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چكیده
بدون شک در جو رقابتی سازمانهای عصر حاضر ،تنها سازمانها و مؤسساتی میتوانند به ادامة حیات و توسعة روزافزون
دستیابند که محور اساسی فعالیتهایشان ،مبتنی بر کیفیت مناسب و ارائة خدمات با قیمت معقول بوده تا از این طریق رضایت
مشتری را به عنوان یک اصل در پی داشته باشند .لذا ،به منظور درک این مفاهیم ،مقاله حاضر بهطور خالصه ،توسعههای نظری و
تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزة پژوهشهای حسابداری مدیریت در ارتباط با روابط بین اقالم بها ،ارزش
مشتری ،درآمدها ،سودآوری و محرکهای آنها را بیان مینماید و به مرور پژوهشهای مرتبط از دیدگاه حسابداری مدیریت
استراتژیک میپردازد و موارد نیاز جهت انجام پژوهشهای آتی را مطرح میکند .مقاله حاضر ،دارای دو بخش اصلی میباشد .بخش
اول ،خالصهای از بررسیهای انتقادی از ادبیات موجود میباشد که شامل بخشهایی به شرح زیر است )1( :تالش اولیه جهت
الگوسازی روابط محرک بها به منظور درک اهمیت مدیریتی و اقتصادی این روابط ،و ارائة روابط تجربی در ارتباط با اهمیت آماری این
روابط؛ ( )2تالشهای متعاقب برای بهبود الگوسازی و برآورد این روابط؛ و ( )3پژوهشهای نظری و تجربی در ارتباط با محرکهای
بها ،درآمد و سود .در بخش دوم نیز به بررسی نیازهای پژوهشهای آتی ،پرداخته شده است.
واژههای كلیدی :اقالم بها ،ارزش مشتری ،درآمدها ،سودآوری ،محرکها.
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 -1مقدمه
به کلیة روشهایی کهه جههت شناسهایی ،کشهو و تعیهین
هزینههای تشكیل دهندة محصهوتت بهه کارگرفتهه مهیشهود،
بهایابی گویند .هر یک از روشهای توسعهیافته در ایهن زمینهه،
جوابگوی ابعادی از نیازهای سازمانها است .بهطوری کهه روش
بهایابی محصهوتت یهک سهازمان ،بسهتگی بهه نیهاز اطالعهاتی
مدیران و هدف نهایی آنها دارد .ولهی آن ههه امهروزه اهمیهت
خاصی پیدا کرده ،این است که سازمانهها نیازمنهد آن هسهتند
که روشی را به کارگیرند که عالوه بر عدم پیچیدگی ،کم هزینه
بوده و بیشترین اطالعات از فرآیندها ،فعالیتها و خدمات را به
مدیران ارائه دهد؛ از اینرو ،بهایابی سنتی جوابگهوی ایهن نیهاز
نیست (انواری رستمی و همكاران.)1315،
در طول دهة  ،1195پژوهشگران حسهابداری مهدیریت بهه
تدریج به این نتیجه دستیافتند که متغیرههایی غیهر از حجهم
تولید (متغیر اولیة اساسی در الگوهای نظری مربوط به رفتار بها
در حوزههای اقتصاد و حسابداری) نیز مهیتواننهد اقهالم بهها را
نشان دهند ،و این متغیرها از اهمیت اساسی و فزایندهای بهرای
مدیران برخهوردار بهوده و در طراحهی سیسهتمههای اطالعهاتی
حسابداری مدیریت نیز بسیار حائز اهمیت میباشهند (کهاپالن،
1193،1191؛ شانک و گوینداراجان .)1113 ،1191 ،به عنوان
مثال ،این متغیرها شهامل آن مهواردی هسهتند کهه بهه عنهوان
محرکهای بهای ساختاری و اجرایی شناخته میشوند ( شانک
و گوینداراجان )1113 ،که از آن جمله میتوان به محرکههای
سطح واحد محصهول ،دسهتة محصهوتت ،پشهتیبانی محصهول،
سطح امكانات تولید ،پشتیبانی مشتری ،پشتیبانی خهط تولیهد،
پشتیبانی عالمت تجهاری ،پشهتیبانی کانهال فروشهنده (کانهال
توزیع و فروش) و پشتیبانی سطح شرکت اشهاره نمهود (کهوپر،
1115؛ کوپر و کاپالن 1111 ،و 1119؛ کاپالن و کوپر.)1119 ،
این متغیرها و روابط آنها با ارزش شرکت ،اقالم بها ،درآمدها و
سههودآوری از لحههات اسههتراتژیک بههرای شههرکت حههائز اهمی هت
میباشند ،هرا کهه ماهیهت و ارزشههای آنهها ناشهی از اکثهر
گزینههای انتخابی و تصمیمات استراتژیک اساسی مدیران نظیر
استراتژیهای تمایز محصهول یها رهبهری بهها (پهورتر،1195 ،
 ،)1190بازارهای محصول و طراحی محصهول ،اسهتراتژیههای
عملیاتی و فناوریهای مرتبط (تصهمیمگیهریههای فرآینهدی)
میباشند .با فرض ثابت بودن سهایر شهرایط و در مهواردی کهه
درک دقیقی از روابط علت و معلولی این الگوهای تجاری وجود
داشته باشد ،مدیران قادر خواهند بود که تصهمیمات بهتهری را
اتخاذ نمایند ،که این امر در نهایت منجر به آن خواهد شهد کهه
مدیران در دستیابی به اهداف و استراتژیهای سهازمان موفهق
تر باشند .اگر هه این استدلها بسیار جالب و قانع کننده بودند،
990

اما تا آن زمان شواهد تجربی اندکی در پشتیبانی از این نظریهة
نوظهور وجود داشت و پژوهشگران اعتقاد داشتند کهه نیهاز بهه
انجام پژوهشهای تجربی بیشتر در حوزة حسابداری مهدیریت
وجود دارد ( به عنوان مثهال ،کهاپالن .)1199 ،از آن زمهان بهه
بعد ،پژوهشگران الگوها و شواهد تجربی زیادی را ارائهه نمودنهد
که نشان میدادند که برخی از ایهن متغیرهها مربهوط بهه بهها و
برخههی دیگههری نیههز مربههوط بههه ارزش مشههتری ،درآمههدها و
سودآوریها میباشند .تجزیه و تحلیل محهرک بهها و مهدیریت
بهای استراتژیک به یک امر بسیار سودمند مبهدل گردیهد و در
حوزة پژوهشهای دانشهگاهی بسهیار بهه آنهها پرداختهه شهد.
همچنین موارد استفاده از سیستمهای بهایابی مبتنی بر فعالیت
تا حد زیادی افزایش یافت و مفاهیم و ابزارهای جدیدی همانند
بهایابی هدف ،بهایابی هرخة عمر و تجزیه و تحلیهل سهودآوری
مشتری به وجود آمده و مورد استفاده قرار گرفتند.
بنابراین ،باتوجه به موارد پیشگفته ،هدف مقالة حاضر ،یک
بررسی دقیق از پژوهشهای انجام شده در ارتباط با روابط بهین
محرکهای بها ،درآمد و سود و همچنین الگوهها و برآوردههای
ارائه شده در یافتههای تجربی در این حوزه میباشد و در نهایت
نیز سعی در ارائة پیشنهاداتی جهت انجهام پهژوهشههای آتهی
خواهد بود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2شواهد و استداللهای اولیه
نشهریات و مقههاتت اولیههة منتشههر شههده در حههوزة ادبیهات
پژوهشهی حسههابداری مههدیریت بهها جزئیهات و پیچیهدگیهههای
بیشتری به بررسی روابط بین محرک بها بهه صهورت نظهری و
تجربی پرداختند که از این جمله میتوان به پژوهشهای انجام
شده توسط پژوهشگرانی نظیر کاپالن ( 1191و  ،)1193میلر و
ولمن ( ،)1190کوپر و کاپالن ( ،)1191شانک ( ،)1191شانک
و گوینداراجان ( )1191و انواری رسهتمی و همكهاران ()1315
اشاره کرد .در این مطالعات ،به طور خاص به بررسی ههارهو
مدیریتی و تجزیه و تحلیهل بههای اسهتراتژیک پهورتر ()1190
پرداختنههد .ای هن پژوهشههگران بی هان نمههوده مههیدارنههد کههه در
محیطهای اقتصادی رقابتی فزایندة امروز ،اطالعات پهر هزینهه
در ارتباط با بهای محصوتت ،به خصوص سهم هزینههای سربار
قابل تخصیص به محصوتت و متغیرهایی که به بهتهرین شهكل
میزان مصرف منابع مربوطه را نشان میدهند از اهمیت شهایان
توجهی برای مهدیران برخهوردار مهیباشهند .در ایهن خصهوص،
همتی و همكاران ( )1312معتقدند ،سیستمهای سنتی بهایابی
محصوتت نظیر بهایابی استاندار به طهور متناسهب نمهیتواننهد
بهبودهههای عملیههاتی آنههها را ارزیههابی نماینههد .بنههابراین،
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پژوهشهای مختلو منجر به کشو سیستمهای مختلفی بهرای
بهایابی محصوتت (از جمله حسابداری مبتنی بر جریان ارزش)
گردیدند.
کاپالن ( )1193-1191اولین محققی بود که اظهار داشت
که باید تغییراتی در شیوههای سهنتی حسهابداری بههای تمهام
شده و مدیریت و رویكردهای معاصر صورت پهذیرد و مسهائل و
مشههكالت مربههوط بههه آنههها مههورد شناسههایی قههرار گرفتههه و
راهحلهای مربوطه نیز پیشبینی و ارائه گردند .تمرکهز کهاپالن
( )1193بر ایجاد و ارائة مقیاسهای عملكرد غیرمالی و رقابت و
سودآوری بلندمهدت بهود تها از آن طریهق بتهوان نقهاط ضهعو
مقیاسهای کوتاهمدت را برطرف کرد.
کاپالن ( )1193همچنین معتقد بود کهه مهدیران بایهد بهه
طور فعال در فرآیند تولید دخالت نمایند تها کیفیهت را بهبهود
بخشند ،زمان راهاندازی را کاهش دهند ،انعطافپذیری تولید را
افزایش دهند ،بر قوانین محدود کنندة نیروی کار غلبه کننهد و
شرایط غیرمنتظرة ناشهی از میهزان تقاضهای نهامعلوم ،کیفیهت
ضعیو و عملكرد نامنظم ماشینآتت را نیز کهاهش دهنهد .وی
معتقد بود که پژوهشهای حسابداری مدیریت بایهد بهر مبنهای
الگوهایی از ساختار بها باشد که شامل ویژگیها و مشخصههای
طراحی و فرایند و محصول باشند (و آنها را به عنهوان عوامهل
درونزا و نه برونزا در نظر بگیرد).
کههاپالن(  )1191اعتقههاد داشههت کههه ( )1در مح هیطهههای
تولیدی نوظهور ،بهای دستمزد متغیر به عنوان یهک نسهبتی از
کل هزینهها کاهش خواهد یافت و اکثر هزینههای دستمزد بهه

عنوان هزینههای ثابت یا هزینههای ظرفیت خواهنهد بهود)2( .
هزینههای تجهیزات تولیدی محاسبه شده میتوانهد مسهتقل از
تعداد واحدهای تولیدی باشد (هزینههای ثابت و ریخته شهده)،
بنههابراین مههدیران بایههد روشهههای جدیههدی را بههرای درک و
اندازهگیری بهای محصوتت و سودآوری آنهها بیاموزنهد؛ و ()3
پژوهشگران و فعاتن حوزه حسابداری مدیریت باید در استفاده
از مقیاسهای مربوط به کارایی بهای تمام شده دقت بیشتهری
خرج نمایند و استراتژی شرکت را مدنظر قرار دهند.
در همان زمان ،پورتر( )1190مفهوم محرک بهها را مطهرح
نمود و همچنین بر اهمیت تجزیه و تحلیل اقالم بها در سراسهر
زنجیهرة ارزش تاکیهد نمههود .پههورتر  15طبق هة اصههلی را بههرای
محرکهای بها تعیین نمود که در جدول شمارة ( )1نشان داده
شده است .این مقیاسها عبارتند از مقیاس ،یهادگیری و رشهد،
استفاده از ظرفیت ،روابط بین فعالیتها در درون زنجیرة ارزش
و به وسیلة زنجیهرهههای ارزش تهأمینکننهدگان و کانهالههای
توزیهع ،روابههط بهها سههایر واحههدهای تجههاری در درون شههرکت،
زمانبندی سیاستهای انتخابی (به عنوان مثال برای طراحی و
ترکیب محصول ،سطوح خدمات ،سرمایهگذاریهها ،زمهانههای
تحویههل ،کانههالهههای توزیههع ،تكنولههو ی و کیفیههت مههواد)،
موقعیتهای جغرافیایی ،عوامل نهادی ( به عنوان مثال قهوانین
دولتی ،تعرفهها و تشكیل اتحادیهها) .ریلی ( )1191نیز تمامی
محرکهای ساختاری و اجرایی شامل ویژیگیها تكنولهو یكی و
طراحی فرایند تولید محصول را به عنوان محرک بها برشمرذ.

جدول  -1مقایسة طبقهبندیهای محرک بها
پورتر()1911
مقیاس
یادگیری و رشد
استفاده از ظرفیت
رابطة بین فعالیتها در سرتاسر زنجیرة
ارزش (در داخل شرکت و در طول زنجیرة
ارزش بسطیافته)
رابطة بین واحدهای تجاری در درون
شرکت
زمانبندی
سیاستهای انتخابی (طراحی و ترکیب
محصول ،سطوح خدمات ،سرمایهگذاری،
زمانهای
تحویل ،تكنولو ی کانالهای توزیع،
کیفیت مواد)

ریلی()1911

كوپر و كاپالن ()1991

محرکهای ساختاری
مقیاس
هدف
تجربه
تكنولو ی تولید در سرتاسر زنجیرة ارزش
پیچیدگی خط تولید
محرکهای اجرایی
تعهد نیروی کار به توسعة مداوم
مدیریت کیفیت
استفاده از ظرفیت
کارایی ساختار کارخانه
ساختاربندی طراحی محصول
رابطه با تامین کنندگان و مشتریان (زنجیرة
ارزش یا تامین بسطیافته)

مرحلة تولید از زنجیرة ارزش
سطح واحد محصول
سطح دسته محصول
پشتیبانی محصول (تولید)
پشتیبانی تجهیزات
باقیماندة زنجیره ارزش
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی خط تولید محصول
پشتیبانی عالمت تجاری
پشتیبانی کانال
پشتیبانی مكان
پشتیبانی شرکت
زنجیرة ارزش یا تأمین بسطیافته
پشتیبانی فروشنده
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پورتر ( )1190اظهار داشت که فعالیتها هستند که بههای
تمام شده هر واحد محصول را در یک واحهد تجهاری مشهخص
میکنند و موجب مهیشهوند کهه شهرکت اسهتراتژی تمهایز یها
رهبری بهای محصول خود دنبال نمایند .وی همچنین بهر ایهن
باور بود که درک سهاختار بههای تمهام شهده بها ایهن سهطح از
پیچیدگیها برای سهازمانها (صهرف نظهر از ههر اسهتراتژی کهه
داشته باشند -استراتژی تمایز محصول یها رهبهری بهها) بسهیار
تزم و ضروری میباشد.
همچنین در این زمان میلر و ولمن ( )1190به این نتیجهه
دستیافته بودند که مدیران بیش از پیش نگران افهزایش سههم
هزینههای سربار از کل هزینهههای تولیهدی مهیباشهند .آنهها
همچنین اظهار نمودند که اکثر مهدیران تولیهدی محهرکههای
مناسب مواد و دستمزد مستقیم را می شناسند ،اما برای سربار
از این آگاهی برخوردار نمیباشند .آنها همچنین به این نتیجه
دست یافتند که هزینههای سربار همیشه بها تعهداد واحهدهای
خروجی دارای همبستگی و ارتباط میباشند ،اما این بدان معنا
نیست که تعداد واحد کاتی تولید شده (خروجی) موجب ایجاد
هزینههای سربار میشوند ،بلكه محرکهای اصهلی بهه موجهب
معامالت یا رویدادها حاصل میشوند.
سه حوزة پژوهشهای حسابداری مدیریت که مورد توجهه قهرار
گرفتند به شرح زیر میباشند:
 )1حههوزههههای اسههتراتژیک کههه بههه بررس هی روی هدادها و
فعالیتها همانند محرکهای سود و بها پرداختند،
 )2هارهو مدیریت استراتژیک پورتر ( )1195-1190در
ارتباط با مدیریت و تجزیه و تحلیل بهای استراتژیک و
محرکهای بهای اجرایی و
 )3برآورد الگوهای تجربی از روابط محرکهای بها ،درآمد
و سود.
 -2-2الگو بهایابی مبتنی بر فعالیت
در سیستم بهایابی برمبنای حجهم ،بههای تمهام شهده ههر
محصول عبارت اسهت از مجمهوه هزینههههای مهواد مسهتقیم،
دستمزد مستقیم و سربار تخصیص یافته (شباهنگ  .)1311که
در این سیستم عمدتاً از یک منبع هزینة خاص (به عنوان مثال
نیروی کار مستقیم) برای تخصیص هزینهههای سهربار اسهتفاده
میشود (اوزبایراک .)2551 ،این رویهه باعه مهیشهود ،مبهال
تخصیص یافته سربار ساخت به محصوتت دقیهق نباشهد .زیهرا
سربار شامل طیو وسهیعی از هزینههههای گونهاگون اسهت کهه
تغییرات آنها الزاماً با مبنای انتخا شده بهرای محاسهبة نهر
جذ سربار منطبق نیست .بنابراین سهم هر محصول از اجزای
مختلو سربار بطور یكسان بر اساس همان مبنای خاص تعیین
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میشود و این ارقام نمیتوانند سهم دقیق هزینههای هر یک از
محصوتت باشند .از اینرو ،ساختارهای هزینهای بایستی بهرای
پاسخگویی به این تغییرات و یاری رساندن به مدیران سازمانها
در تصمیمگیری تغییر نمایند تا بتوان هزینهها را تا حد امكهان،
به منظور رقابت در بازار جهانی کاهش داد (ادبستانی و شیرویه
زاده.)1399 ،
یكی از روشهای نوینی که امروزه در بسیاری از شرکتهها
استفاده میشود ،بهایابی بر مبنای فعالیت یا به عبارتی بهایهابی
فعالیت محور میباشد.کوپر و کاپالن ( )1191الگویی ارائه دادند
که نشان میدهد سیستمههای بهایهابی کهه در آن هزینههههای
سربار را بر اساس حجم تولید تخصیص میدهند موجب تحریو
برآوردهای بهای محصول میگردند .کوپر و کاپالن ( )1191بهر
این عقیده بودند که هزینهههای سهربار بهه نسهبتی از افهزایش
هزینههای کهل و تنهوه خهط تولیهد افهزایش مهییابنهد .آنهها
همچنین بیان نمودند که هزینههایی کهه در یهک بخهش ثابهت
است ممكن است که با توجه به تنوه خطوط تولید و پیچیدگی
فعالیتهای عملیاتی نظیر راهاندازیها ،بازرسیها ،رسیدگیهای
مواد و زمانبنهدیههای مختلهو متغیهر باشهند .از آنجهایی کهه
محصوتتی که دارای حجم تولید کهمتهری هسهتند نسهبت بهه
آنهایی که دارای حجم تولید باتتری هستند با تعداد بیشتری
از اینگونه رویدادها به ازای هر واحد مواجه هسهتند ،تخصهیص
سربار بر مبنای حجم تولید در اینگونه موارد میتوانهد منجربهه
کمک مالی متقابل گردد .بدین معنا کهه محصهوتت بها حجهم
تولید زیاد ممكن است حجهم بهیشتهری از سهربار را بهه خهود
اختصاص دهند و از این رو بهه محصهوتت دارای حجهم تولیهد
کمتر کمک نمایند.
بنابراین کوپر و کاپالن ( )1191به این نتیجه رسهیدند کهه
سیستمهای بهایابی مبتنی بر تعداد واحهدهای تولیهدی (بهرای
تخصیص هزینههای سربار) منجربه تحریهو بههای تمهام شهده
محصوتت (به صورت اساسی) میگردند .آنهها اظههار داشهتند
که شرکتها باید از مخازن بهای هندگانه استفاده نماینهد کهه
دارای مبانی تخصیص گوناگونی باشند تها بهدین طریهق بتوانهد
پیچی هدگیهههای فرآینههدهای تولی هدی را در نظههر بگیرنههد .لههذا
تخصیص سربار از مخازن بها باید بر مبنای محرکهای مناسب
آن صورت پذیرد.
شههانک و گوینههداراجان ( )1199همچنههین اهمیههت درک
کمکهای مالی متقابل بالقوه در زمانی که مهدیران از وجهود و
میزان هنین کمکهای مالی متقهابلی ناآگهاه بودنهد را تشهریح
کردند و بیان نمودند محصوتت با حجم تولید زیهاد نسهبت بهه
محصوتت دارای حجم تولید کم ممكهن اسهت آسهیب پهذیرتر
باشند و مدیران ممكن است که به اشتباه محصهوتت بها حجهم
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تولید کم که در واقع سودآورتر نمیباشند را انتخا نمایند ،که
این امر در نهایت ممكن است منجربه افزایش هزینههای سهربار
و کاهش تدریجی سودآوری محصوتت شرکت گردد.
کوپر و کاپالن ( )1199روش بهایابی بر مبنای فعالیت را با
ارائة یک مثال و استدتلهای منطقی معرفهی نمودنهد .کهوپر و
کاپالن با توجه به استدتلهایشان در ارتباط با متغیر بلندمدت
بهای محصول اظهار نمودند که تقریباً تمامی فعالیتهای انجام
شده در یک شرکت در حمایت از تولید و تحویل محصوتت بهه
مشتریان انجام می شوند ،لهذا تمهامی مهوارد بایهد جهز بههای
محصول تلقی گردند( .بر خالف سیستم بهایابی سنتی که تنهها
اقالم بهای تولیدی را در بهای محصول محسو میکند) .ایهن
اقالم بها میتوانند شامل اقالم بهای منطقی ،تولیهد ،بازاریهابی،
فهروش ،توزیهع ،خهدمات ،تكنولههو ی ،اداره امهور مهالی ،منههابع
اطالعاتی و اداره امور عمهومی (هزینهههها در سرتاسهر زنجیهره
ارزش) باشند ،اما هزینههای ظرفیت مهازاد و هزینهه تحقیهق و
توسعه محصول جدید را شامل نمیشوند .آنها بیان نمودند اگر
برآوردهای دقیقتری از بهای محصوتت و سودآوری انجام شود،
آنگاه مدیران میتوانند گزینههههای اسهتراتژیک بهیشتهری بهه
منظور اتخاذ تصهمیمات مربهوط بهه قیمهتگهذاری ،بازاریهابی،
طراحی و ترکیب محصوتت در اختیار داشته باشند.
کوپر و کاپالن در مقاتت متعددی طی سالههای مختلهو
اقدام به ارائة یک هارهو اساسی برای استفاده از بهایهابی بهر
مبنای فعالیت نمودند که در ادامه ،خالصهای از نتهایج مقهاتت
مزبور ارائه گردیده است:
کوپر( )1115یک سلسهله مراتبهی از هزینههههای تولیهد و
هزینههای سربار که تفاوتهای موجود در سطوح تقاضا مختلو
نسبت بهه منهابع سهازمان را مهنعك مهیکنهد ارائهه نمودنهد:
فعالیتها و هزینههای سطح محصول ،سطح دسهتة محصهول و
پشتیبانی محصول .کوپر و کاپالن (  )1111استدتل نمهود کهه
این سلسله مراتب به مدیران این امكان را میدههد کهه روابهط
بین فعالیتها و مصرف منابع ،انتخا مخازن بها و محرکها را
بشناسههند و همچن هین روشهههای شههناخت ای هن موضههوه کههه
هزینههای سهطح دسهتة محصهول و پشهتیبانی محصهول تنهها
میتواند به واسطة فعالیتهای تعدیلی سطح محصهول و دسهتة
محصول مورد کنترل قرار گیرند.
کههاپالن ( )1119از ای هن سلسههله مراتههب بههه عنههوان ی هک
طبقهبندی قدرتمند برای دستهبندی انواه مختلو محرکههای
هزینه استفاده شده در الگوهای بهایهابی مبتنهی بهر فعالیهت و
گامی مهم در ایجاد یک نظریة جدید یاد کرده است.
کوپر و کاپالن ( )1111اقدام به افزایش مراحل بهایهابی بهر
مبنای فعالیت در زنجیرة ارزش نمود .این مراحل پهیش از ایهن

شامل بازاریابی ،فروش ،توزیع ،تحقیق و توسعه ،توسعه فناوری
و خدمات به مشتری بود .آنها پشتیبانی مشهتری و پشهتیبانی
کانال را هم به این سلسله مراتب اضافه نمودند و سهعی کردنهد
که تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری را گسترش دهند.
کههوپر و کههاپالن ( )1111اسههتدتل نمودنههد کههه اگرهههه
سیستمهای بهایابی بر مبنای فعالیت در ابتهدا بهه عنهوان یهک
ابزاری برای محاسبة دقیقتر برآوردهای بهای محصوتت مهورد
استفاده قرار میگرفتند .اطالعاتی که سیستم بهایابی بر مبنای
فعالیت در ارتباط با روابط بین فعالیتها و تقاضای فعالیتها در
مصرف منابع ایجهاد مهیکننهد ،آنهها را بهه عنهوان یهک ابهزار
قدرتمندی که در درک این موضهوه کهه «هگونهه محصهوتت،
عالئم تجاری ،مشتریان ،تجهیزات ،بخشها یا کانالهای توزیهع
موجب ایجاد درآمد و مصرف منابع می شوند کمک مهیکنهد و
در نتیجه روشهایی را برای خلهق ارزش و افهزایش سهودآوری
ارائه میکند.
کوپر و کاپالن ( )1112الگوی بهایابی بر مبنای فعالیهت را
اصالح نمودند و مقادیر مربوط به ظرفیتهای اسهتفاده شهده و
بالاستفاده را نیز به هر یک از مخهازن بهها در ایهن الگهو اضهافه
نمودند .آنها استدتل نمودند که هزینههای ثابت (تعهد شهده)
به منظور ایجاد ظرفیت تزم جهت اجرای فعالیتها و سیسهتم
بهایابی بر مبنای فعالیت به واسطة نر جذ سربار بهر مبنهای
ظرفیت عملی و نهه ظرفیهت بودجهه شهده یها اسهتفاده واقعهی
متحمل میشوند و ظرفیت عملی را بهه مقهادیر اسهتفاده شهدة
واقعی و مقادیر استفاده نشده تقسیم میکنند و همچنین بهای
ظرفیت را به بهای ظرفیت استفاده شهده و بالاسهتفاده تقسهیم
میکنهد .اگهر ایهن روش بهه درسهتی اجهرا شهود ،برآوردههای
پایدارتری را نسبت به زمانی که از یک حجم تقسیم کننهده بهر
مبنای تقاضا مورد استفاده قرار میگیرد ارائه خواههد کهرد .آن
همچنین این اطمینان را میدهد که بههای محصهوتت شهامل
بهای ظرفیت بالاستفاده نمیباشد (که شرکت را در یهک وضهع
نامناسب رقابتی قرار میدهد) و بهای ظرفیت بالاسهتفاده را بهه
صورت برجسته نشان میدهد ،به طوری که مدیران مهیتواننهد
ظرفیت موجود در شرکت را به صهورت آگاهانههتهری مهدیریت
نمایند.
در اواخر دهة  1115میالدی ،کوپر و کاپالن ( )1199یهک
الگوی بهایابی بهر مبنهای فعالیهت کامهل را ارائهه نمودنهد کهه
ویژگیهای محصول و فرآیندهای تولیهد را بهه عنهوان محهرک
فعالیت در نظر میگرفت و فعالیتها بهه نوبهة خهود بهه عنهوان
محرکهای مصرف منهابع در نظهر گرفتهه مهیشهدند و شهامل
هزینههههههای ثابههت ،تعهههد شههده ثابههت و هزینههههههای پلهههای
(هزینههایی که تا دامنة خاصی از حجم فعالیت ثابت ،اما بهرای
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دامنههای وسیع تری از حجم فعالیت متغیر هستند) میباشند.
آنها در ادامه سعی داشتند که سلسله مراتب بهای خهود را بهه
مراحل بیشتری از زنجیهرة ارزش و زنجیهرة تهأمین (از طریهق
افزودن هزینههای پشتیبانی فروش ،عالمت تجاری خط تولیهد،
کانال و هزینههای پشهتیبانی کشهور و هزینههههای پشهتیبانی
شرکت) گسترش دهند .این سلسله مراتب تكمیل شده به طور
خالصه در جدول شمارة ( )1نشان داده شهده اسهت .سهرانجام
کوپر و کاپالن ( )1199کاربردهای مدیریت بر مبنای فعالیت را
به دو گروه ،بخشبندی نمودنهد ،مهدیریت بهر مبنهای فعالیهت
استراتژیک شامل فعالیتهای مربوط بهه اثهر بخشهی و «انجهام
کارهای درست» نظیر قیمتگذاری و ترکیب محصول ،معرفهی،
تداوم تولید ،مدیریت روابهط مشهتری ،مهدیریت روابهط تهأمین
کنندگان طراحی و تولید محصوتت جدید میباشد .مدیریت بر
مبنای فعالیت عملیاتی شامل فعالیتهای مربوط بهه کهارایی و
«انجام درست کارها» نظیر تالشهای مداوم جههت مهدیریت و
کاهش هزینهها و استفادة کارآمدتر از داراییها میباشد.
علی رغم ،استفادة گسهترده از سیسهتم بهایهابی بهر مبنهای
فعالیت و سیستمهای مدیریتی در شرکتها ،صنایع و خهدمات
مختلو و توسعه و استقبال روزافزون از این سیستمها ،برخی از
پژوهشههگران بههه طههور جههدی مفروضههات زی هر بنههایی طراح هی
سیستمهای بهایابی بر مبنای فعالیت را مورد سوال قرار دادهاند.
نورین ( )1111استفاده از یک محرک هزینهه واحهد بهرای ههر
مخزن بها ،فرضیة وجود روابط خطی مهداوم بهین محهرکهها و
عوامل بها (بهرخالف عهدم تهداوم بهالقوه غیرخطهی روابهط) ،و
فرضیة عدم وجود ارتباط متقابل بین محصهوتت و فرآینهدهای
تولیدی آنها را مورد سوأل قرار دادند .نورین و سهودر اسهتورم
( )1111 ،1111و آندرسون و همكاران ( )2553شواهد تجربی
را ارائه کردند که نشان میدهد دومین نگرانی ارائه شده موجهه
میباشد .سایر پژوهشگران همچنین فرضیات مربوط بهه خطهی
بودن و استقالل را مورد پرسش قرار دادند.
 -3-2تجزیه و تحلیل و مدیریت بهای استراتژیک
در حالی که کوپر و کهاپالن ( )1191 ،1199و جانسهون و
کاپالن ( )1191زنجیرة ارزش و مباح استراتژیک مربهوط بهه
آن را مد نظر قرار دادند ،و استراتژیهای رهبهری بهها و تمهایز
محصههول پههورتر ( )1191را مههورد بررسهی قههرار دادنههد و ای هن
استراتژیها را به تجزیه و تحلیلهای محرک بهها و تصهمیمات
تولیهد محصههول مربههوط سههاختند ،شههانک ( )1191و شههانک و
گوینههداراجان ( )1191 ،1113بههه طههور واضههح اسههتدتلهههای
مربوط به تجزیه و تحلیلها و مدیریت بهای استراتژیک آنها و
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تجزی هه و تحلی هلهههای مربههوط بههه هههارهو مههدیریت بهههای
استراتژیک پورتر ( )1190را سازماندهی کردند.
در پههی تحقیههق پههورتر ( ،)1190شههانک و گوینههداراجان
( )1191تجزیه و تحلیل بهای استراتژیک را به عنوان فرآیندی
تعریو نمودند که ( )1زنجیهرة ارزش یهک شهرکت را مشهخص
میکند و هزینهها و داراییها را به فعالیهتههای خلهق کننهدة
ارزش آن تخصیص میدهد )2( ،محرکهای هزینة مربهوط بهه
هر فعالیت را مورد بررسی قرار میدهد و ( )3از اطالعات مربوط
به رفتار بها برای تجزیهه و تحلیهل ابهزارههای جهایگزین بهرای
دستیابی به مزیت رقابتی به موجب کنترل محرکهای هزینه و
یا ساختاربندی مجدد زنجیرة ارزش استفاده نمودنهد .شهانک و
گوینههداراجان ( )1191بیههان کردنههد کههه هههارهو تحلیلههی
تصمیمات حسابداری بههای تمهام شهدة سهنتی کهه در طهول
دهههای  1105و  1195مورد استفاده قرار میگرفت ،بایهد بها
هارهو تجزیه و تحلیل بهای استراتژیک جهایگزین گهردد تها
اطالعات تزم برای ارزیابی گزینههههای اسهتراتژیک جهایگزین،
گزارشگری مقادیر مربوط به عوامل موفقیت ،انتخا روشهها و
تكنیکهایی برای اجهرای اثهربخش اسهتراتژیههای مطلهو و
اندازهگیری و ارزیابی عملكرد در اختیهار مهدیران قهرار گیرنهد.
شههانک ( )1191و شههانک و گوینههداراجان ( )1113اسههتدتل
نمودند که تسهیل توسعه و اجرای استراتژیهای سازمان یكهی
از وظایو اصلی حسهابداری مهدیریت مهیباشهد .آنهها اظههار
نمودند که از این دیدگاه ،مهدیریت شهامل یهک فرآینهد هههار
مرحلهای بر فرموله نمودن استراتژی ،تبادل استراتژی ،توسعه و
ایجاد روشها و تاکتیکهای مختلو ،و اجرای کنترلههای تزم
جهت نظارت بر جریان دستیابی به اهداف استراتژیک میباشهد
و سهس مهدیریت بهههای اسهتراتژیک را بههه عنهوان « اسههتفاده
مدیریت از اطالعات مربوط به بها که به طور واضهح بها یكهی از
سطوح هرخة مدیریت استراتژیک مربوط باشد».
شانک ( )1191و شانک و گوینداراجان ( )1113در ارتباط
با تجزیه و تحلیل محرک بها استدتل نمودند که درک محهرک
بها مستلزم درک روابهط متقابهل پیچیهدة بهین مجموعههای از
محرکهای بها در هر شرایط خاصی در کار میباشد.
شانک و گوینداراجان ( )1113به فهرست محرکهای بهای
ارائه شده توسط پهورتر ( )1190اشهاره کردنهد ،امها در نهایهت
اظهار داشتند که دستهبندی ارائه شده در مقاله ریلی ()1191
سههودمندتر مههیباشههد (جههدول شههمارة  .)1ریلههی ()1191
محرکهای بها را به دو طبقة کلی تقسیمبندی نمهود :محهرک
بهای اجرایهی و محهرک بههای سهاختاری .محهرکههای بههای
ساختاری شامل :مقیاس ،دامنه ،تجربه ،تكنولهو یههای تولیهد
بههرای هههر مرحلههه از زنجی هرة ارزش و پیچی هدگی خههط تولی هد
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محصول شرکت که ههر یهک از ایهن مهوارد مهیتواننهد شهامل
صرفهجویی یا عدم صرفهجویی باشند .محرکهای بهای اجرایی
نیز بیانگر توانهایی مهدیران شهرکت در اجهرای اسهتراتژیههای
انتخابی به منظور ایجاد بهبود دائمی ،مدیریت کیفیت ،استفاده
از ظرفیههت ،کههارایی محههل اسههتقرار ماشههین آتت کارخانههه،
ساختاربندی طراحی محصول و روابط بهین مشهتریان و تهأمین
کننهدگان در زنجیهرة ارزش شهرکت مههیباشهد ،کههه «همیشههه
بیشتر ،بهتر است».
شههانک و گوینههداراجان ( )1113سههه مس ه لة بههالقوه را در
ارتباط با سیستمهای بهایابی بر مبنای فعالیت بیان کردنهد کهه
بیهانگر بلهو و تكامهل افكارشههان بهوده اسهت )1( :تنهها بهههای
فعالیتهایی که موجهب افهزایش ارزش محصهوتت شهده و بهه
صورت کارآمد به اجرا در میآیند باید به محصهوتت تخصهیص
داده شوند .بهای محصوتت در طهول زنجیهرة ارزش (نهه فقهط
هزینههای تولیدی باید به محصوتت تخصیص داده شوند ،هرا
که بسیاری هزینههای مهم استراتژیک نظیر هزینههای تحقیهق
و توسعه ،بازاریابی و خدمات پ از فروش به مشتریان خارج از
خط تولید ر میدهند ،و ( )3و سیستمهای بهایابی بر مبنهای
فعالیت موجود استراتژیههای تجهاری جهاری را مهنعك مهی
کنند ،اما اکثر تجزیه و تحلیلهای اسهتراتژیک شهامل ارزیهابی
مجدد و تدوین مجدد استراتژی میباشند ،بنابراین همزمهان بها
تغییر استراتژی ،سیستمهای حسابداری نیز باید تغییر نمایند.
کوپر و کاپالن ( )1112 ،1111بهه بررسهی اولهین نگرانهی
مربوط به رفتار بهای ظرفیت بال استفاده پرداختند ،اما کهوپر و
کهاپالن ( )1119و کهاپالن و کههوپر ( )1119در ادامهه رویكههرد
دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده برای مدیریت هزینههها
را مورد انتقاد قهرار دادنهد .کهوپر و کهاپالن ( )1111عهالوه بهر
هزینههای مربهوط بهه پشهتیبانی مشهتری و کانهال در سلسهله
مراتب بهایشان دومین مورد نگرانی را نیز مد نظر قرار دادنهد و
سعی نمودند که روش بهایابی بر مبنای فعالیت و سلسله مراتب
بهای آن را به سایر مراحل زنجیرة ارزش گسترش دهند .کوپر و
کاپالن ( )1119و کاپالن و کوپر ( )1119کاربرد سیسهتمههای
بهایابی بر مبنای فعالیهت را در پشهتیبانی از تهدوین و اجهرای
استراتژیها را تشریح نمودنهد و تعهدادی از ابهزارهها و مفهاهیم
مدیریتی مبتنی بر فعالیت را در هارهو خود لحات نمودند .با
ایهن حههال نگران هی سههوم شههانک و گوینههداراجان ( )1113نی هز
همچنین صحیح و دارای اعتبار است.

 -4-2الگوهای ریاضی رسمی روابط محرک بها
استدتلهای اولیه در ارتباط با نقش معامالت یا فعالیتهها
به عنوان محرکهای بها بر مبنای شواهد حاصل از پژوهشهای
میدانی و فرضیهای و مثهالههای توضهیح دهنهده بهودهانهد .در
گذشته تنهها تعهداد انهدکی از پهژوهشهها بهه بررسهی و ارائهه
الگوهای ریاضی و مفروضات مربوط به روابهط محهرک هزینهه و
نتایج حاصل شده از آنها پرداخته اند:
به عنوان مثال پژوهشگرانی نظیهر نهورین ( ،)1111بابهاد و
باتهانداران ( ،)1113بهانكر و پهورتر ( ،)1113گوپتها (،)1113
هوانهههگ و همكهههاران ( )1113و داتهههار و گوپتههها ()1111
پژوهشهایی در این حوزه انجام دادند که البته هیچ یک از این
الگوها روابط محرکههای ارزش مشهتری ،درآمهد و سهود را در
خود جای ندادند و هیچ یک برای استفاده در پژوهشهای آتهی
مورد توجه قرار نگرفتند.
 -1-2شواهد تجربی مبتنی بر الگوی اولیه در ارتباط باا
روابط محرک بها
برای تعیین اینكه آیا محرکهای بهای اجرایی و ساختاری،
معامالت و فعالیتها دارای اعتبار توصیفی هستند یا نه و تا هه
حدی ممكن است مهورد اسهتفاده قهرار گیرنهد ،پهژوهشههای
تجربی اقدام به ایجاد و برآورد الگوهای رسمی از روابط محهرک
بها با اسهتفاده از دادهههای مقطعهی و (یها) سهریههای زمهانی
نمودند .توضیحات مربوط به انگیزهها و یافتههای این مطالعهات
در ادامه ارائه شدهاند و جزئیات مربوط به متغیرهای برونزایهی
و درونزایی ،دادهها و یافتههای آماری که میتوانند به صهورت
جدولی ارائه شوند در جدول شمارة ( )2ارائه شده است.
فوستر و گوپتا ( )1115جز اولهین پژوهشهگرانی بودنهد کهه
شواهد آماری را در ارتباط با همبستگیههای بهین هزینههههای
سربار تولیدی ،حجهم تولیهد (تعهداد خروجهی) و مقیهاسههای
مربوط به ویژگیهای فرآیندی تولیدی ارائهه نمودنهد .فوسهتر و
گوپتا ( )1115محهرکههای هزینهه را بهه سهه دسهته تقسهیم
نمودند :محرکهای هزینه مبتنی بر حجم ،محرکههای هزینهه
مبتنی بر پیچیدگی عملیاتی و محرکههای هزینهه مبتنهی بهر
کارایی عملیات .این دو محقهق در سهال  1115بها اسهتفاده از
ضرایب همبستگی جزئی و ساده به این نتیجه دست یافتند کهه
( )1همبستگی زیاد و معناداری بین متغیرهای مبتنی بر حجم
وهزینههای سربار تولیدی وجود دارنهد ،و ( )2یهک همبسهتگی
معنادار شدید کمتری بهین محهرکههای مبتنهی بهر کهارایی و
پیچیهدگی عملیهات وجهود دارد (بهه خصهوص په از کنتهرل
تفاوتهای ناشی از مقیاس).
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جدول  -2متغیرهای دورنزا و برونزا
تحقیق

متغیرهای درونزا

متغیرهای برونزا
محرک بها

آماره

2

R

داده

فرضیه معنادار
پانل 1

فوستروگوپتا ()1115
بانكر و همكاران
()1115

هزینههای سربار
تولیدی در سطح
شرکت ( 3طبقه)
هزینههای سربار
تولیدی خاص
محصول ( 9طبقه)
محصول جدید:
زمان توسعه
هزینههای توسعه
هزینههای تولید

مبتنی بر حجم
پیچیدگی عملیاتی
کارایی عملیاتی

9
11
1

3-9
0-15
2-0

مقطعی ( 31شرکت تولیدی
الكتریكی)

ویژگیهای طراحی محصول و
فرایند

1-9

1-3

5/31-5/11

مقطعی (تمپهای کامیونی)

ساختاری
(ویژگیهای تكنولو ی)

1-1

5-1

5/09-5/91

مقطعی ( 19برنامة توسعه ماهواره)

بانكر و جانتون
()1113

ورودیها (هزینههای)
مستقیم و غیرمستقیم
شرکت ( 15طبقه)

مبتنی بر حجم -دستهای
ساختار شبكه
تراکم
طول مرحله

2و9
2
1
1

 2و 9-9
5-2
5-1
1

5/21
5/91-5/11

مقطعی ادغام شده ،سریهای
زمانی ( 29شرکت هواپیمایی)

داتار و همكاران
()1113

هزینههای سربار
تولیدی خاص
محصول ( 1طبقه)

ویژگیهای طراحی
فرآیند محصول

گریرو موزس ()1112

1-9

9-9

مقطعی ( 121تمپ اتومبیل و
کامیون)

بانكر و همكاران
()1110

هزینههای سربار
تولید شرکت

مبتنی بر حجم
معامالت
سلسله مراتب مبتنی بر فعالیت

1
1
1

1
3
3

5/93

مقطعی ( 32کارخانه تولیدی)

ایتز و مكدونی
()1110

ساعات کار دستمزد
غیرمستقیم تولیدی
شرکت

ساختاری
اجرایی

9
0

2-1
1-2

5/00

مقطعی ( 92کارخانه مونتا
اتومبیل)

آندرسون ()1110

هزینههای سربار
تولیدی
متغیر سطح شرکت

عدم تجان ترکیب محصول
استفادة ظرفیت
پیچیدگی عملیاتی

1
1
2

5/11-5/31
()5/09-5/95

سریهای زمانی ( 3کارخانه
بافندگی  131هفته)

عدم تجان ترکیب محصول
استفاده از ظرفیت
پیچیدگیهای عملیاتی
مبتنی بر حجم
ساختاری
پیچیدگیهای ترکیبی بیماران
مبتنی بر فعالیت

1
1
2

5/11-5/15

دوره 1199-1115

پانل 2

آندرسون ()2551

باتکریشنان و
همكاران ()1119

ماک آرتور و
استارناهان ()1119

اوان و همكاران
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کیفیت محصول
کارایی تولید
مدیریت عملیات
هزینههای بخش
پشتیبانی
و عملیات بیمارستان
( 3 ،1و  19طبقه)
هزینههای بخش
مبتنی بر حجم
پشتیبانی
ظرفیت
بیمارستان
پیچیدگیهای عملیاتی/خدمات
وسعت خدمات
رویدادهای عملیاتی
عمق خدمات
مبتنی بر حجم
هزینههای بخش
ظرفیت
ایجاد
پیچیدگیهای عملیاتی/خدمات
درآمد بیمارستان
طول زمان بستری اجرایی(سیستم مدیریت عملكرد)

1
1
1

(-2)2-1
1
5-1
1-2
2-9
1
1
1
5-1
5-1

2

2

1
2

1
2

2
1
1
1

1
5-1
1
1
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5/05-5/11

5/11

5/91

مقطعی ( 101بیمارستان) (1سال،
)1199

مقطعی ( 0359بیمارستان)
( 1سال)1199 -1191 ،

سریهای زمانی (یک بیمارستان)
( 15ماه ،آگوست  -1115نوامبر
)1113
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تحقیق

متغیرهای درونزا

متغیرهای برونزا
محرک بها

آماره R2

داده

فرضیه معنادار

روش بها به ازای هر
بیمار
منبع ،Hand book of management accounting research :جلد دوم ،صفحه 031

سایر پژوهشگران نتیجهگیریهای قویتری را ارائهه نمودنهد.
بههانكر و همكههاران ( ،)1115گریههر و مههوزس( ،)112بههانكر و
جانستون ( )1113و داتار و همكاران ( )1113اولین الگهوههای
معادتت هند متغیره از سیستمهای محرک بها را برآورد و ارائه
نمودند و برخی از اولین شهواهد تجربهی در ارتبهاط متغیرههای
مربوط به تصمیم گیری استراتژیک شامل محهرکههای هزینهة
طراحی محصول و فرآیند (در عوض (عهالوه بهر) متغیهر حجهم
تولید) را ارائه نمودند.
این پژوهشگران همزمان با ارائة الگوها ،نظریههای موجهود را
نیز بسط دادند و بهیشتهر بهر متغیرههای مربهوط بهه طراحهی
محصول و فرآیند به عنوان متغیرهای اساسهی تصهمیمگیهری و
همچنهین اهمیهت درک روابههط علههت و معلههولی ضههمنی بهین
محرکها و عوامل بها بهرای اههداف مهدیریت بهها و همچنهین
اهداف تصمیمگیریهای مرتبط با محصول تمرکز نمودند.

 -6-2روابط بین محرکهای بها ،ارزش و درآمد
سایر پژوهشهگران دامنهة پهژوهشههای مربهوط بهه حهوزة
محرکهای بها (شامل محهرکههای درآمهد ،ارزش و سهود) را
گسترش دادند .کكری و سرینیواسان ( ،)1115ایتنز و همكاران
( ،)1111بانكر و همكاران ( )1111یک الگهو بهرآوردی را ارائهه
نمودند که نشان میداد که متغیرهای تصهمیم اساسهی کهه بهه
عنوان محرک بها قلمداد میشوند اساسهاً متغیهرههای ناشهی از
انتخا های مهدیریتی در ارتبهاط بها اسهتراتژی کسهب و کهار،
بازارهههای محصههول ،طراحههی محصههول و بههه همههین ترتیههب
محرکهای ارزش درآمد و سود میباشند .نظرات و یافتههههای
حاصل از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران مختلو در
جدول شمارة ( )3ارائه شدهاند.
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 -3یافتههای پژوهش
 -1-3روابط محرک بها
حجم تولید و فروش ممكن است به عنوان متغیرهای اولیه
برای تعیین بها در کوتاهمدت و بلندمدت باشهند ،بها ایهن حهال
سایر متغیرهایی (به غیهر از حجهم تولیهد و فهروش) کهه اکثهر
تصمیمات با گزینههای انتخهابی اسهتراتژیک مهدیران را نشهان
میدهند نیز میتوانند به عنوان محرک بها در نظر گرفته شوند.
زمانی که پژوهشگران توابع بههایی را کهه شهامل محهرکههای
مبتنی بر پیچیدگی عملیات و حجم ،ویژگیها و پیچیدگیهای
طراحهی و فرآینهد و محصههول ،مقیهاسههای مربههوط بهه انههواه
معهامالت کهه توسهط ویلهر و لمهن ( )1190پیشهنهاد گردیهد،
فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسهتة محصهول و پشهتیبانی
محصول ،محرکهای سهاختاری و (یها) اجرایهی بهود را بهرآورد
نمودند ،آنها به این نتیجه دست یافتند که ( )1محرکها یهک
سهم متوسط یا زیادی از هزینههای سهربار را تفسهیر نمودنهد،
( )2محرکهای مبتنی بر حجم (واحد) اغلب دارای بیشتهرین
ضرایب مثبت معنادار برآوردی میباشند و ( )3تمام ،برخی و یا
تعداد بسیار کمی از سهایر محهرکهها دارای ضهرایب بهرآوردی
معنادار در جهات فرض شده میباشهند .افهزودن محهرکههای
مبتنی بر پیچیدگی و یا محرکهای مبتنی بر عملیات به الگهو،
اغلب به طور هشمگیری بر قهدرت تفسهیری (توضهیحی) الگهو
خواهد افزود ،تا جایی کهه پژوهشهگران بهه ایهن نتیجهه دسهت
یافتند که الگوهایی که در آنها تنها از محرکههای مبتنهی بهر
حجم استفاده شده است به درستی مشخص نشدهانهد و شهامل
سویة ناشی از متغیرهای حذف شده میباشهند .در نهایهت ،ههر
دوی محههرکهههای مبتنهی بههر حجههم و مبتنهی بههر پیچی هدگی
(عملیههات) دارای سههطوح بههاتیی از معنههیداری اقتصههادی و
مدیریتی میباشند.
بنابراین ،تمامی هارهو ها برای سازماندهی محهرکههای
بها برخی از اعتبارات توصیفی را نشهان مهی دهنهد( .هرهنهد،
سلسله مراتب الگو کوپر و کاپالن که مراحهل زنجیهرة تهأمین و
ارزش را بر خالف تولید پوشش میدهند ،مبتنهی بهر تجزیهه و
تحلیلهای تجربی مبتنی بر الگو نبودهاند) .همچنین ،این نتایج
در زمینههای مختلفی از تولید و حمل و نقل هوایی ،بازاریهابی،
خدمات بیمارستانی جمعاً شهواهدی از قابلیهت تعمهیم را ارائهه
نمودند .تمامی مطالعاتی که این نتایج بر مبنهای آنهها حاصهل
شد به طور دقیقی و صهحیحی طراحهی ،اجهرا و گهزارش شهده
بودند.
با این حال ،هر مجموعهای از نتایج ،هه اینکهه مربهوط بهه
اعتبار توصیفی یكی از هارهو ها برای سازماندهی محرکهای
بها یا محرکهای مربوط به یک صنعت باشند مبتنی بهر تعهداد
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اندکی پژوهش مربوط بهه یهک حهوزة خهاص مهیباشهند .اکثهر
پژوهشهای انجام شده روابطی را بین بهها و محهرکهها ایجهاد
نمودند( .از  10پژوهشی که در جهداول  2و  3بهدآنهها اشهاره
شده 9 ،مورد از تحلیل روند برای بهرآورد الگهوههای علمهی یها
الگوههای معهادتت همزمهان اسهتفاده نمودنهد) .بنهابراین یهک
شخص میتواند به این نتیجه دستیابد که نتایج هنوز هم کمی
در هم میباشند و نیاز به انجام پژوهشههای بهیشتهری بهرای
جمع آوری شواهد تجربی بیشتر در جهت پشهتیبانی و تأییهد
نظریههای مطرح شده وجود دارد .همچنین به نظر میرسد کهه
این نیاز وجود دارد که طبقهبندیهای مربوط به محرک بههایی
را که ههارهو ههای مختلهو را بها یكهدیگر تلفیهق و تطبیهق
میدهنهد مهورد ترکیهب و سهازماندهی قهرار گیرنهد .امها ایهن
طبقهبندی باید همچنین محرکهای مربوط به ارزش ،درآمد و
سود را نیز در خود جای دهد.
 -2-3پژوهشهای مربوط به محرک ارزش ،بها ،درآمد و
سود
کكرو سرینیواسهان ( ،)1115ایتنهر و همكهاران ( )1111و
بانكر و همكاران ( )1111پژوهشهای مهمی را در ایهن حهوزه
انجام دادند .هرا که الگوی آنها نشان میدههد کهه متغیرههای
تصمیم به عنوان محرک بها میباشند .آنها متغیرهایی هستند
کههه از تصههمیمات انتخههابی مهههم مههدیریت در ارتبههاط بهها
اسههتراتژیهههای شههرکت ،بههازار محصههول ،طراح هی محصههول و
محرکهای ارزش مشتری ،بها ،درآمد و سود ناشی مهی شهوند.
مطالعات آنها حداقل شواهد تجربی مبتنی بر الگو را در ارتباط
با موازنة بین مزایای وسعت خط تولید محصول یا تنوه در بازار
محصول و بهای مربوط به خط تولید محصول و پیچیدگیههای
تولید ارائه میکند .با این حال تنها سه پهژوهش در سهه حهوزه
وجود دارد؛ هیچ یک از الگوهای برآوردی بههطهور واضهح یهک
مقیاسی را برای ارزش مشتری در نظر نگرفتند و ههیچ یهک از
پژوهشگران حسابداری مدیریت نتوانسهتند کهه یهک ههارهو
جامع تری را از نحوة ارتباط محرکههای ارزش ،بهها ،درآمهد و
سود ارائه نمایند .بیشترین تالشهای انجام شده در این حهوزه
مربهوط بهه شههانک ( )1191و شهانک و گوینههداراجان (-1113
 )1191است.
این دو پژوهشگر ،پژوهشهای خهود را براسهاس ههارهو
ارائه شده توسط پهورتر ( )1195-1190انجهام دادنهد و سهعی
نمودند که یک مبنای مفهومی ونظهری قهویتهری را در حهوزة
حسابداری مدیریت و همچنین نحوة عمل ارائهه نماینهد .بهرای
انجام این کار ،آنها استدتل نمودند که رفتار بها باید به عنوان
یک تابعی از گزینههای استراتژیک (متغیرهای تصمیم) باشهد و
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باید شامل تحلیهلههای مربهوط بهه کهل زنجیهرة ارزش باشهد.
همچنین پژوهشگران حسابداری مدیریت معاصر بیش از پهیش
به بررسی استراتژیهای تجاری ،بازاریابی و عملیاتی پرداختنهد
و این موضوه مشخص نمهیباشهد کهه آیها ههارهو شهانک و
گوینداراجان و یا سایر هارهو حفظ شده است یا خیر.
 -3-3طبقهبندی متغیرهای ارزش ،درآمد و سود
همچنین محرکههای بههای اجرایهی و سهاختاری توسهط
برخی از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفتند و سلسله مراتهب
مبتنی بر فعالیت کوپر و کاپالن حفهظ شهد و یها توسهط سهایر
پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت .با این حال هنوز هم یهک
طبقهبندی مشخص از متغیرها و نظریههای مربهوط بهه روابهط
آنههها وجههود نههدارد .عههالوه بههر ایهن در پههژوهشهههای تجرب هی
حسابداری مدیریت یک شناخت اولیه از این مس له وجود دارد
که این محرکها به شكل اساسیتری ،گزینهههای اسهتراتژی و
طراح هی محصههول انتخههابی را کههه موجههب خلههق ارزش بههرای
مشتریان می گردند را نشان میدهند.
هنین طبقهبندیهایی بر اساس روابط علت و معلولی بهین
استراتژیهای تجارت عمومی ،بازاریابی و عملیاتی و محرکهای
ارزشی ،درآمد ،بها و سهود کهه در شهكل نشهان داده شهدهانهد
میباشند .آن تا حد زیادی با استدتلههای ههارهو شهانک و
گوینداراجان و الگوهای خلق ارزشی بهرای کسهب و کهار نظیهر
کهارت ارزیهابی متهوازن مهرتبط مهیباشهد (کهاپالن و نورتهون،
.)1119

استراتژیهای بازاریابی و واحهد کسهب و کهار و الویهتهها،
سلیقهها ،خواسته و نیاز مشتریان در ارتباط بها آنهها بهه نوبهة
خود و ویژگیهای خاص طراحی یک محصهول را کهه موجهب
خلق ارزش برای مشتریان شده و به عنوان محرک بها ،درآمد و
سههودآوری در نظههر گرفتههه م هیشههوند را تعیههین م هینماینههد.
ویژگیهای طراحی محصول ممكن است که دارای یهک دامنهة
تعریو گسترده بوده و بهه عنهوان مثهال شهامل (ویژگهیههای)
کیفیت طراحی ،گستردگی خط تولید و همچنین ویژگهیههای
طراحی محصول خاص از نظر مهندسی (همهان طهوری کهه در
تحقیق بانكر و همكاران ( )1115و داتهار و همكهاران ()1113
اشاره شد) باشد .این موارد به واسهطة نیهازهها و خواسهتهههای
مشتریان مورد پیشبینی و درک قرار میگیرند و به نوبهة خهود
به عنوان محرک درآمدها (به واسطه مهندسی مشتریان جدید،
ایجاد وفاداری مشتریان و حفهظ مشهتریان قهدیمی ،تهأثیر بهر
قیمت فروش در ارتباط با اقتصاد بازار محصهول و ایجهاد مههم
بازار و قدرت (اهرم) ) و بهای متغیر (انعطافپذیر) مد نظر قهرار
میگیرند .ارزش مشتری را میتوان به واسطة نظریهة اقتصهادی
به عنوان تفاوت بین تمایل به پرداخهت و قیمهت بهازار (مهازاد
مصههرف کننههده) در نظههر گرفههت .اسههتراتژی واحههد تجههاری،
استراتژیهای بازاریابی و ویژگیهای طراحی محصهول بهه نوبهة
خود موجب اتخاذ تصمیمات مربوط به اسهتراتژیهها عملیهاتی،
ساختار سازمانی و فناوری میگردند .فناوری در اقتصاد شهامل
تمههام ویژگهیهههای سههاختار سههازمانی و فرآینههدهههای تولی هدی
(ویژگیهای طراحی فرآیند) ،تمام سیاستها و رویههای مدنظر
و منابع استفاده شده (استراتژیهای عملیاتی) و نهه فقهط یهک
شكل خاصی از طرح میباشد.

شكل  -1روابط بین استراتژیهای واحد تجاری و محرکهای ارزش ،بها ،درآمد و سود
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ویژگیهای خاص طراحی محصول و فرآیند بهه نوبهة خهود
محرکهای بها را تعیین میکنند .ویژگیهای طراحی محصهول
بر دو محرک بهای ساختاری ،دامنه (تنوه یها گسهتردگی خهط
تولیهد محصههول) و پیچیهدگی خههط تولیهد تهأثیر مهی گههذارد.
ویژگیهای طراحی فرآیند یها تكنولهو ی شهامل محهرکههای
بهایی میباشد که توسهط ریلهی ( 11911و شهانک  11911و
شانک و گوینداراجان (( )1113مقیاسهی کهه ظرفیهت ،دامنهه،
پیچیدگی خط تولید ،تكنولهو ی و تجربهه را نشهان مهیدههد)
همانند سایر محرکهای بهای اجرایی (مدیریت کیفیت ،کارایی
نحههوه اسههتقرار ماشههینآتت کارخانههه ،اسههتفاده از ظرفیههت،
برنامههای رشد مداوم ،و رابطه با تأمینکنندگان و مشتریان در
طول زنجیرة ارزش یا تأمین بسطیافته) تعیهین گردیدنهد .ایهن
محرکها دارای یک ماهیت مفهومی میباشند و به طهور کلهی
در سرتاسر زنجیرة ارزش قرار داشته و به نوبة خهود بهه عنهوان
محرک فعالیتها قلمداد میگردند که میتوانند به طور کلی بها
استفاده از سلسله مراتهب مبتنهی بهر فعالیهت کهوپر و کهاپالن
طبقههبنهدی گردنهد ،کههه ایهن امهر در نهایهت منجهر بهه ارائهة
خروجیها ،نتایج و مصرف منهابع مهیگهردد .بنهابراین سلسهله
مراتههب کههوپر و کههاپالن بههه عنههوان یههک ابههزار مفیههد بههرای
ساختاربندی بهایابی بر مبنای فعالیت و سیستمهای مدیریت با
توجه به انتخا مخازن و محرکهای بها گهردد .بها ایهن حهال،
فعالیتها و اقالم بهای موجود در این سلسله مراتب بهه عنهوان
نتایج حاصل از تصمیمگیریهای مربوط به اسهتراتژی ،طراحهی
محصول و فرآیند و محهرکههای سهاختاری و اجرایهی قلمهداد
مههیگردنههد .پههورتر ( )1119بههر اهمیههت ایجههاد تههوازن بههین
اسهتراتژیههها کهه متمههایز از اسهتراتژیهههای رقیهب هسههتند و
فعالیتهایی کهه مناسهب آن اسهتراتژیهها انتخهابی هسهتند و
دستیابی و پشتیبانی از مزیت رقابتی به واسطة خلهق (ایجهاد)
مجموعهای فعالیتههای منحصهر بهه فهرد ،یكسارههه و تقویهت
کننده متقابل در طول بخشهای زنجیرة ارزشی کهه تقلیهد آن
توسط رقبا دشوار میباشد تأکید نمودند.
تفاوتهای بین درآمدها و هزینهها و روابط بین ارزشههای
اقتصادی از داراییهای بكارگرفتهه شهده ،سهود ،بهازدة سهرمایه
گهذاری و سههایر مقیهاسهههای سههودآوری و ارزش سهههام داران
(مالكان) را مشخص میکند.
این بح با بسیاری از محهرکههای موجهود در ههارهو
خالصه شده در جدول شمارة ( )1در تطابق مهیباشهد .بها ایهن
حال ،مجموعهای از محرکهای بها که پورتر ( )1190بدواً بدان
اشههاره کههرد نسههبت بههه طبقههه بنههدیهههای ریل هی ( )1191از
محرکهای بهای ساختاری و اجرایی گسهترده مهیباشهد .یهک
شخص میتواند استدتل نماید کهه یهادگیری و تهرویج نظریهة
910

پورتر ( )1190حداقل برابر با تجربة ریلی ( )1191مهیباشهد و
اینکه روابط پورتر ( )1190با سایر واحدهای تجاری درون یک
شرکت در درون یک زنجیرة ارزش یا تأمین بسط یافته مناسب
میباشد .و از لحات جغرافیایی در منهاطقی بها اسهتراتژیههای
عملیههاتی ،بازاریههابی و تكنولههو یكی متناسههب بههه فعالیههت
میپرداختند .به عنوان مثال ،زمانبندی بهرای اولهین و آخهرین
انتقال دهنده میتواند به عنوان یهک محهرک اجرایهی در نظهر
گرفتههه شههود .پههورتر ( )1190همچنهین عوامههل نهههادی نظی هر
مقررات ،تعرفهها و تشكیل اتحادیه را مدنظر قهرار داد .مهدیران
در طول یک دورة طوتنی مدت اقدام بهه انتخها گزینههههای
استراتژیک با توجه به محدودیتهای موجود نمودند و سعی در
تغییر آن محدودیتها و یا انجام فعالیتها به صورت کارآمد تهر
و مؤثر در درون آن محدودیتها داشتند.
تدوین و اجرای استراتژی یک فرآیند مداوم ،تكرار شونده و
تكاملی میباشد .در نتیجه این مباح و همچنین شكل شمارة
( )1بر سلسله مراتب اهمیت و علیت در تصمیمگیریها اشهاره
دارنههد کههه بهها اسههتراتژی آغههاز شههده و بهها سههودآوری و ارزش
سهامداران به اتمام میرسد که البته این سلسله مراتب میتواند
برای شمول حلقههای علیت و بازخورد ،اثهرات تقویهت کننهده
متقابل و اثرات محدود کننده اطالعات حسهابداری مهدیریت و
سیستمهای برنامه ریزی یا کنترل اصالح گردند.
 -4-3درونزایی و همزمانی
درآغاز این مقاله ،به این نتیجه دسهت یهافتیم کهه کهاپالن
( )1193صریحاً این استدتل را مطرح نمود که متغیرههایی بهه
غیر از حجم تولید نیز وجود دارند که بها و سودآوری بلندمدت
را نشان میدهند و در نتیجه پژوهشهای حسابداری مهدیریت
باید بر مبنای الگوهای ساختار بها که شامل متغیرههای مربهوط
به ویژگیهای طراحی محصول و فرآیند میباشند قرار گیهرد و
همچنین باید به گونهای باشند کهه آنهها را بهه عنهوان عوامهل
درونزا و نه برونزا نشان دهند .همچنین بیان نمهودیم کهه در
تجزیه و تحلیل محهرک بهها  ،شهانک و شهانک و گوینهداراجان
( ) 1113استدتل نمودنهد کهه درک رفتهار بهها مسهتلزم درک
پیچیدگی فعل و انفعاتت مجموعهای از محرکهای بها در ههر
شرایط خاصی میباشد و این موضوه را با استقالل و جز بندی
منحصر به فرد دو طرفه که در سیستمههای حسهابداری بههای
تمام سده مبتنی و طراحهی سیسهتمههای بهایهابی بهر مبنهای
فعالیت که در آن زمان بودند وجود داشت برابهر مهیدانسهتند.
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت معاصر نیهز ایهن ویژگهیهها را
نشان میدهند.
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بسیاری از پژوهشهگران بهه ایهن نتیجهه دسهتیافتنهد کهه
بسیاری از اقالم بها و درآمدها هماننهد محهرکهایشهان شهامل
روابط همزمان میباشند ،یعنی آنها باید بهه طهور همزمهان یها
مشترک به واسطة تصمیمات مدیریتی و یها نیروههای خهارجی
تعیین گردند .اگر این شرایط وجود داشته باشهد ،ایهن موضهوه
برای پژوهشگران حائز اهمیت میباشد کهه الگهوههایی را ارائهه
نمایند که بهترین مجموعهه از روابهط زمینههای پیچیهده را بهه
منظور استفاده از تكنیکههایی مناسهب اقتصهاد سهنجی بهرای
برآورد الگوها ارائه نمایند .در غیر این صهورت قهادر بهه بهرآورد
اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای برونزا بهر متغیرههای
درونزا نخواهند بود و برآوردهای مربوط بهه پارامترهها ممكهن
اسهت دارای سههویه و متنهاق باشههند (گهرین1115 ،؛ جههاج و
همكاران .)1190 ،ایتنر و ترکر ( )2551نتهایج مشهابهی را بها
توجه به یک مجموعهای از شواهد تجربی گستردهتر حاصهل از
پژوهشهای حسابداری مدیریت بدست آوردند و مسائل مربوط
به الگوهای معادتت همزمان در پژوهشهای حوزة حسهابداری
مدیریت را مورد بح و بررسی قرار دادند.
این مس له موجب ایجاد مسهائل جهذا و ههالش برانگیهز
برای پژوهشگران تجربهی دانشهگاهی مهیگهردد و بایهد نتهایج
مفیدی را ارائه نماید .با این حال ،آنها همچنین سؤاتت زیادی
را در ارتباط با جانبداریهای بالقوه موجود در الگهوههای ارائهه
شده در متهون حسهابداری بههای تمهام شهده و مهدیریت و آن
مواردی که در عمل مورد استفاده قرار گرفتند بیان نمودند .بهه
عنوان مثال ،در توسعه و کهاربرد بهایهابی بهر مبنهای فعالیهت و
سیستمهای مدیریتی وتوسعه و برآورد الگوهای مربوط به خلهق
ارزش و کارت ارزیابی متوازن.
 -1-3توسعه و آزمون نظریه
ایتنههر و ترکههر ( )2551پههژوهشهههای اولیههه در حههوزة
حسابداری بهای تمام شده را مورد انتقاد قرار دادند و بیشتر به
استدتلهای موجود در عمل ،مدیریت عملیهاتی و بهایهابی بهر
مبنای فعالیت برخالف اقتصاد ،پژوهشهای عملیاتی و یا سهایر
علوم رفتاری عالقه نشان دادند .همچنین ،ایتنر وترکر ()2551
و زیمرمن ( )2551به این نتیجه دستیافتنهد کهه یهک دامنهة
وسیعتر از پژوهشهای تجربی در حوزة حسابداری مدیریت در
یک بدنة منسجم و حقیقی از دانهش مبتنهی بهر ت هوری هنهوز
ایجاد نشده است .ما بر این باوریم که پژوهشههای حسهابداری
مدیریت باید به واسطة توسعه نظریههها و عمهل انجهام شهود و
اینكه نیاز به الگوسازیها و پژوهشهای تجربی بیشتری وجود
دارد تا اینکه تصمیمات مدیریت و تأثیر آن بر ارزش مشهتری،
بها ،درآمد و سود را به خوبی نشان دهند (بهه عنهوان مثهال در

مورد بهای معامالت مربوط به ظرفیت ،مدیران ممكن است یک
ظرفیت بال استفاده را حفظ نمایند و صبر نماینهد تها اطالعهات
بیشتری را در ارتباط با روند تقاضا قبل از کاهش ظرفیهت بهه
دست آورند (آندرسون و همكاران)2553 ،؛ یا همانطوری که در
مقاله آقای آندرسون در سال  2551نشان داده شد ،در واکنش
به سیستمهای کنترلی که بر مقادیر استفاده از ظرفیهت تاکیهد
مینماینهد ،مهدیران ممكهن اسهت راه انهدازیهها و اسهتفاده از
ظرفیت را به منظهور کهاهش اثهرات پیچیهدگیههای عملیهاتی
افههزایش یافتههه برکیفی هت محصههول و کههارایی تولی هد مههدیریت
نمایند) .آندرسون ( ،)2551آندرسون وهمكهاران ( ،)2553بهال
کریشنان و همكاران ( )2551و بانكر و همكاران ( )2550اقدام
به ایجاد و برآورد الگوهایی نمودند که درآنها وضوح و شفافیت
تصمیمگیری مدیریت ،زمینهة فرضهیهههای آنهها قهرار گرفتهه
بودند ،همچنین متغیرهایی کهه بیهانگر اثهرات فرضهیهای شهده
بودند در برگیرنده مقادیر نتایج همسو بها تصهمیم گیهریههای
فرض شده و برخالف شهاخصههای گهزارش شهده مهدیریتی از
تصمیمات اتخاذ شده بودهاند.
همچنین پژوهشگران حوزة حسابداری مدیریت کهه اقهدام
به توسعه و برآورد الگوهای محرک بها ،درآمد و سود نمودند بهر
مبنای نظریههای اقتصادی از تولید و اقالم بها به منظور ایجهاد
الگوهایشان استفاده نمودند و بهه خصهوص از مفهاهیمی ههون
صرفهجویی ناشهی از مقیهاس و صهرفهجهویی ناشهی از تجربهه
استفاده نمودند و از اشكال تابعی برآوردی که ذاتاً دارای ماهیت
غیرخطی هستند ،اما در شكلهای لگاریتمی به صهورت خطهی
میباشند استفاده نمودهاند .با این حال ،آنها اقدام به اسهتفاده
از الگههوهههای اقتصههادی نظههری و تكنیههکهههای پارامتریههک و
ناپارامتریک مربوطه برای برآورد این الگهوهها تها جهای ممكهن
ننمودند و بنابراین آنها قادر به توسعه و آزمون نظریهههایشهان
به طور کامل نبودهاند (بهه عنهوان یهک مهورد اسهتثنا ،بهانكر و
همكاران ( )1111نتهایج را بهر مبنهای یهک الگهو خطهی ارائهه
نمودند ،اما از یک تابع بهای ترانسلوگ بهرای تعیهین اسهتواری
نتایج خود استفاده نمودند) .توابع بها و تولید اقتصهادی شهامل
مرزهایی (برخالف روابط متوسهط) مهیباشهند کهه بهر مبنهای
فرضیة حداقلسازی بها و حداکثرسهازی سهود توسهط مهدیران
منطقی عموماً غیرخطی هستند و شامل صهرفهجهویی و بهازده
نسبت به مقیاس ،صرفهجویی ناشی از تجربه و کهارایی فنهی و
اختصاصی (ساختارهایی که مسهتقیماً ،بها محهرکههای بههای
اجرایی و ساختاری) میباشند .این الگوهای اقتصادی همچنهین
شامل برخی ارتباطهای درونی متقابل بین محرکها میباشند،
به شكلی که مقادیر ورودی یا اقالم بها را به عنوان متغیهرههای
درون زا و مشترکاً تعیین شد در نظر می گیرد.
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 -4نتیجهگیری و بحث
حسهابداری مهدیریت بها انههدازهگیهری ،تجزیهه و تحلیههل و
گزارش اطالعات مالی و غیرمالی به تصهمیمگیهری مهدیران در
راستای تحقق اهداف سازمان کمک میکنهد .در ایهن حهوزه از
دانش حسهابداری بها تأکیهد بهر نیهاز اسهتفادهکننهدگان درون
سازمانی ،اطالعاتی اندازهگیری و گزارش میشهود کهه مهدیران
سطوح مختلو را در اجرای اههداف پهیشبینهی شهدة سهازمان
یاری دهد (ویگانت و همكاران .)2513 ،اطالعات پردازش شدة
حسابداری مدیریت ،نقش اساسی در زمینة فرایندهای مدیریت
ایفا میکند که شامل سهه جهز اصهلی برنامههریهزی ،ههدایت،
انگیزش و کنترل است و تمهامی آنهها حهول محهوری بهه نهام
تصمیمگیری در هرخش هستند (گریسون و همكاران.)2515 ،
به اعتقاد میهالیا ( )2511فرایند تصهمیمگیهری فراینهد ایجهاد
ارزش برای هر واحد اقتصادی است .عملكرد خو یهک واحهد
اقتصادی منتج از یک سری از تصمیمات صحیح اسهت .زمهانی
تصمیمگیری باکیفیت قلمداد میشود که با تكیه بهر اطالعهات
ار زشمند باشد؛ بنابراین ،بنابراین ،اطالعات حسابداری مدیریتی
بهرای موفقیهت یهک مهدیر در امهر تصهمیمگیهری و همچنهین
موفقیت عملكرد یهک سهازمان بسهیار حهائز اهمیهت اسهت .از
مهمترین عوامهل مهؤثر در تهابع تصهمیمگیهریههای مهدیریت،
داشتن اطالعات صحیح و بهموقع در خصوص اقالم بها ،هزینه و
سود شرکت است و تا زمانی کهه محهرکههای ایهن اقهالم کهه
مبنای ایجهاد آنهها هسهتند بهه شهیوهای درسهت شناسهایی و
مطالعه و مورد فهم قرار نگیرند ،مهدیران نمهیتواننهد اطالعهات
مربوط به این اقالم را به درستی در توابهع تصهمیمگیهریههای
خود وارد کنند .از این رو در این مقاله به صورت مروری ادبیات
پژوهشی موجود در ارتباط بها محهرکههای بهها و سهود مهورد
مطالعه قرار گرفت .ابتدا الگوی بهایابی سنتی مورد مطالعه قرار
گرفههت .ایههن الگههو بههه دلیههل عههدم توانههایی در شههبیهسههازی و
اندازهگیهری شهرایط و تصهمیمگیهریههای مختلهو ،قهادر بهه
پاسخگویی نیازهای مدیریتی نمهیباشهد .ایهن عهدم توانمنهدی
ناشی از این حقیقت است کهه در ایهن الگهو ،محهرکههای بهها
(هزینه) به درستی شناسایی نمیشوند و هزینههای غیرمستقیم
بها اسهتفاده از نهر ههای سهربار ناصهحیح بهه موضهوه بهایههابی
تخصیص داده میشوند .نتیجة این امر ،تشریح هالشهای فنهی
و مفهومی در حوزة روابط بین محهرکههای بهها و سهود را بهه
دنبال داشت که در نهایت منجر به ایجاد سؤاتت بسیار اساسی
در حوزههای آموزش و عمل گردیدند.
الگوی بهایابی بر مبنی فعالیهت کهه در اوایهل دههة 1195
برای حل مشكالت ناشی از سیستمهای بهایابی سهنتی معرفهی
گردید ،یک روش بهایابی بود که بهر فعالیهتههای انجهام شهده
911

جهت ساخت محصوتت (یا ارائة خدمات) تأکید داشت .در این
الگو فرض بر این است که فعالیتها منابع را مصرف میکننهد و
محصوتت نتیجة این فعالیتها میباشند .امها اجهرای الگوههای
بهایابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل داشتن هزینههای زیاد
مصاحبه با اشخاص ،استفاده از روشهای ذهنی و هزینهزا برای
تأییههد اعتبههار تخصههیصهههای زمههانی ،مشههكالت نگهههداری و
به روزرسانی در مواقع تغییر مصارف منهابع و فراینهدها ،افهزوده
شدن فعالیهتههای جدیهد و تنهوه و پیچیهدگی در سفارشهات
اشخاص و مشتریان ،برای بسیاری از شرکتهها ایجهاد مشهكل
مینماید.این مشكالت منتج به ارائة رویكرد جدید به نام بهایابی
بر مبنهای فعالیهت زمهانگهرا گردیهد .در ایهن الگهو بهر خهالف
روش های بهایابی بر مبنای فعالیت در مرحلهة اول ،فعالیهتهها
راشناسایی نمهیکهرد و هزینههههای مربهوط را بهه فعالیهتهها
تخصیص نمی دهد .در نتیجة تسهیم اولیة هزینهها به فعالیتها
انجام نمیگردد .بلكه در ایهن روش ،مهدیران بههطهور مسهتقیم
منابع مورد نیاز برای هر موضوه هزینه را پیشبینی میکننهد و
به جای اینکه بر اساس مصاحبه از کارکنان یا ارائه پرسشنامه
به آن ،زمان تزم جهت انجام فعالیتها را مشخص مهیسهازند،
منابع هزینهها را بر اساس معادتت زمانی تعیهین و بهه صهورت
خودکار به فعالیتها و عملیات انجام شده تخصیص مهیدهنهد.
خود این الگوها نیز مشكالتی را در مرحلة اجرا برای مدیریت به
وجود میآورد.
در واقع ،پژوهشگران حوزة حسابداری مدیریت رویكردهای
خود را به واسطة تعیین توابهع ورودی ،بهها و درآمهد کهه قابهل
تفكیک ،افزودنی و خطی میباشند با یكدیگر تطبیق میدادنهد.
متون مختلو این فرضیات را به صورت برجسته نشهان دادهانهد
تا جایی که مدیران به احتمال کهمتهری از آنهها هشهمپوشهی
کرده و اقدام به نتیجهگیریهای نادرست مینمایند( .به عنهوان
مثال در تحلیل حجهم فعالیهت و سهود یها بهایهابی بهر مبنهای
فعالیت) .این اصالح یا تلفیق ممكهن اسهت در کوتهاهمهدت در
موضوعات مربوط به تصمیمگیری فنی معقول به نظر برسند .بها
این حال ،برای تصمیمات اسهتراتژیک بلندمهدت ایهن موضهوه
معقول نمیباشد ،هرا کهه مهدیران بهیشتهر تمایهل دارنهد کهه
فرضیاتی را کهه خطهی بهودن ،اسهتقالل و جهایگزینی را نقه
میکنند را مورد توجه و بررسی قرار دهنهد .نهورین ( )1111و
نورین و سودر استورم ( 1111و  )1111اسهتدتل نمودنهد کهه
مدیران می توانند به طور اشتباه از متوسط اقالم بهای بهرآوردی
از الگوهای مبتنی بر فعالیت به جای هزینههای نهایی در زمهان
تصمیمگیریهای مربوط بهه محصهول خهود اسهتفاده نماینهد و
نورین و سودر استورم )1111 ،1111( ،شواهد تجربی اولیههای
را بدست آورده بودند که نشان میداد اقهالم بههای متوسهط از
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