطاف بدر مبندای امدان واقعدی و بودوده قابدل

مشابه مرحله قبل ،این مرحله ییدی در دو روش ABC

ایعطاف بر مبنای امان بودوه لز به صورت ایر بده

و  TDABCووود یلارد اا ایجداییکده مقدلار مندابع

دست میویل

تعهل لز ثابت است و قیمت ویها تیییر پیلا یمیکنل،

)0

QV =)AW - BW *AQ *BP

ایحراف قیمت تنها برای منابع ایعطدافپدذیر محاسدبه
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم
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در اینجا  QVایحراف مقلار AW ،امان واقعی
واحل سهارش) BW،امان بودوه

لز واحلAQ ،

هیینه اضافی ماااد بر ) اولین تولیل و

),

تکمیل لز

پارام ری که سرعت فروینل

),

تعلاد واحل واقعی و BPیرخ بودوه لز واحل است

یادگیری را کن ر میکنل

 9محاسبه بهرهوری مربوط به هر فعاليت منظور اا

صهر دور می ود اثر یادگیری سریع ر رخ

کارایی ایجام یک کار در حلاقل امان و با حلاقل

برابر با حاصل ومع دو ایحراف کارایی و اثربخشی

1

)2

درصورتیکه اا تابع هیینه کل مش

گرف ه ود

تابع هیینه یهایی تولیل تجمعی xعبارت است اا

است ایحراف کارایی ییی اا حاصل ومع دو ایحراف
قیمت و ایحراف مقلار به دست میویل

میدهل

هیینه کل طی دورز  tبرابر با

ملرف منابع ،منظور اا اثر بخشی مییان دستیابی به
هلف اا پیش تعیین لز است ایحراف بهرزوری

)؛ امایی که ب ا اا

1

)1

با مقایسه دو تابع او و سوم ،همان گویه که در

Pro.V =EV +QV + PV )5

یمودار مارز  )2دیلز می ود ،میتوان یشان داد که
میایینن هیینه هر واحل یسبت به هیینه یهایی همان

در اینجا  Pro.Vایحراف بهرزوری،

EV

واحل بیش ر است اما هیچ یک اا این دو مل بر

ایحراف کارایی QV ،ایحراف مقلار و  PVایحراف

دینری برتری یلارد و هر یک در برداریلز ایلزای

قیمت است

برای یمایش اثر فراگیری است َ
رازهای م علدی ووود دارد که اا طری

ویها،

پلیلز یادگیری میتوایل تلمیمگیری در ساامان را

ب -اثرات يادگيری
یکی اا مسائل مطرح در حسابلاری ملیریت،

تحت

تأثیر

قرار

دهل

مثب

ینونیاما

و

0

تعیین و ناسایی هیینههایی است که با تییر سطح

همکاران  )2442با اس هادز اا مبایی تئوری مربوط به

تولیل تییر میکننل در اغلب موارد فرض بر این است

منحنی یادگیری ،یک مل

ریاضی وهت حلاکثر

که این هیینههای م ییر به ااای هر واحل تولیلی

ساای بهرزوری مربوط به سیس مهای اطبعاتی

مقلار مشابهی داریل ,اما دعیل م علدی مبنی بر علم

پرداخ نل

ووود این فرض ووود دارد یکی اا عواملی که

توگددو )2441 5در پددشوهش خددود یددک مددل

باعث می ود هیینههای م ییر به ویشز هیینه کار

غیرخطی وهت تعیین اثرات یادگیری بر تخمین بهای

مس قیم به ااای هر واحل ثابت یبا ل ,تاثیر یادگیری

تمام لز ارائه یمودیدل اا دیدلگاز ویدان ،اگرچده اثدر

است تاثیر یادگیری به این معنا است که کارگر با

یادگیری یکی اا ونبههای بااهمیت مربوط به تخمدین

مرور امان و با کسب تجربه ،کار را در ملت امان

هیینهها میبا دل ،ولدی بیشد ر مدلیران وحسدابلاران

کم ری ایجام میدهل یمایش وبری منحنی یادگیری

معموع یک تجییه وتحلیل کامل اا دادزهای تداریخی

به کل تابع ایر است منی)1811 ،

به منظور تعیین یرخ یادگیری ایجام یمیدهنل و بیشد ر
ویها اا لناری م خطی منحنی یادگیری اس هادز میکننل،

)1
در این تابع  yمیاینین هیینه تجمعی طی دورز
 x ،tتعلاد تولیل تجمعی طی دورز  v ،tمیاینین
هیینه وق ی که اثر یادگیری کامل
37

در حالی کده اسد هادز اا منحندی یدادگیری غیرخطدی
میتوایل رف ار غیر خطی هیینهها را به ر یشان دهل

لز است
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هزینه انباشته
هزینه نهایی

نمودار شماره ( :)2مربوط هزينه واحد مربوط به منحني يادگيری با استفاده از دو روش انباشته و
هزينه نهايي 111

قبل اا بیان تدابع هییندههدا ،عام اسدت یحدوز تعیدین
) را مشخص یمود به منظدور

پارام رهای مل

 ,مندی)،1811

بروورد پارام رهای مل

1/3،

=21،

مورد دوم:

مشخص و معلوم است

در صورت مشخص بودن

تابع منحنی فراگیری بده

صورت ایر در میویل:

ص  )151سه روش ایر را بکار گرفت:

مورد اول:

مشخص و معلوم است:

)8
این فرمو هنوا به صورت غیر خطی اسدت و بدا

پارام ر بیاینر سرع ی است که اثر یادگیری بدا ون
سدرعت رخ مدیدهدل و تحددت تدأثیر عدواملی چددون

اس هادز اا لناری م ,به صورت ایر خطی می ود
)14

( Ln (y-v) = ln

=)

پیچیلگی کدار ،سدطوح توایدایی و مهدارت کارکندان,
مییان تبش ملیریت بدرای بهبدود کدارایی ,هدوش و

سس

با اس هادز اا یک تجییه و تحلیل رگرسدیون

ذکدداوت کارکنددان ,یددوع سیس م دسدد ی در مقابددل

که در ون ,م ییر وابس ه

خودکار) ,ومواش قبلی کارکنان و سایر عوامدل قدرار

است ,میتوان مقادیر و را مشخص یمود در ایدن

میگیرد درصورتیکه کار فعلی مشابه کار دینر با ل,

حالت اا تکنیک حل باع -پایین ییی میتدوان اسد هادز

در حال یکه فرأینل یادگیری کامل لز است ,میتوان

یمود

پارام ر یادگیری ) را اا دادزهای محلو دینر مورد

مورد سوم :مجهول بودن هر سه پارمتر ,

بددروورد قددرار داد بطددور کلددی در صددورت مشددخص

و م ییر مسد قل

و

در این حالت با اس هادز اا برووردهای غیرخطی

بودن  ,با اس هادز اا تکنیک رگرسیون خطی میتدوان

رگرسیون غیر خطی) و با کمک بریامههای کامسیوتری

پارام رهدددای و

را بدددروورد کدددرد در ایدددن

میتوان پارام رهای مل را به گویه ای تخمین اد کده

حالت,م ییرمس قل

خواهدل بدود روش وداینیین

مجموع مربع خطای پیشبینی حلاقل ود یعنی

برای تکنیک رگرسیون خطی ,اس هادز اا تکنیک حدل
باع-پایین است الب ده در صدورتی مدیتدوان اا ایدن

)11

2

)

∑

(
1

تکنیک اس هادز یمود که بدین سدطوح تولیدلی رابطده
قوی ووود دا ه با ل
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در ادامه این مقالده ,ی دایج سیسد م  PFABCبدا در

منابع به دو دس ه ایعطافپذیر و تعهل دلز تقسدیم و

یظر گرف ن اثرات منحندی فراگیدری مدورد تجییده و

سس

وهت هر یک اا ایدن مندابع ایحرافدات هیینده

تحلیل قرار گرف ه است

محاسبه می ود در این مقاله ،تأثیر منحنی یادگیری بر
هر یک اا هیینههای تعهدل دلز و ایعطدافپدذیر بدا
اس هادز اا دو تابع منحنی یادگیری به صورت ولاگایه

 -3روششناسي پژوهش
با تووه به اینکه مهم رین هلف این مقاله بررسی

بررسی لز و در پایان تهاوت ایحرافات مربوط به دو

تأثیر منحنی فراگیری بر سیسد م  PFABCاسدت و اا

تددابع مددورد بررسددی قددرار گرف دده اسددت در ادامدده،

ویجاییکه این سیس م م مرکی بر عملکرد میبا دل بده

ایحرافات مربوط به هییندههدا بدا اسد هادز اا منحندی

دیبا مطالعه کسلن و وتکینسن  )2412در بیان دینران،

یادگیری محاسبه لز است

جدول ( :)1اطالعات مربوط به سفارش مشتری
هزينههای قابلانعطاف
تعلاد سهارش
امان مربوط به هر
سهارش دقیقه)
هیینه هر دقیقه

هزينههای تعهد شده

بودجه شده

واقعي

1544

1044

14

1

4/1ریا

4/22

بودجه شده

واقعي

1544

1044

05

00

 1ریا

 4/8ریا

تعلاد سهارش
امان مربوط به هر
سهارش دقیقه)
هیینه هر دقیقه

الف) محاسبه انحرافات هزينههای قابتل انعطتاف-

یرخ دس مید و یرخ خریل مواد خام تأثیرگذار ییسدت،

روش تابع ميانگين زمان انباشته

در ی یجه امان بودوه لز تیییر یمیکنل

به منظور مل بندلی ،اا مثدا عدلدی مربدوط بده

با تووه به کاهش امان بودوه لز اا  14دقیقده

سهارش مش ری ،که توسط یماای  )2448ارائده دلز

بده  1/01دقیقده ،ایحرافدداتی یظیدر مقدلار ,اثربخشددی،

است ،اس هادز می ود ایدن اطبعدات در دو ودلو

کارایی و بهرزوری کاهش پیلا میکننل

 )1و  )2یشان دادز لز است
با فرض اینکده تدابع بده دسدت ومدلز اا منحندی
فراگیری وهت هیینههای ایعطافپذیر به درح تدابع
0 2

2

با ل ،میاینین امان ایبا ه هر واحدل و

کل امدان ایبا د ه بده ترتیبدب برابدر بدا  1/01دقیقده
0 2

2 1500

8

) و  12،184دقیقددده *1/01

 ) 1544است با تووه بده اینکده یدادگیری ،بدر امدان
ایجام کار و یا ح ی مقدلار ملدرف مدواد یدادگیری
باعث افیایش مهدارت کدارگران و در ی یجده کداهش
ضایعات مواد اولیه می ود) تأثیر دارد ،ولی معموع بر
78

ب) محاسبه انحرافات هزينههای تعهد شده  -روش
تابع ميانيگن زمان انباشته
با فرض اینکه تابع منحنی یادگیری وهت هیینه-
های تعهل لز به رح

با ل

میاینین امان ایبا ه هر واحل و کل امان ایبا ه برابر
با  01/11دقیقده

)و

 11204دقیقه  )1544 *01/11است در این حالت
ییی تمامی ایحرافات مربوط به هیینههای تعهدل دلز
امل ایحرافات بودوه ،ظرفیت و کارایی تیییدر مدی-
کننل
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جدول ( :)2محاسبه انحرافات هزينههای قابلانعطاف بدون درنظر گرفتن تاثير يادگيری
 ) 1،224 – 1،044مساعل  = 1،114ایحراف مقلار
ظرفیت بریامهرییی لز

بودوه قابلایعطاف بر مبنای امان بودوه لز بودوه قابلایعطاف بر مبنای امان واقعی

ریا =8،444

ریا )1،044*14 *4/1=1،044

)1،544*14 *4/1

هیینههای واقعی
ریا = 1،411

ریا )1،044*1 *4/1=1،224

 )1،044 – 8،444مساعل  = 144ایحراف اثربخشی ظرفیت

)1،044*1 *4/22

 )1،411- 1،224یامساعل  = 1211ایحراف یرخ

) 1،411 – 1،044مساعل  = 210ایحراف کارایی
) 1،411 – 8،444مساعل  = 810ایحراف بهرزوری
ایحراف کارایی برای هیینههای قابلایعطاف) برابر با حاصلومع دو ایحراف یرخ و ایحراف مقلار است
ایحراف بهرزوری برابر با حاصلومع دو ایحراف کارایی و ایحراف اثربخشی است

جدول( :)3محاسبه انحرافات هزينههای تعهد شده بدون درنظر گرفتن تاثير يادگيری
 = 4 ) 12،544 – 12،544ایحراف کارایی
ظرفیت بکارگرف ه لز

بودوه ملرف لز

ریا =12،444

ریا =12،544

)1،044*05 *1

بودوه وامع

)1،544*05 *1

هیینههای واقعی ثابت)
ریا 55،004

ریا )1،544*05 *1=12،544

 )12،544 – 12،444یامساعل  = 0،544ایحراف

)1،044*00 *4/8

 )55،004- 12،544مساعل  = 12،414ایحراف بودوه

ظرفیت

 )55،004-12،544مساعل  = 12،414کل ایحراف کارایی
کل ایحراف کارایی برای هیینههای تعهل لز) برابر با حاصلومع دو ایحراف کارایی و ایحراف بودوه است

با در یظر گرف ن تأثیر دو تابع فوق بدر هیینده-
های تعهل لز و هیینههای قابلایعطاف بودوه لز,

 1/22دقیقه است با اس هادز اا ایدن یدرخ ،ایحرافدات
هیینههای ایعطافپذیر به رح ولو  )5است

ایواع ایحرافات به رح ولو  )0محاسبه می ود
د) محاسبه انحرافات هزينههای تعهد شده -روش
ج) محاسبه انحرافات هزينتههتای قابتلانعطتاف -
روش تابع زمان تجمعي

تابع زمان تجمعي
با تووه به اینکه تابع بده دسدت ومدلز اا منحندی

اا ویجاییکه تابع به دست وملز اا منحنی فراگیری

فراگیری وهت هیینههای تعهل دلز بده درح تدابع

وهددت هیینددههددای ایعطددافپددذیر بدده ددرح تددابع

اسددت ،تددابع هییندده یهددایی تولیددل

اسددت ،تددابع هییندده یهددایی تولیددل

تجمعی عبارت است اا:

تجمعی عبارت است اا:

با تووه به اینکه مقلار برابر بدا  1544اسدت ،امدان
با تووه به اینکه مقلار برابر با  1544اسدت ،امدان

یهایی بودوه لز هر یدک اا  1544واحدل برابدر بدا

یهایی بودوه لز هر یدک اا  1544واحدل برابدر بدا

 04/82دقیقه است با اس هادز اا این یدرخ ،ایحرافدات
هیینههای تعهل لز به رح ولو
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یکی اا سواعت والبی که ممکن اسدت مطدرح

در دورزهای بعل ایحرافات مذکور را

صهر کنل سس

ود ایناستکه ،ویا علت مساعل یدا یامسداعل بدودن

با اس هادز اا دو یرخ فراگیری یرخ اصلی و یرخی که

ایحرافاتی ماینل کارایی ،اثربخشی و بهرزوری ،عملکرد

ایحرافات را ییدیک بده صدهر کدردز اسدت) محاسدبه

ملیریت است یا ا باز در بروورد اثر فراگیری؟ پاسخ

یمایل در صورتیکه در طی چنلین دورز با اس هادز اا

ون است ،در حال یکه مبلغ ایحراف با اهمیدت اسدت،

یرخ مذکور ،مبلغ ایحرافات ییدیک به صهر با ل ،می-

ملیریت بایل با اس هادز اا تجییه و تحلیل حساسیت

توان ی یجه گرفت که یرخ فراگیری ا باز بروورد لز

موضوع را بررسی کنل در تجییه و تحلیل حساسدیت

اسددت و در ایددن حالددت بایددل یددرخ فراگیددری دوم را

ملیریت بایل یرخ فراگیریای ) را در تدابع منحندی

واینیین یرخ اصلی یمود

فراگیری قرار دهل تاایحرافات مشکوک را ییدیک بده
جدول ( :)4محاسبه انحرافات هزينههای قابل انعطاف با استفاده مدل ميانگين زمان انباشته
)1224- 2141مساعل 211
ظرفیت بریامه رییی لز

=

ایحراف مقلار

بودوه قابل ایعطاف بر مبنای

بودوه قابل ایعطاف بر مبنای امان

امان بودوه لز

واقعی
ریا )1044*1 *4/1=1،224

ریا  )1544*1/01 *4/1=2،110ریا )1044*1/01 *4/1=2،141
)2141- 2110مساعل  = 541ایحراف اثر بخشی ظرفیت

هیینه های واقعی
 = )1044*1 *4/22ریا 1،411

)1411- 1224یامساعل  = 1211ایحراف یرخ
)1411- 2141یامساعل 814

=

ایحراف کارایی

)1411- 2110یامساعل  = 022ایحراف بهرز وری
محاسبه ایحرافات هیینههای تعهل لز با اس هادز اا مل میاینین امان ایبا ه
 =4)11204- 11204ایحراف کارایی
ظرفیت بکارگرف ه لز

بودوه ملرف لز

بودوه وامع

هیینه های واقعی ثابت)

ریا )1044*01/11 *1=52120

ریا )1544*01/11 *1=11204

ریا )1544*01/11 *1=11204

ریا 55004

)55004- 11204مساعل  = 1244ایحراف بودوه

 )11204- 52120یامساعل = 0111ایحراف ظرفیت

 )55004- 11204مساعل 1244

=

کل ایحراف کارایی

جدول ( :)5محاسبه انحرافات هزينههای قابل انعطاف با استفاده از تابع هزينه نهايي توليد تجمعي
 )1224- 2424مساعل 214
ظرفیت بریامه رییی لز
)1544*1/22 *4/1
ریا

=

ایحراف مقلار

بودوه قابل ایعطاف بر مبنای

بودوه قابل ایعطاف بر مبنای امان

امان بودوه لز

واقعی

)1044*1/22 *4/1

)1044*1 *4/1

ریا

=2522

=2424

ریا

)1044*1 *4/22

=1،224

ریا

مساعل  = 542ایحراف اثر بخشی ظرفیت

یامساعل = 1211ایحراف یرخ

)2424- 2522

)1411- 1224
)1411- 2424یامساعل 1451

=

ایحراف کارایی

 )1411- 2522یامساعل  = 552ایحراف بهرز وری
محاسبه ایحرافات هیینههای تعهل لز با اس هادز اا مل میاینین امان ایبا ه
 =4 )11285- 11285ایحراف کارایی
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ظرفیت بکارگرف ه لز

بودوه ملرف لز

بودوه وامع

)1044*04/82 *1

)1544*04/82 *1

)1544*04/82 *1

ریا

ریا

=52242

ریا

=11285

هیینههای واقعی
ثابت)
ریا 55004

=11285

یامساعل = 0482ایحراف ظرفیت

مساعل  = 5855ایحراف بودوه

)11285- 52242

)55004- 11285
)55004- 11285مساعل  5855کل ایحراف کارایی

بهرزوری و سه ایحراف مربوط به هیینههای تعهل

 -4فرضيهها و آزمون فرضيهها
با تووه به اینکه در این پشوهش ایحرافات با
اس هادز اا سه حالت م هاوت محاسبه لز است 1
محاسبه ایحرافات سیس م  PFABCبلون دریظر

لز امل ایحراف بودوه ،ایحراف ظرفیت و کل
ایحراف کارایی مورد وامون قرار میگیرد
با تووه به اینکه اا یظر وماری ووود حلاقل یک
یمویه  24تایی به معنای یرما بودن ومارز مربوط به

گرف ن اثر منحنی یادگیری
 2محاسبه ایحرافات سیس م  PFABCبا اس هادز

میاینین وامعه تلقی می ود وذر و مومنی1214،

اا مل میاینین امان ایبا ه  2محاسبه ایحرافات

 ،)25وهت وامون فرضیهها ،در اب لا به کمک یرم

میاینین امان

افیار  Excelبا اس هادز اا04علد ،ب ای ) م هاوت

یهایی تولیل تجمعی ،در ی یجه سه فرضیه اصلی این

ایواع ایحرافات مربوط به هیینههای قابل ایعطاف و

سیس م  PFABCبا اس هادز اا مل

تعهل لز محاسبه ل سس

تحقی به رح ایر است
 -1بین ایحرافات محاسبه

لز در سیس م

با اس هادز اا اامون t

میاینینهای به دست وملز مورد وامون قرار گرفت

 PFABCقبل اا در یظر گرف ن اثر یادگیری با
ایحرافات محاسبه لز با اس هادز اا مل میاینین
امان ایبا ه،تهاوت معناداری ووود دارد
 -2بین ایحرافات محاسبه

اطبعات مربوط به میاینین و ایحراف معیار این

لز در سیس م

 PFABCقبل اا در یظر گرف ن اثر یادگیری با
ایحرافات محاسبه لز با اس هادز اا تابع هیینه یهایی
تولیل تجمعی،تهاوت معناداری ووود دارد
 -2بین ایحرافات محاسبه

 -5نتيجهگيری و بحث
ایحرافات به رح ولو  )1و ی ایج وامون فرضیهها
به رح ولو

 )2است

با تووه به اینکه مقلار  Sigمربوط به تمامی
فرضیهها برابر با صهر میبا ل ،میتوان ی یجه گرفت

لز در سیس م

که در تمامی فرضیهها ،فرضیه  H0رد می ود به

 PFABCبا اس هادز اا دو مل میاینین امان ایبا ه و

عبارتی ،میتوان ی یجه گرفت که که در هر سه فرضیه

تابع هیینه یهایی تولیل تجمعی،تهاوت معناداری ووود

اصلی ،منحنی یادگیری دارای تاثیر با اهمی ی بر ایواع

دارد

ایحرافات محاسبه لز با اس هادز اا سیس م PFABC

هر یک اا فرضیههای اصلی ایر دارای ههت

است اا طرفی یه تنها ی ایج ایحرافات به دست وملز

فرضیه ایر مجموعه است که در ونها ،چهار ایحراف

با اس هادز اا منحنی یادگیری با ایحرافات حاصل اا

امل ایحراف

سیس م  PFABCبلون دریظر گرف ن اثر منحنی

مقلار ،ایحراف اثربخشی ،ایحراف کارایی و ایحراف

یادگیری م هاوت است ،بلکه بین ایحرافات حاصل اا

مربوط به هیینههای قابل ایعطاف
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سیس م میاینین امان ایبا ه با مل امان یهایی تولیل

سایر تحقیقات ووود یلارد با تووه به یاف ههای

تجمعی ییی تهاوت معناداری ووود دارد اا طرفی با

تحقی  ،ی ایج حاصل به رح ایر میبا ل

تووه به ولیل بودن موضوع امکان مقایسه با ی ایج
جدول( :)6مقايسه انحرافات حاصل ازسيستم  PFABCقبل و بعد از درنظر گرفتن تاثير يادگيری
با درنظر گرفتن
نام انحراف

با درنظر گرفتن

اثر يادگيری با استفاده از مدل اثر يادگيری با استفاده از تابع نهايي

قبل از درنظر
گرفتن اثر يادگيری

ميانگين زمان انباشته
ميانگين
1211

ایحراف قیمت

 1211یامساعل

ایحراف مقلار

 1،114مساعل

یامساعل

ایحراف اثربخشی

144

مساعل

ایحراف کارایی

221

یامساعل

ایحراف بهرز وری

810

یامساعل

ایحراف بودوه

 12،414مساعل

ایحراف ظرفیت

 5،844یامساعل

کل ایحراف کارایی

 12،414مساعل

110
مساعل
082
مساعل
1111
یامساعل
111
یامساعل
5212
مساعل
0450
یامساعل
5212
مساعل

توليد تجمعي

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

نتيجه

4

1211یامساعل

4

مشابه

212

 154مساعل

258

م هاوت

24

084مساعل

11

م هاوت

212

1215یامساعل

258

م هاوت

242

220یامساعل

221

م هاوت

1258

 5222مساعل

1158

م هاوت

10

0400یامساعل

22

م هاوت

1214

5222مساعل

1114

م هاوت

جدول ( :)7نتايج مربوط به آزمون فرضيهها
فرضيه اصلي

نوع هزينه

قابل ایعطاف
فرضیه مارز 1
تعهل لز

77

انحراف

نتيجه

T

Sig. (2
)tailed

22

4/44

رد HO

4/44

رد HO
رد HO

نام انحراف

ميانگين

مقلار

1051

212

اثربخشی

141

24

22

کارایی

1085

212

22

4/44

بهرزوری

11

242

22

4/44

رد HO

بودوه

1122

1258

22

4/44

رد HO

ظرفیت

-005

12

22

4/44

رد HO

کل کارایی

1122

1258

22

4/44

رد HO

معيار
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فرضيه اصلي

انحراف

نتيجه

T

Sig. (2
)tailed

22

4/44

رد HO

4/44

رد HO
رد HO

نوع هزينه

نام انحراف

ميانگين

قابل ایعطاف

مقلار

1528

258

اثربخشی

148

11

22

کارایی

15

258

22

4/44

بهرزوری

1121

221

22

4/44

رد HO

بودوه

1122

1158

22

4/44

رد HO

ظرفیت

-055

22

-22

4/44

رد HO

کل کارایی

1122

1158

22

4/44

رد HO

مقلار

-22

28

-2

4/44

رد HO

اثربخشی

-2

2

-2

4/44

رد HO

کارایی

-22

28

-2

4/44

رد HO

بهرزوری

-25

21

-2

4/44

رد HO

بودوه

-108

121

-2

4/44

رد HO

ظرفیت

14

1

-2

4/44

رد HO

کل کارایی

-108

121

-2

4/44

رد HO

فرضیه مارز 2
یعهل لز

قابل ایعطاف
فرضیه مارز 2
یعهل لز

تاثیر منحنی یادگیری با اس هادز اا هر دو مل

معيار

آزمون

تیییر کنل و این تیییر ییی باعث تیییر در ایحرافات

میاینین امان ایبا ه و مل یهایی هیینه تجمعی ،بر

بودوه ،ظرفیت وکارایی مربوط به هیینههای تعهل

لز

لز می ود با تووه به اینکه امان بودوه لز

 PFABCباعث خواهل

ل که امان بودوه

مربوط به هیینههای قابل ایعطاف هر واحل تیییر و

مربوط به هر واحل تولیلی با اس هادز اا دو مل

این تیییر به یوبه خود باعث تیییر در ایحرافات مقلار،

میایینن امان ایبا ه و تابع هیینه یهایی تولیل تجمعی

اثربخشی و کارایی مربوط به هیینههای قابل ایعطاف

م هاوت است و این تهاوت امان در تابع هیینه یهایی

می ود به عبارتی ،دریظر ینرف ن تاثیرات یادگیری

تولیل تجمعی یسبت به تابع میاینین امان ایبا ه کم ر

در بودوه بنلی توسط ملیریت ،باعث خواهل لز

است ،این موضوع باعث خواهل

الف در

که بر مییان ایحرافات افیودز ود به این معنی که

حال یکه ایحراف محاسبه لز با اس هادز اا روش

ملیریت ایحرافات مساعل خود را بیش ر اا واقع و

میایینین امان ایبا ه مساعل است ،ایحراف محاسبه

ایحرافات یامساعل خود را کم ر اا واقع یا ح ی

لز با اس هادز اا روش تجمعی کم ر اا ایحراف

مساعل یشان میدهل س ویهای  2و  2 ،0و  5ولو
مارز  1را با یکلینر مقایسه یماییل )

روش میاینین ود

ل

در حال یکه ایحراف محاسبه

لز با اس هادز اا روش میاینین امان ایبا ه یامساعل

دریظر گرف ن تاثیر منحنی یادگیری با اس هادز اا

ا ست ،قلر مطل ایحراف محاسبه لز با اس هادز اا

هر دو مل  ،میاینین امان ایبا ه و مل یهایی هیینه

ایحراف روش

تجمعی ،بر  PFABCباعث خواهل

روش تجمعی بیش ر اا قلرمطل

ل که امان

میاینین ود به عبارتی ،اا یظر ریاضی همیشه مییان

بودوه لز مربوط به هیینههای تعهل لز هر واحل

ایحراف محاسبه لز با اس هادز اا تابع تجمعی اا
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مییان ایحراف محاسبه لز اس هادز اا تابع میاینین

پيشنهادها

ایبا ه کم ر است این موضوع در رابطه با هر دو

هر چنل به یظر میرسل سیس م  PFABCیسبت

دس ه اا هیینههای قابل ایعطاف و هیینههای تعهل

به دو یسل قبل خود توایایی بیش ری وهت بررسی

مارز  1را

عملکرد ملیریت دارد ,اما هنوا در یقطه بهینه خود

لز صادق است س ویهای  0و  5ولو
با یکلینر مقایسه یماییل )

قرار یلارد این سیس م امایی به یقطه بهینه خود

اا ویجایی که ایحراف یرخ اا تهاوت بین یرخ های

ییدیک می ود که وهت بررسی عملکرد رکت،

واقعی و بودوه لز در امان واقعی به دست میویل

ملیریت همراز با معیارهای مالی اا معیارهای غیرمالی

و با تووه به علم تأثیر منحنی یادگیری بر یرخ بودوه

ییی اس هادز یمایل به عبارت دینر ،با ترکیب معیارهای

لز ،ای ظار میرود که یادگیری بر ایحراف یرخ هیچ

فن ارایابی م واان با  PFABCایل ب وان این سیس م

تأثیری یلا ه با ل این واقعیت در ولو  1واضح

را به یحو مطلوبی ارتقاء و یسل چهارم ویرا به دییا

است

معرفی یمود در این مقاله هر چنل که اا فن ارایابی

با تووه به اینکه یادگیری تا یقطه خاصی صورت

م واان اس هادز یشلز است ،ولی با بکارگیری تأثیر

میگیرد که اصطبحا یقطه پیوس ه 1ثابت) یامیلز می-

منحنی یادگیری بر هیینهیابی بر سیس م PFABCسعی

ود ،ای ظار میرود که تأثیر یادگیری بر ایحرافات تا

گردیل که این سیس م را به سمت یقطه بهینهاش

ون یقطه ادامه دا ه با ل این مطلب بیان میکنل در

حرکت داد ی ایج بهوملز یشان داد که در صورت در

صورتیکه ملیریت اثرات یادگیری را در بودوهبنلی

یظر ینرف ن تأثیر منحنی یادگیری بر سیس م ،PFABC

خود لحاظ یکنل ،ای ظار میرود که مییان ایحرافات

ایحرافات محاسبه لز چنلان درست و قابل اع ماد

مساعل بیش ر اا واقع و ایحرافات یامساعل کم ر اا

یبودز و ممکن است گمراز کننلز ییی با نل

واقع یا ح ی مساعل) گیارش

ود مییان این

اخ بف بیش ر یا کم ر اا واقع محاسبه لن) با

همچنین پیشنهاد می ود که
-1

رکتهای تااز تاسی ،

رکتهایی که

ییدیک لز به یقطه پیوس ه ثابت) مربوط به منحنی

فراینل تولیل یا خلمتدهی ویها به صورت دس ی

یادگیری ،افیایش می یابل

است یه خودکار) ،رکتهایی که مییان وابجایی

بطور کلی ی ایج وامون فرضیههای اصلی یشان داد

کارکنان و کارگران در ویها باعست ،و بطور کلی

که بین ایحرافات محاسبه لز با اس هادز اا دو مل

رکتهایی که در ویها عوامل تأثیر گذار بر منحنی

میاینین امان ایبا ه و مل یهایی تولیل ایبا ه با

یادگیری در داخل رکت ووود دارد ،در صورت

ایحرافات محاسبه لز بلون در یظر گرف ن اثر منحنی

اس هادز اا سیس م  ،PFABCتأثیر تابع یادگیری را بر

یادگیری تهاوت معناداری ووود دارد همچنین بین

سیس م به گویه کامل در یظر بنیریل ح ی رکت-

ایحرافات محاسبه لز با اس هادز اا دو مل منحنی

هایی که قلل پیادز کردن  ABCیا  TDABCرا

یادگیری با یکلینر ییی تهاوت معنادار ووود دارد

داریل ،یبایل اا موضوع تاثیرات یادگیری بر ایحرافات

دربررسیهای به عمل وملز در منابع داخلی و خاروی

غافل ویل

پشوهشی یافت یشل که به بررسی تاثیر منحنی

 -2پشوهشنران و محققان دایشناهی در ارائه

یادگیری بر  PFABCپرداخ ه با ل ،لذا امکان مقایسه

معیارها برای ارایابی عملکرد رکتها ،روی یک

ی ایج این پشوهش با سایر پشوهشها ووود یلارد

معیار یا یک سیس م خاص حسابلاری ملیریت تووه
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