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 چکیده
 ـاب،  مدبـآ کشرارشـکن ومهددهـای مدبـدد در ا ـ         های اخیر مطالعـ  در مـدرد الهدهـای هه  ـ      در سال     
شـکه و  بهـای تمـا     هـا شـکه اسـتا بـا ا ـ  وبـدد  بـ  یتـت اهمیـت مد ـد            ها و تالش بهت بههدد کن الهد

هـا دارد  در ا ـ  وـشوهع سـع، شـکه اسـت وـ          ب ـکی سـاامان   ر ـهی و دربـ    در برنام مه ت، و  ش اسا ، کن 
   ـاب، در شـروت   هـای سـ ت، هه  ـ     گـرا در مقا سـ  بـا مـکل      اب، بـر مه ـای اعالیـت امـان     نقع وارورد هه   

هـا تدیـی ، اا نـد      حا ـر اا لاـاه هـکک  وـاربردی و تاتیـل داده      وـشوهع خکمات، بروت تل ارا اب، شـددا  
ی ـدان نمدنـ  مدردمطالعـ     ا بامعـ  کمـاری ا ـ  وـشوهع مروـه تمـا  شـروت بروـت تـل بـ           استهمهسته، 

هـا اا اسـ اد و داـاتر مـال، شـروت بهـره گراتـ  شـک و در نها ـت           درنظر گرات  شکه استا بـرای گـردکوری داده  
ــ  تدســ   ــا مااســه  هه   2مــکل ب

TDABC  ،3اســتیددنتـ    و روال بــاری ســ ت، کن  اا کامــدن کمــاری تــ 
گـرا بهـت     ـاب، بـر مه ـای اعالیـت امـان     بهت مقا س  دو نمدن  است اده شکا نتا ج نشـان داد وـ  مـکل هه  ـ     

همچ ـی  ا ـ     ؛تـر اسـت   شکه خـکما  در شـروت بروـت تـل نسـهت بـ  مـکل سـ ت، وـارا         مااسه  بهای تما 
ــک تدســ روش مــ، ــت تدان ــرای ش اســا ،  رای ــک ران ب ــ    م ــا و هه   ــای بالاســت اده در راســتای اهــکاک   ه ه
 وار گرات  شدداگدناگدن ب 
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 .مقدمه1

مسائل بسیار ویچیکه در دانع شکه واالها و خکما  اا گذاری و بهای تما اا د رباا مد د  قیمت     
اقتصاد  مک ر ت و حسابکاری بدده استا همداره بی  اقتصاددانان بـا رو رردهـای ملتتـه بـ  سـهآ      

نظـر  گذاری نیه اختالکهای بست  دولت، بر سر مرانیه  قیمتطراکاری اا یک  دخالت دولت و  ا نظا 
خـکما     و  کهن مددن یر  یکان خارجو  که و اا موبدد داشت  استا هر  ک برای ح ظ رااه مصرک

تـر  نما  کا مداردی همچدن وشع واال و خکما  نیه مد ـد  را اـام   ها ، را ارائ  م،درمان، مکل
ی ـدان  و شه در امی   تقا ای خکما  درمان، با تدبـ  بـ  نارـاری و ا ـطرار بیمـاران بـ        نمدده و ب

  [ا17]نما ـک  ده ـکه خـکما  را بیشـتر مـ،    ارائـ  ن عان  مسئدلیت متدلیـان و مجر ـان   تر   ذی ایت،
سـ  یامـل مهـ      با کراههردی با گرا ع سالمت الرترونیک برای سامانکه، و ع مدبدد  هایبرنام 

ـ    ی ـدان م ـابع و  رایـت   انسان  ماشی  و سرما   را ب  در حقیقـت   ا[18] ردهـای اساسـ، درنظـر بهی
ها برای نظار  و دخالت  بهت تسهی  اشار دولتتر   یامل رقابت در بلع خصدی، و یامل  ایت،

ا اا  ک طرک  در سمت یر   خکما  سـالمت هه  ـ    [13]ها اا بیآ بیمار است و  ا واهع هه   
% هه    40  امرواه ب  بیع اا 1950% هه    ول در سال 10سربار ب  شک  ااها ع  اات  و اا میهان 

هـا  بـا ملـارج    اا طرک د هر در سمت تقا ا  بیماران نیه با ااها ع ا   هه    [ا31]ول رسیکه است 
شدنک و  ا   مسئت  نیـه بـرخالک کرـار م هـت تاییـرا       رو م، اا بیآ خدد و واهع رااه روب ،باال 
هـای بیمـ  و یـک  ورود کنهـا     بددن معیار خر ک ر سک برای شروتکوری استا  م  ا  ر  مهه  ا 

ا یـالوه بـر ا ـ      [10]شـدد  ها نیه رالش، بهرگ ماسـد  مـ،  ها برای دولت  هه   برای واهع ا 
ب یان برای ارائ  خکما  سالمت با خر کاران اناصاری واار  بهکاشت و درمـان بـ    های دانعشروت

تدان ک در بااار رقـابت، خـکما  و ماصـدال  خـدد را یر ـ       رو هست ک و نم، ها روبنما  کگ، دولت
خـدد بـر ویچیـکگ،     وبدد اناصارا  دولت، و تعیی  قیمـت و میـهان خـکما  سـالمت      [ا25]نما  ک 
؛ [19] ااها ـک هـا و واار  بهکاشـت و درمـان مـ،    ب یان  بیمـ  های دانعروی شروتهای ویع رالع

هـای خـکمات،  اقـکا  بـ      وـذ ری شـروت  متدلیان امر سالمت ب  م ظدر باالبردن تدان رقابتب ابرا   
هـای  ب ابرا   شـروت  [؛29] نما  کگذاری و ارا اب، و اراشیاب، خکما  سالمت م،و قیمت  اب، هه   
های ایرمستقی   ب  دلیل وبدد رقابت و لهو  شـ اخت  ب یان سالمت الرترونیک با ااها ع هه   دانع

هـای  وذ ری و است اده اا مه ـت و شه رقابتها و واو ع م اسآ در برابر تادال  مایط، ب تدانم کی
و  ـک   اب،  بیع اا ویع احسا  م،های بیرون، نیاا ب  سیستم، م اسآ بهت هه   داخت، و اریت

ها و یک  است اده بهی    ـا حـکاو ری اا   روا نهاشک  اطالیا  نادرست، اا هه   اگر سیست  ب  ا را[؛ 3]
مدقع در نها ت بقای شروت را ب  خطـر   گذاری بهای بالقده شروت  تهک کهای رقها با سیاست رایت
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بی ـ،  تدان وک که امان را شـ اخت و وـیع  با ارائ  سااووار و درک درست م، [؛ ب ابرا  26]انکاانک م،
برای وـاهع ا ـ  مشـرال       ا در ا   راستا[15] برداری قرار دادتاییرا  ک  که را مدرد بررس، و بهره

 شکه نیاا هست اب، و بهای تما های ند   هه   بستار روشن عان  اد شکه  در گا  اول ب  برای ذی

 اب، حسابکاری مداد اولی  و یدامل مادی ارائـ  خـکما    ها با تادل در نهرش اا هه   ا ا   روش[1]
هـا بـا   نمددن امان بـ  اعالیـت  ها  با ا اا درمان، ب  مک ر ت ارک  کها و اقتصاد مک ر ت بهی   اعالیت

ا ا ـ   [11]ند ب  ند شـکه اسـت    (TDABC)گرا شکه بر مه ای اعالیت امانبهای تما ی دان مااسه  
ـ    ـاب، در ارتهـاب بـا تصـمی     های س ت، هه  ـ  روش ند   در مقا س  با مکل طـدر   سـاای مـک ران ب

هـا و  مستقی  روی رو رردهای مروه تما  شروت بروت تل تاریرگـذار و مدبـآ وـاهع هه  ـ      ایر
 [ا6بدده است ]ا ع رااه و ر ا ت متقا یان خکما  درمان، نها ت مدبآ ااه در

 

هـای  های ارتهاط، و ب  دنهـال کن گسـترش سـاامان   کوریدر و، رشک شتاب که ا  پژوهش.پیشینۀ 
وـرده  ها تهک ل های ارتهاطا  را ب   ر، اا مسائل مه  مک ر ت، ساامانالرترونیر،  رهدنه، و رو  

امرواه وبدد راههردهای ارتهاط، ارربلع در سـطد  ملتتـه  رـ، اا یدامـل ایـت،       است؛ ب ابرا  
ن عـان داختـ، و بیرونـ،    ای اا ذی   هر ساامان مجمدی  [ا4]ها است دستیاب، ب  اهکاک در ا   ساامان

جاوـ   و اا کننما  ـک   های مال،  تصمیما  اقتصادی اخذ مـ،  است و  با است اده اا اطالیا  و گهارش
هـای مـال، و      هـا و گـهارش     ن عان مت او  و گاه، در تضاد با  رـک هر اسـت  یـدر    ا   ذی اهکاک

 [ا13]شدنک  های خای، ارائ  م،   ها و مکل   حسابکاری نیه در شرل

گیـری اا دو مقیـا  مـال، و ایرمـال،  مه ـت خـدد را در سـطد            سیست  مک ر ت هه    با بهره     
مقایک گدناگدن ساامان، نشان داده است و امرواه در حل مسائل مهمـ،  ملتته ساامان و در نیل ب  

وتاتیـل  وارگیری وارو ان و تجه ـ  ها  ب    گذاری   های ملتته سرما     م ل شرا   رقابت  ارا اب، ب ه 
ساای سـدد و ااـها ع    رو  بیشی  اا ا  [؛ 24]ها را بسیار تدانم ک ورده است  راههردی  مک ران ساامان

ا انجـا  یـایو و   اسـت ش شروت در حال و ک  که  مستته  ا جاد نظام، مرته  با مک ر ت هه    ارا
دقیق ر ی  و ی   خطیری  حسابکاری مال، و حسابکاری مک ر ت را با  رک هر متاـک وـرده و انـدا     

ای هـ    وشوهشـهران اا وبـدد گـرا ع   ا وبدد کورده است اب، امروای را ب  های هه    ها و روش   گرا ع
انـک وـ      اب، بهره برده   ب کی هه      ی دان مه ا ، بهت طهق  اب، ب    گدناگدن ب  مقدل  مکلساای هه   

 ـاب،  ساای نسل سد  سیستمیک هه  ـ  با ویاده [؛ ب ابرا  12]هر طهق  نیه شامل ر ک   روش است 
ـ ر هی یمتیات، با مشرال  براسا  اعالیت و امان مک ران نیه برای بددب  شـدنک  رو مـ،  ومتری روب

 [ا23]
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ب کی اندا  نداح، اروش و    و  که بددن اطالیا   ااها ع ت د  و تقسی    یالوه بر ماکود ت گمراه     
تأریر قرار داد و نتا ج ا   ارا اب، ایرقابل های س ت، را تات   گیری اا روش   طدر وامل بهرهمشتر ان ب 
ها م ـابع را     در ر ی  شرا ط، با ا   ارض و  ماصدال  و مشتر ان با ا جاد اعالیت [ا2]ااماض بدد 
 ـاب، بـر       اب، بر مه ای اعالیت ا جاد شکا هه  ـ     و  ک و یامل هه    هست ک  سیست  هه      مصرک م،

 ( بـرای 1988) 1معروک شک  نلستی  بـار تدسـ  وـدور و وـاوالن     ABC مه ای اعالیت  و  بعکها ب 
 [ا20]وار گرات  شک های ماصدال  ب    تلصیص هه    اعالیت

بـ  د هـران تـاریر بیشـتری در انعرـا        در ا   میان ودور و واوالن طـ، دهـ  هشـتاد نسـهت         
های سیست  حسابکاری مک ر ت داشت کا در همی  ا ا  وارش اسـان حسـابکاری و مـک ر ت در     نارسا ،
دانسـت ک  هـا مـ،  نتیج  یک  وبدد روش ارک  ک مکار در احصاء هه  ـ  های مدبدد را ، ها نارساشروت

هـای سـ ت، نـ  ت هـا واسـلهدی احتیابـا         معتقک بددنک و  است اده اا سیست  وشوهشهرانا    [ا9]
شـددا   گیـری یـایو مـ،    ها سهآ گمراه، و یک  تصمی  مک ران نیست  بتر  است اده اا اطالیا  کن

 اب،  هه   »ی دان  باهای مک ر ت هه      ا ع شیدۀ بک کی در روشم جر ب  ویک ماققانتالش ا   
 [ا32] شک« بر مه ای اعالیت

 
گیری سیست  در مراحل ترامل و شرل .یابی بر مبنای فعالیت های مختلف سیستم هزینه دیدگاه

هـا  دو   گیـری و مدردنیاا مک ران در تصمی   اب، بر مه ای اعالیت  برای تأمی  اطالیا  مطتد  هه   
هـا مـکل مقـکمات،     د کگاه وت، در رابط  با ا ـ  سیسـت  مطـر  شـکه اسـتا  رـ، اا ا ـ  د ـکگاه        

هـا و ارک  ـکها    وردن اطالیا  در مـدرد هه  ـ  اعالیـت   استا هکک ا   د کگاه اراه   ABCسیست 
ا  در وردن اطالیـ یالوه بر اراه   ا هکک ا   د کگاهاست ABC استا د کگاه د هر  مکل دو بعکی

ا ب  دلیـل اهمیـت   [5] استها  ها و ارک  کها  تهی  اطالیا  ایرمال، درباره اعالیت مدرد هه    اعالیت
 شدنکا   در ادام  ا   دو د کگاه تشر و م، ABCا   مد د  در مسیر رشک و تدسع  سیست 

 
2مدل مقدماتی سیستم 

.ABC ،ابتکا مکل مقکماتABC   تمـا   کوردن اطالیا  بهای برای اراه
های م یکی و  ا   سیسـت  اـراه     اما با تدب  ب  قابتیت ؛شک وار گرات  شکۀ ماصدال  و خکما  ب 

هـا    وتاتیل هه   های راههردی  تجه   گیری های د هری اا بمت  واربرد در تصمی  ورد  در امی   م،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Cooper and Kaplan 
2. Elementary ABC Model 
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و تعیـی  اولد ـت بـرای     ها وردن اعالیت های ساامان،  مک ر ت و اداره سددکوری خکما   بههدد اعالیت
 [ا8]ها نیه مدرد است اد قرار گرات  است  واهع هه   

هـا   ب  دلیل م ااع و مها ا ، بدد  و  ا   سیست   برای ساامان  ABCواربردهای گستردۀ سیست 
و  کگان ا   سیست  ب  دنهال دستیاب، ب  اطالیا  اساس،  وردا یالوه بر مدارد ادق است اده اراه  م،

اگـر رـ  سیسـت      [ا28]وارگیری کن بتدان ک ارک  کهای ساامان، خـدد را بههـدد بلشـ ک     بددنک تا با ب 
وــردن اطالیـا  م یــک و اساســ، بسـیاری اا مشــرال  مــک ران را در   اـراه   بــا ABC مقـکمات، 

ها ، نیه ب  همراه داشت و  است اده اا  ، وارگیری ا   سیست  نارسا اما ب  ورد؛ها مرت ع گیری تصمی 
 واربردی بددن ا   سیست  اشاره ورد تدان ب  تک ها م، تر   کن ورد و  اا بمت  مه  کن را ماکود م،

 [ا30]
 

 ABCمدل دو بعدی سیستم
وـردن اطالیـا  یمتیـات، در    برای اراه  ABCانتظار اا سیست   .1

 ABCها م جر ب  ویکا ع د کگاه د هری در ا   امی   شک وـ  بـ  نـا  مـکل دو بعـکی       مدرد اعالیت
وردن اطالیا  با هکک ا جاد  ـک ارک  ـک بههـدد دائمـ، بـرای      ا ا   سیست  بهت اراه شکمطر  
نک اهای داخل و بیرون اا ساامان طراح، شکا ا   روش دارای دو د کگاه ایت، است و  یهار  اعالیت

 اا: 
 د کگاه تلصیص هه    ـ 
 د کگاه ارک  کیـ 
 

  تدسـ   2004در سـال  TDABC سیسـت    .(TDABC)گررا   یابی بر مبنای فعالیت زمان هزینه
وـاوالن سیسـت     2005مطر  شکا در سـال   2هارواردووار واوالن و انکرسدن در مجت  مطالعا  وسآ

همـراه بـا    2007گرا را در قالآ  ک وتا  تشـر و نمـدد و در سـال      اب، بر مه ای اعالیت امان هه   
 .یدر   ک وتا  اا سدی انتشارا  دانشهاه هاروارد م تشر وردنـک را ب  TDABCانکرسدن تر یک 

گیـری هه  ـ  و    انک و  سیست  مذودر  روش، ساده و قکرتم ک برای انکااه واوالن و انکرسدن ادیا ورده
کوری و  سددکوری است و مک ران با است اده اا ا ـ  تر یـک  امـان و هه  ـ  ومتـری را بـرای بمـع       

 ـکهای  ها یرک ورده و در یدض امان بیشتری را بهت حل مسائت، مان ک بههـدد ارک   نههکاری داده
 [ا7]و  ک ناوارا  ش اسا ، ماصدال  و مشتر ان ایرسددکور و  رایت بالاست اده یرک م،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Two Dimensional Costing 
2. Harvard Business Review 
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شـکه نیـه بـا تدبـ  بـ       های مطالع رو و نمدن های مشاب  تاقیق ویعبررس، امی   پژوهش.زمینه 
ش اسا ، با هاه کن ای  اا دولت،  خصدی، و  ا مشـاروت بـی  دولـت و بلـع خصدیـ، و د هـر       

اعالیـت   [ا14]شکه کن ساامان  ا شروت بسیار بااهمیت اسـت  های تکو  حاومیت، و مأمدر تاشرال 
انجا  گرات  درخصدص تشریل ورونکه و ارائ  خکما  ب  متقا یان خکما  سالمت با ارک  کی و  در 

ساای ا ـ  بسـتار   های خکمات، است و  ب  بهتشدد اصل مشترک با د هر اعالیتادام  معرا، م،
   [ا27]نما ک م،ومک 

شروت بروت تل وابست  ب  ب یاد بروت و واار  بهکاشت و درمان و کمداش وهشر،  اولی  مروـه       
ا مروـه تمـا  ا ـ  شـروت بـرای      استیدر  الرترونیک  برخ  و تت  ،  در ارائ  خکما  سالمت ب

اطالیـا  اولیـ  و   هـای  یدر  ایرحضدری  م  وروردن ار  متقا یان خکما  مشاوره وهشر،  ب
ارائ  مشاوره  در حقیقت  ک ورونکه الرترونیر، ا جـاد نمـدده و بـ  درمـان  ویشـهیری و راه مـا ،       

وهشـر،  های وهشـر،  مامـا ،  تاذ ـ  و روان   و شه در امی   شروت  ب ورداادا خکما  ا  بیماران م،
 استا

 
  پژوهششناسی . روش3

  هسـت   اسـت  مستقی  ب  انسان و مد دیا  انتهای، نپرداختـ  طدر  ب وشوهعکنر  ا    دلیلب       
قیاسـ،   رو رـرد  اشـک گرا ،  ا ودا تید ست، انتلا  ارها   رواتس ، تاقیق ویع مهان، نظریایت، 

سـتا  ا روهـای وـیع  هـا و اعالیـت    متریک بررس، بهئیا  ارک  ک انجا  و تسهی  هه  ـ  وشوهعا   
 در  ـم  و ـکا   ا را ارک  ک اا ول ب  بهء را ط، م، ؛قیاس، ت اسآ داردراههرد ویما ع نیه با رو ررد 

 ااستگرا ، راههرد ویما ع نیه  سااوار با نات  ت رر ارها 

یدر  بلش، راند   و برخ، د هر ب   های اعالیت همراه با قیک امان بهای هه   کوری دادهبمع     
 اما  یدر  وذ راتروش مصاحه  رهره ب  رهره اا وارش اسان مروه ت

رو بـ  لاـاه هـکک وـاربردی و اا لاـاه گـردکوری اطالیـا   تدیـی ، و         ویع وشوهعروش      
 همهسته، و اا نظر روش ویما ش، استا 

شکه ماصدال  و خکما   اا طر ق مرابع  ب  واحـک حسـابکاری و   ابتکا بهت مااسه  بهای تما      
هـای ایـت، و اریـ، و    م ظـدر ش اسـا ، اعالیـت   سپس ب بررس، دااتر و اس اد  اطالیا  اخذ شک و 

ها  مصاحه  یتم، با مـک ران  سرورسـتان و وـاربران واحـکهای ملتتـه انجـا  شـکا        کوری داده بمع
شکه بدده استا ا   ند  مصاحه  بر اسـا   تعیی یدر  بست  با سؤاال  مشلص ااویعها ب  مصاحه 
شدنکگان را در  های مصاحه  باا  امران مقا س  بی  واسخ های های استانکارد  برخالک مصاحه وروترل
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براسا  ( (TDABCگرا  اب، مهت ، بر اعالیت امانسپس ب  مااسه  هه    ؛اختیار وشوهشهر قرار داد
 [ا16] ورداخت  شکرو ررد واوالن و انکرسدن 

تدب  ب  نتـا ج مـکل بـ     شدد و با ها با نتا ج سیست  مدبدد در شروت مقا س  م،بعک اا کن  اات      
اسـت اده   tاا کامدن  شکههای مطر همچ ی  برای کامدن ار ی  ؛شددسداال  وشوهع واسخ داده م،

متایرهای وشوهع ب  دو بلع متایرهای مسـتقل و وابسـت  تقسـی  و ت ریـک       بک   سهآ اشددم،
 اب، ب  هه     رایـت تـامی  شـکه و هه  ـ      شکنکا متایرهای مستقل ب  هه    ول و مد د  هه   

گرا و سیست   اب، بر مه ای اعالیت امانوابست  ب  هه   متایرهای  اشک رایت یمت، تعر ه و تقسی  
بامعـ  کمـاری ا ـ  مطالعـ  مـدردی را واحـک       های نمدن   اب، بر مه ای اعالیت قرار داده شکنکاهه   

ای  اا مک ران و سرورسـتان و وـاربران واحـکهای ملتتـه      وارش اسان و وارم کان مال، و حسابکاری
 مروه تما  و شروت بروت تل تشریل دادنکا

 
 هاتحلیل یافته. 4

گراتـ  بـا مـک ران و وارو ـان مـکل      های انجا وس اا کش ا ، با مروه مشاوره سالمت و مصاحه      
TDABC  شددادر یمل ابرا م، 1های مشلص شکه در شرل  ب  ترتیآ گا 

 

هـا ، وـ  در   در ا   مرحت  تمـام، اعالیـت   .هاهای اصلی و فعالیت وابسته به آنمعرفی فعالیت
شـدنکا اطالیـا     شـدنک  ش اسـا ، و مسـت ک مـ،    تـل انجـا  مـ،    بلع مروه تما  شروت بروـت 

ها در سیست  وا هـاه داده و سیسـت  اطالیـات، شـروت     های ایت، مروه تما   براسا  داده اعالیت
 تل مدبدد است و اا ا   وا هاه استلراج شکه استا  بروت

 
 شروت بروت تل های ایت، و وابست  ا اعالیت1 بکول

های فرعیفعالیت فعالیت اصلی ردیف  

 وهشک یمدم، 1
 مشاوره

 ترمیل ار 

 ماما ، 2
 مشاوره

 ترمیل ار 

 تاذ   3
 مشاوره

 ترمیل ار 

ش اس،روان 4  
 مشاوره

 ترمیل ار 
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هـای   هـا ، انجـا  شـک تـا اعالیـت     های ایت،  با وارو ان بلع مربدط  مصاحه براسا  اعالیت     
شکه در راستای هر اعالیت ایت، در بلع ساامان، مدردنظر استلراج شدد و وس اا کن ب  تأ یک  انجا 

اعالیـت ایـت، وهشـک یمـدم،       4های ایـت، وـ  شـامل    اعالیت [ا22]مک ران رسیکه و نها ، شدد
ها و  شامل مشـاوره و ترمیـل   گرات  در راستای کنش اس، و تاذ   است و اعالیت انجا ماما ،  روان

 نشان داده شکه استا 1باشک در بکول  ار  م،
هـا مطـابق   معادال  امان،  اعالیـت  های بعک اا ا   مرحت  برای سهدلت و باالبردن دقت مااسه     

 انکاشکه ها( وکگذاری)وکگذاری اعالیت 2بکول 
 

 ها ا وکگذاری اعالیت2بکول 

های فرعی کد فعالیت های فرعیفعالیت کد فعالیت اصلی فعالیت اصلی ردیف  

 10 وهشک یمدم، 1
 101 مشاوره

 102 ترمیل ار 

 20 ماما ، 2
 201 مشاوره

 202 ترمیل ار 

 30 تاذ   3
 301 مشاوره

 302 ترمیل ار 

ش اس،روان 4  40 
 401 مشاوره

 402 ترمیل ار 

 
های مربدط  در قالآ مشاوره و ترمیل طدر مجها هر رهار اعالیت ب  همراه اعالیت بک   یدر  ب     

 ها مرتآ شکنکاار   بکاگان  وکگذاری و برای تعیی  امان تقر ه، انجا  هر  ک اا اعالیت
 

هـا اا  شـکه در اعالیـت   امان مصـرک برای برکورد  .هاتعیین زمان تقریبی انجام هر یک از فعالیت
شکه اا مصـاحه  بـا   گیری امان و اطالیا  استلراجااهار انکااههای مشاهکۀ مستقی  اعالیت  نر روش

 وارو ان و مک ران است اده شکه استا
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 هاا امان هر  ک اا اعالیت3 بکول

 فعالیت وابسته فعالیت اصلی ردیف
 زمان انجام فعالیت

 )دقیقه(

مربوط به  متغیر

 زمان

 وهشک یمدم، 1
 101T 6 ترمیل ار 

 102T 3 مشاوره

 ماما ، 2
 201T 6 ترمیل ار 

 202T 3 مشاوره

 تاذ   3
 301T 10 ترمیل ار 

 302T 2 مشاوره

 ش اس،روان 4
 401T 20 ترمیل ار 

 402T 1 مشاوره

 
ها بر حسآ دقیقـ  اسـتا در همـی     هکک ا   مرحت   تلمی  امان تقر ه، هر ک اا اعالیت     

تل وـ  اا وا هـاه داده   شکه در سیست  اطالیات، بلع حسابکاری شروت بروتهای رهت راستا اا داده
 (ا3است )بکول  ااهار ش اتل( استلراج شکه  است اده شکهبلع مروه تما  سالمت )نر 

 

دوروـار اعالیـت دارنـکا بـرای     در مروه مشاوره وارو ـان مقـی  و    .محاسبه ظرفیت عملی و نظری
شدد مرخص، اا امان ول در دستر  وسر م، و مااسه   رایت یمت، وارو ان مقی   امان استراحت

   % امان ول در دستر  استا80ک ک و  حکود دست م،و میهان  رایت یمت، ب 
 

 ا  رایت یمت، و نظری4بکول 

 شرح
کارکرد مقیم 

 )ساعت(

کارکرد مقیم 

 )دقیقه(

آنکال کارکرد 

 )ساعت(

کارکرد آنکال 

 )دقیقه(

کارکرد مشاوران 

 )ساعت(

 000 300 384 25 992 16 686 11 337 56 وارورد

 000 300 384 25 520 019 1 686 11 220 380 3 وارورد ب  دقیق 

 000 300 904 044 1 906 391 3 وارورد ب  دقیق 

 000 240 904 044 1 525 713 2  رایت یمت،

یمت،ول  رایت   3 998 429 
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هـا درنظـر گراتـ      ی دان  رایت یمتـ، کن  امان ول در دستر  وارو ان دوروار  ب  4در بکول      
یـدر  مسـتقی  در سیسـت  اطالیـات،      رراو  وارورد وارو ان دوروار  وامالً مشلص و بـ   ؛شددم،

 (ا4 های ترمیل شکه است )بکولها و ار شدد و  شامل میهان مشاوره مروه رهت م،
 

هـای مسـتقی  خـکما     های سـربار و هه  ـ   در ا   مرحت  هه    .های در دسترسمنابع و هزینه
های طدر ایرمستقی  در اعالیت شددا هه    سربار حقدق و دستمهد وارو ان ستادی و  ب مشلص م،

مااسه  شکه و  ک )بلع مال،  اداری  نهههانان(  طهق دریکی اا حقدق کنان  ساامان ا  ای نقع م،
بددن اطالیا  حقـدق و دسـتمهد وارو ـان  اا مقـاد ر ار ـ،      دلیل مارمان استا در ا   وشوهع ب 

 نهد ک ب  واقعیت است اده شکه استا
 

 ا تعکاد تررار اعالیت5بکول 

 تعداد تکرار فعالیت فرعی فعالیت اصلی ردیف

 وهشک یمدم، 1
 1680 12 مشاوره

 526 81 ترمیل ار 

 ماما ، 2
 880 83 مشاوره

 200 56 ترمیل ار 

 تاذ   3
 600 12 مشاوره

 040 5 ترمیل ار 

 ش اس،روان 4
 640 107 مشاوره

 910 26 ترمیل ار 

 
ها در دوره امـان، مدردمطالعـ  تاقیـق نیـاا     برای تشلیص معادال  امان ب  تعکاد تررار اعالیت     

ها اا سیست  وا هـاه داده بلـع   و  تعکاد تررار اعالیتحاوی اطالیات، است  5استا اطالیا  بکول 
 انکاااهار ش اتل استلراج شکهمروه تما  نر 

 
 ـر  میـهان   در ا   مرحت   اا حایـل  .شدهشده خدمت و ظرفیت استفادهمحاسبه بهای تمام

خـکمت  های امان، در نرخ هه  ـ   رایـت  هه  ـ  هـر اعالیـت ایـت، و       کمکه اا معادل دستامان ب 
 ک کا دست م، ب 
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 شکههای است ادهها و  رایتشکه اعالیتبهای تما  ا6بکول 

 فعالیت
فعالیت 

 فرعی
X T 

نرخ هزینه 

 ظرفیت
(x.t) 

شده بهای تمام

 فعالیت

وهشک 
 یمدم،

 648 046 264 2 080 730 019 31 6 680 121 مشاوره

 657 432 758 577 244 019 31 3 526 81 ترمیل ار 

 ماما ،
 548 718 560 1 280 503 019 31 6 880 83 مشاوره

 879 824 522 599 168 019 31 3 200 56 ترمیل ار 

 تاذ  
 834 737 390 000 126 019 31 10 600 12 مشاوره

 080 258 31 080 10 019 31 2 040 5 ترمیل ار 

 ش اس،روان
 989 034 676 6 800 152 2 019 31 20 640 107 مشاوره

 910 447 83 910 26 019 31 1 910 26 ترمیل ار 

 544 501 287 12 326 962 30 شکه رایت است اده

 693 001 112 103 36 نشکه رایت است اده

 237 503 399 12 429 998 3 بمع

 
شدنکا با تدب  ب  بکول خروب، ا    ر  م، 5در نرخ هه    مرحت   6های خروب، مرحت  امان     

امران مااسه   رایت بالاست اده  TDABC روش شکه هر ند  خکمت استامرحت   ارائ  قیمت تما 
دهک و  بر ا   اسـا   رایـت بالاسـت اده مروـه مشـاوره بـ  میـهان          را در اختیار وشوهشهر قرار م،

 693 001 112 هـای بالاسـت اده بـالر بـر      همچ ـی  هه  ـ    اسـت؛ دقیق  در طدل  ک سال  103 36

هـا  در اعالیـت  TDABC ـاب، اعتـ، بـا    مااسه  شکا در قسمت بعکی ب  بهئیا  انارااا  اا هه   
 شدداورداخت  م،

 

 TDABC اب، س ت، با ا مقا س  هه   7بکول 

سنتی یابی هزینه TDABC یابی هزینه مشاوره  انحراف از هزینه فعلی 

-352 563 521 1 000 610 785 3 648 046 264 2 وهشک یمدم،  

 248 849 134 300 869 425 1 548 718 560 1 ماما ،

-416 263 194 250 001 585 834 737 390 تاذ    

ش اس،روان  6 676 034 989 6 598 521 403 77 513 586 

 ترمیل )وُروردن( ار 

-867 002 67 524 435 825 657 432 758 وهشک یمدم،  

-266 070 10 145 895 532 879 824 522 ماما ،  

 080 258 1 000 000 30 080 258 31 تاذ  

ش اس،روان  83 447 910 125 862 320 42 414 410-  
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دریـک اا   99ده ـک وـ  حـکود    ب  ویدست نشان مـ،  7و در ادام  بکول  6وتاتیل بکول بررس،     
رو اقـ   ااا   ؛شکه ط، دوره برای وار مدلک مدرداست اده قرار گرات  است رایت یمت، اا م ابع یر  

 های ول ب  مشتر ان اختصاص  اات  استادریک اا هه    99

 
در وـشوهع حا ـر بـرای بررسـ،      .برای مقایسه میانگین دو جامعۀ مستقل tاستفاده از آزمون 

بـرای مقا سـ  میـهان     tاست اده شکه اسـتا اا کامـدن    tوبدد رابط  میان دو نمدن  مستقل  اا کامدن 
 تسـاوی وار ـانس دو    نهددن میانهی  دو بامع  در دو حالت تساوی و یک  بددن وقدارگ،  ا  رسان ه 

های ودرک بـا اسـت اده اا دربـا  کاادی تعـک ل      در مدرد نمدن  tتدا ع [ا 21]شدد  بامع  است اده م،
ا م ظدر اا استقالل دو نمدن  وردهای بسیار ودرک است اده  تدان اا ا   کامدن برای نمدن  شدد  م، م،

ااکنجاو  برای مقا س  میـانهی  دو بامعـ  مسـتقل اا     و  هیچ یضد مشترو، نکاشت  باش کاکن است 
و  TDABC ـاب،    در ا   بلع بهـت مقا سـ  هه  ـ    شدد دو نمدن  مستقل است اده م، -Tکامدن 

 است اده شکه استا Tروش اعت، )روش س ت،(  اا کامدن 
µ1  میانهی  متایر ویدست  اا نمدن  اول )روش س ت،( وµ2      میانهی  متایـر ویدسـت  اا نمدنـ  دو
 ( استاTDABC اب، )هه   
 

 TDABCا میانهی  هه    در روش س ت، و روش 8بکول 

 روش تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار

81334304474929 
782253368061213 

2.300.481.529.49256 
2.212.546.646.20664 

1.738.649.367.75 
1.535.937.692.99 

8 
8 

 س ت،
TDABC 

 
وـ   درحـال،  ؛اسـت  173864936775میانهی  هه    در روش س ت، برابـر بـا     8براسا  بکول      

ب ـابرا   هه  ـ  در روش سـ ت،     ؛است 153593769299ا ببرابر  TDABCمیانهی  هه    در روش 
 استا TDABCبیشتر اا روش 

کامدن در دو حالت انجا  شکه است )سطر اول و دو (ا سطر اول برای حالت، است   9طهق بکول      
بـرای کامـدن    (Levene) یهار  د هر  در ا   حالت کامدن لدنب  ؛انکها برابر ارض شکهو  وار انس

هـا مت ـاو     نسها انجا  شکه استا سطر دو  نیه برای حالت، اسـت وـ  وار ـا    ارض برابری وار انس
 ها انجا  شکه استا بددن میانهی انک  ا کامدن لدن برای ارض مت او  ارض شکه
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 TDABCنتا ج مقا س  میانهی  هه    در روش س ت، و روش  ا 9بکول 

 
 

اسـت؛  دریک اطمی ـان مع ـادار    99دهک و  کماره ا   کامدن در سطو نتیج  کامدن لدن نشان م،     
ومتـر   01/0اسـت وـ  اا    شـکه برکورد  001/0د هر  با تدب  ب  ا  ر  سطو مع اداری برابر با یهار  ب 

هـا   هـا رد شـکه و ار ـی  نـابرابری وار ـانس      تدان گ ـت وـ  ار ـی  برابـری وار ـانس     باشک  م، م،
هـا( بـرای    ب ابرا   اطالیا  سطر دو  بکول )در حالت نـابرابری وار ـانس   ؛گیردوذ رش قرار م، مدرد

 اشددبررس، م،های دو روش   گیری درباره میانهی تیج ن
هـا     سطو مع اداری کامدن تساوی میانهی  بـا ار ـی  یـک  تسـاوی وار ـانس     9براسا  بکول      

هـا در دو روش   مه ـ، بـر تسـاوی میـانهی      H0 ار ی  ؛ ب ابرا  است شکهبرکورد  01/0تر اا ودرک
های  مه ، بر یک  تساوی میانهی  H1 شکه و ار ی ( رد TDABCبررس، )روش س ت، و روش  مدرد

 .شدد( وذ رات  م،TDABCدو روش مدردبررس، )روش س ت، و روش 
بـددن  استا با تدب  بـ  م هـت   شکهبرکورد  20271167476ها نیه رقم، معادل با  ت ا ل میانهی      

 TDABCنهی  در روش و  میانهی  در روش سـ ت، اا میـا   تداش ا هارتدان ها م،اختالک میانهی 
 بیشتر استا

 
 و پیشنهادها گیری نتیجه. 5

گـرا در مقا سـ  بـا       ـاب، بـر مه ـای اعالیـت امـان       ا   وشوهع با هکک مطالع  نقع مکل هه        
هـر   یهـا   استا بر اسا  نتا ج بررسـ،  انجا  شکههای خکمات،    اب، در شروت  های س ت، هه     مکل

ش اسـ،( بـ  دو اعالیـت اریـ، مشـاوره و      رهار اعالیت ایت، )وهشک یمدم،  ماما ،  تاذ   و روان
گـرا بـا دقـت بـ         اب، بر مه ای اعالیـت امـان    ها با روش هه     شدد و  هه     ترمیل ار  تقسی  م،

سـه   امرـان ماا  TDABCروش   انـکا اا سـدی د هـر     های ایت، تلصیص  ااتـ    خکما  و اعالیت
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دهک و  بـر ا ـ  اسـا   رایـت بالاسـت اده مروـه          رایت بالاست اده را در اختیار وشوهشهر قرار م،
هـای بالاسـت اده بـالر بـر       همچ ـی  هه  ـ    است؛دقیق  در طدل  ک سال  103 36مشاوره ب  میهان 
 مااسه  شکا 693 001 120 1

 ـاب، بـر     روش هه  ـ   2ر میان مااسها  نرت  حائه اهمیت و نتیج  د هر تاقیق  اختالک مع ادا     
% مااسه  شک و  ا   91تل بدد و  با اطمی ان گرا و روش باری در شروت بروت  مه ای اعالیت امان

ب ـابرا     ؛( مطابقت داشت124های تدلیکی )  مشاب  در شروت هایوشوهع کمکه با نتا جدستنتیج  ب 
تر و   گرا  دقیق   اب، بر مه ای اعالیت امان  تل  مکل هه   تها در شروت برو  دادن هه    ب  م ظدر نشان

 .استتر   وارا
 

-کمکه با روش مااسه  هه  ـ  یملو ارا اب، ب  1بکول  هایدادهبر اسا   .راهبردهای پیشنهادی

گـرا در   اب، بر مه ای اعالیت امـان تل  روش هه    اب، مت اسآ با خکما  مروه تما  شروت بروت
سـاای  ساای ب  مک ران مروه تما  و شـروت بـا ویـاده   راههردهای بههدد وارورد بهت تصمی قالآ 

 شدد:م،شکه ویش هاد مراحل اهرست
 های ایت،  وابست  و  ا اری، تقسی  شدنکاها ب  اعالیتابتکا اعالیتـ 
 ها بر ا   اسا  با ک دارای ش اس ام  و وک مشلص باش کااعالیتـ 

ااهار ش اتل و برای وارو ان و مک ران مال، مروه تما  و امرانا  الا  برای دسترس، بیشتر در نر  ـ
 شروت اراه  شددا

 ـاب،  هـای بالاسـت اده ایـ  اا انسـان، و سـربار اا روش هه  ـ       برای است اده حکاو ری اا  رایـت  ـ
 اشددگرا است اده لیت امان اب، بر مه ای اعایدر  س ت، یهدر نمدده و اا روش ند   هه    ب 

بردن  وارگیری روش ند    ادشکه ارک  کهای اعالیت بر اسا  امان  مک ران برای تشد ق و باال با ب ـ
شـکه اقـکا  بـ  ارا ـاب، و اراشـیاب،      های امان، است ادهانهیهه وارو ان مروه تما  بر اسا   رایت

 ا  نما  کاعالیت وارو ان 
 

دسـت    شـدنک: تقسـی  مـ،  ب  دو دست  وت، قـرار   های وشوهعماکود ت های پژوهش.محدودیت
های ایت، اا اری، است وـ  مـالک مشلصـ، بـرای کن       نلست مرته  با معیارهای ت ریک اعالیت

های ایت، اا اری،   ت ریک اعالیت شدد و  رو ررد بک کی برای ش اسا ، و وبدد نکارد و ویش هاد م،
تـر    تـر و بـامع    ها شامل گـردکوری وسـیع    ت  شددا دست  دو  ماکود توار گراهای کت، ب   در وشوهع

ا در هـر  دسـت کورد ب تدان اا کن تری را م،  و  نتا ج قابل اطمی ان استها در مقیا  ول شروت   داده
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 ـاب، خـکما  سـالمت       در قتمرو مد د  هه  ـ   وشوهعی دان سرکااا تدانک ب   ا   وشوهع م،  حال
 و شه سالمت الرترونیک وشدر باشکا های خکما  سالمت ب  گشای وشوهشهران و مک ران ساامان راه
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