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  خالصه 

محقـق درپیـدا   این بـراي  و نظر می رسدمشکل به ها و تکنیک هاي حسابداري مدیریت خیلی اوقات جمع آوري اطالعات درباره ابزار یگاه
مبناهـایی از ابـزارو   خواهنـد کـه    برخـی مـی   در بعضی از مواقع،.از طرف دیگر ایجادمی کنددردسر از اینجا و آنجا کردن ابزارها و تکنیک ها

 گیـز، در ایـن مقالـه اطالعـات و    ان مجادلـه  اهـداف  این  به منظور تامین  نند.در حسابداري مدیریت را بدا مختلف مورد استفاده تکنیک هاي 
ابـزار و تکنیـک    52مقالـه   این درآوري شده است .جمع   تو مقاال مجالت ، مختلفکتاب هاي ازحسابداري مدیریت تکنیک هاي مختلف 

   . استشده خالصه در آن ،حسابداري مدیریت  يابزار هااز اماز مقاله قبلی بعدي متن که  شودمدیریت بحث می هاي حسابداري 
  (متدولوژي )روش شناسایی  
 .ه اسـت شـد  آوري حسـابداري  مـدیریت جمـع     تو مقاال اتنشری ،گزارش از کتاب هاي گوناگون  اطالعاتتهیه این تحقیق ،براي انجام  

  .استشده ارائه  اختصارکاربردآن به و  بنیادي مهومفبا تکنیک ها این کدام از هر
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  مقدمه
در ارتباط است تامفاهیمی سازمان ها درون ان مدیر براي اطالعات حسابداري به کارگیري وتهیه  اب یتیحسابداري مدیریت یا حسابداري مدیر

 رنظـ  مطابقهز شده و تصمیمات رسـمی و تجـاري بگیرنـد.   مجمدیران اجازه یابند در وظایف مدیریتی و کنترلی خود بهتر  کهبه آنها ارائه شود
تحلیـل  تجزیـه و ، گـردآوري  ،اندازه گیـري  ،شناسایی فرآیندعبارتست از حسابداري مدیریت  ،) CIMA( خبره مدیریت ان انجمن حسابدار 

واحـد  یـک  داخـل  در عملیـات  کنتـرل  ارزیابی و و برنامه ریزي  به منظوربوسیله مدیریت استفاده مورد اطالعات آن با تفسیر و ارتباط  ،تهیه،
 تهیـه  ،همچنـین حسـابداري مـدیریت   .مورد استفاده قرار می گیرداین منابع به پاسخگویی  استفاده مناسب و ن براي اطمینان ازهمچنیتجاري و

براي  را شامل می شود.  یمالیاتماموران و  قانونینمایندگی هاي  ،بستانکاران  ، انمداراسهمثل  مدیریتازغیر گروههایی مالی براي  اتگزارش
   .است  وجودمدر بازار متعددي به جهت  موفقیت ي اتکنیک هوها ابزار  ،بداري مدیریتحسا اهداف انجام 

  حسابداري مدیریت یی درابزار ها 
   :عبارتند از موارد ذیل ند ده اش آوري جمع که براي ارائه در این مقاله حسابداري مدیریت تکنیک هاي 

ي هـا شـاخص   مبنـاي  بـر   اسـتراتژیک  سابداري مدیریت و سیستم مدیریت حدرمتوازن  ارزیابی  کارت :)BSC(کارت ارزیابی متوازن-1
  اندازه گیري می شوند .یري یاد گ وداخلی و رشد فرآیند ،مشتري  ،: مالی حوزه هاي یک بنگاه همه جنبه ها و  ي عملکرد درمیانکلید

هزینـه هـاي   مقایسه این یک ابزار خیلی مفید براي  تکیه دارد.فعالیت از سطوح متفاوت روي برانعطاف پذیربودجه : انعطاف پذیربودجه -2
 .مـاهیتی پویـا مـی باشـد    ثابت داراي  بودجهدر مقایسه با بدین معنی که است انجام شده فعالیت سطح هزینه مجاز براي  ابتجربه شده واقعی 

هزینه متغیـر و ثابـت   دي انعطاف پذیر میان بودجه بندرتوسعه یابند.هر سطح فعالیت  متناسب باسهولت ه توانند ب ودجه ها میاي ازبمجموعه 
    . که واقعا انجام شده است تنظیم شودفعالیت  ی از سطح رهراي ببه طور خودکار که اجازه می یابد وسیله  بودجه دینبتمایز وجود دارد و 

 ، )CVP( سـود  ،یـت  حجـم فعال ،بهـاي تمـام شـده    تحلیـل  تجزیـه و  : )(CVPسود، حجم فعالیت، وتحلیل بهاي تمام شده تجزیه -3
متغیر هرواحد یا هزینه هاي ثابـت  هاي قیمت فروش وهزینه  میزان  محصول ،ه زمانی ک را درو سودبهاي تمام شده کل ،  کلدرآمد  یتوضع
ند می کمدیر کمک به است که  قويیک ابزار CVP) ( سود ،حجم فعالیت ،بهاي تمام شده تحلیل تجزیه و  را بررسی می کند . می کندتغییر

گی چگـون  به)CVP( سود ،حجم فعالیت ،بهاي تمام شده تحلیل تجزیه و  را درك کند.و سود  فعالیت حجم  ،تا ارتباط میان بهاي تمام شده 
محصول فروخته شده  ترکیب ،هزینه ثابت کل وواحد هر متغیر هزینه هاي حجم فروش ،  ،پنج عامل  قیمت فروش  که تحت تاثیریی سود ها

  )(Garrison , Noreen & Brewer , 2009 – 2010 .جه داردتوواقع شده ،
 اتالفی از منابع تالش می کند است که  ییک فلسفه مدیریت،به موقع  تولیدیا تفکر ناب مدل  :jit)(به موقع تولیدیا تفکر ناب مدل  -4 

داراي رویکرد مدیریتی یک  تفکر ناب مدل   .کند حذف واقعیدر زمان  و  مناسبدر مکان  صحیح با اجزاي  از طریق تولیدرا و هزینه تولید 
از طریـق ایـن   یی واحدهابا جذب دارد وجریان واحد تجاري  در اطراف فرآیندآالت ماشین و  انسانینیروي مثل  ی است که منابعمرحله پنج 

 ویري از هـدر رفـتن تالشـها   جلـوگ ،کمتـر   يموجودي ها , نقص هـا کاهش آن نتیجه و هستند گوپاسخسفارشات مشتري  بهنسبت فرآیندها 
  (Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010) .می باشدمشتري به پاسخ زمان سریعتر شدن 

  گانه مدل ناب به صورت زیر است :  حل پنجامر 

نمایشگر: مدل ناب 
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منتشـر   را بـود  کـه داسـتانی در مـورد تولیـد    هـدف   کتـاب  ) Goldratt گلـدرت ( ، 1985 سـال  در :)TOC( تئوري محـدودیت هـا  -5
هـدف  این فلسفه  به عبارت دیگر   را پیشنهادکرد.اصول بهینه تولیداي بصورت خالصه  هه قاعدن یک مجموعهدر) Goldrattگلدرت (.ودنم

نسبت به حل مسئله  يرویکرد تدوینکه منجر به  یی گلوگاه ها روي Goldratt  که تاکید، می باشد تولیدي  يعملکرد هاپیش بیش ازتامین 
مرحلـه اي   5شامل یـک فرآینـد   )TOC(تئوري محدودیت ها  .که تئوري محدودیت ها نامیده شدمی باشد سازمان یافته  فرآیندي داخل  در 

-3 تصمیم گیري در مورد چگونگی بهره برداري از محدودیت هـاي سیسـتم تـا حـد امکـان      -2 سیستم هاي یی محدودیت شناسا -1است: 
 در مرحلـه چهـارم  اگـر   -5 سیسـتم  هاي محدودیت  باال بردن  -4 فته شده در این مرحلهتابعیت و فرمانبرداري همه بخشها از تصمیمات گر

  (Weiss, Elliott N) گردد.سیستم اولیه محدودیت  اجازه ندهید سکون منجر به اما شته شود به مرحله اول برگمحدودیت رفع 
بحرانی یـک  بهبود کیفیت در فرآیندهاي  به کارگیريه و براي توسعویژه متدولوژي یک به عنوان توان  میرا  سیگماشش  : سیگماشش  -6

ـ  و اصـالح آنهـا  یشـان  در فرآیندهامشـتري   ویژگی هاي مـورد نظـر  دقیق تغییرات ناشی از اندازه گیري وشناسایی  از طریقسازمان  ایجـاد   ای
سیگما توجه یک سازمان بـر مـوارد   شش به طور خاص . تعریف کرد قابل قبول یسطح دربراي نگهداشتن انحرافات کامالً جدید  فرآیندهاي 

 -3در برآورده سـاختن آن نیازهـا   فرآیندها  راستا کردن هم  -2 استفاده کننده برمشتري  تعریف نیاز مندي هاي  -1 زیر را جستجو می نماید:
از  یسـطح  سـیگما شـش   .دائمـی  بهبودي فرآیندها به سرعت وبه طور  -4براي حداقل کردن تغییرات در فرآیند ها  ک استفاده از معیار متری

معین  بر پایه یک توزیـع  میانگین  رافات ازحاستاندارد ان 6 است و این شامل عملیات میلیون تکرار یک اشتباه در هر است که تولیدي کیفیت 
یـات تعریـف شـده    لمشتري براي یک محصـول یـا عم  و پایین ویژگیهاي مورد نظر باالبه عنوان متوسط محدودیتهاي ( معموالً نرمال می باشد

  (Landel, Robert)است.
 دبلیـو ادوارد دمینـگ  بوسـیله  کـه  اسـت  ی مـدیریت مفهـوم  یـک   TQMیـا   کیفیـت جامع مدیریت  :) TQM( کیفیت جامعمدیریت  -7 

(W.Edward Deming)  . هدف ابداع شده است TQM رضـایت  افزایش ، خدمات  فرآیند یا تولید یدر ط ایجاد شده ي کاهش خطا ها
مـی  سـطح   باالترین در  انارگرک اطمینان از آموزش  وبراي نو سازي تجهیزات هدف کلی  ،ه تامین مدیریت زنجیر کارایی ، باال بردن مشتري
کیفیـت  جـامع  مـدیریت   .است شده تولید ي واحد هامیلیون عدد درهر یک از یک  خطا هامحدود کردن  TQMهدف اصلی ایکی از  .باشد

هدف اولیه   همراه شده است . می باشد،تجاري مورد نیازفرایندهاي مختلف براي که  یگهداري سیستم هاي سازماناستقرارو ن،توسعه ااغلب ب
TQM  حقیقـت در  را مورد اسـتفاده قـرار دهنـد.   روش هاي آماري ساده شده  آموزش ببینند تا بتوانندکارکنان  تعداد زیادي از که این است 

همان طور که با این وجود می باشد.مسئله  روشهاي حل  ابزار هاي آماري واز وي کار در استفاده نیرآموزش ،  TQMبراي شروع  شرط الزم
به کار گرفتـه  تصمیم گیري علم براي پیشرفت روزانه  گیچگون فراتر می رود تا جایی که کارکنان صرف به آموزش از ،موثر TQM گفته شد

را جدیـد و سپس فرضیات را آموخته گرد آوري و تحلیل داده ،آزمون فرضیات  رضیات ،فرمول بندي ف،مسئله یک با در مواجه کارکنان   .شود
  (.Wruck, Karen Hopper and Jensen, Michael C).تدوین می کنند یافته هایشانبر اساس 

متعهـد مـی    ،نی سـازما  بعابرنامه ریزي منـ سیستم  )Van  Kumar&کومار(و ون گفته  بر طبق :) ERP(سازمانی بعابرنامه ریزي من -8 
نـرم  شامل  ERPي اولیه سیستم هادر ابتدا .یکپارچه نمایدرا  در سازمان هاسطوح کارکردي سراتو سر داخلدرکسب و کارفرآیندهاي شود تا 

یـف  طبعـدا در   ERPي سیسـتم هـا   پیوستهتکامل   .نددبوتولیدبرنامه ریزي  مدل هاي و  مورد نیاز مواد به کارگیري  ،افزار کنترل موجودي 
داده هـاي   هگسـتر  دربـع انسـانی   ا حسابداري  و برنامه ریـزي منـ   ،انبارداري  ،خرید ،بازاریابی  ،فروش   از قبیل تجاريی از فرآیندهاي کامل

هاي سازمانی  دفرآین تبدیل  وسیلهه سازمان بتوسعه بیشتر به  ، ERPي سیستم ها ازنسل  نآخری.ی یکپارچه بنگاه خالصه شده است اطالعات
 ,Hunton, James E., McEwen,Ruth Ann and Wier).پردازدمتهاي مختلف از قبیل  مدیریت ارتباط با فروشنده و مشتري می قس

Benson)  
ي مختلـف  هـا فعالیـت  که هزینه یابی است ) یک سیستم  ABC( هزینه یابی بر مبناي فعالیت  :) ABC( هزینه یابی برمبناي فعالیت -9 

بـراي  هزینـه )  فعالیت بر مبناي محرکهـاي  حجم وحجم فعالیت فاقد(را چند گانه محرك هاي هزینه ناسایی کرده وانجام شده در شرکت را ش
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از رابطـه علـی   ) ABCهزینه یابی برمبناي فعالیـت(  .به کار می گیردغیر مستقیم ) به محصوالت هزینه هاي ( یا هزینه هاي سربار  تخصیص 
بـراي  را اطالعـات هزینـه   ان مـدیر  بـه  تااست طراحی شده اي هزینه یابی روش  ABC. کند مییی شناسا راهزینه با فعالیت ها محرك هاي 

هزینه یابی بر مبنـاي  ارائه کند. ،و ثابت اثر می گذاردهزینۀ متغیر  وظرفیت بر و سایر تصمیماتی که به صورت بالقوه استراتژیک ي ریگ تصمیم
 بیشـتر براي سیستم هاي هزینه یابی عادي یـک شـرکت مـورد اسـتفاده قرارمـی گیرد.      به عنوان جایگزین مکملبصورت یک معموال  فعالیت 
بـرون  مالی ات دو سیستم هزینه یابی دارندکه سیستم هاي رسمی براي گزارش فعالیت را استفاده می کنندهایی که هزینه یابی بر مبناي سازمان 

بـه کـار مـی     فعالیـت هـا  مـدیریت  همچنین و لیت  براي تصمیم گیري داخلی و سیستمهاي هزینه یابی  بر مبناي  فعاسازمانی به کار می رود 
  (Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010).رود
 پروژهیک به  مخارج مواد و  کل زمان ، به طورکلی عبارتست از تخصیص ، سفارش کارهزینه یابی  :)JOC( هزینه یابی سفارش کار -10
جمـع   ، ینـ بیپـیش   ،بودجه بنـدي  براي و محور است نرم افزار عمدتا  )JOC(هزینه یابی سفارش کار ص طور خابه   زا .جمکار سفارش یا 

سیسـتم هزینـه یـابی سـفارش کـار در      یـک    .یک سفارش کار خاص یا یک پروژه ارائه می شودبامرتبط و هزینه درآمد گري و گزارشآوري 
طـور گسـترده در    همچنین بهکار فارش .هزینه یابی سبه کار می رودند ،ه اشدهر دوره تولید در  زیادي محصوالت متفاوت که هایی وضعیت
دفتـر  ، سـازي فیلمي اسـتودیو هـا   ،حسـابداري  شـرکتهاي  ،  شرکتهاي حقـوقی    ،ها بیمارستانبه عنوان مثال  به کار می رود. خدماتی صنایع 

فرآینـدهاي   وکـار بـراي جمـع آوري هزینـه در حسـابداري      همگی گونه اي از هزینـه یـابی سـفارش    گاه ها تعمیر آگهی و ي نمایندگی ها 
  (Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010) .صورتحساب به کار می گیرند

مراحـل  از کسري ی بوسیله به کاررفته در تولید انجام شدهحسابداري مدیریت از  یروش،هزینه یابی مرحله اي  :مرحله اي هزینه یابی  -11
هزینه میانگین و  حساب شده است فرآیند تولید کلبراي  هزینه ها از مشخصات آن این است که  .باشدمی  عملیاتی یی یاشیمیافرآیندهاي  یا
  ازیـک هایی واحـد ممکن است شرکت مواقعی که در مرحله اي یابی سیستم  هزینه  ازمی شوند.تولیددر هر مرحله محاسبه از واحد هر  ي ها

شـمش  بازیافـت   ،weyerhaeuser در کاغـذ  مثال تولیدبه عنوان  استفاده می شود .  ،تولیدکند بلندمدتبراي دوره هاي  یکسان رامحصول 
 Oscar)یـر یسوسـیس در اسـکار م   تولیـد کوکا کوال و در یدنی هانوش شیشهپرکردن وآمیخته سازي ،) Reynolds(رینالدز درآلومینیوم هاي 

meyer)  ایجـاد مـی   تولیـد   مسـتمر فرآیند از طریق  (یکنواخت )که اساسا همگنیک محصول وسیله ه صنایع بتمامی این . شودمی را شامل
یا  یاتعمل یک هزینه در ،ه ايمرحل هزینه یابی سیستم  در(Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010).مشخص شده اند شوند ،
تقسیم تعداد واحدهاي تولید شده در طی دوره برینه کل هز اینمی شوند و سپس انباشته سال )  فصل ، ،دوره ( ماه یک  کلبراي خاص دایره 

  (Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010) .شوندمی 
تلقـی   محصولعنوان هزینه هاي ثابت و متغیر به از  اعمساخت هزینه هاي  هزینه یابی جذبی روشی است که کل  :هزینه یابی جذبی -12 

 هزینـه یـابی جـذبی   در.می شـوند  محسوب به عنوان هزینه هاي دوره، و فروش هزینه هاي اداري  براي مثالشده که هزینه هاي غیر تولیدي 
طبـق  محصـول  از واحدهرهزینه  ثابت هستندآیا آنها متغیر یا به اینکه ، بدون توجه  گرددبه عنوان هزینه محصول تلقی می  تولیدتمامی هزینه 

یابی جـذبی  هزینه  ،بنابراین  .می باشندساخت متغیر و ثابت سربار ي مستقیم  و هر دو دستمزد،  مواد مستقیمشامل  روش هزینه یابی  جذبی 
هزینه یـابی  درزیرا که  ص می یابد.یخصتساخت به همراه هزینه هاي متغیر ساخت به هر واحد از محصول  ثابتاز هزینه هاي سربار  یقسمت

شـده  اشـاره  بـه آن   زینـه کامـل   هبـه عنـوان روش     اکـه مکـرر   ودرا شـامل مـی شـ    محصـول هزینـه هـاي   ، تولیدجذبی تمامی هزینه هاي 
  (Garrison, Noreen & Brewer, 2009 - 2010).است
ایـن   به عنوان هزینه محصـول تلقـی مـی شـوند.     هاي تولیدي که متغیر هستندهزینه آن  تنها ،متغیر هزینه یابی  طبق  :هزینه یابی متغیر -13

 هزینـه  سـربار ثابـت سـاخت در     مـی شـود.طبق ایـن روش    شـامل  سربار ساخت را قسمت متغیر از یم و مستق ،دستمزدمستقیم مواد معموالً 
وقـوع  دوره  درتمامـا وشـده  تلقی دوره به عنوان هزینه  روش فهزینه هاي اداري و  سربار ثابت ساخت مانند بلکه،  محصول لحاظ نمی گردد

هـیچ هزینـه    هزینه یابی متغیر طبق کاالهاي فروش رفته  بهاي تمام شده ا در محصول در موجودي ی زاواحدهرهزینه سپس  می شوند.هزینه 
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 .شـناخته مـی شـود   نهـایی  یا هزینه یابی مستقیم ی اوقات به عنوان هزینه یابی گاه ،متغیرهزینه یابی  شامل نمی شود . سربار ثابت ساخت را

(Garrison, Noreen & Brewer, 2009 – 2010)  
 دسـتمزد   ،مسـتقیم  هاي دستمزدبطور صحیح هزینه  شده کهحسابداري طراحی سیستم استاندارد یک هزینه یابی  :دارداستانهزینه یابی  -14
و  تخصـیص داده محصوالت به هزینه یابی  ازواحدیک اساس  بر با دقت روش رافحساب هاي عمومی ،اداري و و  سربار ،مواد  ،مستقیم غیر

   .می کند را اداره واحد تجاري،  اداري عمکردخرید و  ،بازاریابی  ، یدتولدر هزینه ها کنترل و بررسی با سپس 
بوسـیله  خـدمات  یـا محصـوالت و    هاکاال“ ارزش “ است که  سیستماتیک ) یک روش  VEمهندسی ارزش( :)VE( مهندسی ارزش -15

 انجـام داده مـی   سیسـتماتیک  بطـور  ه اي با پیروي از یک طرح کار چنـد مرحلـ   اغلب ،مهندسی ارزش  کار برده می شود. به بررسی عملکرد
ـ   Larry Milesمـایلز (  لريسیستم اصلی .شود کـار  ارزش طـرح  تحلیـل  تجزیـه و   آن را بـود کـه او   مرحلـه اي  شـش  رویـه  ک )داراي ی

 ورژن جدیـد آن . بستگی داردبه چهار ،پنج ،شش یا مراحل بیشتر که  کابرد آن دادندتغییر  متناسب با محدودیت شان راکارطرح  سایریننامید.
 کـار چهـار گـام اصـلی در طـرح      .و پیگیـري  ارائـه   ،توسعه  ،ارزیابی  ، ایجاد ،تحلیل تجزیه و  ،اطالعات  تهیه ،: مرحله است هشت داراي 

  : عبارتنند از
تکنیـک  یک ،کردعملتحلیل  مطرح می شود.موضوع نیاز است یک براي یی درباره آنچه که پرسش ها در این مرحله  :اطالعاتگرد آوري  •

خصوصـیاتی  چه  این است که تعیین  برايآزمون ها این  .شود انجام داده می مقدماتی معموالً در مرحله  می باشد کهمهم در مهندسی ارزش 
چه کـاري    چه کاري باید انجام شود؟  ؟برنامه چه هدفی را دنبال می کند  سواالتی نظیر این رامی پرسد:و مهم هستند ،کارکردها یاعملکرداز 

   نباید انجام گیرد؟ کاريچه  گیرد؟انجام می توانست  کاريچه  بهتر است انجام شود ؟
 ی براي برآوردنیازها وجـود دارد؟ جایگزین گوناگوني راه ها که چه ارزش  می پرسد  ی مهندس ،مرحله در این : (ایجاد)جایگزینپیدایش  •

   چه چیز دیگري وظیفه مطلوب را اجرا خواهد کرد؟
هزینـه  و چگونه مورد نیاز را برآورده می کنند آنها وظایف  روطچ اینکه با سنجش دونشمی ارزیابی راه حل ها در این مرحله همه  :ارزیابی •

   می شود. صرفه جوییقابل توجهی 
  (Wikipedia)می شود.ارائه به مشتري انتخاب خواهد شد و براي تصمیم نهایی راه حل بهترین  ،مرحله آخرین در :ارائه  •

، کـامالً   یمـدیریت جـامع  بـه عنـوان رویکـرد    ) به طور رسمی  RCAبع (احسابداري مصرف من :) RCA(بعاحسابداري مصرف من  -16
 به مدیران ارائه مـی شـود، تعریـف شـده اسـت.     بنگاه براي بهینه سازي گیري تصمیم از پشتیبانی  اطالعات ابنظام مند همراه  پویا، ،یکپارچه 

RCA  حسـابداري مـدیریت آلمـانی     است کـه بـه طـور وسـیعی در رویکـرد     انعطاف پذیر ونسبتاً جدید ،ابداري مدیریت جامع حسرویکرد
)Grenz Plan Kostenrechnung ( GPK از محرك هاي هزینه بر مبناي فعالیت را می و همچنین اجازه استفاده  پایه گذاري شده است

 اش داشته باشد.متفاوت برمدل هزینه بسیار ساختاريتایک را قادر می سازد  )RCAابع (حسابداري مصرف من ،مرکزي عاملدراینجا سه دهد.

د توجـه قـرار مـی    ربه طـور اساسـی مـو   گیري تصمیم  سیستم پشیبانی ازمدل هزینه مناسب و براي ،منابع و هزینه هایشان  :منابع بازنگري •
   آنها به کار رفته است.تولید که در هستند ی عمناب از یتابع گیهمدرآمدها و هزینه هاي یک سازمان .گیرند

 اسـاس ارزش  ، اطالعـات عملیـاتی   بـه کـار مـی رود .   کمیت هاي عملیاتی راي ایجاد بساخته شده  مدل تمامی  :کمیتمدلسازي مبتنی بر  •
  .اقتصادي است پیامدهايو شاخص اساسی ی آفرین

ارزش  ی برايبعامن مقداروسیله رفتاره ب،  پولیا هزینه  رفتار و کمیتمبتنی بر ل مد رايعنوان پوششی به ب شده افزودهارزش  :رفتار هزینه  • 
  (Wikipedia) .شوند برده میبه کاردر محدوده یک سازمان به کار رفته گه عملکرد ها آفرینی 

، یکپارچـه   ،پویا یک رویکرد حسابداري مدیریت است که )  TA( عملکرد سیستم حسابداري  :) TA(عملکرد سیستم حسابداري  -17 
، حسـابداري عملکـرد سیسـتم     به مدیران ارائـه مـی دهـد.   بنگاه بهینه سازي براي را گیري از تصمیم پشتیبانی که اطالعات و جامع  نظام مند
 که براي رسیدن به هدف می باشـد سازمان یک  محدود کننده  عواملکامل شناسایی  مبتی براست که حسابداري مدیریت  جدیدنسبتا  رویکرد
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درآمـد و  تـوان عملیـاتی    سنجش ازمعیارسه عملکرد سیستم حسابداري پیشنهاد شده است .) M.Gohdrrat Eliyahu(تردگلوالیاهتوسط 
ی اندیرمـ بـه  ،دهندافـزایش  را  هـدف به دستیابی یی که تمایل دارندسازمان ها وبه کار می گیردرا هزینه هاي عملیاتی  وسرمایه گذاري ،هزینه 

افـزایش  توان عملیاتی آیا  -1  شده به صورت زیر خواهد بود :پیشنهادتغییرات  .سوال آزمون کنندسه  باصمیمات پیشنهاد شده را نیازمندندتا ت
هزینـه   آیـا   -3 ؟چگونه؟کاهش خواهد یافت (مبلغی که نمی تواند استفاده شود )سرمایه گذاري ( موجودي )آیا  -2 ؟چگونه ؟خواهد یافت 

  ؟چگونه ؟ یافت خواهد  کاهشعملیاتی 
  : می گذارداثر   سیستم اندازه گیري هاي گستردهشده روي پیشنهاد تعیین شده بر تغییرات ت پاسخ به این سواال

T- OE   =هزینه عملیاتی   -توان عملیاتی = )NP( سود خالص  
NP/I   = سود خالص /سرمایه گذاري= )ROI ( گذاريبازده سرمایه   

T/OE   عملکرد سیستم بهره وري  =  ان عملیاتی/ تو= هزینه عملیاتی  
 T/I توان عملیاتی  /= سرمایه گذاري=   )IT(  سرمایه گذاريگردش 

در میـان   اصـالح مخـارج   سازي و  مستند ،تحلیلتجزیه و  ،به تنظیم  داخلی  تقیمت گذاري انتقاال :ت داخلیقیمت گذاري انتقاال  -18 
اجـزاي  میـان  در امکـان دارد  قیمت هاي انتقالی  شاره دارد .) انامشهود( شامل دارایی  داراییده از استفایا  قسمت هاي مرتبط به کاال ،خدمات

قیمـت   مقـررات دولتهـا  از  بسـیاري   .شـود هدف دیگر منعکس یا براي در میان چنین اجزایی منابع تخصیص با به کار رفته باشد تا بنگاه یک 
 از  کمـی تعـداد  .گیرندبه کار می  چندملیتیگان یامالیات دهندهاي مالیاتی ملی ین یا اصالح  درآمدتعیدر  و آن را پذیرفته اندی را گذاري انتقال

  مسیر حرکتی ایجاد می کند.ی قیمت گذاري انتقالبه همین دلیل  داردو متفاوتماهیتی که دنبال می نمایند را قوانینی کشور ها 
بـه  کمـک   -1: که به هردوي موارد زیـر اشـاره دارد   واژه اي است  هزینه  -تتحلیل منفعتجزیه و : هزینه - تحلیل منفعتتجزیه و  -19

در غیررسـمی  رویکـرد   -2  ژه شناخته می شـود  ي که این به عنوان ارزیابی پروپیشنهادطرح پروژه یا یک براي ي موردآگاه سازي یا ارزیابی 
در مقابل کل منافع مـورد  انتظار برآورد کل هزینه مورد شامل آیند اعم از عینی یا ذهنی بودن فر ،تعریف تحت هردو  . تصمیم گیري اقتصادي

(تجزیـه و تحلیـل   CBA یکی از این دو رسمی اغلب به  فرآیند باشد.بهترین یا سودآورترین انتخاب می انتظاریک فعالیت یا بیشتر به منظور 
بخـش  بین در میان کشور ها و منفعت   –هزینه تحلیل  و عمل تجزیه.دارداشاره هزینه) –(تجزیه و تحلیل منفعت BCAیا  منفعت ) –هزینه 

شامل انواع تاثیراتی اسـت  تفاوت ها مهمترین ز همچنین بعضی ا بهداشت ) فرق می گذارد. ي درون کشورها (به عنوان مثال حمل و نقل ،ها
شـده  تنزیل میان کشور ها بیان نرخ اختالف در  اندازه تاثیرات در اصطالحات پولی ووکه در ارزیابی شامل شده است  )(مثل هزینه ها و منافع

  موارد زیر است :شامل متکی هستند که  منفعت  –ي هرینه کلیداز شاخص هاي اصلی  به یک مجموعه  جهان سراسر  موسسات دراست .
                     PVC)ارزش فعلـــــی هزینـــــه هـــــا ( •         PVB)ارزش فعلـــــی منـــــافع ( •       NPV)خـــــالص ارزش فعلـــــی (  • 

=PVB/PVC) •       هزینه به نسبت منفعت(BCR                              (=PVB- PVC) •  خالص منفعت  
 NPV/Kبه عنوان یک سطح از وجوه در دسترس باشد)K  یی که(در جا •

 (مـارتین  و ون گیبسـ  دارد.ه اشـار  مـواد  و  تحلیـل جریـان انـرژي   یـه و  زتجبه ،  گردش هزینهحسابداري :هزینه  گردشحسابداري  -20
Gibson and Martin ( 2004 : 49 ) را انـرژي ومـواد  رکـت  حجریـان   قصـد دارد اساسـاً  گردش موادکه تحلیل  ) استدالل می نمایند 

  . کندتعریف معین زمانی دوره یک و در  از قبیل کسب وکار)( ارزش آفرینی سیستم ازطریق یک 
حسـابداري  از  یبخشـ  بـه عنـوان   ، ) EMAحسابداري مدیریت زیسـت محیطـی (  :) EMA(حسابداري مدیریت زیست محیطی  -21

بـا محـیط    مـرتبط  درك بهتر و سنجش مباحـث ابسنتی محدودیت حسابداري مدیریت  بر غلبه براي  یک ابزار مفیدبه عنوان  ،زیست محیطی
بـه  نـه تنها  EMA بنابراین .(Burritt et al., 2002; deBeer andFriend, 2006) .مطرح شده استتصمیم گیري  فرآیندبراي زیست 

   دهد.پیشنهاد می را هم عمومی سبز بلکه یک پروژه ، کمک می کند هزینهبهتر  مدیریت 
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آیـا سـرمایه    اینکه  تعیین  راي ب است کهبرنامه ریزي  فرآیندبودجه بندي سرمایه ( یا ارزیابی سرمایه گذاري )  :بودجه بندي سرمایه  -22 
ي تحقیـق  محصوالت جدید  و پروژه ها وتجهیزات  ،ماشین آالت جایگزینی  ،ماشین آالت جدید در مثالیک شرکت  لند مدتي هاي بگذار

 مخـارج و یـا سـرمایه گـذاري    عمـده  سرمایه براي ست ا بودجه بندي سرمایه اي بودجه ايبه کار می رود. ،پیگیري را دارندارزش  و توسعه 
ارزش فعلـی   ،نرخ بـازده حسـابداري    شاملیی ا تکنیک ه از جمله به کار می رونداي ه بندي سرمایه در بودجرسمی که  روش هاي خیلی از
  (Wikipedia) .یکنواخت سالیانه و نرخ بازده داخلی تعدیل شده ،نرخ بازده داخلی  ،ي آورشاخص سود ،خالص 

ریسک در ارتباط با مرتبط  حسابداري اطالعات استفاده ازو انتشار ایجاد، اب ریسک یت حسابداري مدیر :ریسک مدیریت حسابداري  -23
بـه   .شـکل دهنـد   آن مطابق اهداف را  سازمان یک وضعیت ریسک قضاوت کنند و تا  قادر می سازد سازمان ها درون در  ان رامدیر  است و

  :دنبال می کندرا اصلی هدف دو   یت ریسک حسابداري مدیر ،حسابداري مدیریت  سیستم  عنوان بخش و تابعی از 
  مباشرت یا تصمیم گیري تاثیر -2                                    گیري یا تصمیم تصمیم گیري تسهیل  -1

یـک ابـزار    روش بـه عنـوان   ایـن   شـرکتها اسـت .  بوسیله  مورد استفاده هدف یک روش قیمت گذاري هزینه یابی  :هزینه یابی هدف -24
تعریـف شـده اسـت    تحقیق و طراحی وتولید مهندسی  کمک  هب آنچرخه عمر  طولدر یک محصول زینه کل ه براي کاهش مدیریت هزینه 

از  نیازحاشیه سود مورد تواند  می شرکت و در نظرگرفت محصول یک اي برتوان  است که میمیزان بهاي تمام شده اي حداکثر هزینه هدف .
خواسته هاي و  نیازهای هدف به محصوالتی که باید بر اساس ارزیابی صحیح از هزینه یاب .دست آوردمعین به قیمت فروش  را باآن محصول 

 مناسبی است کـه نشـان دهنـده آن چیـزي اسـت کـه       سود حاشیه  نتیجه هدفهااشاره دارد و هزینه باشد ،مشتریان در بخش هاي مختلف بازار 
هـدف  از هزینـه یـابی   اصـلی   مرحلـه وسیله چهار ه این مفاهیم ب  .پرداخت نمایند از آن پسو محصول  در زمان معرفی دارندمشتریان تمایل 

  زینه هاي رقابتی  ه نگه داشتن )  4ف ( اهدا دستیابی به ) 3دف ( هزینه ه وقیمت تعیین )  2محصول ( شناسایی )  1(  شوند: حمایت  می
اشـاره  مـالی  ریسک در پروتفوي تنوع تعیین براي اقتصاد سنجی رسمی تکنیک هاي ازبه استفاده  ،ریسکمدلسازي  : ریسکمدلسازي  -25

شـامل  ي متنـوعی  ریسک تکنیک هامدلسازي  .مدلسازي مالی است از حوزه وسیعدر محدوده فرعی  یفایکی از وظ، ریسکمدلسازي  دارد.
و بد سـهام  را به منظـور بررسـی سـ   ) EVTارزش نهایی ( تئوري) یا  HSشبیه سازي تاریخی (  ،) VAR(  ریسکبازار , ارزش در  یسکر

 ریسک بهمعموالً ریسک هاچنین همممکن است در انواع مختلفی از ریسک ها به وجود بیاید به کار می گیرد.که احتمالی  ضرر هايپیش بینی 
مدلسـازي  مالی متوسط از شرکتهاي  بسیاري گروه بندي می شوند. عملیاتیریسک  دسته هاي نرخ بهره و  ریسک ،نقدینگی  ریسک ،ياعتبار

همچنین در خرید وفروش و نمودهسرمایه احتیاطی که باید نگه دارند کمک  ارزیابی میزان سهام براي  ن مدیرابه را به کار می گیرندتا  ریسک
   مالی به آنها یاري رساند . داراییهايدسته هایی از 

مفهـوم   ،به ویژه کهفرآیند عملکرد سنجشو  نظارت  ،برنامه ریزي ي فعالیت هاازمجموعه اي است  ، فرآیندمدیریت  :فرآیندمدیریت  -26 
فرآیند واحد تجاري و مهندسی مجدد فرآینـد   مدیریتمهندسی مجدد فرآیند واحد تجاري اشتباه گرفته می شود. بااغلب  فرآیند واحد تجاري

یی ها و سیستم هـا ،تکنیک ابزار  ،ا مهارت ه ،دانش  گیري کاربه  ، فرآیندمدیریت هم یکسان نیستند. با واحد تجاري به هم وابسته هستند اما
 ایـن مـی   کـه  اسـت الزامات مشتري  سودآوري  برآورد کردن با هدف  فرآیندتوسعه کنترل ، گزارش و ، سنجش ، دیدار سازيتعریف ، براي

جـود داردامـا از دیـدي    یک گروه از پروژه هاي وابسته به هم ومدیریت  در مدیریت برنامه ،گرایش به  .شدمتفاوت بامدیریت برنامه با تواند 
عبارتست از به کارگیري فرآیند تکرار پذیر به منظـور  مدیریت فرآیند  ،در مدیریت پروژهدیگر مدیریت فرآیند شامل مدیریت برنامه نیز هست.

  .نتایج پروژه  بهبودي
آگـاهی دادن  نـابع انسـانی و   م انـدازه گیـري   ثبـت،  ،به عنوان فرآیند شناسـایی   دتوان می  HRA(:HRA( بع انسانیاحسابداري من -27 

مدیر امکان می به حسابداري مدیریت است که از  یاین قسمت د.شوتعریف القه مند استفاده کنندگان عبع انسانی به امنمرتبط با اطالعات مالی 
بـراي   یتئوري هایو  قرار می گیردمورد استفاده بع انسانی ادرحسابداري منرویکرداساساً دو نوع  .اداره کند را سازمانیک بع انسانی امن نادهد 

  (Asif,2010)ود دارد.جو رویکرد بهاي تمام شده وارزش اقتصادي  رویکرد یعنیرویکرداین دو  تحت بع انسانی امناندازه گیري 
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28-  Grenzplankostenrechnung (GPK):  GPK1950و1940می باشدکه دراواخر سـال هـاي   آلمانی  هزینه یابی روش  یک  
و دقیـق از چگـونگی تخصـیص و محاسـبه هزینـه هـاي مـدیریتی بـه          هماهنگاین روش طراحی شده است تا کاربردي  ته است .توسعه یاف

بـراي آن  بهتـرین ترجمـه    ارائه می شـود و  GPKعمدتا به صورت   Grenzplankostenrechnungواژه  محصول یا خدمات ارائه دهد.
توسط   GPK تحلیلی .انعطاف پذیر  حسابداري و برنامه ریزي هزینه یا  رنامه ریزي شده بتمام شده حاشیه اي بهاي عبارتست از حسابداري 

براي یـک هـدف   ، دانشگاه استاد (Wolfgang Kilger) کیگر  ولفگانگ و مکانیکمهندس )  Hans Georg Plautهانس جورج پالت(
کتابهـاي درسـی    در GPKبـه آن افـزوده شـد.    صـنعتی  و اطالعات حسابداريارائه ، اصالح  جهت  شدهروش طراحی یک  و تعیینمشترك 

 بطـور قابـل مالحضـه    کـه  Flexible plan deckungsbeitragsrechnung und plankostenrechnungبه نـام  صنعتی حسابداري 
     .شدمنتشر  ، داشتبراي دانشگاههاي آلمانی زبان را قابلیت استفاده 

کیفیـت   یابی هزینه  .ش اهمیت فعالیتهاي مرتبط با کیفیت به منظور کمک به مدیران می باشدنمای ،کیفیتهزینه یابی :کیفیتهزینه یابی  -29
همچنین مسیر علت ها و تاثیرات مسائل را نشان می دهندو محاسـبه راه حـل هـاي بـه     ،می دهد ناشسازمان را نهزینه عدم کیفیت براي یک 

 ، TQMو توسـعه   ایجـاد در تکنیک یک  ه عنوان ب همچنین کن می سازد.را ممسپس پیشرفت کنترل  کارگیري سیستم هاي توسعه کیفیت و
عگرایانـه در مـورد چگـونگی    اقتوصـیه هـاي و  کیفیت  هزینه یابی .استشرکت یک کیفیت یک ابزار نیرومند براي افزایش کارایی هزینه یابی 

 .Barrie G. Dale and J.J)شوند ارائـه مـی دهـد.   معرفی و توسعه یک سیستم هزینه یابی کیفیت و به کارگیري اطالعاتی که پدیدار می 
Plunkett)  

تحقق و پروژه هاي استراتژي هاارزیابی  براي ابزار کلیدي یک ) VBM( برمبناي ارزش مدیریت  :)VBM(برمبناي ارزشمدیریت  -30
براي پشتیبانی طراحی شده اسـت   VBM هاي شرو .می باشد)  SVM(  انبیشینه سازي ارزش سهم داردیدگاه ناشی ازشرکت یافته و نیافته 

انـدازه   همچنین  .عمده استراتژیک می باشد ات تصمیماز ، تحقق یافته و ارزیابی  یا عدم سرمایه گذاري سرمایه گذاري تصمیمات براي مثال 
 پـاداش  هـاي  ي عملکـرددر سیسـتم   ریـ انـدازه گ  اسـت .  ) (VBMمدیریت مبتنی بر ارزشمهم هاي دیگر مولفه از مدیریت  یري عملکردگ

تحلیـل  تجزیـه و    .داردد وجو VBMدر مورد  نظري چارچوب  زیاديتعداد  سهامداران استفاده می شود.با  مدیریتیانگیزه هاي ،درراستاي 
توسـط اسـترن اسـتوارت    )  EVAوارزش افـزوده اقتصـادي (  1986)در سـال   Rapaport(بوسیله راپاپورت )  SVA(  ن مداراسه ش ارز

Stern Stewart)(  رقبـاي   ،توسـط  ایـن موضـوع   با این حـال  .هستندتوسعه یافت که هردو نفر از افراد شناخته شده ومعروف 1990در سال
ش نقـدي  تحلیـل ارز تجزیـه و   شرح داده شده اسـت.  ) 2001( Backman بکمن و)  Wright( ،رایت) Black(بالك از جمله   بسیاري 

)CVA () توسط اوتسونOttoson ) و ویسنرایدر(Weissenrieder(  و بازده سرمایه گذاري جریانهـاي نقـدي  1996در سال )CFROI( 
)Madden,1999   ( روشهاي مختلف  راي جایگزین جدي بپیشنهاد دو )EVA هستند(. (Lars & Clas, 2003)   

ي انگیـزه هـا   ت مـدعی اسـ  کـه   عملکرد می باشدجدید  سنجش معیار یک اقتصادي افزوده ارزش  :)EVA(ٍاقتصاديافزوده ارزش  -31
هزینـه  مبلـغ   منهـاي )  NOPATمالیاتها ( یـا   کسر پس از یخالص عملیات به وسیله سود EVA .را بهتر تنظیم می کندمدیران با سهامداران 

جزئـی   فنـی تفاوت هاي  ممکن است ریف اتعاز برخی اگرچه براساس است ،مشابه ) RIباقیمانده (سود  با EVA سنجیده می شود.سرمایه 
وجـود  ) مناسـب باشـد   پـایین  براي فرمولآن که قبل از اعمال شود  NOPATممکن است بر اصالحاتی که  (براي مثال   RI و EVAمیان 
مبلـغ  بـه   ،سه مـورد این در همه  کهباقی مانده است وجوه نقد گردش ،اقتصادي افزوده براي ارزش  خیلی قدیمیاصطالح دیگر از سويدارد.
اسـتهالك سـرقفلی یـا سـرمایه      .مـی کنـد  اشـاره   ، ارجحیت دارد) سرمایه هزینه  درصد هزینه متناسب ( ه جاي ب دار پولمقسرمایه به  هزینه
 ارزش افـزوده   سـود اقتصـادي را بسـازد کـه بـه نوبـه خـود       تواند  هستند که می ییمشابه ترجمه ها اصالحات سایر وات مارك تجاري تبلیغ

 Stern Stewart & Coرکا(ش گان آن استرن استوارت وري ثبت شده بوسیله توسعه دهندتجا نام یک  EVA را ایجاد می نماید. اقتصادي 
  می باشد. )
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ی از هزینه روش، این  ازهزینه یابی عملیات است.شکلی محصول  تولید یا واحدهزینه یابی براساس  :محصول تولید/هزینه یابی واحد -32
پذیرفته شده ،مستمر تولید  برروي مقیاس بزرگ از طریق فرآیند واحدیک آرتیکل دي تولیهاي  .در بنگاهاست محصولبوسیله واحد تولیدیابی 

 .بیـان شـوند  واحـد انـدازه گیـري مناسـب     قادر هستند به عنوان تولید ازواحد ها که این یکسان و همگن هستندشده تولید ي و همه واحد ها
(Iyengar, 1998)  

هزینـه  (ارائه اطالعات وآوري جمع فرآیند ) بطور کلی به FCAتمام شده کامل ( اي به حسابداري :شده کامل  بهاي تمامحسابداري  -33
تمـام  بهـاي  حسـابداري   معمـول از این یک روش  .اشاره دارد ،است ضروريکه یک تصمیم  وقتیشده پیشنهاد  راه حل براي هر  )و مزایاها 

 TCAتمام شده واقعی ( بهاي حسابداري  .تخصیص می دهدرا تقیم ردیابی می کند و هزینه هاي غیر مسرا شده است که هزینه هاي مستقیم 
ماهیتی “ کامل “ و “ واقعی “ را گیج کننده در نظر می گیرند چراکه تعاریفن هردو واژه کارشناسا.می رودکار عنوان مترادف آن به ) اغلب به 

                                                                                                                                                                                       ذهنی دارند .
ارائـه شـده    اسـتاندارد   در جایی که خدمات ،شکلی از هزینه یابی عملیات می باشد ،هزینه یابی خدمات: یابی عملیات/خدمات هزینه -34
هزینـه   ،هزینه یابی واحد و هزینه یابی مرحله اي مشابه به کار می رود. ،فعالیت ا به وسیله مرکز هزینه خدمات درون یک یواحدیک  واسطه ب

 ,Iyengar)ارجحیـت دارد.  تولیدارائه خدمات بر ثبت بهاي تمام شده روي هزینه  بر تاکید یابی خدمات شکلی از هزینه یابی عملیات است.
1998)  

براي تخصـیص هزینـه نسـبت بـه      ویژهسفارش هزینه یابی از  یشکلبه عنوان   ،CIMA اصطالحات بر طبق  :مانکاريپیهزینه یابی  -35
ارش کـار  هزینه یابی پیمانکاري می باشد که مشابه هزینه یابی سف،  سفارش معینهزینه یابی از  شکلیک   وجودمی باشد. خاص قراردادهاي

اصطالح هزینه یابی پیمانکاري براي سفارشاتی که نیاز  ،با این حال  سفارشات ویژه در ارتباط هستند. ییاب با هزینهاشکال این  يهر دو .است 
خـارج از محـدوده سـاختمانهاي    هماننـد مـوردي کـه در    کار پیمـان    ،عالوه براین  به زمان طوالنی براي تکمیل شدن دارند ،به کار می رود.

  (Iyengar, 1998)می باشد. ،انجام می شودکارخانه 
در جاییکـه  قابـل اسـتفاده    هزینـه یـابی  روش  عبارت اسـت از  هزینه یابی عملیات،  CIMAبر طبق اصطالحات  :هزینه یابی عملیات -36

 یـک در شـده  تولیـد  ي میان  واحد هادر هزینه ها  منتج می شوند.تکراري  وفرآینداز یک روند دنباله دار مستمر یا عملیات کاالها یا خدمات 
  (Iyengar, 1998) معدل گیري می شوند.  زمانی دوره
اصـلی   ي هزینه یـابی  روش ها  ،اتکنیک هاصول و  ،یکساني هزینه یابی روش ها پذیرش برخی از به واسطه  :هزینه یابی یکنواخت -37

و رویه هاي یکسان  اصول این پذیرش .نیستمتمایز از هزینه یابی  ییکنواخت روشهزینه یابی  می شود. حاصل ها تکنیک و اصول ویکسان 
کمـک   که بهاست تکنیکی این تنها  .متقابل است به وسیله توافقی بعضی از وظایف ا مختلف از صنعتی مشابه یبوسیله واحد هاي  هزینه یابی 

  یک صنعت به صورتی قابل مقایسه ارائه شده است. خاصاشکال هزینه قسمتهاي 
رابطه بین هزینه متغیـر  که است در حسابداري مدیریت مورد استفاده ابزار هاي آماري  یکی ازاساساً روش این  :پایین -باالسطح  روش-38

هزینـۀ  طبـق ایـن روش    شرکت استفاده می شـود. معادله هزینه  راي تعیین ر حسابداري مدیریت بداین روش و هزینه ثابت را کشف می کند.
فعالیـت و پـایین تـرین    باالترین سطح  تفاوتبرفعالیت تقسیم  سطح  ترین پایینو سطح فعالیت باالترین در هزینه  تفاوت واحد از هر متغیر 

   .به دست می آیدسطح فعالیت 
میـان هزینـه ثابـت و    براي  پیدا کـردن رابطـه     پایین -باالسطح مانند روش این روش همچنین  :روشهاي رگرسیون حداقل مربعات  -39

براي جداکردن هزینه  مختلط درون مولفه هاي ثابت اطالعات  از تمامی ،پایین –ح باال سطروش اما برخالف به کار برده می شود.هزینۀ متغیر 
  استفاده می شود. خطا هامجذور   مجموعبراي به حداقل رساندن خط رگرسیونی تطبیق یک بوسیله  آن و متغیر 

معمـوالً  که  می پردازد یاتی یک شرکت ملعسود  )یبی ثبات(گی ریسک دارشدنچگونوبه  اهرم است از سنجش این یک :اهرم عملیاتی -40
   .بدست می آید NOIبه سودخالص عملیاتی یا  ه متغیر )ن(درآمد فروش منهاي هزی CMبا تقسیم حاشیه فروش یا 
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بـا فـروش    مـرتبط  کـل  ي هزینـه هـا    بـا  ه درآمد کل اي است کنقطه ، یک محصول  نقطه سر به سر :سربه سرنقطه تحلیل تجزیه و -41
  شـودآیا محصـول   کـه مشـخص   ،به این منظور محاسبه می شـود  کسب و کارها معموال نقطه  سر به سر درگردد.) برابر TC=TR (محصول

توانـد   پیشنهادشده) بیشـتر مـی   محصولاصالح محصول موجود به جاي آن ( یا برعکس تالش براي ، سود آور استپیشنهاد شده را بفروشد
واحد تجاري اسـتفاده  فروش  مبتنی بر از مخارج بالقوه آوري تحلیل سوددر تواند سر به سر میقطه نتحلیل تجزیه و همچنین  .باشد سود آور

  شود .
  )محصول سر ( براي  سربه هنقط =/هزینه ثابت  حاشیه فروش هرواحد

  حاشیه فروش قیمت فروش =  -هزینه متغیر
  ها )( براي فروش  نقطه سربه سردر  =هزینه ثابت  حاشیه فروش/* قیمت فروش 

فرآینـدي   ،معکوسیا مهندسی پیاده سازي اجزاي محصول رقیب  تجزیه و تحلیل :پیاده سازي اجزاي محصول رقیب تجزیه وتحلیل -42
شـود تـا    این روش محصول رقیب قطعـه قطعـه مـی    در راي بهبودي محصول می باشد .باز ارزشیابی محصول رقبا جهت شناسایی فرصت ها 

تجزیه و عنصر اصلی  .دست آید ایی شود و همچنین نتایجی که در ارتباط با فرآیند ساخت محصول است بهعملکرد و طراحی محصول شناس
  (Kaplan & Atkinson, 2001).است (محک زدن رقبا )الگو برداري  ،پیاده سازي اجزاي محصول رقیب تحلیل

کـوب ژاپـن   کشتی سازي شرکت در  1970دهه در طول  مبتکرانه که ی ) یک ابزار مدیریت QFDکیفیت ( کارکردتوسعه  :کیفیتکارکرد-43
فرایند هزینه یـابی   درون  ،وروديکلید به عنوان مشتري ي را براي شناسایی نیازمندي هاي ساختار ، کیفیت کارکردتوسعه  توسعه یافته است.

سـپس آنچـه    .کنند راحی محصول استفاده میهاي مشتریان قبل از فرآیند ط این روش را براي شناسایی خواسته ها سازمان فراهم می کند.هدف 
  (Kaplan & Atkinson, 2001) .شود مشتري خواسته با آنچه که تیم طراحی براي تأمین نیازهاي مشتري انجام داده مقایسه می

از طریـق  ودي بهبـ ایجاد به یل امتریزي شده که برنامه فرآیند موجود یا  مجددطراحی  زااست ی فعالیتمجدد  مهندسی :مهندسی مجدد -44
  (Kaplan & Atkinson, 2001) را دارد. هاي تولیدهزینه  ویژگی هاي کیفیت و 

 وجود میم ن سیستم اگو گردانند نمدیراداردکه تمرکز دارایی روي سازمان توجه بر هزینه یابی کایزن  :)kaizen( هزینه یابی کایزن -45
مورداستفاده قرار مـی  آن را محصول  قبل از تولیدان که طراح برخالف هزینه یابی هدفبنابراین   را انجام دهند.بهاي تمام شده توانند کاهش 

ـ د.دهنمـی  قـرار  سـتفاده  امـورد   ، شـدن هسـتند   ولیدتدر حال محصوالت را زمانی که  یاتی هزینه یابی کایزن کارکنان عملدهند، ه هـر حـال   ب
که بوسـیله مـدیریت   یک مجموعه داخلی اي  یزن از اهداف سودآوري دورهیابی کا شود ولی هزینه یابی هدف از نظرات مشتري ناشی می هزینه
   (Kaplan & Atkinson, 2001) .شود شود، ناشی می ایجاد می ارشد

 ،بازاریـابی   تـامین مـالی ،  گونـاگون مثـل   کارکردهـاي  اسـت کـه   عملکـرد   انـدازه گیـري  ي از فرآیند ،عملکردتحلیل  :عملکردتحلیل  -46
  د.کنمی  را تفکیک وغیره  تولید،فروش ها  ،حسابداري

وم بسـیار مرسـ   عایدرمهندسی صـن این روش  است.هزینه کیفیت ی براي رسیدن به راهیا هزینه تاگوچی تابع زیان :تاگوچیتابع هزینه  -47
با   داده می شود. نمایشدوباره کاري یا ضایعات  هزینه  ظاهري ازقبیل مشخصات تعدادي از اقالم  بوسیلهصرفا کیفیت  ي هزینه هااست که 
هزینه هاي کوتاه مدت ممکـن  ولی  .سوق داده شده است جامعه هزینهبه  تولید کنندگان افق فکریشان توجهکرد که  عنوان  تاگوچی ،این حال

حتـی  یا  وان مشتری منجر به زیان رساندن به ، از طریق زود خراب شدن ظرقیت اسمی تولیدباشداز خارج که  یآیتمهر  با انطباقعدم در است
 .مـی باشـد   حاشیه ایمنی نیاز به ساخت ،را دچار مشکل کرده و احتماال براي باال بردن ظرفیت اسمیبا قسمتهاي دیگر ارتباط جامعه شود که 

هـاي  بیشتر عالقه منـد بـه هزینـه    ه می شود وآن ها نادیده گرفت معموال توسط تولید کنندگان  مربوط به فعالیتهاي خارجی است که زیانهااین 
 بـازار  عملیـاتی  کـارایی از اقتصاد عمـومی  تحلیل هاي برطبق  خارجیفعالیتهاي   قبیلاین  .ستند تا هزینه هاي اجتماعیه شانخودخصوصی 

عموم مشابه به تراژدي  با تاثیر ( برمی گردد شرکت ساختاربطور اجتناب ناپذیر به  زیانهاییکرد که چنین  تاگوچی استدالل.جلوگیري می کنند
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برنده بازار  ، اعتبار بخشیدهخود را عالمت تجاري از این طریق  نندتوا می تولید کنندگان  وحداقل رساند  به موثربوسیله کارمیتوان  را هاآن که)
                                  L (y) = K (y – t)2این تابع به صورت زیر می باشد : .کنند فراوانی کسب منافعو  دنباش

 بودجـه شـده ،  تفـاوت میـان یـک  مقدار    ،انحـراف  ) به طور کلی حسابداري مدیریت در در بودجه بندي ( یا :انحرافحلیل تتجزیه و -48
هزینـه و درآمـدها    ي تواننـد بـراي هـر دو    مـی  انحرافات  می باشد./فروخته شده تحمل شده  مقدار واقعی با برنامه ریزي شده استاندارد یا 

واحد این دو بر عملکرد شرکت یا و تفاوت میان مرتبط  بوده شده برنامه ریزي و   با نتایج واقعیطبیعی طور به مفهوم انحراف محاسبه شوند.
  می باشد.موثر  اقتصادي مستقل

 از از دست رفته (خـواه تحقـق یابـد یـا نیابـد )     یا کسب شده پول نسبت  ، ده سودیا گاهاً فقط بازنرخ : )ROI( گذاريبازده سرمایه  -49
عملیـاتی   سود یـا زیـان   به عنوان بهره ،ازدست رفته یا  کسب شدهمقدار پول   شده ارتباط دارد .سرمایه گذاري مفدار پول به ذاري سرمایه گ

مبنـاي  یـا  ،  پـول اصل  ،سرمایه  ،دارایی عنوان  بهسرمایه گذاري شده  پول است. شدهاشاره  یا سود یا زیان خالص ،سود وزیان غیر عملیاتی 
بیش براي تواند نرخ بازده می .شود بیان می کسریک  نسبت ازي معموالً بصورت درصد  ROI.شده استاشاره سرمایه گذاري  هزینهمحاسبه 

     بیان شود. مرکبمیانگین دوره هاي  یا به عنوانمحاسبه شده از یک دوره 
از میان راههاي دیگر تواند  ه  میکي است سود اقتصاداز  يبرآورد EVAاقتصادي یا افزوده  ارزش :)EVA( اقتصاديافزوده ارزش  -50

را شامل می  سرمایه سهامداران هزینه فرصت از دست رفتهتعیین شده و کاهش  GAAPبه وسیله اصالحات انجام شده نسبت به حسابداري 
                         ایجاد شده است .فرمول اصلی آن به شکل زیر است : ارزش  براي تعیین یک راه  EVA شود.

EVA=(r-c) . K=Nopat - c . K  
سـودخالص   )Nopat(، شـرکت  سـرمایه    بـازده برابـر   rنامیده شده اسـت. (ROIC)   به کار گرفته شدهبازده سرمایه r=Nopat/K   که 

 توسـط  دهکسب شسود از سادگی ه ب EVA.رفته به کارسرمایه  k)و Wacc( میانگین موزون هزینه سرمایه  c، عملیاتی پس از کسر مالیات 
   بدست می آید.شرکت سرمایه تامین مالی هزینه منهاي  شرکت

هزینه  .می باشد  عمر محصولچرخه طول رد ها هزینهاز برآوردوانباشت است فرآیندي ،هزینه یابی چرخه عمر:هزینه یابی چرخه عمر -51
یاهزینـه  )جدیـد هواپیماي جت اي مثال توسعه یک برنامه ریزي وتوسعه (برهنگفت هزینه هاي در محیطی که به طور خاص یابی چرخه عمر 

  (Kaplan & Atkinson, 2001) .)وجود دارد،مهم هستندامکانات مولد هسته ايبرچیدن واگذاري تولید (براي مثال هنگفت هاي 
محصوالت  واگذاري  محیطی، ضایعات و هزینه یابی  تعیینبراي  فرآیند از هزینه یابی  این :، ضایعات و واگذاريمحیطی هزینه یابی -52

  می باشد.خاص 
  :گیري نتیجه 

 انتخـاب کنـد.   ،دوست داردرا که تکنیک و ابزاري تواند هر  مدیرمییک ومالی ندارد حسابداري مانند قانونی هیچ  الزام حسابداري مدیریت  
  .است ي راي سازمان یک عامل کلیدولی انتخاب استراتژي درست ب گی دارد.بستسازمان قبلی و استراتژي  یتوضع بهگاهاً این انتخاب 
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“Fifty Two Tools of Management Accounting” 

Abstracts: 
Sometimes it is very difficult to find out accumulate information about techniques 
and tools of management accounting. It create hazardous for the searcher to find 
out the techniques and tools from here and there. Again sometimes some want to 
know the basics of various techniques and tools used in management accounting. 



 11

To serve these duel purposes data on various management accounting techniques 
are collected from various books, journals and article and accumulate in this 
paper. This paper discusses 52 management accounting techniques and tools, 
which is a subsequent version of my previous paper on management accounting 
tools, in brief. 


