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 .گیری استراتژیک و عملیاتی شرکتریزی، کنترل، تصمیمدرک ماهیت و نقش حسابداری مدیریت در برنامه

 .ریزی و کنترل سنتیهای برنامهگیری در حال تغییر حسابداری مدیریت و تأثیر آن تغییرات بر سیستمشناخت جهت

درک این موضوع که برای بیشتر مسائل شرکت یک راه حل درست واحد وجود ندارد و بهترین راه حل به شرایطی بستگی 
 دارد که مشکل در آن بروز کرده است

های آگاهانه درباره تحصیل و به کارگیری منابع به منظور دستیابی کسب و انتقال اطالعاتی که مدیریت برای گرفتن تصمیم
 .های شرکت به آن نیازمند استبه هدف

 آوری و اطالعات مناسب برای فراهم ساختن اطالعات مورد نیاز مدیریتبه کارگیری سیستم جامع فن

شده به وسیله حسابداری مدیریت و تأثیر استفاده از اطالعات به تشخیص چگونگی استفاده مدیریت از اطالعات ارائه
 .کارکنان سازمان

برای ( سیاسی)های اطالعاتی و علوم اداری و بازرگانی ترکیب علوم مختلف نظیر اقتصاد، مدیریت مالی، بازاریابی سیاست
 ها ایفای نقش حسابداری مدیریت در سازمان
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 رسالت سیستم
 ارائه گزارش به کاربران درون سازمان•

اهداف 
 سیستم

ها و  ای، بهبود عملکرد بخشهای جاری و سرمایهکمک به مدیریت برای کنترل هزینه•
 مشتریان و بهبود کیفیت محصول کارکنان، رضایت

وظایف  
 سیستم

ها و عملیات واحد تجاری و مدت از قبیل کنترل و نظارت بر انجام هزینهشامل وظایف کوتاه•
های مشتریان و جامعه وظایف بلندمدت از قبیل روند تغییرات بازار و تغییرات بلندمدت و سلیقه

 (تکنولوژی)

 برنامه کاری

یابی برمبنای های حسابداری مدیریت از قبیل کارت ارزیابی متوازن، هزینهبه کارگیری روش•
 (بهبود مستمر)یابی کایزن ، هزینهEVA ،NPVفعالیت، مدیریت هزینه، مهندسی مجدد، 



www.Atashani.ir  تکنیک های حسابداری
 مدیریت

ارزش افزوده  
 اقتصادی

 مدیریت هزینه

هزینه یابی بر  
 مبنای فعالیت

هزینه یابی بر   مهندسی مجدد
 مبنای کایزن

کارت ارزیابی 
 متوازن

 NPVروش 
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 (NPV)روش ارزش فعلی خالص 

 نقدی جریان های فعلی ارزش بین تفاوت از است عبارت  گذاری سرمایه پروژه یک خالص فعلی ارزش

 تنزیل و فعلی ارزش محاسبه برای .آینده در انتظار مورد ورودی نقدی جریان های فعلی ارزش و خروجی

 (سرمایه هزینه)  گذاری سرمایه بازده نرخ از می توان  گذاری سرمایه خروجی و ورودی نقدی های جریان 

 .کرد استفاده

NPV= 
𝐂𝐈𝐅

(𝟏+𝐢)𝐭
− 𝐈𝐂𝐎𝐧

𝐭=𝟏 
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محاسن و معایب روش ارزش  
 خالصفعلی 

 در طرح  ارزیابی روش اینکه خالص فعلی ارزش روش محاسن از NPV  مستحکم اصول پایه بر نظری لحاظ از 
 نظر از توجه قابل و صحیح تصمیماتی می شود، گرفته روش این مبنای بر که تصمیماتی و است شده بنا اقتصادی

 برای روش بهترین NPV  ناسازگار یا الجمع مانعۀ طرح های در .است شرکت اقتصادی حیات و سهامداران
 .است برتر طرح انتخاب

 

روش از استفاده در موجود مشکل مهم ترین NPV، جریان  تنزیل برای سرمایه هزینه یا و بازده نرخ یا تنزیل نرخ 
 محاسبات برای که اطالعاتی و شده حساب نرخ ها این باید چگونه که است مطرح سؤال این و است نقدی های
 دلیل به را روش این از استفاده عدم تجاری مدیران از برخی شود؟ جمع آوری باید کجا از و چگونه داریم الزم
 می شود ارائه سرمایه هزینه و بازده درباره که مفاهیمی مثالً می دانند؛ آن در موجود مفاهیم از صحیح درک عدم

 .دارد زمینه این در تحصیالت و فنی دانش به نیاز و نیست سهل و ساده چندان
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 کارت ارزیابی متوازن

 نورتون و کپلن توسط 1992 سال در بار اولین برای می شود، نامیده نیز BSC اصطالحاً که متوازن یا فراگیر ارزیابی
 مکتوب به صورت گردید، نام گذاری دنیا سراسر در سازمانی موفقیت برای رساله ای که عنوان، همین به کتابی در

 .درآمد
 
 ارتباط دهنده و گیری  اندازه قابل هدف به استراتژی، و دیدگاه ها تبدیل برای مدیریتی ابزار و متوازن ارزیابی 

 .رود می کار به موسسه عملکرد سنتی مالی معیارهای و استراتژیک تصمیم های
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ارزیابی 
 متوازن

جنبه 
 مشتریان

جنبه 
 داخلی

جنبه 
نوآوری،  
آموزش و  
 فراگیری

 جنبه مالی

 جذب مشتریان، نظرات مشتریان، رضایت
 بازار، سهم مشتریان، به پاسخ گویی مشتریان،

 به مشتریان نگاه نهایت در و سودآوری قابلیت
  برنامه ریزی برای فرصت هایی ایجاد مانند شرکت

 سیستم های تولیدات پیوستگی استراتژیک،
 انتظارات و شرایط الزامات، درک اطالعاتی،

 توسط اطالعاتی سیستم خدمات و پشتیبانی برای
 و اهداف موفقیت جهت موانع کاهش مشتریان،

 .محصوالت ایجاد برای جدید پیوستگی های

 سازمان داخلی فرآیندهای عملکرد بر آن تمرکز
 تولیدات، گسترش تولید، طراحی مانند است؛

  و کیفیت تولید، کارایی فروش، خدمات
 .بهره وری

 ایجاد و پیشرفت فرآیند  تواند می سازمان آیا
 معیارهای شامل جنبه این بخشد؟ تداوم را ارزش

 رویه و اطالعاتی سیستم های کارکنان، توانایی
 .است تغییر ایجاد برای سازمانی

 عملیاتی، سود قبیل از سودآوری معیارهای مانند
 گردش رشد فروش، رفته، کار به سرمایه بازده

 مالی، جنبه .اقتصادی افزوده ارزش یا نقد
 که است نهایی نتایج معیار و بوده معیار مهم ترین

   می کند ایجاد خود سهام داران
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 هزینه یابی مستمر یا کایزن

 این از استفاده 1990 دهه در و گردید معرفی ژاپنی دانشمندان توسط 1950 دهه در ابتدا کایزن هزینه یابی سیستم
 .است مستمر بهبود و اصالحات معنای به ژاپنی زبان در کایزن واژه .گردید متداول سیستم
 باید و بوده مرتبط هم به انسان اجتماعی و شغلی خانوادگی، زندگی روش که است استوار مبنا این به کایزن فلسفه

 .است تولید فرآیند و محصوالت مستمر بهبود بر مبتنی که بهره وری افزایش طریق از پیوسته
 فعالیت هر بزرگ نوآوری های نه است کوچک های فعالیت خالقیت و نوآوری با همراه معموالً مستمر، بهبود کلید

 جاری، محصوالت تولید جهت الزم های فعالیت مجموعه و است کایزن یک گیرد، قرار مستمر بهبود راستای در که
   .می باشند کایزن نیز می دهند تشکیل را توسعه ای هدف یک که
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فنون و تکنیک 
 وریهای بهره

 کایزن 

مشتری  
 مداری

ایجاد 
سیستم  

 پیشنهادات

مدیریت  
 مشارکتی

کنترل 
کیفیت  
جامع 

(TQM) 

 اتوماسیون

ارتقاء  
 بهره  وری

تولید 
به موقع 

(JIT) 
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 مهندسی مجدد

 نو طرح و دگرگون سازی یعنی پردازش ها تغییر برای سازمان یک که می شود گفته کارهایی مجموعه به
 و فرآیندها در ارزش، نظام و فرهنگ در کارکنان، و مدیران نگرش و فکر طرز و ذهن در دگرگونی درانداختن،

 از استفاده روش در دگرگونی و امکانات و منابع از استفاده روش در و ها سازمان دهی  و ساختار در  ها، پردازش
 سلسله و عمودی سنتی ساختار از تا می دهد انجام درونی کنترل های و  ها سازمان در ارتباطات و اطالعات تکنولوژی

 .شود تبدیل مسطح و گروه، بر مبتنی فعالیتی، میان افقی، ساختار به مراتبی،
 می شود، دیده دودکشی سازمان های در که سنتی روش های با هایی سازمان چنین در رهبری سبک و فرهنگ

  .است همراه سازمان سطوح همه فرهنگ تغییر گسترده برنامه با اغلب مجدد مهندسی رو همین از .است متفاوت بسیار
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 مدیریت هزینه

 اگر .مشخص مقاصد به دستیابی برای عملیات فرآیند در شده مصرف منابع از است عبارت کلی، مفهوم به هزینه
  اصطالحاً .باشد سود آوردن دست به و (خدمات و کاال فروش) درآمد ایجاد برای مالی دوره طی هزینه،

Expense، وقوع، زمان در هزینه این .می باشد زیان و سود اقالم جزء و  شود می نامیده شده مصرف منابع مفهوم به 
 .دارد دارایی کاهش ماهیت

 نامیده شده تمام بهای یا Cost اصطالحاً باشد، (خدمت یا کاال) تولید فرآیند در مصرف برای هزینه هرگاه
 .ندارد تأثیری دارایی ارزشی مقدار در و است دیگر نوع به نوعی از دارایی از اقالمی تبدیل واقع در و  شود می
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 مدیریت هزینه

اگر هزینه، برای ایجاد یا تدارک دارایی باشد،  
Expenditure  نامیده می  شود خرجیا . 

خرج سرمایه ای به مفهوم 
 خرج جاری به مفهوم هزینه بهای تمام شده
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ارزش افزوده اقتصادی 
(EVA) 

 استراتژی اقتصادی افزوده ارزش خلق زمینه در کلی، نظارت جهت در که است معیاری اقتصادی افزوده ارزش
 سهام صاحبان ثروت افزایش اقتصادی واحد هر هدف مهمترین .کند می گیری اندازه را نتایج که است راهی نیست،

 اقتصادی واحدهای شده یاد هدف راستای در مدیران عملکرد سنجش جهت سهام صاحبان آن تبع به .است واحد آن
 .باشند می مدیران عملکرد سنجش جهت ابزارهایی از استفاده به ناگزیر

 

 .آورد می دست به سهام صاحبان حقوق بازده و سهم هر سود از تر دقیق را سهام ارزش اقتصادی افزوده ارزش
 .دهد می سوق ارزش مدیریت سوی به را ها آن که اند گذاشته درآمدها مدیریت از راهی در قدم ها شرکت اخیراً

 .کند می کمک فرآیند این در مدیران به اجرا قابل کاربردی های مدل ارائه با اقتصادی افزوده ارزش
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ارزش افزوده اقتصادی 
(EVA) 

 افزوده ارزش که زمانی .است سازمان کل در واحدی زبان ارائه اقتصادی، افزوده ارزش اصلی مزایای از یکی
 اقتصادی افزوده ارزش که چرا شد خواهد کارا سازمان عملکرد گیرد می قرار مدیریت فرآیند توجه کانون اقتصادی

 .شود می خالصه آن در موفقیت که باشد معیاری تنها تواند می و دهد می پاسخگویی مسئولیت ما به

 

 ای ویژه اهمیت از مالکان و مدیران میان منافع تضاد به توجه با اقتصادی واحدهای مدیران عملکرد سنجش
 اهمیت حائز نیز ها دولت حتی و دهندگان اعتبار برای بلکه سهام صاحبان برای تنها نه مقوله این .است برخوردار

 .است
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 هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 فعالیت هزینه جمع عنوان به محصول هزینه آن، اساس بر که است ای شیوه فعالیت، بر مبتنی یابی هزینه واقع در 
 .آید می دست به شود، می انجام محصول آن ساخت خاطر به که هایی

 روش، این در .است بهسازی مستمر فرآیند بر تأکید با هزینه ریزی طرح سیستم فعالیت، بر مبتنی یابی هزینه روش
 برای و شود می تشویق دیگر، سوی از ارزش بی های فعالیت شناسایی و سو، یک از ارزشمند های فعالیت شناسایی

 .آید می عمل به کوشش عبث، و ارزش بی های فعالیت حذف
 هزینه که برد کار به هایی فعالیت حذف و شناسایی برای توان می را فعالیت بر مبتنی یابی هزینه دیگر، بیان به 

 ارزش، بدون و شده اضافه هزینه .کنند ایجاد محصول برای ای افزوده ارزش آنکه بدون برند می باال را محصول
 و محصول کیفیت در کاهشی که این بدون کرد حذف را آن توان می که است هایی فعالیت از گروه آن هزینه

 .دهد رخ آن ارزش یا و عملکرد
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 هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 فعالیت حذف طریق از ها هزینه کاهش به تواند می فعالیت بر مبتنی یابی هزینه روش بکارگیری ترتیب، بدین
 .بیانجامد بخش، اثر و ارزش با های فعالیت انجام برای اقتصادی و جدید های راه یافتن و سودمند غیر و اضافی های

 دست سایر و مهندسان حسابداران، فروش، و تولید کارکنان مدیران، مساعی تشریک نیازمند ها هزینه در کاهش
 .کند می مصرف محصول یک که است هایی فعالیت شناخت و کامل بررسی منظور به مربوط، اندرکاران
 همان یعنی، .است سربار های هزینه تخصیص گسترش و تعمیم فعالیت، بر مبتنی یابی هزینه که دارند اعتقاد برخی

 شرکت آن کلیت تلقی با مقایسه در تولیدی، شرکت یک در مسئولیت مختلف مراکز بین سربار تخصیص که گونه
 هزینه روش از استفاده با سربار تخصیص است، تر تفصیلی آن، به سربار جمع انتساب و مسئولیت مرکز یک عنوان به

 و تر تفصیلی نیز مسئولیت، مختلف مراکز شناسایی برحسب سربار تخصیص با مقایسه در فعالیت بر مبتنی یابی
 .است تر گسترده
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 قابلیت پیش بینی

 جریان وجوه نقد

هماهنگی با 
سیستم های 

 کنترل داخلی

 به موقع بودن

 ردیابی

 سود آوری
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هماهنگی با سیستم کنترل 
 داخلی

فرآیندی است به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق •
اهداف فوق که واحدهای اقتصادی خواهان دستیابی به 

 .آن ها هستند

کنترل 
 داخلی
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هماهنگی با سیستم کنترل 
 داخلی

اهداف واحدهای 
 اقتصادی

 اهداف عملیاتی

اهداف 
 اهداف رقابتی گزارشگری مالی

استفاده اثربخش و کارا از منابع واحد 
 اقتصادی

 رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحد اقتصادی تهیه و ارائه صورت های مالی قابل اعتماد
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 به موقع بودن

 از را خود بودن مربوط خصوصیت است ممکن اطالعات دهد، رخ اطالعات گزارش در نابجا تأخیری هرگاه
 .بدهد دست
 اطالعات ارائه و موقع به گری گزارش نسبی های مزیت بین موازنه نوعی مدیریت که شود الزم است ممکن 
   .کند برقرار اتکاء قابل
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 جریان وجوه نقد

 دارایی نقدینگی شاخص نسبت این .است جاری هایی دارایی کل به نقد به نزدیک های دارایی نسبت نقد، نسبت
 :گردد می محاسبه زیر صورت به باشد، می جاری های

 

اوراق بهادار قابل فروش معادل های نقدی+ + وجه نقد

دارایی های جاری
 

 
 حداقل جاری، های دارایی از نسبت این .است بیشتر نیز جاری های دارایی نقدینگی باشد، بزرگتر نسبت این چه هر

  .ندارد وجود استفاده قابل نقد وجه به ها آن تبدیل برای نیز انتظاری دورة و بردارند، در تصفیه زمان در را زیان
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 ردیابی

 عوض، در .دارند مالی اطالعات به کمتری نیاز دیگر، های شاخص از بسیاری برخالف تولید ارزیابی های شاخص
 ردیابی و آالت، ماشین از برداری بهره تولید، واحدهای ردیابی های سیستم همچون دیگری منابع از اطالعات اغلب

 .آید می بدست ضایعات
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 سود آوری

توانایی یک شرکت برای ایجاد منافع را تعیین 
 می کند، که همان قدرت سودآوری است

تغییر خالص در ثروت سهامداران را برای یک 
 دوره، اندازه گیری می کند

 (توزیع قابل سود تر، صحیح طور به یا و) اقتصادی سود .دارند شباهت سود، جایگزین مفهوم دو با سود نقش دو این

 می ارائه را سهامداران ثروت در تغییر که خالص های دارایی بازار ارزش در تغییر عالوه به نقدی جریان با است مساوی

 طور به آن کسب است، دائمی نقد جریان که (شود می گفته نیز یافتنی تداوم سودآوری قدرت) مستمر سود .دهد

   .است برابر واقعی، آتی نقدی های جریان فعلی ارزش با و گیرد می صورت مداوم
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 پیش بینی

 و چهارم سوم، و دوم اول، ساله پنج توسعه برنامه کشور آینده به توجه با .باشد می بینی پیش حاضر، حال در آینده
 وضعیت ها، تاالب خشکسالی معضل خاورمیانه، در آب منابع وضعیت انرژی، آینده کشور، ساله بیست برنامه پنجم
 رفع ارجحیت است ضروری محدود منابع به توجه با که مشکل هزاران و ها تروریست ارومیه، دریاچه بار اسف

 .گردد رصد ای لحظه صورت به مشکالت
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 شرکت های خصوصی
 (خصوصیپرسشنامه از مدیر مالی هفده شرکت بررگ تهیه )

 تجزیه و تحلیل

 معیار وزن

 سودآوری 0.315

 جریان وجوه نقد 0.225

 به موقع بودن 0.182

 قابلیت پیش بینی 0.125

 هماهنگی با سیستم های کنترلی 0.095

 ردیابی 0.059

 تکنیک وزن

 مدیریت هزینه 0.229

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت 0.187

 ارزش افزوده اقتصادی 0.148

 کایزن 0.125

 NPVروش  0.121

 مهندسی مجدد 0.108

 کارت ارزیابی متوازن 0.086

 نرخ ناسازگاری 0.03

 ترتیباولویت تکنیک ها به  وزن معیارها به ترتیب
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 تجزیه و تحلیل

در شرکت های خصوصی نمودار میله ای تکنیک های حسابداری مدیریت   

 شرکت های خصوصی
 (خصوصیپرسشنامه از مدیر مالی هفده شرکت بررگ تهیه )
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