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 چکيده
 مراکز رد زمانگرا فعالیت مبنای بر بهایابی روش بکارگیری نتایج بررسی برای حاضر پژوهش

 انگرازم فعالیت مبنای بر بهایابی روش.است بهایابی سنتی های روش با آن مقایسه و درمانی

( ع)حسین امام یدارالشفا کلنیک فیزیوتراپی بخش شده انجام خدمات بهای محاسبه برای

 مدارک از ها داده آوری جمع جهت .شدهاست انجام 6331 سال ابتدای ماهه 3 در فردوس

 با مصاحبه از ها هزینه تسهیم مبنای تعیین برای و کلنیک حسابداری مدارک وبررسی موجود

 ظرفیت %3 وجود شده. همچنین استفاده مستقیم مشاهده و کلنیک فیزیوتراپی بخش پرستاران

 از تفادهاس با بهایابی سیستم دو از حاصل نتایج مقایسه.باشد می مربوطه بخش در ستفادهبالا

  .است گرفته صورت موردی –توصیفی روش

 نتیس سیستم اساس بر شده ارائه خدمات شده تمام بهای که دهد می نشان تحقیق های یافته

 ایابیبه سیستم از ستفادها و دارد وجود داری معنا تفاوت زمانگرا فعالیت بر مبنی سیستم و

 .شود می شده ارائه خدمات بهای دادن نشان واقع از بیش به منجر سنتی

 .ازمانگر برمبنای بهایابی فیزیوتراپی، خدمات شده، تمام قیمت :يديکل واژگان
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 2 ، هاشم خدیوي 1 مجتبی ابراهيمی رومنجان

 فردوس واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی گروه مدیر و علمی هیئت عضو 6
 فردوس کارشناس ارشد،رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 هاشم خدیوي 

 فيزیوتراپی بخش خدمات شده تمام قيمت محاسبه

  از استفاده با فردوس (ع)امام حسين رالشفاءاد کلينک 

 گرازمان فعاليت بر مبتنی بهایابی مدل
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 مقدمه
 یک از بیشتر، مالی منابع تامین نحوه. است وبرور مالی منابع در شدیدی تنگناهای با کشورها از بسیاری در امروزه درمان و بهداشت بخش

 بخش مدیران و ریزان برنامه گذاران، سیاست مسائل اهم از و بوده اولویت در دیگر سوی از آن کاهش در سعی و ها هزینه میزان به توجه و سو

 و نوعت شناخت به قادر که است کارا و اسبمن سیستم یک طراحی نیازمند مهم، این به دستیابی شود.اما می محسوب کشورها درمان و بهداشت

 خدمات یبها محاسبه و یابی هزینه سیستم سازی پیاده راستا این در. باشد خدمات ارائه های هزینه بر آن تاثیر سنجش و ها فعالیت پیچیدگی

هزینه  .[9] است اجتناب قابل غیر و الزم امری اشاره، مورد اهداف به رسیدن برای الزم شرط پیش عنوان به ها سازمان از یک هر در شده ارائه

  [16]بر برآوردهای مدیریتی از درخواست های منابع استوار است 6یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

 

 بيان مساله
 می محقق زمانی مهم این و است موجود امکانات و منابع از حداکثر وری بهره و منابع بهینه تخصیص مدیران وظایف مهمترین از یکی

 صیصتخ های هزینه مدیر یک برای نیاز مورد مالی های داده و اطالعات ترین ابتدایی و باشند داشته مالی کامل و دقیق اطالعات مدیران که ودش

 های جنبه از کشور بیمارستانی نظام در موجود گذاری تعرفه سیستم اینکه به توجه با.[1]است خدمات واحد هزینه و هزینه واحدهای به یافته

 عملکرد کل تر ساده زمان به و استراتژیک عملیاتی، بودجه در را مدیران عملکرد تواندمی خدمات شده تمام قیمت .باشد نمی مناسب تلفمخ

 حسوسم بیشتر زمانی موضوع این اهمیت. باشد داشته مهمی بسیار نقش مدیران بهتر چه هر گیریتصمیم در تواندمی. بخشد ارتقاء را مجموعه

 فیتکی سطح بردن باال و گسترش و بسط دنبال به مدیریت که این با و. است مواجه مالی منابع و امکانات محدودیت با سازمان که شود می

 به ابعمن تخصیص و گذاران سرمایه محل ترین مناسب انتخاب و ارزیابی تحقیق، به منوط موسسه، توسعه و بقا دیگر طرف از و مستند خدمات

 شتربی مالی منابع مدیریت نحوه است روبرو مالی منابع در شدیدی تنگناهای با کشورها از بسیاری در امروزه درمان و بهداشت است.بخش ها آن

 مدیران و ریزان برنامه سیاستگذاران، مسائل اهم از و بوده اولویت در دیگر سوی از آن کاهش در تالش و ها هزینه میزان به توجه و سو یک از

 رو این از.طلبدمی را تولید عوامل وری بهره و کارایی افزایش و منابع از بهینه استفاده امر، این و شود می محسوب شورک درمان و بهداشت بخش

 دقیق طالعا نیازمند منابع از مطلوب استفاده. برند کار به ممکن وجه موثرترین و کاراترین با را موجود منابع بتواند باید درمان و بهداشت مدیران

 نقایص بتواند که سیستمی ارائه بنابراین.است بهداشتی خدمات عملکرد و برکیفیت منابع نهایی پیامد از وآگاهی منابع یافتن ریانج نحوه از

 نندگانک استفاده به توجه با پیشنهادی، سیستم اجرای از ناشی فواید. گردد می تلقی اساسی و مفید بسیار کند، برطرف را موجود سیستم

( گذاران یهسرما و بیمه های شرکت خصوصی، بخش دولتها، بیمارستان، گیرندگان تصمیم و مدیران) بیمارستانی یابی ینههز سیستم اطالعات

 هدافا به بتوانند تا کرده درک دقیق طور به را بیمارستان فرآیندهای و ها هزینه بایست می درمانی مراکز مدیران همچنین .باشد می متفاوت

 ایتهد و راهنمایی همچنین و خدمات شده تمام بهای محاسبه منظور به فعالیت مبنای بر یابی هزینه. یابند دست مناسب ای گونه به درمانی

با توجه به توضیحات فوق و روشن شدن اهمیت بحث [12]باشد کننده کمک تواندمی سازمانی های پیشرفت پیگیری و بررسی و مالی مدیران

 از ادهاستف با فردوس( ع) حسین امام دارالشفاء کلینیک فیزیوتراپی بخش خدمات شده تمام یمتق محاسبهبررسی این پژوهش قصد دارد به 

 گرا بپردازد.زمان فعالیت بر مبتنی یابی هزینه مدل

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق 
   فعاليت مبناي بر یابی هزینه 

 در محققان از برخی 6391 دهه اوایل در. گردید معرفی رواردها تجاری مدرسه منابع در فعالیت مبنای بر یابی هزینه مدل بار اولین

 مدل 6391 سال در مربوط زیان عنوان با کتابی در جانسون و کاپالن .شدند مند عالقه آمریکا صنایع کلیدر تغییرات بررسی به هاروارد دانشگاه

 نتیس حسابداری های مدل زمان آن در. کردند معرفی سنتی ییاب هزینه های مدل برای جایگزین یک عنوان به را فعالیت مبنای بر یابی هزینه

 دیدش رقابت سریع، فناوری تغییرات با محیطی در عملکرد ارزیابی و محصوالت شده تمام بهای محاسبه برای مربوط اطالعات کردن فراهم در

 [61]بودند شده مواجه شکست با اطالعات پردازش انقالب و

 

 گرا زمان ليتفعا بر مبتنی یابی هزینه مدل

اساساً مدل زمان گرا با درک مقدار تالش مورد نیاز برای پردازش هر معامله معین کار می کند و با اتصال صحیح هزینه هر معامله معین، 

روژه با م پهزینه ها را توسط فعالیت ها، محصوالت، مشتریان و کانال ها اندازه گیری می کند. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، تی

                                                           
1-Time-Driven-Activity-Based--Costing 
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ین م اگروه هایی از کارمندان به منظور تعیین انواع فعالیت ها و زمانی که آن ها صرف هر فعالیت می نمایند، مصاحبه می کند. مقدار زمان انجا

ن کار معموالً ای فعالیت ها، ثبت شده و به عنوان مبنایی برای تخصیص هزینه های فعالیت به محصوالت، مشتریان و کانال استفاده می شود. انجام

. منابع بالاستفاده ای که در [5]نیازمند به دست آوردن تعداد زیادی از محرک های حجمی برای تکمیل تخصیص های هزینه هر دوره می باشد

الاستفاده بعملیات بکار گرفته نمی شوند. به طور جداگانه ای شناسایی شده و به هیچ مخزن هزینه ای تخصیص داده نمی شوند. شناسایی منابع 

بی ادر مدل زمان گرا، نگرش متفاوتی را بر ماهیت هزینه یابی محصول ارائه می کند. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی و مدل هزینه ی

ینه های زسنتی مبتنی بر حجم، فرض بر این است که همه منابع در عملیات بکار گرفته می شوند و بنابراین همه منابع تعهد شده به عنوان ه

. هر گونه تفاوتی بین هزینه کل منابع تعهد شده و هزینه منابع تخصیص یافته به صورت خطای فرآیند تخصیص [4]محصول شناسایی می شوند

، محاسبه هزینه محصول به جای مقادیر [63]تجلی می یابد و بالطبع آن باید تعدیالتی برای حذف این خطا انجام گیرد. اما در مدل زمان گرا

منابع تعهد شده، بر اساس مقادیر منابع مصرف شده در عملیات می باشد. در این مدل منابعی که به صورت مصرف شده، قابل تخصیص می 

. مدل هزینه یابی بر [1]باشند، به عنوان هزینه های محصول شناسایی و منابع بالاستفاده به عنوان هزینه های دوره در نظر گرفته می شوند

: الف( برآورد هزینه گروه های مختلف منابع و ظرفیت عملی که هر یک از منابع [62]تواند طی مراحل زیر انجام گرددزمان گرا می مبنای فعالیت

 در منابع از گروه هر شده تامین ظرفیت واحد هر هزینه ضرب(  مختلف.ج های فعالیت انجام برای نیاز مورد زمان برآورد(  نماید.بتامین می

 .فعالیت هر انجام زمان

 

 گرا  زمان و سنتی فعاليت مبناي بر یابی هزینه هاي مدل مقایسه
 رکتش نوع کشورها، گذاری قانون وضعیت ها، شرکت واقعی شرایط به است، بهتر گرا زمان و سنتی های مدل از یک کدام اینکه مقایسه

 برای زمانی های محرک از گرا زمان مدل. است شده اختهس سنتی مدل ضعف نقاط روی بر گرا زمان مدل. دارد بستگی کار و کسب محیط و

[. 61]تنیس مدل دو تفاوت تنها این و کند می استفاده معامالتی های محرک از سنتی مدل که حالی در کند می استفاده ها فعالیت هزینه گزارش

 مدل ود،وج این با. شود می ناشی گرا زمان مدل طتوس بالاستفاده ظرفیت محاسبه توانایی از سنتی مدل به نسبت گرا زمان مدل دیگر تفاوت

 نمی بمناس است خالقانه تفکر و دوراندیشی نیازمند که هایی فعالیت برای گرا زمان مدل مثال عنوان به. است مواجه نیز انتقاداتی با گرا زمان

 [65]باشد
 

 گرا زمان و سنتی فعاليت مبناي بر یابی هزینه هاي مدل مقایسه -1 جدول
 

 مدل زمان گرا مدل سنتی مقایسهعامل 

 نوع محرک برای تخصیص هزینه
محرک های معامالتیمانند تعداددفعات راه 

 اندازی

محرک های زمانی مانند زمان مورد نیاز برای 

 فعالیت راه اندازی

 تعداد محرک های زمانی
تواند استفاده با هر فعالیت تنها یک محرک می

 شود.

ی نامحدودی با هر فعالیت تعداد محرک ها

 تواند استفاده شودمی

 صحت مدل

مدل همه ویژگی های فعالیت ها را در نظر نمی 

گیرد و این موضوع بر صحت هزینه ها تاثیر می 

 گذارد

مدل همه ویژگی های فعالیت را درزمان 

تخصیص به شیوه مناسبی در نظر گرفته و 

 بنابراین مدل از صحت کافی برخوردار است

 گستردگی سیستم
ر تفاوتی در انجام فعالیت های نیازمند به ه

 کارگیری یک فعالیت جدید است

برای هر فعالیت یک معادله زمانی استفاده می 

 شود که همه ویژگی های فعالیت را داراست

 به روز رسانی مدل
مدل دارای حزئیات زیاد است و به روز رسانی آن 

 زمان بر است

ی آن مدل دارای جزئیات کمتر و به روز رسان

 آسان تر است

 مدل توانایی محاسبه ظرفیت بال استفاده را ندارد مدل توانایی محاسبه ظرفیت بال استفاده را ندارد توانایی محاسبه ظرفیت بال استفاده

 

 شده در داخل کشورمطالعات انجام
 سرپایی واحدهای در درمانی خدمات دهش تمام بهای قیمت میانگین بررسی» عنوان تحت که پژوهشی در(. 6393) همکاران، و موسویـ 

 اکیح پژوهش این نتایج گرفت، صورت «خدمات تعرفه میانگین با آن مقایسه و اصفهان( س) الزهرا درمانی ـ آموزشی مرکز در تصویرنگاری و

 خدمات هشد تمام بهای قیمت نمیانگی بین فاحشی اختالف مرکز، واحدهای و پاراکلینیک واحدهای از برخی در جز به که بوده مطلب این بیانگر
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 وهمکاران، ترابی ـ [.66]بود گردیده مذکور دوره در مطالعه مورد های بخش دهی زیان به منجر که داشت وجود خدمات آن تعرفه و درمانی

 ابیی هزینه روش زا استفاده با اهواز گلستان درمانی آموزشی بیمارستان رادیولوژی بخش خدمات تمام قیمت محاسبه به پژوهشی در(. 6331)

 1349)  با جهت دو لمبوساکرال: شامل رادیولوژی خدمت سه شده تمام قیمت فقط داد نشان مطالعه این های یافته پرداخته، فعالیت مبنای بر

 مطالعه، سال مصوب ایه تعرفه نرخ از کمتر اختالف( ریال 6211) با ایستاده کمر و ها مهره و( ریال 3335) با رخ نیم و روبرو سولومار دور ،(ریال

 طور به. بودند 99 و 91 سالهای مصوب های تعرفه نرخ از بیش مشخصی اختالف با رادیوگرافی دیگر خدمت 32 شده تمام بهای اما شد برآورد

 به مربوط( ها هزینه % 3/43) سهم بیشترین که شد برآورد ریال 5135652393 رادیولوژی بخش خدمات به منتسب های هزینه مجموع کلی

 .[3]بود انسانی نیروی های هزینه

 تحقیق این هدف «شده تمام های محاسبه در مدار مشتری رویکرد: محور زمان فعالیت مبنای بر یابی هزینه(. » 6336) وهمکاران توکلی

 که ودهب موردی، مطالعه البق در محور زمان فعالیت مبنای بر یابی هزینه و فعالیت مبنای بر یابی هزینه سنتی، یابی هزینه روش سه مقایسه

 یابی زینهه روش برتری بیانگر یابی هزینه روش سه نتایج بررسی. شد انتخاب کشور جنوب غذایی محصوالت کارخانجات از یکی منظور این برای

 شده مامت هزینه محور، نزما فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش از گیری بهره با. باشد می دیگر روش دو به نسبت محور زمان فعالیت مبنای بر

 اساس بر( 6332) . جاللی[5( ]محصول شده تمام بهاء) شده استفاده ظرفیت هزینه ـ 2 بالاستفاده ظرفیت هزینه ـ 6:  شده تقسیم قسمت دو به

 وابسته نیز ماندپارت ظرفیت هزینه نرخ و تولید زمان به و نیست وابسته تولید حجم و ها فعالیت تکرار تعداد به تنها خدمت شده تمام قیمت نتایج

 611 از بیش شده تمام بهای محاسبه منظور به شیرازی حافظ بیمارستان در که ای مطالعه در(.  6332) همکاران، و بخت . جوان[1] است

 ابیی هزینه روش به بخش این شده تمام بهای انحراف تعیین جهت بیمارستان این نگاری پرتو و تصویربرداری واحد شده ارائه خدمات از خدمت

 برابر رتیبت به سونوگرافی و رادیولوژی خدمات شده تمام هزینه متوسط که داد نشان نتایج پذیرفت، صورت مصوب تعرفه با فعالیت مبنای بر

 منش، ریبشی و خدارحمی [1. ]باشد می بیماران از دریافتی تعرفه از بیشتر ریال 42139 و 31119 ترتیب به که بوده ریال 636996 و 16463

 مرحله های هزینه تخصیص در( 2113) ترزالکز توسط فعالیت مبنای بر یابی هزینه سازی ساده برای شده معرفی های مدل بررسی به(. 6332)

 مبنای بر یابی هزینه روش حسب بر 6 مرحله در ها هزینه تخصیص از حاصل نتایج داد، نشان ها تحلیل دادند قرار بررسی و تحلیل مورد 2 و 6

 برخوردار ریبیشت دقت و صحت از لذا داشت، میانه فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش نتایج با مقایسه در کمتری خطای زمان بر مبتنی فعالیت

 مقایسه در 2 زمان بر مبتنی فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش خطای مطلق قدر میانگین داد، نشان نتایج ها هزینه تخصیص 2 مرحله در. شد

 فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش خطای مطلق قدر میانگین به نسبت که باشد می درصد 11/66 فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش تایجن با

 انزم بر مبتنی فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش معرفی با هزینه تخصیص 2 مرحله سازی ساده واقع در. است کمتر درصد 9 حدود در 2 میانه

 منطق با فعالیت بر مبتنی شده تمام بهای روش تحقیق، نتایج طبق( 6333) .تقوی[9]دهد می کاهش را اطالعات صحت کاهش تباب نگرانی 2

 . [ 4]است گردیده توصیه مطالعه مورد سازمان به سیستم این استقرار رو این از. باشد می سازگارتر سازمان بازار بر حاکم

 از استفاده با بجنورد( ع)رضا امام بیمارستان ویژه های مراقبت بخش شده تمام بهای عیینت به پژوهشی در( 6331) وهمکاران بهادر

 مراقبت بخش استهالک هزینه در شده مشاهده اختالف دهد، می نشان پژوهش این های یافته که پرداخت فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش

 هک این نیز و پزشکی تجهیزات و ابزار و ها ساختمان متفاوت مفید عمر از ناشی اندتومی ها، پژوهش سایر با( ع)رضا امام بیمارستان ویژه های

 تواندمی مصرفی ملزومات و مواد هزینه در شده ذکر اندک اختالفات. باشد می متفاوت مختلف، های بخش ای سرمایه تجهیزات و ابزار قیمت

 ناشی همچنین و فعالیت مرکز هر اختصاصی مصرفی مواد ارزش تفاوت ی،زمان برهه هر در بهداشت وزارت پرداخت خاص های سیاست از ناشی

 .[2]باشد مصرفی لوازم کامل و درست سازی ذخیره عدم و مصرف صحیح الگوی وجود عدم از

 

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور
زی خوش خیم پروستات با استفاده از روش در تحقیقی با عنوان اندازه گیری هزینه های مراقبت در هیپرپال (2165و همکاران )2کاپالن

رزش در ا هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرابیان می کند که سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا ابزار مفیدی برای اندازه گیری هزینه و

ه مراقبت برای متخصصین بالینی ضروری است. مراقبت بالینی است. از آنجاییکه ریسک مالی به سمت ارائه دهندگان رفته است، اطالع از هزین

( در پژوهشی 2165و همکاران )3مندیگو [ .61]تعریف کنیمBPHتالش های بیشتری برای اندازه گیری قیمت الزم است تا ارزش را در مراقبت 

وهش زمان گرا استفاده کنندو در این پژ جهت بهبود استفاده از منابع، مراقبت سالمت در میربالیس، هاییتی از مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

را یبیان کردند که، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا خیلی از روش های هزینه یابی فعالیت محور سنتی مناسب تر و ساده تر است ز
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از بیمار برآورد می کند. سایر رویکردهای این روش هزینه های منابع را بر اساس مدت زمان کلینیکی و منابع انسانی مورد استفاده در مراقبت 

تانی سهزینه یابی از منابع تقریباً دلبخواهی استفاده می کنند که شفافیت کمی را برای فرآیندهای بالینی واقعی مورد استفاده در شرایط بیمار

اده به مراقبت سالمت در اروپا و آمریکا مورد استففراهم می کند. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا با موفقیت در فعالیت های مربوط 

ود دقرار گرفته است تا بهبود فرآیندها و دیدگاه های مربوط به بازپرداخت را تسهیل کند ولی این رویکرد در موقعیت هایی که دارای منابع مح

ا عنوان ترکیب هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا، (. در پژوهشی ب2161، )5، الندفویس4ال الویس [ .61]است مورد استفاده قرار نگرفته است

با نتایج بالینی تجزیه و تحلیل هزینه اثربخش برای سنجش میزان آن در درمان افسردگی که در موسسه کارولینسکا استکهلم سوئد انجام داد 

ابی ه های منابع، شناسایی فرصت های بهبود کیفیت و ارزیبیان کردند هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا یک ابزار مفید برای اندازه گیری هزین

به صورت بالقوه، یک روش مفید در مراقبت  CEAعواقب چنین ابتکاراتی باشد. ترکیب هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا با اقدامات بالینی در 

بودجه » (. در پژوهشی با عنوان 2161، )1، اول تیک1یل ترکهای بهداشتی روانی به منظور برآورد ارزش طرح بهبود دهنده فرآیند می باشد. اوز

ه یابی نبندی انعطاف پذیر در استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری برای حسابداری مدیریت: به بررسی این مدل هزی

اختند، که در این بررسی بیان کردند که در موسسات آموزشی که بر مبنای فعالیت زمان گرا در تعدادی از موسسات آموزشی در کشور ترکیه پرد

 این بررسی در آنها صورت گرفته است از روش های سنتی استفاده شده است. راه اندازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا، پس از

تفاوت هایی وجود دارد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مشورت با مدیران این موسسات صورت گرفت. مقایسه دو گروه از نتایج نشان داد که

 زمان گرا به این نتیجه رسیده است که الزم است مدیران محاسبه درستی از هزینه ها داشته باشند و ظرفیت بیکار نیز مدنظر قرار گیرد. در

ده قرار گرفت، یک سیاست قیمتی ثابت برای همه دانش موسسات آموزشی که فعالیت های هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا مورد استفا

 یآموزان مورد استفاده قرار گرفت. هر چند، برخی از فعالیت ها که تنها از دانش آموزان کالس خاصی مزیت داشت، این فعالیت ها در کالس ها

ز سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا دیگر مورد استفاده قرار نگرفتند. بنابراین هزینه های دانش آموزان در روش سنتی ثابت ا

مختلفی استفاده کرده است. پس از استفاده، مدیران تصمیم گرفتند تا سیاست قیمتی مورد استفاده برای همه کالس ها را دوباره بررسی 

ش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور (. در تحقیقی به برآورد هزینه های واقعی مربوط به مراقبت سالمت به رو2161، )9کنند.مرفونیوس

 می پردازد که او در این پژوهش در حالی که توصیف مختصری از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و کاربرد آن در مراقبت سالمت

ا را رای تحلیل هزینه بوده است که هزینه هارائه می کند. و اما بیان می کند، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا یک رویکرد جدید ب

پذیر  فبه درستی اندازه گیری می کند و آنها را با بروندادها مقایسه می کند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا یک روش هزینه یابی انعطا

پژوهشی به مقایسه ی دو روش هزینه یابی بر (، در 2161) 61وهانسن3تواند مورد استفاده قرار گیرد.ـ هازیاست که با دیدگاههای مختلف می

ی فعالیت امبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر محور زمان گرا پرداخته اند که آنها درانتها بیان کردند که در روش هزینه یابی بر مبن

تری بنای فعالیت بر محور زمان گرا ما دقت و صحت بیشزمان گرا قابلیت ردیابی منابع به فعالیت باال است و همچنین در سیستم هزینه یابی بر م

ظرفیت « هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا »(، در پژوهشی با عنوان 2161) 66. ـ میصاف[61]داریم به سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت

هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا پتانسیل از در لهستان و بلغارستان بیان کرد که  (SMES)برای استفاده در بنگاه های کوچک و متوسط 

بین بردن موانع اصلی اجراء، حفظ و اصالح یک مدل هزینه یابی برمبنای فعالیت در بسیاری از سازمان ها، به خصوص در بنگاه های کوچک و 

بی پیشرفته مانند هزینه یابی برمبنای فعالیت ها( را دارد. خصوصاً دو استدالل اصلی این مقاله، اول، اجرای سیستم های هزینه یا (SMEمتوسط 

زمانگرا در بنگاه های کوچک و متوسط در لهستان و بلغارستان، تاثیر بیشتری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی نسبت به هر گونه پیشرفت در 

: کاربرد برای هزینه یابی برمبنای CTی (، در پژوهشی با عنوان تشریح هزینه ها2161)62. آنزامی[64]مدیریت هزینه های بنگاه های بزرگ دارد

 فعالیت زمانگرا در یک مرکز علمی تحصیالت تکمیلی بیان می کند که در این مطالعه، ما از یک روش حسابداری هزینه از پیش تعیین شده یعنی

ابی ر یک بخش رادیولوژی آکادمیک ارزیهزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا استفاده کردیم تا هزینه های انجام سی تی اسکن شکم و لگن را د

کند و فرصت های مربوط به کارایی بیشتر در تحویل این خدمات شناسایی کند. و استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا برای 

فراهم می آورد. بیشتر هزینه های دیدگاههای ارزشمندی را برای تغییر در فرآیندو استفاده از منابع APCTاندازه گیری هزینه های انجام یک 
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CT  به پرسنل، از قبیل مسئول برنامه ریزی، مسئول فناوری، انتقال دهنده و رادیولوژیست مربوط می شود. فرصت های احتمالی برای کاهش

ت تفاده از سیستم نوبعبارتند از جایگزین کردن منابع کم هزینه تر در مواردی که از لحاظ کلینیکی مناسب است، اس CTهزینه های بررسی 

و کاهش زمان غیرقابل پیش بینی  CTدهی برای روشن تر شدن موارد مورد نیاز پزشکی و شاخص های بالینی، افزایش کارایی استفاده از اسکنر 

 انتظار برای بیمار بعدی.

 

 تحقيق فرضيه
 وشدرر فردوس( ع) حسین امام کلینیک تراپیفیزیو بخش در شده ارایه خدمات شده تمام قیمت محاسبه بین ای مالحظه قابل تفاوت

  دارد؟ وجود سنتی روش و گرا زمان فعالیت بر مبتنی یابی هزینه

 

 روش تحقيق
 مارستانبی مسئولین با مصاحبه طریق از و شد خواهد اجرا نگر گذشته و مقطعی صورت به که است کاربردی مطالعات نوع از حاضر مطالعه  

 خدمات شده تمام قیمت سپس. شد خواهد آوری جمع پشتیبانی و اداری واحد بخش در موجود دفاتر و مدارک بررسی و زیربط واحدهای و

 دقیق عبارت هب شد. و خواهد محاسبه اکسل افزار نرم بکارگیری و گرا زمان فعالیت بر مبتنی یابی هزینه رویکرد از استفاده با فیزیوتراپی بخش

شود. اطالعات مالی الزم از قسمت حسابداری  می آوری جمع میدانی و ای کتابخانه روش به الزم اطالعات و بوده تجربی شبه نوع از بخش این تر

بیمارستان و از صورت های مالی یا فرم های الزم جمع آوری خواهد شد و برای تحلیل سیستم و تشخیص فرآیندهای کاری )گردش و جریان 

کارمندان حسابداری و افرادی که در این بخش کار می کنند، مصاحبه خواهد گردید و همچنین از کار( با افراد مرتبط و درگیر در پروژه شامل 

طریق مشاهده ی میدانی در جریان فرآیند کاری بخش رادیولوژی و فرآیندهای پشتیبانی بخش آشنایی الزم کسب خواهد شد. برای تعیین 

توصیف شده است، استفاده  [61]63زمان گرا به صورتی که توسط کاپالن و اندرسون هزینه های بخش داخلی از روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

 مذکور،خدمات بخش در .باشد می فردوس شهر در( ع) حسین امام دارالشفاء کلینیک فیزیوتراپی بخش تحقیق، این در ما آماری خواهد شد. جامعه

 ضایعات درمان - اسکلتی عضالنی ضایعات و ها شکستگی درمان - مفصلی و عضالنی دردهای انواع به شرح ذیل می باشد: درمان گرفته صورت

  عضالنی. قدرت افزایش - گردن و کمر دیسک درمان- ارتوپدیک

 انگرا،زم فعالیت بر مبتنی بهایابی مدل در که آنجا ای استفاده شده است. ازی اطالعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانهآورجمعبرای 

 زمانی های داده تحقیق، نیاز مورد های داده از حساسی و مهم بخش دارد، تحقیق نتایج صحت در ای کننده تعیین نقش زمان، حصحی برآورد

داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی  لیوتحلهیتجزبرای . شوند می گردآوری مصاحبه و مشاهده طریق از که باشند می

 اصلح نتایج اساس بر و  گردید خواهد مشخص شده آوری جمع های داده توزیع نوع ابتدا آماری های تکنیک از استفاده ایبراستفاده شده است. 

 ادهد پژوهش فرضیه آزمون برای و ها داده تحلیل و تجزیه منظور به شود می انتخاب تحقیق فرضیات سقم و صحت بررسی برای مناسب آزمون

 داده بودن نرمال اسمیرنوف، کولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا. گرفت خواهد  قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم توسط فرضیه های

 شده آوری جمه های داده توزیع بودن نرمال صورت در که شود می بررسی زمانگرا و سنتی شده تمام خدمات بهای های روش از یک درهر ها

 آزمون از ها فرضیه آزمون برای شده آوری جمع های داده توزیع از بودن نرمال غیر درصورت و رامتریکپا های آزمون از ها فرضیه آزمون برای

 رایب توزیع تطابق آزمون یک عنوان به آزمون این. گردید خواهد استفاده ناپارامتریک های  آزمون از بودن نرمال غیر صورت در و پارامتریک های

 . دهد می نشان را داری معنی سطح آمده بدست P میزان نیز و t میزان ودش می استفاده مورد توصیفی های داده

 

 یافته هاي تحقيق 

 مدل کاربرد و 31 سال ابتدای ماهه درسه آن های داده مبنای بر را( ع) حسین امام دالشفاء کلینیک فیزیوتراپی بخش خدمات بهایابی

 شد. انجام  زمانگرا فعالیت برمبنای یابی هزینه
 

 مات اصلی ارایه شده فيزیوتراپی کلينيک دارالشفا امام حسين )منبع واحد مالی کلينيک(خد-2جدول 
 

 نام گذاری عنوان خدمت ردیف

 A تخت میگان 6

 CPM B لیزرهای کم توان و 2

                                                           
13-Anderson 
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 C ماساژ یا تمرین درمانی یا تکنیک های درمان دستی 3
4 Whole Body Vibration D 
 E کیدرای نیدلینگ با تحریک الکتری 5

 ***توضيح جهت  راحتی کار خدمات به حروف التين نام گذاري شد 
 

 هزینه هاي بخش هاي مرتبط با آزمایشگاه -3جدول
 

 مبلغ شرح هزینه ردیف

 93211516 هزینه نیروی انسانی 6

 4359429 هزینه مواد مصرفی 2

 5131642 هزینه استهالک 3

 59161111 هزینه سربار 4

 353625111 فیزیوتراپ 5

 561336641 جمع کل

 منبع :بخش مالی کلينيک دارالشفاءامام حسين)ع(

 

 زمان و هزینه هاي منابع -4جدول
 

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

 3191 6541 دقیقه 2 پذیرش 6

6541*2 

5431 61124411 

 1111 6541 دقیقه 5 آمادگی جهت بیمار 2

6541*5 

5431 46966111 

 (a)درمان نوع  3

 (b)درمان نوع 

 (c)درمان نوع 

 (d)درمان نوع 

 (eدرمان نوع )

 دقیقه61

 دقیقه 21

 دقیقه31

 دقیقه 51

 دقیقه31

631 

241 

391 

691 

61 

6311 

4911 

23411 

3111 

311 

5431 

5431 

5431 

5431 

5431 

1153111 

21114111 

653142111 

49911111 

3154311 

 611244111 5431 319111  قیقهد 21 درمان مکانیکی 4

 413143411 5431 91391   ظرفیت استفاده شده 5

 41123911 5431 9111   %3ظرفیت استفاده نشده  1

 

مشاهده  می کنید مربوط به زمان و هزینه هریک از منابع است که از طریق فرمول ذیل به دست آمده است:)زمان   4همان گونه در جدول 

 نرخ هر فعالیت یت ( تعداد فعال واحد 
 

 بهاي تمام شده هر نوع فعاليت -5جدول 
 

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

6 

 (a)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 دقیقه 2

 دقیقه 5

 دقیقه 61

 دقیقه 21

631 

631 

631 

631 

211 

151 

6311 

2111 

5431 21669311 
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 (b)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 دقیقه 2

 دقیقه 5

 دقیقه 21

 دقیقه 21

241 

241 

241 

241 

491 

6211 

4911 

4911 

5431 16251411 

3 

 (c)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 دقیقه2

 دقیقه5

 دقیقه31

 دقیقه21

391 

391 

391 

391 

6311 

4311 

23411 

63111 

5431 313363911 

4 

 (d)فعالیت 

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 درمان مکانیکی

 دقیقه2

 دقیقه5

 دقیقه51

 دقیقه21

691 

691 

691 

691 

311 

311 

3111 

3111 

5431 65253911 

5 

 (eفعالیت )

 پذیرش

 آمادگی بیمار

 درمان الکتریکی

 یدرمان مکانیک

 دقیقه2

 دقیقه5

 دقیقه31

 دقیقه21

61 

61 

61 

61 

21 

51 

311 

211 

5431 3135611 

 413143411  91391   ظرفیت استفاده شده 1

 41123911  9111   %3ظرفیت بالاستفاده 1

 561111211  35141   جمع 1

 

استفاده شده برای هر فعالیت در تعداد فعالیت  جدول مربوط به بهای تمام شده هر نوع فعالیت است که از حاصلضرب  مجموع زمان های

 های ضربدر نرخ هر فعالیت به دست می آید.
 

 قيمت تمام شده هر بيمار به روش بهایابی بر ميناي فعاليت زمان گرا  -6جدول
 

 بهای بیمار تعداد بیماران جمع هزینه نوع خدمات

A 21669311 631 21136 

B 16251411 241 25526 

C 313363911 391 31356 

D 65253911 691 469661 

E 3135611 61 313561 

 

 جهت تفکیک بهای تمام شده ، هر فعالیت  را از تقسیم هزینه  کل هر فعالیت بر تعداد مراجعات)بیماران( بدست آورده شده است.
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 قيمت تمام شده هر بيمار به روش سنتی  -7جدول
 

 مواد مستقیم نوع خدمت
 دستمزد مستقیم

 قیمت به ازای یک بیمار سربار
 فیزیو تراپ پرستاران

A 63231 34341 32294 32163 619413 

B 22393 39631 611191 39124 215131 

C 24119 41251 613361 33335 262313 

D 21116 96345 639311 11154 311311 

E 25234 59251 633211 41513 214331 

 منبع)حسابداري دار الشفا(
 

 ایسه بهاي هر خدمت در دو روش سنتی و زمانگرامق -8جدول
 

 بهای زمانگرا بهای  سنتی خدمات

 a 61951 21136خدمات نوع 

 b 215131 25526خدمات نوع

 c 262313 31356خدمات نوع

 d 311311 46966خدمات نوع

 e 214331 31356خدمات نوع

 

را( گشده با سیستم حسابداری سنتی و سیستم حسابداری زمانمحاسبه برای بررسی فرضیه پژوهش، باید میانگین دو گروه پژوهش )بهای

به ود.شها با صفر تفاوت معناداری نداشته باشد، فرضیه پژوهش رد مییگر اختالف میانگیندعبارتبهها برابر باشد و مقایسه شود.چنانچه میانگین

گرفت و چون در بخش قبل مشخص شد که  در نظرها را دو گروه وابسته نهای هر دو گروه مربوط به یک کلینیک است باید آیل اینکه دادهدل

های وابسته، اختالف میانگین tوابسته استفاده شد. آزمون  tها طبیعی است، برای مقایسه میانگین بهای دو گروه از آزمون پارامتریک توزیع داده

(، p<15/1رد شود ) 15/1اختالف است؛ لذا چنانچه این فرض در سطح خطای دهد و فرض صفر آن ، صفر بودن این قرار می موردتوجهدو گروه را 

فر آماری معنادار است. فرض ص ازلحاظتوجه و ها برابر صفر نیست، بلکه قابلتوان نتیجه گرفت اختالف میانگیندرصد می 35با اطمینان بیش از 

 و یک این آزمون در زیر آمده است:

:

:

H

H

 

 

 


 

0 1 2

1 1 2

0

0
 

 های تمرکز و پراکندگی برای دو گروه داده در جدول زیر آورده شده است.انگین و دیگر شاخصمی
 

 دو گروه هايداده یتمرکز و پراکندگ هايشاخص  -9جدول 
 

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد N میانگین متغیر

 33351 14513 5 245191 بهای روش سنتی

 31163 91541 5 239151 گرابهای روش زمان

 

 گراشده با دو روش سنتی و زمانوابسته براي بررسی تفاوت ميانگين بهاي محاسبه tنتایج آزمون  -11جدول 
 

 اختالف دو روش

 t df pآماره
 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین

 برای اختالف %35بازه اطمینان 

 بازه باال بازه پایین

52313 21355 62155 63434 91432 33/4 4 162/1 
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را گشده پنج نوع خدمات فیزیوتراپی به ازای هر بیمار با دو روش متمایز سنتی و زمان(، اختالف میانگین بهای تمام64-4مطابق جدول )

(، فرض p<15/1صل شده است )حا 15/1و کمتر از  162/1وابسته برابر با  tریال است. به دلیل اینکه سطح معناداری آزمون  52313برابر با 

𝐻1 ازلحاظشود و بنابراین این اختالف در میانگین دو روش،درصد رد می 35آزمون مبنی بر صفر بودن تفاوت میانگین دو روش، با اطمینان 

 خش فیزیوتراپی کلینیکدر ب شدهارائهشده خدمات ای بین محاسبه قیمت تماممالحظهتوان گفت تفاوت قابلیجه میدرنتآماری معنادار است.

 گرا و روش سنتی وجود دارد و فرضیه پژوهش تأیید شد.یابی مبتنی بر فعالیت زمانامام حسین )ع( فردوس درروش هزینه

 

 گيرينتيجه
هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی برای بهایابی خدمات بخش فیزیوتراپی کلینیک دارالشفاء امام حسین)ع(است. بر اساس محاسبات انجام 

ده و نتایج حاصل از بکارگیری مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و داده های گردآوری شده، فعالیت ها و خدمات بخش فیزیوتراپی در ش

پنج  گروه کلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات صورت گرفته  مجموع هزینه های انجام گرفته در بخش فیزیوتراپی کلینیک امام 

 ریال می باشد .561336641برابر   6331ر سه ماهه ابتدای سال حسین )ع(د

یکی از مزیت های روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان محاسبه ظرفیت بالاستفاده می باشد. این مقدار در تحقیق حاضر 

زمان قابل دسترس،  %3ستفاده نمی شود یعنی منابع تامین شده هیچ ا %3می باشد و این بدین معنی است که  41123911به مبلغ  %3برابر 

پرسنل زمان اتالف شده ای است که فعالیت های مربوط در بخش فیزیوتراپی انجام نمی شود. با بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت 

ز مهندسی استفاده نشده با استفاده ا زمانگرا ظرفیت استفاده نشده در بخش فیزیوتراپی مشخص شد. مدیران می توانند با بازنگری هزینه ظرفیت

ارزش تعیین کنند که چطور می توان هزینه های بخش  استفاده نشده را کاهش داد و به این ترتیب منجر به افزایش کارایی و اثربخشی هزینه 

رای رشد آینده نگهداری کنند. است که مدیران می توانند بجای کاهش آن این ظرفیت را ب %3ها شود. ظرفیت استفاده نشده بخش فیزیوتراپی 

نشان از تایید فرضیه تحقیق دارد وهمچنین با توجه دیگر  یافته تحقیق نشان ازکارایی  Tبه طور کلی با توجه به آزمون فرضیه تحقیق، آزمون 

 یهمخوان (،2161همکاران) و یردیمی (،2113) روش بهایابی برمبنای فعالیت زمانگرا دارد.پژوهش حاضر بانتایج بدست آمده از پژوهش های مورنو

، ادارد. نتایج تمامی تحقیقات ذکرشده مشابه با نتایج حاصل از این تحقیق بوده و ضمن تاکید بر سادگی و سریع بودن کاربرد آن در سازمان ه

ت فراهم شده توسط دو مدل، دریافت مقایسه اطالعا از بر این اذعان دارند که مدل زمان گرا نتایج مربوط تری را برای تصمیم گیری ارائه می کند.

تخصیص می دهد. این مدل  به دلیل به کارگیری  به خدماتمی شود که مدل هزینه یابی جذبی سنتی هزینه های سربار را به طور نامناسبی 

به خدمات تخصیص  یعیک نرخ جذب سربار و تخصیص هزینه های سربار بر اساس حجم خدمات ارائه شده، مبلغ سربار را کمتر  از اندازه واق

می  می دهد. اما مدل زمان گرا با استفاده از معادالت زمانی، هزینه های سربار را بر اساس میزان استفاده هرخدمات از زمان به آن ها تخصیص

تمام شده  یربهادهد و د یتمام شده رو به خود اختصاص م یاز بها یادیبخش ز یسربار درروش سنت ینهتمام شده هز یبها ییندهد. لذا در تع

 یابد. یم یصتخص یزمان یسربار براساس معادالت و محرک ها ینهکه هز ینا یلزمان گرا به دل
 

 پيشنهادها

 پيشنهادهاي ناشی از یافته هاي پژوهش

 ست. ن ایکی از ابزارهای مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم بهایابی مبنی بر فعالیت زمانگرا وجود بستر مناسب نرم افزاری در سازما

بر  یابی نهیمدل هز یریهمچنین ابزار تجزیه و تحلیل ظرفیت مدل و امکان محاسبه ظرفیت بالاستفاده نیز جزء نتایجی است که بکارگ -

زنگری تواند با بااستفاده نشده، می یتبا استفاده از اطالعات به دست آمده از ظرف یشهردار یرانسازد. لذا ، مد یم یسرزمان گرا م یتفعال یمبنا

ده های منابع استفا ینهتوان هز یکند چگونه م یینارزش، تع یبا استفاده از فن مهندس یاستفاده نشده بخش خدمات شهروند یتظرف زینهه

 یبرتت یناستفاده شود و به ا یگریو برای ارائه خدمات د یگرهای منابع استفاده نشده، در جای د ینهنشده در سال های بعد را کاهش داد تا از هز

 بخش شود. ینها در ا ینههز یو اثربخش ییکارا یشمنجر به افزا

 ینیب یشو قابل پ یدرآمدهابه طور واقع یشامکان افزا یدار،اندک وناپا یبه علت وجود وجود منابع درآمد کلینیک دارالشفا امام حسیندر 

 یهای اضاف نهیزمانگرا با حذف هز یتبر مبنای فعال یابی ینهلگوی هزبا استفاده از ا یتهاها و فعال ینههز یحصح یلتوان با تحل یم ینبنابرا یست،ن

 د. تری را ارائه کر یفیتخدمات با ک یگر،داد و از طرف د یشرا افزا ییها را کاهش و کارا ینهاستفاده نشده، هز یتو استفاده از ظرف زشو بدون ار

 یابی ینهتوانند با استفاده ازروش هز یسراسر کشور م ت درمانی سایر کلنیک ها و ارگان های خدماهای پژوهش حاضر،  یافتهبراساس 

 یافتنت اشتباه با دس یابی ینههای حاصل از هز یاناز ز یریتا افزون بر جلوگ یابنددست  یحو صح یهای واقع ینهزمان گرا به هز یتبرمبنای فعال

 .یابنددست  رییشتب ییها و کارا ینهآن به کاهش هز زبالاستفاده و استفاده ا یتبه ظرف
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*در حوزه مدیریت بهای تمام شده بهره گیری از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا منجر به شناسایی و تفکیک مراکز فعالیت و تغییر 

کالیف ام تطبقه بندی عناصر هزینه دردفاتر مالی و اقشار آن بر اساس گروه بندی منابع مصرفی می شود. بر این اساس حوزه مالی عالوه بر انج

 رسازمانی خود درنسبت ضبط و گزارشگری مالی برسد الزم است اطالعات هزینه کر راجب عوامل هزینه و مراکز فعالیت مربوط و به موقع دراختیا

 مدیریت محترم کلینیک دارالشفاء قرار دهد این اقدام امکان مدیریت بهینه تمام شده خدمات را میسر می نمایید.

عات مربوط به ظرفیت استفاده نشده برای مدیریت بهتر منابع  و استفاده بهینه از آن ها در جهت دستیابی به اهداف و * استفاده از اطال

 استراتژی های کلینیک جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به بیماران. 

 اده حداکثری منابع و ارتقا سطح خدمات. * استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا برای سایر بخش های کلینیک جهت استف

 * در صورتی که با رویکرد پیش بینی از بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا  استفاده نماییم ، این روش مبنایی برای انجام خدمات در دوره

ه گرفته و زمینه برای شناسایی نقاط ضعف و تواند به عنوان ارقام بودجهای آتی از نظر زمانی و هزینه ای فراهم می نمایید. که این اطالعات می

 قوت و بهبود عملکرد فراهم شود. 

* در صورتی که با رویکرد گذشته نگر و برای بهایابی خدمات دوره ی گذشته از بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا  استفاده شود. این روش 

 گیری هر چه بهتر و قوی تر فراهم می کند.به مدیریت جهت تصمیماطالعات مربوط بسیار دقیق تری )به سرعت باال و دقیق پردازش(را 

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

ه مهم ک * جهت استقرار و موقعیت هر چه بهتر ، سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا  مشارکت کارکنان بسیاری حائز اهمیت است

 با حمایت مدیران ارشد و بسته های تشویقی جهت کارکنان امکان پذیر است.

*با توجه وجود تفاوت معنادار در مقایسه بهای تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی کلینیک داالشفاء امام حسین )ع(با تعرفه های سازمان 

تواند داشته باشد پس باید با مدیریت هزینه ها وافزایش بهره وری این نمی بهداشت ودرمان واینکه تعیین تعرفه ها مدیریت مالی کلینیک نقشی

 کاستی  ها را جبران کند .

 

 پيشنهادات جهت تحقيقات آتی
 * استفاده از الگوی بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در سایر شرکت ها و موسسات مشابه

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

* از آنجا که بهایابی برمبنای فعالیت زمانگرا  یکی از روش های نوین بهایابی می باشد لذا ترکیب و استفاده همزمان آن با تکنیک های 

 جدید حسابداری مدیریت موجب هم افزایی و حصول نتیجه بهتری خواهد شد

گویی هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا درشرکت های تولیدی ، شرکت های خدماتی و سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی * طراحی ال

 طراحی الگوی بهایابی فعالیت زمانگرا در  سایر واحدهای فیزیوتراپی گسترده تر دارای خدمات متنوع تر.
 

 محدودیت هاي پژوهش
 مراه بود: انجام پژوهش با محدودیت های زیر ه

 ـ جمع آوری داده ها و اطالعات بخش های درمانی بدلیل مراجعات بیماران و شرایط خاص ، زمان بر است.  6

 ـ بعلت نبود سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در بخش فیزیوتراپی  بدست آوردن داده ها مشکل و احتمال بروز خطا وجود داشت.  2

شده و تفکیک دستگاه های مورد استفاده بسختی امکان پذیر است، برخی خدمات بصورت ترکیب شده  ـ تفکیک انواع خدمات انجام 3

 پذیرش و انجام می گیرد.
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