


ده و سرمايه با صرفه جويي های سخت به دست آم
رهایسوء تدبيانباشته مي شود و با ولخرجي ها و 

.ساده به باد مي رود

“آدام اسميت”



حسابداری برای مدیران

آقای دکتر خزایی: استاد گرانقدر 

محمد مهدی زهدی:تهیه کننده 

1397-98سال تحصیلی 



تصمیمات عملیاتی.    11فصل 

منظور از عملیات در شرکت ها ، تولید کاال و خدمات مورد نیاز مشتریان است•

ن نوع عملیات کلیه جوانب خرید، توزیع و لجستیک و هر آنچه را در صنایع مختلف به ای•
.وظایف اطالق می شود را در بر می گیرد

:یاد آوری•

د، تولیآوردن، و علم به دست ؛ هنر جریان کاال، اطالعات یا هر نوع منابع دیگرمدیریتیعنی ( Logistics)لجستیک•

.  توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار مناسب است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA


:عملیاتی شامل چهار بعد می گرددوظایف 

کیفیت

سرعت

قابلیت اتکاء

قابلیت انعطاف

که هر کدام هزینه هایی را در بر می گیرد و هرچه هزینه های مربوطه کمتر شود

.می تواند سود بیشتری را برای شرکت به همراه داشته باشد



زنجیره ارزش

معرفی شد1985اولین بار توسط پورتر در سال •

.یم می کندتقس( ثانویه)و فعالیت های پشتیبانی ( اولیه)وی زنجیره ارزش را به دوبخش فعالیت های اصلی•

337ص 1-11شکل 

ارساختقالبدربهااقالمحسابداری،هایسیستمدر

دیبنطبقه...وبرقبهای،اجارهحقوق،مثلسازمانی

.شوندمی

شارززنجیرهبهبایدهاهزینهاستمعتقدپورتراما

داریحسابقدیمیهایوسیستمیابدتخصیصشرکت

میعواقآنهاخاطربههاهزینهکههاییفعالیتبهباید

.نمایندتوجهشوند

بهاالماقمدیریتی،تصمیماتازبسیاریبرایواقعدر

ند،شومیبیانهافعالیتبارابطهدروقتیهزینهو

.گردندمیواقعترمفیدبسیار



ه های همچنین پورتر مفهوم محرک بها را معرفی کرد که بیانگر عوامل ساختاری است که بر هزین•

یک فعالیت تاثیر می گذارد و کمابیش در کنترل شرکت ها می باشد

دخدمت می باش/خدمت، همان دلیل یا علت ایجاد آن کاال/می توان گفت محرک بهای یک کاال•

در سیستم های حسابداری باید بتوانند اطالعات مربوط به بها و سود آوری هریک از اجزایی که•

.شرکت فعالند،  فراهم آوردعملیاتیراستای پشتیبانی از استراتژی 



مدیریت عملیات تولیدی

مواد اولیهدفرایند تولی کاالی ساخته شده

:در چنین مواردی سه نوع کاال وجود دارد

کاالی ساخته شدهکاالی در جریان ساخت ،مواد اولیه،



روش های مختلف تولید و روش های بها یابی آنها

تولید محصوالت خاص و منحصر به فرد، مانند ساختمان: تولید خاص1)

درسیتولید محصوالت مشابه در مقادیر مشخص در زمانی معین، مانند کتاب: تولید دسته ای2)

یمیتولید انبوه طی فرایند مستمر تولید، مانند نفت و پترو ش: تولید مستمر یا انبوه3)

روش بها یابی مرحله ای

روش بها یابی سفارش کار

روش بها یابی سفارش کار

دربها یابی دسته ای، بهای هر واحدمحصول برابر با کل هزینه ها تقسیم  بر تعداد محصوالت آن دسته

گرددکل هزینه های تولید بر حجم تولید تقسیم می شود تا بهای هر واحد محصول محاسبه می, در بها یابی مرحله ای، در پایان دوره مالی.



بهای استاندارد

.بهای استاندارد همان هزینه های بودجه شده برای تولید هر واحد محصول می باشد•

ت، لذا در با توجه به این که بهای واقعی تولید محصوالت حتی تا مدتی پس از پایان سال مالی قابل تعیین نیس•

تصمیم گیری مدیران ، بهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد

.بهای سربار هر واحد محصول ، محاسبه می شود+ بهای استاندارد از جمع بهای مواد اولیه، بهای دستمزد •



ایواولیهموادورودبرایخاصیزمانبندیتولید،فرایندهردر
هاشرکتبرخیدر،داردوجودتولیدبرایخاصکارهرانجام
ودتولیازپیشاولیهموادموردبیدارینگهازجلوگیریبرای

JITجملهازجدیدیهایسیستمازمورد،بیهایهزینهکاهش
فقطهاولیموادارسالوتهیهسیستمایندرکهکنندمیاستفاده

.پذیردمیانجام،باشدنیازموردکهزماتیدر

یک نکته



مدیریت عملیات خدماتی

یتمالکاست و نامحسوسبه هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوماً سرویس هایا خدمات•

.نداردچیزی را به دنبال 

:چهار تفاوت کلیدی را بین محصول و خدمت شناسایی کرده اند( 1991)فیتز جرالد و همکاران •

(مشتریان ارزش های متفاوتی برای آن خدمات از جنبه های گوناگون آن قائل می شوندخدمات جنبه فیزیکی ندارند و ) نامشهود بودن 1.

( نیروی انسانی سهم زیادی در آن دارد و همواره دچار تغییرات قابل قابل توجهی می شوند)نا همسان بودن 2.

(ارائه خدمات و استفاده از آن معموال به صورت همزمان صورت می گیرد) هم زمان بودن 3.

(بخشی از خدمات به صورت موجودی کاال و فروش نرفته باقی نمی ماند) گذرا بودن 4.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA


انواع خدمات

(aخدمات حرفه ای؛ کامال بر اساس صالحدید و نیاز مشتری است و فرایند ادامه خدمات از خود خدمات مهم تر است

مثل خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت    

(a  وداز عمومیت بیشتری برخوردار است و در حجم انبوه به مشتریان متفاوت به طور یکسان ارائه می شخدمات انبوه؛

مثل خدمات هوا پیمایی ، خرده فروشی     

(aود فروش خدمات؛ ترکیبی از دو نوع خدمت قبلی است، هم نیاز مشتریان و هم نیاز به تجهیزات و امکانات الزم در نظر گرفته می ش

مثل خدمات هتل داری و بانک داری       

.موسسات خدماتی نوع اول تالش زیادی درمحاسبه دقیق بها و سود آوری هر یک از خدمات نمی کنند به جز ثبت زمان ارائه خدمات•

.در نوع دوم و سوم هزینه ها بر اساس مراکز مسئولیت کنترل می شود نه از طریق تجمیع هزینه های مربوط به هر خدمت خاص•



حسابداری برای هزینه های ظرفیت استفاده نشده

ی یابند یک که برای فرایند عرضه و توزیع خدمات و کاال اختصاص م( مواد اولیه، تجهیزات؛ امکانات و نیروی انسانی) منابع تولید•

ظرفیت برای واحد های تجاری ایجاد می کنند

تولید )یت با توجه به هزینه ای که تامین و ایجاد ظرفیت ها در بردارند، همواره در شرکت ها سعی بر این است که از بیشترین ظرف•

استفاده گردد تا بیشترین حالت بازیافت سرمایه صورت پذیرد؛( ارائه خدمات/ محصول 

.ی می گرددقابل ذکر است در صورتی که تقاضا بیشتر از ظرفیت باشد، ظرفیت به عنوان یک عامل محدود کننده تلق•



بهای ظرفیت بدون استفاده

هعرضبهایمساویرامنابعازاستفادهبهایکهاستاینسنتیحسابداریدرمهمضعفیک•

شود؛میلحاظاندشدهمصرفکهمنابعبهایفقطمالیهایصورتدرکهچراداند،میمنابع

وساییناشبروگیردمیصورتفعالیتبرمبتنییابیبها،حسابداریترمدرنهایسیستمدر•

ازکاملادهاستفعدمدلیلبهمنابعرفتنهدرازتاگرددمیتاکیداستفادهبدونهایظرفیتحذف
.آوردعملبهجلوگیریهاظرفیت

بهای منابع عرضه شده–بهای منابع مصرف شده = بهای ظرفیت بدون استفاده 



(1998-کاپالن و کوپر)روش هایی برای حذف منابع بدون استفاده 

ی که کاهش عرضه منابعی که یک فعالیت را در پی دارند، یعنی کاهش مصارف1.
.ظرفیت را می کاهد

افزایش حجم فعالیت های مربوط  به منابع موجود، یعنی افزایش درآمد های2.
.حاصل از به کار گیری ظرفیت های موجود

بهای منابع عرضه شده–بهای منابع مصرف شده = بهای ظرفیت بدون استفاده 



(خدمت/کاال)به کار گیری ظرفیت و ترکیب تولید  

د، این همانطور که قبال اشاره شد ، در صورتی که تقاضا بیشتر از ظرفیت منابع باش•
.تلقی می شودعامل محدود کننده منابع ، 

تقاضا بیشتر از 
ظرفیت

انتخاب بهینه ترکیب 
خدمت/تولید

(بر مبنای حاشیه سود بیشینه)

یه ایجاد بیشترین حاش
سود به ازای هر 

واحد از منبع محدود

:توجه فرمائید" بیدار"شرکت تولیدی 347لطفا به مثال صفحه 



تئوری محدودیت ها
(:1986)گلدارت و کاکس 

ید را فقط در ایشان بر وجود تعدادی گلوگاه در فرایند تولید اعتقاد دارند و تاکید می کنند که حجم تول

گاه ها محدودیت ایجاد شده در گلو)نقاطی از خط تولید که گلوگاه به شمار می آیند باید افزایش داد 

(منجر به محدودیت جحم تولید می گردند

تئوری محدودیت ها
(از جنبه عملکرد)

:  سود ظرفیت 1.

و در بازه ای مشخص، ثابتبه غیر از هزینه مواد اولیه در این جنبه ، همه هزینه ها : هزینه های عملیاتی. 2

استمستقل از مشتریان و محصوالت در نظر گرفته شده 

دادبه موازات ثابت نگه داشتن و یا کاهش موجودی کاال، می بایستی ظرفیت را افزایش: موجودی کاال. 3

ی نداردو بدون رفع محدودیت های گلوگاهی ،افزایش موجودی کاال در سایر نقاط غیر گلوگاهی ، امتیاز چندان

سود ظرفیت= درآمد فروش –بهای مواد اولیه 



تصمیمات عملیاتی

الزمه تصمیمات عملیاتی ، درک درستی از اقالم هزینه و بهای تمام شده می باشد

صورت می گیردهزینه های مربوط تصمیمات عملیاتی بر مبنای 

اقالم هزینه که در ارتباط با یک تصمیم خاص می باشند و با تصمیم ما ایجاد می شوند: هزینه های مربوط•

هزینه هایی که در گذشته رخ داده اند و با تصمیم جدید دچار تغییر نمی شوند: هزینه های ریخته شده•

ی هزینه از دست  دادن شانس حصول جریانات نقدی آت( نمی شوندبه صورت نقدی پرداخت ): هزینه های فرصت از دست رفته•
.است که به واسطه یک تصمیم خاص اتفاق می افتد



(مرتبط با هزینه های مربوط)انواع تصمیمات عملیاتی 

متربر مبنای هزینه ک( برون سپاری یا درون سپاری) :                                    تصمیمات خرید در مقابل ساخت1.

(شودنمی ، در نظر گرفتهغیر نقدی مانند استهالکهزینه های ریخته شده و یا ) :  تصمیمات جایگزینی تجهیزات2.

تصمیمات قیمت گذاری با استفاده از بهای مواد اولیه3.

• مواد اولیه برای یک سفارش خاص به صورت ویژه خریداری شود

• مواد اولیه در انبار وجود دارد و برای فعالیت های روتین به صورت روز مره استفاده می شود

• مواد اولیه در انبار وجود دارد و فراتر از نیاز های شرکت است

بر اساس قیمت خرید

بر اساس قیمت جایگزینی

بر اساس هزینه فرصت آن موجودی



مدیریت برخی دیگر از هزینه های مربوط

مدیریت کیفیت فراگیر و هزینه کیفیت

 محیطی-مدیریت هزینه های زیست



مدیریت کیفیت فرا گیر و هزینه های کیفیت

:تعریف انجمن حسابداران خبره مدیریت از هزینه های کیفیت•
ه هایی هزینه کیفیت به تفاوت بین هزینه های واقعی تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و آن هزین

.ی شودخدمات نبود، اتفاق می افتاد، اطالق م/که اگر هیچ خطایی در فرایند تولید یا مصرف محصوالت

:این تعریف دو دسته را در بر می گیرد•

شامل هزینه های پیش گیری و کنترل می گردد: هزینه های ارزیابی 1.

شامل هزینه های شکست داخلی و خارجی می گردد: هزینه های شکست در کنترل2.

جهت در خصوص دو گروه هزینه های کیفیت ،قابل ذکر است سرمایه گذاری: نکته
.کاهش یک گروه از هزینه ها به صرفه جویی در گروه دیگر منجر می شود



مدیریت هزینه های زیست محیطی

نظرمدهاییهزینهگریگزارشوگیری،اندازهآوری،جمعموضوعسیستم،ایندر•
بهوندکمیبیانراآنپیرامونزیستمحیطبرتجاریواحدیکفعالیتاثراتکهاست
:گرددمیتقسیمذیلگروهچهار

(aهای پیش گیریهزینه
(bهزینه های اندازه گیری
(cهزینه های شکست داخلی
(dهزینه های شکست خارجی




