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 فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت

 3131 زمستان/ يست و سومبشماره  /  هفتمسال 

 
 

 

 تبیین وضعیت حسابداری مدیریت درایران

 

 1کردلر میعلی ابراهی 

 2هنگامه مقدس پور   

 

  چكیده

انجمن بين المللي حسابداران  مالي )آیفک( به ارائه مراحل توسعه حسابداري مدیریت شامل مرحله اول: تعيين بهاي تمام شده 

مرحله سوم: کاهش اتالف منابع سازمان ، اي برنامه ریزي و کنترل مدیریتمرحله دوم: تهيه و آماده سازي اطالعات بر، و کنترل مالي

( توانستند چهل تکنيک، مفهوم و 6002لوتر ) و مرحله چهارم: خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع  پرداخته است؛ عبدالقادر و

به دنبال درك جایگاه حسابداري مدیریت  ژوهشمرحله توسعه مذکور منتسب نمایند. ما در این پ 4روش حسابداري مدیریت را به 

 باالخص این موضوع که در کدام مرحله قرار گرفته ایم و همچنين بررسي وضعيت این چهل تکنيک در ایران هستيم . در ایران و

ستفاده پرسشنامه اي مشتمل برچهل سوال درقالب طيف پنج گانه ليکرت درحوزه وضعيتِ استفاده، ميزانِ استفاده و اهميتِ ا

طراحي و ميان مدیران مالي شرکت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران و مدیران مالي صنعت نفت و گاز توزیع شد و 

 باشد. ميپرسشنامه به شرح زیر  040نتایج حاصل از 

 ي قراردارد .درایران زیاد مي باشد و ميزان استفاده از سایر مراحل درسطح پایين"مرحله اول "ميزانِ استفاده از

استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي "و  "استفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت"دو تکنيک، روش یا مفهوم شامل

استفاده از "در ایران به ميزان باالیي مورد استفاده قرارميگيرند. ميزانِ استفاده از هفت تکنيک، روش یا مفهوم شامل  "عملکرد سازمان

استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي "، "بودجه بندي انعطاف پذیر"، "راي هر یک از واحدهاي سازماننرخ سربار ب

، "تهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت وراهبردي شرکت"،"تهيه سناریوهاي بودجه)تحليل شرطي: اگر... آنگاه ...("، "مدیران

استفاده از روش هاي ارزشيابي موجودي ها "و  "اکارکنان براي ارزیابي عملکرد سازماناستفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط ب"

 درسطح پایيني قراردارد.، ، درسطح متوسطي قراردارند.ميزانِ استفاده ازسایر تکنيک ها در ایران")فایفو،الیفو،...(

احل دوم و سوم و چهارم، زیاد مي باشد. درسطح متوسطي مي باشد و اهميتِ استفاده ازمر "مرحله اول"اهميتِ استفاده از

 مرحله چهارم و مرحله سوم قرار دارند.، ترتيب اهميت مراحل از کمترین به بيشترین به صورت مرحله اول، مرحله دوم

درسطح پایيني قراردارد . چهارده تکنيک، روش ومفهوم از اهميت  "استفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت"اهميت تکنيک 

 ي برخوردارند و اهميت بيست و یک تکنيک، روش و مفهوم دیگر، باال مي باشد.متوسط

استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد "استفاده عبارتند از: برايتکنيک هاي اولویت دار 

الگو برداري از بهترین "، "افزوده اقتصادي ارزیابي عملکرد بر مبناي ارزش"، "طبقه بندي هزینه هابه ثابت و متغير"، "سازمان

 ."محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت"و"ها

 هاي حسابداري مدیریت. توسعه حسابداري مدیریت، مراحل توسعه حسابداري مدیریت، مفاهيم و روش کلیدی: های هواژ

                                         
 استادیار دانشگاه تهران  ،دکتري حسابداري  -0

  h_moghadaspour@yahoo.com    )مسئول مکاتبات( دکتري حسابداري دانشگاه تهران  -6

 23/8/39تاريخ پذيرش:   21/6/39تاريخ دريافت: 
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 مقدمه -1

 و ها هزینه مدیریت موضوع امروز، دنياي در

 منابع اثربخشي و کارایي ارتقاء هاي شيوه از استفاده

 در منابع، رقابت کمبود دليل به اي و بودجه مالي

 به ورود و خدمات و کاال کيفي عرضه قيمت،

 و تحوالت به توجه ویژه باه جهاني ب بازارهاي

 و مهمترین از اخير، مالي و اقتصادي هاي بحران

 و ها براي دولت موضوعات برانگيزترین  چالش

 به پرداختن رو، این از ميباشد. تصادياق هاي بنگاه

 مدیریت نگر براي آینده و اثربخش رویکردهاي و ابزار

 توليد و خدمات ارائه هزینه کاهش ها، سازمان کارآمد

 دستيابي در راستاي مالي منابع تخصيص و محصوالت

 و حياتي بسيار انتظار، مورد عملکرد و اهداف به

، "دیریتحسابداري م"رسد.  مي نظر به ضروري

 در حسابداري اطالعات از استفاده براي است ابزاري

 مدیران و ریزان برنامه گذاران، سياست گيري تصميم

 عنوان مدیریت به درواقع حسابداري سازمان. داخل

 مصرف الگوي اصالح براي اي شده شناخته الگوي

 اطالعات از استفاده هایي را براي روش و ابزار منابع،

 و ها هزینه کاهش به کمک براي مالي و حسابداري

 و مدیران در اختيار سازمان عملکرد مدیریت

 و ریزان برنامه به و ميدهد قرار گيرندگان تصميم

 براي استراتژیهاي بلندمدت تدوین در گذاران سياست

 با بلندمدت اهداف به دستيابي و ها هزینه مدیریت

 رساند. مي یاري بودجه کمترین صرف

 از چه مدیریت، حسابداري نهزمي در ما کشور در

 و باید چنانکه کاربردي لحاظ از چه و نظري لحاظ

 به نياز است.  نشده انجام توجهي خور در کار شاید،

 الزامي و سازماني برون مالي گزارشگري و حسابداري

 0620 سال از حسابداري اصول و استانداردها شدن

 زمينه شد. اما مالي گزارشگري سطح ارتقاي موجب

 رشدي مدیریت، حسابداري یعني حسابداري گردی

 (0632عاليور،  ( است نداشته مالي حسابداري همپایه

 وضعيت آوردن بدست دنبال به پژوهش این در

، و همچنين وجود در کشور مدیریت حسابداري فعلي

ميزانِ استفاده  و اهميتِ بکارگيري تکنيک ها، روش 

 ها و مفاهيم حسابداري مدیریت هستيم.

 

 مبانی نظری و مروری برپیشینه پژوهش -2

امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهاي اثربخش 

و آینده نگر براي پيش بيني عملکرد آینده سازمان و 

پيش بيني منابع مورد نياز در قبال دستيابي به این 

عملکرد، بسيار حياتي و ضروري است. یکي از 

ر مقابل د "حسابداري مدیریت"حياتي ترین این ابزار 

 است. "حسابداري مالي"ابزار رایج 

، آیفک() 0فدراسيون بين المللي حسابداران

حسابداري مدیریت را اینگونه تعریف نموده است 

، حسابداري مدیریت فرآیند تشخيص، اندازه گيري":

انباشت، تحليل، تنظيم، تفسير و ارتباط اطالعات 

  )مالي و عملياتي( است که براي برنامه ریزي،

رزیابي و کنترل سازمان و حصول اطمينان از ا

حسابداري و نحوه استفاده از منابع مربوط مورد 

 ."استفاده مدیران قرار مي گيرد

حسابداري مدیریت ، 6انجمن حسابداران مدیریت

حسابداري مدیریت عبارت "را چنين تعریف مي کند:

جمع آوري، ، است از فرآیند تشخيص، اندازه گيري

تفسير و ارزیابي و کنترل داخلي تحليل، تهيه، 

هاي سازمان براي تضمين و اطمينان از استفاده  فعاليت

 . "مناسب از سرمایه

 

 مراحل توسعه حسابداری مدیریت

انجمن بين المللي حسابداري،  0131سال  در

بيانيه اي را درخصوص حوزه و اهداف حسابداري 

انيه مدیریت و مفاهيم زیربنایي آن منتشر نمود ؛ این بي

مفاهيم "بانام  0113مورد بازبيني و در سال 

مجموعه بيانيه  در "( 0شماره ) -حسابداري مدیریت
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هاي رویه بين المللي حسابداري مدیریت  مجدداً 

 منتشر شد.

چهار مرحله توسعه حسابداري مدیریت توسط 

انجمن مشخص گردید که در زیر به تشریح هر 

ه به جاي رویه پردازیم؛ چارچوب ارائه شد ميمرحله 

متمرکز است .همچنين باید بر مفاهيم ها و تکنيک ها 

اشاره کرد مراحل ذکر شده  متقابالً منحصر بفرد 

نيست ؛ هرمرحله، مفاهيم مرحله قبل را دربردارد و 

اي که از مجموعه جدیدي از شرایط  مفاهيم اضافه

 دارد.  بر بوجودآمده را نيز در

 

ه و کنترل مالی )قبل تعیین بهای تمام شد -1مرحله 

 (1591سال  از

انجمن بين المللي حسابداري، حسابداري 

فعاليت  "به عنوان  0190سال  مدیریت را قبل از

 "دستيابي به اهداف سازماني برايتکنيکي الزم 

تمرکز بيشتر بر تعيين بهاي تمام شده  نماید. ميمعرفي 

 باشد. تکنولوژي توليد، نسبتاً ساده بوده و ميمحصول 

از مجموعه اي از فرایندهاي مجزا، محصوالت بدست 

آمدند. بهاي تمام شده دستمزد مستقيم و مواد به  مي

آساني قابل تشخيص بوده و فرایندهاي ساخت بيشتر 

این رو،  شد. از ميبه دست نيروي انساني انجام 

دستمزد مستقيم، مبناي طبيعي براي انتساب سربار به 

مرکز بر بهاي تمام رفت. ت ميمحصوالت به شمار 

طریق بودجه و کنترل مالي  شده محصول از

 شد . ميفرایندهاي توليدي نيز حمایت 

هاي غربي در بازارهاي بين المللي با ایجاد  شرکت

وضعيت نسبتاً قوي توانستند بيشترین توجه را به 

سمت محصوالتشان جلب نمایند. به آساني فروش را 

مت یا کيفيت را حوزه قي دادند و رقابت، ميانجام 

نوآوري هاي کمتري در  .گرفت نظر مي کمتر در

گرفت و  ميمحصوالت یا فرایندهاي توليد صورت 

 در رفت. ميمحصوالت موجود به خوبي به فروش 

خصوص ه نتيجه مدیران بيشتر با مسائل داخلي ب

 ظرفيت توليد مواجه بودند .

هاي  بندي و تکنولوژي استفاده از بودجه

این حال  با این دوره، رایج بود. تي درحسابداري صنع

انتشار اطالعات بهاي تمام شده به نظر درسطحِ کم 

تصميم گيري مدیران به  برايبود و استفاده از آنها 

، 6گرفت )اشتون و همکاران ميشکل ضعيفي صورت 

1995. ) 

 

 

 
 ( . سیر توسعه و تكامل حسابداری مدیریت1شكل )

تعيين بهاي 

ام شده و تم

 کنترل مالي

اطالعات براي 

برنامه ريزي و 

 کنترل مديريت

کاهش اتالف منابع 

در فرايندهاي 

 تجاري

خلق ارزش ازطريق 

استفاده کارا از 

 منابع

 تغيير مستمر 

 تغيير 

 تغيير 

 مرحله 

9

  
1  

2

  

4

  

 تغيير 
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تهیه اطالعات برای برنامه ریزی و کنترل  -2مرحله 

 ( 1599مدیریت ) تاسال 

تمرکز حسابداري  0120و  0190هاي  در دهه

اهداف برنامه ریزي و  برايمدیریت به تهيه اطالعات 

مرحله دوم، حسابداري  کنترل، تغيير یافت. در

مدیریت توسط انجمن بين المللي حسابداري به 

4نقش ستاد یریتي اما درفعاليت مد "عنوان
 معني شد.  "

این نگاه، حمایت کارکنان ستادي را از مدیریت 

هایي به عنوان  با بکارگيري چنين تکنولوژي9صف

تحليل کننده تصميم و حسابداري سنجش مسئوليت 

هاي مدیریت به سمت راهبري  نماید. کنترل درگير مي

باشد و کمتر،  و اداره امور داخلي و توليد مي

 گيرد. ميظات محيطي و استراتژیک را در بر مالح

حسابداري مدیریت به عنوان بخشي از  رود ميانتظار 

سيستم کنترلي مدیریت، واکنشي باشد، مشکالت و 

مسائل را شناسایي نماید و هنگام مواجه با انحراف از 

برنامه، وارد عمل شده و اقدام اصالحي نماید)اشتون 

 (. 1995، و همکاران

 (1599کاهش اتالف منابع سازمان ) تا  -3مرحله 

به همراه شوك قيمت  0190رکود جهاني در دهه 

، 0130نفت و افزایش رقابت جهاني در اوایل 

بازارهاي شکل یافته غرب را تهدید نمود. پيشرفت 

سریع تکنولوژي باعث پي ریزي  رقابت و افزایش آن 

بسياري از ابعاد بخش صنعتي تاثير  گردید و بر

 گذاشت.

استفاده از دستگاه هاي اتومات و فرایندهاي 

کنترل شده توسط کامپيوتر باعث بهبود کيفيت و در 

بسياري موارد کاهش بهاي تمام شده گردید. همچنين 

توسعه علم کامپيوتر بخصوص ظهور کامپيوترهاي 

شخصي، ماهيت و حجم داده هاي در دسترس مدیران 

و تفسير  را تغيير داد. بنابراین طراحي، نگهداري

اي  در  سيستم هاي اطالعاتي، اهميت قابل مالحظه

 ها پيدا نمود. مدیریت کاراي سيستم

بحث رویارویي با رقابت جهاني با معرفي تکنيک 

هاي جدید مدیریت و توليد و همچنين کنترل بهاي 

تمام شده از طریق کاهش اتالف منابع مورد استفاده 

من بين )انج در فرایندهاي تجاري همراه گردید

بسياري موارد با  در .( 2،1998المللي حسابداري

توان به آن هدف  ميبکارگيري کارکنان واجد شرایط 

این محيط، نياز به اطالعات مدیریتي  دست یافت. در

 شود. تمام سازمان پخش مي است و تصميم گيري در

بحث حسابداران مدیریت به عنوان اولين تامين 

هاي  ده از تکنولوژيکنندگان این اطالعات، استفا

مدیریت بهاي تمام شده و تحليل فرایند است تا 

دسترس مدیران و کارکنان در  اطالعات مناسب در

 گيرد. تمام سطوح قرار

: خلق ارزش از طریق استفاده کارا از منابع 4مرحله

 (1559)تا 

صنعت جهاني با ابهام و ریسک  0110دهه  در

پردازش  هاي قابل توجه و پيشرفت در تکنولوژي

)اشتون و همکاران،  اطالعات و توليد مواجه شد

براي مثال توسعه وب و تکنولوژي هاي  (.1995

مرتبط با آن منجر به ظهور تجارت الکترونيکي شد 

.این امر، رقابت جهاني را تشدید نمود. تمرکز 

حسابداري مدیریت به خلق و ایجاد ارزش از طریق 

. این امر نيز از طریق  استفاده کارا از منابع تغيير یافت

هاي  هایي که به بررسي محرك استفاده از تکنولوژي

ارزش مشتري، ارزش سهامدار و نوآوري سازماني 

پذیر است )انجمن بين المللي  پردازند امکان مي

 (. 0113حسابداري ،

یک تفاوت حياتي ميان مرحله دو، سه وچهار، 

به سمت  "تهيه اطالعات"تغيير در تمرکز از 

به شکل کاهش اتالف منابع )مرحله  "یریت منابعمد"

باشد. البته  ميسوم ( و خلق ارزش )مرحله چهارم ( 

مرحله دوم  آماده سازي اطالعات در تمرکز بر تهيه و

بين نرفته است بلکه در مرحله سوم و چهارم شکل  از
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 کنار دهي مجدد شده است. اطالعات، یک منبع در

بر کاهش اتالف  مرکزت باشد؛ ميسایر منابع سازمان 

دارد. بنابراین  منابع جهت خلق ارزش وجود

حسابداري مدیریت در مراحل سوم و چهارم  به 

باشد؛  ميعنوان یک بخش الینفک فرایند مدیریت 

اختيار مدیران به شکل  اطالعات زمان واقعي در

گيرد و تمایز ميان مدیریت صف و  ميمستقيم قرار 

بين المللي حسابداري شود )انجمن  ميستاد کم رنگ 
،

(.بکارگيري منابع شامل منبع اطالعات براي  1998

خلق ارزش به عنوان بخش الینفک فرایند مدیریت در 

 باشد. ميسازمانهاي معاصر

ضروري است  9اندازه گيري سطح بلوغ براي

، مرحله چارچوب توسعه حسابداري مدیریت چهار

اي اگرچه چارچوب، بعضي از ویژگيه بسط داده شود.

نماید اما به ارائه رویه  ميگسترده هر مرحله را تشریح 

هاي حسابداري مدیریت مرتبط با هر مرحله از 

ابتدا  مراحل در براي گسترش پردازد. توسعه نمي

بایست ماهيت هر مرحله را بيان نمود. این امر با  مي

هاي مختلف بدست آمده از ادبيات پژوهش بر  دیدگاه

، 3یریت )مانند کاپالنروي توسعه حسابداري مد

؛ آلوت و  0119، 00؛ فررا 0110، 1؛ اسکپنز 0134

؛  6000، 06؛ بيرکت و پاوالس 6000، 00همکاران 

 . پذیر است ( امکان6006 ،04و نورن و سيل06گاریسون

باشد  ميبعد اصلي زیر  4ویژگيهاي هرمرحله درحوزه 

: 

 دوره تقریبي تاریخي که هرمرحله باآن دوره ،

 ست ؛همزمان بوده ا

  جایگاه سازماني حسابداري مدیریت در آن

 مرحله ؛

 نقش اصلي حسابداري مدیریت ؛ 

 نهایت تمرکز و توجه اصلي حسابداري  در

 مدیریت 

( درك از ویژگيهاي سيستم هاي حسابداري 0نگاره )

خالصه وار بيان  مرحله از توسعه را مدیریت در هر

 کند: مي

 

 مراحل توسعه بداری مدیریت درهای حسا های سیستم ویژگی: (1نگاره )

 

 (1مرحله )

تعیین بهای تمام شده و 

 کنترل مالی

 (2مرحله )

تهیه اطالعات برای برنامه ریزی 

 و کنترل مدیریت

 (3مرحله )

کاهش اتالف منابع 

 سازمان

 (4مرحله )

خلق ارزش ازطریق استفاده 

 کارا از منابع

 تا کنون 0139 0134تا  0129 0124تا   0190 0190قبل از  دوره

جایگاه سازمانی 

 حسابداری مدیریت
 "ستاد"فعاليت  مشابه منشي شرکت

بخش الینفک مدیریت است وتمایز ، حسابداري مدیریت

 ميان مدیریت صف و ستاد کم رنگ شده است .

 نقش
به عنوان فعاليت تکنيکي 

الزم در اداره سازمان 

 است

تهيه اطالعات جهت حمایت از 

 عمليات مدیریت صف

یریت منابع )شامل مد

اطالعات( براي افزایش 

سود به شکل مستقيم با 

 کاهش اقالم ورودي .

افزایش خروجيها و افزایش 

ارزش ازطریق استراتژي 

نمودن منابع بخصوص  مياهر

 اطالعات.

 تمرکز اصلی
تعيين بهاي تمام شده و 

 کنترل مخارج

اطالعات براي برنامه ریزي 

 کنترل و تصميم گيري، مدیریت

هش اتالف منابع سازمان کا

از طریق تحليل فرایند و 

تکنولوژیهاي مدیریت 

 بهاي تمام شده

خلق ارزش از طریق استفاده 

کارا از منابع جهت به حرکت 

ارزش ، درآوردن ارزش مشتري

 سهامدار و نوآوري
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پژوهش در چهل  ( در6000سيد مقبول الرحمان )

رین و پنج شرکت توليدي پاکستان نشان داد که بيشت

تصميم گيري  کاربرد اطالعات حسابداري مدیریت در

 هاي سنتي حسابداري مدیریت در تکنيک باشد. مي

شرکت هاي توليدي پاکستان، بسيار مورد استفاده قرار 

گيرند. شرکت هاي سودآور از دو تکنيک بهایابي  مي

بر مبناي هدف و مدیریت بر مبناي فعاليت استفاده 

% بر سودآوري تاثير 3.6% و 2.4کنند که به ترتيب  مي

 گذارد. مي

پژوهشي با  ( در6009مارگارت جي .ریدنبا )

استفاده ابزارهاي حسابداري مدیریت توسط "عنوان 

مي کالج هاي عمو، مدیران مالي دانشگاه ها ي رتبه دو

به مطالعه هفت ابزار تجزیه و  "و کالج هاي آمریکایي 

فعاليت  مبناي یابي بر تحليل نقطه سربسر، هزینه

مبناي فعاليت برنامه  یابي بر هاي آکادميک، هزینه برنامه

هاي غير آکادميک، هزینه هاي مربوط و مدل هاي 

تصميم گيري درآمد، تجزیه و تحليل بازده سرمایه 

گذاري، تجزیه و تحليل انحرافات و حسابداري 

سنجش مسئوليت پرداخت. براساس نتایج این 

مربوط و مدل هاي پژوهش، تکنيک هاي هزینه هاي 

تصميم گيري درآمد، تجزیه و تحليل انحرافات و 

تجزیه و تحليل نقطه سر به سر بيشترین کاربرد و 

اثربخشي را نسبت به سایر ابزارها داشتند. همچنين 

مشکالت مربوط به پذیرش ابزارهاي نوین، مسئله 

هزینه و منفعت به کارگيري ابزارها وکمبود نيروي 

ترین موانع استفاده از این  مهمزبده انساني جزء 

ها شناسایي شد و عواملي چون تجربه، آموزش  تکنيک

هاي تخصصي حسابداري  نامه و داشتن گواهي

مدیریت در عدم کاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت 

 دخيل بوده است .

مطالعه انجام شده توسط انجمن حسابداران 

ابزار  ( با عنوان کاربرد هفده 6006مدیریت آمریکا )

 باشد. ميهاي آمریکایي  حسابداري مدیریت در شرکت

، هاي مقداري پژوهش مذکور، تکنيک اساس بر

کاربردترین  بندي عملياتي پر یابي سنتي و بودجه هزینه

باشند .همچنين موانع به کارگيري  ميها  ابزارها تکنيک

هاي کوچک و بزرگ آمریکایي،  شرکت این ابزارها در

مترین مانع استفاده از ابزارهاي متفاوت بودند. مه

هاي کوچک،  شرکت حسابداري مدیریت در

هاي بزرگ  شرکت هاي خاص سازمان  و در فعاليت

 باشد. ميآمریکایي، هيات مدیره سازمان 

پژوهشي ، (0631ابومحمدي و ده موبد )، مکيان

شناسایي و رتبه بندي ابزارهاي کاراي "با عنوان 

کاربرد تکنيک هاي  حسابداري مدیریت در صنعت با

AHP  وTOPSISانجام  "در صنایع مختلف استان یزد

واحدهاي صنعتي ، دادند.جامعه آماري مورد مطالعه

صنایع نساجي و کاني غير فلزي استان یزد به عنوان 

دو صنعت برتر استان یزد بود. بااستفاده از روش 

AHP( ابزار حسابداري مدیریت ریسک6سه ) ،

ني و بهایابي کيفيت درصنایع حسابداري منابع انسا

منتخب از مجموع سي و هفت ابزار به عنوان 

کاراترین ابزارهاي حسابداري مدیریت شناخته شدند 

بهایابي ، سه ابزار بهایابي کيفيتTOPSISو درمدل 

استاندارد و بهایابي سفارش کار داراي بيشترین 

 اهميت بودند.  

( به بررسي کاربرد ابزارهاي 0631طالبي )

سابداري مدیریت توسط مدیران شرکت هاي ح

توليدي شهرك صنعتي کاوه پرداخت . نتایج این 

دهد که مدیران شرکت هاي توليدي  ميپژوهش نشان 

، شهرك هاي صنعتي کاوه از ابزارهاي بودجه بندي

تجزیه و تحليل انحرافات و تجزیه و تحليل سر به سر 

ي ارزیابي کنند ؛ همچنين مدیران از ابزارها مياستفاده 

حسابداري سنجش ، فرایند مهندسي مجدد، متوازن

هزینه یابي بر مبناي هدف و هزینه یابي ، مسئوليت

 کنند. ميبرمبناي فعاليت چندان استفاده ن
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ترین موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري  مهم

مدیریت مورد بررسي به ترتيب هزینه و منفعت به 

ساني زبده از نظر کارگيري ابزارها، کمبود نيروي ان

و تجربي و عدم شناخت از اثربخشي و  ميعل

 باشد. ميسودمندي این ابزارها 

( به بررسي 0633) ایماني برندق و زواري رضایي

هاي حسابداري مدیریت در  اهميت تکنيک

 بر .هاي پذیرفته شده بورس تهران پرداختند شرکت

هاي مدیریت وجوه  اساس پژوهش مذکور، تکنيک

، ندي عملياتي، قيمت گذاري محصولبودجه ب، نقد

، مبناي فعاليت یابي بر هزینه یابي محصول، هزینه

، مبناي فعاليت ارزیابي عملکرد، مدیریت بر

تحليل هزینه  ، تحليل انحرافات، اي بندي سرمایه بودجه

 حسابداري مدیریت استراتژیک،، سود –حجم  -

تحليل سوددهي مشتریان  مبناي هدف و یابي بر هزینه

هميت باالیي برخوردار بوده اند. بنابراین باید هم از ا

در تئوري و هم در عمل به گسترش و بهبود استفاده 

همت باالیي گمارد ؛ به عبارت ، از این تکنيک ها

دیگر هم دانشگاهيان باید در دروس حسابداري 

اهميت زیادي داده و ، مدیریت به این موضوعات

ها به  شرکت راهکارهاي عملياتي نمودن آنها را در

دانشجویان یا حسابداران مدیریت آینده بياموزند و 

ها تالش مضاعفي براي بکارگيري این  اي هم حرفه

تا استفاده مناسبي از آنها به  ،تکنيک ها داشته باشند

 عمل آید.

( پژوهشي با عنوان 0639پور و طالبي ) ميخدا

بررسي کاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت توسط "

هاي توليدي پذیرفته شده در بورس  مدیران شرکت

را انجام دادند. به دليل الزامات  "اوراق بهادار تهران

% شرکت ها از تکنيک 000، بورس اوراق بهادار تهران

برند .بيشترین کاربرد متعلق به  ميبودجه بندي بهره 

تجزیه و تحليل انحرافات و ، تکنيک هاي بودجه بندي

بهایابي برمبناي ، نقطه سر به سر بود. بودجه بندي

اثربخش ترین ، فعاليت و تجزیه و تحليل انحرافات

ابزارها ازنظر جامعه آماري در مقطع زماني پژوهش 

بودند. هزینه و منفت ابزارهاي حسابداري مدیریت، 

و تجربي و   ميکمبود نيروي انساني زبده از نظر عل

اتخاذ سياست هاي مقطعي و کوتاه مدت توسط 

ن موانع به کارگيري تکنيک هاي تری دولت از مهم

 حسابداري مدیریت شناخته شدند.

 

 پژوهش  شناسی روش -3

صبغه ، شود ميمحيطي که پژوهش درآن انجام 

دهد که ممکن است سه حالت  ميپژوهش را نشان 

پژوهش ، ؛ پژوهش کتابخانه ايکلي را به خود بگيرد

، فرد و همکاران پژوهش آزمایشي )دانایي، ميداني

 ،مقاالت، ها این پژوهش از کتاب ها در داده .(0639

این  اند. از اسناد و مدارك و پرسشنامه حاصل شده

اي  هاي کتابخانه زمره پژوهش منظر پژوهش حاضر در

 در توانند ميها  پژوهش رود. ميو ميداني به شمار 

توصيفي باشند و یا به قصد آزمون  اکتشافي یا ،ماهيت

ظر نحوه این پژوهش ازن ها انجام گيرند. فرضيه

یک پژوهش توصيفي از شاخه ، ها گردآوري داده

پژوهش حاضر در زمره  همچنين باشد. ميهمبستگي 

هاي  رود .استراتژي ميبه شمار   ميپژوهش هاي ک

پيمایش و ، این پژوهش مورد استفاده در  ميک

 باشد . ميهمبستگي 

پس از بررسي ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش و 

اخت وضعيتِ شن رايبتعيين چارچوب آیفک 

اي طراحي گردید.  پرسشنامه ،حسابداري مدیریت

هاي  هاي پژوهش سواالت مذکور براساس پرسشنامه

هاي  استفاده از راهنمایي پيشين طراحي گردید. با

برخي از ، اساتيد راهنما و مشاور و نيز مشاوره آماري

تعداي سوال اضافه و ادبيات برخي از ، سواالت حذف

اي مشتمل  نهایت پرسشنامه د. درکر سواالت تغيير پيدا

 مفاهيم و، ها خصوص تکنيک چهل سوال در بر
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قالب طيف پنج  در و هاي حسابداري مدیریت روش

گانه ليکرت درحوزه ميزانِ استفاده و اهميتِ استفاده 

 طراحي گردید.

پژوهش حاضر براي تعيين روایي پرسشنامه،  در

ها و مطالعات انجام شده در مورد  بعد از بررسي

این زمينه،  کارهاي قبلي در امه و مقایسه باپرسشن

به رویت اساتيد راهنما و مشاورین و  پرسشنامه

نفر از خبرگان آکادميک و حرفه اي مرتبط  3همچنين 

طرح  رسيد تا نظرات خود را ابراز نمایند. با

 هاي جدید، تغيير در هاي فوق، افزودن گزینه دیدگاه

روایي  ها، اصول نگارش و مفهوم برخي از پرسش

 )ظاهري( حاصل شد. 09نمادي

پایایي این پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفاي 

کرونباخ محاسبه شده و پایایي باالي آن مورد تایيد 

 قرارگرفته است.

جامعه آماري اصلي این پژوهش، مدیران مالي 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت

باشند که در  ميو مدیران مالي صنعت نفت و گاز 

صنعت مجموعاً  69در  0610پایان سه ماهه اول سال 

شرکت، عضو بورس اوراق بهادار تهران  646

باشند؛ شرکت ملي نفت ایران، شرکت ملي گاز  مي

شرکت ملي پخش و پاالیش فرآورده هاي  ایران و

 باشند؛ در ميشرکت  600نفتي ایران مجموعاً داراي 

 باشد.  ميشرکت  946نتيجه جامعه آماري پژوهش، 

بودن جامعه آماري  محدود توجه به مشخص و با

براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده 

 (.0699است )آذر ومومني ،

 

  
     

        
=

     (    ) (   )(   )

    (   )  (    ) (   )(   ) 
 

 
Z=1.96 
 

p = q =0.5 

 

 آماره توزیع نرمال است که در Zاین فرمول ، در

احتمال  p است. 0.12 % برابر19سطح اطمينان 

مطالعه  از d احتمال عدم موفقيت و q، موفقيت

 با گرفته شده است. نظر در 0.0مقدماتي معادل 

 اما با باشد. مي 36حجم نمونه ، 0.19ضریب اطمينان 

 044حجم نمونه برابر  d=0.07نظر گرفتن  در

شود. پرسشنامه حاوي چهل سوال براي جامعه  يم

پرسشنامه  040نهایت  آماري ارسال شد و در

 گرفت. گردآوري و مورد تحليل قرار

 

 روش های تحلیل داده ها

به منظور انتخاب آزمون مناسب براي سنجش 

باید از ابتدا مي، وضعيتِ حسابداري مدیریت در ایران

شد. براي توزیع آماري سواالت، اطمينان حاصل مي

 -از آزمون کولوموگرافآزمون نرمال بودن توزیع، 

براي توصيف متغيرهایي که اسميرنوف استفاده شد. 

براي رسيدن به نتيجه بهتر، از   ،توزیع نرمال دارند

استفاده و براي تحليل متغيرها با توزیع غير Tآزمون 

در این نرمال از آزمون دوجمله اي استفاده شده است.

انِ استفاده و اهميتِ استفاده هر یک از پژوهش، ميز

ها و مفاهيم حسابداري مدیریت از ها، روشتکنيک

دیدگاه مدیران مالي سنجيده شد. حال اگر بتوان 

تفاوت بين این دو متغير را تحليل نمود، عالوه بر 

ها و ها، روشتوصيف دقيق و جامع این تکنيک

هاي آتي شود که برنامهمفاهيم، این امکان فراهم مي

این مدیران را در به کارگيري این مفاهيم دریافت. به 

ي آن بيان بهتر، اگر اهميتِ یک متغير از ميزانِ استفاده

توان دریافت که در آینده ممکن است مي ،بيشتر باشد

ي این ها  باالتر رود. وارونهاستفاده از مفاهيم و روش

نِ باشد. یعني اگر ميزامفهوم نيز قابل برداشت مي

روش یا مفهوم بيشتر از ، استفاده از یک تکنيک

ها در آینده تر از آني کمآن  باشد، استفادهاهميت 

نمودن تفاوت بين  براي مشخص شود.متصور مي
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استفاده از آن، از آزمون  اهميتِ یک متغير و ميزان

 .استفاده شد 02ویلکاکسون

خصوصيات جمعيت شناختي مدیران مالي 

ه شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهاي پذیرفت

( 6مدیران مالي صنعت نفت و گاز به شرح شکل )

چنانچه مشخص است بيشتر افراد داراي  .باشد مي

 اند. سال بوده 60سابقه باالي 

 

 
 (.سابقه فعالیت کاری2شكل)

 

هاي حسابداري  روش ها، مفاهيم و تکنيک

مرحله توسعه  یک از چهار هر که در مدیریت را

ابتدا مي بایست مشخص نمود  در ،استفاده مي شود

هاي هر مرحله  از توسعه را داشت و سپس  تا شاخصه

ها و مفاهيم  ها، روش بتوان با شناسایي تکنيک

حسابداري مدیریت که در ایران استفاده مي شود به 

شناخت جایگاه حسابداري مدیریت و اینکه در کدام 

ي مدیریت مرحله از چهار مرحله توسعه حسابدار

. اما نکته حائز اهميت نائل شد ،آیفک قرارگرفته است

ها،  این است که چارچوب آیفک به ارائه تکنيک

ها و مفاهيم حسابداري مدیریت مرتبط با هر  روش

خصوص منتسب  پردازد. در ميمرحله از توسعه ن

هاي حسابداري مدیریت به  یک از تکنيک نمودن هر

ارائه متن  ( با6002)مرحله، عبدالقادر و لوتر  هر

 چندین کنفرانس و مصاحبه با در پيشنهادي خود

 کشور انگليس و خبرگان حسابداري مدیریت در

 0.26بدست آوردن ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از 

توانستند چهل تکنيک، مفهوم و روش حسابداري 

مرحله توسعه حسابداري مدیریت  4مدیریت را به 

 منتسب نمایند .

 

 (2119، مراحل آیفک باتكنیک های منتسب شده به هر مرحله )عبدالقادر و لوتر :(2نگاره )

 روش ها و مفاهیم حسابداری مدیریت، تكنیک ها آیفک مراحل

 (0مرحله  )

 تعيين بهاي تمام شده

 و کنترل مالي

 (Plant – Wideاستفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت  ) نرخ سربار   (0

 ل  هزینه ي واحدهاي شرکتتهيه بودجه  براي کنتر (6

 بودجه بندي انعطاف پذیر)حسابداري سنجش مسئوليت ( (6

 استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان / شرکت (4

 ارزیابي سرمایه گذاریها برمبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري (9

 (6مرحله  )

 تهيه و آماده سازي اطالعات

 ریزي و کنترل مدیریتبراي برنامه 
 

 طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير (2

 (Departmentalاستفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي سازمان ) نرخ سربار دوایر (9

 استفاده ازروش رگرسيون و منحني یادگيري درخصوص بررسي رفتار هزینه ها (3

 استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي مدیران (1

 تهيه سناریوهاي بودجه ) تحليل شرطي : اگر....... آنگاه( (00

 تهيه بودجه بر اساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي ) استراتژیک ( شرکت (00

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان / شرکت (06

 اصلي ( براي محصوالتCVPسود )  –حجم توليد    –تحليل رابطه هزینه  (06

 تحليل سودآوري محصوالت مختلف (04
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 روش ها و مفاهیم حسابداری مدیریت، تكنیک ها آیفک مراحل

 الیفو و ...(، استفاده از روشهاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو (09

 ارزیابي سرمایه گذاریها برمبناي روش هاي جریان نقد تنزیل شده (02

 (Long –Range Forecastingپيش بيني در طيف بلندمدت ) (09

 (6مرحله )

 کاهش اتالفِ

 منابع سازمان

 (ABCده برمبناي فعاليت )محاسبه بهاي تمام ش (03

 محاسبه هزینه هاي کيفيت (01

 تهيه بودجه بر مبناي فعاليت (60

 بودجه بندي بر مبناي صفر (60

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان / شرکت (66

 هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "اگر... آنگاه   "انجام تحليل حساسيت  (66

 ترکيب منابع تحليل (64

 به کارگيري تئوري محدودیتها (69

 (4مرحله )

 خلق ارزش ازطریق

 استفاده کارا از منابع

 محاسبه بهاي تمام شده برمبناي هدف (62

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد سازمان / شرکت (69

 صاديارزیابي عملکرد برمبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده اقت (63

 الگو برداري ازبهترین ها (61

 تحليل سودآوري مشتریان (60

 گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي (60

 استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري (66

 تحليل ارزش سهامداران (66

 تحليل صنعت (64

 تحليل وضعيت رقابتي (69

 تحليل زنجيره ارزش (62

 حليل چرخه عمر محصولت (69

 تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا (63

 تحليل ترکيب مشتریان (61

 مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده (40

 

 آیفوک )وضوعیت   بررسی اعتبار سوواتت مراحول  

 استفاده( استفاده و اهمیت استفاده، میزان

براي اطمينان از اعتبار پرسشنامه، از ضریب آلفاي 

کند که ایان ميکرونباخ استفاده شد. این ضریب نم

تا چه حد پراکندگي  ، سواالت موجود در یک مرحله

است  بودن پراکندگي سواالت به معني آن دارند. کم

توان مفاهيم موجود در یک مرحله را به هم  که مي

نزدیک دانست. این ضریب براي سواالت هر یک از 

محاسبه شد. نتایج انجام آزمون اعتبارسنجي ، مراحل

( به نمایش 6ضریب آلفا، در نگاره )با استفاده از 

گذاشته شده است. شایان توجه است که ضرایب 

وجود  ،هانامهمحاسبه شده براي یکایک پرسش

ها و مفاهيم حسابداري مدیریت، ها، روشتکنيک

ها ها، روشها و ميزانِ استفاده از این تکنيکاهميتِ آن

 و مفاهيم در نظر گرفته شده است.
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 ضرایب آلفا برای مراحل آیفک (:3نگاره )

 ضریب آلفا مرحله 

وضعيتِ 

 استفاده

 0.99 . تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي0

 0.36 . تهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت6

 0.16 . کاهش اتالف منابع سازمان6

 0.14 .  خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع4

ميتِ اه

 استفاده

 0.10 . تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي0

 0.10 . تهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت6

 0.33 . کاهش اتالف منابع سازمان6

 0.32 .  خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع4

ميزانِ 

 استفاده

 0.91 . تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي0

 0.90 . تهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت6

 0.39 . کاهش اتالف منابع سازمان6

 0.96 . خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع4

 

 

بودن  0.9( باالتر از 0193)09مبناي نظر نونالي بر

گيري دارد. نشان از اعتبار مقياس اندازه، این ضرایب

-بودن این ضرایب، طبقه 0.9ه بيان دیگر، باالتر از ب

بندي و جاي دادن سواالت درون مراحل مورد نظر را 

 کند.تایيد مي

 

 یافته های پژوهش -4

توصيفي در سه قسمت در ابتدا به بيان آمار  در

استفاده )وجود یا عدم وجود  خصوص وضعيت

 استفاده و درنهایت اهميتِ ميزان، تکنيک در سازمان(

 شود . مياستفاده پرداخته 

سپس به بررسي نرمال بودن سواالت دراین سه 

شود و باتوجه به نرمال بودن یا  ميقسمت پرداخته 

و آزمون دو  Tنبودن به بيان آمار استنباطي )آزمون 

 شود . مي( پرداخته اي جمله

 

 بررسی آمار توصیفی الف(

( توصیف متغیرهای مربوو  بوه وضوعیت     1 –الف

 دهاستفا

ميانگين، انحراف استاندارد از  (4در نگاره )

انحراف معيار و واریانس سواالت مربوط به ، ميانگين

توصيف متغيرهاي  وضعيتِ استفاده نمایان است.

مفاهيم و ، ها مربوط به ميزانِ استفاده از تکنيک

هاي حسابداري مدیریت و همچنين متغيرهاي  روش

وهش آمده پيوست پژ مربوط به اهميتِ استفاده در

 است.
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 (.توصیف متغیرهای مربو  به وضعیت  استفاده4نگاره )

 مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت، تكنیک ها
 میانگین

 انحراف

 از معیار
 واریانس

Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic 

 80 .069 .406 .165. (Plant -Wideاستفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت )نرخ سربار 

 88 .058 .331 .110. (Departmentalاستفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي سازمان )نرخ سربار دوایر 

 20 .069 .406 .165. (Activity Based Costing)محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت 

 030. 174. 030. 97. تهيه بودجه براي کنترل هزینه ي واحدهاي شرکت

 168. 410. 070. 79. بودجه بندي انعطاف پذیر

 085. 292. 051. 91. استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي مدیران

 222. 471. 080. 31. تهيه سناریوهاي بودجه )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه ...(

 252. 502. 085. 43. تهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي)استراتژیک( شرکت

 146. 382. 065. 17. بودجه بندي بر مبناي صفر

 29 .077 .458 .210. (Activity Based Budgetingتهيه بودجه بر مبناي فعاليت )

 126. 355. 060. 86. استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

 258. 508. 088. 48. مليات براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکتاستفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با ع

 133. 364. 063. 85. استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

 237. 487. 081. 36. استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

 174. 417. 069. 22. ارزیابي عملکرد بر مبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده اقتصادي

 244. 494. 082. 61. ارزیابي سرمایه گذاریها بر مبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري

 254. 504. 084. 56. ارزیابي سرمایه گذاریها بر مبناي روش هاي جریان نقد تنزیل شده

 133. 364. 063. 15. هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "اگر ... آنگاه ..."انجام تحليل حساسيت 

 197. 443. 075. 26. گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي

 165. 406. 069. 20. استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري

 222. 471. 080. 69. طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير

 257. 507. 087. 53. ( براي محصوالت اصليCVPسود ) -حجم توليد -تحليل رابطه هزینه

 146. 382. 065. 17. استفاده از روش رگرسيون و منحني یادگيري در خصوص بررسي رفتار هزینه ها

 257. 507. 085. 50. والت مختلفتحليل سودآوري محص

 257. 507. 083. 51. تحليل سودآوري مشتریان

 257. 507. 086. 51. تحليل ارزش سهامداران

 165. 406. 069. 20. تحليل صنعت

 257. 507. 086. 49. تحليل وضعيت رقابتي

 126. 355. 060. 14. تحليل زنجيره ارزش

 23 .072 .426 .182. (Long- range forecasting)پيش بيني در طيف بلند مدت 

 214. 462. 079. 29. الگو برداري از بهترین ها

 201. 448. 077. 26. محاسبه هزینه هاي کيفيت

 247. 497. 084. 60. محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي هدف

 126. 355. 060. 14. تحليل چرخه عمر محصول
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 مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت، تكنیک ها
 میانگین

 انحراف

 از معیار
 واریانس

Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic 

 165. 406. 069. 20. تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا

 255. 505. 085. 54. تحليل ترکيب منابع

 153. 392. 068. 18. تحليل ترکيب مشتریان

 15 .062 .359 .129. (Theory of Constraints)بکارگيري تئوري محدودیتها 

 214. 462. 079. 29. مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده

 125. 354. 125. 88. ... (، الیفو، استفاده از روشهاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو

 

 

 ب( بررسی آمار استنباطی

 ( بررسی نرمال بودن  1-ب

به منظور انتخاب آزمون مناسب براي سنجش 

باید از ابتدا مي، وضعيتِ حسابداري مدیریت در ایران

شد. براي توزیع آماري سواالت، اطمينان حاصل مي

ه از بررسي نرمال بودن توزیع آماري متغيرها با استفاد

توان گفت که اگر اسميرنوف، مي-آزمون کولوموگراف

باشد،  0.09تر از شده کم داري محاسبهسطح معني

دو K-Sتوزیع نرمال است. ناگفته نماند که آزمون 

نمودن این نتيجه،  باشد و براي بهتر گزارشدنباله مي

داري تقسيم بر دو شود و باید ميزان سطح معنيمي

 مقایسه گردد.  0.069شده با عدد حاصل

، تکنيک ها ميعيت ِ استفاده،  تماخصوص وض در -

ها و مفاهيم حسابداري مدیریت و مراحل  روش

 آیفک داراي توزیع نرمال هستند .

خصوص ميزانِ استفاده به جز هفت سوال،  در -

سواالت مرتبط با ميزانِ استفاده  توزیع سایر

باشد. در ها و مفاهيم نرمال مي ها، روشتکنيک

توان گفت که توزیع د مراحل آیفک نيز ميمور

 این چهارمرحله نيزنرمال هستند.

خصوص اهميتِ استفاده به جز هفت سوال،  در -

توزیع سایر سواالت مرتبط با اهميتِ استفاده 

 باشد.ها و مفاهيم نرمال مي ها، روشتکنيک

توضيح آنکه نتایج مربوط به بررسي نرماال باودن در   

 پيوست پژوهش آمده است.

 

( تحلیل متغیرهای پژوهشی بر مبنوای آزموون   2-ب

Tایو دوجمله 

در این پژوهش، براي بررسي استفاده و یا عدم 

استفاده، به بررسي تفاوت بين ميانگين متغير مورد نظر 

شود. پرداخته مي 0.9با مقدار ميانه مقياس یعني 

شود  چه این تفاوت مثبت باشد، نتيجه گرفته ميچنان

و یا مفهوم حسابداري مدیریت در  که تکنيک، روش

که جامعه مورد بررسي وجود دارد. همچنين براي این

باالبودن اهميت و ميزانِ استفاده از تکنيک، روش و یا 

مفهوم حسابداري مدیریت در جامعه مورد نظر 

استنباط شود، ميانگين جامعه با مقدار ميانه مقياس 

چه ان( مقایسه خواهد شد و چن6طيف ليکرت یعني )

تفاوت مثبت باشد، باال بودن اهميت و یا ميزانِ 

گردد. وجود یا عدم وجود یک استفاده استنباط مي

اند. مقدار یک متغير با ارقام صفر و یک مشخص شده

نشان از وجود متغير و عدد صفر حاکي از نبود آن در 

هاي اهميتِ استفاده نامهجامعه است. در مورد پرسش

گویان با بيش از دو جا که پاسخز آنو ميزانِ آن نيز ا

اند، مقدار ميانه مقياس مرز باالبودن حالت روبرو بوده

بودن  6باشد. به بيان بهتر، باالتر از یک متغير مي
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ارزش یک سوال، نشان از باالتر بودن اهميت/ميزان 

 باشد.استفاده تکنيک مي

اي، این تست در قدم دوم و در آزمون دوجمله

هاي وجود متغير/باالبودن یا نسبت ارزششود که آمي

ي مور نظر باال هست یا خير. این متغير در جامعه

شود. براي درصد در نظر گرفته مي 90نسبت معموالً 

مورد نظر بيش  اگر مشخص شود که در جامعهنمونه، 

% یک تکنيک، روش و یا مفهوم حسابداري 90از 

امعه مدیریت وجود دارد، وجود این متغير در ج

 شود.استنباط مي

 

 

( بررسی متغیرهای مربوو  بوه  وضوعیت     1-2-ب

 استفاده

 01دارند.  تکنيک، روش و مفهوم وجود 1

ندارند و سایر  تکنيک، روش و مفهوم وجود

مورد( ممکن است  06ها، روشها و مفاهيم ) تکنيک

 داشته باشند. وجود

 مورد مراحل آیفک: در

ممکن است دارد ؛ مرحله دوم  مرحله اول وجود

 داشته باشد و مرحله سوم و مرحله چهار وجود

 ندارند. موجود

 برای سواتت وضعیت  استفاده )متغیرهای نرمال(  Tنتایج آزمون (: 9نگاره )

 نتایج

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

M
e
a

n
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iffe

r
e
n

c
e
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ig

.
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d

)
 

 توسعه آیفک مراحل و مفهوم و روش حسابداری مدیریت، تكنیک

 حد بات حد پایین

 (Plant -Wideاستفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت )نرخ سربار  000. 300. 44. 16. وجوددارد

 000. 379. 50. 26. وجوددارد
 )نرخ سربار دوایر استفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي سازمان

Departmental) 

 (ActivityBasedCostingمحاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت ) 000. 300.- 16.- 44.- وجودندارد

 تهيه بودجه براي کنترل هزینه ي واحدهاي شرکت 000. 470. 53. 41. وجوددارد

 بودجه بندي انعطاف پذیر 000. 294. 44. 15. وجوددارد

 مه ریزي مدیراناستفاده از بودجه براي انجام وظایف برنا 000. 409. 51. 31. وجوددارد

 تهيه سناریوهاي بودجه )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه ...( 026. 186.- 02.- 35.- وجودندارد

 تهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي)استراتژیک( شرکت 406. 071.- 10. 24.- شاید

 بودجه بندي بر مبناي صفر 000. 329.- 20.- 46.- وجودندارد

 (ActivityBasedBudgetingتهيه بودجه بر مبناي فعاليت ) 009. 214.- 06.- 37.- وجودندارد

 استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت 000. 357. 48. 24. وجوددارد

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد 865. 015.- 16. 20.- شاید

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد 000. 348. 48. 22. اردوجودد

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد 096. 139.- 03. 30.- شاید

 ش افزوده اقتصاديارزیابي عملکرد بر مبناي سود باقيمانده یا ارز 000. 284.- 14.- 42.- وجودندارد

 ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري 186. 111. 28. 06.- شاید

 ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش جریان نقد تنزیل شده 513. 056. 23. 11.- شاید

 هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "ر ... آنگاه ...اگ"انجام تحليل حساسيت  000. 348.- 22.- 48.- وجودندارد

 گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي 003. 243.- 09.- 40.- وجودندارد
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 نتایج
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 توسعه آیفک مراحل و مفهوم و روش حسابداری مدیریت، تكنیک

 حد بات حد پایین

 استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري 000. 300.- 16.- 44.- وجودندارد

 طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير 026. 186. 35. 02. ودداردوج

 ( براي محصوالت اصليCVPسود ) -حجم توليد -تحليل رابطه هزینه 737. 029. 21. 15.- شاید

 استفاده از روش رگرسيون و منحني یادگيري در خصوص بررسي رفتار هزینه ها 000. 329.- 20.- 46.- وجودندارد

 تحليل سودآوري محصوالت مختلف 1.000 000. 17. 17.- شاید

 تحليل سودآوري مشتریان 872. 014. 18. 16.- شاید

 تحليل ارزش سهامداران 869. 014. 19. 16.- شاید

 تحليل صنعت 000. 300.- 16.- 44.- وجودندارد

 تحليل وضعيت رقابتي 869. 014.- 16. 19.- شاید

 ليل زنجيره ارزشتح 000. 357.- 24.- 48.- وجودندارد

 (Long- rangeforecastingپيش بيني در طيف بلند مدت ) 001. 271.- 13.- 42.- وجودندارد

 الگو برداري از بهترین ها 014. 206.- 04.- 37.- وجودندارد

 محاسبه هزینه هاي کيفيت 004. 235.- 08.- 39.- وجودندارد

 محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي هدف 242. 100. 27. 07.- شاید

 تحليل چرخه عمر محصول 000. 357.- 24.- 48.- وجودندارد

 تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا 000. 300.- 16.- 44.- وجودندارد

 تحليل ترکيب منابع 619. 043. 22. 13.- شاید

 تحليل ترکيب مشتریان 000. 318.- 18.- 46.- وجودندارد

 (TheoryofConstraintsبکارگيري تئوري محدودیت ها ) 000. 353.- 23.- 48.- وجودندارد

 مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده 014. 206.- 04.- 37.- وجودندارد

 ... (، الیفو، استفاده از روش هاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو 020. 375. 67. 08. وجوددارد

 تمام شده و کنترل مالي تعيين بهاي 000. 27222. 3879. 1565. وجوددارد

 تهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت 783. 01389. 1156. 0878.- شاید

 کاهش اتالف منابع سازمان 001. 20204.- 0883.- 3158.- وجودندارد

 خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع 001. 20236.- 0945.- 3102.- وجودندارد

 

نامه ( بررسی متغیرهای مربو  به پرسش2-2-ب

 میزانِ استفاده

  آزمونT 

براي ميزانِ استفاده T( نتایج آزمون 2نگاره )

متغيرهاي پژوهشي که توزیع نرمال دارد را به نمایش 

  گذارد.مي

روش یا مفهوم شامل استفاده از یک ، تکنيک 6

نرخ سربار براي کل شرکت واستفاده از معيارهاي 

ي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت به ميزان مالي برا

 9ميزانِ استفاده از  گيرند. ميباالیي مورد استفاده قرار

، تکنيک 60ميزانِ استفاده از  .تکنيک متوسط است

 باشد. ميپایين ، روش یا مفهوم در جامعه مورد مطالعه

 حالي باشد در ميميزانِ استفاده مرحله اول زیاد 

وم، مرحله سوم و مرحله که ميزانِ استفاده مرحله د

 باشد . ميچهارم، پایين 
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 برای میزانِ استفاده )متغیرهای نرمال(  T(. نتایج آزمون 9نگاره )

 نتایج
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حد  مفهوم و روش حسابداری مدیریت و مراحل توسعه آیفک، تكنیک
 پایین

 د باتح

 (Plant -Wideاستفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت )نرخ سربار  001. 1.033 46. 1.61 زیاد

 (Departmentalاستفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي سازمان )نرخ سربار دوایر  697. 088.- 55.- 37. متوسط

 بودجه بندي انعطاف پذیر 778. 063. 39.- 51. متوسط

 تهيه سناریوهاي بودجه )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه ...( 000. 1.500- 1.92- 1.08- توسطم

 تهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي)استراتژیک( شرکت 000. 1.000- 1.33- 67.- متوسط

 بودجه بندي بر مبناي صفر 000. 1.889- 2.06- 1.72- کم

 (ActivityBasedBudgetingيه بودجه بر مبناي فعاليت )ته 000. 1.034- 1.47- 60.- کم

 استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت 008. 594. 17. 1.02 زیاد

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان 000. 710.- 95.- 47.- کم

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان 270. 241.- 68.- 20. متوسط

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد سازمان 000. 1.222- 1.45- 99.- کم

 قتصاديارزیابي عملکرد بر مبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده ا 000. 1.444- 1.64- 1.24- کم

 ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري 032. 467.- 89.- 04.- کم

 ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش جریان نقد تنزیل شده 000. 1.483- 1.84- 1.12- کم

 هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "... اگر ... آنگاه"انجام تحليل حساسيت  000. 1.536- 1.73- 1.34- کم

 گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي 000. 1.500- 1.87- 1.13- کم

 استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري 000. 1.821- 1.97- 1.67- کم

 طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير 000. 1.000- 1.25- 75.- کم

 استفاده از روش رگرسيون و منحني یادگيري در خصوص بررسي رفتار هزینه ها 000. 1.786- 1.95- 1.62- کم

 تحليل ارزش سهامداران 000. 1.556- 1.76- 1.36- کم

 تحليل صنعت 000. 1.556- 1.89- 1.22- کم

 وضعيت رقابتيتحليل  001. 692.- 1.08- 30.- کم

 تحليل زنجيره ارزش 000. 1.808- 1.97- 1.65- کم

 (Long- rangeforecastingپيش بيني در طيف بلند مدت ) 000. 1.923- 2.03- 1.81- کم

 الگو برداري از بهترین ها 000. 1.214- 1.41- 1.02- کم

 محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي هدف 000. 1.321- 1.58- 1.06- کم

 تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا 003. 556.- 91.- 20.- کم

 تحليل ترکيب منابع 000. 1.393- 1.59- 1.20- کم

 تحليل ترکيب مشتریان 000. 1.346- 1.54- 1.15- کم

 (TheoryofConstraintsبکارگيري تئوري محدودیت ها ) 000. 1.808- 1.97- 1.65- کم

 فيت هاي بالاستفادهمدیریت ظر 000. 1.3793- 1.722- 1.03- کم

 ... (، الیفو، استفاده از روش هاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو 197. 75000. 494.- 1.994 متوسط

 تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي 012. 44314. 1060. 780. زیاد

 ریتتهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدی 000. 77212.- 1.070- 473.- کم

 کاهش اتالف منابع سازمان 000. 1.2105- 1.378- 1.04- کم

 خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع 000. 1.3973- 1.508- 1.28- کم
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 ایآزمون دوجمله 

بودن توزیع آماري،  در مبحث بررسي نرمال

نامه متغير برگرفته از پرسش 04مشخص شد که در 

ست. بنابراین امکان نرمال نيتوزیع ، ميزان استفاده

وجود نداشت. براي بررسي  Tها با آزمون بررسي آن

اي استفاده شد. نتایج این دو متغير، از آزمون دوجمله

ميزانِ استفاده از  ( نمایان است.9نگاره ) این آزمون در

روش یا مفهوم زیر درجامعه مورد مطالعه، ، تکنيک 9

 باشد. ميپایين 

 

 

 جمله ای  برای میزانِ استفاده )متغیرهای غیرنرمال(نتایج آزمون دو: (7نگاره )

 Category 
Observed 

Prop. 
Test 

Prop. 

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed) 
Results 

ي ح م
ش ها

ک ها مفاهيم و رو
تکني

 

 کم Group 1 <= .5 .000 .50 .000a محاسبه بهاي تمام شده برمبناي فعاليت
Total 

    
 کم Group 1 <= .5 .00 .50 .000a نه ي واحدهاي شرکتتهيه بودجه براي کنترل هزی

Total 
    

 کم Group 1 <= .5 .00 .50 .000a استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي
Total 

    
 سودبراي محصوالت اصلي –حجم توليد  –تحليل رابطه هزینه 

Group 1 <= 3 1.00 .50 .000a کم 
Total     

 تحليل سودآوري محصوالت مختلف
Group 1 <= 3 1.00 .50 .000a کم 

Total     

 تحليل سودآوري مشتریان
Group 1 <= 3 1.00 .50 .000a کم 

Total     

 محاسبه هزینه هاي کيفيت

Group 1 <= 3 1.00 .50 .000a 

     Total کم

Total  1.00   

 a. Based on Z Approximation. 

 

 

نامه ( بررسی متغیرهای مربو  به پرسش3-2-ب

 اهمیت  استفاده

  آزمونT 

براي ميزان اهميت T( نتایج آزمون 3نگاره )

متغيرهاي پژوهشي که توزیع نرمال دارد را به نمایش 

 گذارد. مي

اهميت استفاده از یک نرخ سربار براي کل 

 روش و، باشد .چهارده تکنيک ميپایين ، شرکت

وم از اهميت متوسطي برخوردارند و  اهميت مفه

باال ، و مفهوم دیگرروش ، بيست و پنج تکنيک

 باشد. مي

اهميتِ استفاده از مرحله اول درسطح متوسطي 

باشد و اهميتِ استفاده از مراحل دوم و سوم و  مي

 باشد . ميزیاد ، چهارم
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 )متغیرهای نرمال(برای اهمیت  استفاده   T(. نتایج آزمون 9نگاره )

 نتایج
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Mean 

Difference 
Sig. 

(2-tailed) 
 مراحل توسعه آیفک و مفهوم و روش حسابداری مدیریت، تكنیک

 حد پایین
 حد
 بات

 (Plant -Wideاستفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکت )نرخ سربار  023. 676.- 1.25- 10.- کم

 استفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي سازمان 094. 314. 06.- 68. متوسط

 (ActivityBasedCostingمحاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت ) 000. 1.579 1.32 1.84 زیاد

 تهيه بودجه براي کنترل هزینه ي واحدهاي شرکت 465. 216. 38.- 81. متوسط

 بودجه بندي انعطاف پذیر 303. 200. 19.- 59. متوسط

 استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي مدیران 108. 351. 08.- 78. متوسط

 تهيه سناریوهاي بودجه )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه ...( 001. 528. 23. 82. زیاد

 )استراتژیک( شرکتتهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي 002. 611. 25. 98. زیاد

 بودجه بندي بر مبناي صفر 000. 1.088 60. 1.58 زیاد

 (ActivityBasedBudgetingتهيه بودجه بر مبناي فعاليت ) 000. 1.583 1.30 1.87 زیاد

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان 000. 588. 30. 87. زیاد

 استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان 000. 1.182 82. 1.54 زیاد

 ارزیابي عملکرد بر مبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده اقتصادي 000. 1.029 66. 1.40 زیاد

 نرخ بازده حسابداري ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا 119. 257. 07.- 58. متوسط

 ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش جریان نقد تنزیل شده 721. 059.- 39.- 27. متوسط

 هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "اگر ... آنگاه ..."انجام تحليل حساسيت  002. 800. 31. 1.29 زیاد

 اي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصليگزارشگري ابعاد غير مالي بر 001. 806. 35. 1.26 زیاد

 استفاده از هزینه سرمایه درروش جریان نقد تنزیل شده 0.6 -0.26 -0.602 0.604 متوسط
 ( براي محصوالت اصليCVPسود ) -حجم توليد -تحليل رابطه هزینه 008. 486. 14. 83. زیاد

 يري در خصوص بررسي رفتار هزینه هااستفاده از روش رگرسيون و منحني یادگ 062. 297. 02.- 61. متوسط

 تحليل سودآوري مشتریان 000. 1.029 58. 1.47 زیاد

 تحليل صنعت 000. 1.086 70. 1.47 زیاد

 تحليل وضعيت رقابتي 004. 853. 29. 1.42 زیاد

 تحليل زنجيره ارزش 000. 1.000 58. 1.42 زیاد

 الگو برداري از بهترین ها 000. 833. 51. 1.15 زیاد

 محاسبه هزینه هاي کيفيت 000. 1.171 78. 1.57 زیاد

 محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي هدف 000. 1.206 92. 1.49 زیاد

 تحليل چرخه عمر محصول 024. 576. 08. 1.07 زیاد

 تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا 009. 636. 17. 1.10 زیاد

 تحليل ترکيب منابع 000. 1.229 79. 1.66 زیاد

 تحليل ترکيب مشتریان 022. 515. 08. 95. زیاد

 (TheoryofConstraintsبکارگيري تئوري محدودیت ها ) 002. 788. 30. 1.27 زیاد

 مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده 000. 1.47222 1.1644 1.7801 زیاد

 یریتتهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مد 000. 80404. 4695. 1.1386 زیاد

 خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع 002. 46485. 1813. 7484. زیاد
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 ایآزمون دوجمله 

بودن توزیع آماري، در مبحث بررسي نرمال

نامه مشخص شد که در بيست متغير برگرفته از پرسش

ميزان اهميت، توزیع نرمال نيست. بنابراین امکان 

. براي بررسي وجود نداشتTها با آزمون بررسي آن

اي استفاده شد. نتایج این دو متغير، از آزمون دوجمله

 ( نمایان است.1نگاره ) این آزمون در

 

 نتایج آزمون دوجمله ای  برای سواتت اهمیت  استفاده )متغیرهای غیرنرمال( (:5نگاره )
 

Category Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed) 
 نتایج

ها
ک 

کني
ت

، 
ت

یری
مد

ي 
دار

ساب
 ح

ي
 ها

ش
رو

و 
م 

اهي
مف

 

استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان/ 
 شرکت

Group 1 <= 3 .58 .50 .405a 
   Group 2 > 3 .42 متوسط

Total  1.00   

استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان براي 
 ارزیابي عملکرد سازمان

Group 1 <= 3 .42 .50 .405a 
   Group 2 > 3 .58 متوسط

Total  1.00   

 الیفو،..(، استفاده از روشهاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو
Group 1 <= 3 .00 .50 .008 

   Group 2 > 3 1.00 کم
Total  1.00   

 (Long- rangeforecasting) پيش بيني در طيف بلند مدت
Group 1 <= 3 .56 .50 .618a 

   Group 2 > 3 .44 متوسط
Total  1.00   

 تحليل ارزش سهامداران
Group 1 <= 3 .59 .50 .324a 

   Group 2 > 3 .41 متوسط
Total  1.00   

 تحليل سودآوري محصوالت مختلف
Group 1 <= 3 .50 .50 1.000a 

   Group 2 > 3 .50 متوسط
Total  1.00   

 طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير
Group 1 <= 3 .47 .50 .868a 

   Group 2 > 3 .53 متوسط
Total  1.00   

ک
آیف

ل 
اح

مر
 

 تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي
Group 1 <= 3 .54 .50 .743a 

   Group 2 > 3 .46 متوسط
Total  1.00   

 کاهش اتالف منابع سازمان

Group 1 <= 3 .11 .50 .000a 

 زیاد
Group 2 > 3 .89   

Total  1.00   
Group 2 > 3 .44   

Total  1.00   
a. Based on Z Approximation. 

 

 ( بررسی شكاف  بین اهمیت و میزانِ استفاده3-ب

در این پژوهش، ميزانِ استفاده و اهميتِ استفاده 

م و روش هاي حسابداري ها، مفاهيهر یک از تکنيک

مدیریت از دیدگاه مدیران مالي سنجيده شد. حال اگر 

بتوان تفاوت بين این دو متغير را تحليل نمود، عالوه 

ها و ها، روشبر توصيف دقيق و جامع این تکنيک

هاي آتي شود که برنامهمفاهيم، این امکان فراهم مي

ت. به این مدیران را در به کارگيري این مفاهيم دریاف

ي آن بيان بهتر، اگر اهميتِ یک متغير از ميزانِ استفاده

توان دریافت که در آینده ممکن است بيشتر باشد مي

ها  باالتر رود. ميزانِ استفاده استفاده از مفاهيم و روش

آن  روش یا مفهوم بيشتر از اهميت ، از یک تکنيک

 شود. يها در آینده متصور متر از آنکم باشد، استفاده
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نتایج آزمون ویلکاکسون براي   (00نگاره ) در

، ها بررسي شکاف  بين اهميت و ميزانِ استفاده تکنيک

حسابداري مدیریت به نمایش هاي  مفاهيم و روش

گذاشته شده است. ابتدا متغير ميزانِ استفاده وارد 

اهميت(. بنابراین اگر  -تحليل شده است )استفاده

از آن است که ميزانِ مثبت باشد، نشان  Zآماره 

چنين، اگر این استفاده از ميزانِ اهميت باالتر است. هم

تربودن اهميت از مقدار منفي باشد، این به معني بيش

 استفاده است.

 

 مفاهیم وروش های  حسابداری مدیریت، (.نتایج آزمون ویلكاکسون برای تكنیكها11نگاره )
 Z Sig D.R اری مدیریتمفاهیم و روش های حسابد، تكنیک ها سواتت

Q 12 1 0.000 4.823- استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت 

Q 21 2 0.000 4.818- طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير 

Q 15 3 0.000 4.668- ارزیابي عملکرد بر مبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده اقتصادي 

Q 31 4 0.000 4.618- الگو برداري از بهترین ها 

Q 3 ( محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليتActivity Based Costing) -4.61 0.000 5 

Q 33 6 0.000 4.569- محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي هدف 

Q 23 7 0.000 4.562- ااستفاده از روش رگرسيون و منحني یادگيري در خصوص بررسي رفتار هزینه ه 

Q 39 8 0.000 4.545- مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده 

Q 36 9 0.000 4.517- تحليل ترکيب منابع 

Q 25 10 0.000 4.455- تحليل سودآوري مشتریان 

Q 29 11 0.000 4.448- تحليل زنجيره ارزش 

Q 8 12 0.000 4.418- تهيه بودجه براساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي)استراتژیک( شرکت 

Q 18  13 0.000 4.412- هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري "اگر ... آنگاه ..."انجام تحليل حساسيت 

Q 10 ( تهيه بودجه بر مبناي فعاليتActivity Based Budgeting) -4.39 0.000 14 

Q 30 15 0.000 4.388- پيش بيني در طيف بلند مدت 

Q 37 16 0.000 4.371- شتریانتحليل ترکيب م 

Q 27 17 0.000 4.365- تحليل صنعت 

Q 7 )... 18 0.000 4.348- تهيه سناریوهاي بودجه )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه 

Q 20 19 0.000 4.319- استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري 

Q 9 20 0.000 4.316- بودجه بندي بر مبناي صفر 

Q 28 21 0.000 4.288- تحليل وضعيت رقابتي 

Q 14 22 0.000 4.271- استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت 

Q 24 23 0.000 4.265- تحليل سودآوري محصوالت مختلف 

Q 38 24 0.000 4.22- بکارگيري تئوري محدودیتها 

Q 22 حجم توليد -تحليل رابطه هزینه- ( سودCVPبراي محصوالت اصلي ) -25 0.000 4.199 

Q 32 26 0.000 4.176- محاسبه هزینه هاي کيفيت 

Q 34 27 0.000 4.134- تحليل چرخه عمر محصول 

Q 26 28 0.000 4.03- تحليل ارزش سهامداران 

Q 1  نرخ( سربار استفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکتPlant -Wide) -3.686 0.000 29 

Q 19 30 0.000 3.634- گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي 

Q 17 31 0.000 3.537- ارزیابي سرمایه گذاریها بر مبناي روش جریان نقد تنزیل شده 

Q 13 32 0.001 3.378- بي عملکرد سازمان/ شرکتاستفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیا 
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 Z Sig D.R اری مدیریتمفاهیم و روش های حسابد، تكنیک ها سواتت

Q 35 33 0.001 3.243- تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا 

Q 6 34 0.002 3.115- استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي مدیران 

Q 4 35 0.069 1.815- تهيه بودجه براي کنترل هزینه ي واحدهاي شرکت 

Q 11  36 0.102 1.635- براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکتاستفاده از معيارهاي مالي 

Q 40 37 0.131 1.511- ... (، الیفو، استفاده از روشهاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو 

Q 16 38 0.152 1.431- ارزیابي سرمایه گذاریها بر مبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري 

Q 2 نرخ سربار دوایر استفاده از نرخ سربار ب( راي هر یک از واحدهاي سازمانDepartmental) -0.813 0.416 39 

Q 5 40 0.56 0.582- بودجه بندي انعطاف پذیر 

 

-مشاهده ميDRدر نگاره باال یک ستون با نام 

تکنيک  شکاف را در بين چهل شود. این ستون، رتبه

گونه که کند. همان مشخص ميحسابداري مدیریت 

ن است، شکاف بين اهميت و ميزانِ استفاده نمایا

 "یعني06تکنيک شماره  )اهميت منهاي استفاده( در

هاي غير مالي مرتبط با عمليات  استفاده از شاخص

از دیگر  "براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

ها باالتر است و رتبه اول را به خود اختصاص  تکنيک

 داده است.

مرتبط با  هاي غير مالي استفاده از شاخص

طبقه ، عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

ها به ثابت و متغير، ارزیابي عملکرد بر  بندي هزینه

مبناي ارزش افزوده اقتصادي، الگو برداري از 

، محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت و ها بهترین

مفهوم و روش حسابداري مدیریت ، پنج تکنيک

 رايبماري از باالترین اولویت هستند که براي جامعه آ

 استفاده و اجرا برخوردار هستند.

بودجه بندي انعطاف پذیر، استفاده از نرخ سربار 

براي هر یک از واحدهاي سازمان )نرخ سربار دوایر 

Departmental) ،گذاریها بر مبناي  ارزیابي سرمایه

، روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري

، فایفوها ) هاي ارزشيابي موجودي شاستفاده از رو

( و استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي ...، الیفو

مفهوم وروش ، تکنيک 9، عملکرد سازمان/ شرکت

ترین سطحِ  حسابداري مدیریت هستند که داراي پایين

باشند و این به دليل آن  ميها  اولویت براي سازمان

ستفاده ها ا این روش هاي ما از سازمان است که در

نتيجه تفاوت محسوسي بين ميزانِ  شود و در مي

 استفاده و اهميت ِ استفاده از آنها وجودندارد.

 

بررسی شكاف  بین اهمیت و میزان استفاده در 

 مراحل آیفک

( نمایان است، در بين 00چه در نگاره )چنان

مدیران مالي بين ميزانِ استفاده و اهميتِ استفاده در 

 جود ندارد. اما این تفاوت درمرحله اول تفاوتي و

ي مقدار به ترتيب  دوم، مراحل دیگر و از جنبه

 چهارم و سوم وجود دارد.

 

 ( .نتایج آزمون ویلكاکسون برای مراحل آیفک11نگاره )

Higher Variable Sig Z رتبه شماره مرحله نام مراحل آیفک 

 1 مرحله دوم یزي و کنترل مدیریتتهيه و آماده سازي اطالعات براي برنامه ر 4.810- 000. مهم

 2 مرحله چهارم خلق ارزش ازطریق استفاده کارا از منابع 4.601- 000. مهم

 3 مرحله سوم کاهش اتالف منابع سازمان 4.528- 000. مهم

 - مرحله اول تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي 1.592- 111. تفاوتي ندارد
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 نتیجه گیری و بحث -9

ه بيان شد انجمن بين المللي همانطور ک

حسابداران مالي )آیفک( به ارائه مراحل توسعه 

تعيين بهاي حسابداري مدیریت شامل مرحله اول: 

تمام شده و کنترل مالي، مرحله دوم: تهيه و آماده 

سازي اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت، 

کاهش اتالف منابع سازمان و مرحله  مرحله سوم:

طریق استفاده کارا از منابع   خلق ارزش از چهارم:

ها و مفاهيم  ها، روش تکنيک پرداخته است.

یک از این مراحل  هر که در حسابداري مدیریت را

ابتدا مي بایست مشخص نمود  در ،استفاده مي شود

و سپس  ههاي هر مرحله  از توسعه را داشت تا شاخصه

ها و مفاهيم  ها، روش بتوان با شناسایي تکنيک

شود به  ري مدیریت که درایران استفاده ميحسابدا

شناخت جایگاه حسابداري مدیریت و اینکه در کدام 

مرحله از چهار مرحله توسعه حسابداري مدیریت 

و وجود یا عدم وجود  نائل شد ایم گرفته آیفک قرار

یک  تکنيک ها، ميزانِ استفاده و اهميت هر یک از هر

ستفاده ها )ا از آنها را ازدید مدیران مالي سازمان

کنندگان( و خبرگان حرفه حسابداري مدیریت بدست 

 آوریم .

 

های  روش ها، مفاهیم و الف( وجود تكنیک

 ایران حسابداری مدیریت در

روش و مفهوم شامل استفاده از یک ، تکنيک 1

نرخ سربار براي کل شرکت، استفاده از نرخ سربار 

تهيه بودجه براي  براي هر یک از واحدهاي سازمان،

بندي انعطاف  بودجه هزینه واحدهاي شرکت،کنترل 

استفاده از بودجه براي انجام وظایف برنامه  پذیر،

استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي  ریزي مدیران،

استفاده از شاخص هاي غير  عملکرد سازمان/ شرکت،

مالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان/ 

بت و متغير،استفاده از شرکت،طبقه بندي هزینه ها به ثا

...( ، الیفو، هاي ارزشيابي موجودي ها )فایفو روش

 دارند. نوزده تکنيک، روش و مفهوم وجود وجود

مورد(  06ها و مفاهيم ) روش، ها ندارند و سایر تکنيک

این امر به دليل ) داشته باشند ممکن است وجود

مورد اعداد ميان  باشد که در ميتعميم به کل جامعه 

توان گفت این تکنيک ها در کل جامعه  مي 6.6تا  6.3

 ممکن است وجود داشته باشند( .

 مورد مراحل آیفک: در

مرحله اول : تعيين بهاي تمام شده و کنترل مالي 

دارد ؛ مرحله دوم : تهيه وآماده سازي اطالعات  وجود

براي برنامه ریزي و کنترل مدیریت ممکن است 

اتالف منابع داشته باشد و مرحله سوم :کاهش  وجود

سازمان و مرحله چهارم :خلق ارزش ازطریق استفاده 

 ندارند. کارا از منابع  وجود

 

های  روش ها، مفاهیم و ب( میزانِ استفاده تكنیک

 ایران حسابداری مدیریت در

روش یا مفهوم شامل استفاده از یک ، تکنيک 6

استفاده از معيارهاي  نرخ سربار براي کل شرکت و

عملکرد سازمان/ شرکت ) مشابه  مالي براي ارزیابي

( به ميزان باالیي مورد 6002نتایج پژوهش عبدالقادر 

 گيرند. مياستفاده قرار

روش یا مفهوم شامل ، تکنيک 9ميزانِ استفاده از 

استفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاي 

استفاده از بودجه  بودجه بندي انعطاف پذیر، سازمان،

مه ریزي مدیران ) مشابه نتایج براي انجام وظایف برنا

تهيه سناریوهاي بودجه  (،6002پژوهش عبدالقادر 

تهيه بودجه براساس  )تحليل شرطي: اگر ... آنگاه ...(،

)استراتژیک( شرکت  هاي بلندمدت و راهبردي برنامه

استفاده از  (،6002)مشابه نتایج پژوهش عبدالقادر 

یابي هاي غير مالي مرتبط با کارکنان براي ارز شاخص

)مشابه نتایج پژوهش  عملکرد سازمان/ شرکت
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هاي ارزشيابي  استفاده از روش ( و6002عبدالقادر 

 متوسط است .، ...(، الیفو، ها ) فایفو موجودي

روش یا ، ميزانِ استفاده از سي و یک تکنيک

 باشد. ميپایين ، مفهوم در جامعه مورد مطالعه

ام شده و : تعيين بهاي تمميزانِ استفاده مرحله اول

که ميزانِ استفاده  حالي باشد در ميکنترل مالي زیاد 

ریزي و کنترل  : تهيه اطالعات براي برنامهمرحله دوم

: کاهش اتالف منابع سازمان و مرحله سوم، مدیریت

طریق استفاده کارا از  : خلق ارزش ازمرحله چهارم

 باشد .  ميمنابع، پایين 

ل و دوم در ( نشان داد مرحله او6002عبدالقادر)

صنایع مواد غذایي و نوشيدني در انگليس به ميزان 

 شوند. ميزیادي استفاده 

 

های  روش ها، مفاهیم و ج( اهمیت  استفاده تكنیک

 ایران حسابداری مدیریت در

اهميت استفاده از یک نرخ سربار براي کل 

 باشد. چهارده تکنيک، روش و شرکت، پایين مي

ار براي هر یک از مفهوم شامل استفاده از نرخ سرب

 تهيه بودجه براي کنترل هزینه ،واحدهاي سازمان

واحدهاي شرکت )مشابه نتایج پژوهش عبدالقادر 

استفاده از بودجه  ،(، بودجه بندي انعطاف پذیر6002

مشابه نتایج ریزي مدیران ) براي انجام وظایف برنامه

ارزیابي سرمایه گذاري ها  (،6002پژوهش عبدالقادر 

اي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده بر مبن

ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي روش ، حسابداري

جریان نقد تنزیل شده، استفاده از معيارهاي مالي براي 

)مشابه نتایج  شرکت ارزیابي عملکرد سازمان/

(، استفاده از روش رگرسيون 6002پژوهش عبدالقادر 

 ،ها تار هزینهو منحني یادگيري در خصوص بررسي رف

استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتبط با مشتریان 

براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت، استفاده از 

 رايبهزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده 

ارزیابي سرمایه گذاري، پيش بيني در طيف بلند 

مدت، تحليل ارزش سهامداران، طبقه بندي هزینه ها 

حليل سودآوري محصوالت مختلف به ثابت و متغير ،ت

از اهميت  (6002)مشابه نتایج پژوهش عبدالقادر 

، متوسطي برخوردارند و  اهميت بيست و پنج تکنيک

 باشد. ميباال ، روش  و مفهوم دیگر

اهميتِ استفاده از مرحله اول : تعيين بهاي تمام 

باشد و  ميشده و کنترل مالي درسطح متوسطي 

زیاد ، حل دوم و سوم و چهارماهميتِ استفاده از مرا

( بيان 6002باشد .درحاليکه در پژوهش عبدالقادر ) مي

، ت مرحله اولشد ترتيب اهميت مراحل به صور

 مرحله دوم، مرحله چهارم و مرحله سوم قرار دارند.

 

های حسابداری  مفاهیم و روش، ها د( تكنیک

 مدیریت دارای اولویت

ط با استفاده از شاخص هاي غير مالي مرتب

طبقه ، عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان/ شرکت

بندي هزینه ها به ثابت و متغير، ارزیابي عملکرد بر 

مبناي ارزش افزوده اقتصادي، الگو برداري از بهترین 

هاومحاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت، پنج 

تکنيک، مفهوم و روش حسابداري مدیریت هستند که 

استفاده و  رايبز باالترین اولویت براي جامعه آماري ا

 اجرا برخوردار هستند.

بودجه بندي انعطاف پذیر، استفاده از نرخ سربار 

براي هر یک از واحدهاي سازمان )نرخ سربار دوایر 

Departmental ارزیابي سرمایه گذاري ها بر مبناي ،)

روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداري، 

فایفو، ارزشيابي موجودي ها ) استفاده از روش هاي

...( و استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي ، الیفو

تکنيک، مفهوم وروش  9عملکرد سازمان/ شرکت، 

حسابداري مدیریت هستند که داراي پایين ترین 

باشند و این به دليل  ميسطحِ اولویت براي سازمانها 

اده این روش ها استف هاي ما از سازمان آن است که در
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نتيجه تفاوت محسوسي بين ميزانِ  شود و در مي

 ندارد. استفاده و اهميت ِ استفاده از آنها وجود

تواند براي دست اندرکاران  مينتایج این پژوهش 

و تصميم گيران کالن درخصوص حسابداري مدیریت 

شرایطي که نتایج این  استفاده قرارگيرد. در مورد

ن موجب پژوهش سواالت متعددي را پاسخ داد ليک

شد که سواالت جدیدي نيز مطرح گردد بدین معنا که 

به رغم نتایج حاصله هنوز موضوعات مختلفي دراین 

که براي انجام پژوهش هاي آتي  دارد زمينه وجود

 اهميت باشد. حائز تواند مي

 

 

 ( نتایج بدست آمده در خصوص وضعیت استفاده، میزان استفاده واهمیت استفاده 12نگاره )

 های حسابداری برای مدیریت یکاز تكن

 نتایج بدست آمده مراحل آیفک باتكنیک های منتسب شده به هر مرحله

 روش ها و مفاهیم حسابداری مدیریت، تكنیک ها مراحل  آیفک
وضعیت  

 استفاده

میزانِ 

 استفاده
 اهمیت  استفاده

 (1مرحله  )

و  تعیین بهای تمام شده

 )وجوددارد( کنترل مالی

اهمیت   –اد )استفاده زی

 متوسط(

   نرخ سربار (  استفاده از یک نرخ سربار براي کل شرکتPlant – Wide) 

 تهيه بودجه  براي کنترل  هزینه ي واحدهاي شرکت 

 ) بودجه بندي انعطاف پذیر)حسابداري سنجش مسئوليت 

 استفاده از معيارهاي مالي براي ارزیابي عملکرد سازمان / شرکت 

 ا برمبناي روش دوره بازگشت سرمایه یا نرخ بازده حسابداريارزیابي سرمایه گذاریه 

 وجوددارد

 وجوددارد

 وجوددارد

 وجوددارد

 ممکن است

 

 استفاده زیاد

 استفاده کم

استفاده 

 متوسط

 استفاده زیاد

 استفاده کم

 اهميت کم

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 

تهیه و آماده  (2مرحله  )

برای برنامه  اتاطالع سازی

 ریزی و کنترل مدیریت

 –)استفاده کم )ممكن است(

 اهمیت زیاد(

 طبقه بندي هزینه ها به ثابت و متغير 

 نرخ سربار دوایر ( استفاده از نرخ سربار براي هر یک از واحدهاDepartmental) 

 استفاده ازروش رگرسيون و منحني یادگيري درخصوص بررسي رفتار هزینه ها 

  بودجه براي انجام وظایف برنامه ریزي مدیران استفاده از 

 )تهيه سناریوهاي بودجه ) تحليل شرطي : اگر....... آنگاه 

 تهيه بودجه بر اساس برنامه هاي بلندمدت و راهبردي ) استراتژیک ( شرکت 

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با عمليات براي ارزیابي عملکرد سازمان 

  حجم توليد    –تحليل رابطه هزینه–  ( سودCVP براي محصوالت اصلي ) 

 تحليل سودآوري محصوالت مختلف 

 الیفو و ...(، استفاده از روش هاي ارزشيابي موجودي ها ) فایفو 

 ارزیابي سرمایه گذاري ها برمبناي روش جریان نقد تنزیل شده 

 ( پيش بيني در طيف بلندمدتLong –Range Forecasting) 

 وجوددارد

 وجوددارد

 جودنداردو

 وجوددارد

 وجودندارد

 ممکن است

 ممکن است

 ممکن است

 ممکن است

 وجوددارد

 ممکن است

 وجودندارد

 متوسط

 استفاده کم

 استفاده کم

استفاده 

 متوسط

استفاده 

 متوسط

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

استفاده 

 متوسط

 

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت زیاد

 هميت زیادا

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت متوسط

 اهميت کم

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 کاهش اتالف  (3مرحله  )

 )وجودندارد( منابع سازمان

 اهمیت زیاد( –)استفاده کم

 ( محاسبه بهاي تمام شده برمبناي فعاليتABC) 

 محاسبه هزینه هاي کيفيت 

  تهيه بودجه بر مبناي فعاليت 

 ر مبناي صفربودجه بندي ب 

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با کارکنان براي ارزیابي عملکرد سازمان 

  هنگام ارزیابي پروژه هاي سرمایه گذاري                                "اگر... آنگاه   "انجام تحليل حساسيت 

 تحليل ترکيب منابع 

 وجودندارد

 وجوندارد

 ودنداردوج

 وجودندارد

 وجوددارد

 وجودندارد

 ممکن است

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

استفاده 

 متوسط

 استفاده کم

 استفاده کم

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد
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 نتایج بدست آمده مراحل آیفک باتكنیک های منتسب شده به هر مرحله

 روش ها و مفاهیم حسابداری مدیریت، تكنیک ها مراحل  آیفک
وضعیت  

 استفاده

میزانِ 

 استفاده
 اهمیت  استفاده

    اهميت زیاد استفاده کم وجودندارد بکارگيري تئوري محدودیتها 

 (4مرحله )

 خلق ارزش ازطریق

 ده کارا از منابعاستفا

 

 )وجودندارد(

 –)استفاده کم

 اهمیت زیاد(

 محاسبه بهاي تمام شده برمبناي هدف 

 استفاده از شاخص هاي غيرمالي مرتبط با مشتریان براي ارزیابي عملکرد سازمان 

  ارزیابي عملکرد برمبناي سود باقيمانده یا ارزش افزوده اقتصادي 

             الگو برداري ازبهترین ها                    

                                 تحليل سودآوري مشتریان 

 گزارشگري ابعاد غير مالي براي ارزیابي سرمایه گذاري هاي اصلي 

        استفاده از هزینه سرمایه در روش جریان نقد تنزیل شده جهت ارزیابي سرمایه گذاري 

   تحليل ارزش سهامداران 

   تحليل صنعت 

 ل وضعيت رقابتي  تحلي 

 تحليل زنجيره ارزش 

 تحليل چرخه عمر محصول 

 تحليل نقاط قوت و ضعف رقبا 

        تحليل ترکيب مشتریان 

               مدیریت ظرفيت هاي بالاستفاده 

 ممکن است

 ممکن است

 وجودندارد

 وجودندارد

 ممکن است

 وجودندارد

 وجودندارد

 ممکن است

 وجودندارد

 ممکن است

 وجودندارد

 وجودندارد

 وجودندارد

 وجودندارد

 وجودندارد

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 استفاده کم

 اهميت زیاد

 اهميت متوسط

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 زیاداهميت 

 اهميت زیاد

 اهميت متوسط

 اهميت متوسط

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 اهميت زیاد

 

  هاي آتي به  پژوهش که در گردد ميپيشنهاد

در  بررسي دالیل و مشکالت اصلي سازمان ها

، رد تکنيک سازي تکنيک انتخاب شده پياده

دادن تکنيک مذکور و  ارمذکور، تحت بررسي  قر

سازمان پرداخت  دليل عدم  بررسي آن تکنيک در

بایست سازمان ها را به  مي)براي تحقق این امر 

سازمان "، "سازمان هاي استفاده کننده از تکنيک"

حال  هاي در سازمان"، "هاي ردکننده تکنيک

هایي که به بررسي  سازمان"و  "بررسي تکنيک

 نمود(.تقسيم  "تکنيک نپرداخته اند

 خصوص دالیل موفقيت و  انجام پژوهش در

شکست سازمان ها دراجرا و پياده سازي هریک 

درارائه مدل ، از تکنيک هاي حسابداري مدیریت

توسعه حسابداري مدیریت در ایران  رايبجامع 

 کمک قابل توجهي خواهد کرد.

  نياز "پيشنهاد انجام پژوهش درخصوص وضعيت

به  "رایرانبه اطالعات حسابداري مدیریت د

منظور شناخت ضرورت یا عدم ضرورت توسعه 

 شود. مياین حوزه از دانش در ایران ارائه 

  شود پژوهشي به پيامدهاي بکارگيري  ميپيشنهاد

هاي حسابداري مدیریت در سه حوزه  تکنيک

هاي  سازمان کنترل و ارزیابي در، ریزي برنامه

 ها با سازمان هایي که از استفاده کننده از تکنيک

 .بپردازد ،کنند مياستفاده ن این تکنيک ها

زمينه  انجام تعداد محدودي پژوهش در

توان از محدودیت  ميایران را  حسابداري مدیریت در

هاي اصلي این بخش دانست زیرا که وجود پژوهش 

 توانست به پژوهشگر کمک کند تا با ميدراین زمينه 

کسوتان و مراجعه به فهرست مطالعه نحوه کار پيش

هاي  هاي آنان به پرسش و ماخذ پژوهش منابع

 منابع دیگر مرتبط باپژوهش دست یابد. استاندارد و
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باتوجه به اینکه این پژوهش براساس پرسشنامه 

محدودیت هاي ذاتي این ابزارهاي ، صورت گرفته

 دارد. این پژوهش وجود گردآوري در

 

 فهرست منابع
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