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  هاي کاربردي در حسابداري مدیریت و تکنیک روش ،پنجاه ابزارنگاه اجمالی به 

  جمال برزگري خانقاه

 
  سروي  الیاس

 

 

 

  چکیده 

تغییـر سـاختار   ، مشـتري محـوري     ،آوري اطالعـات   هـاي فـن   پیشـرفت  ،محیط جهانی ر ها د افزایش رقابت
. حسـابداري مـدیریت گردیـد   ي ریـ گ  کلدیریتی و تغییر در محیط اجتماعی سیاسی فرهنگی منجر بـه شـ  م

هاي واحدهاي اقتصادي بـه حسـاب    فعالیتبراي نشدنی  هاي حسابداري مدیریت جزء جدا استفاده از تکنیک
 هـا عمـدتاً    غیرمـالی تمرکـز دارد و ایـن سیسـتم      حسابداري مدیریت بـر اطالعـات مـالی و    سیستم . آید می
مربـوط بـه   (عصر کنونی اقتصاد جهان بـین اسـتراتژي بلندمـدت     در. کند اي تبعیت نمی نگر و از قاعده آینده

. نی وجـود دارد جدانشـد اي  رابطـه ) مربـوط بـه حسـابداري مـالی    (مـدت   و اهداف کوتاه) حسابداري مدیریت
لـزوم داشـتن   . واحدهاي اقتصادي در چنین شرایطی مجبورند با محیط در حال تغییر خود را تطبیـق دهنـد  

هاي حسابداري مدیریت هستند کـه   یکنکها در اصل ت این استراتژي. نظرمی رسدبه  يروضري امراستراتژي 
  .هاي کاربردي حسابداري مدیریت آشنا خواهیم کرد در این مقاله برخی از تکنیک

   
  هاي کلیدي واژه

  راهبردي  تیحسابداري مدیر –حسابداري فعالیت  –حسابداري مدیریت  يکاربردهاي  تکنیک –حسابداري مدیریت 
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  مقدمه 
هـاي   گیري بـراي گـردآوري اطالعـات مـالی و غیرمـالی کـه فعالیـت        حسابداري مدیریت، یک سیستم اندازه

  . کند اي راه هدایت می مدیریتی و رفتارهاي انگیزه
  . کند تعریف می گونه نیاحسابداري مدیریت را  3انجمن حسابداري مدیریت

هـاي سـازمان    هاي داخلـی فعالیـت   ر و ارزیابی، کنترلفسیلیل، تآوري، تح گیري، جمع ، اندازهصیتشخفرآیند 
  . نامند براي تضمین و اطمینان از به کارگیري مناسب سرمایه را حسابداري مدیریت می
گیري و کمـک بـه    ریزي تصمیم هدف حسابداري مدیریت تأمین اطالعات مورد نیاز براي مدیران جهت برنامه

  رزیابی عملکرد واحدهاي اقتصادي بیان نمود مدیریت در رهبري کنترل سنجش و ا
ي این اسـتراتژي   کند به مدیریت که استراتژي سازمان خود را مشخص کند و به وسیله این اهداف کمک می
 بو نسبت به متمایز کردن و مشخص نمودن راهی براي کسب جایگاه خـو . دکننکمک به واحد اقتصاد خود 

  . بین رقیبان تالش نمایند
همگـام و متناسـب بـا    ,هاي این دانش حسابداري  ت به رغم پیشرفتیسیر تکاملی حسابداري مدیربا بررسی 

در تحقیقی در بررسـی آینـده حسـابداري    ) 1378(تحوالت اقتصادي و تکنولوژي توسعه نداشته است نمازي 
هایی فنی و  واناییکند که حسابداران مدیریت باید خود را براي آینده از نظر ت مدیریت به این نتیجه اشاره می

عمل کننـد موجـب   این غیر از اگر. اي و اخالقی در ارائه اطالعات مالی و غیرمالی آماده کنند شایستگی حرفه
گردد و این آینـده حسـابداري    یم,موقع به  و رویکرد استفاده از سایر افراد توانمند براي اخذ اطالعات مربوط

  . دکشان ي خود میمدیریت را به سمت از دست دادن جایگاه امروز
سی تأثیر نیازهاي افراد شاغل در حرفه حسابداري مدیریت بر آموزش آن ردر تحقیقی به بر) 2004( 4جاکوبز

هاي آفریقا جنوبی انجام داده نتایج حاصله نشان از فاصـله توقـع متفـاوت از آمـوزش حسـابداري       در دانشگاه
 . دارد مدیریت بین شاغلین و دانشگاهیان اعالم می

ش مسـئولیت،  سـنج ریـزي، کنتـرل،    مدیران جهت انجام وظـایف مـدیریتی از قبیـل برنامـه     )1386(ازي نم
گیري نیاز به اطالعات حسابداري مدیریت دارند زیـرا اسـتفاده از اطالعـات حسـابداري      بندي و تصمیم بودجه

ی، باعث شده است که خارجی و پاسخگویی به مقامات مالیات يگزارشگرتوجه . باشد مالی به تنهایی کافی نمی
سـلطه و  ر در نتیجه حسـابداري مـدیریت زیـ   . غافل شوندز نیحسابداران از نیازهاي مهم فعلی و آتی مدیران 

به نظرنگارنده حسـابداران  . قلمرو حسابداري مالی قرار گرفته و نتوانسته است به رشد طبیعی خود دست یابد
حسـابداري مـدیریت را بـراي    ,زارش هاي مالی مـرتبط  ارائه گتهیه و ومدیران مالی تالش بیشتري در جهت 

 انجام دهندمدیریت واحد اقتصادي 
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  اهداف حسابداري مدیریت 
آوري موجـب گـردد    هاي تجـاري بـه همـراه پیشـرفت چشـمگیر در فـن       با جهانی شدن و افزایش پیچیدگی

دهاي تجاري و غیرتجاري در مورد چگونگی استفاده مدیران واح) اي از حسابداري  شاخه(حسابداري مدیریت 
دیران پیدا کرده ی در بین مد و جایگاه مناسبیاز اطالعات حسابداري و سایر اطالعات مالی مباحثی مطرح نما

کند و از محاسن حسابداري مدیریت این  و حسابداري مدیریت احتیاجات داخلی مدیریت را برآورده می است
مـدیریت   یـت کند با توجه به احتیاجـات و ارجح  تبعیت نمیی تلکممهاي دولتی و  ه از قوانین سازماناست ک

گردد و چارچوب خاصی نـدارد و همچنـین    واحد اقتصادي از تنوع و کیفیت الزم و متفاوت تهیه و تنظیم می
بـراي  ...) ریاضـیات   –آمار  –اقتصاد (محدود به حوزه حسابداري نیست هرجا الزم باشد از علوم دیگر مرتبط 

گیرد و مدیریت با استفاده از این اطالعات در جهت  د جهت مدیریت مورد استفاده قرار میتهیه اطالعات مفی
  . دهند ریزي و راهبردي واحد اقتصادي و سازمان اقدامات مؤثر انجام می موقعیت و پیشرفت و برنامه

اتی هـاي اطالعـ   معتقدند که حسابداري مدیریت طراحـی و اسـتفاده از سیسـتم   ) 1997(5ن و مورنس زیمرم
اي انتخـاب   هاي حسـابداري مـدیریت بـه گونـه     روش. باشد حسابداري بوده و مرکب از سري قواعد ثابت نمی

گیري بهتر و مـدیریت اعضـاي    یابی به اهداف خود از طریق تصمیم شوند تا به یک سازمان در مسیر دست می
باشـند،   ز اعضاي متفـاوتی مـی  ها اهداف متنوعی دارند ولی متشکل ا سازمان کمک کنند از آن جا که سازمان

بایست خـود را بـراي هـر     قواعد جهانی در حسابداري مدیریت وجود دارند و از این رو حسابداري مدیریت می
  . دانی متناسب با شرایط آن سازگار سازسازم

تحوالت تکنولوژي، تنوع تولیدات، پیچیدگی محصـوالت، کوتـاهی عمـر محصـوالت      )2004( 6جیمز جیم بال
هاي رقابتی نـاگزیر سـاخته    ا افزایش تقاضا جهت ارتقاء کیفی محصوالت، مدیران را به کارگیري روشهمراه ب
گیري براي یـک دوره   گیري براي یک عمر، به تصمیم گیري در چنین شرایطی از تصمیم فرآیند تصمیم. است

نقـش خـود در    حسابداري مدیریت بـراي تحکـیم  . لحظه تبدیل گردیده است یکبسیار کوتاه مدت و گاهی 
شـیوه  )1380(نمـازي  . کنـد  هاي واحد اقتصادي به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه، زمان توجه می برنامه

نوین حسابداري مدیزیت این است که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند فرصت جدید در مزیت رقابتی شرکت 
  ها نهفته است 
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ھدف ھای 
 مالی

  هاي حسابداري  انواع تکنیک
 :در ادامه به صورت مختصر ارائه میگرددبداري مدیریت تکنیک حساپنجاه 

  
  
  7 )بررسی کارت امتیاز متوازن(ارزیابی متوازن  -1

فرآینـدها و   –رضایت مشـتري   –عملکرد مالی (اطالعات استراتژیک در مورد عملکرد شرکت، از این تکنیک 
غیرمالی در راستاي موفقیت شرکت  که یک بعد مالی و سه بعد) نوآوري و یادگیري –رویکرد داخل سازمانی 

یعنـی سیسـتمی ارزیـابی وانـدازگیري     .قرارمـی گیـرد   اسـتفاده دورمدر دستیابی نیل بـه اهـداف نقـش دارند   
کامـل ترواحـد    مبنایی براي تجزیه وتحلیـل عملکردفراتروجامع تر از سیستم هایی اندازگیري مالی می باشدو

  یادگیري سازمانی+ بهبود عمیات + عملیات کارا + اثربخش استراتژي = کارت امتیازي متوازن است اقتصادي 
. یک سیستم ارزیابی و اندازه گیري عملکرد فراتر وجامع تر از سیستم هاي اندازه گیري مالی و ارائه می کند 

   .استراتژي را به اهداف و برنامه هاي اجرایی و عملیاتی مشخص در چهار منظر متصل می نماید
یک سیستم ارزیابی و اندازه گیري عملکرد فراتر و جامع تر از سیسـتم هـاي انـدازه گیـري     ارزیابی متوازان ، 

استراتژي را به اهداف و برنامه هاي اجرایی و عملیاتی مشخص در چهار منظر متصل می . مالی ارائه می کند 
  .نماید

  
  نقشه استراتژي حلقه هاي متعلق به بررسی متوازن

  
  
  

           

           
                                                 
                 

 
 
 
 
 
 

 هدف عملیاتی

 تمرکز بر مشتري

 رضایت مشتري  عرضه محصوالت جدید پیشروبودن در فناوري
سود خالص 
 فروش

یادگیري و 
 نوآوري
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   8پذیر بودجه انعطاف -2
هاي  گردد و ابزاري بسیار سودمند براي مقایسه هزینه این نوع بودجه برمبناي سطوح متفاوت فعالیت تهیه می

ایـن بودجـه بـین    . باشـد  هـا مـی   لـف فعالیـت  هاي قابل تخصیص بـه سـطوح مخت   واقعی تحمل شده با هزینه
 . هاي ثابت تفاوتی قائل است هزینهو هاي متغیر  هزینه

  
  CVP 9تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود  -3

ابزار و وسیله است براي مدیریت در جهت درك رابطه بـین هزینـه، حجـم فعالیـت و      CVPتجزیه و تحلیل 
، هزینه متغیـر، هزینـه   تولیدتوسط پنج عامل، قیمت فروش، حجم  بر چگونگی تأثیرپذیري سود CVPسود 

  .ثابت، ترکیب محصوالت فروخته شده تأکید دارد
  
  10تولید ناب –هزینه جریان ارزش  -4

ارزش کن کردن اتالف وایجاد ارزش دربنگاه هاي اقتصادي نهفته است نگرشـی بـر افـزایش بهـره وري      درریشه تفکرناب مغهوم
  داقل کردن هزینه ها واتالف بوجود می آیدح,آفرینی مستمر

 .به دنبال تولید مناسبی بر اساس جریان زیر می باشدزمان و مکان مناسب و با حذف ضایعات تولیدي و هزینه تکنیک با شناخت 

 
 
 
 
  
 
 
  11) گلوگاه(ها  تئوري محدودیت -5

رخـه عمـر تولیـد بـا شناسـایی      کاهش زمـان چ به دنبال ده یعامل بهبود بخشبا شناسایی : تئوري محدودیت
یـک اسـتراتژي   این تئـوري  . پنج مرحله داردتئوري محدودیت یا گلوگاه ها و می باشد ) موانع تولید(گلوگاه 

  .مکمل هزینه بر مبناي فعالیت می باشد. کوتاه مدت است و به سود آوري فکر می کند
  هاي سیستم  شناسایی محدودیت -1
   محدودیت گیري درباره نحوه حذف تصمیم -2
  مکانات در جهت تصمیمات اتخاذ شده تمامی ابه کارگیري  -3
  سیستم  يها تیمحدودرفع  -4
 . کنیم شروع می 1دوباره از مرحله  4  با رفع و حذف در مرحله -5

شناسایی رویه هاي 
تجاري که ایجاد 

 ارزش می کند

شناسایی ارزش 
 در کاالهاي خاص

سازماندهی کار 
در جریان فعالیت 

 واحد تجاري

بهبود مستمر 
در رویکرد واحد 

 تجاري

ایجاد سیستمی که به 
سفارشات مشتري 

 پاسخ می گوید
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  12 سیگماشش -6

  
ز گیـري انحرافـات ا   هـاي حیـاتی سـازمان از طریـق شناسـایی و انـدازه       براي کاربرد بهبـود کیفیـت در رویـه   

اي جدید جهت نگهـداري انحرافـات در سـطحی پاسـخگو تعریـف       خصوصیات مشتري و تعدیل یا ایجاد رویه
تحویل وارائه تقریبا موثرمحصوالت وخـدمات  ,برروي توسعه  یک فرایندنظم دهی که سازمان را درتمرکز.کرد

  انحراف دارد هدف خود که بیان میکند یک فرآیند چقدرازي شش سیگما کلمه است آمار.کمک می کند 
  تعریف نیازهاي مشتري یا استفاده کننده  -1
  ا ه جهت حداقل کردن انحرافات رویهسنج ها بکارگیري  -2
  بکارگیري رویکردها جهت تحقیق نیازها  -3
 ها  بهبود سریع و دایمی رویه -4

  
  13مدیریت کیفیت جامع  -7

نمایند تا اطمینان یابند کاالها  ی را تدوین میهاي اجرای شیوهو ها  روشی است که بدان وسیله مدیران سیاست
هـاي خـدمات یـا تولیـد      با کاهش اشتباهات در رویـه . و خدمات شرکت از حد انتظارات مشتریان باالتر است

ارآالت و دادن افزایش رضایتمندي مشتري، بهبود زنجیره مدیریت عرضـه، تـالش بـراي مـدرنیزه کـردن ابـز      
به سمت آموزش پرسنل و چگونه استفاده یفیت جامعه در واقع مدیریت در ک. آموزشیمختلف آموزش سطوح 

کنتـرل  -3ارزیـابی  -2پـیش بینـی   -1چهارگـام کیفیـت   .نمودن از دانش تصمیم گیري ها استفاده می کنـد 
  کنترل وکیفیت درخارج  -4وکیفیت درداخل 

  
  
  ERP 14طراحی منابع واحد  -8

ERP   کننـد  هـا عملکـردي سـازمان تـالش مـی      در مقولـه ي هـاي واحـد تجـار    سازي رویـه  رچهیکپا  جهت .
هـاي تجـاري    یـه تولیـد و رو هـاي طراحـی    کاربرد الزامات مهم و مدل –کنترل موجودي  ERPهاي  سیستم

هاي داخلی سازمانی از قبیل مدیریت رابطه مشتري و فروشنده  و رویه...) ،روشی، بازاریابی، خرید انبار داريف(
  .کند را بیان می
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  15یابی بر مبناي فعالیت  نههزی -9
ها به محصوالت یا به مشتریان خاص رابطه معمـول بـین    ها را از مجراي ردیابی هزینه جزیه و تحلیل هزینهت

این سیستم اطالعاتی هزینه را براي تصمیمات استراتژیک و  . کند ها را شناسایی می ها و محرك هزینه فعالیت
 ي بلند مدت است و ژیک استرات.کند یت هستند براي مدیر فراهم میغیراستراتژیک که تحت تأثیر حجم فعال

 مکمل تئوري گلوگاه است  مورد هزینه ها کاربرد دارد و در

 
  

  16 هزینه یابی سفارش کار -10
سیستم سفارش کار یا کاال توسط بنگاه هاي اقتصادي که محصوالت خود را در دسـته هـاي مختلـف طبفـه     

اسی بین آنها وجود دارد وهر کدام ویژگی انحصاري خود را داردبـه کـاربرده مـی    بندي می نمایند وتفاوت اس
شود براي هر سفارش از کارت قیمت تمام شده سفارش یا برگ سوابق هر سفارش جهت تعیین قیمت تمـام  

و سر بار به یـک  دستمزد , کار تخصیص تمامی مواد  یابی سفارش در هزینهشده هر سفارش استفاده می شود
این سیستم هزینـه یـابی در   . یابی در صنعت خدمات کاربرد وسیعی دارد  این هزینه. باشد مییا سفارش  پروژه

 موقعیت ها وشرایطی که در هر دوره زمانی کاال هاي متفاوتی تولید می شود

  
  17اي  یابی مرحله هزینه -11

شود و متوسط هزینه واحد  شته میتولیداتی در مراحل مختلف عملیاتی براي تمام مراحل تولید انبا ها  هزینه
سیستم هزینه یـابی مرحلـه اي درمـواردي کـه بـراي دوره زمـانی طـوالنی        . گردد در هر مرحله محاسبه می

تعدادکاالمشابه زیادي تولیدمی شود کاربرد دارداین هزینه یابی هزینه ها راعملیات یا بخش خاص براي کـل  
  ولید طی دوره تقسیم می کندسپس آنرا به تعداد واحدهاي ت دوره انباشت و

 
  

  18یابی جذبی  هزینه -12
هاي جذبی  هزینه. شود هاي تولید اعم از ثابت و متغیر به عنوان بهاي محصول در نظر گرفته می تمامی هزینه

غالبـاً  . دهـد  هاي سربار ثابت تولیدي را به همراه سربار متغیر تولید به محصول تخصیص می قسمتی از هزینه
هاي تولید را در بهاي تمام شده تولید محاسبه می نمایـد  براي اینکه هزینه . شود کامل نامیده می یابی هزینه

در این روش محاسبه سود تحت تاثیر تغیرات موجودي کاال قرار می گیرد و اصل تطابق درآمد با هزینـه هـر   
 .دوره رعایت می شود
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  19یابی متغیر  هزینه -13

هـاي تولیـد    کنـد بـه عنـوان هزینـه     غیر تولیدي که با تعداد تولید تغییـر مـی  هاي مت در این روش تنها هزینه
گردند و بهاي تمام شده و معموالً شامل مواد و دستمزد مستقیم و قسمت متغیر سربار تولیـدي   محسوب می

 ,هـاي فـروش   و مشـابه هزینـه  . شود نمیبا قسمت ثابت سربار تولیدي به عنوان هزینه تولید برخورد . باشد می
در این  شود هزینه مستقیم نیز نامیده میغالباً . شود و اجرایی به عنوان هزینه دوره در نظر گرفته میعمومی 

روش محاسبه سود تحت تاثیر موجودي کاال قرار نمی گیرد و سود محاسبه شده می تواند معیـار قابـل اتکـا    
 .تري باشد

  20یابی استاندارد  هزینه -14

, ها دستمزد  اي تخصیص مناسب هزینهیابی حسابداري است که بر سیستم هزینهیابی استاندارد یک  هزینه
ابی دقیق و مواد و شناسایی انحرافات مقدار و نرخ استاندارد واقعی مصرف شده در تولید براي بهای ,سربار 

مختلف واحد تجاري براي قیمت تمام شده محصول توسط مدیریت قیمت الزم هاي  درست تولیدات و کنترل
اصل بر به کار گرفتن اطالعات دقیق مقداري مبتنی بر استانداردها واعمال نرخهاي پیش .راحی شده استط

 يریاندازگ-1بینی شده جهت تعیین قیمت تمام شده است در این هزینه یابی استانداردهاي کمی عبارتند از 
دارد زمان تولیددر هر کدام از استان-3تانداردمقدارمصرف منابع در هر کدام ازمحصوالت اس- 2دیها تول تیظرف

 محصوالت براساس فرآینده ها تولیدهر کدام از محصوالت 

  
  21) مهندسی ارزشی(مهندسی مجدد  -15

باشند  می عملکردمهندسی ارزشی یک روش سیستماتیک جهت بهبود ارزش کاال یا خدمات از طریق ارزیابی 
  . شود نجام میروي طراحی ا زاارزشی طی چند مرحله سیستماتیک  مهندسی

اي طرح تحلیل مهندسی ارزشـی ارائـه نمـوده اسـت کـه عبارتنـد از        مرحله 6در یک رویه  22آقاي لري مایلز
   .بهبود –ارزیابی -ایجاد –تحلیل  –اطالعات  –سازي  آماده

آن را حرکت داده است  ود است  وجومهندسی مجدد فعالیت طراحی مجدد یک فرایند برنامه ریزي شده یا م
انـداختن  وطـرح ن  ون سـازي  ول یا دگرگویژگی هاي کیفیت محصوولید ود هزینه هاي توهت میل به بهبدرج
 پردازشـها  ونظـام ارزش در فراینـد    ودرفرهنـگ  ) نگـرش مـدیران کارکنـان    وطرز فکـر  ( نی درذهن ودگرگ

ش مـدیران  طرز فکر ونگر( مهندسی مجدد ، یعنی دگرگون سازي و طرح نو در انداختن ، دگرگونی در ذهن 
  در فرهنگ و نظام ارزشی در فرآیند هاي و پردازشها) و کارکنان 

  



 9

  23حسابداري مصرف منابع  -16
کـه  . گـردد  گرا و جامع تعریف مـی  حسابداري مصرف منابع به عنوان یک رویه حسابداري مدیریت پویا، اصول

یـک رویـه    RCA. کنـد  اهم مـی سازي واحد تجاري را براي مدیران فر اطالعات پشتیبانی تصمیم براي بهینه
حسـابداري   GPHقابل انعطـاف و همـه جانبـه اسـت هماننـد مبنـاي رویـه         –حسابداري مدیریت نسبتاً نو 

  . باشد مدیریت آلمانی می
هـا و   هزینـه . باشـد  سـازي و پشـتیبانی تصـمیم درسـت مـی      منابع و هزینه آن پایه مـدل  –دیدگاه منابع  -1

  . گردند ایجاد میدرآمدهاي سازمان توسط منابع آن 
ارزش  هاي عملیاتی اساس ایجـاد   و داده کل مدل مبتنی بر مقادیر عملیاتی –سازي مبتنی بر مقدار  مدل -2

  . راهنما براي نتایج اقتصادي استو شاخص 
ي رفتار مقـادیر   به وسیلهی آن ریالهاي مبتنی بر مقدار، و مقدار ارزش به عنوان رونماي مدل: رفتار هزینه -3
 .شود گیري می در سازمان اندازه بع مصرفی براي عملیات ایجاد ارزشمنا

   
  TA 24حسابداري میاندار -17

باشد که با کـاهش زمـان    و جامع می داري مدیریت پویا، یکپارچه، اصولحسابداري میاندار یک رویکرد حساب
اطالعـات  .  کنـد  مـی آماده سازي محصول یا زمان تولید جهت سفارش مشـتریان از مزیـت رقـابتی اسـتفاده     

عمـدتاً بـر شناسـایی عـواملی کـه      . کنـد  سازي واحد تجاري فراهم می پشتیبانی تصمیم مدیران را براي بهینه
 . پردازد کند می به اهدافش محدود می دنیرسسازمان را در 

  
  25گذاري انتقالی  قیمت -18

هاي واحد تجاري مورد  تگذاري انتقالی به مجموع تجزیه و تحلیل و مستندات ساخت بین قسم قیمت
گذاري انتقالی بین اجزاي یک واحد تجاري براي انعکاس منابع بین اجزایی و  گیرد قیمت استفاده قرار می

هاي انتقالی موافق  مالیاتی با قوانین قیمت ها به خاطر مقاصد خیلی از دولت. شود سایر مقاصد استفاده می
 . ح مالیات بر درآمد محلی یا چند ملیتی کاربرد داردهستند و کاربرد در مالیات بر درآمد یا اصال

  
  26ها  تحلیل منفعت هزینه -19

  . کند این تحلیل به دو موضوع اشاره می
یک رویکرد  -2. یا فرآیند شناخت و ارزیابی پروژه است يشنهادیپ پروژه کمک به تقویم یا ارزیابی - 1

  . گیري اقتصادي غیررسمی براي هر نوع تصمیم
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هاي زیر  بهاي تمام شده و منافع سود واحد تجاري مد نظر قرار گیرد و با شاخص ,میزان هزینه کلی به طور 
  . شود بررسی می

 ارزش فعلی هزینه  –3ارزش فعلی منابع  –2لی خالص ارزش فع - 1

  
  27ها  حسابداري جریان هزینه- 20

گردد اساساً به قصد تعریف و جریان  یها مفهومی است که به تحلیل جریان مواد و انرژي برم حسابداري هزینه
 ) 2004 28)گیبسون و مارتین(.باشد یک دوره زمانی میفزوده درحرکت مولد و انرژي از طریق سیستم ارزش ا

  
  29هزینه یابی چرخه عمر-21

 ندگی محصول را مشخص می کند و تحتیکی از ابزار هاي مدیریت که هزینه هاي مربوط به کل ز

محصول از چرخه عمر شیها ب نهیهز يچرخه عمر برآورد دوره و جمع آور یابی نهیزهنظارت قرار می دهد
 ای) دیدر حال توسعه جد(توسعه  يها نهیهز. مهم است  اریدر شرکت  بس نهیهز یچرخه زندگ. است 
  ) 2001 30وننسیاتک وکاپالن ) ( به عنوان مثال انهدام امکانات توسعه هستم ( شتریب يها نهیهز
  

    
  

  توزیع فروش یابازاریابی        تولید یا ساخت              طراحی                 تحقیق  توسعه    خدمات پس ازفروش 

  
 با عرضه کنندگان)      رو به باال(فعالیت هاي باال سري                       )رو به پایین(بامشتریان         فعالیت هاي پایین سري

 
 
  

  :31بندي سرمایه ايبودجه  -22
عبارتست از فرایند برنامه ریـزي بـراي تعیـین اینکـه ایـا      ) ارزیابی سرمایه گذاري(بودجه بندي سرمایه اي یا 

سرمایه گـذاریهاي بلندمـدت شـرکت نظیـر ماشـین االت جدیـد جـایگزینی ماشـین االت تجهیـزات جدیـد           
بودجه براي عمده هزینه هـاي سـرمایه    محصوالت جدید و پروژه هاي تحقیق و توسعه ارزش خرید دارنداین

روشهاي معمول استفاده شده در بودجه بندي سرمایه اي شامل تکنیکهایی نظیر . اي ویا سرمایه گذاري است
نرخ بازده حسابداري خالص ارزش فعلی شاخص سوداوري نرخ بازده داخلی نرخ بازده داخلی اصـالح شـده و   

 .معادل ساالنه  می باشند 
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  :32ي ریسک مدیریتیحسابدار -23

حسابداري ریسک مدیریتی عموما بر انتشار و استفاده از ریسک مرتبط با اطالعات حسابداري بـراي مـدیران   
حسابداري ریسک . سازمانها تمرکز دارد تا انها قادر شوند وضعیت سازمان را طبق اهداف سازمانی شکل دهند

  :هدف اصلی زیر را دارد مدیریتی بعنوان بخشی از سیستم حسابداري مدیریت دو 
  به تصمیمگیري یا تصمیم سازي کمک  •
 )مباشرت( نظارت یا نفوذ تصمیمگیري  •

  :33هزینه یابی هدف -24
بدین صـورت   هزینه یابی هدف یک روش قیمت گذاري است که توسط بسیاري از شرکتها استفاده میشود و

اي تمام شده یک محصول بر چرخه عمر کل یک ابزار مدیریتی هزینه براي کاهش مازاد به"تعریف می شود 
یک هزینه یابی هدف اندازه ماکزیمم بهاي تمام شـده اي  . "ن به کمک تولید مهندسی طرح تحقیق وتوسعهآ

است که براي یک محصول میتواند رخ دهد وبا ان هنوز شرکت می تواند حاشیه سـود مـورد نظـرش را از ان    
  .محصول و در یک قیمت فروش خاص بدست اورد

هزینه یابی هدف به این موضوع اشاره دارد که تولیدات بایـد بـر ارزیـابی دقیقـی از خواسـته هـا و نیازهـاي        
مشتریان در بخشهاي مختلف بازار مبتنی باشد و هزینه یابی هدف باید یک حاشیه سود قابل تحمل را بعد از 

چهار گام اساسـی هزینـه یـابی هـدف     این مفاهیم بوسیله . انچه که مشتریان بابت ان میپردازند، پوشش دهد
 -4دستیابی به اهداف  -3مجموعه قیمت و بهاي تمام شده اهداف  -2تعیین محصول  -1: حمایت می شوند

بـه عبـارتی هـدف اصـلی     .هدف کاهش دادن هزینه ها و افزایش ارزشی محصول است,نگهداشت بهاي رقابتی
هزینـه یـابی هـدف بـه     .از عرضه به بـازار اسـت   هزینه یابی هدف تعیین بهاي تمام شده محصول جدید قبل
طبق این رویکرد،طراحی محصول و فرآیندهاي .طراحی محصول و فرآیند هاي تولید محصوالت اشاره می کند

تولید آن باید به گونه اي باشد که در نهایت محصول با هزینه اي تولید شود که درصورت فروش آن با قیمت 
این قیمت برآوردي را قیمت هدف، حاشیه سود مـورد  .ریت عاید شرکت شودبرآوري بازار سود مورد نظر مدی

  .حاشیه سود هدف و هزینه اي که در آن حد باید تولید محصول صورت گیرد ،هزینه هدف گویند نظر،
  شش اصل عمده هزینه یابی هدف

  تمرکز به مشتري-1
  تمرکز به طراحی محصوالت و فرآیندهاي تولید-2
  دهاعملکرد متقابل واح-3
  کاهش هزینه چرخه عمر محصول-4
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  زنجیر ارزشی-5
  هزینه یابی مبتنی بر قیمت-6
  تعیین قیمت فروش  =سود  +قیمت تمام شده       دیدگاه سنتی      
   

 بهاي تمام شده   هدف  =تعیین قیمت توسط بازار    _سود مورد نظر                             

 
  

  :34مدل ریسک -25
فهوم مدل ریسک به استفاده از تکنیکهاي اقتصادسنجی مرسوم براي تعییین ریسـک تجمعـی در پرتفـوي    م

  .مدل ریسک یکی از مهمترین مدلها در گستره مدل مالی است. مالی برمی گردد
در مدل ریسک، به منظور تحلیل یک پرتفـو و پـیش بینـی زیانهـاي مشـابه ریسـکهاي مختلـف گذشـته از         

نظیر ریسک بازار ، ارزش در ریسک ، شبیه سازي تاریخی، یا نهایتا تئوري ارزش استفاده  تکنیکهاي مختلفی
شوندگی، ریسک نرخ بهـره و ریسـک عملیـاتی     چنین ریسکهایی بصورت ریسک اعتبار، ریسک نقد .می شود

بسیاري از موسسات واسطه گري مالی از مدل ریسک براي کمـک بـه مـدیران پرتفـو      .طبقه بندي می شوند
استفاده میکنند تا انها مقدار ذخایر سرمایه اي را بـراي حفـظ و مـدیریت خریـد و فـروش طبقـات مختلـف        

 .داراییهاي مالی ارزیابی نمایند

  
  :35مدیریت فرایند -26

بـه  . ریزي، کنترل و اندازه گیري کارایی یک فرایند میباشـد  مدیریت فرایند، مجموعه اي از فعالیتهاي برنامه
مـدیریت  . خصوص در معنی ومفهوم فرایند تجاري که اغلب فرایند تجاري با مهندسی مجدد اشتباه می شود

  . فرایند تجاري و مهندسی مجدد فرایند تجاري به یکدیگر وابسته هستند اما نه عینا
یکها و سیسـتمها بـراي تعریـف ، تصویرسـازي،اندازه گیـري ، کنتـرل ،       مدیریت فرایند از دانش، مهارت، تکن

ان میتوانـد از  . گزارشگري و بهبود فرایندها، براي هدف سوداوري و تامین نیازهاي مشتري استفاده می کنـد 
  اما از دیدگاه دیگر،. مدیریت برنامه که بر اداره گروهی از پروژه هاي داخلی متمرکز است، تفاوت داشته باشد

در مدیریت پروژه ، مدیریت فرایند استفاده از فرایند قابـل تکـرار   . مدیریت فرایند شامل مدیریت برنامه است
 .براي بهبود نتیجه پروژه میباشد

  
  :36حسابداري منابع انسانی -27
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مـالی  حسابداري منابع انسانی میتواند بعنوان فرایند شناسایی، ثبت، اندازه گیري منـابع انسـانی و اطالعـات     
حسابداري منابع انسانی بخشـی از  .مرتبط در رابطه با منابع انسانی براي استفاده کنندگان ذینفع تعریف شود

  .حسابداري مدیریت است که مدیر را قادر میکند تا منابع انسانی سازمان را مدیریت کند
ادي بـراي انـدازه گیـري    بطور کلی دو رویکرد در حسابداري منابع انسانی استفاده می شود و تئوري هاي زیـ 

 )37،2010اصف.(وجود دارند "بهاي تمام شده"و  "ارزش اقتصادي  "منابع انسانی تحت دو رویکرد

  
 

  :GPK38هزینه یابی  -28
GPK  براي تهیه یک برنامه کاربردي دقیـق   1950تا   1940یک روش هزینه یابی المانی است که در دهه،

  .یریتی و تخصیص ان به محصول یا خدمت،  طراحی و توسعه یافتوثابت از چگونگی محاسبه هزینه هاي مد
GPK  برنامـه  "یـا   "حسابداري بهاي تمام شده برنامه ریـزي شـده نهـایی   "به بهترین صورت هر دو موضوع

  .را  انتقال می دهد "ریزي بهاي تمام شده تحلیلی قابل انعطاف وحسابداري
کـه یـک   40ک مهندس خودرو بود و ولف گانگ گیلگر که ی39بوسیله هانس جرج پالت  GPKاصول بنیادي 

دانشگاهی بود ، با کار کردن با هدف دوگانه شناسایی و تحویل یک روش قوي طراحی شده بـراي تصـحیح و   
در کتابهاي حسابداري صـنعتی   GPKامروزه .افزودن بر اطالعات حسابداري بهاي تمام شده ایجاد می شوند

  .ان شناخته شده و برجسته استمنتشر شده و در دانشگاه هاي الم
  

  41:هزینه یابی کیفیت -29
 جـاد یبه دنبال سـنجش و ا  یاست که به لحاظ مفهوم ندیبر فرا یمبتن یابی نهیروش هز ت،یفیک یابی نهیهز

و  عاتیو ضا تیفیک يبد يها نهیدر برابر هز تیفیک نیتضم يها نهیو هز رانهیگ شیپ يها نهیهز نیتعادل ب
 يها نهیشود هز یم جادیا یو صنعت یمال يروش که درون شبکه حســابدار نیدر ا. است يمشتر یتینارضا

هزینه یابی کیفیت به . شوند یم سهیو مقا يدسته بند ت،یفیها بر ک آن ریتاث زانیم دگاهیبا د ها تیانجام فعال
فی یک سـازمان  هزینه هاي غیرکی. نشان دادن اهمیت فعالیتهاي مرتبط با کیفیت به مدیریت کمک می کند

را نشان می دهدو دالیل و اثار مشکل را ردیابی، و راه حلهاي برون رفت از انرا با اسـتفاده از تیمهـاي بهبـود    
هزینه یـابی    TQMبعنوان یک تکنیک در مقدمه و توسعه . سپس مشاهده پیشرفت را فراهم میکند کیفیت

نه یابی کیفیت، مشورت عملی براي چگـونگی  هزی. کیفیت ابزاري قوي براي افزایش اثربخشی شرکت میباشد
کنار هم قراردادن مقدمه و پیشرفت سیستم هزینه یابی کیفیت و استفاده از داده ها بصورت تلفیقـی فـراهم   

 ).43و پالنکت42باري دیل .(می کند
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  :44مدیریت مبتنی بر ارزش -30

پروژه هاي شرکت قبل از انجام انهـا و از   مدیریت مبتنی بر ارزش یک ابزار کلیدي براي ارزیابی استراتژیها و 
روشــهاي مــدیریت مبتنــی بــر ارزش بــراي . منظــر بیشــینه کــردن ارزش ثــروت ســهامداران  شــده اســت 

تصمیمگیریهاي سرمایه گذاري یا عدم سرمایه گذاري ، و ارزیابی تصمیمات استراتژیک عمده قبـل از انجـام،   
انـدازه  . دیگر اجزاي مهم مدیریت مبتنـی بـر ارزش میباشـند    اندازه هاي کارایی مدیریت از. طراحی شده اند

چندین چارچوب مدیریت . هاي کارایی در سیستمهاي جایزه به منظور مشوقهاي مدیریتی بکار برده میشوند
و تحلیل ارزش اقتصادي کـه  ) 1986(45تحلیل ارزش سهامدار که توسط راپاپرت. مبتنی بر ارزش وجود دارد

منتقدین زیادي  این وجود، با. دو مورد کامال شناخته شده میباشند تکامل یافتند،) 1990(46توسط استیوارت
، ) 51،1996و ویسـنریدر 50 اتوسـون (تحلیـل ارزش نقـدینگی   . دارنـد ) 2001(49، و بکمن48،رایت47نظیر بلک

دو جـایگزین جـدي بـراي نسـخه هـاي مختلـف       ) 52،1999مادن(ونسبت بازده جریان نقد بر سرمایه گذاري
 ).54،2003و کالس 53 الرس.(حلیل ارزش اقتصادي مطرح شده اندت

  
  :55واحد/ هزینه یابی خروجی  -31

واحد، شکلی از هزینه یابی عملیاتی میباشدو یک روش هزینه یابی توسط  واحد اسـت  / هزینه یابی خروجی 
ت انجام میشود و همه که با ربط دادن تولید یک واحد کاال در یک مقیاس بزرگ بوسیله فرایند پیوسته ساخ

واحـدهاي تولیـد شـده  قابـل مشـاهده و قابـل انـدازه گیـري         .واحدهاي تولیـدي یکسـان و مشـابه هسـتند    
 ). 56،1998الینگر.(هستند

  
  :57حسابداري بهاي تمام شده کامل -32

مفروض، مفهوم حسابداري بهاي تمام شده کامل، عموما به فرایند جمع اوري و ارائه اطالعات براي هر راهکار 
ان یک روش مرسوم حسابداري بهاي تمـام شـده اسـت کـه     .در زمانیکه به یک تصمیم نیاز است، برمی گردد

متـرادف ان، حسـابداري   . هزینه هاي مستقیم را ردیابی میکند و هزینه هاي غیرمستقیم را تخصیص میدهـد 
د کـه هـر دوي واژگـان    کارشناسـان میداننـ  . است که اغلب استفاده می شـود ) صحیح(بهاي تمام شده دقیق

 .از نظر مفهوم ذاتاً مشکل دارند "دقیق"و  "کامل"

  
  :58خدمات/هزینه یابی عملیات -33
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 کیـ  لهیکه خدمات استاندارد شده بوس ییکه درجا باشدیم اتیعمل یابی نهیاز هز یخدمات شکل یابی نهیهز
 نهیواحد و هز یابی نهیمشابه باهز خدمات یابی نهیهز. کاربرد دارد شودیتمام شده خدمات فراهم م يمرکزبها

تمام شده خـدمات ارائـه شـده  نسـبت بـه       يبر بها دیتاک. باشد یم اتیعمل یابی نهیاز هز یفرم ندیفرا یابی
 .پوشش ساخت کاال است

 
  :59قرارداد یابی نهیهز -34

از  يخاصـه ا : سـفارش خـاص    یابی نهیاز هز یشکل"اصطالح فوق عبارتست از  یمعن CIMAتعریف مطابق
به  هیکه قرارداد شب يا نهیهز یعنیسفارش خاص بودن  یابی نهیازهز یفرم.  "منفرد يقراردادها يها نهیهز
انها الزم  لیتکم يبرا يادیمتمرکزند که زمان ز ییشکلها بر کارها نیا يهر دو.سفارش کار است یابی نهیهز
  .است

  
  

  :60اتیعمل یابی نهیهز -35
کاالهـا   کـه ییدر جا يکـاربرد  یابیـ  نـه یروش هز "صطالح فوق عبارتست ازا یمعن CIMAمطابق تعریف    
ها بصورت  نهیدوره هز یدرط. شوندیحاصل م امتناوبی وستهیپ ای يتکرار ندیفرا ای اتیعمل لهیبوس اخدماتی
 ) .61،1998نگریال( شوندیسرشکن م يدیتول يواحدها نیب نیانگیم

  
  :62کپارچهی  یابی نهیهز -36
 یابیـ  نـه یهز يروشها رینظ ییکهای، اصول وتکن یابی نهیروش هز نیبا استفاده از چند کپارچه،ی  یابی نهیهز
 نـه یهز. سـت ین یابیـ  نهیاز هز زیمتما یروش کپارچهی  یابی نهیهز. شودیبکارگرفته م کها،یو اصول و تکن هیپا
 .باشدیمشابه م ینعتواحد با ص نیچند يمشخص وپروسه ها یابی نهیاصول هز کپارچهی  یابی

  
  

  63 زنجیره ارزش-37
بنـابراین شـناخت زنجیـره مزبـور را     . در تفکر مبتنی بر ارزش، خلق ارزش در زنجیره ارزش محقق می شـود 

ایده زنجیره ارزش بر رویکرد فرایندي به سازمان مبتنی است که در آن شرکت . ضروري و با اهمیت می سازد
. ل ورودي، پردازش و خروجی، مورد توجه قـرار مـی گیرنـد   مانند یک فرایند شام) یا خدماتی( هاي تولیدي 

زنجیره ارزش به توصیف فعالیت هاي درون و اطراف یک شـرکت پرداختـه و آنـرا در یـک تجزیـه و تحلیـل       
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درچه مواردي می توان هزینه ها را کاهش دادوکدامیک .مربوط به مزیت هاي رقابتی شرکت به کار می بندند
 .خارج از واحد اقتصادي سفارش داد از فعالیت ها را می توان 

  
  64روش پائین وباال-38

براي پیداکردن . رد استفاده قرار می گیرد واین است که عمده از ابزارهاي آماري در حسابداري مدیریت م
 برتعیینرد استفاده در حسابداري مدیریت وش موهزینه متغیر است این ر ورابطه بین هزینه هاي ثابت 

 زین  وت هزینه فعالیت با تواحد هزینه متغیر تفاوش هروتست این ر. م شده شرکت است معادله بهاي تما

  
  

 65ش حداقل هزینه ور -39

 ش نیز همانندواین ر نوپائین مربعات رگرسی وت از فعالیت هاي باال وفعالیت هاي پائین تر تقسیم تفا

رد استفاده وهزینه متغیر موه هاي ثابت  پائین کاربرد دارد که براي پیدا کردن رابطه بین هزین وش باالور
ط را وش باال پائین ، با استفاده از تمام داده هاي رابه جدا از هزینه هاي مخلوقرار می گیرد اما برخالف ر

 ع مربع اشتباهات را به حداقلون است که مجموسط اتصاالت خط رگرسیومتغیر توبه آن اجراي ثابت 

  .رساندمی
  

  66اهرم عملیاتی -40
رشد درآمد عملیاتی ، این اندازه گیري . رم عملیاتی اندازه گیري رشددرآمد بازار سهام رانشان می دهد اه

ل ور معمودرآمد عملیاتی شرکت می باشد به ط. است ) ریسک گریزي(نه خطرناك ریسک واز اهرم ، چگ
  .د محاسبه می کندوان حاشیه سوآن را به عن

  
  67تحلیل نقطه سربسروتجزیه  -41
ل نقطه اي است که در آمد کل برابر است با هزینه هاي کل در ارتباط با وه سربسر براي یک محصنقط
کار براي ور محاسبه براي کسب ول به منظور معمونقطه است که به ط) TR = TC(ل وش محصوفر

ل وصان مخالف به تالشی براي تغیر محود به عنول ارائه شوش محصور باشد به فرود آوتعیین اگر آن را س
ه از وري بالقود آوتحلیل سوتحلیل نقطه سربسر براي تجزیه وتجزیه . اند ساخت ود به جاي آن می توجوم

  .رد استفاده قرارگیرد وش مبتنی برکسب کارموهزینه هاي فر
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  جی  وخربراي  سربه سرنقطه 

 
  

 تغیرهزینه م –ش وفر =د وحاشیه س                           

  
   =ش ونقطه سربسر براي فر

 
مهندسی  -42       68سومعک

  
ل رقیب براي وس عبارتست از فرآیند ارزیابی محصوتحلیل چارگی پائین یا مهندسی معکوتجزیه 

استنتاج وطراحی  ول ود دراین تجزیه تحلیل براي شناسایی عملکرد محصوشناسایی فرصت ها براي خ
 و 69النپکا(ل است عنصر اصلی تجزیه  تحلیل چگالی پائین محک زدن است وند این محصورد رودرم
  ) 2001 70ن وآیکس

  
  71سعه عملکرد کیفیتوت -43

ل یا خدمت به بازار بالحاظ کردن این نیازها درطرح ودرك صحیح نیازهاي مشتري قبل از عرضه محص
انتظارات  ول یا خدمات مطابق با نیازها وت یعنی طرح ریزي محصل یا خدماوریزي کیفیت محص

یک ابزار مدیریت ) QFD (کسب سهم بیشتر بازار انجام می گیرد وافزایش رضایت مندي  ومشتریان 
سعه عملکرد کیفیت انجام دادن یک ساختار براي شناسایی وت. سعه یافته می باشد واست که در اصل ت

در عملیات مقایسه نسبت به آنچه . د به هزینه یابی هدف می باشد وروي اصلی نیاز مشتري یکی از راهها
کاپالن  ( نیاز طراحی می کنند  ردوپیشنهاد هاي که در آن م واهد با تیم طراحی ومشتري می خ

روش و فرایندي نظام مند درساخت یافته به منظور شناسایی و استقرار نیازمندي ها   )2001ن وکنسآت
کیفی مشتریان ودر هر یک از مراحل تکوین محصول از طراحی هاي اولیه تا تولید نهایی  وخواسته هاي

که براي استقرار مناسب آن نیاز به همکاري همه جانه بخش هاي مختلف سازمان از جمله بازاریابی ، 
با فعالیت ها بهبود محصول همراه   QFDفروش ، برنامه ریزي ،مهندس، توسعه وخدمات پس از فروش 

یک ابزار کیفی جهت دستیابی به نیازها وخواسته هاي مشتریان است ، طراحی محصوالت بر اساس .است
 نیاز مشتریان 

  هزینه ثابت
  دوحاشیه س

  هزینه ثابت           
  شوقیمت فر* د وحاشیه س



 18

  
  72هزینه یابی کایزن- 44

پیشرفت در سازمان   ود وکارگران دربهب ومیانی وهمه افراد شاغل ارشد  ودرهزینه یابی کایزن مدیران 
جه می وتامین رضایت مشتري توبه صفر رساندن ضایعات   د باال بردن کیفیتوجوکاهش هزینه هاي مو

ل انجام می گیرد برعکس هزینه ولید محصوجریان توکند دراین هزینه یابی تغییرات تدریجی درفرآیند 
همچنین درهزینه یابی هدف مالحضات نظیر ود  ول برنامه ریزي می شولید محصویابی هدف که قبل از ت
د ولی درهزینه یابی کایزن مدیریت ارشد هدف سو) 2001ن وآیکنس  کاپالن( د ومشتري اعمال می ش

 تضمین کنترل تعیین می کند –د کیفیت وبهب –ري را براساس کنترل کیفیت وآ

  73تحلیل تابعوتجزیه 45-

بازاریابی  –رمالی وابع مجزا مانند اموفرایند اندازه گیري عملکردهاي مختلف از توتحلیل عملکرد وتجزیه 
 .غیره است ولید وت وش وفر حسابداري–
 
  

  74هزینه کیفیت جامع   Taguchiهزینه یابی تابع  46-
هزینه هایی که براي تثبیت عملکرد، تشخیص و از بین بردن خطاها در محصوالت  : Tهزینه یابی تابع 
هزینه هاي کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از : به عبارت دیگر  صرف  میشود

 .لیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصول یا خدمات متحمل می شوندتو

 
  

  75اریانس انحرافاتوتحلیل  وتجزیه  47-

یا  ودجه برنامه ریزي شده وب بین  ت واریانس تفاورکلی انحراف وبط) یاحسابداري مدیریت  و(دجه وب در
درآمد  وان هم براي هزینه ها وزیه تحلیل راهی می تاین تج . اقعی می باشدومقدار استاندارد با مقدار 

اقعی و اریانس این است که ذاتا با پیش بینی برنامه ریزي شده عملکردوم ومفه . دوهاي محاسبه نم
 .دارد  دوجوت وتفا  بدست آمده

  

 ROI76ره بازگشت سرمایه ود 48-



 19

) اعم از تحقق یافته یا تحقق نیافته ( یا از دست رفتهول دریافت شده وره بازگشت ، نسبت پود یا دونرخ س
  ل سرمایه گذاري شده رابیان می کندودرسرمایه گذاري نسبت به میزان پ

زیان ، / یا درآمد خالص ود یا زیان وان بهره ، سول بدست آمده یا ازدست رفته امکان دارد به عنومیزان پ
یا براساس هزینه هاي سرمایه ور ان دارایی ، سرمایه مدیول سرمایه گذاري شده ممکن است به عنوپ

  .دوگذاري اشاره نم

ره محاسبه واند تنها درطی یک دود نرخ بازده می تونه از یک کسر بیان می شورت درجه وال به صومعم
 .ره باشدوسط بیش از چند دوان یک متویا بیان شده به عنو

  EVA77ده اقتصادي وارزش افز 49-

 GAAPشهاي دیگر ، تعیین میزان واند در بین روادي که می تد اقتصورد سوده اقتصادي برآوارزش افز
ق صاحبان سهام نشان دهد راهی براي تعیین ارزش وحسابداري از جمله کسر هزینه فرصت سرمایه حق

  .ایجاد شده است

  EVA= (r- c). h = NOPAT -  C.K      :               ل اساسی این استوفرم
 

          =R         : جایی که
   

ROIC   به نام دوره بازگشت سرمایه  
R   بازگشت سرمایه شرکت  

NOPAT   سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات  
WACC   میانگین موزون هزینه سرمایه  

K   میانگین موزون هزینه سرمایه  
ایه سود به دست آمده توسط شرکت کننده از هزینه هاي تامین مالی و سرم  EVAآن را به سادگی 
 .شرکت است

ارزش اقتصادي افزوده یک مقیاس جدید کارایی است که انگیزه هاي مدیران را در جهت خواست 
ارزش اقتصادي افزوده میتواند بعنوان خالص سود عملیاتی بعداز مالیات به کسر . سهامداران تقویت میکند

رامد باقیمانده است، گرچه طبق ارزش اقتصادي افزوده شبیه د. بهاي تمام شده سرمایه  اندازه گیري شود

NOPAT 
K  
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بعالوه، . برخی تعاریف تفاوتهاي تکنیکی اندکی بین ارزش اقتصادي افزوده و درامد باقیمانده وجود دارد
در همه موارد، بهاي سرمایه  . اصطالح قدیمی تر براي ارزش اقتصادي افزوده جریان نقدي باقیمانده است

استهالك سرقفلی یا سرمایه جمع شده از ). تمام شده سرمایه درصد بهاي(به اندازه نسبت پولی برمیگردد
برند تبلیغاتی و سایر تعدیالت مشابه رویدادهایی هستند که براي سود اقتصادي و ارزش اقتصادي افزوده 

ن ،استرن آارزش اقتصادي افزوده یک عالمت تجاري ثبت شده توسط توسعه دهنده . استفاده شوند
 یواقع ریشود و تصو یمحسوب م يعملکرد حسابدار ییکارا يارهایو مع اسیمقاز  یکیاستیوارت، میباشد

پس  یاتیسود عمل ای ماندهینشان دهنده سود باق اریمع نیا.دهد یسهامداران ارائه م يثروت برا  جادیاز ا
منجر به  يعملکرد است که راه ها يریاندازه گ اریمع يافزوده اقتصاد ارزش .است هیاز کسر مخارج سرما

 .دینما یمحاسبه م یرفتن ارزش شرکت را به درست نیاز ب ای شیافزا

  78حسابداري مدیریت محیط  زیست - 50

  
ابزاري مفید براي برطرف  ,حسابداري محیط زیست   حسابداري مدیریت محیط  زیست بعنوان بخشی از

یفیت مسایل است که براي بهتر فهمیدن و ک  مطرح رسمی   مدیریت  محدودیتهاي حسابداري کردن 
مدیریت محیط  زیست   حسابداري. مشخص شده   تصمیمگیري براي فرایند   محیط زیست مربوط به 

زیست   تعیین براي   فرایند هزینه این .به واحدهاي تجاري براي مدیریت بهتر هزینه کمک می کند
 دفع بازیافت محصوالت خاص است و   هزینه  ،بازیافت   ،محیطی 

  
  یشنهادات گیري و پ نتیجه

  
هاي ثـابتی   طوري که مالحظه شد حسابداري مدیریت همانند حسابداري مالی نیست که صرفاً از روشن هما

از بـین  ومـی توانـد  . داردرا و ابزارهـاي الزم  متعـدد هـا   یک مدیر  تکنیکدرحسابداري مدیریت استفاده کند 
استراتژي سـازمان یـا واحـد اقتصـادي     مطابق شرایط و ,روش  ترین مناسب ,بهترین  , نیتر درستها  تکنیک

حسابداري مدیریت در آینده خدمات زیادي به بخش هاي مختلف واحد هـاي اقتصـادي   . نماید خود انتخاب 
بازرگانی و صنعتی بخش عمومی و غیر انتفاعی خواهد داد و پاسخ گوي خواسته ها و نیاز هـاي بخـش هـاي    

دانشجویان دانشگاهیان در مورد حسابداري توسط زیادي به نظر نگارندگان پژوهش هاي . دشمختلف خواهد 
مدیریت باید انجام دهند تا بتوانند نیاز هاي صنعت کشور را بر طرف کنند و در جهت حل مشکالت آنان گام 

د با استفاده از تکنیک حسابداري مدیریت می توان بهترین شرایط براي ایجاد تحـرك  گیرهاي موثري انجام 
  .اد نموددر صنعت ایران ایج
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  :پی نوشت 

3- institute of management A ccounting (IMA) 

4- Jacobs Liza 

5- Zimmerman & Morse 

6- James jiambalvo 

7- Balanced scorecard 

8- Flexible Budget 

9- cost volume profit (CVP)  

10- learn thinking Model or Just in time (JIT) 

11- Theory of Constraints(TOC) 

12- six sagma 

13-Total Quality Management (TQM) 

14- Enterpries Resource Planning (ERP) 

15- Activity Based Costing 

16- job order costing (JOC) 

17-Process Costing 

18- Absorption Costing 

19- Variable Costing 

20-standard Costing 

21- Value Engineering 

22- Larry Miles 

23-Resource Consumption Accouneing (RCA) 

24- Throughput Accounting 

25- transfer Pricing 

26-Cost Benefit Analysis 

27-Flow Cost Accounting 

28-Gibson and Martin 

29 -Cycle Life                            

30- Atkinson 

31-Capital Budgeting 

32-Managerial  Risk  Accounting  
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33- Target Costing  
34-Risk  Modeling 

35-Process  Management 

36-Human Resource Accounting 

37-Asif 

38-Grenz plan kostenrechnung 

39-Hans Georg Plaut 

40-Wolfgang  Kilger 

41- Quality Costing 

42Barrie G. Dale 

43-Plunkett 

44-Value Based Management (VBM) 

45-Rapaport 

46-Stewart 

47-Black 

48-Wright 

49-Backman 

50-Ottoson 

51-Weissenrieder 

52-Madden 

53-Lars 

54-Clas 

55-Output Unit Costing 

56-Lyengar 

57-Full Cost Accounting 

58-Service Operating Costing 

59-Contract Costing 

60-Operation Costing  

61-Lyengar 

62-Uniform  Costing 

63- Value chain 

64-High Low Method 
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65-Least Squares Regression Methods 

66-Operating Leverage 

67-Berak Even Analysis 

68-Tear  Down  Analysis 

69-Kaplan  

70-Atkinson 

71-Quality  Function 

72-Kaizen Costing 

73-Functional   Analysis 

74-Taguchi  Cost  Function 

75-Variance  Analysis 

76-Return  On Investment 

77- Economic Value Added 

78-Environmental  Salvage and Disposal Costing 
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