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چكيده
هدف این پژوهش بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا ()PFABC
(مطالعه موردی :بیمارستان نمازی شیراز) بوده است .بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بر
مبنای روش مقایسات زوجی و درخت تصمیم و جدول نه کمیتی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا( ) PFABCشناسایی و با استفاده از نرم افزار  Expert choice11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و کارشناسان مالی شاغل در بیمارستان نمازی شیراز در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا ( )PFABCو شاخص سازمانی کمترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا
( )PFABCبا تکنیک تحلیل سلسله مراتبی( ) AHPدارد .به عبارت دیگر از میان شاخص اقتصادی؛ ساختار هزینه
های موجود ،از میان شاخص سازمانی؛ به روز بودن سیستم و از میان شاخص فنی؛ در نظر گرفتن منابع واقعی
استفاده شده توسط هر فعالیت به عنوان موثرترین عامل با نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا
( ،)PFABCرابطه مستقیم دارد.
واژههاي كليدي :اولویت بندی ،هزینه یابی ،فعالیت عملگرا.

 -1استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر  ،بوشهر ،ایران
 -2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد بوشهر  ،بوشهر ،ایران (نویسنده مسئول) r.vafaei231@gmail.com
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 -1مقدمه
پیشرفت های زیادی در حسابداری از زمان تدوین
حسابداری توسط پاچیولی ایجاد شده است .از جمله
این پیشرفت ها در حسابداری نوین ،معرفی انواع
سیستم های هزینه یابی بوده است .در طی دهه های
اخیر سیستم های سنتی به علت عدم گزارش اطالعات
دقیق در مورد محصوالت و قیمت تمام شده آنها برای
تصمیم گیرندگان و ارائه اطالعات نادرست به مدیران
جهت تصمیم گیری مورد انتقاد و ایراد واقع شده
است .همچنین جمع آوری و مبادله اطالعات هزینه در
سازمان ها پیشرفت قابل توجهی داشته است.
حسابداری نیز همگام با این تغییرات با تحوالت
مشابهی برخوردار بوده است .در واقع ،به منظور برنامه
ریزی ،کنترل و ارزیابی عملیات توسط مدیران،
اطالعات هزینه ای و بهای تمام شده توسط سیستم
های اطالعاتی حسابداری می توانند به عنوان ابزاری
مناسب در نظر گرفته شود .از طرفی وجود اطالعات
هزینه ای صحیح و قابل اتکا برای مدیران نقش
بسزایی در کمک به مدیریت در انجام وظایف محوله
دارد .بنابراین مدیران در انتخاب سیستمهای هزینه
یابی به منظور محاسبه بهای تمام شده محصوالت و
خدمات باید توجه خاصی داشته باشند .انتخاب و به
کارگیری سیستم هزینه یابی مناسب و صحیح برای
محاسبه بهای تمام شده محصوالت در شرکت ها و
سازمان ها از دشواری ذاتی برخوردار می باشد و
شرکت هایی که در این زمینه به دنبال نوآوری
نیستند ،با مسائل عدم کارایی مواجه می شوند ،زیرا
سیستم های سنتی قابلیت محاسبه اطالعات هزینه ای
درست را دارا نمی باشند (سلطانی و همکاران.)1931،
یکی از پیشرفت های قابل توجه در حسابداری سیستم
های هزینه یابی نوین است .پس از انقالب صنعتی که
توسعه حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی را
منجر گردید ،سیستم های حسابداری صنعتی تقریبا تا
اواخر دهه هشتم -نهم قرن بیستم ،چندان توسعه
یافته نبودند و اطالعات حاصل از این سیستم ها
نسبت به اطالعات سیستم های کنونی کمتر قابل
اعتماد بود (نمازی و همکاران .)1931 ،از اواسط دهه
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 1391میالدی حسابداری مدیریت با تحوالت بسیاری
رو به رو شد .پروفسور روبرت کاپالن و همکارانش از
پیشگامان مهم این تحول بوده اند .در حسابداری،
کوپر و کاپالن 1نقش بسزایی در طراحی روش هزینه
یابی بر مبنای فعالیت داشته اند .از طرفی سیستم
های سنتی حسابداری صنعتی پاسخگوی نیازهای
مدیریت نیست و به گمراهی و تصمیم گیری نادرست
مدیریت کمک می نماید .سیستم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت ( )ABCاز مهم ترین سیستم های حسابداری
صنعتی است که در تعداد زیادی از شرکت های
تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد و در
ظهور انقالب در زمینه محاسبه بهای تمام شده
محصوالت و خدمات تاثیرگذار بوده است .سیستم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدارای اشکاالت
عمده ای است .بنابراین در سال  2112کپلن و
آندرسون نسل دوم سیستم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت را تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت
زمان گرا ( 2)TDABCمعرفی و شرح مبسوط آن را در
کتابی در سال  2112منتشر نمودند .نمازی در سال
 2113پس از بر شمردن تعدادی از معایب سیستم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا ،نسل سوم این
سیستم را تحت عنوان سیستم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا ( 9) PFABCبه دنیا معرفی نمود .لذا
بهبود در روش های هزینهیابی با استفاده از روش
هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا امکان پذیر است
(آذین فر .) 1931 ،تعیین هزینه فعالیتهای مختلف
در فرایند تولید یک محصول ،در تئوری سیستم
هزینهیابی بر مبنای فعالیت نقش بسزایی دارد .در این
سیستم هزینه تولید یا ارائه خدمت هر فعالیت با
استانداردهای هزینه مورد مقایسه قرار میگیرد و در
نهایت با تجزیه و تحلیل کارایی هر یک از فعالیت ها،
اعتبارات بر اساس حجم فعالیتها تخصیص مییابد
(اشرفی و همکاران .)1931 ،در فعالیت ها ،ممکن
است هزینه های سربار ساخت ،با حجم و مقدار تولید
ارتباطی نداشته باشد ،لذا در تئوری این روش می
بایست بدنبال علل افزایش هزینه ها ،تحلیل آنها با
توجه به نرخ سربار هر یک از مراکز هزینه و مبنای
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اولويت بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزينه يابی بر مبنای فعالیت عملگرا (... )PFABC

تسهیم یا محرک فعالیت هر محصول ،به محصوالت یا
خدمات تسهیم باشیم (کوپر و همکاران .)1991 ،از

 )9فعالیت ها :فرآیندهای مورد نیاز برای انجام
موضوعات هزینه یابی

آنجایی که اولویت بندی عوامل عوامل موثر بر رابطه
نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا
( )PFABCمی تواند نقش مهمی در برآورده کردن
اهداف نظارتی ،ارزیابی عملکرد ،انگیزش مدیران،
برنامه ریزی ،تخصیص بهینه منابع ایفا کند و از
دستاوردهای آن می توان به افزایش بهره وری هزینه
ها اشاره نمود ،لذا هدف اصلی پژوهش حاضر اولویت
بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا( )PFABCمیباشد .بدین منظور ابتدا
مبانی نظری در ادامه بیان شده سپس پیشینه و
سوابق پژوهش حاضر گزارش گردیده است .در ادامه
روش پژوهش حاضر مبتنی بر تکنیک تحیل سلسله
مراتبی گزارش شده است.

 )2محرک های فعالیت :که برای تخصیص
هزینه منابع به فعالیت ها استفاده می شوند.
محرک هاای هزیناه :کاه بارای تحصایص هزیناه
فعالیت هاا باه موضاوعات هزیناه یاابی اساتفاده مای
شود(بایز.)2112 ،

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت یک سیستم
نوین هزینهیابی محصول است که به عنوان سیستم
جانشین هزینه یابی سفارش کار در نظر گرفته نشده
است ،بلکه سیستمی است که به پدیده های نوین
تولید و اثرات تکنولوژی حاکم بر صنایع امروز توجه
می کند و این اثرات را به طور کمی جذب محصوالت
یا خدمات می کند .در پیاده سازی و اجرای سیستم
های هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید محافظه کارانه
و هوشمندانه عمل نمود ،لذا میتوان گفت که سیستم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای مشکالت و نقایصی
از جمله مشکالت اجرایی و مشکالت نگاهداری
سیستم می باشد (طالب نیا و همکاران.)1931 ،
منطق اصلی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن
است که فعالیت ها منابع را مصرف می کنند و
محصوالت فعالیت ها را مصرف می کنند .بر این
اساس ،این مدل شامل عناصر اصلی زیر می باشد:
 )1موضوع هزینه یابی :محصول یا خدمت نهایی
که فعالیت ها را مصرف می کند.
 )2منابع :که توسط فعالیت ها مصرف می
شوند.

2

نسل اول هزینه یابی بر مبناي فعاليت ()ABC
سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت به عنوان
نسل اول از سیستم های هزینه یابی مبتنی بر دیدگاه
مدرن در نظر گرفته شده است .این نسل از سیستم
های هزینه یابی ،هزینه های سربار را به موضوعات
هزینه در طی دو مرحله تخصیص میدهد .در مرحله
اول هزینه های سربار بر اساس محرکهای هزینه
مصرف منبع ،به فعالیت های مصرف کننده منابع
تخصیص می یابند و در مرحله دوم هزینه های سربار
تخصیص یافته به فعالیت ها ،بر اساس محرک های
هزینه مصرف فعالیت ،به موضوعات هزینه اختصاص
می یابند (بلوچر)2112 ،1
نسل دوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت زمان گرا
2

()TDABC
سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت ()ABC
دارای مشکالت و محدودیتهایی میباشد .مهمترین
مشکالت سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت ()ABC
آن است که در هر دوره می بایست ،جهت تعیین
محرکهای هزینه مصرف منابع و محرکهای هزینه
مصرف فعالیتها جهت تخصیص هزینه های سربار
زمان زیادی را بایستی صرف نمود و در راستای تعیین
این محرکها درگیر محاسبات پیچیده و زمان بری می
شود .در راستای رفع چنین محدودیتهایی ،نسل دوم
از سیستمهای هزینه یابی مبتنی بر دیدگاه نوین تحت
عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا
( )TDABCارائه گردید (رهنمای رودپشتی.)1999 ،
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نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا

است و مثل تحصیل دارایی های ثابت و هزینه
سیستم های اطالعاتی شرکت (کپلن 9و همکاران،

سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت نسبت به
سیستمهای سنتی دارای برتریهای بسیاری است اما
این سیستم از مشکالت اجرایی و مشکالت نگاهداری
برخوردار می باشد .جهت رفع این مشکالت کپلن و
اندرسون در سال  ، 2112سیستم جدیدی به نام
هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمان گرا ( )TDABCرا
معرفی کرد .این سیستم در نقاط مختلف دنیا توسط
شرکت ها بکار گرفته شده است .با این وجود نمازی
( )2113در مقاله خود به معرفی سیستم هزینه یابی
بر مبنای فعالیت عملگرا ( )PFABCبه عنوان نسل
سوم پرداخت .یکی از جدید ترین سیستم های هزینه
یابی بر مبنای فعالیت نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا ( )PFABCمیباشد .جهت اجرا نمودن
نسل سوم سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت تحت
عنوان سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا به
منظور اجرا شدن دارای نه گام است که در ادامه
گزارش شده است:
شناسایی مهمترین فعالیت ها  :این مرحله مشابه
اولین گام در سیستم  ABCاست که در نسل دوم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا ()TDABC
وجود ندارد.
 )1شناسایی منابع واقعی استفاده شده توسط هر
فعالیت :بر خالف دو سیستم  ABCو نسل دوم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا ()TDABC
در  PFABCمنابع انعطاف پذیر و منابع تعهد شده
تقسیم می شوند .منابع به دو دسته منابع انعطاف-
پذیر و منابع تعهد شده در سیستم هزینهیابی بر
مبنای فعالیت عملگرا( )PFABCتقسیم می

.)2112
 )2تعیین نرخ واقعی مربوط به منابع هر فعالیت :در
این قسمت به صورت جداگانه برای هر فعالیت نرخ
واقعی مربوط به منابع انعطافپذیر و تعهد شده
محاسبه می شود .این نرخ از طریق تقسیم کل
هزینه های مربوط به منابع بکار گرفته شده بر کل
ظرفیت عملی قابل محاسبه است .در نسل دوم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا
()TDABCتنها یک نرخ واحد برای تمامی فعالیت
ها به دست می آید ،ولی در سیستم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت عملگرا ( )PFABCبرای هر یک از
فعالیت های شرکت یک نرخ جداگانه محاسبه می
شود .این نرخ از طریق تقسیک کل هزینه های
مربوط به منابع بکار گرفته شده بر کل ظرفیت
عملی قابل محاسبه است.
 )9تعیین هزینه های واقعی هر فعالیت :محاسبه
هزینه های واقعی انعطاف پذیر به راحتی از طریق
حاصل ضرب مقدار منابع بکار گرفته شده در هر
فعالیت و قیمت واقعی منابع مصرف شده بدست
می آید و در نتیجه نیاز به تخصیص هزینه ها
نیست .جهت محاسبه هزینه واقعی تعهد شده باید
از فرآیند تخصیص استفاده نمود ،بدین منظور می
توان از روش هایی مانند تخصیص بر مبنای
محرک های هزینه ،تخصیص بر مبنای میانگین
وزنی ،تخصیص بر مبنای ارزش خالص بازیافتی
استفاده نمود که فرمول ریاضی آن به شرح زیر
است:

شوند .منابعی که در ارتباط با سطح تولید می
باشند به عنوان منابع انطاف پذیر در نظر گرفته
می شود و میزان این منابع با تغییر تعداد تولید،
تغییر پیدا می کند ،مثل مواد مستقیم و دستمزد
مستقیم .منابع تعهد شده به عنوان منابعی در نظر
گرفته ش ده است که تولید با تغییر تعداد تغییر
پیدا نمی کنند و در ارتباط با تحصیل و خرید

 ACهزینه واقعی هر فعالیت AR ،منابع واقعی بکار
گرفته شده در هر فعالیت و  APقیمت واقعی منبع
مصرف شده است.
تعیین نرخ استاندارد هر فعالیت :به عنوان مرحله
کلیدی در بکارگیری  PFABCاست .در این مرحله
باید نرخ استاندارد مربوط به هر فعالیت جهت منابع
تعهد شده و انعطاف پذیر برآورد شود .جهت برآورد

()PFABC
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نرخ استاندارد می توان از روش هایی مانند تکنیک
های اندازه گیری مکانیزم بازار ،تکنیک های آماری

انعطاف بر مبنای زمان واقعی و بودجه قابل
انعطاف بر مبنای زمان بودجه شده به صورت زیر

استفاده نمود (نمازی و همکاران.)2113 ،
 )2محاسبه انحراف قیمت برای هر فعالیت :مشابه
مرحله قبل ،این مرحله نیز در دو روش  ABCو
TDABCوجود ندارد .از آنجایی که مقدار منابع
تعهد شده ثابت است و قیمت آنها تغییر پیدا نمی
کند ،انحراف قیمت تنها برای منابع انعطاف پذیر
محاسبه می شود .جهت محاسبه انحراف قیمت
منابع انعطاف پذیر ،کافی است که تفاوت قیمت
واقعی و قیمت بودجه شده منابع را در مقدار
مصرف واقعی منابع ضرب نمود .در صورتی که نرخ
واقعی منابع از نرخ استاندارد منابع بیشتر باشد،
انحراف قیمت نامساعد است .محاسبه این انحراف
سهم بسزایی در ارزیابی کارایی و عملکرد مدیریت
دارد .فرمول محاسبه انحراف قیمت به شرح زیر
است:

بدست می آید:
QV=(AW-BW)*AQ*BP

 QVانحراف مقدار AW ،زمان واقعی واحد BW ،زمان
بودجه شده واحد AQ ،تعداد واحد واقعی و  BPنرخ
بودجه شده واحد است( .نمازی و همکاران.)2113 ،
 )2محاسبه بهره وری مربوط به هر فعالیت :منظور از
کارایی انجام یک کار در حداقل زمان و با حداقل
مصرف منابع ،منظور از اثربخشی میزان دست یابی
به هدف از پیش تعیین شده است.انحراف بهره
وری برابر با حاصل جمع دو انحراف کارایی و
اثربخشی است .انحراف کارایی نیز از حاصل جمع
دو انحراف قیمت و انحراف مقدار بدست می آید
(نمازی و همکاران.)2113 ،

PV=(AP-BP)*AQ
Pro.V=EV+QV+PV

 PVانحراف قیمت AP ،نرخ واقعی منابع  BP ،نرخ
بودجه شده منابع انعطاف پذیر و  AQمقدار زمان
واقعی مصرف منابع است( .نمازی و همکاران.)2113 ،
 )1محاسبه هزینه منابع بکار گرفته شده :میزان
هزینه ای بکار گرفته شده برای منابع قابل انعطاف
و منابع تعهد شده به صورت جداگانه محاسبه می
شود برای محاسبه هزینه های بکار رفته شده،
کافی است مقدار واحدهای واقعی را در زمان
بودجه شده یک واحد و سپس در نرخ بودجه شده
ضرب نمود.
CRA=BP*BW*AQ

 CRAهزینه منابع بکار گرفته شده BP ،نرخ بودجه
شده واحد BW ،زمان بودجه شده واحد و  AQتعداد
واحد واقعی است.
 )2محاسبه انحراف مقدار :این انحراف جهت هزینه
های انعطاف پذیر محاسبه و از تفاوت بودجه قابل

 Pro.Vانحراف بهره وری EV ،انحراف کاراییQV ،

انحراف مقدار و  PVانحراف قیمت است.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPیکی از
معروفترین فنون تصمیم گیری چندشاخصه است که
توسط توماس ال 11ساعتی در دهه  1321ابداع
گردید .این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با
3

چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است ،می
تواند مفید باشد .شاخص ها می توانند کمی و یا کیفی
باشند .اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است
(دلبری و همکاران .) 1931 ،در ادامه مراحل نه گانه
اجرای نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا
( ) PFABCگزارش شده است.
اجرای نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت
عملگرا ( )PFABCمیتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی
قرار گیرد که منجر به تغییرات در طی روند آن شود.
از جمله این عوامل میتوان به عوامل فنی ،سازمانی و
اقتصادی اشاره نمود(گارون 11و همکاران .)2119 ،لذا
در پژوهش حاضر شاخص های اقتصادی ،فنی و
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سازمانی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به اهمیت
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نسل سوم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا() PFABC
فرضیات پژوهش حاضر بدین شرح است:
 )1شاخص فنی بر نسل سوم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت عملگرا ( )PFABCتاثیرگذار
است.
 )2شاخص اقتصادی بر نسل سوم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت عملگرا ( )PFABCتاثیرگذار
است.
 )9شاخص سازمانی بر نسل سوم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت عملگرا ( )PFABCتاثیرگذار
است.
شناسایی مهمترین فعاليت ها

شناسایی منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعاليت

تعيين نرخ واقعی مربوط به منابع هر فعاليت

تعيين هزینه هاي واقعی هر فعاليت

تعيين نرخ استاندارد هر فعاليت

محاسبه ميزان هزینه هاي بكار رفته شده

محاسبه انحراف قيمت براي هر فعاليت

محاسبه انحراف مقدار

محاسبه بهره وري مربوط به هر فعاليت

نمودار .1مراحل نه گانه اجراي نسل سوم هزینهیابی
بر مبناي فعاليت عملگرا (( ) PFABCنمازي و
همكاران)2002 ،
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 -3پيشينه پژوهش
نمازی و همکاران ( ) 1931به بررسی تاثیر منحنی
یادگیری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
عملگرا ( )PFABCپرداختند .نتایج اصلی نشان داد که
بین انحرافات حاصل از دو مدل میانیگن زمان انباشته
و مدل نهایی تولید انباشته و هم چنین بین انحرافات
حاصل از این دو مدل با انحرافات محاسبه شده قبل از
در نظر گرفتن اثر منحنی یادگیری تفاوت معناداری
وجود دارد .و منحنی یادگیری و روش محاسبه آن
تاثیر بااهمیتی روی قیمت تمام شده و انحرافات هزینه
و بودجه حاصل از  PFABCدارد .محمدی و همکاران
( )1939به بررسی امکان سنجی توسعه و استقرار
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت
مجتمع گاز پارس جنوبی (پنج پاالیشگاه و ستاد)
پرداختند .یافته های این پژوهش نشان داد که امکان
استقرار این سیستم در شرکت وجود دارد و به ترتیب
سطح اطالعات علمی ،مشارکت مثبت ،عدم وجود
مقاومت منفی ،زیرساخت های مناسب موجود ،تجربه
قبلی کارمندان و انعطاف پذیری امکانات سیستم مالی
دارای بیشترین تاثیر مثبت بر امکان اجرای موفقیت
آمی ز این سیستم را دارند و در بین دو عامل اصلی نیز
بترتیب فرهنگ سازمانی و توانمندی تکنولوژی
اطالعات دارای بیشترین تاثیر مثبت بر اجرای این
سیستم می باشند .نمازی و همکاران ( )1931در
پژوهشی به ارزیابی تطبیقی سودمندی اطالعات
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی
سنتی در بانکداری الکترونیک پرداختند .نتایج نشان
می دهد ،اختالف معناداری میان نتایج دو سیستم
وجود دارد و سیستم  ABCدر محاسبه بهای تمام
شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است
و  922شعبه از  221شعبه مورد مطالعه ،بهای تمام
شده طبق سیستم  ABCرا بیشتر از بهای تمام شده
طبق سیستم سنتی نشان داده اند .سودمندی ABC
در سطوح بودجه بندی ،تصمیم گیری مالی و تصمیم
گیری راهبردی توسط  99نفر از کارشناسان مالی
بانک نیز آزمون شد و اختالف معناداری حاکی از
سودمندی سیستم  ABCنسبت به سیستم سنتی
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میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد .پواللیس 12و
همکاران ( )2112در پژوهشی با عنوان سیستم هزینه

یک از روش های متداول  ABCو یا  TDABCبستگی
به سازه های زیادی از جمله وضعیت سیستم های

یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCبه عنوان یک ابزار برای
انتقال سود :پرونده شرکت عمومی برق یونان ()PPC
نشان داد که توانایی روش هزینه  ABCرا به عنوان
ابزاری برای انتقال از یک شرکت دولتی سنتی به
شرکت با سود کم پس از تحقق سه مانع اساسی می
باشد .اول مانع از تحریف هزینه های فعالیت یک
شرکت با تهیه اندازه دقیق هزینه های این فعالیت ها
می شود و سپس فعالیت های بدون ارزش افزوده را
تعریف می کند ،بنابراین محدود کردن فرسودگی در
یک شرکت و نهایتا روحیه تفکر ناب به کارکنان
شرکت ،از آنجا که هر کارمند می داند جریان عملی
19
که انجام می دهد ،هزینه و ارزش آن است .شیگاو
( )2111در پژوهشی به بررسی مدخل های حسابداری
برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت :مطالعۀ
موردی،شرکت توزیع کننده با روش هزینه یابی
مبتنی بر فعالیت پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
بیانگر آن است به منظور هدایت هزینه های فعالیت به
مشتریان هر شرکت توزیع کننده ،الزم است که
حسابهای فرعی برای مشتریان عمده یا کانالهای توزیع
در حسابهای سنتی "فروش" و "خالصۀ درآمد" باز
شود .دالکی 12و همکاران ( )2111سیستم هزینه یابی
بر مبنای فعالیت زمان گرا () TDABCرا در یک هتل
در ترکیه اجرا نمودند .آنها نتیجه گرفتند که با
استفاده از  TDABCنسبت به  ABCبهتر می توان
سودآوری مشتریان را تجزیه و تحلیل نمود .آنها پس
از اجرای  TDABCدر یک هتل نتیجه گرفتند که
تعداد دو گروه از مشتریانی که با استفاده از
ABCزیان ده به نظر می رسند ،در صورت تغییر
سیستم از  ABCبه  ،TDABCبه مشتریان سودآور
تبدیل می شوند .نمازی ( )2113در مقاله خود به
معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا
( )PFABCبه عنوان نسل سوم  ABCپرداخت .او بیان
می کند که ساختار  ،TDABCمحدود به استفاده از
محرک زمان بوده و روش اجرای آن بسیار متفاوت از
مراحل اجرایی روش متداول  ABCاست .انتخاب هر

اطالعاتی و مالی موجود در سازمان ،ساختار سازمانی،
دقت مورد نیاز در تعیین بهای تمام شده محصول و
پراکندگی سازمان دارد.
 -4روش شناسی پژوهش و تجزیه و تحليل
پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات
کاربردی و از نظر گردآوردی داده ها ،جزء تحقیقات
توصیفی-پیمایشی می باشد .در این پژوهش ،برای
تبیین و تکمیل مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش
کتابخانه ای استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز به
منظور تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از طریق روش
میدانی و با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی
گردآوری شده اند .جامعه آماری پژوهش حاضر
متخصصان و کارشناسان مالی شاغل در (مطالعه
موردی :بیمارستان نمازی شیراز) نظر گرفته شده
است .بدین منظور به منظور بررسی رابطه نسل سوم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا با (11 ،11)AHP
نفر از خبرگان انتخاب شدند .به منظور بررسی هدف
پژوهش از نرم افزار  Expert Choice11استفاده شد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPیکی از تکنیک
های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است که به
منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان
گزینه های متعدد تصمیم ،با توجه به شاخص هایی
که تصمیم گیرنده تعیین می کند ،بکار می رود.
12

فرآیند تحليل سلسله مراتبی ()AHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا به طور مخفف
 AHPبه عنوان یکی از معروفترین روشهای
تصمیمگیری چند منظوره میباشد که اولین بار توسط
توماس.ال ساعتی در دهه  1321ابداع گردیده است .از
این روش هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه
رقیب و چند معیاره تصمیمگیری رو به رو است
میتوان استفاده کرد .فرآیند رتبه بندی و اولویت
بندی گزینه ها در روش تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
دربرگیرنده مراحلی به شرح زیر است:
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در این مرحله مساله تعریف میشود و هدف از
تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عوامل و

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعترین
سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری چند

عناصر تشکیل دهنده تصمیم ترسیم می شود .فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ،نیازمند شکستن مساله تصمیم
با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است.
بدین منظور از درخت تصمیم استفاده می شود که از
چهار سطح تشکیل شده است :سطح اول شامل هدف
کلی از تصمیم گیری می باشد .در سطح دوم
معیارهای کلی قرار دارند که تصمیم گیری بر اساس
آن ها صورت می گیرد .در سطح سوم زیر معیارها قرار
می گیرند و در آخرین سطح نیز گزینه های تصمیم
مطرح می شوند .سپس در مرحله مقایسه های زوجی
خبرگان مقایسه هایی را بین معیارها و زیر معیارهای
تصمیم گیری انجام داده و امتیاز آنها را نسبت به
یکدیگر تعیین می کنند .این مقایسه ها بر اساس
جدول نه کمیتی انجام می شود .ار جحیت یک گزینه
یا عامل نسبت به خودش مساوی با یک است ،لذا اصل
معکوس بودن یک عامل نسبت به دیگری و ارجحیت
یک برای یک عامل یا گزینه نسبت به خودش ،دو
خاصیت اصلی ماتریس مقایسه ای دو به دویی در
فرآیند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
هستند(دلبری و همکاران.)1931 ،

معیاره است ،زیرا مشخصاتی زیر را به طور کامل
داراست.
 امکان فرموله کردن مساله و تجدید نظر در آن
را بدهد.
 گزینههای مختلف را در نظر بگیرد.
 معیارهای مختلف را که عموما در تضاد هستند
را در نظر بگیرد.
 معیارهای کمی و کیفی را در تصمیمگیری
دخالت دهد.
 نظرات افراد مختلف را در مورد گزینهها و
معیارها لحاظ کند.
 امکان تلفیق قضاوتها برای محاسبه نرخ
نهایی را بدهد.
 بر مبنای یک تئوری قوی استوار باشد.
این فرآیند گزینههای مختلف را در تصمیمگیری
دخالت میدهد و در نهایت مبنای تئوریک پر قدرتی
دارد و بر اساس اصول بدیهی بنا شده است AHP .به
عنوان روشی پر کاربرد در تصمیمگیری چند معیاره
در حوزههای مختلف سیاسی  ،اقتصادی  ،علوم
اجتماعی  ،مدیریتی و ...میباشد AHP .یک روش
جامع و قدرتمند برای تصمیمگیری دقیق با استفاده از
اطالعات تجربی و یا قضاوتهای شخصی هر
تصمیمگیرنده میباشد .با فراهم آوردن یک ساختار
برای سازماندهی و ارزیابی اهمیت معیارهای متفاوت و
ارجحیت گزینهها برای تصمیمگیرندگان ،فرآیند
تصمیمگیری را آسان میکند ( قدسیپور.) 1931 ،
در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPعناصر هر
سطح نسبت به یکدیگر به صورت زوجی مقایسه شده
و وزندهی میشوند .مقایسه و وزندهی به عناصار در
یاک مااتریس K*Kثبت میشود .مقایسه زوجی به
صورت ارزشگاذاری عناصر ساطر نسبت به عنصر
ستون صورت میگیرد و بارای ارزشگاذاری نیاز
معماوالً از یاک مقیاس فاصلهای از  1تا  3استفاده
میشود .هر چه مقدار ارزش داده شاده بیاشتر باشد
نشاندهندة اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطری

جدول  .1جدول نه كميتی مقایسه دودویی شاخص ها
امتياز

تعریف

توضيح

1

در تحقیق هدف ،دو شاخص اهمیت
اهمیت مساوی
مساوی دارند.

9

اهمیت اندکی
بیشتر

تجربه نشان می دهد که برای تحقق
هدف ،اهمیت  iاندکی بیشتر از j
است.

1

اهمیت بیشتر

تجربه نشان می دهد که برای تحقق
هدف ،اهمیت  iبیشتر از  jاست.

2

اهمیت خیلی
بیشتر

3

اهمیت مطلق

2 ،2 ،2
و9

ترجیحات
بینابین
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تجربه نشان می دهد که برای تحقق
هدف ،اهمیت  iخیلی بیشتر از j
است.
اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبه
طور قطعی به اثبات رسیده است.
هنگامی که حالت میانه وجود دارد.
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نسبت به عنصر ساتونی است .به طوری که ارزش 3
بیانگر کامالً مهمتر و ارزش یک بیانگر باا ارجحیات و

مراتبی(12)AHPاز نرم افزار
استفاده شده است که نتایج آن در جدول و نمودار 1

اهمیت یکسان است (جدول  .)1الزم به ذکر است که
ماتریس مقایسه زوجی یاک ماتریس معکوس است
بدین معنی که اگر ارزش مقایسهای عنصر سطری a
ناسبت به عنصر ستونی  ، bمعادل  3باشد ارزش
مقایسهای عناصر ساطری bناسبت باه عنصر ستونی
aبرابار  1÷3خواهاد باود (کرم.)1992 ،

نشان داده شده است.

Expert Choice11

جدول  .1اولویت بندي عوامل موثر بر رابطه نسل
سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا
شاخص

ضریب

اقتصادی

1/291

فنی

1/211

سازمانی

1/112

همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است،
شاخص اقتصادی دارای ضریب  ،1/291شاخص فنی
دارای ضریب  1/211و شاخص سازمانی  1/112می
باشد .با توجه به ضرایب می توان گفت که شاخص
اقتصادی به عنوان تاثیرگذارترین شاخص بر رابطه
نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا و

شكل ( : )1چارچوب نظري ( قدسیپور) 1321 ،

در ادامه به منظور بررسی رابطه نسل سوم هزینه
یابی بر مبنای فعالیت عملگرا با روش تحلیل سلسله

شاخص سازمانی از نظر تاثیرگذاری دارای کمترین
اهمیت نسبت به سایر شاخصهای فنی و اقتصادی
می باشد.
در ادامه نتایج حاصل از اولویت هر یک از عوامل موثر
بر شاخص های فنی گزارش شده است.

نمودار  .2اولویت بندي عوامل موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا
جدول  .2اولویت بندي عوامل فنی موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا
شاخص فنی

ضریب

در نظر گرفتن منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعالیت
تنوع محصوالت و خدمات

1/221
1/212

تعریف دقیق فعالیت ها

1/193

انتخاب محرک هزینه ها

1/199

چگونگی تخصیص هزینه ها

1/112

وجود خالقیت در سیستم

1/122

دقت مورد نیاز در تعیین بهای تمام شده محصول

1/121
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همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ،از
میان عوامل موثر بر شاخص فنی عامل در نظر گرفتن

نتایج حاصل از اولویت هر یک از عوامل موثر بر
شاخص های اقتصادی گزارش شده است.

منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعالیت با مقدار
 ، 1/221تنوع محصوالت و خدمات با ضریب ، ،1/212
تعریف دقیق فعالیت ها با مقدار  ،1/193انتخاب
محرک هزینه ها با مقدار  ،1/199چگونگی تخصیص
هزینه ها با مقدار  ،1/112وجود خالقیت در سیستم
با مقدار  1/122و دقت مورد نیاز در تعیین بهای تمام
شده محصول با مقدار  1/121می باشد .که از میان
این عوامل در نظر گرفتن منابع واقعی استفاده شده
توسط هر فعالیت با ضریب  1/221دارای بیشترین
مقدار به عنوان تاثیرگذارترین عامل موثر شاخص فنی
بر رابطه نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا
و دقت مورد نیاز در تعیین بهای تمام شده محصول با
ضریب  1/121به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر
شاخص فنی بر رابطه نسل سوم هزینهیابی بر مبنای
فعالیت عملگرا می باشد.

همانگونه که در جدول  9نشان داده شده است ،از
میان عوامل موثر بر شاخص اقتصادی عامل ساختار
هزینه با ضریب  ،1/921اهمیت اطالعات هزینه با
مقدار  ،1/221تفکیک هزینه های قابل انعطاف و
تعهد شده با مقدار  ،1/222صرفه جویی در هزینه
های زائد با مقدار  1/112و محاسبه بهره وری مربوط
به هر فعالیت بطور جداگانه با مقدار  1/121می باشد.
ساختار هزینه با ضریب  1/921دارای بیشترین مقدار
به عنوان تاثیرگذارترین عامل موثر شاخص اقتصادی
بر رابطه نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا
و محاسبه بهره وری مربوط به هر فعالیت بطور
جداگانه به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر شاخص
اقتصادی بر رابطه نسل سوم هزینهیابی بر مبنای
فعالیت عملگرا می باشد.
نتایج حاصل از اولویت هر یک از عوامل موثر بر
شاخص های سازمانی گزارش شده است.

نمودار  .3اولویت بندي عوامل فنی موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا

جدول  .3اولویت بندي عوامل اقتصادي موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا

111

شاخص اقتصادي

ضریب

ساختار هزینه

1/921

تفکیک هزینه های قابل انعطاف و تعهد شده

1/222

اهمیت اطالعات هزینه

1/221

صرفه جویی در هزینه های زائد

1/112

محاسبه بهره وری مربوط به هر فعالیت بطور جداگانه

1/121
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نمودار  .4اولویت بندي عوامل اقتصادي موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا

جدول  .4اولویت بندي عوامل سازمانی موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا
شاخص سازمانی

ضریب

به روز بودن سیستم

1/211

یکپارچگی سیستم رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرانسبت به سایر سیستم ها

1/213

وجود دستورالعمل مشخص برای اجرای سیستم

1/212

وضعیت سیستم اطالعاتی و مالی موجود در سازمان

1/132

ساختار سازمانی

1/121

همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ،از
میان عوامل موثر بر شاخص سازمانی به روز بودن
سیستم با ضریب  ،1/211یکپارچگی سیستم رابطه
نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرانسبت
به سایر سیستم ها با مقدار  ،1/213وجود
دستورالعمل مشخص برای اجرای سیستم با مقدار
 ، 1/212وضعیت سیستم اطالعاتی و مالی موجود در
سازمان با مقدار 1/132و ساختار سازمانی با مقدار

 1/121می باشد .به روز بودن سیستم با ضریب
 1/211دارای بیشترین مقدار به عنوان تاثیرگذارترین
عامل موثر شاخص سازمانی بر رابطه نسل سوم هزینه-
یابی بر مبنای فعالیت عملگرا و ساختار سازمانی به
عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر شاخص سازمانی بر
رابطه نسل سوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا
می باشد.

نمودار  .1اولویت بندي عوامل سازمانی موثر بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبناي فعاليت عملگرا
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شكل .2مدل پژوهش

 -1نتيجه گيري و بحث
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر
بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا با
 AHPانجام گردیده است .سیستم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت عملگرا به منظور ارائه خدمات و یا تولید
محصوالت و اندازه گیری هزینه این فعالیت می باشد.
عوامل سازمانی ،فنی و اقتصادی به عنوان عوامل
تاثیرگذار بر رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا در نظر گرفته شده است .یافته های
حاصل از پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله
مراتبی نشان داد که از میان عوامل فنی ،اقتصادی و
سازمانی عوامل اقتصادی به علت داشتن باالترین
مقدار ضریب به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر رابطه
نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا و عامل
س ازمانی به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر بر
رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا
شناخته شده است.در واقع می توان گفت که نسل
سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا از ابزارهای
استراتژیک مدیریتی برای سنجش هزینه واقعی ارائه
محصوالت و خدمات (ستانده) ،تکنیک هزینه یابی
فعالیت است در نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
111

فعالیت عملگرا شاخص اقتصادی به علت داشتن
اهمیت فراوان در مدیریت هزینهیابی دارای باالترین
اولویت می باشد و شاخص سازمانی به عنوان کم
اهمیت ترین شاخص در رابطه نسل سوم هزینه یابی
بر مبنای فعالیت عملگرا می باشد .از میان عوامل
اقتصادی تاثیرگذار بر رابطه نسل سوم هزینهیابی بر
مبنای فعالیت عملگرا ،ساختار هزینه به علت تاثیرگذار
آن بر روند انجام فعالیت و همچنین تاثیرگذاری آن بر
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای بیشترین
اهمیت می باشد .همچنین از میان عوامل فنی عامل
در نظر گرفتن منابع واقعی استفاده شده توسط هر
فعالیت ،با توجه به میزان منابع واقعی که برای هر
فعالیت مورد استفاده قرار گرفته شده است دارای
بیشترین اهمیت می باشد و به روز بودن سیستم به
عنوان یک عامل موثر سازمانی دارای بیشترین اهمیت
و اولویت می باشد  .از طرفی نتایج حاصل از پژوهش با
مطالعات نمازی و همکاران ( ،)1931محمدی
وهمکاران ( )1939و دالکی و همکاران ( )2111همسو
می باشد .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد
می شود که شرکت های بزرگ و کوچک از نسل سوم
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا به علت
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یکپارچگی سیستم در جهت مدیریت هزینه ها
استفاده نمایند و همچنین ،سازمان هایی که از هزینه
های سربار باالیی برخوردار هستند ،بهتر است از نسل
سوم سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عملگرا
جهت مدیریت بهتر هزینه ها استفاده شود .همچنین
پیشنهاد می شود در طی پژوهش های آتی مراحل
پیاده سازی بر مبنای فعالیت عملگرا با تاکید بر مزایا و
معایب آن در طی پژوهش های آتی پرداخته شود و
نتایج آن با پژوهش فعلی مقایسه شود.
هر تحقیق و پژوهشی در بطن خود یکسری
محدودیت ها خواهد داشت که در مسیر تحقق آن
ظاهر شده و امر پژوهش را با مشکالتی روبرو می -
نماید؛ که تعمیم نتایج را با دشواری همراه می -
سازد .پژوهش حاضر نیز از این قائده مستثنی
نبوده و دارای محدودیت هایی به شرح زیر بوده
است:
 عدم تعمیم دهی نتایج به قلمرو زمانی و
مکانی دیگر
 محدود نمودن ابزار گردآوری اطالعات
پژوهش به پرسشنامه
 عدم توانایی در سنج ش کلیه متغیرهای
تاثیرگذار بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت عملگرا ( )PFABC

توریستی ،مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای
آن ،سال نهم ،شماره دوم ،صص .23-12
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