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 چالش و فرصت سیستمهاي مدرن حسابداري مدیریت: فناوري هاي اطالعاتی

  حسن دلبري

  

  چکیده

خوبی در زمینه تاثیرات غیرمستقیم در حیطه حسابداري مدیریت به انجام  مطالعاتزمانی که ،  1990ي آغازین دهه اپس از ساله

و  (IT)ل رابطه مسـتقیم بـین فنـاوري هـاي اطالعـاتی      تحقیقات بیشتر بر تجزیه و تحلیدر حال حاضر، رسید، به نظر می رسد 

هدف این مقاله، بررسـی و تحلیـل ایـن رابطـه بـه عنـوان چـالش و        . متمرکز شده اند (MAS) سیستمهاي حسابداري مدیریت

  .فرصتی براي سیستمهاي مدرن حسابداري مدیریت در سازمانهاي نوین می باشد

در مورد سیستمهاي حسابداري مدیریت منسجم و منعطف براي شرکتهایی کـه در   براي انجام این تحلیل، مقاله حاضر طرحی را

اي ابزارهـاي جدیـد تکنولـوژیکی    سپس، مزیتهـا و کاسـتی هـ   . ئه می کندمحیط رقابتی امروز از جایگاه مناسبی برخوردارند، ارا

  .هادي ارائه می گرددموجود را بررسی نموده و نهایتاً مناسب ترین پاسخ براي توجیه سیستم اطالعاتیِ پیشن

  

  مقدمه

یعنی حرکت از منابع ملموس بـه  (کاربرد گسترده فناوري اطالعات به دلیل تغییرات ایجاد شده در عوامل اصلی توسعه اقتصادي 

و نتیجتاً تغییر در ارزشهاي توسعه اجتمـاعی از   )جهانی شدن(، تغییر قواعد بازي )سمت منابع ناملموسی مانند اطالعات و دانش

  . و اجتماعی به همراه داشته است، تغییري اساسی در حیطه هاي اقتصادي )انطباق پذیري سریع با محیط(ر مردم و سازمانها نظ

نی در موسسات بزرگ و کوچک، به منظور تطبیق یـافتن بـا تغییـرات    امي، به عنوان علت و نتیجه فرایند تغییر سازانقالب فناور

به عنوان یکی از آخرین توجهات به فناوري هاي اطالعـاتی، ایـن   . لند مدت بوده و هستمحیطی و بقا داشتن در میان مدت و ب

  .کارآفرینانه درنظر گرفته می شود تکنولوژي به عنوان تسهیل کننده شمار زیادي از این فرایندهاي انطباقیِ

پدید آمده اسـت، همـراه بـا    ادي وضعیت و جایگاه فناوري هاي اطالعاتی و تقویت توانمندي هایی که در اکثر بخش هاي اقتص

د سسـتمهاي جدیـد بـراي بدسـت آوردن     اضرورت اطالعات بیشتر و بهتر براي مدیریت و کنترل، همان چیزي است که در ایج

سیستمهاي حسـابداري مـدیریت بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین       . مزیتهاي رقابتی از اطالعات خوب و مناسب نشان داده می شود
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تی رسمی در سازمان، سعی داشته تا با طراحی مجدد مدل ها و بازاندیشی درباره ابزارهاي خود، چـالش  خرده سیستمهاي اطالعا

انطباق پذیري با رویکردهاي جدید سازمانی را مدنظر داشته و مفید بودنش را به عنوان یک ابزار خدماتی براي مدیران تضـمین  

  .نماید

  

  مانهاي مجازيطرح منسجم سیستمهاي حسابداري مدیریت در ساز -2

در عصر جهانی شدن، دنیاي اقتصاد با یک نگرش ترکیبی و منسجم که بویژه در حیطه مدیریت با رویکردهاي گونـاگونی نشـان   

همبستگی تصـمیم گیـري هـاي    مرتبط شدن زمینه هاي اقتصادي و اجتماعی در مفهوم شرکتها، : داده می شود، همراه شده است

همـه اینهـا   . یک بین حوزه هاي واقعی و مالی و کنار هم قرار گرفتن عوامـل انسـانی و فنـی   نزدکوتاه مدت و بلند مدت، ارتباط 

دالیلی را ارائه می کنند مبنی بر اینکه ساختار منعطف و مجازي، مدلی بـراي سـازمانهاي انطبـاق پـذیرتر در محـیط رقـابتی بـه        

  .حساب می آید

یک سیستم حسابداري مدیریت باید نسـبت بـه ایـن مـوارد     . ته استاین نگرش منسجم و منعطف به فنون مدیریت هم بسط یاف

این موضوع بـه مـا   . ، و سازماندهی منسجم و پویا با توجه به مدل هاي جدید سازمانیابزارهاي منسجم و ترکیبی: پاسخگو باشد

حی سیستمهاي حسـابداري  اجازه می دهد که مناسب بودن تکنیک کارتهاي امتیازي متوازن را به عنوان یک مدل اصیل براي طرا

  . مدیریت پیشنهاد کنیم

  

  الزامات سیستم حسابداري مدیریت در سازمانهاي مجازي) 1-2

، برخـی  )تئوري اقتضـایی (براي اینکه حسابداري مدیریت یک ابزار خدماتی موثر براي نیازهاي اطالعاتی مختلف مدیریت باشد 

بایسـتی ارزشـی اساسـی بـراي     ...) ماننـد اسـتراتژي، سـاختار، فرهنـگ، و     عـواملی  (از عوامل سازمانی و ایجاد انطباق در آنهـا  

  .حسابداري مدیریت داشته باشند

حسابداري مدیریت همراه با مدل هاي نوین سازمانی، ادعا دارد که با محیط رقابتی و الزامات و نیازمندي هـاي مشـتري انطبـاق    

ویژگـی هـاي اساسـی یـک     . مجازي یا منعطف نامیـده مـی شـوند    این مدلهاي نوین، ساختارهاي سازمانی. پذیري سریعی دارد

  :سازمان مجازي عبارتند از
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سازمان بصورت شبکه اي از جریانهاي اطالعاتی با ظرفیت تولید دانش، شکل می گیـرد؛ بطوریکـه سـاختارش در مقابـل      )الف

چنـین  . رتباطـات بـه مشـتریان نزدیـک شـود     تغییرات واکنش نشان داده و منعطف می باشد و قادر است با استفاده از منـابع و ا 

  .سازمانی تاکید زیادي بر یادگیري فردي و سازمانی دارد و بر اساس مجهز نمودن و متشکل نمودن پرسنل فعالیت می کند

). صـورت مـی گیـرد    توزیع قدرت تصمیم گیري به سطوح پایین و به بخش هـاي صـف  (ساختار سازمانی غیرتمرکز است ) ب

مـدیریت ارشـد بایـد اسـتراتژي منسـجمی ایجـاد نمایـد        . سالت و ارزشهاي سازمان را به چالش مـی کشـاند  چنینی ساختاري ر

  .سازمان چشم انداز جهانی خود را از دست ندهد نموده تابطوریکه همراستا شدن ارزشها را امکان پذیر 

در سـازمان مجـازي   . ده مـی شـوند  مرزهاي واحدهاي سازمانی به خاطر تقسیمات زنجیره ارزش سنتی بسیار سخت و پیچی) ج

  .ترکیبی از زنجیره هاي ارزش با روابط متغیر حاکم است

ویژگـی هـایی کـه پیکـره بنـدي      با عنایت به با توجه به شکل گیري این مدلهاي جدید سازمانی تحت فلسفه سازمان مجازي، و 

رفتن سازمان همانند شـبکه  توجه به در نظر گ در وهله اول، باسازمان را مشخص می کنند، چه سیستمهایی مناسب خواهند بود؟ 

از یـک  . اي از جریان هاي اطالعاتی، می توانیم درباره دو نکته مهم براي سیستم حسابداري مدیریت در سازمانها سخن بگـوییم 

طرف، سیستم حسابداري مدیریت شبیه یک سیستم اطالعاتی کـه شـبکه اي از جریانهـاي اطالعـاتی در آن ترکیـب مـی شـود،        

راستا نمـودن عوامـل   امکان پذیر است بلکه به منظور هم ترکیبی که نه تنها با استفاده از فناوري هاي اطالعاتی. راحی می گرددط

  .که امروزه در مدیریت بازرگانی بسیار مهم و حیاتی هستند، ضروري می باشد ،فنی و انسانی

زاینده اي یافته است، تاکید بر ایجاد و کنترل دانش بـر محـور   مساله اي که در دنیاي امروز سازمان و مدیریت اهمیت فهمچنین، 

رد، مزیـت رقـابتی حاصـل    بدین منظور که همانند مواد اولیه از دانشی که در سـازمان وجـود دا   ؛یک فرایند استراتژیک می باشد

یل به منبعی شـود بـراي حفـظ    سیستم حسابداري مدیریت باید با رویکردي استراتژیک مورد نظر قرار گیرد تا تبد ،اًنتیجت. گردد

یت با توجه بـه اهمیـت مـدیر   . نمایندتوانایی رقابت پذیري واحدهاي اقتصادي، و اطالعاتی را ارائه کند که سودآوري را تسهیل 

، )انعطـاف پـذیري  -هزینـه -زمان-کیفیت: مدیریت بر مبناي توانمندي هاي اصلی، مشتري محوري، بهبود مستمر اولویتها(رقابتی 

گسترده می کند که سیستم حسابداري مدیریت به عنوان سیستمی در نظـر گرفتـه    آنقدرستراتژیستها قلمرو موضوع را مشارکت ا

می شود که با جهت گیري استراتژیک سازمان هماهنگ بوده، در تمامی سطوح تصمیم گیري مورد استفاده قـرار گرفتـه و همـه    

ن مفهوم، سیستم حسابداري مدیریت باید بـا چالشـی فراتـر از سـنجش و     در ای. مدیریت را مد نظر قرار می دهد مهمجنبه هاي 

  .ارزیابی منابع ناملموس مقابله کند
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 ه درجهـت ثانیاً، در مقایسه با بحث سازماندهی منعطف، در می یابیم که سیستم حسابداري مدیریت باید یک عامل تسـهیل کننـد  

در صورتی که سیستم حسـابداري مـدیریت بـه انعطـاف پـذیري      . شدخودش باید منعطف با لذا ، انعطاف پذیري سازمانی باشد

مهمتـر از همـه زنجیـره هـاي ارزش سـازمان بـراي ارزیـابی هزینـه هـا،           -سازمانی کمک کند همه فعالیتها را باید در بـر گیـرد  

ع از اطالعـات، از  ایـن نـو  . کنـد  ارزش افـزوده را تجزیـه و تحلیـل    دستاوردها، کیفیت و زمان اجراي فعالیتهـا را دربرگرفتـه و  

حمایـت   ،کاربرد مکانیزم هاي برون سپاري و مـرتبط سـاختن فعالیتهـا    بوسیلهفرایندهاي بازسازي سازمانی و از تفکیک عمودي 

  .می کند

مجازي با توانایی تغییر روابط و منابع موجود، بوسیله سیسـتم حسـابداري    از طرف دیگر، عملکرد منعطف یک ساختار سازمانیِ

سیستم حسابداري مدیریت مجبور است ساختاري را بپذیرد که بتوانـد سـریعاً بـا شـرایط سـازمانی      . ل برآورد استمدیریت قاب

  .منطبق شده و اثربخشی خود را حفظ کند

ثالثاً، پیچیده شدن محدودیتهاي سازمانی بوسیله ترکیب زنجیره هاي ارزش مرتبط با هم که در یک سازمان مجازي مشاهده مـی  

بازار محور بـوده و چشـم انـدازي جهـانی از سـازمان را ایجـاد نمایـد و         ،می کند که سیستم حسابداري مدیریت شوند، ایجاب

فایـده بـین واحـدهاي    -فعالیتهاي سازمان و وابستگی هاي متقابل هزینـه  جامعِفرایندهایی کامالً مولد، معیارهایی جامع، ارزیابی 

  .فرعی را مدنظر داشته باشد

با عدم تمرکزي که در این نوع سازمانها حاصل می آید، سیستم حسابداري مدیریت باید هماننـد عـاملی بـراي     در مقایسهنهایتاً، 

نـش مبتنـی بـوده و    اداي بسیار مهم در سـازمانی کـه بـر     وظیفه -حمایت از هماهنگی یا سازگاري و انسجام درنظر گرفته شود

یکی از مکانیسم هاي هماهنگی، استفاده از مجموعه اي از شـاخص   .بوسیله همه کارکنان شکل می گیرنددر آن جریانهاي کاري 

ایگاه قرار گرفتن این معیارها مهـم تـر   بط بوده بطوریکه در این دیدگاه، جها و معیارهاست که با سیستم حسابداري مدیریت مرت

کردهـاي افـراد در سـازمان    ي مجازي باید در همراسـتا نمـودن عمل  هاسیستم حسابداري مدیریت در سازمان. از محتواي آنهاست

مجموعـه اي از ارزشـها کـه یـک      -موثر باشد تا این عملکردها هم جهت با هم بوده و مطابق با یک چشم انداز مشترك باشـند 

سازمان را تعیین و تعریف می کنند و به کل سازمان بسط یافته و همـه کارکنـان در آن شـریک و سـهیم بـوده و بنـابراین، ایـن        

  .ی بیشتر در طراحی مدنظر قرار می گیرد تا در اجراانسجام و یکپارچگ

  

  سازگاري ابزارهاي جدید حسابداري مدیریت) 2-2
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مانند کیفیت جامع، بازمهندسی فرایندها، (با توجه به رویکردها و واکنش هاي انطباقی در سالهاي اخیر در زمینه مدیریت سازمان 

مانند سیستم هزینـه  (اي نوینی هم در قلمرو حسابداري مدیریت شکل یافته اند ، ابزاره...) مدیریت بر مبناي تمایز در رقابت، و 

م ایـن ابزارهـا،   یهکـه بـر اسـاس مفـا    ...) اي هدفمند و و مدیریت کیفیت، سیستم هاي مدیریت و هزینه فعالیت محور، هزینه ه

  .سیار ضروري استمتغیرهایی را مدنظر دارند که مدیریت کردن آنها با توجه به وضعیت فعلی سازمانها ب

تکنیک هاي جدید حسابداري مدیریت، می توان روابطی منطقی و هوشمندانه بین این تکنیکها برقـرار نمـود کـه     با اضافه کردن

 سازگاري آنها را نشان می دهد و در نتیجه این امکان را فراهم می آورد که یک ساختار منسجم براي این ابزارهاي جـامع ایجـاد  

نقطه شروع چنین انسجامی، ایجاد تصویري جدید از سـازمان  . باشد رایط و الزامات سازمانهاي امروز متناسببا شبطوریکه  شود

بـا   ن ایـن سیسـتمها  ارتباط بیدر عین حال، بایستی و بوده همراه  ABC&Mاز طریق فعالیتها و فرایندهاست که با سیستم هاي 

  .گرددسایر تکنیک هاي جدید حسابداري مدیریت تسهیل 

ویژگـی هـاي مـورد نیـاز در سیسـتمهاي جدیـد        (ABC&M)سیستمهاي مدیریت و هزینه مبتنی بر فعالیتها وهله نخست،  در

 ،لیـت اارزیابی و کنترل در حسابداري مدیریت را دربرداشته، تا آنجایی که مجموعه تعریف شده محـرك هـاي هزینـه در هـر فع    

ده که امکان مشاهده پیشرفتهاي حاصل از بهبودهاي مستمر و کـارآیی و  دربردارنده یک سیستم مناسب کنترل و ارزیابی واحد بو

  .اثربخشی محیط تولیدي جدید را فراهم می آورد

هـر دو تکنیـک، رویکـردي مشـتري محـور را      . قرار داراد ABMمدیریت کیفیت فراگیر نوین، در بطن فلسفه سیستمهاي  ثانیاً،

ر می سازد و منطقی را ارائه می کند که براساس آن می پذیریم کـه سیسـتمهاي   مدنظر دارند که وجود کاال یا خدمت را معنی دا

ABM ِمدل . هزینه کیفیت هستند ابزاري براي مدیریت موثرTQM )رکت فعاالنه همه پرسـنل را  ، مشا)مدیریت کیفیت فراگیر

د در سـازمان و بازیـابی یـک سیسـتم     ود مستمر فعالیتها مدنظر دارد که به تعریفی روشن از مسوولیتهاي عملکردي هر فـر در بهب

  .بودجه ریزي که بطور مشروح و مفصل، نتایج را ارزیابی نموده و مسوولیتهایی را به آنها تفویض نماید، گسترش می یابد

مناسب بـودن ایجـاد و پیـاده سـازي یـک مـدل       : روشن است ABMپیامد این ارتباط بین مدیریت هزینه کیفیت و سیستمهاي 

ABM هبود مسـتمر کیفیـت فـراهم آورده و هزینـه     سب است و اطالعات الزم را براي بیریت هزینه هاي کیفیت مناکه براي مد

این امکان را فـراهم مـی آورد کـه متغیرهـاي غیرمـالی بـراي        TQMهمچنین، پیاده سازي . هاي همراه با آن را کاهش می دهد

  .مورد استفاده قرار گیرند ،هاي ناکارآمدهاي کیفیت از جمله هزینه هاي فعالیت  ارزیابی و کنترل هزینه
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، مزیتهاي متعدد پیاده سازي ABC&Mدر ارتباط با کاربرد استراتژیک سیستمهاي برخی از شناخته شده ترین نویسندگان ثالثاً، 

 با اطالعـات  مزیتهایی که. این سیستمها را براي کسب اطالعات استراتژیک از محیط  بیان نموده و تردیدي در این مزیتها ندارند

بـه آن توجـه دارد، در    AMBتجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتها که . ارائه شده توسط حسابداري استراتژیک نیز همراه می شود

. رت دیگر، تاثیرات و پیامدهاي انجام این فعالیتها در آینده نیـز قابـل بررسـی اسـت    ابه عب. فعالیتهاي آینده هم قابل کاربرد است

همـانطور  . ري ارزشمند در فرایندهاي بازسازي فعالیتهاي سازمان و نیز در طراحی فرایندها و محصوالت مـی باشـد  بنابراین، ابزا

وانند کـانونی  تاین است که این مدل ها می  ABC&Mبیان می دارد، قابلیت استراتژیک مدل هاي  (Ibarra, 1993)که ایبارا 

  .مکن است با هم و بطور همزمان وجود داشته باشندبراي مطالعه و منطقی نمودن فعالیتهایی باشند که م

کاربرد و سیستمهاي هزینه یابی موردنظر، متذکر می شویم که  ABC&Mبا توجه به مکمل بودن سیستمهاي در مرحله چهارم، 

دي بایـد  بطورخاص، رویه هاي متع. است عه اي از متدها براي انجام مراحل مختلف پیاده سازي آنهامستلزم مجمواین سیستمها 

مبناهاي تراز تشریح شوند، هزینه هاي ایجاد شده و هزینه هاي مجـاز یـا هزینـه هـاي حاصـل از       مدیریت شوند تا اصطالحات

عوامل مختلف مشخص شده، علت فزونی داشتن هزینه ها درك شود و شـرایطی در سـازمان ایجـاد شـود کـه بـراي هـدفهاي        

همکاري همه واحدها مانند بازاریابی، تحقیق و توسعه، حسابداري مدیریت  بدین منظور،. مشخص شده، مطلوب و مناسب باشد

اطالعـاتی در مـورد هزینـه     ،ضروري است تا اطالعات داخلی و خارجی مربوط به بازار و مشتري بدست آید و در ضـمن ... و 

ضـرورت هـاي اطالعـاتی و     می تواند در مقابل این ABC&M، متدولوژي از نظر ما. هاي تولید و ارزشمندي آنها حاصل آید

محصـول باشـد و امکـان تجزیـه و     -فعالیت-البته در صورتیکه مبتنی بر روابط علت و معلولی بین عامل. هزینه ها پاسخگو باشد

قابلیت باالیی در مشـخص نمـودن    ABC&Mبنابراین، . تحلیل فعالیتهاي محتمل و محاسبه تاثیرات اجرایی آنها را فراهم آورد

  .هزینه هایی مانند کنترل مرحله شکل گیري و توسعه محصول. محصول جدید دارد ارزش هزینه هاي

  

  طرح کارتهاي متوازن: ترکیب کردن فاکتورهاي اطالعاتی) 3-2

در نظر داشتن اطالعات به عنوان یک عامل استراتژیک در طراحی و تنظیم استراتژي، پس از آزمودن اثربخشی اطالعات، همـان  

داري این است که مطلوبیت اطالعات حداکثر بوده و در یک مدل حسـاب  مستلزمو ) پارادایم مطلوبیت( مطلوبیت اطالعات است

فراهم مـی آورد تـا همبسـتگی بـین     براي مدیران سطوح مختلف این امکان را  ،اطالعات نین مدلی از حسابداريِچ. تشریح شود

  . متغیرها را مشاهده نموده و بر اطالعات کمی تاکید داشته باشند
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ه با جنبـه هـاي متعـدد    در این مفهوم، کسب و کار به سمت گسترش و بسط محتوا و افزایش تعداد معیارها سوق پیدا می کند ک

کـارت هـاي   تکنیـک  ، ارهاي حسابداري مدیریت استراتژیکیکی از ابزدر این رابطه، . سازمانها نیز سازگار است تتعالی مدیری

  .ز مدل ارائه شده ما محسوب می گرددامتیازي متوازن است که به عنوان مرک

  

  طرح فعلی کارتهاي امتیازي متوازن) 4-2

مـرتبط سـاختن اهـداف چندگانـه و     ، کاپالن و نورتون، کارتهاي امتیازي متوازن را به عنـوان ابـزاري بـراي    1990در اوایل دهه 

  .استفاده از منابع ناملموس هستند، ارائه نمودندهنگ که سازمانها درصدد دستیابی به آنها بر مبناي توانمندي ها و نوآوري و هما

کارتهاي امتیازي متوازن، یک سیستم منسجم گزارش دهی متوازن است که دربردارنده معیارهاي مـالی و غیرمـالی اسـت کـه در     

اخلی کسب و کـار،  عوامل مالی، مشتري، فرایندهاي د: این چهار عامل عبارتند از . ارتباط با چهار عامل وابسته به هم قرار دارند

کـه بـه یـک روش     را دربر می گیـرد این سیستم مجموعه اي از عوامل، موضوعات، معیارها، اهداف و اقدامات. و یادگیري و رشد

  .علّی جامع از نحوه ایجاد ارزش در سازمان مرتبط می شود

: عوامـل را مشـخص نمودنـد    ویژگی هاي توازن در روابط موجود بین ایـن  (Kaplan & Norton, 1992)کاپالن و نورتون 

و معیارهـاي  ) سـهامداران و اربـاب رجـوع   (توازن بین معیارهاي بیرونـی  ) اف کوتاه مدت و بلند مدت، بدتوازن بین اه) الف

. توازن بین معیارهاي سخت و سایر معیارهاي منعطـف و ذهنـی  ) ، ج)فرایندهاي کاري درون سازمان و رشد و یادگیري(درونی 

به عنوان یک ابزار کنترلی در پیاده سازي استراتژي باید با ابزارهـاي کنتـرل عملیـاتی ادغـام و      متیازي متوازنهمچنین، کارتهاي ا

بخش معیارهاي مالی، یا دیدگاه مالی، نشاندهنده اجراي استراتژي بوسیله عوامل و شاخص هاي مالی اسـت کـه   . یکپارچه گردد

اسـتراتژي   آیـا داللت دارد کـه  را بطور خالصه نشان می دهد و بر این امر پیامدها و دستاوردهاي اقتصادي قابل سنجش گذشته 

اهداف این چرخه بطور خاص با ایـن موضـوعات   . اجرا شده در بهبود تصویر سازمان در نظر سهامداران موثر بوده است یا خیر

. عیارهاي مالی سنتی فاصله دارنداین شاخص ها از م. بازگشت سرمایه، رشد فروش یا ایجاد جریانهاي نقدینگی: مرتبط می شود

و بیشتر به معیارهاي مالی جدید نزدیـک  ... ، سسود ناخالص، نتیجه خالص، نقدینگی و )برگشت سرمایه( ROIمعیارهایی مانند 

  .هستند مانند ارزش افزوده اقتصادي، سود اقتصادي، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدینگی

ل، با معیارهاي مالی و غیرمالی همراه است و نتایج عملکرد کسب و کارهاي مختلف سـازمان را  دیدگاه یا بخش مشتریان در مد

در  ،در بخش هاي ارباب رجوع و بازارهایی که سازمان در آن رقابت می کند، مشخص می نماید تـا نشـان دهـد آیـا اسـتراتژي     
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کان را بـراي مـدیران فـراهم مـی آورد تـا ویژگـی هـاي        همچنین این ام. بهبود تصویر سازمان در نزد مشتریان موثر بوده یا خیر

بنابراین، شاخص هاي همـراه بـا بخـش مشـتریان در مـدل      . سازمان را به منظور اداره نتایج مالی آینده مورد بازنگري قرار دهند

رضایت مشتري، میـزان  میزان : کارتهاي امتیازي متوازن، معیارهاي ارزیابی نتایج کسب و کار در بازار هاي هدف می باشند، مانند

  .وفاداري مشتري، سهم مشتریان جدید، و سهم بازار در بخش هاي مورد نظر

  
  

دیدگاه یا بخش فرایندهاي درونی، سعی در شناخت فرایندهاي اصلی و حیـاتی کسـب و کـار دارد، فراینـدهایی کـه در تحقـق       

یک تجزیه و تحلیل دقیـق از کـل زنجیـره ارزش    . یز فرایندهاي ایجاد منابع مالی موثراندنیازمندي هاي حال و آینده مشتریان و ن

امکان شناخت فرایندهاي حیاتی فعلی را که براي کنترل و مدیریت برنامه هاي  بهبود مستمر ضروري هسـتند و نیـز فراینـدهاي    

  .تمرکز می کنند، فراهم می آورند نهاآحیاتی جدید که مدیران به منظور ایجاد درآمدهاي بهتر در آینده بر 

اجراي فرایندها را براسـاس متغیرهـایی کـه    ي حیاتی از طریق مجموعه اي از شاخص ها صورت می پذیرد که اشناخت فراینده

چنین ارزیابی بـر ایـن امـر     .زمان-کیفیت-مدیریت آنها ضروري است، ارزیابی می کنند، بویژه براساس اولویتهاي سه گانه هزینه

همانند توالی سـازنده زنجیـره   . دارد که بایستی معیارهایی در ارتباط با دستاوردهاي فرایندها و فعالیتها در نظر گرفته شود داللت

فراینـد بررسـی   (در مرحله اول، تاکید بر چرخه بلند مدت ایجاد ارزش : ارزش، می توانیم سه گروه از شاخص ها را متمایز کنیم

 دیدگاه بیرونی

 دیدگاه درونی

دیدگاه  دیدگاه عملیاتی
 استراتژیک

 معیارهاي مرتبط با ارزش مشتري

 مالی مشتري

معیارهاي مرتبط با موفقیت یا 
 اهداف مالی و سهامداران

 فرایندهاي درونی یادگیري و رشد

معیارهاي مرتبط با فرایندهاي 
عملیاتی و توانمندي هاي رقابتی 

 معیارهاي مرتبط با توسعه رقابت
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در . و معیارهایی در ارتباط با تجاري سازي محصوالت جدیـد مـی باشـد   ) و خدمات جدید تقضاهاي جدید و ارائه محصوالت

فرایند تهیه و ارائه محصوالت و خـدمات  (فعالیتهاي چرخه کوتاه مدت ایجاد ارزش مرحله دوم، شاخصها و معیارهاي مرتبط با 

رایـی، شـاخص هـاي انعطـاف پـذیري      مانند شاخص هاي بهره وري، شاخص هاي کیفیت، شاخص هاي اج) به مشتریان فعلی

نهایتاً شاخص هاي مرتبط با چرخه خدمات پس از فروش تعیین می گردند که بـا معیارهـایی در   . مشخص می شوند... تولید، و 

خصوص ضمانت هاي ارائه شده به مشتریان، مدیریت پرداختها، از میان برداشتن مطمئن اتالف ها و محصـوالت فرعـی فراینـد    

  .شناخته می شوند... تولید و 

دیدگاه یادگیري و رشد، اطالعات الزم را براي مدیریت توسعه ظرفیتهاي خاص جهت تنظیم استراتژي هـاي آینـده فـراهم مـی     

روع، شـناخت دقیـق ظرفیتهـایی    بر اساس تئوري منابع و ظرفیتها، نقطـه شـ  بر اساس رویکرد فعلی مدیریت استراتژیک، و . آورد

قابل دفاع در جهت پیشرفت بلندمـدت   سازمان باید براي کسب مزیت هاي رقابتیِکه  )ی، و سازمانی، فنانسانیظرفیتهاي ( است

منـابع انسـانی،   (شکاف مشاهده شده بین ظرفیتهاي موجود و ظرفیتهـاي مـورد نیـاز، سـرمایه گـذاري روي منـابع را       . ایجاد کند

بنابراین، براي مثال سـرمایه گـذاري هـا را    . مشخص می کندبراي ایجاد رقابت هاي استراتژیک ) سیستمها و رویه هاي سازمانی

به روز کردن کارکنان، بهبود و ارتقاي تکنولوژي و سیستمهاي کامپیوتري، و ترتیبات رویـه  : می توان در این موارد درنظر گرفت

  .ها و روتین ها در سازمان

گیري رقابتهاي اساسـی افـراد و پیشـرفتهاي سیسـتم     شاخص هاي انتخاب شده در این دیدگاه باید امکان ارزیابی و پایش شکل 

ین دیدگاه، می توان این مـوارد را  امثال هاي مربوط به شاخص هاي همانند . هاي اطالعاتی و رویه هاي سازمانی را فراهم آورد

ائه اطالعـات  فرصت براي ارسطح رضایتمندي کارکنان، سطح وفاداري کارکنان، آموزش، ویژگی هاي کارکنان، میزان : متذکر شد

الزم براي تصمیم گیري، دردسترس بودن زمان واقعی اطالعات حیاتی براي تصمیم گیري کارکنان، میزان همراستایی بین انگیـزه  

  ....هاي کارکنان و عوامل جهانی موفقیت سازمان، و 

و بـا مجموعـه اي از روابـط     در واقع، یک الگوي کارتهاي امتیازي متوازن که خوب طراحی شده باشد، در تمامی چهار دیـدگاه 

معیارهـاي  : توصیف مسیر اسـتراتژي و ترکیبـی از دو نـوع اساسـی معیارهـا     –علت و معلولی بین متغیرهاي کلیدي همراه است 

 این امر باعث کاربردي شـدن . کننند مربوط به نتایج متغیرهاي استراتژیک و معیارهاي مرتبط با عواملی که این نتایج را ایجاد می

مکانیسـم ارتباطـات، در   نه تنها براي پیگیري و مدیریت اهداف استراتژي رقابتی کسب و کار، بلکـه هماننـد    ؛ار می شوداین ابز

با طـرح   مقایسه مدل کارتهاي امتیازي متوازن. سطوح سازمان براي پیگیري و مدیریت اهداف استراتژیک و دستیابی به آنهاهمه 
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نقش معیارهاي غیرمالی در شاخص هـاي کالسـیک مـالی، مطلـوب بـودن اینکـه       : هدسایر مزایاي آن را نشان می د ،هاي سنتی

سازمان در جهت گیري هایش به جاي کنترل گذشته نگر، به آینده توجه دارد و یک چشم انداز بلند مدت که بـه عنـوان محـور    

  . مرکزي استراتژي عمل می کند

  

  ترکیب پیشنهادي سیستم حسابداري مدیریت) 5-2

ضوعات مطرح شده، اعتقاد بر این اسـت کـه در سـازمانهاي مجـازي، سیسـتم حسـابداري مـدیریت حـول محـور          بر اساس مو

و ) سهامداران و مشتریان(استراتژي اقتصادي واحد می چرخد تا مجموعه اي از معیارها را معین می کند که از دیدگاهی بیرونی 

لزم بعد اولی است و بـر اسـاس مفهـوم تعریـف شـده فعالیتهـا در       این بعد دوم، مست. نیز از دیدگاهی درونی قابل پیگیري است

ABC&M همانطور که پیشتر بیان شد، کاربرد منسجم و هماهنگ ابزارهاي جدید . قابل توسعه استMA    را امکان پـذیر مـی

  .از این طریق، ترکیب دیدگاه درونی با دیدگاه بیرونی و دیدگاه عملیاتی قابل حصول است. سازد

  

  هاي تکنولوژي هاي اطالعاتی براي ایجاد یک سیستم حسابداري مدیریت منسجم و منعطفراهکار) 3

فناوري اطالعات، امکانات ارتباطاتی و پردازش هاي اطالعاتی قابل توجهی را براي سازمانهاي امروز به ارمغان آورده اسـت کـه   

بـا  سـازمانها مـی تواننـد     ارهاي تکنولوژیکی، نسل جدیدو مزیت هاي این ابز با توجه به قابلیت ها. تصور نبودپیش از این قابل 

به دست آوردن حداکثر اطالعات و در عین حال اطمینان از اینکه تمامی اعضـاي  : روشهاي جدیدي با دو مساله مهم مقابله کنند

  .دسترسی داشته باشندبه این اطالعات سازمان می توانند 

د، کـافی، دقیـق   نی شود که اطالعات باید از نظر میزان و کیفیت، مناسب باشاگر بر ویژگی هاي اطالعات توجه کنیم، مشخص م

و صحیح و کامل باشند، در زمان و مکان مقتضی قابل حصول باشند، به شکلی ساده و آسان در اختیار فردي که بـه آن نیـازدارد   

هد بود از تضمین کیفیت اطالعات بدسـت  وظیفه ابزارهاي اطالعاتی عبارت خوا. کم هزینه باشدبدست آوردن آنها قرار گیرد و 

تجزیـه و تحلیـل هـایی قـوي در مـورد       انمـی تـو   ،سرعت پردازش داده ها جه به قابلیتهاي فناوري هاي نوین درآمده، که با تو

این ویژگی هاي سرعت و قدرت تحلیل، فناوري اطالعـات را تبـدیل بـه ابزارهـایی ایـده آل بـراي       . انجام داداطالعات سازمان 

ان با توجه به هر بخش یا با مراجعه به اجزاي کارتهاي امتیازي متوازن، می تو. یت از مدل کارتهاي امتیازي متوازن می نمایدحما

اسـتفاده از  مسـتلزم  عامـل مشـتري،   براي مثال، . اختصاص دادابزاري مناسب را براي آن  ،با توجه به ویژگی هاي آن هر عامل و
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تقاي تصویر سازمان در نظر مشتریان از طریق ابزارهاي ارتباطاتی موثر باشد و از طرف دیگر، منابعی است که از یک طرف در ار

بتواند داده هاي بدست آمده از مشتریان را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا دانشی جامع از ویژگـی هـاي مشـتریان بـه     

با ترکیب کردن مزیتهـاي نزدیـک   . ی توسط سازمان انجام پذیرددست آید و از طریق ابزارهاي اطالعاتی برنامه ریزي هاي مناسب

حضـور سـازمان در   . یابـد می و دانش، سازمان به نوعی هم افزایی براي خدمت رسانی بهتر به مشتریان دست به مشتریان بودن 

رتیـب یکـی از مشـکالت    و بدین ت ،فعالیت هاي سازمان را فراهم می سازد شبکه جهانی اینترنت، نه تنها امکان ارائه محصوالت

و  مرتفع می شود، بلکه امکان انجام فعالیتهاي تجـارت الکترونیـک نیـز بـا اسـتفاده از سیسـتمهاي ارتبـاطی       اولیه مشتریان بالقوه 

در مورد دوم، می توانیم از ابزارهـاي تجزیـه و   . تجاري سازي کاالها و خدمات و با استفاده از ابزارهاي مربوط حاصل می گردد

  .ایالت مشتریان که بوسیله پایگاههاي اطالعاتی و مخزن داده ها پشتیبانی می شوند، استفاده کنیمتحلیل تم

و متغیر امروز، سازمان ها را وادار می سازد تا از طریق ابزارهایی که در دسترس همه اعضاي سازمان قرار می گیرند،  محیط پویا

  .گیري سازمانی مبذول نمایند، توجه کافی به یادیعنی سیستمهاي یادگیري کامپیوتري

عمـدتاً  –وظیفه این عوامل عبارتست از مدیریت منابع . گی هاي مشترکی را نشان می دهند، ویژ)درونی و مالی(دو عامل آخري 

این عوامل می توانند ابزارهاي ارتباطـاتی را نیـز   . براي کسب بهترین نتایج به منظور تحقق انتظارات سهامداران و مشتریان -مالی

دربر داشته باشند که به فرایندهاي تولید از طریق کارگروهی و یا سیستمهاي جریان هاي کاري و کار مشارکتی یا گـروه افزارهـا   

  .می کند کمک

دهـی، ابزارهـاي اطالعـاتی، و    ابزارهـاي شـکل    –براین اساس،  بحث را با بررسی سه نوع از ابزارهاي موجود ادامه می دهـیم  

ترکیـب مفهـوم شـکل    . در میان ابزارهاي شکل دهی، می توان به سیستمهاي آموزش کامپیوتري اشاره کرد.  -ابزارهاي ارتباطاتی

سـرمایه  ائمی سطوح دانش و ویژگی هاي دامکان به روز سازي  ،دهی براساس سیستمهاي علم کامپیوتر در سیستمهاي اطالعاتی

ذیري از جمله مزایاي این سیستمها محسوب می شود که امکان در دسترس بودن و انعطاف پ. انسانی سازمانی را فراهم می آورد

 جایی کـه یـک ترمینـال وجـود     .ها و پرسنل موجود فراهم می آوردتوزیع سرویس ها را بدون محدود کردن زمانبندي ها، اتاق 

مکـان را بـراي هـر یـک از     بنابراین، این سیستمها ابزارهایی هستند که این ا. نیز وجود دارد تشد، امکان دریافت اطالعااداشته ب

  .توان رقابتی الزم را داشته باشندبر اساس ضرورتهاي سازمانی در آن لحظه از زمان، کارکنان فراهم می آورند تا 
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ایـن نـوع   بـا ایـن همـه،    . هرچه شرکت کنندگان از دوره ها بیشتر استفاده کنند، سرمایه گذاري اولیه هم بیشتر مستهلک می شود

ایگزین وجهه آموزش دهندگان نمی شود بلکه آموزش دهندگان را قادر مـی سـازد تـا از وقـت خـود در      دوره هاي آموزشی، ج

  .سایر فعالیتها براي بهبود کیفیت دوره ها استفاده کنند

ابتدا . دداده ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کرانبار در بین ابزارهاي اطالعاتی، می توان به پایگاههاي استاندارد داده ها و

درباره پایگاههاي داده بحث می کنیم تا ویژگی هاي آن را در زمینه ذخیره سازي استاندارد داده هاي سازمان بشناسـیم و سـپس   

  .داده ها را بررسی می کنیمو بازیابی تجزیه و تحلیل ها و پردازش هاي انجام شده توسط ابزارهاي استخراج 

خیره می کند و کاربر می ذاطالعات را گردآوري می کند، در مخزنی جدید تم داده است که پایگاه داده یا انبار داده ها، یک سیس

در هـر مکـان و در هـر واحـد سـازمانی       اي سازمانهبنابراین، دسترسی به داده . شته باشدادواند در هر جایی به آنها دسترسی ت

نبار داده مجموعه اي از پایگاههاي اطالعاتی موضوع بیان می دارد ا (Immon, 1998)همانطور که ایمون . امکان پذیر می شود

گرا است که براي پشتیبانی از وظایف سیستمهاي پشتیبان تصمیم طراحی می شـوند و هـر واحـد از داده هـا در مواقـع خاصـی       

مجموعـه اي از  این داده ها . انبار داده ها شامل داده هاي مجزا و داده هاي کمی خالصه شده می باشد. موضوعیت پیدا می کنند

سیسـتمهاي   در مقابـل،  ویژگی ها را نشان می دهند که آنها را متمایز می سازد تا مسـیر تصـمیم گیـري هـا را مشـخص کننـد،       

  .عملیاتی داده، مسوول بدست آوردن داده ها از فعالیتهاي روزمره می باشند

زمـانی  . سط ابزارهاي استخراج داده صورت می پذیردفعالیت این مخازن عظیم، همراه با فعالیتهاي تجزیه و تحلیل اطالعات، تو

استخراج داده هـا بـه   . است که اطالعات بسیار مهمی مخفی گردند که حجم عظیمی از داده ها مدیریت می شوند، بسیار متداول

شدن از مبـانی  الگوها و اطالعاتی که در میان داده ها پنهان می شوند و این پنهان . الگوها و جستجوي ترجیحات اختصاص دارد

  .بکار رفته توسط انبار داده آغاز می شود

عوامل هوشمند که مسوول تجزیه و تحلیل اطالعات هستند تا الگوها و روابط فرم ها و تحلیـل  : عوامل استخراج داده عبارتند از

بینی، بهینه سـازي   خوشه سازي، کشف الگوهاي مرتبط، کشف متوالی الگوها، پیش. شوند متعامل و خودکار، آشکارچند بعدي 

: تکنیک هایی که این ابزارها را حمایت می کنند عبارتنـد از . و امتیازدهی از جمله ابزارهاي استخراج داده ها محسوب می شوند

مدل هاي ریاضی، شبکه هاي عصبی، منطق فازي، الگوریتم هاي ژنتیک، استقراء قواعد، سیسـتم هـاي خبـره، و الگـوریتم هـاي      

  .ریاضی



 ١٣

. را که به تصمیم گیري کمک می کنند را نباید از یاد برد زیرا هـدف الگـوي کارتهـاي امتیـازي متـوازن همـین اسـت        ابزارهایی

سیسـتمهاي پشـتیبان تصـمیم و سیسـتمهاي اطالعـاتی مـدیران       : عبارتنـد از   ،ابزارهایی که در ارتباط با استخراج داده ها هستند

وان ابزارهاي مدیریتی در سطح استراتژیک تعریف کرد که مبتنی بر مدل کارتهـاي  این سیستمها را می توان به عن. )ارشد( اجرایی

  .امتیازي متوازن می باشند

کلـی و  : ، چهـار ویژگـی را دربـر دارنـد    )مدیران ارشد(ارائه شده توسط سیستمهاي اطالعاتی مدیران اجرایی  بنابراین، اطالعات

نکته مهم تر، با توجه به حمایـت تکنولـوژیکی از پـردازش هـا،     . ر بودنجهانی بودن، مرتبط بودن، سازگار بودن، و فرصت محو

تبدیل داده ها به اطالعات مورد نیاز است که منابع و زمان را کنترل می کنند و با توجه به جهت گیري اطالعات پردازش شـده،  

  .براي تصمیم گیري ضروري و منطقی هستند

سازي این ابزارهاي خاص، که عمدتاً در مراحل اولیه پیاده سازي آشکار مـی  در پیاده در بین کاستی ها و نواقص مشخص شده 

اگیر از الزامات اطالعـاتی و اهـداف سـازمانی    رضرورت ارزش گذاري و به هنگام سازي داده هاست تا دانشی جامع و ف ،شوند

  .حاصل آید و ابزارهاي مناسب در جهت ضرورت هاي سازمانی به کار گرفته شوند

این ابزارها، ابزارهایی تعاملی هستند که باید . برحسب ارتباطی که با هم دارند، طبقه بندي کرد نار، مزیتها را می تواز طرف دیگ

این ابزارها بایستی منعطـف بـوده و انطبـاق پـذیر باشـند و ظرفیـت       . در کوتاه مدت داده ها را آماده و تبدیل به اطالعات نمایند

ب و کار را داشته باشند و نمونه کاملی از سیستمهاي مشـاوره اي را بـا سـطوح مختلـف     اصالح و تعدیل بر حسب تغییرات کس

  .نیازمندي هاي هر لحظه حمایت کنند

نهایتاً، در ارتباط با ابزارهاي ارتباطاتی، می توان اطمینان حاصل کرد که با استفاده از آنها قادر به ایجاد شکل هاي جدیدي از کار 

  .ه همه اعضاي سازمان باشیمگروهی و توزیع اطالعات ب

نخست، گروه افزار به عنوان مجموعه اي از کاربردها تعریـف  . ما مفاهیم گروه افزار و جریان کار را در این بخش تبیین می کنیم

ارتباطـات، همکـاري، و همـاهنگی بـر اسـاس      : ترکیب سه مفهوم اساسی سازمانهاي مدرن را فراهم می آوردمی شود که امکان 

همـاهنگی  . ورياسازمان، منابع انسانی و فنـ : بر آنها مبتنی می شود عبارتند از ستون هایی که فناوري اطالعات. طالعاتفناوري ا

ابزارهـا را بـا هـم    بنابراین، یک سیسـتم گـروه افـزار مجموعـه اي از     . مبناي عملیات گروه افزار است ،و همراستایی این مفاهیم

به دلیل مزیت هاي  پست الکترونیک تاکید داردسیستم گروه افزار بر . را تضمین می کنندترکیب می کند که ظرفیتهاي ارتباطاتی 

ن از جمله سرعت، اطالعات دیجیتال، ذخیره سازي در ارتباط با سایر سیستم هاي ارتباطاتی، امکـان همـاهنگی بـین گروههـا،     آ
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که امکان بهینـه سـازي فراینـدها را از طریـق      ازطرف دیگر جریان کار یک مفهوم عملکردي است .همکاري مخازن اطالعاتی و

منظـور   تسهیل سازماندهی و کنترل فراینـدها بـه  : وظایف آن عبارتست از. فراهم می آورد ،ابزارهایی که گروه افزار ارائه می کند

و منطـق ضـرورت    جریان کار در یک سازمان، روشهاي کار و فعالیت آن را تغییر می دهد .دستیابی به بهترین نتایج، پیاده سازي

  :تغییر فرهنگی را بر اساس نکات زیر مشخص می کند

وظـایف پایـان    آنها همراه مـی شـود،  اجراي فعالیتهایی که با اطالعات الزم براي کردن فهرست ماتیزه کردن وظایف روزمره، اتو

یـع متـوازن خـدمات بـین همـه      توزیافته خودکار در فرایندها، محول نمودن وظایف به جانشین ها زمانی که غیبت وجود دارد، 

کارکنان براي اجتناب از حجم اضافی فعالیتها که فرایند زمان را با تاخیر مواجه می کند، انعطـاف پـذیري بـراي انجـام تغییـر در      

  .پروژه ها و کنترل فعالیتها به منظور اجتناب از تاخیر و وقفه

هاي تجزیه و تحلیل فرایندها، شـبیه سـازها، کامپایلرهـا، و حمایـت     برنامه : ابزارهاي که مسوول کنترل این امر هستند عبارتند از

  . اجرایی براي کنترل فعالیتهاي پایان یافته و پیگیري آنها بر اساس نقشه فرایند کار

، صرفه جـویی در  )کاهش اتالف وقت و جابجایی ها(صرفه جویی در هزینه پرسنلی : برخی از مزیتهاي این سیستمها عبارتند از

هزینـه هـاي مربـوط بـه     کـاهش  ، کاهش فضاي ذخیره سازي، اشغال شده کاهش فضاي اداري(هاي نصب و پیاده سازي هزینه 

در بین نواقص و کاستی هاي این سیسـتم هـا   . دیریت با دسترسی سریع به اطالعات و پیگیري پروژه هام و بهبود) مصرف کاغذ

تغییر فرهنگی براي فعالیـت براسـاس فرمـول هـاي جدیـد و غیرواقعـی        تاکید این سیستمها بر :می توان به این موارد اشاره کرد

  .تجهیزات و از بین رفتن ضرورت روابط شخصی

نمی توانیم بخش ابزارهاي ارتباطاتی را بدون ذکر این نکته به پایان برسـانیم کـه ایـن ابزارهـا تحـولی عظـیم در قلمـرو کـار و         

 کـامپیوتريِ شبکه هـاي  کامالً شناخته شده است و مجموعه اي است از  ،شبکه هااینترنت، یا شبکه . روشهاي کار ایجاد کرده اند

  .به هم مرتبط که مرزهاي جغرافیایی را درهم نوردیده اند و تعامل اطالعات را در سطح جهانی امکان پذیر نموده اند

  . صه هاي تجارت شده استاین شبکه در وزارت دفاع امریکا شکل گرفت و منشا نظامی دارد اما در حال حاضر وارد عر

ضرورت انجام ارتباطات بطور کامل و اینکه هوشمندي و تصمیم : عبارتند از شبکه جهانی اینترنت می توان گفت اصول اساسی 

استفاده . کنترل فرایند ارتباطات می باشندگیري درباره ارتباطات شکل یافته، خارج از شبکه هستند و اینکه کاربران خود مسوول 

حفـظ شـود،    ،مرتبط به هـم  بین شبکه هاي مختلفارتباط این امکان را فراهم می آورد که ) TCP/IP(تکل منحصربفرد از پرو

بدون زیاده گویی، در ادامه به خدمات اساسی ارائه شده توسط شبکه و ابزارهایی که به کـاربران اجـازه   . تباط جهانییعنی یک ار
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اینترنت متمرکز می کنیم، یعنـی   بر معماري شناخته شده اي ازرا کنیم و توجهمان می دهد به این خدمات دست یابند اشاره می 

 :WWW یا همان شبکه گسترده جهانی.  

که پست الکترونیک را تضمین می کند، پروتکـل انتقـال فایـل     (SMTP)پروتکل ساده انتقال پستی : خدمات اساسی عبارتند از

(FTP) از راه دور را فراهم می آورد که امکان انتقال فایل ها و یا دسترسی .  

دسترسی به اینترنت را بر مبناي هایپرتکست امکان پذیر می سازد، متونی که دربرگیرنده بخشهاي فعالی هسـتند   WWWنهایتاً، 

عبارتست از استفاده از کاربردهاي گرافیکی کـه   WWWانقالب بزرگ  .که از طریق اطالعات مرتبط با هم ارتباط پیدا می کنند

ی از اطالعات که صفحات وب نامیده می شوند، نمایش داده می شـوند و امکـان ارائـه    یاه ورگر نامیده می شوند و در پنجرهمر

تی که توسط شبکه حمایت می شوند را دارند، این ابزار کاربران را از متـدهاي ارتباطـاتی آسـوده خـاطر مـی کنـد و       ماسایر خد

  .شودامالً روشن و واضح می ارتباطات براي آنها تبدیل به یک تجربه ک

  :بر سه جنبه متکی است شبکه گسترده جهانیمعماري 

  .سرورهاي وب که صفحات وب را آماده ارائه اطالعات به کالینت ها نگه می دارند -

  .کالینتها که مسوول درخواست اطالعات مورد نیاز کاربران هستند، اطالعاتی که کاربران از آنها می خواهند -

  .می باشد (HTML)و زبان ایجاد صفحات وب  HTTPارتباطاتی، که شامل پرتکل  مکانیسم -

حمایـت مـی شـود، سـعی دارد کـه کـار اینترنتـی را وارد سـاختار           WWWکه بوسیله فناوري  ،مفهوم اینترنت می توان گفت

توان خدمات شبکه هاي داخلـی را  حتی می . اطالعاتی سازمان نماید و فناوري اینترنت را به درون مرزهاي سازمانی وارد نماید

  . براي توزیع اطالعات در سازمان بکار برد و فعالیتهاي کاغذي را کاهش داد

با توجه به تغییر پذیري و جهانشمولی این ابزار، خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، داراي مزیتهایی هسـتند کـه برخـی از آنهـا     

  :عبارتند از

  .اینترانت/اهکارهاي درونی و بیرونی از طریق اینترنتجهانشمولی و چندبعدي بودن ر -

امکان دسترسی به سیستمهاي سازمانی و منـابع اینترنتـی را   ) شبکه هاي درون سازمانی(راهکارهاي ارائه شده بوسیله اینترانت  -

  .از طریق همان فناوري امکان پذیر می کند

  .صی مبتنی نیستسرمایه گذاري بسیار اندك است زیرا بر سیستمهاي اختصا -

  . دمی باشامکانات رشد اینترانت، همانند امکانات اینترنت  -
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  . کاربران نهایی مالکان واقعی اطالعات هستند ی توانند اطالعات را مدیریت کنند،کاربران نهایی م -

  

  ه گیرينتیج) 4

قاله سعی داشته است کـه مناسـب بـودن    این م کلی گرا در حسابداري مدیریتدست یافت،با توجه به اینکه می توان به یک طرح 

د، سیسـتمی کـه بـر مبنـاي فنـاوري اینترنـت       ایزمانهاي مجازي توجیه نمامنسجم و منعطف را در س اري مدیریتدسیستم حساب

  :بطور خاص ما از نکات زیر حمایت می کنیم. امکان پذیر است

مـدیریت سـازمان    را بـراي جهـت گیـري و    ویژگی ها و خصوصیتهاي یک سازمان مجـازي، سیسـتم حسـابداري مـدیریت     -1

رویکـرد مـدیریت   : و وظـایف سـازمانی بـدین ترتیـب اسـت      رویکرد سازمانهاي مجازي در طراحی سازمان .ضروري می سازد

سـمت بـازار و   بـه  استراتژیک، حمایت از فعالیتهاي رقابتی و انعطاف پذیري سازمانی، هماهنگی عوامل رسـمی، جهـت گیـري    

  .دي منعطف و منسجمپیکره بنو مشتري، 

  :یکی از موارد زیر باشدبر اساس ارائه پاسخی به مقتضیات پیشین می تواند  -2

محیط سازمانی که دربردارنـده فعالیتهـایی   و جایگاه منسجم تکنیکهاي حسابداري مدیریت در حیطه کارکردي و عملیاتی، ) الف

  .ارائه می کند ABC/Mاست که یک سیستم 

فراینـدها و  (تهاي امتیازي متوازن بر محوري اسـتراتژیک کـه امکـان مـرتبط سـاختن دیـدگاه داخلـی        مدل منسجمی از کار) ب

قابل محاسبه در حیطه کارکردي وعملیاتی بـا اسـتفاده از    اطالعات با خرده سیستم منسجمِ) ظرفیتهاي درونی براي بهبود و رشد

  .ABC/Mربرد استراتژیک سیستمهاي امزایاي قابلیت ک

کارتهـاي امتیـازي   . با تصویر تکنولوژیکی از یک اینترانـت سـازگار اسـت   طالعاتی قبلی از کارتهاي امتیازي متوازن، تصویر ا) 3

ابزارهایی کـه  . یک مبناي منسجم، ظرفیت دربرداشتن ابزارهاي نوین اطالعاتی، ارتباطاتی و شکل دهی را داراست دمتوازن همانن

 .زن را تقویت می کنندتمامی ابعاد رویکرد کارتهاي امتیازي متوا
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INFORMATION TECHNOLOGIES: CHALLENGE AND 
OPPORTUNITY FOR MODERN MANAGEMENT 
ACCOUNTING SYSTEMS 
Hasan Delbari 
ABSTRACT 
After the early 90’s, when much good work was carried out on the indirect impact 
in the area of management accounting brought about by production technological recent 
changes, research interest seems to have focussed on the analysis of the direct relationship 
between Information Technologies (IT) and Management Accounting Systems (MAS). The 
purpose of this paper is to analyse this relationship, as a challenge and opportunity for 
modern MAS in new firms. 
For this analysis, it establishes a proposal of integrated and flexible MAS for the 
best placed firms in today´s competitive environment. After this, it examines the 
advantages and disadvantages of the new technological tools available, in order to justify, 
finally, the most appropriate answer to the initial information system proposal 

  

  


