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:ومـل سـفص

TDABCرا ـالیت زمان گـاي فعـر مبنـه یابی بـهزین
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مقدمه

سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت ظهور انقالب در زمینه محاسبه بهاي تمام شده محصوالت (ABC)یکی از پدیده هاي نوینی است که سبب 

روز افزون پذیرش این تکنیک وخدمات شده است این سیستم در مدت کوتاهی به جایگاه واالیی در بین حسابداران مدیریت دست یافته است سرعت 

ارائه این سیستم یکی از بزرگترین پیشرفت ها در زمینه حسابداري مدیریت در قرن بیستم .در دنیاي تجارت گواهی بر ارزشمندي مفاهیم آن است 

اده کردند و پس از مشاهده بسیاري از شرکت هاي بزرگ دنیا ابتدا این تکنیک را به صورت آزمایشی در بخشی از سازمان خود پی.محسوب می شود 

اعجاب آور نتایج حیرت انگیز کاربرد آن را به کل سازمان تسري دادند نه تنها کمیت سازمان هاي بکار گیرنده این تکنیک زیاد بود بلکه گستره آن هم

دانشگاه ها وبسیاري از صنایع دیگر .ولتی بنگاه هاي د.شرکت هاي نفتی و گازي .بود براي مثال شرکت هایی از صنایع بانکداري کارخانه هاي تولیدي 

اي از این تکنیک بهره جسته اند یکی از مهمترین خصایص این تکنیک این است که بیش از آنکه سیستم هزینه یابی براي محصوالت باشد ابزاري بر

.ود عملکرد به شمار می آیدبهب

اط ضعف سیستم اما کم کم برخی نقABCنیز نمایان شد و موجب نگرانی هایی شد   

کاپالن و اندرسون گزارش می کنند که یک سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت که در یک شرکت بزرگ مالی مورد استفاده قرار گرفته بود :براي مثال 

وري مشتري با هدف انجام اندازه گیري هزینه محصول و سود آ.بر آن بود تا هزینه محصول و سود آوري مشتري را به صورت ماهیانه اندازه گیري کند 

کارمند شرکت که ١٧٠٠قیمت گذاري محصول واقدامات  مرتبط با مشتري صورت می گرفت اما سیستم نیاز داشت .فعالیت هایی جهت بهبود فرایند 

در نتیجه شرکت براي جمع مرکز مشغول به کار بودند ماهیانه درصد هاي زمانی تخصیص داده به فعالیت هاي کاري خود را ارائه کنند ١٠٠در بیش از 

پس از مدتی .روز طول کشید ٣٠نفر تمام وقت احتیاج داشت و انجام این فعالیت بیش از ١٤آوري وپردازش داده ها و تهیه گزارش مدیریتی به 

صورت خودکار از سیستم برنامه شرکت بزرگ مالی فوق به کار گیري رویکردي جدید از هزینه یابی بر مبناي فعالیت را آغاز کرد که در آن داده ها به 

هم می ریزي منابع سازمان  به سیستم جدید تغذیه   می شد و براي کلیه مدیران گزارش هاي ماهیانه از راندمان ظرفیت و   سودآوري مشتري را فرا

یون مشتري در ماه گذشته را گزارش می میل٣میلیون تراکنش ناشی از تعامل با ٥٠نمود این سیستم تنها چند روز پس از پایان ماه اثر سود بیش از 

ل کرد مدیران ار این اطالعات براي کاهش هزینه هاي سالیانه فرایند به میزان چند صد میلیون تومان و همچنین همسو ساختن قیمت گذاري محصو

.خود با بخش هاي گوناگون مشتریان استفاده می کردند

کارمند کنترل می شد این رویکرد جدید هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا نامیده می شود و طرفداران ٢قابلیت و صحت سیستم تنها به وسیله 

الت و مشتریان را محصو.آن ادعا می کنند که این سیستم به شرکت ها کمک می کند تا هزینه و بهره برداري ظرفیت فرایندها وسود آوري سفارش ها 

به سرعت تعیین کنند همچنین این رویکرد شرکت ها را قادر می سازد تا به جاي کنار گذاشتن سیستم هاي مدیریت هزینه خود آن ها را بهبود 

.بخشند با استفاده از این رویکرد مدیران به اطالعاتی صحیح و مناسب درباره سود آوري  و هزینه ها دست  می یابند

:به گونه کلی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا داراي مزایاي زیر است  

.به سرعت راه اندازي می شود -١

.تنوع سفارش ها و بهاي منابع به راحتی به روز رسانی می شود.براي انعکاس  تغییرات عملیات -٢

از اطالعات سیستم هاي یکپارچه برنامه ریزي منابع سازمان استفاده می کند-٣

زمانی می توان به اعتبار این مدل پی برد از طریق مشاهده مستقیم تخمین هاي-٤

زمان هاي عملیات پردازش و زمان واقعی گزارش فرایند را .به راحتی اجراي میلیون ها معامله را ارزیابی می کند در حالی که همچنین به سرعت -٥

.ارائه کند

به روشنی ظرفیت هاي استفاده نشده منابع را براي اقدامات مدیریت مشخص کند -٦
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تنوع در سفارش ها و مشتریان سبب افزایش پیچیذگی مدل نمی شود              -٧

:چالش هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت

از ٢٠٠٠با وجود ادعاي طرفداران این مدل مبنی بر ارزشمندي آن این سیستم به صورت جامع و گسترده آن گونه که انتظار می رفت بعد از دهه .١

.سوي سازمان ها پذیرفته نشد 

 جدید ي همراه است در تطبیق با هزینه یابی بر مبناي فعالیت معموال با هرایده برخی شرکت ها به دلیل مقاومت هاي سازمانی و رفتاري که

.تدا از پذیرش آن صرف نظر کردندبرخی دیگر نیز از همان ابشکست خوردند و

 نیز نشان داد که میزان پذیرشدر بین کارخانجات تولیدي بریتانیا٢٠٠٠وسال ١٩٩٥دو تحقیق انجام شده در سال(ABC)در درصد ٢١از

درصد در سال کاهش یافت همچنین تعداد شرکت هایی که کاربرد هزینه یابی بر مبناي فعالیت را در نظر گرفته و پس ١٧/٥به ١٩٩٥سال 

یز از در صد رسیده و تعداد شرکت هایی که اصال به این تکنیک توجهی نداشته اند ن١٥/٣درصد به ١٣/٣از مدتی ان را کنار گذاشته و از 

براي مثال در .در خارج از بریتانیا نیز نتایج مشابهی حاصل شده است).٢٠٠٤پیرس و براون (درصد افزایش یافته است ٤٦/٩درصد به ٣٦/١

درصد٤٠در کشور نروژ میزان پذیرش این تکنیک .کشور نیوزلند حتی میزان پزیرش کمتر از از بریتانیا بوده و روز به روز کاهش یافته است 

درصد                                                ٣٣درصد و در کشور فرانسه ١٩و در کشور بلژیک 

مدیران میدانند که این مدل قادر نیست تا  بشکلی صحیح و به صورت تفصیلی پیچیدگی (ABC)مدلهاي با وجود گسترده بودن حجم فعالیت ها در .٢

شرکت به جاي در نظر گرفتن یک هزینه .براي مثال فعالیت ارسال سفارش به مشتري را در نظر بگیرید.کس کندعملیات هاي واقعی سازمان را منع

در سیستم (ABC).ي ثابت براي تمام سفارش هاي ارسالی ممکن است براي شیوه هاي متفاوت ارسال سفارش هزینه هاي متفاوتی را در نظر بگیرید

تغیرات عمده و معنادار در منابع که در نتیجه ي تنوع شیوه  ارسال ها ایجاد میگردد باید فعالیت هاي جدیدي براي تخت پوشش قرار دادن این قبیل

.اضافه شود(ABC)به مدل 

رائه می هنگامی که طراحان سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت دایره المعارف فعالیت سیستم را براي انعکاس  اطالعات تفضیلی تر از فعالیت ها ا.٣

.دهند نیاز به مدل رایانه اي براي ذخیره و پردازش داده ها افزایش می یابد

.مشکالت و دشواري هایی که در رابطه با تخمین و پردازش داده ها وجود    داشت براي اکثر اجرا کنندگان این سیستم آشکار و بدیهی بود.٤

.درعمل اجراي سیستم هاي متداول هزینه یابی بر مبناي فعالیت با مشکالت زیرهمراه بود.٥

 عهده سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت خارج بودمدیران در خصوص سودآوري به گزارش هاي ماهانه نیاز داشتند که از.

 نگهداري سیستم(ABC)مشکل و پر هزینه بود.

فزایش دقت سیستم مستلزم تعریف فعالیت هاي زیادي بودا.

به دلیل فصلی بودن برخی از فعالیت ها برخی محرك ها نیازمند جایگزینی یا بازتعریف بودند.

کنان پر هزینه و زمان بر بودفرایند مصاحبه و پیمایش با کار.

داده هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت بر مبناي برآورد شخصی و به روز رسانی آنها دشواربود.

ه از فرصت هاي سودآوري در گستره شرکت را فراهم نمی کردند و بر مبناي اکثر مدل هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت یک نگرش یک پارچ

.موقعیت مکانی بودند
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ت اقتصادي تطبیق یابدمدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت به سا د گی قابل به روز رسانی نبود تا با شرایط متغیر و واقعیا.

از آنجا که مدل از پتانسیل ظرفیت استفاده نشده چشم پوشی می کرد از لحاظ تئوري نادرست و غیر صحیح بود.

مرحله آن مربوط به تخصیص اولیه ٤مرحله است که ٨نمازي نیز بیان می کند که مراحل اجرایی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت شامل .٦

می باشد وي بیان می )تخصیص هزینه فعالیت ها به مو ضوعات هزینه (مرحله مربوط به تخصیص ثانویه ٤و )تخصیص هزینه منابع به فعالیت ها (

.ر یک از این مراحل مشکالتی دارد که به دو گروه عمده مشکالت اجرایی و نگهداري سیستم طبقه بندي و تفکیک می شودکند ه

:مشکالت اجرایی)الف

اي سازمان و انتخاب مهم ترین آنها عملی دشوار استشناسایی کلیه فعالیت ه.

 تعیین هزینه ها  ورفتار واقعی آنها دشوار است.

تخصیص هزینه هاي اولیه دشوار است.

تهزینه اجراي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زیاد اس.

:مشکالت نگهداري سیستم )ب

هزینه آموزش و نگهداري سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زیاد است.

خطر کهنگی و نادقیق شدن اطالعات هزینه یابی بر مبناي فعالیت وجود دارد

سیستم متداول هزینه یابی بر مبناي فعالیت ماهیت برخی فعالیت ها را به روشنی تعیین و محاسبه نمی کند.

دیدگاه منفی نسبت به هزینه یابی بر مبناي فعالیت وجود دارد.

در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت .در هر سیستمی ممکن است براي دستیابی به  اهداف از پیش تعیین شده مفرو ضاتی در نظر گرفته شود.٧

:دو فرض وجود دارد

زینه جمع آوري می شودهزینه هاي مربوط به عوامل هزینه مشابه در یک مرکز ه.

هزینه هاي هر مرکز هزینه دقیقا متناسب با فعالیتی خاص است.

عالیت یا گروهی از فعالیت هاي مشابه و با بر اساس فرض اول محرك بهاي هزینه هایی که در یک مرکز هزینه جمع آوري می شود یک ف

.وابستگی زیاد به یکدیگرند

ح بر اساس فرض دوم هزینه هاي هر مرکز هزینه متغیر بوده و داراي یک رابطه خطی دقیق با عامل آن یعنی فعالیتی معین می باشد واض

است که در مراکز هزینه هم هزینه هاي متغیر و هم ثابت وجود دارد و هزینه ها محدود به متغیر نیست
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:سازوکارهزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا

ن هاي خود کاپالن و اندرسون طی مقاله اي که در مجله مطالهات بازرگانی منتشر کردند مدعی شدند مدیران ارشدي که در سازما٢٠٠٤درسال 

)ABC( لذا سیستم جدیدي به نام هزینه .در گستره سازمان اجرا کردند این سیستم را پر هزینه غیر عملی محدود کننده و غیر اثر بخش یافته اندرا

.معرفی نمودند)TDABC(یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا

یک زمان وهزینه کمتري را براي براي جمع آوري و نگهداري داده ها صرف کرده و در عوض زمان بیشتري را جهت حل مسائلی مانند بهبود این تکن

این تکنیک افزون بر داشتن مزایاي حاصل از روش .فرایند هاي ناکارا  شناسایی محصوالت و مشتریان غیرسود آور و ظرفیت بال استفاده صرف می کنند

مدیریت بهره برداري ظرفیت و بهبود کارایی فرآیند تولید داراي کاربرد .ه یابی  بر مبناي فعالیت  مانند ارتقاي سودآوري محصوالت و مشتریان هزین

هاي زیر است

                مرتبط کردن برنامه ریزي استرا تژیک با بودجه بندي عملیاتی

                بهبود فرآیند تصمیم گیري

 مدیریت ناب والگو برداري                                                                       .پشتیبانی از سایر تکنیک هاي بهبود مستمر مانند شش سیگما

                         حذف پیچیدگی هاي غیرضروري زنجیره ارزش

ارزان تر و قدرتمند تر است و فرآیند هزینه یابی را تسهیل می .هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا نسبت به هزینه یابی بر مبناي فعالیت ساده تر 

.دراین رویکرد براي تخصیص هزینه هاي منا بع به فعالیت ها نیازي به مصاحبه و پیمایش کارکنان ندارد.کند

زینه هاي منابع را مستقیما به ه.مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا با استفاده از یک چهارچوب کارآمد که تنها نیاز به دو مجموعه است

.ضوعات هزینه تخصیص می دهدمو

.این مدل نخست هزینه تدارك و تامین ظرفیت منابع را محاسبه می کند-١

را برآورد و از نرخ هزینه ظرفیت براي )معموال برحسب زمان (دوم آنکه هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا ظرفیت مورد نیاز هر موضوع هزینه -٢

.استفاده می کندپیشبرد و تخصیص هزینه هاي منابع دایره به موضوعات هزینه

)TDABC(و )ABC(مقایسه دو مدل 

ک مثال در این بخش تفاوت هاي اصلی و بنیادین میان رویکرد هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا و هزینه یابی بر مبناي فعالیت درقالب ی

.عددي آمده است

:هزینه یابی بر مبناي فعالیت

ی که در در روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت نخست تیم پروژه با سرپرستان و کارکنان دایره ها مصاحبه به عمل می آورد تا از فعالیت هاي متفاوت

.دایره انجام می شود اطالع کسب کند 
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:مبناي فعالیت زمان گرا هزینه یابی بر

ینه هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا درمرحله اول از شناسایی فعالیت درمدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت صرف نظر می کند بنابراین هز

زمانگرا همچنین از فعالیت پیمایش کارکنان عبور می کند وبا رویکرد .دایره را به فعالیت هاي متعددي که در دایره اجرا می شود تخصیص نمی دهد

.استفاده از معادالت زمانی هزینه هاي منابع را مستقیما و به شکل خودکار به دایره مربوط تخصیص می دهد

.تعیین کرده است که دایره خدمت رسانی به مشتري سه فعالیت زیر را انجام می دهد()براي ساده سازي مثال فرض کنید که تیم

                                                    پردازش سفارش هاي مشتریان

                                     رسیدگی به در خواست و شکایات مشتریان

                                                            بررسی اعتبار مشتریان

می خواهد تا درصدي از کل زمان کارشان را که به این سه فعالیت تخصیص می رکنان می پردازد و از آن ها در مرحله بعد تیم پروژه به مصا حبه با کا

.این مرحله از تجزیه و تحلیل زمان بر است و افراد در پاسخگویی به این پرسش به مشکل بر می خورند.دهند ارائه کنند 

ي کار دایره خدمت رسانی به مشتري صورت گرفته است مشخص شود که ترکیب زمانی میان حال فرض کنید که با مصاحبه و بررسی هایی که از نیرو

تومان را به سه فعالیت ٥٦٧٠٠٠درصد است تیم هزینه یابی بر مبناي فعالیت هزینه هاي کل دایره مثال ٢٠درصد و١٠درصد ٧٠سه فعالیت به ترتیب 

.تخصیص داد

:مع آوري می کند این سه فعالیت طی یک فصل داده هاي زیر را ج

   ٤٩٠٠٠تعداد سفارش مشتریان

   ١٤٠٠تعداد رسیدگی به درخواست مشتریان

   ٢٥٠٠تعداد بررسی اعتبار مشتریان

یکسان است زمان رسیدگی مستقیم به در خواست مشتریان و بررسی اعتبار کلیه )زمان (پردازش کلیه سفارش هاي مشتریان نیازمند مقدار منابع 

.مشتریان به تالش یکسانی نیاز دارد 

نرخ محرك هزینه  

)تومان(
مقدار محرك هزینه 

)عدد(
هزینه تخصیص یافته 

)تومان (
%زمان صرف شده فعالیت

تومان بر حسب هر ٨/١

سفارش

٤٩٠٠٠ ٣٩٦٩٠٠ ٧٠ پردازش سفارش هاي 

مشتریان

تومان به ازاي هر در ٤٠/٥

خواست

١٤٠٠ ٥٦٧٠٠ ١٠ رسیدگی به درخواست 

مشتریان

تومان به ازاي هر ٤٥/٣٦

بررسی اعتبار

٢٥٠٠ ١١٣٤٠٠ ٢٠ بررسی اعتباري مشتریان

٥٦٧٠٠٠ ١٠٠ جمع



:بنابراین در دو مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا تنها نیاز به تخمین و برآورد دو پارامتر است 

نرخ هزینه ظرفیت دایره.١

.نرخ مصرف ظرفیت هر فعالیت که دایره تحت پردازش قرار می گیرد.٢

.پارامتر را می توان به سادگی و به شکل عینی برآورد کرددر این مدل هر دو 

:نرخ هزینه ظرفیت به شکل زیر تعریف می شود 

ـــــــــــــــــــــــــ ــــ:نرخ هزینه ظرفیت 

درصد ظرفیت نظري را ٨٥تا ٨٠در روش اول می توان حدود .اسبه مخرج کسر باال یعنی ظزفیت عملی می توان از دو روش استفاده کرد حبراي م

در این روش سطوح فعالیت هاي گذشته دایره مورد نظر بررسی می .روش دوم روش تحلیلی است که دقیق تر است .معادل ظرفیت عملی قرار داد 

اي که داراي بیشترین فعالیت بوده و کار الزم با کیفیت استاندارد بدون تاخیر و فشار بر کارکنان و ماشین آالت به دست آمده به شود سپس آن دوره

.عنوان ظرفیت غملی در نظر گرفته می شود

تیم هزینه یابی بر مبناي .تومان باشد ٥٦٧٠٠٠در مثال باال فرض شد که هزینه ظرفیت تامین شده دایره خدمت رسانی به مشتري در یک فصل 

رکنان نفر به کار مشغول هستند و هریک از کا٢٨فعالیت زمان گرا باید مقدار منابعی را که واقعا کار انجام می دهند شناسایی کند فرض کنید در دایره 

٤٥٠پس هر نیروي کار در هر فصل مدت زمانی معادل با .ساعت به کار مشغولند ٧/٥روز در ماه و روزانه در یک شیفت کاري ٢٠به طور متوسط 

ایره خدمت دقیقه است با توجه به این که د٢٢٥٠٠بنابراین ظرفیت قابل استفاده در هر فصل برابر با .دقیقه کار مفید خواهد دا شت ٢٧٠٠٠ساعت یا 

.دقیقه است ٦٣٠٠٠٠نیروي کاري در اختیار دارد ظر فیت قابل استفاده آن ٢٨رسانی به مشتري 

 نرخ هزینه ظرفیت=

=0/9

هنگامی که انجام یک فعالیت همانند راه .ن تخمین مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا برآورد ظرفیت مورد نیاز اجراي هر فعالیت است دومی

.زمان تقریبا یکسانی طلب می کند...اندازي ماشین و غیره

.سه فعالیت مرتبط با مشتري زمان هاي زیر را برآورد کرده است تیم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا براي

 دقیقه                                           ٨=پردازش هر سفارش مشتري

 دقیقه                ٤٤=بررسی و پیگیري شکایات و در خواست مشتریان

 دقیقه       ٥٠=هر بررسی اعتبار مشتریان

هزینه ظرفیت تامین شده

ظرفیت عملی منابع تامین شده



٤٣

:تیم پروژه براي سه فعالیت دایره خدمت رسانی به مشتري نرخ محرك هزینه را محاسبه می کند 

TDABCمحرك هزینه TDABCمحرك هزینه

)دقیقه /مان تو٩/٠(نرخ  )دقیقه (زمان واحد  فعالیت

تومان٢/٧ ٨ پردازش سفارش هاي مشتري

تومان٦/٣٩ ٤٤ بررسی در خواست هاي مشتریان

تومان٤٥ ٥٠ بررسی  اعتبار مشتریان

.جدول زیر هزینه هر فعالیت را در مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا را نشان می دهد

هزینه کل       زمان کل       تعداد         زمان واحد   فعالیت         

٣٥٢٨٠٠ ٣٩٢٠٠٠ ٤٩٠٠٠ ٨ پزدازش سفارش هاي مشتري        

٥٥٤٤٠ ٦١٦٠٠ ١٤٠٠ ٤٤ بررسی در خواست هاي مشتریان        

١١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٥٠ بررسی اعتباري مشتریان      

٥٢٠٧٤٠ ٥٧٨٦٠٠ ظرفیت استفاده شده   

٤٦٢٦٠ ٥١٤٠٠ %)٨و ٢(ظرفیت استفاده نشده    
٥٦٧٠٠٠ ٦٣٠٠٠٠ جمع            

(ABC)قدرت پیشبینی مدل 

اما معجزه اصلی آن کمک به پیشبینی آینده .با این که مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا نخست براساس داده هاي گذشته برآورد می شود 

یه نرخ هاي شرکت طی دوره می تواند مدل هزینه یابی برمبناي فعالیت زمان گرا را به عنوان یک مدل هزینه یابی استاندارد به کار گرفته وبر پا.است

می توان نتیجه گرفت که مدل .استاندارد که در سطح ظرفیت قابل استفاده محاسبه شده اند هزینه ها را به سفارش ها و مشتریان تخصیص دهد 

)TDABC( حداقل داراي دو مزیت عمده نسبت به مدل)ABC( است:

.ی از مراحل پیچیده درمدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت یعنی مرحله تحصیص هزینه منابع به فعالیت ها را حذف می کند اول این که یک-١

.می توان بیشتر منابع سازمان را که داراي ظرفیت هاي قابل تشخیص اند در یک معادله زمانی خالصه کند-٢

TDABC ABC شرح                 

تعیین منابع مختلف هزینه     تعیین فعالیت هاي متفاوت سربار   ١مرحله 
برآورد هزینه هاي هر یک از منابع                             تخصیص  هزینه هاي سربار به فعالیت هاي مختلف از 

طریق محرك منابع   

٢مرحله 

برآورد ظرفیت هر یک از منابع  تعیین محرك فعالیت براي هر فعالیت   ٣مرحله 
محاسبه بهاي واحد هر یک از منابع با تقسیم 

هزینه هاي منابع به ظرفیت عملی آنها  

تعیین نرخ محرك فعالیت از طریق تقسیم مجموع 

هزینه هاي فعالیت به مقدار محرك آن فعالیت                    

٤مرحله 

محاسبه زمان مورد نیاز براي هر فعالیت بر 

اساس ویژگی هاي هر فعالیت                       

ضرب نرخ محرك فعالیت در مقدار مصرف جهت 

تعیین هزینه هاي تخصیص یافته به هر سفارش 

محصول یا مشتري                                .

٥مرحله 

ضرب بهاي واحد منابع در زمان مورد نیاز هر 

فعالیت            

_ ٦مرحله 



٤٤

:معادالت زمانی

هزینه به کمک روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا به سادگی می توان تغییرات و نوسانات انواع متفاوت فعالیت ها را به راحتی در سیستم

بسیار کمی در خصوص که انعطاف.یابی اعمال کرد این ویژگی از مهم ترین برتري هاي این سیستم نسبت به هزینه یابی بر مبناي فعالیت است 

زمان گرا تغییرات از خود نشان می دهد و تغییر در فعالیت ها به صرف زمان و هزینه هاي زیادي نیاز دارد اما سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

معادالت زمانی به .عدیل شدنی است مدلی از هزینه یابی را فراهم می کند که به سرعت وبا کمترین هزینه با تغییرا ت در فرآیند ها و محیط بیرونی ت

محصوالت و فرآیندها ي جدید را اعمال و سیستم هزینه یابی را به روز کنند این معادالت موجب می شود .راحتی می توانند آثار مربوط به فعالیت ها 

.که در اثر چنین تغییراتی به جاي کل مدل هزینه یابی فقط قسمتی از مدل هزینه یابی تغییر یابد

.معادالت زمانی به راحتی می توانند پیچیدگی هاي فرآیند تولید را ساده و عملیات هزینه یابی را عینی تر و ساده تر کند 

ایشی که به واسطه پیچیدگی برخالف مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت براي در نظر گرفتن چنین افز

.فعالیت به وقوع پیوسته به یک بسط هندسی نیاز دارد 

.ي کنندهمچنین معادالت زمانی یک مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا براي مدیران این امکان را به وجود می آورد تا آینده را شبیه ساز

:به روز رسانی مدل 

تغییر داده و مدیران براي انعکاس تغییراتی که در شرایط عملیاتی به وجود می آید به سادگی می توانند مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا را 

با کارکنان به روز کنند همان گونه که پیشتر ذکر شد هنگامی که فعالیتی به مجموع فعالیت هاي یک دایره اضافه می شود نیازي به مصاحبه مجدد

.مربوط نیست زمان واحد مورد نیاز فعالیت جدید به سادگی برآورد می شود

.مدیران همچنین به سادگی می توانند نرخ هاي عامل هزینه را به روز کنند 

ه ظرفیت را تحت تا ثیر قرار می اولین عامل تغییر در قیمت منابع تامین شده است که نرخ هزین.دو عامل باعث تغییر یک نرخ عامل هزینه می شود 

.دهد

.افزایش می یابد ٠/٩٧به ٠/٩درصدي در حقوق و دستمزد خود مواجه شوند نرخ هزینه ظرفیت از ٨براي مثال اگر کارکنان با یک افزایش 

به گونه خالصه می توان نتیجه گرفت که به روز رسانی مدل هاي هزینه یابی 

ن گرا نه بر اساس تقویم بلکه با به روز رسانی آنی وقایع صورت می گیرد بر مبناي فعالیت زما.

 یافته هرگاه تحلیل گران اطالع یابند که تغییر معناداري در سطح هزینه هاي منابع مصرفی ایجاد شده یا میزان خود منابع صرف شده تغییر

.است آنگاه آنها نرخ هزینه ظرفیت را می توانند به روز کنند 

نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

ه این قابلیت را هموار)ABC(بیان می دارند که برخی با استناد به این ادعا که مدل سنتی هزینه یابی بر مبناي فعالیت)٢٠٠٧(کاپالن و اندرسون

را کوچک )TDABC(داشته که از عامل زمان به عنوان یک عامل هزینه استفاده کند، سعی کرده اند تا نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

).ابین کوپر ارائه و معرفی کردایده اي که ر.(آنها به نقش عامل هاي مدت زمان در مدل مرسوم هزینه یابی بر مبناي فعالیت استناد می کنند.بشمارند

ت به سایرین کوپر استدالل کرد هنگامی که منابع مورد نیاز براي انجام هر فعالیت تغییر پیدا کند همانند زمانی که تعدادي از دفعات راه اندازي نسب

سیستم -مان و کوشش بیشتري نیاز داشته باشدپیچیده تر و دشوار تر باشد و یا هنگامی که پردازش برخی از سفارشات مشتریان نسبت به سایرین، ز

.براي تخمین زمان مورد نیاز اجراي هر فعالیت از عامل مدیریت زمان استفاده می کنند)ABC(هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت



٤٥

متفاوت نسبت به نقش زمان در از عامل هاي مدت زمان به شیوه اي کامال )ABC(با این حال سیستم هاي متداول هزینه یابی بر مبناي فعالیت

.استفاده می کنند)TDABC(سیستم هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

یعنی پس .عامل هاي مدت زمان را در دومین مرحله از فرآیند تخصیص هزینه به کار می برند(ABC)سیستم هاي متداول هزینه یابی بر مبناي فعالیت

.لیت هاي متفاوت تخصیص یافتاز آنکه هزینه هاي منبع به فعا

.عامل مدت زمان البته به افزایش صحت مدل متداول هزینه یابی بر مبناي فعالیت می انجامد

باالست و افزون بر هزینه باال پیش از بکارگیري عامل ABCنکته مهم این است که هزینه استفاده از عامل هاي مدت زمان در مدل هزینه یابی متداول 

منجر می گردند اما در یک مدل ABCعامل هاي مدت زمان اگرچه به افزایش صحت مدل .تکرار، هزینه یابی هاي منبع به فعالیت تخصیص می یابند

.حذف نمی شودمرسوم هزینه یابی بر مبناي فعالیت هزینه باالي ناشی از هدایت هزینه ها به فعالیت 

از زمان براي هدایت و پیشبرد مستقیم هزینه هاي منابع به موضوعات هزینه )TDABC(برعکس، نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

.استفاده و در کل مرحله تخصیص هزینه هاي منابع به فعالیت ها را حذف می کنند

)TDABC(زمان گراپیاده سازي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

:را در سطح کل سازمان نشان می دهدTDABCشکل زیر، پیاده سازي مدل 

اجرا.٤مدل پایلوت.٣تجزیه و تحلیل.٢آماده سازي.١فاز

توسعه یک برنامه آماده سازي هدف

TDABCتیم براي مطالعات
آوري داده ها و انجام جمع

مصاحبه ها در دوایر 

TDABCساخت مدل
و معتبرسازي آن 

اجراي مدل و بومی سازي آن 

سراسر سازماندر 

کردن طرح کارفرمول•اقدامات

توسعه ساختار مدل•

برآورد هزینه پروژه•

تعیین نیازمندي هاي •

داده و دسترسی به آنها

انتخاب ترکیب تیم•

انجام مطالعات زمانی•

مطالعات زمانی برآورد•

و نرخ هاي هزینه 

ظرفیت

نیازمندي نهایی کردن •

هاي داده

نهایی کردن مدل •

پایلوت

وارد کردن •

معادالت زمانی 

در نرم افزار

وارد کردن داده •

هاي هزینه

اجراي مدل•

مدلمعتبرسازي•

)بنديزمان(تولید برنامه•
اجرا 

آموزش دادن به اعضاي •

تیم

جمع آوري داده ها و •

ساخت مدل با امکانات

بازنگري یافته ها با •

کمیته مدیریت امکانات و

ABCراهبري 

آماده سازي:١فاز

معموال بصورت یک مطالعه پایلوت در یک قسمت یا شعبه و به ندرت براي کل سازمان ABCپیاده سازي ابتدایی .دامنه مدل را تعیین می کند

مطالعه پایلوت فرصتی براي افشاي منابع و هزینه پیاده سازي مدل فراهم می کند که می توان در ابتدا و به سرعت از هزینه باال، .انجام می شود

با مشخص شدن دامنه، تیم پروژه تاریخ هاي شروع و پایان، هزینه و .گاهی یافتریسک و زمان الزم براي ساخت یک مدل در سطح سازمان آ

.تعیین می شود١ترکیب تیم پروژه نیز در فاز .منابع براي داده هایی را که باید جمع آوري شود را برآورد می کند

.را نشان می دهدTDABCشکل زیر یک تیم متداول پروژه 



هاتجزیه وتحلیل داده :٢فاز

به جمع آوري اطالعات مربوط به تراکنش هاي تفصیلی و داده هایی در سطح هاي گوناگون نیاز دارد تا بتواند به امکانات بالقوه خود TDABCمدل 

م کار، با این گونه داده هاي تفصیلی شرکت می تواند براي هر مشتري، سفارش و هر قلم در خط هزینه انجا.براي رسیدن به دقت بیشتر تحقق بخشد

.تعمیر و نگهداري، عملیات شبکه و فرایند هاي کنترل را برآورد کند

قابل دسترش TDABCبخواهد تعریف هاي فیلد منابع داده هایی را که بوسیله مدل ITباید از دایره TDABCبراي استخراج داده هاي تراکنش، تیم 

.می شوند ارائه کنند

استخراج داده هاي مالی و عملیاتی

ه ها و پروژه با دایره مالی براي شناسایی هزینه هاي دایره ها و فرایندهایی که باید در مدل مد نظر قرار کیرند، همکاري و دامنه پروژه، دایرتیم 

.فرایندهایی را که باید تجزیه و تحلیل شوند مشخص می کند

نده را بسنجد به داده هاي هزینه اي از دایره ها و فرایندهایی نیاز براي نمونه، یک مدل پایلوت براي توزیع کننده اي که می خواهد سودآوري فروش

.دارد که با فروشندگان و محصوالت آنها تعامل می کنند



٤٧

پرونده هاي داده هاي متداول مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

اندازه متداولمنبعپرونده

تعداد 

فیلدهاي 

معمول

فیلدهاي نمونه

سیستم مالیدفتر کل
حساب به ٢٠٠

باال
٣

شماره حساب•

شرح•

مبلغ•

جدول اصلی مشتريERPپرونده مشتري
سابقه به ١٠٠٠

باال
٢٠-١٠

مشتريشماره•

نشانی•

کد نماینده فروش•

شرایط•

تاریخ شروع•

پرونده سفارش
ERP سفارش جدول زمان

بندي
٢٠-١٠سابقه٥٠٠٠٠

شماره سفارش•

شماره مشتري•

تاریخ سفارش•

تاریخ تحویل•

شیوه حمل•

حملهزینه هاي•

ERPپرونده جزییاتپرونده موضوع هر خط
٢٠٠٠٠٠

سابقه
٣٠-١٠

محصولشماره•

شماره سفارش•

قیمت•

مقدار•

هزینه•

نوع بسته بندي•

٢٠-١٠سابقهERP٥٠٠٠محصول پرونده اصلیپرونده محصول

محصولشناسایی•

شماره مکان•

نوع بسته بندي•

موجودي در دست•

شماره فروشنده•

ل هزینه یابی از آنجا که بعضی از دفاتر کل عمومی از پیش بر اساس داده هاي دایره طراحی شده اند، استخراج داده ها براي هزینه یابی دایره ها در مد

ه فرایندهاي چندگانه در دایره پس از اینکه هزینه کلیه دایره ها استخراج شد، در صورتی ک.بر مبناي فعالیت زمان گرا به نسبت خیلی آسان است

در .هنگامی که یک فرایند از چند دایره جندگانه عبور می کند، وضعیت پیچیده تري رخ می دهد.وجود داشته باشد، هزینه ها بیشتر تجزیه می شوند

هزینه هاي اطالعات مربوط به دایره را این گونه موارد، تیم پروژه باید ساختار تخصیص هزینه را طوري تعیین کند که بتواند از بانک اطالعاتی،

.پس ازآنکه هر یک از دایره ها و فرایندها در مدل تعریف شد، تیم مدیریت گام مهم پیش بینی معادله زمانی فرایند را انجام می دهد.استخراج نماید

کارمند در هر دایره مصاحبه می کند تا فرایند کلیدي را تعیین تیم پروژه با دو یا سه.این گام به مصاحبه از دایره ها و شاید مشاهده مستقیم نیاز دارد

براي )معموال زمان(گام هاي فعالیت شامل محرك هایی است که سبب تغییرات در ظرفیت استفاده شده.کند و گام هاي فعالیت را نیز مشخص سازد

.می شوداهداف هزینه می شوند و معموال میانگین زمان آنها در هر گام در نظر گرفته



٤٨

ساخت مدل پایلوت:٣فاز

در این فاز، تیم پروژه از معادالت زمانی براي تشخیص داده هاي هزینه اي .ساخت مدل اولیه آزمایشی، نقطه اوج همه کارهاي انجام شده تا کنون است

تیم یاد می گیرد که چگونه گام هاي .استفاده می کندها و مشتریان SKUمحصول در خط تولید، سفارش ها، :فرایند و دایره به اهداف هزینه اي مانند

:زیر را که بعدا به سطح کل شرکت تعمیم داده خواهد شد، دنبال کند

ارتباط دادن داده هاي مالی دفتر کل به دایره ها.١

ارتباط دادن هزینه هاي کامل دایره ها به یک یا چند فرایند.٢

انعکاس دادن داده هاي تراکنش در معادله زمانی.٣

لحاظ کردن برآوردهاي زمان و معادله زمان براي هر فرایند.٤

تخصیص هزینه هاي کامل فرایند به اهداف هزینه اي بر اساس معادالت زمان.٥

.، فروشندگان و یا مشتریان)هاSKU(محاسبه هزینه و سودآوري بر حسب سفارش ها، .٦

نیز اشنا می سازد وتضمین میکند که TDABCوتیم رابا توانمندي نرم افزار این گام صحنه را براي تعمیم پذیري مدل به کل سازمان فراهم میکند

:مدل کارهاي زیر را انجام دهد

سفارش ها واقالم مربوط به خط تولید را به عنوان اهداف هزینه اي تلقی کند.

داده هاي تراکنش را استخراج نماید.

معادالت زمانی با محرکات چند گانه را در نظر بگیرد.

هزینه هاي دفتر کل را به دایره ها ارتباط دهد.

به پردازش بانکهاي اطالعاتی بزرگکه به انها دسترسی دارد بپردازد.

ظرفیت منابع را هنگام محاسبه نرخ هاي محرك هزینه لحاظ کندواستفاده ازظرفیت را ارزیابی کند.

دل سازي کندپیچیدگی کسب وکار را،به گونه اي که نگهداري ان آسان باشد م.

اعتبار بخشی مدل

براي اعتبار بخشی مالی،هزینه هاي تخصیص یافته از .پس از اینکه مدل ساخته و اجرا شد،تیم پروژه باید آن را به طور مالی وعملیاتی اعتبار بخشی کند

.طریق مدل باید باداده هاي دفتر کل تطبیق داده شوند

هزینه ظرفیت را  به گونه فشرده انجام می دهندوفقط هزینه هاي ماهانه یافصلی دفتر کل را به مدارك درابتدا محاسبات TDABCبسیاري از مدلهاي

جدول زیر جریان هزینه ها .مربوط به اهداف هزینه ،براساس درصد نسبی زمان صرف شده از طریق همه تراکنش هابه هدف هزینه تخصیص می دهند

.رابراي یک توزیع کننده فوالد نشان میدهد



٤٩

اعتبار بخشی عملیاتی

تیم پروژه میکوشدزمان هاي کل محاسبه شده فرایند یا دایره به وسیله مدل را با زمان هاي در .دقت برآوردهاي معادالت زمانی راکنترل میکند

.دسترس براورد شده مقایسه نماید 

تهیه طرح هاي اجرایی آزمایشی براي مدیریت

در این راستا تیم می .تیم پروژه می تواند داده ها را با عمق بیشتررا به منظوردسترسی به بهبود سودآوري،تجزیه وتحلیل کندپس از اطمینان از اعداد 

ها و مشتریان را شناسایی نماید و اقداماتی را براي متحول SKUتواند ویژگیهاي سفارش هاي سود آوردر مقایسه با سفارشهاي غیرسودآور،قراردادها،

افزون بر این تیم پروژه می تواند آینده نگري کند وبا استفاده از پیش بینی هاي فروش وتولید .ر غیر سودآور به سودآور انجام دهدسازي عناص

جدول زیرببرخی از اقدامات راهبردي وعملیاتی را،که شرکتها با استفاده از .آینده،پیش بینی نماید که احتماال کمبود منابع در کجا پیدا خواهد شد 

.مورداستفاده قرار داده اند جمع بندي می کندTDABCاده هاي مدل د

:چگونه از مدل هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا استفاده شده است

عملیاتیراهبردي

سودآوري مشتري•

خدمت/سودآوري محصول•

سودآوري عرضه کننده•

امکانات/سودآوري تاسیسات•

هزینه خدمت رسانی•

)SKU(احد انبار سازي ومنطقی•
فرایند و معیارگذاري راهبردي•

ماتریس هاي کلیدي و روندیابی عملیات•

)نماینده فروش(پاداش•
کارت امتیاز متوازن•

مذاکرات با مشتري•

گذاري مبتنی بر پایه منوقیمت•

قیمت گذاري خدمات با ارزش افزوده•

گزارشگري ارزش سهام دار•

بهینه سازي سفارش•

)اشتراکیخدمات (هزینه یابی•
کنترل هاي داخلی•

)حداقل سفارش(تغییرات سیاست •
ITمدیریت ارزش •
تجزیه و تحلیل ظرفیت•



در سطح سازمانTDABCاجراي:٤فاز

در سایت شرکتی که داراي امکانات )TDABC(آسان ترین اجرا در سطح سازمان هنگامی اتفاق می افتد که مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

.چند گانه است ساخته می شود مانند یک بانک که داراي شعبه هاي یکسان متعدد است

براي فعالیت ها ساختار مدل در سایت پایلوت، به عنوان الگو می تواند براي ذاذه هاي ذیگر نیز عمل کند،زیرا تعریف فرایندها ،دایره هاومعادالت زمانی 

.مرکز خدماتی در ایاالت متحده آمریکا دارد٤٠شرکت تولید فلز را در نظر بگیرید کهبراي نمونه .در کل سازمان مشابه خواهد بود

شرکت معادله زمانی از تاسیسات پایلوت را،که .این شرکت، مدل هاي پایلوت را در سه مکان ساخت وکار انجام شده در درون هر یک ازآنها مشاهده کرد

کارکنان عملیاتی به طور ساده وسریع معادالت را براي پارامترهاي .بخشی شده بود،به کار گرفتدر برابرداده هاي واقعی مالی و سرشماري اعتبار

.اختصاصی هر یک از تاسیسات شرکت بومی سازي کردند

آنها براي هر در این حالت .در شرکت هایی که ناهمگونی بیشتري دارند،تیم پروژه پایلوت تبدیل به گروه مشاور براي اجرا در سطح کل سازمان می شود

.یک از تا سیسات وکارخانه ها تیم پروژه تعیین می کنند

TDABCمعایب سیستم 

:محاسبه نرخ هزینه منابع داراي مشکالت زیر است.١

.فعالیت هاي مربوط به یک دایره در مرحله اول پیاده سازي سیستم تعیین نمی شود)الف

.عمل میکند)ABCقبل از پیدایش(تعیین می شودوشبیه به روش سنتی هزینه یابی)به فعالیت ها(یک دایرهیک نرخ هزینه منابع کلی براي کلیات )ب

.تعیین ظرفیت عملی ونرخ هاي هزینه ظرفیت عملی دشوار است)ج

کار برده می شد،باز می بهABCلذامجددا به روش هاي تک مبنایی، که قبل از پیدایش.فقط از عامل زمان به عنوان محرك هزینه استفاده میکند)د

.گردد



٥١

.محدود است ودر شرایطی که محرك هزینه بر مبناي زمتن نباشد،غیرعملی است)زمان(به دلیل استفاده از یک محرك هزینهTDABCکاربرد .٢

پیچیدگیهاي سیستم نیز از زمان صرف شده بابت انجام کارنه تنها ممکن است دقیق نباشد،بلکه به)TDABCیا سیستم اجرایی(پیش بینی مدیریت .٣

ال می می افزاید،زیرا در این صورت طبق اصل تئوري نمایندگی وسیستم هاي اطالعاتی،پارازیت اطالعات افزایش می یابد وریسک دقت اطالعات نیز با

.رود

،نگهداري و پردازش )ERPدمانن(سنتی می شود،زیرا ایجاد زیر ساخت هاي اطالعاتیABCبیشتر از هزینه سیستمTDABCهزینه اجراي سیستم .٤

.سیسیتم نیز پر هزینه است

.سیستم صرفا به تعیین بهاي تمام شده محصوالت وخدمات می پردازدو جهت تصمیم گیري مدیران نمی تواند مستقیما به کار برده شود.٥

نان به صورت سیستم هاي جزیره اي شرکت ها باید همچTDABCبنابراین در صورت استفاده از.جزء سیستم هاي یکپارچه نیستTDABCسیستم.٦

.عمل کنند


