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Abstract : 

The rapid progress of information technology and the development of world contest have affected all 
companies . Therefore, efficient managing of limited resources are important for services company as 
well as manufacturing and commercial company . Today hospital financial managers must completely 
understand expenses and process of hospital , so that they reach their healthcare objectives . Although 
, most of the hospitals use fix rating method for calculating the services cost , using this method does 
not prepare useful and efficient information for decision makers . Activity based costing method  is a 
useful technique that can overcome inefficiency and incorrectness of information . A the input data of 
ABC system is often estimated , the information of this system may become uncertain or incorrect . 
Therefore , in this research it is tried to use fuzzy logic to overcome this uncertainty and incorrectness 
of data . This new system which is called Fuzzy activity based costing (FABC) is used to calculate the 
cost of services in diagnostic and backup sections of Razavi hospital. The result of cost data paired t 
test with the confidence of %95 shows that there is an obvious difference between the costs calculated 
using ABC system and the costs calculated using FABC system in the diagnostic and backup sections 
of Razavi  hospital  . Furthermore  ,  in  the most  cases  the  cost  calculated using ABC system  leads  to 
understate  costs  in  the  diagnostic  and  backup  sections  of  Razavi  hospital  and  it  can  result  in 
inefficiency and incorrectness of management decision making . 
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 : چكيده

 بنابراين مديريت منابع محدود به . ها تاثيرگذار بوده است رقابت جهاني بر روي تمامي شركت افزايش اطالعات و آوري تغييرات سريع فن
 اين . اي برخوردار شده است هاي خدماتي هم از اهميت ويژه اي توليدي و بازرگاني، بلكه براي شركت ه صورت كارا نه فقط براي شركت

 . تغييرات گسترده باعث شده تا روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده خدمات كارايي و صحت خود را از دست بدهد
 بيمارستان را به طور دقيق درك كرده تا بتوانند به اهداف هاي ها و فرآيند ها مي بايست هزينه بر خالف گذشته مديران مالي بيمارستان

 از آنجا كه روش موجود محاسبه بهاي تمام شده خدمات درماني و بهداشتي در سطح كشور و بيشتر . اي مناسب دست يابند درماني به گونه
 گيران در اين عصر مورد نياز را براي تصميم گذاري ثابت وضع شده است ، استفاده از اين روش اطالعات نقاط دنيا بر اساس روش تعرفه

 يابي بر مبناي فعاليت به منظور دستيابي به اين مهم و همچنين راهنمايي و هدايت مديران مالي و بررسي و پيگيري هزينه . كند فراهم نمي
 . هاي سازماني مي تواند كمك كننده باشد پيشرفت

 صحت اطمينان و يا عدم شوند، اين مسئله باعث به وجود آمدن شرايط  عدم زده مي مين هاي ورودي اين سيستم اغلب تخ به علت اينكه داده
 يابي بر هزينه " تا با استفاده از منطق فازي ، سيستمي جديد تحت عنوان كوشش گرديده لذا در اين پژوهش . اطالعات سيستم خواهد شد

 باني و تشخيصي بيمارستان رضوي مشهد به منظور محاسبه بهاي تمام هاي پشتي در بخش طراحي و كاربرد عملي آن " مبناي فعاليت فازي
 . شده خدمات ، مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد

 با استفاده FABC و ABC نتايج حاصل از آزمون داده هاي مربوط به بهاي تمام شده هر يك از خدمات بر اساس هر يك از روش هاي
 و بهاي ABC حاكي از آن است كه اختالف معناداري بين بهاي تمام شده خدمات بر مبناي % ۹۵ تطبيقي و در سطح اطمينان t از آزمون

 همچنين در اكثر موارد . در بخش هاي پشتيباني و تشخيصي بيمارستان رضوي مشهد وجود دارد FABC تمام شده خدمات بر مبناي
 دن بهاي تمام شده خدمات در بخش هاي پشتيباني و منجر به كمتر از واقع نشان دا ABC بهاي تمام شده محاسبه شده بر مبناي

 . صميم گيري نادرست مديريت خواهد شد منجر به ت شخيصي مي شود كه اين امر ت

 يابي بر هزينه يابي برمبناي فعاليت ، هزينه خدمات درماني ، بهاي تمام شده ، اطمينان ، عدم ، هزينه : هاي كليدي واژه
مبناي فعاليت فازي



 مقدمه

 هاي اطالعاتي ارزان طي دهه آوري اطالعات و ارتباطات، دسترسي به سيستم قوع رويدادهايي نظير توسعه رقابت جهاني ، پيشرفت فن و
 هايي همچون رضايت المللي ، لزوم داشتن نگرش بين از رتبه جهاني و ورود به بازارهاي گذشته و تالش واحدهاي اقتصادي جهت احر

 در چنين شرايطي ، مديران ) . ۴ : ۱۳۸۲ عرب مازاريزدي و ناصري ، ( ناپذير كرده است اجتناب و بهبود عملكرد را ها مشتريان ، كاهش هزينه
 زيرا اين اطالعات . شده محصوالت توليدي يا خدمات ارائه شده دسترسي داشته باشند تمام بايد به اطالعات مربوط و صحيح درباره بهاي

 . گذاري و بررسي عملكرد نقش بسزايي دارد هاي قيمت ت و در سياست براي هرجنبه از تجارت ضروري اس
 هاي مهم و اثرگذار جامعه، كه نقش مهمي در ارتقاء سطح سالمت جامعه بخش درمان و نظام بيمارستاني به عنوان يكي از بخش

 نابع در اين بخش ، وجود يك مبناي مناسب به دارد، نيز از تاثير اين تغييرات مستثني نبوده و با توجه به افزايش تقاضاها و محدوديت م
 . اي يافته است ها  اهميت فزاينده منظور محاسبه و كنترل هزينه

 هاي جديد بهاي تمام شده است كه در دهه اخير توسط به عنوان يكي از روش (ABC) ۱ يابي بر مبناي فعاليت روش هزينه
 ) ۹ : ۱۳۸۷ رجبي ، ( براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات به اثبات رسيده است هاي آن نويسندگان حسابداري مديريت مطرح شده و قابليت

 ABC از نظر عملي سيستم . ها بكار گرفته شود تواند همراه با آن اي نيست بلكه مي يابي سفارش كار يا مرحله اين سيستم جانشين هزينه .
 كنند ، ل يا ارائه خدمت را كه براي شركت ارزش اقتصادي ايجاد مي هاي الزم جهت توليد محصو ها و فعاليت روابط علّي بين ايجاد هزينه

 هاي پشتيباني تري در مورد توليد يا ارائه خدمت ، فعاليت اين سيستم اطالعات مناسب ) . ۷۵ و ۷۳ : ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نمازي ، ( سازد مشخص مي
 والت و فرآيندهايي كه داراي بيشترين اهرم هستند ، كند تا مديريت بتواند با تمركز بر روي محص هاي محصول يا خدمت ارائه مي وهزينه

 تري در مورد طراحي محصول يا نوع خدمت ، گيري مناسب كند تا تصميم اين سيستم به مديران نيز كمك مي . سود خود را افزايش دهد
 يكي ). ۴۵ : ۱۹۹۰ ،۲ كوپروكپلن ( زد سا پذير مي گذاري ، بازاريابي و تعيين تركيب محصوالت داشته و توسعه مستمر عملياتي را امكان قيمت

 آوري شوند و تحليل بايست جمع مي هاي مورد نياز است كه وجود دارد مقادير بسيار زياد داده ABC از موانعي كه در راه پيشرفت سيستم
 ها بيني ارد كه اين پيش در نتيجه امكان آن وجود د . شوند زده مي هاي ورودي اين سيستم تاريخي بوده و معموال تخمين داده . هاست آن

 صحت،كه عدم اطمينان و در نظر گرفتن عدم . در دسترس باشد ۳ اطمينان ها در شرايط عدم هاي واقعي اين داده نادرست بوده و ارزش
 ور انجام بسياري تواند به منظ كنندگان به اطالعاتي دست يابند كه مي استفاده شود تا اند، باعث مي را در بر گرفته ABC پارامترهاي ورودي

 هاي مربوط به خريد يا ريزي و توسعه آن و انجام    تحليل گيري در مورد فرآيند محصول يا خدمت ، بودجه تصميم ها همچون از فعاليت
 ) . ۱ : ۲۰۰۰ ،۴ ناچتمن ( ساخت ، مفيد باشند

 اطمينان، كه اغلب در رتباط اين است كه عدم ترين بخش اين ا اساسي . اطمينان دارد مفهوم اطالعات ارتباط تنگاتنگي با مفهوم عدم
 اطالعات ممكن است . دهد و احتماالت آينده برخي از اطالعات روي مي ،كمبود هاي حل مشكل به وحود مي آيد، در نتيجه نقص موقعيت

 عات منجر به انواع گوناگون هاي مختلف اطال در حالت كلي اين نقص . اعتماد ، مبهم ، متناقض يا ناكارا باشد ناقص ، نادرست ، غيرقابل
 ) . ۴ : ۲۰۰۵ ،۶ و يوآن ۵ كلير ( اطمينان خواهد شد عدم

  مسئولين بيمارستان با مواردي همچون محدوديت منابع و فشارهاي مربوط به حفظ باالي كيفيت در مراقبت از بيماران مواجه مي
 ها را كاهش داد بدون اينكه توان هزينه ائه شود و چگونه مي بايست ار مديران نيازمند درك اين مطلب هستند كه چه خدماتي مي . باشند

 لذا به منظور رسيدن به اين اهداف مديران ناگزير ) . ۳۱۰ : ۲۰۰۲ و همكاران ، ۷ ريدراستلپ ( منجر به كاهش كيفيت و مطلوبيت خدمات شود
 . باشند ي اطمينان در دسترس م گيري بر اساس اطالعاتي هستند كه اغلب در شرايط عدم به تصميم

 گيران ، در بيمارستان رضوي مشهد به منظور دستيابي به اطالعات مورد نياز تصميم ABC با توجه به موارد ذكر شده ، سيستم
 هاي نادرست و اين هاي ورودي در اين سيستم و احتمال وجود داده اطمينان مربوط به ارزش داده با توجه به شرايط عدم . طراحي شده است
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 دف از بكارگيري اين سيستم ارائه اطالعاتي است كه داراي بيشترين درجه صحت و اطمينان باشد ، اين سيستم در شرايط مسئله كه ه
 بدين منظور از منطق فازي در اين پژوهش بهره گرفته شده كه باعث ايجاد سيستمي جديد تحت عنوان . اطمينان طراحي مي شود عدم
 . مي گردد " ۸ يابي بر مبناي فعاليت فازي هزينه "

 دف پژوهش ه

 ها و يا عدم هدف و انگيزه اصلي پژوهش حاضر اين است كه بتوان با استفاده از تئوري مجموعه فازي بر نواقص مربوط به تخمين داده
 همچنين با بكارگيري اين سيستم در بخش خدمات . يابي بر مبناي فعاليت غلبه كرد آوري شده در سيستم هزينه هاي جمع صحت داده

 رماني و نظام بيمارستاني بتوان مزاياي آن را در عمل به منظور محاسبه و ارائه اطالعات بهاي تمام شده و ساير اطالعات مورد نياز د
 تر بهاي تمام به بيان ديگر در اين پژوهش سعي خواهد شد تا افزون بر كمك به محاسبه دقيق . گيران مورد بررسي و تحليل قرار داد تصميم

 و ناچتمن و ) ۲۰۰۰ ( گيري بهينه ، با استفاده از مدل ارائه شده توسط ناچتمن تر به منظور تصميم درماني و ارائه اطالعات صحيح شده خدمات
 را در بخش درمان ارائه داد تا افزون بر " يابي بر مبناي فعاليت فازي هزينه " و بكارگيري تكنيك فازي سيستمي جديد به نام ) ۲۰۰۳ ( ۹ نيدي

 ، اشكاالت مربوط به اطالعات را در اين سيستم تا حد زيادي بتوان كاهش داد و اطالعات ABC انش در خصوص گسترش مرزهاي د
 . سنتي كسب كرد ABC تري نسبت به سيستم دقيق

 مباني نظري
 هزينه يابي بر مبناي فعاليت

 ها ها و هزينه به رابطه بين فعاليت ۱۱ و ساالمونز ۱۰ س ، برخي نويسندگان حسابداري از جمله استابا ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۶۰ در اواخر دهه
 ). ۷۲ : ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نمازي ، ( بيشتر جلب گرديد ۱۹۸۰ اي به اين رابطه در دهه اشاره كردند ولي توجه جدي محافل دانشگاهي و حرفه

 ) ۷۲ : ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نمازي ، : ( اً بر اثر پيدايش سه سازه اصلي زير بوده است ت اين افزايش توجه عمد
 هاي اطالعاتي هوشمند، خبره و قابل انعطاف و هاي مدرن ، سيستم تغييرات نويني كه در دنيا جهت معرفي تكنولوژي ) ۱
 . هاي توليدي جديد در كشورهاي مختلف به ويژه در ژاپن رخ داده بود مكانيزم

 ني، افزايش رضايت ها كه عالوه بر سودآوري ، رقابت در سطح جها تغيير فلسفه فكري بسياري از مديران شركت ) ۲
 . ها نيز داشت المللي ، تاكيد بر كنترل كيفيت محصوالت و كاهش هزينه مشتريان در سطح بين

 اي از نويسندگان و هاي جديد مديران توسط عده هاي گوناگون تكنولوژي و ديدگاه تشريح فضاي جديد توليد ، نقش ) ۳
 . ها در اين شرايط عات دقيق   هزينه هاي سيستم حسابداري مديريت در ارائه اطال انعكاس نارسايي

 . شد (ABC) " يابي بر مبناي فعاليت هزينه " اين مسائل منجر به معرفي سيستمي جديد تحت عنوان
 هاي سربار ، ارزيابي سودآوري محصول يا خدمت و را به عنوان يك روش پيشرفته تخصيص هزينه ABC ) ۲۰۰۴ (۱۲ كپلن و آندرسن

 يابي هايي كه منابع را مصرف مي كنند و هزينه يابي و نظارت فعاليت هزينه ا به عنوان روشي به منظور هاي عملياتي ي مديريت هزينه
 ) . ۱۳۲ و ۱۳۱ : ۲۰۰۴ كپلن وآندرسن ، ( كنند هاي نهايي تعريف مي خروجي

 اص فعاليت ، كه بيشتر با ساختار مناسب به همراه مبناهاي تخصيص خ " ۱۳ مراكز هزينه فعاليت " اين است كه ABC منطق سيستم
 ها به محصوالت به وسيله مبناهاي تخصيص هزينه . شوند مي ها تر فعاليت يابي صحيح ناميده مي شوند ، منجر به هزينه " محرك هزينه "

8 ) Fuzzy Activity Based Costing 
9 ) needy 
10 ) Staubus 
11 ) Solomons 
12 ) Kaplan & Anderson



 تر خواهند شد هاي محصول صحيح هاي مختلف كه به وسيله محصوالت گوناگون استفاده مي شوند، منجر به هزينه تخصيص فعاليت
 ). ۱۴۲ : ۲۰۰۶ و همكاران، ۱۴ گرن هورن (

 . يابي بر مبناي فعاليت را نشان مي دهد مكانيزم سيستم هزينه ۱ نگاره

 را به فعاليت مربوط به خود ) تجهيزات مصرفي و هزينه نيروي انساني ( هاي مستقيم ، افزون بر اين كه هزينه ABC از نظر مفهومي
 بدين ترتيب اين روش باعث شده است بسياري از . دهد هاي غير مستقيم را نيز افزايش مي ، دقت در تخصيص هزينه تخصيص مي دهد

 ). ۶۵ : ۱۳۸۷ رجبي ، ( ها باشند ها قابل شناسايي نبودند ، اكنون قابل رديابي با فعاليت هايي كه تا كنون در سازمان هزينه
 در كشورهاي ABC ترين داليل اجرا وپذيرش دهنده آن است كه موارد زير جزء اصلي ن تحقيقات متعدد انجام شده در اين زمينه نشا

 ) ۶ : ۲۰۰۷ و همكاران ، ۱۵ سارتورينز : ( توسعه يافته است
 ها ، تر بهاي تمام شده و مديريت مناسب هزينه محاسبه صحيح ) ۱
 كسب اطمينان نسبت به سودآوري محصول يا مشتري ، ) ۲
 بندي و ارزيابي عملكرد ، بودجه ) ۳
 ،۱۶ افزايش مزيت رقابتي ) ۴
 ، ۱۸ و مديريت كيفيت جامع ۱۷ هاي نوين مديريتي همچون توليد بهنگام حمايت از ساير سيستم ) ۵
 افزايش كيفيت محصول از طريق طراحي برتر فرآيند، ) ۶
 هاي سربار و فشارهاي ناشي از قوانين و مقررات، گويي مناسب در مقابل افزايش هزينه پاسخ ) ۷
 هاي جديد، آوري ذاري در فن گ ارزيابي و تعديل سرمايه ) ۸
 گذاري هايي را به منظور كاهش مصرف منابع و قيمت هاي سودآور و اهرمي در سازمان كه راه مشخص كردن فعاليت ) ۹

 ). ۱۳۶ : ۱۹۹۱ كوپر و كپلن ، ( مجدد محصوالت و خدمات ارائه خواهند كرد

13 ) Activity Cost Pool 
14 ) Horngren 
15 ) Sartorius 
16 ) Competitiveness 
17 ) Just in Time 
18 ) Total Quality Management 

 مراكز هزينه فعاليت ها
 فعاليت ها

 تعيين مبناهاي
 مناسب

 تخصيص هزينه ها
 هزينه ها به محصوالت

 منابع

 مرحله اول تخصيص مرحله دوم تخصيص

) ۷۶ : ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نمازي ، ( يابي بر مبناي فعاليت مكانيزم سيستم هزينه . ۱ نگاره



 ) ۱۰۴ : ۱۹۹۴ كپلن ، ( فرمول زير رفي در مشخص كردن ظرفيت بالاستفاده از طريق تعيين هزينه مربوط به منابع مص ) ۱۰
 هزينه مربوط به منابع در دسترس = هزينه مربوط به منابع مصرفي + هزينه ظرفيت بالاستفاده

 ايجاد مبنايي به منظور ارزيابي كيفيت از طريق ارائه يك روش سيستماتيك وتعريف شده با تمركز بر روي منابع ، ) ۱۱
 ) ۱۸ : ۲۰۰۴ ،۱۹ راس ( هاي بدست آمده خروجي هاي اجرا شده و هزينه منابع ، فعاليت

 ۲۰ تئوري مجموعه فازي

 ها سروكار صحت داده اطمينان و عدم زاده ارائه شد تا بتوان به صورتي كمي با عدم به وسيله لطفي ۱۹۶۵ تئوري مجموعه فازي، در سال
 : ۲۰۰۰ ناچتمن ، ( كردن اطالعات دقيق است به وسيله كمي مهمترين كاربرد تئوري مجموعه فازي توانايي آن در ارائه مسائل مبهم . داشت

۷ . ( 
  توان از آن در سيستم يابد و مي هاي علم مديريت كالسيك به محيط فازي گسترش مي با بكارگيري تئوري مجموعه فازي ، روش

 هايي لم مديريت فازي قادر است مدل ع . ريزي و مدلسازي استفاده كرد گذاري ،برنامه گيري ، سياست هاي متعدد مديريتي از جمله تصميم
 هاي مديريت انعطاف بيشتري بدين ترتيب سيستم . ايجاد كند، كه تقريبا همانند انسان ، اطالعات كيفي را به صورت هوشمند پردازش نمايد

 ) . ۱۷ : ۱۳۸۱ آذر و فرجي ، ( شود پذير مي هاي متغير ، امكان هاي بزرگ و پيچيده در محيط كنند و اداره  سازمان پيدا مي
 هاي تحليل هاي بالقوه در مدل درست بهره گرفته و بدين طريق ريسك مطمئن و نا هاي نا كردن داده گيران مي توانند از كمي تصميم

 ) . ۲۴۶ : ۲۰۰۱ ناچتمن ونيدي ، ( هاي فازي كاهش دهند خود را با استفاده از داده
 دهنده رتبه عضويت آن يك ارزش به هر فرد ممكن در موضوع بحث كه   نشان تخصيص : مجموعه فازي به بيان ساده عبارتست از

 كلير و ( اي است كه آن فرد قابل تطبيق با يك مفهوم ارائه شده در مجموعه فازي باشد اين رتبه مربوط به درجه . در مجموعه فازي است
 ) . ۴ : ۲۰۰۵ يوآن ،

 : زاده عبارتست از مجموعه فازي بر اساس تعريف لطفي
 ۱۹۶۵ لطفي زاده ، ( يعني داريم . دهد نسبت مي [0,1] اي را به دستگاه فاصله X يك تابع عضويت كه عناصر حوزه ، فضا يا موضوع

: ۳۳۹ : ( 
A:X  [0,1] 

 رد نظر به تر باشد ، درجه باالتري از عضويت وجود داشته و در نتيجه قدرت اينكه موضوع مو زماني كه عدد مورد نظر به يك نزديك
  عضويت و چنانچه برابر يك باشد، نشان دهنده عدم نشان چنانچه درجه عضويت برابر صفر باشد . آن مجموعه مربوط باشد بيشتر است

 ) TFN ( ۲۳ عدد فازي مثلثي . عدد فازي يك مجموعه فازي نرمال و محدب است ). ۵ : ۲۰۰۵ ۲۲ وگميده ۲۱ پدريكز ( دهنده عضويت كامل است
 دهنده كمترين ارزش اين پارامترها به ترتيب نشان . شود تعريف مي ) a1,a2,a3 ( گانه اعداد فازي است كه به صورت سه يك نوع خاص از )

 عدد فازي مثلثي را با ۲ نگاره ) . ۲۶۳ : ۲۰۰۳ ناچتمن و نيدي ، ( است ۲۶ و بزرگترين ارزش ممكن ۲۵ ، بيشترين ارزش مورد انتظار ۲۴ ممكن
 . دهد مي توجه به پارامترهاي آن نشان

19  ) Ross 
20 ) Fuzzy Set Theory 
21 ) Pedrycz 
22 )Gomide 
23 )Triangular Fuzzy Number 
24 ) Smallest Possible Value 
25 ) Most Promising Value 
26 ) Largest Possible Value



 ) ۵۱۴ : ۲۰۰۴ و همكاران ، ۲۷ كوران ( عدد فازي مثلثي . ۲ نگاره
 ) ۲۲ : ۲۰۰۰ ناچتمن ، : ( به صورت زير تعريف مي شود ۲۸ تابع عضويت ۲ با توجه به شكل

 A(X) = 0 : خواهيم داشت X< a1 زماني كه
 X زماني كه a2 a1 خواهيم داشت : A(X) = (Xa1)/ (a2a1) 
 X زماني كه a3 a2 خواهيم داشت : A(X) = (a3X)/ (a3a2) 
 A(X) = 0 : خواهيم داشت X> a3 زماني كه

 هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي

  يابي بر مبناي فعاليت فازي اين است كه باعث پيشرفت روش تخمين پارامترها بر اساس تئوري مجموعه فازي هدف از بكارگيري هزينه
 يابي بر مبناي اطمينان را در سيستم هزينه ها و عدم با استفاده از اين روش مي توان موارد مربوط به نادرستي و نبود دقت ذاتي داده . گردد

 ) ۲۴۸ : ۲۰۰۱ ناچتمن و نيدي ، ( فعاليت استاندارد در نظر گرفته و تاثيرات آن را مورد بررسي قرار داد
 ) ۲۴۸ : ۲۰۰۱ ناچتمن ونيدي ، : ( فعاليت فازي عبارتند از يابي بر مبناي مهمترين مزاياي هزينه

 گيري در مورد مواردي شامل بهاي تمام شده به منظور تصميم ABC كنندگان از ارائه اطالعات اضافي به استفاده ) ۱
 محصوالت ،

 اطمينان ، و عدم به اطالعاتي راجع به خطاي ذاتي سيستم و ABC كنندگان از كردن استفاده مجهز ) ۲
 . به وسيله ارائه بدترين و بهترين نتايج مورد انتظار ABC راي سريع تحليل حساسيت سيستم اج ) ۳

 . فازي از روش اعداد فازي مثلثي استفاده خواهد شد ABC گيري از سيستم در پژوهش حاضر به منظور بهره
 ) ۲۴ و ۲۳ : ۲۰۰۰ ناچتمن ، : ( زير جستجو كرد توان در موارد يابي بر مبناي فعاليت فازي را مي علت استفاده از اين روش در هزينه

27) Curran 
28 ) Membership Function 

۱ 
(X 

a3 a2 a1  X 
۰



 اي بالقوه قابليت درك باالتري نسبت به بيشتر انواع اين روش از لحاظ رياضي به منظور اجرا آسان بوده و به گونه ) ۱
 اين مزيت هم به منظور انجام محاسبات . دارد ۳۰ اي يا عدد فازي ذوزنقه ۲۹ پيچيده اعداد فازي همچون عدد فازي زنگي شكل

 . الزم و ضروري است FABC ياضي و هم استخراج اطالعات فرآيند گسترده سيستم ر
 در ABC ترين مزيت استفاده از عدد فازي مثلثي در اين پژوهش اين است كه سيستم استاندارد مهمترين و اصلي ) ۲

 مينان نسبت به اين اين مسئله منجر به كسب اط . حفظ خواهد شد FABC قالب رقم بيشترين ارزش مورد انتظار در تحليل
 يابي شود و هيچ اطالعاتي با هاي ورودي فازي باعث ايجاد اطالعات اضافي در مورد سيستم هزينه مسئله خواهد شد كه داده

 . از بين نخواهد رفت ABC بكارگيري اين سيستم نسبت به تحليل استاندارد

 پيشينه پژوهش
 پژوهش هاي خارجي

 ترين مرحله طراحي هاي جديد در  ابتدايي اي به بررسي و ارزيابي بهاي تمام شده فناوري ر مطالعه د ) ۱۹۹۹ ( و همكاران ۳۱ ديان تينگ
 . آن ها با استفاده از منطق فازي به طراحي و ارائه مدل ارزيابي شاخص بهاي تمام شده براي هر محصول اقدام نمودند . محصول پرداختند

 آوري مقادير زيادي هاي سنتي بهاي تمام شده دارد زيرا نيازمند جمع بيشتري نسبت به مدل دهنده آن است كه اين مدل كارايي نتايج نشان
 بعالوه با توجه به استفاده از . اطمينان و ماهيت ناقص در نظر بگيرد تواند صفات عناصر را در شرايط عدم هاي تاريخي نبوده و مي از داده

 . تمام شده محصول و فرآيند كاهش مي يابد منطق فازي در مدل ، ميزان ذهنيت در ارزيابي بهاي
 يابي بر مبناي فعاليت فازي در يك شركت داروسازي به عنوان يك روش به در مطالعه اي به بررسي هزينه ) ۲۰۰۱ ( ناچتمن و نيدي

 ه منظور در نظر گرفتن ها در اين پژوهش ب آن . يابي بر مبناي فعاليت پرداختند اطمينان در سيستم هزينه منظور درنظر گرفتن شرايط عدم
 مطالعه انجام . يابي بر مبناي فعاليت از تئوري مجموعه فازي بهره گرفتند هاي هزينه خطاي پيش بيني و شرايط عدم اطمينان در سيستم

 تريان از در آمد شركت را تشكيل مي دهند كه اين مسئله لزوم حذف مش % ۷۰ نفر از مشتريان برتر شركت ۱۰ دهد كه تنها مي شده نشان
 همچنين با استفاده از اين روش محصوالت شركت كه داراي سود اندك يا زيان بودند مشخص شده ،كه . كمتر سودآور را نشان مي دهد

 افزون بر اين بكارگيري اين . دهد لزوم افزايش قيمت يا كاهش هزينه هاي مربوط به آن ها يا حذف اين محصوالت را در شركت نشان  مي
 يابي بر مبناي فعاليت استاندارد نمي شود بلكه باعث به وجود آمدن اطالعات با باعث از بين رفتن اطالعات سيستم هزينه سيستم نه تنها

 . هاي نادرست خواهد شد اطمينان و با وجود داده تر در شرايط عدم تر و صحيح ارزش
 ۳۲ و مديريت بر مبناي فعاليت ABC فرآيند ، اي به توصيف مدلي به منظور تحليل در مطالعه ) ۲۰۰۲ ( استلپ و همكاران ريدر

(ABM) دهد كه اجراي سيستم ها نشان مي نتايج حاصل از پژوهش آن . هاي سوئد پرداختند در بخش قلب يكي از بيمارستان ABC باعث 
 ن از اين سيستم به همچني . سازي شده است هاي جديدي همچون تحليل فعاليت و فرآيند ، محاسبه بهاي تمام شده و شبيه ايجاد قابليت

 . گيري استراتژيك و عملياتي مناسب بهره گرفت توان به منظور تصميم همراه ساير اطالعات مي
 در يك مركز بهداشت و ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ هاي نيز به منظور محاسبه هزينه واحدهاي خدماتي بين سال ) ۲۰۰۳ ( و همكاران ۳۳ واترز

 ) ABC ۲ بكارگيري و اجراي سيستم ) ۱ : ها شامل دو قسمت بود پژوهش آن . د استفاده كردن ABC درمان در كشور پرو ، از سيستم
 دهد كه بهاي تمام شده محاسبه شده بر مبناي اين سيستم بسيار بيشتر از نتايج نشان مي . ارزيابي نتايج و بررسي قابليت استفاده مدل

 دهد كه واحدهاي خدماتي اورژانس ، دندانپزشكي و خدمات ان مي همچنين ارزيابي نتايج نش . شود مي مبالغي است كه از مشتريان دريافت

29 ) BellShaped 
30 ) Trapezoidal 
31 ) Dean Ting 
32 ) Activity Based Management (ABM) 
33 ) Waters



 تري گيري مناسب تواند با استفاده ازاين سيستم ، تصميم ازطرفي مديريت مي . افزوده براي شركت هستند پزشكي سيار داراي كمترين ارزش
 . دهند را مشخص كند روي مي ۳۴ افزوده هاي فاقد ارزش هاي پنهان ،كه در رابطه با فعاليت انجام داده و برخي هزينه

 هدف . پرداختند ۳۶ در پژوهشي به تحليل بهاي تمام شده در بخش راديولوژي بيمارستان دانشگاه تامپر ) ۲۰۰۳ ( و همكاران ۳۵ رائوتيو
 تحليل يك ها با بررسي و آن . بود ۱۹۹۹ هاي آنژيوگرافي و راديولوژي تشخيصي در سال ها  تعيين عوامل هزينه فعاليت اصلي پژوهش آن

 . ها بسيار كم است موردي به اين نتيجه دست يافتند كه بر خالف هزينه بسيار باالي تجهيزات آنژيوگرافي ، سهم آنها از هزينه ۲۹۶۸ نمونه
 ها هزينه در پايان استفاده از اين سيستم به منظور تحليل . ها به خود اختصاص داده است اوليه بيشترين هزينه را در اين بخش همچنين مواد

 . شود در بخش راديولوژي بسيار مناسب بوده و پيشنهاد مي
 به بررسي روشهاي محاسبه بهاي " بهاي تمام شده بخش بيمارستان در اروپا " در پژوهشي با عنوان ) ۲۰۰۴ ( و همكاران ۳۷ نگريني

  يابي به اين نتيجه رسيدند كه يك الگوي هزينه ه آنها با مطالعه و تحليل روشهاي گوناگون    هزين . ها پرداختند تمام شده در اين سازمان
 ها به تواند باعث شود تا امكان مقايسه در بين سازمان وجود الگوي استاندارد مي . يابي استاندارد شده براي بخش بيمارستان وجود ندارد

 . خصيص كاراي منابع بهبود يابد گيري به همراه ت ها افزايش يافته و فرآيند تصميم وجود آمده ، ارزيابي اقتصادي در اين بخش
 هاي گذاري مناسب اين جراحي در بيمارستان اي به ارزيابي بهاي تمام شده جراحي ليزري چشم و قيمت در مطالعه ) ۲۰۰۴ ( ۳۸ تي ساي
 يابي سنتي ينه يابي بر مبناي فعاليت  و هز عددي به مقايسه دو روش هزينه ۱۸۱ وي در اين روش با استفاده از يك نمونه . تايوان پرداخت

 معنادار بودن تفاوت را مورد بررسي قرار داد pvalue تطبيقي و t در محاسبه بهاي تمام شده اين نوع جراحي پرداخته و با استفاده از آزمون
 . دارد داري بين دو روش وجود گيري كرد كه تفاوت معني بود نتيجه ۰ / ۰۰۵ محاسبه شده كمتر از pvalue مقدار با توجه به اينكه .

 دالر و در ۲۶۵ / ۴ دالر و ۴۷ / ۹۰۰ به ترتيب برابر ABC نمونه محاسبه شده در روش ۱۸۱ ميانگين هزينه كل و انحراف معيار استاندارد
 در افزايش كيفيت خدمات درماني ABC دهنده آن است كه نتايج نشان . دالر بود ۸ / ۹۸۶ دالر و ۴۲ / ۸۷۲ يابي سنتي به ترتيب روش هزينه
 . تواند مفيد باشد ها مي يابي بيمارستان ستم هزينه و بهبود سي

 وي مطالعه . پرداخت ۴۰ هاي فنالند در بيمارستان ABC در پژوهشي به بررسي و تحليل انگيزه بكارگيري سيستم ) ۲۰۰۵ ( ۳۹ جاروينن
 دهد كه اگرچه هر سه مي نتايج حاصل نشان . خود را بر روي دو بيمارستان در بخش عمومي و يك بيمارستان در بخش خصوصي انجام داد

 ها با يكديگر متفاوت بوده به طوريكه مهمترين هدف از آن ABC مورد بررسي شده در بخش بهداشت و درمان است ، ولي روش بكارگيري
 در هاي مختلف و در سطح بيمارستان و افزايش كارايي بوده ، يابي كامل در بخش هاي دولتي هزينه بكارگيري اين سيستم در بيمارستان

  ها مي هاي خصوصي هدف اوليه تحليل سودآوري ، گزارشگري و افزايش آگاهي نسبت به بهاي تمام شده و هزينه صورتيكه در بيمارستان
 . هاي مديريت داشته است هاي سازماني ، فشارهاي سازماني تاثير اندكي بر روي پذيرش سيستم همچنين بر خالف تئوري . باشد

 در واحد جراحي بيمارستان مركزي كاريليا ABC نيز به بررسي تغييراتي كه در طول فرآيند سيستم ) ۲۰۰۵ ( و همكاران ۴۱ كاينن آنتي
 يابي بر مبناي ها با ارائه يك مدل صفحه گسترده هزينه آن . دهد، پرداختند روي مي ۲۰۰۳ - ۲۰۰۵ هاي در كشور فنالند بين سال ۴۲ جنوبي

 سازي شبيه گذاري در واحد جراحي و هاي هر فعاليت و عمليات ، بررسي بازده سرمايه عيين هزينه فعاليت ابزاري را به منظور مديريت بهتر ، ت
 نتايج حاكي از آن است كه تفاوت بسيار زيادي بين بهاي تمام شده محاسبه شده و  نرخ هاي دولتي تعيين شده وجود دارد كه . ايجاد كردند

 هاي دولتي اغلب مشكالت مربوط به استفاده از ظرفيت لت اين اختالف اين است كه تعرفه ع . شوند در اكثر موارد منجر به ايجاد زيان مي
 . چنانچه از تمامي ظرفيت بتوان استفاده كرد ، مقدار تفاوت كمتر خواهد شد . دهند كامل عملياتي را مدنظر قرار نمي

 در كشور ۲۰۰۴ لغايت ۱۹۹۴ ني بين سالهاي درما در صنعت خدمات ABC به بررسي ميزان استفاده از سيستم ) ۲۰۰۵ ( ۴۳ الوسن
 اگرچه، استفاده از . دهد كه آشنايي با اين سيستم در طول دهه گذشته افزايش يافته است نتايج حاصل از پژوهش نشان مي . آمريكا پرداخت
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 مهمترين . تم هنوز ترديد دارند ها نسبت به اجراي اين سيس اين سيستم در طول اين زمان اندكي كاهش يافته به طوريكه بسياري از سازمان
 ها و فقدان همكاري هاي مربوط به پردازش داده هزينه باالي سيستم ، نگراني : موانعي كه در راه كاربرد اين سيستم وجود داشته شامل

 هاي قابليت به جاي ABC ها بر روي قابليت بهاي تمام شده سيستم افزون بر اين، تمركز بيش از حد سازمان . مديران رده باال است
 هاي اساسي و ذاتي گيري كنند كه مزاياي بكارگيري اين سيستم كمتر از هزينه مديريتي آن باعث شده تا بسياري از افراد اينگونه نتيجه

 . سازي و نگهداري آن خواهد بود پياده
 براي ۴۶ ها و مبناي مقايسه شركت ۴۵ با استفاده از تابع افزايش كيفيت ABC در پژوهشي به ساخت مدل ) ۲۰۰۵ ( و همكاران ۴۴ گنزالز

 يابي بر مبناي ها مدلي از هزينه آنها در اين پژوهش با استفاده از تابع افزايش كيفيت و تحليل مبناي مقايسه شركت . ها پرداختند بيمارستان
 يابي سنتي در هاي هزينه سي روش ها با برر آن . هاست فعاليت طراحي كردند كه اين مدل مطابق با انتظارات مشتريان و احتياجات بيمارستان

 دهد كه با نتايج نشان مي . بيمارستان اسپانيا و تعيين نيازهاي مشتريان و بيمارستان سعي در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده داشتند ۵
 ده كرده ومواردي كه داراي اي و زمان استفا توان نسبت به تعيين مبناي تخصيص مناسب منابع انساني ، منابع سرمايه استفاده از اين مدل مي

 هايي كه نيازمند تخصيص منابع هستند، با بعالوه پروژه . اهميت زيادي براي پيشرفت استانداردهاي اجراي عمليات هستند ، را مشخص كرد
 . توجه به نياز مشتريان و كسب رضايت آنان ارزيابي و تحليل شوند

 هدف اصلي پژوهش آنها . هاي كانادا پرداختند در بيمارستان ABC به بررسي ميزان پذيرش سيستم ) ۲۰۰۶ ( و همكاران ۴۷ ادن
 ها با استفاده از آن . و موانع موجود بر سر راه پذيرش و اجراي آن بود ABC آوردن شواهدي در مورد علل پذيرش پايين سيستم بدست

 دهد كه ها نشان مي نتايج حاصل از پژوهش آن . آوري شواهد كردند بيمارستان اقدام به جمع ۴ پرسشنامه و مصاحبه با كارمندان كليدي
 گيري ها و تصميم به عنوان يك ابزار مديريت يكپارچه ، ابزار مربوط به بررسي منافع و هزينه روشها ، مديريت روزانه فعاليت ABC سيستم

 را در بدبيني مديران اجرايي نسبت به سيستم علل اصلي فقدان اين پذيرش . شود ها استفاده نمي ها در بيمارستان بندي پروژه نسبت به بودجه
 هاي مربوط به تخصيص منابع ، عدم وجود ارتباط بين گيري توانايي آن در ارائه يك قاعده تامين مالي موثر ،دولتي بودن تصميم و عدم
 . توان جستجو كرد ت ، مي ها و اينكه اين سيستم نيز يكي ديگر از بارهاي تحميلي مديريتي اس هاي پزشكان و مديريت هزينه انگيزه

 در اين . يابي در بخش بيمارستان در كشور ژاپن پرداختند در پژوهشي به بررسي يك روش كاربردي هزينه ) ۲۰۰۶ ( و همكاران ۴۸ كائو
 داردو هاي مربوط به سيستم استان سازي ،كاهش پيچيدگي ساده شده به منظور كاهش هزينه     پياده ABC ها با استفاده از روش مطالعه آن

 مقايسه ABC هاي يك البراتوار پرداخته و نتايج حاصل را با روش استاندارد ها به محاسبه بهاي تمام شده آزمايش آوري داده سهولت جمع
 عدد توازن مناسبي بين صحت و سادگي ايجاد كرد و توانست نتايج ۴ عدد به ۷ هاي هزينه از اين روش از طريق كاهش محرك . كردند

 ها همچنين آنها معتقدند كه قابليت تعميم اين روش براي استفاده در ساير بيمارستان . بود ، ايجاد كند ABC حدودي همانند صحيحي كه تا
 . توانند از مزاياي آن بهره گيرند وجود داشته و مي
 ها ف منابع و هزينه گيري و كنترل مصر طراحي شده براي اندازه ABC در پژوهشي به بررسي مدل ) ۲۰۰۷ ( و همكاران ۴۹ سينكوئيني

 ها در نتايج حاصل از پژوهش آن . شود ، در كشور ايتاليا پرداختند هاي خدمات درماني استفاده مي هاي جديد در فرآيند زماني كه از فناوري
 م شده يك افزون بر اين ، بهاي تما . دهد يابي مناسب در بخش درماني را نشان مي بخش جراحي ، اهميت طراحي و اجراي سيستم هزينه

 ۲ / ۱۲۱ هاي دولتي كه مقدار آن اي با تعرفه دالر محاسبه شده كه تفاوت قابل مالحظه ۳ / ۲۸۷ بيمار كه تحت اين نوع جراحي قرار گرفته
 . دالر است ، دارد

 وي . خت يابي سنتي پردا هزينه در بيمارستان تركيه و مقايسه نتايج حاصل از آن با سيستم ABC به بررسي كاربرد ) ۲۰۰۹ ( ۵۰ يرلي
 دهد كه نتايج نشان مي . بهاي تمام شده مربوط به جراحي كيسه صفرا را با استفاده از هر دو روش محاسبه و نتايج را با يكديگر مقايسه كرد

 دالر و با استفاده از سيستم ۱ / ۰۵۳ و ۹۶۵ به ترتيب ABC بهاي تمام شده اين عمل در جراحي باز و جراحي نوين با استفاده از سيستم
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 تري در اختيار گذاشته و به مي تواند اطالعات هزينه صحيح ABC دهد كه اين نتايج نشان مي . دالر خواهد بود ۵۳۵ و ۵۹۹ سنتي به ترتيب
 . ريزي استراتژيك كمك نمايد بندي و برنامه تر در مورد بودجه گيري صحيح ها و تصميم مديران در تحليل و تفسير هزينه

 پژوهش هاي داخلي

 يابي خدمات بهداشتي و درماني بر مبناي فعاليت در مركز بهداشت شهرستان زنجان پرداختند در پژوهشي به هزينه ) ۱۳۸۱ ( و حميدي شغلي
  دهد كه فرآيند بازديد از كارخانجات صنعتي پرهزينه مركز نشان مي ۱۳۷۸ نتايج بدست آمده از اجراي سيستم با استفاده از اطالعات سال .

 قادر به تفكيك مناسب ABC با توجه به اينكه سيستم . ترين خدمت است آموزان در مدارس شهري ، كم هزينه عاينه دانش ترين و فرآيند م
 . وري را افزايش داد توان بهره هاي سربار است ، به كمك آن و با مديريت صحيح هزينه مي هزينه

 هاي جهت محاسبه بهاي تمام شده خدمات در بيمارستان ABC در پژوهشي به طراحي و بررسي كاربرد سيستم ) ۱۳۸۲ ( رجبي
 محاسبه و ۱۳۸۲ وي بهاي تمام شده دو مركز فعاليت بيمارستان شهيد فقيهي شيراز را با استفاده از اين روش براي سال . دولتي پرداخت

 . لوژي جزء مراكز فعاليت عملياتي است مركز فعاليت راديولوژي جزء مراكز فعاليت تشخيصي و مركز فعاليت بخش جراحي اورو . بررسي كرد
 اسكن تي دهد كه در مركز فعاليت راديولوژي ، بهاي تمام شده هر راديوگرافي ، سونوگرافي، مموگرافي و سي محاسبات انجام شده نشان مي

 بيمار بر مبناي تخت همچنين در مركز فعاليت جراحي بهاي تمام شده هر . ريال است ۲۵۳ / ۲۱۰ و ۳۱ / ۱۵۰ ، ۵۰ / ۷۴۷ ، ۲۰ / ۸۷۱ به ترتيب
 هاي دولتي عالوه بر محاسبه دقيق و صحيح در بيمارستان ABC دهد كه نتايج بدست آمده نشان مي . ريال است ۱۳۵ / ۰۱۳ روز اشغالي

 نياز افزوده ، تعيين امكانات و منابع مورد هاي فاقد ارزش ها و شناسايي فعاليت بهاي تمام شده خدمات ارائه شده به منظور تحليل فعاليت
 ها ، فراهم در بيمارستان (ABB) ۵۱ بندي بر مبناي فعاليت سازي بودجه ها ، تهيه نمودن اطالعات الزم به منظور پياده براي انجام فعاليت

 ر يابي هدف و ارائه اطالعات الزم به منظور ارزيابي عملكرد كاركنان د هزينه نمودن مبنايي به منظور بهبود مستمر از طريق سيستم كايزن و
 توان به منظور كاهش تنگناهاي موجود بر سر راه افزون بر اين ، از اين سيستم مي . تواند راهگشا باشد مي هاي مختلف بيمارستان بخش
 . ريزي عملياتي ، بهره گرفت ها مخصوصا بودجه ريزي بيمارستان بودجه

 ينه نهايي بيمارستان شهداي هفتم تير تهران و تعيين هاي هز اي به تعيين هزينه واحد خدمت در كانون در مطالعه ) ۱۳۸۵ ( رضاپور
 ABC بيمارستان مذكور با استفاده از روش ۱۳۸۱ اين مطالعه بر روي اطالعات مربوط به سال . ميزان انحراف نامساعد قيمت پرداخت

 اعصاب ، جراحي عمومي ، ارتوپدي و يو ، مغز و سي يو ، سي سي هاي آي نتايج حاكي از آن است كه هزينه واحد خدمت در كانون . انجام شد
 بايست عوامل موثر بر افزايش هزينه واحدها شناسايي و لذا مي . گيري است هاي موجود داراي انحراف نامساعد چشم داخلي با تعرفه

 . هاي خدمات بيمارستان از الگوي صحيح اقتصادي استفاده كنند گذاران در تعيين تعرفه سياست
 هاي تشخيصي بيمارستان در بخش ABC شي به بررسي و محاسبه بهاي تمام شده خدمات بر اساس روش در پژوه ) ۱۳۸۷ ( ميريان

 هاي هاي پشتيباني و بخش يابي در بخش عمليات هزينه . پرداخت ۱۳۸۵ آموزشي شهيد دستغيب شيراز با استفاده از اطالعات سال
 ABC وي با استفاده از سيستم . نوع راديوگرافي ، اجرا شد ۵ آزمايش و نوع ۱۰ آزمايشگاه و راديولوژي به منظور محاسبه بهاي تمام شده

 هاي نيروي انساني ، مواد وملزومات مصرفي ، استهالك و سربار مربوط به مراكز فعاليت را محاسبه كرده و بدين وسيله بهاي توانست هزينه
 نتايج حاصل از پژوهش وي نشان . شيراز را بدست آورد هاي تشخيصي بيمارستان شهيد دستغيب تمام شده بر حسب هر خروجي در بخش

 هاي تشخيصي هاي موجود در بخش و تعرفه ABC داري بين بهاي تمام شده محاسبه شده بر مبناي روش دهد كه تفاوت معني مي
 هاي خدمات در بخش الگوي مناسبي براي محاسبه بهاي تمام شده ABC اينكه روش ¨ مضافا . بيمارستان شهيد دستغيب شيراز وجود دارد

 . باشد تشخيصي بيمارستان شهيد دستغيب شيراز مي
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 سواالت پژوهش

 : توان به شرح زير بيان كرد هاي اصلي پژوهش حاضر را مي پرسش
 بيمارستان بخش هاي پشتيباني و تشخيصي فازي بهاي تمام شده خدمات را در ABC توان با طراحي و بكارگيري روش آيا مي ) ۱

 اسبه كرد ؟ رضوي مشهد مح
 گيرندگان بيمارستان سنتي در اختيار مديران و تصميم ABC فازي اطالعات با اهميتي را نسبت به سيستم ABC آيا سيستم ) ۲

 ها در اطمينان داده تر با توجه به عدم تر و صحيح تواند اطالعاتي دقيق مي دهد؟ به بيان ديگر آيا استفاده از اين روش قرار مي
 د در اختيار بگذارد ؟ بيمارستان رضوي مشه

 هاي پژوهش فرضيه

 " يابي بر مبناي فعاليت فازي هزينه سيستم " در اين پژوهش با استفاده از تئوري مجموعه فازي كوشش شده است تا سيستمي جديد به نام
 زير به منظور دستيابي به هاي اصلي بنابراين فرضيه . در بيمارستان رضوي مشهد طراحي شده و به صورتي عملي مورد تحليل قرار گيرد

 : شود اهداف پژوهش ارائه مي
 سنتي با متوسط بهاي تمام شده ABC داري بين متوسط بهاي تمام شده خدمات ارائه شده بر اساس سيستم تفاوت معني : ۱ - ۱

 . وجود دارد بيمارستان رضوي مشهد يابي بر مبناي فعاليت فازي در بخش پشتيباني براساس سيستم هزينه
 سنتي با متوسط بهاي تمام شده ABC داري بين متوسط بهاي تمام شده خدمات ارائه شده بر اساس سيستم تفاوت معني : ۲ - ۱

 . وجود دارد بيمارستان رضوي مشهد يابي بر مبناي فعاليت فازي در بخش تشخيصي براساس سيستم هزينه

 ها وش پژوهش و گردآوري داده ر

 شود كه پژوهشگر بخواهد مطالعات موردي در شرايطي استفاده    مي . است و جنبه كاربردي دارد ۵۲ وردي اين پژوهش در زمينه مطالعات م
 هاي مربوط به رفتار آن چيز يا سازمان يا اجزاي كوچكتر آن سازمان را يك سازمان يا يك چيز را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا سازه

 ) ۷۱ : ۱۳۸۲ نمازي ، ( تشريح كند
 اي عمده از مجالت تخصصي التين و آوري اطالعات مورد نياز بخش مباني نظري به گونه ژوهش به منظور نگارش و جمع در اين پ

 ها و اطالعات مربوط به همچنين داده . و مصاحبه استفاده شده است ها از مشاهده براي گردآوري اطالعات مربوط به شناسايي فعاليت
 و بيشترين در قالب سه عدد كمترين مقدار ممكن ، محتمل ترين مقدار ممكن ه و توريع پرسشنامه طراحي الگو به طور عمده از طريق تهي

 الزم به ذكر است در بخش هايي كه اطالعات مورد نياز به صورت دقيق و در قالب آمار صحيح توسط . آوري گرديد جمع مقدار ممكن
 ساير . ذ و مالك محاسبه بهاي تمام شده آن بخش قرار مي گرفت اين اطالعات در قالب پرسشنامه اخ مسئولين نگهداري مي شد ،

 ها و غيره نيز با مطالعه اسناد و مدارك مرتبط در بيمارستان ، سيستم اطالعاتي اطالعات مورد نياز همچون اطالعات مربوط به هزينه
 . گردآوري خواهند شد (MIS) ۵۴ و سيستم اطالعات مديريت (HIS) ۵۳ بيمارستان

 : دنبال گرديد به صورت زير ) ۵ : ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ ( هاي بيان شده توسط نمازي پژوهش طبق گام مراحل اين
 تعيين موضوع هزينه ، . ۱
 هاي اصلي مربوط به موضوع هزينه ، شناسايي فعاليت . ۲

52 ) Case Study 
53 ) Hospital Information System 
54 ) Management Information System



 هاي مربوط به موضوع هزينه ، آوري هزينه جمع . ۳
 هاي مربوط به هر فعاليت ، تخصيص هزينه . ۴
 ر فعاليت ، هاي مربوط به ه گزينش محرك هزينه . ۵
 محاسبه نرخ هزينه هر فعاليت ، . ۶
 تخصيص هزينه هر فعاليت به موضوع هزينه ، . ۷
 . تعيين بهاي تمام شده موضوع هزينه . ۸

 ، با استفاده از روش تخصيص مستقيم ، يكطرفه و دو طرفه به علت اينكه فرآيند ارائه خدمات در بين مراكز فعاليت به صورت متقابل است
 ، روش Excel با استفاده از نرم افزار ا به يكديگر به صورت صحيح و واقعي انجام نمي گيرد ، لذا در اين پژوهش فرآيند تسهيم هزينه ه

 . معادالت همزمان به منظور تسهيم هزينه ها به صورت متقابل طراحي و مورد استفاده قرار گرفت

 جامعه آماري

 تختخوابي رضوي در ۳۲۰ تخصصي بيمارستان تخصصي و فوق . شود نجام مي مطالعه موردي اين پژوهش برروي بيمارستان رضوي مشهد ا
 آوري روز دنيا يكي از گيري از تجهيزات پيشرفته درماني و فن اين بيمارستان با بهره . در مشهد فعاليت خود را آغاز كرد ۱۳۸۴ بهمن ماه

 ، هاي جراحي ، بخش ، بخش قلب يو سي ي همچون آي هاي مختلف ها در سطح خاورميانه است كه در قالب بخش مجهزترين بيمارستان
 اي به ارائه خدمات درماني به هاي بستري ، آزمايشگاه ، تصويربرداري، كلينيك و بخش پزشكي هسته ، اتاق هاي عمل ، اتاق ها اورژانس
 . پردازد مي بيماران

 ها وش تجزيه و تحليل داده ر

 دواير مختلف خواهد بود، از تكنيك تئوري هاي ها ، كه عموما متشكل از ارقام هزينه تحليل داده با توجه به عنوان پژوهش ، جهت تجزيه و
 سپس به منظور دستيابي به بهترين مقدار حقيقي از روش غيرفازي ساز . شود مجموعه فازي با استفاده از داده فازي مثلثي استفاده مي

 مقدار حقيقي به مقدار فازي است و وظيفه غيرفازي ساز ،مشخص كردن بهترين مقدار در واقع وظيفه فازي ساز تبديل . استقاده شده است
 زيرا يكي از به عنوان روش غيرفازي ساز استفاده شده ۵۵ در اين پژوهش از روش مركز ثقل . كه نماينده يك مقدار فازي باشد حقيقي است
 معادله زير به منظور محاسبه ). ۱۰۱ : ۲۰۰۴ راس ، ( استفاده مي شود كه بيش از ساير روش ها از آن است ساز غيرفازي متداول روش هاي

 ۲۰۰۴ راس، ( در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است با استفاده از روش مركز ثقل µ ) X ( فازي از تابع عضويت * X) ( ارزش حقيقي
: ۱۰۱ ( 

X * = 
MATLAB از نرم افزار افزون بر آن به منظور انجام محاسبات مربوط به غيرفازي ساز  . استفاده شده است 7

 آوري شده با استفاده از بدين منظور اطالعات جمع . استفاده گرديد ۵۶ تطبيقي t ها، از آزمون همچنين در اين پژوهش به منظورآزمون فرضيه
 . رد تجزيه و تحليل قرار گرفته است استخراج و مو … تحليل شده و اطالعات مربوط به ميانگين ، انحراف معيار و SPSS(11.5) افزار نرم

55 ) Centroid method 
56 ) paired T test



 هاي پژوهش يافته

 بر اساس چارت سازماني بيمارستان و همچنين نيازسنجي مديريت در بخش بر اساس گام هاي اشاره شده در باال ، ابتدا مراكز هزينه فعاليت
 ه ، با توجه به پس از كسب شناخت اولي . دهد اين مراكز فعاليت را نشان مي ۲ و ۱ جدول شماره . هاي پشتيباني و تشخيصي تعيين شد

 طراحي و هزينه هاي مربوط به هر مركز فعاليت Excel ماتريس تسهيم هزينه ها با استفاده از نرم افزار مراكز فعاليت شناسايي شده
 ه مراكز فعاليت تشخيصي و با توجه به اينكه مراكز فعاليت پشتيباني به منظور خدمت رساني ب شناسايي و به آن مركز تخصيص داده شد

 لذا . عملياتي در بيمارستان ها فعاليت مي كنند ، هزينه هاي آنها مي بايست به مراكز استفاده كننده از خدمات آنها تخصيص داده شوند
 ك ها دقت شده تا در انتخاب محر . محرك هاي هزينه مورد نياز و مرتبط با هر مركز فعاليت با توجه به رابطه علت و معلولي تعيين گرديد

 بدين منظور از نظرات كارشناسان و . محرك هايي انتخاب گردند كه بيشترين رابطه علت و معلولي را با مركز فعاليت مربوطه دارا باشند
 اني محرك هاي هزينه مرتبط با هريك از مراكز فعاليت پشتيب ۱ جدول شماره . همچنين مطالعات مرتبط در اين زمينه بهره گرفته شده است

 . را نشان مي دهد
 محرك هزينه مركز فعاليت محرك هزينه مركز فعاليت

 ميزان خدمات ارائه شده به بخش ها استريل ابزار تعداد بيماران پذيرش شده پذيرش و مدارك پزشكي
 سطح زيربنا BMS تعداد پرسنل درماني دفتر پرستاري

 ميزان آب ، گاز مصرفي و سطح زيربنا نيكي آب ، گاز و تاسيسات مكا تعداد مجوزهاي خريد تداركات
 ميزان خدمات ارائه شده به هر بخش خياط خانه تعدا پرسنل و بيماران هر بخش تغذيه و آشپزخانه

 سطح زيربنا خدمات داخلي و تنظيف برق مصرفي هر بخش و سطح زيربنا ميزان برق و تاسيسات برقي
 تعداد پرسنل هر بخش امور اداري تعداد دوربين هاي هر بخش دوربين مداربسته

 پرسنل و بيماران بستري هر بخش تعداد امور مالي تعداد پرسنل هر بخش آموزش و كتابخانه
 تعداد پرسنل هر بخش مديريت مدت زمان مكالمه مخابرات
 تعداد بيماران ترخيص شده ترخيص ميزان البسه شستشو شده به كيلوگرم الندري

 تعداد جابه جايي به تفكيك هر بخش نقليه دمت رساني به هر بخش ميزان خ مهندسي پزشكي
 تعداد پرسنل هر بخش روابط عمومي و امور بين الملل سطح زيربنا انتظامات و اطالعات

 تعداد رايانه هاي هر بخش IT رايانه و تعداد حواله هاي صادر شده انبار
 رپايي و بستري تعداد بيماران س صندوق سطح زيربنا محوطه و فضاي سبز

 مركز فعاليت مركز فعاليت
 آندوسكپي : تصويربرداري

 پزشكي هسته اي سي تي اسكن
 آزمايشگاه سونوگرافي
MRI 

 راديوگرافي عمومي و تخصصي
 ماموگرافي

 از بخش هاي مربوطه جمع اطالعات مربوط به محرك هاي هزينه از طريق تهيه و توزيع پرسشنامه در قالب اعداد فازي در گام بعدي
 مراكز فعاليت برق ، مخابرات و الندري جزو مراكزي بودند كه به علت عدم وجود داده هاي دقيق ، اطالعات ارائه شده آنها در . آوري شد

 بخش هاي پشتيباني كه در گام بعد ، با توجه به اين . در قالب اعداد و داده هاي واقعي و دقيق بود قالب اعداد فازي و ساير مراكز پشتيباني

 هاي پشتيباني مراكز فعاليت و محرك هزينه بخش : ۱ جدول شماره

هاي تشخيصي مراكز فعاليت بخش : ۲ جدول شماره



 عالوه بر ارائه خدمات به بخش هاي تشخيصي و عملياتي ، به ساير بخش هاي پشتيباني نيز به صورت متقابل خدمات ارائه مي كنند ، با
 شد هزينه هاي مرتبط با اين بخش ها به مراكز استفاده كننده از خدمات آن ها تخصيص داده استفاده از روش ماتريس معادالت همزمان

 در قالب داده هاي فازي جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت در گام بعد داده ها و اطالعات مورد نياز مربوط به مراكز تشخيصي بيمارستان .

 ، با توجه به نيازسنجي مديريت از مراكز فعاليت پشتيباني ، مراكز الندري ، استريل ابزار ، خياط خانه ، پذيرش و مدارك پزشكي در نهايت .
 مراكز فعاليت تشخيصي ، بهاي تمام شده خدمات آن ترخيص و نقليه به عنوان مراكز فعاليت واسط مديريتي در نظر گرفته شده و همچون

 بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر اساس گام هاي تشريح شده در . محاسبه گرديد FABC ومدل ABC ها به تفكيك طبق روش
 در زير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از آزمون . ه هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت آزمون فرضي باال ، به منظور

T بيان شده است % ۹۵ و در سطح اطمينان تطبيقي . 

 : آزمون فرضيه اول

H0 : ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ABC اسبه شده بر مبناي بهاي تمام شده خدمات مح با ميانگين FABC در 
: H0) . بخش هاي پشتيباني با يكديگر برابر است µd =0) 

H1 : ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ABC با ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي FABC در 
: H1) . بخش هاي پشتيباني با يكديگر برابر نيست µd ≠0) 

 به طور خالصه ارائه شده ۳ شماره جدول در هاي پشتيباني داده مربوط به بهاي تمام شده خدمات در بخش ۲۰۸ از آزمون نتايج حاصل
 . است

 . قرار نمي گيرد H0 در ناحيه پذيرش t=2.287 مقدار % ۹۵ نشان داده شده است ، در سطح اطمينان ۳ شماره جدول همانطور كه در
PValue همچنين با توجه به مقدار  يعني اختالف معناداري بين . رد مي شود H1 به نفع H0 است ، فرض % ۵ كه كوچكتر از 0.023 =

 در بخش هاي FABC با ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ABC بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي
 دم اطمينان مي توان نتايج بهتري با استفاده از مدل طراحي شده بر مبناي لذا در شرايط ع . پشتيباني بيمارستان رضوي مشهد وجود دارد

FABC افزون بر آن نتايج حاكي از آن است كه استقاده از روش . در بخش هاي پشتيباني كسب نمود ABC سنتي منجر به كمتر از واقع 
 بهاي تمام شده نهايي هر ۵ و ۴ شماره جدول . شده است نشان دادن بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در مراكز پشتيباني واسط مديريتي

. نشان مي دهد FABC و ABC واحد از خدمات مركز فعاليت الندري و استريل ابزار را طبق دو روش



Paired Samples Statistics 

Mean  N  Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 
ABC  40266/71  208  40182/501  2786/155 
FABC  40325/87  208  40114/864  2781/465 

Paired Samples Correlations 

N  Correlation  Sig. 

Pair 1  ABC & 
FABC  208  1.000  0/001 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

t  Df  Sig. (2 
tailed) 

Mean  Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower  Upper 

Pair 1  ABC – 
FABC  59/15  372/956  25/860  110/14  8/17  2/287  207  0/023 

 تفاوت FABC بهاي تمام شده نهايي ABC بهاي تمام شده نهايي نام خدمت رديف
FABCABC 

 14,416 14,783 368 البسه پرسنلي سفيد 1

 12,575 12,217 358 پرسنلي آبي البسه 2

 12,336 11,978 358 البسه پرسنلي رنگي 3

 8,822 9,079 257 البسه بيمار 4

 3,801 3,691 110 ملحفه 5

 6,151 5,714 437 روكش پتو 6

 5,242 4,800 442 روبالشتي و اقالم ريز 7

 6,030 6,682 653 نم گير ، دروشيت ، روتختي كشي 8

 5,890 5,787 104 شان و كاورست گان و 9

 6,838 6,763 75 پتو سفيد يا رنگي 10

 5,579 5,639 61 روكش كاناپه ، بالشت 11

نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول : ۳ جدول شماره



 3,833 3,772 61 روكش مبل و پرده 12

 3,917 3,939 22 روفرشي نمازخانه 13

 18,100 19,135 1,035 البسه بيمار عفوني 14

 بهاي تمام شده نهايي هر نده دستگاه استريل كن نام محصول رديف
 ABC واحد بر مبناي

 بهاي تمام شده نهايي هر واحد
 FABC بر مبناي

 تفاوت
FABCABC 

 10,102 11,186 1,084 اتوكالو ست پانسمان و بخيه استريل شده 1

 42,007 44,090 2,084 اتوكالو ست اتاق عمل استريل شده 2

 10,131 10,560 429 اتوكالو تك پيچ استريل شده 3

 24,816 27,320 2,504 اتيلن

 13,209 14,059 850 اتوكالو گاز استريل شده 4

 15,319 16,169 850 اتوكالو

 11,143 11,942 799 اتوكالو باند استريل شده 5

 18,863 19,662 799 اتوكالو باند كشي استريل شده 6

 14,617 15,352 735 اتوكالو گاز خط دار استريل شده 7

 14,277 15,012 735 اتوكالو النگ گاز استريل شده 8

 45,971 46,911 940 اتوكالو ست آنژيوگرافي استريل شده 9

 ست ري استريل شده 11
 33,625 33,730 105 اتوكالو

 27,106 29,598 2,492 اتيلن

 نان داده هاي هر يك از مراكز فعاليت يا سهم هرچه ميزان عدم اطمي با توجه به محاسبات انجام شده مي توان نتيجه گيري نمود كه
 دريافتي از خدمات مراكزي كه عدم اطمينان داده ها در مورد آنها زياد است ، بيشتر باشد ، اختالف بين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده

 . بيشتر خواهد بود و بالعكس FABC و ABC طبق هر يك از روش هاي

 : آزمون فرضيه دوم

H0 : گين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ميان ABC با ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي FABC در 
 (H0 : µd =0) . بخش هاي تشخيصي با يكديگر برابر است

H1 : ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ABC ر مبناي با ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده ب FABC در 
 (H1 : µd ≠0) . بخش هاي تشخيصي با يكديگر برابر نيست

 به طور خالصه ارائه شده ۶ شماره خدمات در بخش هاي تشخيصي در جدول داده مربوط به بهاي تمام شده ۶۳ نتايج حاصل از آزمون
 . است

 تمام شده هر واحد از خدمات الندري طبق دو روش بهاي : ۴ جدول شماره

بهاي تمام شده هر واحد از خدمات استريل ابزار طبق دو روش : ۵ جدول شماره



Paired Samples Statistics 

Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

Pair 1 
ABC  1251804/97  63  1082978/700  136442/491 
FABC  1219184/05  63  1008344/224  127039/431 

Paired Samples Correlations 

N  Correlation  Sig. 

Pair 1  ABC & 
FABC  63  0/996  0/001 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

T  df  Sig. (2tailed) 
Mean  Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower  Upper 

Pair 1  ABC – 
FABC 

32620/9 
2 

116891/18 
2  14726/905  3182/26  62059/5 

8  2/215  62  0/030 

 . قرار نمي گيرد H0 در ناحيه پذيرش t=2.215 مقدار % ۹۵ نشان داده شده است ، در سطح اطمينان ۶ شماره همانطور كه در جدول
 يعني اختالف معناداري بين . رد مي شود H1 به نفع H0 است ، فرض % ۵ كه كوچكتر از PValue = 0.03 همچنين با توجه به مقدار

 ش هاي در بخ FABC با ميانگين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي ABC بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده بر مبناي
 لذا در شرايط عدم اطمينان مي توان نتايج بهتري با استفاده از مدل طراحي شده بر مبناي . تشخيصي بيمارستان رضوي مشهد وجود دارد

FABC استقاده از روش در اكثر موارد افزون بر آن نتايج حاكي از آن است كه . كسب نمود تشخيصي در بخش هاي ABC سنتي منجر 
 افزون بر آن در مواردي همچون بهاي تمام . شده است تشخيصي نشان دادن بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در مراكز به كمتر از واقع

 و اسكن قلب در مركز فعاليت ، اسكن كبد ، اسكن تمام بدن با گاليم ،اسكن تمام بدن با يد VCUCG اسكن اسكن مجاري اشكي ، شده
 ي منجر به بيش از واقع نشان دادن بهاي تمام شده اين خدمات شده و تصميم گيري نادرست سنت ABC اي ،استفاده از روش پزشكي هسته

 پزشكي بهاي تمام شده نهايي هر يك از خدمات مركز فعاليت ۷ شماره جدول . مديريت را در مورد سودده بودن اين خدمات منجر مي گردد
 . دهد به عنوان نمونه نشان مي FABC و ABC را طبق دو روش اي هسته

نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم : ۶ جدول شماره



 بهاي تمام شده نهايي هر واحد بر نام خدمت رديف
 ABC مبناي

 بهاي تمام شده نهايي هر واحد بر
 FABC مبناي

FABCABC 

 1,485,306 1,493,680 8,374 اسكن تخليه معده 1

 52,437‐ 411,701 359,264 اسكن مجاري اشكي 2

 571,378 602,818 31,440 اسكن ريه 3

 790,093 801,661 11,568 اسكن استخوان 4

 VCUCG 985,913 948,553 ‐37,360 اسكن 5

 238,895‐ 2,231,804 1,992,909 اسكن تمام بدن با گاليم 6

 34,346‐ 762,496 728,150 اسكن تمام بدن با يد 7

 365,910 381,793 15,883 اسكن تيروئيد 8

 HIDA 841,022 1,103,570 262,548 اسكن 9

 DMSA ( 593,959 605,502 11,543 ( يه اسكن كل 10

 RBC ( 1,013,349 940,147 ‐73,201 ( اسكن كبد 11

 46,120‐ 1,894,984 1,848,865 اسكن قلب 12

 DTPA ( 834,815 836,565 1,750 ( اسكن كليه 13

 ر يك از مراكز فعاليت يا سهم با توجه به محاسبات انجام شده مي توان نتيجه گيري نمود كه هرچه ميزان عدم اطمينان داده هاي ه
 دريافتي از خدمات مراكزي كه عدم اطمينان داده ها در مورد آنها زياد است ، بيشتر باشد ، اختالف بين بهاي تمام شده خدمات محاسبه شده

 . بيشتر خواهد بود و بالعكس FABC و ABC طبق هر يك از روش هاي

 نتيجه گيري و پشنهادات

 داده ها در سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت غلبه كرده و عدم اطمينان ش گرديد تا با استفاده از منطق فازي بر در اين پژوهش كوش
 همچنين با پياده سازي و بكارگيري آن در بيمارستان رضوي . سيستمي جديد تحت عنوان هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي طراحي نمود

 . ار داد ه طور عملي مورد ارزيابي و تحليل قر ب با استفاده از داده هاي واقعي مشهد بتوان مزايا و منافع آن را
 با استفاده FABC و ABC نتايج حاصل از آزمون داده هاي مربوط به بهاي تمام شده هر يك از خدمات بر اساس هر يك از روش هاي

 و بهاي ABC بين بهاي تمام شده خدمات بر مبناي اداري حاكي از آن است كه اختالف معن % ۹۵ تطبيقي و در سطح اطمينان t از آزمون
 همچنين در اكثر موارد . در بخش هاي پشتيباني و تشخيصي بيمارستان رضوي مشهد وجود دارد FABC تمام شده خدمات بر مبناي

 اني و هاي پشتيب از واقع نشان دادن بهاي تمام شده خدمات در بخش منجر به كمتر ABC بهاي تمام شده محاسبه شده بر مبناي
 هرچه ميزان عدم اطمينان داده هاي هر افزون بر آن . منجر به تصميم گيري نادرست مديريت خواهد شد تشخيصي مي شود كه اين امر

 ي يك از مراكز فعاليت يا سهم دريافتي از خدمات مراكزي كه عدم اطمينان داده ها در مورد آنها زياد است ، بيشتر باشد ، اختالف بين بها
 از اين نتايج با نتايج حاصل . بيشتر خواهد بود و بالعكس FABC و ABC تمام شده خدمات محاسبه شده طبق هر يك از روش هاي

 شركتها مي توانند با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي . منطبق مي باشد ) ۲۰۰۰ ( و ناچتمن ) ۲۰۰۱ ( پژوهش هاي ناچتمن و نيدي

اي طبق دو روش بهاي تمام شده هر واحد از خدمات پزشكي هسته : ۷ جدول شماره



 ر عدم اطمينان داده ها غلبه نموده و با اطمينان بيشتري نتايج حاصل را مورد بررسي قرار داده و تصميم گيري و بكارگيري ب فعاليت فازي
 اين مسئله خصوصا در صنعت درمان كه . مناسب تر و صحيح تري با استقاده از اطالعات بهاي تمام شده حاصل از اين روش كسب نمايند

 به علت زيرا در بخش درمان . نه هاي خود را كاهش دهند بيش از پيش كاربرد خواهد داشت مي بايست با حفظ كيفيت ارائه خدمات هزي
 وجود تعرفه درمان ، توانايي افزايش درآمدها از طريق افزايش نرخ ممكن نيست لذا مي توان با تحليل صحيح هزينه ها و فعاليت ها با

 ، قابليت ارائه خدمات با زش افزوده و كاهش منطقي هزينه هاي مازاد با حذف فعاليت هاي فاقد ار مي توان FABC استفاده از الگوي
 نه تنها منجر به از دست رفتن اطالعات FABC در نهايت مي توان بيان نمود كه بكارگيري . را افزايش نمود كيفيت تر و با هزينه كمتر

 پيشنهاد . قيق تري را در اختيار مديران خواهد گذاشت سنتي نخواهد شد ، بلكه عالوه بر تامين آن ، اطالعات كامل تر و د ABC سيستم
 : مي شود پژوهشگران در مطالعات آتي موارد زير را مد نظر قرار دهند

 و مقايسه نتايج با پژوهش حاضر .. … و وش ميانگين وزني ، مركز مجموع چون ر استفاده از ساير روش هاي غيرفازي ساز هم ) ۱
 ، ساير بيمارستان ها و مراكز درماني و همچنين دي ، ساير شركت هاي خدماتي طراحي الگوي يادشده در شركت هاي تولي ) ۲

 بخش هاي عملياتي
 ABC بكارگيري تكنيك هاي شبكه هاي عصبي ، الگوريتم ژنتيك ، الگوريتم مورچه ها و ساير تكنيك هاي نوين به همراه ) ۳
 و مقايسه نتايج با پژوهش . … و ۵۷ مونت كارلو شبيه سازي استفاده از ساير روش هاي كاهش عدم اطمينان داده ها همچون ) ۴

 حاضر
 و مقايسه نتايج با پژوهش حاضر . … ، فازي زنگي شكل و استفاده از ساير روش هاي فازي همچون فازي ذوزنقه اي ) ۵

 محدوديت هاي پژوهش

 : باشد شرح زير مي رو بود كه اهم اين محدوديت ها به ها ، با محدوديت روبه انجام اين پژوهش مانند بيشتر پژوهش
 تنها شرايط عمومي در نظر گرفته شده و از در بخش درمان به علت تنوع بسيار باالي خدمات و شرايط خاص افراد مختلف ، ) ۱

 . شرايط خاص چشم پوشي شد
 نه بر تعيين فعاليت ها و همچنين جمع آوري داده ها در بخش درمان به علت مراجعه بيماران و شرايط خاص آن زمان بر و هزي ) ۲

 . است
 هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي نسبت به هزينه يابي بر مبناي فعاليت حجم زيادي از داده ها و اطالعات را داراست كه منجر ) ۳

 . به افزايش پيچيدگي و دشوار شدن تحليل آن ها مي گردد

 منابع و مآخذ
 منابع فارسي

 ) ۱۳۸۱ ( زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، سازمان چاپ و انتشارات و : پ اول ، تهران چا . علم مديريت فازي . آذر ، عادل و حجت فرجي
 : خدمات در بيمارستانهاي دولتي محاسبه بهاي تمام  شده جهت ) ( ABC يابي بر مبناي فعاليت طراحي و كاربرد سيستم هزينه " . رجبي ، احمد

 ، گزارش شماره ريزي منابع مالي و بودجه دفتر برنامه مديريت ومنابع معاونت توسعه . " مطالعه موردي بيمارستان شهيد فقيهي شيراز
۱۰۲ ، ) ۱۳۸۲ ( 

 : اپ اول ، شيراز چ . يابي بر مبناي فعاليت در بهاي تمام شده خدمات بيمارستاني مباني طراحي و كاربرد سيستم هزينه . رجبي ، احمد
 ) ۱۳۸۷ ( انتشارات نويد ،

57 ) Monte Carlo Simulation



 مجله . " گزارش موردي : ۱۳۸۱ هاي هزينه نهايي بيمارستان شهداي هفتم تير تهران در سال ر كانون هزينه واحد خدمات د " . رضاپور ، عزيز
 . ۷۶ - ۸۱ . ص ص ، ) ۱۳۸۵ ( ، ،زمستان ، سال دهم ۴ ، شماره علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 . " ۱۳۷۸ سال : شت شهرستان زنجان يابي خدمات بهداشتي درماني بر مبناي فعاليت در مركز بهدا هزينه " . حميدي … شغلي ، عليرضا ؛ و يدا
 . ۲۷ - ۳۳ . ص ص ، ) ۱۳۸۱ ( ، زمستان ، ۴۱ ،شماره زنجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

 : ABC هاي بانكي به روش سنجي طراحي مدل محاسبه بهاي تمام شده  سپرده امكان " . يزدي ، محمد ؛ و مهدي ناصري مازار عرب
 . ۳ - ۲۶ . ص ص ، ) ۱۳۸۲ ( ، سال دهم ، زمستان ، ۳۴ ، شماره هاي حسابداري و حسابرسي بررسي . " مورد بانك رفاه

 هاي تشخيصي در بخش ) ABC ( يابي بر مبناي فعاليت بررسي و محاسبه بهاي تمام شده خدمات بر اساس روش هزينه " . ميريان ، ايمان
 نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و پايان . " ) ۱۳۸۵ ( بيمارستان آموزشي شهيد دستغيب شيراز و ارائه الگوي مناسب

 ) ۱۳۸۷ ( ، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني فارس درماني ،
 . ۶۳ - ۷۸ . ص ص ، ) ۱۳۸۲ ( ، بهاروتابستان ، مجله جغرافيا و توسعه . " هاي كيفي در علوم انساني نقش پژوهش " . نمازي ، محمد
 هاي حسابداري و بررسي . " يابي بر مبناي فعاليت در حسابداري مديريت و مالحظات رفتاري آن يستم هزينه بررسي س " . نمازي ، محمد

 . ۷۱ - ۱۰۶ . ص ص ، ) ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ( ، سال هفتم ، زمستان و بهار ، ۲۷ و ۲۶ ، شماره حسابرسي
 ، سال بيست و دوم ، ۱۹۳ و ۱۹۲ شماره ماهنامه حسابدار، . " ) TDABC ( مبناي فعاليت يابي بر معرفي نسل دوم هزينه " . نمازي ، محمد

 . ۳ - ۱۶ . ص ص ، ) ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ ( زمستان و بهار ،
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