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 حسابداری مدیریت

 

 2رضا ممشلی  ،1وحید اسكو

 

اری بهای تمام شده ادبیات مدرنِ امروزه حسابداری مدیریت، برگرفته شده از حسابد - چکیده

سال گذشته دستخوش تغییرات مهمی بوده و نتایج  20باشد که در طول کارخانه در قرن نوزدهم می

های مهم آن در اقتصاد محلی و جهانی و مدیریت سازمانی تاثیر گذاشته است. این تغییرات در بخش

یابی هدف و بهایریت )حسابداری مدیریت نوین مورد بررسی قرار گرفته و دو نگرش حسابداری مد

های این محققین حسابداری فعالیت( بطور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتایج عقاید و نگرش

 باشد.می 21معرف حسابداری مدیریت در قرن  ،و اندیشمندان

 حسابداری مدیریت نوین، بهایابی هدف، بهایابی فعالیتهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 منابع مالی اثربخشی و کارایی ارتقاء هایشیوه از و استفاده هاهزینه مدیریت موضوع امروز، دنیای در

 به بازارهای ورود و خدمات و کاال کیفی عرضه در قیمت، رقابت منابع، کمبود دلیل به ایبودجه و

 و چالش مهمترین از اخیر، مالی و اقتصادی هایو بحران تحوالت به توجه با ویژه به جهانی

 و به ابزار پرداختن رو، این از باشد.می اقتصادی هایو بنگاه هادولت برای موضوعات برانگیزترین

 و خدمات ارائه هزینه کاهش ها،سازمان مدیریت کارآمد برای نگرآینده و اثربخش رویكردهای

 بسیار انتظار، مورد عملكرد و اهداف دستیابی به راستای در مالی منابع تخصیص و تولید محصوالت

 اطالعات از استفاده برای است ، ابزاری"مدیریت حسابداری "رسد.می نظر به و ضروری تیحیا

 حسابداری واقع در. سازمان مدیران داخل و ریزانبرنامه گذاران،سیاست گیریدر تصمیم حسابداری

 ایبر را هاییروش و ابزار مصرف منابع، الگوی اصالح برای ایشده شناخته عنوان الگوی به مدیریت

 در سازمان عملكرد و مدیریت هاهزینه کاهش به کمك برای مالی و اطالعات حسابداری از استفاده

 تدوین در گذارانو سیاست ریزانبرنامه به و دهدمی قرار گیرندگان و تصمیم مدیران اختیار

                                                           
 .Vahidoskou@gmail.com،علوم انسانی دانشگاه گنبدکاووس دانشكدهعضو هیات علمی  -  1

 Rezamamashli110@Gmail.Comدانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سمنان،  -  2
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 بودجه نکمتری با صرف بلندمدت اهداف به دستیابی و هاهزینه برای مدیریت بلندمدت هایاستراتژی

انجمن حسابداران مدیریت خبره در انگلستان،  (.1393)ابراهیمی کردلر و مقدس پور،  رساندمی یاری

ناپذیر از مدیریت دانسته که در ارتباط با شناسایی، تولید، ارائه و حسابداری مدیریت را بخش جدایی

 داند:تفسیر اطالعات مورد استفاده در امور زیر می

 تدوین استراتژی؛ 

 ها؛ریزی و کنترل فعالیتبرنامه 

 گیری؛تصمیم 

 استفاده کارآمد از منابع؛ 

 بهبود عملكرد و افزایش ارزش؛ 

 حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی؛ 

 های مشهود و نامشهود.حفظ دارایی 

 

های مدیریتی خود را درک های غربی نیاز به تغییر در شیوهها و سازماندولت 1980در طول دهه 

های تولید و توان روشاند که میالمللی نقش داشتهاین بین عوامل متعددی در سطح بین اند. درکرده

های بزرگ ژاپنی و کشورهای تازه صنعتی شده در غرب را نام رقابتی به کار گرفته شده توسط شرکت

پذیر های انعطاف(. آنچه  در این مهم مشاهده شد، استفاده از فناوری1996برد )بهیمانی و برومویچ، 

ها بود که با تنوع بیشتر، کیفیت بهتر، قیمت ارزانتر، سرعت بیشتر همراه بود که در سطوح ژاپنی

های فرهنگی نهادینه شده است. روش –های اجتماعی عنوان ویژگیه کارگران و سطح مدیریت ب

مگیری های تشویقی از جمله اموری بودند که بطور چشهای تولید و محرکخاص اداره کار، سیستم

اند. این تغییرات در نگرش مدیریت تاثیرات زیادی را در حسابداری در غرب مورد استفاده قرار گرفته

ها ریزی منابع بنگاههای برنامههای انعطاف پذیر در تولید و سیستممدیریت گذاشت. پذیرش تكنولوژی

ای تخصیص هزینه های تولیدی یكپارچه کامپیوتری منجر به روش حسابداری رسمی برو ویژگی

پذیرتر گردید و بدین صورت تر و انعطافتر، تخصصیگردید که موجب محیط تولیدی مكانیزه

های عملیاتی که یابی تولیدات برای شرکتهای هزینهگذاری بیشتر شد و روشاحتیاج به سرمایه

های رد. بالطبع تكنیكتولیدات همگن و مشابهی داشته و اساس کار آنها نیروی انسانی بود، ادامه پیدا ک
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حسابداری مدیریت با واقعیات محیطی و تولید عملی در تضاد بود. مشابه همین وضعیت نیز در صنایع 

 خدمات دیده شد. 

های رسید. در دانشگاههمچنان که تقاضا برای تغییرات سبك حسابداری مدیریت به گوش می

مدیریت متوقف شده و گزارشات برون  آمریكای شمالی نیز اعتقاد داشتند که پیشرفت حسابداری

ها برای ارزیابی سهام اهمیت پیدا کرده است. برخی از منتقدان سازمانی بیشتر از حسابداری سازمان

سال جهت آماده سازی الزامات بیانیه مالی برای  70حسابداری مدیریت سنتی اظهار داشتند که بیش از 

(. طرفداران این مكتب با استدالل 1987کاپلن،  های خارجی زمان برده شده است )جانسون وطرف

ها باشند به توسعه حقوق خودشان دست اینكه آنها باید بار دیگر مجاز باشند به جای آنكه تابع سیستم

 یابند و خواستار تغییرات و اصالحات حسابداری مدیریت شوند.

ستار ایفای نقش حسابداری بسیاری از مفسران با ارائه دالیل زیادی به صحت شیوه حسابداری، خوا

گذاری یابی و قیمتهای هزینهمدیریت در همان وظایفی که به آن قائل بودند، شدند. فایده روش

سازمانی با وجود پیچپدگی به این است که در نهایت باید به جای قیمت مورد عالقه تولیدکنندگان به 

د که حسابداری مدیریت برای طوالنی مدت قیمت مورد انتظار در بازار برسند. دیگران نیز اظهار کردن

هایی های مرسوم حسابداری کانالها کار کرده است. فعالیتبه صورت مستقل و جدای از دیگر بخش

های شدیداً ساختارگرا، خصوصاً برای فعالیت های ایستا، انعطاف ناپذیر و سازمانبرای بعضی از سازمان

ای برای جذابیت های بسیار وسیلهرائه کرده است. درخواستهای پویا و سریعاً در حال تغییر اشرکت

 ها داشتند.تری برای مدیریت شرکتابزارهای مدیریت هزینه شدند که دالیل منطقی

 

 تعریف حسابداری مدیریت

ای از فدراسیون که زیر مجموعه (FMAC) ، کمیته حسابداری مالی و مدیریت1998در ماه مارس 

المللی حسابدارای شود، بیانیه تجدید نظر شده رویه بینمحسوب می (IFAC)حسابداران  المللیبین

مدیریت را صادر نمود، که در آن تمامی مفاهیم مرتبط با حسابداری مدیریت، تعریف شده است. این 

های های فرآیند مدیریت در تمامی سازمانبیانیه، دامنه کاربرد حسابداری مدیریت را به تمامی فعالیت

عمیم داد و آن را بخش جدا نشدنی از فرآیند مدیریت، برای تهیه و ارائه اطالعات الزم برای تجاری ت

ابداری مدیریت عبارت است ـگیری قلمداد کرده است. پس حسریزی، ارزیابی، کنترل و تصمیمبرنامه

تحلیل آنها  آوری اطالعات )اعم از مالی و غیرمالی( و تجزیه وگیری، جمعرآیند شناسایی، اندازهـاز ف
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ریزی و کنترل سازمان است به منظور کمك به مدیریت سازمان در ایفای وظایف ارزیابی، برنامه

 (.1394)دیانتی دیلمی، 

 

 به سوی تحول

تری تحول در مدیریت را در دسترس کار خود ها به طور جدیبسیاری از سازمان 1990در طول دهه 

-ها از سرمایهت مساعد نبودن اقتصاد جهانی بسیاری از شرکتبه عل 1994قرار دادند. تا اینكه در سال 

هایی برای مهار هزینه انجام گذاری جدید، بدون فلسفه مدیریتی خودداری کردند. بدین صورت برنامه

، حسابداری عملكرد، مدیریت هزینه (ABC)یابی بر مبنای فعالیت هایی چون هزینهشد. تكنیك

گیری غیرمالی مزایا و نقاط مثبتی بود که پیشرفت در ایجاد ای اندازهههدف، هزینه چرخه عمر، مقیاس

 1995(. از سال 1993؛ یاشیكاوا، 1994 ها را به همراه داشت )برومویچ و بهیمانی،ها و مهار هزینهارزش

های سازمانی موتور اقتصادی اقتصادهای بزرگ غرب روشن شد و تحقیقات سازمانی بر روی تكنیك

تر بود. تر و آهستههای سنگین و تغییرات مدیریتی، مالیمکرد. ولی این رویه در مورد پروژهسریعاً رشد 

های حسابداری، وظایف مدیریتی را بسوی یكپارچه شدن و یكی شدن ها و روشعالوه بر آن، تكنیك

های حسابداری مدیریت بر ارتباط بین وظایف و هماهنگ شدن بیشتر سوق داد. در نتیجه، تكنیك

پذیری ساختارهای های سنتی و انعطافتر کردن فعالیتمختلف تاکید داشته و همچنین بدنبال نزدیك

 سازمانی بود.

مفاهیم تاثیر مدیریت نام تجاری، بر حسابداری بهای تمام شده برجسته شده است. با بكارگیری 

ها و طریق پاسخ رویكردهای جدید کنترل مقیاس عملكرد و کارایی، سعی در یادگیری سازمانی از

های واکنش مشتریان، مصرف کنندگان و اثرات مالی گردید. در حسابداری سنتی از مفاهیم و جنبه

هدف، فقط امتیاز اجتناب ویژه به جای رسیدن آن به امتیاز متعادل قوت گرفت )کاپالن و نورتون، 

از و درک راهبردی در تمام (. بدین ترتیب ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفت. یقیناً احساس نی1996

شروع شد. موسسه مستقر حسابداری مدیریت در آمریكا  1990امور حسابداری مدیریت از اواسط دهه 

مجله گل سرسبد خود را از حسابداری مدیریت به امور مالی استراتژیك تغییر نام داد. اگرچه انجمن 

ب آن محصوالتش به عنوان گروهی از  اش را که به موجهای فكریحسابداران مدیریت آمریكا سرمایه

ها، در اروپا و شد. بدون شك بسیاری از سازمانهای مدیریت استراتژیكی منتشر مییك پكیج رشته
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که در آن زمان های حسابداری مدیریت حمایت کردند، در حالیآمریكای شمالی، از فعالیت

 کوچكترین جذابیتی نداشتند.

 

 دیجیتال هایحسابداری مدیریت و فناوری

های تجاری شدند ولی تقریباً در دهه گیری فعالیتها در چهار دهه اخیر موجب شكلاگرچه رایانه

بود که موج و تحوالت عمیق دیجیتال صورت گرفت که موجب یكی شدن سه توانایی در این  1990

 زمان شد:

 افزایش کاربرهای سیستم عامل و گسترش ارتباط بین آنها؛ 

 های جهانی وب؛رنت و شبكهانتشار سریع اینت 

 ها و همسویی و همگرایی چهار صنعت متمایز کامپیوتری: نرم افزارها، ارتباطات، رسانه

 ها.سرگرمی

های بزرگی در شبكه وب گردید تا طراحان تجاری را قادر سازد این سه عامل باعث ایجاد ارزش

یند. و بطور همزمان با استفاده از منابع های نو، خلق و ایجاد ثروت نماای جدید از فناوریکه با شیوه

 وکار شروع شد.مختلف اطالعاتی توان و هوشمندی در کسب

توانند با بصیرت و اطالعات کامل دست به خرید یا گیران و چه مصرف کنندگان میچه تصمیم

طوری های اطالعاتی برای بدست آوردن اطالعات اقدامات دیگر بزنند. بنابراین به طور سنتی سیستم

کنندگان بتوانند اقدام به هر فعالیت دیگر اقتصادی نمایند. به هر حال تغییراتی طراحی شدند که استفاده

ارج کردن اطالعاتی ـوع است، در این زمینه امكان حذف و خـدر طراحی ساختار اطالعات در حال وق

وهی از اطالعات خود باشد در حال تحقق است. مشتری پس از خریدش، انبرکت مفید نمیـکه برای ش

گذارد که اگر به دقت پاالیش شود به درک چگونگی منطق خریداران رسیده که به واسطه را باقی می

گیری سازمانی از آن کمك ی قبل از خرید و در تصمیمتوان به تشویق خریداران در مرحلهآن می

آموزد. یزی میاز هر فرآیند جستجو پی به مسائلی برده و از آن چ Google.comگرفت. 

Amazon.com زند. آوری اطالعات میاز طریق رفتار مشتریان دست به جمعeBay  فعالیت بر

ها با استفاده ای صورت نگیرد. این شرکتکند حتی اگر هیچ معاملهخریداران و فرشندگان نظارت می

، مدیریت هزینه، هایی از قبیل: مالیاتیاز اطالعات بجا گذاشته شده توسط مشتریان برای فعالیت

 برند.گذاری و کنترل عملیاتی بهره میگیری در قیمتتصمیم
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آوری اطالعات از آنان نه تنها بواسطه اطالعات خریداران است، بلكه از طریق رفتار جستجو جمع

های رقبا به عنوان اساس تعامل رقابت به باشد. که این امر برای شرکتو وب گردان اتفاقی نیز می

آید که رشد آن در آینده چشمگیر خواهد بود. برای این معامالت بزرگ و ناباورانه رشد حساب می

ها و مدیریت اطالعات گسترش خواهد یافت که در آینده به عنوان یك چالش اطالعات، حجم داده

 های مالی در خواهد آمد.در سیستم

اطالعات نشانگر سرعت افزایش  شود. این افزایشبرابر بیشتر می 10سال  5به طور کلی اطالعات هر 

های اجتماعی آنالین است. علیرغم اینكه خیلی از این اطالعات ها، شبكهها، سرگرمیاستفاده از رسانه

های جدید و بدون سازمان و ساختار خاصی هستند ولی بخش قابل توجهی از این اطالعات برای ایده

ات باقی مانده از مشتریان برای تجزیه و تحلیل و باشند. رشد اطالعهدفمند اقتصادی قابل استفاده می

 باشد.های تجاری مفید میارزیابی شرکت

اغلب بر پایه اطالعات قبلی سفارش دهندگان  Amazonبرای نمونه خرید و سفارش خرید در 

بینی کند و از طریق رفتار خریداران در شان را پیشتوان خرید بعدیباشد و با استفاده از آن میمی

های هایش را براساس لیست فعالیتنیز لیست فعالیت eBayکند. طح کالن، شرکت از آن استفاده میس

دائماً  Googleدهد. قبلی، رفتار مشتریان، عبارات جستجو، تكرار و تعدّد خریداران بطور دائم تغییر می

که کاربران با شود برای آنچه شود یعنی نتایج جستجو مبنایی میبا جستجوی کاربران منطبق می

اند. جهت انجام این کار از گزینه سمت چپ صفحه جستجوگر شان باقی گذاشتهجستجوهای قبلی

-ذاری، اولویتـگای قیمتـهتـتوان اطالعاتی را استخراج کرد که بطور مستقیم در سیاسگوگل می

 . گرددرمایه موثر واقع میـای مدیریت سـهزینه، نقدینگی و فعالیتـبندی، مهار ه

-دهی کنترل مالی و فرصتگیری در شكلها و داده کاوی به طور چشمکه استخراج دادهدر حالی

ها درباره محصوالت که ای از فعالیتهای حسابداری و مجموعههای مدیریت، مدیریت سنتی، سیستم

عات از آوری اطالشوند، تاثیرگذار است. با این وجود، گرایش برای جمعباعث تغییرات اقتصادی می

آوری اطالعات در زمان واقعی تولید درون تولیدات و فرآیندشان رو به رشد است. برای مثال، جمع

 احتیاج به سیستم جداگانه اطالعاتی ندارد و به وسیله استفاده از:

 های بزرگ؛دوربین 

 سنسورهای صنعتی و کشاورزی؛ 

 های شناسایی فرکانس رادیو.برچسب 
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-پذیر میاطالعات از طریق خود فرآیند و مسیر خرید محصول امكان آوری مستمربنابراین، جمع

گذاری پویا و سرمایه در گردش های قیمتگردد که به واسطه این اطالعات در تغییرات هزینه، گزینه

(. این 2012و بهیمانی،  2009دهد )بهیمانی و برومویچ، را در اختیار مدیر برای استفاده کردن قرار می

تواند بر ه به حسابداری مدیریت داده شده، برای این که تبدیل و ارزیابی اطالعات میفرصتی است ک

 تجزیه و تحلیل و تصمیمات اثر بگذارد تا در زمان واقعی به کار گرفته شود.

 

 های حسابداری مدیریتگام

مثبتی های حسابداری مدیریت که در دو دهه اخیر کارکرد وقت آن است که از تعدادی از تكنولوژی 

اند استفاده المللی پراکندهها در سطح بینداشته و خوب جواب داده است و در بسیاری از شرکت

 شود:نماییم. دو نمونه از آن در زیر معرفی می

 

 بهایابی هدف

 با محصولِ یك تولید هزینه کل و تحقق تعیین برای مندنظام فرآیند یك هدف، یابیهزینه

است  شرکت نظر مطلوب سود و نظر مشتری مطلوب فروش قیمت هب توجه با کارکردهای مشخص،

 .(1394)دیانتی دیلمی، 

 موضوع این به توجه آن هم و است نهفته بسیار ظریف نكته یك هدف یابیهزینه سیستم در

 هنوز که زمانی از محصول یك هایکه هزینه است داشته دقت تمام هوشمندی با که مهم است

 هایهزینه که کنندمی تصور به اشتباه صنعتگران از بسیاری. شودمی یینتع نشده، آن شروع طراحی

 مسیری وارد را آنها اشتباه همین تصور و شودمی تعیین آن تولید یا و طراحی در زمان محصول یك

 از بیش بدانید که جالب است. اندازدمی خطر به امروزی رقابت پر محیط را در بقایشان که کندمی

 فرآیند است لذا بهتر. است نهفته محصول، ساخت برای تحقیق در مرحله محصول کل هزینه 60%

 هزینه بر را رگذاریـمیزان اث ترینـبیش کهزمانی محصول )یعنی و توسعه تحقیق مرحله در یابیهزینه

 بر اثرگذاری امكان زنجیره ارزش، هایحلقه در رفتن جلو و زمان با گذشت زیرا شود؛ اعمال ،)دارد

 که کنیم تولید خواهیم محصولیمی اگر لذا. یابدمی کاهش ایمالحظه میزان قابل به هاهزینه نمیزا

 از و نكرده را تلف وقت باید باشد مانمشتریان و بازار نظر قیمت مطلوب نیز و کارکرد لحاظ از

 روعش را آن حداقل سازی برای تالش و هزینه بینیپیش کار زنجیره ارزش، اول هایحلقه همان

 (.1394کنیم )دیانتی دیلمی، 
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بهایابی هدف بیانگر این است که کاهش هزینه هر محصول )به تفكیك هزینه هر عنصر آن 

محصول( که مدنظر شرکت و تامین کنندگان بوده برای اطمینان یافتن از تحقق استراتژی شرکت در 

های منطقی از طریق استراتژی کل زنجیره تولید کاالست. یعنی برای این است که بتوان به طوری

مدیریتی قیمت محصول را در قیمت رقابتی بازار نگه داشت. در مرحله مقدماتی و ابتدایی این فرآیند، 

های محصول نسبت به رقبا انداز از کل زنجیره تولیدِ محصول به منظور ویژگیرسیدن به یك چشم

ده شده برای تولید محصول، سود شامل کیفیت محصول، خدمات پس از فروش، تكنولوژی استفا

 مدنظر و سهم بازار آن بوده که به عنوان یك استراتژی مطرح است.

های ژاپنی به عنوان تمرینی برای کاهش هزینه در مراحل قبل از بهایابی هدف در برخی از شرکت

ر چه استراتژی شود برای اینكه طراحان تولیدی را مجبور به کاهش هزینه نماید. اگاز تولید استفاده می

داند. چنین رویكردی بهایابی هدف عمدتاً و دائماً کاهش هزینه را مربوط به یك شرکت خاص می

های اضافی برای قطعات و ابزار آالت پلمپ شده غیرعادی و همچنین ممكن است با وضع کردن هزینه

گردد. این روش  آالت جدید غیراستاندارد تكمیلمجازات برای استفاده کردن از قطعات و ماشین

ها را یا بازار تعیین ها این است که قیمتهای دیگری برای یادگیری است. یكی از آنشامل آموزه

آوری اطالعات توسط های رقبا و یا تقاضای مشتریان. بهایابی هدف نیازمند جمعالعملکرده یا عكس

دسترس بودن مورد ارزیابی ها است که این اطالعات یا در دسترس نیستند و یا در صورت در شرکت

تری احتمال ترکیب گیرند. نهایتاً این است که بهایابی هدف به طور جامعبخش مالی قرار نمی

 دهد.گیری عملكرد و حسابداری نشان میاستراتژی را در اندازه

 گروهی کار فرهنگ از استفاده با )یعنی بهبود مستمر( است. و زنیکا فلسفه بر مبتنی ناب، تولید

 چنین ماحصل. ببرد بین از را و آنها کند تحلیل بیابد، را فرآیند در موجود هایاتالف عی داردس
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 به نسبت پذیری بیشتر انعطاف باالتر، کیفیت کارکنان، بهتر کارایی زمان تولید، کاهش سیستمی،

 بر د نابتولی. است سربار هایهزینه کاهش و هاموجودی سطح پایین آالت،ماشین بیشتر عمر بازار،

تولید  روش در. شودنمی تولید باال هایهزینه با کیفیت، لزوماً با محصول که کندمی کار اساس این

 آوردن پایین و کیفیتی استانداردهای رعایت مستقیم با غیر هایهزینه ویژه به سربار، هایهزینه ناب،

 در چندمهارته ماهر کارکنان از هاستفاد ناب با تولید. یابدمی کاهش خود به خود تولید، زمان چرخه

 قیمت رادارند، مختلف تولید محصوالت توانایی که منظوره چند آالتماشین و سطوح سازمان تمام

 .باشد مشتریان خواست نیاز و مورد که کنند تولید را محصوالتی و داده را کاهش تولیدی کاالی

 شهرت اخیراً که ژاپنی را مدیریت خاص هایشیوه بیشتر که دارد شكل چتری مفهومی کایزن لذا

 کارگران زا کایزن، همواره فلسفه براساس ژاپنی هایشرکت مدیران .گیردمی دربر را اندیافته ینجها

 چه لحاظ کیفی، از چه  تولید بهبود برای جدید و نو هایروز ایده هر که اندخواسته کارمندانشان و

را  آنها و قائلند ارزش هاایده این برای و بدهند...(  ساختاری و لحاظ از چه هزینه، کاهش لحاظ از

 باشد؛ جالب برایتان اندداده ژاپن شرکت تویوتای کارگران که هاییایده آمار شاید. کنندمی اجرایی

 در کردمی دریافت پیشنهاد 9/17نفر  هر از متوسط طور به ساالنه موتورز تویوتا  1980دهه اوایل در

 90 حدود تویوتا. باشدمی هر نفر برای پیشنهاد یك زیر ایرانی هایشرکت اینرخ بر این کهحالی

 نظام. آورد در اجرا به را شده پیشنهادهای تصویب از درصد80 و تصویب را این پیشنهادها از درصد

 20 تولیدگر ساله، 40 دوره در یك شودمی اجرا موتورز تویوتا شرکت در که پیشنهادهای موفقی

 به نزدیك نفر هر برای متوسط پیشنهاد نرخ که نحوی به. بود تولید روند برای بهبود ادپیشنه میلیون

 ارائه پیشنهاد 1 هفته هر طور متوسط به موتورز تویوتا در نفر هر یعنی استه سال بود در پیشنهاد  50

 به ان،کارکن بین در بیشتر انگیزه برای ایجاد تویوتا شرکت پیشنهادهای فعال نظام البته. دهدمی

 انجام شرکت تولید خط سرپرستان با پشتیبانی کار این و دهدمی پاداش خوب به پیشنهادهای سرعت

 بهبود برای شانپیشنهادهای برای ثبت کارکنان تشویق جهت در را خود تالش تمام گیرد کهمی

 5) کم مبالغ پرداخت های کوچك،ایده خصوص در مالی هایپاداش البته. دهندانجام می سیستم

 است توجه قابل بزرگ و ها،پاداش نیز موارد برخی در اما است، بصورت نمادین بیشتر و( دالر

زندگی  شغلی، زندگی انسان، زندگی شیوه که استوار است اصل براین کایزن فلسفه خالصه، بطور.

 توانمی را کایزن استراتژی پیام. باشد مستمر بر بهبود مبتنی بایستمی خانوادگی زندگی و اجتماعی

 هایبخش از یكی در بهبود نوعی ایجاد نباید بدون نیز را روز یك حتی": کرد خالصه جمله در این
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 را (السالم)علیه صادق امام از حدیث این ناخودآگاه فوق، جمالت ".کرد سپری سازمان شرکت یا

 است کسی ونملع و باشد مساوی هم با روزش دو که است کسی مغبون" که آوردمی خاطرمان به

 نقصان سوی به نبیند، ترقی و پیشرفت به میل در خود که کسی و باشد امروزش از بدتر فردایش که

 و زندگی از بهتر او برای مرگ برود، نقصان پیش سوی به که کسی و رفت خواهد پیش و خسران

 (.1394)دیانتی دیلمی،  "است حیات

 که شامل:چندین راه برای تنظیم بهایابی هدف وجود دارد 

 های پیشسود مورد نظر( و تعیین هزینه –های مجاز )بهای فروش تعیین تفاوت بین هزینه-

 های جاری؛بینی شده برای استفاده از هزینه

 بازگشت از فروش قیمت خالص ریزیاز برنامه استفاده با) مجاز هزینه بین تفاوت تعیین 

 جاری؛ هایهزینه و (فروش و خرید در نیاز مورد

 های جاری.فاده از کاهش موردنظر در هزینهاست 
 

بطور کلی توضیحات داده شده از بهایابی هدف، حاکی از آن است که به جای  آنچه که در 

 یهاایم تمرکز کنیم. شواهدی وجود دارد که شرکتواقعیت سازمان رخ داده به آنچه که انجام داده

دهند و سپس به طور مستقیم برای ادامه جام میژاپنی اغلب بهایابی هدف را حداقل قبل از تولید ان

های غربی شواهد درجه کنند. بهایابی هدف در شیوه شرکتتولید به اجرای روش موجود عمل می

 آورد.کند و به عمل میهای واالی سازمانی را بیان میباالیی از ویژگی

 

 ابزارهای بهایابی هدف

است که مشتریان به آنها نیاز دارند و با کمترین  ( مهندسی تولیداتیVEدر ژاپن، مهندسی ارزش )

هزینه و رعایت کیفیت و استاندارد رواج دارد. ابزارهای عمده مورد نیاز در این فعالیت که مورد 

 گیرد:استفاده قرار می

 
 تجزیه و تحلیل عملکرد -الف

به وسیله تحقیقات هدف از این تجزیه و تحلیل، برآورد رضایت مشتریان بر مهندسی تولید است )که 

کند تا شود. این کمك میای در بهایابی به آن تخصیص داده میآید( و هزینهبازار به دست می

های جاری بدست آید. این تجزیه و تحلیل واریانس بین بهایابی هدف در هر واحد تولیدی و هزینه
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سی مجدد واحدهایی است باشد که این امر باعث مهندهمچنین نشان دهنده سهم هزینه هر عملكرد می

 (.1993که با یكدیگر همسانی خوبی ندارند )یاشیكاوا، 

 
 جدول هزینه -ب

های تولید یك محصول و سازی شده که از هزینههای شبیهجدول هزینه پایگاهی است برای داده

گیری شود که در تصمیمهای مختلف است، تشكیل میاجزای آن که بر مبنای مفروضات و انگاشت

اده ـان دهنده هزینه استفـود. جدول هزینه نشـشای تولید به کار گرفته میـهی تغییر هر یك از جنبهبرا

باشد. اطالعات جدول باید مورد پذیرش اعضای سازمان قرار گرفته که واد مختلف برای تولید میـاز م

 آید.یبه واسطه آن یك انسجام و توافق فكری برای زنجیره تولید در سازمان به وجود م

 
 مجموعه مهندسی ارزش -ج

است که به طور مفصل در مورد آن بحث  (VE)های قبلی ای از فعالیتاین مجموعه شامل کتابخانه

های باشد. البته دیگر تكنیكمی VEها جهت ارتقاء بهایابی هدف و شد. استفاده از این مجموعه

-ابی موثر میـی که برای آموزش بهاییكل کیفـشناخته شده در ژاپن از جمله روش ضمنی تولید و س

 %14هزینه مواد،  %60ها در ژاپن به طور متوسط شامل ای شرکتشود. ساختار هزینهباشد، استفاده می

(، که ممكن است 1963باشد )بهیمانی و برومویچ، هزینه سربار می %24هزینه دستمزد )نیروی کار( و 

، هزینه %53ر آمریكا هزینه مواد و اجزای آن های مختلف متفاوت باشد. داین نسبت در شرکت

باشد که باال بودن هزینه سربار ممكن است نشان دهنده نظم و می %32و هزینه سربار  %15دستمزد 

 انظباطی است که در فرآیند بهایابی وجود دارد.  

 

 فعالیت بهایابی

ABC  ان آن را رویكردی توداشت که می 1980اصرار بر رویكرد مدیریت هزینه در اواخر دهه

پردازد )بهیمانی و های اساسی مانند محصوالت، خدمات و مشتریان میدانست که به تخصیص هزینه

های مدیریتی درباره زمان، گیریای با تصمیمبه طور فزاینده 1990( که در طول دهه 2012همكاران، 

توان در تحقیق را می ABCات ای از محاسببازار و استراتژی و مسائل کیفی نقش داشته است. نمونه

 ( مشاهده نمود.2012بهیمانی )
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ها و سیستم اطالعاتی مدیریت صریح نیست های نصب فعالیتدهد که بازده هزینهشواهد نشان می

ای از تغییرات عمده در (. بخشی از مشكالت در این رابطه به مجموعه1994)برومویچ و بهیمانی، 

گردد. گیر بر میهای دشوار و وقتاری مدیریت برای آموزشسازمان، ساختار مدیریتی، حسابد

حسابداری باید متقاعد گردد که منفعت هر تغییری بیش از مخارج آن تغییر گردد. اگرچه کمیت 

توانند باعث مخارج و منفعت هدف مستقیم آن نباشد. از این گذشته مفاهیم انتزاعی و تئوری نمی

های جدید حسابداری، ا به امروز شواهد کمی وجود دارد که روشموفقیت اجرایی در سازمان شوند. ت

گیری مدیریت شده، باعث افزایش سودهای بزرگ شود، گرچه فهم باعث تسهیل و کمك به تصمیم

های بهایابی هدف چنین شواهدی چندان آسان نیست. ارائه و مستندسازی افزایش سودمندی تكنیك

دهد که باید در تصمیمات بیشتر در سطوح پایین رخ میعملی مشكل است. این مشكل  ABCهمچون 

مدیر همكاری شود، تا اطالعاتی درباره تغییرات بهایابی روشن گردد. ضعف در جداسازی اثرات هر 

و گروه دیگر که به عنوان گروه کنترل جهت صحت مقایسه،  ABCتغییری در کاهش خروجی 

به خاطر اینكه تغییرات در سازمان عمدتاً به  سازد.ادعای هر پیوندی را در سودمندی مشكوک می

شود. به عنوان مثال انتخاب یك تیم مدیریتی جدید. احتماالً تست و آزمون ها انجام میوسیله گروه

در افزایش بازدهی، امتحان بازار است که آیا این تغییر به  ABCنهایی تغییر سیستم بهایابی سنتی به 

شود. به هر حال اند محقق میرا به کار گرفته ABCاز موسسات که صورت دائمی و در تعداد باالیی 

های انگلستانی ، شرکتABC/ABMاین یك تست و آزمون مشكلی است. با این وجود در بررسی 

ها این تكنیك را قبول این شرکت %13.2، 1995که آن را پیاده کردند اظهار کردند که در سال 

روی هم رفته، نتایجی که از این  ها آن را پذیرفتند.ن شرکتای %15.3، 1999نكردند ولی در سال 

دهد بلكه در بهترین حالت استفاده از آن در را نشان نمی ABC/Mها به دست آمد رشد بیشتر بررسی

 های بزرگ انگلستان می باشد.شرکت

ا را ـهنابداری، نگرش آـای حسـهاساس روش ان برـهایشادی اعتقاد دارند که فعالیتـمدیران زی

شان تغییر داده است تر در درک سازمانیگیری و افزایش غیرمستقیم سود و از همه مهمدر تصمیم

(. هنوز برخی مشكالت درباره تخصیص هزینه سربار باقی مانده است، برای 1998)کوپر و کاپالن، 

های مختلف مثال پیدا کردن محرک هزینه سربار مشكل است به علت اینكه این هزینه در فعالیت

های خودسرانه تاثیر قابل توجهی در حسابداری هزینه سربار دارد. مشترک است. تصمیمات و قضاوت

بنابراین همچنان در مورد حسابداری هزینه سربار حمایت و پشتیبانی قوی وجود دارد. با این حال، این 
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و سیستم بهایابی سنتی که تاکید کند استدالل که تولید پویا و در حال تغییر، فضای مساعدی را ارائه می

بر اولویت اطالعات داشته و با بهایابی امروزه که مبتنی بر رقابت بازار است، تفاوت دارد. به عنوان مثال 

های بلندمدت، سود برای پروژه - به احتمال زیاد، استراتژی تجزیه و تحلیل هزینه، ارزیابی هزینه

های تولیدی و خدماتی اثرگذار است ی مشتری در محیطمنداهمیت زنجیره تولید، کیفیت و رضایت

 (.1994)برومویچ و بهیمانی، 

 

 آینده حسابداری مدیریت

های فعالیت های حسابداری مدیریت جدای از تكنیكاگرچه بسیاری از رویكردها و نگرش

رانی هایی از نگحسابداری و بهایابی هدف حاکی از پیشرفت حسابداری بوده است اما باز هم حرف

(، بسیاری از حسابداران مدیریت از 1996رسد. کینگ )شود که به گوش میآینده حسابداری گفته می

شود، شكایت دارند. های مدیریت استفاده نمیگیریها در تصمیمهای با ارزش آناین که از مهارت

كل به علت شوند. بخشی از این مشهای مدیریتی شروع کننده دیده نمیحسابداران اغلب در تیم

ها در ارتباط با هزینه است. ها تاکید دارد و این آموزشهایی است که بر دقت و صحت آنآموزش

اظهاراتی که در آن بیشتر بر مبنای قضاوت است و کمتر براساس دقت، موید آن است که باید برنامه 

 اهند ماند.باقی خو 21ها در قرن جامعی ارائه شود که به حسابداران اطمینان دهد که آن

های حسابداران مدیریت تغییر مورد (، همچنین معتقد است که با به کارگیری روش1996فوستر )

افتد. حسابداری مدیریت یك انطباق دهنده دائمی است که به عنوان اساس رشد و نیاز اتفاق می

رای ارائه (، حسابداری مدیریت ب1996تغییرات فضای کسب و کار مطرح است. براساس گفته فوستر )

اطالعات جهت گزارشگری مالی قانونی، بیش از حد به گزارشگری داخلی متمرکز شده است. چنین 

سپاری و نحوه های برونگیری در مورد فعالیتتعبیر و تفسیری پسندیده نیست. در آینده تصمیم

های پرخطر ئولیتـای دیگر از مسـهگذاری مشترک با سازمانهای سرمایهبرخورد با خطرها و ریسك

ریزی و نظارت بر روابط جاری با رود. مدیریت، اطالعات مالی را که در برنامهمدیریت به شمار می

کند که در آینده، باید به (، اشاره می1996کند دنبال خواهد کرد. فوستر )شرکای خارجی کمك می

 ه بود.های تابعهای هزینه در داخل و شرکتعلل محرک - دنبال شناخت بیشتر ریشه

های تئوریك حسابداران کافی نیست. بلكه حسابداران (، فقط مهارت1996براساس نظر فلگم )

های مختلف و برقراری ارتباط با مشتریان و ایجاد انگیزه در کارکنان مهارت داشته آینده باید در رشته
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برای حسابداران  این امكان 1990(، بررسی کردند که از دهه 2000، 1996باشند. کاپالن و نورتون )

مدیریت جهت آشنایی با بخشی از تیم ارزش افزوده سازمان خودشان به وجود آمده است. حسابداران 

(، و به انتقال هدف راهبردی و 1995مدیریت باید در تدوین و اجرای استراتژی شرکت کنند )کاپالن، 

 تبدیل به اقدامات عملیاتی و مدیریتی کمك نمایند.

های باید از شكل سنتی حفظ امتیاز خارج شده و تبدیل به طراحان سیستم حسابداران مدیریت

های حسابداری را بر رشد و توسعه فرآیند موجود اطالعات مدیریتی شوند که براساس آن فعالیت

ها و (، حسابداران در گذشته بیشتر تمرکز به توجیه حساب1995شكل دهند. بنا به نظر کاپالن )

ها اطاعات مفید بیشتری کسب کنند متمرکز بودند به ی مالی که مدیر بتواند از آنهاها و ارقامگزارش

ها یا نتایج (، حسابداران باید به جای تمرکز در رسیدن به موقعیت سازمان1995عقیده جانسون )

ها آگاهی پیدا هایی باشند که مردم بتوانند به راحتی از مضمون روشبلندمدت به دنبال پیدا کردن راه

(، سیستم حسابداری مدیریت باید در آینده به نقش یك پایگاه اطاعاتی 1997کنند. بورسیك و روث )

بزرگ مبدل شوند که طی آن مدیر بتواند مشكالت احتمال را کنترل، بازیابی، تحلیل و جبران کند و 

از دسترسی بهتر به ها را داشته باشند و نهایتاً اختیار رد یا قبول آن دهددر آنچه که در آینده رخ می

مند گردند. این حقیقت وجود دارد که در هر دهه فشار های اطالعاتی بزرگ سازمانی بهرهسیستم

ها به وضوح های مختلف آنجهت تغییرات در حسابداری مدیریت ایجاد شده است و این فشار بر جنبه

 شود.دیده می

در مفاهیم گذشته مدیریت سازمانی را  اقتصاد جدید منادی نیاز به تغییرات 1990در اواخر دهه 

سال گذشته اصال وجود نداشتند. در  5رو کرد که در های قدیمی را با رقبایی روبهاعالم کرد. شرکت

های قدیمی منسوخ ای ساخته شد. اصول و پایههای مدیریتی مدرن و پیشرفتهاقتصاد اینترنتی تكنیك

بنای تولید باید به سرعت زمان اینترنت تغییر یابد. شده و جایشان را به حقایق جدید دادند. زیر

اندیشی های اعتباری متوازن باید در جهت مقابله با اشكال مختلف عدم تعادل چارهپذیرندگان کارت

که های ظریف و زودگذر در بازار وب استفاده کند. زمانیکنند. مدیریت بهایابی هدف باید از تفاوت

طریق وب به هر کجا که بخواهد عرض اندام کند کارشناسان باید  تواند ازیك مجموعه کوچك می

های جدید و جذاب را جهت راه خود را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهند. کارکرد مالی باید راه

ها، ها، منابع و ساختار خروجی اطالعات، کانالمشیها باید در خطاستفاده از اطالعات ارائه دهد. آن

ها از جوانب های ارزیابی تغییر اساسی ایجاد کنند. منابع تغییر همچون اثرات آنشساختارها و رو
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مختلف هستند. اقتصاد جهانی از تغییرات خرد و کالن متاثر شده است. اقدامات دولتی بر شیوه 

های اقتصادی ها موثر هستند و نظارت بر فعالیتها و گزارش آنها، استفاده از آندسترسی مالی شرکت

 کنند.ها را کنترل میارند و خطرات ناشی از آند
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