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 چکیده 

یابی اریزي و تعیین اهداف سازمان بدون توجه به عامل بهتوجه به عامل برنامه
هاي سازمان . میزان دسترسی به اهداف و برنامهباشدعمالً امري ناممکن می

 .باشدها نمیوري سازمانو فرآیندهاي آن به تنهایی گویاي عملکرد بهره
-زینهگرا فرآیند بهایابی براي تخصیص همبناي فعالیت زمان سامانه بهایابی بر

باشد. هدف از پژوهش هاي منابع به طور مستقیم به محصوالت و خدمات می
را در گمبناي فعالیت زمان کارگیري سامانه بهایابی برهحاضر مطالعه موانع ب
شرکت تولیدي  22به این منظور اطالعات  د.باشمی صنایع تولیدي اردبیل

یاز به وسیله نکار گرفته شده است. اطالعات موردهب 1333براي سال مالی 
هاي پژوهش با فرضیه  . آوري گردیده استه طیف لیکرت جمعپرسشنام

آنها مورد واکاوي قرار تک متغیره براي رد یا تأیید  tهاي استفاده از آزمون
هاي پژوهش بیانگر آن است که نبود فرهنگ الزم در ته. یافگرفته است

ران هاي آشنا نبودن مدیفرضیه مدیران مانعی براي استقرار این سامانه است و 
انه ت، نبود سامسنجی براي محصوال، نبودن زمانهاي نوینمالی با تکنیک

 وري مورد تأیید قرار نگرفت. ، پایین آمدن پرداخت حق بهرهاطالعاتی مناسب

 

 کلیدی هایهواژ
نجی، گرا، زمان سمبناي فعالیت زمان بهایابی بربهایابی بر مبناي فعالیت، 

 هاي نوین بهایابی، تکنیکوريبهره

 Abstract 

 Notice to factor of planning and determine 

purposes of organization with of notice to factor of 

costing in practice is impossible. Access to organization`s 

planning and purposes and process’s isn`t alone 

organization’s productivity revenue. Time - driven 

activity based costing system is a process of costing for 

allocation resources of organization right to products and 

services. Purpose of this research is study of obstacles 

utilize TDABC in Ardabil producing industries For 

financial annual 2014. Data were collected intermediation 

LIKERT SCALE questionnaire. Research hypotheses 

were test by t-test for rejection or confirmation Friedman 

test for ranking. Results indicated that don`t existence 

cultural in management is obstacle for settlement this 

system. And other hypotheses, don`t know what new 

technique , don`t time study for produces, don`t suitable 

data system, to come down payment right of productivity 

didn’t were confirmation . 
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 مقدمه 
سامانه حسابداري سنتی دیر زمانی است که توان و قابلیت 
پاسخگویی به نیازهاي مدیریت نوین و کمک به حل مسائل را 

. آثار ناشی از تغییرات داده استهاي سازمانی از دست در محیط
 ، تشدید رقابت و تغییرات سریع دروري، جهانی شدن تجارتفنا

هاي مشتریان و تغییرات ساختاري که در انتظارت و خواسته
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، در مجموع موجب ریت و الگوهاي سازمانی پدید آمدهنگرش مدی
نظران دانش و حرفه شده است که دست اندرکاران و صاحب

 ايهاي مختلف دانشگاهی و حرفهمدیریت در بخشحسابداري 
کاربردي مفاهیم حسابداري  هاي نظري وبا در هم آمیختن جنبه

هایی براي پاسخگویی به ها و تکنیک، به ابداع روشمدیریت
ها و مدیران بپردازند و به حل مسائل نیازهاي جدید سازمان
 سامانه. (2212)بروگمن و هوزي،  سازمانی کمک نمایند

 نسل دوم سامانه بهایابی بر 1گرامبناي فعالیت زمان بهایابی بر
هاي نوین در زمینه پدیده و یکی از مهمترین 2مبناي فعالیت

حسابداري مدیریت است که موجب ظهور انقالب در زمینه 
. با وجود مام شده محصوالت و خدمات شده استمحاسبه بهاي ت

همچنان و در حال حاضر  مبناي فعالیت این که سامانه بهایابی بر
ها و مؤسسات گوناگون در جهان و از جمله در ایران در شرکت

 سازيهایی که در پیاده، همچنین دشواريشودبه کار گرفته می
گردد که از می     و نگهداري این سامانه وجود دارد، تالش
، تابزار مدیری آوري وکارائی، بهنگام بودن، و به روز بودن این نو

 .(2222)بروگمن،  استفاده گرددکمتر 
 ی درسزایاز میان سایر اندیشمندان دیگر تأثیر به 4و کپلن 3کوپر

هاي سامانه حسابداري مدیریت در ارائه انعکاس نارسایی
ها ینههز ها و . رابطه بین فعالیتاندداشته هااطالعات دقیق هزینه

به وسیله برخی  1302و آغاز دهه  1392در پایان دهه 
اما توجه جدي  .حسابداري مورد اشاره قرار گرفتیسندگان نو

بیشتر  1322اي به این رابطه در دهه محافل دانشگاهی و حرفه
اثر پیدایش سه عامل اصلی بود. عامل  . این توجه بردجلب گردی

اي هبراي معرفی  تکنولوژي اول تغییرهاي نوینی بود که در دنیا
، خبره و قابل انعطاف و هاي اطالعاتی هوشمند، سامانهمدرن

ن ویژه در ژاپهاي تولیدي جدید در کشورهاي مختلف بهمکانیزم
 . رخ داده بود

فلسفه فکري بسیاري از  1322عامل دوم این بود که در دهه 
، دستخوش هاي بزرگویژه مدیران شرکتبه هامدیران شرکت
 رقابت در سطح ،گردید و عالوه  بر سودآوري ايتغییرات عمده

ید بر ، تاکیالمللبین سطح مشتریان در جهانی، افزایش رضایت
 ها نیز جزء اهداف اولیهمحصوالت و کاهش هزینه کنترل کیفیت

 . مدیران قرار گرفت و اصلی

                                                      
1. Time Driven Activity Based Costing (TDABC)  

2. Activity Based Costing (ABC)  

3. Cooper  

حسابداري به طور نویسندگان  اي ازعامل سوم این بود که عده
 وناگونهاي گنقش ،جدي و گسترده به تشریح فضاي جدید تولید

 .(1329، )نمازي پرداختند هاي جدید مدیراندیدگاه و يتکنولوژ
اقدام به ذکر مشکالت  2222در سال  5کاپالن و اندرسون

کرده و نسل دوم آن را تحت عنوان  ABCسامانه متداول 
د و آن را انگرا معرفی کردهسامانه بهایابی بر مبناي فعالیت زمان

-ردهک      با جزئیات بیشتر تشریح  2220در کتاب خود در سال 

-دشواري TDABC(. رویکرد 2222)کاپالن و اندرسون،  اند

. این سامانه در حسابداري براي تعیین کندرا رفع میABC هاي 
مبلغ دقیق بهاي تمام شده محصوالت و خدمات و دسترسی به 

یع کاربرد وس شود. اماها به کار برده میمبلغ سود واقعی شرکت
یژه در زمینه مدیریت وبه  6آن در زمینه مدیریت برمبناي فعالیت

، مدیریت  فنآوري و کنترل هزینه، افزایش رضایت مشتریان
ا هکه شرکت تیزان بهینه محصوالت و خدماتی استعیین م

 کنند.ها میمبادرت به تولید آن
ها به شکل هزینه TDABCسازي سامانه با طراحی و پیاده

، مشتریان جدید جذب و مشتریان قبلی شودمیبهتري کنترل 
ظرفیت منبع براساس مقادیر  ریزي، امکان بودجهگرددحفظ می
راي تري ب، همچنین اطالعات مربوطشودبینی می، پیشسفارش
 (. 2220)اوریت و بروگمنت،  گرددگیري مدیران تهیه میتصمیم

ها شرکتات و اما پذیرش هر سامانه جدید و استقرار آن در مؤسس
. بنابراین پژوهشگر در این با موانع و مشکالتی روبرو است

پژوهش تالش دارد این موانع را بررسی نموده و به معرفی 
 مبناي فعالیت ، از جمله بهایابی برهاي جدید بهایابیسامانه
 ،، کنترل هزینهيریزعنوان ابزاري مؤثر در برنامهگرا بهزمان

 .ي بپردازدگیرارزیابی عملکرد و تصمیم

4. Kaplan  

5. Anderson  

6. Activity Based Management (ABM)  
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 بیان مسئله 
ها هاي انجام شده در شرکتاي و پژوهشبا مطالعات کتابخانه

اي ه، هزینههاي نوینورياکارگیري فنه با بهمشاهده گردید ک
تقیم کار مس هايگیري افزایش و هزینهنحو چشممستقیم به غیر

. چنانچه از تفکر جدید مدیریت موجودي یابدبه شدت کاهش می
هاي عمل آید، هزینهه هم استفاده ب 1موقعکاال نظیر سیستم به

 شود ونگهداري موجودي کاال هم به گونه قابل توجهی کم می
 .آیدمیهاي مصرف مواد اولیه مستقیم هم پائین حتی هزینه

 کار مستقیم در قرن بیستم با کاهش میزان نیروي طی
وري اکردن فن رخودکا هاي مبتنی بروسیله کاراییه، بمحصوالت

-ل هزینه سربار نسبت به  کل هزینهو مهندسی صنایع درصد ک

، این . افزون برهاي محصول، به طور مداوم افزایش یافته است
-تولید انبوه به استراتژيهاي ها از استراتژيبسیاري از شرکت

شتري هاي بیهها و گزیناند که تنوع، ویژگیهایی تغییر جهت داده
تنوع خدمات گسترش یافته و  . براي ارائهدارد براي مشتري

ها مجبور ، شرکتهاي ظاهري و خدماتهاي جدید، ویژگیگزینه
 بندي، دریافت،منابع سربار خود را براي مهندسی، زمان هستند

ه بندي، توزیع، رسیدگی بانبارش، بازرسی، جابجایی مواد، بسته
 (.2223)بودانوس،  ، بازاریابی و فروش اضافه نمایندهاسفارش

 ،بایستطور که میکنون آنلیکن با وجود اهمیت موضوع تا
با  .ایران جایگاه خود را نیافته است بهایابی درهاي نوین تکنیک

-و عمده در راه اجراي تکنیکنخست  هاياین حال یکی از گام

ش سازي آن و سپس تال، شناسایی موانع پیادههاي جدید بهایابی
ین سازي ابراي رفع این موانع به منظور هموار نمودن مسیر پیاده

از این رو انگیزه شناسایی موانع بکارگیري بهایابی  ها است.سامانه
بندد یگرا در ذهن پژوهشگر چنین نقش ممبناي فعالیت زمان بر

 که به پژوهشی در این راستا بپردازد. 
هایی که بتواند با توجه به مباحث مطرح شده ضرورت پژوهش

هبودهاي گرا بر بسازي بهایابی برمبناي فعالیت زمانتأثیر پیاده
 ،بررسی نماید ایران وري را درمدت سود و بهرهمدت و بلندکوتاه

 به بررسی مقاالتشود در نتیجه پژوهشگر با توجه احساس می
، این موضوع را براي پژوهش ايارائه شده و مطالعات کتابخانه

 . ده استخود برگزی
 

                                                      
1. Just In Time (JIT)  

2. Cooper & Koplan   

3. Anderson 

 پیشینه تحقیق 
: مورد سازي دانش جدیداي با عنوان پیادهدر مقاله 2کوپر و کپلن

-، به مقاومت1322گرا، در سال مبناي فعالیت زمان بهایابی بر

اند و برخی از راه پرداخته TDABCهاي سازمانی در مقابل 
و کاپالن،  )کوپر اندها را براي این مشکالت ارائه دادهحل

 اي با موضوع بهایابی بردر مقاله 3. کپلن و اندرسون(1322
، پس از بازگویی 2222سال ، در گرامبناي فعالیت زمان

را معرفی  TDABC، هاي بهایابی موجودهاي سامانهنارسایی
ي هااند. همچنین به کاربردرسانی مدل را شرح دادهروزنموده و به

. کپلن (2222ندرسون، )کپلن و ا اندوسیع آن در صنعت پرداخته
عالیت ابی برمبناي فیاي با موضوع معرفی هزینهو کمپس در مقاله

، به مطالعه موردي این سامانه در 2220، در سال گرازمان
ر در این . پژوهشگپرداخته است 4شرکت کمپس ال ال سی

در بهبود  TDABCمطالعه نشان داده است که سامانه 
 و تنوع محصول و اصالح روابط ترکیب ها، منطقی ساختنفرآیند

)کپلن و  آوردمی ده مشتري زمینه الزم را به وجودغیرسود
سازي مدل     عنوان اي بهدر مقاله 5(. برگمن2220کمپس، 

، 2220در سال ، TDABCهاي ترابري با استفاده از هزینه
به مطالعه موردي این سامانه بهایابی در شرکت ساناک 

در یک شرکت  TDABC. مدل ستپرداخته ا 6لجستیک
-ها ب.  بکار گرفته شده استهکننده وسایل کشاورزي بتوزیع

به سوي هر معامله سوق یافته  و  هاهزینه ،کارگیري این مدل
دیل ا تبگرا به یک شرکت سودگرشرکت از یک شرکت فروش

 .(2220)بریگمن،  گردیده است

وم بهایابی اي تحت عنوان معرفی نسل دمحمد نمازي در مقاله
، ، به معرفی این سامانه1329-20مبناي فعالیت،  در سال  بر

، پارامترهاي سامانه جدید و ABCمشکالت سامانه متداول 
فاطمه  (.1329)نمازي،  چگونگی محاسبه آنها پرداخته است

ی یابی بر مبناي فعالیت مبتنهزینه اي تحت عنوانمهدي در مقاله
و معرفی  ABC( به مشکالت سامانه TDABC) بر زمان

TDABC هاي مربوط به آن و چگونگی محاسبه پارامتر
اي با . غالمرضا کرمی در مقاله(1322)مهدي،  رداخته استپ

موضوع ظهور حسابداري مصرف منابع در فرآیند تغییر

4. Kemps L. L. C     

5. W. Bridgeman   

6. SONACC Logistics   
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ي عنوان ابزارهاي بهایابی به معرفی حسابداري منابع بهسامانه
وش کند و یک رپرداخته است که بر نیازهاي مدیریت تأکید می
مبناي  بهایابی بربهایابی را معرفی کرده است که از تلفیق روش 

به  ه نام جی پی کیفعالیت و یک روش بهاي تمام شده آلمانی ب
هاي میان این روش بهایابی . همچنین به تفاوتوجود آمده است

)کرمی و  پردازدمی  TDABCو  ABCهاي بهایابی با روش
 (.1332همکاران، 

 

 هاي پژوهشفرضیه 
 .استیافته تدوین زیرهاي، فرضیهپژوهشگرهايپرسش اساسبر
دید هاي جنبود فرهنگ الزم در مدیران براي تغییر تکنیک -1

کارگیري سامانه بهایابی هبهاي تمام شده یکی از دالیل عدم ب
 .گرا استبرمبناي فعالیت زمان

هاي نوین حسابداري آشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک -2
 .شده است TDABCبهایابی موجب عدم استقرار 

سنجی واقعی براي هر یک از محصوالت از موانع نبود زمان -3
 .باشدمی TDABCبکارگیري سامانه 

 هاينبود سامانه اطالعاتی مناسب همراه با افزایش هزینه -2
 .شده است TDABCآن موجب عدم بکارگیري سامانه 

وري کارکنان تولید موجب عدم پایین آمدن پرداخت حق بهره -0
 .گرددمی TDABCاستقرار 

اي رقابتی براي محصوالت موجب پایین نیاوردن بازاره نبود -9
 .شده است TDABCبهاي تمام شده با روش 

 

 جامعه آماري پژوهش 
جامعه آماري پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش شامل 
مدیران مالی و مدیران ارشد در زمینه مالی است که در صنایع 

جامعه  . تعداداندفعالیت داشته 1333اردبیل در سال تولیدي 
هاي صنعتی طبق آمار شرکت شهرک 1333آماري در سال 

 .شرکت تعیین گردیده است 112دبیل ار
 

 (1333، هاي صنعتی) اداره شرکت شهرک تفکیک جامعه آماري به صنایع متفاوت بر حسب تعداد .1نگاره 

 تعداد نام صنعت ردیف

 2 صنایع فلزي 1

 11 صنایع نساجی 2

 12 صنایع شیمیایی 3

 33 صنایع غذایی 2

 10 صنایع سلولوزي 0

 12 صنایع برق و الکترونیک 9

 13 صنایع کانی غیر فلزي 0

 112 جمع 

 

ن هایی تعییفرض، پیشتعیین جامعه آماري مورد مطالعهي برا
شده است تا در گزینش نمونه، یکسانی شرایط مورد انتظار لحاظ 

 :باشدشده باشد که به شرح زیر می
  :23/12/32 تولیدي تا تاریخ ـ هاي صنعتیتعداد شرکت

(112) 

 
  هافرضپیش

-بهره       هایی که در سال مورد بررسی آغاز تعداد شرکت -1

 (  39)                                         اند:  برداري نداشته

هایی که در سال مورد بررسی توقف فعالیت تعداد شرکت -2
    (22)                                                       اند:    داشته

                                                                                                                   (09)                                                        :       جمع
 (22)                         :هاي جامعه مورد مطالعهعداد شرکتت

یاد شده جامعه آماري مورد هاي فرضپیشبا در نظر گرفتن 
شرکت و به تفکیک صنایع مختلف برگزیده شده  22، مطالعه
 است 

 

 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري 
در هر پژوهش،  آل در واقع کل اعضاي جامعه است امانمونه ایده

ه ، پژوهشگر ناگزیر ببه دلیل محدودیت زمانی و هزینه
ل ت آمده را به ک، نتایج بدسررسی آنگیري است تا با بنمونه

. در انتخاب نمونه نیز باید نهایت دقت لحاظ جامعه تعمیم دهد
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 ،صورتتا نمونه منتخب معرف جامعه باشد. در غیر این  شود
 نتایج پژوهش براي جامعه غیرقابل اتکا است.

استفاده   N= 22  ین حجم نمونه از فرمول کوکران بابراي تعی
 :شده است

 (1)فرمول 

n =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

(N − 1)d2 + z2pq
 

N = 22: تعداد جامعه آماري، 
d = 22.2: دقت احتمالی مطلوب،         

z 39.1برابر  %0در سطح خطاي   %30: ضریب اطمینان، 
p = 0.2: نسبت موفقیت، 
q = 0.2: نسبت شکست. 

𝑛 =  
42 × 1.962 × 0.5 × 0.5

41 × 0.082 + 1.962 × 0.5 × 0.5
=

40.337

1.223
= 33 

 

. باشدشرکت می 33، تعداد نمونه ،براساس محاسبات انجام شده
 ند.اها به طور تصادفی از بین صنایع مختلف گزینش شدهنمونه

. تی بین صنایع مختلف توزیع شده اسطور تصادف به هاپرسشنامه
 .آمده است 3وضعیت پرسشنامه توزیع شده در نگاره 

  

  هاي ارسال شده در هر صنعتوضعیت پرسشنامه .2نگاره 

 ردیف
 مشخصات صنایع جامعه آماری

 های مورد آزمون()گروه

های تعداد شرکت

 صنعت
 تعداد نمونه صنعت

های پرسشنامه

 توزیع شده

 2 فلزيصنایع  1
4

42
× 33 = 3 9 

 3 صنایع نساجی 2
3

42
× 33 = 2 2 

 2 صنایع شیمیایی 3
4

42
× 33 = 3 9 

 12 صنایع غذایی 2
12

42
× 33 = 10 22 

 2 صنایع سلولوزي 0
8

42
× 33 = 6 12 

 2 صنایع برق و الکترونیک 9
2

42
× 33 = 2 2 

 3 صنایع کانی غیر فلزي 0
9

42
× 33 = 7 12 

 99 33 22 جمع 

  

  هاي توزیع شده و جمع شدهوضعیت پرسشنامه .3نگاره 

 درصد دریافتی عدم برگشت توزیع شده 

 %22 29 0 33 مدیران مالی

 %22 29 0 33 مدیران ارشد

 %22 02 12 99 جمع

 

 روش تحقیق 
روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت و محتوایی به صورت پیمایشی 

پژوهش در چارچوب . انجام باشدو از نظر هدف کاربردي می

استقرایی انجام گرفته است. به این معنی  ـ استدالالت قیاسی
، مروري ايو پیشینه پژوهش از طریق کتابخانه، مبانی نظري که

آوري ها به صورت قیاسی و گردها و سایت، کتاببر مقاالت
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اطالعات براي تأیید یا رد فرضیات به صورت استقرایی انجام 
 . گیردمی

 ردآوري اطالعاتگ 
روش گردآوري اطالعات از راه اطالعات ثانویه و به صورت 

 . پذیرداي لیکرت انجام میگزینه 0پرسشنامه 

 

 گیري اطالعات ابزار اندازه 

-یم    اي لیکرت ، پرسشنامه در طیف پنج گزینهگردآوري ابزار
ا به ه، پاسخگیري. با توجه به اینکه در این مقیاس اندازهباشد

 ،کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( بوده، کمصورت کیفی )خیلی
هاي کمّی براي هر کدام از بنابراین براي تبدیل آنها به پاسخ

 .( نسبت داده شده است0-1ها ضریب )گزینه
 

 پرسشنامه  1روایی 
پرسشنامه اولیه تهیه شده بین صاحب نظران و  :2روایی محتوایی

گردید و پس از گردآوري  اندیشمندان ذیصالح و خبره توزیع
 . نان، پرسشنامه نهایی تهیه گردیدنظریات آ

هاي ، یافتهاي بیانگر آن است کهروایی سازه :3ايروایی سازه
، همگن و ههاي انجام شدها و نتایج پژوهشپژوهش با یافته

، ته شدها، نتیجه گرف. بنابراین پس از آزمون فرضیهمتجانس باشد
هاي گذشته همگن هاي پژوهشبا یافتههاي این پژوهش یافته

 .بوده است

  

 پرسشنامه 4پایایی 
ده وش آلفا کرونباخ استفاده شر سنجش پایایی پرسشنامه ازي برا

 .است
 (2)فرمول 




















sum

i

S

S

K

K
 

k هاي پرسشنامه : تعداد سؤال 

si
 : واریانس پرسش آي ام 2

s2 ها: واریانس مجموع  سؤال. 
، پرسشنامه بیشتر باشد 0/2یجه این آزمون از در صورتی که نت

 .است از پایایی قابل قبول برخوردار

                                                      
1. Validity   

2. Content Validity  

3. Construct Validity  

4. Reliability   

پرسش  23پرسشنامه در برگیرنده  32در مرحله نخست تعداد 
 .دهندگان توزیع شدبین پاسخ

 ،باشدبیشتر می 0/2از  223/2قدار محاسبه شده برابر با چون م
ون جه این آزم. نتیفتی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرپایای بنابراین

 .نشان داده شده است 2در نگاره 

  
  نتیجه آزمون پایایی مرحله نخست. 2نگاره 

 تعداد سوال ها آلفاي کرونباخ

223/2 23 

 

دهندگان پرسشنامه دوباره بین پاسخ 02تعداد  ،در مرحله دوم
 . توزیع شد

، بیشتر شد 0/2از  222/2حاسبه شده برابر با چون مقدار م
 .ی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتبنابراین پایای

  

  نتیجه آزمون پایایی مرحله دوم. 0نگاره 
 هاتعداد سوال آلفاي کرونباخ

222/2 23 

 

 هاتحلیل توصیفی داده

ها با استفاده از ، تجزیه و تحلیل دادهدر بخش آمار توصیفی
هاي هاي مرکزي همچون میانگین و میانه و شاخصشاخص

انجام پذیرفته  7و کشیدگی 6، چولگی5پراکندگی انحراف معیار
 .است

به نظر شما تا چه اندازه نبود دانش کافی مدیران موجب عدم  (1
 هاي نوین بهایابی شده است؟استفاده از سامانه

به نظر شما نداشتن تحصیالت دانشگاهی کافی مدیران  (2
صنایع تولیدي چه میزان باعث عدم بکارگیري سامانه 

TDABC شده است؟ 
هاي عدم آگاهی مدیران صنایع تولیدي از کاهش هزینه (3
 اند؟ شده TDABCروش  لید چه اندازه موجب عدم استقرارتو

به نظر شما صنایع تا چه اندازه تحت تأثیر رویدادهاي سیاسی  (2
  باشد؟می TDABCعدم استقرار  در

5. Std Deviation   

6. Skewers  

7. Kurtosis  
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  ها، نسبت پاسخدهندگانوضعیت پاسخ. 9نگاره 

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد فرضیات

32/3 02 اول  02/3  90/2  22/2-  22/2-  02/1  22/0  

30/2 02 دوم  22/3  92/2  29/2-  11/2  20/1  00/2  

22/2 02 سوم  22/3  22/1  22/2-  21/2  22/1  00/2  

20/3 02 چهارم  22/3  99/2  30/2  20/2  33/1  90/2  

32/2 02 پنجم  22/3  20/1  19/2  92/2  22/1  00/2  

90/2 02 ششم  02/2  23/2  32/2  22/2  02/1  02/2  

  

  توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه اول .0نگاره 

فراوانی پرسش / خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع  

 فراوانی 0 1 9 15 27 52
1پرسش   

 درصد 0% 2% 17% 29% 52% 100%

 فراوانی 1 4 19 22 6 52
2پرسش   

 درصد 2% 8% 37% 42% 12% 100%

 فراوانی 2 13 23 11 3 52
3پرسش   

 درصد 4% 25% 44% 21% 6% 100%

 فراوانی 7 20 17 6 2 52
4پرسش   

 درصد 13% 38% 33% 12% 4% 100%

 

درصد از پاسخگویان نبود  2/21، 0با توجه به نگاره شماره 
  TDABCدانش کافی در مدیران را بیشترین مانع استفاده

 .(1پرسش دانند)می
افی الت کاند نداشتن تحصیدرصد از آنان نیز اذعان داشته 3/02

 سامانه  بکارگیري  عدم  موجب  زیادي اندازه  تا   مدیران
 

TDABC  (2شده است )پرسش. 
هاي تولید را درصد هم عدم آگاهی مدیران در کاهش هزینه 02

 .(3پرسش ) اندعنوان نموده TDABCحدودي موجب عدم تا
حدودي در عدم درصد نیز رویدادهاي سیاسی را تا 3/02

TDABC (2پرسش اند )موثر دانسته. 

  توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه دوم .2نگاره 

فراوانی پرسش / خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع  

 فراوانی 5 8 15 17 7 52
5پرسش   

 درصد 10% 15% 29% 33% 13% 100%

 فراوانی 4 8 28 10 2 52
6پرسش   

 درصد 8% 15% 54% 19% 4% 100%

 فراوانی 2 17 25 6 2 52
7پرسش   

 درصد 4% 33% 48% 12% 4% 100%

 فراوانی 7 15 19 9 2 52
8پرسش   

 درصد 13% 29% 37% 17% 4% 100%
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( به نظر شما تا چه میزان آشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک 0
موجب عدم استقرار آن در  TDABCنوین حسابداري بهایابی 

 باشد؟صنایع می
هاي آموزشی براي مدیران ( به نظر شما تا چه اندازه عدم دوره9

 در صنایع تولیدي شده است؟ TDABCمالی موجب عدم 
( به نظر شما تا چه حد توجیه نبودن مدیران مالی صنایع 0

تولیدي از بهاي تمام شده محصوالت در بازار موجب عدم استقرار 
TDABC شده است؟ 

-بحران    عدم شناخت مدیران مالی از  ( به نظرشما تا چه حد2

هاي اقتصادي در بازارهاي داخلی و خارجی در پایین آوردن 
 TDABCیت و مراکز هزینه موجب عدم هاي مراکز فعالهزینه

 شده است؟

دهندگان میزان آشنا نبودن درصد از پاسخ 92، 2با توجه به نگاره 
 TDABCحسابداري بهایابی  هاي نوینمدیران مالی با تکنیک

-می استقرار آن در صنایع تولیديرا تا اندازه زیادي موجب عدم

 .(0پرسش ) دانند
هاي آموزشی براي مدیران را تا درصد از آنان عدم دوره 0/03
 اندنظر اعالم کردهاستقرار سامانه موردزیادي موجب عدم دح

 .(9)پرسش 
درصد نیز توجیه نبودن مدیران مالی صنایع تولیدي از  0/22

-عدم     ت در بازار را تا حدودي باعثبهاي تمام شده محصوال

 .(0پرسش اند )عنوان کرده TDABCقرار سامانه تاس
هاي اقتصادي درصد هم عدم شناخت مدیران مالی از بحران 90

ودي موجب عدم اسقرار در بازارهاي داخلی و خارجی را تا حد
 .(2پرسش ) اندنظر دانستهسامانه مورد

  

  توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه سوم .3نگاره 

 پرسش /فراوانی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع

 فراوانی 4 18 18 10 2 52
9پرسش   

 درصد 8% 35% 35% 19% 4% 100%

 فراوانی 6 17 17 9 3 52
11پرسش   

 درصد 12% 33% 33% 17% 6% 100%

 فراوانی 5 16 17 12 2 52
11پرسش   

 درصد 10% 31% 33% 23% 4% 100%

 فراوانی 3 15 17 12 5 52
12پرسش   

 درصد 6% 29% 33% 23% 10% 100%

 

ي تولید سنجی برا( به نظر شما تا چه اندازه عدم زمان3
کارگیري هعدم ب موجب تولیدي محصوالت در صنایع

TDABC گردد؟می 
( تا چه اندازه انحرافات ناشی از زمان الزم با عملکرد واقعی 12

در صنایع تولیدي  TDABCزمان تولید موجب عدم استقرار 
 گردد؟می
مت پرسش قرار گرفتن مدیران ( به نظر شما تا چه حد زیر عال11

پرستان تولید ناشی از انحرافات نامساعد زمان تولید هر و سر
 شود؟می TDABC کارگیريهمحصول سبب عدم ب

( به نظر شما تا چه میزان مقاومت کارگران در برابر سامانه 12
 صنایع تولیدي کارگیري آن در هعدم ب باعث TDABCنوین 

 گردد؟می

-زمان    دهندگان عدم درصد از پاسخ 2/92، 3با توجه به نگاره 

ار قرتسنجی براي تولید محصوالت را تا حدودي باعث عدم اس
 .(3)پرسش  دانندنظر میسامانه مورد

انحرافات ناشی از زمان الزم با عملکرد  درصد از آنها معتقدند 90
ودي موجب عدم سامانه مورد نظراست واقعی زمان تولید تا حد

 .(12پرسش )
درصد نیز زیر عالمت سوال قرار گرفتن مدیران و  2/91

سرپرستان تولید ناشی از انحرافات نامساعد زمان تولید را تا 
-عنوان کرده TDABCسامانه  کارگیريهحدودي سبب عدم ب

 .(11 )پرسش اند
درصد هم مقاومت کارگران را در برابر سامانه نوین  1/91

TDABC اندکارگیري آن دانستههرا تا حدودي باعث عدم ب 
 .(12پرسش )
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  به فرضیه چهارم توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط .12نگاره 

 پرسش /فراوانی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع

 فراوانی 7 14 17 12 2 52
13پرسش   

 درصد 13% 27% 33% 23% 4% 100%

 فراوانی 9 16 17 8 2 52
14پرسش   

 درصد 17% 31% 33% 15% 4% 100%

 فراوانی 1 4 13 22 12 52
15پرسش   

 درصد 2% 8% 25% 42% 23% 100%

 

( به نظر شما عدم وجود سامانه اطالعاتی مناسب براي 13
 است؟TDABCبهایابی محصول تا چه اندازه مانع استقرار 

 هاي اطالعاتیهاي باالي استقرار سامانه( به نظر شما هزینه12
 است؟ TDABCکارگیري روش هبهایابی تا چه اندازه مانع ب

هاي روز اطالعات تا چه وريا( به نظر شما عدم آشنایی از فن10
 شود؟می TDABCمانع استقرار سامانه اندازه 

 ند عدم ددهندگان معتقدرصد از پاسخ 92، 12با توجه به نگاره 

( طمتوسمناسب بهایابی محصول تا حدودي ) سامانه اطالعاتی
 .(13پرسش باعث عدم استقرار سامانه موردنظر است )

هاي هاي باالي استقرار سامانهدرصد از آنان هم هزینه 93
کارگیري روش هاطالعاتی بهایابی را تا حدودي دلیل عدم ب

TDABC (12پرسش دانند )نمی. 
روز اطالعات را تا  هايوريانبودن از فن درصد هم آشنا 1/90

 .(10پرسش اند)نمودهاعالم TDABC زیادي مانع استقرار حد
 

  توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه پنجم .11نگاره 
 پرسش /فراوانی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع

 فراوانی 1 8 24 17 2 52
16پرسش   

 درصد 2% 15% 46% 33% 4% 100%

 فراوانی 4 15 21 10 2 52
17پرسش   

 درصد 8% 29% 40% 19% 4% 100%

 فراوانی 5 14 22 9 2 52
18پرسش   

 درصد 10% 27% 42% 17% 4% 100%

 فراوانی 6 14 19 11 2 52
19پرسش   

 درصد 12% 27% 37% 21% 4% 100%

 

( به نظر شما تا چه اندازه پایین آمدن حق بهره وري پرداختی 19 
 شده است؟ TDABCبه کارگران تولید موجب عدم بکارگیري 

( به نظر شما تا چه اندازه کاهش در میزان دریافتی کارگران 10
در صنایع تولیدي  TDABCبابت حق بهره وري با پیاده سازي 

 خواهد شد؟ TDABCسبب عدم بکارگیري 
( تا چه میزان نه رسیدن ساعات کارکرد واقعی کارگران به 12

زمان استاندارد الزم براي تولید هر محصول سبب عدم استقرار 
TDABC خواهد شد؟ 

( به نظر شما تا چه اندازه ترس از اعتصابات کارگران در برابر 13
 باعث بکارگیري آن خواهد گردید؟ TDABCبهایابی نوین 

 
درصد از پاسخدهندگان پایین آمدن  00،  11با توجه به نگاره 

حق بهره وري پرداختی به کارگران تولید را تا اندازه زیادي باعث 
 (19عدم اسقرار سامانه مورد نظر اعالم کرده اند . ) پرسش 

با  وريدرصد نیز کاهش در میزان دریافتی بابت حق بهره 0/93
موجب عدم  (سازي سامانه موردنظر را تا حدودي )متوسطپیاده

 .(10پرسش عنوان نموده اند ) TDABCسامانه 
ند نرسیدن ساعات کارکرد واقعی کارگران معتقد درصد هم 2/93

به زمان استاندارد الزم براي تولید هر محصول تا حدودي سبب 
 .(12پرسش ) است TDABCکارگیري سامانه هعدم ب
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 ردرصد از آنان نیز ترس از اعتصابات کارگري در براب 9/93
-هب   اعث عدم را تا حدودي ب TDABCسامانه نوین بهایابی 

 .(13پرسش کارگیري آن دانسته اند )
  

  توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه ششم .12نگاره 

 پرسش /فراوانی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع

 فراوانی 6 16 19 9 2 52
21پرسش  

 درصد 12% 31% 37% 17% 4% 100%

 فراوانی 6 17 17 10 2 52
21پرسش   

 درصد 12% 33% 33% 19% 4% 100%

 فراوانی 7 16 21 6 2 52
22پرسش   

 درصد 13% 31% 40% 12% 4% 100%

 فراوانی 11 14 17 7 3 52
23پرسش   

 درصد 21% 27% 33% 13% 6% 100%

 

( به نظر شما تا چه حد نبود بازارهاي رقابتی براي ارائه 22
تر در مقایسه با محصوالت مشابه محصوالت با بهاي پایین

 خواهد شد؟ TDABCکارگیري هداخلی موجب عدم ب
محصوالت وارداتی از سایر کشورها با ( تا چه میزان ورود 21

تر از محصوالت صنایع تولیدي موجب شده که به قیمت پایین
 فکر ننمایند؟ TDABCاستقرار سامانه 

( تا چه حد عدم اندیشه رقابتی در مدیران صنایع تولیدي 22
 خواهد شد؟ TDABCموجب عدم استقرار 

ابل دي در مق( تا چه اندازه دلسرد بودن مدیران در صنایع تولی23
 بپردازند؟ TDABCسایر رقبا موجب شده که به عدم استقرار 

دهندگان نبود درصد از پاسخ 0/90، 12با توجه به نگاره 
کارگیري سامانه هرقابتی را تا حدودي موجب عدم ب بازارهاي

TDABC (22)پرسش دانند می. 

درصد از آنها هم میزان ورود محصوالت وارداتی از سایر  99
امانه عدم استفاده از س تر را تا حدودي دلیلکشورها با قیمت پایین

  .(21)پرسش  دانندنظر میمورد
درصد از آنان نیز نداشتن اندیشه رقابتی در مدیران صنایع  2/01

 TDABCسامانه  کارگیريهب تولیدي را تا حدودي موجب عدم
 .(22)پرسش  انداعالم کرده

که دلسرد بودن مدیران در صنایع  باشنددرصد هم معتقد می 92
 هتولیدي در مقابل سایر رقبا تا حدود کمتري موجب عدم استفاد

 .(23)پرسش  دسامانه موردنظر باش
 

 های پژوهشآزمون فرضیه

  فرض صفر و ، اسمیرونوف ـ آزمون کولوموگروفدر
 شود.فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می





:

:

1

0

H

H

 
 

  اسمیرونوف ـ نتایج آزمون کولوموگروف. 13نگاره 

 تعداد فرضیات

 Zمقدار  بیشترین تفاوت پارامترهای نرمال

 -موگروف ولوک

 فونواسمیر

مقدار 

 منفی مثبت قدرمطلق انحراف معیار میانگین احتمال

TDABC 02 30/2  92/2  12/2  12/2  13/2-  10/1  12/2  

 ندکتأثیر پذیر از توزیع نرمال پیروي میها براي متغیر داده

 کندها براي متغیر تأثیر پذیر از توزیع نرمال پیروي نمیداده
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، است 20/2تغیرتأثیرپذیر بیشتر از مقادیر سطح معناداري براي م
. پس شودرد نمیدرصد اطمینان  30یعنی فرض صفر در سطح 

 .ها براي متغیر پژوهش نرمال استتوزیع داده

  

  آزمون فرضیه اول( آزمونt تک متغیره ) 
هاي هاي جدید بنبود فرهنگ الزم در مدیران براي تغییر تکنیک

 کارگیري سامانه بهایابی برمبنايهتمام شده یکی از دالیل عدم ب
 .گرا استفعالیت زمان

0H دید هاي جمدیران براي تغییر تکنیک : نبود فرهنگ الزم در
کارگیري سامانه بهایابی هبهاي تمام شده یکی از دالیل عدم ب

 .گرا نیستبرمبناي فعالیت زمان

1H هاي جدید : نبود فرهنگ الزم در مدیران براي تغییر تکنیک
کارگیري سامانه بهایابی هبهاي تمام شده یکی از دالیل عدم ب

 .را استگبرمبناي فعالیت زمان

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

32/3  =�̅�  

باشد. محاسبه آماره آزمون و توزیع آماري آن می :مرحله دوم

ها( است )تقریبا نرمال براي این داده tتوزیع  آماره آزمون داراي
 د:گردو مقدار آن به صورت زیر محاسبه می

𝑡 =
3.34 − 3

0 . 67 √170⁄
= 6/56

   

  نتایج آزمون . 12نگارهt  1تک متغیره  فرضیه 

 درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیه

 سطح معناداری

P-Value 
 Sig  یا

32/3 02 فرضیه اول  90/2  09/9  193 222/2  

 

 نحوه داوری

کمتر است بنابراین  α=20/2آمده از مقدار  بدست sigچون  
ه . به سخن دیگر بشودفرض یک پذیرفته میفرض صفر رد و 

نبود فرهنگ الزم در مدیران براي تغییر درصد  30احتمال 
          یريکارگبهشده یکی از دالیل عدمهاي جدید بهاي تمامتکنیک

 

 .باشدگرا میمبناي فعالیت زمان برسامانه بهایابی 

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم:

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
ن اگردد. میزان اطمینناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

  .)شکل زیر( است درصد در نظر گرفته شده 30

 %59مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان  .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

، هاي قبلمرحله و با توجه به قسمت در این مرحله چهارم :

گیرد. از آنجایی که مقدار آماره آماري انجام می گیريتصمیم
  و گیرد می رار است پس در ناحیه رد فرض صفر ق 09/9آزمون 

نبود فرهنگ الزم در مدیران . بنابراین شودفرض صفر رد می
هاي جدید بهاي تمام شده یکی از دالیل عدم براي تغییر تکنیک

 .تگرا اسلیت زمانمبناي فعا کارگیري سامانه بهایابی برهب

39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  

09/
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 ( آزمون آزمون فرضیه دومt تک متغیره) 
ی هاي نوین حسابداري بهایابآشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک

 .شده است TDABCموجب عدم استقرار 

0H هاي نوین حسابداري : آشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک
 .نشده است TDABCبهایابی موجب عدم استقرار 

1H هاي نوین حسابداري : آشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک
 .شده است TDABCبهایابی موجب عدم استقرار 

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

30/2  =�̅� 

باشد. آماره آزمون و توزیع آماري آن میمحاسبه  مرحله دوم:

ها( است )تقریبا نرمال براي این داده tآماره آزمون داراي توزیع 
 :گرددآن به صورت زیر محاسبه میو مقدار 

𝑡 =
2.95 − 3

0.62 √170⁄
= −1/11 

  

  

  نتایج آزمون  .10نگارهt  2تک متغیره فرضیه 

 میانگین تعداد فرضیه
انحراف 

 معیار
t آزادیدرجه  مقدار 

 سطح معناداری

P-Value یا Sig 

30/2 02 فرضیه دوم  92/2  11/1-  193 290/2  

 

 نحوه داوری

بزرگتر است بنابراین  α=20/2بدست آمده از مقدار   sigچون
ه مقابل یا فرض یک پذیرفت ضفرض صفر پذیرفته شده  و فر

 .شودنمی

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم:

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
ن اگردد. میزان اطمینناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

  .)شکل زیر( درصد در نظر گرفته شده است 30
 

 %59مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان  .2شکل 

 
 

 

 

 

 

هاي قبل در این مرحله و با توجه به قسمت مرحله چهارم :

گیرد. از آنجایی که مقدار آماره گیري آماري انجام میتصمیم
است پس در ناحیه عدم رد فرض صفر  -11/1با آزمون برابر 

ن آشنا نبودشود. بنابراین گیرد و فرض صفر رد نمیقرار می
هاي نوین حسابداري بهایابی موجب عدم مدیران مالی با تکنیک

 ت.نشده اس TDABCاستقرار 
 

 تک متغیره( tفرضیه سوم )آزمون 
وانع از مسنجی واقعی براي تولید هر یک از محصوالت نبود زمان

 باشد. می TDABCکارگیري سامانه هب

0H تولید هر یک از محصوالت  سنجی واقعی براي : نبود زمان
 . باشدنمی TDABCکارگیري سامانه هاز موانع ب

1H سنجی واقعی براي تولید هر یک از محصوالت : نبود زمان
 .باشدمی TDABCکارگیري سامانه هاز موانع ب

 

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

22/2  =�̅� 

. دباشمحاسبه آماره آزمون و توزیع آماري آن می مرحله دوم:

( است هاتقریبا نرمال براي این داده) tآماره آزمون داراي توزیع 
 .گرددو مقدار آن به صورت زیر محاسبه می

 

𝑡 =
2.84 − 3

1.42 √170⁄
= −1/46

 

11/1- 
39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  



 505 5939، پاییز 5هاي نوین در حسابداري، سال دوم، شماره پیاپی فصلنامه پژوهش 

 

  نتایج آزمون   .19نگارهt  3تک متغیره فرضیه 

 درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیه
 سطح معناداری

P-Value یا   Sig 

22/2 02 فرضیه سوم  22/1  29/1-  193 20/2  

 

 نحوه داوری 

، بنابراین بیشتراست α=20/2بدست آمده از مقدار  sigچون 
-یم     فرض مقابل یا فرض یک رد  شود وفرض صفر رد نمی

 .گردد

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم :

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
ن ا. میزان اطمینگرددناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

 .درصد در نظر گرفته شده است )شکل زیر( 30

 
 

 %59مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان  .3شکل 

 

 

 

 

 

 

هاي قبل در این مرحله و با توجه به قسمت مرحله چهارم :

گیرد. از آنجایی که مقدار آماره گیري آماري انجام میتصمیم
است پس در ناحیه عدم رد فرض صفر  -29/1با آزمون برابر 

-مانز      نبود . بنابراین شودگیرد و فرض صفر رد نمیقرار می

-هب      واقعی براي تولید هر یک از محصوالت از موانع  سنجی
 .باشدنمی TDABCکارگیري سامانه 

 

 ( آزمون فرضیه چهارمt تک متغیره) 
هاي آن افزایش هزینه نبود سامانه اطالعاتی مناسب همراه با

 .شده است TDABCکارگیري سامانه هموجب عدم ب

0H ي هااتی مناسب همراه با افزایش هزینهسامانه اطالع : نبود
 .نشده است TDABCکارگیري سامانه هآن موجب عدم ب

1H ي هااتی مناسب همراه با افزایش هزینه: نبود سامانه اطالع
 .شده است TDABCکارگیري سامانه هآن موجب عدم ب

 

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

20/3  =�̅� 

-یم      آماره آزمون و توزیع آماري آنمحاسبه  مرحله دوم :

( ها)تقریبا نرمال براي این داده t. آماره آزمون داراي توزیع باشد
 :گردداست و مقدار آن به صورت زیر محاسبه می

 

𝑡 =
3.05 − 3

0 . 66 √170⁄
= 0/97

   

  نتایج آزمون  .10نگارهt  2تک متغیره فرضیه 

 درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیه

 سطح معناداری

P-Valueیا 

Sig 

20/3 02 فرضیه چهارم  99/2  30/2  193 330/2  

29/1- 39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  
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 نحوه داوری 

بزرگتر است بنابراین  α=20/2بدست آمده از مقدار   sigچون 
شده و فرض مقابل یا فرض یک پذیرفته فرض صفر پذیرفته 

 .شودنمی

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم :

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
 نگردد. میزان اطمیناناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

 .)شکل زیر( درصد در نظر گرفته شده است 30
  

 %59مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان  .4شکل 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

هاي قبل در این مرحله و با توجه به قسمت مرحله چهارم :

. از آنجایی که مقدار آماره گیردگیري آماري انجام میتصمیم
است پس در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار  30/2آزمون برابر با 

عاتی نبود سامانه اطال. بنابراین شودگیرد و فرض صفر رد نمیمی
هاي آن موجب عدم بکارگیري مناسب همراه با افزایش هزینه

 .نشده است TDABCسامانه 
 

  آزمون ( فرضیه پنجمt ) تک متغیره 
کارکنان تولید موجب عدم  وريبهره پایین آمدن پرداخت حق

 . گرددمی TDABCاستقرار 

0H وري کارکنان تولید موجب بهره : پایین آمدن پرداخت حق
 .گرددنمی TDABCعدم استقرار 

1H وري کارکنان تولید موجب بهره : پایین آمدن پرداخت حق
 .گرددمی TDABCعدم استقرار 

 

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

32/2  =�̅� 

-می     آماره آزمون و توزیع آماري آن محاسبه  مرحله دوم :

( هانرمال براي این داده تقریباً) t. آماره آزمون داراي توزیع باشد
 :گردداست و مقدار آن به صورت زیر محاسبه می

 

𝑡 =
2.90 − 3

1.87 √170⁄
= −0/69

   

  نتایج آزمون  .12نگارهt  0تک متغیره فرضیه 

 درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیه
 سطح معناداری

P-Valueیا Sig 

32/2 02 فرضیه پنجم  20/1  93/2-  193 22/2  

 

  نحوه داوری

بیشتر است، بنابراین  α=20/2بدست آمده از مقدار   sigچون
 مقابل یا فرض یک پذیرفتهفرض صفر پذیرفته شده و فرض 

 .شودنمی

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم :

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
ن ا. میزان اطمینگرددناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

 .درصد در نظر گرفته شده است )شکل زیر( 30

30/2 39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  
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 %59در سطح اطمینان  مقدار آماره آزمون .5شکل 

 
 

 

 

 
 

 

هاي قبل در این مرحله و با توجه به قسمت مرحله چهارم :

. از آنجایی که مقدار آماره گیردآماري انجام می گیريتصمیم
است پس در ناحیه عدم رد فرض صفر  -93/2آزمون برابر با 

 پایین آمدن. بنابراین شودگیرد و فرض صفر رد نمیقرار می
کارکنان تولید موجب عدم استقرار  وريبهره پرداخت حق
TDABC گرددنمی. 

  

 ( آزمون فرضیه ششمt تک متغیره) 
، موجب پایین نیاوردن التبازارهاي رقابتی براي محصونبود 

 .شده است TDABCبهاي تمام شده با روش 

0H موجب پایین  براي محصوالت، : نبود بازارهاي رقابتی
 .نشده است TDABCنیاوردن بهاي تمام شده با روش 

1H ،موجب پایین  : نبود بازارهاي رقابتی براي محصوالت
 .شده است TDABCنیاوردن بهاي تمام شده با روش 

 

{
𝐻0 ∶ �̅�  ≤  μ0 

H1 ∶ �̅�  >  𝜇0 
 

90/2  =�̅� 

-می      آزمون و توزیع آماري آن محاسبه آماره مرحله دوم :

( ها)تقریبا نرمال براي این داده t. آماره آزمون داراي توزیع باشد
 :گردداست و مقدار آن به صورت زیر محاسبه می

 

𝑡 =
2.65 − 3

2.83 √170⁄
= −1/61

   

  نتایج آزمون  .13نگارهt  9تک متغیره فرضیه 

 درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیه
 سطح معناداری

P-Valueیا Sig 

90/2 02 فرضیه ششم  23/2  91/1-  193 29/2  

 

 نحوه داوری
، بنابراین بزرگتر است α=20/2بدست آمده از مقدار  sigچون 

فرض صفر پذیرفته شده  و فرض  مقابل یا فرض یک پذیرفته 
 نمی شود.

با توجه به مرحله قبل )تعیین توزیع آماري( و  مرحله سوم :

همچنین میزان خطاي قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان 
ن ا. میزان اطمینگرددناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین می

  .)شکل زیر( درصد در نظر گرفته شده است 30

 

 %59مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان  .6شکل 

93/2- 

39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  
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در این  مرحله چهارم :

گیري آماري انجام هاي قبل تصمیممرحله و با توجه به قسمت
است  -91/1. از آنجایی که مقدار آماره آزمون برابر با گیردمی

گیرد و فرض صفر رد پس در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار می

نبود . بنابراین شودنمی
، موجب پایین نیاوردن بهاي قابتی براي محصوالتبازارهاي ر

 .نشده است TDABCتمام شده با روش 

  

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها .22نگاره 

 نتایج آزمون عنوان فرضیه فرضیه

1 
نبود فرهنگ الزم در مدیران براي تغییر تکنیکهاي جدید بهاي تمام شده یکی ازدالیل عدم بکارگیري سامانه 

 فعالیت زمانگرا است .بهایابی برمبناي 
 1Hتأیید 

 شده است . TDABCآشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک هاي نوین حسابداري بهایابی موجب عدم استقرار  2
 

 1Hرد 

 می باشد .    TDABCنبود زمان سنجی واقعی براي تولید هر یک از محصوالت از موانع بکارگیري سامانه  3
 

 1Hرد 

2 
شده  TDABCنبود سامانه اطالعاتی مناسب همراه با افزایش هزینه هاي آن موجب عدم بکارگیري سامانه 

 است .
 

 1Hرد 

 می گردد . TDABCپایین آمدن پرداخت حق  بهره وري کارکنان تولید موجب عدم استقرار  0
 

 1Hرد 

 شده است . TDABCنبود بازارهاي رقابتی براي محصوالت،موجب پایین نیاوردن بهاي تمام شده با روش  9
 

 1Hرد 

 

  گیرينتیجهبحث و 
راي گرا فرآیند بهایابی بمبناي فعالیت زمان سامانه بهایابی بر
 وهاي منابع به طور مستقیم به محصوالت تخصیص هزینه

 TDABCسازي سامانه باشد. با طراحی و پیادهخدمات می
 ، مشتریان جدید جذب وشودها به شکل بهتري کنترل میهزینه

بع ظرفیت من ریزي، امکان بودجهگرددمشتریان قبلی حفظ می
 همچنین اطالعات ،شودبینی می، پیشبراساس مقادیر سفارش

رش ردد. اما پذیگگیري مدیران تهیه میتري براي تصمیممربوط
ها با موانع و د و استقرار آن در مؤسسات و شرکتهر سامانه جدی

. در این مقاله سعی شد امکان برقراري این تی روبرو استمشکال
هاي تولیدي در استان اردبیل مورد بررسی قرار سیستم در شرکت

یستم کارگیري این سهگرفته و موانع و مشکالتی که باعث عدم ب
 شود شناسایی شود.می   هاي مذکور در شرکت

نتایجی که بدست آمد حاکی از این بود که نبود فرهنگ الزم در 
هاي جدید بهاي تمام شده یکی از مدیران براي تغییر تکنیک

گرا انمبناي فعالیت زم کارگیري سامانه بهایابی برهدالیل عدم ب
 باشد.می

بداري نوین حسا هايهمچنین آشنا نبودن مدیران مالی با تکنیک
سنجی واقعی براي تولید هر یک از بهایابی، نبود زمان

محصوالت، نبود سامانه اطالعاتی مناسب همراه با افزایش 
کارکنان تولید ي وربهره هاي آن، پایین آمدن پرداخت حقهزینه

-هب  موجب عدم  ،و نبود بازارهاي رقابتی براي محصوالت
 شده است. TDABCکارگیري سامانه 

91/1- 

39/1 

  0Hعدم رد  

 0Hرد  

39/1- 

 0Hرد  
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