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  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت

 1392 بهار/ شانزدهمشماره  /  ششمسال 

  

  

  

  

ها در هاي آنده با پیچیدگیبررسی ارتباط بین اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام ش

 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

 
  1پور خدامیاحمد   

  2بهنام کرمشاهی    

  3مازیار برهانی

  

   چکیده

این تحقیق ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده، اهداف استفاده از آن و اثربخشی سیستم بهاي تمام شده 

در ابتدا با انجام تحلیل . براي انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. دهدرا مورد آزمون قرار می

عاملی، دو بعد زیربنایی اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده، مشخص گردید؛ استفاده از سیستم بهاي تمام شده 

در مرحله بعد، اثر پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده و . ریزي محصول و اهداف مدیریت هزینهبراي اهداف برنامه

زینه بر اثربخشی سیستم بهاي تمام شده، مورد آزمون ریزي محصول و مدیریت هاستفاده از آن براي اهداف برنامه

ریزي محصول، پیچیدگی سیستم نتایج داللت بر این دارد که در سطوح باالتر استفاده براي اهداف برنامه. قرارگرفت

فاده که در سطوح باالتر استگذارد، در حالیبهاي تمام شده تاثیر منفی بر میزان استفاده از سیستم بهاي تمام شده می

براي اهداف مدیریت هزینه، پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده اثر مثبت بر میزان استفاده از سیستم بهاي تمام شده و 

  .مندي از آن داردرضایت

  

هاي جذب سربار، اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده ، طراحی سیستم بهاي تمام شده، رویه :کلیدي هاي هواژ

  .تمام شدهاثربخشی سیستم بهاي 

  

  

                                         
  دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان   -1

  behnamkaramshahi@gmail.com )      مسئول مکاتبات( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  -2

 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان  -3

 

 1/4/91: تاریخ پذیرش    20/2/91: تاریخ دریافت
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  مقدمه -1

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، 

ارتباطات و دسترسی به  وري اطالعات واپیشرفت فن

هاي اطالعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و سیستم

تالش واحدهاي اقتصادي جهت احراز رتبه جهانی و 

هایی المللی، لزوم داشتن نگرشورود به بازارهاي بین

را اجتناب ناپذیر کرده  همچون رضایت مشتریان

با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان . است

تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهاي مختلف 

هاي مدیریت به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک

کشورهایی که . شودهزینه بیش از پیش احساس می

پیوندند به دنبال سازوکارها و به این پیمان جهانی می

ی هستند که بتوانند به دوام و بقاي اقتصادي ابزارهای

آنها در بازار پر رقابت جهانی کمک کنند و بتوانند 

هاي پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت

حساس یگانه و (مناسب وآمادگی الزم راکسب نمایند

  .)1390دیگران 

هاي  امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیت

ین رو بررسی ااز . یندآ مار میرقابتی در صنایع به ش

هاي اخیر به  ین دو مزیت رقابتی در سالارابطه بین 

ویژه در صنایع پیشرو و کشورهاي صنعتی بسیار مورد 

ثیري بر أین که بدي کیفیت چه تا. بحث بوده است

                     ً                  قیمت محصوالت و متعاقبا  درآمد شرکت خواهد 

 ایدداشت و نیز براي رسیدن به کیفیت مطلوب ب

را ) بهایابی(یابی هزینه کنیم، بحث هزینه چقدر

  .بخشیده است ايه ویژهایگاج

در بازار یکپارچه دنیاي آینده، کسانی قادر به 

توانند به دوام و بقاي واحدهاي رقابت هستند و می

تجاري خود امیدوار باشند که بتوانند کاالهایی با 

-مزایاي رقابتی، تولید و به بازار عرضه کنند، عرضه

دگانی که بتوانند محصوالتی را با کیفیت و کارکرد کنن

تر به بازار ارائه کنند، هاي پایینمشابه اما با قیمت

گوي سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود 

از  تواندمی رکتیش .را در بازار افزایش خواهند داد

نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که قیمت تمام 

باشد داشته دقیق و به جزء  د راخو تشده محصوال

و  نمایدسود و تخفیفات را درست اعمال بتواند  تا

هاي سربار، از طرف دیگر باید هزینه. ضرر نکند

را کنترل نماید و در ... کیفیت و  تولید، نیروي انسانی،

این سیستم زمانی کارآمدتر . صدد کاهش آن باشد

ریزي تولید در ارتباط باشد تا است که با سیستم برنامه

در هر مرحله از تولید بهاي تمام شده  دبتوانشرکت 

را مدیریت و آن دمحصول را در اختیار داشته باش

یابی بدین منظور داشتن یک سیستم هزینه. یدنما

یکپارچه و مناسب که بتواند تمام اهداف ) بهایابی(

موردنظر شرکت را تامین نماید و همچنین آگاهی 

هاي سیستم سازي و پیچیدگیزم از مشکالت پیادهال

  . مزبور مورد لزوم است

یابی اهداف مختلفی برشمرده شده براي سیستم هزینه

  :باشداست که به شرح زیر می

). 3(گذاري محصول قیمت). 2(ها  کاهش هزینه). 1(

سازي بهاي تمام شده مدل). 4(  گیري عملکرداندازه

تجزیه و تحلیل سودآوري  ).6(بودجه بندي ). 5(

گیري در خصوص بازده محصول تصمیم). 7(مشتري 

  هاارزیابی موجودي). 9(طراحی محصول جدید ). 8(

در این تحقیق اهداف سیستم بهاي تمام شده با  

-استفاده از تحلیل عاملی، به دو بعد زیربنایی تقسیم

ریزي برنامه: گیردبندي و مورد بررسی قرار می

  .یریت هزینهمحصول و مد

-برنامه ریزي محصول شامل اهداف کاهش هزینه

سازي بهاي تمام شده، گیري عملکرد، مدلها، اندازه

گیري در خصوص بازده بودجه بندي و تصمیم

  .شودمحصول می

در نظر گرفتن اهداف سیستم بهاي تمام شده 

-باعث اثربخشی و کارایی سیستم بهاي تمام شده می

ی سیستم بهاي تمام شده، منظور از اثربخش. شود
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ها و گیريمیزان استفاده از این سیستم در تصمیم

  .باشدمندي از آن میسطح رضایت

با توجه به موارد ذکر شده، این تحقیق در پی پاسخ به 

  :باشدسواالت زیر می

آیا بین استفاده از سیستم بهاي تمام شده ). 1(

میزان ) ریزي محصول و الفبراي اهداف برنامه

سطح رضایت از ) گیري و بستفاده از آن در تصمیما

  سیستم بهاي تمام شده رابطه وجود دارد؟

آیا بین استفاده از سیستم بهاي تمام شده ). 2(

میزان استفاده از ) براي اهداف مدیریت هزینه و الف

سطح رضایت از سیستم ) گیري و بآن در تصمیم

  بهاي تمام شده رابطه وجود دارد؟

ازي و اجراي سیستم بهاي تمام شده سدر پیاده

کارانه و هوشمندانه عمل کرد، زیرا بایستی محافظه

واقعیت این است که در مقابل مزایایی که براي این 

ها و شود، این سیستم پیچیدگیسیستم برشمرده می

هایی که براي پیچیدگی. مشکالت خاص خود را دارد

ه قابل سیستم بهاي تمام شده مطرح است از دو دیدگا

تعداد مخازن هزینه و مبناهاي ) الف: بررسی است

یابی تخصیص هزینه مورد استفاده در سیستم هزینه

ماهیت مخازن هزینه و مبناهاي ) ها و بشرکت

یابی تخصیص هزینه مورد استفاده در سیستم هزینه

حال در ادامه با طرح دو سوال زیر تأثیر  .هاشرکت

بر روي هر یک از  پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده

  :گیرداهداف این سیستم مورد بحث قرار می

آیا بین پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده و ). 3(

ریزي محصول و استفاده از آن براي اهداف برنامه

سطح ) گیري و بمیزان استفاده از آن در تصمیم) الف

  رضایت از سیستم بهاي تمام شده رابطه وجود دارد؟

دگی سیستم بهاي تمام شده و آیا بین پیچی). 4( 

) استفاده از آن براي اهداف مدیریت هزینه و الف

سطح ) گیري و بمیزان استفاده از آن در تصمیم

  رضایت از سیستم بهاي تمام شده رابطه وجود دارد؟

  پژوهشپیشینه مبانی نظري و  -2

ها به منظور سازگاري با محیط رقابتی، در سازمان 

یابی هاي زیادي جهت هزینهتمپویا و پیچیده سیس

ها، بهبود مستمر، خدمات و محصوالت، کاهش هزینه

و در نهایت افزایش ارزش ارائه ... ارزیابی عملکرد، 

یابی برمبناي هاي سنتی هزینهسیستم. شده است

-هاي مالی را بهاستفاده از چند محرك هزینه، گزارش

عات کردند و اطالاي پشتیبانی میطور گمراه کننده

-در چنین فضایی سازمان. دادندتحریف شده ارائه می

-هاي هزینهاي در پی اصالح سیستمها بطور فزاینده

مقصود از یک . )1385 خوزین،(یابی خود برآمدند

یابی اصالح شده، سیستمی است که سیستم هزینه

ناهمگونی مصرف منابع به وسیله خدمات، 

گیري اندازه اي بهترمحصوالت یا مشتریان را به گونه

کند و همچنان افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژي و 

کننده در طراحی چنین فناوري اطالعات عاملی تعیین

 متنوعی بسیار هايروش با یابی هزینه. سیستمی بود

یابی هاي جدید، هزینهیکی از روش . است پذیر انجام

مفید بودن . )1385 خوزین،(باشدبرمبناي فعالیت می

                                هاي محاسبه  بهاي تمام شده نیز به ز روشهر یک ا

میزان مربوط بودن آن براي اهداف خاص و مختلف 

  .بستگی دارد

-سیستم هزینه: اهداف سیستم بهاي تمام شده

گیرد، اما هاي زیادي قرار مییابی، مورد استفاده هدف

گذاري محصول، ترین اهداف آن شامل، قیمتمهم

، تجزیه و تحلیل بنديگیري عملکرد، بودجهاندازه

سودآوري مشتري، طراحی محصول جدید و ارزیابی 

کاپالن و ). 1998کاپالن و کوپر، (باشدها میموجودي

طور ضروري به ها بهکنند که شرکتکوپر استدالل می

یابی نیاز دارند و بر همین اساس چندین سیستم هزینه

  سه وظیفه اولیه دارند که شامل؛

گیري بهاي تمام و اندازه هاارزیابی موجودي). 1(

  شده کاالي فروش رفته براي گزارشگري مالی،
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ها، تولیدات، برآورد بهاي تمام شده فعالیت). 2(

  خدمات و مشتریان،

فراهم کردن بازخورد اقتصادي براي مدیران ). 3(

  .مالی و عملیاتی درباره کارایی فرایندها

ها شرکت :هاي سیستم بهاي تمام شدهپیچیدگی

رسیدن به اهداف سیستم حسابداري بهاي تمام  براي

هایی پیچیدگی. شوندهایی روبرو میشده با پیچیدگی

که براي سیستم بهاي تمام شده مطرح است از دو 

تعداد مخازن هزینه ) الف: دیدگاه قابل بررسی است

ماهیت مخازن هزینه و مبناهاي تخصیص هزینه ) ب

  .هاکتیابی شرمورد استفاده در سیستم هزینه

، در واقع همه )مراکز تجمع هزینه(مخازن هزینه 

هر نوع . هاي مربوط به یک فعالیت هستند هزینه

محرك هزینه اولیه که بهحساب یک فعالیت منظور 

این موضوع با . شود یک جزء از آن فعالیت استمی

هاي هاي فعالیت برحسب محرك شناسایی همه هزینه

تقیم به مراکز تجمع صورت مسهها که ب هزینه و هزینه

اگر برخی از .شودگیرند محاسبه می هزینه تعلق می

صورت منابع بین چند فعالیت مشترك باشند، دراین

موردنیاز است تا هزینه این منابع  یمعیارهاي مناسب

مبناي تسهیم باید تا حد . ها تسهیم شودبین فعالیت

 امکان به میزان استفاده هر فعالیت از آن منبع مشترك،

هایی که باید در  بندي هزینه درباره طبقه.نزدیک باشد

  :هر مخزن هزینه منظور شوند، دو دیدگاه وجود دارد

ها در پذیر به فعالیتهاي تخصیص همه هزینه -1

روش باعث  این. شوندمخزن هزینه منظور می

ها  اي از هزینهشدن و درنظرگرفتن مجموعه پیچیده

  .سازددشوار میشود که درك رفتار آنها را می

هایی در مخازن هزینه منظور شوند  فقط هزینه-2

  .گیري هستندکه در ارتباط با موضوع تصمیم

-بدیهی است که استفاده از هر یک از این دیدگاه

قادري، (.ها، به سازمان و مدیریت آن بستگی دارد

1380(  

هاي خارجی از جمله پژوهش: تحقیقات خارجی

توان یابی میهاي هزینهانجام شده در خصوص سیستم

-شات داده. اشاره کرد) 2009(به تحقیق مارتین شات 

شرکت تولیدي در هلند را مورد استفاده  133هاي 

یابی، قرار داد تا رابطه میان پیچیدگی سیستم هزینه

یابی را کارگیري آن و اثربخشی سیستم هزینهاهداف به

د که در نتایج داللت بر این دار. مورد آزمون قرار دهد

-استفاده براي اهداف برنامه) ترپایین(سطوح باالتر 

ریزي محصول، پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده تأثیر 

بر میزان استفاده از سیستم بهاي تمام ) مثبت(منفی 

) ترپایین(که در سطوح باالتر گذارد، در حالیشده می

استفاده براي اهداف مدیریت هزینه، پیچیدگی سیستم 

بر میزان استفاده از ) منفی(ام شده اثر مثبت بهاي تم

. مندي از آن داردسیستم بهاي تمام شده و رضایت

همچنین عوامل دیگري از قبیل، ابهام محیطی مشاهده 

-و رسمی شده، تنوع محصوالت تولیدي در شرکت

هاي ها و سیاستمشیسازي قوانین، رویکردها، خط

استفاده و سطح ها، نیز بر میزان اتخاذ شده در شرکت

-مندي از سیستم بهاي تمام شده تأثیرگذار میرضایت

  .باشند

، در )2007(محمد العمیري و کولین دروري 

-تحقیقی فاکتورهاي تأثیرگذار بر روي انتخاب سیستم

ها را مورد بررسی یابی محصول در سازمانهاي هزینه

دهد نتایج تحقیق پیمایشی آنها نشان می. اندقرار داده

یابی در سطوح باالي با اهمیت تکامل سیستم هزینهکه 

کارگیري اطالعات بهاي تمام شده، گستردگی به

هاي حسابداري مدیریت ابتکاري، رقابتی بودن تکنیک

کارگیري محیط کسب و کار، اندازه سازمان، دامنه به

هنگام و تولید ناب و نوع سازمان هاي تولید بهتکنیک

اي میان سطح توانایی ابطهرابطه مثبت دارد و هیچ ر

یابی و ساختار بهاي تمام شده، تنوع سیستم هزینه

. محصول و کیفیت فناوري اطالعات وجود ندارد

کارگیري همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که به
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هاي تواند به نتایج و دادهیک رویه مفید و سازنده می

مندي براي مثال، سطح رضایت. تري منتج شودمربوط

تواند جایگزین اثربخشی آن یابی میاز سیستم هزینه

از این گذشته، آنها نشان دادند که پیچیدگی . شود

هاي مفهومی ممکن است اثر یابی و عاملسیستم هزینه

یابی داشته هاي هزینهمشترك بر روي اثربخشی سیستم

سازندکه تحقیقات آنها همچنین خاطر نشان می. باشد

زمون کردن این آثار متقابل بعدي باید به سمت آ

  .هدایت شوند

  تحقیقات داخلی

و مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل  با بررسی

یابی این نتیجه هاي هزینهکشور در خصوص سیستم

                                        ً حاصل شد که تحقیقات انجام شده پیشین عمدتا  

یابی را از دو دیدگاه مورد بررسی و هاي هزینهسیستم

یابی خاص ا یک سیستم هزینهاند؛ یمطالعه قرار داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یا سیستم

یابی مورد استفاده در یک صنعت خاص مورد هزینه

  .مطالعه محققین بوده است

، به بررسی وضعیت )390(حساس یگانه و دیگران

هاي پذیرفته حسابداري بهاي تمام شده  در شرکت

نتایج . پرداختندشده در بورس اوراق بهادار تهران 

هایی مانند تجزیه دهد که تکنیکها نشان میتحقیق آن

هاي مالی، بودجه بندي و برنامه و تحلیل صورت

هاي ایرانی نسبت به سایر ریزي مواد در شرکت

و شواهد گویاي این . ها کاریرد بیشتري دارندتکنیک

هاي مدرن حسابداري بهاي است که مدیران با روش

  .  ندتمام شده ندار

، به بررسی کاربرد )1387(پور و طالبی خدامی

حسابداري مدیریت توسط مدیران ) اهداف(ابزارهاي

هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت

دهد که مدیران نتایج نشان می. بهادار تهران پرداختند

بندي، تجزیه و هاي تولیدي از ابزارهاي بودجهشرکت

سر استفاده سر به و تحلیلتحلیل انحرافات و تجزیه 

همچنین مدیران از ابزارهاي کارت ارزیابی . کنندمی

متوازن، فرآیند مهندسی مجدد، حسابداري سنجش 

یابی یابی برمبناي هدف و هزینهمسئولیت، هزینه

این تحقیق . کنندبرمبناي فعالیت چندان استفاده نمی

بندي، تجزیه و تحلیل نشان داد که ابزارهاي بودجه

سر بیشترین انحرافات و تجزیه و تحلیل سر به

همچنین ابزارهاي فرایند مهندسی . اثربخشی را دارد

یابی مجدد، حسابداري سنجش مسئولیت و هزینه

مهمترین موانع . برمبناي فعالیت نیز اثربخش است

استفاده از ابزارهاي حسابداري مدیریت مورد بررسی 

ابزارها، کمبود کارگیري به ترتیب هزینه و منفعت به

نیروي انسانی متخصص و ماهر از نظر علمی و 

مدت هاي مقطعی و کوتاهتجربی و اتخاذ سیاست

  .توسط دولت است

  

  پژوهشهاي فرضیه -3

  :باشدهاي تحقیق به شرح زیر میفرضیه

که هدف استفاده از سیستم بهاي زمانی). 1(فرضیه 

ریزي محصول تمام شده براي برنامه

میزان استفاده ) ست، الفبیشتر مدنظر ا

سطح ) گیري  و باز آن در تصمیم

رضایت از سیستم بهاي تمام شده، 

  .باالتر است

که هدف استفاده از سیستم بهاي زمانی ).2(فرضیه 

تمام شده براي مدیریت هزینه بیشتر 

میزان استفاده از آن ) مدنظر است، الف

سطح رضایت از ) گیري و بدر تصمیم

  .م شده، باالتر استسیستم بهاي تما

در سطوح باالتر میزان استفاده از سیستم  ).3(فرضیه 

ریزي بهاي تمام شده براي اهداف برنامه

محصول، پیچیدگی سیستم بهاي تمام 

میزان ) شده تاثیر منفی بر روي الف

) گیري و باستفاده از آن در تصمیم
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سطح رضایت از سیستم بهاي تمام شده 

  .خواهد داشت

در سطوح باالتر میزان استفاده از سیستم  .)4(فرضیه 

بهاي تمام شده براي اهداف مدیریت 

هزینه، پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده 

میزان استفاده از آن ) تاثیر مثبت بر الف

سطح رضایت از ) گیري و بدر تصمیم

  .سیستم بهاي تمام شده خواهد داشت

  

  شناسی پژوهش روش -4

با توجه به اهداف و ماهیت موضوع مورد بررسی 

در این تحقیق، روش تحقیق به صورت پیمایشی 

  .باشد می

-تحقیق متشکل از کل شرکت جامعه آماري این

هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

با توجه به جامعه آماري، تعدادي از . باشدتهران می

ها با استفاده از روش تصادفی به عنوان نمونه شرکت

تحقیق انتخاب شدند و بین مدیران مالی و رؤساي 

در این .حسابداري صنعتی آنها پرسشنامه توزیع شد

گیري قیق براي انتخاب نمونه از روش نمونهتح

تصادفی ساده و به منظور برآورد حجم نمونه از 

جهت محاسبه . فرمول کوکران استفاده شده است

  :نمونه به شرح زیر عمل شده است

  

p)p(1Z1)(Nd

p)p(1NZ
n

2

2
a

2

2

2
a




  

  

  :که در این فرمول

N: شرکت  357حجم جامعه مورد مطالعه، که تعداد

  در نظر گرفته شده است،

2
: aZ اندازه متغیر در توزیع طبیعی که از جدول

شود که مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج می

سطح خطایی است که محقق aباشد و می 96/1برابر 

  ،)درصد است 5که در این تحقیق (گیرد در نظر می

p: نسبت موفقیت که براساس حدس محقق یا

اگر . شودتحقیقات قبلی مقدار آن تخمین زده می

امکان چنین تخمینی وجود نداشته باشد نسبت 

شود که در این حالت یقرار داده م 5/0موفقیت برابر 

  یابد،حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می

d: در  1/0، که )خطاي برآورد(دقت موردنظر محقق

در واقع دقت موردنظر محقق، . نظر گرفته شده است

تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین 

و دقت  محقق براي وجود آن صفت در جامعه است

  )1389مومنی، . (گیري نیز به آن بستگی داردنمونه

آوري اطالعات الزم براي آزمون براي جمع

جهت تنظیم . ها از پرسشنامه استفاده شده استفرضیه

اي که پرسشنامه، در ابتدا با توجه به تحقیق مشابه

در کشور هلند انجام ) 2009(توسط مارتین شات 

سپس با . شده است، پرسشنامه مقدماتی تهیه شد

هاي تولیدي در ایران توجه به شرایط حاکم بر شرکت

و در نظر گرفتن نظرات تعدادي از اساتید حسابداري، 

مدیران مالی و رؤساي حسابداري صنعتی، تغییراتی 

جزیی در پرسشنامه اولیه داده شد و در نهایت 

اهنما و مشاور تهیه و پرسشنامه نهایی با تأیید اساتید ر

پرسشنامه کتبی به .ها توزیع گردیددر میان آزمودنی

هاي مورد از شرکت 170منظور پاسخگویی به 

تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

-فرستاده شد که در نهایت از مجموع کل پرسشنامه

  .پرسشنامه دریافت شد 103هاي توزیع شده تعداد 

  

  آنها محاسبه شیوه و پژوهش متغیرهاي -5

   شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی -1

 متغیر این کردن عملیاتی براي مقیاس دو از

 سیستم پیچیدگی مقیاس، اولین. است شده استفاده

 نامهپرسش از سوال دو بر مبتنی الف-شده تمام بهاي
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 تعداد تا شده خواسته پاسخگوها از که است بوده

 کاربه هزینه تخصیص مبناهاي تعداد و هزینه مراکز

 را شانشرکت شده تمام بهاي سیستم در رفته

 که آنجا از .)2005 تیلز، و دروري(نمایند مشخص

 تخصیص مبناهاي تعداد و هزینه مراکز تعداد تأثیر

 فرض بر شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی بر هزینه

 استفاده با دو هر است، شده داده قرار بودن غیرخطی

 کار این. است شده گیرياندازه log2 N  مقیاس از

 هم با خطی       ًتقریبا  روند یک با هاداد تا شودمی باعث

 سیستم پیچیدگی گیرياندازه براي. باشند ارتباط در

 بعالوه با مرکب مقیاس یک الف- شده تمام بهاي

  .شودمی ساخته آمده، بدست log2 N دوتا کردن

 بهاي سیستم پیچیدگی تر،جامع مقیاس دومین

 براي شده مطرح سوال دو بر عالوه که ب-شده تمام

 از که است اضافی سوال دو شامل اول مقیاس

 همچنین و هزینه مرکز نوع تا شد، خواسته پاسخگوها

-شرکت در استفاده مورد هزینه تخصیص مبناي نوع

 سه هر دوم مقیاس این بنابراین. کنند تعیین را شان

 و تعداد( شده تمام بهاي سیستم طراحی اصلی بعد

 در را) هزینه تخصیص مبناهاي و هزینه مراکز نوع

 بهاي سیستم پیچیدگی گیرياندازه براي. گیردمی نظر

  کردن استاندارد با مرکب مقیاس یک ب،-شده تمام

 بهاي سیستم طراحی بعد سه هر به شده داده امتیازات

 امتیازات از نهایت در و آیدمی بدست شده تمام

  .شودمی گرفته میانگین شده استاندارد

   شده تمام بهاي سیستم از استفاده اهداف -2

 بهاي سیستم براي شده تعیین اهداف به توجه با

 این از کدامیک شد، پرسیده پاسخگوها شده، از

-شرکت شده تمام بهاي سیستم از استفاده در اهداف

 تحلیل در سهولت منظور به. گیردمی قرار مدنظر شان

 استفاده« ترجامع فاکتور دو به اهداف ها،داده تردقیق

 هزینه مدیریت اهداف براي شده تمام بهاي سیستم از

 اهداف براي شده تمام بهاي سیستم از استفاده« و» 

 براي. شوندمی بنديتقسیم»  محصول ریزيبرنامه

  اکتشافی عامل تحلیل از شده ذکر بنديطبقه انجام

 آوردن بدست براي نهایت در. شودمی استفاده

 حداقل رگرسیون از فاکتورها از یک هر امتیازات

  . شودمی استفاده  تورستن مربعات

   شده تمام بهاي سیستم اثربخشی -3

 سیستم اثربخشی گیرياندازه براي عامل دو از

 اول، عامل. شودمی استفاده هاشرکت شده تمام بهاي

 یک با که»  شده تمام بهاي سیستم کارگیريبه میزان«

 خواسته پاسخگوها از و است شده گیرياندازه سوال

) وجه هیچ به( 1 از ايگزینه پنج مقیاس یک در تا شد

 تمام بهاي سیستم از استفاده میزان) زیاد خیلی( 5 تا

 مشخص را شانشرکت در هاگیريتصمیم براي شده

 تمام بهاي سیستم منديرضایت« دوم، عامل.نمایند

 از ايگزینه پنج مقیاس یک با نیز عامل این که»  شده

 و شده گیرياندازه) زیاد خیلی( 5 تا) وجه هیچ به( 1

 اطالعات حد چه تا که شد پرسیده پاسخگوها از

-رضایت موجب است توانسته شده تمام بهاي سیستم

  .شود شانشرکت شده تمام بهاي سیستم از مندي

  

  اطالعات جمعیت شناختی

 دهندگانپاسخ کل بین از) 1(شمارهمطابق نگاره 

 نفر 41و مالی مدیر) درصد 47( نفر 48 بررسی، مورد

 در اند،بوده صنعتی حسابداري رئیس) درصد 40(

 وضعیت پاسخگوها از) درصد 13( نفر 14 ضمن

 از همچنین. اندنکرده مشخص را خود سازمانی پست

 در) درصد 88( نفر 91 بررسی مورد هايآزمودنی بین

 در) درصد 7( نفر 7 مالی، امور و حسابداري رشته

 سایر در) درصد 5( نفر 5 و اقتصاد و مدیریت رشته

  .باشندمی آموختهدانش تحصیلی هايرشته

کلی اطالعات مربوط به پست سازمانی،  طوربه

 دهدمی نشان رشته و مدرك تحصیلی پاسخ دهندگان 

 برخوردار الزم تجربه و تخصص از دهندگانپاسخ که

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

    پور، بهنام کرمشاهی و مازیار برهانی احمد خدامی

 شانزدهمشماره  / مجله حسابداري مدیریت   98

 و گیرندمی بر در را ايگسترده طیف همچنین و بوده

 به تعمیم قابلیت نمونه از حاصل نتایج نتیجه در

  .دارد را تحقیق جامعه

  

  اطالعات جمعیت شناختی): 1(نگاره 

  پست سازمانی

  مدیر مالی
ریس حسابداري 

  صنعتی
  جمع  پاسخبی

48  41  14  103  

  رشته تحصیلی

حسابداري و 

  مالی

اقتصاد و 

  مدیریت
  جمع  هاسایر رشته

91  7  5  103  

  مدرك تحصیلی

  جمع  سایرموارد  کارشناسی ارشد  کارشناسی

79  21  3  103  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیقیافته -6

میزان استفاده و ضرایب همبستگی ) 2(نگاره 

پیرسون براي هر یک از اهداف استفاده از سیستم 

طور که در همان. دهدبهاي تمام شده را نشان می

نشان داده شده است، بیشترین میزان ) 2(نگاره 

استفاده از اهداف سیستم بهاي تمام شده به ترتیب به 

گذاري محصول ، قیمت)درصد 6/79(بندي بودجه

از طرف دیگر، کمترین . اختصاص دارد) درصد 6/78(

میزان استفاده از این اهداف به ترتیب شامل، طراحی 

زي بهاي تمام سا، مدل)درصد 5/48(محصول جدید 

و تجزیه و تحلیل سودآوري ) درصد 5/49(شده 

  .باشدمی) درصد 5/50(مشتري 

                       هاي مطرح شـده، بایـد                            در ادامه با توجه به فرضیه

     تـر                                               اهداف سیستم بهاي تمام شده به دو فاکتور جـامع 

       بنـدي       تقسیم  »           ریزي محصول      برنامه « و  »             مدیریت هزینه «

       عامـل                                            براي دستیابی بـه ایـن هـدف از تحلیـل      .    شود

   .    بریم               اکتشافی بهره می

  میزان استفاده و ضرایب همبستگی پیرسون براي هر یک از اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده). 2(نگاره 

  
  )دو طرفه( 05/0و  01/0دار در سطح به ترتیب معنی *و  **
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      نگاره  (                                        با انجام تحلیل عاملی، نتایجی به شرح زیر 

             بـه ترتیـب     )  3 (        نگـاره    .    شود       حاصل می  )  4        و نگاره    3

                                 و مقدار آمـاره آزمـون بارتلـت      KMO           مقدار شاخص 

   از   .    دهد          را نشان می  )                              که تقریبی از آماره کاي دو است (

      اسـت     0 /   782        برابـر    KMO                       آنجا که مقـدار شـاخص   

                     تحلیل عـاملی کـافی                دهندگان براي                 تعداد نمونه پاسخ

     تـر                   آزمون بارتلت کوچک  sig             همچنین مقدار   .     باشد  می

                     دهد تحلیل عاملی براي                    درصد است که نشان می   5   از 

                  ، مناسب است و فرض  )         مدل عاملی (               شناسایی ساختار 

   .   شود                                    شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می

با توجه به انجام تحلیل عاملی روي نه متغیر 

سیستم بهاي تمام شده، دو عامل به اهداف استفاده از 

این دو . شودهاي اصلی شناسایی میعنوان عامل

عامل، با توجه به بررسی ادبیات موضوع به صورت 

  شوند؛گذاري میزیر نام

  استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي اهداف

 مدیریت هزینه

  استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي اهداف

 ریزي محصولبرنامه

ــاملی  ــه            نشــان مــی  )  4        نگــاره  (                تحلیــل ع            دهــد ک

                  گیــري عملکــرد و                                     متغیرهــاي، کــاهش هزینــه، انــدازه

             اسـتفاده از   «                                بندي، تحت عامل اول که با عنوان،      بودجه

  »                                                سیستم بهاي تمام شده براي اهداف مـدیریت هزینـه  

         همچنــین   .        گیرنــد                                گــذاري شــده اســت، قــرار مــی     نـام 

     یـل                                گـذاري محصـول، تجزیـه و تحل                 متغیرهاي، قیمت

                                          سودآوري مشتري و طراحی محصول جدیـد، تحـت   

                               استفاده از سیستم بهاي تمام شده  «                    عامل دوم که با نام، 

              گـذاري شـده        نـام   »             ریزي محصـول                  براي اهداف برنامه

   .    شوند       بندي می         است، طبقه

  

  KMOشاخص کفایت نمونه گیري  و آزمون بارتلت KMOمقدار شاخص ). 3(نگاره 

  KMO  872/0 شاخص کفایت نمونه گیري

  :آماره آزمون بارتلت

  آماره کاي دو

  درجه آزادي

  معنی داري

  

300/191  

36  

000/0  

  

  تحلیل عامل اکتشافی براي اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده نتایج): 4(نگاره شماره 

  شده تمام بهاي سیستم از استفاده اهداف
  ها با انجام چرخش واریماکسمقادیر عامل

  ریزي محصولبرنامه: عامل دوم  مدیریت هزینه: عامل اول

  101/0  704/0  کاهش هزینه

  569/0  143/0  قیمت گذاري محصول

  264/0  626/0  گیري عملکرداندازه

  215/0  481/0  مدل سازي بهاي تمام شده

  255/0  587/0  بودجه بندي

  712/0  127/0  سودآوري مشتريتجزیه و تحلیل 

  389/0  487/0  گیري در خصوص بازده محصولتصمیم

  508/0  441/0  طراحی محصول جدید

  355/0  231/0  هاارزیابی موجودي

  %22/15  %72/19  هاواریانس توضیح داده شده عامل
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  هافرضیه آزمون نتایج

 بهاي سیستم از استفاده( اول عامل ،)5( نگاره

 مدل از حاصل نتایج ،)گیريتصمیم در شده تمام

 سیستم پیچیدگی تاثیر که کندمی ارائه را رگرسیونی

 روي بر را آن از استفاده اهداف و شده تمام بهاي

 گیريتصمیم در شده تمام بهاي سیستم از استفاده

 از استفاده با آزمون این که دهد،می قرار آزمون مورد

 تکنولوژیکی و سازمانی محیطی، عوامل از تعدادي

  .است گرفته قرار کنترل مورد

 هايفرضیه آزمون نتایج ،)1( مدل ،)5( نگاره در

 مشاهده خطاي مقدار که دهدمی نشان چهارم تا اول

 ،043/0 ،009/0 ترتیب به مربوط متغیرهاي شده

 اطمینان سطح در نتیجه در. است 047/0 و 040/0

-حالی در شود،می تایید اول فرضیه درصد 99 از بیش

 اطمینان سطح در چهارم و سوم دوم، هايفرضیه که

  .شوندمی پذیرفته درصد 95 از بیش

 نتایج ،)2( مدل ،)5( نگاره در دیگر طرف از

 که دهدمی نشان چهارم تا اول هايفرضیه آزمون

 ترتیب به مربوط متغیرهاي شده مشاهده خطاي مقدار

 در نتیجه در. است 007/0 و 038/0  ،381/0 ،002/0

 چهارم و اول فرضیه درصد 99 از بیش اطمینان سطح

 بیش اطمینان سطح در نیز سوم فرضیه و شودمی تایید

 است حالی در این باشد،می تایید قابل درصد 95 از

  .شودمی رد دوم فرضیه که

  

  عامل اول -نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون براي ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده، اهداف استفاده و اثربخشی آن):5(نگاره 

  استفاده از سیستم بهاي تمام شده در تصمیم گیري:عامل اول  

  

  متغیرها

  :2مدل  :1مدل 

  ب-شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی  الف-پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده

a b c a b c 
076/0  پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده  )126/0(  074/0  035/0  )166/0(  032/0  

273/0*  استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي اهداف مدیریت هزینه  )369/0(  267/0  204/0  )218/0(  103/0  

  256/0  )230/0(  261/0**  327/0  )357/0(  338/0**  برنامه ریزي محصول اهداف براي شده تمام بهاي سیستم از استفاده

  068/0  )222/0(  011/0**  025/0  )167/0(  032/0*  پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده و استفاده از آن براي اهداف مدیریت هزینه

  -033/0  )228/0(  - 065/0*  -152/0  )154/0(  - 110/0*  برنامه ریزي محصول اهداف براي آن از استفاده و شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی

  092/0  )139/0(  086/0*  154/0  )148/0(  146/0*  رقابت

  065/0  )193/0(  079/0  041/0  )207/0(  050/0  ابهام محیطی مشاهده شده

  026/0  )151/0(  024/0  029/0  )161/0(  026/0  استراتژي رقابتی

  -010/0  )071/0(  -006/0  -044/0  )078/0(  -025/0  تفکیک عمودي

  027/0  )129/0(  031/0  074/0  )141/0(  083/0  تمرکزگرایی

  455/0  )227/0(  446/0*  326/0  )233/0(  558/0*  رسمی سازي

  -068/0  )032/0(  -033/0  -018/0  )035/0(  -021/0  تنوع محصول

  122/0  )168/0(  137/0  195/0  )176/0(  219/0  تکنولوژي پیشرفته تولید

  079/0  )135/0(  069/0  042/0  )144/0(  037/0  خطوط تولید

  -377/0  )289/0(  -593/0  -438/0  )311/0(  -683/0  تولید انبوه متجانس

  -290/0  )284/0(  -326/0  -230/0  )315/0(  -388/0  تولید انبوه نامتجانس

  -228/0  )387/0(  -354/0  -369/0  )413/0(  -455/0  تولید واحد

  159/2*  781/1*  عرض از مبدا

  749/5**  899/4**  آماره فیشر

  203/2  111/2  دوربین واتسونآماره 

R2 376/0  369/0  تعدیل شده  

  )دوطرفه(  0.05 و 0.01 سطح در معناداري ترتیب به * و ** -باشندبه ترتیب ضرایب رگرسیون غیر استاندارد، خطاي معیار ضرایب رگرسیون غیراستاندارد و ضرایب رگرسیون استاندارد می c,b,a: نکته

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 ... هاي پذیرفته شده در هاي آنها در شرکت بررسی ارتباط بین اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده با پیچیدگی

 شانزدهمشماره  / مجله حسابداري مدیریت   101

مندي از سیستم رضایت(، عامل دوم )6(نگاره 

، نتایج حاصل از مدل رگرسیونی را )بهاي تمام شده

کند که تاثیر پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده ارائه می

مندي از و اهداف استفاده از آن را بر روي رضایت

دهد، که یسیستم بهاي تمام شده مورد آزمون قرار م

این آزمون با استفاده از تعدادي از عوامل محیطی، 

  .سازمانی و تکنولوژیکی مورد کنترل قرار گرفته است

هاي ، نتایج آزمون فرضیه)3(، مدل )6(در نگاره 

دهد که مقدار خطاي مشاهده اول تا چهارم نشان می

، 037/0، 040/0شده متغیرهاي مربوط به ترتیب 

در نتیجه در سطح اطمینان  .است 045/0و  037/0

  .شوددرصد فرضیه اول تا چهارم تایید می 95بیش از 

، نتایج )4(، مدل )6(از طرف دیگر در نگاره 

دهد که هاي اول تا چهارم نشان میآزمون فرضیه

مقدار خطاي مشاهده شده متغیرهاي مربوط به ترتیب 

در نتیجه در . است 028/0و  021/0،  017/0، 033/0

درصد فرضیه اول تا چهارم  95مینان بیش از سطح اط

  .شودتایید می

  

  

  عامل دوم-نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون براي ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده، اهداف استفاده و اثربخشی آن):6(نگاره 

  مندي از سیستم بهاي تمام شدهرضایت:عامل دوم  

  متغیرها

  :4مدل  :3مدل 

  ب-شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی  الف-پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده

a b c a b c 
  152/0  )216/0(  122/0  068/0  )157/0(  077/0  پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده

  283/0  )353/0(  314/0*  239/0  )232/0(  213/0*  استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي اهداف مدیریت هزینه

  339/0  )470/0(  368/0*  254/0  )318/0(  262/0*  برنامه ریزي محصول اهداف براي شده تمام بهاي سیستم از استفاده

  135/0  )289/0(  176/0*  190/0  )208/0(  110/0*  پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده و استفاده از آن براي اهداف مدیریت هزینه

  -063/0  )297/0(  - 074/0*  -047/0  )192/0(  - 040/0*برنامه ریزي محصول اهداف براي آن از استفاده و شده تمام بهاي سیستم پیچیدگی

  103/0  )181/0(  112/0  159/0  )184/0(  167/0*  رقابت

  -029/0  )252/0(  -041/0  -105/0  )258/0(  -140/0  ابهام محیطی مشاهده شده

  347/0  )196/0(  - 370/0*  329/0  )200/0(  333/0  استراتژي رقابتی

  -113/0  )092/0(  -077/0  -102/0  )097/0(  -065/0  تفکیک عمودي

  076/0  )168/0(  099/0  046/0  )176/0(  057/0  تمرکزگرایی

  203/0  )296/0(  415/0  572/0  )290/0(  518/0*  رسمی سازي

  -096/0  )042/0(  -067/0  -098/0  )043/0(  -042/0  تنوع محصول

  -121/0  )218/0(  -158/0  -085/0  )219/0(  -106/0  تکنولوژي پیشرفته تولید

  285/0  )176/0(  291/0  187/0  )179/0(  182/0  خطوط تولید

  -269/0  )377/0(  -494/0  -278/0  )387/0(  -482/0  تولید انبوه متجانس

  -239/0  )370/0(  -479/0  -315/0  )391/0(  -402/0  تولید انبوه نامتجانس

  -303/0  )204/0(  -410/0  -305/0  )214/0(  -316/0  تولید واحد

  874/0*  466/0*  عرض از مبدا

  749/5**  826/6**  آماره فیشر

  756/1  791/1  آماره دوربین واتسون

R2 295/0  281/0  تعدیل شده  

  )دوطرفه(  0.05 و 0.01 سطح در معناداري ترتیب به * و ** -باشنداستاندارد میبه ترتیب ضرایب رگرسیون غیر استاندارد، خطاي معیار ضرایب رگرسیون غیراستاندارد و ضرایب رگرسیون  c,b,a: نکته
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  و بحث گیرينتیجه -7

ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون براي آزمون فرضیه

هاي اول و دوم تحقیق فرضیه. چند متغیره استفاده شد

سیستم بهاي به بررسی ارتباط بین اهداف استفاده از 

نتایج حاصل از . پردازدتمام شده با اثربخشی آن می

هاي اول و دوم نشان داد که هر چه آزمون فرضیه

-استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي اهداف برنامه

ریزي محصول  و همچنین اهداف مدیریت هزینه 

ها گیريبیشتر مدنظر باشد، استفاده از آن در تصمیم

مندي د و سطح باالتري از رضایتباالتر خواهد بو

آزمون . سیستم بهاي تمام شده را در پی خواهد داشت

  .برابر نیست) 2009(فرضیه اول با نتایج تحقیق شات

هاي سوم و چهارم تحقیق نیز به بررسی فرضیه

ارتباط بین اهداف استفاده از سیستم بهاي تمام شده و 

-می پیچیدگی آن با اثربخشی سیستم بهاي تمام شده

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد . پردازد

که هر چه استفاده از سیستم بهاي تمام شده براي 

ریزي محصول بیشتر مدنظر باشد، اهداف برنامه

شود که پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده باعث می

تر آید و ها پایینگیريکاربرد استفاده از آن در تصمیم

از سیستم بهاي تمام  منديهمچنین کاهش رضایت

در طرف مقابل نتایج حاصل از . شده را منجر شود

آزمون فرضیه چهارم نشان داد که هر چه استفاده از 

سیستم بهاي تمام شده براي اهداف مدیریت هزینه 

بیشتر مدنظر باشد، پیچیدگی سیستم بهاي تمام شده 

-شود که سطح استفاده از آن در تصمیمباعث می

مندي از ش یابد و افزایش رضایتها افزایگیري

  .سیستم بهاي تمام شده را در پی خواهد داشت

در نهایت عوامل دیگري که در این تحقیق تاثیر آنها 

  :باشندبه اثبات رسید به این شرح می

ها و سازي قوانین، رویکردها، خط مشیرسمی )1

هر چه در  .هاي اتخاذ شده در شرکتسیاست

ها قوانین و مقررات بیشتري حاکم باشد شرکت

و اشخاص ذیربط در اجراي امور مربوط به 

هاي تعیین شده در ها و خط مشیخود، سیاست

شرکت را مدنظر قرار دهند، میزان استفاده از 

ها  گیريسیستم بهاي تمام شده در تصمیم

مندي از یابد و همچنین سطح رضایتافزایش می

 .دهدا افزایش میسیستم بهاي تمام شده ر

ها هر چه شرکت. میزان رقابت شرکت در بازار )2

میزان رقابت بازاریابی خود را از حیث سه عامل 

رقابت بر سر قیمت، رقابت روي محصول و 

رقابت بازاریابی و فروش افزایش دهند، تمایل 

بیشتري به استفاده از سیستم بهاي تمام شده در 

 .ها وجود خواهد داشتگیريتصمیم

ها در هر چه شرکت. ستراتژي رقابتی شرکتا )3

تولید محصوالت یا فرایند بازاریابی خود نوآوري 

مندي از و ابتکار داشته باشند، میزان رضایت

  .سیستم بهاي تمام شده افزایش خواهد یافت

  

  فهرست منابع 

). 1383(باقر  زاده،اعتمادي، حسین و شمس )1

 یابیهزینه سیستم هاينارسایی شناسایی
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