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چکیده
با توجه به پیشرفت فناوری و شرایط جدید محیط کسبوکار و افزایش نسبت هزینههاای راربار باه
هزینههای مستقیم تولید ،محاربه دقیق قیمت خدمات و محصوالت بهعنوان یکا ا ابزارهاای رقاابت
را مان ا اهمیت باالی برخوردار ارت .این پدیده نیا به روشهای نوین هزینهیاب را که با اراتااده ا
آنها هزینههای رربار با دقت باالی تخصیص داده شوند را افزایش داده ارت .مدل مانگرا کاه مادل
رادهشده هزینه یاب بار مبناای فلالیات رانت ارات ،باا اراتااده ا ملاادالت و محار هاای ماان ،
تخصیصهای رربار را اصالح و بهای تمامشده محصوالت و خدمات را به طر صحیح گزارش م کند.
همچنین این مدل با اندا ه گیری ظرفیات بالاراتااده و هزیناه آن ،مادیران را در امار ار یااب عم کارد
بخشهای را مان یاری م کند .در این تحقیق رل شده ارت با ارتااده ا اجرای مدل «هزینهیاب بار
مبنای فلالیت مانگرا» در یک را مان خدمات (بانک رینا) ،طرح بارای محارابه قیمات تماام شاده
خدمات بانک ارائه شود و قیمت تمام شده خدمات بانک محاربه شود ،برای جما آوری اطالعاات ال م
برای اجرای مدل ا مصاحبه با کارکنان نمونه و پررشنامه ارتااده شده ارت .پس ا اجرای مدل ،قیمات
تمامشده هر فلالیت اص و هر خدمت محاربه شده ارت .نتایج تحقیق نشان م دهد کاه در حادود 48
درصدا مان عم کارکنان بالارتااده ارت و در واق  48درصد ا هزینههای را مان به هادر ما رود؛
همچنین بر اراس نتایج قیمت تمامشده خدمت تنها به تلداد تکرار فلالیتها و حجم تولید وابسته نیسات
و به مان تولید و نرخ هزینه ظرفیت نیز وابسته ارت.
واژگاااان کلیااادی :هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا ،هزینهیاب بر مبنای فلالیت رنت  ،ظرفیت
بالارتااده.

تاریخ دریافت مقاله ،1394/04/03 :تاریخ پذیرش مقاله1394/06/16 :
 .1دانشیار رشته حسابداری ،دانشگاه آ اد ارالم واحد ارالمشهر.
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 .1مقدمه

اصوالً ریستمهای اطالعات بانکها و مؤرسههاای ماال بارای ارائاه صاورتهاای ماال
برونرا مان و گزارشگری خارج طراح شدهاند .در صورت رود و یان آنها ،بهای تمامشاده
فلالیتهای بانکها برمبنای روشهای رانت هزیناهیااب محصاول (خادمات) ترکیبا فاراهم
م شود؛ اما اطالعات در ماورد بهاای تماامشاده فلالیاتهاای خااي یاا هریاک ا خادمات و
محصوالت بهگوناه جداگاناه و دقیاق ارائاه نما شاود )(Sapp, et al., 2005؛ همچناین ایان
ریستمها نم توانند بهطور منارب محر های هزینه را با تحویل محصاوالت یاا ارائاه خادمات
مرتبط را ند .ارتمرار این وضلیت امکان تصمیمگیری براراس اطالعات قابلقبول را به حاداقل
ممکن کاهش م دهد؛ بانکها در ایران نتوانستهاند ریستم بهای تمامشدهای مستقر را ند کاه
بتواند اطالعات کاف درخصوي راختار هزینهها و محصوالت بانک فراهم کند؛ درنتیجه دولت
مدع ارت با وجود کاهش نرخها ،بانکها رودآور هستند و بانکها ادعا م کنند که باا یاان
روبهرو خواهند شد .ارتمرار این وضلیت امکان تصمیمگیری بر اراس اطالعات قابلقبول را به
حداقل ممکن کاهش م دهد .ا اینرو ،ارتقرار یک ریستم بهای تماامشاده کارآماد و در عاین
حال مبتن بر آخرین تغییرات و تحوالت و مطابق با شرایط واحدهای خدمات مال مانند بانکها،
ضروری ارت (رحمان  .)1378 ،یک ا ریستمهای نوین بهایاب که کاربردهای گونااگون آن در
فلالیتهای خدمات رو بهرو در حال گسترش ارات« ،ریساتم بهایااب برمبناای فلالیات» یاا
اصطالحاً ریستم »ABC«1ارت .این روش در دهه  1980تورط کال ن و کوپروجانساون 1988
ملرف شد .روش فوق در ابتدا بهطور گسترده در بسیاری ا صنای و کشورها حت در ایران بهکار
گرفته شد؛ اما اجرای این ریستم برای بسیاری ا را مانها ،به دلیل هزینههای باالی مصاحبه و
بررر نظرات افراد برای الگو و مدل اولیه هزینهیاب بر مبنای فلالیت ،ارتااده ا تخصیصهاای
مان ذهن و پرهزینه ،مشکالت در بهرو رران  ،امری دشوار بهشمار م رود .جهت رفا برخا
ا مشکالت ریستم متداول هزینهیاب بر مبنای فلالیت ،هزینهیاب بر مبنای فلالیت ماانگارا
()2TDABCدر رال  2004تورط آقایان کل ن و اندررون ملرف شد و در کتاب جدید خود نیاز
که در رال  2007با همین عنوان منتشر شاد ،آن را باا جزئیاات بیشاتر تشارید کارد (رهنماای
رودپشت .)1387 ،
روش هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا بهطور عمده مبتن بار اراتااده ا محار ماان
ارت و روش اجرای آن بسیار متااوت ا مراحل اجرایا روش متاداول هزیناهیااب بار مبناای
فلالیت ارت .ریستم هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا بر خالف ریستم متداول هزینهیاب بر
مبنای فلالیت ،در مرح ه اول فلالیتها را شنارای نم کند و هزینههای مربوط را باه فلالیاتهاا
1. Activity Based Costing
2. Time Driven Activity Based Costing
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تخصیص نم دهد؛ ب که در این روش مدیریت ابتدا بهطور مستقیم منااب موردنیاا را بارای هار
موضوع هزینه (کاال ،خدمات )...،پیشبین م کند و بهجای اینکه بر اراس مصاحبه ا کارکنان یا
ارائه پرشسنامه به آنان مان انجام فلالیتها را مشخص را ند ،مناب هزیناه را برارااس ملادلاه
مان تلیین و بهطور مستقیم و خودکار به فلالیتها و عم یات انجاامشاده تخصایص ما دهناد
(نما ی.)1387 ،
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

آریس و کاپالن ( )1994ملتقدند ،ریستم هزینهیاب بر مبنای فلالیت یک مدل هزیناهیااب
ارت که در اوارط دهه  1980ایجاد شده ارت و اطالعات دقیقتری دربااره بهاای تماامشاده و
قاب یت رودآوری فرایندها ،محصوالت ،خدمات و مشتریان شرکت به مدیران ارائه م کند .ABC
با شنارای فلالیتهای که مناب را مصرف م کنند و تورط موضوع هزینه (محصول ،مشتری و
غیره) مصرف م شوند ،در واق با ارتااده ا روابط ع ّ  -مل ول  ،اطالعاات دقیاقتاری دربااره
بهای تمامشده ارائه م دهد؛ بنابراین بهایاب بر مبنای فلالیت تخصیص هزیناههاا ا دو مرح اه
تشکیل شده ارت .1 :تخصیص هزینه مناب به فلالیتها و  .2تخصایص هزیناه فلالیاتهاا باه
موضوع هزینه (خدارحم .)1392 ،
با وجود رادگ ماهوم  ABCبهکارگیری و اجرای آن تورط را مانهاا پیچیاده و پرهزیناه
ارت .به منظور حل مشکالت بهکارگیری مدل هزینهیاب برمبنای فلالیت ،محققاان در دو دهاه
اخیر تالشهای را برای رادهرا ی آن انجام دادهاند ،برارااس مادل راادهشادهای کاه بابااد و
باالچاندران در رال  1993ارائه نمودند ،در این رویکرد باید برای هزینه فلالیتهاای مرباوط باه
محر هزینه منتخب ،یک مخزن هزینه ت ایق جدید مشخص کرد .برای ایجااد مراکاز هزیناه
ت ایق بیشتر ،تمام هزینه فلالیتهای مربوط به محر هزیناه حاذف شاده باه مخازن هزیناه
محر هزینه منتخب منتقل م شود .هامبورگ مدل باباد و باالچاندران را تورله داد ،بر ارااس
مدل هامبورگ ،هزینه فلالیتهای مربوط به محر حذفشده بهجای تخصیص به یک محار
هزینه منتخب ،به چند محر هزینه منتخب تخصیص داده م شاود .مادل هاامبورگ ریساتم
رادهشدهای ارت که رطد پیچیدگ یکسان را نسبت به مدل بابااد و باالچانادران دارد؛ اماا در
مقایسه با آن ،هزینههای محصول صحیدتری را ارائه م کند .با توجه به این واقلیات کاه مادل
هامبورگ ریستم صحیدتری را با هزینه اطالعات کمتری فراهم م کند ،با این وجود تمام این
تالشها مست زم آن بودند که  ABCقبل ا انجام رادهرا ی بهطور کامل اجرا شود .به این ملناا
که تمام فلالیتها و محر ها ،باید قبل ا انجام رادهرا ی شنارای شوند .این نوع رادهرا ی
اصطالحا «رادهرا ی بلد ا وقوع» نامیده م شود .اگر قبل ا رادهرا ی نیا به ایان باشاد کاه
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ریستم بهطور کامل اجرا شود ،انجام رادهرا ی هیچ منالت به همراه نخواهد داشت .باهعاالوه
هنگام که ریستم احتیاج به برو رران داشته باشد ،ابتدا مدل باید بهطور کامل باه رو رراان و
رلس راده شود که این کار در درا مدت مست زم صرف هزینه و مان یادی ارت .بر این اراس
و با توجه به محدودیتهای اجرای  ،ABCمحققان رشته حسابداری به فکار جاایگزین ریساتم
هزینهیاب جدیدی افتادند که اجرا و بهرو رران راحتتری داشته باشد و ملایب  ABCرا پوشش
دهد .بر این اراس ریستم هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا ملرف شد (.)lelkes, 2009
منشأ مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا به رال  1997برم گردد .این مدل در آن رال
تورط ارتیون اندررون و شرکت او بهنام ریستمهای ،آکرون تورله و بکار گرفته شد .تا قبال
ا رال  2001شرکت ریستمهای آکرون ،این مدل را با نام مدل هزینهیاب بر مبناای فلالیات
مبتن بر ملامالت ملرف م کرد .در رال  2001کاپالن به جم هیئتمادیره شارکت آکارون
م حق شد و برای قدرتمند کردن این رویکرد به همکاری پرداخت .حاصل این همکااری ارائاه
نظریه مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا بود که فرآیند هزیناهیااب را ا طریاق حاذف
مراحل مصاحبه با کارکنان تسهیل و تخصیص هزیناه منااب باه فلالیاتهاا را رااده ما کناد
(کاپالن ،اندررون.)2007 ،
 TDABCفرایند هزینه یاب را ا طریق حذف نیا باه مصااحبه و با دیاد فلالیات کارکناان
جهت تخصیص هزینه مناب به فلالیتها بیش ا آنکه آنها را به موضوع هزینه تخصیص دهاد،
رادهرا ی م کند .مدل جدید هزینه مناب را مستقیم به موضوع هزینه تخصیص م دهاد .ایان
کار را در یک چارچوب کاری که تنها نیا به برآورد دو پارامتر دارد انجام م دهد که هیچیک باه
رخت بهدرت نم آیند.
در مرح ه نخست مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا هزینههای مرباوط باه کارکناان،
نظارت ،انبارداری ،تجهیزات و فناوری بهکار رفته در این بخش یا فرایند را اندا هگیری ما کناد؛
رلس جم هزینهها را به ظرفیت موجود بر اراس عم کرد واقل کارکناان کاه در ایان بخاش
فلالیت م کنند ،تقسیم نموده تا نرخ هزینه ظرفیت را بهدرت آورد (کاپالن ،اندررون.)2007 ،
رابطه ()1

هزینه ظرفیت تامین شده
ظرفیت عم مناب

تامین شده = هزینه هر واحد ظرفیت تامین شده

در رابطه  ،1برای محاربه صورت کسر باید موارد یر را در نظر گرفت:
کارمندان :حقوق و رایر مزایای تلهد شده ا قبیل درتمزد ،مالیات ،بیمههای پزشاک و مزایاای
با نشستگ .
ررپررت  :حقوق و مزایای فرع تلهد شده ررپررتان کارمندان صا .
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درتمزد غیرمستقیم :حقوق و رایر مزایاا و ررپررات کارمنادان پشاتیبان در دوایاری ا قبیال
کنترل کیایت و برنامهریزی.
برای محاربه مخرج کسر نیز م توان ا دو روش یر ارتااده کرد (نما ی:)1387 ،
ا براراس قاعده ررانگشت م توان  80تا  85درصد ا ظرفیت نظری را بهعنوان ظرفیت عم ا
بهحساب آورد.
ا ا روش تح ی که دقیقتر ارت ارتااده کرد .در این روش رطوح فلالیت گذشته را مان مورد
بررر قرار م گیرد و یک دوره مان که دارای بیشترین فلالیت ارت و کار با کیایت اراتاندارد
و بدون تاخیر و فشار بر کارکنان و ماشینآالت بهدرت آمده ارت بهعنوان ظرفیت عم در نظر
گرفته م شود.
برای برآورد مان مصرفشده در فلالیتها م توان ا روشهای یر ارتااده کرد (نما ی:)1387 ،
ا کاررنج  ،روشرنج و تلیین مان ارتاندارد؛
ا مشاهده مستقیم فلالیت و ارتااده ا مانرنج و رایر ورایل اندا هگیری مان تورط مدیران؛
ا مصاحبه شااه یا کتب ا کارکنان هر قسمت.
بر اراس این مدل ،هزینه هر فلالیت ا حاصلضرب مان موردنیا برای انجام آن فلالیت در
هزینه هر واحد مان حاصل م شود .این مط ب را م توان ا طریق ملادله ریاض یر نشان داد
):(Bruggeman, et al., 2005
 = tj,k×ciهزینه هر واحد رویداد  Kمربوط به فلالیت J

 Ciهزینه هر واحد مان مربوط به مخزن مناب
 Tj,kمان مصرفشده تورط هر رویداد  kمربوط به فلالیت j
هزینه کل تمام رویدادهای مربوط به همه فلالیتها را ما تاوان ا جما هزیناه فلالیاتهاا
محاربه کرد .به این ترتیب ،هزینه کل یک موضوع هزینهیاب (برای مثال :مشتری ،رااارش یاا
محصول) را م توان ا رابطه  2محاربه کرد:
رابطه ()2

l
 = ∑ni=1 ∑mهزینه کل موضوع هزینه یاب
j=1 ∑k=1 Tj, k . C i

 Ciهزینه هر واحد مان مربوط به مخزن مناب i
 Tj,kمان مصرفشده تورط رویداد  kمربوط به فلالیت j

 nتلداد مخا ن مناب
 mتلداد فلالیتها
 lتلداد دفلات که فلالیت  jانجام م شودیا تلداد رویدادهای مربوط به فلالیت j
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با ارتااده ا ملادالت مان  ،مان صرفشده تورط هر رویاداد ا فلالیات  tj,kما تواناد در
تابل با ویژگ های متااوت نمایش داده شود .ملادله مان در رابطاه  2ماان ماورد نیاا بارای
رویداد  kمربوط به فلالیت  jبا تلداد  pمحر مان ماروض  xرا نشان م دهد.در این ملادله β0
یک ضریب ثابت مان ارت که مستقل ا ویژگ های فلالیت ارت β1 .میزان افزایش در ماان
را ناش ا افزایش یک واحد در محر هزینه  x1نشان م دهد؛ هنگام که راایر محار هاای
هزینه ) ) x2,x3,xpثابت نگه داشته م شوند.
رابطه ()3

Tj,k=β0+β1.X1+β2.X2+β3.X3+ … +βp.Xp

 Tj,kمان مصرفشده تورط رویداد  kمربوط به فلالیت j

 β0ضریب ثابت مان برای فلالیت  jکه مستقل ا ویژگ های رویداد  kارت
 β1مان مصرفشده تورط یک واحد ا محر مان شماره یک
 X1محر مان شماره یک X2 ،محر مان شماره دو Xp ،محر مان شماره p
 Pتلداد محر های مان که مان موردنیا برای انجام فلالیت  jرا تلیین م کند.
هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا شامل شش مرح ه به شرح یر ارات (Bruggeman,
):et al., 2005

 .1شنارای گروههای مخت ف مناب که فلالیتها را انجام م دهند
 .2برآورد هزینه هر گروه ا مناب
 .3تخمین ظرفیت هر گروه ا مناب
 .4محاربه هزینه واحد هر گروه ا مناب  ،ا طریق تقسیم هزینه کل آن بر ظرفیت عم
 .5تلیین مان موردنیا هر رویداد مربوط به یک فلالیت ،بر اراس محر های مان مخت ف
 . 6ضرب هزینه واحد هر گروه ا مناب (مرح ه چهار) ،در مان مورد نیا هر رویداد (مرح ه پنج)
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مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا در شکل یر نمایش داده م شود:

شکل  :1رهگیری هزینه مخازن منابع به موضوعهای هزینهیابی بر اساس خروجی معادالت زمانی هر
فعالیت در مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (ورنر براگمن و دیگران)2005 ،

عالوه بر مطاللات انجامشده درباره مبان نظری هزینهیاب بار مبناای فلالیات ماانگارا،
تحقیقات چندی پیرامون کاربرد عم آن در شرکتها و راا مانهاا صاورت گرفتاه ارات .در
مطاللهای بهبررر چگونگ الگورا ی عم یات پیچیده حمل و نقل بهورای ه مادل ماانگارا و
مقایسه آن با هزینهیاب بر مبنای فلالیت رنت پرداختند و نتایج تحقیق بیان م کند که عم یات
حمل و نقل را نم توان فقط با ارتااده ا یک محر هزینه الگورا ی نمود؛ همانگونه که ایان
قاب یت در مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت رنت وجود ندارد؛ اما مدل مانگرا برای برآورد مان
مصرفشده تورط هر فلالیت ا ملادالت مان ارتااده م کند که ملادالت مان با بهکاارگیری
روابط متااوت و متقابل م توانند ا پیچیدگ های مخت ف کم کنند؛ همچنین ایان مطاللاه بیاان
م کند که مدل مانگرا اطالعات هزینهای به مراتاب صاحیدتاری را نسابت باه مادل رانت
هزینهیاب بر مبنای فلالیت در این شارکت فاراهم ما کناد ).(Everat; Bruggemen, 2007
در مطالله دیگری بهبررر اثرات مدیریت ناشا ا ایجااد مادل هزیناهیااب برمبناای فلالیات
مانگرا بر مربوط بودن اطالعات در یک محیط درمان بیماران رارپای پرداختناد .نتاایج ایان
تحقیق نشان م دهد که بهکارگیری مدل هزینهیاب بر مبناای فلالیات ماانگارا بارای چناین
محیط کامال منارب ارت؛ یرا مدل عالوه بر مزایای مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیات رانت
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ویژگ های بیشتری را ا قبیل را گاری رری تار مادل ،باهکاارگیری آراان و انلکااس بیشاتر
پیچیدگ عم یات در دنیای واقل را دارا ارت ).(Demeere, et al., 2009
در تحقیق دیگری با عنوان «بهکارگیری و ار ش بالقوه تح یل رودآوری مشتری با اراتااده
ا مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا :مطالله موردی در یک شرکت عمادهفروشا ماواد
شیمیای کشاور ی» به طراح مدل با هدف بهبود تخصیص و باهکاارگیری منااب  ،ماانهاا و
فلالیتها پرداختند .نتایج این پژوهش بیان م کنند که در طراح هار مادل ،تح یال راودآوری
مشتری ،دو عامل اص دخالت دارند :هزینه ارائه خادمت باه مشاتری و راود ناخاالص .تمرکاز
بیشتر این تحقیق بر عامل اول ارت و برای طراح مدل تح یل ،ریساتمهاای مادیریت هزیناه
مخت ا بررر شده و با توجه به مزایا و کارت های هر ریستم ،محقق مدل مانگارا را مادل
برای تح یل رودآوری مشتری انتخاب کرده ارت ).(Martinez; Camilo, 2010
ا جم ه تحقیقات داخ که در این مینه انجام شده ارت ،م توان بهبررر و مقایسه نتایج
بهکارگیری مدل هزینهیاب جذب رنت و هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا بارای محارابه
بهای تمامشده محصوالت و خدمات در شرکت تولیدی و صنلت پارارگاد پ یمر پرداخت .نتاایج
نشان م دهد که مدل جذب رنت  ،با تخصیص هزینه رربار بیشتر باه محصاوالت باا حجام
بیشتر ،بهای تمامشده این محصوالت را بیش ا حد گزارش م کند؛ اما مدل مانگرا که مدل
راده شده هزینهیاب بر مبنای فلالیت رنت ارت ،با ارتااده ا ملادالت و محر های ماان ،
تخصیصهای رربار بیش ا حد و کمتر ا حد را اصالح و بهای تمامشده محصوالت و خدمات
را به طر صحیح گزارش م کند؛ همچنین این مدل با اندا هگیری ظرفیت بالارتااده و هزینه
آن ،مدیران را در امر ار یاب عم کرد دوایر شرکت یاری م نماید (خ یاه ،میر ای .)1391 ،
در نهایت ،تنها تحقیق که در مورد هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا در باناک ،در ایاران
انجام گرفته ارت ،پژوهش جالل ( )1392ارت که رل شده با اراتااده ا ایان مادل ،طرحا
برای محاربه قیمت تمامشده خدمات بانک ارائه شود و قیمت تمامشده خدمات باانک محارابه
شود؛ در نتیجه تحقیق عالوه بر اینکه طرح مذکور ارائه شده ،در حدود  40درصد ا ماان عم ا
کارکنان بخش مورد مطالله بالارتااده محاربه شده ارات و در واقا  40درصاد ا هزیناههاای
را مان به هدر م رود (جالل .)1392 ،
پرسشها و فرضیه پژوهش :رؤاالت تحقیق عبارتاند ا :
ا آیا امکان طراح مدل براراس  TDABCجهت بهایاب خدمات بانک وجود دارد؟
ا در صورت امکان ،این مدل باید دارای چه ویژگ های باشد و در طراح آن ا چاه ملیارهاای
باید ارتااده کرد؟
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ا آیا مدل  TDABCدر مقایسه با روشهای رنت م تواند تصویر دقیقتری را ا هزینه خدمات
بانک ارائه دهد؟
و فرضیه تحقیق برای پارخگوی به رؤاالت به این ترتیب مطرح م شود ،بهکارگیری مدل
هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا در بانک رینا درمقایسه با مدل هزیناهیااب رانت نتاایج
دقیقتری ارائه م دهد.
 .3روششناسی پژوهش

این تحقیق ا نظر هدف در ماره تحقیقاات کااربردی و ا نظار گاردآوری دادههاا ،جاز
تحقیقات توصیا و ا نوع بررر موردی ارت .در این تحقیق ،برای تکمیال مباان نظاری و
پیشینه تحقیق ا روش کتابخانهای شامل مراجله به مناب کتابخانهای و اینترنت شاامل کتاب،
مقاالت و پایانامهها ارتااده شده ارت .اطالعات موردنیا بهمنظور تجزیهوتح یل و نتیجهگیاری
ا طریق روش میدان و محاربه گردآوری شدهاند .به این منظور ،برای محاربه بهای تمامشده
محصوالت و خدمات ،ا طریق مراجله به واحد مال بانک و ارتااده ا آمار موجاود در واحادهای
رتادی و شلب بانک موردنیا گردآوری شدهاند .بهمنظور شنارای فلالیتها و تلیین محر های
فلالیت ا روش مصاحبه با مدیران ،کارشناران و کارکنان واحد ارتااده شده ارت و برای برآورد
محر های مان و تخمین ملادالت مان و ظرفیتهای عم ا طریق مراجله باه اراناد و
مدار  ،مشاهده مستقیم و مصاحبه ارتااده شده ارت .در ایان تحقیاق بارای تجزیاهوتح یال
دادهها ابتدا بهای تمامشده محصوالت و خدمات که به روش هزینهیاب جذب رانت محارابه
شده ارت ،ا ارناد و دفاتر شرکت ارتخراج م شود .رلس برای باهکاارگیری هزیناهیااب بار
مبنای فلالیت مانگرا بر اراس رویکرد کاپالن و اندررون ،ا مادل شاش مرح اهای باراگمن
ارتااده م شود .این مراحل عبارتاند ا  .1شنارای گروههای مخت ف مناب کاه فلالیاتهاا را
انجام م دهند؛  .2برآورد هزینه هار گاروه ا منااب ؛  .3تخماین ظرفیات هرگاروه ا منااب ؛ .4
محاربه هزینه واحد هر گروه ا مناب  ،ا طریق تقسیم هزینه کل آن بر ظرفیت عم ؛  .5تلیین
مان موردنیا رویدادهای یک فلالیت ،براراس محر های مان مخت ف؛  .6ضرب هزینه واحد
هرگروه ا مناب در مان مورد نیا هر رویداد.
 .4یافتههای پژوهش

درابتدابه اجرای مدل در نمونه مورد بررر که یک ا شلب بانک رینا در میدان مادر ارت،
پرداخته شده ارت.
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مرحله اول :معرفی فعالیتهای اصلی و فعالیتهای وابسته به آنها :خدمات بانک شاامل
چند فلالیت اص یا مرکز فلالیت ارت که هر یک ا این مراکز فلالیت خود را باه چناد فلالیات
تقسیم م کنند .این فلالیتهای اص بر اراس فلالیتهای ک تلریف شده برای بانک رینا در
مینه خدمات بانک ارائه شده ارت؛ اما ایان فلالیاتهاای اصا لزومااً در هماه شالب انجاام
نم شود .در نمونه موردمطالله ا میان  8فلالیت که در یر بیاان شاده ،ماوارد  6 ، 1و  ،7یلنا
ریارتگذاری و نظارت بر حو ه خدمات بانک  ،انجام امور فاروش و با خریاد اوراق مشاارکت و
انجام امور صندوق امانات ،انجام نم شوند.
فلالیتهای اص بر اراس مصاحبه انجامشده با کارکنان شالبه ماورد برررا باه تلادادی
یرمجموعه تقسیم شده ارت که در یر بیان شده ارت .به هر یک ا ایان فلالیاتهاای فرعا
کدی اختصاي داده شده ارت.
 .1ریارتگذاری و نظارت بر حو ه خدمات بانک
 .2انجام تراکنشهای الکترونیک مال و غیرمال ( 4فلالیت فرع )
 .3کنترل و رف مغایرتهای تراکنشهای الکترونیک مال و غیرمال ( 17فلالیت فرع )
 .4انجام امور حوالجات بین بانک ( 3فلالیت فرع )
 .5انجام امور چکهای بانک و بروات ریال ( 22فلالیت فرع )
 .6انجام امور فروش و با خرید اوراق مشارکت
 .7انجام امور صندوق امانات
 .8انجام امور ریستمهای ت ان بانک و موبایل بانک ( 2فلالیت فرع )
برای نمونه ،فلالیت انجام تراکنشهای الکترونیک مال و غیرمال در جدول  1نشان داده
شده ارت.
جدول  :1فعالیتهای مرتبط با فعالیت اصلی «انجام تراکنشات الکترونیکی مالی و غیرمالی»
عنوان فعالیت اصلی (مرکز فعالیت)

انجام تراکنشهای الکترونیک مال
وغیرمال

کد فعالیت
101
102
103
104

فعالیت فرعی
پولگذاری داخل درتگاه ATM
پرداخت وجه به مشتری ا طریق POS
اصالح رمز اولیه
پردا ش اطالعات مشتریان و ورود اطالعات جدید به
ریستم جهت تولید رمز حساب
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مرحله دوم :تعیین خدمات و تعیین فعالیتهای مرتبط با آنها :در بخاش خادمات باانک
ارتباط هریک ا فلالیتهای مشخصشده در مرح ه قبل با خدمات مشخصشده در ایان مرح اه،
بیان م شود ،این خدمات در مجموع ا  47فلالیت تشکیل م شوند که بارای نموناه بارای هار
خدمت  2فلالیت در جدول  2نشان داده شده به جز خدمت ک ر که دارای یک فلالیت ارت.
جدول  :2تعیین خدمات و تعیین فعالیتهای مرتبط با آنها
کد خدمت

خدمات

s11

موبایل
بانک

s12

ت ان بانک

s13

رینا کارت

s14

شتاب

s15

چک
رمزدار

s16

حواله
بانک

s17

بروات

s18

چک
فراگیر
نگین

s19

چک
تضمین
شده بانک

کد فعالیت
210
213
210
501
102
106

فعالیت
جوابگوی مشتریان ا طریق مراجلات حضوری و تماسهای ت ان
بررر اشتباهات و مغایرتهای موجود در ریستم شلبه
جوابگوی مشتریان ا طریق مراجلات حضوری و تماسهای ت ان
پارخگوی به رواالت مشتریان
 POSپرداخت وجه به مشتری ا طریق
اصالح رمز اولیه

101

 ATMپولگذاری داخل درتگاه

201
409
414

بررر مغایرتهای ایجادی در حسابهای وارطه حسابداری کل در
رارتای طرح شتاب و شهاب
انجام امور مربوطه به چکهای بانک عادی (فاقد رمز) عهده رایر
بانکها دریافت ،تاکیک و تو ی
چکهای رمزدار ،ک ر ،داخ و برگشت ا شلب
انجام عم یات مربوط به برگشت چکهای بانک رمزدار و عهده رایر
بانکها

301

(پایا و راتنا) صدور حواله

302
401
402

اررال درخوارت انتقال وجوه ریال
تحویل بروات برگشت
بروات وصول تحویل
انجام عم یات مربوط به وصول چکهای فراگیر نگین واگذاری رایر
بانکها عهده شلبه
انجام عم یات مربوط به برگشت چکهای فراگیر نگین واگذاری رایر
بانکها عهده شلبه
کنترل چک ،شمارش و تاکیک آن بر اراس بانک عهده

405

انجام عم یات برگشت چکهای عهده رینا واگذاری رایر بانکها

415
416
404
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مرحله سوم :تعیین زمان تقریبی انجام هر یک از فعالیتها :در این مرح ه مانهای انجام
هر فلالیت مشخص شده که این متغیرها با 𝑖𝑡 نشان داده شده ارت و نشانگر مان انجام فلالیت
iام ارت که اندیس  iهمان کد فلالیت ارت .برای نمونه همان فلالیت اول را به همراه ماان در
جدول  3نمایش داده شده ارت.
جدول  :3تعیین زمان تقریبی انجام هریک از فعالیتها
کد فعالیت
101
102
103
104

فعالیت
پول گذاری داخل درتگاه ATM
پرداخت وجه به مشتری ا طریق POS
اصالح رمز اولیه
پردا ش اطالعات مشتریان و ورود اطالعات جدید به ریستم
جهت تولید رمز حساب

متغیر مربوط به زمان

Tj
15
3
1

t101
t102
t103

5

t104

مرحله چهارم :محاسبه ظرفیت عملی و نظری :برای بهدرت آوردن میزان ظرفیت عم ا ا
روش محاربات ارتااده م شود .در شلبه موردمطالله تلداد  7نار ا  10نار کارکناان باناک ،در
انجام فلالیتهای خدمات بانک دخیل هستند ،برای محاربه میزان ظرفیات نظاری مرباوط باه
خدمات بانک ا کارکنان خوارته شد تا میزان مان که در خدمات بانک صرف م کنند را بیاان
کنند .این مقادیر بهصورت درصدی ا مان کل حضور فرد در باناک اعاالم شاده ارات .بارای
محاربه ظرفیت عم مان مرخص ها ،ارتراحت و تاخیر و ...که کارمند در این مانها در محل
کار خود حضور ندارد و یا به کار مشغول نیست ا مان ظرفیت نظری کسر م شود ،پس ظرفیت
عم هر کارمند تمام وقت برابر  2138راعت یا  128280دقیقه ارات .بار ارااس محارابههاا
ظرفیت عم کل برابر  667/056دقیقه ارت.
جدول  :4ظرفیت عملی کل بخش
کارکنان
درصد مان
ظرفیت عم
ظرفیت عم کارمندان

کارمند1
100
128،280
128،280

کارمند2
60
128،280
76،968

کارمند3
100
128،280
128،280

کارمند4
100
128،280
128،280

کارمند5
60
128،280
76،968

کارمند6
50
128،280
64،140

کارمند7
50
128،280
64،140

جمع کل

667،056
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مرحله پنجم :تعریف منابع و هزینههای نمونه مورد بررسی :در این تحقیق فرض بار ایان
ارت که بخش خدمات بانک مستقل ا رایر خدمات بانک عمل م کند و با راایر بخاشهاای
بانک ارتباط ندارد؛ بنابراین در این تحقیق خدمات بانک باهعناوان یاک راا مان مساتقل باا
هزینههای مستقل و کارمندان مستقل درنظر گرفته م شود.
بااا ایاان فاارض طبااق جاادول  ،5مقاادار کاال هزینااههااای بخااش موردمطاللااه براباار بااا
 32،508،000،000ریال ارت.
جدول  :5هزینههای بخش خدمات بانکی
مب غ (می یون ریال)
شرح هزینهها
هزینههای عم یات :
107/452
هزینههای رود رلردهها
هزینههای غیرعم یات :
2/798
هزینههای پررن
23/292
هزینه مشکو الوصول
795
هزینههای غیر پررن
3/428
رربار رتاد و ررپررت
2/195
هزینههای کارمزد و نتیجه مبادالت ار ی
139/960
جم هزینهها

درصد
76/5
2
17
0/5
2/5
1/5
%100

مرحله ششم :محاسبه نرخ هزینه ظرفیت اولیه :برای محاربه نرخ هزینه ظرفیت دپارتمان،
دادههای موردنیا برای محاربه این فرمول ا خروج مراحل چهارم و پنجم بهدرت م آید کاه
طبق فرمول نرخ هزینه ظرفیت اولیه برای خدمات بانک برابر با  48733/53ریال در دقیقه ارت.
ریال در دقیقه = 48733.53

000و000و508و32
667،056

=

مجموع هزینههای بخش مورد بررر
ظرفیت عم بخش

= نرخ هزینه ظرفیت

مرحله هفتم :تعداد تکرار فعالیتهاا :راری بلادی دادههاای موردنیاا بارای اجارای مادل
هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا ،تلداد تکرار فلالیتهای انجامشده در رارتای خدمات باانک
ارت .در این جدول ،متغیرهای مرتبط با فلالیت اول ملرف شده ارت .این متغیرها با 𝑖𝑋 نشاان
داده شده ارت ،نشانگر تلداد تکرار فلالیت iام ارت که اندیس  iهمان کد فلالیات ارات کاه در
جدول  6متغیر مربوط به تکرار فلالیت نمایش داده شده ارت.
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جدول  :6تعداد تکرار فعالیتها
کد فعالیت
101
102
103
104

فعالیت
پولگذاری داخل درتگاه
پرداخت وجه به مشتری ا
طریق POS
اصالح رمز اولیه

ATM

پردا ش اطالعات مشتریان و
ورود اطالعات جدید به ریستم
جهت تولید رمز حساب

تکرار ماهیانه

تکرار ساالنه

متغیر مربوط به تکرار

45

540

X101

600

7،200

X102

600

7،200

X103

300

3،600

X104

مرحله هشتم :تشکیل معادالت زمانی برای هر فعالیت اصلی و هر خدمت :در این مرح ه
با ارتااده ا دادههای جم آوریشده در مراحل قبل ،ملادالت مان برای هر فلالیت اص و هار
خدمت بهدرت م آید .در ادامه برای یک ا فلالیتهای اص و یک ا خدمات فرماول ملادلاه
مان نوشته شده ارت .محاربههای مربوط به ملادالت ماان فلالیاتهاای اصا و خادمات
بانک در نرمافزار مایکرورافت اکسل 1انجام شده ارت و در ادامه ارائه م شود.
(رابطه )4

رابطه فلالیت اول
مقدار مان فلالیت (دقیقه)
رابطه خدمت موبایل بانک

) 𝑇100 = ∑𝑗(𝑥𝑗 × 𝑡𝑗 ) = (𝑥101 × 𝑡101 ) + ⋯ + (𝑥108 × 𝑡108

∑15X101+3X102+X103+2X104
∑ (15×540)+(3×7200)+(1×7200)+(5×3600)=54،900
∑15X101+3X102+X103+2X104
∑ (3×6000)+(10×312)+(2×1800)=24،720

جم کل مان ملادله مان برای خدمت موبایل بانک برابر  24،720دقیقه در راال ارات و
به همین منوال جم مانهای مربوط به ملادالت مان خدمات ت ان بانک برابر 22،320دقیقه،
رینا کارت برابر  86،400دقیقه ،شتاب برابر با  75،528دقیقه ،خدمت چک رمازدار برابار29،760
دقیقه ،خدمت حواله بین بانک برابر  12،000دقیقه ،خدمت بروات برابار 43،920دقیقاه ،خادمت
چک فراگیر نگین برابر 7،200دقیقه ،خدمت رینا چک برابار  28،464دقیقاه و در نهایات ماان
حاصل ا ملادله مان خدمت چک ک ر برابر 3،000دقیقه در رال ارت .

1. Microsoft Exel2013
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ظرفیت بالاستفاده :در این مرح ه م توان با ارتااده ا اعاداد محارابهشاده ،میازان ظرفیات
بالارتااده بخش مورد بررر را محاربه نمود .این مقدار برابر با اختالف مقدار ظرفیت عم ا و
مجموع مان ملادالت مان مربوط به فلالیتهای اص یا خدمات ارت.

(رابطه )5

مقدار  321،744دقیقه ا ظرفیت عم کارکنان در بخش خدمات بانک در طول یک راال،
بالارتااده ارت .در واق میزان  345،312دقیقه ا مان ظرفیات عم ا کارکناان صارف انجاام
فلالیتها م شود و مابق مان که برابر 321،744دقیقه ارت اتالف م شاود .کارکناان در ایان
بخش  48/28%ا مان عم خود را مشغول کار ماید نیستند.
نرخ هزینه ظرفیت اصالحی :پیشنهاد محقق این ارت که در مخرج کسار ،ا ظرفیات عم ا
مقدار ظرفیت بالارتااده کسر شود .در این صاورت ،هزیناه ماانهاای بالاراتااده نیاز در باین
خدمات و فلالیتهای مخت ف تقسیم م شود؛ بنابراین نرخ هزینه ظرفیت اصالح بهصورت یار
محاربه م شود:
32,508,000,000
ریال در دقیقه = 94,140
667,056 − 321,744

=

مجموع هزینههای بخش مورد بررر
(ظرفیت بالارتااده)(-ظرفیت عم )

= نرخ هزینه ظرفیت

مرحله نهم :محاسبه قیمت تمامشده هر خدمت :این آخرین مرح ه ا اجرای مدل در نمونه
مورد بررر ارت .در این مرح ه ،مان بهدرتآمده ا ملادله مان هر خدمت و فلالیت اص در
نرخ هزینه ظرفیت ضرب م شود تا میزان قیمت تمامشده هر مورد بهدرت آید.
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جدول  :7قیمت تمامشده مربوط به فعالیتهای اصلی بخش خدمات بانکی

قیمت تمامشده خدمات بخش خدمات بانکی :حال برای هر یک ا خدمات باانک کاه در
مراحل قبل توضید داده شد ،مقدار قیمت تمامشاده محارابه ما شاود .بارای محارابه قیمات
تمام شده ،مقدار مان کل در رارتای انجام هر خدمت که در ا ملادله مان مربوط به آن خدمت
خاي بهدرت م آید در نرخ هزینه ظرفیت بخش خدمات باانک ضارب ما شاود .نتاایج ایان
محاربهها در جدول  8آمده ارت:
جدول  :8قیمت تمامشده خدمات بخش خدمات بانکی
عنوان خدمات
موبایل بانک
ت ان بانک
رینا کارت
شتاب
چک رمزدار
حواله بانک
بروات
چک فراگیر نگین
چک رینا
کر
جم کل

زمان کل
24،720
22،320
86،400
75،528
29،760
24،000
43،920
7،200
28،464
3،000
345،312

نرخ هزینه ظرفیت
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140
94،140

قیمت تمامشده خدمات
2،327،140،800
2،101،204،800
8،133،696،000
7،110،205،920
2،801،606،400
2،259،360،000
4،134،628،800
677،808،000
2،679،600،960
282،420،000
32،507،671،680

بر اراس جدول  8میزان قیمت تمامشده هر یک ا خدمات محاربه شده ارت .همانطور که
مشاهده م شود میزان مجموع هزینهها برابر با محاربههای قیمت تمامشده بارای فلالیاتهاای
اص ارت و با مقدار واقل هزینهها اختالف بسیار کما دارد .هزیناههاای واقلا در ریساتم
هزینهیاب رنت به میزان  32،508،000،000ارت که با هزیناهیااب در ریساتم ماانگارا کاه
نسبت به 32،507،671،680ارت ،اختالف ناچیز م باشد.
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 .4بحث و نتیجهگیری

اجرای مدل هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا ) (TDABCدر قسمت خدمات بانک بانک
رینا نتایج یر را در پ داشت:
ا بر اراس محاربههای انجامشده تلداد  47فلالیت برای خدمات بانک شلبه مورد بررر تلیین
شد .این  47فلالیت به ده خدمت مخت ف مربوط هستند .در این بین ،خدمت شتاب با داشاتن 13
فلالیت مرتبط دارای بیشترین فلالیتهای تلریف شده ارات و خادمت چاک ک ار باا داشاتن 1
فلالیت مرتبط کمترین فلالیت را به خود اختصااي داده ارات .فلالیاتهاای مارتبط باا خادمت
نشانگر هزینه بیشتر خدمت نیستند؛ ب که هزینههای مرتبط با خدمت بستگ به دو عامال تلاداد
تکرار فلالیت ها و مان اجرای یک باار فلالیات دارد .خادمت راینا کاارت باا جما کال ماان
برابر 86،400دقیقه در رال بیشترین مان را کسب کرده ارت و در نتیجه بیشترین هزیناه را در
بین خدمات بانک دارد؛ بلد ا آن خدمت شتاب بیشترین مان و هزینه را دارا ارت .در ردههاای
بلدی بهترتیب خدمات بروات ،چک رمز دار ،چک رینا ،موبایل بانک ،حواله ،ت اان باناک ،چاک
فراگیرنگین و ک ر قرار گرفته ارت .این ردهبندی بر اراس ملادالت مان مربوطه و هزینههاای
تخصیصیافته انجام شده ارت.
ا بر ارا س نتایج ،هزینهها با ارتااده ا روش هزینهیاب بر مبنای فلالیت مانگرا ،دقات خاوب
به خدمات و فلالیتهای اص تخصیص یافتهاند .با مقایسه جم ارقام هزینههای تخصیصیافته
با جم هزینههای بخش مورد نظر در م یابیم که اختالف در حدود  328/320ریال بین ایان دو
رقم وجود دارد که با توجه به بزرگ این ارقام قابل چشمپوش ارت.
ا یک ا مزیتهای روش  TDABCمحاربه ظرفیت بالارتااده ارات .ایان مقادار بار ارااس
محاربههای انجامگرفته برابر با  327،744دقیقه در طول یک رال ارت .این مقدار برابر با %48
ا کل ظرفیت عم بخش مورد بررر ارت؛ یلن در این بخش ا  %52ظرفیت عم ارتااده
ماید م شود و مابق بالارتااده ارت و این بدین ملنارت کاه  3کارمناد در ایان شالبه اضاافه
هستند و با توجه به ممتا بودن شلبه این تلاداد قابال تامال ارات .عاالوه بار هزیناه دراتمزد
کارکنان ،هزینههای ا قبیل پاداش و مزایای که به کارمندان بانک داده م شود که باا وجاود 3
کارمند بیشتر هزینههای شلبه نیز باالتر خواهد رفت .با تلدیل کارمندان ،ا این  3کارمند م توان
در شلبات دیگر ارتااده کرد و هزینههای تخصیص و وظایف این ره کارمناد را باین  4کارمناد
دیگر تقسیم کرد.
ا نتیجه قابل توجه دیگر بیان دررت ادعای اباداعکننادگان روش  TDABCدر ماورد ظرفیات
عم ارت .بر اراس محاربههای ظرفیت عم نشان داده شده که هار دو روش محارابات -
تح ی و روش نظری محاربه ظرفیت عم به نتایج تقریبا مشابه درت م یابند .طباق روش
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نظری ظرفیت عم در حدود  80تا  85درصد میزان ظرفیت عم ارت .محارابههاا باه روش
تح ی نیز نشان داد که ظرفیت عم برابر با  82درصد ظرفیات نظاری ارات و مویاد ادعاای
ابداعکنندگان روش ارت.
ا برای فلالیتهای اص بخش خدمات بانک و نیز خدمات ارائهشده د ر ایان بخاش تلاداد 10
ملادله مان طراح شده ارت؛ حال اگر تغییری در هر یک ا خدمات یا فلالیتهای اص ایجاد
شود و به وارطه آن فلالیت اضافه شود یا ا فلالیتهای مرتبط کارته شود باهراحتا ما تاوان
مدل را به رو کرد و با اضافه یا حذف فلالیت مورد نظر به ملادله مان میزان مان کل جدیاد را
محاربه نمود و رلس قیمت تمامشده را برای آن خدمت محاربه کرد.
ا برای محاربه بهای خدمات در ریستم رنت بانک رینا مبنای منارب برای تخصیص هزینهها
به خدمات وجود نداشت؛ اما با روش هزینهیاب برمبنای فلالیت ماانگارا بهاای تماامشاده هار
خدمات بهصورت دقیق محاربه شده ارت .این تخصایص باعات تصامیمگیاری مناراب بارای
قیمتگذاری خدمات و تلیین نرخ کارمزد دریافت م شود.
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