
  رویه در حسابداري مدیریت7سرآغاز 
 
 
 
 
 
 
  
 
  نژاد ساروکالیی دکتر مهدي علی

  ، عضو انجمن حسابداري ایرانتبریزاسالمی واحد دانشگاه آزاد  استادیار گروه حسابداري
  mehdi12_may@yahoo.com: ایمیل

  
 
 
 
 
 
 
 
  زاده فاطمه تقی

  کارشناس ارشد حسابداري
 fatemeh.taghizadeh@ymail.com: ایمیل

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

mailto:mehdi12_may@yahoo.com
mailto:fatemeh.taghizadeh@ymail.com


1 

 

 
  رویه در حسابداري مدیریت 7سرآغاز 

  چکیده
) 1واکنش به آن دلیل  تجربه کرد کههاي پیشرفته  ها و شیوه به سوي روشجالب توجهی تغییرات مدیریت حوزه حسابداري 

بینی  ریزي مبتنی بر پیش هاي برنامه اي مشتري محور و نیاز به روش هاي فروش که بطور فزاینده بازاریابی تجاري و تکنیک
 ، و افزایش کارایی و اثربخشیزماني  چرخهضایعات، کوتاه شدن  حذف رايوري ب رهمدیر عملیاتی نیاز به بهبود به) 2و  دارد
  .دهد رویه در حسابداري مدیریت را پوشش می7این مقاله  .، بوددارد

  مقدمه
. به مرور زمان از تعهد شغلی خود سرباز زدندکه  رو شدم به رو یمدیران خوش ذوقبا اي خود  من در طول زندگی حرفه

ها  عدم مسئولیت پذیري آن از لی رفته رفتهکردند و میهمچنین برمدیرانی نظارت داشتم که مشتاقانه از این دسته استقبال 
ماند وتبدیل به  شود حقیقتا در ذهن می ي خوب شروع می به هرحال در برخی از موارد، چیزي که با یک ایده. ناامید گشتند

اگر شما عناوین . خواهم اینجا درمورد حسابداري مدیریت تشریح کنم می شود وآن همان چیزي است که ا مییک روی
ترین کتاب کسب وکار نیویورك را مورد بررسی قرار دهید یا مقاالت کسب وکار دانشگاه هاروارد را در  ومحتواي پرفروش

ه ،آن؟ آیا اهید وبگوئید ، شود شما با خنده واکنش نشان د میسال گذشته مورد بررسی قرار دهید، چقدر از آنها موجب  25
رده زبرخی از حامیان یا نویسندگان کتاب ممکن است آ: هشدار(شما هریک از اقالم در لیست زیر را به یاد می آورید؟ 

  )خاطر شوند
                                                            ...و مدیریت برمبناي سرزدن  ،همتاي درون شرکتها  ،اي هاي هسته صالحیت ،ماتریس مدیریت ،اي مدیر یک دقیقه

شان از آینده اتکنند، اما طبق انتظار ي مفیدي را مطرح می آنها ایده. کنند ها هیچ هدفی را دنبال نمی گویم این ممارست من نمی
با این نگرش که این روش، روش    ها، تنها ها از یک برنامه بهبود کیفیت به سایر برنامه بسیاري از سازمان. یابند ارتقاء نمی

کنند که اعمال نفوذ براي بهبود خصوصا یک  اکثر مدیران اذعان می. مرسومی است، درتالشند یک مزیت رقابتی فراهم کنند
و آنها به گزافه پردازي  به . کنند هاي تجاري کمکی نمی تغییرپایدار در بلندمدت به ندرت تغییرقابل توجهی دارد، و واسطه

هاي حسابداري مدیریت که من در اینجا تشریح کردم بنیادین است یا  آیا رویه. در آن زمان متداول بود، پرداختند چیزي که
  تنها سبک زودگذر است؟

   حسابداري مدیریت عصر
هاي زمانی مختلف را  دوره درتغییرات حسابداري  از آثاري ،1شکل .نخست اجازه دهید به برخی از عصرها نگاهی بیاندازیم

  .شان می دهد ن
  سنگ وتوده سنگ -عصر باستان.1
به 1494در نهایت این وضعیت منجر به انتشارکتاب در سال .گرانبها وپول کاغذي از فلزات هایی توده - دوران قرون وسطی.2

کا، جئومتریا، پداپرشنی یسامادي آرتیمیت ، ریاضیدان ایتالیایی و راهب صومعه فرانسیسکن ملقب بهاچیولیوسیله لوکا پ
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ي حسابداري که با عنوان دفترداري  رسالهاز 27  صفحه  حساب وشعب آن، جبر وشامل پاکیولیسپداپرشنیتا با عربی هندو ، 
  .کند ارتباط برقرار می ،دوطرفه تشریح شد

 : دوره از حسابداري مدیریت 6:  1شکل

 
ه در ، مهندس راه وساختمان ک،آلبرت فینک متولد آلمان 1860سالدر. استانداردشده  تمام حسابداري بهاي – عصر صنعتی.3

براي 1890در سال . مایل براي صنعت راه آهن تخصیص داد/تن را برمبناي بها، مشغول به کار استایاالت متحده آمریکا 
  .ندیابی استاندارد را توسعه داد بهاهاي  روش ،کلیساي الکسندر همیلتونو ، فردریک ونیسلوتیلرهاي علمی  انعکاس روش

گذاران  ایهظت از سرماصالح مقررات براي حفامنجربه در ایاالت متحده رکود بزرگ کاال  –عصر پیروي از مقررات .4
قوانینی  موجب تسهیلاصالحات  براي حسابداري مدیریت بود زیرا ایجاد شکستی لحاظاز یک این موضوع شد،  )1930(

هاي تخصیص بهاي  هنوز هم روش. کرد محاسبه می را فتهر روشف االيک دهش مامت هايکه ارزش موجودي کاال و ب شد می
  .)وتحلیل علت ومعلولی نیاز به تجزیه(ند شد نقض اصل علیت می منجر بهزیرا آنها . سربار گمراه کننده هستند

مدیریت به اقتصاد مدیریتی  ازحسابداري تغییرعصر بعدي منجر به مسلما  .بهایابی بر مبناي فعالیت ظهور –عصرمشتریان .5
ظهور و سقوط  :رفته از دست روائی کتاب1987در سال  .سازد را نمایان می بهاعوامل  ردیابی بهایابی بر مبناي فعالیت .شود می

 یابی را از انبوهی از بهاهاي  نیاز و مزایاي بهسازي روش، اس کاپالنبرت ان و روحسابداري مدیریت، توسط اچ توماس جانس
  .ندکرد مستندرا جداگانه با عوامل مربوطه  ايهببراي استفاده از مخازن  بهابا یک عامل تخصیص  ))بهامخزن ((
  .یانهحسابداري پیشگو – گرایانهعصر تجزیه وتحلیل هاي پیش بینی .6

ها  ، سازمانبهابا انعکاس . یات وجود داردلحاظ استراتژي و عمل بهاي  پیش بینی شده ات، تغییر)جلوتر از آن کمی(هامروز
هاي در حال ظهور  رویه .کنند تفسیر، یا تایید/گیري و  لحاظ پولی براي ارزیابی تصمیماز هایشان را  و فعالیت  برنامه توانند می
ها  پیش از آنکه به رویه. قرار دارند 1شکل 6و 5شوند در مراحل  میهاي قبلی استنتاج  داري مدیریت که از رویهحساب در

. بیاندازیم است، وگزارشگري اطالعات آوري، تبدیل جمع که ،برگردیم اجازه دهید نگاهی به نقش حسابداري مدیریت
از میز مدیرعامل شرکت تا به هریک از کارکنان  ،در همه سطوحي رفتارعوامل تاثیر بررسی هدف اصلی آن در درجه اول 

و در (وکشف بوسیله اطالعات مربوط است هدف دوم آن بررسی. شود ها انجام  گیري این کار باید با حمایت از تصمیم .است
  :ارائه شده استدر زیر تعریفی از حسابداري مدیریت توسط انجمن حسابداران مدیریت  .)شود موجب تمرکزمی، نتیجه 

 کاال در ایاالت متحدهرکود بزرگ 
مقررات  آمریکا منجر به اصالح

 گذاران شد سرمایه براي حفاظت از
)1930(  

  
  مقررات پیروي از. 4

  

هایی از فلزات گرانبها و پول  توده
درنهایت منجر به  کاغذي، که

 لوکا(حسابداري دوطرفه شد 
 )پاچیولی

 
  

  وسطی قرون. 2
 

استاندارد  شده تمام بهايحسابداري 
، هاي علمی تیلر روش براي انعکاس(

  )1911فردریک ونیسلو، 
  
  

 صنعتی. 3

ردیابی عوامل هزینه را به دلیل 
 انواع متنوعی از محصوالت، افزایش

مشتریان را  ها و خدمات، کانال
  سازد می نمایان

  
 مشتریان. 5

 بینی شده هاي پیش تحلیل و تجزیه. 6

  
 اي به شده بینی پیش تغییرات
 عملیات و استراتژي لحاظ
  دارد وجود

 سنگ و توده سنگ

  
 باستان. 1

20,000 BC  1494 1911 1930 1980 2015 

لوغ
ره ب

دو
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 هاي مدیریت سیستمریزي،  برنامهالگوي دوین ، تگیري مدیریت امل مشارکت در تصمیماي است ش حسابداري مدیریت، حرفه
استراتژي سازمان سازي  بندي وپیاده دیریت در فرمولکمک به مکارشناسی در گزارشگري مالی و نظرات ارائه ، عملکرد

   .است
  در حسابداري مدیریت   رویه 7سرآغاز 

   تحلیل سودآوري مشتري و هاي توزیع و تجزیه محصول از طریق کانالتوسعه .1
  .دهد یریت عملکرد واحد تجاري توسعه میحسابداري مدیریت نقش خود را با مد.2
  گرایانهبینی  پیشبرابرحسابداري تغییر در .3
  .هاي مدیریت عملکرد واحد تجاري تعبیه شده است در روش کسب و کارفضاي وتحلیل  تجزیه.4
  هاي حسابداري مدیریت و بهبود روش ترکیب.5
  ...مدیریت فناوري اطالعات وخدمات مشترك به عنوان یک کسب وکار و.6
  رفتاري بهايدر جهت مدیریت بهتر  هاي صالحیت ها و نیاز به مهارت.7
  تحلیل سودآوري مشتري و هاي توزیع و تجزیه توسعه محصول از طریق کانال .1

سودآوري با استفاده از اصول هاي  شاخصاطالعات  وخدمات  تمام شده بهاياستاندارد  ،محصولتولید از  یگزارش دقیق
abcدرحال حاضر متداول است. Abc هاي مرئی بیشتري که به  نهیو هز ردیابیهاي فعالیت  محرك منبع و از طریقرا  ها هزینه

و  واحدهاي غیر مستقیم  استفاده از هزینهبه ها  متاسفانه بسیاري از سازمان .کند سنتی مخفی شده بودند را فراهم میروش 
واحد به  بهايیک مخزن abc از این رو در مقایسه با . گردیدل علیت اصاین امر منجر به نقض که ادامه دادند مشترك

بهاي این شود،  می ردیابینی بررابطه علت ومعلولی بهاي فعالیت مبتهر مخزن با محرك  و شود میتفکیک مخازن چندگانه 
زیرا شوند  میبهایابی کمتر و بیشتر از حد محصوالت به طور همزمان خطوط تولید . کننده است موجود نادرست وگمراه

نه حسابداران کمبود گیج کننده است که چگوبدیل بهتري است abcباوجوداینکه . همراست خطابا تخصیص همیشه 
شکل  .اجازه دهید که مشاهدات را کنار بگذاریم و روي اطالعات مربوط مورد نیاز تمرکز کنیم پذیرند عملکرد را می

یک شرکت بیشتر از  هاي هزینهکه  بیانگر این موضوع است دهد که مشتریان را نشان می کانال و ،گزارش سودآوري2
توزیع و مشتریان  هاي از طریق فروش وکانالستند که ه محصول يها هزینهفضاهاي سفید . استمربوط به محصول  هاي هزینه

 .دنده رخ می

فروش خود  مامورانسپس  کردند و ه و استاندارد تمرکز میمحصوالت توسعه یافتتولید  خطوطها بر روي  ، شرکتدر گذشته
موجب که الگوي واحدي هستند  ها آناما بسیاري از . فروشندبآنها را به مشتریان موجود و مورد انتظار  کردند می شویقترا 

به سرعت بعالوه، رقبا  .دهند چک وسپرده می مربوط به خدماتارائه  ها بسیاري از بانک، براي مثال. شوند میسودمندي 
که . یابد ش میخدمات افزایکیفیت ، اهمیت در نتیجه. توسعه دهندرا  محصوالت وخدمات استاندارد شرکت خودتوانند  می

ور به دست آوردن مزیت منظ به ،براي جلب رضایت مشتریانخدمت  یابی وضعم نسبت بهمحصول  یابی موضع تغییر منجر به 
منجر به افزایش شود،  می موجب خنثی شدن آنیا  محصول کاسته امتیازاتاز  رقابت چون به عبارت دیگر. شود می تیرقاب
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با  اي از مشتریان ستند که آنها یک طیف گستردهکنندگان آگاه ه عرضهبراي پیچیده کردن مسائل، . شود میارتباط با مشتري 
را تغییر  خودکاالي ویل تح صورتجلسهبراي مثال، مشتریان با تقاضاي زیاد باید به طور منظم . تقاضاهاي باال و کم هستند

دام با تقاضاي کم هیچ کمشتریان  .دهند به مشتریانتلفنی خدمات ارائه برگشت یا کاالها را ه خاص دارند، دهند، نیاز به معامل
تا  تر سودآور هستند مشتریان با تقاضاي زیاد به این معناست که آنها نسبتا کماضافی هاي  هزینه. دهند از مورد باال را انجام نمی

فروش هدف آنها فرآیند عملکرد  این بدان معناست که براي بازاریابی و. از فروششان پی به خریدشان ببرید بتوانیداینکه شما 
در زیر خط حاشیه سود  بهانیاز به ردیابی . است يدر مورد رشد سودآور بلکه ،صرفا افزایش سهم بازار و رشد فروش نیست

چالش بسیار مهم استفاده از . استهاي ارائه خدمت به مشتري  نههزی ، بازاریابی وتوزیع، فروشهاي  ، شامل کانالناخالص
abc انجام آن با تصمیمات و  بالقوه و ثارآ دركن شناسایی، آو امتیاز . سودآوري مشتریان معتبراست  محاسبه اطالعات

یک پرتفوي  مانند. گیرد میدرنظر به عنوان یک سرمایه گذار را فروش مشتریان  بازاریابی و بخش. است انهاقدامات هوشمند
اطالعات سود وزیان مشتري چیزي است که هرکسی در حال حاضر . کند واحد، ونه به عنوان کسیکه پول خود را مصرف می

با کنند  هاي مشابه ترکیب می با قیمت و کنند که تقریبا با حجم یکسان خرید می مشتریانی .ممکن است به آن مظنون باشد
، بعضی از مشتریان ممکن است کمتر یا توصیف کردم قبالهمانطور که من . نیستند یکسان ،شوند می سود منجر بهزمانیکه 

 .رفتار آنها است  چگونگی موکدا مبتنی بر باشند،بیشتر سودآور 

 
  هاي محصول نیستند هاي فروش و بازاریابی جزو هزینه هزینه: 2شکل 

 

  
  بیشتر سودرسیدن به  مهاجرت مشتریان براي :3شکل 

 
  

  تجهیزات مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، و
 

 هاي غیرمستقیم هزینه

 توزیع، فروش و بازاریابی

 عمومی و اداري

 مشتري

 کانال

 کم

 بسیار سودآور

 خدمت شده تمام يبها کم غیرسودآور بسیار

 مشتریانانواع 
 باال

 محصول

 باال

ول
حص

ی م
کیب

ه تر
اشی

ح
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 کند فراهم میشفافیت را  و رویتقابلیت شود  هاي کاري می تجاري و فعالیت هايه منجر به فرآیندزمانیک ،همچنین اطالعات
 ،مدت ، یکی از اهداف بلندمهم هستندمشتري  وفاداري  رضایت و اگرچه .شود تر می پایین هاي باالتر و و موجب هزینه

مشتریان همیشه باید بین مدیریت سطح خدمات براي بدست آوردن  .و سودآوري شرکت است افزایش رضایت مشتري
دو طبقه اصلی از حاشیه سود . توازن برقرار کرد اشتگذاثري که بر روي افزایش ثروت سهامدار و مالک خواهد  و وفادار

  :عبارتند از P&Lدر شرکت 
  و ت خریداري شده اترکیبی از خطوط محصوالت وخدم )1
  .از خطوط محصوالت وخدمات خریداري شده جداستغیرتولیدي هاي  هزینه)2

  .کند بندي را در دو شبکه محوري ترکیب می این دو طبقه. 3شکل 
را آنها خدمات  بهاي و) براي مشتري منعکس می کندقیمت خالص را (خریدهاي هر مشتري  حاشیه سود محصول،از ترکیبی 

، گیرد که در آن اندازه قطر دایره تواند در یک نقطه تالقی قرار می) بندي شده خوشه  هاي روهگیا (هرمشتري .کند رکیب میت
کند که درآن مشتریان با باالترین حجم فروش،  اي آگاه می ما را از اسطوره ،شکل. کند درآمدهاي هر مشتري را منعکس می

 یکسري از در طولباال سود بالقوه به گوشه سمت چپ هدف تحریک مشتریان با افزایش  .آورند  باالترین سود را به وجود می
اي از  اي مثال، اگر یک مشتري از مجموعهبر .بازار مداري و بازاریابی است، گذاري اقدامات همانند اضافه بهاي قیمت

خریداري کند، آیا  یک پیراهناو اگر  و د؟نبفروشبه او یک پیراهن گلف د نتوان میآنها کند، آیا  اريهاي گلف خرید باشگاه
ی که در شناسایی مشتریانتواند به تامین کنندگان  می د؟ همچنین اطالعاتنبفروشبه او د پیراهن دوم را با تخفیف نتوان میآنها 

این . داز شبکه ساکن هستنآن کسانی که در قسمت پایین سمت راست یعنی : کمک کند بطور چشمگیري غیرسودآور هستند
این امر یابند که  گذاري یا کاهش سطح خدمات تاکتیکی خاتمه  طول اقداماتی همچون افزایش قیمت واند درت روابط می

یکی از دالیل مهم براي دانستن اینکه هر ). و این معادل است با آتش زدن مشتري ( .شود نمیمشتریان  به انتخاب توسطمنجر 
. کند ل رقباي شما محافظت از مشتریان سودآور در مقابست که این اشود  مشتري بر روي ماتریس سودآوري کجا واقع می

یک شرکت نیاز به دانستن . حسابداري مدیریتی است که باید به فروش وعملکرد بازاریابی کمک کند 1، روند شمارهدوباره
نیاز به  سهامداران،ثر سازي ثروت همچنین براي حداک ودارد  وتحصیل ،، نفع دوبارهمشتریان براي حفظ، رشد اطالعات

واین . ، داردشود تحصیل هریک از انواع مشتریان می به نحو مناسب صرف حفظ، رشد، نفع دوباره و مقدار هدانستن اینکه چ
 تواند به طور غیرضروري وقت خود را صرف مشتریان وفادار کند و یک شرکت می. بهینه سازي است تبخاطر مشکالامر 

تواند زمان کمی را بر روي مشتریان وفادار بگذارد و موجب  در مقابل، می. ن شودثروت سهامدارابنابراین موجب از بین رفتن 
  .کند ، عملکردمالی از حالت بالقوه خود سقوط میبدون این اطالعات. رابر رقبا شودبه خطرافتادن موقعیتشان در ب

  
  یابد نقش حسابداري مدیریت با مدیریت عملکرد واحد تجاري گسترش می. 2

، کارت نقشه استراتژيهمانند (هاي چندگانه تشریح شود روش تکاملتواند به عنوان  مدیریت عملکرد واحدتجاري می
دست براي  )مدیریت ارتباط با مشتريناب،  ، مدیریتمبناي محركبندي بر ، بودجهگیري عملکرد متوازن، اندازهارزیابی 
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هاي بهتر  گیري همه آنها سرتاسر موجب تصمیم ،مالی، و افزایش سودآوري هاي اجرایی، بهبود کنترل گروه یافتن به استراتژي
همبستگی  هاي بخشی و همانند تحلیل ،هاي تجاري وش با تحلیلترین بخش آن این است که هر ر شوند که اصلی می

ي استفاده در خروجی سیستم حسابداري مدیریت ورودي براهمیشه  .شود آمیخته می گرایانه هاي پیش بینی مخصوصا تحلیل
از اجراي حسابداري مدیریت براي مدیریت عملکرد  یک مثال کلیدي .است هاي مدیریت عملکرد فعالیت کسب نفوذ و

به  اهداف استراتژیکاستراتژي است که براي  نقشه در این ناحیه ، رایج ترین روش .است آن واحد تجاري استراتژي اجرایی 
 عملکرد کارت امتیاز و هاي شاخص. کند رت ارزیابی متوازن همراهی میکا استراتژي بانقشه و  شود کار برده می

تکنیک پذیرفته شده یک  )شود نمایش داده می هابرد اغلب در داشکه ( به دنبال فرآیندهاي سازمان  عملکرد هاي گیري اندازه
   .هستندبراي استراتژي اجرایی 

  
دنده در یک  مختلف از مدیریت عملکرد واحد تجاري شبیه چرخاجزاي . تکامل یافته است2ي در روند شمارهنقطه کلید

   .یعنی بهم پیوسته است - ماشین است 
اگرنتوانید آن  ن را مدیریت کنید،آتوانید  آسانی نمیاگر نتوانید چیزي را اندازه گیري کنید، به  ،ایم همانطوریکه بارها شنیده

 از شاخص عملکرد کلیدي استراتژیک آگاهی از پیشرفت تعریفییک  .بخشیدآن را بهبود  توانید ید نمیرا مدیریت کن
فراهم را عملکرد کلیدي هاي  از شاخص اي زیر مجموعهاطالعات حسابداري مدیریت . استراتژیک استنقشه اهداف 

ان مطلوب یا به عنو راهبرديهاي هزینه براي آگاهی از  ، همانند خروجیگرداند برمیعملکرد را به زبان پولی . کند می
. بود 1مثال دوم از بکاربردن حسابداري مدیریت با مدیریت عملکرد واحد تجاري روند شماره . محصول و سودآوري مشتري

 .کند گذار نسبت به شخصی که پول خود را صرف می حمایت از عملکرد بازار و فروش براي دیدن مشتریان به عنوان سرمایه
افزار تجاري  نرم .یعنی به هم پیوسته است - دنده در ماشین است شبیه چرخاجزاي مختلف از مدیریت عملکرد واحد تجاري 

شود، بطور مستقیم در  بنابراین براي مثال زمانیکه اطالعات سودآوري محاسبه می. است  اي تکامل یافته بطور فزاینده
   .شود ردهاي عملیاتی منعکس میوبد از کارت ارزیابی متوازن یا داشگیري عملکر اندازه

 
  گرایانه بینی تغییر جهت براي حسابداري پیش .3

خواهند، گسترده  هاي مدیران و کارمندان می کنند و چیزي که گروه شکاف بین چیزي که حسابداران مدیریت گزارش می
هاي گذشته،  در دهه. شود ارزش کمی دارد این به آن معنا نیست که اطالعاتی که بوسیله حسابداران مدیریت تهیه می. است
). ABCهمانند (کنند برداشتند هایی که محاسبه و گزارش می هاي موثري در بهبود سودمندي و صحت هزینه ابداران گامحس

شود  می بهانیاز به دانستن اینکه چه چیزهایی موجب  یعنی -این شکاف بوسیله تغییر در نیازهاي مدیران موجب شده است
  .دهند هستند و چرا رخ میآنها چه هاي آینده  ات در مورد اینکه هزینهو نیاز به جزئیات اطالع) یک محصول بهايهمانند (

رقابتی از جهانی شدن و نیز تغییرات سریع در فضاي موانع  همانندامروزه افزایش نوسان و عدم قطعیت دالیل زیادي دارد 
اطالعات امروزه  - گرایانه یبین هاي پیش خصوصا تحلیل - هاي تجاري هاي رقبا، تحلیل سالیق مشتري، تکنولوژي، و تاکتیک

 .باب شده استدر کشور ما مهم 
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  حسابداري درطبقه بندي : 4شکل 
 

 
دو . حسابداري مالیاتی، حسابداري مالی و حسابداري مدیریت: دهد دامنه بزرگی از حسابداري با سه جزء را نشان می 4شکل 

منبع فوقانی از داد و ستدهاي مالی و دفترداري است . راست نمایش داده شده استسمت نوع از منبع اطالعات در قسمت باال 
شده،  انجام هاي غیرمالی است مانند صورت پرداخت ساعات کار گیري ندازهینی امنبع پای. همانند خریدها و صورت پرداخت

  .هایی از مایع تولید شده فروشی فروخته شده، یا گالن اقالم خرده

 هاي ها، سهامداران، و هیات ها، بانک تمایل دارد، مانند نمایندگی برون سازمانیاجزاي حسابداري مالی به گزارشگري 
گیري  کند، بنابراین براي تصمیم مالی از اهداف قانونی مورد قبول در ارزیابی مالی پیروي می حسابداري. گذار سرمایه

اجزاي  .و اجزاي حسابداري مالیاتی در دوره خود قوانین را بوجود آورد یا جاي داده است. تواند موثر یا کافی باشد نمی
تحلیل و  و تجزیه) 2حسابداري بهاي تمام شده ) 1: بندي شود تواند به سه قسمت فرعی طبقه حسابداري مدیریت می

کردن برتري بین حسابداري مالی و  براي ساده. هتمام شد ریزي بهاي حمایت از تصمیم با برنامه) 3گزارشگري بهاي تمام شده 
حسابداري مدیریت، حسابداري مالی در مورد ارزیابی است و حسابداري مدیریت در مورد خلق ارزش از میان 

دهد، مانند بهاي تمام  را نمایش می تولیداتبه  ي سرباربهاحسابداري بهاي تمام شده تخصیص  .هاي خوب است ريگی تصمیم
 .کند فراهم میها  ا براي نمایندگیاین باکس در ابتدا گزارشگري خارجی ر. شده کاالي فروخته شده و ارزش موجودي کاال

ردیابی و نیز دهد  ، استنتاج و تحلیل اینکه در واحد تجاري چه چیزي رخ میتجسمشده  تمام تحلیل گزارشگري بهاي و تجزیه
  .دهد عملکرد را نشان می

   

 

 حوزه بها

  

 
  م 

  

 منبع ثبت داده

 ثبت داده غیرمالی

 حسابداري

 حسابداري مالیاتی حسابداري مالی حسابداري مدیریت

 تمام شده گیري بهاي اندازه
 )میزان انطباق گزارشگري مالی(تمام شده  حسابداري بهاي

 )بازخورد عملکرد(تمام شده  تحلیل بهاي و تجزیهگزارشگري و  تمام شده ریزي بهاي حمایت از تصمیم با برنامه

 حوزه بها

 گذاري جذبی کامل و نهایی قیمت •

 هاي مالی بینی بندي برمبناي محرك و ثبت پیش بودجه •

 و تحلیل شرطی جزیهت •

 توسعه محصول از طریق کانال، و مشتري •

 خریدسیستم تحلیل  و سپاري دربرابر تجزیه برون •

 تحلیل انحراف بودجه و تحلیل انحراف هزینه درمقابل تجزیه و تجزیه •

 گزارشگري سودآوري •

 )نگاري براي مثال، واقعه(فرآیند تحلیل  •

 گیري عملکرد اندازه •

 آموزش اقدامات اصالحی •

المللی گزارشگري  حسابداري، استانداردهاي بینبراي مثال، اصول پذیرفته شده  •
 مالی

 تمام شده کاالي فروخته شده بهاي •

 موجودي کاال ارزش •

 تاریخچه
 ارزش افزوده باال ارزش افزوده متوسط ارزش افزوده پایین

 آینده
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همچنین استفاده از اطالعات گزارشگري بهاي تمام شده و گیري  تصمیمشامل  :شده تمام ریزي بهاي یت از تصمیم با برنامهحما
ها، خدمات،  ریزي تغییرات مانند فرآیندها، رویه برنامه ینی،ب یشترکیب با سایر اطالعات اقتصادي شامل پ برايتاریخی 

که تفاوت بین بهاي آشکار خواهد شد .است شود، آمیز مالی آینده می م موفقیتی که منجر به انجااتانواع تصمیمو نیز ها  کانال
هاي  تمام شده بوسیله شیوه این است که حسابداري بهاي )گیري بهاي تمام شده اندازه(تمام شده و دو فایده دیگر از باکس

دهد و چه چیزي  چیزي رخ می استنباط اینکه چه براي تفسیر و ،مطابق با اصول حسابداري و تشریح گذشته با و محدودقانونی 
. ن استتوضیح آ گزارشگري بهاي تمام شده در مورد تفسیر وتجزیه وتحلیل . کند را پیشنهاد میخواهد داد در آینده رخ 

 ،پیغام باالي شکل ارزش افزوده .یکی از کارهایی است که می توان انجام دادریزي بهاي تمام شده  تصمیم با برنامهحمایت از 
. دهد از سمت چپ به سمت راست نمودار را نشان می تصاعديافزایش مفید بودن اطالعات، وبه طور قابل بحث بانرخ 

به 4در شکلگیري بهاي تمام شده  براي باکس حمایت از تصمیم ام شدهزمانیکه اجزاي تجزیه وتحلیل وگزارشگري بهاي تم
براي . کند یوتحلیل به حوزه حمایت از تصمیم از طریق تجزیه وتحلیل اقتصادي تغییر م تجزیه، کند سمت راست تغییر می

هایشان تغییر  فیتوظرمنابع  بنابراین .هاي آینده خواهندگذاشت داریم ، ما نیاز به درك اثر تغییراتی که بر روي هزینهمثال
و اي، نیمه متغییر، متغییر  ، ثابت، ثابت مرحلههاي ریخته شده هزینهبه عنوان   رفتار هزینه براساس بهابندي  طبقهشامل  و .دنک می

اینجا یک مفهوم کلیدي وجود . آن دشوار استبندي  طبقهو . و همانند آنهاست فرآیندها ، حجم، ترکیبپیشنهاديات تغییر
از تجزیه وتحلیل  ناشی این آشفتگی. دارد آنسهولت یا سختی  ،زمانی بستگی به افق بها هر منبع ))تعدیل ظرفیت((: دارد
  .سبه دقیق دنیاي واقعی پیچیده استکه کتاب آن را آسان کرده است اما براي محا است شده تفاضلی تمام بهاي
مام شده بهاي ت با در نظر گرفتن کلیه جوانب از نگاه گزارشگري بها ساختار سود و در تغییر به  شرکتنگاه  گیچگون 5شکل

، سپس دیده شده است ، تداركهاي رخ داده ظرفیت هزینه. دهد را نشان می گرایانه پیش بینیهاي  روش نگاهتاریخی به 
  .توان یکی از این دو مورد را بکار برد می

  ایمنییا ظرفیت بال استفاده ماندن  )1
جزء تجزیه وتحلیل  این . سازمان منافع حفظمشتري یا به ت ، خدمدنشو ها براي تولید محصوالت بکار برده می هزینه )2

پول مصرف شده است وبهاي تمام شده به  .کند که خروجی بهاي تمام شده را محاسبه می است 4از شکل  بهاوگزارشگري 
 دنشو می ردیابی تولیداتگذشته به  ي بهازمانیکه . هاستباین دیدگاه توصیفی از  .گوید که کجا استفاده شده است می ما

متر مربع به روش معین یا در گروهی معین، یا  عمل شمارش افراد. دانند می یابی جذبی کامل بها آن را ناشی از حسابداران
روش . اي خروجی واحدبهکند، شامل  ها بطور منحصر به فرد منابع را مصرف می گیري اینکه کدام خروجی براي اندازه

هاي  براي هزینه ABCهاي  کند و مکمل گزارشگري تکنیک یابی مستقیم استفاده می بهایابی جذبی کامل از روش  بها
ریزي  حمایت از تصمیم با برنامه. ست بهابینی  دیدگاه پیش ،5سمت راست از شکل  ،در مقابل .غیرمستقیم و مشترك است

  .تواند در آینده تعدیل شود سطوح ظرفیت و انواع منابع می. 4شده از شکل  تمام بهاي
هاي  هزینهبندي هزینه به عنوان  طبقه. ظرفیت تنها به عنوان یک منبع، نه به عنوان یک فرآیند یا فعالیت عملی وجود دارد

دهد که  نشان می موربخط . داردزمانی ریزي  اي، نیمه متغییر یا متغییر بستگی به افق برنامه ثابت، ثابت مرحله، ریخته شده
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تر  افق زمانی طوالنی و شوند بندي می عنوان ثابت طبقه بنابراین، آنها به. کنند ها به آسانی در کوتاه مدت تغییر نمی اکثر هزینه
توانند اجاره داده شوند، خریداري نشوند، و کارگران آینده  ها می براي مثال، دارائی. ودش ظرفیت آن تعدیل می یعنی ،شود می
ها به عنوان  بنابراین، این هزینه. توانند از یک نمایندگی استخدام موقتی قرارداد ببندند، نه به عنوان کارمندان تمام وقت می

  .شوند بندي می متغییر طبقه
  : حسابداري مدیریت شامل موارد زیر است رگیريگیري براي بکا بندي تصمیم قهطب

 محصول، کانال و توجیه مشتري 

ها براي حفظ یا بهبود بهترین هستند؟ و کدام یک بهترین نیستند  ، مشتریان و مانند اینها راهها،  ، خدمات، کانالکدام محصول
  و باید بطور بالقوه متوقف یا خاتمه یابد؟

  گرایانه بینی حسابداري توصیفی در مقابل حسابداري پیش :5شکل 

 
  ارزش طول عمر مشتري

، خصوصا در روابط تجاري با اما در برخی شرایط سود بالقوه. مفید است که بدانیم چگونه یک مشتري سودآور بوده است
  .کنند زیرا مشتریان از میان چرخه عمر حرکت می. تر است ، مربوطمشتري
  هاي مالی بینی پیش تجدیدبندي، و  ریزي، بودجه برنامه

سایر از ترکیب شده هاي مورد نیاز آینده و ترکیبی از انواع خدمات یا محصوالت، با فرضیات  بینی مبتنی بر حجم پیش
  ؟)، خرید موادنیروي کاربراي مثال، سطوح ( ، براي تطبیق با منابع تهیه شدهتغییرات پیشنهادي

  اي توجیه هزینه سرمایه
آیا  یا سیستم اطالعات،مانند تجهیزات  ؟وجود داردگذاري از دارائیهاي خریداري شده پیشنهادي  بازگشتی به سرمایهآیا 

  شوند؟ توجیه می
  و تصمیمات خرید کاال از منابع خارج از کشور ساخت در برابر خرید

  آیا باید به انجام ساخت یا قرارداد بستن با گروه سوم ادامه دهیم؟
  و سودمندي بهبود روند

مقایسه و  حالت غیرواقعی آن و ها بین فرصتها را شناسایی کرد؟ چطور باید  توان فرصت کند؟ چطور می چه چیزي تغییر می
  ؟تمایز قائل شویم

 توصیفی

 بینی پیش

 آینده حال گذشته
 ضایعات

 غیرقابل استفاده

 غیرقابل استفاده

  
  
  

 قابل استفاده

 )غیرقابل اجتناب(ثابت 

قابل ظرفیت (متغییر 
 )اجتناب قابلتعدیل،

ل، 
کانا

ل، 
صو

مح
ظ 

حف
ي 

 برا
ابی

ردی
ري

مشت
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ما باید به ش. گیري قبلی کاربرد دارد هاي تصمیم بندي یک اصطالح کلی است و در همه طبقه)) بهابرآورد ((اصطالح 
 بهااما نیاز به برآورد . نیست بهابه برآورد  نیازي بنابراین .تمرکز کنیدي تاریخی بهاتنها بر روي و ، خاتمه دهید بندي اولیه طبقه

هاي  حسابداري مدیریت براي هزینه برگذار . 3روند شماره  .هستشایستگی تصمیمات پیشنهاد شده براي اعتبار بخشیدن به 
به عنوان حسابداران  .و تحلیل اثر آن بر آینده است حمایت از تصمیم و تجزیه ،گزارشگري است و براي اقتصاد مدیریتی

توان از  مدیریت، ما نیاز به راهی داریم که ما را در سازمان هدایت کند و این تغییرات را درك و به ما بیاموزد چطور می
 . تصمیمات استراتژیک کمک گرفت

  .لکرد واحد تجاري تعبیه شده استهاي مدیریت عم تحلیل تجاري در روش و تجزیه. 4
اند تا بمانند زیرا پیچیدگی، عدم قطعیت و  آنها آمده. داغی هستندموضوعات  زیاداطالعات  و تجاري عملکرد یلتحل و تجزیه

شنوند آنها با بیم و هراس نسبت به آن  زمانیکه برخی از مدیران این اصطالحات را می .نوسانات در حال افزایش هستند
چرا؟ زیرا . باشد تنها امتیاز رقابتی بلند مدت تواند میامروزه، نیاز به تجزیه و تحلیل  .کنند دهند و فکر می نشان میواکنش 
. تحلیل درباره تحقیق و مکاشفه است و علم تجزیه .دهدرا تطبیق  هاي موجود ند بطور سریع قیمتتوا می، هاي کلی استراتژي

انگیزد، سئواالت  تحلیل سئواالت زیادي را برمی و بعالوه علم تجزیه. کنند خلق می ها را هاي تجاري پرسش تحلیل و تجزیه
هاي  اینجا مثال .دارندرا هاي تجاري قدرت پاسخ به سئواالت  تحلیل و ترین تجزیه مهم همچنین. واالت جالبپیچیده و سئ

هاي مدیریت  بیشتري را نسبت به روش کند بینش عمیق و به شما کمک می واندکی از پدیدار شدن کاربردها وجود دارد 
. ها نمایش داده شد هدف استراتژیک دارند که در باکس 25تا  15هاي استراتژي بطور معمول  نقشه .عملکرد داشته باشید

  :دنکن دیدگاه سنتی متصل می 4در را  هایی هستند که بطور علی اهداف استراتژیک  همچنین آنها شامل فلش
 مالی )4 رضایت و وفاداري مشتري )3 فرآیندها )2 رشد آموزش و نوآوري)1

دهد و معموال در نمودار پاور پوینت ساده که ارتباط استراتژي  هاي عملکرد کلیدي انتخاب شده را نشان می ها شاخص فلش
ه چگونه هاي قوي از اینک توانید بینش تحلیل شما می و با علم تجزیه. شود دهد، نمایش داده می در یک صفحه را نشان می

تحلیل همبستگی  و همچنین تجزیه .، بدست آوریدکند سازي استراتژي حمایت می از پیاده ،ها بیشتر یا کمتر اقدامات یا پروژه
که تغییر در یک شاخص  آنقدر. کند را منعکس میکه به اهداف استراتژیک متصل است هایی  ضخامت فلش جائی است که

یکی از اهداف استراتژیک شاخص عملکرد کلیدي  شود، میسایر شاخص عملکرد کلیدي  موجب تغییر درعملکرد کلیدي 
  کیفیت شاخص ، وگذارد روي سایر اهداف استراتژیک اثر میاست که فرض شده شاخص عملکرد کلیدي به بودن متکی 

گذاري  جا بازگشت سرمایهک در مورد اینکه، دیدگاهی شود تایید می)یعنی ضخامت بیشتر(با همبستگی باال عملکرد کلیدي 
مانند (بهاي فعالیت را به اهداف نهایی آن  ،هاي فعالیت در سیستم بهایابی برمبناي فعالیت محرك .است، وجود دارد یشترب

آل، آنها باید متناسب  در حالت ایده. دهد تخصیص می )ها، مشتریان، و تقویت کسب و کار محصوالت، خدمات، کانال
 ABCکه  وضعیتی نیست این. افزود% 20به بهاي فعالیت آن باید افزایش یابد % 20حرك فعالیت به باشند، اگر کمیت یک م

کیفیت  اگر همبستگی کمی وجود داشته باشد، همبستگی، هاي تحلیل و دوباره، با تجزیه. طراحی شده است در آن
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تواند جایگزین آن شود و بنابراین موجب  سپس یک محرك فعالیت جدید می . تایید شود تواند هاي فعالیت می محرك
  .کند بهتر است فراهم می بها  همچنین دیدگاه بهتري ازاینکه کدام محرك ،شود می نهایی بهاافزایش صحت 

وجود  ABCبراي محاسبه کانال و سودآوري مشتري با استفاده از اصول  روشیتشریح شد،  1همانطور که در روند شماره 
سودآورترین تا که بین برخی از دالیل . استموثر آورترین  بندي مشتري از سودآورترین تا زیان این نتایج در رتبه. دارد
هاي مکرر به جاي  براي مثال، سفارش. گري استهاي گزارش از صفحهشود، شروع  تمایز قائل میآورترین مشتري  زیان
شود؟ اما  میچرا باعث هزینه آیا باعث تقویت عبارت )) شود هزینه می چه چیزي موجب((عبارت . کردن بندي دسته
با . شود همیشه به آسانی پاسخ داده نمیشود  تمایز قائل میآورترین مشتري  سودآورترین تا زیانبین که )) چرا((سئوال
سطح سودآوري مشتري یک . گوید چرا سیستم به شما می ،گیري هاي درخت تصمیم هاي بازگشتی و روش تحلیل و تجزیه

مانند تعدادي از (  شود را شامل میمستقل  ها متغییر ده انفایل اصلی مشتری .متغییر وابسته است و نتیجه بسیاري از عوامل است
تواند بعنوان  یم) ، موقعیت مشتري، و خدمات خاصی که مشتري ممکن است نیاز داشته باشدها ، انواع سفارشسفارش فروش
خود را ارتقا هاي سودآوري  توانند فعالیت ها می از آن اطالعات، شرکت. شود ح سود مقایسه و تفسیر از سط تمایز کلیدي

  .دهند
 گرایانه ریزي احتمال سناریوهاي برنامه: تحلیلی: 6شکل 

  

که مبتنی بر محرك  بهاسازي  هاي مدل هاي مالی با استفاده از روش بینی من تغییر از بودجه ساالنه براي پیش 3در روند شماره 
در برخی شرایط، سه سناریو ممکن است با استفاده از بهترین . را محاسبه کند، را تشریح کردم بینی سود تواند نقطه پیش می

اما چرا با این . ریزي شود بدترین مورد فرضیات براي معدودي از متغییرها، همانند حجم فروش طرحریزي شود و  طرحمورد، 
ها فرضیات متغییر برآورد  برآورد براي ده 7معدودي هستند؟ چرا در طیف وسیعی از نوع متوقف شد وتنها متغییرهاي  3

تواند در نمودار توزیع سودآوري  بندي سفارش می پروژه و رده 84، سپس  7×12با ) مانند قیمت مواد یا دستمزد(شود؟  نمی
با این چنین . آورد ت بجنبش در میهست، که درك از احتماالت را به سمت امکانا 6مثالی در شکل . نمایش داده شود

نسبت به حجم ( شود  توانند درك کنند چه عواملی بیشتر منجر به سودآوري باالتر می منحنی توزیعی تحلیلگران بهتر می
کدام متغییرها ك بهتر اینکه براي بهبود سودآوري تحلیل حساسیت براي در و و تجزیه) فروش مشهود  و ترکیب محصول

حسابداري مدیریت  عملکرداز تواند  تحلیل می و دهها مثال وجود دارد که علم تجزیه. کاهش یابند /افزایش باید) ها محرك(
عنوان درصدي از فروش، گردش  فروش به بهايمانند . کند هاي ساده و ابتدایی به خوبی حمایت  نسبت  تحلیل و تجزیه افزون بر

 نقطه واحد.1 هاي چندگانه سودآوري. 3 سه نقطه. 2

 بهترین میانه بدترین

 سودآوري

ري
دآو

سو
 

$.5m $10m 

 ...).گیري فروش، هزینه، سود،  اندازه(دهید؟  کدام گزارش بودجه را شما ترجیح می
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ها را با علم  صالحیت و توانمنديعملکرد حسابداري پیشرفته،  4روند شماره . موجودي کاال و بازده سرمایه نسبت
  .کند فراهم می همتحلیل کرد که مزیت رقابتی  شناسایی و تحلیل، و تجزیه

  هاي حسابداري مدیریت با هم بوجود آمدن و بهبود روش. 5
براي مثال . ترین است وجود دارد ابی مناسبهایی در مورد انجمن حسابداري مدیریت در مورد اینکه کدام روش بهای بحث

). و طرفداران پرشوري دارد(کند  دفاع می کنند انتقاد می ABCجریان ارزش از   ایجاد نقشه احسابداري ناب از کسانی که ب
سنتی  بهایابیاي ناقص و مخفی بهدر مقایسه با  بهاهاي  محرك بکارگیريو قابلیت  بهادقت بیشتر  ABCآور است زیرا  تعجب

انواع  .هاي حسابداري مدیریت موجود حمایت کرد یا بیشتر روش 2توان از  پرسش این است که چگونه می .کند فراهم میرا 
مدیران عملیاتی . براي اهداف متفاوت استفاده کنند هاي متفاوت توانند از هزینه هاي کارمندان می مختلف مدیران و گروه

از لحاظ استراتژیک . توانند از حسابداري ناب براي تمرکز بر روي حذف ضایعات و افزایش سودآوري استفاده کنند می
  .دع هزینه به مشتریان استفاده کربراي درك بهتر منابع و ارتباطی از مناب ABCاز  توان می
 )گرایانه قرار دارند بینی پیش 1توصیفی و سطح  5ها در سطح  شرکت اکثر( سطح بلوغ/توصیفیشده  تمام بهاي: 7شکل

 
) 2حسابداري مالیاتی ) 1: نشان داده شد، سه گروه عمده از حسابداري وجود دارد 4و شکل  3همانطور که در روند شماره 

 بهايهرکدام از آنها . حسابداري مدیریت) 3گذاران، و  مقررات و سرمایه رعایتبراي  برون سازمانیحسابداري مالی 
هاي هوشمند براي ارزیابی اینکه  یکی از راهاین است که روند دیگر . کنند محاسبه میرا ها یا محصوالت  مختلفی از خروجی

هاي  ست حتی اشتیاق به روشاتحت برخی شرایط، یک سازمان ممکن  .مورد نیاز است بهاکدام سطح و نوع پیچیدگی 
  . هاست ي دفاع از تئوري محدودیتبرا یروشکه ، فرامتغییریا حسابداري . داشته باشدنپیشرفته مثل حسابداري مصرف منابع 

منجر به ها  بهتر هزینه آشکار شدناگر مزایاي اضافی حاصل از صحت و  .دهد اي را نشان می راه پله چند مرحلهبلوغ  7شکل 
توانند از آن براي قضاوت استفاده  ها می ، سازمانشود آوري، اعتبار، و گزارشگري اطالعات  افزایش تالش اداري براي جمع

و پرسنل حسابداري مدیریت نیازهاي متفاوتی از انواع مختلف مدیران در  مدیران مالیدهد که  نشان می 5روند شماره  .دکنن
  .سنجند خودشان را می  سازمان

  

 بصیرت بی
 پیداییفرآیند 

 بصیرت برونداد

دقت /فناوري محصول وسعهت
 تقریبی

تمام شده  رفتار بهاي بهبود
 مستقیم          غیر

نیاز نسبت به حساسیت 
 مشتري

آگاهی از ظرفیت 
 استفاده شده

 توصیفی ارزشیابی )1

 تمام شده، و نرخ مصرف ، گزارشگري بهايبها ردیابی

 حسابداري
بهاي ) 4(و با ) 3(تمام شده مستقیم بدون  بهاي  حسابداري ناب

 محصوالت گروه برايتمام شده پشتیبانی 

  بهاي تمام شده استاندارد براي 
طرح و تدوین ؛ تولیدواحد

؛ بهاي تمام شده حسابداري
 سفارش کار

برمبناي  بر روي بهایابی فشار
شده  تمام فعالیت،بهاي

 محصول

گزارشگري سودآوري  6سطح 
 تمام شده  و کانال ؛ بهاي مشتري
 خمت

تمام شده ظرفیت  بهاي
برآورد ( استفاده نشده

 )نشده

طح
س
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  کار  و عنوان یک کسب مدیریت فناوري اطالعات و خدمات مشترك به. 6

از ارائه دهندگان خدمات ) مثل یک صورتحساب(داخلی  الزحمه حقدرباره استفاده از حسابداري مدیریت براي است روندي 
موثر سطح خدمات  قرارداد بهاي  بر نرخ "قیمت انتقالی"چه چیزي همچنین اطالعات به ایجاد اینکه . به کاربران خدمات

واحد از عملکرد منجر به حرکت گذشته  هاي طی دهه رشد قابل توجه در تکنولوژي اطالعات در. کند کمک می، است
ي کاربران پاسخ سریع، اطالعات بیشتر، و تجهیزات پیشرفته  خواسته. شود میبه عملکرد انتقادي و استراتژیک  پشتیبانی

اگر . شود بندي می ها دسته براي بسیاري از سازمانبنابراین اکنون تکنولوژي اطالعات . استتکنولوژي اطالعات با نرخ باال 
هایی که از هزینه  با صورتحساب داخلی خدمات و دارائی کاربران الزحمه حقتکنولوژي اطالعات به طریقی ورود پیدا نکند 

  .هاي کاربران از کنترل خارج خواهد شد سپس هزینه نوشته شده وکنند جزء به جزء  استفاده می
ها فشرده است، مانند موسسات مالی،  کار خود را در برخی صنایع که اطالعات آنتکنولوژي اطالعات جاي تعجب نیست، 

، افزایش در )آغاز شد 2000زمانیکه ویرانی عمده با سیستم کامپیوتري در سال . (کند شوند صرف می درآمد نائل می% 10که 
و تالش براي بهبود عملکرد در  بهابه تمرکز بر مدیریت را مجبور ها  استفاده از تکنولوژي اطالعات بسیاري از سازمان

مورد  بطور خاص یهایی که در تولیدات تجاري و صنایع خدمات بسیاري از تکنیک. هاي تکنولوژي اطالعات کرد گروه
فعالیت  ها بهایابی برمبناي فعالیت و مدیریت برمبناي شرکت. د، عملکرد تکنولوژي اطالعات را درخواست دادننداستفاده بود
دهد اطالعات مورد استفاده در مدیریت بها  می این اجازه رااستفاده از ظرفیت تکنولوژي اطالعات به سیستم  .نددبر را بکار می

گیري و نظارت  اندازه مانند .دنکن چند بعدي حمایت می بهايتحلیل  و از تجزیه ABC/ABM. و  بهبود عملکرد را توسعه دهد
ریزي مبتنی برمحرك،  مشتري، برنامه/ کاربر بهاي قابلیت رویتداخلی، تکنولوژي اطالعات،  عملکرد، ایجاد بازارهاي

بنابراین  .تواند پشت پاکت را هم مدیریت کند کشد تکنولوژي اطالعات می واضح است، طولی نمی. ظرفیت مدیریت
 حقیقی وکاربران آنها با داده هايتامین کنندگان خدمات  هنگامیکه. مهم است) تکنولوژي اطالعاتداخلی بازار (داشتن

اخذ ه واسترداد وج. سازمان کلشود یعنی اطالعات کاربران و مند می ، سپس هرکسی از مزایاي آن بهرهکنند ارتباط برقرار 
، آن ايبه بلکه براي محاسبه است کاربر بازار براي قیمت گذاري/خدمات ارائه دهندهنه تنها اطالعات تکنولوژي شده بابت 

  .گیرد دربرمی، را نیزبه طور رسمی از تکنولوژي اطالعات انتظار داشته باشد کاربر باید ، که ح خدماتهاي سط نرخ شامل

 گرایانه بینی  ارزشیابی پیش) 2

 ریزي تقاضامحور با حساسیت ظرفیت برنامه

 افزایشی

 ریزي مبتنی برفعالیت برنامه

 میزان؛ )مبتنی برفعالیت ریزي برنامه(
بینی  را پیش واحدمصرف   نرخ*محرك

 بندي مبتنی برمحرك  بودجهکند،  می

 گرا بهایابی برمبناي فعالیت زمان

 حسابداري مصرف منابع

 سازي شبیه

 میزان) گرا برمبناي فعالیت زمان بهایابی(
بینی  پیش را مصرف زمان  نرخ*محرك

تالش تمام شده مستقیم؛  بهايکند،  می
 مداوم

 2pسطح ) حسابداري مصرف منابع(
تمام شده متناسب در  با بهاي

  هاي مستقیم و پشتیبانی بخش

 نهایی مصرف  نرخ
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مجبور به نمایش  و مدیران مالیها شده است  سرمایه گذاري در تکنولوژي اطالعات موجب افزایش رسیدگی و بهاافزایش 
  . اند شدهعملکرد واحد تجاري  تخصص زیاد در عملکرد تکنولوژي اطالعات با و بلوغ

بندي آن اجتماعی ،  ؟ دستهوجود دارد عملکرد واحد تجاريهاي  حسابداري مدیریت وروشنرخ چه نوع موانعی براي اتخاذ 
   .فرهنگی است رفتاري و

و  رویت، قابلیت تکنولوژي اطالعاتکاربرانی که مراقب سالمت مالی سازمانشان هستند خواهان شفافیت بیشتر هزینه 
ها را  اغلب پاسخ به این خواسته مدیران مالی. اي واقعی را درك کندبه تواند بنابراین هرکسی می .هاي مالی هستند تحلیل

د که نده نشان می کنند و خدمات فراهم شده تالش می بهايآسانی براي ارتباط با  آنها به وضوح و و دندشوار دانست
به طور  مدیران مالی ،مسائل براي پیچیده کردن .شود سی براي سازمان میهاي اسا تکنولوژي اطالعات موجب ارزش

  . مراقب و هوشیار هستندهاي تکنولوژي اطالعات  خرید و  حتی در اثبات بودجه و  کنترلاي در  فزاینده
نیاز براي  ، وکنندتوانستند به اندازه کافی آنها را اضافه  ها نمی ، هرگز منابع کافی وجود نداشت و سازمان 1990در سال 

رخ داد و اشتیاق  يتغییر چشمگیر ،سپس در مدت کوتاهی پس از آغاز قرن. ناپذیر بود طالعات به نظر سیريتکنولوژي ا
استفاده تکنولوژي اطالعات  ازها بیش از حد  مانرسید ساز به نظر می .چالش برانگیز شد براي این خدمات سئوال برانگیز و

، ابتدا 1990مدل تکنولوژي اطالعات در سال  .کردند شد در مورد ارزش پولی که صرف می ه سئوال، وآنها شروع بکردند می
مشکل دیگر این است که . جایگزین شود) شود سپري، سپس ابتدا سئوال شود( است با  ، بعدا سئوال شد در صددسپري

 آنها اغلب فاقد بصیرت و .رسانند آن به انجام میبعد از پیاده سازي را مزایاي تکنولوژي پیگیري  و گیري اندازهمدیران مالی 
اطمینان از اینکه هرگونه  ، حصولها هزینه هاي مورد نیاز و بینی گذاري، صحت پیش که براي درك مفاهیم سرمایه عاتیاطال

هاي مدیریت  روشازي س عواقب شکست پیاده .کند، هستند را براي واحد تجاري فراهم میگذاري حداکثر سود  سرمایه
، هاي عملکرد کلیدي شاخص مدیریت بر مبناي فعالیت و ،، مانند بهایابی بر مبناي فعالیتتکنولوژي اطالعات واحد تجاري

هاي مدیریت عملکرد،  بدون روش. هنوز آنها قابل توجه هستند. وندش کارت ارزیابی متوازن این است که اغلب پنهان می
 مانند افزایش پیچیدگی و .تواند بازده سرمایه گذاري را حداکثر کند نمیو  مبارزه ،نترل بودجهعات براي کتکنولوژي اطال
تواند از اهداف  که نمیشود  میناکافی  خدمات هزینهراي پیاده سازي هاي پایدار در سازمان موجب تصمیماتی ب کاهش هزینه

هایی  سازمانتکنولوژي اطالعات  .کند دفاع گذارد،  میوب بر روي نتایج کمتر از حد مطلکه منفی  تااستراتژیک یا حتی اثر
  .هاي ثابت ومتغییر ندارند هزینهطبیعت مخصوصا آنهایی که درکی از  دهند قرار می طعمه ،دانند هایشان را نمی را که هزینه

ارزش آن اثبات ، کارطالعات به عنوان یک کسب و تکنولوژي ا انمدیر مدیران مالی، این فشارها موجب ایجاد تغییر براي 
طولی نمی  .هاي جدید و موجود شد  مشتریان و حداکثر ارزش سرمایه گذاري/اطمینان از رضایت کاربران، ها در سازمان

هایی که براي خدمات فراهم  ، هزینهبه این ترتیب. ده تکنولوژي دیده شودکشد تکنولوژي اطالعات به عنوان تامین کنن
هاي مدیریت تکنولوژي اطالعات به تکنولوژي اطالعات  روش. گیري شود فرآیند تصمیمبخشی از  شود باید درك و می

به تمرکز بر روي مشتریان و خدمات ) نگه داشتن چراغ(دهد تمرکز خود را از عملکرد تکنولوژي وروزانه بودن  اجازه می
هاي  با سازمان خود هماهنگی و راه حل ، وشوندتا خدماتی د نساز همچنین آنها تکنولوژي اطالعات را قادر می. تغییر دهد
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، تکنولوژي اطالعات ممکن است بهتر بتواند براي مثال .دنهاي کاربران فراهم کن مشتري محوري را براي مشکالت و فرصت
دهد  همه این دالیل نشان می .هاي خود دارد ي براي بهبود تحلیلهوش تجار درك کند که چرا یک بخش نیاز به نرم افزار

حسابداري مدیریت نیاز به حمایت تکنولوژي اطالعات داخلی دارد وچرا خدمات به اشتراك گذاشته شده نیاز به  که چرا
  سرپرستی به عنوان یک واحد تجاري دارد؟

  مدیریت عملکرد واحد تجاريموانع براي اتخاذ :  1جدول
  هاي موانع شامل چه چیزهایی است؟ بندي چرا نرخ اتخاذ کند است؟دسته

  .موضوعات مرتبط با تکنولوژي اطالعات است موانع شامل  :فنی .1
  .پیچیدگی بیش از حد و قیمت خرید موانع هستند : ادراکی .2
  .ها و فرضیات ضعیف هستند  ها و مدل گیري ناچیز یا محاسبات آن شامل اندازه: کمبود طراحی .3
  .هبري است در برابر تغییر، فرهنگ و ر مقاومت موانع شامل : رفتار سازمانی .4
  صالحیت در جهت مدیریت بهاي رفتاري و هاي بهتر نیاز به مهارت.7

یی که قبال ذکر شد هاي پیشرفته را به عنوان روندها کسانیکه روش. یک روند تکاملی دیگر حسابداران مدیریت فعال هستند
ها  ظرفیت هاي رفتاري و بهبود مهارت بهآنها . شوند و پذیرش عقایدشان مواجه می که با موانع براي خرید. دهند ترویج می
کنیم  در ادراك، تحلیل می .رسند سطح باالیی از بلوغ با نمیهاي مدیریت به  روش اها ب اکثر سازمان .دارندنیاز  یتبراي موفق

که آن موانع فنی است، مانند منابع اطالعات مختلف یا اطالعات . که اتخاذ موانع گذشته به راحتی قابل حذف است
افزاري همچون استخراج کردن، تبدیل کردن، و بارگیري شدن داریم، ابزاري که  هاي نرم حل ، اکنون ما راه))ثیفک((

اجزاي مدیریت عملکرد واحد تجاري داراي موانع کمبود طراحی همچون چگونگی . کند اطالعات نادرست را تصحیح می
هاي آموزشی بهتر  مناسب، با مشاوران باتجربه و دوره ديهاي عملکرد کلی شاخصایجاد نقشه استراتژیک مناسب و انتخاب 

شده است؟  مدیریت عملکرد واحد تجاريهاي  چه نوع از موانع شامل اتخاذ نرخ حسابداري مدیریت و روش. است
در هاي زیادي از انواع موانع، شامل مقاومت طبیعی مردم  مثال. موانع اجتماعی، رفتاري و فرهنگی استآن شامل بندي  طبقه

میلی براي به  بی). داند که شخص دیگري آن را می(گیري نکردن یا پاسخگو نبودن، ترس از دانستن حقیقت  برابر تغییر، اندازه
ها را براي گروه یا قهرمانان داخلی که وظیفه کشف، ارزیابی،  زمانیکه شما این مثال .ها یا اطالعات اشتراك گذاشتن داده

گویند  کنید، همه با اشاره سر می هاي مدیریت عملکرد واحد تجاري را به عهده دارند ذکر می حل راه تسهیلسازي، یا  پیاده
مشکل براي مانع نهایی این است که معدودي از  .کند مانعی که من در اینجا ذکر کردم را فهرست می 4، 1جدول !)) بله((

ما روانشناس . ما جامعه شناس نیستیم. زمانی دارندعنوان متخصصان تغییر سا  حسابداران مدیریت آموزش کافی یا تجربه به
آنها درباره تئوري انگیزشی و چگونگی اعمال آن یاد . با این حال حسابداران مدیریت یاد گرفتند مثل آنها شوند. نیستیم

راین در تشریح اهمیت غلبه بر موانع اجتماعی، رفتاري، و فرهنگی پاداش و رضایت شخصی وجود دارد، بناب .گیرند می
 .توانند قدم بعدي را بردارند ها می سازمان
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Abstract 

 
The field of management accounting is experiencing a punctuated shift toward more 
progressive methods and prac tices. The cause is reaction to (1) business marketing and 
sales techniques that are increas ingly customer centric and require predictive planning 
and (2) operational manager needs to improve productivity by removing 
waste,shortening cycle times,and increasing efficiency and effectiveness. this article 
cover 7 trends in management accounting. 


