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 چکیده

 

تخصیص آن تنها متغیر در اختیار    شیوه و    نهیهزبه دلیل تعیین قیمت محصوالت دارویی بر اساس تعرفه، عامل  مقدمه:  

م  شرکتمدیران   سود  به  آن  مدیریت  با  بتوانند  تا  پژ  دوراست  این  در  یابند.  دست  گرفتن  نظر  نظر  در  با  وهش 

های دارویی بررسی  چرخه عمر در شرکت  ی ابینهیهز  گیریکاربهبر  ثر  نتی، عوامل مؤیابی س نظام هزینه  یهامحدودیت

  شود.می

پژوهش از  پژ:  روش  حاضر  توصیفیوهش  ماهیت،  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  جامع نظر  است.  آماری    هپیمایشی 

  ای دارهای دارویی  کترش  مدیریتکارشناسان حسابداری  و    یریتابداری مدمدیران حس  مالی،  مدیرانپژوهش شامل  

نیاز پژوهش هااست. داده  1397در سال    مختلف  محصول  چهلاز  بیش   با   آوریجمع  نامهپرسش   از طریق  ی مورد  و 
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انتظارات    ها یژگیوها:  یافته و  انیمشترو    گیریکاربهبر    ارزش   رهی زنج  یدی رتولی غ  یهانهیهز  ش ی افزا، مزیت رقابتی 
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 مقدمه 

 

تصمیم  مدیران در برای  های  هدف  خصوص   گیری 

رهبری برنامه هدایت،  کنترل،  هماهنگی    و  ریزی، 

از    ،منابعو   کار نیروی یکی  هستند.  اطالعات  نیازمند 

آن  موردمهم  اطالعات   به نیاز  مربوط  اطالعات  ها، 

محصول   با    نظام.  استبهای  مالی   رویکردحسابداری 

نمی اط توتاریخی  نیازهای  در  اند  را  مدیران  العاتی 

  چونهمراهبردی    هایریی گتصمیم  زمینه

گیری در مورد ادامه یا توقف فعالیت یک خط  تصمیم

. در سالیان اخیر با رشد  (2و    1)  برآورده کند  را  تولید

شبکه بهبود  و  خدمات  بین  صنعت  کاال  انتقال  های 

رقابت   مختلف،  سطح  ها  شرکتکشورهای  در 

یافتهالملبین  افزایش  افزایش    هاآنو    لی  به  واکنش  در 

می  تبرقا تالش  روشکنن جهانی  از  استفاده  با  های  د 

و   تولیدی  تماممحاسبه  نوین  رقبهای  مزیت  ابتی شده، 

این  از  ایجاد کنند.  شناخت    رو،برای محصوالت خود 

شده در طول چرخه عمر محصول  تمام  یبهاو کنترل  

( است  حیاتی  ا  (.3بسیار  موضوعاهمیت  در    ین 

ها  در این شرکت  زیرا  است؛های دارویی بیشتر  شرکت

تعرفهمعم به  توجه  با  محصوالت،  قیمت  های  والً 

انجمن  میمصوب  تعیین  داروسازی  شود.  های 

شرکتهم محصوالت  چنین،  تولید  برای  دارویی  های 

هزینه دارو،    زیادی باالدستی  های  خود  شناسایی  مانند 

آزمایشگاهی حیوانیالعمط  و  آزمایش  انجام    ات 

سرفصلمی در  که  م دهند  دستمزداوهای  سربار    و  د، 

نمی  تولید  داروییها شرکت  ، لذا  .گیردقرار    ی 

و    یابیهزینه  گیریکاربهبا    توانندمی عمر  چرخه 

هدفهزینه هزینه  یابی  شناسایی  بر  باالدستی  که  های 

های تولید محصوالت خود را به طور  هزینهکید دارد  أت

محاس کنند  دقیق  تاکنون  .  (4)به  اینکه  به  توجه  با 

شرهیچ از  فعال  تک یک  صنعت  های  از  در  دارویی 

هدفهزینه استفاده  یابی  هزینهو    یابی  عمر  چرخه 

نیز  نکرده و  زمینه  اند  در  قبل  هزینه  ری تأث پژوهشی  های 

تولید محصول،     تحقیق و توسعه های  هزینه  چون هماز 

در ایران انجام   ،دشدهیتول محصوالت    شدهتمام بر بهای  

ب ضروری  حاضر  پژوهش  انجام  است  نظر    هنشده 

 رسد.می

طور که از نام  چرخه عمر محصول همان  یابیهزینه

آن مشخص است، روشی برای شناسایی و کنترل اقالم  

در   محصول  یک  به  مربوط  عمر   طولهزینه  چرخه 

این    محصول نظر    یابیهزینه  نظاماست.  در  دلیل  به 

هزینه از  های  گرفتن  محصول  فرآیند    ابتداییک 

  ل در بازار و ارائهوصتحقیق و توسعه تا فروش آن مح 

آن فروش  از  پس  برای   مفیدیاطالعات    ،خدمات 

تولید  گیریتصمیم یا  تولید  موارد  یک    نکردن  در 

استفاده  محصول و  مدیران  اختیار  کنندگان در 

چرخه    یابیهزینهروش  در  دهد.  قرار می  یسازماندرون

محصو اقال   ، لعمر  محصول  عمدتاً  هزینه  سه  م  به 

شامل باالدستی،    یها تی الع ف  هایهزینه  قسمت 

  ی دست ن ییپاهای  فعالیتهای  هزینهتولیدی و  های  هزینه

هر  هایی که شرکت قبل از تولید  د. هزینهشوتقسیم می

هزینه تحقیق و توسعه    مانندشود  متحمل می  ی محصول

هایی  هزینه  ،ستیهای باالدهای طراحی را هزینههزینهو  

در مرحله    ه کرا  مواد و حقوق و دستمزد مستقیم    مانند

ب انجام میعملیاتی  تولید محصول  های  هزینه  شودرای 
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تولید و   مانندهایی  هزینه  و  مرحله  توزیع  بازاریابی، 

  ی دست ن ییپاهای  خدمات پس از فروش را هزینه فعالیت

حالی(.  5)  نامندمی د هزینهکه    در  باالدستی  ر  های 

نظیراز  برخی   نرم   داروییصنایع    صنایع  افزارهای  و 

ت خ ب  ،ایرایانه هزینه  از  بزرگی  را  ش  محصول  ولید 

می هزینه  یابی هزینه  نظام  ،دهدتشکیل  این  را  سنتی  ها 

و    6کند )جزء اقالم هزینه مستقیم محصول لحاظ نمی

الگوی  هزینه  (.7 ساخت  محصول،  عمر  چرخه  یابی 

هزینه آسادقیق  را  مییابی  نظام  چنین،  همکند.  ن  این 

ارتباط  هزینه ایجاد  با  تولیدی،    هایفعالیت  بینیابی 

و  با را    یدستن ییپاالدستی  مدیران  محصول،  تولید  در 

برنامه  رهگیریدر   و  هزینه  اقالم  تولید مناسب  ریزی 

های مرحله قبل از  و با تمرکز دقیق بر هزینه کرده یاری 

کردن   لحاظ  و  طراحی    تریمش  ی ازهاینتولید  در 

تواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد  محصوالت می

یابی چرخه عمر  ههزین  نظام   ،افزون بر این   .(4و    3)  کند

می  محصول شرکتموجب  بتوانند  شود    یجا بهها 

زیان محصوالت  تولید  توقف  و  با  کنارگذاری  ده، 

را    شدهتمامها بهای  آن  یدست ن ییپاهای  مدیریت هزینه

 .(8) اصالح کنند

محصول  هزینه  نظامسازی  پیاده عمر  چرخه  یابی 

خواهد   ثمربخش  صورتی  در  کهوبفقط  افراد    د  تمام 

پیادهفعا در  درک    سازیل  را  به    کردهآن  متعهد  و 

  ر ی تأثفرهنگ سازمانی    راستا،اجرای آن باشند. در این  

و ایجاد انگیزه در کارکنان و    یتوانمندسازدر    سزاییب

اداردمدیران شرکت   سازگاریجا.  سازمانی  فرهنگ    د 

زمینهالزم    های آموزش  ارائه   و  امظنهای  ارزش  در 

چرخههزینه محصول   یابی  مدیران  عمر  مقاومت به   ،

میآن بین  از  یادگیری  برابر  در  را  وها  به    منجر  برد 

در   کارکنان  درونی  نوآوری    راستایتعهد  ایجاد 

های  آموزش حسابداری و روش  ،بنابراین   .(9)شود  می

هزینهن محصوالت وین  باید  یابی  جزء    همواره 

های  یران در شرکتدم های آموزشی کارکنان و  برنامه

مستمر    صورتبه  هانآتا    باشد  داروییدر صنعت  عال  ف

 (.11و    10)  یابی آشنا شوندتاوردهای نوین هزینهبا دس

است که از دیدگاه    این ال اصلی این پژوهش  ؤس  ،لذا

حساب  مالی،  مدیران مدیریتمدیران  و   داری 

حسابداری   در  شرکت  مدیریتکارشناسان  فعال  های 

عواملی   چه  دارویی    یابیهزینه  گیریکاربهبر  صنعت 

عم مچرخه  است؟  ؤر  پژوهش  ثر  این  از  در  استفاده  با 

ساخته    نامهپرسش  بررسی  پژوهشگر    ایجاد عوامل  به 

بهای  روش  یری کارگ به  برانگیزه   مدیریت  نوین  های 

عمرنههزیمانند    شدهتمام چرخه  وسیله  به  یابی 

 شود. پرداخته می ی دارویی ها شرکت

ه عمر و خریابی چبنای نظری هزینه، ابتدا مدر ادامه

فرضی پژوهشهتدوین  خالصه  های  نیز  از  و  ای 

پژوهش  پژوهش  موضوع  زمینه  در  شده  انجام  های 

می ارائه  مورد  شود.  حاضر  در  توضیح  از  بعد  سپس، 

پژوهش،   اجرای  انتایج  روش  نمونه  حاصل  بررسی  ز 

می  آماری بهبیان  سرانجام،    گیرینتیجهتشریح    شود. 

 .ودش پرداخته میپژوهش  حاصل از اجرای

 
 وهشمبانی نظری پژ

 یابی چرخه عمر هزینه
میالدی    1950بار در دهه    نی چرخه عمر اول   مفهوم

نظر عنوان  محصول،    هیبا  عمر    توصیف   برایچرخه 
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موردچرخه   محصوالت  عمر  مرحله    ، خاص  یانتظار  از 

زوال    یطراح از    ،میالدی  1970دهه    درد.  ش  ارائهتا 

محصول    چرخهیابی  هزینه ی  ری گمیتصمدر  عمر 

مقا  یبایارز  منظوربه   های گزینه  ینسب   یایمزا  سهیو 

یابی  این روش هزینه  گیریکاربه  استفاده شد.  مختلف

عنوان   مدیران  به  یری گ می تصم   ابزار به  موجب  وسیله 

  ه ی اول   یهانهیهز  فقط  نکهیا  ی جابهها  سازمان  شد

تصمیمرا    صولمح کننددر  لحاظ  خود    هب   های 

س از  ع و خدمات پ ، توزییببازاریا  چونهمیی  هانهیهز

 ین محصول روآدر ارتباط با    ندهآی  که در  ،نیز  فروش

داد با   کردهتوجه    ، خواهد  تخم   ی ن یبش یپ  و    ن ی ا  نی و 

  در مورد  را  تریدرست  هایمیبتوانند تصم  هانهینوع هز

  ن یو تخم  ی ن یبش یپ  ن یا   هرچند.  اتخاذ کنندمحصوالت  

د  روبرآ  استممکن    یو گاه  نیستبدون ابهام    رانیمد

اطالعات    هیبر پا  آیندههای  هزینه  ستو نادر  یمنطقری غ

ی  و سردرگم   یگمراه  ، سببشدهتمام  یبها  یسنت  نظام

سازمان  ری گمیتصم در  علت    اما   (5)  شودندگان  به 

ه گسترده  ارز  هانهیزکاربرد  و   یاقتصاد  یهایابیدر 

  ن ی ا  قی دق   ن ییتع   ،خطرتقاضا و    ش،ارز  تیریمدو    یمال

جز  ها نهیهز فر  ناپذیرداییج  ئی به    یت یریمد  ندیااز 

 (.12) شده است لیتبد

  ی او حرفه  یبعد توجه محافل دانشگاه  یهاسال  در

راهبردی جلب    یبه چرخه عمر محصول به عنوان روش

( موجببه  جه  تو  ش یافزا(.  13شد  موضوع  به    این 

رو سه  آمدن  موردمتفاوت    کردیوجود  یابی  هزینه  در 

رو شد.  محصول  عمر  یابی  هزینه  ،لوا  کردی چرخه 

طور  هماناین رویکرد،    .نام داردعمر محصول    چرخه 

روش است،  مشخص  آن  نام  از  و    یی شناسای  برا  یکه 

اقالم   انواع  محصول  هزینهکنترل  به    طولدر    ،مربوط 

هزینه  و  استآن    چرخه عمر   شامل   به سه دسته  اقالم 

فعالیت  و  دی تول   اتی عمل  هزینه  ،ی باالدست های  هزینه 

  کردیرو  .شودیم  می تقس  یدستن ییپا  یهاتی فعال هزینه  

یابیبازار  دگاهید،  دوم عمر    و  استفروش    ای  چرخه 

رشد، بلوغ   ، یمعرف  محصول را به مراحل مختلفی نظیر

افول   میو  مشتر  ،موس  رویکرد.  کندتقسیم    ان یبر 

  هاآنرا از دیدگاه    محصول  و چرخه عمر  تمرکز دارد

صورت   زمانبه  می  یمدت  محصول    کندتعریف  که 

می  مشتریان  یازهای ن  ن ی تأم  یارب این  شوداستفاده   .

خرید،   مرحله  چهار  شامل  ،  گیریکاربهچرخه 

 (.14نگهداری و واگذاری محصول است )

مبنای    بریابی  هزینه  ،گونه که در باال ذکر شدهمان

کنترل   و  شناسایی  برای  روشی  محصول  عمر  چرخه 

عمر مربوط به محصول در کل چرخه    ی هاانواع هزینه

روش  آن در  مراست.  هزینههای  سنتی  و  یابی،  سوم 

دوره  هشدتمامبهای   برای  خدمات  یا  های  محصوالت 

نسبت  ساالنه  کوتاه  به  یا  ماهانه  و    یری گ اندازهمدت 

می )گزارش  این،  15شود  بر  افزون  روش(.  های  در 

هزینه تمرکز  سنتی  هزینه  بر  فقط  یابی،  اقالم  روی 

دیدگاه   اما  است  ددر مرحله تولی   هاتحمل شده شرکت

عمر  ینههز چرخه  و  درازمدتیابی  اقالم    است  تمام 

رخ    ی محصول یا خدمت هر  ای که در چرخه عمر  هزینه

میمی نظر  در  را  روش    ، بنابراین   . گیرددهد  این 

ک سودآوری    دربارهتری  املاطالعات  و  هزینه  اقالم 

استفاده  محصول سایر  و  مدیران  کنندگان برای 

ن.  کندمی  فراهم  یسازماندرون عنوان  در    مونه،به  اگر 

با   طراحی  فرآیند  محصول  یک  با  ارتباط 
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انجام  سرمایه سرعت  با  و  اندک  به  شودگذاری   ،

ازاریابی  احتمال زیاد در سایر مراحل چرخه عمر مانند ب

خدمات   فروشو  از  هزینهپس  افزایش    های ،  شرکت 

های  ها و روشبرخالف دیدگاه  ، بنابراین   . خواهد یافت

عالقه  سنتی، هزینه    افزونتا    ندمندمدیران  اقالم  بر 

اقالم هزینهبه  تولید،   در  سایر  عمر   طولای که  چرخه 

میمحصول   آننیز  شود،  انجام  بر  و  نظارت  توجه  ها 

یابی  هزینه  منظور رفع این نیاز اطالعاتی،  هب(.  16)  کنند

محصول   عمر  بر هزینه  برخالفچرخه  که  سنتی  یابی 

سعی  رد ادتمرکز    تولیدمرحله   و با  کند  می،  تمرکز 

فعالیت هزینه  پایین شناسایی  و  های  باالدستی  و  دستی 

فعالیت  یری گ هر این  جامع،  هاهزینه  درنگرش    تری 

مبانی  در    (.15)  ار دهدمورد هزینه در اختیار مدیران قر

یابی چرخه  هزینه  گیریکاربهبرای  زیر  مزایای    ،نظری

 : ذکر شده استعمر 

مقاشرکت    - اق س یبا  هزیه  واقعی  تحملالم  در  نه  شده 

هزینه   برآوردی  اقالم  با  محصول  عمر  طول چرخه 

تولید   دقیقآن  برای  ارزیابی  از  محصول،  تری 

 (. 17) آورددست میه ب کارایی عملیات 

می  ه ب  - افزایش آگاهی  شرکت کمک  با    درباره کند 

قیمت محصول،  عمر  چرخه  هزینه  گذاری  اقالم 

محصوالت  مناسب برای  و وختری  باشد  داشته  د 

سهمبه آن  را  تبع  افزایش  در    خود  محصول  بازار 

 (. 18دهد )

با استفاده از    - و اطالع    عمر  هچرخ یابی  هزینهشرکت 

م هزینه  زانی از  ار  غیرتولیدی  هایاقالم  زش  زنجیره 

خود  یسودآورتواند  می بهتر    محصوالت  را 

 .(9) ارزیابی کند

با    -   عمر  هچرخ یابی  هزینه  یری کارگبهشرکت 

به  یطراح  تواندیم را  انجام    ایگونهمحصوالت 

قوان با  که  و    بودهسازگار    یط ی محستیز  ن یدهد 

مخرب    ن ی ترکم باشد  ستیز  طیمح  براثر    داشته 

(19 .) 

هزینه  - هز  چرخهی  یابتوجه  به  از    یهانهیعمر  بعد 

محصول و    ضی تعو  یهانهیهز  چونهم  ،فروش 

م  محصول،   ضمانت در  شود  یسبب  شرکت 

های  فعالیتهای  نههزیمحصوالت    یگذارتمی ق

را   قیمتنیز  باالدستی  لحاظ  در   . کندگذاری 

فعالیت  ، ن ی چنهم بر  تمرکز  باالدستی،  با  های 

به را  هگونهمحصول  که  کند  طراحی  های  زینهای 

 (. 20)ضمانت و تعویض به حداقل برسد 

 
 یابی چرخه عمر هزینه گیریکاربهبر  مؤثرعوامل 

 ت مشتریان ار ها و انتظاویژگی
اف رقبای   و  هاشرکت  بین رقابت    زایش با  ورود 

گزینه مشتریان  بازار،  به  برای  جدید  زیادتری  های 

  ،اساس  ن یبر هم  .دارندانتخاب محصوالت مدنظر خود  

آنانتظار براات  کیفیتها  و  کارکرد  و    ی  محصوالت 

از  خود  درونی  رضایت  انتخاب   جلب    یمحصوالت 

  موجبمشتریان  ات  ر اانتظ  افزایش .  ابدییم  ش یافزا

 در مورد شرکت برای جلب رضایت مشتریان    شودمی

از   محصول  قیمت  و  عمر یابی  هزینهکارکرد  چرخه 

کند   این  (.  21)استفاده  گرفتن  نظر  در  ،  نکاتبا 

زیرتوان  می صورت  به  را  پژوهش  اول  بیان    فرضیه 

 کرد:

ویژگی اولفرضیه   مشتریان  :  انتظارات  و   بر ها 
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عمر    یبیاهزینه  گیریکاربه و    تأثیرچرخه  مثبت 

 دارد. داری معنی

 

 مزیت رقابتی 
برای  شرکت خود  حفظ  ها  بازار  بازار  سهم  در 

های منحصر به فرد و ویژگی  محصوالتی باباید    رقابتی

عرضه  متمایز محصوالت  بازار    رقبا،   وسیلهبهه  شدبا  به 

کنند اینکه    .عرضه  به  توجه  چرخه  یابی  هزینه  نظامبا 

به هزینهاعمر توجه ویژه   قبل از تولید محصول  های ی 

توسعههای  هزینه) و  می(  تحقیق  به تواند  دارد،    منجر 

،  نسبت به سایر محصوالتمتفاوت،    هایایجاد ویژگی

(. بر این اساس، فرضیه  22)ود  برای محصول مدنظر ش

 شود: زیر بیان می صورت بهدوم پژوهش 

مزیتدومفرضیه     کارگیریبه  برکاال  رقابتی    : 

 دارد. داری تأثیر مثبت و معنیر چرخه عم یابی ینهزه

 

  عاتی حسابداریاطال نظامکیفیت 
پیشرفت شدن    آوری فن   با  یکپارچه  های  نظامو 

شرکت میاطالعاتی،  هها  بخواهند  توانند  که  زمان  ر 

محصوالت خود  ه  شدتماماز بهای    تریاطالعات دقیق

داشتن    دست   به باکیفیت    نظام آورند.  اطالعاتی 

راواند شرکتتمی چرخه  یابی  هزینه  گیریکاربهبر    ها 

هزینه از  اطالعات  داشتن  زیرا  کند؛  یاری  های  عمر 

هزینه  پنهان هزینه  هایمانند  و  از    پس های  طراحی 

و   بتولید  محصول  یابی  هزینه  گیریکاربهرای  فروش 

عمر   )ا  ضروری  ها سازمانوسیله  بهچرخه  . (23ست 

سوم    ،بنابراین  شپژوهش  فرضیه  تدوین ز  حربه  یر 

 : ودشمی

حسابداریت اطالعا  نظامکیفیت  :  سومفرضیه     بر  ی 

عمر    یابیهزینه  گیریکاربه و    مثبت  تأثیرچرخه 

 دارد. داری معنی

 

 فرهنگ سازمانی 

های نهادینه شده  با ارزش  سازگارانی  سازم  فرهنگ

روش مدیریتی  در  جدید    چرخهیابی  هزینه  مانندهای 

موجب  عمر در،  انگیزه  سازمان  یدم  ایجاد  بر ران 

روش  گیریکاربه اتخاذ  نوین  و  حسابداری  های 

  هایفن   گیریکاربه  موانع  از   یکیشود.  می مدیریت  

  و  شناخت  نداشتن  سازمان  در  مدیریت  حسابداری

  توانایی   و  تمایل   نبود  و   افراد  قبلی   های آموزش

 مدیریت   حسابداری   قسمت  در   فعالیت   برای  کارکنان

( سا   ،بنابراین   .(24است  بسترانی سامزفرهنگ  ی  زگار 

برای   می  کارگیریبهمناسب  فراهم  روش    کنداین 

جنبه،  چنین هم(.  25) از  اخالقی برخی  جو  ثیر  تأ  های 

داشته و انگیزه را برای    بر تعهد عاطفی سازمانی  مثبتی

افزایش می انگیزه 26)  دهدیادگیری سازمانی  ایجاد   .)

و    برای  ارکنانکدر   های  نظام  گیریکاربهیادگیری 

مدیریحسا  ن ینو م  ،تبداری  برای  ؤگامی  ثر 

روش    گیریکاربه بنابراین (8)  استاین  فرضیه    ،. 

 شود: به شرح زیر بیان می پژوهش  چهارم

ساچهارمفرضیه   فرهنگ    گیریکاربه  برزمانی  : 

 دارد. داری تأثیر مثبت و معنییابی چرخه عمر هزینه

 

 ارزش  رهی زنج یدی رتول ی غ  یهانهی هز افزایش 
دا شرکت  که  هزینه ا رهایی  و یقتحق های  ی  توسعه   ،

زیادی   های بعد از تولید و هزینه (  تولید قبل از  )   طراحی 
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از   استفاده  با  می یابی  هزینه هستند،  عمر  توانند چرخه 

واقعی محصوالت  شده تمام بهای درباره آگاهی بیشتری 

یابی هزینه ها استفاده از شرکت   در این . خود داشته باشند 

عمر   سنتی از    ه د استفا   جای به چرخه  بهای   رویکرد 

ر دبیشتری تر و با کارایی ، اطالعات بسیار دقیق شدهتمام 

و  قرار می اختیار مدیران   بود  ها  آن دهد   باقادر خواهند 

درست تصمیم خذ  ات راهبردی  و های  مدیریت   تر 

سودآوری هزینه  محصول،  تولید  از  بعد  و  قبل  های 

) شرکت   دهند  افزایش  بنابراین 27را  فرضیه  (.   جمن پ، 

 : شود زیر بیان می  ت صوربه   پژوهش 

زنجیره  ههزینه  افزایش :  پنجمفرضیه   غیرتولیدی  ای 

تأثیر مثبت  یابی چرخه عمر  هزینه  کارگیری به  بر  ارزش 

 دارد.  داری و معنی

 

 یابی هدفهزینهاستقرار نظام 
یابی هزینه استفاده از    ها بین شرکت با افزایش رقابت  

یابی هزینه علت موضوع    یابد. به همین افزایش می   هدف 

تفاوت  دچار  گذشته  به  نسبت  عمده محصوالت  هایی 

توان نتیجه های دارویی می شده است. با بررسی شرکت 

از روش هیچ گرفت   و یابی  هزینه های  یک  عمر  چرخه 

شود ها بکار گرفته نمی در این شرکت   یابی هدف هزینه 

مشابه  دلیل  به  داده اما  دو  بودن  هر  موردنیاز   م ا نظ های 

ا قیمت  و  دو  گذاری  هر  تمرکز یابی  هزینه   نظام ینکه 

به  ویژه  جمله   ،دستی پایین های  فعالیت   های هزینه ای  از 

به نظر می دارد هزینه طراحی   از   ه هایی کد شرکت رس ، 

بر تمایل بیشتری    کنند می استفاده    یابی هدف هزینه   نظام 

در یابی  هزینه   گیری کار به  باشند.  داشته  عمر  چرخه 

می   هدف  ی یابهزینه  نقشی شود  فرض  هیچ  که شرکت 

قیمت محصوالت  و  ندارد  قیمت محصوالت  تعیین  در 

می  تعیین  بازار  رقابتی  شرایط   ،چنین هم   . شود در 

نیز   دربارهن  سهامدارا   انتظارات محصوالت  سودآوری 

می   عنوان به  گرفته  نظر  در  تغییر  غیرقابل   . شود عاملی 

 سهامداران ر ظ شرکت برای دستیابی به سود مدن   ، بنابراین 

کنترل و تعدیل محصول را    هشد تمام تواند بهای  می   تنها

راستا،  این  در  بهای    کند.  از  بیشتر  و   ه شد تمام آگاهی 

مختلف چرخه  از   ،محصول عمر    مراحل  استفاده  با  که 

عمر  یابی  هزینه  می می   دست  به چرخه  به   تواند آید، 

دقیق  محاسبه  در  تمام سازمان  بهای  و تر  هدف   شده 

هز بهینه هرچه    کنترل ) ینه تر  کند  یاری  این 28ها  بر   .)

ششم   فرضیه  تدوین   صورتبه پژوهش  اساس،  زیر 

 شود:می 

استقرار  ششمفرضیه   ههزینه  نظام:   بر  دفیابی 

عمر  هزینه  گیریکاربه چرخه  و  یابی  مثبت  تأثیر 

 دارد. داری معنی

نظری    با مبانی  به  الگوی    شدهمطرحتوجه  باال،  در 

را   پژوهش  ش   توان یممفهومی  قالب   1شماره    کلدر 

 ارائه کرد.  صفحه بعددر 

 

 پیشینه پژوهش

داد  توناغرا نشان    نی نو  یهاروش  گیریکاربهان 

به  نهیهز  تیریمد در    تی فی کبود  موجب  اطالعات 

مد میریدسترس  اطالعات  ان  کیفیت  بهبود  و  شود 

  تیف یک  نیز منجر به افزایش   گیریموجود برای تصمیم

  ان یبرا  (.29)  شود می  ی نسازمادرون  یهایری گمیتصم

  ج یپرداخت. نتا  یت یریمد  ی مجموعه ترفندها  یبه بررس 

ق یاز طر  یرقابت   تیکسب مز  که   نشان داد  یپژوهش و
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 الگوی مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

از    یکی محصوالت،    یبرا  ترکم  هشدتمام  یبها

شرکت  یهازهی انگ در  مهم    یهانظام  گیریکاربهها 

چرخه    یباینهیهز  مانند  دهشتمام  یبها  تیریمد  ن ینو

  ن ی نو  یهاروش  ن یا  رای ز  ؛است  یابی هدفهزینهعمر و  

اطالعات  ی ابینهیهز موردکه    ی با  طر  در    یاح مرحله 

م  رانیمد  اریمحصول در اخت    یری گ می تصم  دهد،یقرار 

در  آنان م  یگذارمتی قباره  را    (. 30)  بخشدیبهبود 

و   گرفتند  یوانمورس    ی راحسابد  یهانظام  که  نتیجه 

مختلف  س  تیشخص  ت،یریمد مراحل  در  را  ازمان 

  آنان  پژوهش  جی. نتادهدیم  ریی چرخه عمر محصول تغ 

استفاده  به    لیما  یهاانتعداد سازم  بود کهحاکی از آن  

طور  به  تیریمد  یحسابدار   ن ی نو  یهاروش  از

  جهینت   نی آلن به ا  .(4)است    ش ی در حال افزا  ایفزاینده

چرخه    و  آوریفن   عیسر  رات یی تغ   که  دی رس کاهش 

محص است  عمر  شده  موجب    وتحلیلتجزیهول 

برا  ی ابینهیهز محصول  عمر  به    یچرخه  شرکت 

پژوهش    جینتا  ،ن یچن هم  .شود  لیتبد  ی اتی ح  یموضوع

عامل  انگری بوی   سه  که  بود    یها یژگیو  شامل  آن 

ک  یرقابت   تیمز  ان،یمشتر   نظام   عاتاطال   تی ف یو 

  هچرخ   یابینهیهز  گیریکاربهبر    حسابداری   ی اطالعات

تأثعم و    (.3)  دارد  ری ر  دادند  بون  س الو    ری تأث که  نشان 

سازمان  روش  یفرهنگ  اتخاذ  بر    ن ی نو  یهاسازگار 

عمر    یابینهی هز  مانند  یت یریمد  یحسابدار در  چرخه 

نوآور  شگامی پ  یها شرکت اتخاذ    رندگان ی)پذ  یدر 

  ، چنین هم  .است  تریقو  هانسبت به سایر شرکت  (هی اول

نشان    پژوهشنتایج   زمان    که  د ادآنان  طول   ری تأث در 

سازمان پذ  یفرهنگ  و  قبول  در    رشیسازگار 

ها کاهش  سازمان  در   تی ریمد  ی حسابدار  یهاینوآور

افزایش    .دباییم نوین  روش  گیریکاربهبا  های 

هزینههم  یابیهزینه عمر  چون  چرخه    وسیله بهیابی 

سازمان  ری تأث  ها،شرکت قبول    یفرهنگ  در  سازگار 

ب  های میتصم در    ن یااتخاذ    همربوط    بینروش 

مها کمسازمان ب  تدریجبهو    شودیرنگ    رودیم  ن یاز 

ا  (.31) به  موسالنگ  و    با  که   دندی رس   نتیجه   ن ی کنور 

زنج  یباالدست   یهانهیهز  ش یافزا م  رهی در    زان ی ارزش، 

  هشدتمام  یبها  تیریمد   ن ی نو  یهاهیرو  گیریکاربه

  ن ی ت سیکر  (.32)  ابدییم   ش یافزا  یابی هدفهزینهمانند  

پژوهش در  گرو  ب  و    که هنگامیکردند    انی خود 

 

چرخه عمر  یابینهیهز  

 

کیفیت نظام اطالعاتی  

 حسابداری

 

 

 سازمانی فرهنگ 

 

  های غیرتولیدیافزایش هزینه 
 زنجیره ارزش 

 
 
 
 

 مزیت رقابتی 

 

  و انتظارات هاویژگی 

 مشتریان 
ابی یهزینه  استقرار نظام
 ف هد 
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درستشرکت تصور  مزا  یها    گیریکاربه  یایاز 

  یابیهزینهمانند    تیری دم  یحسابدار  نینو  ی هاروش

داشته باشند، به سرعت    یابی هدفهزینهچرخه عمر و  

بهها  روش  ن یا و  پذیرفته  میرا    ،چنین هم.  گیرندکار 

اهم  هاآن به  خود  پژوهش    یازگارس  ش نق  تی در 

ارزش  یمانفرهنگ ساز با  در    شدهنهادینه  یهاشرکت 

باشاره    تیریمد  یحسابدار  ن ی نو  یهاروش   انی و 

سازمان   که   کردند موجب    یفرهنگ  افزایش  سازگار 

  نینو  ی هاروش  گیریکاربهدر    شرکت   انگیزه

و    گیورگیا(.  10)  شود یم  تیریمد  یحسابدار

 یماندهاسپ  افتیکه باز  دندی رس   جهی نت  ن یهمکاران به ا

هز  ی بخش  عنوانبه)  یک ی پالست   دستی پایین   یهانهیاز 

موجب    تواندیم  د،ی چرخه عمر محصول( به چرخه تول

هز  یسودآور  ش یزااف و  شده    یهانهیشرکت 

پالست  محیطیزیست دهد  یک ی محصوالت  کاهش    .را 

افزا  ،نتیجه  در شود    سودآوری  ش ی باعث  محصول 

(33 .) 

پژوهش  زمی تاکنون  در  اندکی  یابی  هزینه  هنهای 

ایران  چرخه   در  است.  عمر  شده  اداملذا،  انجام  ه  در 

پژوهش سعی شده است خالصه از  انجام شده  ای  های 

ایراند نزدیک  ر  موضوعاتی  موضوع    در خصوص  به 

همکاران    یزدیمدرسشود.    ارائه  حاضر  پژوهش  و 

ب  انی ب داراک  یصوالت مح  یراکردند  عمچرخ  یه  ر  ه 

با  یاهوتک ب ی اسسح  دیهستند،  نوع  ی لدر تح  یشتری ت  ل 

با  ی زنج متناسب  داشمدنظ  هاآنره  ا  تقاض  چراکه   ؛تر 

  ، ن یبنابرا  .شدایجاد خواهد    یشتری نوسان ببا  و    ترسریع 

اسک مم  ها شرکت بن  خطت  محصول  کشتر  ی ب   را  مبود 

ن  ی و ا  هده چرخه عمر محصول مواجه شی در مراحل اول 

ایجادمبودها  ک اهش  کموجب    ،اذبک   یتقاضا  ضمن 

ها با حجم  تکشر ، هجینت  در .القوه شودان بیشترمتعداد 

ا در  هروش آنه فک  مواجه شوند  هایییم موجودی عظ

اس کال  ح دادایج  ت ن  .تاهش  نشان  آنان  که    پژوهش 

ر  تار مهمی ن و محصول بسیره تأمی ق مشخصات زنجی تطب

بهب آناز  آهود  در  )یا  است  و   یرضوان  (.34نده 

  ط ی در مح که    گرفتند  نتیجهدر پژوهش خود    ژادنطالب

تغ  یایپو  اری بس با  همگام  امروز،  محصول،    راتیی بازار 

و راهبردها   میزان  بازار  زمان،  طول  در    یرقابت 

ن  یابیبازار پژوهش    نتایج  د.کن   ر یی تغ  دیبا  زی شرکت 

  انگر ی ب  تواندیچرخه عمر محصول مکه    آنان نشان داد

  حرکت محصول در ریسم باشد که شرکت در ی راتیی تغ

خ  عمر  م  ود،چرخه    یراهبردها  لذا،  .کندیاعمال 

سا  دیبا  زی ن   یگذارمتی ق شرکت    یراهبردها  ریبا 

در   باشد.  طالب  یرضوان  پژوهش هماهنگ  دو    نژادو 

راهبرد  نقطه به    شامل  ی مرجع  »توجه  و  »رقابت« 

رو  د« یجد  انیمشتر سه    ی گذارمتی ق  ج یرا  کردیو 

»هز  یمبتن  هایکردیرو  شامل و    « ی»مشتر  ، « نهیبر 

محصول  »رقابت عمر  در چرخه  است.  تعریف«،    شده 

آنان، پژوهش  تع  در    ی گذارمتی ق  یکردهای رو  ن ییبا 

س مرحله،  ق   زدهی هر  مراحل    زی ن  یگذارمتی راهبرد  در 

 (. 35)  است  شده  تعریفمختلف چرخه عمر محصول  

پژوهش   تصور    ی صادقنتایج  که  و  داد  ت یریمدنشان 

منظور    نفعانیذ به    ن،ایمشتر  ازین  ییاسان ش محصول 

  یمحصول و چگونگ   ی و فرع   ی الزامات اصل  شناسایی

مشتر با  تعامل  و  موفق   انیارتباط    های طرح  تیدر 

اساس   یدی تول )  ینقش  و    (.36دارد  خراسانی 

  ی هاپژوهش   یق یتطب   بررسی به    تباراندواریاسحق
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زم  ی تجرب ق  نه یدر  عمر   یگذارمتی نقش  چرخه  در 

و    نداخت پرد  هاآن  جیک نتارت وجوه مش  ن ییمحصول و تب

ی  و سازمان  یبازار، مشتر  های عامل  چونهم  یبه عوامل

نشان    پژوهش آنان  کردند. نتایجاشاره    متی ق   ن یی در تع

و    ی گذارمتی ق   راهبردهایاز    یک هر  انتخاب    که  داد

ا  یبرا  متی ق   ن یی تع با  متناسب    هاعامل  ن یمحصوالت 

 (.37)شود باید انجام چگونه 

 
 پژوهش  روش

 

 داده یگردآور وهش و روش ژپ روش

کاربرد هدف،  نظر  از  حاضر  نظر    یپژوهش  از  و 

  شیوه   حسببر  و  است  ی شیمای پیفی توص  ت، ی ماه

م  کمیداده،    یگردآور   منظوربه  شود.یمحسوب 

فرض  برای  الزمهای  دادهبه    یاب ی دست    یها هیآزمون 

شامل  پژوهشگر  نامه پرسش از  پژوهش،     23ساخته 

 است.  ای استفاده شدهینهزگپنج  لیکرتسؤال با طیف 

است   پژوهش این    نامه پرسش  قسمت  دو   .شامل 

نخست ویژگی   ، بخش  بررسی  جمعیت به  شناختی های 

می پاسخ  دو دهندگان  بخش  گزاره م،  پردازد.  های به 

دارد.   اختصاص  پژوهش  کردن تخصصی  عملیاتی  در 

هر سؤال، اعداد یک به  متغیرهای پژوهش، برای پاسخ  

گزینه  به  پنج  » اه تا  »خی   خیلی ی  تا  زیاد« کم«  لی 

میانگین امتیاز مربوط   ، سپس   . داده شده است اختصاص  

محاسبه   متغیر  هر  است به  که،  شده  نحوی  به  امتیاز . 

 هاسؤال تعداد  بر  یک متغیر، جمع و  ط به  مربو  های سؤال 

استتقسیم   متغیر    شده  مقدار  بین   برحسب تا  عددی 

پنج   تا  نمونه به   آید.   به دست یک  برای  عنوان  اسبه حم ، 

»   مقدار ویژگی متغیر  و  مشتریان«، مشخصات  های 

اول،   سؤال  چهار  عدد  امتیازات  بر  سپس  و   4جمع 

)که   مده آ ست دبه شود و عدد  ( تقسیم می ها )تعداد سؤال 

 .است است(، بیانگر مقدار این متغیر   5تا   1بین  

 

 نامه پرسش روایی و پایایی 
روایی   بررسی  میانگین    یارمعاز    همگرابرای 

اشتراک    انس یروا با    شدهتهگذاش به  سازه  هر  بین 

استفاده شده است. از نظر فورنل    آن سازههای  شاخص

( الرکر  اشتر38و  به  واریانس  میانگین  مقدار  اک  ( 

از    هشدگذاشته   یهمگراروایی  دهنده  نشان  5/0بیشتر 

بیشتر از  ( مقدار  39و همکاران )  مگنر  .قابل قبول است

  شدهگذاشتهس به اشتراک  ن ارا برای میانگین واری  4/0

پایایی  دانندمیکافی   آلفای    نامهپرسش .  طریق  از 

حاکی از    7/0بیشتر از  کرونباخ بررسی شد که مقدار  

 .(40) ها بوداسب آنپایایی من 

آلفای    واریانس   میانگین مقادیر    1  شماره  جدول و 

می  کرونباخ نشان  را  همشترک  که  ماندهد.  طور 

می نتایجمالحظه  جدول  ی ا  شود  و  ن  روایی  از  حاکی 

 گیری است.پایایی مناسب ابزار اندازه

 

 جامعه آماری و نمونه پژوهش
این   آماری    مالی،   مدیران شامل    پژوهش جامعه 

مدیریت یر مد  حسابداری  حسابداری  و    ان  کارشناسان 

دارویی  شرکت   مدیریت  بیش  هستند  های  دارای    ز ا که 

در  مختلف  محصول    دلیل   اند. بوده   1397سال    چهل 

های دارویی  شرکت   بیشتر   آن است که ار  این معی انتخاب  

در پذیرفته  تهران   بورس   شده  بهادار  فرابورس    اوراق  و 
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 رهای پژوهش: روایی و پایایی متغی 1جدول 

 متغیر
میانگین واریانس 

 مشترک

آلفای 
 کرونباخ

 923/0 54/0 ها و انتظارات مشتریان یگویژ
 832/0 63/0 ت رقابتیمزی

 774/0 57/0 داری کیفیت نظام اطالعاتی حساب 
 74/0 55/0  ی سازمان فرهنگ

 73/0 71/0 های غیرتولیدی زنجیره ارزش افزایش هزینه 
 79/0 52/0 دف یابی ههزینه استقرار نظام  

 

چهل  ،  ایران  از  دارند بیشتر  محصول   درصد   85و    نوع 

محصولی شرکت  تنوع  دارویی   20تا    1بین    های 

بنابراین محصول   ک   ،دارند.  دلیل  تنوع ش  هابه 

تول آن محصوالت  هزینه هایدی  اهمیت  دقیق ،  یابی 

این   در  فهرست   یابد.می کاهش    هاشرکت محصوالت 

داروییهاشرکت  م   ی  و   تارنمای به    راجعه با  دارویاب 

به  مدپلن   تارنمای  توجه  با  است.  شده  مشخص  این ت 

انتخاب به عنوان نمونه  شرکت دارویی    27، تعداد  موارد

، حان یر ابو داروسازی  )شامل    تشرک   9که تعداد    ند شد 

ی، الحاو   ی داروساز ، ر ی اکس یداروساز داروسازی اسوه، 

امین،   دارو   ی داروسازداروسازی   ی از داروس ،  تهران 

ح دارو و    لقمان   ی داروساز،  ان ی جابرابن  در (  سبحان 

بهادار اوراق  و    تهران   بورس  بودند  شده   18پذیرفته 

 رانی ا   یاکتوورکو، داروساز   یداروساز )شامل    شرکت

داروساز هور   ران ی ا   یوساز دار   ، ناژو   جی بار   ی مون، 

داروساز  ش   یداروساز   نا، ی س پور  یاسانس،   ،ی می تهران 

داروساز   ی داروساز  داروساز   ی ثامن،  دارو،  دنا   ی درسا 

داروساز  داروساز  یدارو،  داروساز   ی رها،   نای س   یسها، 

داروساز داروساز   نا ی س  ی دارو،  دارو،   ر شه   ی ژن، 

گل   ی ازروس ا د   کارن،   یداروساز   ،ی د ی عب   یداروساز 

و   ش  ی داروسازدارو  با   ی(م ی مهر  بودند.  غیربورسی  نیز 

نامعین  به  لحاظ  توجه  با  و  نمونه  این کردن  بودن حجم 

ع که واریانس جامعه نیز نامعین است، برای تعیین موضو 

شد  استفاده  کوهن  فرمول  از  نمونه  با ( 41)   حجم   .

نمونه    یریکارگبه  تعداد  تعیین   160فرمول کوهن،  نفر 

 نامه پرسش   160یافت حداقل  جهت اطمینان از در   و   شد 

تعداد  استفاده،  نمونه   نامهپرسش   170  قابل  اعضای  بین 

میان   شدهتوزیع   نامه پرسش   170از  شد.  توزیع  آماری  

نمونه،   و    نامهپرسش سه  افراد  نشد   هفت برگشت 

شد.  نامه پرسش  داده  تشخیص  مخدوش  بنابراین،   نیز 

ینان از اطم برای    فاده بود.ت س قابل ا  نامهپرسش   160تعداد  

تعداد   بودن  و   شدهآوری جمع های  نامه پرسش کافی 

دریافت نامه پرسش سوگیری    نداشتن  و نشد های   ه 

در   شده آوری جمع های  نامه پرسش درصد    25،  مخدوش 

کار های نامه پرسش درصد    25با    ، ابتدای 

جمع   شدهآوری جمع  فرآیند  انتهای  آوری در 

مقایسهنامه پرسش  ا د ش   ها،  از  حاصل  نتایج  مقایسه .  ین 

افراد نمونه به  پاسخ میانگین میان تفاوت   نبود  ه دهند نشان 

اول  نامهپرسش   هایسؤال  چارک  آخر   بین  چارک  و 

 بود.
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 آماری  هایروش
فرضیه  منظوربه ابتدا آزمون  پژوهش،    های 

توزیع  نرمال  استفاده  هادادهبودن    آزمون از    با 

به  شد  رسیرب  نوفاسمیر-روفکلموگ توجه  با   .

دادهنرمالغیر توزیع  ادامه  بودن  در  آن  نتایج  که  ها 

ویلکاکسون   ناپارامتریک  آزمون  از  آمد،  خواهد 

فرضیهبرای  ای  نمونهتک شدتف اس   هاآزمون   .اده 

برحسب    ، چنین هم نمونه  افراد  دیدگاه  مقایسه  برای 

جمعیتهاویژگی کروسکالی  آزمون  از  -شناختی 

مو    والیس رتبهیسه  اق برای  گروهمیانگین  های  بندی 

 . استفاده شدمختلف نیز از آزمون فریدمن 

 

 ی پژوهش ها یافته

 

 آمار توصیفی 

پاسخ  به  مربوط  توصیفی  جدول  آمار  در  دهندگان 

توصیف   و   2ه  ر ا م ش  جدول آمار  در  پژوهش  متغیرهای    ی 

  شماره  گونه که در جدول . همان ارائه شده است  3 شماره 

ب می   مشاهده   2 پاسخ   51از    ش ی شود،    دهندگان درصد 

مابقی   دارای  و  کارشناسی  مدرک    دارای   مدرک 

درصد    49بیش از    . سابقه کار هستند   تحصیالت تکمیلی 

بین  پاسخ  ا   10تا    6دهندگان  می   ت س سال  نشان  دهد  که 

های مختلف میان  و کنش   راد نمونه با تعامالت سازمانی اف 

در  کارکنان  و  می   مدیران  و  هستند  آشنا  انند  و ت سازمان 

سازمان  فرهنگ  در  نقش  نوین  روش   گیری کار به ی  های 

حسابداری مدیریت را درک کنند. سمت شغلی بیش از  

، کارشناس حسابداری مدیریت  دهندگان پاسخ درصد    61

وط بودن سمت شغلی افراد نمونه  مرب  دهندهنشان که بوده  

 موضوع پژوهش است.   با 

میا3  شماره  ولجد  طبق کیفیت  ،  متغیر  سه  نگین 

  اطالعاتی حسابداری، فرهنگ سازمانی و استقرار   امظن

دهنده نشاناست که    3از    ترکم  یابی هدفهزینه  نظام

 
 دهندگانمربوط به پاسخ  یفی: آمار توص2جدول 

 فراوانی یرمتغ شاخص 
درصد  
 فراوانی

 درصد تجمعی 

 مدرک تحصیلی 
 3/51 3/51 82 کارشناسی 

 4/89 1/38 61 کارشناسی ارشد 
 100 6/10 17 دکتری 

 بقه کارسا

 4/19 4/19 31 سال 6زیر 
 7/68 3/49 79 سال  10تا  6بین 
 3/84 6/15 25 سال   15تا  11بین 
 5/92 2/8 13 سال  20تا  16بین 

 100 5/7 12 سال 20از بیشتر 

 سمت شغلی 
 9/16 9/16 27 مدیر مالی

 8/38 9/21 35 مدیر حسابداری مدیریت
 100 2/61 98 تیمدیر کارشناس حسابداری

 

http://www.irantahgig.ir/?p=4561
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این  کم بودن    .است  هاآزمودنی  نظراز    متغیرهااهمیت 

مورد  شرایطهمین   است.  در  صادق  نیز  متغیرها    میانه 

میانگین    ،چنین هم با  رقابتی  مزیت    3/ 329متغیر 

بیشترین  .  هندگان داردد خپاس  نظراهمیت را از  بیشترین  

متغیر   به  متعلق  معیار  های  هن یهزافزایش  انحراف 

زنجیر )  هغیرتولیدی  است  بیانگر 512/1ارزش  که   )

داده بیشتر  به  پراکندگی  مربوط  این    های سؤالهای 

است. بیشترین  ترکم  متغیر  و  و    امتیاز ین  چولگی  و 

جمادهد  گیدی کش از  شاخصهها  است  له  دیگری  های 

نمایش   3  شماره  برای متغیرهای پژوهش در جدول  که

 داده شده است.  

 

 توزیع متغیرها  بودنلنرما بررسی
متغیرهنرمال  بررسی  ایرب توزیع  آزمون  بودن  از  ا 

شد  نوفاسمیر-روفکلموگ سطح  استفاده  چنانچه   .

آزمون  دارمعنی آماره   نوفاسمیر-روفکلموگی 

داده  %5از    تربزرگ توزیع  در    نرمال  هاباشد،  و  است 

داده توزیع  صورت،  این  غیرغیر  بود.    نرمالها  خواهد 

های  ها باید از روشتوزیع داده  بودننرمال  در صورت

های  آماری پارامتریک و در غیر این صورت از روش

فرضیهبرای  ناپارامتریک    یآمار استفاده  آزمون  ها 

جدولهمان.  کرد در  که  شاهده  م  4  شماره  طور 

آزمون  می نتایج  اساس  بر  -روفکلموگشود، 

داده  نوفاسمیر از    نرمال  هاتوزیع  باید  و  نبوده 

 های آماری ناپارامتریک استفاده کرد.شرو

 

 ها نتایج آزمون فرضیه
غیر دلیل  آزمون  داده  یعتوزبودن  نرمالبه  برای  ها، 

واز    اهفرضیه استفاده  انمونهتک  لکاکسون یآزمون  ی 

آزمون  .  شد این  دلیل  در  طیف  استفادهبه  لیکرت    از 

با عدد  مای،  پنج گزینه متغیر  مقایسه    3یانگین نمره هر 

  باشد  3میانگین نمره بیش از    که و در صورتی  شودمی

موافقنشان با  پاسخ  بودندهنده    های سؤالدهندگان 

 است. ،شده مطرح

 
 پژوهش یرهایمتغ یفی: آمار توص3جدول 

 میانگین  متغیر
انحراف  

 معیار
 کشیدگی  چولگی  بیشترین  ترین کم میانه 

 (1/ 221)  ( 414/0) 5 1/ 625 3/ 752 1/ 191 3/ 301 ها و انتظارات  مشتریانویژگی

 ( 06/1)  ( 361/0) 5 1/ 375 3/ 597 1/ 078 3/ 329 مزیت رقابتی 

 (1/ 424)  0/ 122 75/4 1 2/ 753 1/ 136 2/ 866 حسابداری  کیفیت نظام اطالعاتی 

 (1/ 419)  0/ 073 5 1 2/ 752 1/ 098 2/ 839 مانیزفرهنگ سا

 (1/ 085)  ( 46/0) 5 5/1 3/ 498 1/ 512 3/ 185 های غیرتولیدی زنجیره ارزشافزایش هزینه

 (1/ 183)  ( 161/0) 5 1 5/2 1/ 215 2/ 142 یابی هدف هزینهاستقرار نظام  
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 نوف اسمیر -روفکلموگ: نتایج آزمون 4جدول 

 داریمعنیسطح  آماره آزمون  متغیر

203/2 مشتریان  ها و انتظاراتویژگی  000/0  

083/2 مزیت رقابتی  000/0  

914/1 سابداری اطالعاتی ح نظام کیفیت   001/0  

75/1 ی سازمان فرهنگ  004/0  

333/2 ی زنجیره ارزش های غیرتولیدهزینه  افزایش  000/0  

009/2 یابی هدف هزینه استقرار نظام    002/0  

 

در  یهفرضآزمون  ایج  نت  ارائه    5  شماره  جدولها 

است مالحظه  همان  .شده  جدول  این  در  که  طور 

زمون برای متغیرهای  داری آماره آسطح معنیشود،  می

انتظارات  هایژگی و» و    و  رقابتی«  »مزیت  مشتریان«، 

  تر کم«،  ارزش   رهی زنج  یدی رتولی غ   یها نهیهز  ش یافزا»

  ، متغیرسه مشاهدات این   میانگین ،چنین هم . است %5از 

ترت  از    است که  185/3و    3/ 329،  301/3،  یببه  بیشتر 

ن نتیجه  توامی  بنابراین،  . است  (3)میانگین مورد انتظار  

اطمینان  که  گرفت   سطح  ویژگی  95در  و    ها درصد، 

محصوالت    انتظارات تولید  و  طراحی  از  مشتریان 

و  مدنظر رقابتی  مزیت    یدی رتولی غ  ی هانهیهز  شی افزا، 

  گیریکاربه  بر  داریو معنی  مثبت  ثیرتأ  ،ارزش  رهی جزن

داردیابی  هزینه فرضیهچرخه عمر  اساس،  این  بر    های . 

پنجم   و  دوم  میپژوهش  اول،  سطح  .  دشوپذیرفته 

»معنی متغیرهای  برای  آماره آزمون    نظامکیفیت  داری 

حسابداری  »استقرار  اطالعاتی  و  سازمانی«  »فرهنگ   ،»

هدفهزینه  نظام بی یابی  از  «،    ، چنین هم  . تاس  %5شتر 

متغیر سه  این  مشاهدات  ، 866/2ترتیب،    به  ،میانگین 

ان  ترکم  و  142/2و    2/ 839 مورد  میانگین    (3)تظار  از 

توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان  می  ،. بنابراین است

، فرهنگ  اطالعاتی حسابداری  نظامکیفیت  درصد،    95

و    أثیر مثبتت ،  یابی هدفهزینه  نظاماستقرار  و  سازمانی  

. داردنچرخه عمر  یابی  هزینه  گیریکاربه  بر  داری عنیم

پژوهش    سوم، چهارم و ششم  هایبر این اساس، فرضیه

 . دشوفته نمیپذیر
 

 ه بررسی تفاوت دیدگاه افراد نمون 

های پژوهش، در این قسمت  پس از آزمون فرضیه

شود.  به بررسی تفاوت دیدگاه افراد نمونه پرداخته می

دید تفاوت  اساس،  این  نمو  گاهبر  برحسب  افراد  نه 

کار  سابقه  تحصیلی،  مقایسه    مدرک  شغلی  سمت  و 

مربوطمی نتایج  ج  ،شود.  در  ترتیب،  های  دولبه 

اس  8  و  7،  6های  شماره شده  داده  انجانشان  در  م  ت. 

 .والیس استفاده شد-ها از آزمون کروسکالاین تحلیل

  رک تحصیلی امددارای  تفاوت دیدگاه افراد نمونه  

ارائه شده است. بر اساس      6در جدول شماره    مختلف

مزبور   مندرج در جدول  آماره    یدارمعنیسطح  نتایج 

همه  برا  س یوال-کروسکال   %5  از  ترکم  هامتغیری 

بنابرایاست   دارای مدارک افراد نمونه    دگاهیدبین    ،ن. 

بر  یادشده  ری متغ   شش  یرتأث   مورددر    مختلف  یلی تحص
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 های پژوهشتایج آزمون فرضیه: ن5جدول 

 ی دارمعنی آماره آزمون  میانگین فرضیه  متغیر

301/3 1 مشتریان  ها و انتظاراتویژگی  663/2 008/0 

329/3 2 رقابتییت مز  602/3 000/0 

866/2 3 اطالعاتی حسابداری  نظام کیفیت   453/1 148/0 

839/2 4 ی سازمان فرهنگ  916/1 055/0 

 049/0 991/1 185/3 5 ارزش  ه غیرتولیدی زنجیرهای هزینه  افزایش

 182/0 334/1 142/2 6 دف یابی ههزینه استقرار نظام  

 

 یلیمدرک تحص   د نمونه برحسبافرا دگاهی تفاوت د  یبررس: 6جدول 

 متغیر
آماره 

 آزمون
 ی دارمعنی

 ها برحسب مدرک تحصیلیمیانگین نمره 

ارشدکارشناسی کارشناسی   دکتری  

628/2 000/0 344/42 مشتریان  و انتظارات هاویژگی  983/3  958/3  

7/2 000/0 983/51 مزیت رقابتی  07/4  4 

052/2 000/0 489/72 ی حسابدار یاطالعات نظام  تیفیک   612/3  916/3  

111/2 000/0 135/68 ی سازمان گفرهن  561/3  4 

414/2 000/0 249/78 های غیرتولیدی زنجیره ارزش هزینه  افزایش  069/4  833/3  

534/2 000/0 568/31 یابی هدف هزینه استقرار نظام    59/3  4 

 

عمریابی  هزینه  گیریکاربه و  تفاوت    چرخه  مثبت 

د  ی داریمعن  جدول  همان.  اردوجود  نتایج  که  طور 

دهندگان  پاسخ ،به طور میانگین دهد، نشان می 6شماره 

امتیاز  یرها  به همه متغدارای مدرک تحصیالت تکمیلی  

مدرک کارشناسی  ای  دهندگان دارپاسخ  و  3بیشتر از  

بنابراین، افراد دارای مدرک  اند.  داده  3امتیاز کمتر از  

بیشتری   اعتقاد  تکمیلی،  تأثیرگذاری  تحصیالت  به 

چرخه عمر  یابی  هزینه  گیری کاربه  بر  یادشدهمتغیرهای  

 .دارند

در    مختلف تفاوت دیدگاه افراد نمونه با سابقه کار  

شماره   شده   7جدول  نت   ارائه  اساس  بر   ایج است. 

مزبور   جدول  در  آماره    یدارمعنیسطح  مندرج 

کم  س یوال-کروسکال متغیرها  همه  ازبرای    %5  تر 

بنابرایاست نمونه    دگاهیدبین    ، ن .  سابقه  دارای  افراد 

  بر  یادشده  ری متغ   شش   یرتأث  مورددر    مختلف  کار

عمریابی  هزینه  گیریکاربه معن   چرخه    یداریتفاوت 

نتایج جد. همانوجود دارد نشان   7شماره  ول  طور که 

نمرهمیانگدهد  می کار ین  سابقه  افرادی که    ها آن  های 

از  کم برای    شش تر  است  ویژگیامتغیرهسال  و    های 

مزمشتریان  انتظارات هزینه،  افزایش  رقابتی،  های  یت 



شانی عشری و عباس هوشمند کا دکتر محمدحسین صفرزاده بندری، دکتر حمیده اثنی  

 105       1399زمستان  ، پاییز و 24م، پیاپی و د ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

و  غیر ارزش  زنجیره  نظام  تولیدی  یابی  هزینهاستقرار 

از    هدف نمرهمیان  ،چنین هم  .است  3بیشتر  های  گین 

 سال است برای   10تا    6ها بین  نکه سابقه کار آ  ادیافر

متغیرها   نتیجه،  .است  3از    بیشترتمام  این  در  نظر    از 

یادشده   متغیرهای  معنی  یرتأث افراد  و  بر   داریمثبت 

  با این وجود،   چرخه عمر دارد.یابی  هزینه  گیریکاربه

پاسخ کارسایر  سابقه  که  سا  دهندگان  ده  از  ل  بیشتر 

متغی   دارند اثرگذار    رهااین  عاملی    گیریکاربهبر  را 

نمییابی  هزینه از دالیل،    شایددانند.  چرخه عمر  یکی 

بیشتر در برابر تغییرات  کار  د دارای سابقه  مقاومت افرا

توان استدالل کرد افرادی  چنین، میهمسازمانی باشد.  

سابقه دارند  که  نیز  بیشتری  سن  دارند،  بیشتری  کاری 

باعث کارکر  که  ثبات  آندی  نوعی  میدر  شود؛  ها 

بهبود  گونهبه و  یادگیری  برای  کافی  انگیزه  که  ای 

ندارند تغیی   ،شرایط  برابر  و  در  هستند  مقاوم  رات 

 پندارند.های موجود را کافی و مناسب میرویه

با   نمونه  افراد  مختلف  سمت شغلی  تفاوت دیدگاه 

شماره   جدول  نتایج     8در  اساس  بر  است.  شده  ارائه 

جدو در  ممندرج  آماره    یدارمعنیسطح  زبور  ل 

  و انتظارات   هایژگیو  برای دو متغیر   س یوال-کروسکال

ارزش    رهی زنج  یدی تولری غ   یهانهیزه  افزایش و    انیمشتر

بنابراین است  %5  از  ترکم ن  دگاهید  ن یب  ، .    مونهافراد 

دو    ن ی ا  ری تأث مورد    درهای شغلی مختلف  دارای سمت

تفاوت  خه  چریابی  هزینه  گیریکاربهبر    ری متغ عمر، 

 . وجود دارد یدار یمعنمثبت و 

مورد ویژگی  در  انتظاراتمتغیر  و  از    مشتریان  ها 

م  افراد  نظر شغلی  سمت  مدیر دارای  و  مالی   دیر 

متغیر،  مدیریتحسابداری     گیری کاربه  برتأثیری    این 

چرخه عمر ندارد اما کارشناسان حسابداری  یابی  هزینه

عاملی    مشتریان  اتها و انتظارویژگی مدیریت معتقدند  

به   .چرخه عمر استیابی  هزینه  گیریکاربه بر  اثرگذار  

می سارسد  نظر  رده  افزایش  بین  با    کارکنان زمانی 

خوا به  توجه  مدیریت،  نیازهای ستهحسابداری  و    ها 

این یابدمیهش  کایان  مشتر از  ویژگی  رو،.  ومتغیر    ها 

 

 افراد نمونه برحسب سابقه کار  دگاهی تفاوت د  یبررس :7جدول 

 متغیر
آماره 

 آزمون 
 داری یمعن

 برحسب سابقه کار هامیانگین نمره

سال 6زیر   
تا   6بین 

سال 10  

تا   11بین 

سال 15  

تا   16بین 

سال 20  

از   تربیش

سال 20  

52/3 000/0 845/71 مشتریان  و انتظارات هاویژگی   012/4  099/2  923/1  083/2  

592/3 000/0 566/82 مزیت رقابتی  006/4  161/2  015/2  233/2  

135/2 000/0 356/71 یحسابدار ی عاتاطال نظام تیفیک  69/3  054/2  315/2  854/1  

21/2 000/0 493/67 رهنگ سازمانی ف   6/3  061/2  076/2  895/1  

های غیرتولیدی زنجیره هزینه افزایش

 ارزش
072/91 000/0 014/3  965/3  96/1  019/2  312/2  

065/3 000/0 609/37 یابی هدفهزینهاستقرار نظام   694/3  33/2  269/2  333/2  
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 سمت شغلی  مونه برحسبن افراد  دگاهی تفاوت د  یبررس :8ول جد

 متغیر
آماره 
 آزمون

 داری یمعن

 ها برحسب سمت شغلیمیانگین نمره 

مدیر  
 مالی

مدیر  
حسابداری  

 مدیریت 

کارشناس  
حسابداری  

 مدیریت 

293/2 017/0 93/9 مشتریان  ها و انتظاراتویژگی   788/2  126/3  

233/3 27/0 972/3 مزیت رقابتی  591/3  271/3  

783/2 617/0 833/1 ریحسابدا ی اتعاطال نظام تیفیک  092/2  822/2  

773/3 709/0 322/1 فرهنگ سازمانی   892/3  846/3  

177/2 036/0 449/8 های غیرتولیدی زنجیره ارزشهزینه افزایش  463/3  112/3  

127/3 594/0 923/1 یابی هدفهزینهاستقرار نظام   381/3  084/3  

 

عاملی    انتظارات را    یریگ کاربه  در  تأثیرگذارمشتریان 

مدیریت،  روش حسابداری  نوین    چونهمهای 

نمییابی  هزینه عمر  را  چرخه  دالیل  از  یکی  دانند. 

سالمت  می برای  دارویی  محصوالت  کارکرد  توان 

یران مددر    باعث ایجاد این ذهنیت  مشتریان دانست که 

محصوالت   بودن  ضروری  دلیل  به  که  است  شده 

مشتریان،  سالمت  برای    یدارویهای  شرکت  دارویی 

ازهای  توانند در طراحی و تولید محصوالت خود نی می

 مشتریان را نادیده بگیرند.

متغیر   مورد  غیرتولیدی هزینه  افزایش در  های 

مدیر   دارای سمت شغلی  افراد  از نظر  زنجیره ارزش نیز

مدیریت،شن کار  و حسابداری  متغیر  اس  مثبتی    این  اثر 

میابی  هزینه  گیریکاربه  بر اما  دارد  عمر  دیران  چرخه 

در   اثرگذار  عاملی  را  متغیر  این    گیری کاربهمالی 

دلیل  به    رسدبه نظر میدانند.  چرخه عمر نمییابی  هزینه

که   مالیاین  مدیران  حسابداری   تمرکز  مسائل  روی 

درگیر نبودن مدیران   و نیز به دلیل  مالی و مالیاتی است 

ارائه و  شرکت  تولیدی  چرخه  در    نکردن  مالی 

  به  های مربوطانی در مورد هزینهماطالعات درون ساز

به  محصول،   نسبت  شفافی    ی هانهیهز  ش یافزادیدگاه 

و    ارزش  رهی زنج   یدی ول رتی غ باشند  متغیر را  این  نداشته 

در   مهم  عمر هزینه  گیریکاربهعاملی  چرخه  یابی 

برای  دارمعنیسطح    .ندانند آزمون  آماره    یرهای متغی 

  ،یدارحساب  یطالعاتا   نظام  تی فی ک   ،یرقابت   تیمز

بیشتر   یابی هدفهزینهاستقرار نظام  و    یفرهنگ سازمان

ب   نتوامی  ،ن یبنابرا  .است  %5  از افراد    دگاهید  ن یگفت 

موردنمونه     گیریکاربه  بر  رهای متغ  نیا  ر ی تأث  در 

 .وجود ندارد یداریچرخه عمر، تفاوت معن یابی هزینه
 

 بندی متغیرها اولویت
اولویت  و  مقایسه  ی ببرای  هر  نقش  از ندی  ک 

مشتریان، مزیت رقابتی،   ها و انتظارات ویژگی های  مؤلفه 

حساب   نظام یت  کیف  سازمانی،   ، داری اطالعاتی  فرهنگ 

و    غیرتولیدیهای  هزینه   افزایش  ارزش  استقرار زنجیره 

هدف هزینه نظام   چرخه یابی  هزینه   گیری کار به   بر   یابی 

استفاده  ،  عمر  فریدمن  آزمون   جدول در  آن  نتایج    و از 



شانی عشری و عباس هوشمند کا دکتر محمدحسین صفرزاده بندری، دکتر حمیده اثنی  

 107       1399زمستان  ، پاییز و 24م، پیاپی و د ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

سطح .  است   شدهارائه    9  شماره اینکه  به  توجه  با 

 بین   تواناست، می   % 5از    تر کم   ی آماره آزمون دار معنی 

مؤثر   در یابی  هزینه   گیری کار به   بر عوامل  عمر  چرخه 

داد بندی  اولویت   هاسازمان  در   طورهمان .  انجام  که 

می   9  شماره  جدول  از  مشاهده  نمونه،   نظرشود،  افراد 

ر مزیت رقابتی   میانگین  تأثیر را  3/ 83تبه  با  بیشترین  بر ، 

عمر  یابی  هزینه   گیری کار به  و یژگی و و  دارد  چرخه  ها 

غیرتولیدی نه ی هز   افزایش یان،  ر مشت   انتظارات  های 

ارزش،   نظام  زنجیره  هدف هزینه استقرار   تی ف ی ک،  یابی 

سازمانی حسابدار   ی اطالعات  نظام  فرهنگ  و  به   ، ی 

رتبه    ،ترتیب  میانگین  و    3/ 21،  3/ 25،  3/ 46،  3/ 77با 

 د. های بعدی قرار دار در رتبه   3/ 14

 

 گیری نتیجه

 
پیوست که  بازارها  پویایی  به  توجه  دربا  تغییر    ه  حال 

نیز  راهبردهایهستند،   دیگر    بازاریابی  با  هماهنگ 

سازمان کند  راهبردهای  تغییر  عمر (35)  باید  دوره   .

اصلی در تصمیم از عوامل  استفاده  گیری  کاال یکی  و 

  گذاری استو قیمتیابی  هزینهختلف  م  راهبردهای  از

موضوع  (18و    15) اهمیت  به  توجه  با    ویابی  هزینه. 

در    واری  گذقیمت محصول  عمر  چرخه  کاربرد 

آن،  گیریتصمیم با  مرتبط    پژوهش حاضرهدف  های 

دیدگاهبررس و کارشناسان  ی  مدیران    های شرکتهای 

  یابی هزینه  یگیرکاربه  بر  ثرؤعوامل م  در مورددارویی  

عمر  چ صنعت  رخه  این  نظر.  استدر  راستا،  این   در 

و  مدیران حسابداری مدیریت مالی، مدیراناز نفر  160

حسابداری   دارویی    هایشرکت  مدیریت کارشناسان 

  یابی هزینه  گیریکاربهعامل اثرگذار بر    شش   در مورد

عمر   طریقچرخه  نتایج    نامهپرسش   از  و  دریافت 

 حلیل شد. و ت حاصل از آن آزمون

فر آزمون  اولضنتیجه  داد   پژوهش   یه    نشان 

تولید  انتظاراتو    هاویژگی و  طراحی  از    مشتریان 

مدنظرشان معنی  مثبت  یرتأث   محصوالت   بر  داریو 

عمر  یابی  هزینه  گیریکاربه بنابراین داردچرخه   .،  

خواستهکتشر به  باید  مشتریانها  نیازهای  و  خود    ها 

به   توجه  با  و  کنند  مشتریان،نیازهاتغییر  توجه   ی 

و  هژگی وی  دهند  تغییر  را  خود  محصوالت  در ای 

 
 بندی متغیرهامن برای اولویت : نتایج آزمون فرید9جدول  

 ای میانگین رتبه  رتبه متغیر
آماره 

 نآزمو
 داری یمعنسطح 

77/3 دوم مشتریان  ها و انتظاراتویژگی   

534/18 001/0 

83/3 اول مزیت رقابتی  

21/3 پنجم  حسابداری اطالعاتی  ظامن کیفیت  
14/3 ششم فرهنگ سازمانی   

46/3 سوم  یره ارزشهای غیرتولیدی زنج هزینه افزایش  
25/3 چهارم  یابی هدفهزینهاستقرار نظام   
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نیاز  تجدیدنظر   صورت  خود  محصوالت  طراحی  در 

فرضیه  .  کنند  این  پژوهش نتیجه  نتایج  ) با  آلن   (،3های 

ط و  ) الب رضوانی  ) 35نژاد  تصور  و  صادقی  و 36(،   )

و   است   ( 37)   اندواری تبار اسحق خراسانی  به .  همسو 

هش حاضر و د پژ ها نیز مانن ن پژوهش نتایج ای نحوی که،  

می  دالیل   دهد نشان  از  یکی  مشتریان   مهم  نیازهای 

 ست.ا  ها چرخه عمر در سازمان یابی  هزینه  گیری کار به 

دوم فرضیه   مزیتداد  نشان    پژوهش   نتیجه آزمون 

تأثیررق کاال  معنی  مثبت   ابتی    گیریکاربه  بر  داری و 

داردیابی  هزینه عمر  اینکه .  چرخه  به  توجه    در   با 

عمیابی  هزینه توچرخه  ویژهج ر  هزینهه  به  قبل  ای  های 

توسعه(   و  )تحقیق  محصول  تولید  این  یماز  شود 

بسترساز  می  موضوع با  تولی تواند  محصول  د 

شودویژگی فرد  به  منحصر  اطالع    ،بنابراین   .های 

هزینه  شرکت شرکت  از  برای  عمر  چرخه  کل  های 

میرقابتی    یمزیت  که   ؛ کندایجاد  از  اطالع    چرا 

عمر  ینهزه چرخه  کل  مناسب    موجبهای  مدیریت 

محصوالت   مهندسی  و  هممیطراحی  چنین،  شود. 

با  ش بهای  آرکت  کل  از  عمر    هشدتمامگاهی  چرخه 

بود    محصوالت خواهد  رقابتیقادر  شرایط  ت  قیم  در 

را کند  تردرست  محصوالت  تالش    ،لذا  .تعیین 

ایجاسازمان برای  برای  ها  رقابتی  مزیت  ت  ال محصود 

به  ،خود چرخه  یابی  هزینه  گیریکاربهافزایش    منجر 

این فرضیه    شود.می  هاآنبه وسیله    عمر نتایج  نتیجه  با 

)ش پژوه آلن  )3های  برایان  و 30(،  خراسانی  و   )

همسو  37)  اندواریتباراسحق نحو.  است(  که،  به  ی 

پژوهش  این  نشان نتایج  حاضر  پژوهش  مانند  نیز  ها 

ردهد  می مزیت  دالیلکسب  از  یکی    مهم   قابتی 

 ست. ا  هاچرخه عمر در سازمانیابی  هزینه گیریکاربه

نشان داد از نظر سوم پژوهش    نتیجه آزمون فرضیه

حسابداریت اطالعا  نظامکیفیت  دهندگان  پاسخ  بر  ی 

  های شرکتدر  عمر  چرخه  یابی  هزینه  گیریکاربه

اثرگذار   که؛  نیستدارویی  است  حالی  در    این 

عاتی  ال ی اط هانظامیکپارچه شدن  و    آوریفن   پیشرفت

میشرکت بهای  ها  از  دقیقی  اطالعات    هشدتمامتواند 

از   .گیرنده قرار دهدمحصوالت در اختیار افراد تصمیم

نشدن   پذیرفته  احتمالی  میاین  دالیل  به    توانفرضیه 

نظام  گستردگی در  پیچیدگی موجود  های اطالعاتی  و 

کرد   اهم اشاره  و  نقش  است  شده  موجب  یت  که 

اطالع نظام  شود.   سابداریح  اتی کیفیت  گرفته  نادیده 

از افراد نمونه را   ایبه دلیل اینکه بخش عمدهچنین، هم

کارشناسان    انمدیر مدیریت    قسمت و  حسابداری 

یی بیشتری  رسد آشنامیاند، منطقی به نظر  تشکیل داده

های مربوط به آن  درباره چرخه عمر محصول و هزینه

نظام به  دهای  نسبت  حسابداری  باشند.   اشته اطالعاتی 

(، مورس  3های آلن )با نتایج پژوهش   نتیجه این فرضیه

به نحوی  مطابقت ندارد.  (  29)وناتان  ( و راغ4)یوان  و  

پژوهش که،   این  حاضر  نتایج  پژوهش  خالف  بر  ها 

از آن   نظام اطالعاتی    استحاکی  که کیفیت مطلوب 

در   پیادهشرکتحسابداری  احتمال  یابی  ههزین سازی  ، 

 دهد.ش میی افزاچرخه عمر را 

از   داد  نشان  پژوهش  چهارم  فرضیه  آزمون  نتیجه 

پاسخ  سازمانی  نظر  فرهنگ    گیریکاربه  بردهندگان 

دارویی اثرگذار    های شرکتدر  چرخه عمر  یابی  هزینه

ساز.  نیست ارزشفرهنگ  با  سازگار  های  مانی 

روشنهادینه در  مانند  شده  مدیریتی  جدید  های 
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انگیزه  ومند  توامیعمر،    چرخهی  یابهزینه ایجاد  جب 

در   مدیران سازمان  اتخاذ روش  گیریکاربهدر  های  و 

فرهنگ  ،  (. بنابراین 24)   شود نوین حسابداری مدیریت  

  این  کارگیریبهبستری مناسب برای    ،سازمانی سازگار

کند فراهم  را  مورد.  روش  احتمالی    در  دالیل 

نیز    نشدنپذیرفته چهارم  نظر  فرضیه   رسد میبه 

اصول و فرهنگ سازمانی سازگار در رابطه    باان  ن کارک 

ا آشنایی    یجادبا  سازمانی  مختلف  سطوح  در  نوآوری 

باشند نداشته  ا  کافی  دلیل  همین  به  نظر  و    آنانز 

ت بهایابی چرخه    گیریکاربه  برثیری  أفرهنگ سازمانی 

ندارد فرضیه  نتیجه    .عمر  پژوهش  این  نتایج  و  با  الو 

ندارد.31)  بونس همخوانی  که،  نبه    (  نتایج  حوی 

ثیر أت  ها بر خالف پژوهش حاضر نشان دادپژوهش آن

بر   سازمانی  نوین  روش  گیریکاربهفرهنگ  های 

  بین چرخه عمر در  یابی  هزینه  مانندحسابداری مدیریت  

 ، بیشتر است. وریآنوزمینه در  های پیشگامشرکت

داد   نشان  پژوهش  پنجم  فرضیه  نظر  نتیجه  از 

  رهی زنج  یدی رتول ی غ  یها هنیهز  ش ی افزادهندگان  اسخپ

چرخه عمر  یابی  هزینه  گیری کاربه  برتأثیر مثبتی    ارزش

شده سنتی  تمام  حسابداری بهای  نظامکه    آنجا. از  دارد

اندازه برای  هزینابزاری  اهگیری  قبل  تولید  های  ز 

وجود   به  انتظار  این  ندارد،  که    آیدیممحصول 

  چون همد  های قبل از تولی ینههایی که دارای هزشرکت

  گیری کاربهو توسعه هستند، تمایل زیادی برای    تحقیق

شرکتیابی  هزینه باشند.  داشته  عمر  های  چرخه 

تولید  هزینهنیز  دارویی   از  قبل  توجهیهای    درخور 

تواند همین  تأیید این فرضیه می  کی از دالیلدارند و ی

باشد.   نتایج    این   نتیجهموضوع  با  ور  ن ک   پژوهش فرضیه 

موسالن مط32)گ  و  دارد.  ا(  که،  بقت  نحوی  نتایج  به 

داد نشان  نیز  آنان  هزینه  که  پژوهش  های  میزان 

میزان   بری  دارمعنیمثبت و    تأثیر  های باالدستیفعالیت

 دارد.چرخه عمر یابی  هزینهپذیرش 

فرضی  داد  نتیجه  نشان  پژوهش  ششم  نظر  ه  از 

هدفهزینه  نظام استقرار    دهندگانپاسخ   ثیریتأ  ، یابی 

شرکتیابی  هزینه  گیری کاربهبر   عمر  های  چرخه 

  ورکن  پژوهش   نتایجبا  نتیجه این فرضیه  .  دارویی ندارد

ای  ها تأکید ویژهآن مطابقت ندارد.    (32و موسالنگ )

و   چرخهیابی  ههزین از  زمان  هم  استفاده  بر عمر 

 ؛دگیری دارنبه عنوان دو ابزار تصمیم  یابی هدفهزینه

روای  گیریکاربهزیرا   رقابتی  شن  شرایط  در  ها 

 تواند برای شرکت مزایای زیادی داشته باشد.می

داد    پژوهشهای  تحلیلسایر  نتایج   دیدگاه نشان 

کار   دارایدهندگان  پاسخ سابقه  تحصیلی،  و   مدرک 

شغلی   مورد   فمختلسمت  بر م  در  اثرگذار  تغیرهای 

در  یابی  هزینه  گیریکاربه عمر    ای هشرکتچرخه 

های این پژوهش  یافته  ،چنین مه  .تن نیسدارویی یکسا

داد را  که    نشان  تأثیر  بیشترین  رقابتی،    برمزیت 

های  ویژگیدارد و  چرخه عمر  یابی  هزینه  گیریکاربه

،  ارزش  رهی زنج   یدی رتولی غ   یهانهیهز  ش یافزا  مشتریان،

هدفهزینه  نظامرار  استق    یاطالعات   نظام  ت ی فی ک،  یابی 

های  در رتبه  ،تیب ره تب   ،ی و فرهنگ سازمانی حسابدار

 گیرد. بعدی قرار می

 

 پیشنهادهای پژوهش

اهمیت   فرضیه اول پژوهش مبنی بر نتایج با توجه به 

مشتریان انتظارات    یابینهیهز  گیریکاربهدر    متغیر 
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عمر میچرخه  پیشنهاد  انتظارات    اهشرکتشود  ، 

و  ی  شناسای محصوالت و خدمات را    در مورد مشتریان  

خ و  انتظارات    تدمامحصوالت  مطابق  را  خود 

محصوالت و  د کنند تا کیفیت  مشتریان طراحی و تولی 

نظر  خدمات یابد  از  افزایش  به  چنین،  هم  .مشتریان 

شود برای بهبود مستمر محصوالت  مدیران پیشنهاد می

ایده کسب  های  با  و  نظراتنوین  مشتریان،   رضایت 

بررسی   را  رفکرده  مشتریان  آنو  قتار  مدنظر  را   رار ها 

 . دهند

به   توجه  بر  نتایج  با  مبنی  پژوهش  دوم  فرضیه 

شرکت محصوالت  رقابتی  مزیت  در  اهمیت  ها 

عمر،    ی ابینهیهز  گیریکاربه   هاشرکتبه  چرخه 

می رقابتی    منظوربهشود  پیشنهاد  مزیت  در  کسب 

ویژه در مورد  به  چرخه عمریابی  هزینهاده از روش  استف

نی  ایدبازاریابی،  و  مشتریان  نظر    بیایهازسنجی  از 

 .بهره ببرندمتخصصان 

پنجم  با فرضیه  از  حاصل  نتایج  به  که    ،توجه 

اهمیت نشان غیرتولیدی  هزینه  افزایش  دهنده  های 

در   ارزش  عمر   ی ابینهیهز  گیریکاربهزنجیره  چرخه 

گرفتن دلزوم    و  است نظر  هزینه  ر  به  کل  مربوط  های 

محصول   یک  به  ،  بود  آن  ریگذاقیمتدر  تولید 

می  اهتمدیران شرک با  پیشنهاد    دقیق  ریزیرنامهبشود 

و   فعالیتتعیین  تولید  و  ارتباط  باالدستی  های 

این هزینهپایین  میزان  تولید محصول،  برای  را  دستی  ها 

ذاری  گمشخص کنند تا بتوانند با قیمت  صحیح به طور  

 به مزیت رقابتی دست یابند. محصوالتمناسب 

 

 وهشی پژهامحدودیت

جزء   پژوهش،  و    یها ش ژوه پاین  است  میدانی 

.  ه استاستفاده شد  نامهپرسش داده از    یگردآوربرای  

محدودیت  ینترمهم حاضر،  پژوهش    های محدودیت 

  در  نمونه  افراد   برخی   انگیزگیبی  نظیر  نامهپرسش ذاتی  

  دسترسی   در  دشواری و    هنامپرسش ای  هسؤال  به  پاسخ

بوده  الزم  های  ادهد  یگردآور برای    نظرانصاحب  به

 ت.اس

 

 تضاد منافع 

 

برای    گونهچی ه منافعی  مقاله    سندگانینوتضاد  این 

 وجود ندارد. 
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