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 یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در بخش فیزیوتراپی بکارگیری هزینه

 کلینیک دارالشفاء امام حسین )ع(

 

 2، هاشم خدیوی1رومنجانمجتبی ابراهیمی

 فردوس واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی گروه مدیر و علمی هیئت عضو -1

 فردوس زاد اسالمی واحدرشته حسابداری، دانشگاه آ کارشناس ارشد، -2

 

گذاری و انتخاب  راهکارهای ی تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی عامل اساسی در سیاستهزینه -چکیده

ها و منابع محدود مدیران را باشند. از سوی دیگر افزایش روز افزون هزینهارائه خدمات بهداشتی درمانی می

ها با مزیت رقابتی در حوزه سالمت نموده یل و شناسایی دقیق هزینههای تحلوادار به استفاده از ابزار و تکنیک

یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا یک روش نوین بهایابی است که با دقت باالیی هزینه تمام تکنیک هزینه است.

 بهای محاسبه برای زمانگرا فعالیت برمبنای بهایابی روش کند.شده خدمات بخش درمانی را محاسبه می

 1331 سال ابتدای ماهه 3 در فردوس( ع)حسین امام دارالشفای کلینیک فیزیوتراپی بخش شده انجام خدمات

 برای و کلینیک حسابداری مدارک و بررسی موجود مدارک از هاداده آوریجمع جهت. شده است انجام

شده  استفاده مستقیم مشاهده و کلینیک فیزیوتراپی بخش پرستاران با مصاحبه از هاهزینه تسهیم مبنای تعیین

 بهایابی سیستم دو از حاصل نتایج مقایسه .باشدمی مربوطه بخش در بالاستفاده ظرفیت% 3 وجود همچنین. است

 .است گرفته صورت موردی -توصیفی  روش از استفاده با

 .زمانگرا برمبنای بهایابی فیزیوتراپی، خدمات شده، تمام قیمت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 نحوه. است روبرو مالی منابع در شدیدی تنگناهای با کشورها از بسیاری در امروزه درمان و تبهداش بخش

 اولویت در دیگر سوی از آن کاهش در سعی و هاهزینه میزان به توجه و سو یک از بیشتر، مالی منابع تامین

شود. می محسوب کشورها درمان و بهداشت بخش مدیران و ریزانبرنامه گذاران،سیاست مسائل اهم از و بوده

 تمام قیمت به توجه بدون) مردم نیاز مورد درمانی بهداشتی خدمات تامین نگرش امروزه دنیای در وجود این با

 آیا که است شده سوال این به تبدیل شده تعیین اهداف و هابرنامه چارچوب در (خدمات تامین ی هزینه و شده



 

 9317ماه  دیچهل و هشت، شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

2 

 

 مهم، این به دستیابی اما نمود؟ ارائه کمتری منابع مصرف با کیفی های جنبه به توجه ضمن را خدمات توانمی

 تاثیر سنجش و هافعالیت پیچیدگی و تنوع شناخت به قادر که است کارا و مناسب سیستم یک طراحی نیازمند

 هارائ خدمات بهای محاسبه و یابیهزینه سیستم سازیپیاده راستا این در. باشد خدمات ارائه هایهزینه بر آن

 غیرقابل و الزم امری اشاره، مورد اهداف به رسیدن برای الزم شرط پیش عنوانبه هاسازمان از یک هر در شده

 یابی برمبنای فعالیت زمانگراهزینه .(1332)رجبی،  است اجتناب
های بر برآوردهای مدیریتی از درخواست1

 (2112و همکاران،  2)کاپالن منابع استوار است

 

 بیان مساله

 و است موجود امکانات و منابع از حداکثر وریبهره و منابع بهینه تخصیص مدیران وظایف مهمترین از یکی

 و اطالعات ترینابتدایی و باشند داشته مالی کامل و دقیق اطالعات مدیران که شودمی محقق زمانی مهم این

 خدمات واحد هزینه و هزینه هایواحد به یافته تخصیص هایهزینه مدیر یک برای نیاز مورد مالی هایداده

 هایجنبه از کشور بیمارستانی نظام در موجود گذاریتعرفه سیستم اینکه به توجه با. (1331)بختیاری،  است

 استراتژیک عملیاتی، بودجه در را مدیران عملکرد تواند می خدمات شده تمام قیمت .باشدنمی مناسب مختلف

 نقش مدیران بهتر چه هر گیری تصمیم در تواند می. بخشد ارتقاء را همجموع عملکرد کل ترساده زمان به و

 و امکانات محدودیت با سازمان که شودمی محسوس بیشتر زمانی موضوع این اهمیت. باشد داشته مهمی بسیار

 و مستند خدمات کیفیت سطح بردن باال و گسترش و بسط دنبال به مدیریت که این با و. است مواجه مالی منابع

 و گذارانسرمایه محل ترینمناسب انتخاب و ارزیابی تحقیق، به منوط موسسه، توسعه و بقا دیگر طرف از

 در شدیدی تنگناهای با کشورها از بسیاری در امروزه درمان و بهداشت بخش است. هاآن به منابع تخصیص

 کاهش در تالش و هاهزینه میزان به توجه و سو یک از بیشتر مالی منابع مدیریت نحوه است روبرو مالی منابع

 و بهداشت بخش مدیران و ریزانبرنامه گذاران،سیاست مسائل اهم از و بوده اولویت در دیگر سوی از آن

 را تولید عوامل وریبهره و کارایی افزایش و منابع از بهینه استفاده امر، این و شودمی محسوب کشور درمان

 به ممکن وجه موثرترین و کاراترین با را موجود منابع بتواند باید درمان و بهداشت مدیران رواین از. طلبدمی

 بر منابع نهایی پیامد از وآگاهی منابع یافتن جریان نحوه از دقیق اطالع نیازمند منابع از مطلوب استفاده. برند کار

                                                             
1 Time-Driven-Activity-Based--Costing 
2 Kaplan 
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 برطرف را موجود مسیست نقایص بتواند که سیستمی ارائه بنابراین. است بهداشتی خدمات عملکرد و کیفیت

 کنندگاناستفاده به توجه با پیشنهادی، سیستم اجرای از ناشی فواید. گرددمی تلقی اساسی و مفید بسیار کند،

 خصوصی، بخش ها،دولت بیمارستان، گیرندگانتصمیم و مدیران) بیمارستانی یابیهزینه سیستم اطالعات

 و هاهزینه بایستمی درمانی مراکز مدیران همچنین .باشدمی متفاوت( گذارانسرمایه و بیمه هایشرکت

. یابند دست مناسب ایگونه به درمانی اهداف به بتوانند تا کرده درک دقیق طوربه را بیمارستان فرآیندهای

 مالی مدیران هدایت و راهنمایی همچنین و خدمات شده تمام بهای محاسبه منظوربه فعالیت مبنای بر یابیهزینه

با توجه به  (1333)نمازی و غفاری،  باشد کننده کمک تواند می سازمانی هایپیشرفت پیگیری و بررسی و

 خدمات شده تمام قیمت محاسبهبررسی توضیحات فوق و روشن شدن اهمیت بحث این پژوهش قصد دارد به 

-زمان فعالیت بر تنیمب یابیهزینه مدل از استفاده با فردوس( ع) حسین امام دارالشفاء کلینیک فیزیوتراپی بخش

 گرا بپردازد.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 فعالیت مبنای بر یابیهزینه

 دهه اوایل در. گردید معرفی هاروارد تجاری مدرسه منابع در فعالیت برمبنای یابیهزینه مدل بار اولین

 کاپالن .شدند مندعالقه اآمریک صنایع در کلی تغییرات بررسی به هاروارد دانشگاه در محققان از برخی 1331

 یک عنوانبه را فعالیت مبنای بر یابیهزینه مدل 1333 سال در مربوط زیان عنوان با کتابی در جانسون و

 کردن فراهم در سنتی حسابداری هایمدل زمان آن در. کردند معرفی سنتی یابیهزینه هایمدل برای جایگزین

 فناوری تغییرات با محیطی در عملکرد ارزیابی و محصوالت هشد تمام بهای محاسبه برای مربوط اطالعات

 (2113)کاپالن و اندرسون،  بودند شده مواجه شکست با اطالعات پردازش انقالب و شدید رقابت سریع،

 

 گرا زمان فعالیت بر مبتنی یابیهزینه مدل

کند و با اتصال معین کار میگرا با درک مقدار تالش مورد نیاز برای پردازش هر معامله اساساً مدل زمان

کند. گیری میها اندازهها، محصوالت، مشتریان و کانالها را توسط فعالیتصحیح هزینه هر معامله معین، هزینه

ها و منظور تعیین انواع فعالیتهایی از کارمندان بهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، تیم پروژه با گروهدر مدل هزینه

ها، ثبت شده و به کند. مقدار زمان انجام این فعالیتنمایند، مصاحبه میهر فعالیت می ها صرفکه آنزمانی
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شود. انجام این کار های فعالیت به محصوالت، مشتریان و کانال استفاده میعنوان مبنایی برای تخصیص هزینه

های هزینه هر دوره های حجمی برای تکمیل تخصیصدست آوردن تعداد زیادی از محرکمعموالً نیازمند به

ای شناسایی طور جداگانهبه ،شوندکار گرفته نمیهای که در عملیات ب(. منابع بالاستفاده2113)میشل،  باشدمی

گرا، نگرش شوند. شناسایی منابع بالاستفاده در مدل زمانای تخصیص داده نمیشده و به هیچ مخزن هزینه

-یابی بر مبنای فعالیت سنتی و مدل هزینهکند. در مدل هزینهائه مییابی محصول ارمتفاوتی را بر ماهیت هزینه

شوند و بنابراین همه کار گرفته میهیابی سنتی مبتنی بر حجم، فرض بر این است که همه منابع در عملیات ب

تی ( هرگونه تفاو2113)مایکل تی سای و گونر،  شوندهای محصول شناسایی میعنوان هزینهمنابع تعهد شده به

 یابد وصورت خطای فرآیند تخصیص تجلی میبین هزینه کل منابع تعهد شده و هزینه منابع تخصیص یافته به

جای گرا، محاسبه هزینه محصول بهبالطبع آن باید تعدیالتی برای حذف این خطا انجام گیرد. اما در مدل زمان

صورت باشد. در این مدل منابعی که بهیات میمقادیر منابع تعهد شده، براساس مقادیر منابع مصرف شده در عمل

-عنوان هزینههای محصول شناسایی و منابع بالاستفاده بهعنوان هزینهباشند، بهمصرف شده، قابل تخصیص می

 تواند طی مراحل زیر انجام گردد گرا مییابی برمبنای فعالیت زمانشوند. مدل هزینههای دوره در نظر گرفته می

های مختلف منابع و ظرفیت عملی که هر یک از منابع تامین (: الف( برآورد هزینه گروه2112)بریجمن، 

 تامین ظرفیت واحد هر هزینه ضرب( ج مختلف. هایفعالیت انجام برای موردنیاز زمان برآورد( ب نماید. می

 .فعالیت هر انجام زمان در منابع از گروه هر شده

 

 گرا زمان و سنتی فعالیت برمبنای یابیهزینه هایمدل مقایسه

-قانون وضعیت ها،شرکت واقعی شرایط به است، بهتر گرازمان و سنتی هایمدل از یککدام اینکه مقایسه

 سنتی مدل ضعف نقاط روی بر گرازمان مدل. دارد بستگی وکارکسب محیط و شرکت نوع کشورها، گذاری

 کهحالی در کندمی استفاده هافعالیت هزینه گزارش یبرا زمانی هایمحرک از گرازمان مدل. است شده ساخته

-زمان مدل دیگر تفاوت. نیست مدل دو تفاوت تنها این و کندمی استفاده معامالتی هایمحرک از سنتی مدل

 وجود، این با. شودمی ناشی گرازمان مدل توسط بالاستفاده ظرفیت محاسبه توانایی از سنتی مدل به نسبت گرا

 دوراندیشی نیازمند که هاییفعالیت برای گرازمان مدل مثال عنوانبه. است مواجه نیز انتقاداتی با اگرزمان مدل

 (2111)دی جنجا و همکاران،  باشدنمی مناسب است خالقانه تفکر و



 

 9317ماه  دیچهل و هشت، شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

2 

 

 شده در داخل کشور مطالعات انجام

 بیمارستان ولوژیرادی بخش خدمات تمام قیمت محاسبه به پژوهشی در(. 1331) وهمکاران، ترابی ـ

 نشان مطالعه این هاییافته پرداخته، فعالیت برمبنای یابیهزینه روش از استفاده با اهواز گلستان درمانی آموزشی

 سولومار دور ،(ریال 1313) با جهت دو لمبوساکرال: شامل رادیولوژی خدمت سه شده تمام قیمت فقط داد

 مصوب هایتعرفه نرخ از کمتر اختالف( ریال 1211) با ایستاده کمر و هامهره و( ریال 3332) با رخنیم و روبرو

 نرخ از بیش مشخصی اختالف با رادیوگرافی دیگر خدمت 32 شده تمام بهای اما شد برآورد مطالعه، سال

 رادیولوژی بخش خدمات به منتسب هایهزینه مجموع کلی طوربه. بودند 33 و 33 هایسال مصوب هایتعرفه

 بود.  انسانی نیروی هایهزینه به مربوط( هاهزینه%  3/13) سهم بیشترین که شد برآورد ریال 2332122333

 هایمحاسبه در مدار مشتری رویکرد: محور زمان فعالیت برمبنای یابیهزینه(. »1331) همکاران و توکلی -

 مبنای بر یابیهزینه و فعالیت یمبنا بر یابیهزینه سنتی، یابیهزینه روش سه مقایسه تحقیق این هدف «شده تمام

 غذایی محصوالت کارخانجات از یکی منظور این برای که بوده موردی، مطالعه قالب در محور زمان فعالیت

 زمان فعالیت مبنای بر یابیهزینه روش برتری بیانگر یابیهزینه روش سه نتایج بررسی. شد انتخاب کشور جنوب

 هزینه محور، زمان فعالیت مبنای بر یابیهزینه روش از گیریبهره با. باشدمی دیگر روش دو به نسبت محور

 شده تمام بهاء) شده استفاده ظرفیت هزینه ـ2 بالاستفاده ظرفیت هزینه ـ1: شده تقسیم قسمت دو به شده تمام

 .(محصول

 تمام بهای بهمحاس منظوربه شیرازی حافظ بیمارستان در که ایمطالعه در(. 1332) همکاران و بختجوان -

 تعیین جهت بیمارستان این پرتونگاری و تصویربرداری واحد شده ارائه خدمات از خدمت 111 از بیش شده

 نتایج پذیرفت، صورت مصوب تعرفه با فعالیت برمبنای یابیهزینه روش به بخش این شده تمام بهای انحراف

 ریال 131331 و 31113 برابر ترتیب به رافیسونوگ و رادیولوژی خدمات شده تمام هزینه متوسط که داد نشان

 . باشدمی بیماران از دریافتی تعرفه از بیشتر ریال 12133 و 31133 ترتیب به که بوده

 برمبنای یابیهزینه سازیساده برای شده معرفی هایمدل بررسی به(. 1332) منش بشیری و خدارحمی -

 هاتحلیل دادند قرار بررسی و تحلیل مورد 2 و 1 مرحله هایهزینه تخصیص در( 2113) ترزالکز توسط فعالیت

 زمان بر مبتنی فعالیت برمبنای یابیهزینه روش برحسب 1 مرحله در هاهزینه تخصیص از حاصل نتایج داد، نشان

 بیشتری دقت و صحت از لذا داشت، میانه فعالیت برمبنای یابیهزینه روش نتایج با مقایسه در کمتری خطای

 برمبنای یابیهزینه روش خطای قدرمطلق میانگین داد، نشان نتایج هاهزینه تخصیص 2 مرحله در. شد برخوردار
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 به نسبت که باشدمی درصد 13/11 فعالیت مبنای بر یابیهزینه روش نتایج با مقایسه در 2 زمان بر مبتنی فعالیت

-ساده واقع در. است کمتر درصد 3 حدود در 2 میانه فعالیت برمبنای یابیهزینه روش خطای قدرمطلق میانگین

 کاهش بابت نگرانی 2 زمان بر مبتنی فعالیت مبنای بر یابیهزینه روش معرفی با هزینه تخصیص 2 مرحله سازی

 دهد.می کاهش را اطالعات صحت

 سازمان بازار بر حاکم منطق با فعالیت بر مبتنی شده تمام بهای روش تحقیق، نتایج طبق .(1333) تقوی -

 است.  گردیده توصیه مطالعه مورد سازمان به سیستم این استقرار رو این از. باشدمی سازگارتر

 امام بیمارستان ویژه هایمراقبت بخش شده تمام بهای تعیین به پژوهشی در .(1331) وهمکاران بهادر -

 دهد،می نشان پژوهش این ایهیافته که پرداخت فعالیت برمبنای یابیهزینه روش از استفاده با بجنورد( ع) رضا

 ها،پژوهش سایر با( ع) رضا امام بیمارستان ویژه هایمراقبت بخش استهالک هزینه در شده مشاهده اختالف

 تجهیزات و ابزار قیمت کهاین نیز و پزشکی تجهیزات و ابزار و هاساختمان متفاوت مفید عمر از ناشی تواند می

 مصرفی ملزومات و مواد هزینه در شده ذکر اندک اختالفات. باشدمی متفاوت مختلف، هایبخش ایسرمایه

 مصرفی مواد ارزش تفاوت زمانی، برهه هر در بهداشت وزارت پرداخت خاص هایسیاست از ناشی تواند می

 و درست سازیذخیره عدم و مصرف صحیح الگوی وجود عدم از ناشی همچنین و فعالیت مرکز هر اختصاصی

 باشد. یمصرف لوازم کامل

 

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

خیم های مراقبت در هیپرپالزی خوشگیری هزینهدر تحقیقی با عنوان اندازه (2112و همکاران )1کاپالن -

یابی برمبنای کند که سیستم هزینهبیان می گرایابی برمبنای فعالیت زمانپروستات با استفاده از روش هزینه

که ریسک  گیری هزینه و ارزش در مراقبت بالینی است. از آنجاییبزار مفیدی برای اندازهگرا افعالیت زمان

-دهندگان رفته است، اطالع از هزینه مراقبت برای متخصصین بالینی ضروری است. تالشمالی به سمت ارائه

  .تعریف کنیم BPHگیری قیمت الزم است تا ارزش را در مراقبت های بیشتری برای اندازه

( در پژوهشی جهت بهبود استفاده از منابع، مراقبت سالمت در میربالیس، 2112و همکاران ) 2مندیگو -

-و در این پژوهش بیان کردند که، سیستم هزینه گرا استفاده کنندیابی برمبنای فعالیت زمانهاییتی از مدل هزینه

                                                             
1 Kaplan 
2 Mandigo, 
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تر است زیرا تر و سادهت محور سنتی مناسبیابی فعالیهای هزینهگرا خیلی از روشیابی بر مبنای فعالیت زمان

های منابع را براساس مدت زمان کلینیکی و منابع انسانی مورد استفاده در مراقبت از بیمار این روش هزینه

کنند که شفافیت کمی را برای یابی از منابع تقریباً دلبخواهی استفاده میکند. سایر رویکردهای هزینهبرآورد می

یابی بر مبنای فعالیت کند. سیستم هزینهینی واقعی مورد استفاده در شرایط بیمارستانی فراهم میفرآیندهای بال

های مربوط به مراقبت سالمت در اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است تا گرا با موفقیت در فعالیتزمان

هایی که دارای ی این رویکرد در موقعیتهای مربوط به بازپرداخت را تسهیل کند ولبهبود فرآیندها و دیدگاه

  .منابع محدود است مورد استفاده قرار نگرفته است

گرا، با یابی برمبنای فعالیت زمان(. در پژوهشی با عنوان ترکیب هزینه2111، )2، الندفویس1ال الویس -

که در موسسه نتایج بالینی تجزیه و تحلیل هزینه اثربخش برای سنجش میزان آن در درمان افسردگی 

-گرا یک ابزار مفید برای اندازهیابی برمبنای فعالیت زمانکارولینسکا استکهلم سوئد انجام داد بیان کردند هزینه

های بهبود کیفیت و ارزیابی عواقب چنین ابتکاراتی باشد. ترکیب های منابع، شناسایی فرصتگیری هزینه

های صورت بالقوه، یک روش مفید در مراقبتبه CEAت بالینی در گرا با اقدامایابی برمبنای فعالیت زمانهزینه

 باشد. منظور برآورد ارزش طرح بهبوددهنده فرآیند میبهداشتی روانی به

-پذیر در استفاده از هزینهبندی انعطافبودجه»(. در پژوهشی با عنوان 2111، )1، اول تیک3اوزیل ترک -

یابی برمبنای ان ابزاری برای حسابداری مدیریت: به بررسی این مدل هزینهعنوگرا بهیابی مبتنی بر فعالیت زمان

گرا در تعدادی از موسسات آموزشی در کشور ترکیه پرداختند، که در این بررسی بیان کردند که فعالیت زمان

-های سنتی استفاده شده است. راهدر موسسات آموزشی که این بررسی در آنها صورت گرفته است از روش

گرا، پس از مشورت با مدیران این موسسات صورت گرفت. یابی برمبنای فعالیت زمانندازی سیستم هزینها

گرا به این یابی برمبنای فعالیت زمانهایی وجود دارد. سیستم هزینهمقایسه دو گروه از نتایج نشان داد که تفاوت

ا داشته باشند و ظرفیت بیکار نیز مدنظر قرار هنتیجه رسیده است که الزم است مدیران محاسبه درستی از هزینه

گرا مورد استفاده قرار گرفت، یک یابی برمبنای فعالیت زمانهای هزینهگیرد. در موسسات آموزشی که فعالیت

ها که تنها از آموزان مورد استفاده قرار گرفت. هر چند، برخی از فعالیتسیاست قیمتی ثابت برای همه دانش

                                                             
1 El-Alaoui-S 
2 Lindefors 
3 Ozyürek 
4 Ulutürk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Alaoui%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27798655
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های دیگر مورد استفاده قرار نگرفتند. ها در کالسس خاصی مزیت داشت، این فعالیتآموزان کالدانش

گرا مختلفی یابی برمبنای فعالیت زمانهای هزینهآموزان در روش سنتی ثابت از سیستمهای دانشبنابراین هزینه

ها را اده برای همه کالساستفاده کرده است. پس از استفاده، مدیران تصمیم گرفتند تا سیاست قیمتی مورد استف

  دوباره بررسی کنند.

-های واقعی مربوط به مراقبت سالمت به روش هزینه(. در تحقیقی به برآورد هزینه2111، )1مرفونیوس -

که توصیف مختصری از سیستم پردازد که او در این پژوهش در حالییابی مبتنی بر فعالیت زمان محور می

کند، سیستم کند. و اما بیان میگرا و کاربرد آن در مراقبت سالمت ارائه میزمانیابی بر مبنای فعالیت هزینه

ها را به درستی گرا یک رویکرد جدید برای تحلیل هزینه بوده است که هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانهزینه

-گرا یک روش هزینهالیت زمانیابی برمبنای فعکند. هزینهدادها مقایسه میکند و آنها را با برونگیری میاندازه

  تواند مورد استفاده قرار گیرد. های مختلف میپذیر است که با دیدگاهیابی انعطاف

یابی یابی برمبنای فعالیت و هزینهی دو روش هزینه(، در پژوهشی به مقایسه2111) 3هانسن و2هازی -

یابی برمبنای فعالیت ا بیان کردند که در روش هزینهانته اند که آنها درگرا پرداختهبرمبنای فعالیت بر محور زمان

-یابی برمبنای فعالیت بر محور زمانگرا قابلیت ردیابی منابع به فعالیت باال است و همچنین در سیستم هزینهزمان

 یابی برمبنای فعالیت. گرا ما دقت و صحت بیشتری داریم به سیستم هزینه

ظرفیت برای استفاده در « گرایابی بر مبنای فعالیت زمانهزینه» (، در پژوهشی با عنوان2113) 1میصاف -

گرا یابی برمبنای فعالیت زماندر لهستان و بلغارستان بیان کرد که هزینه (SMES)های کوچک و متوسط بنگاه

یابی برمبنای فعالیت در بسیاری از پتانسیل از بین بردن موانع اصلی اجراء، حفظ و اصالح یک مدل هزینه

ها( را دارد. خصوصاً دو استدالل اصلی این  (SMEهای کوچک و متوسط خصوص در بنگاهها، بهسازمان

های کوچک گرا در بنگاهیابی برمبنای فعالیت زمانیابی پیشرفته مانند هزینههای هزینهمقاله، اول، اجرای سیستم

و اقتصادی نسبت به هرگونه پیشرفت در  و متوسط در لهستان و بلغارستان، تاثیر بیشتری بر توسعه اجتماعی

 های بزرگ دارد. های بنگاهمدیریت هزینه

                                                             
1 MORFONIOS 
2 Hoozée 
3 Hansen 
4 Musov 
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یابی برمبنای فعالیت : کاربرد برای هزینهCTهای (، در پژوهشی با عنوان تشریح هزینه2113) 1آنزامی -

داری کند که در این مطالعه، ما از یک روش حسابزمانگرا در یک مرکز علمی تحصیالت تکمیلی بیان می

تی های انجام سیگرا استفاده کردیم تا هزینهیابی برمبنای فعالیت زمانهزینه از پیش تعیین شده یعنی هزینه

های مربوط به کارایی بیشتر اسکن شکم و لگن را در یک بخش رادیولوژی آکادمیک ارزیابی کند و فرصت

گیری گرا برای اندازهی برمبنای فعالیت زمانیابدر تحویل این خدمات شناسایی کند. و استفاده از روش هزینه

آورد. و استفاده از منابع فراهم می های ارزشمندی را برای تغییر در فرآینددیدگاه APCTهای انجام یک هزینه

ریزی، مسئول فناوری، انتقال دهنده و رادیولوژیست مربوط به پرسنل، از قبیل مسئول برنامه CTهای بیشتر هزینه

تر عبارتند از جایگزین کردن منابع کم هزینه CTهای بررسی های احتمالی برای کاهش هزینهفرصتشود. می

تر شدن موارد مورد دهی برای روشندر مواردی که از لحاظ کلینیکی مناسب است، استفاده از سیستم نوبت

بینی انتظار ن غیرقابل پیشو کاهش زما CTهای بالینی، افزایش کارایی استفاده از اسکنر نیاز پزشکی و شاخص

 برای بیمار بعدی.

 

 تحقیق  فرضیه

 حسین امام کلینیک فیزیوتراپی بخش در شده ارایه خدمات شده تمام قیمت محاسبه بین ایمالحظه قابل تفاوت

  دارد؟ وجود سنتی روش و گرازمان فعالیت بر مبتنی یابیهزینه روش در فردوس( ع)

 

 روش تحقیق

های مورد کاوی است که شامل مورد کاوی بخش فیزوتراپی کلینک دارالشفاء وع پژوهشپژوهش حاضر از ن

ی رحسابدا ها به بررسی اسنادآوری دادهباشد. برای جمعمی 1331ع( فردوس در فصل بهار ( امام حسین

براساس  ها از مصاحبه و مشاهده مستقیم  استفاده شده است.پرداخته شده و برای تعیین مبنای تسهیم هزینه

گرا در بخش فیزیوتراپی های انجام شده مراحل بهایابی برمبنای فعالیت زمانمصاحبه مشاهده و بررسی

 دارالشفاء امام حسین به شرح ذیل انجام شد. 

                                                             
1 Anzai 
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-تعیین نرخ  هزینه ظرفیت منابع با استفاده الف( محاسبه هزینه ظرفیت تامین شده  براساس کلیه هزینه (1

فیزیوتراپی. ب( محاسبه ظرفیت عملی منابع تامین شده براساس محاسبه های انجام شده در بخش 

 ساعت کار کارکنان. ج( محاسبه نرخ هزینه

 برآورد ظرفیت  مورد نیاز اجرای هر فعالیت بر اساس زمان  (2

 در بخش مربوط  های  انجام شدهی زمانی کلیه فعالیتتهیه معادله (3

 TDABCتعیین بهای هر فعالیت براساس مدل  (1

 

 حاسبه هزینه ظرفیت تامین شده م

 های هر مرکز فعالیت براساس  هدف عبارتند از:هزینه

 هزینه فیزیوتراپ. -سایر هزینه سربار -هزینه استهالک تجهیزات -هزینه مواد مصرفی  –هزینه نیروی انسانی

 

 های تحقیق یافته

 ابتدای ماهه سه در آن هایداده مبنایبر را( ع) حسین امام دالشفاء کلینیک فیزیوتراپی بخش خدمات بهایابی

 شد  انجام  گرازمان فعالیت برمبنای یابیهزینه مدل کاربرد و 31 سال

 

 های مرتبط با آزمایشگاههای بخشهزینه -1 جدول

 مبلغ شرح هزینه ردیف

 33211231 هزینه نیروی انسانی 1

 1323123 هزینه مواد مصرفی 2

 2133112 هزینه استهالک 3

 23111111 زینه سرباره 1

 323122111 فیزیوتراپ 2

 211331111 جمع کل

 بخش مالی کلینیک دارالشفاءامام حسین)ع( منبع:
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 زمان و هزینه های منابع -2 جدول

 هزینه کل نرخ هر فعالیت زمان کل تعداد زمان واحد فعالیت ردیف

 1211 دقیقه 2 پذیرش 1
3131 

1211*2 
2131 11321111 

 1211 دقیقه 2 هت بیمارآمادگی ج 2
3311 

1211*2 
2131 11311111 

3 

 (a)درمان نوع 

 (b)درمان نوع 

 (c)درمان نوع 

 (d)درمان نوع 

 (eدرمان نوع )

 دقیقه11

 دقیقه 21

 دقیقه31

 دقیقه 21

 دقیقه31

131 

211 

331 

131 

11 

1311 

1311 

23111 

3111 

311 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

3123111 

21111111 

123112111 

13331111 

3121311 

 113211111 2131 313111  دقیقه 21 درمان مکانیکی 1

 113113111 2131 31331   ظرفیت استفاده شده 2

 13123311 2131 3111   %3ظرفیت استفاده نشده  1

کنید مربوط به زمان و هزینه هریک از منابع است که از طریق فرمول مشاهده می 2گونه در جدول همان

 نرخ هر فعالیت تعداد فعالیت(  )زمان واحد  به دست آمده است:ذیل 

 

 بهای تمام شده هر نوع فعالیت -3جدول 

 هزینه کل نرخ هر فعالیت زمان کل تعداد زمان واحد فعالیت ردیف

1 

 (a)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 

 دقیقه 2

 دقیقه 2

 دقیقه 11

 دقیقه 21

 

131 

131 

131 

131 

 

211 

121 

1311 

2111 

2131 21113311 

2 

 (b)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 

 دقیقه 2

 دقیقه 2

 دقیقه 21

 دقیقه 21

 

211 

211 

211 

211 

 

131 

1211 

1311 

1311 

2131 

 

 

11221111 
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3 

 (c)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 کیدرمان مکانی

 

 دقیقه2

 دقیقه2

 دقیقه31

 دقیقه21

 

331 

331 

331 

331 

 

1311 

1311 

23111 

13111 

2131 

 
313313311 

4 

 (d)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 

 دقیقه2

 دقیقه2

 دقیقه21

 دقیقه21

 

131 

131 

131 

131 

 

311 

311 

3111 

3111 

2131 12223311 

2 

 (eفعالیت )

 پذیرش

 دگی بیمارآما

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 

 دقیقه2

 دقیقه2

 دقیقه31

 دقیقه21

 

11 

11 

11 

11 

 

 

21 

21 

311 

211 

2131 3132111 

 113113111  31331   ظرفیت استفاده شده 1

 13123311  3111   %3ظرفیت بالاستفاده 1

 211113211  32111   جمع 3

های استفاده شده لیت است که از حاصلضرب مجموع زمانجدول مربوط به بهای تمام شده هر نوع فعا

 آید.های ضربدر نرخ هر فعالیت به دست میبرای هر فعالیت در تعداد فعالیت
 

 گرا نای فعالیت زمانبقیمت تمام شده هر بیمار به روش بهایابی برم -1 جدول

 بهای بیمار تعداد بیماران جمع هزینه نوع خدمات

A 21113311 131 21131 

B 11221111 211 22221 

C 313313311 331 31321 

D 12223311 131 113111 

E 3132111 11 313211 
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)بیماران(  جهت تفکیک بهای تمام شده، هر فعالیت  را از تقسیم هزینه کل هر فعالیت بر تعداد مراجعات

 دست آورده شده است.هب

 

 گیرینتیجه

 )ع( بی خدمات بخش فیزیوتراپی کلینیک دارالشفاء امام حسینهدف تحقیق حاضر طراحی مدلی برای بهایا

گرا و کارگیری مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمانهاست. براساس محاسبات انجام شده و نتایج حاصل از ب

ها و خدمات بخش فیزیوتراپی در پنج  گروه کلی مورد بررسی قرار گرفت. های گردآوری شده، فعالیتداده

 های انجام گرفته در بخش فیزیوتراپی کلینیک امام حسین )ع(بات صورت گرفته مجموع هزینهبراساس محاس

 باشد.ریال می 211331111برابر  1331در سه ماهه ابتدای سال 

باشد. این یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان محاسبه ظرفیت بالاستفاده میهای روش هزینهیکی از مزیت

% منابع تامین شده هیچ 3باشد و این بدین معنی است که می 13123311% به مبلغ 3برابر  مقدار در تحقیق حاضر

های مربوط در بخش ای است که فعالیت% زمان قابل دسترس، پرسنل زمان اتالف شده3شود یعنی استفاده نمی

رفیت استفاده نشده در بخش گرا ظکارگیری سیستم بهایابی برمبنای فعالیت زمانهشود. با بفیزیوتراپی انجام نمی

توانند با بازنگری هزینه ظرفیت استفاده نشده با استفاده از مهندسی ارزش فیزیوتراپی مشخص شد. مدیران می

های بخش استفاده نشده را کاهش داد و به این ترتیب منجر به افزایش توان هزینهتعیین کنند که چطور می

جای هتوانند ب% است که مدیران می3استفاده نشده بخش فیزیوتراپی  ها شود. ظرفیتکارایی و اثربخشی هزینه

طور کلی با توجه به آزمون فرضیه تحقیق، آزمون کاهش آن این ظرفیت را برای رشد آینده نگهداری کنند. به

T نای نشان از تایید فرضیه تحقیق دارد وهمچنین با توجه دیگر یافته تحقیق نشان ازکارایی روش بهایابی برمب

 همکاران و دیمییر (،2113) های مورنودست آمده از پژوهشهنتایج ب پژوهش حاضر با گرا دارد.فعالیت زمان

دارد. نتایج تمامی تحقیقات ذکرشده مشابه با نتایج حاصل از این تحقیق بوده و ضمن تاکید  یهمخوان (،2111)

تری را برای گرا نتایج مربوطان دارند که مدل زمانها، بر این اذعبر سادگی و سریع بودن کاربرد آن در سازمان

یابی شود که مدل هزینهمقایسه اطالعات فراهم شده توسط دو مدل، دریافت می از کند.گیری ارائه میتصمیم

کارگیری یک دهد. این مدل به دلیل بهتخصیص می به خدماتطور نامناسبی های سربار را بهجذبی سنتی هزینه

های سربار بر اساس حجم خدمات ارائه شده، مبلغ سربار را کمتر  از اندازه ار و تخصیص هزینهنرخ جذب سرب

های سربار را بر اساس گرا با استفاده از معادالت زمانی، هزینهدهد. اما مدل زمانبه خدمات تخصیص می یواقع
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روش  سربار در ینهتمام شده هز یهاب ییندهد. لذا در تعها تخصیص میخدمات از زمان به آن میزان استفاده هر

-ینا یلگرا به دلتمام شده زمان یبها دهد و دریتمام شده رو به خود اختصاص م یاز بها یادیبخش ز یسنت

 یابد.یم یصتخص یزمان یهاسربار براساس معادالت و محرک ینهکه هز

 

 پیشنهادها

 های پژوهشپیشنهادهای ناشی از یافته

گرا وجود بستر مناسب سازی سیستم بهایابی مبنی بر فعالیت زماننیاز جهت پیاده یکی از ابزارهای مورد

 افزاری در سازمان است. نرم

همچنین ابزار تجزیه و تحلیل ظرفیت مدل و امکان محاسبه ظرفیت بالاستفاده نیز جزء نتایجی است که  -

با استفاده از اطالعات  یشهردار یراند. لذا، مدسازیم یسرگرا مزمان یتفعال یبرمبنا یابیینهمدل هز یریکارگهب

 یاستفاده نشده بخش خدمات شهروند یتظرف زینهتواند با بازنگری ه استفاده نشده، می یتدست آمده از ظرفبه

های بعد را های منابع استفاده نشده در سالینهتوان هزیکند چگونه م یینارزش، تع یبا استفاده از فن مهندس

 یناستفاده شود و به ا یگریو برای ارائه خدمات د یگرهای منابع استفاده نشده، در جای دینهاز هزکاهش داد تا 

 بخش شود. ینها در اینههز یو اثربخش ییکارا یشمنجر به افزا یبترت

-به درآمدها یشامکان افزا یدار،اندک وناپا یبه علت وجود منابع درآمد کلینیک دارالشفا امام حسیندر 

با استفاده از الگوی  هایتها و فعالینههز یحصح یلتوان با تحلیم ینبنابرا یست،ن ینیبیشو قابل پ یطور واقع

استفاده نشده،  یتو استفاده از ظرف زشو بدون ار یهای اضافینهگرا با حذف هززمان یتبرمبنای فعال یابیینههز

 تری را ارائه کرد. یفیتمات با کخد یگر،داد و از طرف د یشرا افزا ییها را کاهش و کاراینههز

توانند با یسراسر کشور مهای خدمات درمانی ها و ارگاننیکیسایر کلهای پژوهش حاضر، یافتهبراساس 

تا افزون بر  یابنددست  یحو صح یهای واقعینهگرا به هززمان یتبرمبنای فعال یابیینهاستفاده ازروش هز

آن به کاهش  زبالاستفاده و استفاده ا یتبه ظرف یافتناشتباه با دست  یابیینههای حاصل از هزیاناز ز یریجلوگ

 .یابنددست  یشتریب ییها و کاراینههز

گرا منجر به شناسایی گیری از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زماندر حوزه مدیریت بهای تمام شده بهره *

بندی منابع آن بر اساس گروه افشاءدفاتر مالی و  بندی عناصر هزینه درو تفکیک مراکز فعالیت و تغییر طبقه

نسبت ضبط و گزارشگری  . بر این اساس حوزه مالی عالوه بر انجام تکالیف سازمانی خود درشودمصرفی می
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اختیار  عوامل هزینه و مراکز فعالیت مربوط و به موقع در در مورد دالزم است اطالعات هزینه کر ،مالی

تمام شده خدمات را میسر بهای این اقدام امکان مدیریت بهینه  . از طریققرار دهد مدیریت کلینیک دارالشفاء

 .گرددمی

ها در * استفاده از اطالعات مربوط به ظرفیت استفاده نشده برای مدیریت بهتر منابع  و استفاده بهینه از آن

 ر خدمات به بیماران. های کلینیک جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتجهت دستیابی به اهداف و استراتژی

های کلینیک جهت استفاده حداکثری گرا برای سایر بخشیابی برمبنای فعالیت زمان* استفاده از هزینه

 منابع و ارتقا سطح خدمات. 

گرا  استفاده نماییم، این روش مبنایی بینی از بهایابی بر مبنای فعالیت زمانکه با رویکرد پیش* در صورتی

تواند به  نماید. که این اطالعات میای فراهم میهای آتی از نظر زمانی و هزینهت در دورهبرای انجام خدما

 عنوان ارقام بودجه گرفته و زمینه برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود عملکرد فراهم شود. 

ای فعالیت ی گذشته از بهایابی برمبننگر و برای بهایابی خدمات دورهکه با رویکرد گذشته* در صورتی

را به  تری )به سرعت باال و دقیق پردازش(گرا  استفاده شود. این روش اطالعات مربوط بسیار دقیقزمان

 کند.تر فراهم میگیری هر چه بهتر و قوی مدیریت جهت تصمیم

 تر مدیریت باشد.گیری معتدل تواند کمک بسیار مهمی در جهت تصمیم ها و اطالعات میاین داده

گرا مشارکت کارکنان بسیاری قرار و موقعیت هر چه بهتر، سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان* جهت است

 پذیر است.های تشویقی جهت کارکنان امکانحائز اهمیت است که مهم با حمایت مدیران ارشد و بسته

الشفاء امام ردا با توجه وجود تفاوت معنادار در مقایسه بهای تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی کلینیک *

تواند  ها مدیریت مالی کلینیک نقشی نمیاینکه تعیین تعرفه درمان و های سازمان بهداشت وبا تعرفه حسین )ع(

 ها را جبران کند.وری این کاستیافزایش بهره ها وداشته باشد پس باید با مدیریت هزینه

 

 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

 ها و موسسات مشابهگرا در سایر شرکتمبنای فعالیت زمان* استفاده از الگوی بهایابی بر

های بهایابی مانند فازی و بهایابی بر مبنای فعالیت و غیره و مقایسه آن با روش ذکر * استفاده از سایر روش

 شده. 
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فاده باشد لذا ترکیب و استهای نوین بهایابی میگرا یکی از روش* از آنجا که بهایابی برمبنای فعالیت زمان

افزایی و حصول نتیجه بهتری خواهد های جدید حسابداری مدیریت موجب همهمزمان آن با تکنیک

 شد

های خدماتی و سایر های تولیدی، شرکتشرکت گرا دریابی بر مبنای فعالیت زمان* طراحی الگویی هزینه

ر واحدهای فیزیوتراپی گرا در سایها و مراکز درمانی طراحی الگوی بهایابی فعالیت زمانبیمارستان

 تر.تر دارای خدمات متنوعگسترده

 

 های پژوهشمحدودیت

 های زیر همراه بود: انجام پژوهش با محدودیت

 بر است. دلیل مراجعات بیماران و شرایط خاص، زمانههای درمانی بها و اطالعات بخشآوری دادهـ جمع 1

ها مشکل و دست آوردن دادههانسانی در بخش فیزیوتراپی بریزی منابع های برنامهعلت نبود سیستمهـ ب 2

 احتمال بروز خطا وجود داشت. 

پذیر است، برخی سختی امکانه های مورد استفاده بـ تفکیک انواع خدمات انجام شده و تفکیک دستگاه 3

 گیرد. صورت ترکیب شده پذیرش و انجام میهخدمات ب

 

  منابع و مأخذ

انتشارات سازمان مدیریت  ، تهران،"حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران"(. 1331)بختیاری، پرویز  [1]

 صنعتی.

تعیین "(. 1331زاده، جلیل )بهادر، فائزه؛ محمودی، قهرمان؛ جهانی، محمدعلی؛ حجازی، علی؛ نجف [2]

 ."فعالیت یابی بر مبنایهای ویژه بیمارستان با استفاده از روش هزینهبهای تمام شده بخش مراقبت

 . 23 – 11، صفحه 1و منابع سالمت دوره اول شماره  فصلنامه توسعه مدیریت

محاسبه قیمت تمام شده "( 1331) پور ،ژیالترابی، امین؛ کشاورز، خسرو؛ محمدی، عفت؛ نجف [3]

یابی بر خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی  درمانی گلستان )اهواز با استفاده از روش هزینه

  13 – 33، ص 2، شماره 1فصلنامه حسابداری سالمت دوره  "(1333بنای فعالیت در سال م
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-بررسی رابطه بین استفاده از تکنیک هزینه"(. 1333) مهر، حسن؛ حجازی،رضوانتقوی، حمید؛ امینی [1]

 "شرکت فرآوری و ساخت( یابی برمبنای فعالیت و تحلیل سودآوری محصوالت )بررسی موردی در

 نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه پیام نور استان تهران دانشکده علوم انسانی.پایان

یابی بر مبنای فعالیت هزینه"(. 1331) محمدی، محمد؛  امینی، محمدرضا؛ خسروانیان، حمیدرضاتوکلی [2]

 ، فصلنامه پژوهش حسابداری."های تمام شدهزمان محور: رویکرد مشتری مدار در محاسبه

یابی برمبنای فعالیت طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده به روش هزینه"(. 1332حسن )جاللی، م [1]

نامه کارشناسی ارشد، گرایش مالی دانشگاه آزاد پایان "زمانگرا در بخش خدمات بانکی بانک تجارت

 اسالمی، واحد تهران مرکزی.

بکارگیری روش " (. 1332) یرام بخت، مهدی؛ مشایخی، عاطفه؛ صلواتی، صدیقه؛ محمدزاده،جوان [3]

( در تعیین هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان: مطالعه ABCیابی برمبنای فعالیت )هزینه

، دوره مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ."موردی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز

  23 -  12، صفحه 1، شماره  31

یابی برمبنای فعالیت سازی سیستم هزینهبررسی ساده"(. 1332) نازنین نش،مخدارحمی، بهروز؛ بشیری [3]

فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم، شماره دهم،  ."گرامبنی بر محرک زمان

 .131 – 112صفحه 

رستان یابی بر مبنای فعالیت مطالعه موردی بیماطراحی و کاربرد سیستم هزینه"(. 1332احمد ) رجبی، [3]

 .1و2ریزی منابع مالی و بودجه، ، معاونت توسعه و مدیریت منابع، دفتر برنامه"شهید فقیهی شیراز

 و غالمی، سعیدصابرماهانی، اسماء؛ بارونی، محسن؛ بهرامی، محمدامین؛ گودرزی، غالمرضا؛ شیخ [11]

قلب بیمارستان شفا  یوسیمحاسبه قیمت تمام شده خدمات ارایه شده در بخش آی"(. 1333همکاران )

، اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده، "یابی برمبنای فعالیتکرمان با استفاده از تکنیک هزینه

یو قلب بیمارستان شفا کرمان با استفاده سیارایه شده در بخش آی المللیهای بینتهران، سالن همایش

کاهش قیمت تمام شده، تهران، سالن  ، اولین همایش ملی«یابی بر مبنای فعالیتاز تکنیک هزینه

 المللی صدا و سیما.های بینهمایش
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مقدم، شیرین فدایی، هاجر؛ هادیان، زرکش موسوی، سیدعلی؛ خوروش، فریبرز؛ فتحی، حسین؛ [11]

 3دو ماهنامه اطالعات سالمت، دوره  "بررسی میانگین قیمت بهای تمام شده و .... "(. 1333السادات )

 .  211 – 232 صفحه ،2شماره 

با استفاده از منطق  ینانعدم اطم یطدر شرا یتفعال یمبنا" (.1333) جواد ی، محمدغفار ؛محمد ی،نماز [12]

و  یست، سال ب133 و 132ماهنامه حسابدار، شماره ، "مشهد( یرضو یمارستان: بی)مطالعه مورد یفاز

 .3-11 صص (،1333 و 1331دوم، زمستان و بهار، )

[13] Anzaietal .(2017) Disseting costs of ct study: Application of TDABC (Time – 

driven Activity – based costing ) in a tertiary Academic center .  
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