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پیشرفت سریع تکنولوژی اطالعات و رقابت جهانی منجر به عقبماندگی سیستمهای
حسابداری مدیریت سنتی در تهیه اطالعات مفید جهت تصمیمگیری مدیریت ،در مقایسه با
سایر پیشرفتهای تکنولوژیکی شده است .سیستم بهایابی برمبنای فعالیت ابزاری است جهت
کمک به مدیریت سازمانها تا تصویر درستی از بهای تمام شده کاالها و خدمات مختلف خود
داشته باشند و چارچوبی است که بدان وسیله تصمیمگیریهای مدیریتی و ارزیابی عملکرد
سازمانی بهبود مییابد .با توجه به اینکه در سیستمهای فعال در بخش خدماتی ،سربار بخش
قابل مالحظهای از بهای تمام شده کل را تشکیل میدهد ،مدیران سازمانهای خدماتی با
بهکارگیری حسابداری مدیریت بر مبنای فعالیت ،بهتر قادر خواهند بود فعالیتهای سودآور
را از فعالیتهای با سودآوری کمتر و یا حتی زیانده تشخیص دهند؛ بهعبارتدیگر ،سیستم
مدل بهایابی بر مبنای فعالیت ابزاری را در اختیار مدیران قرار میدهد که آنها را در امر
تخصیص منابع به فعالیتهایی که سودآورند یاری نموده و برای حذف فعالیتهایی که زیانده
میباشند راهنماییهای الزم را به عمل میآورد( .استورباکا )۱۹۹۴ ،۱
تعیین بهای تمام شده دارای کاربردهای متعددی است؛ قیمتگذاری ،تعیین سودوزیان،
کاهش هزینهها و افزودن یا حذف یک محصول یا خدمت نمونههایی از این کاربردها هستند.
برای محاسبه بهای تمام شده در حسابداری صنعتی دو روش وجود دارد :روش سنتی
(متداول) و روش نوین .در روش نوین که به هزینهیابی برمبنای فعالیت  ۲شهرت یافته است
تالش میشود ضعفهای روش سنتی (بهویژه در تسهیم هزینههای غیرمستقیم) برطرف شود
و با شناسایی کلیه منابعی که صرف فعالیتهای پشتیبانیکننده از تولید و تحویل به مشتریان
میشود ،بهای تمام شده دقیقتری نسبت به روش سنتی محاسبه شود( .نمازی ۱۳۷۷ ،و
۱۳۷8؛ لی و همکاران )۲۰۰۹ ،۳
در سالهای اخیر ،موضوع استفاده از  ،ABCافزون بر واحدهای تولیدی در واحدهای
خدماتی نیز مطرح شده است (کاپلن  .)۱۹8۷ ،4باوجود اهمیت این موضوع ،برخی معتقدند،
بانکها بهعنوان واحدهای خدماتی در ایران نتوانستهاند سیستم بهای تمامشدهای مستقر
کنند که امکان تصمیمگیری را بر اساس اطالعات بهای تمام شده امکانپذیر سازد (رحمانی
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آید و از طرف دیگر با تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات میتوان در رابطه با راههای حذف
فعالیتهای بدون ارزشافزوده تصمیمگیری نمود ،از این رو از  ABCبرای انجام این کار
استفاده شده است .از آنجا که تعیین بهای تمام شده هر یک از خدمات ارائه شده در بانکها
موجب میشود تا امکان تعیین سودآوری آنها بهصورت جداگانه فراهم آید و از طرف دیگر با
تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات میتوان در رابطه با راههای حذف فعالیتهای بدون
ارزشافزوده تصمیمگیری نمود ،از این رو از  ABCبرای انجام این کار استفاده میشود.
استفاده از روش  ABCبانکها را قادر میسازد تا تصویر دقیقی از سودآوری انواع خدمات و
مشتریان خود به دست آورند .این روش فرصتی را برای درک انواع محرکهای هزینه و
درنتیجه موقعیت بهتری را برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در سطح خرد و کالن فراهم
میآورد .همچنین با استفاده از این روش میتوان میزان کارایی و اثربخشی کارکنان شعب
بانک و ادارات ستادی را تعیین نمود.

 ۲مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

۱

در اواخر دهه  ۱۹۶۰و اواﻳل دهه  ،۱۹۷۰برخی نویسندگان حسابداری از جمله سولومنس و
استاباس  ۲به رابطه بﻴن فعالیتها و هزینهها اشاره نمودند .اما توجه جدی محافل دانشگاهی
و حرفهای به اﻳن رابطه در دهـه  ۱۹8۰بﻴشتر جلب گردﻳد .این توجه عمدتاً براثر پﻴداﻳش سه
سازه اصلی بود .سازه اول ،تﻐﻴﻴرهای نوینی بـود ﻛه در دنﻴا جهت معرفی تکنولوژیهای
مـدرن ،سیستمهای اطالعـاتی هوشمند ،خبـره و قابلانعطاف و مکانیزمهای تولﻴدی جدﻳد
در ﻛشورهای مختلف بهویژه در ژاپن ،رخ داده بود .سازه دوم ،اﻳن بود ﻛه در دهـه ۱۹8۰
فلسفه فﻜری بسﻴاری از مدﻳران شرکتها ،بهویژه مدﻳران شرکتهای بزرگ ،دستخوش
تﻐﻴﻴرات عمدهای گردﻳد و عالوه بر سودآوری ،رقابت در سطﺢ جهانی ،افزاﻳش رضاﻳت
مـشترﻳان در سـطﺢ بینالمللی ،تأکید بر کنترل ﻛﻴفﻴت محصوالت و ﻛاهش هزینهها نﻴز جز
اهداف اولﻴه و اصلی مدﻳران قرار گرفت .عامل سوم ،اﻳن بود ﻛه عدهای از نوﻳسندگان
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و مهتدی۱۳8۶ ،؛ سادات رزاقی .)۱۳8۵ ،از این رو هدف اصلی از انجام این تحقیق تفکیک
بهای تمام شده سپردهها در شعب بانک کشاورزی استان مازندران برحسب فعالیتهای انجام
گرفته و در قالب رویکرد  ABCاست .از آنجا که تعیین بهای تمام شده هر یک از خدمات
ارائهشده در بانکها موجب میشود تا امکان تعیین سودآوری آنها بهصورت جداگانه فراهم
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مدﻳرﻳت نهتنها پاسخگوی احتﻴاجات مدﻳران نﻴستند ،بلﻜه استفاده از اطالعات آنها سبب
گمراهی و عدم تصمیمگیری صـحﻴﺢ مـدﻳران میشود و نهاﻳتاً میتواند منجر به پﻴداﻳش
زیانهای هنگفت شرکتها گردد .به دنبال آن ،اﻳن نوﻳسندگان اقـدام به معرفی سﻴستم
جدﻳدی تحت عنوان سﻴستم «هزینهیابی برمبنای فعالیت» نمودند (نمازی ۱۳۷۷ ،و .)۱۳۷8

پس از اولین مقاله کوپر و کپلن  ،)۱۹88( ۱هزینهیابی بر مبنای فعالیت در ایاالتمتحده آمریکا
به کار گرفته شد و بهسرعت وارد کانادا و اروپا شد .در این زمان محققان دیگری از محافل
آکادمیک و حرفه از جمله برامویچ و بیمانی  ،)۱۹8۹( ۲ترنی  )۱۹8۹( ۳و بانکر و
همکاران  )۱۹۹۰(4در این خصوص موضوعاتی را مطرح نمودند .در اوایل دهه  ۱۹۹۰تمرکز بر
پیادهسازی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و تحلیل نتایج آن بود .در این زمان تعداد
مقاالت منتشرشده از  ۳عدد در سال  ۱۹88به  ۱۵۲مقاله در سال  ۱۹۹۵افزایش یافت که در
این سال بیشترین تعداد مقاالت در این خصوص به چاپ رسید (گوسلین .)۲۰۰۷ ،5
مدتی بعد از پیدایش این سیستم ،هم افراد آکادمیک و هم افراد شاغل در حرفه شاهد آن
بودند که اجرای هزینهیابی بر مبنای فعالیت با فراهم نمودن اطالعات مالی و غیرمالی در
خصوص فعالیتها و محرکهای هزینه ،کاربردهای مدیریتی مهمی نیز دارد .این امر منجر به
بروز پذیرش گستردهتر مدل اولیه هزینهیابی بر مبنای فعالیت و بهخصوص مدیریت بر مبنای
فعالیت شد .بعد از سال  ،۱۹۹۵توجه به هزینهیابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای
فعالیت کاهش یافت .شرکتهایی که هزینهیابی بر مبنای فعالیت را پذیرفته بودند در مرحله
پیادهسازی آن با مشکالت عدیدهای روبرو شدند و این امر منجر به کنار گذاری پروژههای
مربوطه شد .بهعالوه در این دوران ،تعداد مقاالت از  ۱۲۰عدد به  ۴۰عدد کاهش یافت .با
وجود سادگی مفهوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،بهکارگیری و اجرای آن توسﻂ سازمانها
پیچیده و پرهزینه است .هر سازمان باید اطالعات زیادی را درباره تمامی منابع ،فعالیتها و
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حسابداری بهطورجدی و مبـسوط بـه تـشرﻳﺢ فـضای جدﻳـد تولﻴـد نقشهای گوناگون
تکنولوژی و دیدگاههای جدﻳد مدﻳران پرداختند .کوپر و کپلن در مﻴان دﻳگـران ،تأثیر بسزایی
در انعﻜاس نارساییهای سﻴستم حسابداری مدﻳرﻳت در ارائه اطالعات دقﻴق هزینهها در اﻳـن
شـراﻳﻂ داشتهاند .اﻳن نوﻳسندگان ادعا ﻛردهاند ﻛه سیستمهای سنتی حسابداری صنعتی و

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

۲۷۱

مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت انجام پذیرفته است .تالشهای اولیه برای سادهسازی مدل
هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،بر کاهش تعداد فعالیتها و محرکها متمرکز بود .بهنحویکه
زیان از دست دادن صحت اطالعات ناشی از کاهش فعالیتها و محرکها به حداقل برسد.
بااینوجود ،تمامی این تالشها مستلزم آن بودند که مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت قبل از
انجام عمل سادهسازی بهطور کامل اجرا شود .به این معنا که تمامی فعالیتها و محرکها،
باید قبل از انجام سادهسازی شناسایی شوند که این کار در درازمدت مستلزم صرف هزینه و
زمان زیادی است (للکس  .)۲۰۰۹ ،۱در اوایل دهه  ،۲۰۰۰بهمنظور رفع مشکالت اساسی و
ذاتی این سیستم و پیادهسازی آن از قبیل هزینهیابی کامل و ظرفیت بالاستفاده ،تکنیکهای
دیگری طراحی شدند که مهمترین پیشرفت در این زمینه ،پیدایش سیستمی جدید با عنوان
هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا بود که توسﻂ کپلن و اندرسون  ۲در سال  ۲۰۰۳معرفی
شد (گوسلین.)۲۰۰۷ ،
هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،روشی برای تعیین دقیق هزینهها است که در آن هزینه سربار
با استفاده از معیار علت و معلولی و محرکهای هزینه متعدد ،به محصـوالت تخصیص مییابد.
در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،هم از معیارهای مبتنی بر حجم و هم از معیارهای
غیرحجمی استفاده میشود تا تخمین هزینه سربار ،بهگونهای دقیقتر و با توجه به میزان
منابعی که هر محصول ضمن برخورداری از فعالیتهای مختلف مصرف کرده است ،صورت
پذیرد .با وجود اینکه هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،ابداع جدیدی در عرصه حسابداری صنعتی
است اما باسرعت باالیی در بخشهای مختلف و حتی سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
گسترش یافتـه است .تفاوت آشکار میان هزینهیابی در مؤسسات تولیدی و مالی در این است
که شرکتهای تولیدی نیاز به مواد اولیه دارند تا کاالی ساختهشده را برای فروش ،ایجاد
کنند ،اما در مؤسسات خدمات مالی مواد خام همان وجوه نقد استقراض شده از مشتریان و
سایر منابع است .خدمات مالی و تولیدی هر دو از نیروی کار ،تجهیزات و امکانات فیزیکی
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محرکهای وابسته به آنها شناسایی نماید که تعداد آنها بالغ بر صدها فعالیت و محرک
میگردد .در نتیجه ،اگرچه مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت اطالعات صحیﺢتری را فراهم
میکند ،اما به دلیل اندازه ،پیچیدگی و هزینه این مدل ،توسﻂ سازمانها و شرکتها بهطور
گسترده پذیرفته نشده است .به همین دلیل در سالهای اخیر ،تالشهایی برای سادهسازی
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هزﻳنهﻳابی ﻛردهاند .متون حسابداری بهای تمام شده عمدتاً برای واحدهای تولﻴدی طراحی
شده است .چنﻴن به نظر میرسد ﻛه واحدهای خدماتی خود را در قالب هزینهیابی سنتی قرار
ندادهاند .در این راستا تحقﻴقات اندکی نﻴز در بخش غﻴرتولﻴدی در قالب موضوعات
حسابداری مدﻳرﻳت انجام شده است .بسﻴاری از شرکتهای غﻴرتولﻴدی از سﻴستم ABC
بیاطالع هستند و نیاز مستقیم برای تﻐییر روشهای سنتی خود را نمیدانند (پیک و
همکاران .)۲۰۱۱ ،۱
تحقیقات نشان میدهد که بیشتر بانکها هزینه هر تراکنش برای نقد کردن یک فقره چک
را نمیدانند و همچنین اطالعات دقیقی در خصوص هزینه پردازش تراکنشهای دستگاه
خودپرداز ندارند .بانکها در ایران نتوانستهاند سیستم بهای تمامشدهای مستقر نمایند که
بتواند اطالعات کافی در خصوص ساختار هزینهها و محصوالت بانک فراهم نماید (رحمانی و
مهتدی .)۱۳8۶ ،در روشهای سنتی هزینهیابی بهای تمام شده هزینهها بهصورت بخشی
(واحدهای سازمانی) محاسبه میشوند؛ بهعنوان مثال هزینههای وصول مطالبات که شامل
ارسال پیامک ،اخطاریه نویسی ،حقالوکاله و اجرائیه و غیره میباشد هرکدام در سرفصلهای
مربوط به خود منظور میشوند ،لذا هزینه وصول هرکدام از تسهیالت پرداختی و هر نوع
خدمت دیگر بانک برای مدیران بهصورت جداگانه مشخص نمیشود ،و مدیران در
تصمیمگیریهای خود در خصوص خدمات و محصوالت خود اطالعات دقیق و صحیحی در
اختیار ندارند .نتیجه یک پژوهش نشان میدهد که  ۳۶درصد از شرکتهای آمریکایی مورد
مطالعه از سیستم  ABCاستفاده میکنند .این سیستم نه تنها در واحدهای تولیدی
کشورهای غربی بلکه در سازمانهای خدماتی آنها نیز بکار گرفته میشود و اخیراً کاربرد
وسیعی در صدها سازمان پیدا کرده است (نمازی.)۱۳۷8 ،
تحقیقات گوناگونی در خصوص اجرای بهایابی برمبنای فعالیت در صنعت بانکداری در
کشورهای مختلف صورت گرفته است .نخستﻴن بار ،کپلن ( )۱۹8۷نشان داد ABC ،را
میتوان در بانکهای آمریکایی به کار گرفت و قیمتگذاری خدمات فعلی و امکان ارزیابی

Pike et al.
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بهره میبرند ،اما مؤسسات مالی یک محصول عینی تولید نمیکنند ،محصوالت و خدمات
ارائه شده توسﻂ مؤسسات مالی به مشتریان میتواند اعطای وام ،سپردهگذاری ،بیمه
محصوالت و غیره باشد.
بر اساس پﻴشﻴنه تاریخی واحدهای خدماتی زمان و هزﻳنه اندکی را صرف اﻳجاد یک سﻴستم
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۲۷۳

نمونه در اسپانیا با مفهوم هزینهیابی بر مبنای فعالیت آشنا هستند و  ۳۱درصد آن را بکار
میگیرند و  ۳۴درصد در حال بررسی بهکارگیری آن هستند و  ۲۷درصد آن را به کار نمیگیرند.
مطالعه الناصر و لی  )۲۰۰8( ۳در مورد بانکهای چینی نشان میدهد که فقدان هدف روشن،
فقدان آموزش کافی در خصوص هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،طراحی مدل ضعیف ،فقدان
مشارکت ،مقاومت نیروی انسانی سازمان در مقابل تﻐییر و وجود منابع خارجی اندک از جمله
دالیل مهمی است که پیادهسازی هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکهای چینی را امکانپذیر
نساخته است .کارنیز و سلز ( )۲۰۱۵با بررسی بانکهای پرتقالی نشان دادند که استفاده از
روش هزینهیابی برمبنای فعالیت در میان بانکهای این کشور محدود است و بانکها ترجیﺢ
میدهند از روش هزینهیابی متﻐیر در مورد مشتریان و روش هزینهیابی جذبی در شعبات
استفاده نمایند.
در ایران نیز مطالعات متعددی در خصوص سیستمهای هزینهیابی هدفمند و هزینهیابی
برمبنای فعالیت به عمل آمده است .بهعنوان مثال ،اسدی و همکاران ( )۱۳۹۵در پژوهشی
با عنوان امکانسنجی طراحی و استقرار هزینهیابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر صنعت
بانکداری ایران ،پس از کسب شناخت نسبت به وضعیت هزینهیابی موجود در بانکها و تائید
امکان استقرار هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکها از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان این
صنعت ،طرحی برای استقرار این سیستم در بانکهای کشور ایران دادند.
علینژاد ساروکالئی و همکاران ( )۱۳۹۱به مقایسه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و
سیستم هزینهیابی سنتی در بانک رفاه پرداختند آنها نشان دادند که تفاوت معنیداری بین
هزینه محاسبه شده با استفاده از سیستم هزینهیابی  ABCبا سیستم هزینهیابی سنتی برای
سپردههای بلندمدت و سایر سپردههای بانک وجود دارد .ناظمی و سیدی ( )۱۳۹۱با
بهکارگیری هزینهیابی برمبنای فعالیت در شعب بانک مهر استان خراسان نشان دادند که بهای
تمام شده هر ریال تسهیالت اعطایی بدون احتساب مبادالت داخلی شعب (در قالب استقراض
یا اعطای اعتبار به شعب دیگر) اختالف معناداری با میانگین نرخ سود تسهیالت اعطایی
1
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خدمات جدید را بهبود بخشید .کپلن و اندرسن ( )۲۰۰۷نیز با انتشار مجموعهای با عنوان
«هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا»  ۱نشان دادند که این سیستم جدید میتواند در
مجموعه بانکها و مؤسسات خدمات مالی و بیمه مورد استفاده قرار گیرد و نتایج بهتری را
نسبت به نسل اولیه  ABCفراهم آورد .فیوستر  )۲۰۰۷( ۲نشان داد که  ۹۶٫۲درصد بانکهای

۲۷۴
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آنها نشان دادند که بین بهای تمام شده محاسبه شده بر مبنای  ABCو روش سنتی جاری
اختالف معنیداری وجود دارد .انواری رستمی و رضایت ( )۱۳8۶نیز به محاسبه و مقایسه
بهای تمامشده تسهیالت بانکی تحت دو سیستم هزینهیابی سنتی و سیستم  ABCبرای
تسهیالت اعطایی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات طی سال  ،۱۳8۳پرداختند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد ،بهای تمام شده وامهای اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی،
مشارکت مدنی و قرضالحسنه تحت دو سیستم هزینهیابی دارای تفاوت معناداری است.
همچنین محاسبات عددی تفصیلیتر نشانگر آن بود که در روش هزینهیابی سنتی ،بهای تمام
شده قرضالحسنه کمتر از مشارکت مدنی و فروش اقساطی است؛ این در حالی است که
مشارکت مدنی و فروش اقساطی از بهای تمام شده برابری برخوردار بودهاند .رضایی ()۲۰۰۵
با اشاره به اینکه بانکها از مرحله توجه به مرکز سودآوری به مرحله سودآوری مشتریان حرکت
کردهاند ،به اهمیت اطالعات در تصمیمگیری اشاره میکند وی معتقد است که اگر یک
سیستم هزینهیابی درونسازمانی نتواند با سیستم گزارشگری مالی برونسازمانی مطابقت
داده شود ،هیچ مبنایی برای ارزیابی عملکرد و قابلیت اتکای دادهها وجود نخواهد داشت.
عرب مازار یزدی و ناصری ( )۱۳8۲نیز با بررسی سیستم فعلی هزینهیابی خدمات در بانکهای
تجاری کشور ،مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپردههای بانکی با استفاده از هزینهیابی
برمبنای فعالیت در بانک رفاه طراحی کردند.

 ۳فرضیههای پژوهش

طی مطالعات اولیه بهعملآمده از سیستم هزینهیابی بانک کشاورزی مشخص گردید که در
حال حاضر سیستم هزینهیابی این بانک بر مبنای سیستم هزینهیابی سنتی میباشد که یکی
از ضعفهای عمده این سیستم هزینهیابی ،عدم تخصیص بهینه هزینهها به مراکز فعالیت
میباشد .ازاینرو با توجه به مبانی نظری تحقیق و اهمیت استفاده از هزینهیابی برمبنای
فعالیت ،برای رفع این مشکل اقدام به محاسبه روش هزینهیابی  ABCدر بانک کشاورزی و
مقایسه آن با سیستم هزینهیابی سنتی شد و بر این اساس ،فرضیه پژوهش بهصورت زیر تدوین
میگردد :
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دارد .این نتایج با احتساب خدمات داخلی شعب (قیمتگذاری داخلی) نتایج متفاوتی را نشان
میدهد .رهنمای رودپشتی و همکاران ( )۱۳88ضمن بررسی اطالعات عملیاتی و مالی
مؤسسه مهر و بانک صادرات استان آذربایجان غربی نشان دادند که شیوه محاسبه بهای تمام
شده دو سیستم بانکی کشور از لحاظ علمی و قواعد بانکداریاسالمی مناسب نیست .همچنین
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روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت و روش هزینهیابی بر اساس حجم (سنتی) تفاوت معنیداری
وجود دارد.
فرضیه  :۳بین محاسبه بهای تمام شده سایر سپردهها با استفاده از روش هزینهیابی
برمبنای فعالیت و روش هزینهیابی بر اساس حجم (سنتی) تفاوت معنیداری وجود دارد.

 ۴روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب روش گردآوری دادهها ،یک
تحقیق به روش توصیفی میباشد .از بعد کنترل ،به دلیل عدم امکان کنترل کامل متﻐیرهای
پژوهش از نوع نیمه تجربی محسوب میشود و در ضمن علّی و پس رویدادی بوده و از نوع
بررسی موردی میباشد زیرا شعب بانک کشاورزی استان مازندران بهعنوان نمونه مورد مطالعه
از بین بانکهای تجاری ایران مورد بررسی قرارگرفته است ،در نمونهگیری از شعب بانک
کشاورزی استان مازندران  ۱۱شعبه درجه یک به دلیل امکان قابلیت مقایسه انتخاب گردید.
در طراحی مدل بهایابی برمبنای فعالیت بهمنظور تعیین مخازن بهای تمام شده و محرکهای
بهای تمام شده سپردهها از مدل دکتر عرب مازاریزدی و ناصری ( )۱۳8۲استفاده شده است.

 ۵سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکها

سیستم بهایابی برمبنای فعالیت در بانکها در بهترین حالت میتواند بهعنوان یک مدل دو
مرحلهای در نظر گرفته شود روششناسی  ABCنخست ارتباط بین منابع و فعالیتها را از
طریق استفاده از مبانی تخصیص و ردیابی مستقیم برقرار میکند .سپس بهای تمام شده هر
واحد فعالیت برای محاسبه مصرف فعالیتها توسﻂ موضوعات هزینه خاص ،معموالً
محصوالت یا مشتریان ،استفاده میشود.
در مرحله اول ،منابعی همچون هزینههای حقوق ،استهالک و پردازش اطالعات بر مبنای
معیارهای تقاضای هر فعالیت برای آن منبع خاص ،مستقیماً به مخازن هزینههای فعالیت
ردیابی یا تخصیص داده میشود.
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فرضیه  :۱بین محاسبه بهای تمام شده سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت با استفاده
از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت و روش هزینهیابی بر اساس حجم (سنتی) تفاوت
معنیداری وجود دارد.
فرضیه  :۲بین محاسبه بهای تمام شده سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت با استفاده از
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شکل  .۱مبانی تخصیص مرحله اول در یک سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت

شکل فوق نمونههایی از مبانی تخصیص را نشان میدهد که ممکن است در مرحله اول
استفاده شود .اختالف در مرحله اول بین سیستمهای بهایابی سنتی و سیستمهای مبتنی بر
فعالیت نامحسوس و درعینحال مهم میباشد درحالیکه سیستمهای بهای تمامشده سنتی
اغلب مرحله اول مشابهی دارند که شامل تخصیص منابع به مخازن هزینه است ،اما ماهیت
این مخازن هزینه بهطور قابل مالحظهای نسبت به سیستمهای  ABCمتفاوت است.
مخازن هزینه سیستمهای سنتی غالباً بهصورت وظیفهای یا دایرهای تعریف میشوند
(دوایر موجود بانک ،شعب ،مراکز هزینه ،مراکز سود یا مسئولیت) در مقابل ،رویکرد مبتنی
بر فعالیت مخازن هزینه را برمبنای فعالیتها ردیابی میکند .مثالهایی از مخازن هزینه در
شکل زیر ارائه شده است.





پردازش یک سپرده
انجام یک درخواست مشتری
پست صورتحسابهای ماهیانه
اعطای وام







پرداخت یک وام تجاری
ایجاد یک حساب
پرداخت یک وام خودرو
پردازش یک چک الوصول
پر کردن صورتحساب

شکل  .۲مثالهایی از مخازن هزینههای مبتنی بر فعالیت

این مخازن هزینههای فعالیت ارتباط کمی با نمودار سازمانی بانک دارد ،زیرا یک فعالیت
خاص ممکن است شامل چند وظیفه متفاوت یا چند دایره باشد این حقیقت که بهایابی
فعالیت بر اساس نمودار سازمانی موجود بانک نمیباشد ،حیرتآور نیست .نمودار سازمانی
ابزاری بسیار دقیق است که کانالهای ارتباطی را تعریف ،اختیارات را تثبیت و رفتار را کنترل
می کند ،ولی چهارچوبی نیست که محصوالت بانک را بهدرستی قیمتگذاری کند بنابراین
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فضای اشﻐالشده
مدت زمان صرف شده
مدت زمان ( CPUپردازش)
مانده حسابها
تعداد وامها







ارزش دفتری
خطوط پرینتر
تعداد معامالت ATM
مبالغ حقوق
تعداد حسابها
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وجود میآورد که در سیستم بهای تمام شده سنتی وجود ندارد .برای مثال ارزش اطالع هزینه
کل موارد زیر را در نظر بگیرید:


پردازش چکهای الوصول





باز کردن و نگهداری حسابهای جاری
تائید و پردازش اقالم بدهکار
پردازش برداشتهای نقدی از ماشینهای ATM

در مرحله دوم ،از محرکهای هزینه برای محاسبه هزینه هر فعالیت استفاده میشود
به عبارت دیگر ،میانگین بهای تمام شده یک چک الوصول یا پردازش یک برداشت نقدی از
ماشین  ATMچقدر است بنابراین مرحله دوم بهای تمام شده هر واحد فعالیت را به هر
محصول یا مشتری بر اساس میزان مصرف فعالیت توسﻂ محصول یا مشتری ردیابی میکند.
شناسایی محرک هزینه مناسب برای هر مخزن هزینه فعالیت مستلزم شناخت مبانی رفتار
هزینههای مرتبﻂ با هر مخزن است ،یعنی چه چیزی موجب عملکرد آن فعالیت خاص میشود
برای مثال محرک هزینه مناسب برای مخزن هزینه فعالیت که با پردازش و رسیدگی به
درخواستهای وام خودرو جدید شناسایی می شود ،چیست؟ برای این منظور باید مشخص
شود که چه چیزی مقدار کار یا نیاز به تخصیص منابع اضافی برای دریافت ،پردازش و تنظیم
وام های ماشین جدید را افزایش خواهد داد هرچقدر وام ماشین جدید نیاز به تشکیل پرونده
بیشتری داشته باشد کار بیشتری الزم خواهد بود بهعبارتدیگر حجم با تعداد وامهای ماشین
جدید تﻐییر خواهد کرد بنابراین تعداد وامهای ماشین جدید محرک هزینه مناسب مرتبﻂ با
این مخزن هزینه میباشد.
هنگامیکه محرک هزینه هر مخزن تعیین شد ،بهای تمام شده هر واحد از محرک میتواند
محاسبه شود ،سپس هزینههای فعالیت به محصوالت و مشتریان بر اساس میزان مصرف از
آن محرک ردیابی میشود با جمع زدن هزینه هریک از فعالیتهای مربوطی که یک محصول
یا مشتری را تشکیل میدهد ،بهای تمام شده محصول نهایی می تواند تعیین شود بعدازاینکه
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اهداف طراحی نمودار سازمانی متفاوت میباشد .وقتی که ردیابی منابع سربار به مخازن هزینه
فعالیت انجام شد ،مرحله اول مدل تکمیل شده و هزینه کل هر فعالیت مشخص میشود
مدیران اجرایی پی برده اند که اطالعات مخزن هزینه فعالیت ابزاری بسیار ارزشمند برای
ارزیابی و مدیریت عملکرد میباشد دانستن اینکه چه مقدار فعالیت مصرف میشود بینشی به

۲۷8

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

هزینههای غیر بهرهای محصوالت یا مشتریان خاص تعیین گردید ،به مسئله سودآوری
میتوان پرداخت( .رحمانی و مهتدی.)۱۳8۶ ،

عوامل تشکیلدهنده هزینه سپردهها در بانکها همانند واحدهای تولیدی عبارتند از:
هزینههای عملیاتی و هزینههای سربار .از آنجا که هزینههای سربار نسبت باالیی از کل
هزینههای بانک را تشکیل میدهند (بیش از  %۵۰هزینهها) ،بنابراین تخصیص صحیﺢ آنها
به انواع سپردهها در شناخت دقیق بهای تمام شده خدمات و محصوالت بانکی از اهمیت
باالیی برخوردار است .این شناخت ابزار قدرتمندی را در اختیار مدیران جهت کاهش هزینه
تأمین مالی بانکها قرار میدهد .در تخصیص هزینههای سطح شعب به فعالیتهای تجهیز
منابع (شامل خدمات مرتبﻂ با جذب منابع) در این تحقیق از مدل پیشنهادی عرب مازار
یزدی و ناصری ( )۱۳8۲استفاده و با توجه به شرایﻂ بانک نمونه تعدیل شده است .عرب مازار
و ناصری ( )۱۳8۲در تخصیص هزینههای غیرعملیاتی به انواع سپردهها از طریق مراحل زیر
عمل نمودند:
مرحله اول :در نخستین مرحله ،ابتدا هزینههای سربار به سه مخزن هزینه تخصیص داده
میشوند:
مخزن اول دربرگیرنده هزینههایی است که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم تابع فعالیت
کاری کارکنان میباشند .این گروه هزینهها شامل موارد زیراست:
الف) هزینههای پرسنلی ،شامل :حقوق کارکنان ،کمکهزینهها ،فوقالعادهها و ...
ب) برخی از هزینههای اداری شامل :مطبوعات ،ملزومات و نوشتافزار ،آموزش کارکنان،
سوخت و روشنایی ،اجاره ،تعمیرات ،ارتباطات و مخابرات ،لباس کارکنان و ...
مخزن دوم متشکل از هزینههایی است که تابع حجم سپردهها میباشند .این گروه از
هزینهها شامل موارد ذیل است:
...

الف) سایر هزینههای اداری شامل :بیمه صندوق ،حملونقل پول ،هزینههای حفاظتی و
ب) هزینه مطالبات مشکوکالوصول
سومین مخزن هزینه ،دربردارنده هزینههای استهالک میباشد یکی از ویژگیهای مهم
رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت آن است که هزینههای استهالک بر مبنای میزان
استفاده یا کارکرد در محاسبه نرخ هزینههای محصول منظور میشود.
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 ۱.۵محاسبه بهای تمام شده سپردههای بانکی به روش ABC

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

۲۷۹

تخصیص داده میشود .علت استفاده از تعداد اسناد صادره بهعنوان معیاری برای
تخصیص هزینهها این است که فعلیت کارکنان شعب برای هر دسته از سپردهگذاران با
تعداد اسناد صادره برای آنها عینیت مییابد.
هزینههای مخزن دوم ،برمبنای نسبت متوسﻂ مانده سپردهها به هرکدام از سپردهها
تخصیص داده میشوند.
مخزن سوم هزینه یعنی هزینههای استهالک نیز بر اساس تعداد اسناد صادره به هریک
از سپردهها تخصیص مییابد.

 ۲.۵محاسبه نرخ تخصیص بر اساس تعداد اسناد صادره

قسمت اعظم هزینههای سربار باید بر مبنای میزان فعالیت کاری کارکنان ،به انواع سپردهها
تخصیص داده شود .میزان فعالیت کاری کارکنان در مورد هر یک از سپردهها نیز بر اساس
تعداد اسناد صادره اندازهگیری میشود .با توجه به اینکه میزان فعالیت الزم برای تنظیم و
صدور اسناد مختلف ،متفاوت است ،لذا با تخصیص وزنهایی به اسناد صادره در ارتباط با
انواع سپردهها ،اقدام به تعدیل تعداد اسناد گردید (عرب مازار یزدی و ناصری .)۱۳8۲ ،در
این تحقیق ،با استفاده از نظر کارشناسان بانک ،وزنهایی را با میزان زمانبر بودن خدمات
به آنها تخصیص داده شده است که این وزنها بهعنوان ضرایب کاربری جهت اندازهگیری
میزان کار شعب استفاده میشوند .میانگین موزون تعداد اسناد صادره با استفاده از ضرایب
کاربری ،برای محاسبه نرخ تخصیص بخشی از هزینهها در نظر گرفته شد .در جدول شماره
 ۱نرخ تخصیص هزینهها بر اساس تعداد اسناد صادره و پس از اعمال ضرایب کاربری برای
بانک کشاورزی شعبه ساری بهعنوان نمونه ارائه شده است.
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مرحله دوم :در مرحله دوم مدل ،از محرکهایی برای تخصیص هزینههای انباشته شده
در مخازن هزینه به محصوالت استفاده میشود .بر این اساس برای تخصیص هزینههای هر
مخزن به گونه زیر عمل میشود:
هزینههای مخزن اول برمبنای تعداد اسناد صادره در ارتباط با هر دسته از سپردهها

۲8۰

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

جدول ۱
نرخ تخصیص هزینههای غیرعملیاتی بر اساس تعداد اسناد صادره شعبه ساری

تعداد اسناد صادره ()N

۱۳۷8۴۲۷

۹8۵

۴۵8۹

۲88۶8۷۵۰۰

ضریب کاربری ()Z

8٫۳۳

۱۰

۱۴

-

()N(*)Z

۱۱۴8۶8۹۲

۹8۵۰

۶۴۲۴۶

۲۵۴۵8۰۵۲

نرخ تخصیص (درصد)

۴۵٫۱۲

۰٫۰۴

۰٫۲۵

-

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانگونه که قبالً بیان گردید هزینه سپردهها از دو جزء هزینه مستقیم و غیرمستقیم
تشکیل یافته است .هزینه مستقیم همان نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و نرخ جایزه
سپردههای قرضالحسنه پسانداز میباشد که مستقیماً در محاسبه بهای تمام شده سپرده
تأثیرگذار میباشد .اما بهمنظور محاسبه نرخ هزینه غیرمستقیم سپردهها ،ابتدا باید سهم
هریک از انواع سپردهها را از کل هزینههای غیرمستقیم محاسبه نمود .بدین منظور سهم هر
سپرده از هر مخزن هزینه از طریق ضرب هزینه مخزن در نرخ محرک هزینه مربوط به آن
سپرده محاسبه گردیده و با جمع هزینههای سربار تخصیصیافته از مخازن به سپردهها ،کل
سربار تخصیصیافته به هریک از سپردهها به دست میآید .درنهایت هزینه غیرمستقیم متعلق
به هریک از انواع سپردهها به نسبت سهم آن سپرده از کل منابع آزاد (سپردههای قابل استفاده
برای سرمایهگذاری) تقسیم میگردد تا نرخ هزینه غیرمستقیم هر واحد از انواع سپردهها به
دست آید.
توضیﺢ آنکه با توجه به ماهیت انواع سپردههای بانکی ،بانکها موظف گردیدهاند که
درصدی از انواع سپردههای بانکی خود را اعم از دیداری یا غیردیداری ،بهعنوان سپرده قانونی
نزد بانک مرکزی ایران بسپارند و درصدی را نیز جهت نقدینگی به منظور پاسخگویی به
برداشت وجوه از سپردههای بانکی توسﻂ مشتریان بهصورت نقد در بانک نگهداری نمایند .از
آنجا که قسمتی از سپردههای بانک بهصورت سپرده قانونی مسدود میشود و بانکها
نمیتوانند از آنها جهت سرمایهگذاری استفاده کنند ،بنابراین مسدود شدن این منابع،
هزینهای را برای بانکها به همراه خواهد داشت که باید در بهای تمام شده سپردههای بانکی
منظور گردد .از طرفی بانک مرکزی به سپردههای قانونی بانکها ،یک درصد سود سالیانه
پرداخت مینماید که این سودهای دریافتی بهعنوان عامل کاهنده هزینه در محاسبه بهای
تمام شده منعکس میگردد .
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شعبه
ساری

نوع سپرده

سرمایهگذاری
کوتاهمدت

سرمایهگذاری
بلندمدت

سایر
سپردهها

جمع اسناد

۲8۱

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

شایان ذکر است که مدل طراحی شده جهت محاسبه بهای تمام شده سپردههای بانکی
مبتنی بر این فرض است که به منظور تعیین منابع آزاد بانک ،ضریب نقدینگی برای تمام
انواع سپردهها و در کلیه سالها ،سه درصد در نظر گرفته شده است.

این سپردهها نیز دارای هزینههای عملیاتی (سود پرداختی به سپردهگذاران) و هزینههای
غیرعملیاتیاند .بهای تمام شده این سپردهها را میتوان از فرمول زیر محاسبه نمود:
𝐷𝐻𝑆𝑅𝑡,𝑆𝐻𝐷 = 𝑅𝑆𝐻𝐷 + 𝑅′

که در آن:
𝐷𝐻𝑆 :𝑅𝑡,نرخ هزینه سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
𝐷𝐻𝑆𝑅 :نرخ هزینههای غیرعملیاتی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
𝐷𝐻𝑆 :𝑅′نرخ هزینه عملیاتی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
نرخ هزینههای غیرعملیاتی نیز از فرمول زیر به دست میآید:

𝑉
) 𝑠𝑟× 𝐷𝐻𝑆𝑆× 𝐷𝐻𝑆𝑉([(𝐶𝑎 ×𝑟𝑆𝐻𝐷 )+(𝐶𝑣 × 𝑆𝐻𝐷 )]−
𝑡𝑣

]) 𝐷𝐻𝑆𝐿𝑉𝑆𝐻𝐷 [1−(𝑆𝑆𝐻𝐷 +

= 𝐷𝐻𝑆𝑅

که در آن:
𝑎𝐶 :هزینههای غیرعملیاتی تابع فعالیت کارکنان
𝐷𝐻𝑆𝑟 :نرخ تخصیص «  »Caبه سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
𝑣𝐶 :هزینههای غیرعملیاتی تابع حجم سپردهها
𝐷𝐻𝑆𝑉 :متوسﻂ سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
𝑡𝑣 :مجموع متوسﻂ مانده سپردهها
𝐷𝐻𝑆𝑆 :نسبت سپردههای قانونی برای سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
𝑠𝑟 :نرخ سود سپردههای قانونی
𝐷𝐻𝑆𝐿 :نسبت نگهداری سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت جهت نقدینگی

 ۴.۵محاسبه قیمت تمام شده سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت:

سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت همانند سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و
قرضالحسنه پس انداز ،دارای دو نوع هزینه شامل هزینه عملیاتی (سود پرداختی به
سرمایهگذاران) و هزینههای غیرعملیاتی میباشد.
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 ۳.۵محاسبه قیمت تمام شده سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت:

۲8۲

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

هزینه سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت از فرمول زیر محاسبه میشود:

𝐷𝑖𝐿 :𝑅𝑡,نرخ هزینه سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
𝐷𝑖𝐿𝑅 :نرخ هزینههای غیرعملیاتی سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
𝐷𝑖𝐿 :𝑅′نرخ هزینه عملیاتی سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
نرخ هزینههای غیرعملیاتی سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت را نیز میتوان از فرمول
زیر به دست آورد:
i=۱،۲،۳،۴،۵

𝑉
) 𝑠𝑟× 𝐷𝑖𝐿𝑆× 𝐷𝑖𝐿𝑉([(𝐶𝑎 ×𝑟𝐿𝑖𝐷 )+(𝐶𝑣 × 𝐿𝑖𝐷 )]−
𝑡𝑣

]) 𝐷𝑖𝐿𝐿𝑉𝐿𝑖𝐷 [1−(𝑆𝐿𝑖𝐷 +

که در آن:

= 𝐷𝑖𝐿𝑅

𝐷𝑖𝐿𝑟 :نرخ تخصیص «  »Caبه سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
𝐷𝑖𝐿𝑣 :متوسﻂ سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
𝐷𝑖𝐿𝑠 :نسبت سپردههای قانونی برای سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله
𝐷𝑖𝐿𝐿 :نسبت نگهداری سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت  iساله جهت نقدینگی
(توضیﺢ آنکه به دلیل تعریف  vt ،Cv ،Caو  rsدر فرمول قبل ،در این فرمول و فرمول
بعدی تعریف نشده است).

 ۵.۵محاسبه قیمت تمام شده سایر سپردهها
این سپردهها که شامل مواردی همچون سپردههای ضمانتنامه ،پیش دریافت اعتبار
اسنادی ،پیش دریافت بابت معامالت و  ...میباشند ،فاقد هزینههای عملیاتی (مستقیم)
میباشند ،اما بخشی از هزینههای غیرعملیاتی (غیرمستقیم) را به خود اختصاص میدهند.
بهای تمام شده سایر سپردهها از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
𝑉
) 𝑠𝑟× 𝐷𝑂𝑆× 𝐷𝑂𝑉([(𝐶𝑎 ×𝑟𝑂𝐷 )+(𝐶𝑣 × 𝑂𝐷)]−
𝑡𝑣

]) 𝐷𝑂𝐿𝑉𝑂𝐷 [1−(𝑆𝑂𝐷 +

که در آن:
𝐷𝑂 :𝑅𝑡,نرخ هزینه سایر سپردهها
𝐷𝑂𝑅 :نرخ هزینه غیرعملیاتی سایر سپردهها
𝐷𝑂𝑟 :نرخ تخصیص «  »Caبه سایر سپردهها

= 𝐷𝑂𝑅 = 𝐷𝑂𝑅𝑡,
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که در آن:

i=۱،۲،۳،۴،۵

𝐷𝑖𝐿𝑅𝑡,𝐿𝑖𝐷 = 𝑅𝐿𝑖𝐷 + 𝑅′

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

۲8۳

𝐷𝑂𝑣 :متوسﻂ سایر سپردهها
𝐷𝑂𝑠 :نسبت سپردههای قانونی برای سایر سپردهها
𝐷𝑂𝐿 :نسبت نگهداری سایر سپردهها جهت نقدینگی

 ۱.۶آمار توصیفی پژوهش
در جداول زیر بهای تمام شده سپردهها به روش سنتی و  ABCبرای  ۱۱شعبه درجه یک
بانک کشاورزی استان مازندران در سال  ۱۳۹۴نمایش داده شده است.
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 ۶یافتههای پژوهش

۲8۴

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

جدول ۲
بهای تمام شده سپردهها به روش سنتی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
8
۹
۱۰
۱۱

ساری
آمل
بابل
بهشهر
نکا
قائمشهر
نوشهر
بابلسر
کالردشت
محمودآباد
تنکابن

۱۶٫۱۹۴
۲۱٫۷۴۱
۲۳٫۹۴۴
۲۰٫۴۳8
۲۲٫8۷8
۲۹٫۱۷
۲۰٫۹۷۹
۲۷٫۱۷۳
۲۷٫۵8
۲۳٫۴۱۴
۲۱٫۷۷۱

۱٫۰۷۷۴
۰٫۹۶8
۳٫8۶۳
۵٫۰۳۱
۶٫۳۴۴
۴٫8۴۵
۱۵٫۹۴۹
۳٫۳۶۷
۳٫۵۵۲
۱٫۵۴۵
۳٫۲۳۵

۰٫۰۰۷۰
۰٫۰۱۴۰
۰٫۰۰۶۲
۰٫۰۰۵8
۰٫۰۰8۷
۰٫۰۰۶8
۰٫۰۰۳۲
۰٫۰۰۲۶
۰٫۰۰۵۲
۰٫۰۰۹۱
۰٫۰۰۴8

۰٫۰۰۷۱
۰٫۰۰۵۶
۰٫۰۶۲
۰٫۰۰۱۴
۰٫۰۰۲۶
۰٫۰۰۳۲
۰٫۰۰۹۲
۰٫۰۰۲۶
۰٫۰۰۳۲
۰٫۰۰۴۲
۰٫۰۰۳8

۰٫۰۰88
۰٫۰۰۰۲
۰٫۰۰۰۹
۰٫۰۰۰۴
۰٫۰۰۶۵
۰٫۰۰۶۱
۰٫۰۳۳
۰٫۰۰۲۲
۰٫۰۰۴۶
۰٫۰۰۹۴
۰٫۰۰۳8

۰٫۰۴۲۵
۰٫۰۳۵۴
۰٫۷۰۵
۰٫۳۲۵
۰٫۰۵۶
۰٫۰۱۳
۰٫۰۳۵
۰٫۱۴۷
۰٫۹۶۵
۱٫۴۷۲
۰٫۵۹۶

۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۱۱
۰٫۰۳۶۶
۰٫۱۲
۰٫۳۹۱
۰٫۰۰۴
۰٫۶۴۶
۰٫۱۶۴
۰٫۰۲۴۶
۰٫۰۲۱
۰٫۵۴۲

مأخذ :یافتههای محقق

جدول ۳
محاسبه بهای تمام شده سپرده کوتاهمدت ،بلندمدت و سایر سپردهها به روش ABC
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
8
۹
۱۰
۱۱

نام شعبه
ساری
آمل
بابل
بهشهر
نکا
قائمشهر
نوشهر
بابلسر
کالردشت
محمودآباد
تنکابن

مأخذ :یافتههای محقق

سپرده کوتاهمدت
۱۲٫۵۳۲۵۹
۶٫۵۴۰۲۷۷
۵٫۰۶۹۰8۶
۶٫8۴۶۰۴۷
۱۰٫۲۰۹۳۳
۱۳٫۱۹۰۹۱
۱۹٫۱۶۷۴8
۱۵٫۱۳۶۶۷
۲۶٫۳۹۷۵۵
۶٫۷۳۱۵۹8
۷٫۴۵۱8۱۶

سپرده بلندمدت
۰٫۲۹۷88۶۶۵
۰٫۳۹۰8۰۲۵۷
۰٫۲۴۹۰۹۷۹۷
۰٫۲۶۴۲۵۷۰۵
۰٫۲8۶۷۵۷۱
۰٫۳۲۰۶8۵۹۳
۰٫۳۶۰۰۹۱۵۷
۰٫۳۴۲۴۰۰۶۵
۰٫۳۰۴۱۴۴۱۵
۰٫۲۳8۱۳۶۹۴
۰٫۲۳۹۷۶۶۲۹

سایر سپردهها
۳۰٫۲۹۴8۶۲۹
۱۰٫۱۵۹۰۷۴۷
۷٫۱۷۵۵۴۲8۲
۳۶٫۷۶۹۶۶۲۷
۱۱۲۵۳۷٫۳۲
8٫۲۳۲۲۲۹۴۶
۵٫۲۰۷۴8۴۰۳
۶۰۲٫۶۳۳۲۴
۱۵8۷۹۴۵۲٫۴
۱۲۷۰8٫۷۰۱۳
۲۴۵۷۵٫۳۴۳
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ردیف

نام شعبه

سپرده
کوتاهمدت

سپرده
یکساله

سپرده
دوساله

سپرده
سهساله

سپرده
چهارساله

سپرده
پنجساله

سایر
سپردهها

۲8۵

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

 ۲.۶نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای شناسایی توزیع متغیرها

جدول ۴
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
متﻐیر

مقدار آماره آزمون

ارزش احتمال

سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت
سایر سپردهها

۰٫۶8۷
۱٫۲۲۳
۲٫۳۱۲

۰٫۷۳۳
۰٫۱۰۱
*٫۰۰۰

مأخذ :یافتههای محقق (* معنیداری در سطح یک درصد).

همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطوح معنیداری آزمون مذکور و مقایسه آن با
میزان خطای مجاز  ۰٫۰۵با اطمینان  ۹۵درصد میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادههای
مربوط به سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت از توزیع نرمال پیروی میکند .لذا
به منظور بررسی فرضیاتی که با استفاده از این دادهها محاسبه میشوند باید از آزمونهای
پارامتریک مانند آزمون  tاستفاده کرد .از سوی دیگر ارزش احتمال برای سایر سپردهها برابر
( )۰٫۰۰۰میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز  ۰٫۰۱با اطمینان  ۹۹درصد میتوان
نتیجه گرفت که توزیع دادههای مربوط به متﻐیر مذکور از توزیع نرمال پیروی نمیکند و برای
بررسی فرضیه آن میتوان از آزمون ناپارامتریک یومان-ویتنی  ۱استفاده کرد.

 ۳.۶نتایج تحلیل دادهها و آزمون آماری فرضیات تحقیق
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،بهای تمام شده سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و
بلندمدت ،به هر دو روش بهایابی سنتی و بهایابی برمبنای فعالیت با آزمون  tمورد بررسی
قرا ر گرفت .نتایج آزمون بیانگر آن است که در سطح اطمینان  ۹۹درصد میتوان نتیجه گرفت
که بین میانگین بهای تمام شده سپردههای بانکی به شیوه بهایابی سنتی و شیوه ABC
تفاوت معنیداری وجود دارد .لذا فرضیههای اول و دوم پذیرفته میشوند .معنیدار بودن
تفاوت بین میانگین ها به دلیل این است که این تحقیق تمامی خدمات یک بانک را بهایابی
Mann–Whitney U test

1
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به منظور انتخاب آزمونهای آماری مناسب برای تحلیل دادههای جمعآوریشده ،ابتدا
می بایست توزیع متﻐیرها ارزیابی شود .در این راستا در تحقیق حاضر برای رسیدن به این
هدف ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره گرفته شده است.

۲8۶

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

میباشد ،تفاوت معنیداری بین میانگین بهای تمام شده خدمات به دو روش بهایابی وجود
نمیداشت .جدول شماره  ۵دادههای آزمون آماری را نشان میدهند.
جدول ۵
نتایج آماری فرضیه اول و دوم تحقیق
فرضیه

فرضیه اول

فرضیه دوم

نوع سیستم محاسبه
هزینه

میانگین

انحراف
استاندارد

سیستم بهایابی برمبنای
فعالیت ABC

۱۱٫۷۵۲

۶٫۵۲۳

سیستم بهایابی سنتی

۲۳٫۲۵۲

۳٫۶۱۲

سیستم بهایابی برمبنای
فعالیت ABC

۰٫۲۹۹

۰٫۰۵۱

سیستم بهایابی سنتی

۴٫۹۶۱

۴٫۱۵۴

آماره t

-۵٫۱۱۵

-۳٫۷۲۱

ارزش
احتمال
۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۴

نتیجه آزمون
فرضیه
تائید فرضیه

تائید فرضیه

مأخذ :یافتههای محقق

در فرضیه سوم با توجه به جدول شماره  ،۶میانگین محاسبه شده برای سایر سپردهها با
استفاده از سیستم  ABCبرابر با  ۱۴و میانگین محاسبه شده برای سایر سپردهها با استفاده
از سیستم سنتی برابر با  ۹میباشد .مقدار آزمون یومن ویتنی برابر با  U= ۳۳بوده و سطح
معنیداری  )𝑃 > ۰٫۰۵( ۰٫۰۷۶است .با توجه به سطح معناداری که بزرگتر از ۰٫۰۵
میباشد ،فرضیه سوم تحقیق رد شده و بنابراین میانگین رتبه برای سایر سپردهها با استفاده
از هر دو سیستم بهایابی  ABCو سنتی تفاوت معنیداری ندارند.
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نمیکند .برای مثال ،بهای تمام شده وامهای بانکی ،خدمات کارمزدی ،تسهیالت ارزی،
گشایش اعتبارات اسنادی و  ...محاسبه نشده است .اگر تمامی خدمات بانک بهایابی
میشدند ،به لحاظ اینکه کل بهای تمام شده در یک سازمان در هر دو روش سنتی و بهایابی
برمبنای فعالیت یکسان است و تنها نحوه تخصیص به محصوالت و خدمات ،متفاوت

۲8۷

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

جدول ۶
نتایج آماری فرضیه سوم تحقیق
سیستم هزینهیابی ABC

۱۴

سیستم هزینهیابی سنتی

۹

۳۳

۰٫۰۷۶

مأخذ :یافتههای محقق

 ۷نتیجهگیری و بحث

شرکتهای تولیدی و مؤسسات خدماتی برای رقابت موفقیتآمیز نیازمند اطالعات دقیق در
خصوص بهای تمام شده محصوالت و خدمات خود هستند مدیریت اثربخش هزینههای تولید
محصول یا خدمت ،مستلزم در اختیار داشتن اطالعات دقیق و به موقع آنها است .دستیابی
به این اطالعات دقیق و به موقع نیز نتیجه انتخاب یک سیستم هزینهیابی مناسب و متناسب
با استراتژی شرکت است .یکی از مهمترین ابزارهای رقابتی در این زمینه ،عامل قیمت و تعیین
بهای تمام شده خدمات و محصوالت است .تعیین بهای تمام شده صحیﺢ و واقعی از جهات
عمدهای دارای اهمیت است .بهای تمام شده در تعیین سود و زیان ،کنترل و کاهش هزینهها،
در تصمیمات تولید یا ارائه یک خدمت و بسیاری موارد دیگر مؤثر میباشد لذا شناخت و
استفاده از مبانی مناسب جهت قیمتگذاری محصوالت و خدمات بهصورت صحیﺢ و دقیق
ضروری به نظر میرسد .استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت ( ،)ABCبانکها را قادر
میسازد تا تصویر دقیقی از سودآوری انواع خدمات و مشتریان خود به دست آورند .این روش
فرصتی را برای درک انواع محرکهای هزینه و درنتیجه موقعیت بهتری را برای اتخاذ
تصمیمات مدیریتی در سطح خرد و کالن فراهم میآورد .همچنین با استفاده از این روش
میتوان میزان کارایی و اثربخشی کارکنان شعب بانک و ادارات ستادی را تعیین نمود.
نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به اینکه بانکها سایر سپردهها را جزء سپردههای
مجانی یا بدون هزینه در نظر میگیرند ،اما طبق نتایج حاصل از محاسبه بهای تمامشده
سپردهها به روش هزینهیابی مبتنی بر فعالیت ( )ABCدر بانک مورد مشاهده هزینه این نوع
سپردهها قابل توجه بوده و حتی از هزینه سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت نیز بیشتر میباشد
همچنین کمهزینهترین سپرده در بین سپردههای این بانک مربوط به سپردههای
سرمایهگذاری کوتاهمدت میباشد .با توجه به رویکرد  ABCکه در آن هزینهیابی بر مبنای
نرخ های سربار جداگانه به ازای هریک از انواع عمده هزینه سربار محاسبه و نسبت روش
سنتی اطالعات مرتبﻂ و دقیقتری درباره بهای تمام شده سپردهها نشان میدهد بهتر است
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نوع سیستم محاسبه هزینه

میانگین رتبه

مقدار آماره آزمون U

سطح معنیداری

۲88

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

مورد سپردههای بانکی سازگاری ندارد .در خصوص فرضیه دوم تفاوت معنیداری بین بهای
تمام شده محاسبه شده سپردههای بلندمدت با استفاده از سیستم  ABCو سیستم سنتی
وجود دارد که با مطالعه علینژاد و همکاران ( )۱۳۹۱سازگاری دارد .بانکها در ایران
نتوانستهاند سیستم بهای تمامشدهای مستقر نمایند که بتواند اطالعات کافی در خصوص
ساختار هزینهها و محصوالت بانک فراهم کند .در نتیجه دولت مدعی است با وجود کاهش
نرخها ،بانکها سودآور هستند و بانکها ادعا میکنند که با زیان مواجه خواهند شد .استمرار
این وضعیت امکان تصمیمگیری بر اساس اطالعات قابل قبول را به حداقل ممکن کاهش
میدهد .از این رو ارائه الگویی برای استقرار یک نظام بهای تمام شده کارآمد و درعینحال
مبتنی بر آخرین تﻐییرات و تحوالت و مطابق با شرایﻂ واحدهای خدمات مالی نظیر بانکها
ضروری به نظر میرسد .با توجه به آنکه بین محاسبه بهای تمام شده سپردهها با استفاده از
روش بهایابی برمبنای فعالیت و روش بهایابی بر اساس حجم (سنتی) تفاوت معنیداری بر
اساس آزمون  tوجود دارد ،بنابراین سیستم بهایابی  ABCبه سیستم سنتی برتری داشته و
سودمندی آن مورد تأیید قرار میگیرد .بر این اساس پیشنهاد میشود که از سیستم ABC
برای انجام فعالیتهای حسابداری و مدیریت بانک مورد مطالعه استفاده شود .از پیشنهادات
دیگر در راستای نتایج تحقیق میتوان به بهکارگیری یک سیستم حسابداری چندگانه در بانک
اشاره کرد .امروزه بسیاری از مؤسسات مالی در دنیا اقدام به استفاده از سیستمهای حسابداری
چندگانه نمودهاند .این سیستم میتواند شامل زیرسیستمهای ذیل باشد:
 یک سیستم حسابداری سنتی و درعینحال مطلوب و با کارکردی مناسب که بهعنوان
یک سیستم حسابداری پایه ،با استفاده از روشهای مرسوم در ثبت مبادالت و تخصیص
هزینهها ،امکان ارائه صورت های مالی را طبق اصول متداول حسابداری جهت
استفادهکنندگان خارجی فراهم آورد.
 یک سیستم بهایابی برمبنای فعالیت و یا سایر متد جدید حسابداری به منظور
اندازهگی ری هزینه واقعی خدمات ،مشتریان و واحدهای سازمانی در جهت ارائه اطالعات
دقیق و صحیﺢ (مالی و غیرمالی) به مدیران سازمان جهت تصمیمگیریهای مربوطه.
در نهایت استقرار سیستم بهای تمام شده برحسب هزینهیابی بر مبنای فعالیت علیرغم
اینکه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی بهعنوان یک ضرورت ،پذیرفته شده ،اما در حال حاضر
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در تصمیمگیری در خصوص اقدامات مهمی نظیر تجزیهوتحلیل سودآوری ،قیمتگذاری
خدمات نتایج فوق مدنظر قرار گیرد.
نتایج فرضیه اول و فرضیه سوم تحقیق با یافتههای حاصل از مطالعه علینژاد و همکاران
( )۱۳۹۱در خصوص بررسی مقایسهای سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت و سیستم سنتی در

بررسی مقایسهای سیستم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و سیستم سنتی

۲8۹

سودمندی این اطالعات در بانکها هنوز برای مدیران محرز نمیباشد .از این رو الزم است
در تحقیقات آتی عوامل مانع از پذیرش و استقرار این سیستم در بانکها مورد مطالعه قرار
گیرد.

اسدی ،غ ،.مشایخی ،ب ،.و یزدانیان ،ع .)۱۳۹۵( .امکانسنجی طراحی و استقرار هزینهیابی بر مبنای
فعالیت ( )ABCدر صنعت بانکداری ایران .چشمانداز مدیریت مالی .شماره .۲۳-۴۴ ،۱۴
انواری رستمی ،ع ،.و رضایت ،ع .)۱۳8۶( .ارزیابی مقایسهای سودآوری اعتبارات بانکی عقود اسالمی
به روش بهایابی بر مبنای فعالیت و روش بهایابی صنعتی :مورد مطالعه بانک توسعه صادرات.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی.۴۲-۲۳ .)۴8( .
رحمانی ،ع ،.و مهتدی ،ا .)۱۳8۶( .کاربرد بهایابی بر مبنای فعالیت در مؤسسات مالی .مجله حسابدار.
شماره .۱۱-۱8 ،۱8۶
رهنمای رودپشتی ،ف ،.بحری ثالﺚ ،ج ،.و پاک مرام ،ع .)۱۳88( .ارزﻳابی توان و تبﻴﻴن ﻛاربرد
هزینهیابی بر مبنای فعالﻴت جهت تعﻴﻴن بهای تمام شده پول در شبﻜه بانکی کشور .حسابداری
مدیریت .شماره .۱۷-۳۶ ،۳
سادات رازقی ،ف .)۱۳8۵( .امکانسنجی استقرار هزینهیابی بر مبنای فعالﻴت در شعﺐ بانک رفاه،
پایاننامه ﻛارشناسی ارشد ،مؤسسه عالی بانکداری.
صدر ،س .ک ،.سالمی ،ح ،.و فﻴروزآبادی ،س .م .ض .)۱۳8۵( .اندازهگیری بهرهوری بانکهای
اسالمی (مورد بانک ﻛشاورزی) .نامه اﻗتصادی .جلد  ،۲شماره .۴۹-۷۴ ،۲
عرب مازار یزدی ،م ،.و ناصری ،م .)۱۳8۲( .امکانسنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده
سپردههای بانکی به روش  .ABCبررسیهای حسابداری و حسابرسی.۲۶-۳ .)۳۴( .
مابرلی ،ج .)۱۳88( .هزینهیابی بر مبنای فعالﻴت در مﺆسسات مالی .مترجم غالمحسﻴن اسدی ،تهران:
پژوهشﻜده پولی و بانکی ،چاپ اول.
ملﻜوتی ،ع .)۱۳8۱( .بررسی مبانی تخصﻴص هزﻳنههای غﻴرمستقﻴم در بانک صادرات اﻳران ،پایاننامه
ﻛارشناسی ارشد ،مؤسسه عالی بانﻜداری.
ناظمی ،ا ،.و سیدی ،س .ا .)۱۳۹۱( .بهکارگیری هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بانکها (مطالعه
موردی :شعب بانک مهر استان خراسان رضوی) .حسابداری مدیریت .دوره  ،۵شماره -۶۵ ،۱۲
.۵۱
نمازی ،م ۱۳۷۷( .و  .)۱۳۷8بررسی سیستم «هزینهیابی بر مبنای فعالیت» در حسابداری مدیریت و
مالحظات رفتاری آن .بررسیهای حسابداری و حسابرسی .دوره  ،۷شماره .۷۱-۱۰۶ ،۲
?Al Nasser, A., & Li, W. (2008). Why Did ABC Fail at the Bank of China
Management Accounting Quarterly. Vol. 9, No. 3, 7-14.
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