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 (9318 فروردین 97 پذیرش: تاریخ ؛9317 آبان 91 دریافت: )تاریخ

 اراید هرکدام و بوده متنوع بسیار شودیم ارائه اجتماعی تأمین سازمان یامهیب شعب توسط که خدماتی

 در خدمات شدهتمام بهای محاسبه جهت مناسبی الگوی ارائه هستند، خود خاص یهایدگیچیپ و محتوا

 عملیات بهتر ارزیابی و موجود خدمات ارائه بهبود جهت یزیربرنامه و یریگمیتصم در را مدیران سازمان،

 اب تا شودیم تلاش حاضر پژوهش در رساند. خواهد یاری مختلف یهاتیفعال کارایی و وریبهره افزایش و

 اجتماعی نیتأم سازمان 99 شعبه یهایمستمر واحد در ارائهقابل خدمات انواع یبنددسته و شناسایی

 بهای یینتع برای فعالیت مبنای بر یابینهیهز سیستم آن، در هزینه مراکز یبنددسته و تعیین و تهران

 محرک تعیین فعالیت، مراکز شناخت منظوربه گردد. طراحی واحد این در ارائهقابل خدمات شدهتمام

 نتایج و لیلوتحهیتجز دلفی، تکنیک یهاداده و گرفته بکار دلفی تکنیک ،شدهارائه الگوی تایید و هزینه

 طراحی مرحله 8 در پیشنهادی سیستم گیرد. قرارمی مورداستفاده بهایابی الگوی طراحی منظوربه حاصل

 اساس رب هافعالیت سپس گردد.می تقسیم پرسنلی و اداری یهانهیهز به شعبه هزینه هایگروه ابتدا که

 برندمی سهم هاهزینه گروه این از که هاییفعالیت متعاقباً شوند.می بندیتقسیم هایمستمر واحد خدمات

 مشخص هزینه هایمحرک دلفی، روش به هاداده یآورجمع هایرویه از استفاده با آنگاه گردد.می مشخص

 هازینهه تخصیص به نسبت مناسب هایمحرک تعیین با تیدرنها شوند.می مرتبط ها،فعالیت به هاهزینه و

 .گرددمی ( اقدام)بازماندگان( فوت و یازکارافتادگ بازنشستگی، مستمری )برقراری خدمات به

 

 هایمستمر واحد خدمات دلفی، روش فعالیت، مبنای بر یابینهیهز سیستم کیفیت کلیدی: هایواژه

 .(یازکارافتادگ بازماندگان، بازنشستگی، مستمری)

                                                           
1 rahim.panahzadeh@yahoo.com                                                        )نویسندۀ مسئول(  © 
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 مقدمه
 رقبا رسای به نسبت برتری موجب که مهمی عوامل از یکی فعلی، اقتصادی شرایط و رقابتی تیدر وضع

 در هانهیهز کاهش بدون مهم نیا است.شده ارائه خدمات و محصولاتشده تمام بهای کاهش ،شودیم

 یهاستمیس در موجود یهاضعف دلیل به اما نبوده، ممکن منابع و امکانات از بهینه یاستفاده و سازمان

 عدم و ضعف از ناشی نارسایی این از یاجنبه نیست. ممکن اطلاعات این به دسترسی شده، بکارگرفته

 پیدا خاصی اهمیت امروزه آنچه است. مدیریت حسابداری حوزه در ژهیوبه موجود یهاستمیس کارایی

 پیچیدگی، عدم بر علاوه که رندیکارگبه را روشی هستندکه آن نیازمندها سازمان که است این کرده،

 رونیازا دهد، ارائه مدیران به راو خدمات  هاتیفعال فرایندها، از اطلاعات بیشترین و بوده نهیهزکم

 نوین یهاستمیس از یکی فعالیت مبنای بر یابینهیهز [.9] ستین نیاز این جوابگوی سنتی یابینهیهز

 فراهم مدیریت اقتصادی یریگمیتصم نهایتاً و هانهیهز خصوص در یترقیدق اطلاعات که است یابینهیهز

 .کنندیم

 در را مدیران اجتماعی، نیتأم سازمان در خدماتشده تمام بهای محاسبه جهت مناسبی الگوی ارائه

 و وریبهره افزایش و عملیات بهتر ارزیابی و موجود خدمات ارائه بهبود جهت یزیربرنامه و یریگمیتصم

 یبنددسته و شناسایی برای تلاش حاضر پژوهش هدف رساند. خواهد یاری مختلف یهاتیفعال کارایی

 خدماتده شتمام بهای تعیین برای فعالیت مبنای بر یابینهیهز سیستم طراحی هزینه، مراکز خدمات، انواع

 بهای " که پژوهش اصلیمسئله  به مناسب پاسخی تا باشدیم تهران 99 شعبه یهایمستمر واحد در

 سازمان (بازماندگان و یازکارافتادگ بازنشستگی، احکام صدور) یهایمستمر  واحد خدماتشده تمام

 شود. داده "؟باشدیم محاسبهقابل بهایابی مناسب الگوی ارائه با تهران 99 شعبه در اجتماعی نیتأم

 پژوهش پیشینه
 سیستم درخصوص .ردیگیم انجام درمانی و یامهیب بخش دو در اجتماعی نیتأم سازمان اصلی خدمات

موردمطالعه  درمانی بخش درها پژوهش اغلب اجتماعی، نیتأم سازمان خدماتشده تمام بهای محاسبه

 متریک مطالعات بخش، این یهاتیفعال خاص یهایدگیچیپ لیبه دل یامهیدر بخش ب و است قرارگرفته

 محصولات،شده تمام بهای نهیدرزم گرفته صورت یهاپژوهش از شناخت کسبمنظور به است.شده انجام

 اشاره ذیل یهاپژوهش به توانیم که استها موردمطالعه قرارگرفته حوزه سایر درشده انجام مطالعات

 کرد:

 بیمارستان در روز تختشده تمام بهای محاسبه جهت (ABC) فعالیت مبنای بر بهایابی الگوی ارائه»

 [.3] «بادام( و )گردو آجیلی محصولاتشده تمام بهای مناسب الگوی ارائه» [.8«]بخش فیاض دکتر شهید

 «شیراز 4 شعبه اجتماعی نیتأم سازمان ( درABC) فعالیت مبنای بر یابینهیهز سیستم کاربرد بررسی »

 [.6] کماننیرنگ یآلاقزل ماهی پرورش مزارع برایشده تمام بهای مناسب الگوی ارائه» [.7]

 خشب مطالعه: )مورد اجتماعی نیتأم سازمان در فعالیت برمبنای یابینهیهز روش استقرار یسنجامکان»

 منابع محاسبه و فعالیت برمبنای یابینهیهز» [.3] «بوشهر( استان اجتماعی نیتأم درمان

 [.1«]شدهاستفاده
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 پژوهش یشناسروش
 وردنآبه دست  چگونگی اساس بر حاضر تحقیق .باشدیم توصیفی حاضر تحقیق ،یشناسروش ازنظر

 ارقر توصیفی تحقیقات زمرۀ در ،هاآن هدف به توجه با تحقیقات یبندطبقه ازنظر و ازیموردن یهاداده

 محقق چراکه دارد قرار میدانی تحقیقات زمرۀ در حاضر تحقیق کنترل، درجه و نظارت نوع ازلحاظ دارد.

 نوع از پژوهش اهداف و ماهیت اساس بر حاضر پژوهش .کندیم بررسی هاآن طبیعی حالت در را رهایمتغ

 است. سندکاوی(اسنادی ) مطالعات نوع ازها داده گردآوری اساس بر .باشدیم کاربردی یهاپژوهش

 تحقیق قلمرو
 راده شتمام بهای مدون یهاستمیس و مالی اطلاعات از استفاده ضرورت بتوان اینکه برای موضوعی: قلمرو

 واحد در اجتماعی نیتأم سازمان مشخص خدماتشده تمام بهای محاسبه یچگونگ نمود، توجیه و ارائه

 .ردیگیم قرار یموردبررس تهران 99 شعبه یهایمستمر

 و تحلیل خصوص در لازم یهاداده و ردیگیم بردر را 9316 سال حاضر تحقیق زمانی بازه زمانی: قلمرو

 .شودیم انجام 9316 سال زمانی بازه درموردنظر  مدل ارائه

 .شودیم انجام تهران 99 شعبه در اجتماعی نیتأم سازمان در حاضر تحقیق مکانی: قلمرو

 آماری نمونه و جامعه
 هایمستمر واحد و باشدیم بزرگ تهران اجتماعی نیتأم سازمان 99 شعبه حاضر، تحقیق در آماری جامعة

 است.شده انتخاب نمونهعنوان به

 هاداده یآورجمع ابزار و روش
 روش از پژوهش پیشینه و متغیرها تشریح تحقیق، نظری مبانی خصوص درها داده گردآوری برای

 دهشتمام بهای مناسب الگوی ارائه خصوص در لازم اطلاعات گردآوری برای .شودیم استفاده یاکتابخانه

منظور به دلفی کیاز تکن استفاده پژوهش این در اطلاعات گردآوری ابزار .شودیم استفاده میدانی روش از

 تهران، اجتماعی نیتأم 99 شعبه در مکتوب مالی سندهای و مالی مستندات خبرگان، نظرات کسب

واسطه هب خبرگان نظرات از گروهی اجماع نیترنانیاطمقابل به دستیابی دلفی، روش اصلی هدف .باشدیم

 اولین توزیع و تهیه از پس [.91باشد ]یشده مکنترل بازخورد با همراه متمرکز یهاپرسشنامه از سری یک

 اسخپ آیا که گردید بررسی بعد مرحله در شد. پرداخته شده، یآورجمع نظرات تحلیل به نظرخواهی، فرم

 در روهگ یهاپاسخ ،هاپاسخ نرسیدن ثبات به درصورت خیر. یا رسیده ثبات به متخصصین و کارشناسان

 ت.اس گردیده تکرار کارشناسان، لازم اجماع به دنیتا رس شیوه این گردید. بازخورد دوم نظرخواهی فرم

 سپس .گرددمی تقسیم پرسنلی و اداری یهانهیهز به شعبه هزینه هایگروه ابتدا پیشنهادی، سیستم در

 روهگ این از که هاییفعالیت سپس شوند.می بندیتقسیم یهایمستمر واحد خدمات اساس بر هافعالیت

 در دلفی، روش به هاداده یآورجمع هایرویه از استفاده با آنگاه گردد.می مشخص برندمی سهم هاهزینه

 شوند.می مرتبط ها،فعالیت به هاهزینه و مشخص هزینه هایمحرک کارشناسانه، تخمین مواقع برخی
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 مستمری برقراریخدمات ) به هاهزینه تخصیص به نسبت مناسب هایمحرک تعیین با تیدرنها

 .گرددمی ( اقدامبازماندگان(فوت ) و یازکارافتادگ بازنشستگی،

 هایمستمر واحد وظایف
 تعهدات به مربوط امور یهابرنامه و هااستیس یاجرا واحد، این وظایف اهم گرفته، صورت بررسی طبق

 ای،بیمه سنوات اساس بر عدالت اصل رعایت با (بازماندگان و یازکارافتادگ ،)بازنشستگی سازمان بلندمدت

 ساسا بر سازمان بلندمدت تعهدات .باشدیم آنان کرامت شأن و حفظ همچنین و پرداختی بیمه حق مبالغ

 .ردیگیم صورت واحد این توسط فوت یا و یازکارافتادگ بازنشستگی، از پس شدهمهیب پرونده

 دلفی روش پرسشنامه
 یاپرسشنامه ها،هزینه محرک و هافعالیت شناسایی در خبرگان و کارشناسان نظرات دریافت منظوربه 

 ردید.گ ارسال پاسخگویان برای و گردید تهیه یانهیچندگز و تشریحی صورتبه سؤال 94 شامل متناسب
 دیدگاه گردآوری از پس گردیدند. تحلیل و بررسی آمدهدستبه نتایج و اجرا مرحله 4در  پرسشنامه
 وافقت اگر نظری چارچوب به توجه با گردید. بعد محاسبه هر پیرامون هاآن نظرات نمره میانگین خبرگان،

 اختیار در مجدداً پرسشنامه همراه به شدهکنترل بازخورد عنوانبه شدهمحاسبه میانگین نداشت، وجود
 میانگین براساس شد، حاصل ینظر نسب وحدت که زمانی مرحله، 4 طی از پس .گرفتیم قرار خبرگان

 تلیکر درجه هفت طیف از تحقیق این در اینکه به توجه با شد. پرداخته اقلام غربال به نهائی مرحله
 شوند.می حذف باشند کرده کسب 3 زیر میانگین که ییارهایمع بنابراین است شده استفاده

 یهانهیشیپ و مقالات از یریگبهره و هانامهانیپا کتب، مطالعه طریق از ،شدهمیتنظ یپرسشنامه هایگویه
 پایایی و روایی از اطمینان یبرا است. آمدهدستبه خبرگان نظرات از یریگبهره نیز و آن با مرتبط

 گردید. استفاده کرونباخ آلفای ضریب محاسبه و محتوا تحلیل روش از پرسشنامه،

 گردید. ارائه اجتماعی نیتأم سازمان بیمه و مالی حوزه نظراناز صاحب نفر 3 به پرسشنامه که صورتنیبد
و  "بودن شفاف" ،"بودن مرتبط" ،"ضرورت"ازلحاظ  سؤالات از هریک به که گردید درخواست خبرگان از
 به سؤال هر (CVR) محتوایی روایی نسبت مقدار که داد نشان نهایی جینتا دهند. پاسخ" بودن ساده "

 .باشدیم 9 جدول شرح
 سؤالات رد یا پذیرش جیو نتا هاقضاوت عددی میانگین ،CVR مقادیر .1جدول 

 

ضروریسوال
مفید است ولی 

ضرورتی ندارد
CVRجمعضرورتی ندارد

میانگین عددی 

قضاوت ها
پذیرش یا رد

پذیرش150050.992

پذیرش250050.992

پذیرش350050.992

پذیرش450050.992

پذیرش550050.992

پذیرش650050.992

پذیرش750050.992

پذیرش850050.992

پذیرش950050.992

پذیرش1050050.992

پذیرش1150050.992

پذیرش1250050.992

پذیرش1350050.992

پذیرش1441050.601.6
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 که آمد دستهب8/1 (،CVI) محتوایی روایی شاخص مقدار و ماند باقی سؤال 94 تیدرنها پژوهش این در

 است. قبولقابل

 به نسبت نفر 99 تنها که بودند شدهانتخاب استفسار جهت مربوطه حوزه نظرانصاحب از نفر 93 ابتدا

 از نفر 99 توسط هاپرسشنامه تکمیل از بعد پرسشنامه، پایایی بررسی منظوربه نمودند. اقدام پاسخ ارسال

 که آمد دستهب 1914مقدار. ،SPSS16 افزارنرم از استفاده با کرونباخ آلفای ضریب کارشناسان،

 .باشدیم قوی درونی سازگاری دهندهنشان

 دهندگانپاسخ یهایژگیو
 کل اداره شعبه( 98) شعب امورمالی و هایمستمر واحد مسئولین بین از منتخب کارشناسان و خبرگان

 ،ندباشیم مربوطه تخصصی بخش در مفید تجربه و سابقه دارای که مرکزی سازمان ستاد و تهران شرق

 است. شدهداده نشان 3 الی 9 جداول در پاسخگویان یهایژگیو از برخی .اندشدهب انتخا

 تحصیلی رشته ازنظر دهندهپاسخ افراد فراوانی جدول .2ل جدو

 درصد تعداد تحصیلی رشته ردیف

 43 91 حسابداری 9

 43 91 مدیریت 9

 3 9 اقتصاد 3

 3 9 سایر 4

 911 99 جمع

 شغلی رده ازنظر دهندهپاسخ افراد فراوانی .3 جدول

 درصد تعداد شغلی رده ردیف

 39 7 مالی واحد رئیس 9

 1 9 هایمستمر واحد رئیس 9

 93 3 مالی متخصص کارشناس 3

 1 9 هایمستمر متخصص کارشناس 4

 3 9 امورمالی مدیرکل معاون 3

 1 9 سازمان بازنشستگی و ازکارافتادگی گروه رئیس 6

 94 3 سایر 7

 911 99 جمع
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 دلفی تکنیک روش اجرای

 نفر 93 بین هانهیهز محرک و فعالیت مراکز شناسایی جهت سنجه(شاخص ) 94تعداد  پژوهش این برای

 از ،هاپاسخ یآورجمع از پس گردید. یآورجمع لیتحلقابل شده کامل پرسشنامه 99 تعداد و توزیع

 .گردید استفاده دلفی تکنیک روش به هاافتهی سنجش برای یادرجه 7 مقیاس با لیکرت طیف پرسشنامه

 اتعبار یا هاسنجه از یامجموعه شامل و نگرش یریگاندازه یهااسیمق نیترجیرا از یکی لیکرت اسیمق

 لاً معمو که شدهیبنددرجه طیف یک در هاعبارت از هریک با را خود موافقت میزان دهندگانپاسخ که است

 [.4] دهندیم نشان است ( درجههفت یاپنج )تا  یک از

 اطلاعات لیوتحلهیتجز

 مقیاس بودن یارتبه به باتوجه لیکرت یادرجه 7 مقیاس با دلفی پرسشنامه اطلاعات، لیوتحلهیتجز برای

 ترتیب که شد، استفاده هاشاخص به دهی وزن روش از کمی به کیفی یهاپاسخ تبدیل برای ،یریگاندازه

 زیراست: شرح به آن

 آن وزن در گزینه هر فراوانی مجموع -9.شودیم مشخص هر شاخص در گزینه هر به پاسخ فراوانی-9

 افراد تعداد بر آمدهدستبه عدد -4.شوندیم جمع باهم هاضربحاصل مجموع -3.شودیم ضرب

 حلیلت نتایج .گرددیم محسوب شاخص آن امتیاز که شودیم حاصل وزنی میانگین و تقسیم دهندهپاسخ

 است. شدهداده نشان 4 جدول در هاشاخص مطلوبیت میزان تعیین و کمی

 یادرجه 7 اسیمق به توجه با شد استفاده بخش سه طیف از هر شاخص مطلوبیت میزان تعیین برای

 هانهیگز بین فاصله هر بخش واحد به درصد 93 کردن اضافه با که است 9973 هر بخش فاصله پرسشنامه،

 مطلوبیت میزان و آمد دست به است شدهمیترس 9شکل  در که طیفی بیترتنیابه .رسدیم 9 به

 فیط 7-3 بین هاآن مطلوبیت که ییهاشاخص فقط اساس، این بر شد. محاسبه مختلف یهاشاخص

 شدند. انتخاب گرفت قرار مطلوب()

 هاشاخص مطلوبیت میزان تعیین طیف .1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 71 .   ...یاجتماع نیخدمات سازمان تأم یشده براتمام یمناسب بها یارائه الگو

 

 

 هاشاخص مطلوبیت میزان تعیین و کمی تحلیل نتایج -4 جدول

  دلفی پرسشنامه شاخص وزنی میانگین محاسبه هاپاسخ فراوانی

 سؤال
 تعداد

 پاسخ

 کاملاً

 موافق
 موافق

 تا

 حدودی

 موافق

 نه

 موافق

 نه

 مخالف

تا 

 یحدود

 مخالف

 مخالف
 کاملاً

 مخالف

 وزن

 کلی

 میانگین

 وزنی
 مطلوب

    1 2 3 4 5 6 7  درجه

1 22 0 0 0 0 0 6 147 153 6.95 * 

2 22 0 0 0 0 0 6 147 153 6.95 * 

3 22 49 42 40 0 0 0 0 131 5.95 * 

4 22 49 54 30 0 0 0 0 133 6.05 * 

 * 6.73 148 0 0 0 0 5 24 119 22 ب -3

 * 6.55 144 0 0 0 0 5 48 91 22 ب -6

 * 6.09 134 0 0 0 12 20 18 84 22 ب -7

 * 5.18 114 0 2 12 0 10 90 0 22 ج -8

 * 5.95 131 0 0 0 8 10 78 35 22 ج -1

 * 5.91 130 0 0 0 0 10 120 0 22 ج -91

 * 5.82 128 0 0 0 8 15 84 21 22 ج -99

 * 5.09 112 0 0 3 8 70 24 7 22 ج -99

13 22 140 12 0 0 0 0 0 152 6.91 * 

14 22 42 84 10 0 0 0 0 136 6.18 * 

 هاافتهی

 دلفی نتایج اول بخش

 سؤال اجتماعی نیتأم سازمان 99 شعبه در یابیهزینه حسابداری سیستم وجود مورد در بخش این در

 افراد درصد 13 از شیب .باشدیم مطلوب که است 6913 شاخص این وزنی میانگین که است شده پرسیده

 دواح در حاضر حال در و شودنمی استفاده شدهتمام بهای مدون سیستم یک از سازمان در که کردند اعلام

 و یازکارافتادگ بازنشستگی، مستمری حکم هر برقراری شدهتمام بهای تهران، 99 شعبه هایمستمری

 هب پرداختن برای زمینه و شودیم رد تحقیق اول فرضیه ترتیب بدین گردد.نمی محاسبه بازماندگان

 .شودیم آماده سوم و دوم یهاهیفرض
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 دلفی تکنیک نتایج دوم بخش
 .گذردیم ازنظر زیر شرح به سوم و دوم یهاهیفرض به مربوط جینتا اول، فرضیه رد با

 نتایج .گردید تعیین و شناسایی هامستمری واحد در غیرعملیاتی و عملیاتی فعالیت مراکز بخش، این در

 مشاهده 3 جدول در ،یموردبررس واحد سه این هایفعالیت شناسایی بخش در دلفی تحلیل و بررسی

 شود.می

 هایمستمر واحد در یاتیرعملیغ و عملیاتی فعالیت مراکز .5 جدول

 نهایی خروجی مرکز یهاتیفعال شرح اصلی مرکز نام مرکز نوع ردیف

 بازنشستگی حکم صدور بازنشستگی مستمری مستمری 9
 مستمری پرداخت

 بازنشستگان

 ازکارافتادگی مستمری مستمری 9
 حکم صدور

 یازکارافتادگ
 ازکارافتاده مستمری پرداخت

 مستمری 3
 بازماندگان مستمری

 )فوت(
 بازماندگان مستمری پرداخت بازماندگان حکم صدور

   اداری امور پشتیبانی 4

   حسابداری واحد پشتیبانی 3

   مدیریت حوزه پشتیبانی 6

   انفورماتیک واحد پشتیبانی 7

   معاونت واحد پشتیبانی 8

 دلفی تکنیک نتایج سوم بخش

 این تایجن که گردید. تعیین و شناسایی غیرعملیاتی و عملیاتی فعالیت مراکز هزینه محرک بخش، دراین

 شود.می مشاهده 6 جدول در بخش

 غیرعملیاتی و عملیاتی فعالیت مراکز هزینه محرک .6 جدول

 هزینه محرک مرکز نوع ردیف

 یموردبررس هایپرونده تعداد عملیاتی 9

 کارکنان کاری ساعات تعداد غیرعملیاتی 9

 فعالیت مبنای بر یابینهیهز سیستم طراحی یهاگام
 محصول یدتول جهت لازم یهاتیفعال و هانهیهز ایجاد بین علی روابط فعالیت، مبنای بر یابینهیهز سیستم

 اً عمدت )که عامل یک یبجا .سازدیم مشخص ،کنندیم ایجاد اقتصادی ارزش شرکت برای که را خدمت یا

 مرکز .دینمایم تعیین را هاتیفعال مؤثر و اصلی عوامل است( آلاتنیماش کار ساعات یا مستقیم کار هزینه

 این و ،کندیم پیدا را هانهیهز به مربوط یهانرخ و سازدیم مشخص را فعالیت هر عامل به مربوط هزینه
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 محصول جذب اندگرفتهر قرا استفاده مورد خدمت یا و محصول ایجاد جهت که منابعی براساس را هانرخ

 [.91است ] شد داده نشان 9 شماره شکل در فعالیت برمبنای یابینهیهز سیستم کلی اجزای .دینمایم

 فعالیت برمبنای یابینهیهز سیستم کلی اجزای .2شکل 

 
 ذیل شرح به گام هشت ،هایمستمر واحد خدمات شدهتمام بهای محاسبه مناسب الگوی طراحی منظوربه

 [.9] دیگرد طراحی

 شعبه زیان و سود حسابصورت در که یانهیهز یهاگروه گام، این در :هزینه یهاگروه نییتع اول: گام

 اب شد. شناسایی فعالیت مراکز اصلی یهاتیفعال گام، این در دوم: گام .گردندیم تعیین دارند، وجود

 ردید.گ انتخاب هزینه محرک نیترمناسب خبرگان، ازنظر استفاده ،هاآن فرایند نمودار و هاتیفعال مشاهده

 یهانهیهز تخصیص یهانسبت ،هاآن هزینه یهامحرک تعیین و هاتیفعال شناسایی از پس ،سپس

 واحد خدمات شدهتمام بهای محاسبه برای فعالیت مراکز شد. تعیین هاتیفعال به اداری و پرسنلی

 لفید تکنیک روش نتایج طبق که (بازماندگان و ازکارافتادگی بازنشستگی، احکام )صدور هایمستمر

 واحد و امورمالی اداری، امور ،هایمستمر واحد ،یامهیب معاونت مدیریت، واحدهای شامل آمد، دستبه

 است. شدهداده نشان 99 یال 7 یهاجدول در که باشدیم کامپیوتر() یفرابر

 حسابداری فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .7 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 مالی اسناد تعداد مالی اسناد صدور 9

 شدهثبت اموال تعداد اموال حسابداری 9

 شدهاستفاده زمان ماهانه حسابصورت تهیه 3

 شدهاستفاده زمان ماهیانه بودجه مقایسه صورت تهیه 4

 پرسنل تعداد مزایا و حقوق پرداخت 3

 هایمستمر فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .7 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شدهیبررس یهاپرونده تعداد بازنشتگان مستمری برقراری 9

 شدهیبررس یهاپرونده تعداد ازکارافتادگان مستمری برقراری 9
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 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شدهیبررس یهاپرونده تعداد بازماندگان مستمری برقراری 3

 مستمری قطع تعداد یرقانونیغ مستمری قطع 4

 اداری فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .7 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شده صرف زمان کارکنان پرسنلی احکام صدور 9

 شده صرف زمان کارکنان یکاراضافه و مرخصی محاسبات 9

 .شدهثبت یهانامه تعداد وارده یهانامه ثبت 3

 کامپیوتر فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .18 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شده صرف زمان هاستمیس نگهداری و پشتیبانی 9

 شدهنصب (یهانسخه) هاورژن تعداد جدید (یهانسخه) هاورژن نصب 9

 شده صرف زمان پشتیبان نسخه تهیه 3

 شده صرف زمان شعبه اطلاعات و آمار ارسال 4

 مدیریت فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .11 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شده صرف زمان واحدها امور انجام بر نظارت 9

 تعداد اداری یهانامه و امضاء دستور 9

 شده صرف زمان جلسات تشکیل 3

 شده صرف زمان و... شدگانمهیب یاپرونده بررسی 4

 معاونت فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .12 جدول

 هزینه محرک فعالیت ردیف

 شده صرف زمان واحدها امور انجام بر نظارت 9

 تعداد اداری یهانامه و امضاء دستور 9

 شده صرف زمان جلسات تشکیل 3

 شده صرف زمان و... شدگانمهیب یاپرونده بررسی 4
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 هاتیالفع سهم مندنظام توصیف یبرا .بردیم سهم هزینه هر گروه از بود که ییهاتیفعال نییتع :سوم گام

 هزینه هر گروه یهانهیهز :چهارم گام گردید. ایجاد نهیو هز فعالیت وابستگی سیماتر هزینه، یهاگروه از

 د.ش داده تخصیص هاتیفعال به تیهر فعال سهم نسبت به هر گروه نهیو هز شد ردیابی هاتیفعال به

 سلول عنصر هر گام، این در :پنجم گام آمد. دست به کارشناسانه تخمین از استفاده با شدهارائه یهانسبت

i)سطر( jگروه  هزینه ضربحاصل ریالی باارزش هزینه، و فعالیت وابستگی سی( ماتر)ستونj نسبت در ji 

 ریقط از فعالیت هر هزینه کل داد. خواهد ارائه را فعالیت هر شدهمصرف منابع مبلغ ماتریس، نیا .گرددیم

 حسابداری فعالیت مرکز برای را فعالیت -هزینه ماتریس 93شماره  جدول .دیآیم دست به هر سطر جمع

 .شودیم استفاده جدول این از نیز مراکز سایر برای که دهدیم نشان

 حسابداری فعالیت مرکز – هزینه یهامحرک و اصلی فعالیت .13 جدول

 هزینه یهاگروه

 فعالیت

 اداری پرسنلی
 کل هزینه

 هزینه نسبت هزینه نسبت

      مالی اسناد صدور

      اموال حسابداری

      ماهانه حسابصورت تهیه

      ماهیانه بودجه مقایسه صورت تهیه

      بیمه حق یهاشیف ثبت

      مزایا و حقوق پرداخت

      جمع

 هاتیعالف نهیهز شد، تعیین فعالیت مراکز یهاتیفعال هزینه کل نکهیازاپس گام، این در :هفتم و ششم گام

 رویه مشابه خدمات، به هاتیفعال یهانهیهز صیتخص .ابندییم تخصیص )خدمات( محصولات به

 ت(خدممحصول ) وابستگی ماتریس مرحله این در است. اول مرحله در هزینه تخصیص برای شدهاستفاده

 ارائه در ،ذکر شد بالا در که مراکز یهاتیفعال تمامی اینکه به توجه با .ردیگیم قرار مورداستفاده فعالیت و

 فعالیت و محصول وابستگی ماتریس یبجا دارند، دخالت تهران 99 شعبه اجتماعی نیتأم سازمان خدمات

 وابستگی ماتریس 94 جدول گردید. استفاده فعالیت مراکزو  خدمات(محصول ) وابستگی ماتریس از

 دستبه یبرا .شودیم محاسبه خدمت هر نهیهز هشتم: گام .دهدیم نشان را تیمراکز فعال و خدمات

 .شودیم استفاده زیر معادله از خدمت هر هزینه آوردن

 تیهر فعال ریالی *هزینه فعالیت هر واحد از خدمت سهم خدمت= هر واحد هزینه

 نههزی جبری جمع با تیدرنها .شودیم محاسبه خدمات هزینه فعالیت، یواحدها تمام برای ترتیب بدین 

 .دیآیم دست به شدهارائه خدمات مقدار فعالیتی، مختلف یواحدها در خدمات
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 مبلغ() تیفعالمراکز  و خدمات وابستگی ماتریس .14جدول 

 فعالیت مراکز               

ی خدمات
دار

ساب
ح

 

مر
ست

م
ی

 ها

ور
ام

 
ی

دار
ا

 

تر
یو

مپ
کا

 

ت
ری

دی
م

 

ت
اون
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ج

 

        بازنشستگی احکام

        ازکارافتادگی احکام

        بازماندگان احکام

        یامهیب خدمات سایر

        جمع

 گیرینتیجه و بحث

 نیمتأ سازمان یهایمستمر واحد خدمات برای شدهتمام بهای مناسب الگوی ارائه بررسی به حاضر تحقیق
 سازمان 99 شعبه در هایمستمری واحد حاضر تحقیق در است. پرداخته تهران 99 شعبه در اجتماعی

 گردید. ارزیابی و بررسی اجتماعی نیتأم
 واحد در هاهزینه محرک شناسایی همچنین ،یاتیرعملیغ و عملیاتی فعالیت مراکز شناسایی برای

 واحد در هداد ک نشان هالیوتحلهیتجز شد. استفاده دلفی تکنیک از پیشنهادی الگوی تایید و هایمستمر
 دورص بازنشستگی، مستمری احکام صدور شامل خدمات( )ارائه مستقیم فعالیت مرکز سه ،هایمستمر
 غیرعملیاتی فعالیت مرکز 3 ( وفوتبازماندگان ) مستمری احکام صدور و ازکارافتادگی مستمری احکام

 واحد مرکز مدیریت، حوزه مرکز حسابداری، واحد مرکز تدارکات، و اداری و عمومی امور )پشتیبانی(،
 هایپرونده تعداد هزینه محرک از عملیاتی، مراکز یبرا دارد. وجود معاونت واحد مرکز و انفورماتیک

 ردید.گ انتخاب کارکنان کار ساعات تعداد هزینه محرک از غیرعملیاتی فعالیت مراکز برای و یموردبررس
 روش از گرفت. قرار خبرگان کارشناسان درصد 13 از بیش تایید به 6919 امتیاز کسب با پیشنهادی الگوی
 ریمستم احکام صدور خدمت سه شدهتمام بهای مناسب الگوی ارائه برای فعالیت مبنای بر یابیهزینه

 ادهاستف فوت(بازماندگان ) مستمری احکام صدور و ازکارافتادگی مستمری احکام صدور بازنشستگی،
 گردید.

 تحقیق از حاصل هاشنهادیپ
 ژهیوبه اجتماعی نیتأم سازمان مدیران به پیشنهاد نیتریکاربرد و بهترین آمدهدستبه نتایج به توجه با

 اندازه هب منجر امر نیا .باشدیم فعالیت مبنای بر یابینهیهز سیستم از استفاده تهران، 99 شعبه مدیران
 و بییاهزینه روند بهبود و ترشفاف مالی گزارش صحیح، یگذارمتیق بهبود خدمات، واقعی هزینه گیری

 گردد.می شدهتمام بهای محاسبه

 تمسیس یک موفق استقرار برای لازم شرط درآمدی و یانهیهز اطلاعاتی جامع سیستم یک استقرار 
 .باشدیم فعالیت مبنای بر بهایابی

 از مطلوب نتیجه کسب جهت سیستم این اجرای وهیاز ش هاآن آشنایی و پرسنل و مدیران آموزش 
 فعالیت برمبنای یابینهیهز سیسستم اجرای
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The social security organization provide a wide range of services and each has its own 

content and complexity. Providing an appropriate model for calculating the cost of 

services, helps the managers in decision making and planning to improve existing 

service provision and to make better evaluation of operations to increase efficiency 

and effectiveness of various activities. In this research, we try to identify and 

categorize different types of provided services in the long term payments Unit of 

branch no. 22 in Tehran and to determine and categorize the cost centers in it, and 

design an activity-based costing system to determine the cost of services providable 

in this unit. In order to understand the activity centers, determine the cost motivators 

and confirmation of the proposed model, Delphi technique is used and Delphi 

technique data, analysis and results are used to design a costing model. The proposed 

system is designed in eight stages, first the departmental costs are divided into 

administrative and personnel costs. Then the activities which have a share in these 

costs are identified. Subsequently, by using Delphi's data collection procedures, 

specific cost motivators are identified and costs are linked to activities. Finally, by 

determining the appropriate motivators, allocation of costs to services (retirement 

pension, disability and death) are done. 

 

Keywords: Activity-Based Costing System, Delphi Method, Long Term Payments 
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