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Abstract 
Objective: In order to fulfill their mission in lack of resources and increasing needs, university 

management should improve their decisions not only by considering optimization of 

performance indicators, but also by considering the effect of their decisions on cost of services. 

This requires using tools such as activity-based costing to provide accurate information about 

the cost of services. However, in this approach, the dynamic relationships and the variability 

of cost and activities over time are not considered. Dynamic modeling provide an efficient tool 

for studying and testing the impact of possible changes on real systems in a virtual 

environment. Therefore, the aim of this study is to gain a better understanding of dynamic 

behavior of cost over time and under different conditions using dynamic modeling. 
 

Method: Due to the multiplicity of activities, cost and cost drivers in universities, and due to 

the dynamics of cost drivers over time and the complexity of depicting the relationships 

between multiple costs and activities in  university as a dynamic system, in this research, the 

system dynamics approach has been used for modeling activity based costing. This research is 

a case study based on financial and operational data of Al-Zahra University. The main services 

and activities of the university are determined based on the classification of the university's 

programs and activities in Table (1) of Appendix (4) of the annual budget rules. Observing, 

interviewing, and reviewing the structure of the university's activities were used to identify 

activity drivers, cost drivers, support activities, and relationships between costs and activities. 
 

Results: One of the initial findings is the cost of the main services, which the validation results 

show the high accuracy of the model (mean difference of 0/03 percent). Then, the cost of the 

main services was examined under the two scenarios of reducing the number of undergraduate 

students and increasing the number of professors, in order to achieve the desired ratio of 

students to professors and strengthen the population of Master and PhD students. Comparing 

the results enable management make better decisions based on available resources. Findings 

also show that this model also eliminates the complexity and cost of updating activity-based 

costing system and also provide the possibility of timely cost analysis by modeling the causal 

relationships between all variables and taking into account the dynamic nature of the variables. 
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Abstract 

 

Applying this approach also makes it possible to predict the cost of services for several future 

periods. 
 

Conclusion: Dynamic modeling of the university cost management system allows managers 

to examine the cost of services in a virtual environment, under different policies regarding 

faculty recruitment, student admission, and etc., which may have a positive effect on receiving 

desired goals and make decisions based on forecast of the cost of services and activities and 

available resources. 
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 پویایی سیستم رویکردبر مبنای فعالیت و  یابیبهارویکرد با تلفیق  دانشگاه مدیریت هزینه

 

 زادهسمیه ظفر

 مهناز مالنظری

 آمنه خدیور
 چکیده

نه  خود را هایگیرییمتصم بایستیمموریت خود در شرایط کمبود منابع و افزایش نیازها، جهت انجام مأ هادانشگاهمدیران  هدف:

بهای تمام شده  و هاینههزثیر تصمیمات متخذه بر ی، بلکه با در نظرگرفتن چگونگی تأعملکرد یهاشاخص سازیینهبهتنها بر اساس 

و  هاینهزهاین امر مستلزم بکارگیری ابزارهایی از جمله رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت برای برآورد صحیح خدمات بهبود بخشند. 

 یهامحرکام شده خدمات است. با این حال در این رویکرد، پویایی روابط و تغییرپذیری ارائه اطالعات دقیق نسبت به بهای تم

نجام مد برای اابزاری کارآ پویا، یسازالگو. شودینملحاظ و تحت شرایط اتخاذ تصمیمات متفاوت هزینه و فعالیت در طول زمان 

ه هدف این پژوهش این است که ب ،لذادر محیطی مجازی است.  واقعی هاییستمسبر روی  تغییرات احتمالی یرتأثمطالعات و آزمون 

دست بو تحت شرایط اتخاذ تصمیمات متفاوت در طول زمان  هاینههزپویا، درک بهتری از چگونگی رفتار پویای  یسازالگوکمک 

 آورد.
 

ر هزینه د یهامحرک، و با توجه به پویایی هادانشگاههزینه در  یهامحرکهزینه و  یهاسرفصل، هایتفعالبا توجه به تعدد  روش:

یکرد پویای دانشگاه، در این پژوهش از رو یستمسهای متعدد در و فعالیت هاینههزتصویرکشیدن روابط میان طول زمان و پیچیدگی به

ی دانشگاه و عملکرد مالی یهادادهسازی استفاده شده است. این تحقیق یک مطالعه موردی بر اساس الگوشناسی سیستم جهت پویایی

دانشگاه در جدول شماره یک  هاییتفعالو  هابرنامه یبندطبقهاصلی دانشگاه بر اساس  هاییتفعال. خدمات و است)س(  الزهرا

 هاییتفعالهزینه،  یهامحرک، هایتفعالمربوط به  یهامحرک. برای شناسایی و احصای است( قوانین بودجه ساالنه 4پیوست )

 دانشگاه استفاده شده است. هاییتفعالاز مشاهده، مصاحبه و بررسی ساختار  هاو فعالیت هاینههزو روابط میان  پشتیبان
 

 لگوابه بهای هر یک از خدمات اصلی دانشگاه اشاره کرد که نتایج اعتبارسنجی  توانیممراحل اولیه محاسبات  هاییافتهاز  :هایافته

بهای خدمات اصلی دانشگاه و  هایینههزدرصد(. در ادامه،  3/0میانگین قدرمطلق درصد تفاوت دارد ) الگونشان از دقت باالی 

 انجام شده در هاییگذارهدف، در راستای حصول استادانتحت دو سناریوی کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی و افزایش تعداد 
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خصوص کاهش نسبت دانشجو به استاد و تقویت تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت. 

موجود  بهتر با توجه به منابع گیرییمتصمو  هایتفعالمقایسه بهای خدمات ارائه شده در هر دو سناریو، امکان بررسی بهای خدمات و 

مامی سازی روابط علی و معلولی میان تالگودهد که بکارگیری رویکرد پویایی سیستم با همچنین نشان می ها. یافتهآوردیمرا فراهم 

را مرتفع نموده  یابی بر مبنای فعالیتبودن بروزرسانی نظام بها برینههزمتغیرها و با در نظر گرفتن ماهیت پویای متغیرها، پیچیدگی و 

ره بینی قیمت تمام شده برای چندین دوامکان پیش همچنین . بکارگیری این رویکردآوردیماهم را فر هاینههزو امکان تحلیل به موقع 

 آورد.آتی را فراهم می
 

 تا با بررسی بهای خدمات در یک محیط دهدیمپویای نظام مدیریت هزینه دانشگاه، به مدیران این امکان را  یسازالگو گیری:نتیجه

های مختلف در خصوص جذب هیئت علمی، پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو و غیره که در آینده اثر مثبت بر مشیمجازی، خط

انجام شده از بهای تمام شده خدمات  هایینیبگیری به سمت اهداف مطلوب دارد، را مورد بررسی قرار داده و بر اساس پیشجهت

 نمایند. گیرییمتصمدانشگاه و ارزیابی استفاده از منابع موجود  هاییتعالفو 

 

 .دانشگاهمدیریت هزینه پویایی سیستم،  سازیالگو، بر مبنای فعالیت یابیبها کلیدی: هایهواژ

 .پژوهشی مقاله: نوع

 یابی بر مبنایبهامدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد (. 1401) آمنه، خدیور؛ مهناز، مالنظری؛ سمیه، زادهظفر استناد:

.03-1(، 1)13 مجله دانش حسابداری،، فعالیت و رویکرد پویایی سیستم



 3/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 مقدمه

جهت تحقق اهداف چشم خود موریت به عنوان عنصری از نظام آموزش عالی در راستای انجام رسالت و مأ هادانشگاه

و نیز ایفای  1030های سند چشم انداز انداز علم و فناوری در سند جامع علمی کشور، و در نتیجه تحقق اهداف و سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده توسط رهبر معظم انقالب اسالمی برای مقابله با فشارهای تای تحقق سیاستسهم در راس

تا نسبت به ستند همنظور دستیابی به جایگاه شایسته کشور در منطقه و جهان، ملزم دشمنان، به هاییمتحراقتصادی ناشی از 

 یهاهبرناممنابع محدود در مسیر تحقق  کردینههزو  هایریگجهتریزی کوتاه و بلندمدت همسو با این اهداف و برنامه

و  عملیات خود کارآمدتر شوند یهاجنبهدر تالش هستند تا در تمام  هادانشگاهعمل نمایند. در این راستا  ترآگاهانهخود، 

 یهاشاخص سازیینهبهخود را نه تنها بر اساس  هایگیرییمتصم بایستیمفزایش نیازها، مدیران در شرایط کمبود منابع و ا

خشند. با و بهای تمام شده خدمات بهبود ب هاینههزثیر تصمیمات متخذه بر ی، بلکه با در نظرگرفتن چگونگی تأعملکرد

 یستمس ، طراحی و بکارگیری یکهاگیرییمتصمر د ایینههزتوجه به نقش مهم اطالعات صحیح به ویژه اطالعات مالی و 

 (.1998، 0وکوپر 1کاپالنبهایابی مدرن جهت حصول این اهداف، حائز اهمیت خواهد بود )

ونی ، الزامات قانهاگیرییمتصمو بهای تمام شده خدمات در  هاینههزافزون بر ارزش انکارناپذیر اطالعات مربوط به 

د و نیازهای . فشارهای سیاسی و اقتصادی، منابع محدواستنموده اتکاقابلنظام بهایابی  سازییادهپرا ناگزیر به  هادانشگاهنیز 

از  اجرایی یهادستگاهمالی میان  یهاکمکدیگری را برای توزیع منابع و  یهاراهرا ناگزیر کرده تا  هادولتنامحدود، 

(. این موضوعات در ایران، دولت را به سمت ایجاد تغییرات 1090مشایخی و دیگران، در پیش گیرند ) هادانشگاهجمله 

سوق داد. به طوری که در برنامه چهارم توسعه، بر  هادانشگاههای اجرایی از جمله اساسی در نظام مالی و مدیریتی دستگاه

رانه های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سه تعیین بهای تمام شده فعالیتها ملزم باین قانون، دانشگاه 09اساس مفاد ماده 

منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی شدند. پس از آن طبق الزامات مطرح شده در برنامه دانشجو به

 03بصره ید قرار گرفت. در تها بر اساس هزینه سرانه دانشجو مورد تاکریزی عملیاتی در دانشگاهپنجم توسعه نیز بودجه

موضوع  اجرایی یهادستگاهمبتنی بر عملکرد، تمام  یزیربودجهنیز قید شده که در راستای اجرای  1098قانون بودجه سال 

 ( مکلفند نسبت به تکمیل و استقرار سامانه حسابداری بهای تمام شده اقدام نمایند.5) ماده

اند چاره توکشورمان با این تحوالت، یکی از سازوکار اجرایی قدرتمندی که میسازی نظام آموزش عالی برای همگام

ی هماهنگی و کنترل جهت موفقیت در دستیاب، ساز باشد، استقرار نظام مدیریت هزینه به عنوان ابزاری مهم برای مدیریت

ی دانشگاه در جهت ارتقای هاو فعالیت کردنهیهزبه اهداف استراتژیک است. وجود نظام مدیریت هزینه جهت هدایت 

ری ابزارها و کارگیها، مستلزم بههزینه عملکرد و موقعیت استراتژیک امری حیاتی خواهد بود. کنترل و مدیریت صحیح

م موقع و قابل قبول در زمینه بهای تماها و ارائه اطالعات مربوط، بهاعتماد و مناسب برای برآورد هزینههای قابلتکنیک

 ها است.خدمات و کسب شناخت نسبت به فعالیت شده محصوالت و

                                                                                                                                                        
1 Kaplan 2 Cooper 
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تواند برای محاسبه و ارائه بهای تمام از ابزارهای کارآمد مدیریت هزینه است که می 0(ABC) مبتنی بر فعالیت یابیبها

ی و رهنمای رودپشتشد )های فاقد ارزش از طرف دیگر سودمند باشده دقیق از یک طرف و کمک به شناسایی فعالیت

 یهاحرکمپویایی و تغییرپذیری ، سازی بهای تمام شدهالگودر اغلب تحقیقات صورت گرفته در (. اما 1091همکاران، 

واقع عناصر اصلی ایجادکننده هزینه است، در نظر  هزینه و سطح فعالیت و میزان خدمات و محصوالت ارائه شده که در

(. عالوه بر پویایی متغیرها، پیچیدگی روابط میان 1098خدیور و امینی، ؛ 0313و دیگران،  0ختایی) شودگرفته نمی

بودن بروزرسانی نظام بهایابی بر مبنای فعالیت همزمان با  برزمان بودن، و برنهیهزباعث  هاتیفعالو  هانهیهز، هامحرک

 .گرددیم الگوتغییرات ایجاد شده در متغیرهای 

موضوعی است که در پژوهش حاضر با تلفیق روش بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد  هایکاستاین شکاف و 

 ویژگی پویایی و تغییرپذیریدر نظر گرفتن  به آن پرداخته شده است. در این پژوهش با 5(SDشناسی سیستم )پویایی

ام سازی بهای تمالگوشناسی سیستم برای های هزینه و سطح ارائه خدمات در طول زمان از روش پویاییها، محرکهزینه

رای پاسخ ابزاری مفید ب توانندیمپویا  یسازهیشباز جمله رویکرد  یاانهیرا یسازالگوشود. رویکردهای شده استفاده می

یا و پوروابط پیچیده و  یسازالگو(. این رویکرد به دلیل فراهم نمودن امکان 0330، 6چوباشند ) «اگر شودیمچه » سؤالبه 

نگام تعامالت میان متغیرهای موجود در سیستم ه ترقیدقپیچیده، در تجزیه و تحلیل  سؤاالتتوانایی در پاسخگویی به 

مختلف در طول زمان و تغییر در مقادیر ورودی در یک محیط مجازی و مشاهده مقادیر  یهایمشوخط هااستیساتخاذ 

 (.0313، 1کلتونخروجی بسیار مفید خواهد بود )

دانشگاه الزهرا  یهاتیفعالبهای تمام شده  یسازالگودر این پژوهش با بکارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستم در 

 یهامحرکمصرف منابع و  یهامحرک، هاتیفعال)س( به عنوان دانشگاه مورد مطالعه، روابط علی و معلولی میان منابع، 

ه دارد. در این پژوهش بهای تمام شده خدمات دانشگا الگودقت باالی  شد. نتایج اعتبارسنجی نشان از یسازالگوفعالیت 

ه استاد شده برای نسبت دانشجو ب یگذارهدفبرای رسیدن به شاخص عملکردی  یریگمیتصمتحت دو سناریوی مختلف 

 53یش نفری دانشجویان کارشناسی و افزا 1333و نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان، شامل کاهش 

با توجه به  یریگمیتصممورد بررسی قرار گرفت که مقایسه بهای خدمات تحت هر دو سناریو، امکان  استاداننفری تعداد 

 .آوردیممنابع موجود را برای مدیریت فراهم 

ایج این اول این که نت. رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی بدین شرح داشته باشدانتظار می

 در ارتباط با رویکرد پویا در بهایابی خدمات دانشگاه های گذشتهپژوهشتواند موجب گسترش مبانی نظری می پژوهش

سازی پویایی سیستم با بررسی روابط علی و الگوکارگیری رویکرد به دهدیمشود. دوم این که شواهد پژوهش نشان 

ر بیشتر دتواند به شناخت بهتر رفتار سیستم کمک کند. رفتن متغیرهای جریان و حالت میگ معلولی میان متغیرها و در نظر

در دنیای واقعی، ممکن است دشوار، خطرناک، غیراخالقی یا  هایمشخطانسانی، آزمودن  یهاستمیسمواقع، به ویژه در 

هنگفت گردد. برای انجام این آزمایشات در یک دنیای مجازی، باید از حوزه  یهانهیهزغیرممکن بوده و یا حتی منجر به 

                                                                                                                                                        
3 Activity Based Costing 
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شده، که با معادالت، پارامترها و شرایط اولیه کامل شده  یسازهیشبکامالً مشخص  یالگومفهومی و ذهنی به سمت یک 

در یک  ر هر عنصر نظام بهایابیو پویای دنیای واقعی، امکان تغییر د یاانهیرا یسازهیشبحرکت نمود. در این رویکرد با 

ت فراهم و خدما هاتیفعالو بهای تمام شده  هانهیهزثیر تغییر به وجود آمده بر أمحیط مجازی و بررسی و تحلیل نحوه ت

هایی برای یمشیافته بتواند توسط دانشگاه برای طراحی و بررسی خطتوسعه یالگو شودیمباعث  . این موضوعدیآیم

 گیری به سمت اهداف مطلوب دارد، مورد استفادهدرآینده اثر مثبت بر جهت که مدیریت و کنترل بهای تمام شده خدمات

ترل رود ابزار قدرتمندی جهت کنمی انتظار ،را فراهم آورده، لذا هانهیهزامکان تجزیه و تحلیل به موقع قرار گیرد. همچنین 

نی قیمت تمام بیاین است که برای مدیریت امکان پیش الگو. دستاورد دیگر این آوردهزینه برای مدیریت دانشگاه فراهم 

. همچنین آوردیممختلف و متنوع، در محیطی مجازی را فراهم  هاییمششده برای چندین دوره آتی تحت اتخاذ خط 

وی تمام ثیر تغییر به وجود آمده رأشده و امکان اعمال فوری ت سازییهشب یالگویر هر یک از عناصر در وجود قابلیت تغی

ظام بهایابی بودن بروزرسانی ن برزمانپیچیدگی و  شودیمعناصری که ارتباط علی و معلولی با عنصر مورد نظر دارند، باعث 

های ایده تواندهش مینتایج پژو نهایتاً اینکهبر مبنای فعالیت به واسطه هر گونه تغییر در عناصر نظام بهایابی مرتفع گردد. 

یچیده پشناسی سیستم جهت تحلیل موضوعات کارگیری رویکرد پویاییهای جدید در حوزه بهبرای انجام پژوهش جدیدی

یشنهاد نماید. به عنوان مثال، از آنجا که دیگر ابعاد مدیریت هزینه شامل موضوع ارتقاء موقعیت استراتژیک دانشگاه و پویا پ

میمات اخذ ثیر تصأ، تالگوعملکردی دانشگاه در  یهاشاخصو پوشش دیگر  الگوبا گسترده نمودن دامنه  توانیم است،

به طور همزمان مورد  عملکردی و موقعیت استراتژیک دانشگاه، یاهشاخصو هم در بعد  ایینههزشده را هم در بعد 

 تحلیل قرار داد.

بیات ، اددانشگاهضرورت مدیریت هزینه در در مورد  یمرور مختصردر ابتدا است.  ریمقاله به شرح ز ساختار در ادامه،

 یشنهادیوش پرارائه شده است. پس از آن  موجود در خصوص بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه و رویکرد بهایابی پویا

ورد اعتبارسنجی م. سپس در شودیمارائه شناسی سیستم بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی یابیبهاپژوهش جهت تلفیق 

گیری در نتیجه رشتیب قیتحق یاز رهنمودها ی. سرانجام، برخشودبحث می های پژوهشنتایج و یافته وتحلیلتجزیهو  الگو

 .ستشده ا ارائه

 پژوهشو مروری بر پیشینه مبانی نظری 

 پس از تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و هادانشگاهتغییرات و تحوالت اساسی در نظام مالی و مدیریتی 

م مدیریتی هر نظا ترینیاساسفناوری و برنامه چهارم توسعه، موجب تغییرات اساسی در نظام مدیریتی دانشگاه شده است. 

شایخی مدستگاه اجرایی، نظام مالی آن است و مهمترین بخش تغییرات در نظام مدیریتی، مربوط به نظام مالی دانشگاه است )

حسابداری مدیریت و ایجاد رویکرد جدیدی تحت  هایرویهین تغییرات موجب تغییر در رویکردها و (. ا1090و دیگران، 

اهش ک هاهزینهوان مدیریت هزینه شده است. مدیریت هزینه عبارت است از اجرای فنون مدیریت هزینه به نحوی که عن

مدیریت هزینه، از جمله عناصر مهم در (. 0336، 8الکلتی) موقعیت استراتژیک سازمان ارتقا یابد زمانهمیابد و به طور 
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 چگونگی و ها،هزینه رفتار توضیح و به موضوعات هزینه هزینه جهت تخصیص هزینه هایمحرکو  هاهزینه وتحلیلتجزیه

 .(0313و همکاران،  9بلوچراست ) و سطح ارائه خدمات و محصوالت هزینه یهامحرکهمراه با تغییر در  هاهزینه کل تغییر

هزینه در ایجاد هزینه در هر شرایط خاص  هایمحرکمتقابل و پیچیده عوامل و  تأثیردرک رفتار هزینه به معنای درک 

جهت  یریگتصمیمدهد که برای که اتخاذ چنین رویکرد چند محرکی، اطالعاتی را ارائه می اندداده. تحقیقات نشان است

یابی بر مبنای بهاروش (. 1998 ،کوپرو  کاپالنو مفیدترند ) تردقیقاستفاده و تخصیص منابع در سطوح مختلف سازمانی، 

عه یافته و بهایابی بر مبنای فعالیت یک سیستم بهایابی کامل، توسیابی با رویکرد چندمحرکی است. بهافعالیت از ابزارهای 

 (.0330، 11و دادل 13جونزمهم در حسابداری مدیریت است )

ات مو کنترل به اطالعات دقیقی در مورد بهای تمام شده خد یریگمیتصمبرای اهداف  هادانشگاهاز جمله  هاسازمان

مدیران دانشگاهی در خصوص جذب یا عدم جذب اعضای هیئت علمی، پذیرش  یریگمیتصم شده نیاز دارند. ارائه

دانشجو، گشایش رشته تحصیلی جدید، و ارزیابی استفاده از منابع موجود در دانشگاه بدون دسترسی به اطالعات دقیق از 

 یهانهیگزاتخاذ  و بدون دسترسی به ابزارها و فرایندهایی جهت ارائه دقیق و به موقع بهای خدمات تحت هانهیهز

خدماتی و همچنین  یهاسازمان یهایخروججایگزین ممکن نخواهد بود. تنوع موضوعات نهایی هزینه و  یریگمیتصم

یابی نوین بها یهاروشمستلزم این است که از  هادانشگاهخدماتی نظیر  یهاسازماندر  هادادهگستره عظیم و حجم باالی 

ور که طکه مستقیم و غیرمستقیم در ارائه خدمات موثرند، استفاده گردد و همان ییهاتیفعالجهت شناسایی و ردیابی همه 

تلف به محصوالت به وسیله مبناهای تخصیص مخ هانهیهزمطرح گردید در رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت، تخصیص 

 (.0313و همکاران،  10گرنهورنخواهد شد ) ترحیصحبه بهای تمام شده  تجمن

مناسب  هاییاستراتژبرای بکارگیری  آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهبررسی ادبیات موجود در خصوص رویکرد 

 یک عنوان به ABC یالگو در عمده این تحقیقات، دهدیمخود نشان  یهابرنامهمرتبط با  هایینههزجهت درک بهتر 

، 10و کوک 10کروپر) است شده شناساییدانشگاه  هایینههز تحلیل و تجزیهو  یزیربودجه برای سودمند بالقوه رویکرد

سال پیش معرفی گردید  03برای حوزه آموزش حدود بیش از   ABCیالگو(. 0310و همکاران،  15هورلبرت ؛0333

آموزش عالی و  مؤسساتبا پذیرش محدود در  الگواجرای  و توسعه پیچیدگی دلیل به ما(. ا0333، کوکو کروپر )

جهت  توجه قابل زمانی گذارییهسرما به  ABCیالگو وسعه(. ت0316، ارانکو هم 16دسروچرزرو به رو شد ) هادانشگاه

ها به نآ تخصیص برای غیرمستقیم و مستقیم هایینههز تعریف، و هایتفعال، هزینهموضوعات  مورد در هاداده یآورجمع

 فردحصربهمن افزارینرم حلراه یک توسعه برای توجهقابل مالی گذاریسرمایه مستلزم همچنین .دارد نیازموضوعات هزینه 

 تیممیان  مکاریه به نیاز فشرده فرآیند این. کندیم منعکس رادانشگاه  هاییتفعال و مدیریتی ساختار و عملیات که است

 (.0311 ،11لیما) ارائه گردد دقیق طور به الگو تا دارد کارکنان و استادان ،دانشگاه مدیریت و الگو توسعه

                                                                                                                                                        
9 Blocher 
10 Jones 
11 Dugdale 
12 Horngern 
13 Cropper 

14 Cook 
15 Hurlburt 
16 Desrochers 
17 Lima 



 7/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 یازهاینرفع  برای الگواین  توسعه اولیه هایهزینه و هاچالش که کنندیم استدالل الگو این طرفداران حال، این با

پیامدهای  تحلیل و تجزیهاجازه  که دانشگاه، عملکرد بر مختلف یاتعمل تأثیر چگونگیاز  قیکسب شناخت دق با ،دانشگاه

 ABCی والگ طرفداران .گرددیم، جبران آوردیمرا فراهم برای چندین دوره آتی  هاینههز بینییشپاحتمالی تصمیمات و 

 هاینههزاز توزیع  یترشفافو درک  تریقدقتصویر  با بکارگیری رویکرد چندمحرکی، رویکرد این که کنندمیاستدالل 

 .(0316 و همکاران،دسروچرز ) آوردیمدانشگاه فراهم  هاییتفعالو  هابرنامه، هابخشدر 

استفاده از این رویکرد به عنوان  دهدیمنشان  هادانشگاهدر  ABCموجود در حوزه بکارگیری  ادبیاتروزافزون حجم 

برخی  (.0316 ،19پالمر و 18رومانو) یک ابزار مدیریت هزینه در دانشگاه جهت دستیابی به کارایی بشتر، افزایش یافته است

زارش گ الگو، تجربیات مثبتی از اجرای این اندکردهرا پیاده سازی  ABC یالگوآموزش عالی که  مؤسساتو  هادانشگاهاز 

ارائه اطالعاتی در خصوص به خود در اجرای این رویکرد را با هدف کمک  یهاچالشو  هایتموفقو برخی نیز  اندنموده

(. 0316 ،01ماسی ؛0310 همکاران، و هورلبرت ؛0310 ،03آنگویانو ،)برای مثال انددادهاین رویکرد مدیریت هزینه انتشار 

 در ادامه به نتایج برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه  اشاره شده است.

ا هدف که بکالج عمومی  کی یابی بر مبنای فعالیت دربها رویکرد سازییادهپ، (0319و همکاران ) 00کارمودی-تیرول

ذینفعان  ادتحقیق نشان د هاییافتهمورد بررسی قرار دادند. اتخاذ شده بود، را  یزیربودجهدر فرایند  گیرییمتصمبهبود 

 هاینههزیص اختصاصی مربوط به تخص یهادادهبا ارائه  تواندیمیابی بر مبنای فعالیت بها یالگوکه  ن باورندیبر ا کلیدی

ه ذینفعان همچنین بر این باورند ک ی خود را افزایش دهد.، کارایشودیمهزینه سازمانی  یهامحرکانتخاب بهتر  که باعث

و همچنین تغییر گسترده دانشگاه در فرهنگ  الگواجرای کامل، به درک و فهم مشترک دانشگاه در مورد مزایای این 

بکارگیری رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه را در  (0311و همکاران ) 00عفرج .مدیریت هزینه منجر خواهد شد

د اجرای این رویکرکردن آموزش عالی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد  المللیینبراستای هدف 

الی آموزش ع سازییالملل بوده و جهت بین مؤثردارای ارزش افزوده و فاقد آن  هاییتفعالدر شناسایی مدیریت هزینه 

 .مفید خواهد بود

بر  ابیبهایبه بررسی  «بر مبنای فعالیت در آموزش عالی یابیبها»در پژوهشی با عنوان  (0330و همکاران ) 00کوکس

اداری و  ،ها به چهار گروه آموزشی، پژوهشیهای دانشگاهاند. در این پژوهش فعالیتها پرداختهمبنای فعالیت در دانشگاه

نشان  اند. نتایج این پژوهشیافتهها تخصیصها به دانشکدهبندی شده و در سطح بعد این فعالیتعمومی طبقه خدمات

ای شود که گزارشات آن با اطالعات دریافتی بردهد که حداکثر سودمندی بهایابی بر مبنای فعالیت زمانی حاصل میمی

نتایج ن یهمچن های بدست آمده از هزینه ترکیب گردد.شهای ایجاد شده درباره ارزواحدهای در ارتباط با قضاوت

روش بهایابی بر مبنای فعالیت در که به بررسی اجرای  (1090جلیلی و اشرفی )و  (0315) 06و برقاش 05رمضانتحقیقات 
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وزشی است. به های آممالحظه این سیستم در محیطقابلبیانگر تأثیر بودند نیز  آموزشی پرداخته -یک محیط دانشگاهی

گذاری دقیق کارگیری این سیستم برای محاسبه بهای تمام شده خدمات آموزشی موجب مدیریت و قیمتعبارت دیگر به

 شود.تر آنها میو صحیح

قیقات عددی که در تحهمانطور که در مقدمه نیز مطرح گردید رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت در کنار مزایای مت

 وبودن  برزمان، الگواجرای  و توسعه پیچیدگی :، دارای معایبی هست که برخی از آنها عبارتند ازشد مختلف بدان اشاره

دی؛ عدم توجه تحت تغییرات احتمالی بع الگوبودن بروزرسانی  برنهیهزبودن و  برزمان؛ الگواولیه  یسازادهیپبودن  برنهیهز

ائه شده که ار محصوالتو میزان خدمات و  هزینه و فعالیت یهامحرک ،هاتیفعال، هانهیهزپویایی و تغییرپذیری سطح  به

 .اصلی ایجادکننده هزینه است عنصرواقع  در

سازمانی و در نتیجه تعدد محصوالت و خدمات  نفعانذیقرار داد که تعدد  مدنظرباید این موضوع را در محیط دانشگاه 

ام شده بهای تم نهایتاًو  هامحرکهزینه و پیچیدگی و پویایی روابط میان این  هایمحرکمنتج به تعدد ، و اهداف سازمان

 هافعالیتحجم زیادی داده و اطالعات در مورد هزینه انجام  آوریجمعدر چنین شرایطی . گرددمیخدمات و محصوالت 

 هایرکمحبدون در نظر گرفتن پویایی مختلف هزینه، با آن حجم از تعدد و پیچیدگی روابط میانشان،  هایمحرک و

 هایالیتفعو  هاهزینههزینه و تغییرات سطح خدمات و محصوالت و نیز بدون هیچ نشان روشنی از چگونگی روابط میان 

نه در جهت حصول اهداف استراتژیک را به امری دشوار موضوع مدیریت صحیح هزیانجام شده یا خدمات ارائه شده، 

رات متغیرهای ، همزمان با تغییدر چنین شرایطی با پیچیدگی و پویایی باال، بروزرسانی نظام بهای تمام شده .بدل خواهد نمود

شناختی انسان نیز مانع شناخت کافی  هایمحدودیتعالوه بر این خواهد بود.  برزمانو  برنهیهزبسیار  ،الگوموجود در 

پیچیده  هاییستمسدر  سازتصمیماثرات متغیرهای  تصویرکشیدنبه. شودمیابط پیچیده و پویا وسیستم در ر هایپویایی

دام کرده، اق بینیپیشبا خطی فرض کردن رابطه بین متغیرها، نسبت به  اغلببرای انسان امری مشکل است. آدمی 

توانند با شناختی می هایمحدودیت(. 0333، 01استرمننادرست شود ) گیریتصمیممنجر به  تواندمیسئله این م کهدرحالی

محدودسازی شناخت مدیران از نظام حقیقی روابط، توان بالقوه عملکرد راهبردی را تحت تأثیر قرار بدهند. تا جایی که 

شناختی  هایمحدودیتگیری مبتنی بر آن هستند، ممکن است تحت تأثیر تصمیم فرایندهای که روابط علی ادراک شده

جامع  طور بهنیاز به رویکردی دارد که بتواند  ایپیچیدهدر چنین سیستم  هزینهمدیریت (. 0333، 08نورکلیتقرار بگیرند )

ف حسابداری غلبه بر ضع. برای وجود، ایستا و خطی هستندمسنتی ، رویکردهای حالباایناز پس مدیریت مشکالت برآید. 

 یزارهاتوان از ابمی سازمان یهاهزینهبهتر  منظور درکتفکر خالق به قیتشوهای ذهنی و برای الگومدیریت سنتی و 

 دهیچیبازخورد پ هایتمسیساز  ایپو کسب شناخت منظوربهبنابراین، استفاده کرد.  کنندهتسهیلکمکی  یندهایفرا ایمختلف 

هزینه با سطح ارائه خدمات و محصوالت و نیز به جهت در نظر گرفتن  هایمحرک، هاهزینهو در نظر گرفتن روابط میان 

و  هاهزینهرویکردی پویا در بررسی و تحلیل  بایستمی، و خدمات ارائه شده هاهزینههزینه،  هایمحرکسطح پویای 

ای از ابزارهای مفهومی و به عنوان روشی برای ( به عنوان مجموعهSDپویایی سیستم ) هزینه اتخاذ گردد. هایمحرک
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ری های ذهنی، و ارتقای یادگیالگوبه بهبود  تواندمیپیچیده،  هایسیستمسازی رسمی دقیق جهت شبیه سازیالگو

  استراتژیک منتج گردد.

ر صورت نگرفته است. گرچه تحقیقاتی د هادانشگاهپژوهشی در این زمینه در  دهدمیبررسی تحقیقات موجود نشان 

 بینیپیش»در پژوهشی با عنوان  (1098) خدیور و امینیبانکی انجام شده است. برای مثال  هایفعالیتاین زمینه در حوزه 

با  بانکی خدمات شده تمام بهای محاسبه برای ییالگو «سیستم شناسیپویایی از استفاده با بانکی خدمات شده تمام بهای

 محیط به توجه باکه  دارندمی. محققان بیان کنندیم ارائهسیستم  شناسیپویاییو رویکرد  فعالیت مبنای بر بهایابی تلفیق

 دارند وجود آن در زیادی متغیرهای پیچیده، سیستم عنوان یک به بانک گرفتن نظر درو با  هابانکدر  وکارکسب پویای

 شده تمام محاسبه بهای سازیالگو برای ابزاری از بایستمیلذا  ،گذارندیم تأثیر هم بر و پذیرفته تأثیر همدیگر از که

 تمامی گرفتن نظر در پویا درپژوهش  این قوت نقطه ترینمهمباشد.  پویا روابط دربرگیرنده که شد استفاده بانکی خدمات

 .وردآمیرفتار سیستم را فراهم  بهبودبرای احتمالی  هایمشیخطامکان بررسی  الگومتغیرها است. همچنین این 

 یمبتنو مدیریت  یبهایاب یقبا تلف یشرفتهپ یمتصم یبانیابزار پشت» در پژوهشی با عنوان (0313الف  و همکاران )ختایی 

 یو رقابت یجهان اروککسب یدر فضابرای موفقیت  هاشرکت داردمیبیان  «یستمس شناسیپویایی با رویکرد یتبر فعال

زارها و ابنیاز امر به  یناداشته باشند که  ینههز یریتو مد ینهکنترل هزبه موضوع  ایویژهملزم هستند توجه  یامروز

این پژوهش  محققان دردارد.  هافعالیت یهاهزینهشناخت نسبت به  یشو افزا هاهزینهبرآورد  یبرا اطمینانقابل هایتکنیک

 یتفعال یطدر مح ییرهر تغ یرتأثبتواند  ید، باو کارا مؤثر یمو نظارت بر تصم یبانیپشت یستمس یکاستدالل بر این دارند که 

عنوان پویای سیستم  هایرفتار یبررس یبرا یروشرا به عنوان  یستمس شناسیپویاییو رویکرد  کند وتحلیلتجزیهرا  یتجار

و  ینهظارت بر هزنشده و  اعتمادقابل گیریتصمیم یبانیپشت یستمس یکبه  که این رویکرد منجر دارندمیو بیان نموده 

 .دهدمی یشافزا را یدتول فرایندو  تأمین یرهزنج یریتدر مد ینهکنترل هز

 یریتدر مد استفادهقابلجدید  یمتصمپشتیبان و  ینههز یریتمد یستمسدر مقاله دیگری  (0313ب و همکاران )ختایی 

سیستم  شناسیپویایی سازیشبیهمدیریت سفارش، دو رویکرد  یالگو. در این پژوهش برای ارائه کنندمی یسفارش معرف

 یوندیپ یز به عنوانو مدیریت بر مبنای فعالیت ن یابیبهابا یکدیگر ترکیب شده و  صحیح ترکیبی نویسیبرنامهو رویکرد 

 یبیترک گیریصمیمت یبانیپشت یستمسیک به عنوان  یبترک ینامورد استفاده قرار گرفته است. این دو رویکرد ادغام  یبرا

کرده  ابییتحقق سفارش را ارز یاستهر س یسودآور تواندمی یستمیس ینچنپژوهشگران بر این باورند شده است.  یمعرف

ع وض سازیبهینهبر  یمبتن پشتیبان تصمیم هایالگوکند. برخالف ارائه  یدتول بهایرا در مورد  یو اطالعات ارزشمند

به  امر منجر ینرا انجام دهد. ا ینههز موقعبه تحلیل و تجزیه تواندمیارائه شده  یبیترک سازیالگو یکردرو ،موجود

 .شده خواهد شد روزبهاطالعات  بر اساس وکارکسب ینهبهتر در زم گیریتصمیم

مجدد با کمک  دهاستفاقابل بندیبستههزینه کل در یک سیستم  وتحلیلتجزیهبه خود در رساله دکتری  (0310) 09کیم

 یاکه آ کندمی یررسب یقتحق ین. اپردازدمیپویایی سیستم  سازیشبیه رویکردبر مبنای فعالیت و  یابیبهاتلفیق روش 
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 المللیبین ینتأم یرهزنج کیدر  یمصرف بندیبسته یگزینیجا یمناسب برا یاقتصاد ینهگز یکمجدد  استفادهقابل بندیبسته

انجام  یاو پو یکاستات سازیشبیهبا  یتفعال یبر مبنا بهایابی هایروشاز  یبیبا استفاده از ترک یا خیر و این ارزیابی را است

ر هر عنصر از د ییرتغاین است که امکان ، یاپو سازیشبیهاستفاده از  یتمز ترینعمده دهدمی. نتایج پژوهش نشان دهدمی

ظر ن. عالوه بر این مزیت دیگر رویکرد پویا، امکان در آوردمیرا فراهم  هاهزینهآن بر  تأثیرو بررسی  بندیبسته فرایند

است که  یهتخل و یریبارگ فرایند لیگلوگاه در بنادر به دل ییمانند شناسا یمراحل تدارکات یدر ط (تأخیرها) گرفتن زمان

 .شودنمیآشکار  یکاستات سازیشبیه یاارائه شده توسط شرکت  هایدادهدر 

این توضیحات و نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در خصوص رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت پویا،  اساس بر

کرد بر مبنای فعالیت و روی بهایابیخدمات دانشگاه، از تلفیق روش  بهایابی یالگومنظور ارائه در پژوهش حاضر، به

 شناسی سیستم استفاده شده است.پویایی

 پژوهش شناسیروش

که دانشگاه است، انجام شده  خدماتی واحد یک در بررسی زیرا است؛ موردی مطالعه نوع از این پژوهش، توصیفی

و عالیت بر مبنای ف بهایابیروش با تلفیق  دانشگاه، بهایابینظام  سازیالگواین پژوهش قصد دارد به موضوع  است.

که توسط  بر اساس مراحلی استسیستم پویایی  سازیالگوفرایند پژوهش ر این د شناسی پویایی سیستم بپردازد.روش

  :است مرحله 5پویایی سیستم شامل  سازیالگو، فرایند (0333استرمن ). بر اساس پژوهش شده استارائه  (0333استرمن )

و متغیرهای  ردگیمیدر این مرحله تعریف دقیقی از مسئله صورت تعریف مسئله و تشریح متغیرهای مسئله:  -مرحله اول

 .شودمیمشخص  الگوتشریح و مرز  الگو

شاهده پدیده پس از مگام بعدی تدوین فرضیه پویاست. تدوین فرضیه پویا و ترسیم نمودار علت و معلولی:  -مرحله دوم

 سازلگواای از مفاهیم در ذهن فرد به عنوان یک کل و استخراج رفتار مرجع آن که مبین تغییرات آن در گذشته است پاره

نظر سیستمی و همچنین اطالعات و دانش دریافتی از افراد صاحبگیرد که با کمک دانش های ذهنی شکل میالگودر قالب 

شوند، تبدیل های تشریحی بیان میالگوکه در قالب  فهمقابلهای ارههای ذهنی را به گزالگوضوع تحقیق، و مبانی نظری مو

انشگاه با استفاده د هزینه کردسیستم  یفرضیه پویا، در این مطالعه های دینامیکی هستند.ها همان فرضیهنماید، این گزارهمی

( ابزارهای قابل انعطاف و مفیدی برای ترسیم ساختار CLDs. نمودارهای علت و معلولی )شودمی از نمودار حلقه علی ایجاد

 مختلف هستند. یهاحوزهبازخوردهای سیستم در 

و  الگورز اولیه، م پویایبرای آزمایش فرضیه  یسازهیشب یالگو: در این مرحله سازیشبیه یالگو وینتد -مرحله سوم

در این مطالعه از نمودار انباشت و جریان برای تدوین . شودیمساخته ند، مفهومی که در مرحله قبل تعریف شد یالگو

این  افزارهای متعددی موجود است که برایپویا نرم هایسیستمسازی برای شبیهاستفاده شده است.  یسازهیشب یالگو

 .است ساخته شدهونسیم  افزارنرم با استفاده از الگولعه، مطا

نسبت تا  شوددقیقاً آزمون باید  مشیخطاز مرحله طراحی و اجرای ارائه شده قبل  یالگو: الگواعتبارسنجی  -مرحله چهارم

 به آن اطمینان کافی حاصل شود.
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 میتوانیم، لگواساختار و رفتار نسبت به اطمینان  حصولپس از در گام نهایی  :هایمشبررسی سناریوها و خط  -مرحله پنجم

 .استفاده کنیم و توسعه بهبود در جهت هایمشخطاز آن برای طراحی و ارزیابی 

ل محتوای تحلیمالی و  هایدادهمرور متون و تحقیقات پیشین، بررسی  مرحله اول بر اساسر اساس موارد مطرح شده در ب

 د شد.خواهنتعیین  هزینه هایمحرکو  هاهزینه، هافعالیتمالی،  یهادادهمرور تحقیقات قبلی و بررسی  دانشگاه،د اسنا

یشترین عمیق شخصی با افرادی که ب چندین جلسه مصاحبه، پس از است فرضیه پویا توسعهشامل سپس در گام بعد که 

بر مبنای  بیبهایا، نمودار علت و معلولی داسناو تحلیل محتوای تجربه را در زمینه مسئله تحقیق یا وضعیت جاری داشته 

فعالیت و محصوالت و خدمات ارائه شده، تدوین  هایمحرکهزینه،  هایمحرکفعالیت بر اساس روابط علی بین 

ل نمودارهای که شامل فرایند تبدی شودیمپویایی سیستم انجام  یسازهیشب یالگوتوسعه  فرایند در مرحله سوم. گرددمی

ار مورد بررسی قرپیشنهادی از طریق چندین آزمون  یالگو هارمچمرحله . در استنمودار انباشت و جریان  به حلقه علی

ز یک سیستم ا یاشدهدر واقع تصویر ساده  الگو ازآنجاکهکه در این زمینه قابل ذکر است این است که  یانکته. ردیگیم

نسبی انجام  صورتهب الگو اعتبارسنجیممکن نیست. لذا  الگوواقعی است، به همین دلیل ارزیابی یا اعتبارسنجی مطلق یک 

ی الگو طراحی برای این مرحلهدر . گیردمیهدف آن مورد بررسی قرار  با رابطه در الگوو عملکرد مناسب یک  شودمی

فراهم نمودن توصیفی با جزئیات کامل از طریق مثالی خاص، دانشگاه الزهرا، به عنوان و  اعتبارسنجی آن و شده سازیشبیه

ورد المللی، به عنوان مای و بیننماد آموزش عالی بانوان کشور و برترین دانشگاه جامع خاص زنان، در سطح ملی، منطقه

 سالهای ساالنه داده از آن اعتبارسنجی و شده سازیشبیه یالگو طراحی برایمطالعه خاص این پژوهش انتخاب شد و 

علت انتخاب این سال به عنوان سال مورد بررسی این است که در دانشگاه دانشگاه مورد مطالعه استفاده شده است.  1098

ین برای ا یاسهیمقامورد مطالعه در این سال رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت را اجرایی نموده و اطالعات الزم برای ارقام 

و ش آموز هایفعالیتهای ساالنه درباره کارمندان دانشگاهی، دانشجویان و شامل داده هادادهاین سال در دسترس هستند. 

خدمات  و بهای تمام شده هاهزینه وتحلیلتجزیهبرای  مالی دانشگاه است. در مرحله نهایی رویکرد تحلیل سناریو هایداده

مه هر یک از این مراحل ادر اد .شودمیدانشگاه انجام  ریزیبرنامهو ارزیابی آن برای  مشیخططراحی  دانشگاه از طریق

 .رندیگیمبه تشریح مورد بررسی قرار 
 مسئلهو تشریح متغیرهای  مسئلهتعریف  -مرحله اول

توسعه و  یهابرنامهعملیاتی در  ریزیبودجهدر دانشگاه، مباحث  بهایابیسیستم  سازییادهپ ضرورت منشأاز آنجا که 

 هایتفعال، شناسایی منابع، در پژوهش حاضر استتعیین سهم دانشگاه از منابع عمومی دولتی بر اساس هزینه سرانه دانشجو 

 و مبادله شده میان دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه کشور یابودجه یهانامهموافقتو موضوعات هزینه بر اساس 

عملیاتی  یریزبودجهمبنایی برای اجرای ، خدمات اینبهای تمام شده با محاسبه تا  استساالنه قوانین بودجه  هاییوستپ

 0بر اساس جدول شماره یک مندرج در پیوست مورد مطالعه اصلی دانشگاه  هایفعالیت اساس این بریز فراهم آورد. ن

 خواهد بود. 1شرح جدول  مبتنی بر عملکرد، به یزیربودجهقانون بودجه ساالنه تحت عنوان 
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 اصلی دانشگاه هایفعالیتفهرست  .1جدول 

 ردیف عنوان فعالیت ردیف عنوان فعالیت

 1 مقطع کارشناسیدانشجو در  آموزش 8 اعزام به فرصت مطالعاتی )داخلی و خارجی(

 0 مقطع ارشددانشجو در  آموزش 9 یئت علمی )گرنت(هاعطای پژوهانه به اعضای 

 0 مقطع دکتریدانشجو در  آموزش 13 علمی و پژوهشی هاییشهمابرگزاری 

 0 نامه مقطع ارشدپایان 11 تأمین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطالعاتی

 5 رساله مقطع دکتری 10 توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور

 6 حمایت از مراکز رشد و فناوری 10 ایتوسعه یهاپژوهشحمایت از 

 1 اجرایی و بخش خصوصی هایدستگاهعقد قرارداد پژوهشی با   

دهد شان مین مصاحبه با کارشناسان ذیربط و ، بررسی فرایند عملیاتیهای دانشگاه مورد مطالعهبررسی ساختار فعالیت

 . است 0، به شرح جدول شوندیممصرف  یاصل هاییتفعالهای پشتیبانی دانشگاه که در واقع توسط فعالیت
 پشتیبانی دانشگاه هایفعالیتفهرست  .2جدول

 نوع محرک پشتیبانیفعالیت نام  نوع محرک پشتیبانیفعالیت نام 

 نفر ساعت خدمات بیمه و بازنشستگی  تعداد کل دانشجو ارائه خدمات رفاهی 

 مهناکل پایانتعداد  هاخدمات پژوهشی ستادی و ستاد دانشکده تعداد کل دانشجو ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی 

 نامهتعداد پایان خدمات پژوهشی ستاد حوزه شعبه ارومیه  نفر ساعت ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 

 نفر ساعت خدمات تأسیساتی و پشتیبانی فنی  نفر ساعت امور پرسنلی 

 نفر ساعت خدمات حمل و نقل  نفر ساعت امور حقوقی و مشاوره

 تعداد کل دانشجو خدمات دانشجویی  نفر ساعت ی ارخانهیدبامور 

 تعداد کل دانشجو خدمات دانشجویی )شاهد و ایثارگر(  نفر ساعت علمی  هیئتامور 

 نفر ساعت خدمات روابط عمومی  نفر ساعت ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه

 نفر ساعت خدمات مالی  نفر ساعت الملل توسعه روابط علمی بین

 نفر ساعت خدمات نگهبانی و حراست  نامهتعداد پایان ها نامهحمایت از پایان

 تعداد کل دانشجو کمک به تأمین غذا  تعداد کل دانشجو ا هخدمات آموزشی ستادی و ستاد دانشکده

ی مبادله شده میان دانشگاه و سازمان برنامه ابودجه نامهموافقت (5)فرم  همچنین در سیستم حسابداری دانشگاه، بر اساس

 :هستندبه شرح ذیل  ایینههز یهاگروهو بودجه کشور، 

ون مشمولین قان ؛کارکنان رسمی و پیمانی ؛علمی هیئتپرسنلی شامل حقوق و مزایای اعضای  هایینههزگروه  -1

 .و حق التدریس مدعوین ؛خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر ؛کارکنان قراردادی ؛کار

تحقیق حق ال ؛تحقیقاتی یهاپروژه ؛علمی هاییتمامورمطالعاتی و  یهافرصتتحقیقاتی شامل هزینه  هایینههز -0

حمایت مالی از  ؛دانشجویان نامهیانپاپژوهشی و  یهاطرحکمک به  ؛نامهیانپاوره و داوری مشا ،و گرنت

برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و  ؛خرید کتب و نشریات ؛اطالعاتی یهابانک ؛واحدهای فناور

 .و سایر موارد مربوط ؛همایش

ی؛ نترانت و خطوط مخابراتمربوط به پهنای باند اینترنت و ای هایینههزتوسه فناوری اطالعات شامل  هایینههز -0

 ینتأم؛ هادادهو مرکز  کهشب، تولید، توسعه و پشتیبانی ینتأماطالعاتی؛  یهاسامانهو پشتیبانی  ، تولید، توسعهینتأم

 .امنیت فضای مجازی و سایر موارد مربوط
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تغذیه دانشجویی، فرهنگی، رفاهی و فوق برنامه دانشجویی شامل هزینه خدمات رفاهی، فرهنگی و فوق  هایینههز -0

 .ربوط، بهداشت و درمان و سایر موارد میامشاورهبرنامه، خدمات ورزشی، خدمات 

و ساختمانها؛  آالتینماشاجاره  ؛اداری هایینههز ؛تعمیر و نگهداری ؛شامل قراردادهای حجمی هاینههزسایر  -5

 .بالعوض؛ و سایر موارد یهاکمکسوخت، آب، برق و تلفن؛ 

که بر اساس  است (0ه شرح جدول )هزینه مورد استفاده در پژوهش حاضر ب یهاسرفصلهزینه برخی  یهامحرک

 .اندشدهبررسی مطالعات موجود و مصاحبه با کارکنان شناسایی 
 مربوطه یهامحرکو  دانشگاه هایینههزعناوین سرفصل فهرست برخی  .3 جدول

 مبنای مقدار محرک عنوان هزینه

 تعداد پایان نامه و رساله مشاوره و داوری پایان نامه

 تعداد پایان نامه و رساله پژوهشی و پایان نامه دانشجو یهاطرحکمک به 

 تعداد دانشجو برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...

 تعداد دانشجو بیمه دانشجویی، خدمات ورزشی ، ایاب ذهاب،تغذیه

 دانشجوتعداد  ، بهداشت و درمان و فرهنگی و فوق برنامهیامشاورهخدمات 

 علمی+ تعداد کارکنان هیئتتعداد دانشجو + تعداد  پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی

 علمی+ تعداد کارکنان هیئتتعداد دانشجو + تعداد  آب، برق، گاز و گازوئیل، تلفن

 تعداد کارکنان رسمی و پیمانی کارکنان رسمی و پیمانیپرسنلی  هایینههز

 تعداد کارکنان مشمول قانون کار مشمولین قانون کار پرسنلی هایینههز

 تعداد کارکنان حمل و نقل اداری

 تعداد کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر

 تعداد کارکنان قراردادی کارکنان قراردادیپرسنلی  هایینههز

 علمی هیئتتعداد  علمیاعضای هیئت پرسنلی  هایینههز

 ساعت تدریس مدعوین حق التدریس مدعوین

 علمی هیئتتعداد  علمی هاییتمامورمطالعاتی و  یهافرصتهزینه 

 علمی هیئتتعداد  و گرنت یقالتحقحق

 تعداد کتب و نشریه خرید کتب و نشریات

 نمودار علت و معلولیتدوین فرضیه پویا و ترسیم  -مرحله دوم

مشخص است  (1)در شکل در بخش قبل مطرح شد و که  طورهمان، هاهزینهدر بررسی پویایی رفتار  طورکلیبه

که شامل  از مراکز هزینه اندعبارتسیستم  شناسیپویاییو رویکرد  هاهزینهرفتار در تحلیل  زادرونمتغیرهای  ترینمهم

ستند، اصلی و پشتیبان ه هایفعالیتکه شامل  هافعالیت، بهای تمام شده هر یک از استی مختلف هاهزینه هایسرفصل

 مصرف فعالیت جهت تخصیص بهای تمام هایمحرک، هافعالیتمصرف منابع جهت تخصیص منابع هزینه به  هایمحرک

والت و خدمات اصلی به محص هایفعالیتاصلی و نیز تخصیص بهای تمام شده  هایفعالیتبه  پشتیبانی هایفعالیتشده 

که در نمودار  طورهمان است. شده داده نشان 0 در شکل ی. نحوه تعامل این متغیرها در نمودار علت و معلولیخروج

ی هاهزینهو نگهداری، اجاره، آب و برق و سوخت و تلفن،  یراتتعم، ی پرسنلیهاهزینهمشخص است وقتی هر کدام از 

توسعه  یهاهزینهی تغذیه دانشجویی، فرهنگی، رفاهی و فوق برنامه دانشجویی و هاهزینهی تحقیقاتی، هاهزینهاداری، 
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، ، تعداد دانشجویان، تعداد کارکناناستادانهزینه مثل تعداد  هایمحرکبه واسطه تورم و یا افزایش در  فناوری اطالعات

دام ، در این صورت سهم هر کیابدیمایش افز دکتری، ترکیبی از آنها و غیره یهارسالهی ارشد، تعداد هانامهپایانتعداد 

. با یابدمیش افزای هافعالیت، بهای تمام شده هاینههز. با افزایش سهم فعالیت از یابدیمافزایش  هاهزینهاز این  هافعالیتاز 

 .یابدیماصلی و پشتیبانی، بهای تمام شده محصوالت و خدمات نهایی نیز افزایش  هایفعالیتافزایش بهای تمام شده 

 
 و بهای تمام شده محصوالت هاهزینهنمودار علت و معلولی رفتار  .1شکل 

 سازیشبیه الگوتدوین  -مرحله سوم

نمودار  از سازیهیشب یالگوبه منظور تدوین  حوه روابط علی و معلولی میان متغیرها،و ارائه نپس از تدوین فرضیه پویا 

 ارائه شده است. 0صورت شکل  به استفاده شده است کهانباشت و جریان 

هزینه حقوق ومزایای

کارکنان

هزینه حقوق ومزایای اعضای

هیئت علمی

هزینه اجاره

هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه های تحقیقاتی

هزینه توسعه فناوری

اطالعات

هزینه تغذیه دانشجویی، فرهنگی،

رفاهی، و فوق برنامه دانشجویی

هزینه حق التدریس

مدعوین

هزینه های اداری

هزینه های آب و برق و

سوخت

هزینه فعالیت اصلی ب

هزینه فعالیت پشتیبانی

الف

سهم فعالیت پشتیبانی الف از هزینه

حقوق و مزایای کارکنان

سهم فعالیت پشتیبانی الف از هزینه

حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی

سهم فعالیت پشتیبانی الف از هزینه

حق التدریس مدعوین

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه های تحقیقاتی

سهم فعالیت پشتیبانی الف از هزینه

توسعه فناوری اطالعات

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه های اداری

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه های دانشجویی

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه تعمیرات و نگهداری

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه اجاره

سهم فعالیت پشتیبانی الف از

هزینه آب و برق و سوخت

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه حقوق

و مزایای اعضای هیئت علمی

++

+

+ + +

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

حقوق و مزایای کارکنان

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

حق التدریس مدعوین

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

های تحقیقاتی

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

توسعه فناوری اطالعات

سهم فعالیت اصلی ب از

هزینه های اداری

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

های دانشجویی

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

تعمیر و نگهداری

سهم فعالیت اصلی ب از

هزینه اجاره

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

آب و برق و سوخت

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + ++
++

سهم فعالیت اصلی ب از هزینه

فعالیت پشتیبانی الف

+

+

بهای تمام شده هر واحد

محصول/خدمت اصلی ب

+

محرک تغییر در سرفصل

هزینه

محرک مصرف فعالیت

محرک مصرف هزینه 1

محرک مصرف هزینه 2

نرخ رشد ساالنه ناشی

از تورم

تعداد

محصول/خدمت ب
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 و بهای تمام شده محصوالت هاهزینهنمودار انباشت و جریان رفتار  .2شکل 

 است. 0بر اساس توضیحات ارائه شده، فهرست متغیرهای این بخش به شرح جدول 

 فهرست متغیرهای بخش بهای تمام شده محصوالت/خدمات .4جدول 

 نوع متغیر نام متغیر

 انباشتمتغیر  زادرون به ازای هر واحد محرک هزینه Ciکد  سرفصل هزینه

 متغیر جریان زادرون Ciرشد هزینه کد 

 متغیر کمکی زادرون Ciنرخ رشد هزینه کد 

 متغیر کمکی زادرون Ciهزینه کد 

 متغیر کمکی زادرون بهای تمام شده فعالیت اصلی

 متغیر کمکی زادرون تعداد کارکنان و ...(، تعداد دانشجویان، استادانمحرک هزینه )تعداد 

 متغیر کمکی زادرون بهای تمام شده فعالیت پشتیبانی

 متغیر کمکی زادرون محرک فعالیت )سهم فعالیت اصلی از فعالیت پشتیبانی(

 متغیر کمکی زادرون بهای تمام شده ارائه محصول/خدمت 

 متغیر کمکی زادرون تعداد محصول/خدمت

 متغیر کمکی زادرون بهای تمام شده هر واحد محصول/خدمت 

، هازینههاز جنس قیمت هستند. متغیرهای محرک فعالیت، محرک هزینه و نرخ افزایش و جریان واحد متغیرهای انباشت 

. ندادهشدر نظر گرفته  مبدل یا کمکیبه عنوان متغیرهای  تعداد محصول/خدمت و بهای تمام شده واحد محصول/خدمت

راحی شده که ط ت اصلی دانشگاه مورد مطالعهتفصیلی مربوط به بهای تمام شده محصوال یالگوکلی،  یالگوبعد از این 

 .کندمیتبعیت  0از منطق کلی ارائه شده در نمودار انباشت و جریان شکل هر یک 
 قیمت تمام شده برای محصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی یالگو

اصلی آموزش  هایفعالیتبهای تمام شده محصول/خدمت آموزش دانشجویان کارشناسی حاصل از بهای تمام شده 

تمام  ایآموزشی و سهمی از به هایگروهدانشجوی مقطع کارشناسی شامل آموزش دانشجوی مقطع کارشناسی در کلیه 

 پشتیبانی است. هایفعالیتشده 

Cost Code Ci per

cost driver Growth

ه ناشی از نرخ رشد ساالن

تورم

کل محرک هزینه )تعداد دانشجو/تعداد

اساتید/تعداد کارکنان و ...(

بهای تمام شده فعالیتهای

پشتیبانی
بهای تمام شده فعالیتهای

اصلی

محرک مصرف کد هزینه

Ciمحرک مصرف کد

Ciهزینه1 

محرک مصرف فعالیت

پشتیبان

مقدار محصول یا خدمت

نهایی
بهای تمام شده هر واحد محصول

یا خدمت نهایی

Total Cost Code Ci per

cost driver
Total cost Code

Ci
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برای محصول انتخاب شده )آموزش دانشجوی مقطع  الگواطالعات مربوط به متغیرهای انباشت و جریان موجود در 

. به طور کلی است 1098عددی مربوط به سال  هایدادهکارشناسی( از واحد مالی دانشگاه الزهرا استخراج شده است. این 

 :آیدمیدست شرح ذیل به  (1)بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی بر اساس معادله 

(1) TBSC (t) = MATBS (t) + SATBS (t) 

 که در آن:

TBSC= 03بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی 

MATBS= 01بهای تمام شده فعالیتهای اصلی محصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی 

SATBS= 00سهم فعالیتهای اصلی آموزش دانشجوی مقطع کارشناسی از کل فعالیتهای پشتیبانی

محصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی برابر است اصلی انجام شده در راستای ارائه  هاییتفعالبهای تمام شده 

 (.0 )معادله هزینه هایسرفصلاز هر یک از  آموزشاصلی  هایفعالیتبا مجموع کل سهم 

(0) 
 MATBS(t) = ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 (𝐶𝑖) (𝑡) ∗ Code (Ci)𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑡)

n

i=1

 

محصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی از  اصلی انجام شده در راستای ارائه هاییتفعال ( سهم0طبق معادله )

رابر است بکه هزینه  هایسرفصلهر یک از اصلی آموزش دانشجوی کارشناسی از  هایفعالیتبرابر است با سهم  هاینههز

 هزینه مربوط به آن سرفصل هزینه.مصرف محرک  نرخ هزینه کل سرفصل هزینه مربوطه در ضربحاصلبا 
Total Cost Code (Ci) (t)= Total Cost Code (Ci) (t-1) *(1+ Growth rate) 


(0) 

Total Cost Code (Ci) per unit of cost driver (t)= Total Cost Code (Ci) per unit of cost driver (t-

1) * (1+ Growth rate) 



(0) 

Total Cost Code (Ci) (t) = Total Cost Code (Ci) per unit of cost driver (t) * Cost Code (Ci) 

driver 
(5) 

ر مورد برخی د «هزینه کل هر سرفصل هزینه»متغیر انباشت نظر داشت  در محاسبه هزینه کل هر سرفصل هزینه باید در

مواردی هستند که نسبت به تغییرات  هاینههزاین  (.0)معادله  تورم ساالنه باشند تأثیرممکن است فقط تحت ، هاهزینهانواع 

 مثل فضای سبز، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی هاییینههز ،های ایجاد هزینه، حساسیتی ندارند. به عنوان مثالدر محرک

یی که به محرک هزینه هاهزینهدر مورد برخی اما قرار دارند.  اهینههزتاسیسات، اجاره ماشین آالت و ... در این گروه 

 هستندنیز  همربوط «محرک هزینه» تأثیرعالوه بر تورم ساالنه تحت  «هزینه کل هر سرفصل هزینه»، وابسته هستندخاصی 

هزینه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی، حقوق و مزایای کارکنان، مشاوره و داوری  ،به عنوان مثال(. 5 و 0)معادله 

ته دانشجویی و ... از آن دسخدمات دانشجویی همانند تغذیه دانشجویی، ایاب ذهاب دانشجویی، بیمه  هایینههزپایان نامه، 

ت حرک هزینه مربوطه مثل تعداد اعضای هیئم یرتأثهستند که عالوه بر نرخ رشد ساالنه ناشی از تورم، تحت  هاییینههز

هزینه، هزینه به ازای هر واحد محرک  یهاسرفصلاست. برای این گروه از علمی، تعداد کارکنان و تعداد دانشجویان و .. 

                                                                                                                                                        
30 Teaching Bachelor Student Cost 
31 Main Activities for Teaching Bachelor Student 

32 Support Activities for Teaching Bachelor Student 
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 یرأثتاز اطالعات مالی دانشگاه استخراج شده و برای پیش بینی آن در سنوات بعد، ابتدا تحت  الگوهزینه در سال شروع 

نرخ رشد ساالنه )ناشی از تورم( قرار گرفته و سپس با ضرب آن در مقدار محرک هزینه سرفصل مربوطه، هزینه کل 

 یپرسنل یرغی پرسنلی و هاهزینهالزم به ذکر است نرخ مجاز رشد ساالنه برای انواع مختلف . شودیمسرفصل هزینه محاسبه 

 هایبخشنامهمختلف از جمله  هایبخشنامهبر اساس  صالحذی توسط مراجع هانرخممکن است متفاوت باشد که این 

 هایتگاهدس، ساالنه به اعالم شده توسط مراجع ذیربط یهاتعرفهیا  صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ایبودجه

 .گرددمیاجرایی اعالم 

ت تعداد دانشجویان، تعداد کارکنان یا تعداد اعضای هیئ تواندمی موردنظرهزینه بسته به نوع سرفصل هزینه  هایمحرک

تحت  ستند،رشد ساالنه ناشی از تورم ه تأثیراینکه تحت  غیر از هزینه هایسرفصلدر واقع . باشندعلمی و یا ترکیبی از آنها 

 هستند.  ... یا تعداد اعضای هیئت علمی نشجو یاعوامل دیگر از جمله تعداد دا تأثیر

(6) SATBS (t) = ∑ Code (Ni) SActivity Consumption driver * Total cost of code (Ni) 

SActivity (t) 
میمات مدیریت تص تأثیربر مقادیر هزینه، امکان تحلیل بهتر  تأثیرگذارهزینه  هایمحرکگنجاندن با ، 6و  0در معادالت 

ریت در تصمیم مدی تأثیر توانمی ،به طور مثال. گرددمیفراهم  الگوهزینه در  هایمحرکدر خصوص تغییرات احتمالی 

 ینههز هایهر یک از سرفصل را بر رفتار جدید خصوص افزایش تعداد دانشجویان و یا استخدام اعضای هیئت علمی

 .مشاهده نمود

بر اساس نوع منبع )سرفصل هزینه( متفاوت است.  هافعالیتتوسط  مصرف منابع هایمحرک( یعنی 0بخش دوم معادله )

تعداد دانشجویان کارشناسی، تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد، تعداد دانشجویان دکتری، تعداد  توانندمی هامحرکاین 

 اعضای هیئت علمی، تعداد کارکنان، ساعات حق التدریس مدعوین و ... باشند.

است  عبارت پشتیبانی هایفعالیت( یعنی سهم محصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی از 1معادله ) دومقسمت 

سهم  .پشتیبانی هایفعالیتمحصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی از هر یک از اصلی  هایفعالیتاز مجموع سهم 

های تمام ب ضربحاصل پشتیبانی برابر است با هایفعالیتمحصول/خدمت آموزش دانشجوی کارشناسی از هر یک از 

 (.6)معادله شده آن فعالیت پشتیبانی در محرک مصرف فعالیت پشتیبانی 

بر مبنای  بهایابیدر رویکرد رائه شده است. ا 0در جدول پشتیبان  هایفعالیتمصرف  هایمحرکاطالعات مربوط به 

نیز  پشتیبانیعالیت بهای تمام شده هر ف. یابدمیاصلی تخصیص  هایفعالیتپشتیبانی به  هایفعالیت، بهای تمام شده فعالیت

.شودمی( محاسبه 1معادله )بر اساس 

(1) Total cost of code (Ni) SActivity(t)=∑Code(Ci) cost consumption driver* 

Total cost code (Ci) (t) 

 مربوطه یبانیپشتعبارت است از مجموع سهم فعالیت  پشتیبانی هایفعالیتبهای تمام شده هر یک از  (1)بر اساس معادله 

 ارائه گردید. 6تا  0هزینه در معادالت  هایسرفصلشده هر یک از  مبهای تماهزینه.  هایسرفصلاز یکایک 

اصلی دانشگاه شامل آموزش دانشجو در مقطع ارشد، آموزش دانشجو  هایفعالیتنحوه محاسبه بهای تمام شده دیگر 

مقطع ارشد، راهنمایی رساله مقطع دکتری، اعزام به فرصت مطالعاتی )داخلی و  نامهپایاندر مقطع دکتری، راهنمایی 



 یستمس یاییپو یکردو رو یتفعال یبر مبنا یابیبها یکردرو یقدانشگاه با تلف ینههز یریتمد/ 18

 

 ،خصوصیاجرایی و بخش  هایدستگاهبا  ایتوسعهعقد قرارداد پژوهشی ، خارجی(، حمایت از مراکز رشد و فناوری

تأمین کتاب و نشریات علمی و ، علمی و پژوهشی هایهمایشبرگزاری ، علمی )گرنت( هیئتاعطای پژوهانه به اعضای 

ساس منطق بر ا ایتوسعه هایپژوهشحمایت از و فعالیت  توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور، پایگاه اطالعاتی

فاده روابط ریاضی مورد است ،لذا. استشده آموزش دانشجوی کارشناسی و مفاهیم ارائه شده در خصوص تعیین بهای تمام 

مشابه روابط ارائه شده در محاسبه بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش  هافعالیتدر تعیین بهای تمام شده هر یک از این 

 . استدانشجوی کارشناسی 

 الگو اعتبارسنجی -مرحله چهارم

اطمینان  نسبت به آنشود تا دقیقاً آزمون باید  مشیخطقبل از مرحله طراحی و اجرای  الگو، مطرح شد قبالًکه  طورهمان

ار واقعی سیستم شده با رفت سازیشبیه یالگومقایسه رفتار رایج بررسی اعتبار آزمون،  هاییوهشکافی حاصل شود. یکی از 

در  داراعنمباید با یک مفهوم  یهر متغیر. استگذشته رفتارهای و انعکاس تکرار به مراتب فراتر از  الگوون اما آزم. است

و  لگواحساسیت رفتار . بررسی شوداز لحاظ سازگاری ابعادی  باید یامعادلههر . دنیای واقعی مطابقت داشته باشد

ن تحت . آزمودنهم پارامتری و هم ساختاری ارزیابی شو ،در فرضیاتقطعیت عدم از لحاظ باید  شدهتوصیه  هایسیاست

فتن قرار گرو  الگوموجود در  یهانقصبرای کشف خوبی ، ابزارهای الگورفتار  هایآزمونبه همراه سایر حدی، شرایط 

رفته مورد استفاده قرار گ الگوآزمون  منظوربهکه در پژوهش حاضر  هاآزمونبرخی از  .هستنددرک بهتر برای  ایمرحلهدر 

 شده به شرح ذیل است: 

 زمونآ؟ این اندشدهدیده  الگوبرای  دهندمیآیا مفاهیم مهم و ساختارهایی که سیاست را نشان  آزمون کفایت مرز:

دیده شده  والگدارد. آیا تمامی مفاهیم مهم مرتبط با مسئله در درون  الگویک آزمون ذهنی است و بستگی به مفروضات 

ا پیشنهادهای ؟ آیکندمیتغییر  ایعمدهبه طور  الگومربوط به مرز  هایفرضپیشدر صورت تغییر  الگواست؟ آیا رفتار 

استفاده  هاشرو؟ گام اول در این تست محدوده است. یکی از کندمیتغییر  الگودر صورت توسعه مرز  هاسیاستمربوط به 

 هرا با استفاده از لیست کردن متغیرهای درونی و بیرونی و متغیرهایی ک الگواست که محدوده  الگواز چارت محدوده 

ر و دیاگرام علی تولید شده در اختیا الگوانجام این تست، چارت محدوده  منظوربه. کندمی، خالصه هستند الگوخارج از 

 گردید. تأییدخبرگان قرار گرفت و پس از رفع نواقص و ارائه پیشنهادها، 

مناسب  سازیارچهیکپآیا سطح  ؟گیردمیرا در بر  الگو، دانش توصیفی سیستم الگوآیا ساختار  ساختار: تأییدآزمون 

با  الگو ؟ برای بررسی سازگاریکندمی یترا حمادرون سیستم  آفریناننقشرفتار ، گیریتصمیمبوده است؟ آیا قواعد 

ز جریان کمک گرفته شد؛ که با تست معادالت و نظرسنجی ا-و معلولی و انباشت علی هایدیاگرامتوصیفی از  هایدانسته

 هایقضاوته بیشتر ب سازییکپارچه. آزمایش سطح اندشده سازیپیادهتوصیفی  هایدانستهخبرگان مشخص گردید که 

ار از نظر چند راحل انجام کو م الگوبا روابط علی آن و با مبانی نظری موضوع مقایسه شد.  الگوکیفی متکی است. ساختار 

اگونی گون هایدیدگاهایشان قرار گرفت. البته در مورد نحوه طراحی آن  تأییدخبره انجام این کار گذرانده شد و مورد 

 سازیبیهشونسیم برای  افزارنرموجود داشت لیکن همگی در مورد حسن ارتباط متغیرها موافق بودند. در این پژوهش از 
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 سازیشبیه هایتصمیممنطقی بودن  سازیشبیهبخشی را دارد و در هر مرحله از  هایتستقابلیت  افزارنرم استفاده شد. این

 تست شد.

ایط رفتار منطقی دارد؟ در تست شر ،الگو، کنندیمآیا زمانی که متغیرها مقادیر حدی را دریافت  :تست شرایط حدی

حدی، میزان پایداری رفتار سیستم بررسی شد. برای این کار مقادیر حدی  هایحالتحدی، از طریق تعیین مقادیر اولیه در 

 در حاالت حدی باال و پایین مورد بررسی قرار گرفت. الگودر یکایک معادالت چک شد. رفتار 

ی( تکرار کیف رفتار مناسب مشاهده شده در سیستم را به طور مجدد )به صورت کمی و الگوآیا  تولید رفتار مجدد:

رفتارهای  لگوا؟ آیا کندمیشده است را تولید  الگومشکالتی که باعث طراحی  عالئمبه صورت درونی  الگو؟ آیا کندیم

واقعی  دنیای هایداده؟ آیا فراوانی و ارتباط مراحل در متغیرها با کندمیگوناگون مشاهده شده در دنیای واقعی را تولید 

بر اساس روش بهای تمام شده مبتنی بر  98در سال  هافعالیتبا توجه به اینکه محاسبه بهای تمام شده  هماهنگ است؟

اجرا شده بهایابی بر مبنای فعالیت در سال  یالگوبر اساس  هایتفعالبهای تمام شده  (5) در جدولفعالیت اجرا شده بود، 

لق میانگین قدرمطشده است.  مقایسهحاضر برای سال مذکور ارائه شده در پژوهش  یالگوو همچنین نتایج اجرای  1098

دقت  دهندهنشاندرصد است که  3.0ارائه شده در این پژوهش حدود  یالگودر  هایتفعالخطای محاسبه بهای تمام شده 

به دلیل عدم . از بعد این آزمون دارد الگو تأییدبرای سال مذکور و شرایط واقعی نشان از  الگونتایج . است الگونسبتاً باالی 

، هاالساجرای رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و عدم دسترسی به بهای تمام شده خدمات بر مبنای این رویکرد در دیگر 

ن ابا مطالعه تطبیقی و نظرخواهی از خبرگ ،دیگر وجود ندارد، لذا یهاسالبرای  اییسهمقاامکان انجام این آزمون به صورت 

 گردید. ییدتأاین امر 

 آزمون تولید رفتار مجدد .5جدول 

 های اصلیعنوان فعالیت
 الگوخروجی 

 98برای سال 

مقادیر واقعی بهایابی بر 

 (98مبنای فعالیت )سال 

 درصد تفاوت

 )قدر مطلق(

5503/3 608391999013 600601333333 آموزش دانشجوی کارشناسی  

1935/1 091600086513 030056333333 آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد  

0190/1 98000100530 91100133333 آموزش دانشجوی دکتری  

0936/3 89980513069 89101133333 نامه کارشناسی ارشدرساله دکتری و پایان  

1391/3 1016039058 1011903333 حمایت از مراکز رشد و فناوری  

1031/3 0006500510 0009003333 ی علمی و پژوهشیهاشیهمابرگزاری   

333/3 09006399911 09006133333 اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی  

3331/3 01059015831 01059033333 ایی توسعههاپژوهشحمایت از   

3330/3 108100116 108100333 اعزام به فرصت مطالعاتی  

3016/3 00009003310 00059333333 تأمین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطالعاتی  

3965/3 1161000505 1169303333 های اجراییعقد قرارداد پژوهشی با دستگاه  

0131/3 900000931 900003333 توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور  

 درصد 0/3 میانگین درصد تفاوت )قدرمطلق(
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 مختلف هایمشیخطو  یوهاسناربررسی  -مرحله پنجم

ای یک دوره بر الگو سازیشبیه، در این مرحله، الگوو حصول اطمینان معقول از اعتبار  الگوپس از انجام اعتبارسنجی 

در  مطالعه اصلی برای دانشگاه مورد هایفعالیتبرخی برای بهای تمام شده فعالیت  سازیشبیهنتایج . شودمیساله انجام  8

 ستادانادانشجویان و ترکیب آنها و تعداد  اولیه فرض بر این است که تعداد یالگوارائه شده است. در  (8) تا (0)های شکل

 13ی غیرپرسنلی رشد هاهزینهدرصدی و  13ی پرسنلی رشد هاهزینهو کارکنان طی سالهای متوالی ثابت نگه داشته شده و 

 . (است 1031جه سال تدوین بود یهابخشنامه)ارقام رشد ساالنه برگرفته از  درصدی ساالنه داشته باشند

 
 بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی .3شکل 

 
 بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد .4شکل 

 
 بهای تمام شده آموزش دانشجوی دکتری .5شکل 

 
 بهای تمام شده فعالیت رساله دکتری. 6شکل 

 
 کارشناسی ارشد نامهپایانبهای تمام شده فعالیت  .7شکل 

 
 بهای تمام شده فعالیت اعزام به فرصت مطالعاتی .8شکل 
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 99در سال  03مقدار کاهش نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی به  مطالعه موردیکی از اهداف دانشگاه 

 ه به استاددانشجویان روزانسبت دانشگاه نتوانسته است به اهداف پیش پینی شده دست یابند. ن (9شکل )بود که با توجه به 

مورد نیاز متناسب با  اداناستکاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. این موضوع مطابقت  هابینییشپنه تنها مطابق 

کن تحقیقاتی دانشجویان را مم یهاپروژهکیفیت  آموزش ودانشجویان ثبت نام شده را کاهش داده، در نهایت کیفیت 

عالوه بر این هدف، هدف گذاری دیگر دانشگاه مرجع در رابطه با جمعیت دانشجویان، منفی قرار دهد.  تأثیراست تحت 

تقویت تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبت به کل دانشجویان جهت حصول هدف استراتژیک اعتالی 

کل  میلی و مقایسه آن با تعداد. اما بررسی روند رشد تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکاستکیفیت پژوهش 

دهد با وجود رشد تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی، این هدف طی دانشجویان در دانشگاه مرجع نشان می

تا  90های سالهای اخیر محقق نشده است. به طوری که نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان طی سال

 (.13باقی مانده است )شکل  03 همچنان درصد ثابت حدود 98

 
 استاداننسبت جمعیت دانشجویان به  .9شکل 

 
 نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان .11شکل 

به دو طریق کاهش تعداد  «03 مقدار کاهش نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی به»اجرای سیاست 

ز اقابل دستیابی است. ( 10شکل  -)سناریوی دوم استادان( یا افزایش تعداد 11شکل  -)سناریوی اول دانشجویان روزانه

سوی دیگر از آنجا که یکی دیگر از اهداف دانشگاه افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبت به کل 

حصول هدف دانشجویان است، در سناریوی کاهش تعداد دانشجویان، کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی به جهت 

هر  تأثیردر ادامه . گیردمیمورد بررسی قرار  :افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبت به کل دانشجویان»

شخص شود متا  گیردمیدو راهکار بر بهای تمام شده خدمات اصلی دانشگاه تحت دو سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار 

  دانشگاه چگونه خواهد بود.ی هاهزینهبر  مشیخطهر دو  تأثیر
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 تعداد دانشجویان کارشناسی در سناریوی اول .11شکل 

 
 در سناریوی دوم استادانتعداد  .12شکل 

 استادانبا حفظ تعداد فعلی  کارشناسی کاهش تعداد دانشجویان -سناریوی اول

ه کاهش نسبت دانشجویان روزانه ب»حصول هدف  منظوربهدر این سناریو فرض بر این است که دانشگاه مورد مطالعه 

با توجه . نمایدیم استادانبا حفظ تعداد فعلی  کارشناسی اقدام به کاهش تعداد دانشجویان «03مقدار  اعضای هیئت علمی به

نفر از تعداد دانشجویان  1333با کاهش  رودمیبه نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی فعلی دانشگاه انتظار 

نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت »ه اهداف تعیین شده در خصوص بدانشگاه  1035تا سال  قطع کارشناسیروزانه م

که  طورهماند. ینائل آ «افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبت به کل دانشجویان»و نیز هدف  «علمی

 نمودار اصلی قرار گرفته و باالی دانشجوی کارشناسیهر نفر آموزش نمودار قیمت تمام شده مشخص است  10در شکل 

ه سهم آموزش، به واسط هایینههزاین موضوع بدان دلیل است که با کاهش تعداد دانشجویان،  شده است.بیشتر شیب آن 

ه ب هاینههزدانشجویی در بهای تمام شده آموزش دانشجو، کاهش چندانی نخواهد داشت. با این حال این  هایینههزکم 

 .یابدیمبهای تمام شده آموزش هر دانشجوی کارشناسی افزایش  ،تعداد دانشجویان کمتری سرشکن شده و لذا

مام بهای ت دهدمیکتری نشان ددانشجوی کارشناسی ارشد و هر نفر آموزش  نمودار قیمت تمام شده زمانهم بررسی

ل است . این بدان دلییابدیمتمام شده این دو خدمت افزایش باالی نمودار اولیه قرار گرفته و بهای نیز شده این دو خدمت 

داد ، تعداد کارکنان، تعاستادانچون تعداد  هاییمحرکی دانشگاه، تعداد دانشجویان نیست و هاهزینهکه محرک برخی 

یری نشجویان تاثتغییر در تعداد دا ،و لذا شوندمیدکتری و ... محرک آنها محسوب  یهارسالهی ارشد، تعداد هانامهپایان

کاهش تعداد  تأثیرتحت  زمانهمیی که محرک آنها تعداد دانشجو بوده هاهزینهندارند. در این حالت  هاهزینهبر این 

نرخ  تأثیرحت ، تاندداشتهیی که محرکی غیر از تعداد دانشجو هاهزینه. اندگرفتهدانشجویان و افزایش نرخ رشد ساالنه قرار 

 هایعالیتفی هاهزینه. از آنجا که تعداد دانشجویان کارشناسی کاهش یافته است، نسبت اندافتهیرشد ساالنه افزایش 

دو  آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر شده و بهای تمام شده این هایفعالیتپشتیبانی اختصاص یافته به 

کارشناسی ارشد و رساله دکتری  نامهپایاننمودار بهای تمام شده دو خدمت دیگر  .(15و  10)شکل  یابدیمخدمت افزایش 

ی هاهزینه. زیرا محرک عمده اندنگرفتهاین سناریو قرار  تأثیربهای تمام شده این دو خدمت تحت  دهدمینشان 

  .(11و  16 )شکل کتری استد یهارسالهی کارشناسی ارشد و تعداد هانامهپایانبه این دو محصول تعداد  یافتهتخصیص



 23/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 
 بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجوی کارشناسی در سناریوی اول .13شکل 

 
بهای تمام شده فعالیت آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد در  .14شکل 

 سناریوی اول

 
بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجوی  .15شکل 

 دکتری در سناریوی اول

 
 بهای تمام شده فعالیت اصلی رساله دکتری در سناریوی اول .16شکل 

 

 
ی نامه کارشناسبهای تمام شده فعالیت اصلی پایان .17شکل 

 ارشد در سناریوی اول

 با حفظ فعلی تعداد دانشجویان استادانافزایش تعداد  -دوم ناریوی س

ه کاهش نسبت دانشجویان روزانه ب»حصول هدف  منظوربهدر این سناریو فرض بر این است که دانشگاه مورد مطالعه 

با حفظ تعداد فعلی دانشجویان  فعلی استادانتعداد به  1035نفر تا سال  53اقدام به افزایش  «03 مقدار اعضای هیئت علمی به
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 اسیکارشن، آموزش دانشجویان که بهای تمام شده آموزش دانشجویان کارشناسی رودمی. در این حالت انتظار نمایدیم

این مشخص است بهای تمام شده  03تا  18های شکلکه در  طورهمانارشد و آموزش دانشجویان دکتری افزایش یابد و 

 خدمات با اتخاذ این تصمیم افزایش یافته است.

 
 بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجوی کارشناسی در سناریوی دوم .18شکل 

 
 بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد در سناریوی دوم .19شکل 



 25/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 
 بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجوی دکتری در سناریوی دوم .21شکل 

ت که این اس دوم نشان دهنده یسناریو ودانشجوی کارشناسی در سناریوی اول هر نفر مقایسه بهای تمام شده آموزش 

ای تمام بیشتر از به (کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی) هر نفر دانشجوی کارشناسی در سناریوی اول بهای تمام شده

(. با کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی، نسبت تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 00شده در سناریوی دوم است )شکل 

ی ارشد آموزشی دانشجویان کارشناس هایینههزم و دکتری به کل دانشجویان افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش سه

مچنین . هیابندیمو دکتری شده و نهایتاً بهای تمام شده آموزش هر نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری افزایش 

نشان  (تاداناسافزایش تعداد دوم ) بهای تمام شده آموزش هر نفر دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی تحت سناریویبررسی 

مقایسه بهای تمام شده کل فعالیت اصلی آموزش دانشجو )نه آموزش  (.00و  00، 00)شکل  بهای تمام شده داردافزایش از 

نفری دانشجویان کارشناسی، بهای تمام  1333در سناریو اول، با کاهش  دهدیمهر نفر دانشجو( در هر دو سناریو نشان 

 هایینهزهشمگیر نیست. این موضوع نشان دهنده سهم نسبتاً پایین اگر چه کاهش داشته اما این کاهش چندان چکل، شده 

، باعث افزایش بهای استاداننفری تعداد  53. با این حال افزایش استدانشجویی در بهای تمام شده آموزش دانشجویان 

سبتاً ده سهم ندهن. این موضوع نیز نشانشودیمتمام شده کل فعالیت اصلی آموزش دانشجو )نه آموزش هر نفر دانشجو( 

 علمی در تعیین بهای تمام شده آموزش دانشجو است. هیئتپرسنلی اعضای  هایینههزبااهمیت 
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 مقایسه بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی در سناریوی اول و دوم .21شکل 

 
 مقایسه بهای تمام شده آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد در سناریوی اول و دوم .22شکل 



 27/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 
 مقایسه بهای تمام شده آموزش دانشجوی دکتری در سناریوی اول و دوم .23شکل 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

در  هااهدانشگبرای محاسبه بهای تمام شده خدمات دانشگاه ارائه گردید. با توجه به اینکه  ییالگودر این پژوهش 

روابط  رکشیدنتصویبهمتعدد فعالیت دارند، و با توجه به دشواری و پیچیدگی  هایینههزو  هافعالیتمحیطی پیچیده، با 

ن پژوهش ، در ایهزینه یهامحرکو پویایی  پیچیده و پویا مثل دانشگاه هایسیستممتعدد در  هایفعالیتو  هاینههزمیان 

 فاده شده است.است سازیالگوجهت بر مبنای فعالیت  یابیبهاو ترکیب آن با روش سیستم  شناسیپویایی رویکرداز 

تلفیقی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج  یالگودر این پژوهش بهای تمام شده خدمات دانشگاه به کمک این 

ت )انجام و ارقام محاسبه شده توسط نظام بهایابی مبتنی بر فعالی الگوبا مقایسه ارقام محاسبه شده توسط  الگواعتبارسنجی 

دارد. در  الگودرصدی، نشان از دقت باالی  0/3( در دانشگاه مورد مطالعه با میانگین قدرمطلق خطای 1098شده در سال 

مل نسبت دانشجو به انجام شده در آنها شا هاییگذارهدفادامه با توجه به دو مورد از شاخصهای عملکردی دانشگاه و 

 ستادانااستاد و نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل، دو خط مشی کاهش دانشجویان کارشناسی و افزایش تعداد 

برای رسیدن به این اهداف عنوان گردید که بهای تمام شده خدمات تحت هر دو سناریو مورد محاسبه قرار گرفت. مقایسه 

نوان . به عآوردیمبهتر با توجه به منابع موجود را فراهم  گیرییمتصماریو، امکان بهای تمام شده خدمات در هر دو سن

باعث  نفری دانشجویان کارشناسی، 1333مقایسه بهای تمام آموزش دانشجو در هر دو سناریو نشان داد کاهش مثال، 

ن موضوع ای، ل توجه نیست،گرچه این کاهش چندان قابشودیمکاهش کل بهای تمام شده فعالیت اصلی آموزش دانشجو 

اما بهای تمام شده آموزش با محرک تعداد دانشجو در تعیین بهای تمام شده آموزش دارد.  هایینههزنشان از سهم پایین 

آموزشی  هایینههزبا کاهش تعداد انشجویان کارشناسی، زیرا . یابدیمهر نفر دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی افزایش 

به عالوه  و یابدیمو اما سرانه هزینه آموزش، به دلیل کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی افزایش  بدیاینمکاهش چندانی 

با کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی، نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل افزایش یافته و سهم آنها نیز از 
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. یابدیمنفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی افزایش  و نهایتاً بهای تمام شده آموزش هر یابدیمآموزش افزایش  هایینههر

، باعث افزایش بهای تمام شده دانشجو در هر سه مقطع و بهای تمام شده استاداننفری تعداد  53افزایش در سناریوی دوم، 

ایین و سهم نسبتاً پ استاداننشان از سهم باالی حقوق و مزایای  هایافته. این شودیمکل فعالیت اصلی آموزش دانشجو 

 دانشجویی در بهای تمام شده آموزش دانشجو دارد. هایینههز

در تعیین بهای  ایهیانرا سازییهشب یالگوبه عنوان یک  سیستم شناسیپویاییستفاده از رویکرد ا دهدیمنشان  هایافته

با بررسی روابط علی و معلولی میان متغیرها و در نظر گرفتن متغیرهای جریان و  تمام شده محصوالت و خدمات دانشگاه

ان عناصر موجود روابط علی و معلولی می سازییهشبتواند به شناخت بهتر رفتار سیستم کمک کند. این رویکرد با حالت می

ک فضای مجازی، این امکان را فراهم در نظام بهایابی موجود دنیای واقعی، به کمک معادالت و پارامترهای ریاضی در ی

بر بهای تمام  نظام بهایابیمختلف عناصر ثیرات نهایی تغییر رفتار أتتا بدون هزینه و ریسک و در فضایی ایمن،  آوردیم

ه و مورد بررسی قرار گرفتمختلفی که دانشگاه ممکن است انتخاب نماید،  هایمشیخطسناریوها و شده خدمات، تحت 

 منابع مالی موجود تصمیم مناسب اتخاذ گردد.بر اساس 

بر مبنای فعالیت امکان پویا در نظر گرفتن متغیرهای تأثیر گذار بر بهای تمام شده محصوالت  یابیبهادر روش معمول 

ز وجود قابلیت تغییر هر یک ا، سیستم شناسیپویاییبا کمک رویکرد شده ارائه  یالگو در و خدمات وجود ندارد اما

فعالیت( و اعمال فوری  محرک )هزینه، سطح فعالیت، سطح خدمات ارائه شده، محرک هزینه، الگوموجود در عناصر 

یچیدگی و پ شودیمثیر تغییر به وجود آمده روی تمام عناصری که رابطه علی و معلولی با عنصر مورد نظر دارند، باعث أت

 عناصر نظام بهایابی مرتفع گردد.به واسطه هر گونه تغییر در  الگوبودن بروزرسانی  برزمان

مالی دانشگاه را به طور  یهاشاخصرا نظارت و تحلیل نموده و بودجه و  هاهزینهجریان  تواندمیارائه شده  یالگو

اثرات هر یک از تصمیمات اتخاذ شده بر بودجه و عملکرد مالی  بینیپیشبه مدیریت اجازه  الگونماید. این  روزبهمستمر 

 .آوردمیدانشگاه را فراهم 

. وردآقیمت تمام شده برای چندین دوره آتی را فراهم  بینیپیشاین رویکرد به مدیریت امکان  کارگیریبههمچنین 

 یلگوا. آوردمیمدیریت دانشگاه فراهم ، ابزار قدرتمندی جهت کنترل هزینه برای الگواین  رودمیانتظار  ،بنابراین

 ماتبرای مدیریت و کنترل بهای تمام شده خد هاییمشیخطتوسط دانشگاه برای طراحی و بررسی  تواندمی یافتهتوسعه

 به سمت اهداف مطلوب دارد، مورد استفاده قرار گیرد. گیریجهتدر آینده اثر مثبت بر  که

 که گزارشات آن با اطالعات گرددمیزمانی حاصل  هافعالیتبهای تمام شده  حداکثر سودمندی محاسبه حال این با

مورد بررسی قرار گیرند.  زمانهمترکیب گردیده و  هاهزینهبدست آمده از  یهاارزشدریافتی از واحدها در خصوص 

یک بعد از عملکرد دانشگاه است. بررسی این موضوع که عالوه بر بهای تمام شده خدمات،  صرفاًهزینه و بهای تمام شده 

، حائز ارزش گیرندیمگوناگون قرار  هایمشیخطخوذه و أتصمیمات م تأثیردیگر ابعاد عملکردی دانشگاه چگونه تحت 

 شناسییاییپودانشگاه به کمک رویکرد ابعاد بیشتری از عملکرد آتی  یهاپژوهشدر  گرددمیپیشنهاد  ،خواهد بود. لذا

اتخاذ شده عالوه بر بهای تمام شده خدمات دانشگاه، بر این ابعاد  هایسیاستو  هایمشخط تأثیرشده و  سازیالگوسیستم 

 یهاحوزهایر و س یخدماتپژوهشی، فرهنگی،  عملکرد آموزشی، گرددیمبرای مثال پیشنهاد  نیز مورد بررسی قرار گیرند.
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ش و ترسیم روابط ثیرگذار در هر بخأدر کنار نظام بهایابی بر مبنای فعالیت با در نظر گرفتن متغیرهای تعملکردی دانشگاه 

تا این حد  لگوانه . گسترش دامگردد الگووارد دامنه سیستم  شناسییاییپوعلی و معلولی و بازخوردی به کمک رویکرد 

صمیمات متخذه به طور همزمان هم بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه و هم بر تا تأثیر ت آوردیماین امکان را فراهم 

ه تا تصمیمات خود را ن کندیماین موضوع به مدیریت کمک  مورد بررسی قرار گیرد. هاینههزبهای تمام شده خدمات و 

و بهای  هاینههزبر  مات متخذهتصمی یرتأثعملکردی، بلکه با در نظرگرفتن چگونگی  یهاشاخص سازیینهبهتنها بر اساس 

تمام شده  بر بهای هاآندیگر و تأثیر  هاییمشخطسناریوها و  گرددیمهمچنین پیشنهاد تمام شده خدمات بهبود بخشند. 

ده یا رشته تا سطح دانشک ،ارائه شده در این پژوهش یالگوسطح تفصیل  توانیمخدمات دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. 

 ردد.نیز فراهم گ هاآنمختلف آموزشی و مقایسه  یهارشتهتحصیلی توسعه یافته تا امکان بررسی بهای تمام شده 

 تقدیر و تشکر

 وداوران فرهیخته مجله دانش حسابداری که با دقت نظر و تحریریه  هیئتانه از اعضای محترم میمصبدینوسیله 

نماییم و موفقیت و سربلندی این عزیزان را از خداوند ری میزاه شدند سپاسگلارتقاء کیفی این مقاودهای خود باعث مرهن

 .منان خواستاریم

 منابع
ان، بررسی موردی واحد علوم و تحقیقات تهر-یابی بر مبنای فعالیت(. تعیین هزینه سرانه دانشجو با استفاده از روش هزینه1090جلیلی، آرزو؛ اشرفی، جواد )

 .80-99(، 05)8، فصلنامه حسابداری مدیریت

شناسی ویاییدومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پشناسی سیستم، بینی بهای تمام شده خدمات بانکی با استفاده از پویاییپیش(. 1098) امینی، الهام ؛خدیور، آمنه

 .تهران ها،سیستم

در صنعت بانکداری )مطالعه موردی با  گرازمانیابی بر مبنای فعالیت (. هزینه1091؛ نوروزی، محمد )عباسداود؛ فارسی،  رهنمای رودپشتی، فریدون؛ قرشی،

 .09-01، (01)1، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتکشاورزی(. 

عه : )مطالیرانا یدولت یهادر دانشگاه یاتیعمل یزیو استقرار بودجه ر یطراح یامکان سنج ی(. بررس1090) میدا ی،فرج حمد؛م ی،عبدزاده کنف  یتا؛ب یخی،مشا

 .10-00، (9)0 یریت،مد یو حسابرس یدانش حسابداردانشگاه تهران(.  یمورد
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