ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻋـﻢ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﺎرﺟﻲ )رﻗﺒـﺎ،
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،دوﻟﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ( و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدﻧﺪ؛
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮان را در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻳﺎري دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﺠﺎرت ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در دﻫـﻪﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ،ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ و
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ روزه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷـﻤﺎر آنﻫـﺎ اﻓـﺰوده ﻣـﻲﺷـﻮد .اﻳـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻗﻴﻤـﺖﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن وارد ﺑﺎزارﻫـﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻪ
ﻳﺎري ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺠـﺎري
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳـﺖ ،ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﻛـﺎراﻳﻲ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪروزﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﺟﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ آن ﻃﺮح ﮔﺮدد.
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﻳـﮋه ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﻋﺒﺎرتاﺳـﺖ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺤﺼﻮل .ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﻫـﺪف ﻧـﻮﻳﻦ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي
ﺗﻔﻜﺮي ﻣﺘﺤﻮل در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮﻟﻲ ،ﻫﻤﭽـﻮن ﻫﺰﻳﻨـﻪﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ
ﻗﻴﻤﺖ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
واﺣﺪﻫﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل و زﻧﺠﻴـﺮه ارزش ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش ﺳـﻨﺘﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧـﻮﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و از درﻳﭽـﻪ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧـﻮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻳـﺎﺑﻲ و آﺛـﺎري ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي
ﻣﺪﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺳﻌﻲ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ دﻳـﺪﮔﺎه ﺟـﺎﻣﻊ و ﮔﺴـﺘﺮدهاي
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حسابداری مدیریت و هزینه

نسبت به حسابداری مدیریت و بهای تمامشده داشته باشند تا بر غنای کتاب افزوده شود.
با وجود این ،مترجماا باه کاتات هاای کاار داود وا ا اناد و امداد دارناد اتاتادا و
دانش پژوها رشتة مال و مدیریت باا پدنانهادها و انتدادهاای تاا نده داود رافاک ایان کما و
کاتت ها در چاپهای بعدی باشند.
مترجما ا مسئوال و کارکنا محترم تا ما تمت ،به دصاو ق اای دکتار محماد
ذبدح  ،رئدس محترم تا ما  ،ق ای دکتر تاتا مهران  ،دبدر محترم گروه حسابداری تاا ما
و ترکار دانم مژگا ضرغام  ،ویراتتار ،دردان م نمایند .تمت تا ما معتبری اتات کاه
در حو ة علوم انسان به دور ا دغدغههای مال  ،همواره بر مسئولدت اجتماع داود در حاو ة
ننر تأکدد کرده اتت.
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