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چکیده

حرفه حسابداري شاهد انتقاد شدید دیگري در رابطه با آشفتگی اقتصادي جهانی اخیر بوده
. استده. سؤاالت زیادي در مورد نقش حسابداران در عصر جهانی سازي مطرح شاست

در نتیجه، فرصت هاي تحقیق بیشتري در مورد نقش حسابداران با تمرکز ویژه بر دگرگونی 
آن از گذشته تا امروز، با مالحظه جهت حرکت حسابداران آینده در کسب و کارهاي 

به دنبال بررسی نقش حسابداران، چالش تحقیق. بنابراین این استخصوصی و دولتی بوده
عموم نسبت به حسابداران در عصر جهانی سازي است. هاي آنها و ادراکات

، جهانی سازيمدیریت، نقش حسابدارن مدیریتارانحسابدکلید واژه:

نده مسئولیسنو١



مقدمه. 1

مطالعات نشان داده اند که جهانی سازي نقش بزرگی در بقاي شرکت ها بازي می 
عامل مهمی در تهیه در رابطه با جهانی سازي بیان کردند که حسابداري،مطالعاتکند. 

در سی سال گذشته، یت هاي داخلی و خارجی شرکت هاست. فعالجهتاطالعات بروز 
، در نتیجه اقتصاد امروزي، بازارهاي مالی، استجهان به یک بازار جهانی گذار کرده

صنعت، و سیاست همگی بین المللی شده اند. این بین المللی منجر به افزایش انتقال سرمایه 
زها، افزایش اهمیت تجارت در اقتصاد، افزایش ارتباطات در سراسر جهان و افزایش میان مر

.]5[استسیاست هاي تجارت بین المللی شده

پدیده جهانی شدن، پیشرفت فناوري، رقابت و مشتري مداري، شرکت ها را به سمت 
هاي تجاري پیچیده و فرصت هاي سرمایه گذاري بین المللی شدن سوق داده و محیط

.]4[نوینی را بوجود آورده است

جهانی سازي اثرات شدیدي بر اقتصاد جهانی دارد و چالش هاي سیاسی زیادي به 
این اثر می گذارد، کهجهانی سازي اقتصادي در واقع بر سیاست. استوجود آورده

برفرایند جهانی سازي به طور کلی . استشدهاثباتدر مطالعات تجربی مختلف موضوع



برخی مالحظات در رابطه با وسابداري بین المللی در یک طرف حک سیستم تحمیل ی
تفاوت هاي فرهنگی جهانی بین کشورها در طرف دیگر تاکید می کنند. 

حسابداري بین المللی پیچیده است چون ماهیت آن وابسته به حرکت جهانی سازي 
سابداري، استانداردها، اما جهانی سازي بر حرفه ح. دربر می گیرداست که همه اقتصاد را 

نه تنها در سطح مدیریت، حسابرسی و مالیات اثر می گذارد. به عالوه، نقش حسابدار 
. براي مثال، استتر شدهمهمصنفی، بلکه در سطح ملی و مهمتر از آن در سطح بین المللی 

) اشاره کردند که با فشار جهانی سازي که افزایش رقابت، 1999(1سیگل و سورنسون
مهم تريرفت فناوري و فشار براي دریافت اطالعات است، حسابداري مدیریتی نقش پیش

در سازمان ها بازي می کند. حسابدار مدیریتی نه تنها نقش تهیه کننده اطالعات را بازي 
اقل به مدیران کمک می کند صمیم گیري نیز شرکت می کند یا حدمی کند بلکه در ت

.]12[تصمیمات بهتري بگیرند

در عصر جهانی سازي ان، بحث در مورد نقش هاي حسابدارتحقیقصلی این هدف ا
بخش اول در مورد تحقیق به سه بخش اصلی تقسیم شده است.است. براي این منظور، این 

تعاریف حسابداري مدیریتی و ویژگی آن بحث می کند؛ بخش دوم در مورد جهانی سازي 
حسابداران تمرکز می کند. بخش و ویژگی هاي آن بحث می کند؛ بخش سوم بر نقش 

است و بخش آخر نیز نتیجه گیري يچهارم به دنبال ادراکات عمومی در مورد حسابدار
است. 

و ویژگی هاي آن حسابداري مدیریت. 2

، چه با توصیف نقش هاي آن یا توصیف به صورت هاي مختلف حسابداري مدیریت
لی، تعریف قدیمی حسابداري . به طور کاستتعریف شدهاهداف و فرایندهاي آن 

را براساس موضوع تهیه اطالعات به مدیران توصیف میمدیریت، حسابداري مدیریت
به عنوان تهیه کنندگان اطالعات در نظر گرفته شدند طبق کند، بنابراین حسابداران مدیریت

تعریف زیر:

1 Siegel and Sorensen



خل سازمان که ، اطالعاتی براي مدیران فراهم می کند، یعنی افراد داحسابداري مدیریت
.]13[را هدایت و کنترل می کنندعملیات آن

را با توصیف حسابداري مدیریت)،IMA(1در این راستا، مؤسسه حسابداران مدیریتی
نقش هاي سنتی آن تعریف کرد، آنها حسابداري مدیریتی را به صورت زیر تعریف کردند:

زي، تفسیر و انتقال اطالعات مالی فرایند شناسایی، اندازه گیري، تجمع، تحلیل، آماده سا«
که مدیریت براي برنامه ریزي، ارزیابی، و کنترل یک سازمان و تضمین استفاده مناسب و 

آن استفاده می کند. حسابداري مدیریتی شامل آماده از منابع مصرفبرايپاسخگویی
ن، اعتبار سازي گزارش هاي مالی براي گروه هاي غیرمدیریتی نیز می شود مانند سهامدارا

به عالوه برخی از مؤلفان معاصر هنوز از .» ینس هاي قانونی، و مقامات مالیاتدهندگان، آژا
تعریف ) حسابداري مدیریتی را طبق 2006(2همان تعریف قدیمی استفاده می کنند. هلتون

IMAکرد. او بیان کرد که حسابداري مدیریتی به صورت زیر است:تعریف

اهداف تحقق به دنبال که ازه گیري، تحلیل، تفسیر و انتقال اطالعات فرایند شناسایی، اند«
.]16[»استیک سازمان

به عنوان تصمیم از طرف دیگر، در مطالعات و تحقیقات فعلی، حسابداران مدیریتی 
مدیریتی تعریف حسابداريIMAتوصیف شده اند. یمدیریتعضو گروهگیرندگان و 

خود را بهبود داد: 

مدیریت، هاي، حرفه اي است که شامل شراکت در تصمیم گیريدیریتحسابداري م«
هايدر گزارشمشارکت حرفه ايتعبیه سیستم هاي مدیریت عملکرد و برنامه ریزي، و 

مالی و کنترل مالی براي کمک به مدیریت در تدوین و اجراي راهبرد یک سازمان می 
». شود

1 Institute of Management Accountants
2 Helton



کارآمدتر شده اند و براي تصمیم گیري، باید توجه شود تا چه حد حسابداران مدیریتی،
حسابداري مدیریتی به بخش الینفک فرایند مدیریتی تبدیل شده و الزم شده اند. به عالوه، 

.]17[یک سازمان شده اندر تیم مدیریت حسابداران مدیریتی، شرکاي راهبردي اساسی د

یشتري بر ارائه مشاوره حسابداران مدیریتی در تیم مدیریت، مهمتر شده اند. اخیرا تاکید ب
هیه اطالعات به مدیریت شده تجاري به مدیریت شده، درحالیکه در گذشته محدود به ت

می کند که حسابداري بیان١)AICPAمریکا (به عالوه، مؤسسه حسابداران رسمی آبود. 
به عنوان شیوه، به سه حوزه زیر تعمیم می یابد: مدیریت

به عنوان شریک راهبردي در بدار مدیریتبردي: پیشبرد نقش حسامدیریت راه
سازمان.

 .مدیریت عملکرد: توسعه شیوه تصمیم گیري تجاري و مدیریت عملکرد سازمان

 براي شناسایی، اندازه گیري، رویه هامدیریت ریسک: کمک به چهارچوب ها و
مدیریت و گزارش ریسک ها براي دستیابی به اهداف سازمان.

مدیریت راهبردي. 1-2

بود؛ مفهوم آن 70در دهه آن یریت راهبردي مفهوم جدیدي نیست؛ اولین کاربرد مد
راهبردي بود که کم و بیش به برنامه هاي راهبردي توجه کردند و يیک تیم برنامه ریز

سپس تالش کردند آنها را به تصمیم گیرندگان منتقل کنند. مدیران راهبردي در سازمان ها 
ر تصمیم گیري بازي می کنند، آنها شرکایی در تیم مدیریت مهم اند و نقش بسیار مهمی د

زیر تعریف راهبردي را به صورت ) مدیریت1992(2گواشتاین، نوالن و پفیفرهستند. 
کردند:

فرایندي که با آن اعضاي یک سازمان، آینده آن را تصور می کنند و رویه ها و عملیات 
.]14[ه برسندالزم را توسعه می دهند تا به آن آیند

1 The American Institute of Certified Public Accountants
2 Goodstein, Nolan and Pfeiffer



داده، مدیریت راهبردي پا را فراتر از ) توسعه2000(1ولزراراهبردي مدل مدیریت 
توسعه یک برنامه راهبردي می گذارد، که شامل فرایندهاي برنامه ریزي راهبردي و برنامه 

راهبردي و اندازه هايریزي اولیه می شد. مدیریت راهبردي، استقرار و اجراي برنامه
استقرار شامل تکمیل برنامه و انتقال آن به همه پرسنل است. آن هاتایج گیري و ارزیابی ن

ندازه امی شود. اجرا شامل منبع یابی برنامه، اجراي آن، و مدیریت آن اقدامات می شود. 
گیري و ارزیابی نه تنها شامل پیگیري اقدامات اجرا می شود، بلکه مهمتر از آن شامل 

تغییر می کند و چگونهه سازمان در نتیجه آن اقدامات ارزیابی این موضوع نیز می شود ک
.]21[کندروز کردن برنامه استفاده میاز آن اطالعات براي بچگونه

تفاوت کلیدي بین حسابداري مدیریت و حسابداري مدیریت 10)1993(ویلسون و چوآ 
.]2[فهرست کردند1راهبردي را مطابق با نمایه

مدیریت عملکرد. 2-2

) مدیریت عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:I&DeA(2بهبود و توسعهآژانس

1 Wells
2 Improvement and Development agency



براي اینکه پیامدها براي کاربران و عموم، بهتر شوند. واقعیاقدام در واکنش به عملکرد 

بنابراین می توانیم به اختصار بگوییم که مدیریت عملکرد، پیامدهاي کار است. 

زیر ) پنج عامل1998(1ی گیرد. آرمسترانگ و بارونمعملکرد تحت تاثیر چند عامل قرار 
را ذکر کردند:

 .عوامل شخصی: مهارت فرد، اطمینان، انگیزه و تعهد او

 عوامل رهبري: کیفیت تشویق، هدایت و راهنمایی که مدیران و رهبران تیم ارائه
کرده اند

عوامل تیمی: کیفیت حمایتی که همکاران فراهم کرده اند

سیستم کار و تاسیسات (ابزارهاي کار) که سازمان فراهم کرده. عوامل سیستمی :

 :(موقعیتی) 7[فشارها و تغییرات خارجی و داخلیعوامل زمینه اي[.

مدیریت ریسک. 3-2

فرایند کلی شناسایی، کنترل و کاهش ریسک هاي وابسته به سیستم «مدیریت ریسک، 
، تست و زینه، و انتخاب، اجراه-ارزیابی ریسک، تحلیل سودشامل کهاطالعات است

.]20[» ارزیابی محافظان می شود.

مسئولیت هاي کلیدي مدیران . 4

، نقش ها، اهداف کرد که تعاریف حسابداري مدیریتهمانطور که این گزارش قبال اشاره 
فرایند آن را توصیف می کنند، می تواند مسئولیت هاي آن را نیز توصیف کند که در یا 

نها مسئولیت هاي حسابداري ) پیداست، آ2006(2یسون و همکارانشتعریف اول گار
را در سه مسئولیت که برنامه ریزي، هدایت و کنترل هستند محدود کردند، در مدیریت

1 Armstrong and Baron
2 Garrison et al



به مسئولیت هاي مدیران اضافه )، تصمیم گیري را نیز2008(1حالیکه بامبر، برون و هریسون
.]5[می کنند. 

فقط تهیه کنندگان اطالعات نشده اند، آنها تصمیم دیریت، حسابداران مدر این هزاره
گیرنده و بخش بسیار مهمی نیز در تیم مدیریتی هستند، زیرا اطالعات داخلی مفید و بسیار

به مدیریت کمک کنند، بنابراین حسابداران مدیریتمهمی براي مدیریت ارشد فراهم می
می کنند سازمان را درست اداره کنند. 

چه کمکی به مدیریت ارشد می کنند تا چهار مسئولیت اصلی خود را مدیریتحسابداران
د؟نانجام ده

تعیین راهی براي انجام ، ري شامل هدف گذاحسابداري مدیریتنامه ریزي:بر
.دهایی ویژه می شوآنها، با اجراهاي عمل

 هدایت: نظارت بر عملیات روزانه شرکت، و نظارت بر اجراي برنامه ها براي
ستیابی به اهداف سازمان. به عالوه، بعد از تنظیم برنامه، سازمان باید کارهاي د

خود را هدایت کند تا به اهدافش برسد. 

:ارزیابی نتایج عملیات شرکت در مقابل برنامه ها و اعمال تنظیمات براي کنترل
حفظ شرکت در جهت اهدافش است. به عبارت دیگر، برنامه ریزي و هدایت 

کارایی باشد. به عالوه، هدف کنترل، تعیین و ل براي تضمین بازدهی باید کنتر
موفقیت نقش برنامه ریزي است. 

شامل هدف گذاري، هدایت و کنترل می تصمیم گیري: حسابداران مدیریت
جدید تصمیم گیري شرکت می کنند، که وظیفهشوند، که یعنی آنها در

.]8[است حسابداري مدیریت

ی در سازمانحسابدار مدیریت. 5

1 Bamber, Broun, and Harrison



الف) حسابدار مدیریتی کجا کار می کند؟

حسابدار مدیریتی در اداره حسابداري کار می کند؛ به عالوه به کنترل گر گزارش می 
زارش مالیات است، و او کند (که مسئول حسابداري مالی عمومی، حسابداري مدیریتی و گ

مه مشکالت مالی ه حسابدار رسمی گزارش می کند که در عوض مسئول همستقیما ب
وعات مالی سازمان بازي می کند).    سازمان است و نقش هاي مهمی در نظارت بر موض

در سراسر شرکت واقع است و درتیم هاي چند نقشی کار می امروزه، حسابدار مدیریتی 
کند که شامل کارمندانی می شوند که نقش مختلفی در سازمان ایفا می کنند مانند: 

R&Dبازاریابی، توزیع و خدمات به مصرف کننده، و آنها به نائب ، طراحی، تولید ،
.]8[یسان عملیات مختلف گزارش می کنندرئ

: جایگاه سازمانی حسابدار مدیریت1شکل شماره 

جهانی سازي و ویژگی هاي آن . 6

مدیرهئت هی

مدیر عامل

مدیر اجرایی مدیر مالی

ته حسابرسیکمی

حسابرس داخلی

معاونت عملیات هاي 

حسابدار مدیریتمختلف

خزانه داري رئیس حسابداري



ه است. تعریف استاندارد یا ویژه جهانی سازي، به صورت هاي مختلف تعریف شد
جهانی سازي وجود ندارد. شاید جهانی سازي با خصوصیات آن تعریف شده یا مفهوم  
جهانی سازي وابسته به چشم انداز فردي است که در مورد آن صحبت می کند. بنابراین 

.]15[عریف دقیق جهانی سازي هنوز نیستت

مانند صندوق پول بین المللی و دبیر سازمان بسیاري از سازمان هاي ملی و بین المللی (
ملل) تالش می کنند تعریف واحدي از جهانی سازي تعیین کنند اما این تعریف تنها 

پول ، جهانی سازي را بین المللیصندوقویژگی هاي جهانی سازي را توصیف می کند. 
افزایش حجم وابستگی اقتصادي متقابل رو به رشد کشورها در سراسر جهان با «به صورت 

و تنوع تعامالت میان مرزي در کاالها و خدمات، گردش سرمایه بین المللی آزاد و 
از این تعریف روشن است تعریف می کند. » فناوريترهمچنین انتشار سریع تر و گسترده

چطور صندوق پول بین المللی، جهانی سازي را به صورت اقتصادي و تکنولوژیکی تعریف 
.]5[می کند. 

جهانی سازي معانی مختلفی براي افراد مختلف «می کنند که ) اشاره2011(1کارچن و
و او توضیح داد که این اصطالح شامل همه نوع انتقال اقتصادي و فرهنگی بین » می دهد

تسلط رسانه و استفاده گسترده از وب گسترده جهانی. این به از قبیل -ملت ها می شود
به صورت بین المللی و جریان هاي مالی بین المللی نیز تبادل اقتصادي کاالها و خدمات

.]11[اشاره می کند

انسان نو به جهان اطالق می مدرنیته به یک معنی به جهان نگري مدرن، شیوه نگرش
شود. مدرنیته از سده پانزدهم تا نیمه سده نوزدهم میالدي در غرب تکوین یافت و بعد از 

از دیدگاه جامعه شناسی، مدرنیته بر عقالنی سازي آن در دیگر نواحی دنیا رشد نمود.
ساختار اقتصادي و اداري و تفکیک و تمایز ساختاري جهان اجتماعی اشاره دارد. مدرنیته 

.]2[بیانگر انتقاد مداوم از سنت و از خود بوده و به معنی نوخواهی و امروزگی است

1 Chen and Carr



وژیهاي سنتی و آداب و رسوم سنت نیز به عنوان انتقال دانشهاي تجربی در قالب تکنول
ر و هویت هیق با محیط پیرامون و تداوم حیاتو یا فرهنگ از نسلی به نسل دیگر، براي تطب

مولفه هاي مدرنیته از دیدگاه اندیشمندان مختلف، متفاوت است. . ، تعریف می شودجامعه
ی از فرد گرائهایی چون اعتالي سرمایه داري و تکنولوژي، اعتالي لیبرالیسم وبرخی مولفه

سازي جهان از طریق ، اعتالي بروکراسی و فرایند عقالنی طریق ایجاد قرارداد اجتماعی
، اعتالي تیابی به دانشی نو بر اساس تجربه، اعتالي علم جدید از طریق دسافسون زدائی

فلسفه تاریخ از طریق ایده هائی چون پیشرفت، شک و نقد را به عنوان مفاهیم و مولفه هاي 
.]1[شناسندمینیتهمدر

ویژگی هاي جهانی سازي و حسابدار. 7

با ظهور جهانی سازي، شرکت هاي بیشتري با انجام فعالیت هاي تجاري در مرزهاي ملی 
خود، جهانی شده اند. بازار جهانی تر می شود و رقابت شدیدتر از قبل می شود. رفع رقابت 

اي که در آن زمینه.ري استراهبردي کسب و کارهاي تجاشدید مستلزم استقرار
وقتی فعالیت هاي تجاري جهانی می حسابداران براي کنار زدن رقباي خود کار می کنند. 

شوند، توجیه تعامالت تجاري، بزرگ و پیچیده می شود. اما با پیشرفت در فناوري، نرم 
د.ناب شوت تر از قبل حسحراي دیگري توسعه می یابند تا معامالتافزار مبتکرتر و ابزارها

نمی تواند بدون فناوري کار کند. پیشرفت روشن است که محیط کسب و کار امروز 
نحوه اداره کسب و کارها دارد، وتکنولوژي، بهبودهاي کارآمد و بازده تري بر 

.]5[کسب و کار را نیز افزایش می دهدخودکارسازي فرایندهاي 

مدیران و حسابداران ،ذیر دارندسازمان ها در این عصر، ساختارهاي سازمانی انعطاف پ
چند نقش را ایفا می کنند. به عالوه، نیاز به اطالعات بیشتر توسط سهامداران و ذینفعان 
تشدید گرفته، مشتریان مطلع تر هستند و ذینفعان دیگر، اطالعات بیشتري می خواهند. در 

ه کرد. وقتی جهان به ي حرفه حسابداري اشاربین المللی سازي و استانداردسازاینجا باید به
یک نهاد یکپارچه تبدیل می شود که معامالت بدون مرز در سراسر جهان وجود دارد، 



استاندارد سازي حرفه حسابداري تحت فشار شدیدي براي تضمین مقایسه و یکنواختی قرار 
. جهانی سازي بازارها، پیشرفت ها در فناوري تولید و اطالعات، افزایش رقابت، استگرفته

سپاري، یستگی هاي کلیدي، روابط مشتري و تامین کننده، کاهش اندازه، برونشا
و کار تیمی، برخی از خصوصیات قابل توجه عصر جهانی ساختارهاي سازمانی هموار

هستند.

با وجود تکامل ماهیت سنتی کسب و کارهاي تجاري، انتظار می رود تقش حسابدار نیز 
سابداران مالی، ممکن است شامل حسابرسان، حتغییر کند. به طور کلی، حسابداران

رکز بر نقش هاي حسابداران و غیره شوند. اما هدف این گزارش متمحسابداران مدیریت
در عصر جهانی سازي است. مدیریت

قبل از جهانی سازي و مسئولیت هاي حسابداران مدیریتنقش ها. 8

سابقا، موقعیت حسابداران مدیریتی از فعالیت هاي کلیدي شرکت جدا شده بود و تعامل 
مرزهاي فیزیکی در عملیات سازمان رو در روي کمی با ارباب رجوعان داشت.  آنها با 

جدا شده بودند. در اینجا استنباط می شود که حسابداران مدیریتی در آغاز این حرفه در 
نداشتند. نقش کلیدي آنها، تامین اطالعات براي تصمیم فرایند تصمیم گیري شرکت 

گیري مدیریت است. پس تمام کاري که آنها می کردند تهیه بودجه، بررسی گزارش 
هزینه، تهیه گزارش هزینه موجودي، و تولید صورت هاي مالی استاندارد است. خالصه 

، کنترل دفترداردر واقع این کار را با گفتن این موضوع انجام می دادند: آنهااینکه آنها 
ایفاي نقش حسابدار سنتی، نگهدارندگان آنها باکننده مخارج، و مامور صنفی بودند. 

.]14[هاي مالی، مورخان سازمان بودندرکورد

برخی اشاره می کنند که این در واکنش به نیازهاي زمانی حاصل از تغییرات در محیط 
رف دیگر، برخی استدالل می کنند که توسعه علم عی توسعه یافته بود. از طاو نیازهاي اجتم

ش هاي حسابداري زیرا با استفاده از رواستحسابداري، تکامل تجارت را به وجود آورده
که کسب و کار مدرن می توانست رشد کند، شکوفا شود و به نیازهاي مالکان دقیق تر بود

کلی در رابطه با تاریخچه و عموم آن پاسخ دهد. به هر حال، تاریخچه حسابداري  به طور



کار ل کسب وبا تکامکسب و کار و اقتصادي است، و ممکن است به ما کمک کند 
.]6[تجاري، بهتر پیش بینی کنیم

کنند که تاریخچه حسابداري باید در ) اشاره می2004(1کارمونا، ازامل و گوتیرز
تخاب خواهد شد، یا آیا ابتداي بررسی تعیین کند آیا یک مفهوم شیوه حسابداري معاصر ان

از یک مفهوم که براي زمینه تاریخی تحت بررسی مناسب تر است در نظر گرفته می شود. 
طرف دیگر، او اشاره کرد که مشروعیت استقرار مفاهیم فعلی براي توصیف و تحلیل شیوه 

.]10[اي حسابداري گذشته قابل بحث استه

ظاهر شد. نقش حسابداري مدیریتی 1900قبل از دهه نقش حسابداري در مدیریت اما 
نقش تهیه ت و بازارها بود. در گذشته، حسابداري مدیریتی تنها عموازي با رشد صن

اطالعاتی در نقش اطالعات در مورد فعالیت هاي داخلی یک شرکت فراهم می کرد. این 
د مورد این موضوع فر اهم می کند که دستمزد مناسب چیست و چه اطالعاتی باید در تولی

را به عنوان تهیه کننده اطالعات » کنترل مخارج) «1997(2استفاده شوند. فالیشمن و پارکر
اما این ادراك ط کمی با مدیریت در تصمیم گیري دارد. امالی تعریف می کنند که ارتب

بخاطر نیاز به رعایت، و توسعه مدیریت مالی، مدیریت عمومی/راهبردي و خدمات مشاوره 
) و مؤسسه حسابداران مدیریت1999(3ازامل و اسکاپنزبرنز،مطالعه است.از بین رفته

)IMA در آمریکا نشان داد که نیاز به حرفه حسابداري براي استقرار مجدد خود در جو (
.]19[تاحدي دلیل این جابجایی است. نرقابتی تکنولوژیکی و جهانی شد

ابقا حسابداران نیستند. س» روزام«بداران مدیریتمانند حسا» دیروز«حسابداران مدیریت
مقایسه، ثبت، و گزارش به عنوان شمارنده ارقام در نظر گرفته می شدند. شمارش، مدیریت

در گذشته ، نقش هاي قدیم حسابداران مدیریتاطالعات مالی براي تصمیم گیري داخلی
رف نظر از بودند. اوال، حسابدار باید به دنبال نقش اصلی در مرحله برنامه ریزي باشد، ص

توصیه حسابدار در رابطه با تامین می کند.اولیه یا پشتیبانی در بررسی ایفااینکه آیا نقش 
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تیم بررسی، تعریف حوزه بررسی، تعبیه یک برنامه بررسی، و مشاوره در مورد پیامدهاي 
تجاري بررسی الزم خواهد بود.

پیشرفت تکنولوژي تولید ایجاد بازارهاي جهانی و تاکید بر کیفیت کاالها و خدمات و
باعث افزایش رقابت در سطح جهانی شد.شرکت ها در قیمت ، کیفیت ، زمان تحویل و 

خدمات پس از فروش با یکدیگر رقابت می کنند.

تصمیم گیري به اطالعات مربوط به تمام این فاکتورها نیازمند است و مدیر براي 
.]9[ندحسابداران مدیریت باید این اطالعات را فراهم کن

عصر جهانی سازي در نقش هاي حسابداران مدیریت. 9

اثر می گذارد. با فشار آنجهانی سازي بر مفهوم حسابداري مدیریتی و تکنیک هاي 
قع اطالعات جهانی سازي که افزایش رقابت، پیشرفت فناوري و فشار براي کسب به مو

می کند. حسابدار مان بازيدر سازکلیدي تريحاال نقش است، حسابداري مدیریت
نه تنها نقش تهیه کننده اطالعات را بازي می کند بلکه در تصمیم گیري نیز مدیریت

شرکت می کند یا حداقل به مدیران کمک می کند تصمیمات بهتري بگیرند. 

با اعمال ابزارهاي تحلیل فرایند، به سمت مدیریت منبع حرکت می حسابداري مدیریت
فعالیت ، هزینه یابی چرخه عمر، و فناوري هاي مدیریت مبناي برکند مانند هزینه یابی 

، ورودي هایی نیز براي تصمیم لیل هزینه فرصت. حسابداري مدیریتهزینه مانند تح
گیرندگان راهبردي فراهم می کند. 

از تمرکز بر کاهش زائدات به خلق ارزش با استفاده کارآمد از حسابداري مدیریت
نقش مهمی در خلق و ارت دیگر دیگر، حسابداران مدیریتبه عبمنابع توسعه می یابد. 

افزودن ارزش به سازمان ها با مدیریت منابع، فعالیت ها و افراد براي دستیابی به اهداف 
سازمان ها بازي می کنند. 

به سازمان هاي خود با تعقیب پنج هدف اصلی زیر ارزش اضافه می حسابداران مدیریت
کنند: 



با کمک به مدیریت ارشد در تصمیم گیري و برنامه ریزي، یریتحسابداران مد.1
به حسابداران مدیریتبه عالوه، به سازمان هاي خود ارزش اضافه می کنند. 

عنوان بخشی مهم در تیم مدیریت در تصمیم گیري و فرایندها شرکت می کنند. 
ند (که اخیرا، حسابداران مدیریتی هر نوع اطالعاتی براي مدیریت فراهم می کن

بیشتر این اطالعات، اطالعات مالی است). حسابداران مدیریتی عالوه بر نقش 
شده اند تبدیل بخشی الینفک در تیم مدیریتی به مهم خود در تامین اطالعات، 

وقتی نوبت به برنامه ریزي کسب و کار راهبردي و نیازهاي روزمره براي که 
الوه، سیستم هاي . به عمی گیرندپر رنگ تري تصمیم گیري می رسد، نقش 

مدرن، فعالیت هاي بیشتري را در نظر می گیرند که در همه حسابداري مدیریت
سطوح سازمان اتفاق می افتند. 

با کمک به مدیریت ارشد در هدایت و کنترل فعالیت هاي حسابداران مدیریت.2
به ،مان براي دستیابی به اهداف عملیاتی، به ارزش سازمان اضافه می کنند. ساز

تنظیم برنامه هاي خود نیاز دارد، سپس این برنامه ها باید هدایت و کنترل شوند، 
از دارد، و نقش حسابداران که به اطالعات زیادي در مورد فعالیت هاي عملیات نی

در اینجا تهیه این اطالعات است. مدیریت

(از با دستیابی به اهداف سازمان با تحریک همه کارمندانحسابداران مدیریت.3
قبیل مدیران) به سمت اهداف سازمان، به ارزش سازمان خود اضافه می کنند. 

ند، بنابراین نقش گاهی اوقات، اهداف افراد مطابق با اهداف سازمان ها نیست
در اینجا تحریک مدیران و کارمندان دیگر براي هدایت تالش حسابدار مدیریت

خود به سمت دستیابی به اهداف سازمان هاست. 

ابداران مدیریتی با اندازه گیري عملکرد فعالیت ها، مدیران و کارمندان دیگر حس.4
در سازمان، به ارزش سازمان خود اضافه می کنند. سازمان براساس بازخورد 

ممکن است به مدیر براساس عملکردش پاداش دهد. اندازه گیري، 



ان خود اضافه با تخمین جایگاه رقابتی سازمان به ارزش سازمحسابداران مدیریت.5
ی ارزیابی این موضوع می کنند. در این بازار رقابتی، نقش مهم حسابداران مدیریت

.]5[رقابت و بهبود را اندازه می گیرد چطور سازمانشان است که 

از یک سازمان تا سازمان دیگر تغییر می کنند، این نقش هاي حسابداران مدیریت
زمان، فرهنگ، صنعت و عوامل دیگر هستند. از نقش ها وابسته به اندازه سازمان، نوع سا

در گذشته مانند کنند. نقش هاي حسابداران مدیریتطرف دیگر، این عوامل دائم تغییر می
، نقش هاي پایه حسابداران امروز نیستند، زیرا شرایط متفاوت هستند. این تفاوت ها

بر نقش هاي حسابداران یگررا تغییر نمی دهند بلکه اندازه سازمان ها و عوامل دمدیریت
را تعیین می کنند. ش هاي حسابداران مدیریتاثر می گذارند و پیچیدگی نقمدیریت

که را می توان موازي با شرایط بازار در نظر گرفتراین نقش متغیر حسابداراي مدیریتبناب
ه ، ببودناطالعات براي فعالیت کسب و کار داخلیکننده از تنها تهیه حسابدار مدیریت 

سمت خلق ارزش مورد نیاز مشتري و ذینفعان دیگر حرکت می کند. به عالوه، حسابداران 
در نتیجه غیرمتمرکزسازي سازي و واگذاري قدرت، امروزه مسئولیت هاي یریتمد

بیشتري نسبت به قبل دارند. 

، آنها باید توانایی هاي خود را براي ایقاي ه نقش هاي جدید حسابداران مدیریتدر نتیج
) فکر می کنند که 1994آن نقش ها در سازمان هایشان تقویت کنند. سیگل و سورنسو (

به مقداري مهارت نیاز دارند تا نقش خود در سازمان هایشان و درك حسابداران مدیریت
اطالعات مورد نیاز مدیریت را تقویت کنند.

هاي مهمترین نقش 2007تا 2002بر اساس تحقیقات صورت گرفته بین سالهاي 
.]12[: حسابداري مدیریت به شرح ذیل میباشد

تهیه و تفسیر اطالعات مربوط به حسابداري مدیریت
اطالعات مالیئه تهیه و ارا
رهبري
ایجاد و اجراي سیستم حسابداري مدیریت



مدیریت کارکنان
مدیریت پروژه

یریتی کنند که براي حسابداران مد) تعدادي مهارت تنظیم م1994سیگل و سورنسو (
مهم اند: 

و مالیدانش حسابداري مدیریت.1
مهارت هاي تحلیل.2
مهارت هاي کتبی و شفاهی.3
قابلیت کار در گروه.4
مهارت براي کار یک کسب و کار.5

بسیار مهم اند و به آنها کمک می کنند درك بداران مدیریتمهارت ها براي حسااین
با استفاده از شاخص ن مدیریتتند؛ در نتیجه، حسابداراکنند چه اطالعاتی مورد نیاز هس

هاي مالی و غیرمالی، مهارت هاي مختلف، تصمیم گیري بهتر، و ادغام کنترل راهبردي و 
، مرکز توجه نتیجه حسابداران مدیریتعملیاتی، اطالعات مناسبی فراهم می کنند. در 
.]19[شدخواهند بود و بخش الینفک تیم مدیریتی خواهند

نیست. بنابراین » تهیه اطالعات«یا » دفتر داري«تنها ار مدیریتخالصه اینکه، نقش حسابد
ید مجهز به مهارت هاي باال باشد تا باید آموزش کافی داشته باشد و باحسابدار مدیریت

تصمیم گیرنده ، برنامه ریز راهبردي و تحلیلگر بازار مهمی شود. 

نتیجه گیري. 10

متحول کرده و دگرگونی هنوز ادامه راانی سازي، موقعیت حسابدار مدیریتعصر جه
با نقش ها و ا شرکاي تجاري. حسابداران مدیریتدارد، از کنترل کننده مخارج گرفته ت

چالش هاي جدیدي مواجه می شوند. ما براي شراکت کسب و کار موفق، باید دائما دانش 
بهبود خود را در حوزه هاي مختلف پیش ببریم و مهارت هاي برقراري ارتباط خود را 

دهیم تا با طرف هاي داخلی و خارجی و همه سطوح سازمان ارتباط برقرار کنیم. این 
بخصوص در یک جامعه چند فرهنگی مهم است. 



با رفع نیازهاي اندازه گیري فعالیت اقتصادي و مالی و انتقال این اطالعات به حسابداري 
. جامعه دست پیدا کرده استبه جایگاه فعلی خود به عنوان یک حرفه تکامل یافتهجامعه، 

حاال اطالعات محیطی از سازمان ها می خواهد. حسابداران باید اطالعات اکولوژیکی مورد 
نیاز را به طرف هاي ذینفع منتقل کنند تا حمایت تخصصی از جامعه دریافت کنند. 

. استنقش مهمی در سازمان ها بازي کرده1900حتی قبل از دهه حسابداري مدیریت
به عنوان تهیه کننده اطالعات براي فرایند کسب و کار داخلی، برنامه داري مدیریتحساب

ارزش با استفاده درست از اطالعات کننده ریزي و کنترل مدیریت، مدیریت منبع و خلق 
در نظر گرفته می شود.
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The Roles and Responsibilities of Management
Accountants in the Era of Globalization

Abstract

The accounting profession has witnessed another severe criticism in
the light of the recent global economic turmoil. Many questions were
raised about the role of accountants in the era of globalization. As a
result, there has been a greater research interest opportunities touching
the role of the accountants with a special focus in its metamorphosis
spanning from the past till the present, keeping in mind the future
direction of accountants in the private and public enterprises. This
paper therefore seeks to explore the role of accountants, their
challenges and the perception of the public toward accountants in the
era of globalization.

Keywords: Management Accountants, Roles of Management
Accountants, Globalization


