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حسابدارینمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی   

سابداری مدیریتح موضوع:  

9821 :کد مترجم   

 از رضایت صورت در نمایید. مطالعه را ذیل تخصصی ترجمه نمونه توانید می شما

 به اعارج کد سفارش ثبت فرم در توانید می سفارش ثبت هنگام در ترجمه کیفیت

 .نمایید وارد را فوق مترجم

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 متن اصلی

Management accounting is part of an organization's management control systems (Frezatti, Aguiar, 

Guerreiro, & Gouvea, 2011), and its role in organizations has evolved from simple bookkeeping to a 

greater involvement in decision making (Bai & Krishnan, 2012; Walker, Fleischman, & Johnson, 

2012). Initially, it was used as a tool for tracking the cost of manufacturing inputs as well as cost 

calculation and financial control. However, the changing business environment has placed man-

agement accounting into a more strategic position in organizations, forcing them to have more 

sophisticated management accounting systems that enable a more accurate costing (i.e. activity-based 

costing), a more comprehensive performance evaluation (i.e. balanced scorecard), and value-chain 
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analysis, as well as analysis of customers and competitors. All these sophisticated MAPs require a 

functional cost system which has certain attributes such as detail, classification, accuracy, variance, 

and frequency as classified by Pavlatos and Paggios (2009). 

Several prior studies have investigated the factors impacting cost system design (CSD) in firms 

(Abernathy, Lillis, Brownell, & Carter, 2001; Al-Omiri & Drury, 2007; Pavlatos & Paggios, 2009); 

however, the direct impact of CSD on performance has rarely been investigated (Lee et al., 2010), so 

far the evidence is inconclusive (Henri, Boiral, & Roy, 2016; Lee, 2003; Pizzini, 2006). This link is 

significant from the owners' and managers' perspectives, since establishing a comprehensive cost 

system consumes resources which incurs costs. Thus, in return, managers and owners expect a benefit 

which is measured by incremental performance. Numerous other studies have focused on the perfor-

mance effects of management accounting practices (MAPs).  

 ترجمه

سابداری  شی  مدیریت ح ستم    از بخ ست  سازمان  یک مدیریت کنترل هایسی  ، اگووئ و گوئریرو آکوئیار، فرزاتی،) ا

سابداری  از هاسازمان  در آن نقش و ،(1122 شارکتی  تا ساده  ح شتر  م صمیم  در بی شد  گیریت ست  کرده ر   و بای) ا

شنان  شمن  واکر، ؛1121 ، کری سون  و فلی   ورودی هزینه پیگیری برای ابزاری عنوان به آن از ابتدا، در(. 1121 ، جان

  کار، و کسبب  تغییر حال در محیط حال، این با. شببدمی اسببتداده مالی کنترل و محاسبب ه هزینه همچنین و تولید

سابداری  ستراتژیک  جایگاه در را مدیریت ح ست  کرده وادار را آنها داده، قرار تریا ستم    از تا ا سابداری  هایسی  ح

  ترجامع کردعمل ارزیابی ،(فعالیت بر م تنی یابیهزینه یعنی) تردقیق یابیهزینه به قادر که تریپیشببرفته مدیریت

  تمامی .کنند استداده  هستند،  رق ا و مشتریان  تحلیل همچنین ارزش، زنجیره تحلیل و( متوازن امتیازی کارت یعنی)

  ق یل از خاصبی  هایویژگی که هسبتند  کارکردی یشبده  تمام بهای سبیسبتم   یک نیازمند پیشبرفته  MAPs این

 را است  شده  بندیط قه( 1112)  پاگیوس و پاوالتوس توسط  که آنگونه تناوب و انحراف دقت، بندی،ط قه جزییات،

 . دارند
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ستم    طراحی بر اثرگذار عوامل ق لی مطالعه چندین سی  را هاشرکت  در( CSD) شده  تمام بهای سی   اندکرده برر

  اثر حال، این با ؛(1112 پاگیوس، و پاوالتوس ؛1112 ، دروری و اومیری ال ؛1112 ، کارتر و براونول لیلیز، ابرناثی،)

  بودند غیرقاطع شواهد  کنون تا ،(1121 ، همکاران و لی) است  شده  بررسی  ندرت به عملکرد روی بر CSD مستقیم 

ست،  مهم مدیران و مالکان دیدگاه از ارت اط این(. 1112 ، پیزینی ؛1112 لی، ؛1122 ، روی و بویرال هنری،)  زیرا ا

ستم    یک ایجاد صرف  را منابع شده  تمام بهای جامع سی   عوض، در بنابراین،. شود می هزینه موج  این که کندمی م

 رب دیگری متعدد مطالعات. شود می سنجیده  رشد  درحال عملکرد طریق از که دارند را سودی  انتظار مالکان و انمدیر

 . اندکرده تمرکز( MAPs) مدیریت حسابداری هایشیوه عملکردی اثر روی
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