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 در فعالیتیابی برمبنای  سازی سیستم هزینه پیادهسنجی  امکان
  شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو: سسات مالیؤم

  

  1زاده علی حسن
  2زاده مهریزی بهزاد زارع

  3اسفستانی رسول صریحی
  

هـای خـدماتی در      هـا بـه ویـژه سـازمان        سزایی در عملکرد سـازمان    تمام شده نقش ب     بهای حسابداری امروزه
هـا را تـشکیل       بـاالیی از هزینـه     های خدماتی حجم نـسبتاً     سازمانهای سربار در       هزینه .بازارهای رقابتی دارد  

ها بسیار حائز اهمیـت      ات ارائه شده توسط این سازمان     ها به خدم    صحیح این هزینه    دادن دهند و تخصیص   می
هـای سـربار بـاال        های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینـه          های سربار به روش    تخصیص هزینه . باشد می
مبنـای فعالیـت از جملـه       یـابی بر    سیـستم هزینـه   . گیران گردد  تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم       می باشد
ها مورد استفاده قـرار گرفـت و بـا اسـتفاده از               در سازمان  1980باشد که از دهه      می ی جدید های نسبتاً  روش

ـ  راهـا   توانست میزان بهای تمام شده کاالها و خدمات سازمان ها در دو مرحله    تخصیص هزینه  صورت دقیـق   ب
مبنـای   بریـابی  سازی سیـستم هزینـه   این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده .محاسبه نماید 

مجموعـه کارشناسـان مـالی و بـانکی         . پردازد فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می         
دهنـد    مـی  هـا نـشان      نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی         34سطوح مختلف سازمانی به تعداد      

نی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود مبنای فعالیت در شرکت تعاویابی بر سازی سیستم هزینه امکان پیاده
هـای منـابع، مخـازن     مبنای فعالیت یعنی خدمات، محـرک     یابی بر    امکان شناسایی اجزای سیستم هزینه      و دارد

  .سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد های فعالیت جهت پیاده فعالیت و محرک
  

  . بهایابیسسات مالی،ؤم مبنای فعالیت،یابی بر  هزینه: کلیدیهای واژه
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126  5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  مقدمه. 1
 و پویـا  رقابتی، محیط با سازگاری منظور به ها سازمان تالش جهانی یافته توسعه رقابتی بازارهای در

تـرین ابزارهـای رقـابتی در ایـن زمینـه،       یکی از مهم. است بدیهی امری بقا منظور به امروزی پیچیده
تعیین قیمت تمام شده صحیح و واقعی از        . صوالت است عامل قیمت و بهای تمام شده خدمات و مح        

گذاری فروش، تعیـین سـود       بهای تمام شده در تصمیمات قیمت     .  دارای اهمیت است   متعددیجهات  
ها در تصمیمات تولید یا حذف یک محصول یا ارائه یـک خـدمت و                و زیان، کنترل و کاهش هزینه     

گـذاری   تفاده از مبـانی مناسـب جهـت قیمـت          لـذا شـناخت و اسـ       ،باشـد  ثر می ؤبسیاری موارد دیگر م   
   .)1384مازار و ناصری،  عرب( رسد صورت صحیح و دقیق ضروری به نظر میمحصوالت و خدمات ب

 هـا،  هزینـه  کـاهش  محصوالت، و خدمات یابی هزینه جهت بسیاری های سیستم ،راستا این در

 سـنتی  هـای  سیـستم  .اسـت  شـده  ارائـه  ارزش افـزایش  درنهایـت  و عملکـرد  ارزیـابی  مستمر، بهبود

 و کردند می پشتیبانی گمراهانه طورب را مالی های گزارش هزینه محرک چند از استفاده با یابی هزینه
 مبنایبر دیریتی میاب هزینه سیستم جدید، های روش از یکی. دادند می ارائه شده تحریف اطالعات

  .تداش حجم برمبنای ابیی هزینه سنتی های روش به نسبت چشمگیری مزایای که بود فعالیت
 مزایای از تا گرفتندABM/ABC های سیستم استقرار و سازی پیاده به تصمیم ها شرکت ،بنابراین

 روش از ای یافتـه  تکامـل  بـسط  تـوان  مـی  را فعالیـت  مبنـای بر یـابی  زینـه ه. شـوند  مند بهره آن فراوان

 محاسـبه  و صـنعتی  یـابی  نـه هزی نوین های سیستم شالوده که کرد تلقی هزینه ای مرحله دو تخصیص

 بـر  ABM/ABC در .تاس محصوالت فروش گذاری قیمت آن تبع به و محصوالت شده تمام بهای

 در .اسـت  هزینـه  ایجاد اصلی عامل فعالیت زیرا شود، می کیدأت یابی هزینه موضوع عنوان به فعالیت

 ماننـد  (دیگـر  ضـوعات مو بـه  هـا  فعالیـت  طریـق  از سـپس  و هـا  فعالیـت  بـه  ها هزینه ابتدا سیستم این

 هـا  فعالیت به مدیران ها، هزینه شدن مشخص از پس. یابد می تخصیص )دوایر خدمات، محصوالت،

 یـابی  هزینـه  نظـر  ایـن  از  .دهنـد  می نشان ها فعالیت به نسبت بیشتری حساسیت و کنند می توجه بیشتر
از  کـه  نحـوی  بـه  سـت، ا تحقیـق  و رسـیدگی  برمبنای هزینه تسهیم سیستم فعالیت، برمبنای مدیریت
 همـان  یعنـی  هزینـه  هـای  محـرک  مـورد عمـل   ینـدهای افر و اقتـصادی  واحد تحلیل و تجزیه طریق

 فـروش  قیمـت  و محـصول  شـده  تمـام  بهـای  صـحیح  محاسـبه  شوند می شناسایی اصلی های فعالیت

 شـناخت  هزینـه،  هـای  محـرک  شـناخت  زایـد،  هـای  فعالیت حذف تولید، فرایند بهبود محصوالت،

 تعیین عملیات ریزی برنامه  ارزش، بی های فعالیت حذف آن تبع به و افزوده ارزش دارای های فعالیت

 به ABM/ABC که است اطالعاتی نیازمند عملکرد صحیح سنجش و اقتصادی واحد تجاری راهبرد

بـرای اینکـه    .)1386 خـوزین،  (آورد مـی  فراهم مدیریت حسابداری سنتی های سیستم از بهتر مراتب
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127 ... فعالیتیابی برمبنای سازی سیستم هزینه سنجی پیاده امکان

 بماننـد بایـد اطالعـات خـود را از           جـا برد در محـیط رقـابتی امـروز پا        اننـ سسات مالی بتو  ؤا و م  ه بانک
در واقع، مدیران آنها در صورت داشتن اطالعات صحیح از           .دهندآنها افزایش   ، تسهیالت و سود     ها  سپرده

در  امـروزه . شندگیری صحیح داشته با    توانند مدیریت و تصمیم    بهای تمام شده و منافع خدمات ارائه شده می        
  : بهای تمام شده افزایش یافته استسسات مالی به دالیل زیر نیاز به اطالعات کافی و مناسبؤم

 سسات مالیؤزدایی از م مقررات −

 دار منابع بهره افزایش −

  تسهیالتءگذاری و اعطا خدمات غیر از سپرده گسترش −

 محصوالت و خدمات تفکیک −

 اتوماسیون تعداد زیادی از معامالت −

 )1386 ، مهتدی ورحمانی( رهای عمومی برای کاهش نرخ سود تسهیالتفشا −
 

  مبنای فعالیتیابی بر سیستم هزینه تاریخچه. 2
. توسط گروهی از حسابداران و مهندسـان طراحـی گردیـد           1920در دهه    یابی ابتدا  های هزینه  سیستم

 بـه ایـن      آنان برای نیـل    های پس از جنگ جهانی اول، تولید انبوه بود و          در سال هدف تولیدکنندگان   
  .یابی نیز جهت رفع این نیاز بود های هزینه ایجاد سیستم. ثر داشتندؤهای م  نیاز به کنترلمنظور

 نیـاز    ایجـاد شـد و در عـین سـادگی          19یابی محصول در ابتـدای قـرن         های ابتدایی هزینه   سیستم
هـای مختلـف کـاالی      ن هزینه  تعیی ها  هدف این سیستم  . نمود مین می أها را ت   صاحبان و مدیران شرکت   

 با 19در اواخر قرن . یند تولید بوده استاگیری کارایی فر تولیدی و ارائه یک قاعده کلی برای اندازه      
یابی متحول گردیـد     های هزینه  های جدید، سیستم   آمدن فرصت  آهن و تلگراف و به وجود      اختراع راه 

هـای   هـایی نظیـر درآمـد بـه هزینـه          نسبتو محاسبات جدیدی نظیر بهای تمام شده هر تن در مایل و             
اسـتانداردهای   )1890 (1 مهنـدس فردریـک تیلـور      19در ربـع آخـر قـرن         .عملیاتی را ایجـاد کردنـد     

ــویر     ــدها توســـط پرســـی النـــگ مـ ــه بعـ ــرد کـ ــشنهاد کـ ــار را پیـ ــواد و کـ ــداری مـ    )1902 (2مقـ
و جـی   ) 1918 (3 امرسـون  هرینگتـون . های واقعی با اسـتانداردها گرفتنـد       به عنوان معیار مقایسه هزینه    

هـا را مکتـوب کردنـد و          کسانی بودند که تجزیه و تحلیل انحـراف        نخستین) 1918 (4چارتر هریسون 
   .دادند ها پیشنهاد هایی را برای محاسبه انحراف مجموعه فرمول

                                                            
1. Fredrick Taylor 
2. Percy Longmuir 
3. Harigton Emerson 
4. G.Charter Hanson 
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128  5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 کسی است که اعتقاد     نخستینمعاصر بود   ) 1890( که با فردریک تیلور   ) 1890( 1همیلتون چرچ 
 ایـشان مخـالف تخـصیص یـک نـرخ      ،به عالوه. را نیز باید به محصوالت اختصاص دادداشت سربار  

کنند،  های مختلف از منابع شرکت جهت تولید استفاده می         ر برای محصوالت متنوع که با نسبت      سربا
شـده بایـد منـابع واقعـی را کـه بـرای سـاخت                اطالعات بهـای تمـام     که    وی اعتقاد داشت   .بوده است 

 ای است که بعدها توسط رابرت کـپالن        این نکته همان اندیشه    .د،آشکار کند شو  محصول مصرف می  
 کـه مقبولیـت نـسبی بـین         "مبنای فعالیـت  یابی بر   هزینه" عنوانتوسعه داده شد و تحت      ) 1987،1982(

  .)1383زاده،  اعتمادی و شمس(هیان پیدا کرده معرفی گردیده است حسابداران و دانشگا
هایی قادر به رقابت و دوام و بقای فعالیت خود هـستند کـه                سازمان هازار رقابت دنیای آیند   در ب 

کنندگانی که بتوانند تولیدات خود را با        عرضه. بتوانند کاالهایی با مزیت رقابتی به بازار عرضه نمایند        
 از سایر رقبا پیشی گرفته و سهم خـود          تر به بازار ارائه دهند      ین با قیمت پای   امات و کارکرد مشابه     کیفی
   .دهند ا در بازار افزایش میر

 و پس از تعیین بهـای       یابی شده   هزینه  یک محصول پس از طراحی و تولید       جهای رای  در سیستم 
 در دنیـای    شود؛ امـا   نظر به آن افزوده و با قیمت تعیین شده به بازار عرضه می            تمام شده آن سود مورد    

 به  یی که مشتری حاضر به پرداخت است      اتواند بدون لحاظ نمودن به     کننده نمی  تولید پر رقابت آینده  
  . )1384محمدی،یار دستگیر و عرب(تولید و عرضه محصول بپردازد 

 ABC    ک روش قـراردادی بـرای تخـصیص     یـ باشـد کـه   یک روش تخصیص به این شـرح مـی
چگونـه کـار    ) تولیـد (یند  اهای تخصیص اما در رابطه با اینکه فر        قراردادی مانند سایر روش    -ها هزینه
گیری افزایش   یند تصمیم اکند تا ارزش حسابداری در فر       سعی می  نماید و بنابراین     کمک می  کند، می
مبنای فعالیت را سودمند  یابی بر    تغییرات و شرایطی که استفاده از سیستم هزینه        .)2005ورگاون،  ( یابد
  : عبارتند ازسازند می

 یابی برمبنای فعالیت  سیستم هزینههای اضافی مورد نیاز گیری به ازای داده ین اندازه پایهای هزینه −

 سطوح باالی رقابت −

 )1387همکاران،کوپر و (حصول ترکیب متنوع م −

 بهای تمام شده محصول از طریـق ایجـاد مراکـز هزینـه و      عموماًیابی های سنتی هزینه   در سیستم 
 هـا  یـستم  در ایـن س    ،در واقع  .آید های دوایر بر تعداد محصول تولید شده بدست می         تقسیم کلیه هزینه  

گردنـد و    هایی که منجر به تولیـد محـصوالت و خـدمات مـی             گونه ارتباط مستقیمی میان فعالیت     هیچ

                                                            
1. Hamilton Church 
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129 ... فعالیتیابی برمبنای سازی سیستم هزینه سنجی پیاده امکان

در نتیجـه، بهـای تمـام شـده          .وجـود نـدارد    گردنـد  هـا مـی    منابع مالی شرکت که صرف این فعالیـت       
ها  در این فعالیتش منابع بکار رفته ها و ارز  بیانگر فعالیتتواند مستقیماً ها نمی محصول در این سیستم   

هـای سـازمانی و       ایـن مـشکل را از طریـق برقـراری ارتبـاط مـستقیم میـان هزینـه                  ABC سیـستم  .باشد
های سنتی که یک عامـل       خالف سیستم این سیستم بر  . نماید   مرتفع می  های عملیاتی  های فعالیت  هزینه

 .نمایـد  هـا را مـشخص مـی    ثر فعالیـت ؤ عوامل اصلی و مـ گرفتند مانند هزینه کار مستقیم را در نظر می     
ABC           ها را مـشخص   های مرتبط با هزینه  و نرخنمودهمراکز هزینه مربوط به هر عامل فعالیت را تعیین
مبنای منابعی که جهت تولید محصوالت و خدمات مورد های بدست آمده را بر    نرخ ،سپس .نماید می

صورت زیـر  توان ب مبنای فعالیت را می  بریابی    سیستم هزینه  .نماید جذب آنها می   اند استفاده قرار گرفته  
  :نمایش داد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .2010بهنود، : مأخذ
  یابی برمبنای فعالیت سیستم هزینه. 1نمودار

  

یابی دارای توانایی بیشتری در  های هزینه مبنای فعالیت نسبت به سایر سیستمیابی بر سیستم هزینه
های مختلفی مطرح  در این زمینه دیدگاه. باشد مالی مفیدتر میها و ارائه اطالعات غیر ینهشناسایی دقیق هز

این مدل به منظور . باشد مبنای فعالیت مییابی بر ها، مدل اولیه سیستم هزینه شده است که یکی از این دیدگاه
تهیه اطالعات بهای از این سیستم جهت . های استراتژیک مطرح گردید گیری تهیه اطالعات برای تصمیم

 

کنیم؟ چیزی مصرف میچه 

چه مقدار در یک کار 
 نیم؟ک خاص مصرف می

 یم؟ده چه کاری انجام می

کنیم؟ مقدار کار میچه 

 برای چه کسی؟

مصارف مرکز هزینه

ها فعالیت ها فعالیت هافعالیت هافعالیت هافعالیت

مسیر کسب و کار محصول  مشتری

 منابع

های منابع رکمح

ها فعالیت

 های فعالیت محرک

موضوعات هزینه
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های دیگر از جمله   در زمینههای مفید بودن قابلیت اما با توجه به دارا،شد تمام شده خدمات استفاده می
ها، تعیین اولویت جهت  ها، مدیریت و اداره فعالیت های استراتژیک مانند تجزیه و تحلیل هزینه گیری تصمیم

ها و  رغم داشتن مزایای مختلف این سیستم برای سازمانی عل.ها و غیره از آن استفاده گردید کاهش هزینه
کاربردی بودن آن بود  های این سیستم، تک ترین محدودیت یکی از مهم. هایی نیز داشت  محدودیتمدیران

 برای سایر اهداف امکان استفاده از آن وجود شد یعنی اگر این سیستم جهت هدف خاصی طراحی می
  .نداشت

ایـن شـکل تـسهیم      . های کلی هزینه بود    اساس حوزه ها بر   تسهیم هزینه کل دیگر این سیستم،     مش
هـا   ثیر مـستقیم آنهـا بـر فعالیـت    أاساس هر فعالیت و عدم ت  ها بر   ها باعث عدم شناسایی این هزینه      هزینه
هـای سـربار و      هـا بـه ویـژه هزینـه        هـا و هزینـه     در نتیجه، اطالعات مستقیم در مورد فعالیت       .گردید می

آمد و امکان کسب اطالعـات در زمینـه بهبـود عملکردهـا و نتـایج                 آنها بدست نمی  چگونگی تسهیم   
مبنای فعالیت وجـود    یابی بر   هایی که در مدل اولیه سیستم هزینه       ها و محدودیت   ضعف .وجود نداشت 

  .مبنای فعالیت مطرح گرددیابی بر  سبب گردید تا دیدگاه دیگری به نام مدل دو بعدی هزینهداشت
هـای   ینـد بهبـود دائمـی فعالیـت       اکردن اطالعات با هدف ایجاد یک فر       ت فراهم این سیستم جه  

 .دارنـد هـا دو بعـد       این سیـستم    و )1388رودپشتی،   رهنمای(خل و خارج از سازمان طراحی گردید        دا
 این دیدگاه نیازهای سازمان را به منظور .نماید بخش عمودی مدل دیدگاه تخصیص هزینه را بیان می      

ها یا موضوعات هزینه مانند محصوالت را جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات              فعالیت تخصیص منابع به  
گذاری، ترکیب محصوالت و طراحی آنان و مواردی از ایـن قبیـل              با اهمیت در مواردی مانند قیمت     

  .کند بیان می
ثر در انجام کار و نتایج      ؤاین دیدگاه عوامل م    .باشد یندی می ابخش افقی مدل بیانگر دیدگاه فر     

ثر بر عملکرد ؤ این دیدگاه نیاز سازمان را به اطالعات در مورد عوامل م،در واقع .نماید آن را بیان می   
زایش دریـافتی از    ها از ایـن اطالعـات در جهـت بهبـود عملکـرد و افـ                سازمان. کند ها بیان می   فعالیت

   .نمایند می مشتریان استفاده
  

  یتمبنای فعالیابی بر سازی سیستم هزینه پیاده. 3
 به این موضوع توجه نمود که این سیستم برای          بایست  میمبنای فعالیت   یابی بر   در اجرای سیستم هزینه   

وجود عواملی مانند عدم وجود تضمین جهـت محاسـبه           .باشد ها مناسب و قابل اجرا نمی      تمام سازمان 
ب، نیـاز بـه   سازی، دشواری در یـافتن محـرک هزینـه مناسـ     هزینه باالی پیاده ام شده،مصحیح بهای ت  

  .توانند اجرای این سیستم را با مشکالت جدی مواجه سازند حجم کار باال و صرف زمان زیاد می
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  منظـر همچـون    8 از   1های کوچک و متوسـط     در برخی از شرکت    ABCنتایج حاصل از اجرای     
، انگیزه جهـت انجـام   ABC، بحث و تحقیق در مورد  ABCتعهد مدیریت ارشد، برنامه سازمانی برای       

هــای دارای  فعالیــتزا، شــناخت  هــای چــالش تحلیــل فعالیــت ،ABCآمــوزش و تمــرین در  مــرین،ت
  . )1999تاری و گریو، ( گردند میمطرح افزوده و نظارت بر اجرا  افزوده یا فاقد ارزش ارزش

را به وسیله عوامـل   ABCسازی موفق  ثر بر پیادهؤدر ابتدا سعی نمودند تا عوامل م 2میشل و  اینز
 مثال، در تحقیقات وسیعی که  به عنوان.مشخص نمایند ABCهای محققان قبلی   شده در نوشتهلعهامط
 صـورت   )1986 - 1993(هـای    در جنرال موتور در فاصـله سـال        ABCسازی   یند پیاده ا فر خصوصدر

هـای مختلـف     در بخـش   ABCسـازی     مرحلـه را جهـت پیـاده       - مدل عامل  3اندرسون و زمود   گرفت،
 و مـدارک     انطبـاق و پـذیرش     نمـودن،  کـردن، اقـدام    شـروع  :صورت بیان نمودنـد    موتور بدین    جنرال

 حمایـت مـدیریت ارشـد و    عوامل سازمانی از قبیـل   . سازی عوامل ویژه مرتبط با مراحل مختلف پیاده      
سایر عوامل . ثیر مهم آنان بر مراحل گوناگون و از طرق مختلف مشخص گردیدأ که تآموزش کافی

 مطالعـه  أثیر بر مراحـل گونـاگون     در درجات مختلف ت    بط با تصمیمات مدیران    مرت  رقابت مشابه مانند 
  ).2007لیو و پاون، ( شدند

  

  مبنای فعالیتیابی بر سازی سیستم هزینه های پیاده مدل. 4
باشـد و اطالعـات      مبنای فعالیت در حقیقت شـروع کـار مـی         یابی بر   های محصول در هزینه    شناسایی هزینه 

نظـری، سـاختار و     پـس از تبیـین مبـانی        . سـازند   ای واقعی بهبود را مشخص می     ه  تنها فرصت  بدست آمده 
 سازی این سیـستم    جهت پیاده . سازی نمود   آن را پیاده   بایست  می مبنای فعالیت یابی بر   طراحی سیستم هزینه  

  .)1388رودپشتی، رهنمای(  )کاره تک( مدل ادغامی و مدل اختصاصی: دو مدل اصلی وجود دارد
  

  امیمدل ادغ. 4-1
بهبـود عملیـات تجـاری و        برتـری عملیـاتی،    گـذاری،  این مدل جهت انواع اهداف کاربردی مانند قیمت       

تر   یکساله یا بیشتر از یکسال بوده و عمومیگردند ها تعیین می اهدافی که در این مدل .بودجه کاربرد دارد
هـایی ماننـد     تـوان بـا روش      د و مـی   ها به پشتیبانی مدیران ارشد نیـاز دارنـ         این مدل  .باشند تر می  و بلندمدت 

  . کردن تعارضات، مشارکت تیمی و غیره به اجرای آنها کمک نمود کم تفکیک وظایف،
  
  

                                                            
1. SMEs 
2. Innes & Mitchell 
3. Anderson & Zmud 
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  مدل اختصاصی. 4-2
این مدل نیاز به صرف زمان، کارمندان و مفاهیم راهبردی کمتـری دارد و بـرای کاربردهـای خـاص                   

های مدیریت ارشد    این مدل نیازمند برخی حمایت     .گردد مبنای فعالیت از آن استفاده می     یابی بر   هزینه
هـا در آن در سـطوح میـانی و پـایینی سـازمان صـورت             گیری باشد و تصمیم   سازمان مانند پاداش نمی   

  .پذیرد می
  

  مبنای فعالیتیابی بر سیستم هزینه طراحی. 5
 : برخوردار استبسیاریدو مرحله زیر از اهمیت  ABC سیستمدر طراحی 

اساس با ها شناسایی و بر در این مرحله کلیه فعالیت: بوط به ارزش فرایند مرهای تجزیه و تحلیل  −
 .شوند بندی می بودن طبقه بی ارزشیا ارزش

یند تولید تعریف کرد که مدیریت اتوان به عنوان بخشی از کل فر شناسایی مراکز فعالیت را می −
تواند  می یابی یشترین دقت و صحت در هزینهب. اردهای مستقل د های آن نیاز به گزارش در ارتباط با هزینه

 :دست آید های زیر به از طریق شناسایی گروه اصلی فعالیت

بار که یک واحد محصـول ها هر این فعالیت: مربوط به هریک از واحدهای تولید های فعالیت −
 .گیرد شـود، صــورت می تولیــد می

ها شامل مواردی از قبیل در خواست  این فعالیت:   مربوط به گروهی از محصوالتهای فعالیت −
سازی تجهیزات، ارسال محصوالت به مشتریان و دریافت مواد  ، تنظیم و آماده مواد اولیه، سفارش خرید

 .اولیه است

ت خاص یک شرکت بوط به تولیداها مر این فعالیت:  مربوط به محصوالت خاصهای فعالیت −
  .گیرد از عملیات تولید محصوالت متفاوت صورت میحسب نیاز به انجام آنها در جهت حمایت است و بر
 شود و به گروه یا ها به کل فرایند تولید مر بوط می این فعالیت:  مربوط به تسهیالتهای فعالیت −

های رفاهی   هزینه مدیریت کارخانه، بیمه مالیات اموال و هزینهمانندای خاص از محصوالت  دسته
 .)1386 گودرزی، (ارتباطی ندارد کارکنان

های الزم جهـت تولیـد و     فعالیتتمامبایست  مبنای فعالیت مییابی بر کردن سیستم هزینه جهت پیاده 
مبنای فعالیت به منظور دستیابی به یابی بر طراحان سیستم هزینه .عرضه محصوالت سازمان شناسایی گردند

  :ل کنندگام زیر را در طراحی سیستم باید دنبا   پنجده با کمترین هزینهبیشترین فای
 ها  فعالیتتلفیق −

 ها  هزینه فعالیتگزارش −
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  مرکز فعالیتشناسایی −

 های منابع  محرکانتخاب −

  )1387، همکارانکوپر و ( های فعالیت  محرکانتخاب −
  .در ادامه، این مراحل تشریح خواهند گردید

  

  ها تلفیق فعالیت. 5-1
گیرند و هر    جام خروجی صورت می   که برای ان  ای از کارها      از یک کار یا مجموعه     ندها عبارت  فعالیت

برخــی از  .دهنــد ی از یــک موضــوع هزینــه را تــشکیل مــی در نهایــت بخــشهــا مجموعــه از فعالیــت
  :ها عبارتند از های فعالیت ویژگی
 .های کاری متعدد انجام گیرند های مشابهی که ممکن است در حوزه فعالیت −

 .بندی نمود ها طبقه لب فعالیتتوان در قا کلیه کارهای نیروی انسانی در سازمان را می −

 .گیری دارند های قابل اندازه  خروجیها معموالً فعالیت −

 )1388مابرلی، ( انسانی را بکار گیرندتوانند منابع انسانی و غیر ها می فعالیت −

در تولید و تجارت هر عملی که به منظور تولید، توزیع و ارائه خـدمات انجـام شـود و ماهیـت                      
 .)1388 رودپـشتی،  رهنمـای (شود    یف فوق داشته باشد فعالیت یا کار نامیده می        تکراری در انجام وظا   

باشـد کـه اسـتفاده از یـک       زیاد مییقدربه ها   تعداد فعالیت یک کارخانه تولیدی یا یک سازمان در
برای رفـع ایـن    .باشد  اقتصادی مقرون به صرفه نمی  لحاظ از    برای هر فعالیت   محرک فعالیت جداگانه  

البته باید به این نکته . ها را تلفیق نمود  در هر مخزن هزینه فعالیت، تعدادی از فعالیتیستبا میمشکل 
 توانـایی محـرک فعالیـت در تخـصیص          هـای تلفیـق شـده      نیز توجه نمود که با افزایش تعداد فعالیـت        
  .یافتها کاهش خواهد  صحیح هزینه منابع مصرف شده به فعالیت

 بـه عبـارتی، جزئیـات       .باشـد   متفـاوت مـی    ه اسـتفاده از آنهـا     با توجـه بـه نحـو      ها   تعریف فعالیت 
یازهـای   ن دگان بتوانند با استفاده از آنها     گیرن بایست در سطحی تعریف شوند که  تصمیم        ها می  فعالیت

هـا در سـطوح بـاالتری      هزینـه ،در مـدیریت اسـتراتژیک  .  مرتفع نمایندخود را جهت تجزیه و تحلیل   
از سـوی دیگـر، اگـر       . گیرند یات یک یا چندین بخش را در بر می        که عمل  گردند بطوری  تعریف می 

تـری مـورد بررسـی قـرار دهنـد           محققان بخواهند کاالها و خدمات عرضه شده را در سطح تفـضیلی           
  .تر تعریف نمایند صورت جزئیها را ب فعالیتبایست  می

در . د داشتنخواهها   در تحلیلبسیاریها اهمیت  ها نیز تعریف فعالیت در رویکرد کاهش هزینه
یندهای تجاری و تعریف مجموعـه      اهای مبتنی بر فعالیت بر بهبود کارایی فر        کید تحلیل أاین حالت، ت  
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 در سـطحی صـورت      بایـست   مـی هـا    ، تعریف فعالیت  برای این منظور  . کید خواهند داشت  أها ت  فعالیت
جهـت ایجـاد    هـای مـورد نیـاز        پذیرند که درک و شـناخت کمبودهـا و همچنـین دسـتیابی بـه روش               

بت به  تری نس  در سطوح جزئی   بایست  میها    فعالیت ازدر این سطح     .بهبودهای الزم را ممکن گردانند    
  .مبنای فعالیت استفاده نمودسایر سطوح کاربرد تحلیل بر

 .باشد های گوناگون سازمان می     نیازهای متفاوت بخش   ها  ثر بر سطح تعریف فعالیت    ؤاز دیگر عوامل م   
دائـم  کار دارنـد و یـا بـصورت    ان دارای حجم معامالتی بـاال سـرو      از سازمان که با مشتری    هایی   فعالیت بخش 

پذیری کمتری نسبت به واحدهای سازمانی رددرگیر مذاکرات پیچیده با مشتریان خود هستند، قابلیت استاندا      
چنـین   هم ،در سطوح باالتری تعریف شـوند     بایست    میهای مشخص روزانه دارند و       دارای وظایف و فعالیت   

  .ها باید شفاف و خالی از ابهام باشد باید توجه نمود که تعریف ارائه شده از فعالیت
  

 ها گزارش هزینه فعالیت. 5-2

نماید که تلفیق استفاده شده در گزارشـگری منـابع اسـتفاده شـده توسـط هـر                   این مرحله مشخص می   
 ه مربوط به منابع مصرف شدهتوان هزین  میبه عنوان مثال، .فعالیت در چه سطحی صورت گرفته است

انتخاب نوع گـزارش منـابع    .صورت جداگانه یا انباشته گزارش نمودتوسط دو فعالیت تلفیق شده را ب  
 تنهـا ثیری نـدارد و  أهـای گـزارش شـده بـرای محـصول تـ        هر فعالیت در هزینـه     از طریق شده   مصرف

  .ثیر قرار خواهد گرفتأت جزئیات گزارش تحت
  

  عالیتشناسایی مراکز ف. 5-3
است که مدیریت مایـل اسـت   ) یا یک قسمت پشتیبانی( یند تولید جداگانه  ا از فر  بخشیمرکز فعالیت   
از هـای محـصول کـه     هزینـه  .جداگانه گـزارش کنـد    های انجام شده در آن را بصورت         هزینه فعالیت 

د و  نگیر ثیر تعیین و انتخاب مرز فعالیت دریافت کاال قرار نمی         أت د تحت نشو  سیستم گزارش می   طریق
حـسب  هـا بر    توانـایی در گـزارش هزینـه       .های محصول است   ثیر آن بر نحوه گزارشگری هزینه     أتنها ت 

ــت     ــر فعالی ــرل بهت ــان کنت ــت، امک ــز فعالی ــی    مرک ــراهم م ــدیران را ف ــط م ــا توس ــو(آورد  ه ر و پک
  .)1387،همکاران

  

  های منابع انتخاب محرک. 5-4
 منابع را به مخزن هزینه در هر مرکـز فعالیـت تخـصیص            های   هزینه ،مبنای فعالیت یابی بر   سیستم هزینه 

انجام شـده در مرکـز مـذکور        ) های یا تلفیقی از فعالیت   ( هر مخزن هزینه بیانگر یک فعالیت      .دهد می
گیـرد،    ها به مخـزن هزینـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی              های منابع که برای تخصیص هزینه      محرک. است
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های گـزارش شـده       هر مخزن هزینه و همچنین صحت هزینه      کننده مبالغ تخصیص داده شده در        تعیین
که بتواند مصرف   این نخست.  محرک به دو عمل بستگی دارد       انتخاب .)1387 کوپر و دیگران،  (است  

که به تغییرات در مرکـز فعالیـت         این  دیگر قبال تعدادی فعالیت اندازه بگیرد و     منابع در محصول را در      
  .)1389 گواردی، استفانی( )لولیرابطه علت و مع( ارتباط داشته باشد

  

  های فعالیت انتخاب محرک. 5-5
رهنمـای  (شـود     های هزینه مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منجر به وقوع هزینـه مـی                محرک

باشد و پس از تخصیص هزینه منابع مصرف  این مرحله، آخرین مرحله طراحی می. )1388 رودپشتی،
هـای   تـوان محـرک     مـی  ها  های صورت گرفته در هر مرکز به مخزن هزینه فعالیت          شده توسط فعالیت  

های هزینه را مرتبط با حجم مانند مقدار تولیـد و           های سنتی، محرک   در سیستم . فعالیت را تعیین نمود   
دانـستند امـا در روش       گرفتند و آنها را تنها عوامـل رخـداد هزینـه مـی             ساعت کار مستقیم در نظر می     

انتخـاب   .باشند  می ها نیز دارای اهمیت    های هزینه مرتبط با فعالیت     مبنای فعالیت، محرک  ی بر یاب  هزینه
باشـد و بـرای ایـن        مـی یابی برمبنای فعالیت      ترین بخش طراحی سیستم هزینه     های فعالیت مهم   محرک
  .نمودهای مورد استفاده را تعیین   تعداد و نوع محرکبایست میمنظور 

نـد  نتوا ها می  شود که بسیاری از فعالیت     به وسیله این واقعیت پیچیده می      تعاریف عوامل فعالیت    
انـداز     ناشی از نگاه به یک عامل بالقوه از چشم          موضوع  این .دنبه بیش از یک عامل فعالیت دست یاب       

 ، مثـال بـه عنـوان   .باشـد  ، ظرفیت و فاصـله مـی  ها، وزن های حاصل از مقیاس، دسته ، صرفه زمان، تنوع 
  :فعالیت برای موجودی تحویل داده شده مستلزم در نظر گرفتن موارد ذیل استتعریف عامل 

  .شود زمانی که صرف تحویل محصول به مشتری می −
  ت تحویل مخصوص برای هر نوع محصولضروریا −
  ؟اشدب آیا تحویل بخشی از مرحله تحویل یا تحویل ویژه برای یک مشتری می −
  مقدار محصول تحویل شد −
  گرفتهتعداد تحویالت صورت  −
  وزن محصول تحویل شده −
  ظرفیت بار کامیون −
  فاصله تا مشتری −
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این فعالیت ممکن است دارای چند عامل باشد که هر یک بازتابی از یک یـا چنـد عامـل فـوق      
کننـد کـه     بیان می ) 1991 (1رث و برثیک   .شود  است هیچ عامل مخصوصی بهتر از دیگری ظاهر نمی        

هـا   یـین عامـل هزینـه مناسـب اسـت امـا در بیـشتر بنگـاه        ن مـورد اسـتفاده بـرای تع       وهای رگرسی  روش
 عوامل فعالیت بالقوه استخراج شـود و رگرسـیون          تواند برای تمام    نمی مشاهدات قبلی پیرامون عوامل   

  .)1996دیکولی و اسمیت، ( دساز میتنها شرایط محدودی مفید را 
  

  های فعالیت موردنیاز تعداد محرک. 1- 5-5
 بـه میـزان صـحت       یابی برمبنـای فعالیـت      الیت مورد استفاده سیستم هزینه    های فع  حداقل تعداد محرک  

  .های محصول و پیچیدگی ترکیب محصول بستگی دارد نظر برای هزینهمورد
 میـزان صـحت     های فعالیت افزایش یابـد     هر قدر تعداد محرک   : نظر نقشی بدیهی دارد   صحت مورد 

های گزارش شـده       هر قدر شرکت بخواهد هزینه     به عبارت دیگر،  . یابد های محصول نیز افزایش می     هزینه
  .های فعالیت نیاز دارد  برای دستیابی به این صحت به تعداد بیشتری محرکتر باشد صحیح

 بدون اینکه به    ی دو فعالیت  ها گیری برای تلفیق هزینه    پیچیدگی ترکیب محصول در امر تصمیم     
ثر بـر   ؤعوامـل مـ   . کنـد  ی را ایفـا مـی     تـر   نقش دقیـق   ها منجر شود   قابل قبول تحریف هزینه   سطوح غیر 

  : یک محرک فعالیت به شرح زیر است بودنقبول قابل
 تنوع محصول −

 های تلفیق شونده های نسبی فعالیت هزینه −

  )1387 ،همکارانکوپر و ( تنوع حجم تولید −
هـای   باشـند و همچنـین توجـه بـه تنـوع و دسـته         شناخت منابعی که دارای ارزش پولی زیاد مـی        

تفکیک محـصوالتی کـه دارای تفـاوت         .باشد ها ضروری می   تعیین تعداد محرک  جهت   محصوالت
 قابلیت تلفیق با یکـدیگر را دارنـد        که   ای   زمینه را جهت تلفیق منابع عمده      باشند  زیادی با یکدیگر می   

توان منابعی را که      می نابعی که ارزش ریالی کمتری دارند      با تجزیه و تحلیل م     ،سپس .نماید فراهم می 
  .لفیق شده یا مستقل در نظر گرفته شوند، تعیین نمودباید ت

  

  های مناسب فعالیت ثر در انتخاب محرکؤعوامل م. 2- 5-5
های مناسب فعالیت را با  توان محرک های فعالیت مورد نیاز می پس از تعیین حداقل تعداد محرک

  :عوامل زیر تعیین نمودتوجه به 
  

                                                            
1. Roth & Borthick 
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137 ... فعالیتیابی برمبنای سازی سیستم هزینه سنجی پیاده امکان

 میزان همبستگی. 5-5-2-1

 است با مقادیر واقعـی مـصرف       شده   هصرف منابع که به محصوالت تخصیص داد      همبستگی مقادیر م  
 آن فعالیـت توسـط   دهنده درجه تناسب محرک فعالیت مربـوط بـرای انعکـاس مـصرف واقعـی              نشان

مبنـای فعالیـت بـر آن اسـت تـا           یـابی بر    سیستم هزینه  .)1387 ،همکارانکوپر و   (محصول معینی است    
ت  بـه آن محـصوال     های هزینه مصرف شده جهت هر محصول        رکاساس مح های هر فعالیت بر     هزینه

هـای هزینـه     اسـاس چگـونگی مـصرف محـرک       هـا بر    ، هزینـه  بـه عبـارت دیگـر     . تخصیص داده شود  
هـای    بنابراین، بکارگیری محرک  . شده در هر محصول به آن محصوالت تخصیص داده شود          مصرف
 خطـر تحریـف در      نمایـد  ها تبعیت مـی    از فعالیت  صورت غیرمستقیم ای که مصرف واقعی آنها ب      هزینه
  .نماید می های محصول را ایجاد هزینه

  
 )گیری اندازه(های فعالیت  هزینه تعیین محرک. 5-5-2-2

. ایده طراحی سیـستم توجـه نمـود    به هزینه و فبایست میمبنای فعالیت یابی بر  در طراحی سیستم هزینه   
های سربار  ب همبستگی دقت تخصیص هزینهها و ضری چه در این سیستم با افزایش تعداد محرکاگر
یکـی از    .یابـد افـزایش   گیری محـرک هزینـه نیـز         هزینه اندازه ممکن است    اما   ،زایش خواهد یافت  اف
باشـد کـه مقـدار       های فعالیتی مـی     ها با محرک   گیری، جایگزینی محرک   های کاهش هزینه اندازه    راه

هـای فعـالیتی     محرک .باشد  از آنها می   مستقیمبعی غیر صورت تا از طریق محصوالت ب   مصرف فعالیت   
تواننـد   باشـند و مـی     هـا مـی      از ایـن گـروه محـرک       باشند  می )تعداد دفعات انجام فعالیت   (که مبتنی بر    

البته باید به این نکته نیز توجـه   .جایگزین محرک فعالیتی مانند طول زمان واقعی انجام فعالیت گردند      
د و ممکـن اسـت باعـث تعریـف در هزینـه محـصول               ها همبستگی کمتری دارن    نمود که این محرک   

  . گردند
 

  آثار رفتاری.5-5-2-3

گذار باشد؛ به ویـژه در      أثیرتوانند در رفتار افراد و کارکنان ت       های فعالیت می   انتخاب برخی از محرک   
 عملکردشـان را بـه نحـوی        که محرک فعالیت در نظـر گرفتـه شـده         مواردی که افراد احساس نمایند      

ثیر نامطلوبی بـر    أتواند ت   تخصیص چندین نوع هزینه با یک محرک نیز می          همچنین .مایدن  ارزیابی می 
تواننـد   اری که می  این، آثار رفت  بنابر. خواست مشتریان داشته باشد   کارکردهای نیاز بازار کاال مانند در     

الیـت  مبنـای فع یـابی بر  های فعالیت و سیـستم هزینـه    توانند در عملکرد محرک     می مثبت یا منفی باشند   
  .ای نمود  به آنها توجه ویژهبایست میثیر زیادی داشته باشند و أت
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 پیشینه تحقیق. 6

تنـسی   ملـه فرسـت  آمیزی بکار گرفته شده است از ج       طور موفقیت در صنعت بانکداری ب    ABC سیستم
مبنـای فعالیـت موفـق بـه اصـالح          و استفاده از اطالعات مدیریت بر      ABC با بکارگیری سیستم     1بانک
از سیـستم   ) هـای بـزرگ پرتغـال      یکی از بانک  ( آلفا بانک . وری محصوالت و مشتریان گردید    سودآ
ABC               خـود  به عنوان ابزاری جهت افزایش سودآوری و اصالح اثربخشی و کارایی فعالیت کارکنان

بانک مرکزی جهـت محاسـبه      دستورالعمل  های تجاری با استفاده از       بانکدر کشور ما    . استفاده نمود 
هـا   ، بانک مطابق این دستورالعمل  . نمایند  میهای خود     اقدام به محاسبه بهای تمام شده سپرده       لهزینه پو 

باشـند،   های خود بصورت جداگانه مـی      یک از سپرده  هر  ) هزینه مستقیم  (تنها قادر به تعیین هزینه عملیاتی     
ها  این دسته از هزینه. دعملیاتی به هر یک از انواع آنها وجود ندارهای غیر اما مبنایی جهت تخصیص هزینه

های بـانکی    ، لذا بهای تمام شده هر یک از سپرده        گردند  بصورت کلی در بهای تمام شده پولی منظور می        
  .)1382،مازار و ناصری عرب( گردد صورت مجزا محاسبه نمیه ب

 بانکـداری در    مبنـای فعالیـت در صـنعت      نـاگونی در خـصوص اجـرای بهایـابی بر         تحقیقات گو 
 استادیار دانـشگاه مـونترال کانـادا،    )1999(الکساندر مرسرو    . گرفته است  ف صورت کشورهای مختل 

پروژه تحقیقاتی را در اداره خدمات کارت بانک ملـی کانـادا انجـام               ،CMAویراستار مجله مدیریت    
مبنـای فعالیـت بهتـرین ابـزار        بی بر داد و نشان داد که در بخش خدمات کارت اعتباری، سیستم بهایـا            

بهـای   نیز الگالوستیک در دانشگاه تـارتو  2004در سال . باشد بهای تمام شده خدمات میاستراتژیک  
گیری نمود و  اندازه ABCه خدمات از کانال بانکداری الکترونیک را با استفاده از شیوه ئتمام شده ارا

نشان داد کـه بانکـداری الکترونیـک نـسبت بـه بانکـداری سـنتی از سـودآوری بـاالتری برخـوردار                       
دانـشگاه اینـدیانای آمریکـای جنـوبی سـودآوری           در    ، پرفـسور کوکـاکوال     2001در سـال    . باشد می
مبنای فعالیت نسبت به شیوه بهایابی سنتی مورد    هایابی بر های تجاری بانکی در ایندیانا را با روش ب         وام

ام شـده   تـوان بـه بهـای تمـ         مبنـای فعالیـت مـی     شان داد که طبق سیـستم بهایـابی بر        مقایسه قرار داد و ن    
تری نسبت به سیستم سنتی دست یافت و استفاده فراوانی از آن در تصمیمات مدیریتی بـه عمـل                 دقیق
در همـان سـال یـک     ) AMIfs( کمیته تحقیقاتی انجمن اطالعات مدیریتی در خدمات مالی نیز        . آورد

  .)1386 انواری و رضایت، (ت را در سیستم بانکی پیشنهاد دادمبنای فعالیمدل بهایابی بر
صورت پذیرفته یابی برمبنای فعالیت  در ایران نیز تحقیقات گوناگونی در خصوص سیستم هزینه

شده  سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام      امکانمازار و ناصری به بررسی       عرب است؛ به عنوان مثال   

                                                            
1. First Tennessee Bank 
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 رزیـابی اانواری رستمی و رضایت نیـز بـه          .اند  در بانک رفاه پرداخته    ABCهای بانکی به روش      سپرده
هـای   مبنـای فعالیـت و روش     ی عقود اسـالمی بـه روش بهایـابی بر         ای سودآوری اعتبارات بانک    مقایسه
 یـابی  هزینـه  اسـتقرار  سـنجی   رازقی نیز بـه بررسـی امکـان        .اند  در بانک توسعه صادرات پرداخته     سنتی

  .رفاه پرداخته است بانک درشعب فعالیت برمبنای
  

   و اهداف تحقیقها فرضیه. 7
  : است از اصلی این تحقیق عبارتفرضیه

مبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار یابی بر  شرایط فعلی، امکان استقرار سیستم هزینهدر −
 .خودرو وجود دارد ایرانگروه صنعتی 

 :های فرعی نیز عبارتند از فرضیه

سازی  جهت پیاده اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو  ارائه شده در شرکت تعاونیخدمات −
ABCباشند  قابل شناسایی و تفکیک می.  

های انجام شده در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو جهت   فعالیتمخازن −
  .باشند قابل تفکیک و شناسایی می ABCسازی  پیاده

  تعاونی اعتبار گروه صنعتیها به مخازن فعالیت در شرکت مبنای تخصیص هزینه −
  .باشند قابل شناسایی می ABCسازی  خودرو جهت پیاده ایران

های فعالیت هر مخزن فعالیت در شرکت تعـاونی اعتبـار گـروه صـنعتی ایـران خـودرو                    محرک
  .باشند قابل شناسایی و تفکیک می ABCسازی  جهت پیاده

مبنـای فعالیـت در شـرکت       یـابی بر     این تحقیق، بررسی امکان استقرار سیستم هزینه       اصلیهدف  
سـنجش هـر یـک از       . های تعیین شده است    مبنای شاخص ران خودرو بر  عتبار گروه صنعتی ای   تعاونی ا 

  .فت خواهد گرصورتاساس نظر کارشناسان این شرکت ها بر این شاخص
 

  ها روش تحقیق و ابزار گردآوری داده. 8
هـا یـک      حـسب روش گـردآوری داده      و بر  تحقیقـات کـاربردی   پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع        

 برای گردآوری ادبیـات تحقیـق   ، همچنین.باشد می ع بررسی موردی   و از نو   توصیفیتحقیق به روش    
هـای    بـرای گـردآوری داده     .ای و مقـاالت داخلـی و خـارجی اسـتفاده شـده اسـت               از منابع کتابخانـه   

ه است و تالش گردیده است   االت بسته استفاده شد   ؤنیاز از جامعه مورد تحقیق از پرسشنامه با س        مورد
  .های تحقیق را پوشش دهند های آن تمام فرضیه که گویه
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140  5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  الگوی کلی تحقیق. 9
ایـن الگـو    . مبنای فعالیت استفاده شـده اسـت      یابی بر   جهت انجام این تحقیق از الگوی دو بعدی هزینه        

باشد که دیدگاه تخصیص هزینه به عنوان مدل        یند می اتخصیص هزینه و دیدگاه فر    دارای دو دیدگاه    
 که سازمان بـرای     استاصلی دیدگاه تخصیص هزینه این      فرض   .این تحقیق در نظر گرفته شده است      

هـا دارد     به اهداف خود مانند ارائه خدمات و تولید محصوالت نیاز به انجام یکسری فعالیـت               دستیابی
ها در این دیدگاه از سمت منابع به         این، جریان هزینه   بنابر .دارندنیاز  ها به مصرف منابع      که این فعالیت  

ایـن سیـستم     .باشـد  ها به هدف انجام هزینه مانند تولید محصول مـی          ت هزینه ها و سپس از سم     فعالیت
هـا   گیـری  تواند بـه مـدیران در تـصمیم         می ها عالوه بر ارائه اطالعات در مورد بهای تمام شده و هزینه          

  :باشد دیدگاه تخصیص هزینه دارای سه بنیان اصلی بدین شرح می. کمک زیادی کند
  

  منابع. 9-1
شود و نیز منشاء هزینه  ها بکار گرفته یا هدایت می قتصادی است که برای انجام فعالیتمنابع عوامل ا

  .شود ها مربوط می های منابع به فعالیت  محرکاز طریقمنابع . است
  

  ها فعالیت. 9-2
های مرتبط   فعالیتمعموالً .شود هایی است که موجب انجام کار در یک سازمان می  یندها یا روش  افر

 در یک مرکـز     کنند یند یا وظیفه را گزارش می     اهای یک فر    فعالیت خصوص مربوط در  که اطالعات 
 بـرای تخـصیص     شود  های منابع از آنها یاد می       مختلفی که به عنوان محرک     عوامل .شود می قرار داده 

کننـده   شود که مـنعکس    عوامل مذکور به نحوی انتخاب می     . شود ها استفاده می   هزینه منابع به فعالیت   
  به عامل هزینهشود هر یک از انواع منابع که به فعالیتی مرتبط می .ها باشد نابع توسط فعالیتمصرف م

تبدیل و در یک مخـزن      ) یعنی مبالغ پرداختی برای منبعی که توسط یک فعالیت مصرف شده است           (
زینه مخزن ه  .شود منظور می  )ای از عوامل هزینه مرتبط با فعالیتی خاص        یعنی مجموعه ( هزینه فعالیت 

  .های مرتبط به یک فعالیت است فعالیت مصرف جمع هزینه
  

  هزینه) هدف(موضوع . 9-3
گونه فعالیت، واحد سازمانی، قرارداد یا واحـدهای        موضوع هزینه هر  . ینه است  ردیابی هز  ،نقطه نهایی 

م موضوع هزینه دلیل انجـا  .طلبد ای را می گیری هزینه جداگانه  عملیاتی دیگری است که روش اندازه     
شده  های تخصیص داده هزینه .کار در شرکت است و ممکن است یک محصول یا یک مشتری باشد    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            16 / 20

http://ejip.ir/article-1-396-fa.html


141 ... فعالیتیابی برمبنای سازی سیستم هزینه سنجی پیاده امکان

مدل  . موضوع هزینه است   از طریق های مصرفی    کننده هزینه فعالیت    منعکس یبه هر محصول یا مشتر    
  : نمایش داده شده است)2( رنمودایابی برمبنای فعالیت در  دو بعدی سیستم هزینه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نتایج آزمون فرضیات. 10
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار         ) بینمال( ای آوری شده با استفاده از آزمون دوجمله       های جمع  پرسشنامه
  :باشد ای به شرح زیر می فرمول توزیع دو جمله ،گرفتند

hK .......,,.........2,1,0=  knkk
n qPCkXP −== )(  

  

 تعاونی اعتبار مبنای فعالیت در شرکتیابی بر در این تحقیق امکان شناسایی اجزای سیستم هزینه
مبنای فعالیت عبارت یابی بر اجزای سیستم هزینه. گروه صنعتی ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت

هـا بـه مخـازن     هـای انجـام شـده، مبنـای تخـصیص هزینـه       خدمات ارائه شده، مخازن فعالیتند از   بود
 شـده و    ارائـه های   خاساس پاس بر. های فعالیت هر مخزن فعالیت      و محرک ) های منابع  محرک( فعالیت

  .1387کوپر و دیگران، : مأخذ
  

  مبنای فعالیتیابی بروبعدی هزینهالگوی د.2نمودار

)1( 

 منابع

هزینهتخصیص 
 منابع

 هافعالیت

هزینهتخصیص
 فعالیت

هزینهموضوعات

 عملکردمعیارهای های هزینه محرک

های منابعمحرک

های فعالیتمحرک
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142  5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

شرایط فعلی امکـان اسـتقرار سیـستم         درصد مشخص گردید که در       95بررسی آنها در سطح اطمینان      
  .مبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود داردیابی بر هزینه

  

  پیشنهادات ارائه وگیری نتیجه. 11

ات در سـازمان از جملـه خـدمات شـعب مختلـف بـه             اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، خدم       بر
باشند و در ارائه خدمات مختلف ایـن شـعب ثبـات رویـه در                یکدیگر تا حد زیادی قابل شناسایی می      

هـایی کـه در       این تحقیق مـشخص نمـود کـه امکـان شناسـایی فعالیـت              . مطلوبی وجود دارد   حد نسبتاً 
 مناسـب    و میزان مستندات در سـازمان نـسبتاً         تا حد قابل قبولی وجود دارد      پذیرند سازمان صورت می  

 امکان شناسایی و ایجاد مخازن فعالیت در سطوح اصلی و سطوح عملیاتی تـا حـد          ،همچنین .باشد می
ای در سـازمان کـه یـک عامـل منفـی در              هـای سـلیقه    در عین حال میزان فعالیـت     . زیادی وجود دارد  

هـا در    اساس این تحقیق مشخص گردید که هزینـه       بر. باشد   باال می  رود ها به شمار می    شناسایی فعالیت 
باشند کـه   های مشابه می شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو تا حد زیادی دارای ویژگی   

صورت یکـسان  ها در حد کـم بـ    این هزینه  اما ،گردد این مسئله باعث تسهیل تشکیل مخازن هزینه می       
هـا نیـز بـه       از سوی دیگر، میزان دقیق ایـن هزینـه        . گیرند میهای سازمان مورد استفاده قرار       در فعالیت 

  .باشد میزان زیادی قابل شناسایی می
باشـند کـه ایـن مـسئله کمـک       های هزینه نیز تا حد زیادی در سازمان قابل شناسایی می      محرک

که های فیزیکی     به ویژه مبناهایی مانند خروجی     ها خواهد نمود    ها به فعالیت   زیادی به تخصیص هزینه   
 امـا هـای هزینـه دقیـق        ها نیـز کـه یکـی از محـرک          زمان انجام فعالیت  . باشد تر می  تعیین آنها نیز ساده   

تـوان اسـتفاده     باشد کـه از آن در مـوارد لـزوم مـی             به میزان مناسبی قابل شناسایی می      اشدب بر می  هزینه
ی در شـرکت تعـاونی      های فعالیت تا حد قابل قبول      اساس این تحقیق، امکان شناسایی محرک     بر. نمود

های فعالیـت دارای همبـستگی مناسـبی         اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد که این محرک         
ات و حجـم آنهـا در سـازمان بـاال           های نـسبی بـاال، تنـوع در خـدم          هزینههمچنین میزان   . باشند  نیز می 

نیاز ی فعالیت مورد  ها  باشد که باعث افزایش پیچیدگی ترکیب محصول و در نتیجه تعداد محرک            می
یـابی برمبنـای     سـازی سیـستم هزینـه      که شرایط اولیه جهت پیـاده     توان گفت     در مجموع می   .گردد می

 .باشد فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو مهیا می

سـازی سیـستم     توان پیشنهادهای زیر را جهت بهبود شرایط پیـاده         های تحقیق می   با توجه به یافته   
  :مبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو ارائه نمودیابی بر زینهه
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گیرند تا از های مشخص صورت  یندها و رویهاهای این سازمان بیشتر در قالب فر فعالیت −
 .ای در سازمان کاسته گردد های سلیقه میزان فعالیت

ها در  د تا فعالیتو مشخص گردشتری در سازمان تدوین های بی  و دستورالعملمستندات −
 .تر گردد گیرند و امکان شناسایی آنها سادهتری صورت  قالب منظم

دادن  امکان قرارتاای عمل گردد  گونه ها به ای و ثبت هزینه های هزینه  ایجاد حسابدر −
 .شودهای مشابه بیشتری فراهم گردد و از تعداد مخازن هزینه کاسته  ها در دسته هزینه

ها بیشتر  تفعالیها نسبت به زمان این  های فیزیکی فعالیت ه اینکه امکان شناسایی خروجیبا توجه ب −
 .ها دقت و توجه بیشتری صورت گیرد  در ثبت و ضبط این خروجیاست

ها و تعداد  های فعالیت از جمله تعداد حساب  بهبود شرایط الزم جهت شناسایی محرکجهت −
افزار مکانیزه شرکت با دقت و توجه بیشتری  عملیات گوناگون در نرم، تشکیل پرونده مشتریان و ثبت مشتریان

 .یندهای موجود مورد بازبینی قرار گرفته و کارکنان آموزش داده شوندا فرام پذیرد و در صورت لزومانج

 زیاد  نسبتاًباشند ها می توجه با سایر فعالیت ای قابل هایی که دارای اختالف هزینه  فعالیتتعداد −
خدمات را افزایش ها از مخازن فعالیت به  توانند ریسک ناشی از تخصیص هزینه ها می  هزینهاین .است

ثیر أثیر قرار داده و تأت مبنای فعالیت را تحتیابی بر  اعتبار نتایج حاصل از سیستم هزینهدهند و در نتیجه
  . منفی بر آن بگذارند

تواند باعث افزایش   تعدد خدمات می.است باال  نسبتاًدهد  خدماتی که سازمان ارائه میتعداد −
سازی آن را با مشکل و دشواری مواجه  مبنای فعالیت گردد و پیادهیابی بر سازی سیستم هزینه هزینه پیاده

صورت و بورس بای   بیمهگردد تا حد امکان از ارائه خدمات متفرقه مانند خدمات لذا پیشنهاد می ،سازد
 . خودداری گرددمستقیم توسط شرکت

تواند باعث   و این مسئله میاست باال  در حجم خدمات ارائه شده توسط سازمان نسبتاًعتنو −
های فعالیت   فعالیت به خدمات و شناسایی محرکها از مخازن افزایش ریسک ناشی از تخصیص هزینه

صورت از ارائه خدمات جدید و متفرقه بتواند تا حد امکان  جهت کاهش این ریسک شرکت می. گردد
 . خودداری نمایدمستقیم

  
  

  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            19 / 20

http://ejip.ir/article-1-396-fa.html


144  5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  منابع
، "یابی محصوالت صنعت فوالد ایران های سیستم هزینه شناسایی نارسایی"،)1383(زاده  اعتمادی، حسین و باقر شمس
 .2، شماره 8، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی

د اسالمی به روش ای سودآوری اعتبارات بانکی عقو  ارزیابی مقایسه"،)1386(اصغر و عصمت رضایت  انواری، علی
 .48، شماره های حسابداری و حسابرسی ماهنامه بررسی، "مورد مطالعه بانک ملت: بهایابی برمبنای فعالیت و روش سنتی

  .اردیبهشت ،ماهنامه تدبیر، "یابی های هزینه ها و ناکامی سیستم سازمان") 1386(خوزین، علی 
شده در بورس  های پذیرفته یابی برمبنای هدف در شرکت  هزینه"،)1384(یار محمدی  دستگیر، محسن و جواد عرب

  .، بهار39، شماره های حسابداری و حسابرسی فصلنامه بررسی، "اوراق بهادار تهران
 .186، شمارهماهنامه حسابدار، "کاربرد بهایابی برمبنای فعالیت در مؤسسات مالی"، )1386(رحمانی، علی و اعظم مهتدی 

 .انتشارات ترمه :، تهرانمدیریت برمبنای فعالیت/ یابی برمبنای فعالیت هزینه ،)1388(رودپشتی، فریدون  رهنمای
های بانکی به  سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده امکان"،)1384( ناصری  مهدی و، محمدمازار عرب
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