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هاي نفتی هاي حسابداري مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهتکنیک اولویت بندي

  )AHP( ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
  

  2علی اصغر محمود زاده ، ،2مجتبی مشدئی، 1،3مسعود امیرآتشانی

 شاهرود، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، .1
 ، شاهرود، ایرانشاهروداسالمی واحد ، دانشگاه آزاد استادیار حسابداري.2

 شرکت توسعه صنایع پاالیش نفت، تهران، ایران مدیر امور مالی،.3
  24/12/93: پذیرش         5/9/93: دریافت

 چکیده  
هاي فرآورده هاي حسابداري مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش تحقیق حاضر به اولویت بندي تکنیک

ابزار جمع آوري اطالعات در این  .پردازدمی )AHP( سلسله مراتبی نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل 
زیر  شرکت 13آوري شده مربوط به  هاي جمعداده .تحقیق پرسشنامه بود که بین نخبگان توزیع شد

 آمده از به دستنتایج  .می باشد 1393ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی در سال  مجموعه شرکت
، و زیر مجموعه هاي آنایران  نفتیهاي فرآوردهشرکت ملی پاالیش و پخش  تحقیق بیانگر این است که در

در صورتی که در تحقیق مشابهی که در شرکت ملی نفت ایران انجام  در اولویت استتکنیک مدیریت هزینه 
اي که بین در مقایسه. یابی بر مبناي فعالیت استفاده گردداز روش هزینه گردیده استشده است، پیشنهاد 
وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی مجموعه  سه شرکت اصلی زیر

مدیریت هزینه، ارزش  هايهاي نفتی ایران به عمل آمده است، به ترتیب تکنیکپاالیش و پخش فرآورده
    .به خود اختصاص داددر این تحقیق ترین امتیاز را  افزوده اقتصادي و مدیریت هزینه بیش

  
داري مدیریت، تحلیل سلسله مراتبی، شرکت ملی پاالیش و پخش هاي حسابتکنیک: کلمات کلیدي

 هاي نفتی ایرانفرآورده
 

 مقدمه
گیري نماید قادر خواهد بود که به موقع تصمیم اگر مدیر، اطالعات حوزه کاري خود را در اختیار داشته باشد،

امورمالی را بر طرف  ریزي، روابط عمومی،برنامهگیري نیاز واحدهاي مختلف از جمله مهندسی، و این تصمیم
به منظور استفاده از گزارشات حسابداري مدیریت ضروري است سیستم اطالعاتی پردازش داده به . نمایدمی

   .ریزي گردد که انعطاف الزم را داشته باشدبرنامه نحوي
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اطالعات محدود، همان اندازه . گرددی تهیه و خارجبایست بر پایه آمار و اطالعات داخلی میکالن  تصمیمات
باشد تا کامل بایست بنابراین اطالعات می. نمایدباشد که اطالعات اضافی مدیریت را مشوش میزیان آور می

  .سازي براي شرکت حداقل هزینه و حداکثر سود و فرصت را در بر داشته باشدگیري و تصمیمتصمیم
که  ه به اینجحسابداري مدیریت اقداماتی به عمل آمده ولی با توهاي تکنیک در کشور به منظور استفاده از

ریزي، اي باشند که آشنایی کاملی به برنامهنمایند باید افراد حرفهکسانی که این نوع گزارشات را تهیه می
تر شرکتی  ی و غیره را داشته باشند، کمگزارش ده اقتصاد، حسابداري، سیاست، مدیریت، محیط زیست،

، تکنیک هاي مدیریتی بندياولویت. و یا آگاهی نیاز به افراد مذکور را دارد مذکور را در اختیار داشتهافراد 
پیش بینی قیمت تمام شده،  عیینمدیریت را در تعیین بهترین تکنیک براي تهیه گزارشات مختلف در ت

    ت موجود نرم افزاري و هاي آماري با توجه به امکاناو استفاده از روش ، کنترل وجوه نقدریزي بودجه
توان نحوه استفاده مدیران ارشد شرکت با استفاده از این تحقیق، می .نمایدسخت افزاري شرکت کمک می

هاي نفتی ایران از ابزارهاي حسابداري مدیریت مجموعه تحت سرپرستی به ملی پاالیش و پخش فرآورده
به  .نمود دركمدیریت هزینه در محیط اقتصادي را  منظور مدیریت هزینه، سود و بررسی نحوه پذیرش ابزار

مخازن گیري بهینه در خصوص افزایش و تصمیم نفتی شده هر لیتر فرآوردههاي تماممنظور تأمین هزینه
 آن به فرآورده، لیو تبد استراتژیک فرآورده و یا ساخت پاالیشگاه به منظور تصفیه نفت خام، میعانات گازي

لوله، راه آهن و کشتی براي انتقال و توزیع فرآورده، ضروري  خط براي انتقال فرآورده یا کش نفتاستفاده از 
دیریت شده در اختیار هاي نفتی ایران اطالعات مفید و مپاالیش و پخش فرآورده است مدیران شرکت ملی

تواند بر رخداد ها به همراه دالیلی که می و نیز اهمیت آن ي فوقهاتکنیکشناسایی ماهیت  .داشته باشند
دهاي رمحققین و مراجع تدوین استاندا. هاي انجام این تحقیق است تها موثر باشد از جمله ضرور آن

توانند به عنوان و نیز سازمان بورس اوراق بهادار می و وزارت نفت و همچنین سازمان حسابرسی  حسابداري
هاي حسابداري مدیریت تکنیک اولویت بندي كدردر این تحقیق به  .کاربران نتایج این تحقیق تلقی گردند

 )AHP(هاي نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
  .پرداخته شده است

  
  ادبیات تحقیق

  هاي حسابداري مدیریت تکنیک
  )NPV( روش ارزش فعلی خالص

هاي نقدي  عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی جریانگذاري  ارزش فعلی خالص یک پروژه سرمایه 
براي محاسبه ارزش فعلی و تنزیل . هاي نقدي ورودي مورد انتظار در آینده خروجی و ارزش فعلی جریان

) هزینه سرمایه(ذاري گ توان از نرخ بازده سرمایه  گذاري می هاي نقدي ورودي و خروجی سرمایه  جریان
 : استفاده کرد

)1(           NPV=∑
( )

− ICO 
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نرخ تنزیل، نرخ بازده مورد توقع، هزینه  i؛ tجریان نقدي ورودي براي دوره  CIF: اند از اختصارات عبارت 
   .عمر مورد انتظار پروژه nجریان نقدي خروجی ابتدایی؛  ICOسرمایه؛ 

  
  هزینه فرصت 

آن مثبت است  NPVرا که  اي  پروژهفرض شود شرکتی . است 1هزینه فرصت برابر با نرخ بهره بدون ریسک
، چون هدف مدیران افزایش ثروت سهامداران است. آن منفی است رد نماید NPVرا که  اي  پروژهانتخاب و 

   .حرکت کنند شده انتخابدهند که در جهت هدف  یمتوجه به هزینه فرصت، به مدیران این امکان را 
نقدي آینده را تنزیل کنیم و  هاي  جریاناگر نرخ بدون ریسک را هزینه فرصت فرض کنیم و با این نرخ، 

ي ها خواستهاقتصادي تأمین  نظر ازاست، انتخاب طرح  NPV>0نشان دهد که  آمده دست بهنتیجه 
   .سهامداران بدون اشکال خواهد بود

  
  کارت ارزیابی متوازن

و  لنپکتوسط  1992شود، براي اولین بار در سال  نیز نامیده می BSCکه اصطالحاً ارزیابی فراگیر یا متوازن 
گذاري گردید،  اي براي موفقیت سازمانی در سراسر دنیا نام نورتون در کتابی به همین عنوان، که رساله

   .صورت مکتوب درآمد به
گیري و  اندازه تراتژي، به هدف قابلها و اس ها ضمن ارزیابی متوازن و ابزار مدیریتی براي تبدیل دیدگاه آن

  .هاي استراتژیک و معیارهاي عملکرد در سطوح کلیۀ موسسه تعریف کردند دهنده تصمیم ارتباط
طرفدار این موضوع هستند ) 1391(به نقل از رضایی ) 1989( 3و مرچنت) 1989( 2محققینی چون آنتونی

  .هاي مالی را با هم ارتباط داده و براي مدیریت گزارش تهیه نمایند که معیارهاي کمی، داده
نماید که معیارهاي عملکرد مالی سنتی باید با  ، پیشنهاد می)1391(به نقل از رضایی ) 2001( 4نیون

هاي اجتماعی، گسترش تولیدات و عملکرد  وري، سهم بازار، مسئولیت یارهاي بهرهمعیارهاي غیرمالی مانند مع
   .کارکنان استفاده شود

دهنده  اندازه گیري و ارتباط ها و استراتژي، به هدف قابل  ارزیابی متوازن و ابزار مدیریتی براي تبدیل دیدگاه
  ).1391رضایی، (ار می رود هاي استراتژیک و معیارهاي مالی سنتی عملکرد موسسه به ک تصمیم

  
  5یابی مستمر یا کایزن هزینه

 1990توسط دانشمندان ژاپنی معرفی گردید و در دهه  1950یابی کایزن ابتدا در دهه  سیستم هزینه
  .واژه کایزن در زبان ژاپنی به معناي اصالحات و بهبود مستمر است. استفاده از این سیستم متداول گردید

                                                
1Riskless rate of return (risk free rate) 
2Antoni 
3Merchent 
4Nion 
5Improvement or KayzenCosting  
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مبنا استوار است که روش زندگی خانوادگی، شغلی و اجتماعی انسان به هم مرتبط بوده فلسفه کایزن به این 
  .وري که مبتنی بر بهبود مستمر محصوالت و فرآیند تولید است و باید پیوسته از طریق افزایش بهره

هر  هاي بزرگ کلید بهبود مستمر، معموالً همراه با نوآوري و خالقیت فعالیت هاي کوچک است نه نوآوري
قرار گیرد، یک کایزن است و مجموعه فعالیت هاي الزم جهت تولید  بهبود مستمرفعالیت که در راستاي 

رهنماي رودپشتی، (باشند  دهند نیز کایزن می اي را تشکیل می محصوالت جاري، که یک هدف توسعه
1392.(  

  
  مهندسی مجدد

            ي و ساز دگرگونها یعنی  ردازشییر پتغشود که یک سازمان براي  به مجموعه کارهایی گفته می
، دگرگونی در ذهن و طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزش، در درانداختنطرح نو 
ها و در روش استفاده از منابع و امکانات و دگرگونی در  یده سازمانها، در ساختار و  و پردازش  فرآیندها

دهد تا از ساختار  هاي درونی انجام می ها و کنترل روش استفاده از تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در سازمان 
  .تبدیل شود مسطحسنتی عمودي و سلسله مراتبی، به ساختار افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر گروه، و 

هاي دودکشی دیده  هاي سنتی که در سازمان هایی با روش هبري در چنین سازمانفرهنگ و سبک ر
از همین رو مهندسی مجدد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح . شود، بسیار متفاوت است می

  )1391رضایی، (سازمان همراه است 
لکه در عین حال به سازمان این امکان را شود، ب انگیز منجر می تنها به نتایجی شگفت مهندسی مجدد معموالً نه

تري براي بهره برداري از فرصت پیش آمده براي دگرگونی  دهد که از انعطاف، حساسیت و توانایی بیش می
  .رخوردار شودب

  
  مدیریت هزینه

توان آن را تولید کرد، خریداري نمود و  شود و می  اطالعات نیز همچون برنج و گندم نوعی کاال محسوب می 
موقع یا دیر در دسترس قرار گیرد  تواند کیفیت باال یا پایین داشته باشد، به اطالعات می . یا به مصرف رساند

 .و براي استفاده موردنظر، مناسب و مربوط و یا کامالً نامناسب و نامربوط باشد
سوي دیگر، سودمندي تهیه و ارائه اطالعات نیز همانند سایر کاالها، از یکسو، مستلزم صرف هزینه است و از 

اطالعات مستخرج از سیستم حسابداري به عنوان یک سیستم اطالعاتی نیز از این . و مزیت به همراه دارد
  .قاعده مستثنی نیست

  
  EVA(1(ارزش افزوده اقتصادي 

ارزش افزوده اقتصادي معیاري است که در جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش افزوده اقتصادي 
ترین هدف هر واحد اقتصادي افزایش  مهم. نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیري می کنداستراتژي 

                                                
1Economic Value Added 
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به تبع آن صاحبان سهام جهت سنجش عملکرد مدیران در راستاي . ثروت صاحبان سهام آن واحد است
  .ندبه استفاده از ابزارهایی جهت سنجش عملکرد مدیران می باش هدف یاد شده واحدهاي اقتصادي ناگزیر

   به دست  2بازده حقوق صاحبان سهام و 1ارزش افزوده اقتصادي ارزش سهام را دقیق تر از سود هر سهم
اخیراً شرکت ها قدم در راهی از مدیریت درآمدها گذاشته اند که آن ها را به سوي مدیریت ارزش . می آورد

 را به مدیران در این فرآیند کمک هاي کاربردي قابل اج ارزش افزوده اقتصادي با ارائه مدل. سوق می دهد
  .می کند

زمانی که ارزش افزوده . یکی از مزایاي اصلی ارزش افزوده اقتصادي، ارائه زبان واحدي در کل سازمان است
چرا که ارزش افزوده  ؛اقتصادي کانون توجه فرآیند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد

     اقتصادي به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاري باشد که موفقیت در آن خالصه 
  .می شود

اي  سنجش عملکرد مدیران واحدهاي اقتصادي با توجه به تضاد منافع میان مدیران و مالکان از اهمیت ویژه
ها نیز حائز  بان سهام بلکه براي اعتبار دهندگان و حتی دولتاین مقوله نه تنها براي صاح. برخوردار است

  .اهمیت است
تر عملکرد  شکل جدیدي از ابزارها و معیارهاي سنجش عملکرد ابداع گردیده اند که هدفشان ارزیابی صحیح

  .می باشد )EVA(مدیران واحد هاي اقتصادي است که یکی از این ابزارها، ارزش افزوده اقتصادي 
  

  AHPروش 
است که براي اولین بار توسط توماس ال  )Analytic Hierarchy Process( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

هاي زوجی بنا شده و امکان بررسی این تکنیک بر اساس مقایسه. مطرح شد 1980ساعتی در سال 
را به صورت سلسله مراتبی  مسئلهاین تکنیک امکان فرموله کردن . دهدسناریوهاي مختلف را به مدیران می

دارد و بر اساس  مسئلهیفی را در و ککند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهاي مختلف کمی فراهم می
   ).1392قدسی پور، حسین، ( بنا شده است )axioms(اصول بدیهی 

  . باشدمی AHPکه عنوان پایان نامه استفاده از روش  بنابراین ضمن این
  

  تحلیل سلسله مراتبیاصول فرآیند 
  :چهار اصل زیر به عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می باشد

باشد، ترجیح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  Aاگر ترجیح عنصر : )Reverse conditions(شرط معکوس  .1
B  بر عنصرA 1ر براب 푛 خواهد بود.   

 .هایت یا صفر باشدی تواند بی ننم Bبر عنصر  Aعنصر : )Homogeneity(اصل همگنی  .2

                                                
1Earning Per Share (EPS) 
2Return On Equity (ROE) 
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هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می تواند وابسته باشد : )Dependency(وابستگی  .3
 .و به صورت خطی این وابستگی تا باالترین سطح می تواند ادامه داشته باشد

هرگاه تغییري در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسۀ ارزیابی باید : )Expectations(انتظارات  .4
   ).1392قدسی پور، حسین، ( انجام گیرد مجدداً

  
  روش تحقیق 

 .اطالعات موجود بهره گیري شده استدر این تحقیق از روش زوجی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل 
این روش . شودتحلیل مغز انسان براي مسائل پیچیده و فازي پیشنهاد می بر اساستحلیل سلسله مراتبی 
  ).1392 حسین، قدسی پور،(پیشنهاد گردید  1970توسط ساعتی در سال 

  
  ابزار گرد آوري

  : ت از روش زیر استفاده گردیده استبراي جمع آوري اطالعا
 53 تخصصی حسابداري، تعداد هاي تخصصی و مقاالتبا مطالعه عمده کتاب: اياطالعات کتابخانه .1

به تعدادي از مدیران مالی  ها پرسشنامه .حسابداري مدیریت جمع آوري گردید سوال تکنیک و
ارائه  )هاي بزرگ بخش خصوصیشرکت(پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران  خارج از شرکت

در این مرحله . انتخاب نمایداز میان سواالت  توانست سه تکنیک راگردید، به نحوي که هر مدیر می
دست آوردن  هدر روش دلفی هدف ب .با استفاده از روش دلفی نسبت به انتخاب تکنیک اقدام گردید

این روش از . کاربرد خوبی دارد ،نظر کارشناسی است و جهت تحلیل مسائل ازرضایت عمومی 
 .باشدطوفان ذهنی استفاده کرده و داراي بازخور خوبی می

- هاي جمع آوري اطالعات به روش پرسشنامه مییکی از متداول ترین روش: پرسشنامه استفاده از .2
باشد و معیارها دو به دو با توجه به اینکه پرسشنامه ارائه شده به صورت مقایسات زوجی می .باشد
هاي حسابداري مدیریت با توجه به اهمیت معیارها بایست با هم مقایسه و سپس اولویت تکنیکمی

. گردید، نسبت به ارائه پرسشنامه در هفت صفحه به انضمام یک صفحه راهنما اقدام شدمی انتخاب
توضیحاتی نیز به صورت حضوري و تلفنی به تمام مدیران و مشاوران که درگیر پرسشنامه بودند، 

 .ارائه گردید
  

  ي تحقیق و نحوه اندازه گیري متغیرها
   :ارتند ازبر اساس ماهیت و نقش عب هاي این تحقیقمتغیر

   :متغیرهاي مستقل
   :معیارهاي تصمیم گیري -1

از نظر ماهیت اسمی است که شامل جریان وجه نقد،  رد یابی، سود آوري، قابلیت پیش بینی، به موقع 
   .باشندباشد که از نظر نقش ،مستقل میهاي کنترلی میبودن و هماهنگی با سیستم
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   :هاي حسابداري مدیریتتکنیک -2
یابی بر مبناي یابی کایزن، مهندسی مجدد، هزینه، هزینهNPVکارت ارزیابی متوازن، روش شامل 

  )EVA(فعالیت، مدیریت هزینه و ارزش افزوده اقتصادي 
دهنده   گیري و ارتباطاندازه ها و استراتژي، به هدف قابل ابزار مدیریتی براي تبدیل دیدگاه ،ارزیابی متوازن

 فرزین و همکاران، رضایی،(رود معیارهاي مالی سنتی عملکرد موسسه به کار میهاي استراتژیک و  تصمیم
1391.(  

هاي الزم جهت تولید محصوالت جاري، که یک هدف مجموعه فعالیتمعتقد است که ) 1392(رودپشتی 
د به هاي واقعی تولی یابی کایزن، کاهش هزینه هدف هزینه .باشند دهند نیز کایزن می شکیل میاي را ت توسعه

  ).1386 ،سعید و همکاران کریم بیگی،(باشد  سطح زیر استانداردهاي تعیین شده از طریق نوآوري می
 اسکویی نژاد،(اي است هاي سرمایهسود باقی مانده پس از کسر هزینه دهندهفزوده اقتصادي نشانارزش ا

   ).1387 محمد مهدي،
   :متغیر وابسته

  ها میزان اولویت روش -1
نزدیک شدن این عدد به سمت یک . باشدی متغیري است که بین صفر و یک میمراتبفرایند سلسله 

  .باشددهنده اولویت مینشان
  ها رتبه اولویت روش -2

  .باشداي میها از نظر ماهیت متغیري رتبهرتبه اولویت روش
  

  جامعه آماري
کند و مصداق پیدا میجامعه آماري در واقع شامل همه عناصري است که موضوع یک پژوهش معین در آن 

  .محقق مایل است درباره آن استنباط کند
در این پژوهش جامعه آماري شامل کلیه مدیران عالی و میانی ستادي شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

تعداد اعضاي جامعه آماري مورد  .باشدهاي زیر مجموعه در بخش مدیریت مالی میهاي نفتی و شرکت
  .نفر استفاده گردیده است 100ذا در این پایان نامه از سرشماري به تعداد بررسی محدود بوده و ل

  
  روش نمونه گیري

پرسش  100تعداد  با توجه به محدود بودن جامعه آماري مورد بررسی، از روش سرشماري استفاده گردیده و
ورده الیش و پخش فرآاهاي پپرسشنامه از شرکت 66 که از این تعداد، نامه تهیه و در بین مدیران توزیع شد

   :گزارش شده است 1ها در جدول آن که اطالعاتدریافت گردید هاي نفتی 
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  روش نمونه گیري .1 جدول
  تعداد پرسشنامه برگشتی  تعداد پرسشنامه توزیعی  سطح مدیران

  6  14  مدیران عامل
  60  86  مدیران مالی

  
  . هاي ارائه شده به غیر از شرکت ملی پاالیش و پخش در جدول فوق درج نشده است پرسشنامه

  
  تحقیق سؤاالت

هاي نفتی ایران اولویت بندي روش هاي حسابداري مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -1
  چگونه است؟

  است؟هاي فرعی چگونه اولویت بندي حسابداري مدیریت در شرکت هاي زیر مجموعه شرکت - 1-1
  

  اجراي  تحقیق  فرایند
  : آمده است 1فرایند اجراي تحقیق در شکل 

  

  
  

  فرایند اجراي تحقیق. 1شکل 
  هاي پژوهشیفرضیه ها یا پرسش

باشد، در شرکت زیر مجموعه می 13ل مهاي نفتی ایران که شادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
اي انجام گرفته ولی اقدام سیستمی موثر صورت اقدامات اولیهاستفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

هاي زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش، نقطه نظرات در این تحقیق با بررسی شرکت. استنپذیرفته 

معیارهاي 
استخراج 
شده از 
ادبیات

پرسشنامه

معیارهاي با 
اهمیت از 

دید مدیران 
مالی بخش 

خصوصی

تعریف 
تکنیک 

هاي 
منتخب

تعریف 
معیارها

ي 
منتخب

پرسشنامه
مقایسه 
زوجی 
معیارها

تشکیل 
ماتریس 

AHP براي  
اولویت 
بندي 

تکنیک ها
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 .گرددها مشخص میهاي حسابداري مدیریت از دیدگاه آنمدیران ارشد جمع آوري گردیده و اولویت روش
هاي حسابداري مدیریت کنترل فرآیند است که کدام یک از تکنیک این پژوهش این پرسش اصلی

مدیران ارشد . و اولویت استفاده از هر یک از این تکنیک ها چگونه است نمایدحسابداري را بیشتر تسهیل می
  . نماینداستفاده  آتیهاي ریزيبندي، در برنامهاز نتایج حاصل از این اولویت شرکت می توانند

 
  هاي پژوهش یافته 

 
  AHPي مدیریت پروژه به روش حسابدارهاي اولویت معیارها و تکنیک .2 جدول

  معیار اول  تکنیک اول  درصد ناسازگاري  شرکت
  سودآوري  کارت ارزیابی متوازن  0.08  آبادان پاالیشگاه

  سیستم هاي کنترلیهماهنگی با   هزینه یابی بر مبناي فعالیت  0.08  شازند اراك یشگاهپاال

  سیستم هاي کنترلیهماهنگی با   ارزش افزوده اقتصادي  0.11  کرمانشاه یشگاهپاال

  سود آوري  مدیریت هزینه  0.07  بندر عباس یشگاهپاال

  سود آوري  مدیریت هزینه  0.14  الوان یشگاهپاال

  هماهنگی با سیستم هاي کنترلی NPVروش   0.05  شهید تندگویان یشگاهپاال

  سود آوري  ارزیابی متوازن کارت  0.11  یزتبر یشگاهپاال

  سود آوري  هزینه یابی بر مبناي فعالیت  0.06  یرازش یشگاهپاال

  قابلیت پیش بینی  هزینه یابی بر مبناي فعالیت  0.11  اصفهان یشگاهپاال

  سود آوري  هزینه یابی بر مبناي فعالیت  0.02  پالیشگاه 9مجموع 

  سیستم هاي کنترلیهماهنگی با   مدیریت هزینه  0.04  و پخش یشستاد پاال

  جریان وجوه نقد  مدیریت هزینه  0.06  ینفت يپخش فرآورده ها یشرکت مل

  به موقع بودن  ارزش افزوده اقتصادي  0.11  نفت یشپاال صنایع توسعهشرکت 

  هماهنگی با سیستم هاي کنترلی  NPVروش   0.11  یرانو ساختمان نفت ا یشرکت مهندس

  هماهنگی با سیستم هاي کنترلی  هزینه یابی بر مبناي فعالیت  0.11 ومخابرات لوله خطوط ملی شرکت
مجموع شرکت هاي پاالیش پخش فراورد 

  هماهنگی با سیستم هاي کنترلی  مدیریت هزینه  0.01  هاي نفتی ایران

  هماهنگی با سیستم هاي کنترلی  مدیریت هزینه  0.07  شرکت ملی گاز ایران

  جریان وجوه نقد  اقتصاديارزش افزوده   0.09  شرکت ملی گاز ایران
قبل از بهره ( شرکت ستاره خلیج فارس

  جریان وجوه نقد  مدیریت هزینه  0.28  )برداري

  سودآوري  مدیریت هزینه  0.03 یخصوص يشرکت ها
  سودآوري  مدیریت هزینه  0.01  مجموعه شرکت هاي نفتی مورد مطالعه
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 شرکت هايدر هر یک از  Expert choiceها و ورود اطالعات مربوطه در نرم افزار  بررسی مجموعه پرسشنامه
از حسابداران ارشد و مدیران مالی  عمدتاًاین افراد . ها نمودندافراد اقدام به تکمیل پرسشنامه ،مورد بررسی

باشند که ترکیب تعداد افراد ل سن میخبره و با تجربه بیش از بیست سال سابقه و بیش از چهل و پنج سا
 :به شرح زیر است

 
  افراد جامعه آماري  .3جدول 

  تعداد افراد  نام مجموعه  ردیف
  5  پاالیشگاه آبادان  1
  5  شازند اراك پاالیشگاه   2
  2  پاالیشگاه کرمانشاه  3
  4  پاالیشگاه بندر عباس  4
  2  پاالیشگاه الوان  5
  5  شهید تندگویان پاالیشگاه   6
  3  پاالیشگاه تبریز  7
  7  پاالیشگاه شیراز  8
  1  پاالیشگاه اصفهان  9

  34  مجموع پاالیشگاه ها
  7  ملی پخش فرآورده هاي نفتی شرکت  10
  16  ستاد پاالیش و پخش  11
  3  نفتپاالیش صنایع  توسعهشرکت   12
  3 شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات  13
  3  شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران  14

  66  پاالیش و پخش زیر مجموعه شرکت ملی مجموعه شرکت هاي
  3  شرکت ملی گاز ایران  15
  5  شرکت ملی نفت ایران  16
  1 )قبل از بهره برداري(شرکت ستاره خلیج فارس   17
  17 شرکت هاي خصوصی  18

  
نظرات گروه از در هر مجموعه پس از ورود اطالعات مقایسات زوجی تک تک افراد در نرم افزار جمع بندي 

 :باشد نرم افزار دریافت گردید که جمع بندي مذکور به شرح زیر می
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  وزن معیارها در جامعه آماري . 4 جدول
  

  جامعه
        معیارها    

به موقع   سوآوري  
  بودن

هماهنگی با 
  سیستم

جریان وجه   بینی قابلیت پیش
  نقد

  ردیابی

  0.100  0.102  0.142  0.149  0.149  0.433  آبادان
  0.082  0.059  0.202  0.270  0.213  0.174  شازند

  0.041  0.041  0.149  0.366  0.241  0.126  کرمانشاه
  0.050  0.154  0.191  0.124  0.214  0.267  بندرعباس

  0.029  0.228  0.112  0.160  0.089  0.381  الوان
  0.119  0.137  0.120  0.301  0.187  0.136  تندگویان

  0.062  0.296  0.071  0.119  0.100  0.351  تبریز
  0.100  0.138  0.109  0.079  0.195  0.379  شیراز

  0.301  0.031  0.306  0.302  0.029  0.032  اصفهان
  0.095  0.469  0.116  0.095  0.064  0.211  پخش فراورده هاي نفتی

  0.114  0.160  0.138  0.248  0.228  0.112  ستاد پاالیش
  0.062  0.213  0.198  0.159  0.251  0.117  توسع صنایع
  0.131  0.133  0.034  0.280  0.278  0.144  خطوط لوله

  0.091  0.216  0.076  0.406  0.133  0.077  مهندسی و ساختمان
  0.064  0.467  0.059  0.065  0.066  0.280  ملی گاز
  0.134  0.127  0.126  0.298  0.120  0.195  ملی نفت

  0.025  0.436  0.046  0.085  0.174  0.234  ستاره خلیج فارس
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  ها در جامعه آمارياولویت تکنیک .5 جدول

          تکنیک         
مدیریت   )نام شرکت( جامعه

  هزینه
هزینه یابی بر 
  مبناي فعالیت

ارزش 
افزوده 
  اقتصادي

روش   کایزن
NPV 

مهندسی 
  مجدد

ارزیابی 
  متوازن

نرخ 
  ناسازگاري

  0.080  0.225  0.100  0.065  0.177  0.102  0.213  0.120  آبادان
  0.080  0.118  0.106  0.080  0.139  0.185  0.199  0.173  شازند

  0.23  0.066  0.097  0.048  0.094  0.322  0.149  0.226  کرمانشاه
  0.07  0.088  0.132  0.094  0.100  0.184  0.186  0.216  بندرعباس

  0.14  0.033  0.068  0.071  0.089  0.148  0.224  0.0373  الوان
  0.05  0.086  0.142  0.266  0.069  0.078  0.150  0.209  تندگویان

  0.11  0.195  0.117  0.114  0.173  0.089  0.164  0.149  تبریز
  0.06  0.125  0.126  0.116  0.171  0.071  0.200  0.192  شیراز

  0.76  0.049  0.056  0.009  0.132  0.021  0.480  0.250  اصفهان
پخش فراورده هاي 

  نفتی
0.264  0.180  0.112  0.148  0.091  0.102  0.104  0.06  

  0.04  0.098  0.099  0.077  0.102  0.193  0.187  0.244  پاالیشستاد 
  0.11  0.080  0.132  0.117  0.092  0.260  0.156  0.160  توسع صنایع
  0.26  0.116  0.124  0.094  0.169  0.117  0.280  0.100  خطوط لوله

  0.11  0.112  0.079  0.325  0.078  0.049  0.117  0.242  مهندسی و ساختمان
  0.09  0.155  0.103  0.143  0.070  0.231  0.152  0.146  ملی گاز
  0.07  0.092  0.140  0.145  0.152  0.132  0.132  0.203  ملی نفت

  0.28  0.024  0.039  0.161  0.110  0.039  0.224  0.402  ستاره خلیج فارس
  
شرکت ملی نفت ایران، هزینه یابی بر مبناي فعالیت به عنوان  1375در تحقیقات به عمل آمده در سال  

تکنیک اول در نظر گرفته شده بود ولی در بررسی که از مدیران عالی رتبه نفت به عمل آمد اولین تکنیک 
که نزدیکی کمی مدیریت  با توجه به این. باشدمدیریت هزینه و اولین معیار هماهنگی با سیستم کنترلی می

. رسد تحقیق انجام شده درست بوده استباشد و به نظر میهزینه و هزینه یابی بر مبناي فعالیت معنادار  می
- در شرکت ملی گاز ایران ارزش افزوده اقتصادي، اولین تکنیک و جریان وجه نقد به عنوان اولین معیار می

رسد دیدگاه مدیران در شرکت ملی گاز ایران بیشتر به دنبال کاهش هزینه فرصت بوده و باشد که به نظر می
باشد و در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد هاي نفتی ایران ران میهاي مدیتامین نقدینگی از دغدغه

این نتایج در حالیست که نتایج کادر و . باشدهاي مدیران میکنترل هزینه و کنترل سیستم از معیار
هاي حسابداري مدیریت در صنعت خوردنی و نوشیدنی در که به بررسی تکنیک  2006همکارش در سال 

   :ه بود حاکی از این بود کهکشور انگلیس پرداخت
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 .هاي دیگر استفاده شده استتر از تکنیک ت هزینه بیشتکنیک مدیری .1
 .تر استفاده شده است یابی بر مبناي فعالیت کمتکنیک هزینه .2
 کرد غیر مالی مهم تشخیص داده شدهتکنیک روش کارت ارزیابی متوازن و سایر معیارهاي عمل .3

 .گردداستفاده می درصد شرکت ها به ندرت 40ولی در 
 

   نتیجه گیريو بحث 
ریزي و کمک گیري و برنامهوظیفه اصلی حسابداري مدیریت تأمین اطالعات مورد نیاز مدیریت براي تصمیم

هاي عملیاتی و انگیزش مدیران و کارکنان براي فعالیت در راستاي مدیران در رهبري و کنترل فعالیت به
و ارزیابی عملکرد واحدهاي تابعه مدیران و سایر کارکنان واحد اهداف واحد تجاري و همچنین سنجش 

سازي براي شرکت حداقل گیري و تصمیمبایست غنی باشد تا تصمیمبنابراین اطالعات می .تجاري است
  )1390، ربیعی، افسانه و صفرزاده، محمدحسین( .هزینه و حداکثر سود و فرصت را در بر داشته باشد

نتایج زیر حاصل فتی ایران هاي نشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده حوزه رتحقیق ددر مجموع در این 
  :گردیده است

نفت خام به  فراورشباشد که نسبت به شرکت می 9هاي پاالیش که شامل در مجموع شرکت .1
باشد یابی بر مبناي فعالیت تکنیک اول و معیار اول سودآوري مینمایند، هزینهفرآورده اقدام می

یابی هزینه .باشدمصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یکسان می 1375با پروژه سال که 
- آن، هزینه محصول به عنوان جمع هزینه فعالیت بر اساساي است که مبتنی بر فعالیت، شیوه

  .آیدشود، به دست میهایی که به خاطر ساخت آن محصول انجام می
 

هاي باشد، بدون در نظر گرفتن شرکتشرکت می هاي پاالیش و پخش که شامل سیزدهشرکت .2
- هاي کنترلی معیار اول میقبل از بهره برداري، تکنیک اول مدیریت هزینه و هماهنگی با سیستم

 .باشد
تحلیل رویکرد فزونی منافع بر مخارج تهیه و ارائه اطالعات نیازمند تشریک ) 1380(به نظر عالی ور  

دگان از اطالعات حسابداري و فراهم کنندگان این اطالعات، یعنی مساعی و همکاري بین استفاده کنن
استفاده کنندگان اساساً با منافع اطالعات و حسابداران بیشتر با مخارج آن آشنایی . حسابداران است

، حفظ سودآوري، افزایش کارایی، عقد است که تحقق رسالت اصلی شرکتمت) 1378( مهام. دارند
 .باشدات از فواید وجود کنترل داخلی میدارایی ها، رعایت قوانین و مقرردادن کاهش ریسک از دست

 
شرکت خصوصی مهم خارج از صنعت نفت نیز تحقیق گردید که اولویت اول مدیریت هزینه  17از  .3

 .باشدو معیار اول سودآوري می
مالکیت  رویکرد سودآوري باید به این نکته توجه شود که همۀ تغییرات در سرمایه از منابع در
براي تعیین سود تداوم یافتنی نیازمند رویکردي . شودناشی نمی) سود تقسیمی و افزایش سرمایه(
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آگاهی از . گیرداین رویکرد، تنها ترکیبات دائمی و پایاي سود را در نظر می. انحصاري هستیم
. نما ، روح الهتهرانی، رضا و راه(حسابداري مهم هستند اینگونه مقادیر سود براي تجزیه و تحلیل 

1390.(   
- درصد هزینه 31درصد مدیریت هزینه،  31در بررسی از شرکت پاالیش و پخش به صورت مجزا، 

 8درصد تکنیک ارزش افزوده اقتصادي و  NPV ،15درصد روش  15یابی بر مبناي فعالیت، 
 .انددرصد روش کارت ارزیابی متوازن با به عنوان اولویت اول برگزیده
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