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 چکیده 

 

های نفتی ایران با فرآورده های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش تحقیق حاضر به اولویت بندی تکنیک

ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بود که بین  پردازد.می( AHP) سلسله مراتبی استفاده از فرآیند تحلیل 

ملی پاالیش و پخش فرآورده های  زیر مجموعه شرکت شرکت 13های جمع آوری شده مربوط به داده نخبگان توزیع شد.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده تحقیق بیانگر این است که در آمده از به دستنتایج  می باشد. 1333نفتی در سال 

در صورتی که در تحقیق مشابهی که در  در اولویت است، تکنیک مدیریت هزینه  و زیر مجموعه های آن ایران  نفتیهای 

مبنای فعالیت استفاده گردد. در  یابی براز روش هزینه گردیده استشرکت ملی نفت ایران انجام شده است، پیشنهاد 

مجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت  ای که بین سه شرکت اصلی زیرمقایسه

مدیریت هزینه، ارزش افزوده  هایهای نفتی ایران به عمل آمده است، به ترتیب تکنیکملی پاالیش و پخش فرآورده

  .به خود اختصاص داددر این تحقیق ه بیشترین امتیاز را اقتصادی و مدیریت هزین

 

های نفتی داری مدیریت، تحلیل سلسله مراتبی، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای حسابتکنیک:  کلید واژه ها

 .ایران
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 مقدمه-1

 

-گیری نماید و این تصمیمموقع تصمیم قادر خواهد بود که به اگر مدیر، اطالعات حوزه کاری خود را در اختیار داشته باشد،

نماید. به منظور استفاده امورمالی را بر طرف می ریزی، روابط عمومی،گیری نیاز واحدهای مختلف از جمله مهندسی، برنامه

ریزی گردد که انعطاف الزم را برنامه از گزارشات حسابداری مدیریت ضروری است سیستم اطالعاتی پردازش داده به نحوی

 شته باشد.دا

-ی تهیه گردد. اطالعات محدود، همان اندازه زیان آور میو خارجبایست بر پایه آمار و اطالعات داخلی میکالن  تصمیمات

سازی گیری و تصمیمباشد تا تصمیمکامل بایست نماید. بنابراین اطالعات میباشد که اطالعات اضافی مدیریت را مشوش می

 کثر سود و فرصت را در بر داشته باشد.برای شرکت حداقل هزینه و حدا

ه به اینکه کسانی که این جهای حسابداری مدیریت اقداماتی به عمل آمده ولی با تودر کشور به منظور استفاده ازتکنیک 

 ریزی، اقتصاد، حسابداری، سیاست،ای باشند که آشنایی کاملی به برنامهنمایند باید افراد حرفهنوع گزارشات را تهیه می

و یا آگاهی، نیاز  ی و غیره را داشته باشند، کمتر شرکتی افراد مذکور را در اختیار داشتهگزارش ده مدیریت، محیط زیست،

، مدیریت را در تعیین بهترین تکنیک برای تهیه گزارشات مختلف تکنیک های مدیریتی بندیاولویتبه افراد مذکور را دارد. 

های آماری با توجه به امکانات و استفاده از روش ، کنترل وجوه نقدریزی بودجهپیش بینی قیمت تمام شده،  عییندر ت

توان نحوه استفاده مدیران ارشد با استفاده از این تحقیق، می نماید.موجود نرم افزاری و سخت افزاری شرکت کمک می

وعه تحت سرپرستی به منظور های نفتی ایران از ابزارهای حسابداری مدیریت مجمشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

-به منظور تأمین هزینه نمود. درکمدیریت هزینه، سود و بررسی نحوه پذیرش ابزار مدیریت هزینه در محیط اقتصادی را 

استراتژیک فرآورده و یا ساخت مخازن گیری بهینه در خصوص افزایش و تصمیم نفتی شده هر لیتر فرآوردههای تمام

 خط برای انتقال فرآورده یا کشنفتاستفاده از  آن به فرآورده، لیو تبد به منظور تصفیه نفت خام، میعانات گازی پاالیشگاه

های نفتی پاالیش و پخش فرآورده لوله، راه آهن و کشتی برای انتقال و توزیع فرآورده، ضروری است مدیران شرکت ملی

و نیز اهمیت آنها به  ی حسابداریهاتکنیکشناسایی ماهیت اشته باشند .دیریت شده در اختیار دایران اطالعات مفید و م

محققین و مراجع تدوین  های انجام این تحقیق است.تتواند بر رخداد آنها موثر باشد از جمله ضرورهمراه دالیلی که می

توانند به عنوان و نیز سازمان بورس اوراق بهادار می و وزارت نفت و همچنین سازمان حسابرسی  دهای حسابداریراستاندا
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های حسابداری مدیریت در شرکت ملی تکنیک اولویت بندی درکدر این تحقیق به  .کاربران نتایج این تحقیق تلقی گردند

 .( پرداخته شده استAHPهای نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )پاالیش و پخش فرآورده

 ادبیات تحقیق:

 تکنیکهای حسابداری مدیریت:

 (NPVروش ارزش فعلی خالص )

های نقدی خروجی و ارزش فعلی گذاری عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی جریانارزش فعلی خالص یک پروژه سرمایه 

ی ورودی و خروجی های نقد های نقدی ورودی مورد انتظار در آینده. برای محاسبه ارزش فعلی و تنزیل جریانجریان

 گذاری )هزینه سرمایه( استفاده کرد.توان از نرخ بازده سرمایه گذاری میسرمایه 

NPV=∑
CIF

(1+i)t
− ICOn

t=1 

 ICOنرخ تنزیل، نرخ بازده مورد توقع، هزینه سرمایه؛  i؛ tجریان نقدی ورودی برای دوره  CIFاند از: اختصارات عبارت 

 عمر مورد انتظار پروژه. nجریان نقدی خروجی ابتدایی؛ 

آن مثبت است  NPVرا که  ای پروژهاست. فرض شود شرکتی  2هزینه فرصت برابر با نرخ بهره بدون ریسکهزینه فرصت: 

آن منفی است رد نماید. چون هدف مدیران افزایش ثروت سهامداران است، توجه به هزینه  NPVرا که  ای پروژهانتخاب و 

 حرکت کنند. شده انتخابدهند که در جهت هدف  یمکان را فرصت، به مدیران این ام

 دست بهنقدی آینده را تنزیل کنیم و نتیجه  های جریاناگر نرخ بدون ریسک را هزینه فرصت فرض کنیم و با این نرخ، 

بود اهد ی سهامداران بدون اشکال خوها خواستهاقتصادی تأمین  نظر ازاست، انتخاب طرح  NPV>0نشان دهد که  آمده

 (.1333)فدایی نژاد، 

 کارت ارزیابی متوازن

و نورتون در  لنپکتوسط  1332شود، برای اولین بار در سال نیز نامیده می BSCارزیابی فراگیر یا متوازن که اصطالحاً 

 مکتوب درآمد. صورتگذاری گردید، بهای برای موفقیت سازمانی در سراسر دنیا نامکتابی به همین عنوان، که رساله

                                                 

 
2Riskless rate of return (risk free rate) 
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دهنده گیری و ارتباطاندازهها و استراتژی، به هدف قابلها ضمن ارزیابی متوازن و ابزار مدیریتی برای تبدیل دیدگاهآن 

 های استراتژیک و معیارهای عملکرد در سطوح کلیة موسسه تعریف کردند.تصمیم

( طرفدار این موضوع هستند که معیارهای 1331) ( به نقل از رضایی1393) 4( و مرچنت1393) 3محققینی چون آنتونی

 های مالی را با هم ارتباط داده و برای مدیریت گزارش تهیه نمایند.کمّی، داده

نماید که معیارهای عملکرد مالی سنتی باید با معیارهای غیرمالی (، پیشنهاد می1331( به نقل از رضایی )2001) 5نیون

 های اجتماعی، گسترش تولیدات و عملکرد کارکنان استفاده شود.زار، مسئولیتوری، سهم بامانند معیارهای بهره

های دهنده تصمیماندازه گیری و ارتباطها و استراتژی، به هدف قابل ارزیابی متوازن و ابزار مدیریتی برای تبدیل دیدگاه 

 .(1331استراتژیک و معیارهای مالی سنتی عملکرد موسسه به کار می رود )رضایی، 

 6یابی مستمر یا کایزنهزینه

استفاده از این  1330توسط دانشمندان ژاپنی معرفی گردید و در دهه  1350یابی کایزن ابتدا در دهه سیستم هزینه

 سیستم متداول گردید. واژه کایزن در زبان ژاپنی به معنای اصالحات و بهبود مستمر است.

ندگی خانوادگی، شغلی و اجتماعی انسان به هم مرتبط بوده و باید پیوسته فلسفه کایزن به این مبنا استوار است که روش ز

 وری که مبتنی بر بهبود مستمر محصوالت و فرآیند تولید است.از طریق افزایش بهره

های بزرگ هر فعالیت که در کلید بهبود مستمر، معموالً همراه با نوآوری و خالقیت فعالیت های کوچک است نه نوآوری

قرار گیرد، یک کایزن است و مجموعه فعالیت های الزم جهت تولید محصوالت جاری، که یک هدف  بهبود مستمرراستای 

 (.1332باشند )رهنمای رودپشتی، دهند نیز کایزن میای را تشکیل میتوسعه

 مهندسی مجدد

، درانداختنو طرح نو  یسازدگرگونها یعنی ییر پردازشتغشود که یک سازمان برای به مجموعه کارهایی گفته می

ها، در ساختار و و پردازش  فرآیندهادگرگونی در ذهن و طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزش، در 

                                                 

 
3 Antoni 
4 Merchent 
5 Nion 
6 Improvement or KayzenCosting    
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ها و در روش استفاده از منابع و امکانات و دگرگونی در روش استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در  یدهسازمان

دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختار افقی، میان فعالیتی، های درونی انجام میترلها و کنسازمان 

 تبدیل شود. مسطحمبتنی بر گروه، و 

شود، بسیار  های دودکشی دیده می های سنتی که در سازمانفرهنگ و سبک رهبری در چنین سازمان هایی با روش

 .سی مجدد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح سازمان همراه استمتفاوت است. از همین رو مهند

 .(1331)رضایی، 

دهد  شود، بلکه در عین حال به سازمان این امکان را می انگیز منجر می تنها به نتایجی شگفت مهندسی مجدد معموالً نه

)شریفی  آمده برای دگرگونی برخوردار شود صت پیشکه از انعطاف، حساسیت و توانایی بیشتری برای بهره برداری از فر

 (.1333کلویی، 

 مدیریت هزینه

توان آن را تولید کرد، خریداری نمود و یا به مصرف شود و می اطالعات نیز همچون برنج و گندم نوعی کاال محسوب می 

یا دیر در دسترس قرار گیرد و برای استفاده موردنظر،  موقعتواند کیفیت باال یا پایین داشته باشد، بهرساند. اطالعات می 

 مناسب و مربوط و یا کامالً نامناسب و نامربوط باشد.

تهیه و ارائه اطالعات نیز همانند سایر کاالها، از یکسو، مستلزم صرف هزینه است و از سوی دیگر، سودمندی و مزیت به 

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

 (.1390)عالی ور،

 3(EVA)ارزش افزوده اقتصادی 

ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که در جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی 

حد اقتصادی افزایش ثروت صاحبان سهام آن واحد است. به تبع است که نتایج را اندازه گیری می کند. مهمترین هدف هر وا

به استفاده از ابزارهایی  آن صاحبان سهام جهت سنجش عملکرد مدیران در راستای هدف یاد شده واحدهای اقتصادی ناگزیر

 جهت سنجش عملکرد مدیران می باشند.

                                                 

 
3Economic Value Added 
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به دست می آورد. اخیرًا  3بازده حقوق صاحبان سهام و 9ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیق تر از سود هر سهم

شرکت ها قدم در راهی از مدیریت درآمدها گذاشته اند که آن ها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده 

 (.1393مدیران در این فرآیند کمک می کند )اسکونژاد، اقتصادی با ارائه مدل های کاربردی قابل اجرا به 

مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون یکی از 

توجه فرآیند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت 

 ت در آن خالصه می شود.پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقی

سنجش عملکرد مدیران واحدهای اقتصادی با توجه به تضاد منافع میان مدیران و مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 این مقوله نه تنها برای صاحبان سهام بلکه برای اعتبار دهندگان و حتی دولت ها نیز حائز اهمیت است.

سنجش عملکرد ابداع گردیده اند که هدفشان ارزیابی صحیح تر عملکرد مدیران واحد  شکل جدیدی از ابزارها و معیارهای

 (.1393( می باشد )اسکونژاد، EVAهای اقتصادی است که یکی از این ابزارها، ارزش افزوده اقتصادی )

 پیشینه تحقیق

الیت به عنوان تکنیک اول در نظر شرکت ملی نفت ایران، هزینه یابی بر مبنای فع 1335در تحقیقات به عمل آمده در سال 

گرفته شده بود ولی در بررسی که از مدیران عالی رتبه نفت به عمل آمد اولین تکنیک مدیریت هزینه و اولین معیار 

باشد. با توجه به اینکه نزدیکی کمی مدیریت هزینه و هزینه یابی بر مبنای فعالیت معنادار  هماهنگی با سیستم کنترلی می

رسد تحقیق انجام شده درست بوده است. در شرکت ملی گاز ایران ارزش افزوده اقتصادی، اولین به نظر می باشد ومی

رسد دیدگاه مدیران در شرکت ملی گاز ایران بیشتر باشد که به نظر میتکنیک و جریان وجه نقد به عنوان اولین معیار می

باشد و در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد های مدیران میدغهبه دنبال کاهش هزینه فرصت بوده و تامین نقدینگی از دغ

باشد. این نتایج در حالیست که نتایج کادر و های مدیران میهای نفتی ایران کنترل هزینه و کنترل سیستم از معیار

گلیس های حسابداری مدیریت در صنعت خوردنی و نوشیدنی در کشور انکه به بررسی تکنیک  2003همکارش در سال 

 پرداخته بود حاکی از این بود که:

 های دیگر استفاده شده است.تکنیک مدیریت هزینه بیشتر از تکنیک .1

                                                 

 
9Earning Per Share (EPS) 
3Return On Equity (ROE) 



8 

 

 یابی بر مبنای فعالیت کمتر استفاده شده است.تکنیک هزینه .2

 40تکنیک روش کارت ارزیابی متوازن و سایر معیارهای عملکرد غیر مالی مهم تشخیص داده شده ولی در  .3

 .گرددبه ندرت استفاده میدرصد شرکت ها 

 AHPروش 

( است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال Analytic Hierarchy Processفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

دهد. های زوجی بنا شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران میمطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه 1390

کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای را به صورت سلسله مراتبی فراهم می مسئلهکان فرموله کردن این تکنیک ام

 (.1332)قدسی پور، حسین،  ( بنا شده استaxiomsدارد و بر اساس اصول بدیهی ) مسئلهیفی را در و کمختلف کمی 

 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

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

بر  Bباشد، ترجیح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  A(: اگر ترجیح عنصر Reverse conditionsشرط معکوس ) .1

1برابر Aعنصر 
𝑛⁄ .خواهد بود 

 ی تواند بی نهایت یا صفر باشد.نم Bبر عنصر  A(: عنصر Homogeneityاصل همگنی ) .2

(: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت Dependencyوابستگی ) .3

 خطی این وابستگی تا باالترین سطح می تواند ادامه داشته باشد.

 انجام مجدداً (: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسة ارزیابی باید Expectationsانتظارات ) .4

 (.1332)قدسی پور،  گیرد

 مفهوم نرخ ناسازگاری و نحوه برخورد با آن

محدوده قابل قبول ناسازگاری در هر سیستم به تصمیم گیرنده بستگی دارد اما در حالت کلی، ساعتی پیشنهاد می کند که 

 .کند.اگر ناسازگاری بیشتر از یک دهم باشد، بهتر است تصمیم گیرنده در قضاوت های خود تجدید نظر 

 روش تحقیق -2

تحلیل سلسله  .اطالعات موجود بهره گیری شده استدر این تحقیق از روش زوجی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل 
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 1330شود. این روش توسط ساعتی در سال تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد می بر اساسمراتبی 

 (.1332 حسین، پیشنهاد گردید )قدسی پور،

 آماریو نمونه جامعه 

کند و محقق مایل جامعه آماری در واقع شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می

 است درباره آن استنباط کند.

در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران عالی و میانی ستادی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 

بوده و لذا در این باشد. تعداد اعضای جامعه آماری مورد بررسی محدود های زیر مجموعه در بخش مدیریت مالی میشرکت

 نفر استفاده گردیده است. 100تعداد  پایان نامه از

 ابزار گرد آوری

 برای جمع آوری اطالعات از روش زیر استفاده گردیده است.

 سوال تکنیک و 53 های تخصصی و مقاالت تخصصی حسابداری، تعدادده کتابای: با مطالعه عماطالعات کتابخانه .1

پاالیش و پخش  مالی خارج از شرکتبه تعدادی از مدیران  ها پرسشنامه حسابداری مدیریت جمع آوری گردید.

توانست سه مدیر می ارائه گردید، به نحوی که هر های بزرگ بخش خصوصی()شرکتفرآورده های نفتی ایران 

انتخاب نماید. در این مرحله با استفاده از روش دلفی نسبت به انتخاب تکنیک اقدام از میان سواالت  تکنیک را

کاربرد  ،نظر کارشناسی است و جهت تحلیل مسائل ازدر روش دلفی هدف بدست آوردن رضایت عمومی  گردید.

 باشد.بی میخوبی دارد. این روش از طوفان ذهنی استفاده کرده و دارای بازخور خو

با توجه به  باشد.های جمع آوری اطالعات به روش پرسشنامه میاستفاده از پرسشنامه: یکی از متداول ترین روش .2

بایست با هم مقایسه و سپس باشد و معیارها دو به دو میاینکه پرسشنامه ارائه شده به صورت مقایسات زوجی می

گردید، نسبت به ارائه پرسشنامه در به اهمیت معیارها انتخاب میهای حسابداری مدیریت با توجه اولویت تکنیک

هفت صفحه به انضمام یک صفحه راهنما اقدام شد. توضیحاتی نیز به صورت حضوری و تلفنی به تمام مدیران و 

 مشاوران که درگیر پرسشنامه بودند، ارائه گردید.
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 ی تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها

 :بر اساس ماهیت و نقش عبارتند از های این تحقیقمتغیر

 :متغیرهای مستقل

 :معیارهای تصمیم گیری -1

یابی، سود آوری، قابلیت پیش بینی، به موقع بودن و هماهنگی رد سمی است که شامل جریان وجه نقد،از نظر ماهیت ا

 .باشندباشد که از نظر نقش ،مستقل میهای کنترلی میبا سیستم

 :حسابداری مدیریتهای تکنیک -2

یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت یابی کایزن، مهندسی مجدد، هزینه، هزینهNPVکارت ارزیابی متوازن، روش شامل 

 (EVAهزینه و ارزش افزوده اقتصادی )

های تصمیمدهنده  گیری و ارتباطاندازه ها و استراتژی، به هدف قابلابزار مدیریتی برای تبدیل دیدگاه ،ارزیابی متوازن

 (.1331 فرزین و همکاران، رود )رضایی،استراتژیک و معیارهای مالی سنتی عملکرد موسسه به کار می

ای را های الزم جهت تولید محصوالت جاری، که یک هدف توسعهمجموعه فعالیت( معتقد است که 1332رودپشتی )

های واقعی تولید به سطح زیر استانداردهای ، کاهش هزینهیابی کایزن هدف هزینه .باشنددهند نیز کایزن میشکیل میت

 (.1393 ،سعید و همکاران باشد )کریم بیگی،تعیین شده از طریق نوآوری می

 محمد مهدی، ای است )اسکویی نژاد،های سرمایهسود باقی مانده پس از کسر هزینه دهندهفزوده اقتصادی نشانارزش ا

1393.) 

 :متغیر وابسته

 :اولویت روش هامیزان -1

دهنده باشد. نزدیک شدن این عدد به سمت یک نشانی متغیری است که بین صفر و یک میفرایند سلسله مراتب

 .باشداولویت می

 ها رتبه اولویت روش -2

 .باشدای میها از نظر ماهیت متغیری رتبهرتبه اولویت روش
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 روش نمونه گیری

پرسش نامه تهیه و در  33تعداد  رد بررسی، از روش سرشماری استفاده گردیده وبا توجه به محدود بودن جامعه آماری مو

  :ها در جدول زیر گزارش شده استآن که اطالعاتگردید  توزیعورده های نفتی االیش و پخش فرآهای پبین مدیران شرکت

 

 روش نمونه گیری: 1 نگاره

 برگشتیتعداد پرسشنامه  تعداد پرسشنامه توزیعی سطح مدیران

 6 6 مدیران عامل

 66 66 مدیران مالی

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

 اجرای  تحقیق  فرایند

 

 
 های پژوهشیپرسش -3

 چگونه است؟های نفتی ایران اولویت بندی روش های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -1

معیارهای 
استخراج 
شده از 
ادبیات

پرسشنامه

معیارهای با 
اهمیت از دید 
مدیران مالی 

بخش خصوصی

تعریف 
تکنیک 

های 
منتخب

تعریف 
معیارهای 

منتخب
مقایسه زوجی پرسشنامه

معیارها

تشکیل 
ماتریس 

AHP برای
اولویت بندی 

تکنیک ها
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 های فرعی چگونه است؟اولویت بندی حسابداری مدیریت در شرکت های زیر مجموعه شرکت -1-1

 

 

 

 

 یافته های پژوهش-4

 AHP ی مدیریت پروژه به روشحسابدارهای اولویت معیارها و تکنیک:  2نگاره 

 معیار اول تکنیک اول درصد ناسازگاری شرکت

 ودآوریس ارزیابی متوازنارت ک 8090 آبادان پاالیشگاه

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه زینه یابی بر مبنای فعالیته 8090 امام خمینی )ره( )شازند اراک(اراک یشگاهپاال

 ه موقع بودنب رزش افزوده اقتصادیا 0803 کرمانشاه یشگاهپاال

 ودآوریس دیریت هزینهم 8030 بندر عباسبندرعباس یشگاهپاال

 ودآوریس دیریت هزینهم 0805 الوان یشگاهپاال

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه NPV وشر 8050 تهرانشهید تندگویان )تهران( یشگاهپاال

 ودآوریس ارت ارزیابی متوازنک 8110 یزتبر یشگاهپاال

 ودآوریس زینه یابی بر مبنای فعالیته 8030 یرازش یشگاهپاال

 سیستم های کنترلی با یماهنگه فعالیتزینه یابی بر مبنای ه 0810 اصفهان یشگاهپاال

 ودآوریس زینه یابی بر مبنای فعالیته 1800 پاالیشگاه 3 مجموعه   

 سیستم های کنترلی با یماهنگه دیریت هزینهم 8040 و پخش یشستاد پاال

 ریان وجوه نقدج دیریت هزینهم 8030 ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل

 ه موقع بودنب رزش افزوده اقتصادیا 8110  نفت یشپاال صنایع توسعهشرکت 

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه NPVوش ر 8110 یرانو ساختمان نفت ا یشرکت مهندس

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه زینه یابی بر مبنای فعالیته 0803 مخابرات و لوله خطوط ملی شرکت

 پخش و شیپاال یها شرکت مجموعه

 ایران ینفت یها فرآورده
 سیستم های کنترلیماهنگی با ه دیریت هزینهم 8010

 سیستم های کنترلیهماهنگی با  مدیریت هزینه 0803 یراننفت ا یشرکت مل

 ریان وجوه نقدج رزش افزوده اقتصادیا 8030 یرانگاز ا یرکت ملش

  فارس خلیج ستاره رکتش

 )قبل از بهره برداری(
 ریان وجوه نقدج دیریت هزینهم 0810
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    یراننفت ا یملرکت ش

    فارس خلیج ستاره شرکت

 ودآوریس دیریت هزینهم 8030 یخصوص یشرکت ها

 سودآوری مدیریت هزینه 0801 مجموعه شرکت های نفتی مورد مطالعه

 

 ،مورد بررسی شرکت هایدر هر یک از  Expert choiceها و ورود اطالعات مربوطه در نرم افزار بررسی مجموعه پرسشنامه

از حسابداران ارشد و مدیران مالی خبره و با تجربه بیش از بیست  عمدتاً این افراد  ها نمودند.افراد اقدام به تکمیل پرسشنامه

 باشند که ترکیب تعداد افراد به شرح زیر است:سال سابقه و بیش از چهل و پنج سال سن می

 : افراد جامعه آماری 3نگاره 

 تعداد افراد نام مجموعه ردیف

 5 پاالیشگاه آبادان 1

 5 شازند اراکپاالیشگاه  2

 2 پاالیشگاه کرمانشاه 3

 4 پاالیشگاه بندر عباس 4

 2 پاالیشگاه الوان 5

 5 شهید تندگویانپاالیشگاه  3

 3 پاالیشگاه تبریز 3

 3 پاالیشگاه شیراز 9

 1 پاالیشگاه اصفهان 3

 34 مجموع پاالیشگاه ها

 3 ملی پخش فرآورده های نفتی شرکت 10

 13 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

 33 پاالیش و پخش زیر مجموعه شرکت ملی مجموعه شرکت های

 3 شرکت ملی گاز ایران 15

 5 ایرانشرکت ملی نفت  13

 1 شرکت ستاره خلیج فارس )قبل از بهره برداری( 13

 13 شرکت های خصوصی 19
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در هر مجموعه پس از ورود اطالعات مقایسات زوجی تک تک افراد در نرم افزار جمع بندی نظرات گروه از نرم افزار 

 باشد:دریافت گردید که جمع بندی مذکور به شرح زیر می

 

 : وزن معیارها در جامعه آماری 4نگاره 

 

 جامعه

    معیارها  

 ردیابی ه نقدوجریان وج بینی قابلیت پیش هماهنگی با سیستم به موقع بودن آوریدسو 

 08034 08100 08102 08142 08143 08433 آبادان

 08092 08053 08202 08230 08213 08134 )اراک( شازند

 08039 08035 08135 08259 08231 08132 کرمانشاه

 08050 08154 08131 08124 08214 08233 بندرعباس

 08034 08142 08093 08200 08031 08445 الوان

 08113 08133 08120 08301 08193 08133 تندگویان

 08032 08233 08031 08113 08100 08351 تبریز

 08100 08139 08103 08033 08135 08333 شیراز

 08031 08031 08223 08402 08034 08031 اصفهان

 08035 08433 08113 08035 08034 08211 پخش فراورده های نفتی

 08114 08130 08139 08249 08229 08112 ستاد پاالیش

 08032 08213 08139 08153 08251 08113 صنایع هتوسع

 08141 08035 08033 082321 08232 08134 خطوط لوله

 08031 08213 08033 08403 08133 08033 مهندسی و ساختمان

 08034 08433 08053 08035 08033 08290 ملی گاز

 08134 08123 08123 08239 08120 08135 ملی نفت

 08029 08504 08023 08033 08200 08133 ستاره خلیج فارس

 

  



16 

 

 ها در جامعه آماری: اولویت تکنیک 5نگاره 

     تکنیک     

مدیریت  )نام شرکت( جامعه

 هزینه

هزینه یابی بر 

 مبنای فعالیت

ارزش افزوده 

 اقتصادی
 کایزن

روش 

NPV 

مهندسی 

 مجدد

ارزیابی 

 متوازن

نرخ 

 ناسازگاری

 08090 08225 08100 08035 08133 08102 08213 08120 آبادان

 08090 08119 08103 08090 08133 08195 08133 08133 )اراک( شازند

 0803 08031 08101 08053 08030 08304 08131 08213 کرمانشاه

 0803 08099 08132 08034 08100 08194 08193 08213 بندرعباس

 0805 08033 08090 08039 08030 08143 08259 080332 الوان

 0805 08093 08142 08233 08033 08039 08150 08203 تندگویان

 0811 08135 08113 08114 08133 08093 08134 08143 تبریز

 0803 08125 08123 08113 08131 08031 08200 08132 شیراز

 0810 08033 08143 08025 08154 08040 08303 08253 اصفهان

 0803 08104 08102 08031 08149 08112 08190 08234 پخش فراورده های نفتی

 0804 08039 08033 08033 08102 08133 08193 08244 ستاد پاالیش

 0811 08090 08132 08113 08032 08230 08153 08130 صنایع هتوسع

 0803 08115 08133 08092 08133 08143 08232 08099 خطوط لوله

 0811 08112 08033 08325 08039 08043 08113 08242 مهندسی و ساختمان

 0803 08155 08103 08143 08030 08231 08152 08143 ملی گاز

 0803 08032 08140 08145 08152 08132 08132 08203 ملی نفت

 0810 08025 08053 08143 08135 08053 082229 08313 ستاره خلیج فارس
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 و بحث نتیجه گیری -5

مدیران در رهبری و  ریزی و کمک بهگیری و برنامهحسابداری مدیریت تأمین اطالعات مورد نیاز مدیریت برای تصمیموظیفه اصلی 

های عملیاتی و انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای اهداف واحد تجاری و همچنین سنجش و ارزیابی کنترل فعالیت

-گیری و تصمیمبایست غنی باشد تا تصمیمبنابراین اطالعات می کارکنان واحد تجاری است.عملکرد واحدهای تابعه مدیران و سایر 

 (1330، )ربیعی، افسانه و صفرزاده، محمدحسین سازی برای شرکت حداقل هزینه و حداکثر سود و فرصت را در بر داشته باشد.

 :نتایج زیر حاصل گردیده استفتی ایران های نشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده حوزه ردر مجموع در این تحقیق د

نمایند، نفت خام به فرآورده اقدام می فراورشباشد که نسبت به شرکت می 3های پاالیش که شامل در مجموع شرکت .1

مصوب هیئت مدیره  1335باشد که با پروژه سال یابی بر مبنای فعالیت تکنیک اول و معیار اول سودآوری میهزینه

آن، هزینه محصول به  بر اساسای است که یابی مبتنی بر فعالیت، شیوههزینه باشد.ایران یکسان میشرکت ملی نفت 

 .آیدشود، به دست میهایی که به خاطر ساخت آن محصول انجام میعنوان جمع هزینه فعالیت

 

از بهره برداری، های قبل باشد، بدون در نظر گرفتن شرکتهای پاالیش و پخش که شامل سیزده شرکت میشرکت .2

 باشد.های کنترلی معیار اول میتکنیک اول مدیریت هزینه و هماهنگی با سیستم

( تحلیل رویکرد فزونی منافع بر مخارج تهیه و ارائه اطالعات نیازمند تشریک مساعی و همکاری بین 1390به نظر عالی ور ) 

طالعات، یعنی حسابداران است. استفاده کنندگان اساساً با استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری و فراهم کنندگان این ا

، عقد است که تحقق رسالت اصلی شرکت( مت1339) مهاممنافع اطالعات و حسابداران بیشتر با مخارج آن آشنایی دارند. 

کنترل ات از فواید وجود دادن دارایی ها، رعایت قوانین و مقررحفظ سودآوری، افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست

 .باشدداخلی می

 

شرکت خصوصی مهم خارج از صنعت نفت نیز تحقیق گردید که اولویت اول مدیریت هزینه و معیار اول  13از  .3

 باشد.سودآوری می

رویکرد سودآوری باید به این نکته توجه شود که همة تغییرات در سرمایه از منابع مالکیت )سود تقسیمی و افزایش  در

شود. برای تعیین سود تداوم یافتنی نیازمند رویکردی انحصاری هستیم. این رویکرد، تنها ترکیبات سرمایه( ناشی نمی
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حسابداری مهم هستند گیرد. آگاهی از اینگونه مقادیر سود برای تجزیه و تحلیل دائمی و پایای سود را در نظر می

 (.1330)تهرانی، رضا و راهنما ، روح اله. 

یابی بر مبنای فعالیت، درصد هزینه 31درصد مدیریت هزینه،  31و پخش به صورت مجزا، در بررسی از شرکت پاالیش 

درصد روش کارت ارزیابی متوازن با به عنوان  9درصد تکنیک ارزش افزوده اقتصادی و  NPV ،15درصد روش  15

 .انداولویت اول برگزیده
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This study aims to prioritize management accounting techniques on National Iranian Oil 

Refining and Distribution Company using the analytic hierarchy process (AHP). Data 

collection tool for this study was questionnaire that was distributed among the experts. 

Data collected relates to a subset of 13 national refining and distribution of petroleum 

products in 2014. The results obtained from this study indicate that in National Iranian 

Oil Refining and Distribution Company and its subsidiaries, cost management technique 

is in priority while in a similar study conducted in National Iranian Oil Company, it has 

been proposed that activity-based costing method be used. In a comparison done between 

the three main sub-branches of Oil Ministry namely National Iranian Oil Company, 

National Iranian Gas Company and National Iranian Oil Refining and Distribution, cost 

management techniques, economic value added and most cost management have the 

highest values in this study, respectively. 

 

Keywords: management accounting techniques, AHP, National Iranian Oil Refining and 

Distribution Company  
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