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  چکیده
نیا در چه مرحله اي است و روند حرکت آن   هدف اصلی این مقاله معرفی حسابداري مدیریت استراتژیک و اینکه مدیریت استراتژیک در د

سپس . لذا براي براي این منظور  بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظري انجام گرفته است. بوده است و به چه سویی حرکت میکند چگونه 
محتواي استراتژي را می توان . در ادامه مدل تحقیق براي کشور هاي توسعه یافته و کشور ایران و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است 

ساله حسابداري مدیریت استراتژیک هنوز خود را نتوانسته به 30با وجود تاریخ حدودا  .کرد  راه یک سازمان تعریفبطور گسترده به عنوان 
مدیریت مدرن نیاز به اهداف جدید از حسابداري مدیریت دارد تا به مدیران در  .عنوان یک عنصر اصلی حسابداري مدیریت معرفی کند 

اي اطمینان از سودمندي حسابداري مدیریت در فرایند مدیریتی سازمان، الزم است حسابداري ، برتجزیه و تحلیل استراتژیک کمک کند
به طور سنتی، استراتژي ها آینده نگرند، تصمیم گیري هاي طوالنی مدت . مدیریت به اهداف و استراتژي شرکت در دراز مدت نزدیک شود

نگر است، و براي کسب اهداف کوتاه مدت برنامه ریزي شده نیازمند مرور کلی شرکت می باشد در حالیکه حسابداري گذشته 
فرآیند شناسایی، جمع آوري، انتخاب و تجزیه و تحلیل داده هاي حسابداري براي  "حسابداري مدیریت استراتژیک می تواند به عنوان.است

در این مقاله به بیان تعاریف مدیریت و  .کمک به تیم مدیریت براي تصمیم گیریهاي استراتژیک و ارزیابی اثربخشی سازمانی تعریف شود
حسابداري مدیریت براي  .مدیریت استراتژیک و انواع آن و روند بکارگیري آنها در سازمانها  و اهداف استراتژ ي مدیریت بحث می کنیم 
فیت، هزینه و زمان کمک تحکیم نقش فعالیتهایش در استراتژي سازمان باید به فراهم آوردن اطالعات مربوط به سه اصل استراتژیک کی

  . .کنند ریزي و مدیریت استراتژیک نقش مهمی در رویارویی بلندمدت سازمان با تغییرات محیطی ایفا می تفکر، برنامه. کند 

  هاي کلیدي واژه
  حسابداري مدیریت، مدیریت استراتژیک ، حسابداري مدیریت استراتژیک ، اصول استراتژیک ،کشورهاي توسعه یافته 

  
  

 مقدمه -1

در دنیاي امروز استفاده از حسابداري مدیریت استراتژیک از اهمیت باالیی 
افزایش نظیر جهانی شدن ،  تغییرات محیط کسب و کار.  برخوردار است

تمرکز بر مشتریان و شرایط سیاسی و اجتماعی موجب پویایی رقابت و 
تا حدود بقاي شرکتها در بازار رقابتی امروزي . ت دنیاي تجارت شده اس

هدف اصلی حسابداري . زیادي به حسابداري مدیریت بستگی دارد
حسابداري مدیریت استراتژیک کمک به سازمان جهت رسیدن به اهداف 

منظور از استراتژي سازمان راه و روشی است که . استراتژیک آن است 
  .فته و خود را متمایز می کند ش یارقبایتوسط آن جایگاه خود را در میان 

دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان مستلزم آن است که تمام فعلیتهاي 
همسو و هم جهت  با اهداف استراتژیک سازمان تک تک اعضاي سازمان

حسابداري مدیریت بازتابی از تجربیات گذشته است و رویکردي درون .باشد 
الی که تمرکز حسابداران مدیریت و گذشته نگر دارد در ح سیستمی

) نگرش استراتژیک(آینده نگر است  بصورت برون سیستمی و استراتژیک
بگونه اي  انجام تحقیق حسابداري مدیریت استراتژیکضرورت لذا .باشد 
و و اصول آن چیست؟     (SMA)که حسابداري مدیریت استراتژیکاست 

وضعیت حسابداري مدیریت استراتژیک در کشورهاي توسعه یافته و ایران 
  . در چه مرحله اي قرار دارد 

  

ه -2  بیان مساُل



 

 

 رامونیو مباحث پاستراتژیک  تیریمد يحسابدار اتینظر یبطور کل
 زیحا قیمدل تحق  یمتنوع بوده و بررسجهان آن در  ياجرا تیوضع
 يرهاییمتغو  البته توجه به شاخص ها ثیح نیباشد از ا یفراوان م تیاهم

موارد  حیاست لذا توض يضرورر و فرهنگی یاجتماع سیاسی ، اقتصادي و 
حسابداري مدیریت . دینما یم ياجماال ضرور ریبه شرح ز افوق ر

ساله خود به عنوان یک عصر اصلی در حسابداري 30استراتژیک با تاریخچه 
حسابداري مدیریت  .است  مدیریت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده

که در ادامه به تعدادي از این ریف گوناگونی برخوردار است ااز تعاستراتژیک 
  . تعاریف می پردازیم

  :تعریف حسابداري مدیریت استراتژیک 
حسابداري مدیریت استراتژیک تشکیل شده از دو واژه حسابداري مدیریت 
و مدیریت استراتژیک که واژه نخست به معنی اندازه گیري و جمع آوري 
اطالعات مالی مورد استفاده مدیریت است و واژه اصلی مورد بحث یعنی 

تمام توجه اش بر زنجیره ارزش است و اولین کسی که مدیریت استراتژیک 
بود و آنرا اینگونه  )1981(یموندزااز این واژه استفاده کرد پروفسور سکه 

تهیه ، تدارك و تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداري مدیریت بیان کرد 
  . درباره یک واحد تجاري و رقبایش به منظور استراتژي واحد تجاري

بر اساس تالش هـاي بسـیاري بـراي عقایـد      (SMA)اولین مفهوم 
ده از متن استراتژي در حسابداري مدیریت ایجاد پیچیده ادغام ش

  .  شده است
پیش بینی هـاي الزم و  : ف می کندرا بصورت زیر تعری )SMA(برامویچ 

لیل هاي اطالعات مالی در بازارهاي محصوالت شـرکتها و هزینـه هـاي    تح
رقیبان و ساختارهاي هزینه و حفظ استراتژي هاي شرکتها و موارد مربوط 

  .در تعدادي از دورهابه رقبا در این بازارها 

شرکت، از  يکارا، درك استراتژ تیریمد يحسابدار يستمهایس جادیا يبرا
شرکت را  يکه استراتژ یتیریمد يحسابدار ستمیس. برخوردار است تیاهم

شرکت  يکه استراتژ یستمیاست، حال آنکه س نیآفر ارزش کند، یم تیحما
را   . سازد یارزش را نابود م ردیگ یم دهیرا ناد  يانجـام اسـتراتژ   يهـر گـاه ـب

از  ماًیاجـرا شـود، مسـتق    نیآفـر  ارزش تیریمـد  يحسابدار ستمیشرکت، س
 .کند یم یبانیپشت ریمد ماتیتصم

مفهوم حسابداري مدیریت استراتژیک در ادبیات تخصصی  80در دهه     
ا . به  بحث کشیده شد به طور کلی، حسابداري مدیریت، استراتژیک ب

رویکرد عمومی حسابداري براي موقعیت یابی استراتژیک شناخته شده 
طبیعت استراتژیک حسابداري مدیریت جهت گیري خارجی و آینده . است

   .باشد نگري می
فرآیند شناسایی،  "حسابداري مدیریت استراتژیک می تواند به عنوان    

جمع آوري، انتخاب و تجزیه و تحلیل داده هاي حسابداري براي کمک به 

یابی اثربخشی سازمانی تیم مدیریت براي تصمیم گیریهاي استراتژیک و ارز
 (Hoque,2001 )  .   تعریف شود 

مدیریت استراتژیک یک پدیده نوظهور است که تا کنون در  يحسابدار
ارائه نشده  یتوسعه آن دیدگاه واحد و مشترک یو چگونگ یرابطه با چیست

مدیریت جهت  يحسابدار يسیستم ها يبا توجه به اهمیت بازنگر. است
 يشکل گیر یچگونگ یاستراتژیک، این مقاله به بررس يتامین نیازها

در این راستا ابتدا ماهیت . پردازد یاستراتژیک م یریتمد يحسابدار
 يتحلیل و تدوین فعالیت ها یاز مفاهیم زیربنای یو برخ ياستراتژ

 يمهم در توسعه حسابدار يشده، سپس رویکردها یاستراتژیک بررس
 .گردد یم یمدیریت استراتژیک ارزیاب

را روش حسابداري مدیریت استراتژیک  14) 2001(کراونس و گایدینگ  
   :شناسایی نموده اند

   تمرکز  (ABC/M) مدیریت/ هزینه یابی بر مبناي فعالیت  1-
استراتژیک این روش بر مدیریت فعالیت هایی است که از طریق آن می 

  .توان اقدامات مرتبط با دستیابی به یک مزیت رقابتی را تعریف نمود
مجموعه اي از خدمات را به عنوان / هزینه یابی ویژگی محصوالت  2-

ویژگی هایی که این ویژگیها تعیین کننده بهاي تمام شده مورد انتظار 
این تکنیک مشتمل بر نگرش برون . محصول هستند در نظر می گیرند

سازمانی است به دلیل اینکه ویژگی هاي خدمات و محصوالت به توجه به 
   . نیازهاي مشتري تعیین می شوند

هترین شیوه و مقایسه عملکرد این سازمان با شامل شناسایی ب یابی الگو3- 
آن شیوه جهت بهبود شرکت می باشد، این روش بر جهت گیري 

   .استراتژیک خارجی نسبت به رقبا تاکید می کند
نظارت بر موقعیت رقابتی هدف آن جمع آوري اطالعات در مورد رقبا  4-

طالعات در خصوص فروش، سهم بازار، حجم و هزینه هاي واحد، بر اساس ا
این تکنیک شرکت را قادر به ارزیابی موقعیت خود . ارائه شده می باشد

نسبت به رقباي اصلی و در نتیجه، کنترل و یا تدوین و فرموله کردن 
  .استراتژي آن می نماید

ه رقبا منحصرا بر بر خالف روش قبلی، ارزیابی هزین ارزیابی هزینه رقبا 5-
انتقاد اصلی از این تکنیک درمورد  ساختارهاي هزینه رقبا متمرکز شده؛

  .منابع اطالعاتی آن می باشد
یکی از منابع  قبا بر اساس صورت هاي مالی عمومیارزیابی عملکرد ر6- 

هماهنگ سازي .  مربوط به ارزیابی رقبا صورتهاي مالی عمومی می باشد
المللی امروزي اجازه مقایسه بین شرکتهاي مستقر در حسابداري بین 

   .مختلف را ساده تر ساخته استکشورهاي 
   حسابداري مشتري 7- 



 

 

این تکنیک، مشتریان یا گروهی از مشتریان را به عنوان واحد تجزیه و 
تحلیل حسابداري و با هدف ارزیابی سود، فروش و یا هزینه هاي مشتریان و 

   .یا بخش هاي مشتري مدنظر قرار می دهد
سیستم اندازه گیري عملکرد ارزیابی عملکرد جامع به معنی تعریف  8-

ارزیابی (یکپارچه می باشد که حاوي اطالعات، اعم از مالی و غیر مالی است 
  .(متوازن

هزینه یابی چرخه عمر هدفش محاسبه بهاي تمام شده کل یک واحد  9-
این .  محصول در طول چرخه عمر است، از طراحی تا زمان افول محصول

   .ر داردتکنیک دیدگاه بلند مدت و بازار نگ
ل  10- هزینه یابی کیفیت محصول، پیش به شرط موفقیت آن در بازار تبدی

این روش هزینه ها را از منظر کیفیت ،ارزیابی قیمت، شکست .  شده است
  .هاي داخلی و خارجی طبقه بندي و مورد نظارت قرار می دهد

هزینه یابی استراتژیک سیستم هاي هزینه یابی به تدریج به فرایند  11-
مدیریت استراتژیک تبدیل شده به این معنی که سیستم هاي هزینه یابی 
.صراحتاً باید استراتژي و مزیت رقابتی طوالنی مدت را در نظر بگیرند

   
قیمت گذاري استراتژیک بر استفاده از اطالعات رقبا مانند عکس  12-

قیمت ،مدیریت منابع و تجربه  العمل رقبا نسبت به تغییرات قیمت، کشش 
   .ر فرایند قیمت گذاري متمرکز شده استد

هزینه یابی هدف در این روش بسیاري از عوامل خارجی دخالت  13- 
   .دارند

هزینه یابی زنجیره ارزش روش حسابداري اي را ارائه می کند که  14-
تمام فعالیت ها را از طراحی تا توزیع محصول در برگرفته و همچنین 

بیانگر بهره برداري اقتصادي و بازده  پیامدهاي استراتژیک این تکنیک
حاصل شده از ارتباطات خارجی بین شرکت ها و تامین کنند گان و 

  .مشتریان می باشد 

هوشمند فرصت  ياست که به گونه ا یتیمستلزم ظرف کیاستراتژ تیریمد
و  نیاز ا. دهد صیرا تشخ دیدر حال ظهور جد يطلب باشد و فرصتها ر

 نیتدو  ندیرا به فرآ يگریبعد د ک،یستراتژتفکر به صورت ا ییتوانا
 يندهایفرآ کیو برنامه رز استراتژ رتیمد نیبنابرا. دیافزا یم کیاستراتژ

را به منظور  گریکدی دیکه با.اما با هم مرتبط و مکمل هستند مجزا، يفکر
: باور است که نیبر ا. کنند  یبانیحفظ و پشت ک،یاثر بخش استراتژ رتیمد

خالقانه و  يها ياستراتژ تیریاز مد دیخالقانه و نوآورانه با يها ياستراتژ
از راه تفکر  دیبا مجوشد هنوز ه یم کیاستراتژ تیرینوآورانه که از مد

 شوند یاتیو همگرا، عمل یلیتحل

 

 
 المللي بین سطح در رقابت
 ساختار از صنعت آن در که الملی بین سطح در رقابت با است ممکن شرکت
 که را تجهیزاتی اوقات گاهی .کند فرار بلوغ از است، برخوردار تري مناسب

 بین بازارهاي در آمیزي موفقیت طور به میتوان است منسوخ داخلی بازار در
ه و رساند فروش به المللی  .آورد پایین زیادي حد تا را بازار آن به ورود هزین

 با خریداران از معموال که المللی بین سطح در است ممکن صنعت ساختار یا
 کارآمدتر است برخوردار غیره و کمتر رقبایی توانمند، و کمتر پیچیدگی

 بین رقابت متداول هاي ریسک استراتژي این راه سر بر موجود موانع .باشد
حل  جاي به است ممکن استراتژي این که است حقیقت این و است المللی

  .بیاندازدکردن مشکالت بلوغ صنعت صرفاً آن ها را به تعویض 
  : کیاستراتژ تیریمد يحسابدار يکردهایرو
 یرا معرف ریز کردیرو 3 کیاستراتژ تیریمد يحسابدار يبرا) 1999( تلر

   :کرد
 تیریمد ينگرش حسابدار نیا در: SMA محدود کننده کردیرو) الف
 کی کرد،یرو نیا. و کنترل آن است يمحدود کردن استراتژ يبرا  يابزار

   .قبل از کنترل است کردیرو



 

 

 يبرا يابزار تیریمد يمفهوم حسابدار نیا در SMA :یانیم کردیرو) ب
از  شیبک نگرش پ کردیرو نیا. است  ياستراتژ اتیبه فرض یاعتبار بخش

 ینظر قرار م.....  ياستراتژ يها هیفرض لیاست که تحل يکنترل استراتژ
 يهستند که حسابدار تیموفق یاصل يدر واقع آن ها محرك ها. دهد
   .ارزش قرار داده است رهیرا در کنار زنج تیریمد
از  یکی تیریمد يمفهوم حسابدار نیدرا : SMA افتهیتوسعه  کردیرو) ج

 .آن است يو رهبر ياستراتژ یطراح ییربنایز يبخش ها
در پژوهش با مرور اطالعات گذشته بیان نمود ) 2008(اسمیت  -النگ فیلد

SMAکه  آغاز شده تاکنون به شکلی که مدنظر سایموندز  1980از سال  
به طوري که کواد . بوده در عمل به طور گسترده استفاده نشده است

عواملی را که مانع از استقبال ) 1996( SMA    در کشورهاي توسعه یافته
: می شود را این گونه بیان نمود  

ایستگی هاي هر نبود افراد حرفه اي که بتوانند ویژگی ها و ش. 1
. دوحسابداري مدیریت سنتی و استراتژیک را داشته باشند  

 .sma   به سختی اطالعات مورد نیاز را تهیه می کند زیرا بیشتر اطالعات
. آن قابل استخراج از داده هاي حسابداري نیستند  

اطالعاتی که از رقبا به دست می آید به دلیل این که برآوردي هستند . 3
. واقعیت متفاوت باشندممکن است با  

اطالعاتی که بر مبناي حدس و گمان تهیه شده باشد قابلیت مقایسه . 4
. شان دشوار است  

به رغم سهولت تهیه و تحلیل اطالعات و ذدخیره آن به وسیله رایانه . 5
. ممکن است هزینه گردآوري اطالعات بیش از منافع آن باشد  

ورد يمورد جینتا ر مورد استفاده از اطالعات د) 2009( گرانیو د نین
 ینشان م يمالز یکیالکترون يدر شرکت ها کیاستراتژ تیریمد يحسابدار

کنند و  یاستفاده م  SMAشرکت ها به طور گسترده از  نیدهد ا
 يریبه کار گ تیاست و قابل دیدر همه جا مف SMAمعتقدندکه اطالعات 

  .دارد
مانند انگلستان و  افتهیتوسعه  يدر کشورها کیاستراتژ تیریمد يحسابدار

 تیریاز واژه مد کایودر امر کیاستراتژ تیریمد يبه نام حسابدار ایاسترال
  . SCM.شود یاستفاده م کیاستراتژ ي نهیهز

 تیریمد يحسابدار ستمیس کیاطالعات حاصل از 
  : (T.B.C مثلث: (کارا  کیاستراتژ

 یفن يها یژگیو يدارا دیکارا و اثربخش با تیریمد يحسابدار ستمیس کی
کسب  یاصل دیکل یژگیسه و نیدر واقع ا. مناسب باشد یو فرهنگ يو رفتار

   .است تیریمد يحسابدار ستمیاطالعات مناسب از س
  : SWOT فرصت ها، نقاط ضعف و قوت دها،یتهد سیماتر

 ییبه جا WO ،St ،Wt يها ياستراتژ قیکوشند از طر یها م سازمان
   .استفاده کنند So يها يبرسندکه بتوانند از استراتژ

با استفاده از نقاط قوت  یخارج ياز فرصت ها يبهره بردار : So ياستراتژ
  یداخل

از  يبا بهره بردار یبه نقاط ضعف داخل دنیبهبود بخش :Wo ياستراتژ
  موجود يفرصت ها

خارج  طیموجود در مح داتیاز تهد یکاهش دادن اثرات ناش :St ياستراتژ
   قوت سازمانبا استفاده از نقاط 

کنند حالت  یرا استفاده م ياستراتژ  نیکه ا ییسازمان ها :Wt ياستراتژ
از  زیو پره یو هدف کم کردن نقاط ضعف داخل رندیگ یبه خود م یتدافع
اتیتهد    .است یخارج طیاز مح یناش د

   :ها ياستراتژ انواع
 Intensive متمرکز يها ياستراتژ/ یکپارچگی يها ياستراتژ

strategies/یتدافع يها ياستراتژ/ تنوع  يها ياستراتژ www.pnu-
m-s.com  

ها  ياستراتژ یابیارز يداد برا هیارا اریمع 4لومرت  چاردیر
دیگ یمورد استفاده قرار م    :رن

 استیکوتاه مدت و بلند مدت و س يبا هدفها دیبا ياستراتژ :هیثبات رو -1
 ياز واحدها یکی تیموفق نیهمچن. سازگار باشد یانسان يرویها و با ن

شود در  ریتفس نگونهیا ایباشد  يگریناموفق بودن واحد د یسازمان به معن
   .سازمان ناسازگارند يها يآن صورت استراتژ

 ياستراتژ ،ياستراتژ یابیبه هنگام ارز یعنی :یطیبا عومال مح يسازگار -2
 دیبا ياستراتژ کی. قرار دهند یها را مورد بررس هیاز رو يمجموعه ا دیها با

نشان  یداخل ماتیو تصم یباشدکه سازمان در برابر عوامل خارج یواکنش
   .کند یهماهنگ م طیشرا نیو خود را با ا دهدیم
از حد از منابع موجود  شیب دینبا ياستراتژ  کی :بودن ریامکان پذ -3

به وجود آورد و امکان  یمربوط و حل نشدن لیمسا دینبا زیاستفاده کند و ن
از  یکیزیو ف ی، انسان یسازمان بتواند در محدوده منابع مال یعنیبودن  ریپذ

   .دیآن برآ يعهده اجرا
از  یکیدر  ياز برتر یناش یرقابت تیمعموالمز : یرقابت تیداشتن مز -4 

  جایگاه محصول)مهارت ، ج)منابع ، ب)الف  :باشد یرمیز يها نهیسه زم
  

   :ها مشکل تر از گذشته است ياستراتژ یابیارز چرا
   یطیدر عوامل مح یدگیچیسرسام آور پ شیافزا -1
   ینیب شیو کمتر شدن دقت در پ ندهیآ ینیب شیمشکل تر شدن پ -2
  رهایتعداد متغ شیافزا -3
  تعدا رقبا شیافزا  -4
  برنامه ها نیمنسوخ شدن بهتر يسرعت باال  -5



 

 

با هر دو . (توان برنامه را به اجرا درآورد یکه م یدوره زمان افتنیکاهش  -6
  )نانیدرجه از اطم

   :يعملکرد در سازمان از لحاظ استراتژ محاسبه
 يها يعملکرد استراتژ یابیارز يبرا یفیو ک یکم ياز شاخص ها دیبا

توان از  ینم شهیها هم ياستراتژ یابیارز يمعموال برا. بهره برد يحسابدار
ها  ستیکنند و استراتژ یاستفاده م) یکم يشاخص ها( یمال ينسبت ها

   :به عمل آورند سهینوع مقا 4کوشند  یم
  یمختلف زمان يعملکرد در شرکت در دوره ها سهیمقا .1
   بیرق يعملکرد شرکت با شرکت ها سهیمقا .2
   صنعت نیانگیعملکرد شرکت با م سهیمقا .3

   يحسابدار نینو يها ياستراتژ يریبه کارگ يروش ها سهیمقا .4 
 يهایاستراتژ  يبرا یاثربخش یابیارز ستمیس يها یژگیو

  :تیریمد يحسابدار
)  ادینه کم و نه ز(اطالعات به اندازه در دسترس باشد -2به صرفه بودن   -1
که بر آن ها کنترل و نفوذ دارد    ییدرباره کارها ددادن اطالعات مفی – 3
و و  یداخل یفعل طیاز شرا يریتصو - 5شوند   هیاطالعات به هنگام ارا -4

مراحل تحلیل زنجیره  در آن ریدوا یتمام يهمکار -6. ارائه کند  یطیمح
ارزش که در حسابداري مدیریت استراتژیک کاربرد دارد در این زنجیره 

لذا همکاري جاي رقابت . امل داشته باشندارزش همه بخش ها باید با هم تع
عالوه براین مشارکت همه ي بخش ها با یکدیگر، ائتالفی را . را می گیرد

براي تحقق هدف استراتژیک به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در کوتاه 
ابزار مدیریت  5این مرحله شامل . مدت و بلند مدت به وجود می آورد

  : هزینه استراتژیک است
. ABC  3هزینه یابی بر مبناي فعالیت . 2  (TC)هزینه یابی هدف . 1

   JIT  5 .Tomتولید به هنگام . TOC  4استفاده از نظریه محدودیت ها
  . مدیریت کیفیت جامع

 پیشینه تحقیق -3

العات داخلی نشان داد که در مورد موضوع مورد طدر این تحقیق بررسی م
البته جامعه آماري و داده  بحث تحقیقات محدودي انجام شده است که

هاي آماري و روش اقتصاد سنجی مشابه این تحقیق نبوده است از طرفی 
  .مطالعه تحقیقات خارجی موید مطلب فوق الذکر است

  داخلیبررسی برخی مطالعات  )1-3

معتقد است  يدر مقاله ا 1373در  سال  زین یلمانید يتقو نیبه
 یقانون يها تیخشک و محدود طیتابع شرا  کیاستراتژ تیریمد يحسابدار

بال استفاده و اوقات تلف شده کار ساز  عاتیتواند در جهت حذف ضا ینم
مینه مفاه ابندی یم رییکاربرد ها تغ کیاستراتژ يباشد و در حسابدار   

 يحسابدار یمفهوم يها انیتحت عنوان بن  يدر مقاله ا یفروغ وشیدار
بر اساس گذشته  یستمیس راتییدارد تغ یم انیب کیاستراتژ تیریمد

الزم است  کیاستراتژ يتحقق کنترلها يشود و برا یم سکیر جادیموجب ا
 ندهیو آ یستمیو گذشته نگر به صورت برون س یستمیکه روند درون س

باشد) یکیتراتژتگرش اس(نگر  .  

 کیاستراتژ  تیریمد يبا نام حسابدار يدر مقاله ا یاله کرم صالح دکتر
 طیمح راتییتغ یدر ط کیاستراتژ تیریمد يحسابدار. نمود  انیب) 1390(

به وجود  کیاستراتژ تیریو مد تیریمد يکسب و کار بر اثر ارتباط حسابدار
.آمد  

  بررسی برخی مطالعات خارجی)2-3

مقاله اي با نام حسابداري ) 2012(  (heriot –watt)هریوت و وات 
مقدمه هاي بسیاري  درمتن حسابداري : مدیریت استراتژیکی بیان می کند

مدیریت استراتژیکی در نظر گرفته شده است طرح ریزي مهم حسابداري 
مدیریت استراتژیکی به این مفهوم است که جنبه هاي حسابداري براي 

  . ن متفاوت خواهد بودمدیریت استراتژیکی از موارد مربوط به آ

در مقاله اي در مجله تحقیقاتی حسابداري مدیریت اذعان ) 2007(شانک 
به قابلیت هاي مدیریت هزینه ي استراتژیکی و هزینه یابی بر اساس فعالیت 

) مدیریت(به صورت آشکارسازي واقعی روش حسابداري استراتژیکی جدید 
   .داشت

 SMAبیان می دارد که اصطالح  معتقد است و) 2003(هارت در مقاله اي 
براي آن دسته از توسعه هایی یود که حسابداري مدیریتی و دیدگاه هاي 

مدیریت بازاریابی را ترکیب کنند و بر این باور است که هزینه استراتژیکی 
. بی ارتباط با تأکید بر نظریه استراتژي رقابتی نمی باشد

جره ارزش شرکت با می بیان میدارد زنی 1985در سال ) PORTER(پورتر
توان گام نخست در فهم حسابداري استراتژیک به حساب آورد و زنجیره 
ارزش را به عنوان شیوه اي جهت تفکیک استراتژیک شرکت هب منظور 

  تفکیک هزینه ها معرفی نمود

 و پیشنهادات يریجه گینت -4

ها امروز وابستگی زیادي به کیفیت تصمیماتی دارد  عملکرد آینده شرکت
گردد و صاحبان این  که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می

تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطالعات از درون و برون سازمان هستند 



 

 

هاي  که براساس این اطالعات مدیریت بتواند بصورت کامالً عقالئی استراتژي
 اطالعات مربوط . ازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبري نمایدس

اجتماعی حسابداري مدیریت متاثر از عوامل علمی،فرهنگی، سیاسی و 
باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی  کشورها می

و این فرآیند استانداردگذاري و تبیین آن در حسابداري را با مشکالت 
در کشورهایی نظیر آمریکا و  .هاي زیادي مواجه نموده است پیچیدگی

انگلیس با بحرانهاي اقتصادي دخالت دولتها زیاد شد تا بتوانند گرههاي کور 
اقتصاد را باز کنند که در لین چند ساله اخیر آمارها این را نشان نمیدهد به 

ادي بدتر می عبارتی هر جا که دولتها دخالت بی مورد بکنند وضع اقتص
شود و متاسفانه در کشور عزیزمان ایران هم بدین شکل است و با دخالت 
دولت و حذف رقبا از بازار و عدم بکارگیري بهره وري و حسابداري مدیریت 
استراتژیک در صنایع بخصوص صنایع مادر باعث تحمل هزینه هاي زیاد 

یا ورود نکرده می شود بگونه اي که پیشرفت مدیریت استراتژیک در صنایع 
در صورتی که کشوري نظیر ژاپن در . یا بسیار روند کندي را طی میکند

همان قاره اي که ما هستیم از حیث بکارگیري استراتژي هاي مدیریت زبان 
بیاییم در سال اقتصادي حداقل کمی . زد حتی غولهاي اقتصاد اروپا است 

اقتصادي پویا و بدور شروع کنیم به کار استراتژیک ، همکاري همه جانبه ، 
 ... .از تنشهاي سیاسی و 

که  يبه طور هستیم گذار روبرو مرحله در کشور ما متأسفانه با انکار 
موجود براي کسب مهارت یا انجام  ازیاست و ن نیپائ ریمد صیتشخ

همچنان به  یبا لجاجت و سرسخت جهینتتغییرات الزم را نمی پذیرد در 
دهد  یگذشته ادامه م یو مقررات سازمان یمیقد يها ياستفاده از استراتژ

 تیریمد يحسابدار يها ياستراتژ. میمرحله عبور کن نیزودتر از ا دیما با
هارا در حد مقاله و  ياستراتژ نیو ا میساختها را بساز ریز م،یریبپذ ار نینو

 افتهیتوسعه  نینو يهایاز استراتژ عتریهر چه سر دیو با میرها نساز قیتحق
  .میشو ياز آن ها درس گرفته و خود مبدع استراتژ میاستفاده کن

 سپاسگزاري -5
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمود الري که به دانشجویان 

  .خود همیشه لطف داشته و آنها را در کارهاي پژوهشی یاري میکند 
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