
 
 
 
 

 ۀيابي بر مبناي فعاليت و سنتي در محاسبهاي هزينهروش كاربرد
 آموزش دانشجويان ۀشدقيمت تمام

   *ابراهيم عباسي  دكتر
** محمود صابري     

 چكيده  
ق مر    ۀمحاسرن  برراف   1يابي برر مننراف فعات ر    كاربرد روش هزينه به معرفي و ،اين پژوهش

محاسرنه و   ،پرردازد  هردا از ايرن پرژوهش    ي مري دانشجويان در نظام آموزش عرات  ۀشدتمام
يابي برر مننراف فعات ر  و روش سرنري در تع ر ن ق مر        هاف هزينهتخص ص سربار به روش

هاف حسابدارف و فنري و منندسري دانشر اه آزاد اسر مي     آموزش دانشجويان گروه ۀشدتمام
يسرون سرربار بره    گرراسررااده از مردل    با اس   1861 -68واحد آزادشنر در سال تحص لي 

يابي بر منناف فعات   براف هر گروه آموزشي تخص ص يافر  و سر ب برا نرراي      روش هزينه
براف دو گروه وابسرره  T آزمون  از ،مقايسه شد  براف اين منظور روش سنري تخص ص سربار

هاف رشره ۀشدكه ق م  تمام نراي  نشان داد اف ع م  ويلكاكسون اسرااده شد آزمون رتنه و
يابي بر منناف فعات ر  كمررر از روش سرنري    حص لي در هر دو گروه آموزشي به روش هزينهت

 ،هراف تحصر لي در روش سرنري   رشرره  ۀب ن هم اس   م زان تخص ص سربار غ ر مسرق م در
شرده و مروسر    ب ن ق مر  تمرام   ،منناف فعات   اس    به ع وه يابي برب شرر از روش هزينه

به طورف  ؛دارف وجود داردبه دو روش تااوت معنا ،هاف آموزشيهدانشجو در گرو هر ۀشنري
يرابي برر مننراف فعات ر      خاتص منافع حاصل از روش هزينره  ،هاف تحص ليرشره ۀكه در هم

 ب شرر از روش سنري اس    
 

محرك  ،روش سنري ،تخص ص سربار غ رمسرق م ،يابي بر منناف فعات  هزينه :واژگان كليدي
 دانشجويان آموزش ۀشدق م  تمام ،ف غ رمسرق مهاهزينه ،هزينه

                                                                                                                 
 )س( دانش اه اتزهراء اسراديار *

  كارشناس ارشد امورماتي دانش اه آزاداس مي واحد آزادشنر **

1. Activity Based Costing /ABC 
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 مقدمه
آمروزش هرر    ۀشرد دق ر  اقر م ق مر  تمرام     ۀدانشجويان مسرلزم محاسن ۀتع  ن شنري

شرده،  ق مر  تمرام   ۀهاف آموزشي مخرلف اس   در محاسنها و گروهدانشجو در رشره
ب شرررف   اهم ر   ،ويژه سرربار غ رمسررق م   ههاف غ رمسرق م و بتخص ص هزينه ۀنحو
بلكره   ،شرده قابرل توجره اسر     هاف سربار در ق م  تمامتننا سنم هزينه زيرا نه ؛دارد
هراف تسرن م     يكي از روشاس هاف غ رمسرق م ن ز داراف اهم   تسن م هزينه ۀنحو
هاف سرربار، روش سرنري اسر   از آنجرايي كره ايرن روش از يرب مننرا برراف          هزينه

وقري كره واحردهاف توت ردف يرا خردماتي       ،رواين كند، ازتخص ص سربار اسرااده مي
كنند، اين روش به درسرري سرنم هرر محصرول را از     محصوالت مخرلاي را عرضه مي

شرود   شرده بره درسرري محاسرنه نمري     و در نر جه ق م  تمام كندسربار شناسايي نمي
 د كاال غ رمسرق م در توت هايي كه مسرق م يافعات   ۀله از همئامروزه براف رفع اين مس

يرابي برر مننراف    شرود  روش هزينره  در تخص ص سربار اسرااده مي ،ثرندؤو خدمات م
و از  دهرد مري ها در ايجاد سربار اهم   فعات   ۀفعات    در تسن م سربار به نقش هم

خدمات و محصوالت اسررااده   ۀشدق م  تمام ۀآننا در محاسن ۀسربار بودجه شده هم
 يرابي در نويني اس  كه تاكرر هزينره   ۀمنناف فعات  ، پديديابي برس سرم هزينه كند مي

 (   1836 حسابدارف مديري  را به شدت دگرگون ساخره اس  )نمازف،
دانشرجويان در   ۀس اسرر اارف در تع ر ن شرنري    گ ررف و يند تصم ماالزم اس  فر

اف بايرد رابهره   ،از ايرن رو  ؛سسات آموزش عاتي كشرور شرااا شرود   ؤم ها ودانش اه
ق مر    ۀبرراف محاسرن   باشد  ها برقرارنرخ شنريه واقعي و ۀشدب ن ق م  تماممنهقي 
اف غ رقابرل  هر هاف آموزشي مخرلف، الزم اسر  هزينره  هر دانشجو در گروه ۀشدتمام

يرابي برر مننراف    هزينره  شده، تع  ن شود ق م  تمام سنم آننا در ردگ رف، شناسايي و
 هاف سربار غ ر مسررق م و تسن م هزينه و هاف نوين در شناسايييكي از روش ،فعات  

 ،ايرن مقاتره   هردا از  ،از ايرن رو  ؛خدماتي اسر   واحدهاف توت دف و سربار ثاب  در
هرر دانشرجو در    ۀشدتع  ن ق م  تمام يابي بر منناف فعات   درروش هزينه اسرااده از

يان دانشرجو  ۀتع  ن شرنري  منندسي اس  تا در هاف آموزشي حسابدارف و فني وگروه
 ،گ ران دانش اه آزاد اس مي قرار دهد  بره عر وه  اط عات ما دف را در اخر ار تصم م

 :هراف دوترري آمرده اسر     چنارم توسعه درخصوص دانشر اه  ۀقانون برنام 94 ۀماد در
 ۀو هزينر شرده  تمامعمومي دوت  و بر اساس ق م   ۀاف از محل بودجاعرنارات هزينه
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صرح     سرربار دق ر  و   ۀهزين ۀمحاسن ،بنابراين ؛يابدها تخص ص ميسرانه به دانش اه
 حائز اهم   اس  

هاف توت ردف مهررو و تكامرل    از ابردا در سازمان ،منناف فعات   يابي برنظام هزينه
كرارگ رف آن، ايرن س سررم در    هياف ، اما با مشخص شدن نرراي  مبنر  حاصرل از بر    

هرا ن رز   هرا و رسرروران  داشري، بانبمراكز بن ها ونظ ر ب مارسران ،هاف خدماتيسازمان
 )آذيرن فرر،   دشر كرارگ رف آن حاصرل   هكار گرفره شد و نراي  مناسب و ما دف از بر هب

86:1861   ) 
توانرد اط عرات   مريكا نشران داد كره روش سرنري نمري    ادر  1پژوهش فاسرر ۀنر ج

اف هر گ رف مديران فراهم كند  طن  نظرسنجي از مديران شرك مناسني را براف تصم م
يرابي  درصد معرقد بودند روش سرنري اط عرات كرافي برراف هزينره      11مريكا ابزرگ 

دق ر  و واقعري    ،درصرد،  اط عرات ايرن روش    91كند  از نظر خدمات را فراهم نمي
 (   89: 1868توان به آننا اعرماد كرد )رجني، ها نميگ رفن س  و در تصم م

 هراف آمريكرايي مرورد   شررك  درصرد از   88دهد كره  يب پژوهش نشان مي ۀنر ج
كننرد  ايرن س سررم نره تننرا در      يابي برمنناف فعات   اسرااده مري از نظام هزينه ،مهاتعه

كرار رفرره و    ههاف خدماتي ن رز بر  بلكه در سازمان ،واحدهاف توت دف كشورهاف غربي
: 1861كرده اس  )عرب مرازاد و ناصررف،    اخ راً كاربرد وس عي در صدها سازمان پ دا

كننرده از  هراف اسررااده  درصرد از شررك    41/38دهرد كره   هرا نشران مري   بررسي ( 13

درصد در بخش خردمات فعات ر     06/18منناف فعات   در بخش توت د و  يابي برهزينه

  (183: 1001و همكاران،  1كنند )منوجمي

آموزشي، اگر چره بسر ار    يابي بر منناف فعات   در مؤسساتاسرااده از هزينه ۀسابق

گردد  يكري از اوتر ن انرشرارات در ايرن زم نره      باز مي 1460 ۀد وتي به اواخر دهمحدو

اس   ايشان مراكر شدند كه مؤسسرات آمروزش عراتي در     8«پورت و برك» مربوط به
چندمحصوتي هسرند كه بايد توت ردات خرود را در    ۀكنندواقع يب توت دكننده يا عرضه

اين محصوالت بس ار باال باشد، خهرر از   فروش رسانند  اگر ق م ه يب بازار رقابري ب

                                                                                                                 
1. Foster 
2. Manoj etal 
3. Port & Borke 
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دس  دادن بازار به ناع رق ب وجود دارد و اگر خ لي كم باشد، با خهر ضررر و زيران   
بايد بروان ق مر  ايرن محصروالت را برر اسراس ق مر        بنابراين،  ؛مواجه خواهند بود

ت يرا  و بروان ب ن توت رد محصروال   ودتع  ن كرد تا ارزش واقعي آننا معلوم ش شدهتمام
خردمات مخرلرف )آمروزش، پرژوهش و سراير خردمات( تروازن برقررار كررد و           ئۀارا

   ايرن كرار ب شرررين مزير  رقرابري را برراف مؤسسرات آموزشري و        كردبندف اوتوي 

 ( 10:  1861خدماتي به همراه خواهد داش  )قارون، 

بروط،  هاف مرها و هزينهن به دت ل نداشرن اط عات كافي از فعات  رؤسا و مسئوال
د   سررن هرا ن هاف مرتن  باهزينهگ رفو تصم مشده تمامقادر به مديري  مهلوب ق م  

شردۀ  تمرام ع وه بر اين، افزايش حجم و پ چ دگي عمل ات، موجرب افرزايش ق مر     
 1«و توورين رب  1دف ه رز » پرژوهش  ،براف نمونه شود هاف تحص لي ميدروس و دوره

هاف برگرزارف يرب   يابي برمنناف فعات  ، هزينهنهنشان داد كه پب از اسرقرار نظام هزي
باغوم ران،  ) دريافري از دانشجويان بروده اسر    ۀتحص لي، ب ش از سه برابر شنري ۀدور
1869  :18 ) 

يابي بر مننراف فعات ر  بسر ار مرنروت اسر        تجارب موجود از اجراف روش هزينه
هراف ه ئر    براف هزينره  فق منناف فعات   را  يابي بربرخي رويكرد هزينه ،براف مبال

 ۀگ رف هزين(   برخي دي ر از آن براف اندازه91: 1448، 8اند )دويالعلمي اسرااده كرده
  از )83: 1448، 9ب سرلي ( انرد كرار بررده  هاترحص ل بر يب فارغ ۀسران ۀهر برنامه و هزين

ر توان به مهاتعات مروردف د و مزاياف كاربرد آن مي ABCاوت ن موارد توص ف روش 
 ،6و اويري  3)گودارد ( و8،1443وكاتن 1آكرن( مريكا اشاره كردا هاف ان لسران ودانش اه
هرا  منناف فعات   در دانش اه يابي بر(  اما اوت ن چارچوب كامل روش هزينه81: 1446
 هراف مررتن  برا   فعات ر   ،آن دوره كره در  داننرد منصروب مري  « 1ويانگ 4ارنس » را به

  (11:  1441)ارنس  ويانگ، ترس م شددانش اه  تحص ل دانشجو در

                                                                                                                 
1. Dehayes 
2. loverinic 
3. Doyale 
4. Basley 
5. Acton 
6. cotton 
7. Goddard 
8. Ooi 
9. Ernest 
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مننراف فعات ر  در مؤسسرات     يرابي برر  سرازف هزينره  براف  پ اده« ارنس  و يانگ»
امور دانشجويي، تدريب و تحق  ، امورادارف و تأس سات را بره   آموزش عاتي اسررات ا،
ه دانش اه شناسايي كردند  اما تننا به بررسي تردريب و تحق ر  بر    ۀعنوان مخازن هزين

 ۀوس له و پرسنل ب رادانعنوان يكي از مخازن هزينه پرداخرند  ساعات مورد اسرااده اس
اف تسن م شد  حرفه هاف تحق   و تدريب و خدماتب ن فعات   ،مدير گروه هر رشره

درصرد بره    8/18درصرد بره تردريب،     1/10تدريب  ۀنراي  نشان داد كه از مخزن هزين

تدريب بره نسرن     ۀهزين ،تعل  دارد  همچن ن افدرصد به خدمات حرفه 81تحق   و 
درصرد برراف دانشرجويان     81تحص  ت تكم لري و   ۀدرصد براف دانشجويان دور 81
 1148هر دانشجو در مقهع تحصر  ت تكم لري    ۀسران ۀد و هزينشتسن م  ادكرر ۀدور

 ( 1446)ارنس  و يانگ،  دالر بود 1491مقهع كارشناسي  در دالر و
در  8«مراني ترو برا   » يابي دانشر اه هاف هزينهبراف س سرم 1444ال در س 1«هرم سرون»

مردتي   ماتي پرداخ   ۀهاف اين دانشكده در طول يب دوركانادا به تجزيه و تحل ل هزينه
هراف ايجادشرده برر حسرب     بر اين مننا بود كه هزينه ،كه در اين تحق   به كار گرفره شد

هرسراع    ۀشرد تمرام ق مر    ،ن اسراس شد تا برر اير  هاف موجود تسن م ميتعداد بخش
 ( 1444 )هرم سرون، دشودانشجو محاسنه  اسراندارد آموزش هر ۀآموزش و هزين

كنرد و از روش  ترين مننع خود معرفي ميرا منم راداناس 9«كنساس» دانش اه اياتري
هراف مخرلرف اسررااده    ها بره فعات ر   يابي بر منناف فعات   براف تخص ص هزينههزينه

تحق  ، تدريب، خدمات  ۀابردا چنار مخزن هزين ،اجراف اين س سرم، دانش اهكرد  در 
ريزفعات   براف آننا شناسايي كرد  حر  اترردريب    19هاف اجرايي و عمومي و فعات  

هراف كرل ن رز اعرم از مسررق م و      يافرره و هزينره   هرا تخصر ص  به اين فعات   راداناس
درصرد،   8/19پژوهش نشان داد كه تدريب  شد  نراي  اينغ رمسرق م به آننا تسن م مي

 6/18درصرد و خردمات عمرومي     1/18هراف اجرايري   درصد، فعات   19 /9تحق قات 
 ( 81:1868)رئوفي، انددرصد از منابع را اسرااده كرده

                                                                                                                 
1. Young 
2. Hermiston 
3. Manitoba 
4. Kansas  
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علروم بازرگراني    ۀيابي برمنناف فعات   را در دانشكدهزينه 1«بايلر ت زاس»دانش اه 
كلري دانشر اه    ۀدا نمودارف را ترس م كرد كه از مخازن هزينر ابر 1«عل جاندر»د  كراجرا 

ها را از هزينه ،مرحله 18س ب طي  ؛شدمورد نظر خرم مي ۀآغاز و به موضوعات هزين
 ۀسه  كلي يعني دانش اه به موضوعات هزينه تخص ص داد  موضوت هزينره در رسرات  

هرر   ۀسران ۀداد كه هزين هر دانشجو بود  نراي  نشان ۀشدتمامف عل جاندر، ق م  ادكرر

 ( 1000دالر اس  )عل جاندر،1908دانشجو در مقهع كارشناسي 

خردمات قابرل ارائره )واحردهاف درسري( بره        ۀشرد تمرام اف در ايران، بناف مهاتعه
دانشجويان در دانش اه ترب   مدرس را محاسرنه كررد  نرراي  نشران داد كره  مروسر        

ريرال اسر   ايرن رقرم     11 801 641، 1868تحص لي درسال  ۀيب رشر ۀشدتمامق م  

هراف كرام  وتر و   گروه آموزشي اسر  كره گرروه   11هاف رشره ۀشدمروس  ق م  تمام
را داشر   شرده  تمرام رياضي كمررين و گرروه آموزشري كشراورزف ب شرررين ق مر       

 ( 1868)اعرمادف، 
ق مر    ۀيابي برمنناف فعات ر  برراف محاسرن   روش هزينه ( از1868) «احمد رجني»
يرزد   هاف علوم پزشركي شر راز، فسرا و   دانشجويان گروه پزشكي در دانش اه ۀشدتمام

آمروزش هرر دانشرجوف     ۀشرد تمامنراي  اين پژوهش نشان داد كه ق م   اسرااده كرد 

 138 619در يرزد   ريرال و  101 138 190ريال، در فسا 198 131 944ش راز  پزشكي در

علوم پزشكي فسا نسن  بره   ۀانشكدد درشده تمامعل  افزايش ق م   ريال اس  191
 نسن  به دو دانش اه دي ر بود   تعداد دانشجويان كمرر آن ،دانش اه دي ر دو

دانشرجويان   ۀسرران  ۀمننراف فعات ر  برراف محاسرن     يابي برر ( از هزينه1868رئوفي)
اسررااده   )س( دانشر اه اتزهررا   ۀعلوم پاي علوم اجرماعي و ۀدانشكد ۀكارشناسي روزان

هراف  علوم اجرماعي درگرروه  ۀدانشجو در دانشكد ۀسران ۀ  نشان داد كه هزيننراي كرد 
، 11، 18ترت رب:  ه مديري ، حسابدارف، اقرصاد، علوم اجرماعي و مهاتعات خانواده، بر 

هراف ف زيرب، رياضري،    علوم پايره در گرروه   ۀم ل ون ريال و در دانشكد 11و  11، 13
 م ل ون ريال اس  19و  14، 18، 16ش مي و م كروب وتوژف به ترت ب 

                                                                                                                 
1. Baylor Texas  
2. Alejandre 
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 ترب ر  بردني و   ۀدانشجويي دانشكدۀ سران ۀبررسي م زان هزين»پژوهشي با عنوان 
سر د نصررا     از سروف  «منرخب دانشر اه تنرران   ۀچند رشر ۀسران ۀآن با هزين ۀمقايس

 ۀهرراف ايررن پررژوهش نشرران داد كرره دانشرركد انجررام گرفرر   يافررره (1868) سررجادف
ترب ر    ۀدانشركد  8دانشجويي را نسرن  بره    ۀشررين سرانب  1860شناسي در سالروان
 علوم ادارف داشره اس   منندسي و فني و بدني،

 روش پژوهش
آمروزش دانشرجويان    ۀشرد تمامشناخ  تااوت ق م   به دننال بررسي و ،اين پژوهش

منناف فعات   اس   در اين پرژوهش از   يابي برهزينه دانش اه آزاد به دو روش سنري و
هراف مراتي دانشر اه آزاد اسر مي واحرد آزادشرنر برراف        مردارك و صرورت   اسناد و
كه اين مهاتعه محدود به يرب   يياز آنجا آورف اط عات ماتي اسرااده شده اس  جمع

 ن رر اسر    موردف منرني بر گاشره ۀاين پژوهش از نوت مهاتع ،واحد دانش اهي اس 
اسررااده شرده    61-68سال تحص لي  افاز اق م هزينهشده تمامق م   ۀزيرا در محاسن

بردين   شرده اسر     اسررااده  1«گريسرون » يابي بر منناف فعات   از مدلدر هزينه ؛اس 
از  ترت ب كه سربار غ ر مسرق م طن  اين مدل براف هر گروه آموزشي محاسرنه شرده و  

 هراف مرواد و دسررمزد،   هزينره  مجموت سربار غ رمسرق م هر گروه با سرربار مسررق م و  
براف بررسري نرمرال برودن     دس  آمده اس  ه تحص لي ب ۀدر هر رشرشده تمام ق م 
پرب از آنكره نرمرال برودن      اسرااده شرد  « اسم رنوا ـ  كوتموگروا »آزمون  ها ازداده
زوجي مورد تجزيره   ۀمقايس Tهاف پژوهش با آزمون د، نراي  فرض هشها مشخص داده
 ۀرتنر »هرا از آزمرون ناپارامرريرب    داده دت ل كم بودنه ب ،تحل ل قرار گرف   همچن ن و

  شدن ز اسرااده « ع م  ويلكاكسون
 يرابي برر  ينرد هزينره  ازير برراف فر ۀ طن  مدل گريسون شش مرحل ،در اين پژوهش

  :( 810:  1008شد )گريسون ،  ءمنناف فعات   اجرا

هراف اصرلي در سره  واحرد     ها و تع  ن مخازن هزينه: فعات  شناسايي فعات     1
فعات ر   »سره    شناسايي و در دو  اهي، گروه حسابدارف و گروه  فني منندسيدانش

بنردف و ريرز   برراف آننرا طنقره    «فعات   در سه  گروه آموزشي»و « در سه  دانش اه
هاف هزينه، مرناسب با مخازن هزينه د  س ب محركشها در هر سه  شناسايي فعات  

                                                                                                                 
1.  Garison 
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هراف  ها مانند فعات  خي از فعات  محرك هزينه براف بر ،(1)در جدول  شناسايي شد 
هراف آموزشري مشرخص نشرده اسر   ايرن       سراير گرروه   واحد تحص  ت تكم لي و

هزينره شناسرايي    ـ  ها به دت ل سنم بردن از منابع دانشر اه در جردول فعات ر     فعات  
يعني دانشجوف گرروه حسرابدارف و    ،شدند اما به دت ل اينكه ارتناطي با موضوت هزينه

كارشناسري نردارد برراف آننرا محررك هزينره        نندسي در مقهع كرارداني و گروه فني م
 ؛دشانرخاب ن

 ها و محرك فعاليتتعيين فعاليت (1)جدول 
سطح 
 محرك فعاليت فعاليت نام حوزه فعاليت

اه 
ش 
دان
  
سه

 

شي
وز
 آم
 
اون
مع

 

پايرش و نظام  ۀادار
 شده به نظام وظ اهتعداد دانشجويان پسر معرفي وظ اه

 تعداد دانشجويان آموزشيخدمات 
 --- تحص  ت تكم لي 

 تعداد دانشجويان امرحانات 
 تعداد دانشجويان ثن  نام 
 اتردريب(  علمي و ح ئ)ه  رادانتعداد اس كارگزيني 
 تعداد دانشجويان ها ساير فعات  

معاون  
 پژوهشي 

مديري  امور 
 تعداد دانشجويان پژوهشي 

 كننده تعداد دانشجويان اسرااده آزمايش اه 

و  رادانكنندگان )دانشجويان، استعداد اسرااده كرابخانه 
 كنندگان مراجعه كاركنان( تعداد

توت دف و  شده به مراكز صنعري،دانشجويان معرفي ارتناط با صنع  
 كارآموزف 

ICT تعداد دانشجويان 

معاون  ادارف و 
 ماتي 

 د اسناد حسابدارف تعدا امور ماتي 
 تعداد كاركنان  امورادارف و خدماتي 

 مصرا ك لومرر  امور نقل ه 

ي 
وي
شج
دان
  
اون
مع

 

 تعداد دانشجويان خواب اهي  امور خواب اهي 
 كنندهتعداد دانشجويان اسرااده ترب   بدني 
 كننده در سال تعداد اسرااده امور تغايه 

 دانشجويان تعداد امور دانشجويي 
 كننده از خدمات مشاورهتعداد دانشجويان اسرااده مركز مشاوره 

 اترحص  ن تعداد فارغ اترحص  ن امور فارغ
 هاف آموزشي سه  زيربناف ك س امور عمراني   يمعاون  عمران

 تعداد دانشجويان و كاركنان  امور فرهن ي  رياس   ۀحوز
  اسرادانعات دانشجويان، كاركنان و ساع  مراج دفرر رياس  
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سطح 
 محرك فعاليت فعاليت نام حوزه فعاليت

 و دانشجويان  ادانتعداد كاركنان، اسر رواب  عمومي 
 شده، كاركنان و دانشجويان گزينشرادانتعداد اس گزينش 
 شده ساعات مصرا حراس  

 گروه حسابدارف  ۀتعداد دانشجويان هر رشر امور آموزشي  سه  گروه حسابدارف 

 گروه فني منندسي  ۀرشر تعداد دانشجويان هر امور آموزشي  دسي  سه  گروه فني منن

 - هاف آموزشي ساير گروه ها ساير گروه

ن راز برراف    با توجه به منرابع مرورد   ها به موضوعات هزينه:رديابي مسرق م هزينه  1
هرا را  ن از برراف انجرام فعات ر     منابع مورد ۀانجام هر فعات  ، در اين مرحله بايد هزين

ن راز برراف    توجره بره نروت اط عرات مرورد      يرابي برا  اسايي كررد  عمل رات هزينره   شن
آورف ها را از سهوو جزئي ترا كلري جمرع   توان هزينهگ رف مرااوت اس  و ميتصم م

كرد كه اين موضوت ب شرر به هدا هزينه بسر ي دارد  در صورتي كه هدا هزينره در  
اگرر در   ،عنروان مبرال   هزينه ن س   بدانش اه، فق  يب رشره باشد ن ازف به جزئ ات ه

ق مر    ۀدرسي وجود داشره باشد و هردا، محاسرن   ۀيب گروه آموزشي تننا يب رشر
اما اگر در يب گروه  ،ها ن س هزينه تحص لي باشد، ن ازف به ريز ۀهمان رشر ۀشدتمام

 ،خراص هرر رشرره    ۀهاف مخرلاي وجود داشره باشد، بايرد اقر م هزينر   تحص لي رشره
  ؛يابي كرديي و س ب هزينهشناسا
هراف دانشر اه بره    برراف تخصر ص هزينره    ها به مخازن هزينه:نسن  دادن هزينه  8
برا تشرك ل جردول     ،هاف مناسب اسرااده كرد  در ايرن مرحلره  ها بايد از محركفعات  
هراف آن را منرابع )اقر م هزينره( و سرهرهاف آن را فعات ر        فعات   كه سرونر هزينه  

 ؛دشوشود، مشخص ميهر فعات   مصرا مي ازمنابع كه دهد، تشك ل مي
هرر   فعات ر ، مقردار   رجردول هزينره      ۀ: پب از محاسنهاف فعات  نرخ ۀمحاسن  9

شرود   بره كمرب    تع ر ن مري   (1)طنر  جردول    ،هاف فعات  اساس محرك فعات   بر
ن هر حوزه، مقدار فعات   براف محرك هزينه محاسنه شرد  برراف   كارشناسان و مسئوال

از كارشناس نظام وظ اه خواسره شد چه تعداد دانشجوف پسر )به تاك ب رشره(  ،بالم
اند؟ س ب نرخ هرر فعات ر    نظام وظ اه معرفي شده ۀبه حوز 61-68در سال تحص لي 

   ؛آمد دس ه آن  فعات    بر مقدار هر فعات   ب ۀبا تقس م هزين
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هدا هزينره صررفاً    هاف مربوط بههزينه ها به موضوعات هزينه:تخص ص هزينه  1
هاف غ رمسرق م  برحسب محرك منرابع بره   هزينه ،از اين رو ؛هاف مسرق م ن س هزينه

هردا هزينره مشرخص     كل هرر  ۀهزين ،يابد تا بدين ترت بهدا هزينه اخرصاص مي
آموزش يب دانشرجو در   ۀشدق م  تمام ۀمحاسن ۀاگر هدا هزين ،عنوان مباله ب ؛شود

هايي كه به دت ل اشررراك برا سراير    وه بر تخص ص هزينهيب گروه آموزشي باشد، ع 
هاف جانني نظ ر خواب اه، سرلف سررويب،   ها مسرق ماً قابل رديابي ن سرند، هزينهگروه

  ؛دس  آيده كل )مسرق م و غ رمسرق م( ب ۀآب و برق، اسرن ك محاسنه شد تا هزين
 ۀدانشجو، نر جر هر  ۀشدتمامق م   ۀگزارش براف مديري : پب از محاسن ۀتن   8

دو روش  ،در ايرن مرحلره   شرود  گ رف به مديري  گرزارش مري  پژوهش براف تصم م
تروان تاراوت   يابي بر منناف فعات   و روش سنري با يكدي ر مقايسره شرد و مري   هزينه
روش مزبرور را بره مرديري  گرزارش داد       دانشجو بره دو  آموزش هر ۀشدتمامق م  
در  هر دانشرجو  ۀشدتمامشده و ق م  نابع مصرااز طري  تجزيه و تحل ل م ،همچن ن
هاف بردون ارزش  افزوده و فعات  هاف داراف ارزشتوان فعات  تحص لي مي ۀهر رشر

هاف بدون ارزش افزوده پرداخر   افزوده را شناسايي كرد و به حاا يا اص و فعات  
 دام كرد ها اقو در صورت ن از به طراحي مجدد ساخرار يا منندسي مجدد فعات  

 
 هاي پژوهشيافته
 مبناي فعاليت يابي برآموزش دانشجو به روش هزينه ۀشدتمام قيمت ۀمحاسب (الف
امكران مشرخص    گروه آموزشي اس  ترا حرد   هاف مسرق م كه قابل رديابي به دوهزينه
 ها شامل مواد، دسرمزد و سربار مسرق م اس    اين هزينه  (1د )جدول ش



 هاي آموزشيمستقيم در سطح گروههاي هزينه ( 2)جدول 

 سربار مستقيم دستمزد مستقيم  موادمستقيم  

رشر
 ۀ

ص لي
تح

 

صرفي
ت م

مواد و ملزوما
 

مواد
 

صرفي آزمايش اه و 
م

كارگاه
كرابخانه 
 

جمع
 

حقوق و دسرمزد كاركنان
ف  
ضا
حقوق و دسرمزد اع

ئه 
  علمي
 

ح 
ب
اتردري

 

حقوق كاركنان آزمايش اه
 

جمع
 

  و ب مه ساخرما
سوخ

ن
ها
 

ت
تحق قا

 

بورس ه
مشاوره 
ك 
اسرن 

 

جمع
 

 44381 8048 1087 11370 11300 71 180024 - 87178 883141 11848 8113 1881 - 318 حسابداري
 3822 1140 134 - 4700 18 188842 - 81878 12148 81181 1114 330 - 174 امورگمركي
 17881 1821 148 - 11380 17 131111 - 81087 188882 87331 1411 1180 - 111 اموردولتي

 28113 1317 1874 11370 71880 171 788114 - 32278 182348 108431 1811 8811 - 1200 جمع گروه حسابداري
 82347 1818 88 - 83180 41 821118 12314 17327 884314 82111 18023 1701 7183 1844 عمران 

 34480 1081 110 - 31100 12 184708 14887 12403 814112 81803 81173 8824 81281 1813 هاي كشاورزيماشين

 11718 817 70 - 11810 11 111722 1087 88031 24803 7172 8221 1111 8141 113 سيساتأمكانيک ت

 11187 1417 888 - 2800 77 888012 81484 30701 177188 83114 82018 11012 11173 311 مخابرات  ـبرق 
 118844 1813 144 - 187130 808 1821448 44314 131821 217081 22177 71438 88180 11421 8317 جمع فني مهندسي

 ارقام به ريال 
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هراف  آمده اس  در گرروه فنري منندسري، هزينره     (1طورف كه در جدول ) همان
 ،هاف آموزشي دارنددروس عملي كه ن از به اسرااده از تجن زات آزمايش اه و كارگاه

  ئهاف حقوق و دسرمزد اعضاف ه هزينه ،ن نچمب شرر از گروه حسابدارف اس   ه
هراف مسررق م آمروزش    هزينره  ۀشرد تمرام اتردريب باالترين اق م ق م  علمي و ح 

 دهد  دانشجويان را تشك ل مي
رر   جردول وابسرر ي فعات ر     فعات ر  از  ۀهزينر  ۀمحاسرن  سربار غ رمسرق م ن ز پب از

هراف حسرابدارف   هاف تحص لي گروهمحصول براف دانشجويان كارداني و كارشناسي رشره
هراف  هراف غ رمسررق م رشرره   دس  آمد  پب از مشرخص شردن هزينره   ه و فني منندسي ب

آمروزش هرر    ۀشرد تمرام هاف مسررق م، ق مر    با اسرااده از ارقام مربوط به هزينه ،تحص لي
جردول   تحصر لي در  ۀهر رشرر  ۀشدتمامدانشجو  به صورت زير محاسنه شد  اجزاء ق م  

 ده اس    آم (8)
  

 موادمستقيم + دستمزد مستقيم + سربار مستقيم + سربار غيرمستقيم
 آموزش هر دانشجو ۀشدتمام= قيمت 

 تحصيلي ۀتعداد دانشجو در هر رشت
 

مبناي فعاليت درسال  يابي برآموزش دانشجو به روش هزينه ۀشدتمامقيمت  (3) جدول
   1361-68تحصيلي 

 ۀرشت
 تحصيلي

 موادمستقيم 
ستمزد د

 مستقيم 

 سربار 
جمع 
 هاهزينه

 تعداد
 دانشجويان

قيمت 
 هر ۀشدتمام

 دانشجو 
 غ رمسرق م مسرق م

 1713 171 380281 811317 44381 180024 8113 حسابدارف
 8011 181 878781 811401 3822 188842 1114 امور گمركي
 8711 110 111131 811141 17881 131111 1411 امور دوتري

 8211 102 1414811 721288 28113 788114 1811 جمع
 3182 72 418011 801207 82347 821118 18023 عمران
هاف ماش ن

 كشاورزف
81173 184708 34480 171271 781371 41 11111 

 ـمكان ب 

 س ساتأت
8221 111722 11718 42101 882212 80 11127 
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 ـبرق 
 مخابرات

82018 888012 11187 843102 480847 108 4172 
 6328 288 2226122 216361 142388 1264883 21862 جمع

 آموزش دانشجو به روش سنتي   ۀشدتمام محاسبه قيمت (ب
 شرود  يب مننا براف جاب سربار اسرااده مي روش سنري براف تع  ن سربار فق  از در
اف جراب  مننر  ،ازاين رو، هر دانشجواس  ۀشدتمامق م   ۀمحاسن كه هدا،آنجايي از

نررخ   ۀبرراف محاسرن  بنابراين،  ؛اين پژوهش تعداد دانشجو در نظر گرفره شد سربار در
 جاب سربار از روش زير اسرااده شده اس :

 سربار غ رمسرق م دانش اه  ۀبودج
 = نرخ جاب سربار به روش سنري 

 تعداد دانشجويان 
 ه و سرربار شرد  تحصر لي ضررب   ۀنرخ جاب سربار، در تعداد دانشجويان هر رشر

آيد  س ب با جمع مرواد، دسررمزد و سرربار    دس  مي هتحص لي ب ۀغ رمسرق م هر رشر
شرود   تحص لي به روش سنري محاسرنه مري   ۀآموزش هر رشر ۀشدتماممسرق م، ق م  
 ۀهرر رشرر   ۀشرد تمامآموزش هر دانشجو كاف س  ق م   ۀشدتمامق م   ۀبراف محاسن

آمروزش هرر    ۀشرد رشره تقس م كرد تا ق م  تمرام تحص لي را به تعداد دانشجويان آن 
 :آمده اس  (9)دس  آيد  اين محاسنات درجدول ه دانشجو ب

 
 

 1361-68سال تحصيلي به روش سنتي در آموزش دانشجو ۀشدتمامقيمت  (4)جدول 

 ۀرشت
 تحصيلي

 مواد
 مستقيم

دستمزد 
 مستقيم

سربار 
 مستقيم

 سربار )غيرمستقيم(
قيمت 

 شدهتمام
تعداد 

 شجوياندان

قيمت 
 ۀشدتمام

هر 
 دانشجو

تعداد 
 دانشجويان

نرخ 
 سربار

سربار 
 غ رمسرق م

 4612 471 4448772 486700 6141 471 44261 180024 8412 حسابدارف
 1482 481 171040 114264 6141 481 2622 488842 4114 امورگمركي
 1626 440 128417 628010 6141 440 47681 424414 4414 امور دوتري
 1178 102 8872221 4117474 6141 102 28112 786144 1811 جمع
 2027 72 742441 824114 6141 72 82247 621416 46022 عمران
هاف ماش ن

 كشاورزف
1172 164708 24480 41 6141 864440 720140 41 48002 

مكان ب  
 تاس سات

6221 414722 41718 80 6141 74820 864281 80 44124 
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 ـرق ب
 مخابرات

82048 688042 44487 408 6141 646182 781424 408 7441 
 2861 844 8114761 212081 6141 844 418644 4821446 74428 جمع

 ارقام به هزارريال                                                           

يـابي  هزينهآموزش هر دانشجو به روش سنتي و  ۀشدتمامبين قيمت  ۀمقايس
 مبناي فعاليت  بر

 يرابي برر  آموزش هر دانشجو به روش سنري و هزينره  ۀشدتمام، ق م  (1)طن  جدول 
يابي برمنناف فعات ر ،  كارگ رف روش هزينهه ب بابنابراين،  منناف فعات   مرااوت اس  

چنر ن   دانشجو نسن  به روش سرنري كراهش يافرره اسر       آموزش هر ۀشدتمامبناف
شده، ناشي از تغ  ر در مننراف تخصر ص سرربار غ رمسررق م بره      تمام ر ق م تااوتي د

كه در روش سنري، سربار غ رمسرق م  طورف هب ؛هاف آموزشي( اس محصوالت )گروه
مننراف فعات ر     يابي براما در روش هزينه ،اساس يب مننا تخص ص يافره اس  فق  بر
لي تخصر ص يافرره اسر   پرب از     هراف تحصر   اساس مناني مرعدد به رشرره  سربار بر
منناف فعات ر    يابي برآموزش دانشجو به روش سنري و هزينه ۀشدتمامق م   ۀمحاسن

دريافري هر دانشرجو در   ۀبا اسرااده از س سرم حسابدارف دانش اه، م زان مروس  شنري
 ( 1منندسي اسرخراج شده اس  )جدول  هاف حسابدارف و فنيگروه
 

مبناي  يابي برآموزش هر دانشجو به روش سنتي و هزينه ۀشدتمامت قيم ۀمقايس (1)جدول 
 فعاليت 

 مقطع تحصيلي تحصيلي ۀرشت گروه آموزشي

 شدۀ هر دانشجوقيمت تمام
به روش 

 يابيهزينه
 مبناي فعاليت بر 

به روش 
 سنتي

 حسابدارف

 4813 1713 كارداني  حسابدارف
 1482 8011 كارداني امورگمركي

 1838 8711 كارداني وتريامور د
 2027 3182 كارداني عمران فني منندسي 
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 18003 11111 كارشناسي  هاف كشاورزفماش ن
 11121 11127 كارداني س ساتأتر  مكان ب

 7111 4172 كارداني برق مخابرات
 ارقام به هزارريال

 
روش  ه دوهاي آموزشي  بدريافتي گروه ۀو شهريشده تمامتفاوت قيمت  (8)جدول 

 1361-68تحصيلي  مبناي فعاليت در سال يابي برسنتي و هزينه

 ۀرشت
 تحصيلي

 ۀشهري
ساالنه 

 )هزارريال(

تعداد 
 دانشجويان

متوسط 
 شهريه هر

 يک در نفر
 سال

 )هزارريال(

شده تمامقيمت 
 ريال( )هزار

 سود يا زيان
 ريال( )هزار

 سنتي
يابي هزينه

مبناي  بر
 فعاليت 

 سنتي
يابي هزينه

مبناي  بر
 فعاليت 

 1240 810 1713 4813 4703 171 1178200 حسابدارف
 8378 8817 8011 1482 4334 181 318341 امورگمركي
 8288 1830 8711 1838 4448 110 788280 امور دوتري

 8722 1173 8211 1178 4710 102 8740421 جمع
 8400 1418 3182 2027 10782 72 313831 عمران
هاف ماش ن

 كشاورزف
713140 41 11441 18003 11111 (811) 118 

ر  مكان ب
 س ساتأت

131880 80 2811 11121 11127 (8830) (8834) 
 -برق 

 مخابرات
1081801 108 10018 7111 4172 8283 8378 

 8810 1811 3874 2881 10134 844 8314041 جمع
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 ها آزمون نرمال بودن داده
نرمررال بررودن  دو م رران  ن، ۀمقايسرر ۀآزمررون فرضرر  يكرري از ماروضررات اساسرري در

اسرم رنوا   ر   هرا از آزمرون كوتمروگروا   براف بررسي نرمرال برودن داده   هاس  داده
شده، سربار تخص صي و خاتص هاف مربوط به ق م  تمامداده (3) جدول اسرااده شد 

و گانره را بره روش سرنري     3هراف  شرده( رشرره  منافع )تااوت شنريه از ق مر  تمرام  
ارقرام   ۀدهد  از آنجايي كه سه  معنادارف در همر منناف فعات   نشان مي يابي برهزينه

درصرد   41توان نر جه گرفر  برا اطم نران بر ش از     مي ،درصد باالتر اس  1مزبور از 
هاف ايرن پرژوهش داراف توزيرع    توان گا  دادهمي ،بنابراين ؛شودي د ميأت Ho ۀفرض 

 نرمال هسرند   
Ho1ها نرمال اس   اده: توزيع دHها نرمال ن س   : توزيع داده 

 
 

 ها هاي آزمون نرمال بودن دادهآماره (2) جدول

 به
فع

منا
ص 

خال
 

تي
سن

ش 
رو

 
 به

فع
منا

ص 
خال

 
ش 

رو

ينه
هز

 بر
بي

يا
 

ت
الي

 فع
اي

مبن
 

تي
سن

ش 
رو

ه 
ر ب

ربا
س

 

ش
رو

ه 
ر ب

ربا
س

 

ينه
هز

 بر
بي

يا
 

ت
الي

 فع
اي

مبن
 

ت 
يم

ق
مام

ت
ده 

ش
 

ش 
رو

ه 
ب

تي
سن

 

ت 
يم

ق
امتم

ده 
ش

ش 
رو

ه 
ب

ينه
هز

 بر
بي

يا
 

اي
مبن

 
ت

الي
فع

 

ره
آما

ون
زم

ي آ
ها

 

 هاتعداد رشره 7 7 7 7 7 7

 م ان  ن 41/4281 74/2081 18/844660 18/818471 00/4288 18/280

 انحراا اسراندارد 48/6162 74/8262 87/31033 76/4 14/8422 64/4724

 هل م مقدار قدر 174/0 426/0 476/0 416/0 884/0 178/0

 مبن  441/0 426/0 442/0 416/0 424/0 442/0
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 مناي -474/0 -476/0 -476/0 -447/0 -884/0 -476/0

117/0 121/0 672/0 117/0 144/0 144/0 
 ـكوتموگروا  z ۀآمار

 اسم رنوا

221/0 226/0 222/0 221/0 214/0 228/0 
دارف سه  معني
 )دوطرفه(

248/0 244/0 221/0 248/0 241/0 211/0 
دارف دق   سه  معني

 )دوطرفه(

 افاحرمال نقهه 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 اول پژوهش ۀآزمون فرضي
)گروه حسابدارف و گروه فني منندسي( به  هر دانشجو ۀشدتمامب ن ق م   (1)فرض ه 

 منناف فعات   تااوت معنادارف وجود دارد   يابي برروش سنري و هزينه

O ABC TCH :  
1 ABC TCH :   

Ho  هر دانشجو )گروه حسابدارف و گروه  فني منندسي(  بره   ۀشدتمام: ب ن ق م
 منناف فعات   تااوت معنادارف وجود ندارد  يابي برروش سنري و هزينه

1H  هردانشجو )گروه حسابدارف و گروه فنري منندسري( بره     ۀشدتمام: ب ن ق م
 يابي برمنناف فعات   تااوت معنادارف وجود دارد روش سنري و هزينه

(  م ان  ن 001/0درصد اس  ) 1سه  معنادارف كمرر از  4و  6توجه به جداول  با
مننراف   يرابي برر  هزينره شرده بره روش سرنري از روش    محاسنه ۀشدتمامتااضل ق م  

اين بدان  حد باال و حد پاي ن اين تااضل ن ز مناي اس   ،مناي اس   همچن نفعات   
كمررر از  منناف فعات ر    يابي برهزينهشده به روش محاسنه ۀشدتماممعناس  كه ق م  
توان نر جه گرفر  بر ن   مي درصد 41با اطم نان ب ش از  ،از اين رو ؛روش سنري اس 

هاف آموزشي حسابدارف و فني و منندسري( بره   هر دانشجو )در گروه ۀشدتمامق م  
 ،از ايرن رو  ؛تاراوت معنرادارف وجرود دارد    منناف فعات   ريابي بهزينه روش سنري و

 وجود ندارد   Hoي د فرض ه أت كه دت لي بر دهدهاف اين پژوهش نشان ميداده
 



111 

 
 

 

 

 هاف آموزشي پژوهش در نظام
 

 

 

دو روش سنتي و  ۀشدتمامگروه وابسته براي قيمت  دو Tهاي آزمون آماره (6)جدول 
 مبناي فعاليت يابي برهزينه

قيمت  ۀروش محاسب
 شدهتمام

 ميانگين تعداد
انحراف 
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

 34/1822 18/8182 11/4281 7 يابي برمنناف فعات  هزينه

 10/1111 71/8282 71/3081 7 سنري 
 
 
 

 اختالف دو روش Tهاي آزمون آماره (6) جدول

 تااضل دو
 روش

م ان  ن 
 هااخر ا

انحراا 
 اسراندارد

 م ان  ن
خهاف 
 اسراندارد

حد 
 ي نپا

 t حد باال
 ۀدرج
 آزادف

سه  
 معنادارف

 سنري از
يابي هزينه
منناف  بر

 فعات  

17/1101- 84/143 73/811 18/1487- 01/174- 182/1- 4 008/0 

 
اف ع م  ويلكاسون ن ز بررسي شد  اين فرض ه با اسرااده از آزمون رتنه ،ع وه به

يرابي  ي بر ش از روش هزينره  به روش سرنر شده تمامارقام ق م   ۀهم (4)طن  جدول 
اسر    درصرد  1از  ترر آنجايي كه سره  معنرادارف كوچرب    هسرند  از برمنناف فعات  

بره  شرده  تمرام تااوت معنادارف بر ن ق مر     ،توان نر جه گرف مي ،(  از اين رو018/0)

شده تمامق م   ،به عنارت دي ر ؛منناف فعات   وجود دارد يابي برروش سنري و هزينه
يرابي  به روش تخص ص هزينهشده تمامخص ص سنري سربار ب ش از ق م  به روش ت

اف ويلكاسرون را برراف ق مر     آزمرون رتنره   (10)برمنناف فعات   سربار اس   جردول  

  :دهدنشان ميشده تمام
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 تفاضل دو روش ۀشدتماماي عالمت ويلكاكسون براي قيمت آزمون رتبه (10)جدول 

يابي برمنناف تااضل هزينه
 ات  فع

 از روش سنري
 تعداد

م ان  ن 
 هارتنه

 z هاجمع رتنه
سه  
 معنادارف

 هاف منايرتنه
 هاف مبن رتنه

 روش يكساني دو

ao 

b7 

co 

00/0 

00/1 
00/0 

00/82 

 

d844 

/8- 

 
014/0 

     7 جمع
a. Tc <ABC            b. Tc> ABC       c. Tc = ABC d  هاف مناياساس رتنه بر  

 
 

 دوم پژوهش ۀآزمون فرضي
يابي برمنناف ب ن م زان تخص ص سربار غ رمسرق م  به روش سنري و هزينه (1) ۀفرض 

 فعات   تااوت معنادارف وجود دارد  
 

TCABCH  :1 
oHمننراف   يرابي برر  غ رمسرق م به روش سرنري هزينره   : ب ن م زان تخص ص سربار

 فعات   و تااوت معنادارف وجود ندارد 
1H :يرابي برمننراف   غ رمسرق م به روش سرنري و هزينره   ب ن م زان تخص ص سربار

  فعات   تااوت معنادارف وجود دارد
ايرن    (018/0اس  ) درصد 1سه  معنادارف آزمون كمرر از  (11)و  (11)جدول  در

يرابي  بدان معناس  كه ب ن م زان تخص ص سرربار غ رمسررق م در روش سرنري و هزينره    
بره روش   م ان  ن تااضل تخص ص سرربار  تااوت معنادارف وجود دارد برمنناف فعات   

حرد   يابي برمنناف فعات   و همچن ن حد براال و تخص ص سربار به روش هزينه سنري از
اين بدان معني اس  كه م زان تخص ص سربار بره روش   ها مناي اس  پاي ن اين تااضل
 41برا اطم نران بر ش از    ،بنرابراين  ؛منناف فعات   اسر   يابي برروش هزينه سنري ب ش از

TCABCOH  :
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وجرود   Ho ۀي رد فرضر   أتوان گا  بر اساس اط عات اين پژوهش دت لي بر تمي درصد
 ندارد 

 

 گروه وابسته براي سربار غيرمستقيمو د tهاي آزمون آماره (11)جدول 

 انحراا اسراندارد م ان  ن تعداد روش تخص ص سربار
م ان  ن خهاف 
 اسراندارد

برمنناف  يابيهزينه
 فعات  

7 18/814880 87/31033 11/81738 
 31/41780 7833/1 18/818471 7 سنري 

 
 
 
 
 

 اختالف دو روش Tهاي آزمون آماره (12)جدول 

 تااضل دو
 روش

م ان  ن 
 هااخر ا

 انحراا 
 اسراندارد

 م ان  ن
خهاف 
 اسراندارد

حد 
 پاي ن

 t حد باال
 ۀدرج
 آزادف

سه  
 معنادارف

سنري از 
يابي نههزي
منناف  بر

 فعات  

878/1- 28/27181 77/84702 1714/8- 18/87111- 142/8- 4 018/0 

 

اف ع م  ويلكاكسون ن ز بررسي شرد   اين فرض ه با اسرااده از آزمون رتنه ،ع وه به
مننراف   يرابي برر  ارقام سربار به روش سنري بر ش از روش هزينره   ۀهم (18)طن  جدول 

تاراوت   ،(018/0درصد اس  ) 1تر از كه سه  معنادارف كوچباييآنج فعات   هسرند  از

 منناف فعات   وجود دارد  يابي برهزينه معنادارف ب ن تخص ص سربار به روش سنري و
 

 اي عالمت  ويلكاكسون براي سربار غيرمستقيم آزمون رتبه (13) جدول
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منناف  يابي برتااضل هزينه
 فعات   از روش سنري

 تعداد
 م ان  ن
 هارتنه

جمع 
 z هارتنه

سه  
 معنادارف

 هاف منايرتنه
 هاف مبن رتنه

 روش يكساني دو

ao 

b7 

co 

00/0 

00/1 
00/0 

00/82 

 

d844 

/8- 

 
014/0 

     7 جمع
a. Tc <ABC     b. Tc> ABC       c. Tc = ABC d. هاف مناياساس رتنه بر  

 
 
 
 
 
 

 سوم پژوهش ۀآزمون فرضي
هر دانشجو )گروه حسرابدارف و گرروه    ۀشدتمامنريه و ق م  ب ن مروس  ش (8) ۀفرض 

منناف فعات   تاراوت معنرادارف وجرود     يابي برهزينه فني منندسي( به دو روش سنري و
   :دارد

TCABCOH  : 
TCABCH  :1 

0H   هر دانشجو )گروه حسرابدارف و گرروه    ۀشدتمام: ب ن مروس  شنريه و ق م
يابي برمنناف فعات   تااوت معنادارف وجرود  منندسي( به دو روش سنري و هزينه فني

 ندارد 
1H  هر دانشجو )گرروه حسرابدارف و گرروه     ۀشدتمام: ب ن مروس  شنريه و ق م

منناف فعات   تااوت معنادارف وجرود   يابي بره دو روش سنري و هزينهب فني منندسي(
  دارد
دريافري از دانشجويان هر رشرره بره    ۀاز شنريشده متماسوم تااوت ق م   ۀفرض  در

شود  م ران  ن تاراوت خراتص منرافع بره روش      عنوان خاتص منافع آن رشره تعريف مي
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حرد   حد پراي ن و  ،همچن ن و منناف فعات   يابي برهزينه سنري از خاتص منافع به روش
درصرد اسر     1از با توجه به سه  معنادارف كره كمررر    ها مبن  اس  باالف اين تااوت

هراف تحصر لي مرورد    رشرره  ۀتوان گار  در همر  درصد مي 41( با اطم نان ب ش از 001/0)
بر ش از روش سرنري     منناف فعات   يابي برهزينه روش خاتص منافع حاصل از بررسي،
برراف دو گرروه وابسرره در خصروص      را Tهاف آزمون آماره (11)و  (19)جداول  اس  

مننراف   يابي برر هزينهش سنري تخص ص سربار از منافع روش تااضل منافع حاصل از رو
 دهد نشان مي فعات  
 

 

گروه وابسته براي تفاضل خالص منافع دو روش  دو Tهاي آزمون آماره (14)جدول 
 مبناي فعاليت يابي برسنتي و هزينه

 م ان  ن خهاف اسراندارد انحراا اسراندارد م ان  ن تعداد خاتص منافع دو روش

 11/387 14/8132 1288 7 منناف فعات   يابي برنههزي
 07/477 84/1721 18/380 7 سنري 
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 مبناي فعاليت يابي براختالف دو روش سنتي و هزينه Tهاي آزمون آماره (11)جدول 

 تااضل دو
 روش

 م ان  ن
 هااخر ا

انحراا 
 اسراندارد

 م ان  ن
خهاف 
 اسراندارد

 t حد باال حد پاي ن
 ۀدرج
 آزادف

سه  
 معنادارف

 سنري از
يابي هزينه
منناف  بر

 فعات  

17/1101 84/143 73/811 011/174 18/1487 182/1 4 008/0 

 
اف ع م  ويلكاكسرون ن رز بررسري    اين فرض ه با اسرااده از آزمون رتنه ،ع وه به

يرابي  ارقام م ان  ن تااوت خاتص منرافع بره روش هزينره    ۀهم، (18) شد  طن  جدول
 ترر از كه سه  معنادارف كوچبآنجايي از ب ش از روش سنري هسرند  اف فعات  برمنن

هرر   ۀشرد تمرام تااوت معنادارف ب ن مروس  شرنريه و ق مر     ،(018/0درصد اس  ) 1

 دارد  منناف فعات   و سنري وجود يابي بردانشجوبه دو روش هزينه
  

 الص منافع  دو روشاي عالمت  ويلكاكسون براي تفاضل خآزمون رتبه (18)جدول 
تفاضل خالص منافع روش 

مبناي فعاليت  يابي برهزينه
 از روش سنتي

 تعداد
ميانگين 

 هارتبه
 هاجمع رتبه

 ۀدرج
 آزادي

سطح 
 معناداري

 هاف منايرتنه
 هاف مبن رتنه

 روش يكساني دو

a7 

bo 

co 

00/1 

00/0 
00/82 

00/0 

 

d844 

/8- 

 
014/0 

     7 جمع
a. Tc <ABC            b. Tc> ABC       c. Tc = ABC d. هاف مناياساس رتنه بر  

 
 گيرينتيجه

مننراف فعات ر  در مراكرز آمروزش      يابي بردهد از نظام هزينهادب ات پژوهش نشان مي
اين پژوهش مرااوت از پژوهش دف ه ز و توورين رگ   ۀشود  نر جعاتي ن ز اسرااده مي
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 ۀشرد تمرام مننراف فعات ر  ق مر      يابي برر ينهاس   ايشان نشان دادند كه با اجراف هز
كره ايرن   دريرافري از آنناسر   در حراتي    ۀآموزش دانشجويان ب ش از سه برابر شرنري 

اس مي  آموزش دانشجويان داراف خاتص منافعي براف دانش اه آزاد ،پژوهش نشان داد
هراف  دانشجويان رشره ۀسران ۀشدتمامهاف دوتري ق م  اس   اگرچه در سه  دانش اه

علوم انساني، فني و منندسي و علوم پزشكي محاسرنه شرده اسر  امرا سرواب  نشران       
هرر دانشرجو بره روش سرنري و      ۀشرد تمرام ق مر    ۀدهد كه در خصروص مقايسر  مي

دريافري، در سه  دانش اه  ۀاين دو با شنري ۀچن ن مقايس منناف فعات   و يابي برهزينه
 آزاداس مي پژوهشي انجام نشده اس    

 ي  اين پژوهش به شرو زير اس :نرا
 فنري و  هراف آموزشري حسرابدارف و   )گرروه  دانشرجو  هرر  ۀشدتمامب ن ق م    1

 تاراوت معنرادارف وجرود    ،سرنري  و منناف فعات   يابي بربه دو روش هزينه منندسي(
گرروه آموزشري بره     دو هاف تحصر لي در هرر  رشره ۀشدتمامبه طورف كه ق م   ؛دارد

   ؛كمرر از روش سنري اس  ،منناف فعات   يابي برروش هزينه
 منناف فعات   و يابي برب ن م زان تخص ص سربار غ رمسرق م به دو روش هزينه  1

دارف وجود دارد منندسي تااوت معنا هاف آموزشي حسابدارف و فني وسنري در گروه
هرا در روش سرنري   طورف كه م زان تخص ص سربار غ رمسرق م در ب ن همرۀ رشرره   به

   ؛منناف فعات   اس  يابي برب ش از روش هزينه
مروسر    سرنري و  منناف فعات   و يابي بربه دو روش هزينهشده تمامب ن ق م    8
دارف وجرود  منندسي تااوت معنا هاف حسابدارف و فني وهر دانشجو در گروه ۀشنري
يابي نههاف تحص لي خاتص منافع حاصل از روش هزيرشره ۀبه طورف كه در هم ؛دارد
   ؛منناف فعات   ب ش از روش سنري اس  بر

اترردريب براالترين اقر م    حر     علمري و ئر دسرمزد اعضاف ه  حقوق و ۀهزين  9
مننراف فعات ر  را تشرك ل     يابي برر دو روش سنري و هزينه آموزش در ۀشدتمامق م  
 ؛دهدمي

هراف  ههر دانشجو درگررو  ۀشدتمامق م   ،دروس عملي باعث شده اس  ۀهزين  1
تعرداد كرم دانشرجو در     ،عر وه ه هاف حسابدارف شود  بمنندسي ب ش از گروه فني و
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 ۀهرر دانشرجوف ايرن رشرر     ۀشرد تمرام س سات باعث افزايش ق م  أت مكان ب و ۀرشر
 تحص لي شده اس  

 كند:هاف اين پژوهش توص ه مييافره
لزم يب تغ  ر ساخرار يابي بر منناف فعات   مسرتوجه به اينكه اسرقرار نظام هزينه با

الزم اسر  سرازمان مركرزف     ،بنابراين ،اس س سرم فعلي حسابدارف دانش اه  ماتي در
 هراف سرربار مسررق م و   هزينره  سرفصل س سررم حسرابدارف،   اس مي در دانش اه آزاد

ث ر بار ماتي مقررات أت ب ني وهاف تحص لي پ شغ رمسرق م را به تاك ب مقاطع و رشره
توجره بره م رزان براالف ق مر        نرد  برا  كهاف سربار بررسي ظ هزينهتحا مصوب را از

هرايي كره   شرود رشرره  هاف تحص لي پ شنناد ميدانشجويي در برخي از رشره ۀشدتمام
منافع توج ه ندارد با مجوز سرازمان  ر از نظر هزينه  تعداد دانشجويان آننا اندك اس  و

 مركزف به واحدهاف دانش اهي مجاور انرقال يابند 
هر دانشجو به روش  ۀشدتماممنناف ق م   ضرورف اس  تع  ن شنريه بربنابراين، 

 ۀو شرنري شرده  تماممنهقي ب ن ق م   ۀتا رابه شودمنناف فعات   مرداول  يابي برهزينه
 دانشجويان هر رشره برقرار شود   
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 منابع   
پژوهش  و دانش ۀفصلنام يابي بر منناف فعات   هزينه ( 1861) كاوه فر،آذين

  81-90 :61حسابدارف، بنار 

خدمات قابل ارائه در دانش اه ترب    ۀشدتمامق م  (  1868اعرمادف، حس ن )
 رس مددانش اه ترب    طرو تحق قاتي، مدرس 

سسات آموزش ؤمنناف فعات   در م يابي براربرد هزينهك ( 1869باغوم ان، راف ب )
  19-81 :8 ۀشمار سال اول،دانش و پژوهش حسابدارف،  ۀفصلنام  عاتي

منناف فعات   براف  يابي برطراحي و كاربرد س سرم هزينه(  1868) رجني، احمد
موردف:  ۀآموزش دانشجويان علوم پزشكي )مهاتع ۀشدتمامق م   ۀمحاسن
وزارت بنداش ، درمان و آموزش   هاف علوم پزشكي ش راز، فسا و يزد(دانش اه

تحق قات  ۀمنابع و امور مجلب، دب رخان پزشكي، معاون  توسعۀ مديري 
 كاربردف  

هاف منناف فعات   در دانشكده يابي برسازف س سرم هزينهپ اده(  1868تكرم ) رئوفي،
 ۀرشر ارشد كارشناسي ۀنامپايان  )س( دانش اه اتزهرا لعلوم پاي اجرماعي و علوم

  )س( دانش اه اتزهرا حسابدارف،
ترب    ۀدانشجويي دانشكد ۀسران ۀبررسي م زان هزين  (1868نصرا  ) س د سجادف،

  مخرلف ۀدانشجويي چند رشر ۀسران ۀآن با هزين ۀمقايس علوم ورزشي و بدني و
  83-61 :18 ۀشمار حرك ، ۀفصلنام

سنجي طراحي مدل امكان(  1861) عرب مازار يزدف، محمد و ناصرف، مندف
  بانب رفاه : موردABCش هاف بانكي به روس رده ۀشدتمامق م   ۀمحاسن
دانش اه تنران،  رمديري   ۀ، دانشكدهاف حسابدارف و حسابرسيبررسي ۀفصلنام

  8-89:18 ۀسال دهم، شمار
پژوهش و  ۀسسؤدانشجويي  م ۀسران ۀطراحي ات وف هزين ( 1861قارون، معصومه )

 ريزف آموزش عاتي، گزارش ننايي طرو پژوهشي برنامه

حسابدارف  منناف فعات   در يابي بربررسي س سرم هزينه(  1836) محمد نمازف، 
حسابرسي،  هاف حسابدارف وبررسي ۀ  فصلنامم حظات رفرارف آن مديري  و

  31-108 :36 و بنار 33، زمسران 13 و 18 ۀشمار
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