محاس�به كارايي دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سازمان

پژوهش و برنامهريزي آموزش�ي با اس�تفاده از بودجهريزي عملياتي

سيد حسين طاليي زواره

*

چکیده

الزامات قانوني برنامه پنجم توسعة کشور ،دستگاههای اجرایی را موظف نموده
است که پایان برنامة بودجهریزی خود را براساس بهای تمام شده تغيير و مستقر نمایند.
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزشوپرورش نیز در راستاي افزايش
كارايي فعاليتهاي خود ،استقرار بودجهريزي عملياتي را با استفاده از روش هزينهيابي
بر مبناي فعاليت در برنامه پنجم توسعه خود قرار داده است .لذا اين مطالعه با هدف
محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و سنجش كارايي دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي
درسي عمومي و نظري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي انجام شده است.
این پژوهش توصیفی است و با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت ()ABC
ابتدا بهای فعالیتها و بروندادهای دفتر محاسبه شد ،سپس با استفاده از روش رگرسیون
خطی و تشکیل گروه کانون ،فرمول نرم فعالیت بروندادها تعیین و برای هر یک از
بروندادهای دفتر محاسبه شد و با استفاده از فرمول کارایی ،یعنی ستاده به داده ،کارایی
دفتر مورد محاسبه قرار گرفت .ابزار مطالعه پرسشنامه و مصاحبه میباشد .نتایج نشان
تاريخ دريافت مقاله 90/12/13 :تاريخ شروع بررسي 91/1/18 :تاريخ پذيرش مقاله91/12/12 :

* كارشناس ارشد مديريت دولتي و مدير طرح و برنامه و امور مالي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،
h.talaeezavareh@gmail.com
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داد که برخی از گروههای درسی دفتر از کارایی مناسبی برخوردار هستند و میزان کارایی
دفتر با تعداد کتابهای گر وههای درسی همبستگی مستقیم دارند.
کلید واژهها :بهای تمام شده فعالیت ،)ABC( 1کارایی ،2بودجهریزی عملیاتی ،3نرم
فعالیت

مقدمه

موفقيت سازمانها به تخصيص و به كارگيري مناسب و به هنگام تجهيزات و منابع در
برنامهها بستگي دارد .از آنجا كه منابع محدود در صورتي ميتواند پاسخگوي نيازهاي نامحدود
باشد كه بهترين تركيب استفاده از منابع براي رسيدن به پاسخ بهينه را بيابد ،لذا مهمترين مسئلهاي
كه مديران هر سازمان در زمینه تخصیص بودجه با آن مواجه ميباشند حل نامعادلة خواستهها
و منابع است .بررسيها نشان ميدهد که روند بودجهريزي فعلي در اکثر دستگاههاي دولتي
در کشور همچنان مبتني بر مدل بودجهريزي خطي سنتي است .محدوديت در برنامهريزي
دراز مدت ،دشواري نظارت ،غير عملياتي بودن و شفاف نبودن ،عدم پاسخگويي و نبود نظام
اطالعاتي در خصوص عملكرد بودجه و در نتيجه فقدان بررسي ميزان اثربخشي و كارائي
برنامههاي اعتباري از جمله نارساييهاي اين نظام بودجهريزي است كه هزينههاي زيادي
را به كشور تحميل كرده است (مهدوي .)1388 ،این در حالی است که نتايج پژوهشهاي
انجام شده نشان ميدهد ،برخي کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا ،استراليا ،كانادا ،سوئد و
انگلستان در سالهاي اخير بهمنظور كاهش نارساييها و افزايش كارايي و اثربخشي سازمانهاي
خود تغييراتي در زمينه نحوه تخصيص منابع مالي انجام دادهاند .يکي از اين تغييرات ،استفاده
از بودجهريزي عملياتي و برنامهريزي استراتژيک بهصورت توأمان بوده است که هر يك از
کشورهاي فوق سالهاي متمادي را براي طي دوره انتقال و پيادهسازي براي آن صرف كردهاند
(فرهمند و اعتمادزاده.)1387،
بودجهريزي عملياتي يك نوع طبقهبندي است كه از يك طرف ارتباط بين هزينههاي انجام
شده و عوامل به كار گرفته شده و از طرف ديگر نتايج به دست آمده را نشان ميدهد (نهضت
و بهرامي .)1388 ،بيشتر پژوهشگران وکارشناسان بودجهبندي دولتي بر روي اين نظر توافق
دارند که بودجهريزي عملياتي نوعي سيستم برنامهريزي و بودجهريزي است که بر رابطه بين
بودجة هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأکيد دارد .اين نظام حول دو محور «ارتباط بين شاخص
عملکرد و ارزيابي» و «ارتباط بين بودجه و نتايج» ميچرخد که در چارچوب آن ،بخشهاي
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مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخص تحت عنوان شاخصهاي عملکرد پاسخگو
هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج ،از اختيار عمل بيشتري برخوردارند
(قديمپور و طريقي.)1388 ،
بودجهريزي عملياتي ،يك راهبرد مديريتي بر مبناي اهداف توسعه و ارتقاي پايدار
پيامدهاي كشور است كه چارچوب منسجمي براي اثربخشي ايجاد ميكند و در آن از اطالعات
عملكردي براي بهبود تصميمات استفاده ميشود و ابزار عملي براي برنامهريزي استراتژيك،
مديريت ريسك ،نظارت عملياتي و ارزيابي پيامدها ميباشد (راساپان به نقل از،OECD
سمينار مراكش  )۲۰۰۴كه از طريق تمركز بر نتايج با طرح هاي توسعه پيوند ميخورد .توالي
و هماهنگي اولويتها و اهداف در تمام سطوح اجرايي با هدف دستيابي به نتايج توسعهاي
طبق شاخصهاي مورد توافق و اهداف وابسته به زمان ،مورد موافقت قرار گرفته و متناسب
با منابع مالي و انساني در جهت دستيابي سيستماتيك به نتايج توسعه در هر سطح بكار گرفته
ميشود (راساپا ن )1389 ،4و ارتباط مؤثري با اطالعات عملكرد برقرار مينمايد .مفيدترين
اطالعات عملكرد شامل نشانگرها (شاخصهاي كمي) ،ارزيابي (شاخصهاي كيفي) پيامدها و
خروجيها (خدمات ارائه شده به جامعه) ميباشد (رابينسون .)1389 ،5هدف اصلي بودجهريزي
عملياتي ،کمک به تصميمگيري عقاليي دربارة تخصيص و تعهد منابع دولت براساس پيامدهاي
سنجشپذير است (مهدوي 1387 ،و قديمپور و طريقي.)1388 ،
صندوق بينالمللي پول 6بودجهريزي عملياتي را رويه يا سازوکاري ميداند كه خواهان
تقويت رابطه بين بودجه صرف شده در مؤسسات دولتي و نتايج  /خروجي حاصله ،از طريق
استفاده از اطالعات عملكرد رسمي در تصميمگيري راجع به تخصيص منابع است .اداره كل
ي كه اطالعات عملكرد را به بودجه
حسابداري اياالت متحده نيز بودجهريزي عملياتي را مفهوم 
ارتباط ميدهد ،تعريف ميكند» (رابينسون وبرامبي.)2005 ،
يكي از روشهايي كه سازمانهاي مختلف براي استقرار بودجهريزي عملياتي از آن استفاده
كردند روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت بود .محققان در زمينه عواملي كه موجب موفقيت
در اجرا و تأثير آن بر روي تصميمگيري و عملكرد سازمانها میباشد ،مطالعات پژوهشي
بيشماري را در نيمه دوم دهه  1990انجام دادند .نتايج اين مطالعات كه بين سالهاي  1992تا
 2003در كشورهاي مختلف انجام شده است نشان ميدهد كه بين  20الي  40درصد واحدهاي
صنعتي در كشورهاي انگلستان ،فنالند نروژ ،كانادا ،فرانسه ،نيوزلند ،ايرلند و يونان ،براي استقرار
بودجهريزي عملياتي از روش هزينهيابي برمبناي فعاليت 7استفاده كردهاند( .رويسي و شيخزاده
مرند .)1387،اين روش كه توسط كوپر و كاپالن 8و همكار آنان جانسون 9ابداع شد رويكرد
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جديدي در حسابداري بود كه صاحبان كار و فرآيند را به سمت شناسايي فعاليت يا رديابي
هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم و تخصيص دقيق آنها به فعاليتهايي كه در فرآيند توليد يك
محصول يا خدمت نقش دارند هدايت ميكند .بر مبناي اين رويكرد ،براي هزينهيابي صحيح و
دقيق محصوالت بايد فعاليتها را بهعنوان موضوعات هزينه ،شناسايي و هزينهيابي كرد و سپس
هزينههاي منتسب شده به فعاليتها را براساس محركهاي مناسب هزينه ،به محصوالت منتسب
كرد .اين رويكرد ،بعد از شناسايي و احصاي فعاليتها ،كه دشوارترين مرحله پيادهسازي سيستم
هزينهيابي برمبناي فعاليت است ،و نیز اندازهگيري هزينه آنها ،ميتواند مشخص نمايد كه كدام
يك از فعاليتها داراي ارزش افزوده و كداميك فاقد ارزش افزوده است (پاتريك.)2005 ،10
پژوهشهاي انجام شده در آمريکا نشان ميدهد برخي مراکز در حال حاضر اين روش
را مورد استفاده قرار داده و معتقدند که در بهبود کارايي و اثربخشي سيستم نقش داشته است.
گارد ساحلي ،مديريت امور حمل و نقل ادارة امنيت داخلي ،دفتر ثبت اختراع و نشان تجاري،
خدمات ماهيگيري و حيات وحش ،بانكها و دانشگاه ايالتي جكسون از اين روش استفاده
ميكنند (بتومن.)1389 ،11
همچنين نتايج پژوهش انجام شده از فعاليتهای مبتنی بر مديريت هزينه كه توسط
شركتهاي بزرگ در كشور هند انجام شده است نشان ميدهد شركتهايي كه از روش
هزينهيابي بر مبناي فعاليت استفاده كر دهاند بهطور قابل توجهی موفقتر از شركتهايي هستند
كه اين روش را اتخاذ ننمودهاند (اناند ،ساهاي وساها .)2011 ،12از جمله اين تجارب ميتوان
به تجربة دانشگاه ايالتي كانزاس اشاره كرد که در آن به چگونگي تخصيص زمان اعضاي هيئت
علمي به فعاليتهاي مختلف پرداخته شد .تجربه ديگری هم درخصوص تعيين و برآورد
هزينههاي دانشجويي ،با استفاده از روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت ،براي بودجهريزي بود
که توسط دانشگاه تكنولوژي سيدني انجام گرفت .همچنين ميتوان به تجربه دانشگاه ميشيگان
اشاره كرد .اين دانشگاه داراي مدل بودجه مبتني بر فعاليت است .در اين دانشگاه تالش هايي
نيز در جهت تطبيق نظام بودجهريزي عملياتي با شاخصهاي كيفيت انجام گرفته است .از ديگر
سوابق بودجهريزي عملياتي در آموزش عالي ميتوان به كاربرد آن در دانشگاههاي انگليسي
اشاره كرد كه از سال  2005این روش مطمئن و جامع براي برآورد هزينههاي كامل اقتصادي
در دانشگاههاي اين كشور به كار گرفته ميشود كه بهويژه در اعطاي كمكهاي تحقيقاتي از
سوي دولت مفيد بوده است (ساکتي و سعيدي ،قبلي).
در ایران ،پژوهشهاي اندكي در زمينة استقرار بودجهريزي عملياتي ،با استفاده از روش
هزينهيابي بر مبناي فعاليت ،انجام شده است .نتايج اين پژوهشها نشان ميدهد که برخي نهادها
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و دستگاههاي دولتي در راستاي استقرار اين مدل تالش کردهاند .بهطور مثال در پژوهشي
كه توسط ابريشم و رسوليان ( )1387با عنوان بودجهريزي عملياتي ،الگويي براي ارتقای
نظام مديريت مالي در شهرداريها انجام شد ،نشان ميدهد که بودجهريزي عملياتي قابليت
محاسبة بهاي تمام شده خدمات را به ساختار حسابداري شهرداريها ميافزايد و کارايي سيستم
بودجهريزي را در شهرداريها به نحو چشمگيري ارتقا ميبخشد؛ و روش بهاي تمام شده،
روش مناسبي جهت محاسبة بهاي تمام شده واقعي و صحيح ميباشد ،با استقرار اين سيستم
امكان محاسبة دقيق بهاي تمام شده به موقع و بهصورت صحيح و كامل فراهم شده است و
مديريت قادر به كنترل و كاهش هزينههاي زائد ميباشد (خشاني و داود آبادي .)1387تخصيص
هدفمند اعتبار به فعاليتهاي سازمان ميتواند ضمن شفافسازي نحوة توزيع منابع ،امكان
پايش عملياتي و انتظار براي دسترسي به نتايج هزينهها را فراهم سازد و گام موثري در افزايش
كارآيي و اثربخشي اعتبارات خواهد بود (ابراهيمي ،فرداني ،نبي و والياني.)1388 ،
اين روش ميتواند بهعنوان ابزاري قوي جهت حل مشكالت گوناگون مديريت بهكار
برده شود .اما دسترسي به اين فوايد بدون توجه به مالحظات رفتاري ممكن به نظر نميرسد.
مهمترين سازههاي رفتاري مؤثر که الزم است مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :فرهنگ
بينالمللي ،جامع ه و سازمان ،فرهنگ مديران ،شيوههاي ارزيابي مديران ،نحوة ايجاد كنترل و
عوامل مؤثر در تسهيم هزينههاي شركت (نمازي .)1388 ،همچنين براي رفع موانع استقرار
بودجه عملياتي الزم است ستادههاي مورد انتظار سازمان و همچنین استانداردهاي مناسب
عملكرد با دقت تعريف گردد ،آموزشهاي الزم به كاركنان داده شود و قوانين الزم براي اجراي
بودجهريزي عملياتي پيشبيني و تصويب شود (اسعدي ،ابراهيمي و جبارشاهي)1387 ،
استفاده از بودجهريزي عملياتي از سال  1381در دستور كار دولت و بهخصوص سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور قرار گرفت و براي اولين بار ،دولت برنامه اجرايي خود را در اين
زمينه به همراه اليحه بودجه سال  1385به مجلس شوراي اسالمي داد .ليكن به دليل جدي گرفته
نشدن از طرف دستگاههاي اجرايي و عدم پيگيري و نظارت الزم از سوي سازمان مديريت
در عمل با موفقيت همراه نبود .لذا باتوجه به حساسيت موضوع و در جهت افزايش بهرهوري
دستگاههاي اجرايي ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف شد در راستاي اجرايي
شدن ماده  ۱۳۸قانون برنامه چهارم توسعه ،با همكاري دستگاههاي ذيربط نظام بودجهريزي
موجود را به روش هدفمند و عملياتي و بهصورت قيمت تمام شده خدمات اصالح نمايد
(پورطالعي .)1388 ،در ماده  219قانون برنامه پنجم توسعه و بند  32سياستهاي كلي برنامه
پنجم نيز دولت موظف شده است كه اعتبارات هزينهاي دستگاههاي دولتي را براساس قيمت
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تمام شده محاسبه و اختصاص دهد .لذا با توجه به الزامات قانوني ذكر شده؛ سازمان پژوهش
شوپرورش نيز كه يكي از مهمترين سازمانهاي علمي
و برنامهريزي آموزشي وزارت آموز 
14
13
ـ پژوهشي كشور است در راستاي افزايش كارايي و اثربخشي فعاليتهاي خود ،استقرار
بودجهريزي عملياتي را با استفاده از روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت 15در برنامه پنجم توسعه
خود قرارداده است .لذا اين مطالعه با هدف سنجش كارايي دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي
درسي عمومي و نظري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي و بهمنظور پاسخگويي به
سؤالهاي زير انجام شده است:

سؤال اصلی

 .1ميزان كارايي دفتر تأليف چقدر است؟

سؤالهای فرعی

 .1-1فعاليتهايي (موضوعات هزينه) كه منابع را در مركز فعاليت (مركز هزينه) مصرف
ميكنند كداماند و بروندادهاي مربوط به هر يك چيست؟
 .2-1مراكز اصلي فعاليت و مراكز پشتيبان كدامند؟
 .3-1بهاي تمام شدة فعاليتها (موضوعات هزينه) چقدر است؟
 .4-1تخصیص هزينههاي فعاليتها (موضوعات هزينه) به بروندادها ( اهداف هزينه)
چگونه است؟
 .5-1بهای تمام شده بروندادها (اهداف هزينه) براساس فعاليتها (موضوعات هزينه)
چقدر است؟
 .6-1نرم فعاليتها (موضوعات هزينه) چقدر است؟

روش پژوهش

اين مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است .براي جمعآوري و تحليل دادهها از تكنيك
هزینهیابی بر مبنای فعالیت (برای تعیین بهای تمام شده فعالیتها) و گروه کانون (برای نرم
سازی) و نیز فرمول كارايي (تعیین کارایی) استفاده شده است .قلمرو مطالعه «دفتر برنامهریزی
و تأليف کتابهای درسی عمومی و نظری» سازمان پژوهش و برنامهریزی در سا ل  1389است .
ابزار جمعآوری دادهها عبارتند از:
 -اسناد و مدارک علمی و پژوهشی ،مالی ،سازمانی ،دفتر تألیف
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 پرسشنامة تعیین نرم گروههای درسی پرسشنامة تعیین میزان ساعت کارکرد گروههای پشتیبانی اختصاص یافته به هر یک ازبروندادهاي گروههای درسی
 جداول گردآوری اطالعات مصاحبه با کارشناس مسئوالن گروههای درسی درخصوص جمعآوری دادههای نرمسازیو کارکرد واقعی هر یک از گروههای درسی

روش اجراي پژوهش

مرحله اول :ابتدا اسناد و مدارك ،فرايند فعاليتها و ساختار دفتر تأليف مورد مطالعه قرار
گرفت .همچنين با معاونان و كارشناسان دفتر مصاحبههایی انجام شد .براساس مطالعه اسناد و
مصاحبههاي انجام شده ،پرسشنامههايی برای گردآوري دادههاي الزم طراحي شد؛ همچنين
اطالعات مربوط به ساعت كاركرد گر وههاي درسي و ساعات كاركرد گروههاي پشتيباني تهيه
و دادههاي الزم جمعآوري گردید .در مرحله دوم بهای تمام شده فعالیتهای گروههای درسی
باتوجه به مدل مفهومي اجرای پروژه (مدل مفهومی) محاسبه شد .در این مدل كه براساس
روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت تهيه شده است ،ابتدا منابع سازمان ،مراكز هزينه اصلي و مراكز
هزينه پشتيبان مورد شناسايي قرار گرفته و پس از شناسايي فعاليتها و بروندادها ،بهاي تمام
شدة آنها از طريق تخصيص منابع به فعاليتها و تخصيص هزينه فعاليتها به برون دادها
محاسبه شده است كه به شرح زير ميباشد:
 .1شناسايي منابع سازمان،
 .2شناسايي مراكز هزينه (مخازن هزينه) اصلي،
 .3شناسايي مراکز هزينه پشتيبان،
 .4شناسايي فعاليتهايي (موضوعات هزينه) كه منابع را در مركز فعاليت (مركز هزينه)
مصرف ميكنند،
 .5شناسايي بروندادهاي حاصل از فعاليتها،
 .6محاسبه بهاي تمام شده فعاليتها (موضوعات هزينه)،
 .7تخصيص هزينههاي فعاليتها (موضوعات هزينه) به بروندادها (اهداف هزينه)،
 .8محاسبه بهاي تمام شده بروندادها (اهداف هزينه) براساس فعاليتها (موضوعات هزينه).
همانگونه که مدل مفهومی نشان میدهد ابتدا منابع مالی ،فیزیکی و انسانی برای دفتر تألیف
و سایر دفاتر و واحدهای سازمان اختصاص مییابد .سپس از آنجا که برخی از دفاتر و واحدهای
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سازمان به دفتر تألیف خدمات پشتیبانی ارائه میدهن د بهای تمام شده این خدمات نیز به دفتر
تألیف اضافه میشود .بنابراین در این مدل ،بهای تمام شدة دفتر تألیف عبارت از تمامی هزینههای
صرف شده در دفتر و هزینههای خدمات ارائه شده از سوی سایر دفاتر میباشد .از آنجا که دفتر
تألیف دارای گروههای درسی است که فعالیتهای اصلی دفتر را انجام میدهند این هزینهها
به هر یک از گروههای درسی اختصاص یافته و در نهایت هزینههای گروهها به خروجیها یا
برون دادهایی که حاصل انجام فعالیتهای هر یک از گر وههای درسی است ،اختصاص مییابد
(چگونگی انجام هر یک از این گامها در مراحل اجرای پژوهش تبیین شده است).
مدل مفهومی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دفتر تالیف
پيامدها
تبيين تربيتديني در
برنامه درسي
حفظ هويت ملي در
برنامه درسي
پرورش همهجانبه
شخصيت استعداد و
خالقيت و توانايي
دانشآموزان

نمادينه كردن پژوهش
در طراحي و اجراي
برنامهريزي درسي

اثربخشي

خروجيها

فعاليتها

راهنماي برنامه درسي

گروه ديني

كتاب جديدالتأليف

گروه فيزيك

اعتبار بخشي كتاب
جديدالتأليف

گروه زيستشناسي

دفتر
تألیف

گروه تربيتبدني
گروه ادبيات فارسي

ارزشیابی توصیفی

رياست سازمان
معاونت توسعه
مديريت و ساير واحدهاي

گروه جغرافيا

كارايـي

منابع
فيزيكي
منابع
انساني

گروه هنر

اشاعه كتاب جديد
التاليف
نگهداري و مراقبت
از كتاب

منابع سازمان

منابع
مالي

اداري سازمان

ساير گروه ها

مرحله دوم .بهمنظور تهيه نرم مربوط به هر يك از بروندادهاي دفتر ،نخست ،براساس
دادههای اولیة استخراج شده از پرسشنامههای توزیع شده در گروههای درسی دفتر تألیف ،از
روش رگرسیون خطی استفاده شد .سپس برای تعیین روایی ،نرم بهدست آمده از این روش،
در اختیار صاحب نظران و کارشناسان ارشد دفتر برنامهریزی درسی قرار گرفت .نتایج حاصل
از روایی سنجی نشان داد که به دلیل کیفی بودن فعالیتها و وظایف گروههای درسی و فرایند
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انجام کارگروههای درسی برای دستیابی به خروجیهای مورد نظر ،نمیتوان تنها به روش
آماری رگرسیون خطی بسنده کرد .لذا بهمنظور تكميل كار ،روش گروههای کانونی 16برای
نرمسازی در نظر گرفته شد .گروه کانون متشكل از  5نفر از كارشناسان و صاحب نظران دفتر
تأليف و محققان تشكيل شد .اعضای این گروه طی جلساتی ،درباره خروجیهای گروههای
درسی دفتر تألیف ،فرایند ،فعالیتها و عوامل مؤثر بر آن كه قب ً
ال از طريق رگرسيون خطي به
دست آمده بود به بحث پرداخته و با ارایه نظرات کارشناسی براي هريك از بروندادهاي دفتر
نرم تهيه كردند .فرمولهای نرمسازی توافق شده با استفاده از این روش ،مالک تعیین هزینه نرم
خروجیهای گروههای درسی قرار گرفته است.
در روش رگرسيون ،از آنجایی که وجود عوامل متعدد در میزان ساعت اعالم شده توسط
کارشناسان تأثیر مستقیم دارد ،برای مدلبندی این روابط از روشهای آماری رگرسیون با
مبنای نظریه حداقل مربعات استفاده شد .برای برازش مدلهای رگرسیونی روی دادهها ،از
تقسیمبندیهای مختلفی استفاده شد ولی به دلیل تفاوتهای زیادی که بین گروههای درسی
از نظر تعداد کتاب ،تعداد ساعت اختصاص یافته در هفته ،تعداد دانشآموز مخاطب گروه
درسی و ،...وجود داشت ،دستهبندی دادهها انجام شد .بهترین این دستهبندیها برای برازش
مدل ،دستهبندی دروس براساس دورههای درسی است .سایر روشهای ردهبندی مانند
رگرسیون درختی شده ،خوشهبندی و ...به دلیل نداشتن دادههای مناسب کنار گذاشته شد
و براساس دادههای موجود و نظر کارشناسان بهترین مدلها برای هر دوره تبیین شد .در
اين بخش يك نمونه براي خروجي راهنماي برنامه درسي به شرح زير محاسبه شده است.
برونداد راهنمای برنامه درسی :تمامی گروههای درسی راهنمای برنامه درسی تولید
میکنند که دامنة آن یک تا سه دورة تحصیلی را دربرمیگیرد .بر این اساس گروهها طبقهبندی
شدند .ابتدا گروههایی که برای یک دورة تحصیلی (متوسطه) راهنما تولید میکنند مورد
شناسایی قرار گرفتند و از هریک از گروهها خواسته شد تا میزان ساعات اختصاص یافته
گروه برای تولید راهنما را اعالم نمایند سپس بهمنظور تعيين متغيرهاي مهم براي نرم اين
برونداد گروههاي درسي مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند و نیز متغیرهایی که میتواند
در تولید راهنما تأثیر داشته باشد از اسناد و مدارک شورای عالی آموزشوپرورش استخراج
شد .تعداد حوزههای تخصصی ،تعداد پایه ،میزان ساعات هفتگی اختصاص یافته در جدول
یادگیری و تعداد کتابهایی که از این راهنما تولید میشوند بهعنوان متغیرهای پیشگو و
میزان ساعاتی که در گروهها اعالم شده بود نیز مورد نظر قرار گرفت .جدول  1این مقادیر
را نشان میدهد.

N2
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جدول  .1اطالعات مربوط به دروس یک دورهای
Y

x4

x3

x1

x2

ساعات هفتگی
اختصاص یافته در
جدول یادگیری

حوزههای
تخصصی

تعداد
پایه

تعداد کتابهای که
از این راهنما تولید
میشود.

زیستشناسی

1940

14

10

4

7

فلسفه و منطق

610

7

10

2

3

رایانه

880

2

10

1

2

مطالعات اجتماعی

1628

8

4

7

6

شیمی

4810

15

7

4

8

فیزیک

2970

23

8

4

10

اقتصاد

700

2

6

1

2

حرفهوفن

2780

3

4

3

9

روانشناسی

1000

2

4

1

2

جمع کل

18

جدول  2میزان همبستگی هر یک از متغیرهای پیشگو را نشان میدهد همانگونه که جدول
نشان میدهد دو متغیر حوزه تخصصی و تعداد کتاب همبستگی بیشتری را با میزان ساعات
اعالم شده نشان میدهند.
جدول  .2همبستگی متغیرهای پیشگو و ساعات اعالم شدة گروههای درسی
Pearson Correlation Coefficients, N= 9
Prob > |r| under H.: Rho=0
x4

x3

x2

x1

Y

0/63197

-0/12472

0/47109

0/81189

1/00000

0/0679

0/7492

0/2005

0/0079

0/73694

-0/10193

0/65492

1/00000

0/0235

0/7941

0/0556

0/54641

-0/21261

1/00000

0/128

0/5829

0/32408

1/00000

جمع کل
0/81189

x1

0/0079

کتاب

0/65492

0/47109

x2

0/0556

0/2005

پایه

0/21261

-0/10193

-0/12472

x3

0/5829

0/7941

0/7492

حوزه

0/32408

0/54641

0/73694

0/63197

x4

0/3949

0/1280

0/0235

0/0679

ساعات

0/3949
1/00000

y
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جدول  .3برازش مدلهاي رگرسيوني
Parameter Estimates
x4

x3

x2

x1

Intercept

MSE

AIC

)C(p

Adiusted
R-Square

R-Square

Number
in Model

0

0

0

347/30871

33/31926

750434

123/4938

-0/6714

0/6105

0/6592

1

117/97940

0

0

0

927/95176

1322407

128/5928

2/6278

0/3136

0/3994

1

0

0

326/93750

0

943/40972

1713112

130/9226

4/8814

0/1108

0/2219

1

0

0

2382/22222

2167496

133/0399

7/5023

-0/1251

0/0156

1

377/05371

92/42044

858971

125/3222

1/2468

0/5541

0/6656

2

0

324/09141

43/62194

869140

125/4282

1/2971

0/5489

0/6616

2

0

345/45976

199/10848

870935

125/4467

1/3060

0/5479

0/6609

2

0

0

2091/97002

1231144

128/5619

3/0869

0/3610

0/5207

2

124/44719

0

709/07479

1484871

130/2484

4/3413

0/2292

0/4219

2

323/14202

0

1049/26138

1997008

132/9153

6/8734

-0/0366

0/2226

2

0

288/56428

492/61553

1018472

127/2142

3/1962

0/4713

0/6696

3

351/53509

110/57778

1019568

127/2239

3/2007

0/4708

0/6692

3

378/73974

336/84010

1020083

127/2285

3/2028

0/4705

0/6691

3

0

2178/42205

1475556

130/5508

5/0794

0/2341

0/5213

3

312/46590

817/17819

1213574

125/7834

5/0000

0/3701

0/6850

4

0

-

65/42857

0

0

13/74899

0

0
140/25610

99/68754
0

31/91230

16/77665

0

144/52859

45/52514

-

22/24610
193/16180
0
13/49503
58/42103

0

-

73/68207

80/64610

-

-

31/64621

84/37397

-

-

200/76556

23/10150

-

-

87/45847

122/12815

در محاسبه رگرسیون با تمامی متغیرهای پیشگو از بين رگرسيونهاي فوق رگرسيون با دو
متغير پيشبيني ( x1كتاب) و ( x3حوزه) انتخاب شد زيرا متغيرهاي پيش بيني مهم در اين
برونداد در آن به كار رفتهاند و از نظر آماري نيز در مقايسه با ساير مدلها  R-SQUAREاين
مدل بزرگ و  MSEآن كوچك ميباشد.
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جدول  .4رگرسيون با تمام متغيرهاي پيش بين

b4

جمع كل

b0

b1

b2

b3

1940

زيستشناسي

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

فلسفه و منطق

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

610

رايانه

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

880

مطالعات اجتماعي

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

1628

شيمي

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

4810

فيزيك

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

2970

اقتصاد

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

700

حرفهوفن

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

2780

روانشناسي

817/1782

312/4659

-122/128

-87/4585

45/52514

1000

بدين ترتيب براي تمام بروندادها مشابه عمليات آماري فوق انجام شد و در نهايت مدل
برازش شده هر يك از بروندادها به شرح جدول زير استخراج گردید .جدول  5خالصه فرمول
برای چهار برونداد دفتر را نشان میدهد.
جدول  .5خالصه فرمولها
فرمول

خروجيها

دوره

1

راهنماي برنامه

يك
دو
سه

(حوزه) ( -22/2461كتاب) 199/1085+345/4598
(ساعت) ( +99/0021حوزه) ( +192/78كتاب) 1821/94-144/68
(ساعت) ( -79/047حوزه) ( +388/257پايه) ( -434/93كتاب)
6673/12+29/1451

2

كتاب

يك
دو
دو
سه

(ساعت) ( +66/3462حوزه) 107/922+150/321
(حوزه) (+57/4557تعداد صفحه) 594/951+1/87825
(حوزه) ( +55/6456تعداد صفحه) 303/553+1/00064
(ساعت) ( -1971/8حوزه) 5739/914+689/998

3

اشاعه كتاب
جديدالتأليف

يك
دو
سه

(تعداد دانشآموز) ( -0/00002228كتاب) ( +17/17432حوزه)
488/916-43/51223
(تعداد دانشآموز) ( +0/00009502كتاب) ( +72/3862حوزه)
-733/07053+69/47876

4

نگهداري و مراقبت
از كتاب

يك
دو
سه

(تعداد دانشآموز) ( -0/00506كتاب) ( +17/85714حوزه) 56856-23/21429

(تعداد دانشآموز) ( -0/00005919كتاب) -102/7163+307/5593
(تعداد دانشآموز) ( 0/00005259-كتاب) ( -73/47687حوزه)
-26/5312+302/74833
(تعداد دانشآموز) ( -0/00578كتاب) ( -269/4048حوزه)
59469+1754/92063
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مرحلة سوم :به منظور سنجش روائی و همبستگی متغیرهای پیشگوی حاصل از فرمولهای
رگرسیون فوق با کارسنجی ،با در نظر گرفتن فرایند اجرائی در تولید بروندادهای دفتر ،گروه
پژوهشي مبادرت به تشكيل گروه كانون و تعيين نرم نهايي براي خروجيها (بروندادها)ي
دفتر نمود .در اين مرحله اين دادهها در اختیار اعضاي گروه كانون ،كه متشكل از پنج نفر از
صاحبنظران و متخصصان برنامه درسي بودند قرار گرفت و طي تشكيل جلسات متعدد و
بررسيهاي به عمل آمده در نهايت فرمولهاي زير براي نرم بروندادهاي دفتر برنامهريزي و
تأليف در نظر گرفته شد .در زير نمونههايي از اين محاسبات آمده است.
مرحلة چهارم براساس فرمول كارايي ،بهاي تمام شده هر يك از بروندادها و نرم تعيين
شده براي آنها ،كارايي بروندادها و در نتيجه كارايي دفتر برنامهريزي و تأليف محاسبه گرديد.

يافتههاي پژوهش

سوال  .1فعاليتهايي (موضوعات هزينه) كه منابع 18را در مركز فعالي( 19مركز هزينه)
مصرف ميكنند كداماند و بروندادهاي مربوط به هر يك چيست؟
براساس دادههای حاصل از اسناد و مدارک و مصاحبههای انجام شده با نمایندگان دفتر
و با توجه به فعالیتهایی که در گر وههای درسی انجام میشود بروندادهاي مربوط به هر
مجموعه فعاليت مشخص شد .اين بروندادها عبارتند از .1 :راهنماي برنامة درسي تدوين شده،
 .2راهنماي برنامه درسي اصالح شده .3 ،کتاب درسي جديدالتأليف .4 ،کتاب راهنماي معلم
جديدالتأليف .5 ،اعتباربخشي نظري .6 ،اعتباربخشي عملی .7،اشاعه در مرحله طراحي اجراي
آزمايشي .8 ،اشاعه در مرحله آموزش معلمان .9 ،ارزشيابي از اجراي آزمايشي .10 ،تامين
مدرس .11 ،اجراي سراسري .12 ،نگهداري و مراقبت و  .13ارزشيابي توصيفي .
جدول  6فعالیتهای اصلی هر یک از بروندادها را نشان میدهد.
جدول  .6بروندادهاي حاصل از فعاليت گروههاي درسي دفتر تأليف
شرح فعاليت
ـ بررسي پژوهشها ،سياستها و ارزشيابي بهعمل آمده و تهيه گزارش و
پيشنهاد تهيه برنامه (نيازسنجي)
 .1پيشنهاد اعضاي كميته كاري براي تهيه راهنماي برنامه به معاون مربوطه
 .2 1بررسي سند راهنماي برنامه توليد شده ،مطابقت آن با ضوابط موجود
و ارسال به معاون مربوطه جهت طي مراحل اعتباربخشي
 .3اعمال اصالحات براساس نتايج اعتباربخشي و تدوين نهايي راهنماي
برنامه و ارايه به كميته ارزشيابي

برونداد

راهنماي برنامه
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ادامه جدول شماره 6
ـ پيشنهاد اعضاي گروه تأليف با توجه به ضوابط و معيارهاي موجود دفتر
 .1بررسي و تأييد فصل تأليف شده كتاب درسي (ارزشيابي حين تأليف)
 .2آمادهسازي و ارسال كتاب براي چاپ اوليه (آزمايشي)
 .3استخراج و جمعبندي نتايج اعتباربخشي نظري و تهيه گزارش با
 2نظارت گروههاي هماهنگي
 .4تبيين نتايج اعتباربخشي نظري به منظور اصالح كتاب آزمايشي
 .5اجراي آزمايشي كتاب (اعتباربخشي عملي) با نظارت كميته ارزشيابي

اعتباربخشي نظري
و عملي

كتاب ،درسي،
معلم و
دانشآموز)

 .6تبيين نتايج اعتباربخشي عملي به منظور اصالح كتاب
 .7ويرايش و آمادهسازي كتاب براي چاپ نهايي
ـ طراحي برنامه اجراي آزمايشي كتاب جديد
 .1آموزش معلمان
 .2 3ارزشيابي از اجراي آزمايشي
 .3تأمين مدرس
 .4اجراي سراسري كتاب جديد

اشاعه كتاب جديدالتأليف

ـ پاسخهاي داده شده به سؤاالت معلمان ،سرگروههاي آموزشي و...
 پشتيباني علمي از سايت گروه
  4اصالحات جزئي كتاب
 شركت در جلسات دبيرخانه گروههاي آموزشي استانها ،همايشها،
نشستها و گردهماييهاي استاني

نگهداري و مراقبت

  5تهيه جداول تطبيق محتواي كتاب درسي با اهداف ارزشيابي توصيفي

ارزشيابي توصيفي

سؤال  .2مراكز اصلي فعاليت و مراكز پشتيبان دفتر تألیف كدامند؟
دادههای حاصل از بررسی اسناد و مدارک دفتر و مصاحبه با معاونان و برخی کارشناسان آن
نشان میدهد که فعاليتهاي اصلي در گروههاي درسي دفتر تأليف انجام ميشود .لذا  25گروه
برنامه درسي بهعنوان مراكز اصلي فعاليت شناسایی شدند .اين گروهها عبارتند از .1 :تربيت
بدني .2 ،فيزيک .3 ،ديني .4 ،مطالعات اجتماعي .5 ،هنر .6 ،ادبيات فارسي .7 ،قرآن .8 ،زبانهاي
خارجه .9 ،آمادگي دفاعي .10 ،عربي .11 ،علوم اجتماعي و جامعهشناسي .12 ،جغرافيا.13 ،
تاريخ .14 ،شيمي .15 ،علومتجربي .16 ،زيستشناسي .17 ،فلسفه و منطق .18 ،اقتصاد.19 ،
روانشناسي .20 ،رايانه .21 ،حرف هوفن .22 ،آداب و مهارتهاي زندگي .23 ،رياضي.24 ،
پيشدبستاني و  .25تربيت معلم
بقیه واحدهای دفتر بهطور مستقيم به این گروههاي درسي خدمات ارائه داده و فعاليتهاي
آنان را پشتيباني ميکنند .اين مراكز شامل گروههاي هماهنگي ،معاونت تربيت معلم  ،معاونت
پشتيباني ،رايانه ،ويرايش و برنامه درسي ملي ميباشند .توضیح اینکه ،چون برنامه درسی ملی
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بهعنوان یک پروژه فعالیت مینماید در این بررسی هزینه فعالیتهای آن در گروههای پشتیبان
محاسبه شده است.
به جز این واحدها که بهطور مستقیم فعالیتهای دفتر را پشتیبانی میکنند دفاتر و واحدهای
دیگری در سازمان هستند که به دفتر تألیف خدمات ارائه داده و فعاليتهاي دفتر را پشتيباني
ميكنند که شامل حوزه ریاست (روابط عمومی ،کتابخانه و مرکزاسناد ،حراست و بسیج)
معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت ،مديريت امور مالي و تأمين منابع ،مديريت امور اداري و
پشتيباني ،دفتر تحول و نوسازي و شوراي هماهنگي علمي سازمان ميباشند.
پاسخ سؤال  .3بهاي تمام شدة فعاليتها (موضوعات هزينه) چقدر است؟ بهمنظور
محاسبه بهاي تمام شده فعاليتها براساس مدل مفهومي ،اقداماتي به شرح زير انجام گرديد:
در مرحلة اول:
 .1تخصيص منابع سازمان به هر يک از دفاتر و واحدهاي سازمان :ابتدا منابع سازمان
(فيزيکي ،انساني و مالي) براساس محركهاي منابع (متراژ ،نفر ،اعتبار) ،به هر يك از دفاتر و
واحدهاي سازمان اختصاص يافته است و سهم هر يک مشخص شده است .چگونگی محاسبه
منابع سازمان و تعيين سهم هريك از دفاتر و واحدهاي از منابع سازمان ،براساس محرکهاي
متراژ ،نفر و اعتبار ،به شرح زير ميباشد.
 .1-1منابع فيزيکي :شامل اجاره بهاي ساختمان و سربار شامل آب ،برق ،گاز ،اينترنت و ...است.
 .2-1محاسبة هزينة اجاره بها. :با توجه به اينكه در سازمان روش حسابداري تعهدي اجرا
نميگردد ،بنابراين محاسبة هزينة استهالك قابل محاسبه نميباشد .به همين منظور در اين پروژه
بهمنظور واقعي نمودن بهاي تمام شده ،مؤلفة اجاره را در منابع فيزيكي مورد عمل قرارداده
است ،لذا براي محاسبه هزينه اجاره بها به مشاورين امالک محدوده سازمان مراجعه شد .بر
اساس بررسي به عمل آمده هزينه اجاره بها از قرار متر مربع  150000ريالبهطور ماهانه اعالم
شده است .اين مبلغ پايه بهطور ساالنه محاسبه و براساس محرك متراژ براي هر دفتر و واحد
محاسبه شده است.
 .3-1محاسبة هزينة سربار :براي محاسبة هزينة سربار ابتدا مجموع هزينههاي سربار (آب
و برق و گاز و تلفن و اينترنت و )...در يك سال مالي محاسبه و بر متراژ كل ساختمان تقسيم
شده است .عدد بهدست آمده متوسط هزينههاي سربار محسوب ميشود ،سپس اين عدد در
متراژ هر واحد يا دفتر ،ضرب شده و ميزان هزينه سربار هر يك از دفاتر و واحدهاي سازمان
به دست آمده است.
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 .4-1محاسبة سربار هر يك از گروههاي برنامه درسي :براي محاسبة هزينه سربار
گروههاي برنامه درسي ،متوسط هزينه بهدست آمدة سربار (در مرحله قبل) در متراژ هر گروه
ضرب شده است.
 .5-1منابع انساني :شامل پرسنل رسمي و قراردادي سازمان و پرسنل غيررسمي است
كه اطالعات آنها از امور اداري دريافت و هزينههاي هر بخش به تفكيك دفاتر و واحدهاي
سازمان با توجه به ميزان حقوق و دريافتهاي آنان محاسبه شده است.
 .6-1منابع مالي :اين منابع شامل هزينههاي عملياتي و هزينههاي عمومي ميباشد.
هزينههاي عملياتي شامل قراردادها و مبالغ حقالزحمه و حقالتحقيق است كه در راستاي پروژة
دفتر يا گروه هزينه شده است و منظور از هزينههاي عمومي هزينههاي پذيرايي ،اياب و ذهاب
و لوازمالتحرير ،تكثير و چاپ و.سایر مواد مصرفی و تجهیزات ميباشد .ميزان اين هزينهها بر
اساس گزارش عملكرد دفاتر و گر وهها در سال  89محاسبه شده است.
مرحله دوم :محاسبه هزينههاي غيرمستقيم (مراکزپشتیبان) و مستقيم دفتر تأليف
 .1محاسبه سهم دفتر برنامهريزي و تأليف کتابهاي درسي از مراكز هزينه پشتيبان:
بهمنظور محاسبه و تعيين درصد فعاليت هر يک از مراکز پشتيبان سازماني دفتر تأليف ،ابتدا
براي هر يک از اين مراکز ،به شرح زیر محرك درنظر گرفته شده است:
رياست :تعداد جلسات و مکاتبات ،معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت :تعداد جلسات،
تعداد اسناد و تعداد مکاتبات،
شوراي هماهنگي :تعداد جلسات،
امورمالي و تأمين منابع :تعداد اسناد ،تعداد ثبت ريزهزينهها ،تعداد پرسنل رسمي ،تعداد
پرسنل غيررسمي و تعداد مکاتبات،
اموراداري :تعداد پرسنل.
روش محاسبه :با توجه به محركهاي فعاليت در نظر گرفته شده ،آمار مربوط به هر يك از
دفاتر و معاونتها اخذ و سهم دفتر تأليف از آنها مشخص شد .براين اساس ،سهم اختصاص
يافته از مراکز پشتيبان به دفتر تأليف عبارتند از :معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت9/21،
درصد ،مديريت امور مالي و تأمين منابع  16/10درصد ،رياست 19/03درصد ،مديريت امور
اداري و پشتيباني 17/15 ،درصد دفتر تحول و نوسازي اداري 9/ 8 ،درصد و شوراي هماهنگي
سازما ن  66/6درصد .با توجه به ميزان درصد محاسبه شده ،ميزان هزينه اختصاص يافته از مراکز
پشتيبان سازماني به دفتر برنامهريزي و تأليف مبلغ  5,977,184,231ريال ميباشد .بيشترين
هزينه مربوط به هزينه پرسنلي به مبل غ  3,412,807,734ريال است و بقيه مربوط به هزينههاي
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عملياتي ،عمومي ،اجاره بها و سربار میباشد.
 .2محاسبه درصد اختصاص يافته از مراکز پشتيباني دفتر تأليف به هر يك از گر وههاي
برنامه درسي :بهمنظور محاسبه درصد اختصاص يافته از مراكز هزينه اصلي ،به هر يک از
گر وههاي برنامه درسي ،پرسشنامهاي تهيه و بين اين مراكز توزيع شد .بر اساس دادههاي
حاصل از پرسشنامه درصد اختصاص يافتة مربوط به فعاليت هر يک از اين مراکز به گروههاي
برنامه درسي و میزان هزينه به تفکيک مالي ،پرسنلي و فيزيکي محاسبه شده است .همچنين
جمع کل هزينههاي اين مراکز براي هر يک از گر وهها محاسبه شده است .ميزان هزينة کل
محاسبه شده از مراکز هزينه اصلي مبلغ  11,193,637,040ريال ميباشد.
 .3محاسبه هزينههاي مراكز پشتيبان سازمان و مراكز پشتيبان دفتر تأليف (هزينههاي
غيرمستقيم) :از آنجا که اين هزينهها در جهت ارائه خدمات پشتيباني ارائه ميشوند به آنها
هزينههاي غيرمستقيم نيز اطالق ميشود .هزينههاي غيرمستقيم دفتر برنامهريزي و تأليف
کتابهاي درسي از مجموع هزينههاي مراکز پشتيبان سازمان و مراکز پشتيبان دفتر به دست
ميآيد .با توجه به محاسبات انجام شده مجموع هزينههاي غيرمستقيم دفتر تأليف به شرح زير
است:
271و 821و170و5,977,184,231 + 11,193,637,040 = 17
 .4محاسبه هزينه مستقيم گر وههاي برنامة درسي دفتر تأليف :هزینههای مستقیم
هزینههایی هستند که گر وههای برنامه درسی برای انجام فعالیتهای خود صرف میکنند.
اين هزينهها شامل هزينههاي مالی (عملياتي ،عمومي) انساني (پرسنل) و فيزيکي (اجاره بها و
سربار) هريك از گر وههاي برنامه درسي اين دفتر ميباشد .مجموع هزينههاي اين فعاليتها
 14,979,392,890ريال است.
مرحلة سوم :محاسبة بهاي تمام شدة فعاليت دفتر تأليف و گروههاي درسي:
 .1محاسبة بهای تمام شدة فعالیت گر وههای برنامه درسی دفتر تألیف :منظور از بهاي
تمام شدة فعاليت ،مجموع هزينههايي است که براي انجام آن فعاليت صرف شده است .در اين
پروزه نيز براي محاسبه بهاي تمام شده هر يک از گروههاي برنامه درسي مجموع هزينههاي
مستقيم دفتر و هزينههاي غيرمستقيم (مراکز پشتيبان و اصلي) محاسبه شده است .براين اساس
مجموع بهاي تمام شدة فعاليتهاي دفتر تأليف  32,538,721,491ريال محاسبه شده است
(جدول .)2
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جدول  .7محاسبة بهاي تمام شدة فعاليت گروههاي برنامه درسي به تفكيك هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم
هزينههاي غيرمستقيم
رديف

هزينه مراكز

گروه

هزينة پشتيباني

1

گروه برنامه درسي تربيتبدني

165/368/764

320/949/741

سازماني

اصلي (پشتيباني

هزينه مستقيم
گروه

بهاي تمام شده
فعاليت

دفتر)

345/449/604

831/768/109

2

گروه برنامه درسي فيزيك

119/543/685

232/011/861

513/211/251

864/766/797

3

گروه برنامه درسي ديني

535/954/186

1/040/186/509

996/335/626

2/572/476/322
1/035/809/502

4

گروه برنامه درسي مطالعات اجتماعي

201/231/869

390/553/299

444/024/334

5

گروه برنامه درسي هنر

262/996/106

510/426/094

401/233/087

1/174/655/287

6

گروه برنامه درسي ادبيات فارسي

355/642/462

960/235/286

1/074/228/331

2/120/106/078

7

گروه برنامه درسي قرآن

304/836/396

591/630/245

1/775/480/880

2/671/947/521

8

گروه برنامه درسي زبانهاي خارجه

109/581/711

212/677/539

285/710/595

607/969/845

9

گروه برنامه درسي آمادگي دفاعي

322/767/948

626/432/024

363/263/728

1/312/463/701

10

گروه برنامه درسي عربي

209/201/448

406/020/756

292/318/405

907/540/609

397/482/751

771/439/437

406/684/659

1/575/606/848

12

گروه برنامه درسي جغرافيا

609/672/792

1/183/260/490

703/021/941

2/495/955/223

13

گروه برنامه درسي تاريخ

176/326/935

342/217/495

706/292/890

1/224/837/320

14

گروه برنامه درسي شيمي

126/517/066

245/545/886

597/845/777

969/908/729

15

گروه برنامه درسي علومتجربي

29/885/921

58/002/965

118/738/124

206/627/010

16

گروه برنامه درسي زيستشناسي

231/117/790

448/556/264

788/681/574

1/468/355/628

17

گروه برنامه درسي فلسفه و منطق

148/433/408

288/081/394

442/543/270

879/058/072

18

گروه برنامه درسي اقتصاد

72/722/408

141/140/549

57/892/071

271/755/028

19

گروه برنامه درسي روانشناسي

137/475/237

266/813/640

103/328/071

507/616/948

20

گروه برنامه درسي فعاليت رايانه

220/159/619

427/288/510

494/226/649

1/141/674/779

21

گروه برنامه درسي حرفهوفن

178/319/330

346/084/359

625/882/493

1/150/286/182

154/410/593

299/681/987

527/210/927

981/303/507

23

گروه برنامه درسي رياضي

296/866/817

576/162/788

1/052/880/185

1/925/909/790

24

گروه برنامه درسي پيشدبستاني

270/965/685

507/444/879

788/288/585

1/566/699/149

25

گروه برنامه درسي تربيت معلم

339/703/304

659/300/371

1/074/619/829

2/073/623/504

جمع كل

5/977/184/231

11/193/637/040

14/979/392/890

32/538/721/491

11

22

گروه برنامه درسي علوم اجتماعي و
جامعهشناسي

گروه برنامه درسي آداب و مهارتهاي
زندگي
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پاسخ سؤال  .4تخصیص هزينههاي فعاليتها (موضوعات هزينه) به بروندادها (اهداف
هزينه) چگونه است؟
گروههاي برنامه درسي محاسبه شد.
در مرحلة قبل بهاي تمام شدة فعاليتهاي هريک از 
در اين مرحله به منظور تخصيص بهاي تمام شده فعاليتها به بروندادهاي مربوط به گر وههاي
درسي از محرك هزينه استفاده شده است .از آنجا كه تمامي فعاليتهاي گر وههاي برنامة درسي،
در قالب تشکيل جلسات ،فعاليتهاي کارشناسي و عقد قراردادهاي مربوطه انجام ميشود ،لذا
محرک هزينه ،نفر ساعت کارشناسي در نظر گرفته شد .میزان نفر ساعت کارشناسي هر گروه
ميزان کارکرد نفر ساعت پرسنل رسمي و قراردادي (ميزان کارکرد حضوري و غيرحضوري ()1
و نيز کارکرد نفر ساعت کارکنان غيررسمي مربوط به هر گروه محاسبه شد.
پاسخ سؤال  .5بهای تمام شدة بروندادها (اهداف هزينه) بر اساس فعاليتها (موضوعات
هزينه) چقدر است؟
هر يک از گروههاي برنامة درسي داراي يک يا چند برونداد بوده است .بهمنظور محاسبة
بهای تمام شده هر یک از بروندادهای دفتر تألیف اقدامهای زیر انجام شد:
 .1تعيين نفر ساعت کارکرد مربوط به هريک از بروندادها :در اين مرحله بهمنظور
تعيين نفر ساعت کارکرد هر يک از بروندادها ،پرسشنامهاي تهيه و مجموع ساعات کارکرد
گروه اعالم شد و از هر يک از گر وهها خواسته شد ميزان ساعات اختصاص يافته به هريک از
بروندادهاي گروه را با توجه به میزان کل ساعات اعالم شده مشخص کنند .بر اساس دادههای
حاصل از اين پرسشنامه اطالعات کارکرد به تفکيک بروندادها مشخص شد.
 .2محاسبة بهاي تمام شدة بروندادهاي هريک از گر وههاي برنامه درسي :با توجه به
تعيين محرک هزينه و محاسبه هزينه نفر ساعت و اطالعات مربوط به ساعات کارکرد هريک
از بروندادها ،بهاي تمام شدة بروندادهاي گر وهها از حاصل ضرب نفرساعت فعاليت در ساعات
کارکرد هر برونداد محاسبه شد.
 .3محاسبه بهاي تمام شده هر برونداد گروههاي برنامه درسي :بهمنظور تعيين بهاي تمام
شده هر برونداد ،بهاي تمام شده برونداد بر تعداد برونداد تقسيم و محاسبه شد.
پاسخ سؤال  .7نرم فعاليتها (موضوعات هزينه) چقدر است؟
برای تعیین نرم فعالیتهای گروههای درسی دفتر تألیف از دو روش استفاده شد .ابتدا با
استفاده از روش رگرسیون خطی ساده و نرم اعالمی از سوی کارشناس مسئوالن گروههای
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درسی ،نرم هر یک از خروجیهای گروه درسی محاسبه شد .در اين مرحله ابتدا با توجه به
پرسشنامههایی که توسط گروههای درسی تدوین کتاب درسی پر شده بود .تحلیلهای آماری
مبتنی بر پیدا کردن نرم¬های استاندارد گروههای درسی صورت گرفت.
 .1نرم خروجي راهنماي برنامه :20شاخصهای نرم شامل تعداد پايه = Rو حوزه
تخصصي= Sدر نظر گرفته شد؛ بنابراین فرمول نرمسازی خروجی راهنمای برنامه به شرح زیر
در نظر گرفته شد:
CGN= ((R/2)*20*(2S)*2*1.5)-100
اصالح راهنماي برنامه بعد از اعالم نظر شوراي هماهنگي 100 :نفر ساعت
براساس فرمول نرمسازی تهیه شده در گروه کانون ،نرم نفر ساعت کارشناسی خروجی
راهنمای برنامه گروههای درسی بر اساس تعداد پایه و حوزه تخصصی محاسبه شد .پس از آن
برای تعیین بهای تمام شده نرم خروجی ،میزان نرم نفر ساعت کارشناسی در مبلغ نرم هر یک
نفر ساعت کارشناسی ضرب و بهای تمام شده نرم راهنمای برنامه برای هر یک از گروههای
درسی محاسبه گردید.
جدول شماره  .8نرم راهنماي برنامه درسي و بهاي تمام شده آن
گروه درسي

تعداد حوزه

تعداد پايه

نرم نفر ساعت كارشناسي خروجي
راهنماي برنامه

بهاي تمام شده نرم خروجي
راهنماي برنامه

تربيتبدني

11

11

7160

143/200/000

مطابق با دادههای جدول فوق و فرمول نرمسازی خروجی راهنمای برنامه ،نرم نفر ساعت
کارشناسی و بهای تمام شده آن بهطور نمونه در یک گروه درسی (تربیت بدنی) به شیوه زیر
محاسبه شده است:
 = ))11/2(×20×)2×11(×2×1/5(-100 = 7160نرم نفر ساعت کارشناسی خروجی
راهنمای برنامه
 = 7160×200000 =1432000000بهای تمام شده نرم نفر ساعت کارشناسی خروجی
راهنمای برنامه
نرم و بهای تمام شده آن درسایر گروههای درسی نیز به همین روش محاسبه شدهاند.
 .2نرم خروجي کتاب درسی (کارت خبر) :21شاخصها به شرح زیر در نظر گرفته شد:
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 تعداد صفحه اعالم شده از سوي گروه درسي = P
 ساعت مورد نياز براي تعيين گروه مؤلف =  80عدد ثابت
 تعداد اعضاي شورا= C
 ساعت كارشناسي خارج از شورای برنامهریزی درسی ( 1/4به ازاي  4صفحه در يك
ساعت)
 ساعت كارشناسي داخل شورای برنامهریزی درسی (1 /5به ازاي  5صفحه در يك ساعت)
فرمول نرمسازی خروجي كتاب درسي (کارت خبر)BM = 80 + P [ C )1/4+1/5(] :

)P.C. 9/20( = 80 +
بر اساس فرمول نرمسازی تهیه شده در گروه کانون ،نرم نفر ساعت کارشناسی خروجی
کتاب در گروههای درسی بر اساس تعداد صفحه ،ساعت مورد نياز براي تعيين گروه مؤلف،
تعداد اعضاي شورای برنامهریزی درسی ،ساعت كارشناسي خارج از شورا و ساعت كارشناسي
داخل شورا محاسبه شد .پس از آن برای تعیین بهای تمام شده نرم خروجی ،میزان نرم نفر
ساعت کارشناسی در مبلغ نرم هر یک نفر ساعت کارشناسی ضرب و بهای تمام شده نرم
راهنمای برنامه برای هر یک از گروههای درسی به شرح جدول زیر محاسبه گردید .به همین
ترتیب نرمهای در نظر گرفته شده در گروه کانون به شرح زیر میباشد:
 .3نرم اعتبار بخشي نظري :22شاخصها
 ساعت كارشناسي گروه كه نرم آن بر اساس روش زير محاسبه ميشود= G
تعداد كل صفحات گزارش پژوهش xتعداد اعضاي گروه ( 1/10 xبه ازاي هر  10صفحه
– هر صفحه  25سطر -در يك ساعت)
 ساعت كارشناسي شوراي برنامهريزي كه نرم آن بر اساس روش زير محاسبه ميشود= C
تعداد صفحات كتاب درسي  xتعداد اعضاي شورا ( 1/10 xبه ازاي هر  10صفحه – هر
صفحه  25سطر -در يك ساعت)
فرمول نرم خروجي اعتبار بخشي نظريTVN= G+C :
23
 .4نرم خروجي اشاعه كتاب درسی جديد :اشاعه در مرحلة طراحي برنامه اجراي آزمايشي
شاخصها :حوزههاي تخصصي ( =)Pو تعداد صفحات كتاب جديد ()S
E
فرمول نرم سازی اشاعه در مرحله طراحي برنامه اجراي آزمايشي ِ DN = (P.S/10) :
 اشاعه در مرحله آموزش معلمان براي اجراي آزمايشي:24
شاخصها :ساعت دوره = T
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 عدد ثابت پايه براي هماهنگيهاي آموزش=  30ساعت
فرمول نرمسازی اشاعه در مرحله آموزش معلمان براي اجراي آزمايشیETN= T+ 30 :

 .5اشاعه در مرحله ارزشيابي از اجراي آزمايشي

25

 .6.3.1شاخصها
 تعداد نمونه كالسهاي شركت كننده در اجراي آزمايشي (ابتدايي  50كالس ،راهنمايي
 30كالس و دبيرستان  20كالس)= C
 ضريب پراكندگي جغرافيايي نمونه كالسها در استانها (تهران ضريب يك ،استانهاي
همجوار ضريب دو ،ساير استانها ضريب سه)= G
ت مورد نياز براي بازديد از كالسها در شهر تهران (هشت ماه
 عدد ثابت پايه نفر ساع 
ضربدر دو بازديد در ماه ضربدر هشت ساعت در روز)= 70
فرمول نرمسازی اشاعه در مرحله ارزشيابي از اجراي آزمايشي (این بخش شامل قراردادهای
اجرای آزمایشی است)
EVN=70(C/3). G

 .6اشاعه در مرحله طراحي برنامه اجراي سراسري( 26تدوين برنامه  +تهيه محتواي دوره)
 .6.4.1شاخصها
 حوزههاي تخصصي= S
 تعداد صفحات كتاب جديد= P
فرمول نرمسازی اشاعه در مرحله طراحي برنامه اجراي سراسري:

)ِHDN = (P.S/10

 . 7اشاعه در مرحله آموزش مدرسان براي اجراي سراسري

27

 .6.5.1شاخصها
 ساعت دوره = T
 عدد ثابت پايه براي هماهنگيهاي آموزش=  30ساعت
 ضريب جمعيتي = دوره ابتدايي  ،6راهنمايي  ،4متوسطه 2تاP =3
فرمول نرمسازی اشاعه در مرحله آموزش مدرسان براي اجراي سراسريHTN= 30P+T :
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 .4نگهداري و مراقبت :28شاخصها

 ضريب عمر كتاب= جدبد التأليف  ،5سال دوم پس از تأليف  ،3سال سوم به بعد 1
 تعداد صفحات كتاب = ( Pجدبد التأليف  ،P1سال دوم پس از تأليف ،P2سال سوم
به بعد )P3
فرمول نرمسازی خروجي نگهداري و مراقبتPN= P1+3P2/5+ P3/5:
 ارزشیابی توصیفی :شاخص  -بهطور یکسان برای تمام گروههای درسی ،نرم خروجی
ارزشیابی توصیفی در سال  ،1389یکصد نفر ساعت کارشناسی بهعنوان نرم در نظر گرفته شد.
با استفاده از فرمولهای بهدست آمده برای تعیین بهای تمام شدة نرم خروجی ،میزان نرم
نفر ساعت کارشناسی در مبلغ نرم هر یک نفر ساعت کارشناسی ضرب و بهای تمام شده نرم
راهنمای برنامه برای هر یک از گروههای درسی محاسبه گردید و بدین ترتیب نرم هریک از
بروندادهای گر وههای درسی دفتر تألیف محاسبه شد.
پاسخ سؤال  .8میزان کارایی دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي نظري در سال
 1389چقدر است؟
کارایی دفتر ،که براساس دادههای بهای تمام شدة فعالیتها (دادههای سازمان به گروه
درسی) و بهای نرم فعالیتهای گروه درسی (ستاده سازمان از گروه درسی) و مجموع برون
سپاري محاسبه شده است ،برابر با  0/74میباشد.
جدول شماره  .9كارايي دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي
گروه درسي داده (بهاي تمام
شدة فعاليتهاي گروه درسي)

ستاده (بهاي تمام شده نرم
فعاليتهاي گروههاي درسي)

برونسپاري

كارايي دفتر تأليف

30/461/084/253

21/197/736/666

2/577/388/000

0/76

جمعبندی و نتیجهگیری
همانگونه که ذکر شد ،بهدليل محدوديتهاي مالي ،بسياري از كشورهاي توسعه يافته و
در حال توسعة دنيا در تالشند نظام بودجهريزي خود را در يك فرايند بهبود يا تغيير به يك
نظام عملكرد محور يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجهاي و عملكرد دستگاههاي
اجرايي شفاف و قابل درك است ،نزديكتر سازند و از اين طريق پشتوانه اطالعاتي معتبر و
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قابل اطميناني براي تصميمات بودجهاي دولت و مجلس فراهم آورند .در اين راستا استفاده
از بودجهريزي عملياتي به گونهاي نظاممند از جمله اقداماتي است كه در سالهاي اخير مورد
استفاده سازمانها و شركتها قرار گرفته است .بودجهريزي عملياتي در جهت تخصيص
هدفمند اعتبارت به برنامهها و فعاليتها ،شفافسازي فرايند بودجهريزي ،ايجاد ارتباط بين
بودجه (اعتبارات) و نتايج عملكرد برنامه ،كمك در توجيه بودجه دستگاه اجرائي در برابر
سازمانهاي ناظر و ...گام بر ميدارد.
پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد که برخي کشورها مانند آمريکا ،استراليا ،كانادا ،سوئد
و انگلستان در سالهاي اخيرتغييراتي در زمينة نحوة تخصيص منابع در جهت افزايش کارايي
و اثربخشي در سازمانهاي خود انجام دادهاند و از نظام بودجهريزي عملياتي و برنامهريزي
استراتژيک سالهاي متمادي ،براي طي دوره انتقال و پيادهسازي آن صرف كردهاند .از ميان
ابزارها و روشهاي مطرح شده ،نظام هزينهيابي بر مبناي فعاليت معمولترين روشي بوده كه
در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و از سال 2005بهعنوان يك روش مطمئن و جامع
براي برآورد هزينههاي كامل اقتصادي در مراکز آموزشي اين كشورها نیز به كار گرفته ميشود.
در ایران ،بودجهريزي عملياتي از سال  1381در دستور كار دولت و بهخصوص سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور قرار گرفت و در جهت افزايش بهرهوري ،سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور موظف شد در راستاي اجرايي شدن ماده  ۱۳۸قانون برنامه چهارم توسعه ،با
همكاري دستگاههاي ذيربط نظام بودجهريزي موجودرا به روش هدفمند و عملياتي و بهصورت
قيمت تمام شده خدمات اصالح نمايد و اين موضوع در برنامه پنجم توسعه نيز مورد تأکيد قرار
شوپرورش نیز استقرار بودجهریزی
گرفته است .در این راستا سازمان پژوهش و برنامهریزی آموز 
عملیاتی را در برنامه پنجم توسعه خود قرار داد .در این مطالعه عالوه بر محاسبه بهای تمام شده
فعالیتها و بروندادهای دفتر برنامهریزی و تألیف سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با
استفاده از روش رگرسیون و تشکیل گروه کانون برای تمامی بروندادهای حاصل از فعالیتهای
دفتر فرمول نرم تعیین گردید .سپس نرم بروندادها محاسبه و با استفاده از فرمول کارایی يعني
نسبت ستاده به داده ،كارایی بروندادها و گروههای درسی و در نهايت دفتر محاسبه شد.
بررسی یافتهها نشان دادکه کارایی گروههای درسی با متغیر تعداد کتاب و میزان برون
سپاری فعالیتها همبستگی دارد .همانگونه که جدول زير نشان میدهد كليه مقادير همبستگي،
مستقيم و قوي هستند ،به اين معني كه افزايش مقدار هر يك از چهار متغير نرم ،برونسپاري و
تعداد كل كتابها موجب افزايش معناداري در مقدار كارايي گروهها ميشود.
بيشترين رابطه بين كارايي گروهها و نرم استخراجي دفتر ديده ميشود كه با توجه به فرمول
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كارايي از قبل مورد انتظار ميباشد .رابطة قوي بين تعداد كل كتابهاي هر گروه با كارايي آن،
نشان ميدهد كه كارايي كمتر در گروههايي مشاهده ميشود كه تعداد كتاب كمتري دارند و
براي رفع اين مشكل ميتوان گروههايي را كه كمتر از ( 5ميانه) 29كتاب دارند ادغام نمود( .علت
انتخاب ميانه ،مقاوم 30بودن آن نسبت به تغييرات شديد متغير تعداد كتابها ميباشد).
مقدار مناسب ارتباط بين برونسپاري و كارايي گروهها مبين اين مطلب است كه گروهها
جهت افزايش كارايي خود ميتوانند از افزايش برونسپاري بهعنوان ابزاري مناسب استفاده كنند.
جدول شماره  .10ميزان همبستگي كارايي گروههاي برنامه درسي با متغيرهاي برونسپاري و نرم تعداد كل كتابهاي هر گروه

كارايي گروهها
تعداد كل كتابهاي گروهها
برونسپاري
نرم

كارايي گروهها

تعداد كل كتابهاي گروهها

برونسپاري

نرم

1/00000

0/69664

0/43898

0/85341

1/00000

0/54108

0/85905

1/00000

0/62949
1/00000

همچنین یافتهها نشان میدهد که گر وههاي درسي رياضي ،تربيت بدني ،فيزيك ،زبانهاي
خارجي ،جغرافيا ،تاريخ ،ديني و ادبيات فارسي به ترتيب باالترين كارايي را داشتهاند.
 .1-1كارايي باالي اين گر وهها به تعداد كتاب و حوزة تخصصي گروه ،ارتباط دارد .به
جز گروه تاريخ تمامي اين گر وهها در تدوين و يا اصالح برنامه خروجي داشتهاند از آنجا كه
ميزان نرم تدوين راهنما به تعداد پايه و حوزههاي تخصصي گر وهها مرتبط است لذا كارايي
اين گر وهها در اين برونداد افزايش يافته است همچنين نرم تأليف با تعداد كتاب و صفحات
آن ارتباط دارد .اين گر وهها در تأليف يا اصالح كتاب كارايي نسبت ًا بااليي داشتهاند .در اين ميان
گروهها داشته است .
گروه تاريخ با هشت برونداد فعاليت بيشتري نسبت به ساير 
 .2-1گروه رياضي با پنج برونداد از كارايي بااليي برخوردار است .اين كارايي به سه
برونداد راهنماي برنامه ،تأليف كتاب درسي و تأليف كتاب معلم مربوط ميشود.
 .3-1باال بودن كارايي گروه جغرافيا كه داراي پنج برونداد است به سه برونداد تدوين
راهنما ،تأليف كتاب درسي و اشاعه در مرحله اجراي آزمايشي مربوط است .اين گروه تأليف
كتابهاي جغرافيا را بهصورت واگذاري به استانها انجام داده است.
 .4-1باال بودن كارايي گروه درسي تربيتبدني با سه برونداد ،به برون داد تدوين راهنماي
برنامه مربوط است .
 .5-1گروه زبانهاي خارجي با پنج برونداد در سه برونداد اصالح راهنماي برنامه ،تأليف
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كتاب و اشاعه در مرحله آموزش معلمان از كارايي باال برخوردار بوده است.
 .6-1گروه ديني با چهار برونداد ،به دليل باال بودن كارايي در برونداد تأليف كتاب ،كارايي
گروه افزايش يافته است.
 .7-1گروه ادبيات فارسي نيز با هشت برونداد به جز گروه تاريخ از بقيه گروهها فعاليت
بيشتري داشته است.
براساس يافتههاي پژوهش پیشنهاد میشود:
 .1با توجه به ارتباط قوی بين تعداد كل كتابهاي هر گروه با كارايي آن ،گر وههايي كه
كمتر از  5كتاب و باالتر دارند ادغام شوند.
 .2مقدار مناسب ارتباط بين برونسپاري و كارايي گروهها مبين اين مطلب است كه
گروههايي كه بخشي از فعاليتهاي خود را واگذار نمودهاند كارايي باالتري داشتهاند هر چند
اين ميزان خيلي باال نبوده است ،لذا گروههاي درسي جهت افزايش كارايي خود ميتوانند از
برونسپاري بهعنوان ابزاري مناسب استفاده كنند.
 .3به جز گروه جغرافيا كه از كارايي بااليي در برونداد نگهداري و مراقبت برخوردار است،
بقية گر وهها در اين برونداد كارايي پاييني دارند .از آنجا كه نرم نگهداري و مراقبت به ميزان
اصالح يا تغيير كتاب در سال  89و  88بستگي دارد پايين بودن كارايي نسبي گر وهها در اين
برونداد نشان دهندة پايين بودن فعاليت در اين برونداد ميباشد.
 .4ميزان كارايي با بهاي تمام شدة فعاليت رابطة معكوس دارد؛ به اين معنا كه هر چه اين
مقدار افزايش يابد كارايي گروه كاهش مييابد از آنجا که عواملي چون هزينههاي پرسنلي ،فضا و
امكانات ،هزينههاي سربار (مستقيم و غيرمستقيم) در افزايش بهاي تمام شده مؤثر ميباشنداز آنجا
که هزينههاي پشتيباني دفتر تأليف باال است ،و نیز در برخی گروهها هزینه پرسنلی نیز باال است،
برنامهريزي براي كاهش هزينههاي غيرضرور به افزايش كارايي گروهها كمك خواهد كرد.
 .3فرايند تهية برنامه درسي مورد بازبيني قرار گيرد و بروندادها با توجه به اهداف تعيين
گردند .همچنين زمان انجام كارها بهطور دقيقتري مشخص شود بهعبارت ديگر گر وههاي
درسي براي هر يك از بروندادها زمان كاري داشته باشند.
 .9گر وهها براي انجام فعاليتهاي خود برآورد هزينه داشته باشند.
 .10در ساختار پستهاي سازماني با توجه به پايين بودن كارايي برخي گر وهها تجديد نظر شود.
 .5متراژ فضاي فيزيكي در اختيار گر وهها براساس فعاليت گروه بازنگري شود.
 .6تعداد پرسنل رسمي و غير رسمي و نيز اعضاي شوراها به تناسب فعاليت گر وههاي
درسي و در نظر گرفتن تعداد كتاب مورد بازنگري قرار گيرد.
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 از آنجا كه برنامه درسي ملي به عنوان يك پروژه.19
فعاليت مي نمايد لذا در اين بررسي هزينه فعاليت هاي
.آن در گرو هاي پشتيبان محاسبه شده است
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