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پیوند  یافته  اولین  را که گوگل می کنیم،   (Industrial Accounting) اکانتینگ  اینداستریال  عنوان 
از  برگردان  یقین در  به  به احتمال قریب  انگلیسی آن،  ایرانی است که در نسخه  اینترنتی  پایگاه  یک 
فارسی به انگلیسی حسابداری صنعتی، از این اصطالح نادرست )یا نادقیق( استفاده کرده است. دومین 
از مقاالت معتبرترین مجله دانشگاهی حسابداری جهان،  ناباوری، عنوان یکی  یافته هم، در کمال 
امریکا(  حسابداری  انجمن  پژوهشی  علمی-  )نشریه   (Accounting Review) ری ویو  اکانتینگ 
است! که البته تاریخ مقاله )1959میالدی، 1338هجری شمسی( خیالمان را راحت می کند که مربوط 
 (Cost Accounting) به زمانی است که حتی در امریکا نیز زمینه های تخصصی کاست اکانتینگ
و منجمنت اکانتینگ (Management Accounting) هنوز آن طور که باید و شاید پا نگرفته بودند، 
(Accounting) نیز، به مفهوم امروزی آن، یک زمینه تخصصی نوپا به شمار  و حتی خود اکانتینگ 

می رفت.
در زبان فارســی اما وضعیت متفاوت است. نزد عموم حســابداران، و صد البته نزد غیرحسابداران، 
اصطالح حسابداری صنعتی همچنان متداولترین اصطالح برای اطالق به این زمینه تخصصی است. 

دکتر محسن قاسمی   

حسابداری صنعتی؟حسابداری صنعتی؟

بهایابی؟ یابهایابی؟ یا

حسابداری بها؟حسابداری بها؟
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البته چند ســالی است که به همت اســتادانی که اندک دغدغه 
اصطالح شناســی دارند، عنوان دروس مربوط در دانشــگاه ها 
یک پّله ارتقا یافته و به بهایابی (Costing) تغییر داده شــده 
اســت؛ که صد البته عنوان بهتری از حسابداری صنعتی است. 

ولی همچنان نادقیق و ناقص است!

هدف اصلی: اندازه گیری و افشای بها
آموختن  در  توفیق  اصلی  رمز  که  است  باور  این  بر  نگارنده 
با  ایران  در  ما  که  تخصصی  زمینه  آن  اجرای  و  آموزاندن  و 
اواًل،  که  است  این  می شناسیم،  صنعتی  حسابداری  عنوان 
تفاوتها و اشتراکات این زمینه تخصصی با دو زمینه تخصصی 
حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را بدانیم؛ و ثانیًا، بتوانیم 
در چند جمله ساده به یک حسابدار دیگر بگوییم هدف اصلی 
ابزارهایی  چه  با  هدف  این  و  چیست،  تخصصی  زمینه  این 

براورده می شود.
از پرداختن به تفاوتها و اشــتراکات این سه زمینه تخصصی 
کــه بگذریم )چون مجال دیگــری را می طلبد(، شــخصًا اگر 
بخواهــم هدف اصلی حســابداری صنعتی را بــه یک همکار 

حسابدار توضیح بدهم، چنین مطرح می کنم:
طبق اســتانداردهای حسابداری )منظور حســابداری مالی 
است(، و مشــخصًا استاندارد حســابداری 8 )ایران( با عنوان 
»حســابداری موجودی مواد و کاال« و اســتاندارد بین المللی 
حســابداری 2 (IAS 2)، واحدهای تجــاری از هر نوع که 
باشــند )خدماتی، بازرگانی، تولیدی( ملزم هستند، موجودی 
مــواد و کاالی خود را به اقّل بهای تمام شــده و خالص ارزش 
فــروش اندازه گیــری و در صورتهای مالی شناســایی کنند )از 
اســتثنائات این الزام می گذریم(. عالوه براین، همه واحدهای 
تجــاری، حتی آن هایی که در تهیه صورت ســودوزیان خود از 
طبقه بندی هزینه ها بر مبنای ماهیت اســتفاده می کنند، ملزم 
هســتند مبلغ دقیق و جزئیات بهای تمام شده موجودیهای  
فروش  رفته  طی  دوره  را در صورتهای مالی خود افشــا کنند 

)بند 52 ب استاندارد8(.
بنابراین، هدف اصلــی آن زمینه تخصصی که ما در ایران 
با عنوان حســابداری صنعتی می شناسیم، محاسبه بهای 
تمام شــده (Cost) موجودیهای واحدهای تجاری است. 

البته این الزام، با افشــای مبلغ جمــع کل موجودیها رعایت 
نمی شــود! چون واحدهــای تجاری طبق اســتاندارد8 ملزم 
هســتند مبلغ  موجــودی  مواد و کاال )ارائه شــده در صورت 
وضعیت مالــی( را در یادداشــتهای  توضیحی ، متناســب  با 
ماهیت  فعالیــت  خود طبقه بنــدی  کنند؛ و مبلــغ  هر یک  از 
گروه های  عمده  موجودیها شــامل موارد زیر و تغییرات  آن ها 

از یک  دوره  به  دوره  دیگر را نیز افشا کنند:
▪ مواد اولیه، 

▪ کار در جریـان  پیشرفت  )شامل  کاالی  در جریـان  ساخت  
و کارهای  خدماتی  در جریان  تکمیل (،

▪ کاالی  ساخته  شده  و کاالی  خریداری  شده  برای  فروش ،
مقطع   موجودیها،  این   شناخت   )در  راه   در  کاالی   و  مواد   ▪

زمانی  انتقال  مالکیت  باید مالک  عمل  باشد(،
یدکی   لوازم   و  قطعات   قبیل   )از  مصرفی   اقالم   سایر   ▪

ماشین آالت  ، ملزومات  و مواد غیرمستقیم (،
▪ اقالمی  که  به طور معمول  و با توجه  به  شرایط  ایجادشده  
ضایعات   قبیل   )از  نمی شوند  نگهداری   فروش   به منظور 

تولید، داراییهای  ثابت  برکنارشده  و اقالم  اسقاطی (.
در بــراورده کردن الزامات اندازه گیری و افشــای یادشــده، 
اصلی ترین چالش حســابداران به ویژه در واحدهای تولیدی و 
خدماتــی، تخصیص بهای انباشت شــده در مخازن بها )مواد 
اولیه، دســتمزد، ســربار ســاخت( بین کاالی ساخته شده )یا 
خدمات تکمیل شده( و کاالی  در جریـان  ساخت  )یا خدمات  در 

خاستگاه بسیاری از کژفهمی ها و 

اختالالت در اجرای مفاهیم تخصصی 

در بی توجهی به 

اصطالح شناسی دقیق آن ها است
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جریان  تکمیل ( اســت؛ که بسته به ماهیت واحد تجاری و نوع 
فعالیت آن، ناگزیر به اســتفاده از یکی از سیستمهای بهایابی 
سفارش کار )سیستم بهایابی متفاوت( یا بهایابی مرحله ای 

)سیستم بهایابی یکسان( هستند.
از ایــن رو، با اطمینان خاطر می توان گفت، هدف اصلی آن 
زمینــه تخصصی که ما در ایران با عنوان حســابداری صنعتی 
می شناســیم، اندازه گیــری منصفانه تریــن تقریــب ممکن از 
بهای تمام شــده طبقات عمــده موجودیها و بهای تمام شــده 
موجودیهــای  فروش  رفته  )طی  دوره(  واحــد تجاری با رعایت 
الزامات استانداردهای حســابداری مالی به منظور گزارشگری 

مالی برون سازمانی )تهیه صورتهای مالی( است.

فصل مشترک حسابداری مالی و حسابداری 
مدیریت

از  داشت،  توجه  باید  یادشده،  اصلی  کارکرد  و  هدف  به رغم 
موجودیها  عمده  طبقات  تمام شده  بهای  اطالعات  که  آن جا 
جزو  دوره(   )طی   فروش  رفته   موجودیهای   تمام شده  بهای  و 
تجاری  واحدهای  مدیران  نیاز  مورد  اطالعات  اصلی ترین 
می آیند،  به شمار  نیز  درون سازمانی  تصمیم گیریهای  برای 
عنوان  با  ایران  در  ما  که  تخصصی  زمینه  آن  رو،  این  از 
زمینه  دو  مشترک  فصل  می شناسیم،  صنعتی  حسابداری 
نیز  مدیریت  حسابداری  و  مالی  حسابداری  تخصصی 

مدیریت  حسابداری  در  که  آن جا  از  ولی  می آید.  به شمار 
نیستیم،  مالی  حسابداری  استانداردهای  رعایت  به  مقّید 
در  مدیریت  حسابداری   (Costing) بهایابی  ابزارهای 
مقایسه با ابزارهای بهایابی حسابداری مالی و حسابداری 
صنعتی توسعه بیشتری پیدا کرده اند، و توسعه مفاهیم مدرنی 
بر  بهایابی   ،(ABC) فعالیت  برمبنای  بهایابی  همچون 
مبنای هدف، ... دستاورِد چابکی بیشتر حسابداری مدیریت 
به  حسابداری مالی )مقّید  به  )القید به استانداردها( نسبت 

استانداردها( است.

نه حسابداری صنعتی، نه بهایابی؛ حسابداری بها
با توجه به مراتب یادشده، و از آن جا که هدف و کارکرد اصلی 
حسابداری  عنوان  با  ایران  در  ما  که  تخصصی  زمینه  آن 
در  هم  و  مالی  حسابداری  در  هم  می شناسیم،  صنعتی 
تمام شده  بهای  افشای  و  اندازه گیری  مدیریت،  حسابداری 
موجودیهای   تمام شده  بهای  و  موجودیها  عمده  طبقات 
تجاری  واحدهای  مختلف  انواع  در  دوره(   )طی   فروش  رفته  
)خدماتی، بازرگانی، تولیدی( است، بی تردید عنوان دقیق، 
درست و کامل این زمینه تخصصی، همان گونه که در سطح 
می شود،  نامیده  و  شناخته  عنوان  همین  با  نیز  بین المللی 
که  چرا  است،   (Cost Accounting) بها  حسابداری 
نامیدن این زمینه تخصصی با عنوان حسابداری صنعتی هم 
محدود کردن ذهنی آن به واحدهای تجاری صنعتی است؛ 
و هم از سوی دیگر، این برداشت نادرست را القا می کند که 
این زمینه تخصصی همه جنبه های حسابداری در واحدهای 
می دانیم  که  صورتی  در  دربرمی گیرد.  را  صنعتی  تجاری 
گوناگون  تجاری  واحدهای  در  هم  تخصصی  زمینه  این 
واحدهای  در  این که  هم  و  دارد؛  کاربرد  صنعتی(  فقط  )نه 
تجاری صنعتی )همانند سایر واحدهای تجاری( صرفا برای 
طبقات  تمام شده  بهای  افشای  و  اندازه گیری  و  شناسایی 
فروش  رفته   موجودیهای   تمام شده  بهای  و  موجودیها  عمده 

)طی  دوره( به کار می رود.
دلیــل کامل تر و درســت تر بــودن عنوان حســابداری 
 (Costing) نســبت به بهایابی (Cost Accounting) بها
نیز بســیار ساده اســت. زیرا، بهایابی صرفا یکی از ابزارهای 

اصطالح حسابداری صنعتی 

این برداشت نادرست را 

القا می کند که این زمینه تخصصی 

همه جنبه های حسابداری در 

واحدهای تجاری صنعتی را  دربرمی گیرد
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مورد استفاده در حسابداری بها است، نه همه آن! همان طور 
که پیش از این نیز اشاره شد، حسابداران واحدهای تجاری در 
رعایت الزامات شناسایی، اندازه گیری و افشای استانداردهای 
حســابداری مالی، با اصلی ترین چالشی که مواجه می شوند، 
تخصیص بهای انباشت شــده در مخازن بها )مــواد اولیه، 
دستمزد، سربار ســاخت( بین کاالی ساخته شده )یا خدمات 
تکمیل شده( و کاالی  در جریـان  ساخت  )یا خدمات  در جریان  
تکمیل ( است؛ که بسته به ماهیت واحد تجاری و نوع فعالیت 
آن، ناگزیر به استفاده از یکی از سیستمهای بهایابی سفارش 
کار )سیستم بهایابی متفاوت( یا بهایابی مرحله ای )سیستم 
بهایابی یکسان( هستند. به عبارت دیگر، بهایابی صرفا یک 

مرحله محاسباتی از فرایند حسابداری بها است. 
در حالی که در حسابداری بها، در طول هر دوره گزارشگری، 
ابتــدا، یکایــک رویدادهــای مالــی منجر به تحقــق عوامل 
تشــکیل دهنده بهای تمام شــده موجودیها شناســایی )ثبت( 
می شوند، و بدین ترتیب، عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده 
موجودیها، شــامل بهای مواد اولیه، بهای دســتمزد، و بهای 
سربار ســاخت، در مخازن بها )کنترل مواد، کنترل دستمزد، و 
کنترل سربار( انباشت می شوند )مرحله ای که بین سیستمهای 
بهایابی مختلف یکســان است(. سپس، بسته به ماهیت واحد 
تجاری و نوع فعالیت آن، با اســتفاده از یکی از سیســتمهای 
بهایابی سفارش کار )سیســتم بهایابی متفاوت( یا بهایابی 
مرحله ای )سیســتم بهایابی یکســان( نســبت به تخصیص 
این بهاگان انباشت شــده بین کاالی ساخته شــده )یا خدمات 

تکمیل شده( و کاالی  در جریـان  ساخت  )یا خدمات  در جریان  
تکمیل ( اقدام می شــود )مرحله ای که بین سیستمهای بهایابی 
مختلف متفاوت اســت(. ســرانجام نیز، بــر مبنای تخصیص 
انجام شــده، و در قالب یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 
نســبت به رعایت الزامات افشای اســتانداردهای حسابداری 

مالی اقدام می شود. 
همان طــور کــه مالحظــه می کنیــد، در این فراینــد جامع 
حســابداری بهــا، بهایابی صرفا یــک ابزار محاســباتی برای 
تخصیص است. از این رو، عنوان کامل و درستی برای نامیدن 
این زمینه تخصصی نیســت زیرا کل ایــن فرایند را به یکی از 
اجزای آن تقلیل می دهــد. ناگوارتر از آن، این که به ذهن افراد 
)حسابدار و غیرحســابدار( چنین متبادر می کند که سرتاسر این 
فرایند، بهایابی اســت! در حالی که همان طور که تاکید شــد، 
بهایابی صرفا ابزار محاسباتی تخصیص بهاگان انباشت شده در 
مخازن بها بین کاالی ساخته شــده )یا خدمات تکمیل شده( و 
کاالی  در جریـان  ساخت  )یا خدمات  در جریان  تکمیل ( است؛ 
و ســایر اقدامی که در فرایند حســابداری بهــا انجام می دهیم 
)ازجمله، انجام ثبتهای شناســایی عوامل تشکیل دهنده بهای 
تمام شــده موجودیها و موارد افشــایی کــه در صورتهای مالی 

انجام می دهیم( به هیچ وجه بهایابی نیست.

اصطالح شناسی: احساس گرایی یا عقل گرایی؟
در رویارویی با بحثهایی مشابه موضوع این مقاله، اغلب با دو 
باورند که  بر این  قطب مواجه می شویم که یک سر طیف آن 
اساسا پرداختن به چنین بحثهایی بیهوده و مایه اتالف وقت 
است؛ و در قطب مقابل، چنین باور دارند که خاستگاه بسیاری 
از کژفهمیها و اختالالت در اجرای مفاهیم تخصصی )ازجمله، 
دقیق  اصطالح شناسی  به  بی توجهی  در  حسابداری صنعتی!( 
آن ها است. ناگفته پیداست که نگارنده در زمره باورمندان گروه 
در  تخصصی  مفاهیم  از  بسیاری  با  مواجهه  در  و  است،  اخیر 
حساسیت  و  دقت  اگر  که  است  باور  این  بر  ایران  حسابداری 
اختالالت در  و  از کژفهمیها  بسیاری  اعمال می شد،  بیشتری 
اجرای مفاهیم تخصصی )ازجمله، حسابداری صنعتی!( اساسا 

از ابتدا ایجاد نمی شد.

در فرایند جامع حسابداری بها 

بهایابی 

صرفًا ابزاری محاسباتی 

برای تخصیص است
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