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ضرورتي آشکار در راستاي افزایش بهره  وري و افزایش  سوددهي

فعالیت های هر مؤسسه ای شامل انجام مجموعه ای 
از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به 
ــرکتی می تواند بنابر موقعیت و  خود هستند. هر ش
ــرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب  ش
ــای خود را  ــردن آن، هزینه ه ــا اجرایی ک کند و ب

کنترل کرده و کاهش دهد.
ــازمان ها یا به عبارت  توجه به هزینه های متعدد س
ــت که بسیار  دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری اس
ــوده و در این  ــازمان ها ب ــران س ــورد توجه مدی م
ــذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز  رهگ

می پردازند.
ــوم  و پایانی آن  ــمت س این مقاله که در ادامه، قس
ــده است ضمن مرور برخی عوامل  تقدیم حضور ش
ــه، راهکارهایی را نیز برای مدیریت  کاهنده ی هزین

هزینه ارایه نموده است.



  

91
ذر 

 / آ
13

8 
پی

یـا
 / پ

8 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

26

ت
ری

ــ
دیـ

مـ

روش  هاي  سودآوری در شرکت
ــیاری از صاحبان تجارت های نسبتاً کوچک  چرا بس
ــرکت به پرداخت حقوق  به جای تمرکز بر سود ش

کارمندان توجه بیش  تری می  کنند؟
ــیگمون  ــیا س ــؤاالتی از پاتریش ــورد س ــن م در ای
ــاوره در منهتن، شد  ــس و رییس شرکت مش مؤس
ــخ داد: ــیگمون به آن  ها چنین پاس ــیا س  و پاتریش

ــای  کاره و  ــب  کس از  ــیاری  بس ــداد  تع ــرا  .چ
ــتند؟ نیس ــق  موف ــودآوری  س در  ــک   کوچ

ــب و کار های کوچک از  ــن که صاحبان کس اول ای
ــق و کافی  ــرکت خود اطالع دقی ــود یا زیان ش س
ــس از پرداخت حقوق کارمندان  ندارند. هر ماهه پ
ــت کنند، در کل  ــد بدهی های بیش  تری پرداخ بای
ــرکت ها از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و موفق  ش
ــب و کارهای  ــان کس ــیاری از صاحب ــتند. بس نیس
ــودآوری  ــرمایه و س کوچک تفاوت بین گردش س
ــا نگاهی به  ــال ب ــط در پایان س ــد و فق را نمی دانن
ــوص در دوران رکود، پول  ــه خص ــزارش مالی، ب گ
ــت را از دست می دهند.   هنگفتی که در گردش اس
ــه ماه  ــر س ــا ه ــه ی ــل ماهان ــران عام ــا مدی  .آی
ــد؟   ــی می   کنن ــی را بررس ــات مال ــار اطالع  یک  ب
ــن کاری را انجام می دهند،  ــی از مدیران چنی برخ
ــب  ــات را در زمان مناس ــب مدیران اطالع ــا اغل ام
بررسی نمی    کنند. در اکثر شرکت های کوچک هنوز 
ــی وضعیت مالی هستند  ــؤول بررس کارمندانی مس
ــای نرم افزاری اطالعات هفتگی  و از طریق برنامه ه
ــد اما این برنامه ها توانایی  را در رایانه ثبت می کنن
ــا را ندارند.  ــبه   ی صحیح هزینه ه ــل و محاس  تحلی
ــه روش هایی  ــردن فناوری چ ــر به   روز ک .عالوه ب
دارد؟  ــود  وج ــودآوری  س ــش  افزای ــراي   ب
ــعی کنند تا  ــازمان باید س ــام کارمندان یک س تم
ــرکت را از طریق شبکه، بازاریابی، فروش و  سود ش
ــش هزینه ها افزایش دهند. اگر کارمندان فقط  کاه
ــند و کمکی به  ــر دریافت حقوق ماهانه باش به فک
بهبود وضعیت موجود شرکت نکنند موقعیت شغلی 
ــتن چنین  ــا در معرض خطر خواهد بود. داش آن  ه
طرز فکری در کسب و کارهای کوچک مورد قبول 
ــال راه هایی جهت  ــت و کارمندان باید به دنب نیس
ــرکت باشند.  ــرمایه و افزایش درآمد ش  پس انداز س
ــش تعداد  ــاهد کاه ــته ش ــال گذش ــد س .در چن
بسیاری از شرکت ها بوده ایم، این شرکت ها چگونه 
ــود صرفه جویی کنند؟  ــد در هزینه های خ  می توانن
ــدت تمرکز کنند،  ــر قراردادهای بلند م اگر فقط ب
بدون شک بیش از حد هزینه می پردازند. در صورت 
برقراری ارتباط با تمام فروشندگان از طریق سامانه 
دی اس ال، تلفن و ایمیل از هزینه های خود به طور 
ــد. هنوز در برخی  ــل توجهی می توانند کم کنن قاب
ــتفاده می شود و با  ــال پست اس دفاتر از کنتور ارس
این که سال ها است خدمات بانکداری الکترونیکی 
در اختیار مشتریان می باشد در بعضی از شرکت ها 
حسابداران چک ها را از طریق ایمیل ارسال می  کنند. 

ــاه برای  ــزار دالری در م ــداز چند ه ــی پس ان حت
ــب و کار کوچک رقم بزرگی محسوب می شود.   کس
ــب  کس ــق  طری از  ــوان  می ت ــه  .چگون
داد؟  ــش  افزای را  ــود  س ــر  بیش  ت ــد   درآم
سعی کنید محصوالت بیش  تری به فروش برسانید 
ــا عالوه برتمرکز بر کار خود خدمات دیگری ارایه  ی
ــار طراحی و اجراي  ــوان طراح در کن دهید. به عن
ــتری می توانید کارهای جانبی فراوانی  باغچه   ی مش
ــاودان هم تمیز کنید. اگر در  انجام دهید و حتی ن
زمینه   ی فروش کتاب فعالیت می کنید، زمان آن فرا 
ــیده که کتاب های بیش  تری به فروش برسانید.  رس
ــاس نوع رابطه  ــتری، بر اس ایده  ی دیگر جلب مش
ــما مراجعه  ــار دیگر هم به ش ــکل می   گیرد که ب ش
کنند. می توانید خدمات ماهیانه و ساالنه   ی شرکت 
را با قیمت های ارزان   تری ارایه دهید و از این طریق 
ــب   ــیاری از صاحبان کس ــب درآمد کنید. بس کس
ــال تجربه   ی کاری  ــی س ــت یا س وکار بیش از بیس
ــظ موقعیت خود  ــا همچنان مایل به حف دارند، ام
ــتند. اما این به این معنا نیست که می خواهند  هس
ــاختمانی در مرکز شهر داشته باشند. در صورت  س
ــات  ــد خدم ــود بای ــتریان خ ــت دادن مش  از دس
ــبانه   روزی و ارزان تری ارایه دهند. در حال حاضر  ش
ــبکه هاي اجتماعي فعالیت کنید، وبالگ  باید در ش
ــایت تخصصی داشته باشید تا نام شرکت  یا وب س
ــتریان بماند و معروف شوید، دیگر  شما در یاد مش
ــم بپوشید.  نمی توانید از انجام چنین کارهایی چش
عالوه بر این الزم است اعتبار خود را نزد مشتریان 
ــت که چه مدت است به انجام  باال ببرید. مهم نیس
کار خود مشغول هستید، باید دست به رقابت بزنید. 
در هر کسب و کاری حتی با وجود شکست و ضرر، 
ــت و روش های خالقی براي  همیشه جای امید اس
ــرفت  ــودآوری و پیش کاهش هزینه های اجرایی، س
ــالش می توان  ــاً در صورت ت ــود دارد و مطمئن وج

اوضاع را تغییر داد و به موفقیت دست پیدا کرد.

5. روش   هاي کنترل هزینه   ی شرکت
روش شماره 1.  تعدیل نیرو را با تغییرات راهبردي 

همراه سازید.
ــا برنامه هاي بلندمدت  ــه   ی تعدیل نیرو ب اگر برنام
ــا از تداخل  ــود، نه تنه ــرکت توأم ش و راهبردي ش
ــا در آینده جلوگیري مي  کند،  امور و دوباره کاري ه
بلکه موفقیت شرکت را نیز در آینده به همراه دارد. 
تعدیل نیرو با این نگرش، باعث هدفمند شدن کارها 
ــمت هدف هاي بلندمدت که همان  و حرکت به س

ــرکت است، خواهد  ــهامداران ش باال بردن ثروت س
ــه   ی کاهش نیرو باید  ــد. نگرش مدیران در برنام ش
 کاماًل با برنامه هاي راهبردي همسو و سازگار باشد.

ــا  ب را  ــرو  نی ــش  کاه  .2 شـماره  روش 
ــازید. س ــط  مرتب ــرکت  ش ــاي   فعالیت ه

ــش  کاه ــتاي  راس در  ــرو  نی ــل  تعدی ــه   ی  برنام
ــدن آن  ــث هدفمند ش ــرکت، باع ــاي ش فعالیت ه
ــش نیروي  ــریح کاه ــه تش ــن روش ب ــود. ای مي ش
ــطح فعالیت ها و مطابق  ــاني همراه با کاهش س انس
ــردازد. اگر ما  ــرکت مي پ با برنامه هاي راهبردي ش
ــیم و سفارش هاي  ــرکت تولیدي داشته باش یک ش
ــل نیروي بخش  ــد، باید تعدی ــي کاهش یاب دریافت
ــم. ــط نمایی ــروش مرتب ــش ف ــه کاه ــد را ب  تولی

ــان  ــاز، کارکن ــورت نی ــد در ص ــت مي توان مدیری
ــاي  ــارب در بخش ه ــص و تج ــاس تخص را براس
ــکان تأثیرات  ــد ام ــا ح ــرد یا ت ــه کار گی ــر ب دیگ
ــبت  ــي نس ــوار کاهش نیروها را با آگاهي بخش ناگ
ــش دهد. ــرکت کاه ــودي ش ــاي رک ــه فعالیت ه  ب

در این زمینه، استفاده از مفهوم هزینه یابي بر مبناي 
ــود. هزینه یابي بر  ــت )ABC( مفید خواهد ب فعالی
مبناي فعالیت معموالً براي هزینه هاي سربار تولید 

مورد استفاده قرار مي گیرد. در این روش
تالش مي شود هزینه هاي سربار با

 فعالیت هاي تولیدي
 مرتبط شود.

اگـر کارمندان فقـط به فکـر دریافت 
حقوق ماهانه باشـند و کمکی به بهبود 
وضعیت موجود شرکت نکنند موقعیت 
شغلی آن  ها در معرض خطر خواهد بود.

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...
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مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...

ــاط دادن  ــه دنبال ارتب ــوالً ب ــرد ABC، اص رویک
ــربار با تولیدات یا فعالیت هاي شرکت  هزینه هاي س
ــد تا دقیقاً  ــه مدیران کمک کن ــت و مي تواند ب اس
ــاني را به طور راهبردي  ــداف کاهش نیروي انس اه
ــک کارخانه،  ــراي مثال، اگر در ی ــال نمایند. ب دنب
ــربار نیز با توجه  ــد کاهش یابد و هزینه هاي س تولی
ــین آالت تعیین  ــاعات کار ماش ــه عواملي مثل س ب
گردند، در این صورت باید هزینه هاي سربار نیروي 
ــارت دیگر، اگر یکي از  ــاني کاهش یابند. به عب انس
ــفارش مواد  ــربار، هزینه   ی تنظیم س هزینه هاي س
باشد، ممکن است شرکت با توجه به کاهش تولید، 
ــاني کمتري جهت تنظیم و پردازش  به نیروي انس
ــته باشد. ــات و دریافت محموله ها نیاز داش  سفارش

تفکیک فعالیت ها براساس روش ABC مي تواند به 
کاهش نیروهاي غیرتولیدي نیز کمک کند. برقراري 
ــي و اداري باعث  ــن دوایر تولید، بازاریاب ارتباط بی
مي شود تا به تناسب کاهش نیروهاي بخش تولیدي، 

ــاي بخش اداري و بازاریابي نیز کاهش یابند.  نیروه
روش شماره 3. در دوران رکود اقتصادي مشاغل 

را سازمان  دهي نمایید.
اگر شرکت شما خطوط تولید جدیدي راه اندازي کرده 
است و داراي موقعیت هاي تجاري مناسب و بازارهاي 
ــدي در آینده خواهد بود، ضرورت دارد  بالقوه جدی
ــا رکود اقتصادي به وجودآمده  اندکي تأمل  نماید.  ب

ــرکت ها به جاي  ــرایط بعضي از ش ــن گونه ش در ای
ــازمان   دهي مجدد  برنامه   ی کاهش نیرو، برنامه   ی س
ــاي جدید را دنبال مي کنند، زیرا با خروج  فعالیت ه
ــد  ــرکت ها در وضعیت رش از رکود اقتصادي این ش
ــازمان دهي  ــریع قرار خواهند گرفت. برنامه   ی س س
مجدد فعالیت ها مشتمل بر کاهش تولید بر اساس 
ــش هزینه ها تا حد ممکن  ــات و کاه میزان سفارش

مي باشد. 
ــاس افت موقت  ــر تنها براس ــرکت هاي آینده نگ ش
ــه تعدیل  ــدام ب ــودآوري اق ــش س ــروش و کاه ف
ــتند که  ــرکت هایي موفق هس ــرو نمي کنند. ش نی
ــذب نیروهاي  ــادي براي ج ــت رکود اقتص از فرص
ــد باثبات  ــد و زمینه   ی رش ــتفاده کنن حرفه اي اس
ــم نمایند. این  ــي فراه ــال هاي آت ــرکت را در س ش
ــتند تا نیروهاي خالق  گونه شرکت ها درصدد هس
ــرایط جذب نمایند تا  ــد را در این گونه ش و توانمن
ــداف کوتاه مدت در  ــیر اه ــه جاي حرکت در مس ب
ــردي و بلندمدت  ــبرد برنامه هاي راهب ــت پیش جه
ــاي بالقوه براي  ــد. آن  ها هرگز فرصت ه گام بردارن
ــد و مي دانند به  ــت نمي دهن ــي را از دس ــد آت رش
ــکوفایي و رونق خواهد  دنبال هر رکود اقتصادي ش
ــخت جذب نیروهاي  ــیار س ــکالت بس بود و از مش
ــتند. ــود اقتصادي آگاه هس ــتعد در زمان بهب  مس

روش شماره 4. زمان بیکاري اختیاري موقت بدون 
 پرداخت حقوق و مزایا را به کارکنان پیشنهاد نمایید.

ــدن به تعدیل نیرو،  مدیریت باید قبل از مجبور ش
ــه کارکنان  ــکاري اختیاري موقت را ب ــه   ی بی برنام
ــنهاد نماید. مزیت انجام این کار، دستیابي به  پیش
ــب براي نیروهاي مازاد و  ــغلي مناس فرصت هاي ش
ــاري آن  ها در آینده  ــش نگراني از بی کاري اجب کاه
ــان خاطر بیش  تر  ــا مي توانند با اطمین ــت. آن  ه اس
ــغلي مناسب تري باشند. با  به دنبال فرصت هاي ش
ــکالت  ــن برنامه ضمن از میان بردن مش اجراي ای
ــکاري اجباري مي توان  ــي از بی روحي و رواني ناش
ــاي مضاعف در آینده نیز جلوگیري کرد.  از هزینه ه

با انجام این کار بسیاري از نیروها داوطلبانه خواهان 
خروج از سازمان مي شوند و مدیریت متوجه خواهد 
شد که کدام نیروها در چه مواقع و در کدام مشاغل 
ــي و غیره(  ــدي، بازرگان ــاي مختلف تولی )بخش ه
ــازمان را ندارند. بدین طریق  انگیز  ه   ی ماندن در س
ــویقي آتي  ــزوم برنامه ریزي و ایجاد طرح هاي تش ل

براي تصدي پست هاي خالي نمایان مي شود.

نتیجه   گیری
اگرچه اجرای برنامه   های کاهش هزینه ممکن است 
ــد، اما در حقیقت این  ــی به نظر آی یک هدف اساس
ــت. این راه حل به دو دلیل زیر نمی   تواند  طور نیس
به سادگی هزینه   های خارج از چرخه   ی فعالیت   های 
تولید، بازاریابی و توزیع سازمان را هدایت و کنترل 

کند.
ــه   ی  هم ــازمان   ها،  س ــر  اکث در  ــه،  ک آن   اول 
ــازاد، از مدت  ها قبل و با بهره   گیری از   هزینه   های م
ــد مدیریت  ــرفته - همانن ــای نوین و پیش روش  ه
 کیفیت جامعTQM( 1( و تولید بهنگام2)JIT(  - از 
ــه  ــده   اند. دوم آن ک ــارج ش ــد خ ــه   ی تولی چرخ
ــام بازاریابی و  ــی از انج ــای ناش ــش هزینه  ه افزای
ــر از افزایش هزینه- ــع کارآمد، به مراتب کمت توزی

ــزی بهتر تولید  ــل از طراحی و برنامه   ری های حاص
ــیل مــدیریت بهای تمام  ــت. بزرگ   ترین پتانس  اس
ــزی و طراحی  ــه برنامه  ری ــده   ی هدف، مربوط ب ش
ــه،  ــن ک ــه ای ــل توج ــت. قاب ــول اس ــک محص  ی
واژه   ی »مدیریت هزینه« نسبت به واژه   ی »کــاهش 
هزینه« بیش  تر مورد استفاده قرار می   گیرد. در واقع 
ــده تبیین این باور  ــدف از مدیریت بهای تمام ش ه
ــالم و پیروزمندانه  ــت که رقابت س و طرز تلقی اس
ــیدن به پایین   ترین سطح هزینه نیست،  تنها در رس
بلکه موفقیت در نیل به کیفیت، کارایی و هزینه   ی 
ــازمان   ها تعهد دارند تا میان  ــت. امروزه س کمتر اس
کیفیت و کارایی محصوالت خود و هزینه   های   شان 
ــب و تعادل برقرار کنند و با بهره   گیری از  تنــــاس
ــی پیشرفته، با جدیت و پشتکار،  روش  های مهندس
ــخ  گوی  ــه محصول تقلبی که پاس ــد هرگون از تولی
ــت، خودداری  ــتریان نیس انتظارات و نیازهای مش
ــد. مصرف کنندگـان باتجربه و آگاه که توانایی  کنن
ــد، این  ــوالت رقابتی را دارن ــایر محص ــاب س انتخ
ــی( را نخواهند پذیرفت، چرا که   قبیل کاالها )تقلب
ــخصات و ویژگی  های یک کاالی مرغوب  آن  ها مش
ــی آن را از  ــنـد و به راحت ــی می شناس ــه خوب  را ب
ــی )مانند  ــل کیفیت و کارای ــه   ی دارای حداق نمون
ــتاندارد، پرسروصدا و با شتاب کم  خودروی غیراس
ــخیـص می دهند همچنین همان   طور  و غیره( تش
ــامانه   ی  COQ، نیز یک ابزار کاماًل  که واقفید، س
تخصصي و وسیع بوده که نمي توان در یک مقاله   ی 
ــاره کرد. تنها در این  کوتاه، به تمامي زوایاي آن اش
نوشتار سعي گردید به صورت کاماًل گذار و مختصر 
ــامانه   ی فوق توضیح داده شود تاصاحبان صنایع  س
بتوانند اطالعات کلي از این ابزار مدیریتي را بدست 
آورند. همچنین سعي گردید که این دید به صاحبان 
ــود که با استفاده از این قبیل ابزاها  صنعت داده ش
ــامانه   هاي مدیریتي مي توان در راستاي کاهش  و س
قیمت تمام شده، افزایش بهره وري، افزایش رضایت 
مشتري و در نهایت افزایش سوددهي گام برداشت. 

1. Total Quality Management
2. Just In Time
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ــب مي   کنند  ــازمان   ها هدف   هایي را تعقی ــه س کلی
ــتیابي به این  ــد در جهت دس ــران آن  ها بای  و مدی
ــازماني در  ــش کنند. مدیران هر س هدف   ها، کوش
راستاي کوشش  هاي خود به خاطر تحقق هدف  هاي 
تدوین شده براي آن سازمان، وظایف تصمیم گیري، 
ــات را انجام   ــت و کنترل عملی ــزي و هدای برنامه ری
ــط مدیران نیاز به  مي  دهند. انجام این وظایف توس
اطالعات دارد . بخش عمده اي از نیازهاي اطالعاتي 
ــري ، برنامه ریزي و  ــور تصمیم گی ــران به منظ مدی
ــابداري  ــامانه   ی اطالعات حس ــرل، از طریق س کنت

فراهم مي  شود.
ــام  انج ــالل  خ در  ــران  مدی ــن،   بنابرای
ــازمان  ها،  ــاي حرفه اي خود در کلیه   ی س فعالیت  ه
ــي و غیرانتفاعي و  ــزرگ و کوچک، انتفاع ــم از ب اع
ــابداري  ــامانه   ی حس دولتي و خصوصي ناگزیر با س
ــامانه   های  ــران، اغلب از س ــد. مدی ــر و کار دارن س
ــات الزم به  ــتیابي به اطالع ــابداري براي دس حس
منظور اتخاذ تصمیمات مربوط به برنامه ریزي ، نظیر 
ــاخته شود و این  این که چه نوع محصوالتي باید س
ــود ، استفاده  محصوالت با چه قیمتي باید عرضه ش
ــامانه   های حسابداري  ــوي دیگر، س مي   کنند. از س
ــنجش تأثیر  ــوان براي ارزیابي عملکرد و س  را مي  ت
ــرکت ، نیز بکار  فعالیت  هاي کارکنان بر عملکرد ش
ــابداري مستقر در  ــامانه   ی حس گرفت. بنابراین، س
ــازمان  ها از یک طرف ، یک منبع اطالعاتي براي  س
تصمیمات برنامه ریزي است و از طرف دیگر، بخش 
ــازمان   ها محسوب  ــازوکارکنترل س جدایی   ناپذیر س

مي  شود. 

حسابدراي اساساً داراي دو زمینه   ی جداگانه ، یکي 
ــابداري مالي  ــابداري مدیریت و دیگري، حس حس
ــابداري که هدف آن تأمین  است. آن بخش از حس
ــطوح مختلف یک  ــران س ــاي اطالعاتي  مدی نیازه
ــابدراي مدیریت و آن بخش از  ــرکت است، حس ش
ــم کردن اطالعات  ــابداري که مقصود آن فراه حس
ــازمان اما ذي   حق ،  ــخاص خارج از س  مورد نیاز اش
ــه عموماً  ــت ک ــازمان اس ذي   نفع و ذي   عالقه به س
قدرت دسترسي به اطالعات را ندارند و انتظار مي  -

رود بر مبناي اطالعاتي که فراهم مي  شود درباره   ی 
سازمان قضاوت یا راجع به آن تصمیم گیري کنند ، 

حسابداري مالي نامیده مي  شود.
ــر مجموعه   ی  ــي زی ــابداري صنعت ــامانه   ی حس س
ــابداري است که اطالعات  ــامانه   ی اطالعات حس س
ــایي، ثبت، اندازه گیري،  مرتبط با هزینه ها را شناس

ــابداري  ــه بندي و گزارش مي  کند. برخي حس طبق
ــت مي   دانند  ــابداري مدیری ــي را همان حس صنعت
ــي به عنوان یک  ــابداري صنعت  و برخي نیز به حس
ــه هر دو  ــگاه مي  کنند که ب ــامانه   ی اطالعاتي ن  س
 زمینه  ی حسابداري مالي و حسابداري مدیریت کمک 
مي  کند. در هر حال، حسابداري صنعتي سه کارکرد 

متفاوت به شرح زیر دارد:
1.محاسبه   ی بهاي تمام شده  ی تولیدات؛

2.فراهم کردن اطالعات الزم براي ارزیابي عملکرد؛
3.فراهم کردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري  ها.

ــته  ــامل یک رش ــابداري صنعتي ش ــع حس در واق
ــت که  ــا قواعد و تکنیک  هایي اس ــم، روش  ه مفاهی
ــابداران صنعتي از یک سو، براي فراهم  توسط حس
ــبه  ی بهاي تمام  ــع به محاس ــردن اطالعات راج ک
ــري مالي  ــراي مقاصد گزارش  گی ــده تولیدات ب ش
ــازماني و از سوي دیگر، براي فراهم کردن  برون س
اطالعات مورد نیاز براي سطوح مختلف مدیران به 
منظور تصمیمات برنامه  ریزي و کنترل ، بکار گرفته 

مي  شود.
ــات  ــود اطالع ــاي خ ــران در تصمیم گیري  ه مدی
ــي نتایج مالي  ــراي ارزیاب ــابداري صنعتي را ب  حس
ــالوه بر این،  ــف ، بکار مي  برند. ع راه کارهاي مختل
ــي براي  ــابداري صنعت ــات حس ــران از اطالع مدی
واگذاري و سنجش مسؤولیت در خصوص هزینه ها 
و ارزیابي عملکرد قسمت  ها و مدیریت  هاي مختلف 

شرکت استفاده مي  کنند.
ــابداري صنعتي از  ــر تأکید حس ــال  هاي اخی در س
ــري بهاي تمام  ــي موجودي  ها و اندازه گی ارزش  یاب
شده   ی کاالي فروش رفته براي مقاصد گزارشگري 
ــر ارایه   ی اطالعات  ــازماني با تأکید ب مالي برون س
ــد مدیریت ، تغییر  ــا براي مقاص ــط با هزینه ه مرتب
ــر، اگر چه هنوز هم  ــت. به بیان دیگ جهت داده اس
ــده   ی اطالعات الزم  ــابداري صنعتي فراهم کنن حس
ــي در پایان  ــاي مالي اساس ــراي تهیه   ی صورت  ه ب
ــت؛ اما در سال  هاي اخیر نقش آن  دوره   ی مالي اس
در کمک به مدیریت اهمیت بیش  تري یافته است. 
ــابداري صنعتي و  ــات حس ــه   ی اطالع ــه و ارای تهی
مدیریت همانند تولید سایر کاالها و خدمات از یک 
سو، صرف هزینه است و از سوي دیگر، سودمندي 
ــه و ارایه اطالعات  ــه همراه دارد . در تهی و مزیت ب
ــودمندي آن  ــي منافع و س ــه فزون ــواره باید ب هم
ــود .  ــات بر مخارج تهیه و ارایه   ی آن توجه ش اطالع
تهیه و ارایه   ی اطالعات دقیق ، صحیح و کامل حتي 
اگر دستیابي به آن ممکن باشد  بطور قطع پر هزینه 

و فاقد توجیه اقتصادي است. 
ــابداري صنعتي و  ــاي اطالعات حس ــع و مزای مناف
مدیریت معموالً از سودمندي که آن اطالعات براي 
ــمه مي  گیرد. تعیین  مقاصد مدیریت دارد، سرچش
ــابداري صنعتي نیاز  ــع و مخارج اطالعات حس مناف
ــدگان از اطالعات و  ــتفاده کنن به همکاري بین اس
حسابداراني دارد که آن اطالعات را عرضه مي  کنند.

ــودمند  ــابداري صنعتي و مدیریت ، حرفه  اي س حس
ــکیالت گسترده و  ــورها ، داراي تش و در برخي کش
ــتانداردهاي آیین رفتار  ــدارک معتبر همراه با اس م
ــت و صنعتي  ــابداران مدیری ــت. حس ــه اي اس حرف
ــتند متخصص ، حرفه  اي و کارآزموده  اشخاصي هس
ــب موفقیت هر واحد انتفاعي ،  که مي  توانند در کس

سهم بسزایي داشته باشند.
ــه در محیط تجاري  ــریعي ک ــه دلیل تغییرات س ب
ــاي  ــن نیازه ــي تأمی ــد، توانای ــي رخ مي  ده کنون
ــد گوناگون یکي از  ــي مدیریت براي مقاص اطالعات
ــت.  ــابداري اس بهترین چالش  ها براي حرفه   ی حس
این چالش به دلیل این که حسابداران اساساً تعهد 
ــیعي از  ــیار وس دارند، اطالعات مورد نیاز طیف بس
ــامل  ــابداري ش ــتفاده کنندگان از اطالعات حس اس
ــرمایه   گذاران، تحلیل گران، کارکنان و  مدیریت، س
ارگان  هاي مختلف دولتي را فراهم کنند ، پیچیده تر 
مي  شود. نهایت این که، این استفاده کنندگان نقش 
ــاي ارزش اطالعات  ــابداران را مبن و تأثیر کار حس

فراهم شده، ارزیابي مي  کنند.
ــه در محیط  ــاي تغییراتي ک ــازمان  ها باید همپ س
ــب  ــاي مناس ــد، رویه ه ــا رخ مي  ده ــت آن  ه فعالی
ــابداري را اتخاذ کنند. امروزه دو نیروي عمده  حس
ــت، تغییرات در  ــازمان  ها اثر مي  گذارد، نخس بر س
فناوري و دوم ، رقابت جهاني است. سازمان  هایي که 
نتوانند اوضاع و احوال خود را با این نیروها تطبیق 
ــد، تداوم عملیات و فعالیت آن  ها در بلند مدت  دهن
با خطر مواجه خواهد شد. سازمان  ها به سامانه   های 
ــر توانمندي که در فراهم  ــابداري خود به خاط حس
ــاي امروزي  ــات الزم در محیط پوی ــردن اطالع ک
دارند ، اتکا مي  کنند. اگر سامانه   ی حسابداري نتواند 
همپاي تحوالت سازمان، متحول شود و بهبود یابد، 
ــازمان را  ــه عنوان لنگري عمل خواهد کرد که س ب
ــا محیط متغیر  ــتن رابطه   ی موفقیت آمیز ب از داش

امروزي باز مي دارد.
ــا محیط  هاي متغیر  ــد خود را ب ــازمان  ها ناگزیرن س
ــابداري به ویژه حسابداري  ــازند و حس هماهنگ س
ــود را با  ــت خ ــت نیز ناگزیر اس ــي و مدیری صنعت
ــتفاده  ــد . اس ــگ کن ــر هماهن ــازمان  هاي متغی س
ــه ویژه  ــابداري صنعتي ب ــن حس ــاي نوی از رویه ه
ــرکت  ها را در  ــي از محرک بازار، ش ــاي ناش رویه ه
ــت جهاني، مهیا تر و  ــورد مؤثر با پدیده   ی رقاب برخ
ــیوه  هایي نظیر هزینه یابي بر  ــازد. ش آماده تر مي   س
ــده را با  ــاي فعالیت، هزینه   ی منابع مصرف ش  مبن
ــر یک از  ــراي تولید ه ــاز ب ــورد نی ــاي م فعالیت  ه
ــیوه   ی هزینه یابي  محصوالت، ردیابي مي  کند. در ش
ــد ارزش،  ــاي فاق ــت ، فعالیت  ه ــاي فعالی ــر مبن ب

شـرکت هاي آینده نگـر تنها براسـاس 
افت موقت فروش و کاهش سـودآوري 

اقدام به تعدیل نیرو نمي کنند.

شرکت هایي موفق هستند که از فرصت 
رکـود اقتصادي بـراي جـذب نیروهاي 
حرفه اي اسـتفاده کنند و زمینه   ی رشد 
باثبات شرکت را در سال هاي آتي فراهم 

نمایند.

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...
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ــل از اجراي  ــزي قب ــه برنامه  ری ــه بیش  تر ب  .توج
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ــازمان و بهبود  ــات در س ــب اطالع ــع مناس .توزی

ارتباطات
.افزایش سرعت تولید

.اجاره کردن حداکثري دارایي  ها
.بهبود فناوري  ها و استفاده از فناوري  هاي نوین

.مدیریت چرخه  ی تأمین
.همسو کردن فعالیت  ها با اهداف

.ماتریسي کردن هرچه بیش  تر ساختار سازماني
.افزایش یادگیري سازماني و مدیریت دانش

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...


