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سازي سیستم بهایابی بر مبناي فعالیت فازي: مطالعه ارائه روشی جهت پیاده
 موردي

  
  3، فهیمه نوروززاده2محمدرضا مرجانی، 1ملیحه بابائی

  قم صنعتی دانشگاه صنایع ارشد کارشناسی دانشجوي 1
  قم صنعتی دانشگاه استادیار 2

 قم منطقه نفتی هايفرآورده پخش ملی شرکت امورمالی کارشناس 3
  کاربردينوع مقاله: 

  8/5/1398پذیرش:          24/8/1397دریافت: 
  

  چکیده
 ره شده تمام بهاي که بوده قم منطقه نفتی هايفرآورده پخش ملی شرکت نوشتار، این مطالعه مورد نمونه
 فعالیت مبناي بر بهایابی"سیستم اعمال با 95سال در) سوپربنزین و بنزین سفید،نفت گاز،نفت( فرآورده لیتر

 گردید، ااحص کارشناسان نظر از استفاده با که معیار سه از لذا. شد محاسبه "فازي فعالیت برمبناي بهایابی و
 این. رددگ شناسایی تسهیم معیار تریندقیق مقایسه، با تا شد استفاده فعالیت مراکز هايهزینه تسهیم جهت

 2 و 1 هزینه تسهیم مبناهاي بین دهدمی نشان نتایج. گرفت انجام ویلکاکسون آماري آزمون توسط مقایسه
 مورد نیز، مربوطه کارشناسان نظر از یافته این و دارد وجود تفاوت 2 و1 مبناهاي با 3 مبناي بین و شباهت

 متقابل راث و تسهیم هايروش و فرآورده نوع تاثیر دوطرفه واریانس آنالیز آزمون توسط همچنین. باشدمی تایید
 دهش تمام بهاي روي تسهیم مبناهاي و فرآورده نوع دهدمی نشان نتایج. شد سنجیده شدهتمام بهاي بر آنها

 غیره و بررسی ماه شده، انجام هايهزینه مانند دیگر تاثیرعوامل تحت میتواند شده تمام بهاي و ندارد تأثیري
 .باشد

  هاي هزینهبهایابی بر مبناي فعالیت، بهایابی بر مبناي فعالیت فازي، محركکلیدي:  کلمات
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 قدمهم

هاي فرآوردهگانه پخش  37هاي نفتی استان قم که یکی از مناطق فرآوردهفعالیت اصلی شرکت ملی پخش 
گفت  توانهاي نفتی است. در یک توضیح کلی میفرآوردهباشد، تأمین، نگهداشت و توزیع نفتی کشور می

ر و یا کوره) از طریق تانک سفید و نفت گاز، نفتسوپر، نفت معمولی، بنزین هاي نفتی (شامل بنزینفرآورده
وله سرتاسري جنوب، اراك، اصفهان و ري به داخل انبارهاي شرکت واردشده تا به مجاري عرضه خط ل

کنندگان در استان (خود استان قم و شهرهاي ساوه، کاشان، دلیجان و مصرف هاي سوخت)(جایگاه
م) در استان ق غیره هاي آجرپزي وها، کورههاي تولیدي، صنعتی، مرغداريکنندگان شامل شرکت(مصرف

کنندگان و کش به مصرفسوپر) مستقیماً از طریق نفت کوره و بنزین ها نیز (مانند نفتفرآوردهبرسد. بعضی 
هاي شرکت مربوط به سه فعالیت توان گفت هزینهگیرد). پس میرسد (انبارشی صورت نمیمجاري عرضه می

شود ها را شامل میکل هزینه % 45-50باشد که بین این سه، هزینه توزیع مهم تأمین، نگهداشت و عرضه می
شده هاي انجامشود. اما طبق بررسیکه این هزینه شامل دستمزدي است که کارمزد مجاري عرضه نامیده می

عمل آمد مشخص شد هزینه عرضه هم شامل هزینه  اي که جهت انجام این نوشتار، بهو تحقیقات اولیه
باشد. هدف از انجام این نوشتار، تعیین بهاي مزد مجاري عرضه میبارگیري، انتقال به مجاري عرضه و هم کار

ها بر اساس روش بهایابی نفتی و شناسایی مراکز فعالیت و ریز فعالیت فرآوردهشده به ازاي هر لیتر  تمام
 باشد.برمبناي فعالیت می

ایع تولیدي و خدماتی هاي تجاري پویا است. تحوالت سریع در صنهاي مهم محیطتغییرات فناوري از ویژگی
اي ي رایانههاهاي فنّاورانه و نوآوري در عرصه دستگاهالمللی، پیشرفتدنیا، شامل رقابت سنگین در بازارهاي بین

روز کردن عملیات خود را هایی که قدرت بهها و سازمانبوده است. این تغییر و تحوالت باعث شده که شرکت
ی هایی که چنین توان و قدرتالمللی درآیند و شرکتهاي موفق بینشرکتعنوان اند بهبا شرایط جدید داشته

اند. در دنیاي مدرن و صنعتی امروز عالوه بر سودآوري، رقابت شدهالملل خارجاند از عرصه رقابت بینرا نداشته
ا نیز هدر سطح جهانی، افزایش رضایت مشتریان، تأکید بر کنترل کیفیت محصوالت، و مدیریت صحیح هزینه

جزء اهداف اصلی و اولیه مدیران است. براي رقابت، بهتر است محصوالت و خدمات را باقیمت مناسب و کیفیت 
صورت اصولی و کارا تعیین شده بهمطلوب به فروش برسانند، قیمت مناسب با توجه به محاسبه بهاي تمام

هاي سربار در آوري و سایر اجزاي هزینههاي تولید و ارائه خدمات، افزایش فنشود. با توجه به پیچیدگیمی
هاي سربار و تسهیم آن یابی سنتی، اطالعات صحیح در مورد هزینههاي هزینهتولید کاالها و خدمات، روش

ترین اطالعات مالی شده محصوالت و خدمات ازجمله مهمکند و از طرفی نیز اطالعات بهاي تمامفراهم نمی
اي تولید، هها، پیچیدگیت موردنیاز است. با توجه به پویا بودن ماهیت هزینهگیري مدیریاست که براي تصمیم

شده تولید و خدمات با مشکل جدي مواجه شده است.  یابی محاسبه بهاي تمامهاي سنتی هزینهتکنیک
ه ب یابی سنتی حسابداران، مدیریت را ناچارهاي هزینهبرآورده نشدن اطالعات موردنیاز مدیریت توسط دستگاه

گوي نیازهاي روز مدیریت و شرکت در جهت مدیریت هایی نموده که جوابها و دستگاهکارگیري روشابداع و به
ها باشد. درنهایت واحدهاي ها و شرکتوري به مدیران سازمانها و افزایش بهرهو محاسبه صحیح هزینه
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ار به فازي متمایل کرده است. در این نوشتیابی برمبناي فعالیت اقتصادي را به سمت استفاده از سیستم هزینه
  گویی به سؤاالت زیر هستیم:دنبال پاسخ
  نفتی چقدر است؟ فرآوردهشده هر لیتر بهاي تمام

جه، محاسبه ها و درنتیاستفاده از سیستم بهایابی بر مبناي فعالیت فازي در شرکت، منجر به شناسایی فعالیت
 شده خواهد شد؟صحیح بهاي تمام

  پردازیم:طور خالصه به بررسی مرور ادبیات بحث میقسمت بهدر این 
یابی بر مبناي فعالیت در یک روش براي اجراي روان هزینه«) در تحقیق خود با نام 2015نارسیس روزتوکی، (

 راحتی سیستم دهد بهعنوان نمودند: این مقاله به شرح یک روش که به شرکت اجازه می» هاي کوچکشرکت
خصوص براي پردازد. این روش بهکند می ABCیابی بر مبناي فعالیت یابی سنتی را تبدیل به هزینههزینه

ازحد گران و پیچیده است) مفید بیش ABCکارمند) (زیرا اجراي استاندارد  100تر از هاي کوچک (کمشرکت
  .]1[است

یابی برمبناي فعالیت: مورد حسابداري براي سیستم هزینهاصول ") در مقاله خود با نام 2015آنتون شیگو (
اي طرح تخصیص هزینه را براي مرحله ق دویکند: این مقاله یک مورد تحقعنوان می "یک شرکت توزیع

دهد که در یک شرکت توزیع استفاده یابی بر مبناي فعالیت در سیستم حسابداري روسیه شرح میهزینه
 .]2[شودمی

دار فازي عنوان یابی مبتنی بر فعالیت زمان) در پژوهشی تحت عنوان هزینه2015جی، (طاها حسین مرتا
یک  اي است. اینشدهیابی حسابداري شناختهسیستم هزینه ABCیابی بر مبناي فعالیت کردند: روش هزینه

قیم هاي مستهزینهتناسب  کار، به و هاي کسبهاي حسابداري سنتی که در آن هزینهجایگزین براي سیستم
 .]3[باشدشده است، میفعالیت اختصاص داده

یابی بر مبناي برآورد هزینه چرخه لقاح مصنوعی با استفاده از هزینه") در پژوهش2014لوسیا کاستاري، (
شناختی جدید در سازمان کنند: نویسندگان یک رویکرد روشعنوان می "کارلوسازي مونتفعالیت و شبیه

طور خاص استفاده هاي بهداشتی ارائه کردند. این مقاله بههاي واقعی از روند مراقبتتعیین هزینهتصادفی براي 
 .]4[د دههاي کمک باروري در ایتالیا را نشان میهاي درمان روشرا براي تعیین هزینه ABC این روش

راي لیت یک ابزار مناسب بیابی مبتنی بر فعاآیا سیستم هزینه") در پژوهشی تحت عنوان 2014مارتا ریوس، (
هاي هاي کوچک و متوسط با چالشعنوان نمودند: شرکت "هاي کوچک و متوسط است؟ مورد مکزیکشرکت

هاي ها را قادر به کنترل هزینههایی که آنها نیاز به توسعه استراتژيمنظور رقابت مواجه هستند، و آنجدي به
ت بر مبناي فعالیهاي هزینهحلیل و ارزیابی تأثیر، نفوذ و ویژگیو ت خود کند دارند. هدف از این کار، تجزیه

)ABC5[ت ) اس[. 
ارائه الگوي مناسب براي استقرار سیستم بهایابی بر مبناي فعالیت ") در پژوهش خود با مضمون 1394لطیفی (

هاي مربوطه كها محرها فعالیتعنوان کردند: در این تحقیق با تعریف هزینه "در شرکت گاز استان اردبیل
شده به مشترکین در نواحی مختلف گازرسانی شرکت گاز  شده گاز طبیعی واگذارعالوه بر محاسبه بهاي تمام

استان اردبیل، الگویی مناسب براي استقرار سیستم بهایابی برمبناي فعالیت در شرکت گاز استان اردبیل ارائه 
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یابی یابی به روش سنتی و هزینهدار مابین هزینهمعنیآمده نیز حاکی از تفاوت دستگردیده است. نتایج به
 .]6[د تواند در تصمیمات مدیریتی تأثیرگذار باشباشد که مطمئناً میمبتنی بر فعالیت می

: یابی مبتنی بر فعالیتهاي هزینهاي سیستمبررسی مقایسه") در مطالعه خود با عنوان 2014اسماعیلی فلک، (
موارد زیر را بیان نمودند: در این مطالعه، هزینه هر واحد خدمات با سه  "کارلورویکردهاي سنتی، فازي و مونت

. )MCABC( کارلو) و مونتFABC)، فازي (TABCشده است: سنتی (محاسبه ABCنوع سیستم مختلف 
شده است. بر اساس نتایج، استفاده از ماري تحلیلصورت آآمده توسط هر سیستم بهدستدرنهایت نتایج به

مالحظه متغیر  صورتی قابلدر یک بیمارستان بزرگ با اطالعاتی که به MCABCو  FABCهاي سیستم
حال، چنین تفاوتی را شود. بااین TABCتواند منجر به برآوردهاي هزینه بسیار متفاوتی نسبت به هستند می

) و MCSکارلو (سازي مونتاند. در این مطالعه دریافتند که استفاده از شبیهنیافته MCAB و FABCمیان 
  .]7[ت تر مفید اس) براي یافتن برآوردهاي هزینه دقیقFLمنطق فازي (

یابی بر مبناي سنجی توسعه و استقرار سیستم هزینهبررسی امکان"اي با عنوان ) در مقاله1393عطار زاده،(
، طی یک مطالعه موردي در سطح شرکت مجتمع گاز پارس "مجتمع گاز پارس جنوبیفعالیت در شرکت 

سنجی توسعه شده محصوالت آن شرکت به ارزیابی امکان جنوبی به دلیل اهمیت محاسبه صحیح بهاي تمام
وامل عیابی بر مبناي فعالیت پرداختند. با درنظرگرفتن نتایج تحقیقات قبلی درزمینه و استقرار سیستم هزینه
توانمندي تکنولوِژي "و"تطابق بافرهنگ سازمانی"هاي اطالعاتی حسابداري، دو دیدگاه مؤثر بر استقرار سیستم

هاي این پژوهش نشان داد که امکان استقرار این سیستم از دو دیدگاه مدنظر قرار گرفت. یافته "اطالعات
عدم وجود مقاومت "، "مشارکت مثبت" ،"سطح اطالعات علمی"هاي ذکرشده در شرکت به ترتیب در زمینه

 "پذیري امکانات سیستم مالیانعطاف"و  "تجربه قبلی کارمندان"، "هاي مناسب موجودزیرساخت"، "منفی
  .]8[وجود دارد 

یابی برمبناي فعالیت براي مرحله طراحی و مدیریت هزینه") در پژوهش خود با عنوان 2013دیوید بن آریه، (
شده، امروز با نرخ قابل قبولی از  براي برآورد هزینه محصوالت تولید ABC: استفاده از ، عنوان کردند"توسعه

ي سازاي براي پیادههاي طراحی از سوي دیگر، تا اندازههاي فعالیتموفقیت، تمرین شده است. برآورد هزینه
هاي طراحی و توسعه براي ارزیابی هزینه ABCمبهم و سخت شده است. در این مقاله یک روش با استفاده از 

 دهد. روش بر روي یک بخش نمونه که در یک مرکز تولید کنترلفعالیت براي قطعات ماشین شده ارائه می
  .]9[ت شده اس باشد، نشان دادهشده می

هاي کیفیت در گیري هزینهیابی بر مبناي فعالیت در اندازهرویکرد هزینه"ي) در مقاله2013سردار ازکان، (
ه شده کطورکلی در نظر گرفتهعنوان کردند: در ادبیات، به "کوچک و متوسط، یک مطالعه موردي هايشرکت

کند. هاي کیفیت ارائه نمیگیري هزینهیابی، اطالعات دقیق هزینه براي اندازههاي سنتی حسابداري هزینهروش
در  COQگیري مایت از اندازه) در حABCیابی بر مبناي فعالیت (لذا هدف از این مطالعه بررسی نقش هزینه

منظور بحث درباره نتایج حاصل از اجراي، منافع آن و اشکاالتی که دارد  هاي کوچک و متوسط بهشرکت
  .]10[د باشمی



    

    FARAYANDNO 

66/ شماره 8139 تابستان/ تخصصی علمیفصلنامه   60  

یابی بر مبناي فعالیت فازي و مدل بررسی تطبیقی مدل هزینه") در مطالعه خود تحت عنوان 1392نمازي، (
، بیان کردند هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر "تی در خدمات بیمارستانییابی بر مبناي فعالیت سنهزینه

این است که بتوان با استفاده از تئوري مجموعه فازي مدلی نوین به منظور رفع نواقص مربوط به تخمین 
  .]11[ارائه نمود ABCیابی بر مبناي فعالیت آوري شده در سیستم هزینههاي جمعها و یا عدم صحت دادهداده

 "هاي مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟آیا بین سیستم"عنوان ) در مقاله خود با1392حجازي و شاهرخی (
هاي کمی را شرکت تولیدي آمریکایی تفاوت 312پژوهی بین  کنند: مطالعه میدانی مبتنی بر پرسشبیان می

شان بهایابی مبتنی بر فعالیت ندر محیط داخلی و خارجی کاربران سیستم بهایابی متغیر، بهایابی سنتی و 
  .]12[د هندهاي بهایابی متغیر و بهایابی بر مبناي فعالیت بهتر به نیاز کاربران پاسخ میدهد اما سیستممی

  روش تحقیق
ها بندي هزینهبراي طراحی سیستم پیشنهادي، پس از شناخت وضعیت موجود و کسب اطالع از نحوه طبقه

هایی که به نحوي در امر ارائه خدمات این همچنین شناسایی کلیه بخش در سیستم مالی و حسابداري و
شده انجام گرفت. براي این منظور با توجه به  یابی و محاسبه بهاي تمامباشند، عملیات هزینهشرکت مؤثر می

شده به روش فازي مربوط به هر  گام براي محاسبه بهاي تمام 7از  FABCها در سیستم مراتب هزینه سلسله
  باشد:گردد که به ترتیب، مراحل انجام به شرح زیر میاستفاده می فرآوردهلیتر 

هاي مختلف، تشکیل گروه طراحی سیستم و تشریح اهداف گام اول: شناسایی وضعیت سیستم موجود از جنبه
نطقه هاي نفتی مفرآوردهی پخش باشد. با توجه به اینکه اطالعات سیستم پیشنهادي در سطح شرکت ملمی

آوري اطالعات نیاز به همکاري و استفاده گیرد، بنابراین براي جمعتحلیل قرار می و آوري و مورد تجزیهقم جمع
ات آوري اطالعباشد. براي این منظور قبل از شروع جمعبررسی می از اطالعات کارشناسان صنعتی شرکت مورد

هاي نفتی استان قم پایلوت اولیه انتخاب گردید فرآوردهشرکت ملی پخش براي طراحی سیستم پیشنهادي، 
و با مراجعه به این شرکت و بررسی اسناد و اطالعات مالی و حسابداري، تأمین و توزیع و تاسیسات عملیات 
انبار و بررسی خصوصیات مربوط به این شرکت و چگونگی ارائه خدمات، اطالعات کلی از نحوه ارائه خدمات 

آوري و موردبررسی قرار گرفت و درنهایت با سپس اطالعات موردنیاز در این شرکت، جمع ،ه دست آمدب
آوري اطالعات، برگزاري جلسات توجیهی و کسب نظر همکاران گروه در خصوص نحوه بهتر انجام طرح و جمع

  هاي الزم به عمل آمد.هماهنگی
عنوان  طورکلی یک مرکز هزینه بهراکز هزینه شرکت. بهها جهت شناسایی و تفکیک مگام دوم: آنالیز هزینه

شود. با توجه به تنوع و هاي مراکز فعالیت یک بنگاه اقتصادي استفاده مییک مخزن، جهت انباشت هزینه
انبار و...، در این  هاي مختلف لجستیک و ستادي وتعدد وظایف شرکت و به لحاظ ساختار مشترك بین بخش

گردید، موردبررسی قرار طور مشترك مربوط به مراکز هزینه مشابه میها بههزینه آن هایی کهمرحله بخش
  اي که نقاط مشترکی باهم دارند، ادغام و مقدار آن نیز برآورد گردد.گرفت تا مراکز هزینه

 هايهاي مربوط به هر مرکز فعالیت (با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان و دادهگام سوم: تعیین هزینه
ه اي که مربوط بشده و مراکز هزینهفازي). در این بخش، مراکز هزینه که در مرحله قبل شناسایی شد، تعیین
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م ه یک مرکز فعالیت هستند، شناسایی شد. (هر مرکز فعالیت از ترکیب یک یا چند مرکز هزینه مرتبط با
ر مرکز فعالیت برآورد شد شده و هزینه هي شرکت مشخصگانههفتشده است) سپس مراکز فعالیت تعیین

 ،هالكسپاري و استبرون اند از: تأمین، توزیع، نگهداشت، مصرفی، کارکنان،که اسامی این مراکز فعالیت عبارت
  کنید.که در جدول زیر مشاهده می

  جدول مراکز فعالیت :1جدول 
 (استهالك)7 سپاري)(برون6 (کارکنان)5 (مصرفی)4 (نگهداشت)3 (توزیع)2  (تأمین)1

هزینه 
انتقال از 
خطوط 

 لوله

 کارمزد
به  فرآورده
 هاجایگاه

 کنترل کیفیت
مصرفی ستادي و 

 عملیاتی
 حقوق

سپاري ستادي، برون
 عملیاتی

 استهالك

کرایه 
حمل 
 فرآورده

کرایه حمل 
 فرآورده

 دستمزد مالیات ارزش افزده 
-برون سپاري ایاب
 ذهاب (ستادي و

 عملیاتی)

 

   
مالیات و بیمه حقوق و 

 دستمزد
مزایاي غیر 

 نقدي
برون سپاري تهیه 

 غذا
 

برون سپاري جایگاه   مالیات فروش و سایر...   
 شرکتی

 

 2]14[و  ]13[ي و نید 1شوند. ناکمنتوجه در این نوشتار در این قسمت مشخص می مباحث فازي مورد
) در 1بهره ببرند: ( FABCترین احتمال را دارند که از هایی را با خصوصیات زیر نشان دادند که بیششرکت

) به دقت 3یابی مهم دقیق و یا کافی در دسترس ندارند؛ و () اطالعات هزینه2کنند؛ (محیطی متغیر عمل می
  شان اطمینان ندارند.یابی برآورد شدههاي هزینهداده

هاي رکز فعالیت مختلف را در نظر گرفتیم که تمامی هزینهم 7 شده در این نوشتار، اینمطرح یابیما در هزینه
  باشد.می 95 شده در این مراکز براي کل سالاستخراج

د، باشند و درصورتی که بعدا تکرار شونسه مرکز هزینه تامین، توزیع و نگهداشت داراي مقادیر ثابت و دقیق می
باشد که چون مبناي تسهیم هزینه ما نیز لیتراژ است، ها، لیتراژ فروش میاین هزینهمبناي کم یا زیاد شدن 

 شوند. اما مراکز فعالیتتوان گفت این هزینه ها داراي ماهیت قطعی است و در مباحث فازي وارد نمیپس می
راي مقادیر مختلف هاي زمانی مختلف، داهاي مختلف از دورهاستهالك در ماه سپاري ومصرفی، کارکنان، برون
 ها اگر در هرها ماهیتی با عدم قطعیت را متصور هستیم (به این معنی که این هزینهخواهند بود و براي آن

 این مقادیر مختلف براي ما قابل کهدلیل اینزمان دیگري اتفاق بیفتند، ممکن است همان مقدار نباشد) و به
ده به شکه بخواهیم بهاي تمام باشند درصورتیثابت نمی محاسبه دقیق نیستند و همیشه داراي یک مقدار

در مورد این  آورند.آوریم، شرایط عدم قطعیت را به وجود میرا در یک سال به دست فرآوردهازاي هر لیتر 
                                                        
1Nachtmann 
2 Needy 



    

    FARAYANDNO 

66/ شماره 8139 تابستان/ تخصصی علمیفصلنامه   62  

توان گفت تغییر آنها به سایر عوامل مثل افزایش نرخ حقوق سالیانه، مالیات، تورم، چهار مرکز هزینه می
روها و تغییرات قراردادهاي برون سپاري و هزینه هاي سرمایه اي... مرتبط است و ارتباطی به لیتراژ جابجائی نی

کند ندارد. بنابراین نمی توان بر مبناي صرف که در فصول گرم و سرد سال میزان و نوع آنها تغییر می فرآورده
ی سهیم نمود و براي ما ماهیت غیر قطعنگهداشت ت لیتراژ برخالف سه مرکز هزینه دیگر یعنی تأمین و توزیع و

   حتی در یک ماه را دارد.
هاي یک باشند، در تمام ماهاي را که داراي ماهیت عدم قطعیت میاکنون فرض کنید ما این اطالعات هزینه

 باشند، در ایناي میسال داشته باشیم و بدانیم که هزینه این مراکز طبق اعداد مثلثی فازي در چه محدوده
توان به صورت زیر در نظر و مباحث فازي را می تر و بهتر نشان دادتوان این عدم قطعیت را بیشصورت می

ترین، هاي مربوط به هرمرکز فعالیت را به صورت اعداد فازي مثلثی (کمگرفت. در بین چند ماه، هزینه
  گیریم و طبق نظریه اعدادفازي داریم:ترین) در نظر میترین و بیشمحتمل

  

 

 
  

  )TMFتابع عضویت مثلثی فازي ( :1شکل 

تعریف شده  µA(x)اي است که با تابع عضویت مجموعه Xاز  A، یک زیرمجموعه فازي Xدر موضوع بحث 
نگاشت  [0,1]را به یک عدد حقیقی در بازه بسته  Xدر  xدهد که هر مولفه است که یک نگاشت را نشان می

توان بر اساس تجربه و حساب تخمینی ساخت. در اینجا کند. توابع عضویت متغیرهاي فازي ورودي را میمی
شود. مقدار عضویت نامیده می Xدر  xبنام مقدار عضویت یا درجه عضویت  Aبراي مجموعه فازي  µA(x)مقدار 

  تعلق دارد.. Aاست که به مجموعه فازي  xاي از ي درجهنشان دهنده
هاي منطقی، یا احکام سرانگشتی تواند بر اساس تجربه، حدساز متغیرهاي ورودي می TMFساخت 
: دهد که توسط این سه پارامتر تعیین شده استگیرندگان باشد. شکل باال منحنی مثلثی را نشان میتصمیم

ترین مقدار ؛ و بزرگ=MP( b(تر از همه است اي که محتمل؛ مقدار تعیین شده=a )SP( ترین مقدار ممکنکم
  . =LP( c(ممکن 

ندي بشان دستهها را مطابق با بزرگیدهند، دشوار است که آنازآنجاکه اعداد فازي مقادیري متغیر را نشان می
سازي باید صورت گیرد. عنوان خروجی نهایی، غیرفازيکرد. در رابطه با انتخاب یک مقدار نمونه مناسب به

نیک ترین تکاند، استانداردترین و محبوبهاي مطلوبشان را پیشنهاد دادهان روشهرچند بسیاري از نویسندگ
یا مرکز جرم شناخته  )COG(عنوان مرکز ثقل واسطه محاسبه گرانیگاه است. این تکنیک به سازي بهغیرفازي

ي اعنوان صفحهاولین بار توسط سوگنو ایجاد شد. اگر فضا به COGسازي با استفاده از روش شود. غیرفازيمی
که این شکل در اطراف آن  xاي است در راستاي محور با چگالی یکسان در نظر گرفته شود، گرانیگاه آن نقطه

شده  کننده یک کمیت فازي دادهعنوان مرکز ثقل منحنی توصیف تعادل دارد. این نقطه به صورتی مؤثر به
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 راي سمع توابع عضویت است. محاسبه آن تا اندازهکند. به خاطر این تعریف، محاسبه آن نیازمند جعمل می
  تواند به این صورت بیان شود:راست است و به لحاظ ریاضیاتی می

                                           )1معادله(
( )

*
( )

X
COG

X

X A X d
X

A X d




 
  

شده یکتاي فازي. مقدار غیر )7(است  Xبیانگر عدد یکتاي غیر فازي شده از عدد فازي  *COGX، 1در معادله 
مربوطه را  ABCهاي عدم قطعیت استخراج شدند، مقادیر ورودي معین سیستم که از توزیع FABCسیستم 
دهند تا هزینه به ازاي هر واحد خدمات محاسبه شود. استفاده از این نتایج منجر به اعداد یکتایی براي ارائه می

  .شودمی FABCهزینه به ازاي هر واحد خدمات در سیستم 
، ترینهاي مختلف یک سال، توانستیم کمفاده از اطالعات تغییرات هزینه در ماهما در این نوشتار با است

سازي مراکز هزینه که در باال توضیح  به دست آورده و با فازي 95 ترین هزینه را براي سالترین و محتملبیش
مختلف تسهیم روش  3با  95در سال  فرآوردهرا براي محاسبه بهاي تمام شده هر لیتر  FABCداده شد، روش 

ده به یک بهاي تمام ش فرآوردهها، براي هر لیتر سازي تسهیم هزینه گرفتیم و در نهایت با فازي هزینه به کار
د. براي ترین هزینه به دست آمترین، مد و بیشواحد رسیدیم. بدین منظور از تابع توزیع مثلثی به ترتیب، کم

ق بندي را مطابها داشتیم که این دستهبندي دادههاي هر مرکز فعالیت، نیاز به دستهبدست آوردن مد هزینه
  :فرمول آن، یعنی

 

  
  .انجام دادیم

هاي فرآوردههاي هر مرکز فعالیت به خدمات (چهارم: انتخاب مبناي تسهیم هزینه جهت تخصیص هزینهگام 
ردد گهاي هر مرکز هزینه، یک مبناي تسهیم تعریف و مشخص میمختلف). در این مرحله براي تسهیم هزینه

 ) تخصیص یابد.هافرآوردهشده در هرکدام از مراکز به خدمات ( هاي ایجادتا بر این اساس هزینه
کارگیري  ). در این مرحله با استفاده و بهفرآوردههاي مربوط به هر یک از خدمات (گام پنجم: تسهیم هزینه

 دهفرآورهاي هر مرکز فعالیت به هر گردد، هزینهمبناهاي تسهیم هزینه که براي هر مرکز فعالیت تعریف می
  یابند. تخصیص می

فعالیت. در این مرحله با توجه به نتایج آنالیز فعالیت و طول دوره محاسبه در یابی برمبناي گام ششم: هزینه
 هاي سرباري غیرمستقیم که از دفاتر مالیهاي مستقیم و فعالیتهاي مربوط به فعالیتشده، هزینه نظر گرفته

 دهفرآورهر در هر مرکز فعالیت تفکیک گردیده، براي  فرآوردهشده و براي هر و حسابداري شرکت شناسایی
شده، هاي هزینه زایی که براي ارائه آن انجاماز جمع فعالیت فرآوردهشده براي هر جمع شده تا هزینه انجام

  تعیین شود.
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ه شــد هاي کل انجام. در این مرحله با توجه هزینهفرآوردهشــده به ازاي هر لیتر  گام هفتم: تعیین بهاي تمام
در این دوره  فرآوردهشده هر لیتر )، بهاي تمام95در دوره بررسـی (سـال   و لیتراژ فروش آن  فرآوردهبراي هر 

  .گرددمحاسبه می

 نتایج و بحث
 هاي تحقیقیافته -الف

ظر ن عنوان اعداد فازي مثلثی درمراکز فعالیت، مبناهاي مختلف تسهیم هزینه را نیز بهسازي  فازيما پس از 
که در ستون جدول  کردیممحاسبه  95شده واحدي را براي سال تمام، عدد بهاي سازي فازيگرفته و مجددا با 

  :باشدنمایید. بهاي تمام شده بدست آمده به شرح زیر میزیر مشاهده می
 (ریال) FABCبا روش  95در سال  فرآوردهشده هر لیتر جدول بهاي تمام :2جدول 

 روش تسهیم فازي روش قیمت روش لیتراژ روش ارزش کلی  فرآورده

 576 516 523 663 معمولیبنزین

 2380 5698 657 865 سوپربنزین

 441 373 534 436 گازنفت

 1365 2419 654 505 سفیدنفت

 533 بدون درنظر گرفتن نوع آن فرآوردهشده هرلیتر بهاي تمام
 

 گرفتن نظر انجام دهیم (یعنی یک بار فازي درسازي را  در روش دیگري نیز ما به جاي آنکه دو مرحله فازي
کار را انجام داده و بهاي تمام سازي مبناهاي تسهیم هزینه)، در یک مرحله این مراکز هزینه و یک بار هم فازي

  کنید:که در جدول زیر مشاهده می کردیمشده را محاسبه 
  (ریال) 95اي در سالمرحله به روش فازي یک فرآوردهشده هر لیتر جدول بهاي تمام :3جدول 

 روش اجتماع روش قیمت روش لیتراژ  روش ارزش کلی  فرآورده

 594 338 349 594  معمولیبنزین

 9136 9136 349 713 سوپربنزین

 349 67 349 178 گازنفت

 3425 3425 349 89 سفیدنفت

بدون درنظر گرفتن نوع آن فرآوردهشده هر لیتر بهاي تمام  533 

شده  هم جمع نموده و بهاي تمام ها را باگرفته، آن نظر همچنین ما یک بار، هزینه تمامی مراکز را قطعی در
 د:شوکه در ادامه مشاهده می کردیمقطعی را محاسبه 
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  (ریال) 95به روش قطعی در سال  فرآوردهشده هر لیتر جدول بهاي تمام :4جدول 
 روش تسهیم فازي روش قیمت روش لیتراژ روش ارزش کلی  فرآورده

 527 478 483 596  معمولیبنزین

 1997 4667 617 785 سوپربنزین

 419 365 495 416 گازنفت

 1219 2033 615 495 سفیدنفت

 493 بدون درنظر گرفتن نوع آن فرآوردهشده هرلیتر بهاي تمام

شده در این ماه را به تصادف انتخاب کرده و براي درستی آزمایی، بهاي تمام 95و در نهایت ما یک ماه از سال 
باشد، دهیم. الزم به ذکر است چون این دوره فقط یک ماه میرا نیز محاسبه نموده و در جدول زیر نشان می

 قطعی در نظرگرفته و فقط مبناهاي تسهیم را فازي کردیم.ما مراکز هزینه را 

  (ریال) 95در تیرماه  فرآوردهشده هر لیتر جدول بهاي تمام :5جدول 
 روش تسهیم فازي روش قیمت روش لیتراژ روش ارزش کلی فرآورده

معمولیبنزین  828 757 736 774 

سوپربنزین  639 529 2730 1229 

گازنفت  384 450 352 395 

سفیدنفت  311 406 2289 1002 

بدون درنظر گرفتن نوع آن فرآوردهشده هرلیتر بهاي تمام  591 

  (ریال) فرآوردهشده هر لیتر اي بهاي تمامجدول مقایسه :6جدول 
 بهاي تمام معمولیبنزین سوپربنزین گازنفت  سفیدنفت

 فرآوردهشده/

 فازي تیرماه 774 1229 395  1002

 روش با 95فازي سال  663 865 436 505
1 

 با 95فازي سال  523 657 534 654
 2روش

 روش با 95فازي سال  516 5698 373 2419
3 
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   95فازي سال  576 2380 441 1365
 ايرحلهم 2

 روش با 95قطعی سال 596 785 416  495
1 

 با 95ل قطعی سا 483 617 495 615
 2 روش

 اب 95 قطعی سال 478 4667 365 2033
 3 روش

 اب 95 قطعی سال 527 1997 419 1219
 هافازي کردن تسهیم

اي سال مرحله 1ي فاز 594 713 178 89
 1 روش با 95

 اي سالمرحله1فازي 349 349 349 349
 2 روش اب 95

ل اي سارحلهم 1 فازي 338 9136 67 3425
 3 روش با 95

 اي سالرحلهم 1 فازي 594 9136 349 3425
 روش اجتماع اب 95

  هاي تحقیقتجزیه و تحلیل یافته -ب
و همچنین مقایسه روش قطعی و سازي  فازيها و هاي مختلف تسهیم هزینهما ابتدا به مقایسه زوجی روش

ک از ی تأثیر یا عدم تأثیر هرطرفه،  فازي توسط آزمون ویلکاکسون پرداخته و سپس توسط آنالیز واریانس دو
هاي محاسبه شده سنجیم و در نهایت نیز تمام روششده را می ها) بر روي بهاي تمامو روش فرآوردهعوامل (

  دهیم.را با یکدیگر مقایسه نموده و نتایج را ارائه می
  هاهاي مختلف تسهیم هزینهمقایسه روش-1

هاي فرآوردهشده مربوط به  کنید، بهاي تمامق مشاهده میطور که در جداول بهاي تمام شده در فوهمان
ي به هم دارند ولی روش قیمت تربیش(ارزش کلی و لیتراژ) شباهت  2و  1هاي مختلف در تسهیم به روش

شود. نیز مشاهده میسازي  فازي و 3چنین این شباهت بین روش باشد. همبا این دو روش مشابه نمی فرآورده
 هاي آماري بسنجیم. براي آزمودن این اعداد،ضروري ست که این مشاهدات را توسط آزمونبه همین دلیل 
زیرا  ،استفاده کنیم T توان از آزمون مقایسه زوجیباشد، نمیهاي ما در هر روش کم میچون تعداد داده

در غیر این صورت ستفاده کنیم ا Tتوانیم از آزمون هاي ما داراي توزیع نرمال باشند میکه داده درصورتی



 

FARAYANDNO     

66 شماره/ 8139 تابستان/ تخصصی علمی فصلنامه 67  

دو باهم مقایسه  به ها را دوشود. ما روشاستفاده می spssافزار آزمون ناپارامتریک یعنی ویلکاکسون در نرم
  .کنیممی

  خروجی آزمون ویلکاکسون :7جدول 
 methood2 - methood1 methood3 - methood1 methood3 - 

methood2 

Z -.365b -.730c -.730c 

Asymp. Sig. (2-tailed) .715 .465 .465 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 

دهد که را نشان می (sig) گیريدهد. این جدول معیار تصمیمجدول باال نتیجه آزمون ویلکاکسون را نشان می
توان فرض صفر را رد کرد. یعنی تفاوت باشد لذا نمیمی 05/0 ورد مقایسه، این عدد بیش ازم 6 چون در هر

 Test Statisticsa گونه که در جدولهاي مختلف تسهیم هزینه وجود ندارد. اما همانمعناداري بین روش

از سایر زوج ر تبیش(زوج اول) بسیار  2و  1 ها در مورد روشکنید، این شباهت بین زوج روشمشاهده می
ده چنین مشاهباشد. همها است که این نتیجه دقیقاً مطابق با مشاهدات ما و نظر کارشناسان صنعتی میروش

است که نشانگر این است که روش فازي  465/0گیري در مورد زوج آخر نیز عدد شود که معیار تصمیممی
 .ها داردین شباهت را به روش سوم تسهیم هزینهتربیششده، 

  95در سال  ABC و  FABCمقایسه بهاي تمام شده به روش-2
  .پردازیمما در اینجا به مقایسه این دونوع بهاي تمام شده مجددا توسط آزمون ویلکاکسون می

  خروجی آزمون ویلکاکسون  :8جدول 
 a1 - a11 a22 - a2 a33 - a3 

Z -1.826b -1.857c -1.826c 
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 .063 .068 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
c. Based on positive ranks. 

گیري براي مقایسه مبناهاي مختلف تسهیم هزینه به طور که از جدول فوق مشخص است، معیار تصمیمهمان
توان باشد می 05/0تر از با یکدیگر مشابه است. در صورتی که این معیار کم 95روش قطعی و فازي در سال 

  .گونه شباهتی به یکدیگر ندارندها هیچگفت این روش
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رسیم که دلیلی براي رد فرض صفر وجود ندارد. مقایسه این دو جدول به این نتیجه می اما در اینجا، پس از
وجود  FABCو  ABCهاي مختلف تسهیم هزینه در هزینه یابی به دو روش یعنی تفاوت معناداري بین روش

  ندارد.
 را در ادامه ارائههاي مختلف را توسط آزمون ویلکاکسون با یکدیگر مقایسه کردیم و نتایج ما تمام روش-3

 دهیم.می

 

هاي مختلف تسهیم هزینه شباهت وجود دارد اما این گونه که از جداول فوق مشخص است، بین روشهمان
شباهت  2و  1 باشد. براي مثال، روش فازي با مبناهايتر میتر و در برخی کمها بیشها در بعضی روششباهت

سازي تري نسبت به روش قطعی (پس از فازياي، شباهت کمهبسیاري به هم دارند اما روش فازي دومرحل
ترین روش در بین تمام توان گفت مقبولبندي نهایی میعنوان یک جمعمبناهاي تسهیم هزینه دارد). به

باشد. اي میسازي دومرحله هاي ما و نظر کارشناسی، همان روش فازيشده، طبق یافته هاي محاسبهروش
هاي دیگر که براي شده در تیرماه را نیز محاسبه کرده و با روشعنوان نمونه، بهاي تمامر، به(ما در این نوشتا

شده در این ماه نیز شباهت بسیاري به  دهد بهاي تمام، نتایج نشان میکردیمباشد مقایسه می 95 کل سال
 روش مورد قبول ما دارد).

  گیري نتیجه
هاي آماري که ذکر شد و مشورت با کارشناسان، با انجام آزمونگونه که از مشاهدات مشخص است و همان

شده هم در روش قطعی و هم در روش فازي از بین سه روش  توان چنین نتیجه گرفت که در بهاي تماممی
توان براي بیان تر از روش سوم است و میها، روش اول و دوم منطقیفرآوردهها به مختلف تخصیص هزینه

 کهکرد. ضمن این هاي منطقی براي شرکت یادعنوان روششده از این دو روش بهبهاي تمام اعداد مربوط به
  باشد.دهنده کارایی هرچه بهتر بنگاه میتر باشد، نشانشده خدمات در یک بنگاه اقتصادي کمهرچه بهاي تمام

هاي نفتی بلکه در دیگر هفرآوردانه شرکت ملی پخش گ 37تنها در دیگر مناطق  نتایج این مطالعه موردي نه
 FABCهاي سیستم ارتقایافته پیشنهادي باشد. مدلاجرا میهاي خدماتی و حتی تولیدي نیز قابل شرکت

ها یک محیط اقتصادي متغیر معموالً هاي خدماتی در اقتصادهاي نوظهور مفید هستند که در آنبراي شرکت
تند. زمانی که شرایط عدم قطعیت در بنگاه اقتصادي برقرار اتکا روبرو هس هاي حسابداري قابلبا فقدان داده

یت ها (با عدم قطعاستفاده از روش فازي به ما اجازه خواهد داد تا دریابیم که آیا بهبود دقت ورودي باشد،
ها خواهد داشت یا خیر؟در مزیتی براي دقت خروجی ABCقطعیت در سیستم مالحظه) و مواجهه با عدم قابل
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ها که ناشی از اطالعات تواند در حضور عدم قطعیتمی ABC، بحث کردیم که چگونه یک سیستم این نوشتار
و عدم قطعیت  ABCهاي هاي دقیق است، بکار گرفته شود. بررسی عدم دقت سیستمدقیق یا نبود داده غیر

راي کاربران را ب ABCهاي کند مزایاي سیستمبرآوردهاي هزینه، حوزه جدیدي از پژوهش است که تالش می
براي یافتن برآوردهاي هزینه  )FL(سیستم ارتقاء دهد. در این مطالعه دریافتیم که استفاده از منطق فازي 

گانه پخش براي 37 هاي موردي دیگر مناطقتواند براي بررسیتر مفید است. استفاده از روش فازي میدقیق
استفاده  ABCکه از سسیستم ها درصورتیشرکتهاي موردي این مقایسه بسیار مفید باشد. همچنین بررسی

  تواند براي مقایسه مفید باشد.کنند نیز می
کننده کننده و تحریفهاي سربار نیز امري گمراهبا متنوع شدن خدمات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه

ت یابی بر مبناي فعالیدانیم سیستم هزینهطور که میهمان .گرددشده تولیدات یا خدمات خاص می بهاي تمام
ی که در اند. بدین معنهاي سربار با یکدیگر متفاوتلحاظ نحوه تخصیص هزینه یابی سنتی ازو سیستم هزینه

دمات، تواند حجم تولید یا خهاي سربار تنها بر اساس یک محرك هزینه که مییابی سنتی، هزینهسیستم هزینه
واند مبناي تگردد و این نمیزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم میساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا می

هاي سربار فراهم آورد، زیرا براي مثال، محصول یا خدمتی که چرخه عملیات آن صحیحی براي تسهیم هزینه
هاي انبار یا بارگیري بهره ببرد. لذا حسابداري صنعتی کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه

اي هیابی بر مبناي فعالیت، تسهیم هزینهدهد. اما در سیستم هزینهکل سنتی پیام نادرست به مدیران میبه ش
 هاي سربار بهشوند و هزینههاي عمده شناسایی میسربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیت

ه . پس از تخصیص سربار بیابدها تخصیص میشود به آن فعالیتتناسب منابعی که در فعالیت مصرف می
شوند. سپس ها شناسایی میهاي هزینه مناسب و مربوط به هریک از فعالیتها در مرحله اول، محركفعالیت

هاي هزینه در هر مرحله از ارائه خدمات، در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرك
هاي يگیرتواند اطالعات بهتري را براي تصمیمیابی میزینهشود. این سیستم هبه خدمات تخصیص داده می

  .افزوده کمک کندهاي بدون ارزشاستراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه
ABC یند، آها به وجود میکنند و خدماتی که از نتیجه همان فعالیتهایی که منابعی را مصرف میبر فعالیت

کنند از دو مرحله استفاده می ABC یابی محصوالت و خدماتی که از روشبنا شده است. درنتیجه هزینه
 شوند و درها تخصیص داده میها ابتدا به فعالیتشده است که در مرحله اول هزینهتخصیص دادن تشکیل

ها صرف شده است اختصاص هاي فعالیت به محصوالت یا خدماتی که فعالیت براي آنمرحله دوم هزینه
. مزایاي ها باشدگذاري، تمرکز باید بر علت اصلی هزینههنگام گرفتن یا ارزیابی تصمیمات قیمت یابد. درمی

مدت هاي طوالنیهاي نوین و توجه به هزینهدر نظر گرفتن شرایط اقتصادي شرکت ABC اصلی استفاده از
ر چه فازي قرار دارد و شود محصول یا خدمت دها به فعالیت مدیر قادر میباشد. با اختصاص دادن هزینهمی

مدیران را ABC دهد یا در حال فروکش کردن است. آیا محصوالت یا خدمت همچنان به رشدشان ادامه می
کنند و سپس راهی براي کم شدن هزینه در کند که چگونه محصوالت یا خدمات، منابع را مصرف میآگاه می

  کنیم؛را بیان می ABC دهد. در ادامه معایب و مزایايمراحل بعدي ارائه می
ABC  ز:اند امزایاي فراوانی نسبت به روش سنتی دارد که عبارت 
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 ABC آمده یا از دست هایی که بهتصویر روشنی از نحوه مصرف منابع، نیازهاي مشتریان و پول 
  .کندرفته ارائه می دست

 ABC د.کنافزوده را شناسایی می هاي با ارزشفعالیت  
 ABC عنوان هزینهها را بهکه درروش سنتی این هزینه کند درحالیسربار را شناسایی میهاي هزینه 

  گرفتند.تولید در نظر می
 ABC کندها را پایین بیاورد مشخص میتواند با تغییر در آن هزینهنقاطی را که شرکت می.  
 ABC د.دهمیکند یا کاهش کند حذف میافزوده نمی هایی را که ایجاد ارزشفعالیت 

 تشکر و قدردانی 
مسئول محترم بخش (فر هاي دلسوزانه آقاي مهندس سعیديشائبه و راهنماییدارد از زحمات بی جا در پایان

هاي نفتی منطقه قم)، رییس محترم تاسیسات عملیات انبار، معاونت محترم فرآوردهپژوهش شرکت ملی پخش 
چه بهتر  هاي نفتی منطقه قم که مارا در نگارش هرفرآوردهمالی اداري و تمامی مجموعه شرکت ملی پخش 

  .این مقاله یاري نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم

 ها فهرست عالئم و نشانه

  
  
  
  
  
  
  
  

ABC                

COG 

COQ 

Activity Based Costing                                                                             

Center of Gravity                                                                                      

Cost Of Quality                                                                                         

FABC 

FL 

Fuzzy Activity Based Costing                                                                

Fuzzy Logic                                                                                             

MCABC Monte Carlo Activity-Based Costing                                                 

TDABC 

VM 

Traditional Activity-Based Costing                                                    

Value Management                                                                                   
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