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مقدمه
سیس��تم بهایابی بر مبنای فعالیت1 یکی از مهمترین پدیده های نوینی اس��ت که باعث ظهور انقالب در زمینه محاسبه بهای 
 تمام ش��ده محصوالت و خدمات ش��ده است. این سیستم در مدت کوتاهی به جایگاه واالیی در میان حسابداران مدیریت دست 

یافت )بشکوه و کاظمی، 1388(. 
با وجود ارزشمندی مدل بهایابی بر مبنای فعالیت، این سیستم به صورت جامع و گسترده پذیرفته نشد؛ زیرا اجرای سیستمهای 

 :(Kaplan & Anderson, 2007) متداول بهایابی بر مبنای فعالیت با مشکالت زیر همراه بود
1- افزایش دقت سیستم مستلزم تعریف فعالیتهای زیادی بود،

2- به دلیل فصلی بودن برخی فعالیتها، برخی محرک ها نیازمند جایگزینی و یا بازتعریف بودند،
3- فرایند مصاحبه و پیمایش پرهزینه و زمان بر بود، 

4- داده های مدل بهایابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر براورد شخصی و به روزرسانی آنها دشوار بود، 
5- بیش��تر مدلهای بهایابی بر مبنای فعالیت نگرش��ی یکپارچه از فرصتهای سودآوری در گستره شرکت را فراهم نمی کردند و بر 

مبنای موقعیت مکانی بودند، و
6- تخصیص هزینه های اولیه نسبت به زمان بر بودن آن، خیلی صحیح و دقیق نیست.

پس از مدتی، یک شرکت خدمات مالی به کارگیری رویکردی جدید از بهایابی بر مبنای فعالیت را آغاز کرد که در آن، داده ها 
به صورت خودکار  از سیس�تم برنامه ریزی منابع سازمان2 به سیستم جدید تغذیه می شود و برای تمامی مدیران گزارشهایی 
ماهیان��ه از کارایی، ظرفیت و س��ودآوری محصوالت و مش��تری فراه��م می کند. این رویکرد جدید، بهایاب��ی بر مبنای فعالیت 
زمان محور نامیده شده و شرکتها را قادر می سازد تا به جای کنار گذاشتن سیستمهای مدیریت هزینه خود، آنها را بهبود بخشند.
روش بهایاب�ی بر مبنای فعالیت زمان محور3 به طور عمده مبتنی بر اس��تفاده از مح��رک زمان بوده و برخالف بهایابی بر 
مبنای فعالیت، در مرحله اول فعالیتها را شناس��ایی نمی کند و هزینه های مربوط را به فعالیتها تخصیص نمی دهد؛ بلکه در این 
روش منابع الزم با توجه به زمان براوردشده مورد نیاز و نرخ هزینه هر واحد بر حسب زمان، به طور مستقیم برای هر موضوع 

هزینه4 پیش بینی می شود. 

مسعود بابایی   
سعید محمودی  

بهایابیبرمبنایفعالیتزمانمحور
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تغییر از سیستمهای سنتی بهایابی به سیستم 
بهایابی بر مبنای فعالیت  

سیستمهای سنتی بهایابی که به آنها در اصطالح سیستمهای 
بهایاب�ی حجم مبنا5 نیز گفته می ش��ود، هزینه ه��ای تولید را 
براس��اس محرک های حجمی6 )میانگین موزون( مانند تعداد 

.(Cooper, 1988) کاال یا مبلغ فروش تسهیم می کنند

این نوع سیس��تمها نمی توانند بین محرکها و هدفهای هزینه 
ارتب��اط منطقی برقرار کنن��د؛ بنابراین به دلیل اس��تفاده از یک 
محرک هزینه، در بس��یاری موارد هزینه ها به شکل غیراصولی 
تسهیم می شود. در نتیجه، شرکتها به کاربرد سیستم بهایابی بر 
مبن��ای فعالیت روی آوردند. بهایابی بر مبنای فعالیت از همان 
نخس��ت که معرفی و مطرح ش��د، به قصد رفع کاستیهای جدی 
سیس��تمهای س��نتی بهایابی از جمله نحوه تخصیص نادرست 
هزینه های س��ربار پدید آمد. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت 
 (Kaplan & Cooper) در دهه 1980 توس��ط کاپلن و کوپر
معرفی شد )نمازی و مهدوی، 1388(. در این دهه با پیدایش 
این سیس��تم، تخصیص نادرست س��ربار به وسیله سیستمهای 

سنتی تا حدود زیادی رفع شد )نمازی، 1386(.
تغییر از سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت به مدل بهایابی 

بر مبنای فعالیت زمان محور 
 روش بهایاب��ی بر مبنای فعالیت مزایای بس��یاری دارد و نقایص 
سیس��تم بهایاب��ی س��نتی را تا ح��دودی برطرف می کن��د؛ اما در 
عمل مش��کالتی را برای س��ازمان به وجود م��ی آورد که یا اجرای 
آن را غیرممک��ن س��اخته و یا اینکه پیاده س��ازی آن، س��ازمانها 
را ب��ا هزینه ه��ای زیادی روب��ه رو می س��ازد. بهایابی ب��ر مبنای 
فعالی��ت، برای ه��ر فعالیت فقط از یک نرخ محرک بها اس��تفاده 

می کن��د؛ بنابراین برای فعالیتهایی ک��ه دارای چندین محرک بها 
 .(Everart et al., 2008) هستند، مدلی را نمی تواند ارائه کند
بس��یاری از ش��رکتها به دلیل وقت گیر بودن جمع آوری اطالعات 
و هزینه ه��ای باالی پردازش داده در سیس��تم  بهایابی بر مبنای 
فعالیت، یا به کلی سیس��تم را کنار می گذاشتند و یا از به روزرسانی 
آن خودداری می کردند. از سوی دیگر، عدم به روزرسانی سیستم 
باعث می ش��د ت��ا تخمینه��ای نادرس��تی از هزینه ه��ای فرایند، 
 (Kaplan & Anderson, محصول و مش��تری به وج��ود آی��د
(2007. بهایاب��ی ب��ر مبن��ای فعالیت زمان محور ب��رای رفع این 

موانع از س��وی محققان ارائه ش��د؛ زیرا این سیس��تم با توجه به 
مهمترین محرک مش��ترک بین فعالیتها، یعن��ی عامل زمان، کار 
می کن��د و با کمک معادله های زمان��ی می تواند از چندین محرک 
نرخ بها برای یک فعالیت اس��تفاده کند؛ از این رو به دلیل محاسبه 
دقیق تر و صحیح تر بهای  تمام ش��ده نس��بت به بهایابی بر مبنای 

فعالیت، به عنوان جایگزینی برای آن معرفی شده است.

بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور =  رویکردی 
صحیح تر و مطلوب تر 

بهایاب��ی بر مبن��ای فعالیت زمان محور محدودیتهای ذکرش��ده 
در بهایاب��ی ب��ر مبنای فعالیت را پوش��ش می دهد و س��اده تر و 
کم  هزینه ت��ر از بهایاب��ی ب��ر مبنای فعالی��ت ب��وده و اجرای آن 
به مراتب س��ریعتر اس��ت. این مدل اجازه می ده��د تا نرخهای 
مح��رک بهای  تمام ش��ده بر مبن��ای ظرفیت عملی و براس��اس 

واحد زمان منابع محاسبه شوند.
بیش��تر مدیران ارش��دی ک��ه در س��ازمانهای خ��ود بهایابی بر 
مبنای فعالیت را در گس��تره س��ازمان اجرا کرده اند، این رویکرد را 
محدودکننده و غیراثربخش یافته ان��د؛ به ویژه زمانی که برخی از 
تنظیمها، سخت تر و پیچیده تر از دیگر تنظیمها هستند و یا وقتی 
که برای مثال پردازش و بررس��ی برخی از سفارش��های مشتریان 
زمان و تالش بیشتری نسبت به دیگر سفارشها نیاز دارد. در این 
موارد، ش��مارش س��اده تعداد دفعه های انجام هر فعالیت تخمین 
نادرس��تی از منابع الزم برای انج��ام کار را ارائه می دهد. رویکرد 
جدید بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور، به عنوان روشی ساده 

و قدرتمند برای اندازه گیری هزینه و سودآوری است.
 مدی��ران با اس��تفاده از این روش، زم��ان و هزینه کمتری را 
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برای جمع آوری و نگهداری داده ها و در عوض زمان بیشتری 
را برای حل مس��ائلی مانند بهبود فرایندهای ناکارا، شناس��ایی 
محصوالت و مش��تریان غیرس��ودآور و ظرفیت بالاس��تفاده، 
ص��رف می کنند. ای��ن روش عالوه بر داش��تن مزایای حاصل 
از روش بهایاب��ی ب��ر مبن��ای فعالیت مانند ارتقای س��ودآوری 
محص��والت و مش��تریان، مدیری��ت بهره ب��رداری ظرفیت و 
بهبود کارای��ی فرایند تولید، دارای کاربردهای زیر نیز هس��ت 

)عاطفی،1387(:
• مرتب��ط ک��ردن برنامه ری��زی اس��تراتژیک ب��ه بودجه بن��دی 

عملیاتی، 
• بهبود فرایند تصمیم گیری،

• پشتیبانی از سایر روشهای بهبود مستمر مانند شش سیگما، 
مدیریت ناب و الگوبرداری، و

• حذف فعالیتهای پیچیده و غیرضروری زنجیره ارزش. 
خوش��بختانه امروزه برای تمامی مسائل و مشکالت مرتبط 
ب��ا سیس��تم بهایابی بر مبن��ای فعالی��ت، راه حل وج��ود دارد. 
بهایاب��ی ب��ر مبنای فعالی��ت زمان محور، نس��بت ب��ه رویکرد 
متداول بهایابی بر مبنای فعالیت س��اده تر، ارزانتر و قدرتمندتر 
است. مدل جدید با استفاده از چارچوبی کارامد که تنها نیازمند 
دو مجموع��ه اس��ت، هزینه ه��ای منابع را به طور مس��تقیم به 

مبدأهای هزینه تخصیص می دهد.
برای مثال، یک بخش یا فرایند برای رسیدگی به سفارشهای 
مشتریان را در نظر بگیرید. اول اینکه در این مرحله، بهایابی 
بر مبنای فعالی��ت زمان محور هزینه تمامی منابع تأمین ش��ده 
برای این بخش یا فرایند یعنی کارکنان، سرپرست، تجهیزات 
و فن��اوری را محاس��به می کند. مدل س��پس هزین��ه کل را بر 

ظرفیت بخش )یعنی زمان در دسترسی که کارکنان در عمل به 
اجرای کار مش��غول هستند( تقسیم کرده تا نرخ هزینه ظرفیت 
به دست آید. دوم آنکه این مدل ظرفیت مورد نیاز هر موضوع 
هزینه را برآورد کرده )به طور معمول برحس��ب زمان( و از نرخ 
هزین��ه ظرفیت برای پیش��برد و تخصی��ص هزینه های منابع 
بخشها به موضوعهای هزینه استفاده می کند. برای مثال، در 
بخش ارس��ال س��فارش به مش��تری، مدل تنها به تخمینی از 

زمان مورد نیاز برای پردازش سفارشی خاص نیاز دارد. 
در ای��ن مدل، نیازی نیس��ت تا همه سفارش��های مش��تری 
یکس��ان و مش��ابه باش��ند. این مدل امکان تغیی��ر براوردهای 
زمانی را براس��اس نوع سفارش��ها همانند سفارش��های دستی 
یا خودکار، سفارش��های بین المللی، سفارش��ها برای کاالهای 
ش��کننده یا خطرناک را امکان پذیر و فرایندهای واقعی اجرای 
کار را در سراس��ر س��ازمان شبیه  س��ازی می کن��د. بنابراین این 
مدل بدون اینکه تقاضایی گس��ترده برای تخمین و نگهداری 
داده ه��ا با قابلیتهای پ��ردازش ایجاد کند، می توان��د تغییرها و 
پیچیدگی های بیش��تری را نسبت به یک مدل متداول بهایابی 

بر مبنای فعالیت منعکس کند.
یک ش��رکت می تواند به جای اس��تفاده از مدلهای ناصحیح 
و س��اده انگارانه بهایابی ب��ر مبنای فعالیت در کس��ب وکارهای 
پیچی��ده، با اس��تفاده از بهایابی بر مبن��ای فعالیت زمان محور 
ای��ن پیچیدگی ها و تفصیل فعالیته��ا را در مدل خود تعبیه کند 

)عاطفی، 1387(.
اول اینک��ه یک��ی از مراح��ل پیچی��ده در م��دل بهایاب��ی بر 
مبن��ای فعالیت یعنی مرحله تخصیص هزینه منابع به فعالیتها 
حذف می ش��ود. دوم، بیشتر منابع س��ازمان دارای ظرفیتهای 

به کمک روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور 

به سادگی می توان تغییرها و نوسانهای 

انواع متفاوت فعالیتها را 

به راحتی در سیستم بهایابی 

اعمال کرد
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تش��خیص پذیری هس��تند که می توان آنه��ا را در معادله زمانی 
خالصه کرد. بنابراین نه تنها دستیابی به نرخ هزینه هر فعالیت 
در م��دل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور س��اده تر اس��ت، 
بلکه دقیقتر نیز هس��ت؛ چرا که هزینه ظرفیتهای بالاس��تفاده 

را نیز مشخص می کند. 
در خصوص محاس��به ظرفیت بالاس��تفاده ممکن است این 
پرس��ش مطرح ش��ود که کدامیک از دو م��دل بهایابی بر مبنای 
فعالی��ت و بهایابی بر مبنای فعالی��ت زمان محور به نحو صحیح 
عم��ل می کنند. با مقایس��ه پرسش��هایی که در ای��ن دو مدل در 
خص��وص زمانه��ای مصرفی ه��ر فعالیت پرس��یده می ش��ود، 

می توان به این موضوع پی برد. 
در م��دل بهایابی ب��ر مبنای فعالیت از کارکن��ان عملیاتی این 

پرسش پرسیده می شود:
• به ص��ورت میانگی��ن چند درصد از وقتش��ان را صرف فعالیتی 

خاص می کنند؟ 
در حالیک��ه در م��دل بهایابی ب��ر مبنای فعالی��ت زمان محور 

چنین پرسشی پرسیده می شود:
• چه مدت طول می کشد تا فعالیتی خاص انجام شود؟

با مقایسه این دو سئوال می توان متوجه شد که به طور معمول 
کارکنان در پرسش اول به گونه ای پاسخ می دهند که 100درصد 
زم��ان کاری آنها ص��رف انجام فعالیتها می ش��ود؛ درحالی که در 
پرس��ش دوم ظرفیتهای بدون اس��تفاده مش��خص خواهد شد. 
بنابرای��ن در بهایاب��ی بر مبن��ای فعالیت کمتر ب��ه ظرفیت بدون 

.(Everart et al., 2008) استفاده اشاره می شود
ب��ا کمک مدل بهایاب��ی بر مبنای فعالی��ت زمان محور، می توان 
بهای  تمام ش��ده خروجی های مختلف را محاسبه کرد؛ بدون آنکه 
نی��از باش��د مدل را تغییر دهیم. این در حالی اس��ت ک��ه انجام این 
موض��وع در بهایاب��ی بر مبن��ای فعالیت امکان پذیر نب��ود. بهایابی 

مرحله 1مرحله 1

مرحله 2مرحله 2

مرحله 3مرحله 3 و 4

مرحله 4مرحله 5

مرحله 5مرحله 6

هزینه استهالک

B بخش

Bَ  فعالیت

هزینه استهالک سایر هزینه هاسایر هزینه ها هزینه حقوق

A بخش

A فعالیت  َ

هزینه حقوق مواد و دستمزد 
غیرمستقیم

مجموعه هزینه های غیرمستقیم تولیدیمجموعه هزینه های تولیدی غیرمستقیم

C بخش

Cَ  فعالیت

مواد و دستمزد 
غیرمستقیم

هزینه 
هر واحد 

زمانی

هزینه 
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هزینه 
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مشتری 
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A

 A َ
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D َ

d

A ً Bً Cً D ً

محرک 
هزینه 
فعالیتها

کلیه 
محصوالت 

و خدمات

هزینه 
یک 
واحد

شکل 1- مقایسه مراحل سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور و سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت

بهایابی بر مبنای فعالیتبهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور
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ب��ر مبنای فعالی��ت زمان مح��ور از محرکه�ای زمانی7 اس��تفاده 
می کن��د؛ مانند زم��ان تنظیم، زمان آماده س��ازی م��واد و یا مدت 
زمان آماده سازی سفارش؛ در حالیکه بهایابی بر مبنای فعالیت از 
محرکهای مبادله ای استفاده می کند؛ مانند تعداد دفعه های تنظیم، 
تعداد دفعه های جابه جایی مواد و تعداد سفارشها. در موقعیت های 
پیچیده ممکن است فعالیتی خاص به تعداد مشابهی بهره برداری 

.(Everart et al., 2008) از منابع نیاز نداشته باشد
با توجه به مطالبی که ارائه ش��د، می ت��وان تفاوت مراحل 
دو سیس��تم بهایاب��ی مبتنی ب��ر فعالیت و بهایاب��ی مبتنی بر 
فعالیت زمان محور را طبق شکل 1 و جدول 1 خالصه کرد 

.(Everart & Bruggeman, 2007)

معادله های زمانی مورد استفاده در سیستم بهایابی 
بر مبنای فعالیت زمان محور

به کمک روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور، به سادگی 
می توان تغییرها و نوسانهای انواع متفاوت فعالیتها را به راحتی 
در سیس��تم بهایاب��ی اعم��ال ک��رد. ای��ن ویژگ��ی از مهمترین 
برتری های این سیس��تم نس��بت به بهایابی ب��ر مبنای فعالیت 
اس��ت که ب��ه کمک معادله ه��ای زمان��ی امکان پذیر می ش��ود 

 .(Szychta, 2010)

سیس��تم بهایاب��ی بر مبن��ای فعالی��ت زمان مح��ور، مدلی از 

بهایاب��ی را فراه��م می کند که به س��رعت و با کمتری��ن هزینه با 
تغییرهای در فرایندها و محیط بیرونی، تعدیل ش��دنی اس��ت و 

مع��ادالت زمانی به راحتی 
مربوط  اثرهای  می توانند 
ب��ه فعالیته��ا، محصولها 
جدی��د  فراینده��ای  و 
سیس��تم  و  اعم��ال  را 
بهایابی را به روز کنند. 
باعث  مع��ادالت  این 
می ش��وند ک��ه در اثر 

چنین تغییرهایی، به جای کل مدل 
 (Everart & بهایابی فقط قس��متی از مدل بهایابی تغییر کند

 .Bruggeman, 2007)

اگرچه معادله های زمانی در ظاهر پیچیده به نظر می رس��د و 
نیازمند داده های فراوانی اس��ت، اما از آنجایی که سیس��تمهای 
برنامه ریزی منابع س��ازمانی در گذش��ته داده های م��ورد نیاز را 
جمع آوری کرده اند، اجرای این معادله ها س��اده اس��ت. با توجه 
به اینکه در سیس��تم برنامه ریزی منابع س��ازمان برای تک تک 
فعالیتها و سفارش��ها داده های مش��خصی وجود دارد، محاسبه 
تقاضاهای زمانی برای هر س��فارش منحصر به فرد امکان پذیر 
اس��ت و ب��رای محاس��به زمان م��ورد نی��از روی��دادی خاص از 

بهایابی بر مبنای فعالیت بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محورشرح

تعیین فعالیتهای متفاوت سرباریتعیین منابع مختلف هزینهمرحله 1

تخصیص هزینه های سربار به فعالیتهای مختلف از طریق محرک منابعبراورد هزینه های هر یک از منابعمرحله 2

تعیین محرک فعالیت برای هر فعالیتبراورد ظرفیت هر یک از منابع )براساس زمان(مرحله 3

محاس��به به��ای واح��د ه��ر ی��ک از منابع با تقس��یم مرحله 4
هزینه های منابع به ظرفیت عملی آنها 

تعیین نرخ محرک فعالیت از طریق تقس��یم مجم��وع هزینه های فعالیت به 
مقدار محرک آن فعالیت

محاس��به زمان مورد نی��از برای هر فعالیت براس��اس مرحله 5
ویژگیهای هر فعالیت

ض��رب نرخ مح��رک فعالی��ت در مق��دار مصرف جه��ت تعیی��ن هزینه های 
تخصیص یافته به هر سفارش، محصول یا مشتری

ضرب بهای واح��د منابع )مرحله4( در زمان مورد نیاز مرحله 6
هر فعالیت )مرحله5( و محاسبه سربار جذب نشده

جدول 1- مقایسه مراحل سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور و سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت
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 (Putteman & معادله ای مانند معادله زیر اس��تفاده می ش��ود
:Bruggeman, 2009)

Tj,k = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ... + ßpXp

که در آن:
 ،j از فعالیت k زمان مورد نیاز برای رویداد =Tj,k

،k مستقل از ویژگیهای رویداد j مقدار زمان ثابت برای فعالیت =ß0

،i (i=1…P) زمان مصرفی یک واحد محرک زمان =ßi

Xi= محرکهای زمان، و

P= تع��داد محرک زمانی که زمان مورد نیاز برای اجرای فعالیت 
j را مشخص می کنند.

هم��راه با بروز تغییره��ا، مدلهای بهایابی ب��ر مبنای فعالیت 
زمان محور را می توان به صورت خطی و با اضافه کردن عباراتی 

در یک معادله توسعه داد.
ب��ا توجه به اینکه مدل مزبور به س��ادگی و از طریق اضافه 
کردن عبارتهای بیش��تر به معادالت ممکن است تقاضاهای 
مناب��ع مورد نی��از عملی��ات متف��اوت را تحت پوش��ش قرار 
دهد، صح��ت باالیی دارد. مدل بهایابی ب��ر مبنای فعالیت 
زمان مح��ور این ام��کان را ایجاد می کند که کلی��ه فعالیتها با 
اس��تفاده از ی��ک معادل��ه در فراین��دی ترکی��ب گردند. مدل 
بهایابی ب��ر مبنای فعالیت زمان محور، ب��ا وجود اینکه تنوع 
و پیچیدگی بیش��تری را در سفارشها، محصولها و مشتریان 
تحت پوش��ش قرار می دهد، اما نس��بت به تعداد فعالیتهای 
به کاررفته در یک مدل مرس��وم بهایابی ب��ر مبنای فعالیت، 
ب��ه تع��داد معادله ه��ای کمتری نی��از دارد. پس از محاس��به 
زم��ان مصرف��ی از معادله باال به راحتی می  ت��وان هزینه را از 
طریق ضرب کردن زمان مصرفی )Tj,k( در هزینه واحد )که 
بر حس��ب ریال بر زمان( اس��ت به محصوله��ا، خدمات و یا 
مش��تریان تخصیص داد. هزینه هر واحد)Ci( از فرمول زیر 

به دست می آید:

Ci =
TCi

PCai

که در آن داریم:
Ci= هزینه هر واحد

TCi= هزینه کل منبع i )بر حسب ریال( 

PCai= ظرفیت عملی منبع i )بر حسب زمان معمواًل دقیقه(

مزایا و معایب بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور
با توج��ه به مطالب بیان ش��ده، مزای��ای ای��ن روش عبارتند از 

:(Kaplan & Anderson, 2007)

1- ایج��اد مدلی صحیح و دقیق در ظرف زمانی اندک و بس��یار 
آسان،

2- یکپارچه س��ازی و ادغ��ام مناس��ب ب��ا داده هایی ک��ه اکنون 
به وس��یله سیس��تمهای برنامه ریزی منابع س��ازمان و مدیریت 
ارتباط با مش��تری در دس��ترس هستند؛ این سیس��تمها باعث 
می ش��وند که مدل پویاترش��ده و نیاز به نیروی انس��انی کمتری 

داشته باشد، 
3- پیش��برد و راندن مس��تقیم هزینه ها به فعالیتها و سفارش��ها 
ب��ا به کارگی��ری ویژگیهای��ی معی��ن از سفارش��ها، فراینده��ا، 

تأمین کنندگان، و مشتریان خاص،
4- اج��را و بازخ��ورد ماهان��ه برای تش��خیص و تحت پوش��ش 

قراردادن تغییرها، 

 بهایابی بر مبنای فعالیت زمان محور 

با توجه به مهمترین محرک 

مشترک بین فعالیتها

یعنی عامل زمان

کار می کند و از چندین محرک نرخ بها 

برای یک فعالیت استفاده می کند
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5- فراه��م ک��ردن قابلیتهایی جهت تش��خیص کارایی فرایند و 
چگونگ��ی بهره برداری از ظرفیت و مش��خص ک��ردن ظرفیت 

بالاستفاده، 

6- پیش بینی تقاضاهای مربوط به منابع و امکان پذیر س��اختن 
این مس��ئله که ش��رکتها براس��اس پیچیدگی و مقادیر سفارش 

پیش بینی شده، برای ظرفیت منبع بودجه ریزی کنند، 
7- تبدیل پذیری به مدلهایی در گس��تره س��ازمان با اس��تفاده از 
فناوریهای پایگاه  داده ای و نرم افزارهای کاربردی گسترش پذیر 

در سطح سازمان، 
8- امکان نگهداری سریع و ارزان مدل،

9- فراه��م ک��ردن اطالع��ات تفصیلی ب��رای کمک ک��ردن به 
کاربران از طریق شناسایی علت اصلی و ریشه ای مسائل، و

10- قابلی��ت اس��تفاده در ه��ر ش��رکت ی��ا صنعتی ک��ه حتی با 
پیچیدگی در مشتریان، محصوالت، بخشها، فرایندها و مقدار 

وسیعی از هزینه های سرمایه ای مواجه است.
اگر چه مش��کالت و محدودیتهایی در به کارگیری بهایابی بر 
مبنای فعالیت وجود دارد، اما به نظر نمی رسد بهایابی بر مبنای 
فعالیت زمان محور بتواند همه مش��کالت آن را رفع کند؛ بلکه 
مش��کالت دیگری نیز مانند افراط در متکی بودن این سیستم 

بهایابی بر زمان، ایجاد می شود )بشکوه و کاظمی، 1388(.
در حالی ک��ه بهایاب��ی ب��ر مبن��ای فعالی��ت زمان مح��ور برای 

مش��کالت بهایاب��ی ب��ر مبن��ای فعالی��ت راه حلهایی پیش��نهاد 
می کن��د، اما هنوز به طور ذاتی ضعفهایی دارد. جدا از دودلی  که 
در مورد اس��تفاده از هزینه های اس��تاندارد یا واقعی وجود دارد، 
اندازه گیری زمان که اس��اس تش��کیل این روش است، به طرز 
پیچی��ده و گیج کننده ای ظاهر می ش��ود و به رغ��م اهمیت آن، 
همنویی و ادامه دادن آن در طول زمان مورد توجه قرار نگرفته 
اس��ت. همچنین، چی��ز جدیدی در مورد محاس��به هزینه های 
ظرفیت ارائ��ه نمی کند و انحرافی که توس��ط بهایابی بر مبنای 
فعالیت زمان محور افش��ا می ش��ود، انحراف در حجم ش��رکت 

.(Gervais et al., 2010) است
ع��الوه بر این ممکن اس��ت برخی اش��تباهها موق��ع انتخاب 
اس��تانداردها رخ ده��د و اینک��ه بهایاب��ی ب��ر مبن��ای فعالی��ت 
زمان محور، متکی بر اندازه گیری مصرف زمان داخلی است و با 
رویکرد تحمیل داخلی مواجه است. شاید مفیدتر باشد اگر روش 
بهایاب��ی بر مبن��ای فعالی��ت زمان محور را در برخ��ی متغیرهای 
مش��تریان تعمیم دهیم؛ برای مثال، زمانی که مش��تریان صرف 
تم��اس گرفت��ن برای دادن س��فارش می کنن��د یا فاصل��ه آنها از 

 .(Wegmann & Nozile, 2008) نزدیکترین فروشگاه
بنابراین، به طور خالصه برخی معایب مدل عبارتند از:

1- در دسترس نبودن محرکهای صحیح و قابل اتکا، 
2- تفاوتها در محرکهای زمان: اگر سفارش پیچیده ای دریافت 
ش��ود و زمان الزم برای اجرای آن به وس��یله فرد بی تجربه ای 

انجام شود، مبلغ هزینه تخصیص یافته بی اعتبار است،
3- جم��ع آوری و ب��ه روز ک��ردن داده ها: هر بار ک��ه مدل به روز 
می ش��ود، بای��د محرکهای زم��ان نیز ب��ه روز ش��وند؛ حتی اگر 

تکراری ترین فرایندها تغییر کنند،
4- یکنواخت نبودن معادله ها، و 

5- وابستگی شدید به زمان.

نتیجه گیری
همان طور که گفته شد، سیستمهای بهایابی سنتی هزینه های 
تولید را براساس محرکهای حجمی تسهیم می کنند و نمی توانند 
بین محرک ها و هدف های هزینه ارتباطی منطقی برقرار کنند. 
این سیس��تمها بدون توجه ب��ه نوع فعالیتها، فق��ط از یک نوع 
محرک اس��تفاده می کنن��د. بهایابی بر مبن��ای فعالیت در اصل 
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برای رفع این مش��کالت و ارائه اطالعات صحیح تر ابداع شد و 
با این فرض که بین فعالیتها و هزینه ها ارتباط مشخصی وجود 
دارد، هزینه ها را به فعالیتهای مختلفی مرتبط می سازد و با نرخ 
محرک مرتبط با هر فعالیت، هزینه ها را تس��هیم می کند. اما از 
آنجا که برای هر فعالیت فقط از یک محرک اس��تفاده می کند و 
نمی تواند برای محرک های مختلف برای فعالیتی خاص مدلی 
ارائه کند، بهایاب��ی بر مبنای فعالیت زمان محور به عنوان مدلی 

جایگزین برای آن ارائه می شود.
در ای��ن مدل جدید، اس��تفاده از محرکها و معادله های زمانی 
باعث عملکرد دقیق تر و صحیح تر شده و این مدل ممکن است 
نس��بت به مدل بهایابی بر مبنای فعالیت محاسبات دقیق تری 
از به��ای  تمام ش��ده ارائه کن��د و عالوه بر ای��ن، هزینه ظرفیت 
بالاستفاده را مشخص و به روزرسانی مدل را راحت تر می کند. 
در پای��ان باید گفت که اگر چه مش��کالت و محدودیت هایی 
در به کارگی��ری بهایابی بر مبن��ای فعالیت وجود دارد، اما به نظر 
نمی رس��د بهایابی ب��ر مبنای فعالی��ت زمان مح��ور بتواند همه 
مش��کالت آن را رفع کند؛ بلکه مش��کالت دیگری نیز از قبیل 
اف��راط در اتکا ب��ه زمان را ایج��اد می کند. با این ح��ال، به نظر 
می رس��د حرکت از بهایابی بر مبنای فعالیت به س��وی بهایابی 
بر مبنای فعالیت زمان محور، داده های صحیح تر و عملی تر و با 

سرعت باالتری را در اختیار مدیران قرار می دهد.

پانوشتها:
1- Activity Based Costing (ABC)
2- Enterprise Resource Planning (ERP)
3- Time Driven Activity Based Costing (TDABC)
4- Cost Object
5- Volume-Based Cost Systems
6- Volume-Drivers
7- Time Drivers
8- Total Cost of  Resourse
9- Practical Capacity
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