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در بكارگيري سيستم بها يابي بر مبناي فعاليت رابطه بين تنوع محصول و 

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركت هاي   

 a سميه بخشي كيا

a كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان 
 

 

 كيا بخشي سميهنویسنده مسئول: 

ت تهيه اطالعات صحيح مربوط به بهاي تماي شده محصوالت است.زیرا یك واحد تجاري یكي از اهداف اساسي یك سيستم حسابداري مدیری: چكيده

فعاليتهاي غير وقتي از هزینه هاي توليد محصول خود اطالع درست داشته باشد مي تواند فعاليت خود را براي سودآورترین تركيب توليد متمركز نموده و از 

رفت سریع فناوري و افزایش روز افزون رقابت در صحنه جهاني در صدد افزایش بهره وري خود جهت ها با توجه به پيش سود ده جلوگيري نماید.شركت

ها  به اهداف شركتتقویت توان براي دستيابي به بازار پایدار بر مي آیند.سيستم بها یابي بر مبناي فعاليت یكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي 

این سيستم با شناسایي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك قابل توجهي در صرفه جویي هزینه ها نموده و باعث در حفظ توان رقابتي مي باشد. 

به دليل اجراي ضعيف  این سيستم  و وجود موانع در بكارگيري آن در كشور ما،در  .افزایش كارایي عمليات و در نهایت افزایش سود آوري شركت مي گردد

ABCي پذیرش و بكارگيري به بررس پژوهشاین 
پذیرش  در شركتهاي داراي تنوع محصول مي پردازیم. مي خواهيم نشان دهيم كه آیا تنوع محصول با 1

هاي  جامعه آماري را شركت رابطه معناداري دارد. ABCاین است تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري پژوهشرابطه دارد؟ فرضيه  ABCوبكارگيري 

و از لحاظ  از لحاظ روش همبستگي پژوهشاین د.نتشكيل مي ده 1390در سالدر بورس اوراق بهادار تهران  ،پذیرفته شده صولداراي تنوع مح توليدي

 ABCپذیرش و بكارگيري استفاده شده است.نتایج نشان مي دهد بين تنوع محصول و   مي باشد.جهت آزمون فرضيات از روش رگرسيون هدف كاربردي

 رابطه مثبت وجود دارد.

 

 ،بازار بورس اوراق بهادار تهران،بكارگيري بهایابي بر مبناي فعاليتتنوع محصول،تكنولوژي پيشرفته توليدكلمات كليدي: 

 

 مقدمه. 1

جه شدند به طوري كه این تغييرات روز به با رشد و تغييرات سریع تكنولوژي ، خصوصاً از آغاز دهه هشتاد به بعد سازمانها با چالشها و تحوالت زیادي موا

چنين شرایطي روز شدیدتر خواهد شد ، در این ميان درک صحيح این تحوالت و فراهم ساختن زمينه براي استفاده از این موقعيتها اهميت زیادي دارد . در 

 زمينه از یكي.  كنند فراهم موقعيتها این از  رد نياز را جهت استفادهمدیران باید با داشتن یك بينش وسيع و اتخاد استراتژي هاي مناسب ، تدابير و مقدمات مو

 . است اعتماد قابل و موقع به ، مربوط اطالعات داشتن اختيار در آنها عملكرد چگونگي و سازمانها آینده تحوالت شناخت براي موقعيتها این از استفاده براي ها
به عنوان ابزاري براي دستيابي به رشد بلند مدت از طریق محاسبه و گزارش بهاي تمام شده دقيق و مربوط به بها یابي بر مبناي فعاليت،با تمركز بر فعاليت 

روش هاي نوین  طور مستمر،در خط مقدم رقابت در برآورده نمودن بهتر و سریع تر خواسته هاي مشتریان نسبت به سایر رقبا به كار مي رود.این روش،از جمله

 فاقد ارزش در فرایند مدیریت هزینه كارایي دارد. هاي داراي ارزش از فعاليت  هاي بهاي تمام شده و شناسایي فعاليت دقيق عاتاست كه با ارائه اطال
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درسيستم هاي سنتي بها یابي،بهاي تمام شده هر محصول عبارت است از مجموع هزینه هاي مواد مستقيم،دستمزد مستقيم و سربار ساخت تخصيص 

ار نيز با استفاده از نرخ سربار از پيش تعيين شده و مبنایي نظير ساعت كار مستقيم،محاسبه و تخصيص مي یابد.در این سيستم ها از طریق هزینه سرب ;یافته

يين صول تعایجاد مراكز هزینه،كليه هزینه هاي دوائر مختلف توليدي و غير توليدي به تعداد محصوالت توليد شده تقسيم مي شوند تا بهاي تمام شده مح

ا از منابع شود.در این سيستم ها هيچ گونه ارتباط مستقيمي بين فعاليت هاي الزم جهت توليد محصوالت یا خدمات وهمچنين ميزان استفاده این فعاليت ه

ركت نيست)عالي مالي شركت وجود ندارد  در نتيجه بهاي تمام شده ي محصول منعكس كننده مستقيم فعاليت ها وارزش هاي منابع بكار گرفته شده ي ش

 (13، 1383ور،

 بيان مساله: -2

و این نمي تواند مبناي مناسبي براي  گردد بر اساس روش بها یابي سنتي هزینه هاي سربارتنها بر اساس حجم توليد یا ساعت كار ماشين آالت تسهيم مي 

عمده شناسایي وهزینه سرباربه تناسب منابعي كه در هرفعاليت مصرف تسهيم هزینه هاي سربار باشد . ولي در روش بها یابي بر مبناي فعاليت ابتدا فعاليتهاي 

یي شده و شده  به آن فعاليت تخصيص داده ميشود.پس از تخصيص سربارساخت به فعاليتها , محرک هاي هزینه )مباني تخصيص ( مربوط به هر فعاليت شناسا

  .شود حصوالت , به این محصوالت تخصيص داده ميهزینه هر فعاليت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریك از م

 (20،1384)شباهنگ،

در شركتهاي داراي  ABCبه بررسي پذیرش و بكارگيري  پژوهشبه دليل اجراي ضعيف  این سيستم  و وجود موانع در بكارگيري آن در كشور ما،در این 

 رابطه دارد؟ ABCذیرش وبكارگيري پ تنوع محصول مي پردازیم. مي خواهيم نشان دهيم كه آیا تنوع محصول با

 تعاريف بها يابي بر مبناي فعاليت: -3

 ي تعاریف مختلفي از هزینه یابي بر مبناي فعاليت ارائه شده است. اردر ادبيات حسابد

د و از هزینه این فعاليت ها : بهایابي بر مبناي فعاليت سيستمي است كه در آن فعاليت ها به عنوان عامل ایجاد هزینه در نظر گرفته مي شو 1هورون گرن

  براي تعيين بهاي تمام شده موضوع بهایابي استفاده مي شود.

چنان كه فعاليت  : بهایابي بر مبناي فعاليت روشي است كه در آن هزینه ها بر مبناي نسبت سهم فعاليت هاي صرف شده به وسيله هر محصول آن2هيتلون

 والت مختلف تخصيص داده مي شود.ها مشخص مي كنند، از یك مخزن هزینه به محص

: بهایابي بر مبناي فعاليت یك روش بهایابي است كه بهاي تمام شده محصوالت را از جمع بهاي فعاليت هایي كه منجر به ساخت محصول 3دیكين / ماهر

 مي شوند به دست مي آورد.

منابع را به موضوع هزینه مانند كاال، خدمت یا مشتري ) بر اساس فعاليت  : بهایابي بر مبناي فعاليت یك روش بهایابي است كه بدان وسيله هزینه4بلوچر

د. فرض روش بهایابي بر این پایه قرار مي گيرد كه كاالها یا خدمات نتيجه فعاليت ها هستند و در فعاليت بوط به موضوع هزینه( تخصيص مي دهانجام شده مر

ینه مي شوند. هزینه منابع را بر مبناي فعاليت هاي مورد استفاده یا منابع به مصرف رسيده ) عامل ها از منابعي استفاده مي شود كه موجب منظور شدن هز

د. در مصرف منابع( تخصيص مي دهند و هزینه فعاليت ها را بر مبناي فعاليت هاي انجام شده براي موضوع هزینه) عامل مصرف فعاليت( تخصيص مي دهن

لت و معلولي یا رابطه مستقيم بين هزینه منابع، عامل هزینه، فعاليت و موضوع هزینه توجه مي شود و از این دیدگاه این بهایابي بر مبناي فعاليت به رابطه ع

 (87،1387.)پارسائيان،هزینه ها را بر روي فعاليت ها سرشكن مي كنند و سپس آنها را به حساب موضوع هزینه منظور مي نمایند
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 تعاريف عملياتي -4

 )تنوع محصول(تعریف مربوط به متغير مستقل

 تنوع محصول:گوناگون بودن توليدات

 (ABC)پذیرش و بكار گيريتعاریف مربوط به متغير وابسته

 كارگيري منابع الزم است.توصيفي از كارهاي قابل انجام در یك سازمان از طریق ب ) : activityفعاليت)

 :عوامل اقتصادي مورد نياز براي انجام فعاليتها  مي باشد.  (resourcesمنابع)

 :یك متغير نسبي است كه معرف ميزان كار در مورد نياز براي تحقق یا تغيير یك فعاليت مي باشد.  cost driver)محرک هزینه)

 فعاليت در یك سازمان كه  مي تواند شامل محصول،مشتري،پروژه و پيمان باشد. :عبارتست از دليل انجام  (cost objectهدف هزینه)

:مبنایي كه براي تخصيص هزینه ها از فعاليت به اهداف هزینه مورد استفاده قرار مي گيرد.این شاخص بيانگر    ( (activity driverعامل فعاليت ساز 

 ميزان بكارگيري فعاليتها توسط اهداف هزینه مي باشد.

 پيشينه پژوهش: -5

بررسي بهایابي سنتي و "در شركت تراكتور سازي پرداختند.در این پژوهش تحت عنوان  ABC(،به مطالعه سيستم 1386برادران حسن زاده ،سيد نژاد ) -

الت وارائه ي اطالعات مناسب  و جهت محاسبه ي بهاي تمام شده ي محصوABC،از سيستم "بهایابي بر مبناي فعاليت در شركت آهنگري تراكتور سازي ایران

مام شده ي مورد نياز تصميم گيرندگان استفاده كردند. بر این اساس ابتدا سيستم بهایابي موجود در شركت مورد تجزیه وتحليل قرار گرفته سپس بهاي ت

ت اقدام نمودند. براي این منظور انواع فعاليت متناسب با شرك ABCمحصوالت با سيستم موجود شركت محاسبه گردید. بعد از این مراحل به طراحي سيستم 

بهاي هاي واحد هاي توليدي و خدماتي شناسایي ودر چهار سطح فعاليت، واحد محصول، دسته ي محصول ،كارخانه طبقه بندي كردند. سپس به محاسبه ي 

در شركت مورد نظر موجب تخصيص دقيق تر ABCتم اقدام گردید. نتيجه حاصل از این پژوهش نشان داد كه سيس ABCتمام شده ي محصوالت با روش 

 وصحيح تر هزینه هاي سربار مي شود. همچنين تفاوت در سود ناخالص هر واحد محصول قابل مشاهده مي باشد .

 هزینه یابي بر مبناي فعاليت زمان گرا  "(در پژوهشي تحت عنوان1385نمازي )-

"TDABC) )1 مي گردد مطرح كرد.از معایب این روش مي توان به پاسخگویي نادرست برخي از كاركنان و  استفاده از زماني را كه صرف هر فعاليت

 دشواري جمع آوري اطالعات اشاره كرد.

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  بررسي موانع بكارگيري سيستم بهایابي بر مبناي فعاليت در شركت"(، در بررسي خود تحت عنوان 1389رمضاني، )-   

عاليت این گونه مطرح مي كند كه در  شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عدم وجود اجراي صحيح  سيستم هاي بهایابي بر مبناي ف"بهادار 

، ،عدم وجودنيروي انساني اموزش دیده عدم وجود تفكر ،امكان طراحي درجه ي اتوماسيون پایين، عدم وجود زیر ساخت هاي الزم ،عدم حمایت مدیران ارشد

هزینه هاي مشتري مداري ،تنوع پایين محصوالت ، موانع اساسي در بكار گيري این سيستم مي باشند. همچنين این پژوهش گویاي این مطلب است كه افزایش 

 غير مستقيم در بكارگيري این سيستم مانع نمي باشد.

روشي را  "رویكردي براي بكار گيري مناسب بهایابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي كوچك"ژوهش خود تحت عنوان (،در پ1385ابراهيمي مند)-

باریسك پایين حد اقل و  سرمایه گذاري تغيير سيستم ABCپيشنهاد مي كند كه به شركتهاي كوچك كمك مي كندتا از سيستم بهایابي سنتي به سيستم

 دهند. 

شركت توليد كننده نروژي پرداخت كه نشان 75بررسي رابطه بين تنوع محصول و پذیرش هزینه یابي بر مبناي فعاليت در  ميان(، به 1977بي ژورناک )-

 داد رابطه بين تنوع محصول و پذیرش هزینه یابي بر مبناي فعاليت منفي مي باشد.

كایي به بررسي  رابطه تنوع محصول و پذیرش هزینه یابي بر مبناي فعاليت  پرداخت كه نشان شركت توليد كننده امری225(، در ميان 1998كرام واید)-

 داد رابطه بين تنوع محصول و پذیرش هزینه یابي بر مبناي فعاليت مثبت است.
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ت توليد كننده بریتانيایي بررسي شرك 176(،رابطه بين تنوع محصول و استفاده از هزینه یابي بر مبناي فعاليت را در ميان2007آل اميري و دروري )-

 كردند كه در یافتند بين این دو رابطه وجود ندارد.

شركت هلندي مورد 191پرداخت. ABCژي پيشرفته توليد و پذیرش (،به بررسي رابطه بين تنوع محصول،استفاده از تكنولو2011مارتيجين اسكوات)-

 رابطه اي غير خطي مي باشد. ABCصول و استفاده از بررسي قرار گرفت.این پژوهش نشان داد رابطه بين تنوع مح

بيان كردند كه سيستم بهایابي سنتي یا سيستم بهایابي مبتني بر "حسابداري بهاي تمام شده"(،در پژوهش خود تحت عنوان 1994ماهر و دي كين)-

يل هزینه ها را تنها با استفاده از یك معيار مثل ساعت كار فعاليت معموال با یك عامل هزینه واحد فرایند تخصيص هزینه را تحریف مي كنند به همين دل

ي مستقيم،ساعت كار ماشين یا واحد توليد تخصيص مي دهند.اما هزینه هاي غير مستقيم در عمل هميشه در تناسب با عامل هزینه منفرد رفتار نم

ستقيم را به طور دقيقي به محصوالت اختصاص نمي دهند بلكه ممكن كنند.همچنين اگر عامل هزینه به درستي انتخاب نشوند روش سنتي هزینه هاي غير م

 است سبب تحریف تصميم گيري شود.

 

 فرضيه پژوهش:

 رابطه معناداري دارد؟ ABAآیا تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري "سوال اساسي این است 

 بنابراین با توجه به سوال پژوهش فرضيه به صورت زیر خواهد بود:

 رابطه مثبت دارد. ABCا پذیرش و بكارگيريتنوع محصول ب-

 :پژوهش روش

مي باشد.روش تجزیه و تحليل داده ها جهت  و از نظر هدف كاربردي روش همبستگياز نظر  این تحقيق به رابطه بين متغيرها مي پردازد.به همين دليل 

 انجام مي پذیرد. spss18با كمك نرم افزار  داده هازد.تجزیه و تحليل آزمون فرضيات رگرسيون مي باشد.رگرسيون به ارزیابي رابطه بين متغيرها مي پردا

 روش گردآوري اطالعات: 

فارسي  و تعدادي از كتب و مقاالت خارجي به منظور دستيابي به سوابق و ادبيات و مقاالت و كتابهاي موجود به زبان (كتابخانه اي :شامل بررسي منابع 1

 تحقيق و سایر یافته هاي تحقيق.

هاي مورد نظر  شركت كه بين مدیران و  كارشناسان مالي (ميداني:به منظور جمع آوري اطالعات جهت آزمون فرضيه ها از پرشسنامه هاي محقق ساخته2

خ داده شد.مقدار تا از آنها پاس9پرسشنامه بين اعضاي نمونه آماري توزیع شد كه به  10یي پرسشنامه ابتدا پایاجهت تعيين  شده است استفاده مي شود.توزیع 

 /.است پس پایایي پرسشنامه قابل قبول است. 75/. بدست آمد.این مقدار بيش از 86برابر   SPSS18آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار 

 جامعه آماري و نمونه آماري

در نظر گرفته شده  شركت مي باشد100كه تعداد آنجامعه آماري را شركتهاي توليدي و داراي تنوع محصول پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 محاسبه شده است.به شرح زیر  از فرمول كوكران نمونه آماري نيزو تعداد  روشنونه گيري تصادفي سادهاست.

[Zα/2]
2
 × p × q × N   

      

(N-1)ε
2
 . [(Zα/2)

2
 × p 

× q]  

 بدست مي آید.79د نمونهتعداN  =100و   =ε  5/0و  P,Q/. =5و  Zα/2=96/1جایگذاري  با

 

 روش تجزيه وتحليل داده ها
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استفاده شده است.دليل استفاده از رگرسيون به روش اینتر آزمون فرضيات از .براي استفاده شده است SPSS18براي تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار 

 رگرسيون وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد.

 kmoآزمون بارتلت و 

بارتلت یكي از آزمونهاي پيش نياز تحليل عاملي مي باشد كه مشخص مي كند آیا سواالت در نظر گرفته براي هر متغير مناسب هست یا نيست كه آزمون  

 3/0بایست بيشتر از  بيشتر باشد هم چنين مقدار چرخش بار عاملي هر سوال مي 5/0باید از  kmoدرصد معني دار باشد و نيز مقدار  5باید در سطح كمتر از 

 باشد. 

 بارعاملي)چرخش( 

 kmoمقدار آزمون  /.634

 بارتلت 373/100

 درجه آزادي 21

 سطح معني داري )خطاي آزمون( /000

 جهت مناسب بودن عناصر براي متغيرKMO آزمون -1جدول 

بارعاملي)چرخ عنصر

 ش(
 /.711 1سوال

 625/0 2سوال

 /.683 3سوال

 /.566 4سوال

 /.752 5لسوا

 /.691 6سوال

 668/0 7سوال

 بارچرخش عاملي سواالت براي متغير-2جدول 

بوده و سطح معني داري براي آزمون بارتلت نيز از یك درصد كمتر است و بار  634/0برابر  KMOدر جدول فوق مشاهده مي شود كه  مقدار آزمون

 الت در نظر گرفته شده براي متغير اول مناسب مي باشند.بيشتر است در نتيجه سوا 3/0چرخش عاملي هر سوال نيز از 

 آزمون فرضيه

 رابطه مثبت دارد. ABCفرضيه : تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري

H0 تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري :ABC .رابطه مثبت ندارد 

H1 تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري :ABC .رابطه مثبت دارد 
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 ضریب تعيين استاندارد عيينضریب ت ضریب همبستگي

 

f سطح معني داري 

831./ 691./ 687./ 482/172 000/ 

 خالصه مدل رگرسيون -3جدول

  پيش فرض وجود رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل ووابسته-1

بين دو متغير فرضيه در حد باالیي  ميباشد بنابراین همبستگي ایجاد شده831/0همانطور كه ازجدول فوق مشاهده ميشود ضریب همبستگي به دست آمده 

 است

 پييش فرض تبيين مدل -2

درصد متغير مستقل توانسته مدل را تبيين  68(مي باشد بنابراین  687/0در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار ضریب تعيين استاندارد به دست آْمده ) 

 نماید

 ستهپيش فرض بررسي وجود رابطه خطي بين متغير مستقل ومتغير واب -3

كمتر از یك درصد بوده پس فرض صفر مبني برعدم رابطه خطي بين متغير مستقل و  Fهمانطور كه در جدول فوق دیده مي شود سطح معني داري آزمون

 متغير وابسته رد مي شود بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطي تایيد مي شود.

 تبيين وپيش بيني متغير وابسته با اثر متغير مستقل

 

 
 سطح معني داري t ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد 

 Beta خطاي معيار B متغيرهاي مستقل متغير وابسته

 
 و بكارگيري پذیرش

ABC 

(Constant) 509/1 157./  609/9 000/ 

 /000 133/13 /.831 /.045 /.592 تنوع محصول

 

 ضرايب رگرسيون -4دولج

درصد بوده بنابراین فرض مساوي بودن الفا برابر صفر رد مي شود و  1مي شود كه سطح معني داري آزمون مقدار ثابت كمتر از  در جدول فوق مشاهده

درصد   1از  مقدارثابت بر متغير وابسته تاثيرگذار است و مي تواند در معادله شركت كند،.هم چنين سطح معني داري آزمون ضریب متغير تنوع محصول كمتر

 د بنابراین مي تواند در معادله شركت نماید.ویا به عبارتي بر متغير وابسته تاثير گذار باشد.مي باش

 رابطه مثبت دارد. ABCتایيد مي شود پس تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري H1رد و فرض  H0.بنابراین فرض
Yt=a+(b1x1) 

 ABC و بكارگيري = پذیرش509/1+ 592/0)تنوع محصول( 

 يري:بحث و نتيجه گ



 

7 

 

 

 نتيجه )تایيد یا رد( عنوان فرضيه ردیف

تنوع محصول با پذیرش و بكارگيري  فرضيه

ABC.رابطه مثبت دارد 

 تایيد

 خالصه نتایج-5جدول

 

یر یاي زروش بها یابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي توليدي كه داراي تنوع محصول هستند قابل پذیرش و اجرا مي باشد و  منجر به بدست آوردن مزا

 مي شود: 

بيشتري آنها را محاسبه مي كند و همچنين ، مفيد بودن آن در سنجش هزینه هاي محصول است كه با صحت ABCاولين و مشهورترین مزیت  -1

 (.polimeni, etal, 1991تصميم گيري در مورد تركيب محصوالت و قيمت گذاري را براي مدیریت راحت تر و بهتر مي كند. )

 سودآوري نسبي محصوالت و محرک هاي هزینه را تشخيص دهند. شركت مي تواند -2

ي جدید شركت ها براي تصميم گيري در مورد فرآیند بودجه گذاري سرمایه مفيدتر خواهند بود و به راحتي  مي توانند سرمایه گذاري در تكنولوژي ها -3

 را ارزیابي كنند.

 ا براي كمك به مدیران در برنامه ریزي و كنترل بهتر هزینه، فراهم مي آورد.ادغام هزینه ها توسط حوزه هاي فعاليت، اطالعاتي ر -4

اطالعات حاصل از سيستم هزینه یابي بر مبناي فعاليت مي توانند مشوق شركت ها در طراحي مجدد محصوالت باشند تا شركتها براي طراحي از  -5

 (Blaxill and Hout, 1991قطعات معمول و رایج استفاده كنند. )

توان ایجاد كرد. چنين بودجه انعطاف پذیري  وقتي سيستم هزینه یابي مبتني بر فعاليت به كار مي رود، یك بودجة انعطاف پذیر مبتني بر فعاليت مي -6

 صحيح تر از بودجه هاي متعارف است چون محرک هاي متعدد هزینه، رفتار هزینه هاي حاشيه اي را مشخص مي كند.

 (Hilton, 1994ي بر فعاليت، توانایي تحليل را براي تخمين جریانات نقدي بهبود                              مي بخشد.)سيستم بهایابي مبتن -7

 پژوهشگران آتي مي توانند به بررسي موضوعات ذیل بپردازند:

   ABCتاثير نوع صنعت بر بررسي تنوع محصول و بكارگيري -

 د مطالعه)مطالعه موردي(در یكي از شرمت هاي مور ABCبكارگيري -

 ABCرابطه بين تفاوت محصوالت و بكارگيري-

 

 فهرست منابع:

 ، انتشارات حفيظ،چاپ ششم3حسابداري صنعتي)1386(اسكندري،جمشيد

             حسابرسي ،مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي،سازمانهزينه يابي بر مبناي فعاليت)1381(رابين ،كوپر

 ،4،دانش و پژوهش حسابداري،سال دوم،شمارهتركيب هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تئوري محدوديت هاي شكرا..،ناظمي امين،خواجو

 ،نشر ترمه       هزينه يابي بر مبناي فعاليت) 1388 (رهنماي رودپشتي،فریدون
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 ،مجله حسابدارهزينه يابي بر مبناي فعاليت(1386عربي،محمود،هاشم سعادتمندي)
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8 

 

 82تحقيقات حسابداري و حسابرسي،سازمان حسابرسي،نشریه شماره ،جلد سوم،مركزحسابداري صنعتي(،1368و رضا شباهنگ،) عالي ور،عزیز

-Aupta,m.and galloway,k.(2003),Activity based costing/management and its implications for operations 

management 

-Cooper,R(1987)the two stage procedure in cost accounting-part one,journal of cost management ,pp43-51 
-Dodd.and Lavelle,w.Dec(2002),ABC spells improved performance, Academicreserch library 
-Hebert P,2003,the cost of alloqeneice& A,Wilson,coyle,D,Amin,M,Fergusson,D,Aziz 
Hill,2002,cost management,raw- 

Martijn, schoute,2011,ABC,Accounting Review- 
-Mc Graw-Hill,2003,Managerial  Acounting,publishing company  
-Needy,K.L and Bidanda,B.(1995)activity based costing for small manufactures,industrial engineer proceedings 

pp628-634 

-Peter atrill& eddie Mc laney(1994),management accounting,blackwell business 

-Ronald w.hilton(1997), managerial  accounting,Mc gram-hill,inc 

 
 


