برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا
ی موردی یک سازمان خدماتی دولتی در ایران)
(مطالع ه 

بهروز دوشابی
چکیده:

*

تاریخ دریافت94/09/18 :
تاریخ پذیرش94/11/18 :

وقــوع رویدادهایــی نظیــر توســعهی رقابــت جهانــی ،پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و دسترســی بــه سیســتمهای اطالعاتــی ارزان در ســالهای
اخیــر و داشــتن نگرشهایــی همچــون رضایــت مشــتریان ،مدیریــت فعالیتهــا را اجتنابناپذیــر کــرده اســت .موفقیــت و تــداوم فعالیــت در
محیــط رقابتــی جدیــد ،مســتلزم اســتفاده از روشهــای نوینــی اســت کــه کسـبوکار را در ردهی جهانــی قــرار میدهــد .یکــی از مهمتریــن ابزارهــای
رقابتــی در ایــن زمینــه ،عامــل قیمــت و تعییــن بهــای تمامشــدهی خدمــات و محصــوالت اســت .تعییــن بهــای تمامشــدهی صحیــح و واقعــی از جهــات
عمــدهای دارای اهمیــت اســت .بهــای تمامشــده در تصمیمهــای قیمتگــذاری فــروش ،تعییــن ســود و زیــان ،کنتــرل و کاهــش هزینههــای تولیــد
یــا حــذف یــک محصــول یــا ارائــه یــک خدمــت و بســیاری مــوارد دیگــر مؤثــر اســت .یکــی از روشهــای ارائهشــده بــرای محاســبه بهــای تمامشــدهی
محصــوالت و خدمــات ،اســتفاده از روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا  )TDABC)1اســت کــه بهعنــوان یــک راهکار بــرای پوش ـشدهی
نقــاط ضعــف روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت  )ABC(2ارائهشــده اســت .در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه بــا اســتفاده از رویکــرد
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا قیمــت تمامشــدهی محصــوالت و خدمــات نهایــی ارائهشــده در یــک ســازمان خدماتــی دولتــی ایــران را
محاســبه و میــزان اختالفــات موجــود در سیســتمهای هزینهیابــی قدیمــی و جدیــد و تأثیــر آن بــر بودجهبنــدی عملیاتــی ،کارایــی و اثربخشــی سیســتم
را مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار داده و درنهایــت بــر اســاس نتایــج حاصــل ،میــزان ســود ده بــودن و یــا ضــرر ده بــودن فعالیتهــای انجامشــده را تنهــا از
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منظــر مالــی بررســی کــرد .روش پژوهــش از نــوع توصیفــی کاربــردی از طریــق انجــام مصاحبههــای نیمهســاختاریافته از خبــرگان و توســط پژوهشــگر
صــورت گرفتــه و نتایــج حاصــل نیــز نشــان از اختالفــات بیــن میــزان هزینههــای صرفشــده و درآمدهــای کسبشــده و ضــرر ده بــودن فعالیتهــای

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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انجامشــده در ســازمان موردنظــر اســت.

واژگان کلیدی:

هزینهیابی بر مبنای فعالیت ( - )ABCهزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا ( )TDABCمراکز خدماتی دولتی  -بودجهبندی عملیاتی

 . 1مقدمه

در دنیــای امــروزی ،مدیــران شــرکتها و ســازمانها بـــرای

ارائــهی محصوالت و خـــدمات خـــود در بازارهـــای داخلـی

و بینالمللــی بــا رقابــت شــدیدی مواجــه هســتند و بــرای

بقـــا در ایــن عرصــه نیــاز بــه اخـــذ تصـــمیمات درســـت و

بــههنگام دارنــد .تصمیمگیــری درســت و بهموقــع مســـتلزم
داشــتن اطالعــات مربــوط بــه هزینههــای صحیــح و مرتبــط
است .فـــراهم كـــردن ایـن اطالعـــات ،نیازمنـــد بهکارگیری
سیســتمهای هزینهیابــی كارا و جدیــد اســت[ .]1در

سیســتمهای حســابداری صنعتــی بــرای محاســبهی بهــای
تمامشــده خدمــات از دو رویکــرد اســتفاده میشــود :رویکــرد
ســنتی و متــداول و رویکــرد جدیــد .در رویکــرد ســنتی برای

عناصــر تشــکیلدهنده آن،کــه عبارتانــد از مــواد ،دســتمزد
و ســربار ،جم ـعآوری میشــوند [ .]2اغلــب در سیســتمهای
ســنتی ،بهــای تمامشــده بــرای یــک دایــره ،محصــول یــا

خدمــت بــدون توجــه مســتقیم بــه فعالیتهــای الزم جهــت
تولیــد و توزیــع ،محاســبه میشــود و دارای یــک یــا چنــد

مرکــز هزینــه بــرای تخصیــص هزینههــا در ســطح شــرکت

یــا یــک دایــره هســتند .همچنیــن یــک مبنــا یــا حداکثــر

چنــد مبنــا بــرای تقســیم هزینههــای ســربار بـهکار مـیرود.
چنیــن سیســتمی اگرچــه میتوانــد در پــارهای مــوارد

موجــب تصمیمگیریهــای منطقــی و صحیــح شــود ،امــا

بهدلیــل اســتفاده از مفروضاتــی کــه گاهــی اوقــات مربــوط
بــودن خــود را در اثــر گذشــت زمــان از دســت میدهنــد،

محاســبه بهــای تمامشــده خدمــات ،اطالعــات مربــوط بــه

ممکــن اســت نتواننــد منجــر بــه دسترســی بــه اطالعــات

* کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -سیستم های اقتصادی اجتماعی  -دانشگاه خوارزمی

1. Time driven activity based cost
2. Activity based cost

مطلــوب شــوند [.]11

حاصلــه خللــی وارد نشــود و بــه تشــخیص محقــق صــورت

در مقابــل ،در سیســتمهای جدیــد تــاش میشــود

گرفتــه اســت.

مشــترک بــر مبنــای عوامــل هزینــه انــدک) ترمیــم شــود

آنهــا برآمــده شــامل مــوارد زیــر اســت:

ضعفهــای رویکــرد ســنتی (شــامل تســهیم هزینههــای
و دقــت محاســبات بهــای تمامشــده افزایــش یابــد .یکــی

از ابزارهایــی کــه میتوانــد در نظــام جدیــد هزینهیابــی
محصــوالت و خدمــات بــهکار رود ،هزینهیابــی بــر مبنــای
فعالیــت اســت .ایــن روش یکــی از مهمتریــن پدیدههــای

ســؤاالتی کــه ایــن پژوهــش در پــی دســتیابی بــه پاســخ
 آیــا میتــوان بهــای تمامشــدهی خدمــات ارائهشــده درســازمانهای دولتــی را بــا اســتفاده از روش هزینهیابــی بــر

مبنــای فعالیــت زمانگــرا تعییــن کــرد؟ مراحــل اجــرا و
بســترهای الزم بــرای اجــرای آن چیســت؟

ســالهای بعــد بــا اســتفاده از شــاخصهای تعدیــل،

ســنتی ارائــه میکنــد؟

گرفــت [.]1

هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت  ABCمبتنــی بــر ایــن

ی اســت در
در اولیــن ســال اجــرا خواهــد بــود و بدیهــ 

هزینــه تمامشــد ه ســال مبنــا مــورد اصــاح قــرار خواهــد

ضرورت انجام تحقیق

زمانگــرا نتایــج متفاوتــی را نســبت بــه مــدل هزینهیابــی

مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق:

فــرض اســت کــه فعالیتهــا در درون هــر بنــگاه منابــع را

درگذشــته از روشهــای ســنتی بــرای تخمیــن هزینههــای

مصــرف میکننــد و محصــوالت و خدمــات ،حاصــل انجــام

هزینـهای نادرســت و درنهایــت زیــان مالــی میشــود ،امــا بــا

در ایــن مــدل هزینهیابــی ،تمرکــز بــر هزینههــای

یــک ســازمان اســتفاده میشــده کــه ایــن امــر باعــث تخمین
اســتفاده از روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا

فعالیتهاســت[.]3

دولتــی و خصوصــی قــرار گیــرد [ .]11نكتــه كلیــدی مــدل

بهینهســازی فعالیتهــا و حــذف فعالیتهــای غیرضــروری

ظرفیــت منابــع تأمینشــده بــرای تخصیــص هزینــه منابــع

قیمــت تمامشــده محصــول /خدمــات میدهــد [.]10

بهعــاوه ردیابــی عوامــل هزینــه بــه مدیریــت امــکان
یــا تغییــر روش در انجــام فعالیتهــا را جهــت کاهــش

بــه فعالیتهــا در مــدل هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت،
قبـ ً
ا توســط کاپــان 3و كوپــر 4پیشنهادشــده بــود؛ امــا آنچــه

و ارزیابــی قــرار داده و دریافتنــد ،ایــن سیســتم بــرای اجــرا

موردنیــاز بــرای انجــام یــك فعالیــت را میتــوان بــرای هــر

بهروزرســانی آن مشــکل و هزینهبــر اســت [ .]10آنهــا

در مــدل زمانگــرا تازگــی دارد ،ایــن اســت كــه زمــان

رویــداد و براســاس ویژگیهــای متفــاوت بــا اســتفاده از
محرکهــای زمانــی بــرآورد نمــود.

کاپــان و اندرســون 5سیســتم ســنتی  ABCرا مــورد تحلیــل
بســیار پرهزینــه ،نگهــداری آن کار دشــوار و پیچیــده و
مشــکالت زیــر را در رابطــه سیســتم هزینهیابــی ABC

شناســایی کردنــد:

تحقیــق حاضــر در یــک ســازمان دولتــی ارائــه دهنــدهی

 -1بــرای ردیابــی هزینــه  ABCبــا سیســتم منابــع بــه

در بــازهی زمانــی اول بهمنمــاه  1392تــا اول بهمنمــاه

منابــع اســت ،درنتیجــه ،محقــق بــرای جمــعآوری ایــن

اطالعــات مالــی جهــت حفــظ اصــول رازداری از اطالعــات

کنــد کــه بســیار وقتگیــر و پرهزینــه اســت.

خدمــات در ایــران انجــام شــده و جمــعآوری اطالعــات

 1393بهمــدت یــک ســال و بــا ضــرب یــک عــدد در کلیــه
ســازمان مــورد مطالعــه بــه نحــوی کــه در کلیــات نتایــج

فعالیتهــا نیــاز بــه شناســایی فعالیتهــا و محرکهــای

اطالعــات بایــد از ابزارهــای مصاحبــه و پرسشــنامه اســتفاده

 -2بــا توجــه بــه اینکــه نظــر و ســلیقه محقــق در ارزیابــی
3. Kaplan
4. Coper
5. Anderson

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

هزینههــای پیشبینیشــده بســیار نزدیــک بــه واقعیــت

زمانگــرا اســتفاده از برآوردهــای زمانــی اســت ،اســتفاده از
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غیرمســتقیم ســازمانی اســت برخــاف روشهــای مرســوم

کــه بیشــتر روی هزینههــای مســتقیم متمرکــز اســت.

بــوده و میتوانــد مبنــای کار مدیریــت ســازمانها و مراکــز
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ت زمانگــرا
مشــکل اساســی هزینهیابــی بــر مبنــای فعالی ـ 

طریقــی اســت؟ آی ـا مــدل هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت

بهــای تمامشــده محصــوالت و خدمــات شــده اســت [.]5

و عملکــرد ســازمانهای دولتــی و خصوصــی چگونــه و از چــه

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نویــن اســت کــه باعــث ظهــور انقــاب درزمینــه ی محاســبه

 -تأثیــر مــدل هزینهیابــی برمبنــای فعالیــت در بودجهریــزی

زمــان صرفشــده بــرای فعالیتهــا اعمــال میشــود.

میتوانــد راهگشــا باشــد [.]4

دشــواری اســت.

موردبررســی چهــار فراینــد اصلــی )1 :فراینــد ارزیابــی

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

اعتباردهــی بــه تخصیــص هزینــه در مرحلــه اول ،کار

 TDABCامــکان بهروزرســانی سیســتم هزینهیابــی
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فعالیتهــای صرفشــده بــرای موضــوع هزینــه نیــاز دارد.

 -3ذخیــره اطالعــات در ایــن سیســتم بســیار هزینهبــر

انطبــاق /تأییــد صالحیــت )2 ،فراینــد تدویــن ســند

 -4بهروزرســانی سیســتم همــگام بــا وقــوع تغییــرات کار

شناســایی و موردســنجش قــرار گرفــت.

 -5سیســتم  ABCظرفیــت بالاســتفاده فعالیتهــا را نادیــده

هزینههــای شناساییشــده شــامل هزینــه کارکنــان،

بــرای رفــع ایــن مشــکالت ،کاپــان و اندرســون سیســتم

بــه فرایندهــای ســازمان تخصیــص داده شــود و در مرحلــه

اســت.

دشــواری اســت.

میانــگارد [.]3

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

اســتاندارد )3 ،فراینــد مدرســکا )4 ،فراینــد آزمــون مهــارت

روششناسی تحقیق

هزینههــای اداری و فنــاوری و ملزومــات و خدمــات بایــد

سادهشــدهای از  ABCبــه نــام هزینهیابــی بــر مبنــای

بعــد بــه مراکــز هزینــه اعــم از مشــتریان ،مجــاری ارتباطــی

 TDABCمرحلــه اول تخصیــص هزینههــا را ســاده

بخــش در انجــام ایــن فراینــد ،انتخــاب محرکهــای منابــع

بهصرفــه ،هزینــه منابــع را بــه فعالیتهــا ردیابــی میکنــد.

و بــا صحــت انجــام شــود .پــس از شناســایی فرایندهــای

فعالیــت مبتنــی بــر زمــان را معرفــی کردنــد [.]3

میســازد و بــا طراحــی رویکــرد ســادهتر و از نظــر زمانــی

همــگام بــا رویــداد تغییــرات را فراهــم میســازد .در ایــن
مــدل ،بهروزرســانی سیســتم صرفــاً بــه تخصیــص هزینــه

و محصــوالت /خدمــات سرشــکن شــود .در عمــل ،مهمتریــن
و محرکهــای فراینــد اســت تــا هزینهیابــی بهدقــت
ســازمان ،بایــد فهرســتی از زیرفرایندهــای هــر بخــش تهیــه

شــود .همچنیــن بایــد بــه دنبــال محــرک الزم بــرای انجــام
آن فرایندهــا بــود.

مدل پیشنهادی

 TDABCرویکــرد و نگــرش یکپارچــهای را در تعییــن

نحــوه اجــرای هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا،

میکنــد[ .]3

گروههــای مختلــف منابــع كــه فرایندهــا مــورد اســتفاده

بهــای تمامشــده دارد کــه منافــع قابلمالحظــهای ارائــه
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بــا توجــه بــه مطالعــه صــورت گرفتــه در مرکــز خدماتــی

شــامل شــش مرحلــه بــه ایــن شــرح اســت )1 :شناســایی

کاپــان ( )1987نشــان داد کــه سیســتم  TDABCمنجــر

قــرار میدهنــد )2 ،بــرآورد هزینــه هــر گــروه از منابــع،

فراهمكــردن امــكان ارزیابــی محصــوالت و خدمــات جدیــد

واحــد هــر گــروه از منابــع ،از طریــق تقســیم هزینــه كل آن

بــه قیمتگــذاری مناســبتر خدمــات فعلــی و نیــز
شــده اســت [.]6

 )3تخمیــن ظرفیــت هــر گــروه از منابــع )4 ،محاســبه هزینه
بــر ظرفیــت عملــی )5 ،تعییــن زمــان موردنیــاز رویدادهــای

كاپــان و اندرســون در ســال  2007نیــز بــا انتشــار

یــك فعالیــت در هــر زیــر فراینــد ،براســاس محرکهــای

زمانگــرا” نشــان دادنــد كــه سیســتم  ABCاخیــر میتوانــد

در زمــان [.]4

مجموعــهای بــا عنــوان “هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت

در مجموعــه بانکهــا و مؤسســات خدمــات مالــی و بیمــه
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و نتایــج بهتــری را نســبت بــه

نســل اولیــه  TDABCفراهــم آورد [.]4

رجبـ�ی( ( )1391بــه طراحــی و بررســی كاربــرد سیســتم �TD

 ABCجهــت محاســبهی بهــای تمامشــده خدمــات در دو

زمانــی مختلــف )6 ،ضــرب هزینــه واحــد هــر گــروه از منابــع
معادلههــای زمانــی مــورد اســتفاده در سیســتم هزینهیابــی

بــر مبنــای فعالیــت زمــان محــور:

اگرچــه معادلههــای زمانــی در ظاهــر پیچیــده بهنظــر
میرســد و نیازمنــد دادههــای فراوانــی اســت؛ امــا

ازآنجاییکــه سیســتمهای برنامهریــزی منابــع ســازمانی

مرکــز بیمارســتان شــهید فقیهــی شــیراز پرداخــت .نتایــج

درگذشــته دادههــای موردنیــاز را جمــعآوری کردهانــد،

بیمارســتانهای دولتــی در بخشهــای مختلــف بیمارســتان

در سیســتم برنامهریــزی منابــع ســازمان بــرای تکتــک

نشــان داد كــه هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا در

اجــرای ایــن معادلههــا ســاده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه

ﻣﺠﻤﻮع

فعالیتهــا و ســفارشها دادههــای مشــخصی وجــود

دارد ،محاســبه تقاضاهــای زمانــی بــرای هــر ســفارش

منحصربهفــرد امکانپذیــر اســت و بــرای محاســبه زمــان

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺻﺮف

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ

*

Tj,k = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ... + ßpXp

که در آن:

 =Tj,kزمان موردنیاز برای فرایند  kاز فعالیت ،j

 = ß0مقــدار زمــان ثابــت بــرای فعالیــت  jمســتقل از

در ﺑﺎزهي

 = Xiمحرکهای زمان،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

فعالیــت  jرا مشــخص میکننــد.

فعالیــت زمــان محــور را میتــوان بهصــورت خطــی و بــا

اضافهکــردن عباراتــی در یــک معادلــه توســعه داد.

مــدل هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمــان محــور ایــن

امــکان را ایجــاد میکنــد کــه کلیــه فعالیتهــا بــا اســتفاده
از یــک معادلــه در فراینــدی ترکیــب شــوند .پس از محاســبه
زمــان مصرفــی از معادلــه بــاال بهراحتــی میتــوان هزینــه

واحــد (کــه برحســب ریــال بــر زمــان) اســت بــه محصولهــا،
خدمــات و یــا مشــتریان تخصیــص داد .هزینه هــر واحد()Ci

 = TCiهزینه کل منبع ( iبرحسب ریال)،

ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﮐﻞ زﻣﺎن ﺻﺮف

/

ﺷﺪه آن زﯾﺮ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﻫﺮ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﻧﺮخ ﻣﺤﺮك

=
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ زﯾﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

*

ﻫﺮ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

=

اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ زﯾﺮ

زﻣﺎن ﮐﻞ ﻫﺮ
زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

𝑖𝑖𝐶𝐶T
𝑖𝑖𝑎𝑎PC

= 𝑖𝑖𝐶𝐶

 = PCaiظرفیــت عملــی منبــع ( iبرحســب زمــان معمــوالً

دقیقــه).

ازایــنرو بــا اســتفاده از روشهــای مصاحبــه بــا خبــرگان،

مشــاهده و بررســی اســناد و مــدارک علمــی موجــود،
پنــج نــوع فــرم جهــت جمــعآوری اطالعــات طراحــی و
مورداســتفاده قــرار گرفتنــد.

جهــت محاســبه هزینــهی اختصاصــی تمامشــده هــر زیــر
فراینــد در هــر فراینــد از فرمولهــای زیــر اســتفاده گردیــد:

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آن زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ازاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي

=

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﻫﺮ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه

در ایــن تحقیــق جهــت افزایــش اعتبــار نتایــج نهایــی بــا

واقعیــت و دســتیابی بــه نزدیکتریــن زمــان بــرآورده شــده

71

بــا زمــان واقعــی ،زمــان اســمی کل هــر زیرفراینــد در چهــار
حالــت بــه شــرح زیــر مــورد محاســبه قــرار گرفــت و بهتبــع

آن نرخهــای محــرک هزینــه و هزینههــای اختصاصــی و

ظرفیتهــای زمانــی بالاســتفاده و هزینههــای اضافــی
صرفشــده در حالتهــای ذکرشــده مــورد محاســبه

قرارگرفتنــد و بــرای حصــول نتایــج بــا حداکثــر قابلیــت

اطمینــان ،محاســبات انجامشــده بازمــان ســنجی عملــی
استخراجشــده از مصاحبــه از طریــق مقایســه حالــت

پیشفــرض و نزدیکتریــن حالــت بــه حالــت عملــی

در هــر زیرفراینــد بهعنــوان قابلاطمینانتریــن نتیجــه
حاصلشــده انتخــاب گردیــد.

حالــت در دســترس= بــا فــرض اســتفاده از کل ظرفیــت

زمانــی هــر منبــع

حالــت خوشبینانــه = بــا فــرض اســتفاده از  75درصــد از
ظرفیــت زمانــی در دســترس هــر منبــع

حالــت محتمــل = بــا فــرض اســتفاده از  50درصــد از ظرفیت

زمانــی در دســترس هــر منبع

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

را از طریــق ضربکــردن زمــان مصرفــی ( )Tj,kدر هزینــه

 = Ciهزینه هر واحد،

*

ﻫﺮ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

=

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

همــراه بــا بــروز تغییرهــا ،مدلهــای هزینهیابــی بــر مبنــای

که در آن داریم:

ﻧﺮخ ﻣﺤﺮك

ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎن

 =Pتعــداد محــرک زمانــی کــه زمــان موردنیــاز بــرای اجــرای

از رابطــهی زیــر بهدســتآمده میآیــد:

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ
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 = ßiزمان مصرفی یک واحد محرک زمان (،i (i=1…P

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ
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و یژ گیها یفر ا ینــد ،k

=

ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ

موردنیــاز رویــدادی خــاص از معادل ـهای ماننــد معادلــه زیــر
اســتفاده میشــود [ ]8و [.]9

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ زﯾﺮ

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

حالــت بدبینانــه = بــا فــرض اســتفاده از  25درصــد از ظرفیت

اطالعات مربوط به کارکنان و نیروی انسانی:

کــه در آن صــورت در پایــان کار ظرفیتهــای زمانــی

نیــروی انســانی و جمـعآوری اطالعــات از مدیریــت اجرایــی،

هــر زیرفراینــد از طریــق رابطههــای زیــر محاسبهشــدهاند.

و توزیــع نیــروی انســانی در دســترس و چــارت ســازمانی

زمانــی در دســترس هــر منبع

بالاســتفاده و میــزان هزینههــای اضافــی صــرف شــده در
ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف

ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺮف ﺷﺪه در

ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ

-

ﺣﺎﻟﺖ در

اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﺟﺪول

گروههــای تخصصــی و بانکهــای اطالعاتــی موجــود تعــداد
مصــوب و بــه شــرح زیــر اســتخراج گردیــد.

شکل :1چارت سازمانی مرکز موردمطالعه

ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ زﯾﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺣﺎﻟﺖ

دﺳﺘﺮس

ﭘﯿﺶﻓﺮض و ﻣﯿﺪاﻧﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺮف
ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ در
دﺳﺘﺮس

=

ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ

بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده در حــوزهی مدیریــت

-

-

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺮف
ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﭘﯿﺶ

=

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ
ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ زﯾﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻓﺮض و ﻣﯿﺪاﻧﯽ

تجزیهوتحلیل یافتهها:

مطابــق آنچــه در قســمتهای قبــل در خصــوص فرایندهــای

شناساییشــده پرداختــه شــد ســاختار شکســت فرایندهــای
ذکرشــده بــا محتــوای زیرفرایندهــا و اطالعــت ســازمان مورد

72

مطالعــه بــه شــرح جــدول ( )1اســتخراج گردید.

جدول  :1ساختار شکست فرایندهای شناساییشده

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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زﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد

ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻼن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق

اﺟﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق ،ﺑﺴﺘﻦ ﻋﺪم
اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ

دســتهبندی نیــروی انســانی همــکار بــا ســازمان اعــم از

ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ

همــکاری مســتقیم و غیرمســتقیم ،مســتقر و غیرمســتقر،

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

نیرویهــای قــراردادی ،شــرکتی ،پیمانــکاری و رســمی

ﺗﺪوﯾﻦ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﺎزﻧﮕﺮي

ﺗﺪوﯾﻦ

ﺻﺤﻪﮔﺬاري

ســتادی و نیروهــای صفــی بــا زیرشــاخههای زیــر شناســایی

اﺟﺮاي آﻣﻮزش

ﻣﺪرﺳﮑﺎ

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﻤﺎع

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰار

ﻃﺮحرﯾﺰي اﻟﮕﻮي آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت

در فرایندهــای اصلــی بــه شــرح جــدول ( )1انجــام گردیــد

کــه در آن نیروهــای انســانی بــه دو دســته عمــده نیروهــای

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاري اﻗﻼم
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي و ﺗﮑﻤﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم

نیــز براســاس میــزان مشــارکت و تأثیرگــذاری هــر فــرد

آزﻣﻮن
ﻣﻬﺎرت

شــدند.

شکل  :2دستهبندی نیروی انسانی بر اساس میزان و نوع عملکرد در فرایندهای اصلی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺮو ﻫﺎي
ﺳﺘﺎدي

راﻫﺒﺮدي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ و
ﻣﺠﺮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﺻﻔﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﻋﻨﻮان
ﻗﺴﻤﺖ /ﺣﻮزه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
و ﻣﺠﺮي
ﻓﺮآﯾﻨﺪي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 1

0

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 3

0

رﯾﺎﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 2
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 1
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 2
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 4
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 5
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 6

4

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

0

0

0

0

0

0

0

10

0

11

0

6

0

7
8
7

0
0
0

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 7

15

0

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 9

3

0

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 8

0

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 10

8

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 12

1

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 11
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 13
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 14
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

اﻋﻀﺎي
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ
ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻤﯿﺰان
ﻣﺠﻤﻮع

0
0

14

0

1

0

1
0

0
0
5

0
6

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

راﻫﺒﺮدي

1

1

2

0

4

13

0

3

0

0
0

1

0

1

0

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

ﻣﺠﻤﻮع

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

15

5

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

13
3

73

16
8

12
9
7
8

16

20
4
9

15
2
2
2

39

33

0

282

0

0

0

0

282

0

141

0

0

0

141

378

146

19

65

6

614

بر این اساس وضعیت کارکنان شاغل در سازمان موردمطالعه بر اساس دستهبندی شکلگرفته به شرح نمودارهای ( )1و ( )2است.

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

ﻣﻌﺎوﻧﺖ 3

0

ﺻﻔﯽ

ﺳﺘﺎدي
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جدول  :2توزیع فراوانی نیروهای انسانی بر اساس میزان تأثیرگذاری در فرایند
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

جدول  :4نمونهای از  74مراکز هزینهای غیرمستقیم (سربار)

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

نمودار  :1نمودار درصد وضعیت فراوانی کارکنان همکار

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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74

شناساییشده در سازمان

بر اساس دستهبندی شکلگرفته

فراوانی کارکنان بر اساس دسته بندی شکل 2
0.615635179

0.237785016
0.105863192
0.030944625
0.009771987

پشتیبانی

راهبردی

مدیریتی و
پشتیبانی

ستادی

عملیاتی










برنامه ریزی و
ﻣﺠﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪي

عنوان مرکز هزینه
سربار شناساییشده
پاداش موردی
کرایه وسایل نقلیه
(آژانس)

بهای بلیت مسافرت

صفی

نمودار  :2نمودار تعداد نیروهای انسانی شاغل در هر قسمت  /حوزه
نمودار تعداد نیروهای انسانی شاغل در هر قسمت/حوزه
282

141

39

16 8 12 9 7 8 16 20 4 9 15
2 13 4 3
2 2 2















اطالعات مربوط به مراکز هزینه شناساییشده:

سایر هزینههای
مأموریت و نقلمکان
حمل کاال و اثاثیه
دولتی
حملونقل نامهها و
امانات پستی

عنوان مرکز هزینه سربار
شناساییشده
خرید کتاب .نشریات.
نرمافزارهای رایانهای و...

هزینه برگزاری سمینارها و
جلسات سخنرانی و
کارگاههای آموزشی

هزینه قراردادهای پروژهای
(قراردادهای تدوین استاندارد
با پیمانکاران ،آموزش توسط
مدرسین خارجی)
اجرای برنامههای آموزشی.
مذهبی .فرهنگی و هنری
(عقیدتی و آموزش)

حقالزحمه خدمات اشخاص
حقوقی
هزینه قراردادهای اداری
پشتیبانی  -خدمات عمومی
(خدماتی ،باغبان و)...

اطالعــات مربــوط بــه نحــوهی تخصیــص مراکــز

هزینــه بــه فرایندهــای شناساییشــده:

پــس از توزیــع فرمهــای طراحیشــده جهــت جمــعآوری

بــا توجــه بــه آنچــه در خصــوص شناســایی مراکــز هزینـهای

ســازمان و مصاحبههــای انجامگرفتــه بــا کارکنــان شــاغل در

براســاس رویکــرد هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت در

مالــی مستقرشــده در ســازمان و پرسوجــو از افــراد خبــره

شناساییشــده پرداخــت .درنهایــت جهــت تخصیــص

فرایندهــای اصلــی بــه دو دســته مســتقیم و غیرمســتقیم

و زمانــی از ضرایــب تخصیــص شناساییشــده بــرای چهــار

اطالعــات مالــی در قســمتهای مدیریــت مالــی و اجرایــی

و دســتهبندی نیروهــای انســانی در ســازمان گفتــه شــد

ایــن بخشهــا و اطالعــات خروجــی از ســامانه ثبــت اســناد

ابتــدا بایــد بــه تخصیــص مراکــز هزین ـهای بــه فرایندهــای

مراکــز هزین ـهای براســاس میــزان و شــدت تأثیرگــذاری در

صحیحتــر اطالعــات مالــی و زمانــی کلیــه مراکــز هزین ـهای

تقســیمبندی و بــه شــرح زیــر شناســایی شــدند:

جدول  :3مراکز هزینهای مستقیم شناساییشده در سازمان

عنوان مرکز هزینه
مستقیم شناساییشده

هزینه حقوق و دستمزد
کارکنان صفی-برنامه
ریز و مجری فرآیندی

هزینه حقوق و دستمزد
کارکنان صفی-مدیریتی
و پشتیبانی
هزینه حقوق و دستمزد
کارکنان صفی-عملیاتی

عنوان مرکز هزینه مستقیم
شناساییشده

هزینه عقد قرارداد با مشتری
هزینه مواد مصرفشده جهت
اجرای ممیزی ،آزمون مهارت
و تدوین استاندارد
هزینههای برگزاری جلسات
کمیته فنی

نمونــه مرکــز شناساییشــده بــه شــرح جــدول ( )5اســتفاده

گردیــد.

نوع فعالیت

جدول  5نمونهای از ضرایب تخصیص استخراجشده برای  4مرکز هزینه

وضعیت

موضوع

ریاست

مدیریت
اجرایی

اعضای
کمیته
فنی

کارمند 1

کارمند 4

عضو 2

کارمند

کارمند

کمیته
فنی /

ساعتی

خدماتی
ستادی و
پشتیبانی
کرایه
وسایل

نقلیه
(آژانس)
جاری









































































































راهنمای
شناسایی اقالم









مــورد) تشریحشــده دربنــد قبــل کلیــه اطالعــات مربــوط

اجماع









جــدول ( )6جمــعآوری شــد.

نرمافزار

























دسته

ستادی -

آموزش

راهبردی

آزمون مهارت

برنامهریزی و اجرای

آزمون مهارت

طرحریزی الگوی

توسعه و بهروزرسانی برگزاری کمیته

تکمیل

بــرای محاســبه ضرایــب تخصیــص مرکــز هزین ـهای ماننــد
كرایــه وســایل نقلیــه (آژانــس) ابتــدا مبلــغ کل برگــه
مجوزهــای صادرشــده در بــازهی زمانــی موردنظــر محاســبه

و ســپس بــه تفکیــک اســتفادهکنندهها و مأموریــت
مشخصشــده در راســتای هــر فراینــد بــه هــر فراینــد

اختصــاص دادهشــده و ضریــب تخصیــص هــر فراینــد
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ضریب تخصیص

اجرای

شناسه

تخصیــص آنهــا مشخصشــده اســت.

براســاس نســبت مبلــغ اختصاصیافتــه بــه مبلــغ کل برگــه
مجوزهــای وســایل نقلیــه استخراجشــده اســت.

درنهایــت نیــز بــرای اختصــاص هزینههــای صرفشــده در
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هــر زیرفراینــد ضرایــب تخصیــص بهدســتآمده در مقــدار
هزین ـهی صرفشــده هــر یــک از مراکــز هزینــه در بــازهی
مطالعاتــی ضــرب و ســهم هــر یــک از زیرفرایندهــا از مقــدار

هزین ـهی انجامشــده توســط مرکــز هزین ـهی شناساییشــده
بهدســت آمــد.

اطالعــات مربــوط بــه نحــوهی تخصیــص مراکــز زمانــی
بــه فرایندهــای شناساییشــده پــس از اســتخراج ضرایــب

تخصیــص مراکــز هزینــهای شناساییشــده (تعــداد 688

بــه زمانســنجی اســمی کارکنــان ســازمان نیــز بــه شــرح

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

صحهگذاری بازنگری ترجمه

تدوین

صدور

کمیته

سربار

در هــر معاونــت (بخــش) بــه خــود اختصــاص داده ضرایــب
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

پایش بسته انطباق ،بستن برنامهریزی

کالن

ارزیابی
انطباق

برنامهریزی

انعقاد

آزمون مهارت

شــده و براســاس اینکــه هــر فراینــد چــه تعــداد از آنهــا را

گذاری
اقالم

مدرسکا

کل لــوازم اطفــای حریــق تعبیهشــده در کل ســازمان بــرآورد

گواهینامه

تدوین

هزینـهای ماننــد لــوازم مصرفــی اطفــای حریــق ابتــدا تعــداد

ستادی -

ارزیابان

ارزیابی

بهعنوانمثــال بــرای تعییــن ضرایــب تخصیــص مرکــز

تصمیم

بومیسازی و

نــوع کاربــرد تعیینشــده اســت.

پشتیبانی

قرارداد

شناسایی و

نســبت بــه آن و متناســب بــا دســته تعیینشــده بــرای آن و

برنامه
ریز و
مجری
فرآیند
ی

عدم انطباق و ارزیابی
تهیه گزارش انطباق

اجرای ارزیابی

بــا توجــه بــه میــزان مصــرف و کشــش جــذب هــر فراینــد

ارزیابی
انطباق

صفی-

الزم بــه ذکــر اســت ضرایــب تخصیــص هــر مرکــز هزینــه

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

جدول  :6زمانسنجی اسمی نمونهای  6نفری از کلیهی کارکنان همکاری کننده با سازمان بر اساس کنترل ساعت ورودی و خروجی

نوع فعالیت

موضوع

وضعیت

میزان
ساعت
کارکرد
ماهانه

میزان
ساعت
مأموریت
ماهانه

میزان
ساعت
اضافهکاری

میزان
ساعت
مرخصی
ماهانه

ریاست

کارمند 1

کارمند

 

 

 

 

مدیریت اجرایی

کارمند 2

کارمند

 

 

 

 

معاونت برنامهریزی و
پایش

کارمند 3

کارمند

 







اعضای کمیته فنی

عضو 1

کمیته فنی  /ساعتی

 







پیمانکار

پیمانکار 1

کمیته فنی  /ساعتی

 







شبکه ممیزان /ارزیابان

ممیز 1

ممیز

 







الزم بــه ذکــر اســت کــه زمانهــای ارائهشــده در جــدول

ی  6مــوردی از جامعــه  614نفــری
فــوق بــرای نمونــها 

هزینــه

ســاعت هســتند.

نــرخ محــرک هزینــه هــر زیرفراینــد = مجمــوع هزینههــای

انتخابشــده و در آن تمامــی اعــداد ارائهشــده براســاس

اطالعــات مربــوط بــه زمانســنجی عملــی نیــز از طریــق
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انجــام مصاحبــه بــا کارکنــان صفــی و براســاس نمونههــای

عملــی برداشتهشــده در پروژههــای در دســت اقــدام
جمــعآوری شــد.

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

سال پنجم -شماره - 4پیاپی  - 18زمستان 1394

مجمــوع هزینههــای آن زیرفراینــد بــه ازای کلیــه مراکــز

شناساییشده = مجموع هزینههای هر زیرفرایند

هــر زیرفراینــد  /کل زمــان صــرف شــده آن زیرفراینــد

تعداد فعالیتهای هر زیرفرایند * نرخ محرک هزینه

= هزینههای اختصاصی هر زیرفرایند

مجمــوع زمــان اختصاصیافتــه هــر زیرفراینــد * = 60زمــان

پــس از اســتخراج اطالعــات زمانســنجی براســاس جــدول

کل هــر زیرفراینــد

خوشبینانــه ،محتمــل و بدبینانــه بــرای تکتــک مراکــز

مطالعاتــی:

هریــک از آنهــا در قســمتهای قبــل بــرای هــر چهــار

امــور مالــی ســازمان موردمطالعــه کلیــه درآمدهــای رســمی

فــوق زمانســنجی اســمی در چهــار حالــت در دســترس،

هزینــهای شناساییشــده و براســاس ضرایــب تخصیــص

فراینــد براســاس رابطــه زیــر مــورد محاســبه قــرار گرفــت:

زمــان کل هــر زیرفراینــد در حالــت در دســترس/خوشبینانه/

محتمــل و بدبینانــه = ضریــب تخصیص هــر زیرفرایند*میزان
ســاعت در دســترس /خوشبینانــه /محتمــل /بدبینانه

درنهایــت نیــز براســاس رابطههــای زیــر هزینههــای هــر

زیرفراینــد بــه ازای هــر مرکــز هزینــه ،مجمــوع هزینههــای هر
زیرفراینــد ،نــرخ محــرک هزینــه هــر زیرفراینــد و هزینههــای

اختصاصــی و زمــان کل هــر زیرفراینــد محاســبه شــد.

مجمــوع هزینههــای صــرف شــده مرکــز هزینــه در بــازهی

مطالعاتــی * ضریــب تخصیــص= هزینــه هــر زیرفراینــد

بــهازای هــر مرکــز هزینــه

اطالعــات مربــوط بــه درآمدهــای کسبشــده در بــازهی
بــا توجــه بــه اطالعــات مالــی کسبشــده از مدیریــت

ثبتشــده ســازمان بــا توجــه بــه نــوع درآمــد حاصلــه
(فــروش ســند اســتاندارد ،فــروش خدمــات ارزیابــی انطبــاق،

آزمــون مهــارت و کدگــذاری اقــام) در چهــار فراینــد
موردبررســی بــه شــرح جــدول ( )7بهدســت آمــد.

جدول  :7درآمدهای حاصل از فروش خدمات در بازهی زمانی
مطالعاتی به تفکیک هر فرایند

ارزیابی

تدوین

مدرسکا

آزمون مهارت

میزان ساعت صرف
شده به ازای یک
واحد خدمت
تولیدشده در هر
انعقاد
قرارداد

مطابــق آنچــه بــرای محاســبه زمــان کل ،نــرخ محــرک
هزینــه ،هزینــه اختصاصــی و  ...تشــریح شــد اطالعــات

برنامهریزی
ارزیابی
انطباق

حاصــل از انجــام محاســبات در هــر چهــار فراینــد مــورد

بررســی قرارگرفتــه کــه بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج حاصــل

ارزیابی
انطباق

خوشبینانــه ،محتمــل و بدبینانــه بــا یکدیگــر اختالفاتــی

داشــتند؛ لــذا بــرای دســتیابی بــه نتایجــی دقیقتــر اطالعات
فرایند تدوین

استخراجشــده بــا اطالعــات حاصــل از زمانســنجی عملــی

مختلــف مــورد مقایســه قرارگرفتــه و نزدیکتریــن حالــت

     

     

     

کمیته
تصمیم
صدور
گواهینامه

     

تدوین

     

ترجمه

     

بازنگری

     

کــه درنهایــت قابــلاطمینانتریــن خروجــی محاســبات

 

 

 

     

اقالم

فرایند آزمون مهارت

فرایند مدرسکا

بــر اســاس معیــار کمتریــن انحــراف نســبت بــه مطالعــات

اجرای
آموزش

     

بومیسازی
و تکمیل
راهنمای
شناسایی
اقالم

     

برگزاری
کمیته
اجماع

     

توسعه و
بهروزرسانی
نرمافزار

     

طرحریزی
الگوی
آزمون
مهارت

     

برنامهریزی
و اجرای
آزمون
مهارت
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برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

شناسایی و
شناسه
گذاری

بهعنــوان نتیجــه نهایــی مبنــای محاســبات قــرار گرفــت.

     
     

صحهگذاری

بیــن اطالعــات حاصــل از زمانســنجی اســمی و عملــی

میدانــی در هــر فراینــد براســاس جــدول ( )8اســت.

انطباق و
تهیه
گزارش
ارزیابان

     

پایش بسته

از محاســبات انجامشــده در حالتهــای د ر دســترس،

منتجشــده از مصاحبــه بــا کارکنــان صفــی بخشهــای

اجرای
ارزیابی
انطباق،
بستن عدم

زیر فرایند

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نتیجهگیری و پیشنهاد:

ارزیابی
انطباق

مطالعات میدانی

میزان انحراف از

مطالعات میدانی
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برنامهریزی
کالن

فرایند ارزیابی

مجموع
درآمدهای
کسبشده به
ریال

جدول  :8نتایج نهایی با بیشترین قابلیت اطمینان نزدیک
به واقعیت در هر زیرفرایند

15516962

زیرفراینــد انعقــاد قــرارداد در فراینــد ارزیابــی و صــدور

ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ)رﯾﺎل(

گواهینامــه حالــت بدبینانــه بــوده و بــه همیــن ترتیــب

بــرای زیرفراینــد برنامهریــزی کالن نیــز حالــت خوشبینانــه

4168130

5557507

6106003

8186228

4019559

6808738

13251292

20689283

انعقاد قرارداد



برنامه ریزی کالن…



برنامه ریزی ارزیابی انطباق



اجرای ارزیابی انطباق…



پایش بسته ارزیابی انطباق



کمیته تصمیم

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ)رﯾﺎل(

2035334

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﺮوژه

2728743

نمودار  :3هزینه اختصاصی زیر فرایندهای یک پروژه در فرایند ارزیابی

1339853

در قالــب نمودارهایــی بــه شــرح زیــر خالصــه کــرد.

3404369

محاســبات انجامشــده را بــه ازای یــک پــروژه از هــر فراینــد

6625646

و ...اســت .درنتیجــه میتــوان نتایــج نهایــی حاصــل از












صدور گواهینامه

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

کــه بهعنوانمثــال قابلاطمینانتریــن حالــت بــرای

نمودار  :5مقدار هزینه اضافی صرف شده در فرایند ارزیابی

میتــوان گفــت کــه ظاهــرا ً در وهلــهی اول فعالیتهــای



برگــزاری کمیتــه تصمیــم در خصــوص صــدور گواهینامــه و

اجــرای ارزیابــی انطبــاق و برنامهریــزی ارزیابــی انطبــاق بــه

ترتیــب بیشــترین مقــدار هزینههــای صرفشــده در ایــن
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فراینــد را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ ولــی هنگامیکــه
نمودار  :4ظرفیت زمانی بالاستفاده در فرایند ارزیابی

هــر زیرفراینــد مــورد تجزی هوتحلیــل قــرار میگیــرد نشــان
از هــدر رفــت میــزان قابلتوجهــی از ظرفیــت زمانــی نیــروی

انســانی بــهکار گرفتهشــده در زیرفراینــد اجــرای ارزیابــی
انطبــاق بســتن عــدم انطبــاق و تهیــه گــزارش ارزیابــی

549
5176

6861

5073

11026













42874

ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ)ﺳﺎﻋﺖ(

انطبــاق کــه توســط ممیزیــن و ارزیابــان انجــام میشــود

دارد .هنگامیکــه مقــدار خروجیهــای هــر زیرفراینــد را
735
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زمــان از جنبـهی مقــدار زمــان در دســترس و صرفشــده در

در کنــار زمــان و هزینههــای موردنیــاز و صرفشــده بــرای

دســتیابی بــه آنهــا بهصــورت همزمــان مــورد مقایســه

و بررســی قــراردهیــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
بیشــترین هــدر رفــت هزینههــای صــرف شــده در ازای

خروجیهــای بهدســتآمده در فراینــد ارزیابــی انطبــاق

بــه ترتیــب در زیرفرایندهــای برگــزاری کمیتــه تصمیــم
بــرای صــدور گواهینامــه ،اجــرای ارزیابــی انطبــاق و انعقــاد
قــرارداد رخ میدهــد.

نمودار  :6هزینه اختصاصی زیر فرایندهای یک پروژه در فرایند تدوین استاندارد
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد)رﯾﺎل(



219380586

صرفشــده در ازای خروجیهــای بهدســتآمده در فراینــد

تدویــن اســتاندارد بــا اختــاف قابلتوجهــی در زیرفراینــد

تدویــن اتفــاق میافتــد کــه البتــه بــا توجــه بــه میــزان



اختــاف تعــداد خروجیهــای پروژههــای تدویــن در مقایســه

بــا پروژههــای بازنگــری و ترجمــه ،اختــاف موجــود بیــن



پروژههــای تدویــن و بازنگــری اســناد اســتاندارد ناشــی از



2422323

عــدم مدیریــت صحیــح منابــع مــورد اســتفاده در زیرفراینــد

19613905

0


ترجمه

تدوین

بازنگری

صحه گذاری

بــه ماهیــت پژوهــش محــوری زیرفراینــد تدویــن میتــوان

نمودار  :8هزینه اختصاصی زیرفرایندهای یک پروژه در فرایند مدرسکا

0

2715102

8928927

شناسایی و شناسه گذاری
اقالم

اجرای آموزش

بومی سازی و تکمیل
راهنمای شناسایی اقالم

برگزاری کمیته اجماع

نمودار  :9ظرفیت زمانی بالاستفاده در فرایند مدرسکا

صحه گذاری

590
شناسایی و
شناسه…
27334780

2036326

شناسایی و شناسه
گذاری اقالم

اجرای آموزش

بومی سازی و تکمیل
راهنمای شناسایی…

برگزاری کمیته اجماع

مشــابهی میرســیم کــه بیشــترین هــدر رفــت هزینههــای

توسعه و به روزرسانی
نرم افزار

همزمــان مــورد مقایســه و بررســی قــراردهیــم بــه نتایــج

4480972

و صرفشــده بــرای دســتیابی بــه آنهــا را بهصــورت









ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮑﺎ )رﯾﺎل(

310763

هــر زیرفراینــد را در کنــار زمــان و هزینههــای موردنیــاز

نمودار  :10مقدار هزینه اضافی صرف شده در فرایند مدرسکا

6696695

گیــرد .عــاوه بــر ایــن هنگامــیکــه مقــدار خروجیهــای

اجرای آموزش

و صرفشــده در هــر زیرفراینــد مــورد تجزی هوتحلیــل قــرار

416

مییابــد کــه زمــان نیــز از جنبـهی مقــدار زمان در دســترس

بومی سازی و
تکمیل…

را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و ایــن ادعــا زمانــی تقویــت

برگزاری کمیته
اجماع

بیشــترین مقــدار هزینههــای صرفشــده در ایــن فراینــد

1074

در خصــوص فراینــد تدویــن اســتاندارد میتــوان گفــت کــه
ظاهــرا ً فعالیتهــای تدویــن بازنگــری و ترجمــه بــه ترتیــب









3929

ترجمه

بازنگری

0

4836

1816742

14710429

ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮑﺎ )ﺳﺎﻋﺖ(

79

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

164535439 









تدوین

ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )رﯾﺎل(

توسعه و به روزرسانی نرم افزار

نمودار  :8مقدار هزینه اضافی صرف شده در فرایند تدوین استاندارد

932289












ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮑﺎ)رﯾﺎل(

13442915

4384

15839

82004339

76560
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تدویــن یــک ســند در قیــاس بــا بازنگــری آن اســت.

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

گفــت یکــی از علتهــای ایــن اختــاف ،زمانبرتــر بــودن

نمودار  :7ظرفیت زمانی بالاستفاده در فرایند تدوین








تدویــن در مقایســه بــا بازنگــری اســناد بــوده و بــا توجــه

فعالیتهــای شناســایی و کدگــذاری اقــام بــا اختــاف

قابلتوجهــی نســبت بــه ســایر زیرفرایندهــا بیشــترین
مقــدار هزینههــای صرفشــده در ایــن فراینــد را بــه خــود

اختصــاص داده اســت .امــا هنگامــیکــه فاکتــور زمــان نیــز
مقــدار ظرفیــت زمانــی در دســترس در زیرفراینــد برگــزاری

کمیتــه اجمــاع دارد و زمانــی کــه مقــدار خروجیهــای
هــر زیرفراینــد را در کنــار زمــان و هزینههــای موردنیــاز

و صرفشــده بــرای دســتیابی بــه آنهــا را بهصــورت

همزمــان مــورد مقایســه و بررســی قــراردهیــم بــه ایــن

نتیجــه میرســیم کــه بیشــترین هــدر رفــت هزینههــای

صرفشــده در ازای خروجیهــای بهدســتآمده در
فراینــد مدرســکا بــه ترتیــب در زیرفرایندهــای شناســایی و

کدگــذاری اقــام ،برگــزاری کمیتــه اجمــاع و بومیســازی و
تکمیــل راهنمــای شناســایی اقــام اتفــاق میافتــد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ

80

نمودار  :12ظرفیت زمانی بالاستفاده در فرایند آزمون مهارت

ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آزﻣﻮن
891

ﻣﻬﺎرت)ﺳﺎﻋﺖ(

817
طرح ریزی الگوی آزمون
مهارت

طرح ریزی الگوی آزمون
مهارت

برنامه ریزی و اجرای آزمون
مهارت

درنهایــت در خصــوص فراینــد آزمــون مهــارت میتــوان

گفــت کــه فعالیتهــای برنامهریــزی و اجــرای آزمــون
مهــارت نســبت بــه طرحریــزی الگــوی آزمــون آن

هزینههــای صرفشــدهی بیشــتری را در ایــن فراینــد بــه
خــود اختصــاص داده اســت .هنگامــیکــه فاکتــور زمــان

نیــز مــورد تجزی هوتحلیــل قــرار میگیــرد نشــان از هــدر
رفــت میــزان ظرفیــت زمانــی قابــلاســتفاده در زیرفراینــد

برنامهریــزی و اجــرای آزمــون مهــارت داشــته و هنگامــی

کــه مقــدار خروجیهــای هــر زیرفراینــد را در کنــار زمــان
و هزینههــای موردنیــاز و صرفشــده بــرای دســتیابی بــه

دهیــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه بیشــترین هــدر

طرح ریزی الگوی آزمون برنامه ریزی و اجرای
آزمون مهارت
مهارت

















آنهــا بهصــورت همزمــان مــورد مقایســه و بررســی قــرار

450712
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4950961

آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت)رﯾﺎل(

ﻣﻬﺎرت)ﺳﺎﻋﺖ(

817

مــورد تجزی هوتحلیــل قــرار میگیــرد نشــان از هــدر رفــت

نمودار  :11هزینه اختصاصی زیرفرایندهای یک پروژه در فرایند آزمون مهارت
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891

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

و در خصــوص فراینــد مدرســکا میتــوان گفــت کــه ظاهــرا ً

نمودار  :13مقدار هزینه اضافی صرف شده در فرایند آزمون مهارت

برنامه ریزی و اجرای آزمون
مهارت

رفــت هزینههــای صرفشــده در ازای خروجیهــای

بهدســتآمده در فراینــد آزمــون مهــارت بــه ترتیــب در

زیرفرایندهــای برنامهریــزی و اجــرای آزمــون مهــارت و
طرحریــزی الگــوی آزمــون مهــارت بــا اختــاف قابــلتوجهی

نســبت بــه هــم رخ میدهــد .حــال بــا توجــه بــه اطالعــات

بهدسـتآمده در ادامــه بــه مقایســه هزینــه -درآمــد ســازمان
در بــازهی زمانــی مطالعاتــی بهشــرح زیــر میپردازیــم.

نمودار  :14مقایسه هزینه -درآمد ساالنه به تفکیک هر فرایند

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درآﻣﺪ  -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ

191703237857




21551383907

147056900

10766074601

840009109

350439636
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3840403174



71418090783




ارزیابی

تدوین

مجموع درآمد های کسب شده

مدرسکا

آزمون مهارت

مجموع هزینه های صرف شده

بــا توجــه بــه نمــودار ( )14میتــوان گفــت مقــدار

ایــن خصــوص میپردازیــم.

انجامشــده نتوانســته اســت هزینههــای صرفشــده در ایــن

در ســازمانهای دولتــی را بــا اســتفاده از روش هزینهیابــی

کلیــه فعالیتهــای انجامشــده دارد .البتــه بــرای اطمینــان

بســترهای الزم بــرای اجــرای آن چیســت؟

اطمینــان باالتــر ،پژوهشــگر اقــدام بــه جمـعآوری مطالبــات

برمیآیــد میتــوان گفــت کــه امــکان محاســبه بهــای

درآمدهــای کسبشــده ســازمان در بــازهی زمانــی مطالعــه

بــازهی زمانــی را پوشــش داده و نشــان از ضــرر ده بــودن
از نتایــج حاصلشــده در ایــن خصــوص و کســب نتایــج بــا

بــر مبنــای فعالیــت زمانگــرا تعییــن کــرد؟ مراحــل اجــرا و
همانطــور کــه از نتایــج ایــن پژوهــش در بندهــای قبلــی
تمامشــده خدمــات ارائهشــده در یــک ســازمان دولتــی

نتایــج آن حاکــی از مطالبــات 43/102/767/814ریالــی

بــا تمــام مشــکالت و پیچیدگیهــای آن امکانپذیــر

تســویه مطالبــات یادشــده نیــز درنهایــت مجمــوع درآمدهای

ارزیابــی انطبــاق بهطــور متوســط  64/618/609ریــال

ریــال رســیده و همچنــان در مقایســه بــا میــزان هزینههــای

مدرســکا و آزمــون مهــارت بهطــور متوســط و بــه ترتیــب

اســت آنهــا را جبــران نمایــد.

اســت؛ امــا مراحــل پیادهســازی سیســتم هزینهیابــی بــر

ســازمان تنهــا در فراینــد ارزیابــی داشــت کــه در صــورت

ســازمان در فراینــد ارزیابــی بــه مقــدار64/654/151/721

صرفشــده در ایــن خصــوص اختالفاتــی داشــته و نتوانســته

اســت .بهعنوانمثــال بهــای تمامشــده یــک پــروژهی
خواهــد بــود و همچنیــن بــرای ســایر فرایندهــای تدویــن،

 241/416/814و  108/023/572و  5/401/674ریــال

درنهایــت میتــوان گفــت بــا صرفنظــر از میــزان

مبنــای فعالیــت ،ماننــد ســایر سیستمهاســت و نظیــر

تنهــا فراینــدی کــه توانســته اســت میــزان هزینههــای

مقدمــات و مراحلــی اســت کــه در قالــب  6مرحلــه زیــر قابـل

انطبــاق و صــدور گواهینامــه بــوده اســت.

مرحلــه  1آغــاز بــه کار : 6مواقعــی اســت کــه فشــاری

اختــاف هزینــه و درآمــد حاصلشــده در فراینــد ارزیابــی
صرفشــده را تــا حــدودی جبــران نمایــد فراینــد ارزیابــی

حــال بــا توجــه بــه اطالعــات بهدسـتآمده از تحقیــق پــس
از پاســخ بــه پرس ـشهای تحقیــق بــه ارائــه پیشــنهادات در

81

تمــام نوآوریهــای مدیریتــی و فنــاوری اطالعــات ،شــامل
طبقهبنــدی اســت:

(نیازهــای ســازمان ،ابــداع در حــوزه فــنآوری ،تهدیدهــا،

نیــاز بــه پاســخگویی ،افزایــش بهــرهوری) بــرای تغییــر
6. Initiation

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

مالــی ســازمان طــی بــازه زمانــی مــورد مطالعــه نمــود کــه

 -1آیــا میتــوان بهــای تمامشــدهی خدمــات ارائهشــده

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

سیســتم فعلــی حســابداری وجــود داشــته باشــد.
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مرحلــه  2پذیــرش : 7پذیــرش شــامل تصمیــم بــرای حمایت

و ســود دهــی یــا ضــرر دهــی ســازمان را از طریــق مقایســه

اســت .عوامــل متعــددی همچــون حمایــت مدیــران ارشــد،

محاســبه و راهبردهــای الزم مدیریتــی در خصــوص بودجــه

و توانمندکــردن ســازمانها و افــراد بــرای اجــرای TDABC

مســئوالن و همچنیــن وجــود مشــوقهای محــرک بــر
مرحلــه 3تطابــق و ســازگاری : 8بعــد از تطابــق بــا شــرایط و

بهعبارتدیگــر کاهــش اختــاف بیــن ایــن دو را اتخــاذ و

بــرای تحــول سیســتم فراهــم مینمایــد.

در ایــن پژوهــش نیــز درنهایــت بــا حصــول نتایــج ارائهشــده

درجــه پذیــرش  TDABCتأثیرگــذار هســتند.

مســائل مختلــف اســت کــه ســازمان متولــی ،منابــع الزم را

مختلــف را جهــت کاهــش هزینههــا و افزایــش درآمدهــا یــا

بــه کار گرفــت.

مرحلــه 4مقبولیــت :مقبولیــت شــامل تعهــد اعضای ســازمان

در نمــودار  14کــه مبیــن اختالفــات فاحــش میــزان درآمدها

و اســتنباط و تائیــد کلیــه اعضــاء ســازمان اتفــاق نمیافتــد
و غیرقابــل فهــم بــودن اهــداف و عــدم توافــق ،معمــوالً بــه

در نــگاه اول بــه نظــر میرســد ســازمان موردنظــر بــا توجــه

بــه اســتفاده از  TDABCمیشــود ..مقبولیــت ،بــدون درک

مقاومــت و ایســتادگی در برابــر اتخــاذ و اجــرای TDABC

میانجامــد.

بــا هزینههــای صــرف شــده در ســازمان موردمطالعــه اســت

بــه هزینههــای صــرف شــده نتوانســته ســهم قابلتوجهــی
از بــازار هــدف جهــت ارائــه خدمــات خــود در ایــران را بــه
خــود اختصــاص دهــد و یــا منابــع هزین ـهای آن بهدرســتی

مرحلــه 5عادیســازی  :عادیســازی هنگامــی اتفــاق

مدیریــت نشــده و هــدر رفــت هزینههــا در آن بســیار زیــاد

بهعنــوان بخشــی از فعالیتهــای طبیعــی آن واحــد،

هزینــه -درآمــد تنهــا یکــی از شــاخصها در تعییــن میــزان

9

میافتــد کــه  TDABCتوســط کلیــه افــراد ســازمان
استفادهشــده و کارکنــان غیرمالــی نیــز متعهــد بــه آن بــوده
مرحلـهه 6درونــی شــدن : 10در ایــن مرحلــه سیســتم �TD

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

میــزان هزینههــای صــرف شــده بــا درآمدهــای کسبشــده
ریــزی  ،نحــوهی عملکردهــای ســازمانی در بخشهــای

و در اجــرای سیســتم مشــارکت داشــته باشــند.
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باشــد.لذا بــا یــک بــرآورد ســاده میتــوان میــزان اثربخشــی

اســت؛ امــا درواقــع بایــد گفــت بــا توجــه بــه اینکــه فاکتــور
اثربخشــی و کارایــی یــک فعالیــت اســت لــذا جهــت امــکان

بقــا و یــا انحــال یــک فعالیــت و اخــذ تصمیمــات حیاتــی
کالن مدیریتــی بایــد بــه ســایر فاکتورهــای مؤثــر همچــون

 ABCبهطــور هماهنــگ بــا ســایر سیســتمهای ســازمان

ماهیــت و مأموریــت ســازمانی ،نــوع فعالیــت و نــرخ بازگشــت

آن افزایــش مییابــد.

منطق ـهای و ...در طــول زمــان نگریســت چراکــه دس ـتیابی

یکپارچهشــده و اثربخشــی ســازمانی درنتیجــه اســتفاده از

ســرمایه ،11چشــماندازهای کالن مدیریتــی ،دولتــی،

 -2تأثیــر مــدل هزینهیابــی برمبنــای فعالیــت در

بــه بهتریــن حالــت اثربخشــی و کارایــی ســرمایهگذاری

چگونــه و از چــه طریقــی میباشــد؟

ماهیــت آنهــا ،مســتلزم گــذر زمــان و دســتیابی بــه

بودجهریــزی و عملکــرد ســازمانهای دولتــی و خصوصــی

در یــک بنــگاه اقتصــادی بــا توجــه بــه نــوع فعالیتهــا و

سیســتم هزینهیابــی برمبنــای فعالیــت میتوانــد تفکــر

نقطـهی سربهســر هزینــه -درآمــد بــوده و انجــام تحقیقــات

ارتبــاط منطقــی بیــن بودجهریــزی و برنامهریــزی عــاوه

رونــد دســتیابی بــه نقطــهی مطلــوب و ارائــه راهکارهــای

هزینهیابــی ســنتی را دگرگــون ســاخته و بــا برقــراری

مطالعاتــی در یــک مقطــع زمانــی خــاص تنهــا در خصــوص

بــر کاهــش قیمــت تمامشــده خدمــات در ســازمانهای

مناســب بــرای چش ـمانداز موردنظــر مؤثــر خواهــد بــود.

هزینههــای دســتگاههای اجرایــی ،تعییــن بهــای

نتایــج متفاوتــی را نســبت بــه مــدل هزینهیابــی ســنتی ارائــه

دولتــی مزایــای بهبــود سیســتم هزینهیابــی و تخصیــص
تمامشــده خدمــات و قیمتگــذاری بهصــورت منطقــی و

دقیقتــر ،کنتــرل و نظــارت بــر عملیــات ســازمان مطابــق

بــا برنامهریزیهــای انجامشــده و ارزیابــی صحیحتــر و
شــفافتر از عملکــرد مدیــران و دســتگاه را در پــی داشــته
10. Infusion
11. Rate of Investment

 -3آیــا مــدل هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت زمــان گــرا
میکنــد؟

بــا توجــه بــه مقایســه هزینهیابیهــای انجامشــده در
فراینــدی ماننــد فراینــد ارزیابــی انطبــاق بهعنــوان یــک

نمونــه از فرایندهــای موردبررســی مطابــق نمــودار  15در

7. Adoption
8. Adaptation
9. Routinization

ایــن تحقیــق ،میتــوان بــه اختالفــات فاحــش در نتایــج

چیدمــان نیــروی انســانی بــه فرایندهــای بررسیشــده مــورد

زمانگــرا در تمامــی زیرفرایندهــا پــی بــرد و میتــوان

چیدمــان نیــروی انســانی براســاس مطالعــات انجامگرفتــه

مابیــن هزینهیابــی ســنتی و هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت

چنیــن اســتنباط نمــود کــه بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری
نتایــج حاصــل از محاســبه قیمــت تمامشــده محصــوالت
یــک ســازمان در تصمیمگیریهــای کالن ،مدیریــت ســود

بازنگــری و مهندســی مجــدد قرارگرفتــه و از بهینهتریــن
در خصــوص نفــر روز موردنیــاز هــر فراینــد و زیرفراینــد و

میــزان ارتباطــات فرایندهــا و زیرفرایندهــا بــا یکدیگــر
مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.

و هزینــه ،بودجهبنــدی صحیــح و هوشــمند ،تخصیــص و
بهرهبــرداری بهینــه نیــروی انســانی و  ...طبیعتــاً حصــول

عمومــی نظیــر امــور دبیرخانــه و فرایندهــای تخصصــی

عملکــرد ســازمان و مدیریــت بهینــه منابــع خواهــد داشــت.

فراخــوان و اجــرای مراحــل تدویــن اســناد و  ...بهمنظــور

نتایجــی دقیقتــر و بــا ســرعت بیشــتر تأثیــر بهســزایی در

ﺳﻨﺘﯽ در ﻓراﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق









کاهــش زمــان بروکراســی اداری و کاهــش واســطههای
دخیــل در اجــرای هــر فراینــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد

بهعنوانمثــال میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

الــف) بررســی امــکان متمرکــز ســازی واحدهــای برنامهریزی

و اجــرای ارزیابــی انطباق؛

ب) کاهــش انباشــتگیهای حاصلشــده در هــر زیرفراینــد
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎن ﻣﺤﻮر و ﻫﺰﯾﻨﻪﯾﺎﺑﯽ

نظیــر فرایندهــای برنامهریــزی و اجــرای ارزیابــی انطبــاق،

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نمودار  :15مقایسه هزینهیابی قیمت تمامشده خدمات براساس هزینهیابی سنتی و
هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمان محور

 -3پیشــنهاد میشــود نحــوهی اجــرای فرایندهــای ســتادی

از طریــق بازنگــری مراحــل عقــد قــرارداد و نحــوهی

جاریســازی و اولویتبنــدی پروژههــا در هــر فراینــد؛

پ) بررســی تعــداد ،صالحیــت اعضــا ،اثربخشــی و ایجــاد
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ارزشافــزوده هیئتهــای فنــی؛

ارائهی پیشنهادات:

بــا توجــه بــه اطالعــات ارائهشــده در نتایــج حاصــل از

افــراد دخیــل در فرایندهــای تحقیقاتــی نظیــر تدویــن

اســتاندارد؛

ث) بازنگــری نحــوهی اجــرا و جمــعآوری اطالعــات

محاســبات بــا توجــه بــه مطالعــات صورتگرفتــه در

فرایندهــای کنترلــی نظیــر فراینــد کنتــرل پــروژه و ...؛

دانــش بهویــژه در حوزههــای فراینــد تدویــن اســتاندارد

اشــخاص؛

 -1بــا توجــه بــه وجــود ســاختار مدیریــت دانــش جزیــرهای

نســبت بــه فعالیتهــای انجامشــده توســط کارشناســان.

ســطح ســازمان و وجــود نواقصــی در سیســتم مدیریــت

ج) کاهــش وابســتگی فرایندهــای عمومــی و تخصصــی بــه

پیشــنهادهای زیــر ارائــه میشــود:

چ) افزایــش دانــش و تســلط مدیــران میانی و ارشــد ســازمان

در بخشهــای مختلــف ســازمان پیشــنهاد میشــود جهــت

 -4ایجــاد عوامــل انگیزشــی مناســب بهمنظــور افزایــش

هزینهیابــی براســاس  6مرحلــه توصیفشــده بهصــورت

ســازمان در حوزههــای تخصصــی کاری خــود.

کلیــه فعالیتهــای انجامشــده در هــر چهــار فراینــد توســط

اجراشــده در ســازمان از نظــر اهــداف ســازمانی ،قابلیــت

انســانی ،اجرایــی و مالــی و کنتــرل پــروژه اســتفاده شــود.

کوچکســازی جهــت حــذف فرایندهــای ناکارآمــد ،توســعه

حصــول نتایــج بــا دقــت بــاال و پیادهســازی سیســتم

عالقهمنــدی ،پیگیــری امــور محولــه و کارایــی کارمنــدان

مســتمر از بانــک اطالعاتــی جامــع جهــت ثبــت و ضبــط

 -5پیشــنهاد میشــود ماهیــت و نقــش فرایندهــای

کاربــران بــا قابلیــت اتصــال بــه سیســتمهای مدیریــت منابــع

توســعه جهــت حصــول درآمدهــای بیشــتر یــا قابلیــت

 -2بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده الزم اســت نحــوهی

ســهم بــازار ،حــذف فعالیتهــای اضافــی جهــت جلوگیــری

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان محور

هزینه یابی سنتی

ت) بررســی تخصــص ،میــزان چابکــی ،دانــش ،انعطافپذیری

برآورد هزینهی فعالیتهای مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

از دوبــارهکاری فعالیــت هــا موردبازنگــری قــرار گیــرد.

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی:

 -1ایــن پژوهــش در ســایر مراکــز خدماتــی دولتــی و

خصوصــی انجــام شــود و عملکــرد آنهــا بــا یکدیگــر مــورد
مقایســه قــرار گیــرد.

 -2پژوهشهــای دیگــری بــا اســتفاده از ســایر مدلهــای

هزینهیابــی در ســازمانهای ارائهدهنــدهی خدمــات انجــام
و دســتاوردهای آن بــرای بررســی بــا مــدل هزینهیابــی بــر

مبنــای فعالیــت زمانگــرا مقایســه شــود.

 -3پژوهــش مذکــور در ســطوح جزئیتــری از ســازمان

براســاس ســاختار شکســت ارائهشــده در مــدل تحقیــق
موردبررســی قرارگیــرد.

منابع:

 .1ایــدی ،م .وح .صیــدزاده (“ .)1386کاربــرد روش هزینهیابــی

ی بــر مبنــای عملکــرد در
بــر مبنــای فعالیــت در بودجهریــز 
ســازمانهای دولتــی” .حســابدار مجلــه شــماره (189آذر .)1386
 .2انــواری رســتمی ،علیاصغــر و عصمــت رضایــی (.)1386
ارزیابــی مقایس ـهای ســودآوری اعتبــارات بانكــی عقــود اســامی
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بــه روش بهایابــی بــر مبنــای فعالیــت و روش بهایابــی صنعتــی،
موردمطالعــه بانــك توســعه صــادرات ،بررس ـیهای حســابداری و

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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