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بايد با تغييرات به وجود آمده اعـم از منـابع خـارجي (رقبـا،     ها براي حفظ مزيت رقابتي  سازمان
مشتريان، دولت و تغيير قوانين) و منابع داخلي (كاهش هزينه و بهبود كيفيت) هماهنگ گردند؛ 

تواند مديران را در اتخاذ تصميمات صحيح جهت پويـايي   در اين راستا حسابداري مديريت مي
  كار ياري دهد. و محيط كسب

هـا و   هـاي اخيـر، شـركت    ه پيشرفت روزافزون تجارت، علم و فناوري در دهـه با توجه ب  
شـود. ايـن امـر     هـا افـزوده مـي    اند و هر روزه نيز بر شـمار آن  توليدكنندگان بزرگي ظهور كرده

هـاي گونـاگون وارد بازارهـا     موجب شده است تا كاالها و خدمات متنوع، بـا كيفيـت و قيمـت   
يابي اين است كه در ايـن محـيط رقـابتي بـه      مديريت و هزينهد. يكي از وظايف حسابداري نشو

گيري صحيح و منطقي بشتابد. همچنـين از آنجـا كـه محـيط تجـاري       ياري مديران براي تصميم
حسـابداري مـديريت نيـز بـراي حفـظ كـارايي و        ،ها دائماً در حال تغيير اسـت  حاكم بر سازمان

روزتـرين مباحـث    كتاب سعي شده اسـت تـا بـه   در اين اثربخشي خود دائماً در حال تغيير است. 
  حسابداري مديريت با تأكيد بر وجه پويايي آن طرح گردد.

يابي هدف از جنبه مديريت استراتژيك توجهي ويـژه شـده    در اين كتاب به مقوله هزينه  
اسـت از فراينـد مـديريت اسـتراتژيك هزينـه بـه منظـور كـاهش          يابي هدف عبارت است. هزينه

يابي هـدف نـوين كـه گويـاي      ريزي محصول. هزينه ا در مراحل طراحي و برنامهه مجموع هزينه
يـابي مبتنـي بـر     تفكري متحول در مورد مديريت هزينه است براسـاس اصـولي، همچـون هزينـه    

هـاي توليـد، عملكـرد متقابـل      قيمت، تمركز بر مشتري، تمركز بر طراحي محصـوالت و فراينـد  
و زنجيـره ارزش كـامالً بـا نگـرش سـنتي مـديريت        واحدها، كاهش هزينه چرخه عمر محصول

  ريزي سود متفاوت است. هزينه در برنامه
تاكنون كمتر كتابي توأمان به اين دو مقوله توجه كرده و به مقوالت حسـابداري مـديريت     

شده صرفاً با رويكرد حسابداري پرداخته است؛ در كتاب حاضر تالش شـده اسـت بـا     و بهاي تمام
باحـث نـوين مـديريت و از دريچـه رويكردهـاي مـديريت نـوين نسـبت بـه تبيـين           گيري از م بهره

گيـري   تصـميم تواننـد در   يـابي و آثـاري كـه مـي     موضوعات مختلف حسابداري مديريت و هزينه
اي  انـد ديـدگاه جـامع و گسـترده     سعي كـرده  مترجمانمديران داشته باشند طرح موضوع شود. لذا 
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 افزوده شود. شده داشته باشند تا بر غنای کتاب نسبت به حسابداری مدیریت و بهای تمام
اناد و امداد دارناد اتاتادا  و      هاای کاار داود وا ا      باه کاتات    مترجماا  با وجود این،  
و   پژوها  رشتة مال  و مدیریت باا پدنانهادها و انتدادهاای تاا نده داود رافاک ایان کما         دانش
 های بعدی باشند. ها در چاپ کاتت 
ا  مسئوال  و کارکنا  محترم تا ما  تمت، به دصاو  ق اای دکتار محماد      مترجما  

تا ما ، ق ای دکتر تاتا  مهران ، دبدر محترم گروه حسابداری تاا ما    ذبدح ، رئدس محترم
ت کاه  ی اتا نمایند. تمت تا ما  معتبر و ترکار دانم مژگا  ضرغام ، ویراتتار،  دردان  م 

های مال ، همواره بر مسئولدت اجتماع  داود در حاو ة    حو ة علوم انسان  به دور ا  دغدغهدر 
 ننر تأکدد کرده اتت.
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