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  چکیده

 

در بخش بهداشت و درمان مورد استفاده قرار  خصوصاً یابینهیهز یسنت یهاروش یبه جا تیفعال یبر مبنا یابینهیهز ستمیس راًیاخ :مقدمه

 حیمواجه استت کته اگتر بته صتور صتح نهیهز یهااز جمله انتخاب محرک ییهاتیآن، روش مذکور با محدود یهاتیمز رغمی. علردیگیم
 ها بود.مارستانیدر ب نهیهز یهامحرک نیترمواجه خواهند کرد. هدف از مطالعه حاضر انتخاب مناسب ادیز یطارا با خ جینتخاب نشوند، نتاا

و  هیتاصالعتا،، تذذ یفنتاور یواحتدها افتتهی صیتخص نهیبود که به محاسبه هز یفیو ک یفیپژوهش حاضر از نوع توص :بررسی روش

از  یکتیدر  7991ستا   یمتال یهتاقلب و عروق و چشم بر اساس داده ز،یالید ،یسوختگ ،یجراح مان،یزا یهاخش)نظافت( به ب یکاخدار
 ییشناستا نتهیهز یهتاپرداخت. با استفاده از مطالعا، انجام شده، محرک رانیا یزشکتحت پوشش دانشگاه علوم پ یآموزش یهامارستانیب

 شد.  نییتع نهیهز یهامحرک نیتراسبمن ،از خبرگان یپنل یبا برگزار تاًیشد. نها

مختلت،، متفتاو، بتود. پنت   یهتامورد مطالعه بر اساس محرک یینها یبه واحدها یبانیپشت یاز واحدها افتهی صیتخص نهیهز ها:یافته

پرس غذا، مساحت و تعداد  بیاصالعا، را به ترت ی)نظافت( و فناور یکاخدار ه،یتذذ یواحدها یبرا نهیهز یهامحرک نیترخبرگان مناسب
 .ردک یفعا  معرف یوترهایتعداد کامپ

انتختاب  ستیبایخدما، در بخش بهداشت و درمان، م نهیهز حیدر برآورد صح نهیهز یهامحرک ریثأبا توجه به ت :یریگجهیو نت بحث

 .ردیسالمت قرار گ ارانگذاستیخدما، در دستور کار س نهیخطا در برآورد هز نیمناسب هر بخش به جهت کمتر نهیهز یهامحرک
 

 یآموزش مارستانیب ،یابینهیهز نه،یمحرک هز ت،یفعال یبر مبنا یابینهیهز :یدیکل واژگان
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 .1-11(: 1)5؛ 1931 سالمت محور هایمجله پژوهش. یتانمارسیشده خدمات ب
 

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیاقتصاد سالمت، مرکز تحق یتخصص یادکتر یدانشجو .1

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق ار،یدانش. 1

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق ار،یاستاد. 9

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یکل امور مال ریمد ،یگذاراستیسو  یمشخط یادکتر یدانشجو .4

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،ینیوش و حلق و بگ قاتیمرکز تحق یمسئول امور مال ،یمال تیریمد یادکتر یدانشجو .5
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                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی

 

 تمام شده نهیمحاسبات هزدر  نهیهز یهامحرک نییتع

 مقدمه

 تیریفاکتورهاا در ماد نیتراز مهم یکی نهیکاهش هز

از نکات قابل توجاه  یکیرود. یبه شمار م مارستانیب

همچااون  یپرداختا یکردهاایرو ناه،یهز تیریدر ماد

از خادمات  یثابت بابات اراهاه برخا یپرداخت مبلغ

اساات کااه  یامااهیسسااات بؤ)گلوبااا ا از فاار  م

. دیانمایهاا ماناهیرا مجبور به کاهش هز هامارستانیب

 ساتیبایها منهیها عالوه بر کاهش هزمارستانیالبته ب

موضاو   نیاباال ببرند که ا زیخدمات خود را ن تیفیک

  ا. 1ساازد )یها را با مشاکل مواجاه مانهیهز تیریمد

 ساتیبایها منهیهز ح،یصح تیریبه جهت مد نیبنابرا

بتوانناد از  رانیخطا محاسابه گردناد و ماد نیبا کمتر

در  یاناااهیهز حیمناااافا داشاااتن افالعاااات صاااح

اماا  ؛اراهاه خادمات بهاره ببرناد یبارا یریاگمیتصم

قادر باه اراهاه افالعاات  یسنت یحسابدار یهاستمیس

 ریااخ یهااجهات در ساا  نیو باه هما ستندین قیدق

سساات و ؤر مد تیافعال یبار مبناا یابینهیهز ستمیس

را  رانیماککور، ماد ستمیاست. س افتهیها توسعه بنگاه

 شاتریبه سود ب افتنیجهت دست  ییراهکارها ههدر ارا

بار  یابینهیهز ستمیس کهییازآنجانموده است.  تیهدا

و منااابا را  هاااتیاافعال نیارتباااب باا ت،یاافعال یمبنااا

از  یروشان ریتواند تصاویم نیبنابرا ؛کندیمشخص م

مصر  منابا توسا   نیو همچن ییرآمدزاد یچگونگ

 یهااامکاناات و کاناا  ان،یمحصوالت، برندها، مشتر

توانند یم رانیافالعات مد نیرا اراهه دهد و با ا ایتوز

ساود بنگااه را  هیکه حاش ندیتمرکز نما ییهاتیبر فعال

کاربرد آن در هر  یابینهیهز ستمیس تیبرند. مزیباال م

ا. تفااوت 2اسات ) مارساتانیاز جملاه ب ینو  بنگاه

 تیافعال یبر مبنا یابینهیهز ستمیبا س یسنت یابینهیهز

اسات.  میرمسات یغ یهاانهیهز صیتخص یدر چگونگ

بار هاا ناهیهز م،یرمسات یغ یهانهیهز یسنت ستمیدر س

 ابادییما صیحجام و تعاداد خادمات تخصا اساس

 ت،یافعال یبر مبناا یابینهیهز ستمیدر س کهیدرصورت

و  ناهیهز یهاابر اساس محار  میرمست یغ یهانهیهز

ا. باا 3 ،4) رددگایم میتسه تیهر واحد فعال یخروج

را  ییایامزا ت،یفعال یبر مبنا یابینهیهز ستمیس که نیا

آن  یساازادهیاما پ ؛کندیبخش بهداشت فراهم م یبرا

است و البته که با  یکار دشوار مارستانیدر ب خصوصاً

تواناد یما یبانیپشات نیتالش و صر  زمان و همچنا

کاار گرفتاه ه با یتیریمد ماتیشده و در تصم ییاجرا

بارخال   تیافعال یبار مبناا یابینهیهز ستمیشود. س

از جملاه  ییهاتیمحادود یدارا اد،یاز یایداشتن مزا

باه آن  یتفااوتیاسات کاه با ناهیانتخاب محار  هز

 یدیو محاسابات را باا انحارا  شاد جیتواند نتاایم

اسات کاه باعا   یعاامل ناهیهز مواجه سازد. محر 

 اباکار بر من نیشود و با ایم تیدر عملکرد فعال رییتغ

در  رییاگکارد و موجا  تغیاثر م تیآن فعال ازیمورد ن

موضاو  در  نیاا کاه ا5گاردد )یما تیآن فعال نهیهز

مشااهده  زیان یمارستانیخدمات ب یابینهیمطالعات هز

بار  یابینهیهز ستمیاز مطالعات س یاریگردد. در بسیم

خاادمات  نااهیبااه منرااور محاساابه هز تیاافعال یمبنااا

 یاست و از جمله خروج شدهکار گرفته ه ب مارستانیب

خادمت باا تعرفاه  کیاتمام شده  نهیهز سهیها م اآن

مطالعات انجام شاده  یمصوب آن بوده است. در تمام

باه روش  ای یانیم یسربار و واحدها یواحدها نهیهز

باه واحادها و  یامرحلاه یلایباه روش ت ل ای میمست 

 یاما تفااوت ؛است افتهی صیتخص ییخدمات نها تاًینها

 یریکارگبااهشااود یکااه در مطالعااات مشاااهده ماا

باه  یتاوجهیا که ب6-11است ) یانهیهز یهامحر 

خادمات  ناهیآن منجر به انحرا  و برآورد اشاتباه هز

و  رانوناادیدر مطالعااه ب مثا عنوانبااهخواهااد شااد. 

واحد تدارکات و انبار، تعاداد  نهیحر  هز، مهمکاران
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                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی
 تمام شده نهیدر محاسبات هز نهیهز یهامحرک نییتع

 

 ،ا7) در نرااار گرفتاااه شاااده اسااات لافاااراد شااااغ

واحد تدارکات و انباار در  نهیمحر  هز کهیدرصورت

باه  یلیو همکاران، تعداد اقالم تحاو یمطالعه خسرو

 تیاامرکااز فعال نااهیا. محاار  هز12هااا بااود )بخااش

مسااحت در نرار  ،یو نرافات در مطالعاات یکاخدار

محار   گرید یبرخ کهیدرصورتا 7 ،13ده )گرفته ش

و نرافاات را تعااداد افااراد شاااغل  یاخاادارک نااهیهز

نرافات  یمادت زماان صار  شاده بارا ایا 14،15)

 ناهیهز یهااا. محار 16) انادواحدها در نرر گرفتاه

افالعاات  یو واحاد فنااور یحسابدار تیمراکز فعال

ا. 7،9،13،11،19) داشات ییهادر مطالعات تفاوت زین

در مطالعاات شاامل  یواحاد حساابدار نهیر  هزمح

هاا و تعاداد افاراد شااغل تعداد پرونده ماران،یتعداد ب

 یا. در رابطه باا واحاد فنااور7،9،11) ذکر شده است

و تعداد افراد شاغل باه  وترهایتعداد کامپ زیافالعات ن

 در نراار گرفتااه شااده اساات نااهیعنااوان محاار  هز

 یهاان محار ا. مسلم است که در نرر گارفت13،19)

 همچاون یمشاترک یواحادها یمتفاوت برا یانهیهز

را به  یاگمراه کننده جیو سربار نتا یبانیپشت یواحدها

تااوان آن را در ینماا نیبنااابرا ؛دنبااا  خواهااد داشاات

ثر دانست. با توجه باه مطالا  ؤم یتیریمد ماتیتصم

 تیاتاا باه اهم میمککور، در پژوهش حاضر برآن شد

تمام شده  نهیتر هزیبرآورد واقعدر  نهیهز یهامحر 

انتخااب محار   جهیو نت پرداخته یمارستانیخدمات ب

باا  یتیریماد ماتیرا در اخاک تصام حیرصحیغ نهیهز

تحاات  یآموزشاا یهااامارسااتانیاز ب یکاایدر  یمثااال

 نیاا جاهی. نتمیینماشفا   رانیا یپوشش علوم پزشک

مناس  جهات ساو   یتواند به عنوان منبعیمطالعه م

ورد باا آباه بار یابیاناهیمطالعاات هز ریسا جیتادادن ن

 استفاده شود. خطا نیکمتر

 

 روش بررسی

باود  یفیو ک یفیپژوهش حاضر از نو  مطالعات توص

انجام شاد و  1396سا   یمال یهاکه با استفاده از داده

از  یکاایمناساا  در  نااهیهز یهااامحاار  یبااه بررساا

 نرایاا یدانشگاه علاوم پزشاک یآموزش یهامارستانیب

 یینهااا یپرداخاات. الزم بااه ذکاار اساات واحاادها

قل  و  ز،یالید ،یسوختگ ،یجراح مان،یزا یها)بخش

مورد مطالعه باه  مارستانیا در بیپزشکچشمعرو  و 

انتخاااب شاادند. بااه جهاات انجااام  یصااورت تصااادف

 ناهیمطالعات انجام شده در زم یپژوهش ابتدا به بررس

 یابینهیزبا روش ه مارستانیتمام شده خدمات ب یبها

پرداخته شد. از م االت منتشار شاده  تیفعال یبر مبنا

ا 2211 -2212) ریاساا  اخ هد یف یو خارج یداخل

 مارساتانیتمام شده خادمات ب نهیمحاسبه هز نهیدر زم

ورود شاامل مطالعاات  یارهاایکمک گرفتاه شاد. مع

و  مارساتانیدر حاوزه ب ریاده سا  اخ یانجام شده ف

باود.  یبانیپشات یدهاواحا ناهیهز یهااشامل محار 

 ریانر یو خاارج یداخلا یهااداده گاهیجستجو در پا
Magiran, googel scholar, PubMed, Science 

Direct یدکتاارا انیتوساا  سااه نفاار از دانشااجو 

بر  یابینهیهز یهاواژهدیاقتصاد سالمت با کل یتخصص

 یهاامحار  مارساتان،یب ،یابیاناهیهز ت،یفعال یمبنا

 Activity Based یعنیها آن یسیلو معاد  انگ نهیهز

Costing, Costing, Hospital, Cost drivers 
از  گریگرفت. پس از استخراج م االت، دو نفر د امانج

 نادیآاقتصااد بهداشات کاه در فر یدکتارا انیدانشجو

م االت پرداخته و بار  شینبودند، به پا ریجستجو درگ

م اااالت نااامرتب  را از  ،یخروجاا یارهااایاساااس مع

م الاه ماورد  24تعاداد  تااًیطالعه حک  نمودناد. نهام

 ا.1)نمودار  قرار گرفت یبررس
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                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی

 

 تمام شده نهیمحاسبات هزدر  نهیهز یهامحرک نییتع

 یبانیپشت یمناسب در واحدها نهیهز یهاشده در خصوص محرک یی: تعداد مقاالت شناسا1نمودار 

 

 هیااکل یباارا نااهیهز یهااادر مطالعااه حاضاار محاار 

 ؛در م االت مختلف استخراج شاد یبانیپشت یواحدها

 نهیهز یهامحر  تیتر اهمیجزه یجهت بررساما به 

 صیتخص نهیخدمات، تنها هز نهیهز حیدر برآورد صح

و  هیااافالعااات، تغک یفناااور یاز واحاادها افتااهی

 قارار یمحاسبه شد و انحرافات مورد بررسا یکاخدار

نسابت بااالتر  نهیها داشتن هزانتخاب آن لیگرفت. دل

 یحادهاوجود وا نیسربار و همچن یواحدها ریبه سا

    ایترتنیداب راایز ؛بود هامارستانیب یمککور در تمام

 

 یجراحا یهااشد. بخشیممکن م جینتا یریپکمیتعم

قلا  و عارو  و  ز،یالیاد ،یسوختگ ،یجراح مان،یزا

 ریخدمات نسبت به ساا یحجم باال لیبه دل زیچشم ن

منتخ  محاسبه شد. افالعاات  مارستانیها در ببخش

 یهااواحدها و بخش یانهیهز یهامربوب به سرفصل

و افالعاات مرباوب  یمورد مطالعه از واحد حسابدار

مسااحت، تعاداد افاراد  لیااز قب ناهیهز یهابه محر 

 یاز واحاادها  یاابااه ترت هیااشاااغل، تعااداد پااک تغک

اخک شد. محاسابات باا  هیو تغک ینیکارگز سات،یسأت
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 5  1931بهار / 1   / شماره  پنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی
 تمام شده نهیدر محاسبات هز نهیهز یهامحرک نییتع

 

 میباا روش تساه تیافعال یبار مبناا یابینهیروش هز

 ،فرفاهکی میتساه کردینجام گرفت. در روا فرفهکی

 نااهیبااه عنااوان هز یانیااسااربار و م یواحاادها نااهیهز

بر اسااس محار   یینها یهابه بخش افتهی صیتخص

روش  نیاشاود. در ایداده ما صیمناس  تخص نهیهز

در نرار  گریکادی نیساربار با یهاابخش یهاتیفعال

 بانیسربار به عنوان پشات یگرفته نشده و تنها واحدها

 ا.  17شوند )یدر نرر گرفته م یینها یهابخش یراب

از انجااام مراحاال فااو  مشااخص شااد کااه  پااس  

در مطالعات مختلف، متفاوت است.  نهیهز یهامحر 

 یواحادها نهیهز یهاکردن محر  کدستیبه جهت 

داشاتن مطالعاات  سهیم ا تیقابل در نتیجهو  یبانیپشت

 4  یترتنیشد. بد لیاز خبرگان تشک یپنل ،یابینهیهز

 ومدانشاگاه علا یکال اماور ماال ریپنل متشکل از ماد

 ران،یاا یحسابرس دانشگاه علوم پزشک ران،یا یپزشک

و  یاز کارشناساان حساابدار یکیو  یحسابدار ریمد

 ،یپزشااک زاتیااتجه یواحاادها نیمساالول نیهمچناا

مااورد  مارسااتانیافالعااات از ب یو فناااور ساااتیسأت

ران اقتصاد ساالمت دو تن از پژوهشگ تاًیمطالعه و نها

 برگزار شد. 

باا نراارت  رانیاا یاو  در دانشگاه علوم پزشک پنل  

برگازار شاد و   اهیدق 42به مدت  یکل امور مال ریمد

هاا ماورد آن تیاو اهم ناهیهز یهامحر  یهاتفاوت

آن در نرار گارفتن  یینهاا جاهیبح  قرار گرفت و نت

باه عناوان  یبانیپشات یاز واحادها کیاهار  یخروج

حضاور  ابا گاریدو پنال د نیبنابرا ؛بود نهیهزمحر  

 یبانیپشات یاز واحدها کیهر  نیو متخصص نیمسلول

و  صیمااورد مطالعااه بااه جهاات تشااخ مارسااتانیدر ب

برگازار شاد. دو  یبانیهر واحد پشت یخروج ییشناسا

 مارساتانیب تیریباا ماد یپنل مککور پس از همااهنگ

ساان از کارشنا یکایو  ریمورد مطالعه و با حضور مد

 ،یپزشاک زاتیاتجه یواحدها نیو مسلول یحسابدار

افالعات و پژوهشاگران اقتصااد  یو فناور ساتیسأت

مورد مطالعاه برگازار شاد. هار  مارستانیسالمت در ب

. دیاباه فاو  انجام میسااعت و نا کیها کدام از پنل

هار  یهاایخروجا ییها، شناساموضو  بح  در پنل

 جینتااا یااتدر نهابااود.  یبانیپشاات یاز واحاادها کیاا

مارستان مورد مطالعه باه یبرگرفته شده از دو پنل در ب

و  یکل امور ماال ریبه مد گرید یپنل یصورت برگزار

باازخورد داده  رانیاا یحسابرس دانشگاه علوم پزشک

در  یبانیپشاات یواحاادها نااهیهز یهاااشااد و محاار 

 شد. نییتع مارستانیب

 

 هایافته

 هیااکل یباارا نااهیهز یهااامتااون محاار  یدر بررساا

اماا باه  ؛قرار گرفات یمورد بررس یبانیپشت یواحدها

موضاو   تیو شافاف شاتریب اتیاباا جزه یبررس لیدل

واحاد  3مرباوب باه  یهاافتهیتنها  نه،یهز یهامحر 

 یو کاخدار هیافالعات سالمت، تغک یفناور یبانیپشت

 یاواحاده ناهی)نرافتا ذکر شاده اسات. محار  هز

از  یدر برخاو نرافات  یهمچاون کاخادار یبانیپشت

تعاداد کارکناان  گارید یمطالعات، مساحت و در برخ

از مطالعات زمان صر  شده  گرید یشاغل و در بعض

واحاد  نهینرافت در نرر گرفته شدند. محر  هز یبرا

آشپزخانه در مطالعات تعاداد پارس غاکا، تخات روز 

. محار  دتعداد پرستار و مسااحت ذکار شا ،یاشغال

بار اسااس  زیانرافات نو  یواحد کاخدار یبرا نهیهز

مطالعات مختلف مساحت، تعداد افراد شاغل و زماان 

 ا.1)جدو   شده است یصر  شده معرف
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                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی

 

 تمام شده نهیمحاسبات هزدر  نهیهز یهامحرک نییتع

 

 مطالعات مختلف بر اساسهای هزینه واحدهای پشتیبانی مورد مطالعه : محرک1جدول 

 شماره رفرنس محرک هزینه مرکز هزینه

11،15،3،19،1-11 مساحت خدمات() کاخداری و نظافت  

14 ،15 ،11 ،13  تعداد افراد شاغل  

 16 زمان صرف شده

 19،13 های غذایی داده شدهتعداد وعده آشپزخانه() واحد تغذیه

 15 تعداد پرستار

3،11،11  تعداد افراد شاغل  

 11 مساحت

 11 تخت روز اشغالی

15،16  افراد شاغل تعداد واحد فناوری اطالعات  

  14،19،11 تعداد کامپیوترها

 16 زمان صرف شده

 

از  یبرخا افتاهی صیتخص نهیمتون، هز یپس از بررس

 یهاامنتخا  )بخش یآموزش مارستانیب ییمراکز نها

قلا  و عارو  و  ز،یالید ،یسوختگ ،یجراح مان،یزا

ذکار  یاناهیهز یهااا بر اسااس محر یپزشکچشم

سااهم  نی، محاساابه شااد؛ بنااابراشااده در مطالعااات

 یرواحاد فنااو ه،یتغک یمککور از واحدها یهابخش

و نرافاات بااا توجااه بااه  یافالعااات و کاخاادار

شده در مطالعات مختلاف  ییشناسا نهیهز یهامحر 

 زیان 2فور که در جدو  شد. همان سهیمحاسبه و م ا

تعداد افراد شاغل باه عناوان  کهیهنگامنشان داده شد 

در نرر گرفته شاود، ساهم  هیواحد تغک هنیمحر  هز

 ونیالیم 1642 زانیام هیااز تغک مانیزا یبخش جراح

 یتعداد پرس غکا نه،یمحر  هز کهیدرصورتو  ا یر

به بخش در نرر گرفتاه شاود، ساهم بخاش  یلیتحو

 نیبود و ا ا یر ونیلیم 41مبلغ  هیمککور از واحد تغک

 سبار اساا هیاواحد تغک یهانهیهز میتفاوت در تسه

مشااهده شاد.  زیها نبخش ریدر سا نهیهز یهامحر 

افالعاات  یواحاد فنااور نهیهز میتسه کهیصورتدر

 ناه،یمحار  هز بر اساس مانیزا یبخش جراح یبرا

 یهاناهیتعداد افراد شااغل در نرار گرفتاه شاود، هز

و اگر محار   ا یر ونیلیم 143 زانیم افتهی صیتخص

گرفته شاود، مبلاغ فعا  در نرر  وتریتعداد کامپ نهیهز

از واحاد  افتهی صیتخص نهیهز زانیم ا یر ونیلیم 45

محاسابه شاد و  ماانیبخش زا یافالعات برا یرفناو

 یواحااد فناااور یهااانااهیهز میتفاااوت در تسااه نیااا

 ریدر سااا نااهیهز یهاااافالعااات باار اساااس محر 

 ناهیمحار  هز کاهیهنگاامشاد.  دهیاد زیاها نبخش

گرفتاه شاود،  و نرافت، مسااحت در نرار یکاخدار

باه  یاز واحاد کاخادار افتاهی صیتخص نهیهز زانیم

و باا در نرار  ا یار ونیالیم 2414 بلغم مانیبخش زا

 نااهیتعااداد افااراد شاااغل، هز نااهیگاارفتن محاار  هز

 برآورد شد. ا یر ونیلیم 1196مبلغ  افتهی صیتخص
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 1 1931بهار /1   / شمارهپنجمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 شده تمام نهیدر محاسبات هز نهیهز یهامحرک نییتع

 
                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی

  
 های هزینه متفاوتو کاخداری با محرک عاتهای تخصیص یافته )ریال( از واحدهای تغذیه، فناوری اطال: هزینه2جدول 

 چشم قلب و عروق دیالیز بخش سوختگی بخش جراحی جراحی زایمان 

 111،111،341 111،111،341 116،111،691 1،111،391،314 1،111،113،931 1،641،111،155 تغذیه با محرک هزینه تعداد افراد شاغل

 13،341،539 515،655،541 413،114،411 113،111،116 1،15،163،114 413،136،919 تغذیه با محرک هزینه تعداد پرس غذا

 11،153،941 -911،359،611 136،431،156 1،111،651،633 -691،151،911 1،111،691،159 میزان انحراف

 11،113،639 11،113،639 61،911،151 119،314،113 111،136،313 149،115،111 با تعداد شاغلین فناوری اطالعاتواحد 

 45،115،149 45،115،149 31،491،415 45،115،149 45،115،149 45،115،149 با تعداد کامپیوتر فناوری اطالعاتواحد 

 -94،315،551 -94،315،551 -13،151،911 111،613،596 51،111،616 31،111،451 میزان انحراف

 11،119،436 114،115،144 111،194،361 9،414،113،116 1،913،114،396 1،414،511،691 کاخداری با محرک هزینه مساحت

 15،433،144 15،433،144 511،335،466 1،459،411،159 154،331،449 1،136،313،411 کاخداری با محرک هزینه تعداد شاغلین

 -1،115،141 91،616،111 914،193،436 1،361،991،169 514،191،439 1،111،513،111 میزان انحراف

 

بر اساس  نهیهز میتسه جینتا سهیمتون و م ا یپس از بررس

مختلف، پنل خبرگان به جهات انتخااب  نهیهز یهامحر 

برگازار  یبانیپشت یواحدها هیکل یبرا حیصح نهیمحر  هز

هر واحد باه عناوان  یپنل بر انتخاب خروج یشد و اعضا

واحد  یخروج مثا عنوانبهآن اقدام نمودند.  نهیمحر  هز

 ناهیمحار  هز نیترمناس  نیبنابرا ؛پرس غکا بود ه،یتغک

در نرار  «هااباه بخاش یلیتحو یتعداد پرس غکا» زیآن ن

در پنال  ناهیهز یهااگرفته شد. الزم به ذکر است محار 

شاد کاه  ییشناسا یبانیپشت یواحدها یتمام یخبرگان برا

 یباه جهات بررسا ااما ؛هاا اشااره شادبه آن 3در جدو  

 یبات تنهاا بارامحاسا شاتریب اتیاموضو  با جزه تیاهم

افالعااات و  یفناااور ه،یااتغک یواحاادها نااهیهز میتسااه

 باار اساااس یینهااا ی)نرافااتا بااه واحاادها یکاخاادار

 .مختلف انجام شد نهیهز یهامحر 

 
نظر خبرگان بر اساسهای پشتیبانی بیمارستان ها و محرک آنان در بخش: مراکز هزینه3جدول   

هزینهمراکز  ردیف محرک هزینه مراکز هزینه ردیف  محرک هزینه 

 تعداد پک استریل CSR 1 کیلوگرم لباس شسته شده لندری 1

غذا یهاپرستعداد  تغذیه 1 سیساتأت 1   مساحت 

های فعال هر بخشتعداد سیستم واحد فناوری اطالعات 3 کیلووات ساعت انرژی 9  

های خریدتعداد درخواست تدارکات 11 تعداد افراد شاغل مدیریت 4  

)نظافت(کاخداری 5  مساحت نگهبانی 11 مساحت 

    تعداد افراد شاغل اداری 6

 

 گیریبحث و نتیجه

بار  یابینهیها با روش هزمارستانیدر ب یادیمطالعات ز

اماا  ؛اندخدمات پرداخته نهیبه محاسبه هز تیفعال یمبنا

 یمتفااوت نهیهز یهااز محر  یبانیپشت یواحدها یبرا

شادن مطالعاات  کدساتی اند. به جهاتاستفاده نموده

 یهاامحار  یدر مطالعه حاضار باه بررسا یابینهیهز

و  ه شادپرداختا مارستانیب یابینهیدر هز حیصح نهیهز

 را  یینها یاز واحدها یبرخ افتهی صیتخص یهانهیهز

 جیمتفاوت آزماون نماوده و نتاا یانهیهز یهابا محر 

 از یالاااپن یزارارگابا ب ایتاهادر نو  شاد یاررساب

 یواحادها یبارا حیصح یانهیهز یهامحر  ،خبرگان

 .  شد ییشناسا یبانیپشت
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 1931بهار / 1   / شمارهپنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  1

                                                                                                                       و همکاران زهرا مشکانی

 

 تمام شده نهیمحاسبات هزدر  نهیهز یهامحرک نییتع

 

 نهینرر خبرگان در مطالعه حاضر محر  هز بر اساس  

باود. در مطالعاه « مسااحت»و نرافت  یواحد کاخدار

تمااام شااده  یو همکاااران در محاساابه بهااا رانوناادیب

 Yereliدر مطالعااه  نیو همچناا یوتراپیاازیخاادمات ف

مارساتانیاز ب یکیتمام شده خدمات در  یمحاسبه بها

 تیاانااه مرکااز فعالیمحاار  هز ه،یااکشااور ترک یهااا

در نرر گرفته شده است  «مساحت»و نرافت  یکاخدار

با مطالعه حاضار همساو باود.   یح نیا که از ا7،13)

و همکااران و  یمطالعه حاضر باا مطالعاه زمناد جهینت

در نرار  لیامطالعه رضاپور و همکاران باه دل نیهمچن

 ناهیباه عناوان محار  هز «تعداد افراد شااغل»گرفتن 

محار   نیترا. مناس 14 ،15رت دارد )یمغا یکاخدار

و نرافات باه  یکاخادار یهانهیهز میتسه یبرا نهیهز

 «مسااحت»واحاد ماککور  یمرتب  بودن خروجا لیدل

 یباشد و در نرار گارفتن تعاداد افاراد شااغل بارایم

را باه هماراه  یرواقعایغ آن بارآورد یهاانهیهز میتسه

بخاش تعاداد  کیممکن است که  رایز ؛خواهد داشت

داشاته و باالطبا  یشتریاما مساحت ب ؛شاغل کمتر راداف

 داشته باشد.  زین یشتریب یخدمات تیبه فعال ازین

پناال خبرگااان مشااخص شااد  یاز برگاازار پااس   

انجاام  یرا باه درسات یانارژ ناهیهز می، تسه«مساحت»

 لااوواتیک»آن  نااهیمحاار  هز نیرنخواهااد داد و بهتاا

 ناهیاماا محار  هز ؛باشادیواحدها م یمصرف «ساعت

در نرار  «مسااحت»و همکاران  یدر مطالعه نور یانرژ

باا مطالعاه حاضار   یاح نیاگرفته شده است که از ا

ا. در رابطه با در نرار گارفتن محار  21است ) ریمغا

کاه در اکثار مطالعاات مسااحت در نرار  یانرژ نهیهز

 از یخاافر نشاان کارد کاه در برخا دیاده، باگرفته ش

 یربرداریتصاو یبر همچون واحدها هیسرما یهابخش

کوچاک،  ییبا وجاود داشاتن فضاا یحت یبخشو توان

   هاخشاب ریاااز س تراشایب هاآن یصرفام یبر  و انرژ

 

 زانیم ،یانرژ یمناس  برا نهیمحر  هز نیبنابرا ؛ستا

 لاوواتیک» یریاگاست که باا انادازه زاتیکارکرد تجه

 میتساه یآن را باه درسات یهااناهیتوان هزیم «ساعت

 نمود.

 زانیاپنل خبرگان در مطالعه حاضر م جینتا اساس بر   

 یواحاد لنادر یلباس شسته شاده باه عناوان خروجا

آن در نرار  ناهیا، به عناوان محار  هزخانهیرختشو)

 یلناادر تیاامرکااز فعال نااهیگرفتااه شااد. محاار  هز

کثار مطالعاات از جملاه مطالعاه ا در اخاناهیرختشو)

و  ینااور نیا و همچناا22و همکاااران ) نیالاادنیمعاا

لبااس شساته شاده در نرار  زانیام زیا ن21) کارانهم

 گریکادیباا   یاح نیمطالعات از ا جیگرفته شد که نتا

در مطالعاه  یلندر نهیباشد. البته محر  هزیم راستاهم

 ریمساحت ذکر شده است کاه مغاا ،و همکاران انیهاد

تاوان یا. مساحت را نم23) مطالعه حاضر بود جهیبا نت

در نرر گرفات  یبخش لندر تیفعال یبه عنوان خروج

 یواحد لندر نهیو انتخاب مساحت به عنوان محر  هز

 سازد. یرا منحر  م جینتا مسلماً

محار   نیتارمطالعه حاضار مناسا  جیاساس نتا بر  

ت، تعداد افالعا یواحد فناور نهیهز میتسه یبرا نهیهز

واحاد  یخروجا رایاز ؛ها بودفعا  بخش یوترهایکامپ

بااه  یبانیافالعااات، اراهااه خاادمات پشاات یفناااور

افراد شاغل در  یاست و نه تمام یوتریکامپ یهاستمیس

همچاون  طالعااتاز م یدر برخ کهیدرصورتها. بخش

تعاداد » ناهیا، محر  هز24و همکاران ) Krugمطالعه 

باا  ریدر نرار گرفتناد کاه مغااآن  یرا برا «افراد شاغل

 مطالعه حاضر بود. جینتا

 یپنل خبرگان، خروجا بر اساسحاضر  جینتا اساس بر

 نینابراابا ؛بود ییکاااغ یهاعداد پرسات هیغکات واحد

« یغاکا یهااتعداد پارس» ستیبایآن م نهیمحر  هز

 ه اطاراب ته شود. در ارر گرفابه واحدها در ن یلیحوات
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مطار   یادیاز یهااناهیهز یهاحر م ه،یبا واحد تغک

بار  «ییغکا یهاتعداد وعده»شده است که از جمله آن 

 نیا و همچنا22و همکاران ) نیالدنیمعمطالعه  اساس

مطالعاه حاضار  جیا است که با نتااYereli (13مطالعه 

در مطالعاه  هیاتغک ناهیاماا محار  هز ؛باشدیهمسو م

ر ا و د23) یو همکاااران تخاات روز اشااغال انیااهاد

و  یخساارو نیو همکاااران و همچناا یمطالعااه تراباا

تعاداد افاراد » واحاد ماککور ناهیزهمکاران، محر  ه

ا. مسالم اسات 9،12) در نرر گرفته شده است «شاغل

 مارانیکه هم پرسنل و هم ب مارستانیمانند ب یطیدر مح

 کاهیدرصورت ندینمایاستفاده م هیاز خدمات واحد تغک

تخات روز در نرار  ایل تعداد افراد شاغ نه،یمحر  هز

انجاام  یباه درسات ناهیهز میتساه مطملنااًگرفته شاود 

 نخواهد شد. 

ای منط ی و مناس  محار  هزیناه، مرحلاه انتخاب   

بار  یابیاناهیسیساتم هز یریکارگباهاساسی و مهم در 

های سیستم است. در واقا یکی از برتری تیفعال یمبنا

هاا سیساتم نسبت به ساایر تیفعال یبر مبنا یابینهیهز

مناسا  بارای تعیاین مناابا و  یهاااستفاده از محار 

یا خدمت  حصو های مصر  شده توس  هر مفعالیت

هزینه باید دقت  یهابنابراین در تعیین محر  ؛باشدمی

یاابی، های سنتی هزیناهزیادی صورت گیرد. در سیستم

از یک محر  هزینه مرتب   ها عمدتاًبرای تسهیم هزینه

 ناهیعنوان عامل ایجااد هزه حجم خدمات ب با تعداد یا

های جکب سربار بر حس  گردد. چون نرخاستفاده می

 یاابی، عمادتاًهای سنتی هزینهدر سیستم عملیاتیدوایر 

 منجار باه اسات، فبیعتااً «حجم و یاا تعاداد»مبتنی بر 

تخصیص هزینه سربار به خدمات اراهه شاده متناسا  

باود، یعنای باه  با حجم هر یک از این خدمات خواهد

تری از ام بیشاادار باالتر، سها اجم و مادمات با حاخ

 هم اس اییناپجم ادمات با حاربار و به خاهای سهزینه

 

 های سربار تخصیص خواهد یافت. کمتری از هزینه

 تیافعال یبار مبناا یابینهیکلیدی در سیستم هز نکته  

های سربار تنها تابا حجام و م ادار این است که هزینه

باشاد بلکاه عوامال دیگاری نریار تناو  خدمات نمی

خدمات، پیچیدگی و تخصصی بودن، نیاز باه عملیاات 

های هر فعالیت بستگی دارد که باعا  خاص و ویژگی

م ادار حجام  وجاودها باا شود به برخی از فعالیتمی

بناابراین  ؛ین، هزینه ساربار بااالیی تخصایص یابادیپا

رار گارفتن تخصیص منط ی و صاحیح هزیناه باا در ن

مبنای تسهیم متناس  با هر فعالیت، کیفیت افالعات را 

عملکرد  یابیبخشد و مدیریت را در انجام ارزبهبود می

 رساند. یم یاریخدمات 

 تیاپاژوهش حاضار اهم یهااافتهیفور خالصه  به   

را نشاان داد. اساتفاده از  ناهیمحر  هز حیانتخاب صح

 حیصااح باارآورد جااهیمناساا  و در نت میتسااه یمبااان

 ابادییما تیاهم یهر بخش زمان میرمست یغ یهانهیهز

که بخش بهداشت و درمان در نرر داشته باشاد تعرفاه 

 ؛دیانما ردتماام شاده بارآو نهیهز بر اساسخدمات را 

و  میرمسات یغ یهااناهیکااهش هز ایا شیافزا نیبنابرا

ها منجر به برآورد تعرفاه بخش ریاز سا افتهی صیتخص

خواهد شد که  یواقع زانیکمتر از م ای شتریبه صورت ب

 تاااًیو نها هااامارسااتانیبااه تبااا آن درآمااد خاادمات و ب

بخااش بهداشاات بااه جهاات  یهااایگااکاراسااتیس

مادت همچاون کوتااه ایامادت بلناد یهاایزیربرنامه

خادمات را باه چاالش  یساپاردرون ایا یساپاربرون

ها خواهاد مارستانیب یدهانیو موج  ز دیخواهد کش

بخاش  یهاامارساتانیب یدهاانیااز ز یخششد. البته ب

نکردن  تیرعا نیبودن و همچن یآموزش لیبه دل یدولت

خاادمات  ازیااو منااابا مااورد ن روهاااین یاسااتانداردها

 باشد.یم
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 هاشنهادیپ

تماام شاده  نهیو برآورد هز نیتخم تیبا توجه به اهم 

مطالعات باه  ریگردد سایم شنهادیپ یمارستانیخدمات ب

 لیابا اساتفاده از روش تحل نهیهز یهامحر  ییشناسا

مناسا   ناهیهز یهاابپردازند و محار  یعامل اکتشاف

 مارساتانیدر ب یانیاساربار و م یواحادها یتمام یبرا

 گردد. نییتع

 

 سپاسگزاری

 تحاات عنااوان ی اااتیم الااه حاصاال از فاار  تح  نیااا

 خادمات یخدمات مورد تیفعال یبر مبنا یابینهیهز»

تحات پوشاش علاوم یهاانمارساتایاز ب یکیمنتخ  

 

اقتصااد  اتا ایح ابود که در مرکز ت «رانایا یزشکاپ 

باا کاد اخاال   رانیاا یدانشگاه علاوم پزشاک سالمت

IR.IUMS. REC1397.467  سااا   خردادماااهو در

  یبه تصاو 97-1-41-12676با شماره قرارداد  1397

 مارسااتانیب یپرساانل واحاد حساابدار هیا. از کلدیرسا

 ازیاماورد ن یهااداده یگاکارشترا منتخ  که در به ا

دانشاگاه باه  یاز معاونات پژوهشا نیمطالعه و همچنا

در انجاام فار ، کماا  تشاکر را  یمال تیجهت حما

 .میدار

 

 تضاد منافع

 وجود نداشت. یدر مطالعه حاضر تضاد منافع
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Abstract  

 
Background & Objectives: Recently, Activity-based Costing method has been used instead 

of traditional method of cost calculation, especially in the health sector. In spite of its 

advantages, this method has some limitations such as cost driver selection, which, in the case 

of being selected incorrectly, it leads to errors in results. The purpose of this study was to 

select the most appropriate cost drivers in hospitals. 

Methods: This descriptive and qualitative study was done in one of the Educational hospitals 

affiliated to Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The allocated costs of IT, 

nutrition and cleaning units to the delivery, surgery, burn, dialysis, cardiovascular and eye 

wards were calculated based on the hospital financial data of 2016. Based on the searched 

data, cost drivers were identified and eventually, a panel of experts determined the most 

appropriate cost drivers. 

Results: The cost allocated by hospital the support units to the different wards varied based 

on different cost drivers. The appropriate cost drivers of nutrition, housing, and information 

technology units were the number of food portions, the square area and the number of active 

computers, respectively. 

Conclusion: Due to the impact of cost drivers on the correct estimation of the cost of services 

in the healthcare sector, selection of appropriate cost drivers for each sector should be made 

on the agenda of Health policymakers. 
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