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 چکیده 

 

به منظور انتخاب پیمانکار مناسب یا مجری توانمند برای پروژه های چند میلیارد دالری که توان اجرایی مناسبی داشته 

ب گردد. چنانچه مدیر آشنا به روش های تصمیم گیری باشد با حداقل اشتباهات نسبت به انتخاب باشد، چگونه باید انتخا

 فرد یا پیمانکار یا حتی انتخاب کارمند مناسب و افزایش سود شرکت اقدام می نماید.

شرکت بزرگ و مهم  33نسبت به انتخاب بهترین تکنیک حسابداری مدیریت در  (AHP)در این مقاله با استفاده از تکنیک 

خصوصی و دولتی اقدام گردید که در نتیجه آن مدیریت هزینه اولین تکنیک با وزن و اولین معیار سودآوری با وزن  تعیین 

 گردید.

 

 

 

 ریت.اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک های حسابداری مدی : کلید واژه ها
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 مقدمه

 

 اگر اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران شرکت ها با روش های تصمیم گیری آشنا باشند، در انتخاب کمتر اشتباه

 می کنند و منابع را صحیح و مناسب با پیشرفت پروژه انتخاب می کنند. 

 AHPاستفاده از روش 

یکی از مهمترین مشخصه های انسانی هر فرد در شبانه روز تصمیم های فراوانی است که اتخاذ می کند از آنجایی که 

یر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی داشته باشند، ضرورت استفاده یک تکنیک تأثتصمیم صحیح و به موقع می تواند 

 محسوس است. کامالًقوی 

( است که برای اولین بار Analytic hierarchy processها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )این تکنیک  نیکارآمدتریکی از 

مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا شده و امکان بررسی  1891توسط توماس ال ساعتی در سال 

رت سلسله مراتبی فراهم می کند را به صو مسئلهسناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. این تکنیک امکان فرموله کردن 

( بنا axiomsدارد و بر اساس اصول بدیهی ) مسئلهیفی را در و کو همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی 

 شده است.

می باشد. به علت مشخص شدن دیدگاه مدیران با توجه به  AHPبنابراین ضمن اینکه عنوان پایان نامه استفاده از روش 

مختلف تکنیک های ارائه شده مدیریت تصمیم به استفاده از تکنیکی خواهد شد که شرکت از نظر وضعیت  معیارهای

 (.1382راه ها را انتخاب نماید )قدسی پور،  کارکنان، فرآیند تولید، سطح اهمیت و یادگیری، ارزش افزوده بهترین

 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

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

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

1برابر
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.
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انجام  مجدداً(: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسة ارزیابی باید Expectationsانتظارات ) (3

 (.1382)قدسی پور،  گیرد

 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

باشد. بنابراین این فرآیند مجموعه ای از قضاوت ها )تصمیم گیری ها( و ارزش گزاری های شخصی به یک شیوه منطقی می

از یک طرف وابسته به تصورات شخصی و تجربه می باشد و از طرف دیگر به منطق، درک و تجربه جهت تصمیم گیری و 

 مربوط می شود. قضاوت نهایی

 ساعتی، ویژگی های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را به شرح زیر بیان می کند:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک مدل یگانه، ساده و انعطاف پذیر برای حل  -(Unityیگانگی و یکتایی مدل ) (1

 شد.بدون ساختار است که به راحتی قابل درک برای همگان می با مسائلمحدودة وسیعی از 

پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هم نگرش سیستمی و هم  مسائلبرای حل  -(Complexityپیچیدگی ) (2

یا کل نگری کرده و یا به  مسائلافراد در تحلیل  عموماًتحلیل جزء به جزء را به صورت توأم به کار می برد. 

سلسله مراتبی هر دو بعد را با هم به کار می  جزئیات پرداخته و کلیات را رها می کنند. در حالی که فرآیند تحلیل

 بندد.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وابستگی را به صورت خطی در  -(Interdependenceهمبستگی و وابستگی متقابل ) (3

 ی که اجزاء به صورت غیر خطی وابسته اند نیز به کار گرفته می شود.مسائلنظر می گیرد. ولی برای حل 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت  -(Hierarchy Structureی )ساختار سلسله مراتب (3

این نوع سازماندهی با تفکر انسان تطابق داشته و اجزاء در سطوح مختلف  کند کهسلسله مراتبی سازماندهی می 

 طبقه بندی می شوند.

مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تهیه  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -(Measurementاندازه گیری ) (5

 کرده و روشی برای تخمین و برآورد اولویت ها فراهم می کند.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سازگاری منطقی قضاوت های استفاده شده در تعیین  -(Consistencyسازگاری ) (6

 می نماید. ارائهاولویت ها را محاسبه کرده و 

 نهایی هر گزینه می شود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منجر به برآورد رتبة -(Synthesisتلفیق ) (7
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فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت های وابسته به فاکتورها در یک سیستم را در نظر  -(Tradeoffsتعادل ) (9

افش انتخاب گرفته و بین آن ها تعادل برقرار می کند و فرد را قادر می سازد که بهترین گزینه را بر اساس اهد

 کند.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی توافق گروهی اصرار  -(Judgment and Consensusقضاوت و توافق گروهی ) (8

 تواند ارائه نماید.و پافشاری ندارد ولی تلفیقی از قضاوت های گوناگون را می

در می سازد که تعریف خود را از یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قا -(Process Repetitionتکرار فرآیند ) (11

 (.1382تصحیح کند و قضاوت و تصمیم خود را بهبود دهند )قدسی پور،  مسئله

 محاسبه وزن

در فرآیند سلسله مراتبی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن 

 نسبی می نامند. این وزن ها را وزن گردد کهآنها محاسبه می 

نامند. سپس وزن معیارها نیز می گردد که آن را وزن مطلقهای نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص میسپس با تلفیق وزن

ها در فرآیند تحلیل سلسله گردد. کلیه مقایسهنسبت به هدف تعیین شده و با ترکیب آنها وزن نهایی گزینه ها مشخص می

گیرد. در این مقایسه ها تصمیم گیرندگان از قضاوت های شفاهی استفاده خواهند کرد. به به صورت زوجی انجام می مراتبی

 یکی از حاالت زیر است: jنسبت به  iمقایسه شود، تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت  jبا عنصر  iگونه ای که اگر عنصر 

 یعدد مقدار (یشفاه)قضاوت  حاتیترج

 8 (Extremely preferred)مهمتر  کامالً

 7 (Very Strongly preferred) یقو یلیخ تیاهم

 5 (Strongly preferred) یقو تیاهم

 3 (Moderately preferred)مهمتر  یکم

 1 (Equally preferred) کسانی تیاهم

 2 ،3 ،6 ،9 (Intermediate)فواصل  نیب تیاهم
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مختلف با یکدیگر یک ماتریس می باشد. از آنجا که در مقایسه زوجی، ترجیح به عنصر بر  هایحاصل مقایسه زوجی گزینه

خودش برابر یک می باشد؛ بنابراین تمامی عناصر روی قطر در مقایسه زوجی برابر یک هستند که مقایسه زوجی تشکیل 

 گردید، می توان وزن هر گزینه را محاسبه نمود.

 سازگاری سیستم

رآیند تحلیل سلسله مراتبی، کنترل سازگاری تصمیم می باشد، به عبارت دیگر همواره در تحلیل فرآیند یکی از مزایای ف

سلسله مراتبی می توان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد بودن و یا قابل قبول بودن و مردود 

 بودن آن قضاوت کرد.

می آید و مقدار ناسازگاری  ها بدسته و از طریق نرمالیزه کردن عناصر ستونهای سازگار محاسبه وزن ساده بودماتریس

ماتریس برابر صفر است. در حالی که در ماتریس های ناسازگار محاسبه وزن مشکل تر بوده و مقدار ناسازگاری نیز مخالف 

تصمیم  اسازگاری در هر سیستم بهمحدوده قابل قبول ن  صفر است که باید محاسبه گردیده و در محدوده قابل قبول باشد.

حالت کلی، ساعتی پیشنهاد می کند که اگر ناسازگاری بیشتر از یک دهم باشد، بهتر است گیرنده بستگی دارد اما در 

 تصمیم گیرنده در قضاوت های خود تجدید نظر کند.

 :Expert choiceنرم افزار 

جهت تحلیل مسائل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است.  EC نرم افزار

ا این نرم افزار ابتدا طراحی نمودار سلسله مراتبی مدل، از سطح صفر یا هدف شروع می شود و به سمت سطوح برای کار ب

 پایین تر سلسله مراتبی یعنی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها توسعه می یابد.

بوده و ارزیابی عناصر با مقایسه زوجی می  هاپس از ایجاد سلسله مراتبی، قدم بعدی ارزیابی معیارها، زیر معیارها و گزینه

باشد. برای هر یک از معیارها و گزینه ها نرم افزار قادر به محاسبه وزن نسبی گزینه ها، معیارها و وزن نهایی هر گزینه می 

ا استفاده از محاسبه وزن نسبی هر گزینه ب نحوه باشد و حتی نرخ سازگاری بین گزینه ها و معیارها را نیز محاسبه می نماید.

 اطالعات ماتریس مقایسه زوجی از روش حداقل مربعات می باشد.

محاسبه وزن نسبی، نرم افزار وزن نهایی هر گزینه را با عمل تلفیق محاسبه می نماید، نرم افزار عمل تلفیق همچنین پس از 

وزن نهایی بدین ترتیب بدست می  Idel mode انجام می دهد. در حالت Idel modeو  Distribuive modeرا در دو حالت 

ها بر وزن بزرگترین آنها تقسیم می گردد. سپس عدد حاصل در وزن معیار مربوطه ضرب  آید که ابتدا هر معیار، وزن گزنیه
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می شود. با جمع مقادیر حاصل برای هر یک از گزینه ها عددی برای هر گزینه تخصیص می یابد. با نرمال کردن اعداد مزبور 

باشند و یا انتخاب  ح میری هر گزینه بدست می آید. این مدل در مواقعی که گزینه های متعدد با اوزان مساوی مطنهای وزن

وزن معیارها به نسبت اهمیت گزینه  Distrbuive modeگزینه ای که دارای حداکثر رتبه است، استفاده می گردد. در حالت 

ها تقسیم می گردد. بدین ترتیب مجموع وزن نسبی گزینه ها تحت هر معیار برابر با وزن معیار مربوطه می شود. این مدل 

برای تخصیص منابع، انتخاب گزینه هایی که برای هر هدف مقادیر مختلفی را داشته باشد و اولویت بندی گزینه ها مد نظر 

 .می باشد

اختالف  بر اساسشیب دو بعدی و  بر اساسکارایی، پویا،  بر اساسبرای تحلیل حساسیت، پنج نمودار گرافیکی  ECنرم افزار 

شوند. تقاطع ها بر روی محور عمودی نشان داده میتقاطع می باشد. در نمودار کارایی، معیارها بر روی محور افقی و گزینه

ط به معیارها، وزن هر گزینه را در مورد آن معیار نشان می دهد و اولویت معیارها خطوط گزینه ها با خطوط عمودی مربو

با خطوط عمودی نشان داده می شوند و در نهایت وزن کلی هر گزینه بر روی محور عمودی سمت راست نمودار مشاهده 

 می شود.

ا می باشند، می توان اثر آن را بر رتبه بندی در نمودار پویا با کاهش یا افزایش نمودارهای میله ای که نشانگر وزن معیاره

 ها مشاهده نمود.گزینه

باشد، وزن فعلی معیار توسط یک خط عمودی پر رنگ نشان داده می شیب می بر اساسدر نمودار تحلیل حساسیتی که 

 شود.ها در محل تالقی با خط عمودی خوانده میشود و اولویت گزینه

تغییر دو معیار نشان  بر اساسها را نمودار دو بعدی می باشد که چگونگی تغییر گزینهچهارمین نمودار تحلیل حساسیت، 

باشد که تفاوت میان اولویت به جفت گزینه را برای کلیه معیارها نمایش می می دهد. پنجمین نمودار، نمودار اختالف ها می

قابل  www.expertchoice.com دارای قابلیت های مختلف می باشد که جهت اطالع از طریق سایت ECنرم افزار  دهد.

)قدسی پور،  روش تحلیل سلسله مراتبی است گذارانیبناین نرم افزار مورد حمایت پرفسور ساعتی،  دسترسی می باشد.

1382.) 

 یم گیریانواع مدل های تصم

تأکید  .مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان مورد توجه ریاضیدانان و دست اندرکاران صنعت بوده است

 اصلی بر مدل های کالسیک بهینه سازی، داشتن یک معیار سنجش یا یک تابع هدف می باشد.

http://www.expertchoice.com/
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های یا تلفیقی باشند. اما توجه محققین به مدلطوری که این مدل ها در مجموع می تواند به صورت خطی یا غیر خطی به 

 ها بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش استفاده می گردد.چند معیاره برای تصمیم گیری

ید مدل سازی در فوااگر تعداد عوامل زیاد باشد، می بایست مدل سازی گردد و  مسئلهبطور کلی فرآیند تصمیم سازی یک 

های حسابداری مدیریت، باعث صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در زمان، حالت بهینه و نزدیک به بهینه را تکنیک

 مشخص کرده، رفتار و عملکرد سیستم را پیش بینی می کند و به اهداف آموزشی کمک می نماید.

ازی بپردازیم. افراد مختلفی از جمله بعد از بیان روش های تصمیم سازی بهتر است به بیان انواع مدل ها در تصمیم س

( در این زمینه اظهار نظر Turban and Aronson (1998)) ( و توربن و آرنسونFrancisetal.(1992)فرانسیس و همکاران )

کرده اند که با جمع بندی نظرات آن ها می توان انواع مدل ها را به مدل های فیزیکی، مدل های شماتیک، مدل های 

 های ریاضی و مدل های چند معیاره تقسیم کرد. مفهومی، مدل

مانند نقشه ؛ ( واقعیت را در ابعادی کوچکتر ارائه می کنندIconic Models, Physical Modelsهای فیزیکی )مدل (1

 یک ساختمان، ماکت یک محوطه بزرگ، ماکت یک هواپیما و غیره.

ها مانند کنند، این مدل( واقعیت را به صورت سمبلیک یا شماتیک ارائه میAnalog Modelsهای شماتیک )مدل (2

ها های فیزیکی، کمتر به واقعیت نزدیک هستند. چند نمونه از این مدلکنند و نسبت به مدلواقعیت رفتار می

 عبارتند از:

 های سازمانی که شیوه سازماندهی و مسئولیت ها را بیان می کند.چارت 

 های مختلف که هر رنگ، معنی متفاوتی دارد.نگیک نقشه با ر 

 نمایشگر بنزین در اتومبیل 

 روشن شدن یک چراغ هنگام کار کردن ماشین و خاموش بودن آن هنگام خراب شدن ماشین 

 اتاق کنترل یک پاالیشگاه 

مدل زیر که در  ؛ مثالًمی شوند ای از مفاهیم و جمالت بیان( با مجموعهConceptual Modelsهای مفهومی )مدل (3

 کننده در سه سطح مختلف دیده شده است. تأمینارائه شده، ارتباط خریدار و  [Merli (1991)]توسط مرلی 
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 کننده در سطوح مختلف تأمینمدل ارتباط خریدار و : 1نگاره 

 خصوصیات سطوح مختلف نوع ارتباط

 سطح یک
نگهداری موجودی اطمینان قرارداد کوتاه مدت است، قطعات ورودی بازرسی می شوند، 

 ضروری است.

 سطح دو
قرارداد درازمدت است، قطعات ورودی بدون بازرسی وارد خط تولید می شوند، میزان 

 موجودی اطمینان تقلیل پیدا می کند.

 سطح سه
عالوه بر خصوصیات سطح دو، تأمین کننده در طراحی و توسعه محصول و خط تولید 

 خریدار شرکت می کند.

 

( روابط عناصر را از طریق متغیرها و پارامترها بیان می کند. در این Mathematical Modelsهای ریاضی )مدل (3

 ها خالصه شده و ابعاد کمتری از آن نشان داده می شود.شیوه مدل سازی، واقعیت

به دو دسته عمده تقسیم می گردند، مدل های چند  MCDM (Multiple Criteria Decision Making) هایمدل (5

ور انتخاب های چند شاخصه به منظهای چند هدفه برای طراحی و مدلهای چند شاخصه که از مدلهدفه و مدل

 گردد.گزینه برتر استفاده می
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 سلسله مراتبی ساختار تحلیل

 

 

 

 

 جمع آوری و تجمیع نظر خبرگان

های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پاالیش و پخش اولویت بندی تکنیکاز آنجایی که هدف از انجام این پایان نامه، 

از مدیران مالی و مدیران های حسابداری مدیریت به منظور انجام مقایسات زوجی تکنیک باشد،ایران می های نفتیفرآورده

اند نشان داده 1893زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش نظر خواهی گردید. اکزل و ساعتی در سال  هایعالی شرکت

باشد ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی، استفاده از میانگین هندسی میکه بهترین روش برای تلفیق  قضاوت

(Aczel, saaty, 198 با استفاده از میانگین هندسی، نظر گروهی افراد ، رگانلذا در این پایان نامه پس از جمع آوری نظر خب

های حسابداری مدیریت به صورت تکنیک AHPجمع آوری گردیده و با استفاده از روش نیز  Excelبا صفحه گسترده 

 .اولویت بندی گردید Expert Choiceبا استفاده از نرم افزار  گروهی

 

 شماتیکی از ساختار تحلیل سلسله مراتبی:2نگاره 
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 یافته های پژوهش

 AHP ی مدیریت پروژه به روشحسابدارهای اولویت معیارها و تکنیک: 3نگاره 

 معیار اول تکنیک اول درصد ناسازگاری شرکت

 ودآوریس ارت ارزیابی متوازنک 1819 آبادان پاالیشگاه

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه زینه یابی بر مبنای فعالیته 1819 امام خمینی )ره( )شازند اراک( یشگاهپاال

 ه موقع بودنب رزش افزوده اقتصادیا 1817 کرمانشاه یشگاهپاال

 ودآوریس دیریت هزینهم 1817 بندرعباس یشگاهپاال

 ودآوریس دیریت هزینهم 1815 الوان یشگاهپاال

 کنترلی سیستم هایماهنگی با ه NPV وشر 1815 شهید تندگویان )تهران( یشگاهپاال

 ودآوریس ارت ارزیابی متوازنک 1811 یزتبر یشگاهپاال

 ودآوریس زینه یابی بر مبنای فعالیته 1816 یرازش یشگاهپاال

 سیستم های کنترلی با یماهنگه زینه یابی بر مبنای فعالیته 1811 اصفهان یشگاهپاال

 ودآوریس زینه یابی بر مبنای فعالیته 1811 پاالیشگاه 8 مجموعه   

 سیستم های کنترلی با یماهنگه دیریت هزینهم 1813 و پخش یشستاد پاال

 ریان وجوه نقدج دیریت هزینهم 1816 ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل

 ه موقع بودنب رزش افزوده اقتصادیا 1811  نفت یشپاال صنایع توسعهشرکت 

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه NPVوش ر 1811 یرانو ساختمان نفت ا یشرکت مهندس

 سیستم های کنترلیماهنگی با ه زینه یابی بر مبنای فعالیته 1817 مخابرات و لوله خطوط ملی شرکت

 پخش و شیپاال یها شرکت مجموعه

 ایران ینفت یها فرآورده
 سیستم های کنترلیماهنگی با ه دیریت هزینهم 1811

 سیستم های کنترلیهماهنگی با  مدیریت هزینه 1817 یراننفت ا یشرکت مل

 ریان وجوه نقدج رزش افزوده اقتصادیا 1818 یرانگاز ا یرکت ملش

  فارس خلیج ستاره رکتش

 )قبل از بهره برداری(
 ریان وجوه نقدج دیریت هزینهم 1811

 ودآوریس دیریت هزینهم 1813 یخصوص یشرکت ها

 سودآوری مدیریت هزینه 1811 های نفتی مورد مطالعه مجموعه شرکت

 

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

ارشد و مدیران مالی خبره و با تجربه بیش از بیست  از حسابداران عمدتاًاین 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
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 افراد جامعه آماری: 3نگاره 

 تعداد افراد نام مجموعه ردیف

 5 پاالیشگاه آبادان 1

 5 شازند اراکپاالیشگاه  2

 2 پاالیشگاه کرمانشاه 3

 3 پاالیشگاه بندر عباس 3

 2 پاالیشگاه الوان 5

 5 شهید تندگویانپاالیشگاه  6

 3 پاالیشگاه تبریز 7

 7 پاالیشگاه شیراز 9

 1 پاالیشگاه اصفهان 8

 33 مجموع پاالیشگاه ها

 7 ملی پخش فرآورده های نفتی شرکت 11

 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 13

 66 پاالیش و پخش زیر مجموعه شرکت ملی مجموعه شرکت های

 3 شرکت ملی گاز ایران 15

 5 شرکت ملی نفت ایران 16

 1 شرکت ستاره خلیج فارس )قبل از بهره برداری( 17

 17 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 آماری5نگاره 

 

 جامعه

    معیارها  

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

 18173 18111 18112 18132 18138 18333 آبادان

 18192 18158 18212 18271 18213 18173 )اراک( شازند

 18189 18135 18175 18259 18271 18162 کرمانشاه

 18151 18153 18181 18123 18213 18267 بندرعباس

 18133 18132 18197 18211 18181 18335 الوان

 18118 18137 18121 18311 18197 18136 تندگویان

 18162 18286 18171 18118 18111 18351 تبریز

 18111 18139 18118 18178 18185 18378 شیراز

 18131 18131 18226 18312 18133 18131 اصفهان

 18185 18368 18116 18185 18163 18211 پخش فراورده های نفتی

 18113 18161 18139 18239 18229 18112 پاالیشستاد 

 18162 18213 18189 18158 18251 18117 صنایع هتوسع

 18131 18185 18137 182321 18272 18133 خطوط لوله

 18181 18216 18176 18316 18133 18177 مهندسی و ساختمان

 18163 18367 18158 18165 18166 18291 ملی گاز

 18133 18127 18126 18289 18121 18185 ملی نفت

 18129 18513 18128 18173 18211 18166 ستاره خلیج فارس
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 ها در جامعه آماری: اولویت تکنیک6نگاره 

     تکنیک     

مدیریت  )نام شرکت( جامعه

 هزینه

هزینه یابی بر 

 مبنای فعالیت

ارزش افزوده 

 اقتصادی
 کایزن

روش 

NPV 

مهندسی 

 مجدد

ارزیابی 

 متوازن

نرخ 

 ناسازگاری

 18191 18225 18111 18165 18177 18112 18213 18121 آبادان

 18191 18119 18116 18191 18138 18195 18188 18173 )اراک( شازند

 1817 18171 18111 18153 18181 18313 18161 18218 کرمانشاه

 1817 18199 18132 18183 18111 18193 18196 18216 بندرعباس

 1815 18138 18191 18179 18171 18133 18259 181332 الوان

 1815 18196 18132 18266 18168 18179 18151 18218 تندگویان

 1811 18185 18117 18113 18173 18198 18163 18138 تبریز

 1816 18125 18126 18116 18171 18171 18211 18182 شیراز

 1811 18163 18138 18125 18153 18131 18318 18258 اصفهان

 1816 18113 18112 18181 18139 18112 18191 18263 پخش فراورده های نفتی

 1813 18189 18188 18177 18112 18183 18197 18233 ستاد پاالیش

 1811 18191 18132 18117 18182 18261 18156 18161 صنایع هتوسع

 1817 18115 18137 18192 18167 18138 18262 18199 خطوط لوله

 1811 18112 18178 18325 18179 18138 18117 18232 مهندسی و ساختمان

 1818 18155 18113 18133 18171 18231 18152 18136 ملی گاز

 1817 18182 18131 18135 18152 18132 18132 18213 ملی نفت

 1811 18125 18158 18138 18165 18157 182229 18316 ستاره خلیج فارس
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 و بحث نتیجه گیری

شرکت ملی نفت ایران، هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان تکنیک اول در نظر گرفته  1375آمده در سال  در تحقیقات بعمل

نفت بعمل آمد، اولین تکنیک مدیریت هزینه و اولین معیار هماهنگی با سیستم  ارشد صنعتشده بود، ولی در بررسی که از مدیران 

کمی مدیریت هزینه و هزینه یابی بر مبنای فعالیت معنادار می باشد، به نظر می های کنترلی می باشد. با توجه به اینکه نزدیکی 

 رسد تحقیق انجام شده درست بوده است.

در شرکت ملی گاز ایران ارزش افزوده اقتصادی اولین تکنیک و جریان وجوه نقد به عنوان اولین معیار می باشد که به نظر می رسد 

یران بیشتر به دنبال کاهش هزینه فرصت بوده و تامین نقدینگی از دغدغه های مدیران می دیدگاه مدیران در شرکت ملی گاز ا

 باشد.

از دغدغه  معیار هماهنگی با سیستم های کنترلهزینه و  تکنیک مدیریتدر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

 .ران می باشدیهای مد
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