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حسابداری صنعتی  
بهایابی  یا حسابداری بها 

عنــوان Industrial Accounting را کــه 
گــوگل می کنیــم، اولیــن یافتــه پیونــد یــک 
نســخه  در  کــه  اســت  ایرانــی  وبســایت 
بــه  قریــب  به احتمــال  آن،  انگلیســی 
یقیــن در برگــردان از فارســی بــه انگلیســی 
اصطــالح  ایــن  از  صنعتــی،  حســابداری 
کــرده  اســتفاده  نادقیــق(  )یــا  نادرســت 
کمــال  در  هــم،  یافتــه  دومیــن  اســت. 
ناباوری، عنوان یکی از مقاالت معتبرترین 
جهــان  حســابداری  دانشــگاهی  مجلــه 
Accounting Review )نشــریه علمــی- 
امریــکا(  حســابداری  انجمــن  پژوهشــی 
اســت! کــه البتــه تاریــخ مقالــه )1959م. 
1338هـــ.ش.( خیالمــان را راحــت می کنــد 
کــه مربــوط بــه زمانــی اســت کــه حتــی در 
 Cost امریــکا نیــز زمینه هــای تخصصــی
 Management و   Accounting
بایــد  کــه  آن طــور  هنــوز   Accounting
و شــاید پــا نگرفتــه بودنــد، و حتــی خــود 
امــروزی  بــه مفهــوم  نیــز،   Accounting
آن، یــک زمینــه تخصصــی نوپــا به شــمار 

می رفــت.
در زبــان فارســی امــا وضعیــت متفــاوت 
اســت. نزد عموم حســابداران، و صد البته 
نــزد غیرحســابداران، اصطــالح حســابداری 
ــان متداولتریــن اصطــالح  صنعتــی همچن
ایــن زمینــه تخصصــی  بــه  اطــالق  بــرای 

اســت. 
بــه  کــه  اســت  ســالی  چنــد  البتــه 
دغدغــه  انــدک  کــه  اســتادانی  همــت 
دروس  عنــوان  دارنــد،  اصطالح شناســی 
ّــه ارتقــاء  مربــوط در دانشــگاهها یــک پل
یافتــه و بــه بهایابی )Costing( تغییــر داده 
شــده اســت؛ که صد البته عنوان بهتری از 
حســابداری صنعتــی اســت. ولــی همچنــان 

اســت! ناقــص 

هدف اصلی: اندازه گیری و افشای بها
نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه رمــز کلیدی 
توفیــق در آموختــن و آموزانــدن و اجــرای آن 
زمینــه تخصصــی کــه مــا در ایــران بــا عنــوان 
ایــن  می شناســیم،  حســابداری صنعتــی 
اســت کــه اوالً، تفاوتهــا و اشــتراکات ایــن 
ــا دو زمینــه تخصصــی  زمینــه تخصصــی ب
ــی و حســابداری مدیریــت  حســابداری مال
را بدانیــم؛ و ثانیــاً، بتوانیــم در چنــد جملــه 
ســاده بــه یــک حســابدار دیگــر بگوییــم 
تخصصــی  زمینــه  ایــن  اصلــی  هــدف 
چیســت، و ایــن هــدف بــا چــه ابزارهایــی 

می شــود. بــرآورده 
از پرداختــن بــه تفاوت هــا و اشــتراکات ایــن 
ســه زمینــه تخصصــی کــه بگذریــم )چــون 
مجــال دیگــری را می طلبــد(؛ شــخصاً اگــر 
بخواهــم هــدف اصلی حســابداری صنعتی 
را به یک همکار حســابدار توضیح بدهم، 

چنیــن عــرض می کنــم:
طبــق اســتانداردهای حســابداری )منظــور 
و مشخصــــــاً  اســت(،  مالــی  حســابداری 
ــابداری  ــابداری 8 حســــــــ ــدارد حســ استانــــ
 IAS2 مــــوجــــودی مــــــواد و کاال )ایــران( و
)استـــــاندارد بیـــــن المللی حســــــابداری 2(، 
واحدهــای تجــاری از هــر نــوع کــه باشــند 
ــدی( ملــزم  ــاتی، بازرگانــی، تولیـــــ )خـــــدمــــــ
هســتند، موجودی مواد و کاالی خود را به 
کمتریــن بهــای تمام شــده و خالــص ارزش 
فــروش اندازه گیــری و در صورتهــای مالــی 
شناســایی کننــد )از اســتثنائات ایــن الــزام 
می گذریــم(. عالوه برایــن، همــه واحدهــای 
تجــاری، حتــی آنهایــی کــه در تهیــه صــورت 
ســود و زیــان خــود از طبقه بنــدی هزینه هــا 
بر مبنای ماهیت استفاده می کنند، ملزم 
هســتند مبلــغ دقیــق و جزئیــات بهــای 
تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  طــی  

هدف اصلی آن زمینه تخصصی 
که ما در ایران با عنوان حسابداری 
صنعتی می شناسیم، محاسبه بهای 

تمام شده )Cost( موجودیهای 
واحدهای تجاری است. البته این 
الزام، با افشای مبلغ جمع کل 
موجودی ها رعایت نمی شود!
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دوره  را در صورتهــای مالــی خــود افشــا کنند 
)بنــد 52.ب اســتاندارد8(.

بنابراین، هدف اصلی آن زمینه تخصصی 
عنــوان حســابداری  بــا  ایــران  در  مــا  کــه 
بهــای  محاســبه  می شناســیم،  صنعتــی 
تمام شــده )Cost( موجودیهــای واحدهــای 
تجــاری اســت. البتــه ایــن الــزام، بــا افشــای 
رعایــت  موجودیهــا  کل  جمــع  مبلــغ 
تجــاری  واحدهــای  چــون  نمی شــود! 
طبــق اســتاندارد 8 ملــزم هســتند مبلــغ 
در  )ارائه شــده  کاال  و  مــواد   موجــودی  
صــورت وضعیــت مالــی( را در یادداشــتهای  
توضیحــی ، متناســب  بــا ماهیــت  فعالیــت  
خــود طبقه بنــدی  کننــد؛ و مبلــغ  هــر یــك  از 
گروههــای  عمــده  موجودیهــا شــامل مــوارد 
زیــر و تغییــرات  آنهــا از یــك  دوره  بــه  دوره  

دیگــر را نیــز افشــا کننــد:
 مواد اولیه 

 كار در جریـــان  پیشــرفت  )شــامل  كـــاالی  
در جریـــان  ســاخت  و كارهــای  خدماتــی  در 

جریــان  تكمیــل (
 كاالی  ساخته  شــده  و كاالی  خریــداری 

  شــده  بــرای  فــروش 
 مــواد و کاالی  در راه  )در شــناخت  ایــن  
موجودیهــا، مقطــع  زمانــی  انتقــال  مالكیــت  

بایــد مــالك  عمــل  باشــد(

 ســایر اقــالم  مصرفــی  )از قبیــل  قطعــات  
ــوازم  یدكــی  ماشــین آالت  ، ملزومــات  و  و ل

مــواد غیرمســتقیم (
 اقالمــی  كــه  بــه  طــور معمــول  و بــا توجــه  
بــه  شــرایط  ایجادشــده  بــه منظــور فــروش  
ضایعــات   قبیــل   )از  میشــود  نگهــداری  
تولیــد، داراییهــای  ثابــت  بركنارشــده  و اقــالم  

اســقاطی (
اندازه گیــری  الزامــات  کــردن  بــرآورده  در 
چالــش  اصلی تریــن  فــوق،  افشــای  و 
حســابداران به ویــژه در واحدهــای تولیــدی 
و خدماتــی، تخصیــص بهای انباشت شــده 
اولیــه، دســتمزد،  )مــواد  بهــا  در مخــازن 
سربار ساخت( بین کاالی ساخته شده )یا 
خدمات تکمیل شده( و كـــاالی  در جریـــان  
ــان  تكمیــل (  ــا خدمــات  در جری ســاخت  )ی
اســت؛ کــه بســته بــه ماهیــت واحــد تجاری 
و نــوع فعالیــت آن، ناگزیــر بــه اســتفاده از 
یکــی از سیســتم های بهایابــی ســفارش 
کار )سیســتم بهایابــی متفــاوت( یــا بهایابی 
یکســان(  بهایابــی  )سیســتم  مرحلــه ای 

هســتند.
بــا اطمینــان خاطــر می تــوان  رو،  ایــن  از 
گفــت، هــدف اصلــی آن زمینــه تخصصــی 
عنــوان حســابداری  بــا  ایــران  در  مــا  کــه 
اندازه گیــری  می شناســیم،  صنعتــی 
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منصفانه تریــن تقریــب ممکــن از بهــای 
و  موجودیهــا  عمــده  طبقــات  تمام شــده 
بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
)طــی  دوره(  واحــد تجــاری بــا رعایت الزامات 
اســتانداردهای حســابداری مالــی به منظــور 
)تهیــه  برون ســازمانی  مالــی  گزارشــگری 

صورتهــای مالــی( اســت.

و  مالــی  فصــل مشــترک حســابداری 
حسابداری مدیریت

به رغــم هــدف و کارکــرد اصلــی فــوق، بایــد 
توجــه داشــت، از آنجــا کــه اطالعــات بهــای 
و  موجودیهــا  عمــده  طبقــات  تمام شــده 
بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
)طــی  دوره(  جــزو کلیدی تریــن اطالعــات 
تجــاری  واحدهــای  مدیــران  نیــاز  مــورد 
درون ســازمانی  تصمیم گیریهــای  بــرای 
نیــز به شــمار می آیــد؛ از ایــن رو، آن زمینــه 
عنــوان  بــا  ایــران  در  مــا  کــه  تخصصــی 
حســابداری صنعتــی می شناســیم، فصــل 
مشــترک دو زمینــه تخصصــی حســابداری 
مالــی و حســابداری مدیریــت نیــز به شــمار 
می آیــد. ولــی از آنجــا کــه در حســابداری 
مدیریــت مقیـّـد بــه رعایــت اســتانداردهای 
ابزارهــای  نیســتیم،  مالــی  حســابداری 
بهایابــی )Costing( حســابداری مدیریــت 

در مقایسه با ابزارهای بهایابی حسابداری 
توســعه  صنعتــی  حســابداری  و  مالــی 
بیشــتری پیــدا کرده انــد، و توســعه مفاهیم 
مدرنی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت 
هــدف،...  مبنــای  بــر  بهایابــی   ،)ABC(
حســابداری  بیشــتر  چابکــی  دســتاوردِ 
اســتانداردها(  بــه  )القیــد  مدیریــت 
نســبت بــه حســابداری مالــی )مقیّــد بــه 

اســت. اســتانداردها( 

نــه حســابداری صنعتــی، نــه بهایابــی؛ 
حسابداری بها

بــا توجــه بــه مراتــب فــوق، و از آنجــا کــه هــدف 
و کارکــرد اصلــی آن زمینــه تخصصــی کــه 
ــوان حســابداری صنعتــی  ــا عن ــران ب مــا در ای
می شناســیم، هم در حســابداری مالی و هم 
در حسابداری مدیریت، اندازه گیری و افشای 
بهــای تمام شــده طبقــات عمــده موجودیهــا 
و بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
واحدهــای  مختلــف  انــواع  در  دوره(   )طــی  
تجــاری )خدماتــی، بازرگانــی، تولیــدی( اســت؛ 
بی تردیــد عنــوان دقیــق، درســت و کامــل ایــن 
زمینــه تخصصــی، همانگونــه کــه در ســطح 
بین المللــی نیــز بــا همیــن عنــوان شــناخته 
 Cost( و نامیــده می شــود، حســابداری بهــا

اســت.   )Accounting

چــرا کــه نامیــدن ایــن زمینــه تخصصــی بــا 
ــوان حســابداری صنعتــی هــم محــدود  عن
تجــاری  بــه واحدهــای  آن  کــردن ذهنــی 
صنعتــی اســت؛ و هــم از ســوی دیگــر، ایــن 
کــه  می کنــد  القــا  را  نادرســت  برداشــت 
ایــن زمینــه تخصصــی همــه جنبه هــای 
حسابداری در واحدهای تجاری صنعتی را 
دربرمی گیــرد. در صورتــی کــه می دانیم این 
زمینــه تخصصی هــم در واحدهــای تجاری 
گوناگــون )نــه فقــط صنعتی(کاربــرد دارد؛ و 
هــم اینکــه در واحدهــای تجــاری صنعتــی 
)هماننــد ســایر واحدهــای تجــاری( صرفــا 
بــرای شناســایی و اندازه گیــری و افشــای 
بهــای تمام شــده طبقــات عمــده موجودیهــا 
و بهای تمام شــده موجودیهای  فروش  رفته  

)طــی  دوره( بــکار مــی رود.
دلیــل کامل تــر و درســت تر بــودن عنــوان 
 )Cost Accounting( بهــا  حســابداری 
نســبت بــه بهایابــی )Costing( نیــز بســیار 
ســاده اســت. زیــرا، بهایابــی صرفــا یکــی از 
ابزارهــای مــورد اســتفاده در حســابداری بها 
اســت؛ نــه همــه آن! همــان طــور کــه در 
بــاال نیــز اشــاره شــد، حســابداران واحدهــای 
شناســایی،  الزامــات  رعایــت  در  تجــاری 
اســتانداردهای  افشــای  و  اندازه گیــری 
حســابداری مالــی، بــا اصلی تریــن چالشــی 

آن زمینه 
تخصصی که ما 
در ایران با عنوان 

حسابداری صنعتی 
می شناسیم، 

فصل مشترک دو 
زمینه تخصصی 

حسابداری مالی و 
حسابداری مدیریت 

نیز به شمار می آید

برش از مطلب

ابزارهای بهایابی 
 )Costing(

حسابداری مدیریت 
در مقایسه با 

ابزارهای بهایابی 
حسابداری مالی و 
حسابداری صنعتی 
توسعه بیشتری پیدا 

کرده اند

ابزارهای بهایابی 

بی تردید عنوان 
دقیق، درست 
و کامل این 

زمینه تخصصی، 
همانگونه که در 
سطح بین المللی 

نیز با همین عنوان 
شناخته و نامیده 

می شود، حسابداری 
 Cost( بها

 )Accounting
است

عنوان دقیق

بهایابی صرفا 
یکی از ابزارهای 
مورد استفاده در 

حسابداری بها است 
نه همه آن!

بهایابی
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کــه مواجــه می شــوند، تخصیــص بهــای 
انباشت شــده در مخــازن بهــا )مــواد اولیــه، 
کاالی  بیــن  ســاخت(  ســربار  دســتمزد، 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( 
ــا خدمــات   ــان  ســاخت  )ی ــاالی  در جریـ و كـ
در جریــان  تكمیــل ( اســت؛ کــه بســته بــه 
ماهیــت واحــد تجــاری و نــوع فعالیــت آن، 
ناگزیر به اســتفاده از یکی از سیســتم های 
بهایابــی ســفارش کار )سیســتم بهایابــی 
متفــاوت( یــا بهایابــی مرحلــه ای )سیســتم 
عبــارت  بــه  هســتند.  یکســان(  بهایابــی 
مرحــــله  یــک  صــــرفا  بهــــایابی  دیگــــر، 
 محــاسبــــاتی از فــــرایند حســــابداری بهــا

است. 
در حالــی کــه در حســابداری بهــا، در طــول 
یکایــک  ابتــدا،  گزارشــگری،  دوره  هــر 
تحقــق  بــه  منجــر  مالــی  رویدادهــای 
عوامــل تشــکیل دهنده بهــای تمام شــده 
موجودیهــا شناســایی )ثبــت( می شــوند، 
و بدیــن ترتیــب، عوامــل تشــکیل دهنده 
شــامل  موجودیهــا،  تمام شــده  بهــای 
و  دســتمزد،  بهــای  اولیــه،  مــواد  بهــای 
بهــا  مخــازن  در  ســاخت،  ســربار  بهــای 
)کنتــرل مــواد، کنتــرل دســتمزد، و کنتــرل 
)مرحلــه ای  می شــوند  انباشــت  ســربار( 
کــه بیــن سیســتم های بهایابــی مختلــف 
بــه  بســته  ســپس،  اســت(.  یکســان 
فعالیــت  نــوع  و  تجــاری  واحــد  ماهیــت 
آن، بــا اســتفاده از یکــی از سیســتم های 

بهایابــی ســفارش کار )سیســتم بهایابــی 
متفــاوت( یــا بهایابــی مرحلــه ای )سیســتم 
ــه تخصیــص  ــی یکســان( نســبت ب بهایاب
کاالی  بیــن  انباشت شــده  بهــاگان  ایــن 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( 
و كـــاالی  در جریـــان  ســاخت  )یــا خدمــات  
می شــود  اقــدام  تكمیــل (  جریــان   در 
)مرحلــه ای کــه بیــن سیســتم های بهایابــی 
مختلــف متفــاوت اســت(. ســرانجام نیــز، 
بــر مبنــای تخصیــص انجام شــده، و در 
قالــب یادداشــتهای توضیحــی صورتهــای 
مالــی نســبت بــه رعایــت الزامــات افشــای 
اســتانداردهای حســابداری مالــی اقــدام 

می شــود. 
همان طــور کــه مالحظــه می کنیــد، در ایــن 
بهایابــی  بهــا،  فراینــد جامــع حســابداری 
صرفا یک ابزار محاسباتی برای تخصیص 
اســت. از ایــن رو، عنــوان کامــل و درســتی 
برای نامیدن این زمینه تخصصی نیست. 
ــه یکــی از اجــزای  ــد را ب ــن فراین ــرا کل ای زی
آن تقلیــل می دهــد. ناگوارتــر از آن، اینکــه 
بــه ذهــن افــراد )حســابدار و غیرحســابدار( 
سرتاســر  کــه  می کنــد  متبــادر  چنیــن 
حالــی  در  اســت!  بهایابــی  فراینــد،  ایــن 
کــه همان طــور کــه تاکیــد شــد، بهایابــی 
صرفــا ابــزار محاســباتی تخصیــص بهــاگان 
انباشت شــده در مخــازن بهــا بیــن کاالی 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( و 
كـــاالی  در جریـــان  ســاخت  )یــا خدمــات  در 

جریــان  تكمیــل ( اســت؛ و ســایر اقداماتــی 
انجــام  بهــا  حســابداری  فراینــد  در  کــه 
ثبت هــای  انجــام  جملــه،  )از  می دهیــم 
شناســایی عوامــل تشــکیل دهنده بهــای 
تمام شــده موجودیهــا و افشــائیاتی کــه در 
صورتهــای مالــی انجــام می دهیــم( بــه هیــچ 

وجــه بهایابــی نیســت.

اصطالح شناســی: احساســاتی گرایی یــا 
عقل گرایی؟

در رویارویی با بحث هایی مشــابه موضوع 
این مقاله، اغلب با یک دوقطبی مواجهه 
می شــویم کــه یــک ســر طیــف آن بــر ایــن 
بــه چنیــن  کــه اساســا پرداختــن  باورنــد 
بحث هایــی بیهــوده و مایــه اتــالف وقــت 
اســت؛ و در قطــب مقابــل، چنیــن بــاور 
دارند که خاســتگاه بســیاری از کژفهمی ها 
و اختــالالت در اجــرای مفاهیــم تخصصــی 
در  صنعتــی!(  حســابداری  جملــه،  )از 
دقیــق  اصطالح شناســی  بــه  بی توجهــی 
آنهــا اســت. ناگفتــه پیداســت کــه نگارنــده 
در زمــره باورمنــدان گــروه اخیــر اســت، و در 
مواجهــه بــا بســیاری از مفاهیــم تخصصــی 
در حســابداری ایــران بــر ایــن بــاور اســت 
بیشــتری  حساســیت  و  دقــت  اگــر  کــه 
اعمــال می شــد، بســیاری از کژفهمی هــا و 
اختــالالت در اجــرای مفاهیــم تخصصــی 
)از جملــه، حســابداری صنعتــی!( اساســا از 

ابتــدا ایجــاد نمی شــد.

در این فرایند جامع 
حسابداری بها، 

بهایابی صرفا یک 
ابزار محاسباتی برای 
تخصیص است. 
از این رو، عنوان 

کامل و درستی برای 
نامیدن این زمینه 
تخصصی نیست

 بهایابی صرفا ابزار 
محاسباتی تخصیص 
بهاگان انباشت شده 
در مخازن بها بین 

کاالی ساخته شده )یا 
خدمات تکمیل شده( 
و كـاالی  در جریـان  
ساخت  )یا خدمات  
در جریان  تكمیل ( 

است

برش از مطلب
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