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قدرتمنـدتر از رویکـرد    مراتـب  بـه و  تـر  تـر، ارزان  ، مـدلی سـاده  گـرا  زمـان یابی بر مبنای فعالیت  روش هزینه -چکیده

ریق حذف نیاز برای مصاحبه و نظرسنجی از یابی را ط یابی بر مبنای فعالیت متداول است. این مدل، فرآیند هزینه هزینه

اهـداف هزینـه، سـاده     یسـو  بـه  هـا  آن، پـیش از حرکـت دادن   هـا  فعالیـت های منابع به  کارکنان برای تخصیص هزینه

مـدلی نـوین، در    عنـوان  بـه  زمـان گـرا  یابی بر مبنای فعالیـت   کاربرد مدل هزینه شود مینماید. در این تحقیق تالش  می

در پـژوهش،   موردتوجهقرار گیرد. بازه زمانی  موردبررسیمی واحد ارومیه، از حیث قابلیت و اجرا دانشگاه آزاد اسال

 ازجملهو سایر منابع در دسترس  ربط ی های  از طریق معاونت موردنیازبوده و اطالعات  1391 – 1392سال تحصیلی 

روش جدید  عملکرددرصد،  95که با اطمینان دهد  است. مقایسه نتایج حاصل نشان می شده یهتهپایگاه اینترنتی واحد 

 .تر، است یابی به نتایج دقیق از روش سنتی در دست

 زمان گرایابی بر مبنای فعالیت  یابی بر مبنای فعالیت، هزینه دانشگاه آزاد اسالمی، هزینه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 آن هـای  فعالیـت ن ملمـوس بـود   یرقابـل غبخـش آمـوزش و    های یخروجبا توجه به ماهیت خدمات و  

چنـدان   حـال  تابهخدمات، در این بخش  شده تمامیابی و محاسبه بهای  ، اهمیت هزینهها بخشنسبت به سایر 

قرار نگرفته است. در کشور ما نیز با توجه به غیرانتفاعی بودن خدمات این بخش و حاکم بـودن   موردتوجه

، بـرای آگـاهی از   شـده  تمـام ابی و بهـای  یـ  هزینـه  هـای  روشسیستم دولتی در بخـش آمـوزش، اسـتفاده از    

یک موضوع مهم تلقی نگردیده است. لذا با توجه به اهمیتی  عنوان به، ها دانشگاهچگونگی و نحوه عملکرد 

های مـدیریت از ابعـاد مختلـف خواهـد داشـت، لـزوم       گیریبر تصمیم شده تمامبهای   که اطالعات مالی و

ی در این زمینه بسیار ضروری بوده و لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای عملی و کاربردمطالعه و ارائه روش
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باشـد،  یـابی کـه در سـطح دنیـا معمـول مـی       های نـوین هزینـه  های مختلف در این زمینه و استفاده از سیستم

 ای گردد.توجه ویژه آنیک ضرورت اساسی مطر  است و باید به  عنوان به

 صـورت  بـه توانـد   یابی است که مـی های جدید هزینهاز سیستمیابی بر مبنای فعالیت، یکی سیستم هزینه 

مهم سیستم هزینـه  های ویژگییابی به کار گرفته شود. یکی از های هزینهجداگانه و یا همراه با سایر سیستم

بنـدی هـر سـازمان بـر     سازد، تفکیک و گـروه های سنتی متمایز میرا از سیستم آنیابی بر مبنای فعالیت که 

مبناهای تسهیم هزینه،  کارگیری بهتا با  باشد میها بر اساس این مراکز ز فعالیت و شناسایی هزینهاساس مراک

هـای  منظور نماید. این سیستم، در مقایسه با سیسـتم  شده تمامهای هر مرکز فعالیت را در محاسبه بهای هزینه

مبناهـای تسـهیم هزینـه     کـارگیری  بـه ی و یـاب در هزینه مؤثرهای یابی سنتی، به دلیل استفاده از مکانیزمهزینه

 شـده  تمـام نوین در محاسـبه بهـای    های روش تأثیرقادر به محاسبه و سنجش  راحتی بهمتناسب با هر فعالیت، 

 باشد.خدمات می

نیازی بـه   درنتیجهو  کند می، مرحله تعریف فعالیت را حذف زمان گرایابی بر مبنای فعالیت مدل هزینه 

دهـد، نـدارد. همچنـین ایـن مـدل از عمـل       چندگانه کـه واحـد انجـام مـی     های فعالیت ها بهتخصیص هزینه

بـر و  هزینـه، زمـان  و پـر  شود مییابی بر مبنای فعالیت انجام در روش متداول هزینه که آننظرسنجی از کارکن

منـابع را بـه    هایاتوماتیک، هزینه یا گونه بهو  یما مستق هنی است، اجتناب کرده و در عمل از معادالتی که 

 نماید.دهد استفاده می، تخصیص میشده انجامو معادالت  ها فعالیت

 

 پیشینه پژوهش 

یـابی در بـین مراکـز    هـای هزینـه  روش کـارگیری  بـه منـدی نویسـندگان و محافـل علمـی جهـت      عالقه 

اجـرا   اولین راهنمای عملی CIPFA موسسه 1988گردد. در سال میالدی برمی 80آموزشی، به اواسط دهه 

ابزارهـایی را   یکسـری طراحـی نمـود. ایـن راهنمـا      ها دانشگاهسیستم اطالعات مالی را جهت  کارگیری بهو 

های مربوط به هر دانشکده و همچنین چگونگی بندی هزینه ، شناسایی و طبقهآن واسطه بهکرد که معرفی می

 .کردمی دهی سازمانهای مشترک را بر اساس الگوی منظمی تخصیص هزینه

 شـده  تمـام هـای  هزینه» ، طی پژوهشی از نوع کاربردی با عنوان1384براتی، به همراه همکاران در سال  

یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علـوم پزشـکی قـم در    تربیت دانشجوی پرستاری با استفاده از سیستم هزینه

نموده است. جهت انجام ایـن   نگر، اقدامگذشته صورت بهتحلیلی و  _به روش مطالعه توصیفی  «1381سال 
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 1378هـای  سند هزینه حسابداری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در طـی سـال   2125پژوهش 

و پـس از انجـام پـژوهش مشـخص گردیـده اسـت کـه در طـول دوره          قرارگرفته موردبررسی 1381لغایت 

یت کارشناسـان پرسـتاری و بابـت هـر     میلیارد ریال جهت ترب 8/16ای معادل ( هزینه1378 – 81) چهارساله

هزینه شده است. همچنین سـهم هزینـه   1381میلیون ریال به قیمت جاری سال  6/171دانشجو رقمی معادل 

 [.2است ]درصد بوده  5/17 برنامه فوقهای رفاهی درصد، سهم هزینه 14/72های مخازن آموزشی 

یـابی بـر مبنـای    هـای هزینـه  کـاربرد روش »وان ای با عنـ ، در مقاله1386عباسی و همکار ایشان در سال  

یابی بر ، به معرفی و بیان کاربرد روش هزینه«آموزش دانشجویان شده تمامفعالیت و سنتی در محاسبه قیمت 

دانشجویان در نظام آموزش عالی پرداخته است. در این مقاله بـا   شده تماممبنای فعالیت برای محاسبه قیمت 

یــابی بــر مبنــای فعالیــت، بــرای هــر گــروه آموزشــی  ، ســربار، بــه روش هزینــهاســتفاده از مــدل رگرســیون

 Tو سپس با نتایج روش سنتی تخصیص سربار مقایسه شده است. بـرای ایـن منظـور آزمـون      یافته تخصیص

دهـد  است. نتایج نشان می شده واقعای عالمت ویلکاکسون مور استفاده برای دو گروه وابسته و آزمون رتبه

تـر   یابی بر مبنای فعالیت کـم در هر دو گروه آموزشی به روش هزینههای تحصیلی رشته شده مامتکه قیمت 

 [.6است ]از روش سنتی 

آمـوزش   شـده  تمـام محاسـبه هزینـه   »عنـوان  ای با طی مقاله 1387فرد آ ر و همکارانش در سال عبادی 

زشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی     رسـانی پ دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده مدیریت و اطالع

های صورت گرفته در اطالعات مربوط به کلیه هزینه ،«1385 – 86در سال تحصیلی  ABCتهران به روش 

واحـد  ارائـه  شـده  تمامو در دو سناریوی مختلف هزینه  قرار دادهرا مورد تحلیل  1385 – 86سال تحصیلی 

در  مورداسـتفاده انـد. روش  را محاسبه نمـوده  آموزشی دانشکده های گروههای درسی و تربیت دانشجو در 

. پـس از انجـام محاسـبات نهـایی در     باشـد  مـی یـابی بـر مبنـای فعالیـت     ، روش هزینـه شده تماممحاسبه بهای 

ریال و متوسط  8693137متوسط  طور بهیک واحد درسی در دانشکده،  ارائه شده تمامسناریوی اول، هزینه 

است. این در حـالی اسـت کـه متوسـط هزینـه       شده محاسبهریال  18148974تربیت دانشجو  شده تمامهزینه 

ریـال بـوده    18586807ریـال و هزینـه تربیـت دانشـجو      8902854یک واحد درسی در سناریوی دوم  ارائه

، تربیت دانشجو در مقطع دکتری مدیریت اطالعات، باالترین مقدار شده تماماست. در هر دو سناریو هزینه 

 [.4] باشد میریال  7760748ترین مقدار در رشته کارشناسی مدارک پزشکی پایینریال و  56566092
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های تحصیلی علوم انسـانی  یابی بر مبنای فعالیت در رشتهکاربرد هزینه»طی مقاله  1391عباسی در سال  

 هـای علـوم انسـانی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد      هر یـک از رشـته   شده تمام، قیمت «دانشگاه آزاد اسالمی

 شـده  اسـتفاده یـابی بـر مبنـای فعالیـت     کتول را محاسبه نموده است. در این پژوهش از روش هزینه آباد علی

و  شـده  استخراج 1386 – 1387های مالی واحد برای سال تحصیلی است. اطالعات مالی از اسناد و صورت

هد که امکان شناسـایی  داست. نتایج پژوهش نشان می شده استفادهدر مراحل محاسباتی از روش رگرسیون 

مسـتقیم و  هـای هزینـه و منـابع سـربار بـه تفکیـک سـربار مسـتقیم و غیـر         موجد هزینه، محـرک  های فعالیت

 [.5دارد ]های علوم انسانی واحد دانشگاهی وجود بین رشته آنتخصیص 

از ایـن   حـال  بهتا، کشورهای زیادی ها دانشگاهدر  یابی بر مبنای فعالیتهزینه در رابطه با کاربرد سیستم 

دانشگاه منچستر در کشور انگلسـتان از ایـن سیسـتم بـرای شناسـایی و       میال عنوان بهاند. سیستم استفاده کرده

هـای  بنـدی و شناسـایی فعالیـت   بـرای طبقـه   کـالج وللـز   ها استفاده کـرده اسـت. همچنـین   کشف دقیق هزینه

گیـر  بعد از موفقیت و گسـترش چشـم    است. هکاربرد بهها، این سیستم را آموزشی، پژوهشی و سایر فعالیت

تر  های این سیستم، از اوایل دهة نود، کاربردهای بیشیابی بر مبنای فعالیت و با توجه به قابلیتهزینه سیستم

های خدماتی و بخش آموزش مطر  گردید. در این میان کاپلن نسبت به دیگران سهم مهمی در فعالیت آن

 های خدماتی داشت.در فعالیت بر مبنای فعالیت یابیهزینه در گسترش سیستم

ای  یابی بـر مبنـای فعالیـت، مطالعـه    هزینه سیستم کارگیری بهدر زمینه  شده انجامیکی دیگر از مطالعات  

هـا و چگـونگی ترکیـب     در استرالیای غربی در رابطه با شناسایی هزینـه  1996 در سال بود که توسط نیومن

های نیروی انسانی  ر این دانشگاه انجام گرفت. وی به این نتیجه رسید که هزینههای بخش کتابخانه د فعالیت

هـا   های عملیاتی است. این مطالعه نشان داد که تخصیص صحیح هزینه هزینه %80از کارکنان کتابخانه بیش 

کنـد تـا    خدمات، این فرصـت را ایجـاد مـی    شده تمامصحت محاسبه بهای  برافزایشبه هدف هزینه، عالوه 

هـا فـراهم    با سایر کتابخانه شود میهایی که در این کتابخانه انجام  ها و هزینه فعالیت ییکارایک مقایسه بین 

 گردد.

 

 زمان گرایابی بر مبنای فعالیت  مبانی نظری مدل هزینه

یـابی را  سـنتی هزینـه   هـای  سیسـتم معرفی شـد، نقـایص جـدی     1980یابی بر مبنای فعالیت که در دهه هزینه

 هـای  سیسـتم هـای سـربار را از   روشن، تخصیص نادرست و نـادقیق هزینـه   یا گونه بهنمود. این مدل  اصال 
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هـای  هزینه استاندارد حل کرد. این کار در دو مرحله انجام گردید. در مرحله اول از طریق ردگیـری هزینـه  

 یلهوسـ  بهو در مرحله دوم،  ندشو میکه با منابع اشتراکی سازمان انجام  هایی فعالیتمستقیم و پشتیبانی به  غیر

ها، محصوالت و مشتریان بـر اسـاس کمیـت مصـرف هـر فعالیـت       به سفارش ها فعالیتهای تخصیص هزینه

عـام   موردپـذیرش یابی بر مبنای فعالیت در سطح جهان  های با ارزش، روش هزینهجذابیت باوجود  سازمان.

یابی  رویکردی ساده و جذاب اما قوی در هزینه ان گرازمیابی بر مبنای فعالیت  مدل هزینه  [.8نگرفت ]قرار 

فـراهم   هـا  سـازمان تـرین   جامعی از سود و زیان را برای پیچیده گزارشگریفرآیندهای یک واحد است که 

 بایست برآورد گردد. است که تنها دو پارامتر برای هر دایره می آن. سادگی این مدل ناشی از کند می

یابی بر مبنـای   ، در مدل هزینهها فعالیتبرای تخصیص هزینه منابع به  شده ینأمتاستفاده از ظرفیت منابع  

تازگی دارد ایـن اسـت    گرازماندر مدل  آنچهبود، اما  پیشنهادشدهتوسط کاپالن و کوپر  قبال فعالیت سنتی 

فـاوت بـا   هـای مت  برای هر رویداد و بر اسـاس ویژگـی   توان میبرای انجام یک فعالیت را  موردنیازکه زمان 

هـای معـامالتی از    محـرک  جـای  بـه  زمـان گـرا  مـدل   رو ازایـن های زمانی برآورد نمـود.   استفاده از محرک

های پیچیـده،   است که در محیط آنهای زمانی  . دلیل استفاده از محرککند میهای زمانی استفاده  محرک

 زمـان گـرا  کند. مدل  رف نمیدر هر وضعیت معین، یک فعالیت معین، همیشه مقدار یکسانی از منابع را مص

تعریف یک فعالیت جداگانه برای هر ترکیب  جای بهبرای برآورد مقدار تقاضای منابع توسط یک فعالیت، 

 [.9] کند میاحتمالی از یک فرآیند از معادالت زمانی استفاده 

نـابع ظرفیـت   گیـری هزینـه م  یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا، انـدازه دومین محاسبه اصلی در مدل هزینه

هـای دایـره بـه ظرفیـت عملـی محاسـبه       که به شکل نسبت هزینه های هزینه ظرفیتیک دایره است. از نرخ

صـورت ایـن    شود. ، محصوالت و مشتریان استفاده میها سفارشهای منبع به شود، برای تخصیص هزینه می

خ هزینه ظرفیت، نشانگر ظرفیت گیرد و مخرج کسر نر یبرمهای مربوط به یک دایره را در کسر، همه هزینه

 شوند. عملی منابعی است که صرف انجام کار دایره می
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 TDABCگیری مدل  : روش عملی به کار1شکل شماره  

 

 ظرفیت(زمان )محاسبه 

گـوی نیازهـای اجتمـاعی     پاسـخ  سـو  یککه باید از  شوند میواحدهای خدماتی شناخته  عنوان به ها دانشگاه

 هـا  آنو کارا در  هزینه کم، باید یک نظام اداری مبتنی بر مدیریت علمی، پرتحرک، باشند و از سوی دیگر

کارکنان بخش تولید و باقی  میابه بهدانشگاه  علمی هیئتحسب تعریف صورت گرفته، اعضای   شکل گیرد.

هـای  رونیـ  میابه بهاداری، همگی  های بخشها و نیروهای کارمندان دانشگاه اعم از سرپرستان، مدیران بخش

زمان یابی بر مبنای فعالیت مدل هزینه مؤلفه ترین مهمپشتیبانی خواهند بود. بر این اساس، محاسبه نخستین و 

 گردد.متمرکز می علمی هیئت، بر زمان صرف شده جهت آموزش توسط اعضای گرا

در  علمی ئتهینفر  159بر اساس اطالعات موجود در سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، تعداد  

رئیس دانشگاه )با درجه علمی  عنوان به. از این میان، یک نفر باشند میاین واحد دانشگاهی، مشغول خدمت 

بـا  ) یعمرانمعاون  عنوان بهبا درجه علمی استادیار(، یک نفر ) ییدانشجومعاون  عنوان بهاستادیار(، یک نفر 

معاون  عنوان بهبا درجه علمی استادیار(، یک نفر ) یلمامعاون اداری و  عنوان بهدرجه علمی مربی(، یک نفر 

معاون پژوهشی )با درجه علمی استادیار( فعالیت مـی  عنوان بهبا درجه علمی استادیار( و یک نفر ) یآموزش
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نفر  88نفر استادیار و  56نفر دانشیار،  9نفر استاد،  6دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه از  علمی هیئتکنند. 

نفر از مدیران  15است. همچنین تعداد یک نفر از مدیران گروه دارای درجه علمی استاد،  شده تشکیلمربی 

 .باشند مینفر از مدیران گروه دارای درجه علمی مربی  11گروه دارای درجه علمی استادیار و 

می اسـتادیار  نفر با درجه عل 31همچنین یک نفر با درجه علمی استاد، یک نفر با درجه علمی دانشیار،  

نفـر بـا درجـه علمـی      8نفـر بـا درجـه علمـی اسـتاد،       5و  وقـت  تمام صورت بهنفر با درجه علمی مربی  82و 

با دانشگاه همکاری  وقت نیمه صورت بهنفر با درجه علمی مربی  6نفر با درجه علمی استادیار و  25دانشیار، 

آموزشـی، در زمـره کـادر اداری دانشـگاه      هـای  گـروه با عنایت به اینکه رئیس، معاونـان و مـدیران     دارند.

 295و رقـم   شـده  محاسـبه برابر با سـاعت تـدریس موظـف     صرفا ، ساعات تدریس ایشان شوند میمحسوب 

دانشـگاه، بـر اسـاس     علمـی  هیئـت همچنین میزان تدریس سـایر اعضـای     .شود میساعت در هفته استخراج 

. بر این اساس میزان تـدریس  شود میداری محاسبه غیر ا علمی هیئتسقف تدریس برای هر یک از اعضای 

بـا   سـاعت در هفتـه خواهـد بـود.     2742دانشگاه که فاقد مسئولیت اداری هستند برابر با  علمی هیئتاعضای 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، اعم از رئیس دانشگاه، معـاونین، مـدیران    علمی هیئتجمع دو رقم اخیر 

 نمایند.ساعت در هفته تدریس می 3037قریب  علمی هیئتگروه و سایر اعضای 

 شـود  میمشخص  17در  3037انجامد، با ضرب هفته به طول می 17هر ترم تحصیلی، برابر با  ازآنجاکه 

گیـرد. ایـن امـر در طـول سـال تحصـیلی کـه از دو تـرم         ساعت، تدریس صورت می 51629که در هر ترم 

 غیـر تـدریس  میـزان سـاعات     ساعت خواهد بـود.  103258 بر بالغ 51629با دو برابر کردن رقم  شده تشکیل

است. بر این اساس، مجموع  شده محاسبهبا توجه به تعداد ایشان در درجه علمی خا ،  علمی هیئتاعضای 

لـذا کـل مجمـوع زمـان       ساعت برابـر اسـت.   1718در هفته با رقم  علمی هیئتاعضای  غیر تدریسساعات 

ساعت در سال تحصیلی است. لـذا بـر اسـاس     161670 بر بالغدانشگاه  علمی تهیئحضور و فعالیت اعضای 

مخـرج کسـر نـرخ     ترتیـب  ایـن  بهساعت خواهد بود.  129336درصد ظرفیت عملی برابر با  80قاعده پاراتو، 

 .شود میهزینه ظرفیت محاسبه 

 

 محاسبه هزینه ظرفیت

و  1391های کل صورت گرفته در سال مالی  ینهافزایش دقت محاسبات، ابتدا هز باهدفبرای این منظور و  

 علمـی  هیئـت اعضـای   ازآنجاکه  نماییم. محاسبه می غیر آموزشیهای آموزشی و  را به تفکیک هزینه 1392



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

23 

 

، نسبت به امـر آمـوزش   خردادماهتا پایان  مهرماهدر طول سال تحصیلی یعنی بازه زمانی اول  صرفا دانشگاه، 

هـای   گیـرد لـذا تمـامی هزینـه     آموزشی دیگر در این بازه زمـانی صـورت مـی    اشتغال دارند و کلیه اقدامات

میـانگین   صـورت  بـه از معاونت امور مالی و اداری دانشـگاه،   اخذشدهآموزشی حسب اطالعات  های بخش

هـای   و تمـامی هزینـه   یـال ر 123301842603 بـر  بالغ مجموعا  1392ماه از سال  3و  1391ماه از سال  6برای 

میانگین  صورت بهاز معاونت امور مالی و اداری دانشگاه،  اخذشدهحسب اطالعات  ر آموزشیغی های بخش

 ینبـد  .شـود  میریال محاسبه  55947968874 بر بالغ مجموعا  1392ماه از سال  6و  1391ماه از سال  6برای 

 است. شده محاسبهریال  179249811477ترتیب صورت کسر به میزان 

 

 فیتمحاسبه نرخ هزینه ظر 

اکنون با استفاده از رابطه 
هزینه ظرفیت عرضه شده

ظرفیت عملی عرضه منابع
 .شود میاستخراج  1385924 ، نرخ هزینه ظرفیت

 

 ها آنتعیین معادالت زمانی و محاسبه اجزای  

در حالت کلی، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیـه، چهـار نـوع مقطـع تحصـیلی وجـود دارد. ایـن         

. بر این اساس معادالت باشند می ای حرفهمقاطع عبارت از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

بسـیار نزدیـک مقـاطع تحصـیلی در حالـت کلـی        نیازهـای تحقیق، به دلیل ماهیت مشابه و  موردنیاززمانی، 

    :باشند می ارائه قابلزیر  صورت به

 تعداد کالس× ر کالس مقطع کاردانی و کارشناسی= زمان حضور د

 تعداد کالس× + زمان حضور در کارگاه  

 تعداد کالس× + زمان حضور در آزمایشگاه  

 + خدمات دانشجویی 

 تعداد کالس× مقطع کارشناسی ارشد و دکتری= زمان حضور در کالس 

 تعداد کالس× + زمان حضور در کارگاه  

 تعداد کالس× + زمان حضور در آزمایشگاه  

 دانشجویی+ خدمات  

 نامه پایان+  
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دانشـگاه، میـزان برخـورداری     های معاونتاز  اخذشدهصورت گرفته و اطالعات  های بررسیبر اساس  

دانشجویان از امکانات دانشـگاه بـه تفکیـک رشـته و مقطـع تحصـیلی مشـخص و در جـدول شـماره یـک           

 است: شده ارائه
هدانشگا : میزان برخورداری دانشجویان از امکانات1جدول   

ان
عنو

 

شت
ر

جو ه
نش
دا

 

س
کال

 
 حضور

س
کال

گاه 
کار

گاه 
یش
زما
آ

 

ت
ترن
این

 

ت 
دما
 خ
ه و
خان
کتاب

یی
جو
نش
دا

 

ان
پای
 

مه
نا

 

8/295 22 18 403 219 10011 مجموع  2/61  6/174  

نی
ردا
کا

 

7/8 0 0 13 1 2 مدیریت  8/1  0 

7/8 0 0 13 1 36 حسابداری  8/1  0 

7/8 0 0 13 1 20 آموزش ابتدایی  8/1  0 

7/8 0 3 10 1 2 برق  8/1  0 

7/8 0 2 11 4 165 معماری  8/1  0 

سی
شنا
کار

 

7/8 0 0 15 1 41 ادبیات فارسی  8/1  0 

7/8 0 0 15 8 394 روانشناسی  8/1  0 

7/8 0 0 15 16 738 مدیریت  8/1  0 

7/8 0 0 15 19 903 حسابداری  8/1  0 

7/8 0 0 15 4 186 اقتصاد  8/1  0 

7/8 2 0 13 4 202 ادبیات انگلیسی  8/1  0 

7/8 0 0 15 3 158 آموزش ابتدایی  8/1  0 

7/8 1 0 14 5 254 بدنی تربیت  8/1  0 

7/8 0 0 15 28 1339 حقوق  8/1  0 

7/8 1 2 12 19 916 برق  8/1  0 

7/8 1 2 12 20 928 عمران  8/1  0 

7/8 0 1 14 10 471 معماری  8/1  0 
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7/8 1 8 5 6 292 کامپیوتر  8/1  0 

7/8 1 0 14 1 40 فیزیک  8/1  0 

7/8 2 0 13 4 171 شناسی زمان  8/1  0 

7/8 2 0 13 16 760 شناسی زیست  8/1  0 

7/8 3 0 12 8 363 پرستاری  8/1  0 

7/8 3 0 12 6 295 مامایی  8/1  0 

7/8 0 0 15 1 13 معارف اسالمی  8/1  0 

شد
 ار
سی
شنا
کار

 

7/8 0 0 9 1 2 ادبیات فارسی  8/1  0 

7/8 0 0 9 1 2 اریخ تمدن اسالمیت  8/1  4/19  

7/8 0 0 9 1 6 حسابداری  8/1  4/19  

7/8 0 0 9 1 43 اقتصاد انرژی  8/1  4/19  

7/8 0 0 9 9 444 آموزش ابتدایی  8/1  4/19  

7/8 0 0 9 1 25 عمران  8/1  4/19  

7/8 1 0 8 1 40 فیزیک  8/1  4/19  

7/8 0 0 9 1 46 ریاضی  8/1  4/19  

7/8 1 0 8 7 313 شناسی زیست  8/1  4/19  

ی
کتر
د

 

7/8 3 0 10 9 401 دامپزشکی  8/1  4/19  

 

هـای هـر یـک از مقـاطع بـه شـر  جـدول         ها اعمال شود، هزینه در خصو  آیتم شده محاسبهنرخ  چنانچه 

 شماره دو خواهد بود:
میلیون ریال() دانشگاه: میزان هزینه برخورداری دانشجویان از امکانات 2جدول   

ان
نو
 ع

شته
 ر

 هزینه

 مجموع

س
کال

 

گاه
کار

 

گاه
یش
زما
 آ

ت
ترن
 این

 و 
انه
بخ
کتا

ت 
دما
خ

یی
جو
نش
 دا

ان
پای
 
مه
نا

 

 166146 6743 24974 2414 7423 6286 118307 مجموع

نی
ردا
کا

 557 0 5 0 0 0 551 مدیریت 

 521 0 90 9 0 0 422 حسابداری
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 606 0 50 5 0 0 551 آموزش ابتدایی

 557 0 5 0 0 127 424 برق

 2387 0 412 40 0 298 1638 معماری

سی
شنا
کار

 

 667 0 102 10 0 0 555 ادبیات فارسی

 6411 0 983 95 0 0 5333 روانشناسی

 12008 0 1841 178 0 0 9989 مدیریت

 14692 0 2253 218 0 0 12222 حسابداری

 3026 0 464 45 0 0 2517 اقتصاد

 3287 0 504 49 365 0 2370 ادبیات انگلیسی

 2571 0 394 38 0 0 2139 آموزش ابتدایی

بدنی تربیت  3209 0 229 61 634 0 4133 

 21786 0 3340 323 0 0 18123 حقوق

 14904 0 2285 221 827 1653 9918 برق

 15099 0 2315 224 837 1675 10048 عمران

 7663 0 1175 114 0 425 5950 معماری

 4488 0 728 70 263 2108 1317 کامپیوتر

 651 0 100 10 36 0 505 فیزیک

شناسی زمان  2006 0 309 41 427 0 2782 

شناسی زیست  8915 0 1372 183 1896 0 12366 

 5906 0 906 88 983 0 3931 پرستاری

 4800 0 736 71 799 0 3194 مامایی

 672 0 32 3 0 0 636 معارف اسالمی

شد
 ار
سی
شنا
کار

 

فارسی ادبیات  382 0 0 0 5 0 387 

تاریخ تمدن 

 اسالمی
382 0 0 0 5 10 397 

 429 31 15 1 0 0 382 حسابداری

 687 220 107 10 0 0 349 اقتصاد انرژی

 7089 2268 1108 107 0 0 3606 آموزش ابتدایی

 399 128 62 6 0 0 203 عمران

 639 204 100 10 36 0 289 فیزیک

 734 235 115 11 0 0 374 ریاضی

شناسی زیست  2259 0 282 75 781 1599 4997 
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ری
کت
 د

 7849 2049 1000 97 1085 0 3618 دامپزشکی

 

از معاونت امور مالی دانشگاه، هر یک از دانشجویان، در طی سال  اخذشدهاما از طرفی، بر اساس آمار  

اعم از ثابت و متغیر( ) شهریه عنوان بهمبالغ مندرج در جدول شماره سه را  91 – 92 تحصیلی

 :اند نموده پرداخت
میلیون ریال() دانشجویان: میزان هزینه پرداختی 3جدول   

 اعالمی دانشگاه عنوان

 179250 مجموع

 78 کاردانی مدیریت

 440 کاردانی حسابداری

 161 کاردانی آموزش ابتدایی

 474 کاردانی برق

 2257 کاردانی معماری

ت فارسیکارشناسی زبان و ادبیا  808 

 4636 کارشناسی روانشناسی

 8371 کارشناسی مدیریت

 14149 کارشناسی حسابداری

 2812 کارشناسی اقتصاد

 2360 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

 1959 کارشناسی آموزش ابتدایی

بدنی تربیتکارشناسی   5076 

 12959 کارشناسی حقوق

 12060 کارشناسی برق

 15418 کارشناسی عمران

 10481 کارشناسی معماری

 11345 کارشناسی کامپیوتر

 322 کارشناسی فیزیک

شناسی زمانکارشناسی   4150 

شناسی زیستکارشناسی   11154 

 5961 کارشناسی پرستاری

 6087 کارشناسی مامایی
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 223 کارشناسی معارف اسالمی

 82 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تمدن اسالمی کارشناسی ارشد تاریخ  147 

 86 کارشناسی ارشد حسابداری

 85 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 13290 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

 175 کارشناسی ارشد عمران

 2577 کارشناسی ارشد فیزیک

 2750 کارشناسی ارشد ریاضی

شناسی زیستکارشناسی ارشد   8869 

دامپزشکی ای حرفهدکتری   17448 
 

گـردد   ، مشخص میزمان گرایابی بر مبنای فعالیت  ایسه اطالعات حاصل از دو شیوه سنتی و هزینهبا مق 

 وجود دارد. درمجموعمیلیون ریال اختالف  13103مبلغی معادل 
 

 و تحلیل نتایج حاصل Tآزمون 

مـان  زیابی بر مبنای فعالیـت   که بیان شد، هدف این پژوهش بررسی قابلیت اجرا روش هزینه طور همان 

دو زوجـی جهـت    t، ابتـدا آزمـون   مـوردنظر . برای بررسـی هـدف   باشد میآموزش عالی  مؤسساتدر  گرا

گیرد. فرضـیه صـفر و یـک و     انجام می شده بیاندار بین دو روش  بررسی وجود یا عدم وجود اختالفی معنی

 به این صورت است: 5و  4نتایج حاصل طی جداول شماره 

 د اختالف معناداری وجود ندارد.فرض صفر: بین روش سنتی و جدی

 فرض یک: بین روش سنتی و روش جدید اختالف معناداری وجود دارد.

 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
a 5272053278.7647 34 5735776307.92877 983677521.5 

b 4886650938.5294 34 5511102310.61353 945146248.8 
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Paired Samples Test :5جدول    

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

a 

– 

b 

385402340.23 1382775947.67 237144118.594 -97070996.745 867875677.216 1.625 33 .114 

 

از  .Sigبه دلیل بزرگ بودن میـزان   شود میدو زوجی مشاهده  tکه در جدول نتایج آزمون  طور همان 

گفـت کـه بـین     توان میفرض صفر رد شده و  درنتیجهدرصد، نبود تفاوت معنادار رد شده،  5سطح خطای 

نمود، بـا   تأییددار را نتایج وجود تفاوت معنا بعدازاینکهتفاوت معناداری وجود دارد.  موردبررسیدو روش 

و نتایج  ها فرضگیرد.  دو روش، نتایج مورد آزمون قرار می تأثیراستفاده از آزمون فریدمن، در جهت تعیین 

 به شر  زیر است: 7و  6حاصل موضوع جداول شماره 

 تر است. فرض صفر: ارقام حاصل از روش سنتی نسبت به روش جدید دقیق

 تر است. د نسبت به روش سنتی دقیقفرض یک: ارقام حاصل از روش جدی

Ranks :6جدول    

 
 

 Test Statistics :7جدول 

 
N 34 

Chi-Square 1.882 

df 1 

Asymp. Sig. .017 

 

و  باشد میدرصد  05/0( کمتر از سطح خطای 017/0با توجه به نتایج آزمون فریدمن، میزان معناداری ) 

روش  کـارگیری  بـه نتیجه گرفت ارقـام حاصـل از    توان می . لذاشود میدرصد فرض صفر رد  95با اطمینان 

 تر است. جدید از روش سنتی دقیق
 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

30 

 

 گیرینتیجه 

 مؤسسـات در  زمـان گـرا  یابی بر مبنای فعالیت  آید هزینه برمی آنچنانچه از ماهیت پژوهش و خروجی  

 زمـان گـرا  مبنای فعالیت یابی بر  داشته باشد و به کارگیری هزینه تواند میآموزشی کاربرد  ازجملهخدماتی 

 کـه  ایـن بـا عنایـت بـه     .شـود  مـی های آموزشـی   های آموزشی موجب محاسبه واقعی هزینه در محاسبه هزینه

زمـان  یابی بر مبنـای فعالیـت    سازی مدل هزینه جامع، به بررسی امکان پیاده کامال  صورت بهپژوهش حاضر، 

 بالاسـتفاده جهت تعیـین دقیـق محـل     توان میاست، در کل دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه پرداخته  گرا

موجود، نسبت به اجرای موضوع به  های ظرفیتو نیز افزایش میزان استفاده از  شده عرضه های ظرفیتبودن 

 آموزشی موجود اقدام نمود. های گروهتفکیک دانشکده و حتی 
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