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 حـسـابـداری مـدیـریـتمروری بر

 در رسیدگی های دیوان محاسبات کشور به عنوان یک فرآیند رفتاری

 سید مهران رضایی نودهی

 حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان هرمزگان

 چکیده :

گیری فرآیندهای نوع حسابداری و اهداف آن عمالً برای تهیه و مهیا سازی اطالعات با استفاده از معیارهای اندازه

باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری های مختلف و برای ذینفعان مختلف، متعدد میاقتصادی در طول دوره

گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان تصمیمنگر و برای تهیه و تنظیم اطالعات جهت مالی به صورت گذشته

تر از باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینهمی

نماید چرا که این اطالعات مورد نیاز است و بمنظور کمک می اندازهای مدیریت چشم اطالعات برای ترسیم 

باشد. گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل میریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیمبرنامهبخشی از اطمینان

از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطالعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت 

بنابراین نتایج حاصل .دهدحصیلی را نمیدهد اما عمالً این اطالعات نشانی از دالیل و عوامل ایجاد حقایق تنشان می

توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل از حسابداری مالی را می

حسابداری مالی عمالً اطالعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطالعات حسابداری مدیریت 

  .باشدنگری امری عملی میهای آیندهها و ایدهگیریتدر جهت ایجاد جه

 ، دیوان محاسبات کشورریزی، کنترلبرنامه آوری،نو، حسابداری مدیریت  کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

اعماال  هاای حساابداری و   های قابل توجهی در توسعه تکنیکهای اخیر، رشته حسابداری مدیریت پیشرفتدر سال

. ایان تحاوالت عبارتناد از    ها را به هماراه داشاته اسات   در سازمانکیفیت مفهوم به ویژه های جدید و توجه کنترل

 یابیهای هزینهروشدر پذیر، بهبود های مبتنی بر کامپیوتر، بودجه انعطافهایی از قبیل سیستمدر زمینه هانوآوری

. باشاد مای  هاای حساابداری  آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش دادهدر جمع و کیفی های کمیو استفاده از انواع روش

سطح روشن است که حسابداری مدیریت به سرعت در حال ورود به دوره جدیدی از افزایش بدین ترتیب این امری 

های فنی و پیچیده در حال حرکت است. با این حال، در یک بعد انتقادی، حساابداری مادیریت هناوز بنظار     مهارت

نیازمند تبادیل شادن باه افارادی     . در حالی که از یک طرف، حسابدارها کندسیر میقرون تاریک دوره رسد در می

متخصص با استفاده از ابزاری قدرتمند و فنی هستند و از ساوی دیگار، هناوز حساابداران متمایال باه نشاان دادن        

های خود به عنوان ابزار ای استفاده از تحلیلهای خود بروضعیت خود از عدم آگاهی از مالحظات رفتاری در سازمان

باه حادی اسات کاه     برآیناد آن  زیارا  حسابداری مدیریت هستند در حالی که این موضوعی بسیار تأسف آور اسات  

باه  هاا  تر از این تکنیکهای رفتاری ناخواسته، قدرتمند و پیچیدهتواند پاسخهای حسابداری گاهی اوقات میتکنیک

در یک ساازمان ناشای از   سوءاستفاده عوامل ناشی از دارد که وجود احتمال  رائه دهد زیرا که این کنندگان ااستفاده

تواند تبعات منفی زیادی را برای سازمان منجر شاود، صاورت   که میبینی نشده ناخواسته و پیشرفتاری  یک نظریه

 پذیرد.

برخاورد باا   مختلفای نسابت باه نحاوه     در ماورد موضاوعات   مقاالت متعددی به قبل(  1122)در پنج سال گذشته 

اما ظاهراً تحقیق و نوشتن در این زمیناه تاا باه     است شدهمطرح های مختلف از پیامدهای رفتاری حسابداری جنبه

توضیحاتی از مجموعه عواملی که عمالً منتج به است. داشته حسابداری مدیریت تاریخی های حال اثر کمی به شیوه

پیامادهای رفتااری   دسترسی باه اطالعاات مختلاف درخصاو       است با توجه به شکست حسابداری مدیریت شده 

اول فرآیناد اجرایای تیییار مادت زماان       ها عبارتند ازهایی شده است که اهم آننگرانمدیریت منتج به حسابداری 

ط مرباو  ،انجامد. معرفی و طرح موضوعات حسابداری رفتاری باه آماوزش و پارورش حساابداران    طوالنی به طول می

. در واقع ممکن است بمنظاور توساعه نسال    باشدمی خواهد بود ولیکن این فرآیند دارای یک روند طوالنی و آهسته

باشند. قبل از هر گوناه  میاز مربیان حسابداری که خود در مورد مسائل رفتاری دارای علم و تخصص کافی  یجدید

در آموزش حسابداری مورد توجه قرار گیارد.  بایست میموضوعی دیگر عمالً دارای تأثیر واقعی خواهد بود و این امر 

هاای  به عرصه حسابداری باا آماوزش  حسابداران ها قبل از ورود تواند سالاین به این معنی است که این آموزش می

ایی نماود. البتاه آن دساته از افارادی کاه در حاال حاضار مشایول باه کاار در           رفتاری اجر مناسب براساس تئوری

قارار   ایان موضاوع   آموزش تحتهی به مفاهیم رفتاری نداشته و یا اینکه ابداری مدیریت ممکن است هرگز توجحس

وضوعات دیگر مگذاری در برخی از اشکال به سرمایهجهت آموزش خود اقدام اینکه در حال حاضر و یا  نگرفته باشند

رساد کاه   ها صورت پذیرد. متأسافانه بنظار مای   های آموزشی و توسعه آموزش آناز جمله اجرای فعالیتحسابداری 

و افازایش   بهباود  خود بصورت مساتمر باا هادف   های آموزش شرکت در برنامه ،حتی زمانی که حسابداران مدیریت

برخاورد باا    نمایاد ضارورت دارد در  استفاده مای بهره های فنی و کماز روش حسابداران و کارکنان خوددانش  سطح

 ریزی و بکار گیرد.های الزم را برنامههای آموزشبرنامهموضوعات رفتاری 
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دهاد.  میهای رفتاری حسابداری را توضیح جنبهتوجه به عدم عالقه حسابداران در مربوط به دلیل دوم ممکن است 

های عملی بسیار کمی را در عمل برای حسابداران فاراهم  اهنمااین در حالی است ادبیات حسابداری رفتار به حال ر

از  دهاد کاه ایان جنباه    حسابداری نشاان مای  تصمیمات از ناشی کند. مطالعات انجام شده از پیامدهای رفتاری می

در این زمینه هناوز باا تعریاف مشاکالت و      هاات و نوشتهجدید است که بسیاری از تحقیقمبحثی حسابداری آنقدر 

برای  بدست آمدهوجود ندارد. به عنوان یک نتیجه،  که قادر باشد این مشکل را حل نماید یهای پژوهشروش توسعه

در فرآینادهای ساازمانی و اجرایای     آنچه کهآن دسته از حسابداران شاغل که از ادبیات موضوع برای پیدا کردن هر 

ای این فرآیند بالفاصله برای هر فعالیتی بصاورت  اجربایست مرد توجه قرار گیرد بطوریکه میکنند خود استفاده می

رسد با این حال واقعیت آن است که در این زمان ممکن روز به روز که خود آگاه هستند امری دشوار است. بنظر می

تفاوتی نیست بمنظور توسعه یک نسخه دقیق برای یک سیستم حسابداری مدیریت رفتار صدا توجیه کافی برای بی

که امروزه صورت پذیرفتاه  های قابل توجهی د این مسائل نیست. این احتمال وجود دارد که پیشرفتموجود در مور

 مؤثر باشد. لذا با توجه به شرایط مذکور چنانچهحسابداری مدیریت امروزی  هایتواند در اثربخشی سیستممیاست 

تر بودند و این آگاهی در تعاامالت  را آگاهبه سادگی از مشکالت رفتاری مرتبط با کار خود امروزی اگر از حسابداران 

 توانست اثربخشی و توجه به نگرش نوین سازمانی را بیشتر در بر داشته باشد.میبا افراد دیگر در سازمان  هاآن

دارای حساسیت نبوده و عمالً عمالً حسابداران مدیریت نسبت به موضوعات و مسائل رفتاری که است آن دلیل سوم 

ها در توجه باه  در سازمانعالقگی مشابه در برخی از مدیران بی امر عمالً ناشی ازو این  باشندنمینگران این موضوع 

وجود داشته باشد بوجود آمده و در حال خالء خالء  از. زیرا حسابداری مدیریت موضوعی نیست که این مفاهیم است

 کناد زیارا  و توجاه ویاژه مادیریت باه آن را طلاب مای      یک سازمان است سطح مدیریتی در  کامالًبلکه این موضوع 

کاه حساابداران در    رساد بنظار مای  بعید  و شودمدیریت مربوط می های نگرشفرآیند به های رفتاری مدرندیدگاه

قف نباشند در واقاع، در  وانبوده و بدان احساس نگرانی در مورد مسائل آن  این مهم و دارای نیاز واقعی به هاسازمان

ساازمانی  هاای  در سیساتم  اتتالش برای انجام تیییار  درغیاب تیییرات بوجود آمده در فلسفه مدیریت، حسابداران 

خشام از  باروز  مقاومات و  باعث باروز  های رفتاری مدرن ممکن است با نظریهنموده و ها بیشتر سازگار آن اخود را ب

ریسک و کنترل آن توساط مادیریت در   شوند. اگر چه روبرو میها با آن ازمانباشد که عمالً سدیگر اعضای سازمان 

از  کاه  بسیارینتایج مؤثر و بدون شک بایست توسط مدیریت مورد توجه ویژه باشد. میها قطعاً چنین واکنش قبال

 زماانی کاه  مسروری را در بار خواهاد داشات خصوصااً     بوجود خواهد آمد در صورت مدیریت آن نتیجه شرایط این 

هاا در بهباود   آننماوده و همچناین   ابزار عالقاه   ایهای حسابداری و بودجهدر قبال توسعه سیستمحسابداران خود 

این تحقیق نشان داده است که مدیران  در یک نگاه کلی. نمایند سازمان خود کمک به شانگیز ایجاد و بخشیروحیه

هاای  در آموزش و توسعه فعالیات  شخصی ه تشویق و مشارکتب علمی شخصاً اقدامتفکرات و دارای نگرش، درک با 

های که بهبود در اثربخشی حسابداری مدیریت و سیستم ندداندیگران هستند. این مدیران میخود در قبال رفتاری 

ذهان   کاه از با مالحظات رفتااری   باشند و بلکهمیطراحی شده کنترلی های سیستم توجه صرف به مندنیاز یکنترل

را دارای کاربردهای مدیریتی نموده که این موضوعی خاارج از توجاه باه    اطالعات حسابداری  شودنشعب میافراد م

 باشد.های رفتاری در مدیریت نمینظریه
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 (زیست های اجتماعی )حفظ محیطرعایت مسئولیت

حصول اطمینان از دستیابی نظر از اینکه اهداف سازمانی کدام یک از موارد باال را دربر بگیرند، وظیفه مدیریت، صرف

 .به اهداف تعیین شده است

امروزه دستیابی غیرساخت یافته و نسنجیده به اهدافی که در برگیرنده تیییر در عناصر ساختاری، تکنولوژیک، 

اهداف و الگوهای کارکردی هستند، سازمان را به علل مختلف دستخوش بحران و ایستایی خواهد کرد. مجموعه 

 :رد اهداف سازمان را برای مدیریت امروزی صعب و دشوار کرده استعوامل زیر پیشب

ها به مثابه سیستمی باز، در معرض تاثیرپذیری جدی از محیط پیرامونی و درونی خود هستند. سازمان .2

های در هم تنیده و پیچیده عوامل و عناصری همانند پیشرفت فزاینده تکنولوژی، تحوالت اقتصادی، شبکه

ها، قوانین و مقررات های پاسخگویی به نیازهای بازار و گذار از مسیر پرپیچ و خم رقابتاریبازرگانی، دشو

 .ناظر بر کارکرد پیشبرد اهداف سازمان را دشوارتر ساخته است

دهنده کل سیستم، یعنی های امروزی، با پدیده تعارض و تضاد بین اجزای مختلف تشکیلسازمان .1

رو هستند. این تعارض که در نتیجه عواملی نظیر تعارض که در ود روبههای خها و زیرسیستمزیرمجموعه

های مدیران، ها و نگرشها و هنجارها، اهداف و ارزشنتیجه عوامل نظیر تفاوت در ادراک و شناخت، ایده

آید، ها و نظایر آنها پدید میها و مسئولیتهای مختلف فعالیت سازمان، ابهام در نقشوابستگی بخش

 .ای اجتناب ناپذیر بوده که باید با تدبیر مدیریت اداره یا حل شودخصیصه

رفت از مشکالت و دستیابی به ای پویا، همواره در معرض تیییر هستند. رمز و راز برونعنوان پدیدهسازمان به .3

به اطالعات  اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار موجود، عبارت است از برنامه عقالیی مدیریت که با اتکا

های تامین اطالعات است. شود. در این بین سیستم حسابداری مدیریت یکی از روشبخش میسر میاطمینان

سازمانی ای از حسابداری است که برای تامین نیازهای مدیران و مسئوالن درونحسابداری مدیریت شاخه

کند. این اطالعات که در عملیاتی تهیه میریزی شده و اطالعات متنوعی را در مورد مسائل مختلف مالی و طرح

کنندگان، مورد تفسیر، ترجمه و شوند، توسط مدیریت و دیگر استفادههای تفصیلی تهیه میقالب گزارش

گیرند. البته گفتنی است که موفقیت حسابداری مدیریت بستگی به این دارد که با ارائه استفاده قرار می

تواند یابد. بنابراین صرف ارائه اطالعات نمیدیران تا چه میزان بهبود میگیری ماطالعات حسابداری، تصمیم

مربوط  :هایی باشد )مثالمدیریت را در انجام وظایف خود یاری کند بلکه اطالعات ارائه شده باید دارای ویژگی

گیری استفاده یممقایسه بودن( که مدیریت از آنها در فرایند تصمبودن، بموقع بودن، صحیح بودن، اهمیت، قابل

نحوی کند. در صورتی که حسابداری مدیریت نتواند اطالعات موردنیاز مدیریت را با کیفیت الزم ارائه دهد، به

گیری مدیریت مؤثر باشد، سیستم یادشده جز تحمیل هزینه به سازمان، اثری دیگر نخواهد که در تصمیم

بایستی به آن توجهی خا  شایانی برخوردار بوده و میداشت. بنابراین کیفیت اطالعات ارائه شده از اهمیت 

 .کرد

هدف اساسی حسابداری مدیریت، کمک به سازمان در کسب اهداف استراتژیک است. تحقق این اهداف، 
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تواند جایگاه سازد. در نتیجه، سازمان با نیل به این اهداف، مینیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می

ته و خویش را از دیگر رقبا متمایز کند. برای راضی نگهداشتن مشتریان و رقابت با دیگر خود را یاف

عنصر مثلثی، صورت همزمان بر سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان، تاکید ورزید. این سهتولیدکنندگان، باید به

محصول دیگر، فرق می  دهند که از یک سازمان به سازمان دیگر و یا از یک محصول تااستراتژیک را تشکیل می

 کند

پذیری(، کیفیت: تجربه کلی مشتری از یک محصول است و شامل مشخصات فیزیکی )امکانات، انعطاف

 .شوددهی خدمات پس از فروش و سطح عملکرد خدمات پس از فروش( میخدمات

کنندگان و ه عرضهکننده آنها از جملهای حمایتشده توسط تولیدکنندگان و سازمانهزینه: شامل منابع مصرف

 .گیردهای خدمات پس از فروش را دربر میهای تولید تا هزینهفروشندگان است. هزینه تولید، کل هزینه

کند تا بتواند زمان: به مفهوم مدت زمان تحویل محصول موردتقاضای مشتری و یا زمانی است که شرکت صرف می

 .ن را به بازار عرضه کندهای مشتریان کرده و آمحصوالتش را مطابق با خواسته

ای مهم برای به تحقق رساندن اهداف سازمان باید توجه داشت که حسابداری مدیریت، هدف نیست بلکه وسیله

آوری و انتشار اطالعات درباره عناصر استراتژیک، کند تا با جمعاست. حسابداری مدیریت به مدیران کمک می

توان درباره عناصر استراتژیک تی کمک کنند. اطالعاتی که میسازمان را در رسیدن به اهداف و مزیت رقاب

 :آوری کرد، عبارتند ازجمع

گیری منابع کند که اهداف کیفیتی را از طریق اندازهدر بعد کیفیت: اطالعات حسابداری مدیریت به مدیر کمک می

ص، هزینه تعمیرات و نگهداری شده برای پیشگیری از نواقص احتمالی تولیدات، هزینه بازسازی تولیدات ناقصرف

گذاری جدید برای افزایش دلیل نبود کیفیت محصوالت و سرمایهرفته فروش بههای از دستتجهیزات، فرصت

 .های کیفیت بر سود، برسدتحلیل تاثیرات هزینهکیفیت محصول را مشخص کند و به

یک یعنی زمان با استفاده از معیارهای در بعد هزینه: حسابداری مدیریت برای کمک به درک اصل دیگر استراتژ

های ناشی از تاخیر مواد رفته فروش به علت تاخیر در تولید، هزینههای از دستهایی مثل فرصتگیری گزارشاندازه

های در دسترس کنندگان، مقایسه فروش محصوالت جدید در مقابل محصوالت قدیم و میزان ظرفیتاز جانب عرضه

 .کندل تولید محصوالت جدید را تهیه میدلینشده بهاستفاده

شده برای تولید محصوالت طی یک در بعد زمان: اطالعات موردنیاز در این حوزه عبارتند از: اطالعات منابع صرف

وتحلیل عوامل موثر ها طی یک دوره زمانی، تجزیهشده برای اجرای سایر فعالیتگیری منابع صرفدوره زمانی، اندازه

کنندگان و مقایسه تحلیل ساختاری قیمت عرضهووتحلیل سودآوری محصوالت، تجزیهشده، تجزیهدر بهای تمام

 .های مشتریانهای سایر رقیبان و زمان پاسخگویی به سفارشهایشان با قیمتقیمت

ت، با توجه به تهیه اطالعات موردنیاز مدیران در قالب گزارشهای مالی و عملیاتی توسط سیستم حسابداری مدیری

ها را کنترل کرده و در همه سطوح و ریزی کرده، تحقق برنامهمدیران برای دستیابی به اهداف سازمانی برنامه
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گذارند زیرا اطالعات های روزانه افراد تاثیر میکنند و از این طریق بر استراتژی و فعالیتگیری میها تصمیمعرصه

عالیت روزانه افراد تاثیر بگذارد، از طریق سیستم حسابداری مدیریت الزم برای اینکه مدیریت بتواند بر استراتژی و ف

 .گیردتحلیل و تفسیر و سپس در اختیار مدیریت قرار میوآوری، تجزیهجمع

توان گفت که سیستم حسابداری مدیریت، از طریق تهیه اطالعات مناسب، به سازمان در زمینه کیفیت، در واقع می

 .دهدیل به اهداف سازمانی یاری میهزینه و زمان در راستای ن

 :حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری

جدیادتر تحصایل   اطالعاات   کاه در دساتیابی  های حسابداران مدیریت شکست مدل تمام دالیل موجود درخصو 

یاک موضاوع   عمالً به باشد که این حسابداری میدر دهنده عدم توجه به پیامدهای رفتاری نشاناست عمالً  گردیده

و عادم  دهد که عدم نگرانی نشان میمنتج از انجام یک معامله خوب است بطوریکه شواهد  کننده تبدیل شدهنگران

آمیاز  عملیاات موفقیات   در دستیابی باه حسابداری مدیریت  خواهیبهبود سهم ای برایبازدارنده عمدهوجود شرایط 

در ساازمان و فعالیات غیربازرگاانی )رفتااری(     کسب و کار مل و فرآیند عااز هر دو  وجود دارد که این موضوع ناشی

کاه  باشاد  میاطالعاتی ارائه هدف اصلی حسابداری مدیریت که شود است. بر همین نگرش است که اغلب اظهار می

را  یک سیستم حساابداری بایاد اطالعاات   در مدیریت مؤثر  تر،واقع شود. به بیانی سادهگیری مدیریتی برای تصمیم

ی منتج شود، کمک که به نفع سازمان نحوه عملکرد صحیحمدیران و کارکنان در شناسایی به کند که الف( فراهم می

های علمی و مادیریتی ماورد نظار در    رویهسازی انتخاب افراد مناسب و پیاده درکند  قرا تشویمدیریت و ب( نماید 

به این اهداف، حسابداران مدیریت باید ناه تنهاا داناش فنای      بمنظور دستیابیمنطبق با نیاز عملکردی. لذا  سازمان

ها باید آن های حسابداری داشته باشند بلکهها و سیستمبندی، رفتار هزینههایی از قبیل بودجهکافی در مورد زمینه

 .های افراد و سایر علوم رفتاری در سازمان را داشته باشندفتار انسانی و انگیزهردرک کافی از 

بصاورت  و کارآماد )از نقطاه نظار فنای(      آماد تا به امروز قادر به ارائه اطالعات روز در حالی است که حسابداراناین 

دلیال   و ایان بادان  باشد را ندارند. داشته بینی نتایج را براساس اطالعات حسابداری که قابلیت انجام پیش یسیستم

عماالً فاقاد علام مادیریت رفتاار در       کلاف هساتند  تساده و بی یکه حسابداران که مسئول این سیستم رفتارست ا

حساابداران در   هاای سیساتم شااخه از حساابداری مادریت    این اجرای برای  در غالب موارددلیل  ها هستندسازمان

های متفاوت بوده و عمالً در ایجاد یک نگرش یکسان دارای برداشتاجزاء  های اجرایی در بررسی بازخوردهایفرآیند

کند که همگای و  بطور خودکار فرض می . در عوض حسابداری مدیریتهستندیک مشکل اساسی دارای  در سازمان

هاای حساابداری   تصمیمات خود قادر به استفاده از سیستم رایپاسخ ب برای دستیابیخوبی کلیه مدیران و کارکنان 

در بهتارین   ،ساابداری مطاابق باا نظریاه جهاانی ح     .باشدمی نیز هستندبینی که در برخی موارد قابل پیش مدیریت

در  در اختیاار دارد و  راساازمان   فبرای تحقاق اهادا   از نیازهای اطالعاتیهای حسابداری سهم کمی حالت، سیستم

در هاای ناامطلوب   هاا و فعالیات  ای از نگارش به طیاف گساترده   کنندههای حسابداری کمکبدترین حالت، سیستم

 کند.نجام اهداف سازمانی خدمت میبازدارنده برای اعامل که در واقع به عنوان یک  سازمان را به عهده دارند

حساابداری مادیریت    کاه ماورد توجاه در   پوشی از مالحظات رفتاری چشم توانیم باران نمیرسد ما حسابدابنظر می

 مطارح گردیاد.  بااال  ن متهمانگونه که در  باشد حرکت کنیم ومطرح مییک فرآیند رفتاری به عنوان اساساً  واست 
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مطلاوب  گیاری  به آن برای تصمیم هستند کهاطالعاتی  بداری مدیریت این است که افراد بدنبالحسا هدف اصلی از

خاود از ایان اطالعاات    هاای ماورد نظار    گیریتصمیمبرای این افراد در واقع باشند. نیاز دارند، می سطح سازماندر 

دهایم  جزئیاات بیشاتر ماورد بررسای قارار      سطح گیری را در ریت تصمیمما نقش مدینمایند و چنانچه استفاده می

 ی بشرح زیر خواهد بود.گیری نیازمند توجه به شرایطمدیریت مؤثر در تصمیم

بایاد   یمگیرای از اهداف در سازمان وجود داشته باشد و برای هر تصمیمی که میباید یک هدف یا مجموعه .2

 .یممان تبیین و دنبال نماینقش خود را در شرایط تحقق اهداف ساز

اهداف اطالعات مربوط و کافی باشد بطوری که تصمیمات او سازگار با  قادر به دسترسیگیرنده باید تصمیم .1

 باشد. آنتحقق سازمان و 

گیری در سازمانی مورد نظر باشد. این به این معنی اسات کاه   گیرنده باید دارای انگیزه برای تصمیمتصمیم .3

و اهداف سازمان وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد بایاد ببیناد کاه باا      یاهداف فردباید تجانس بین 

خواهد آنچه که زیرا او می بدست خواهد آوردگیری به سازمان برای تصمیمرا انجام چه روشی بهترین مدل 

 .اجرایی نمایدآن روش را  شودتلقی میبهترین راهکار برای او 

اسات  دیگر اعضای سازمان کاه نیااز    وخود  نتایج تصمیماتبین برقراری ارتباط  هگیرنده باید قادر بتصمیم .4

 مناساب افاراد بایاد باا انگیازه      همچنین .نمایداقدامات دیگری را در دستیابی به هدف دنبال نماید، مطرح 

 الزم را برای دستیابی به اهداف دنبال نماید.اقدامات 

بطاوری کاه او    نمایاد تایج حاصل از تصمیمات خود را دریافات  گیرنده باید بازخورد کافی در مورد نتصمیم .5

 دنبال نماید. های اضافی در صورت لزوم راگیریتواند تصمیممی

دارد زیارا کاه    مطروحه در متن را به عهاده  حسابداری مدیریت نقش مهمی در انجام هر یک از این پنج حوزه فوق 

کماک  به سازمان تعیین هدف الً در دستیابی و مسیر رسیدن و عمبندی، از طریق فرآیند بودجهمدیریت حسابداری 

مراکاز تصامیم    هاا باه  که در آن جریان داده یکند. عالو بر این، آن را به عنوان یک ارتباط و هماهنگی دستگاهمی

را ایجااد نمایاد و عماالً یاک کاناال      گیری اطالعات مورد نیاز برای تصمیم نسبت بهساز تصمیمهای مدلارائه  رایب

حساابداری  ایان اطالعاات   در نهایات  باشند. اما سازان در مسیر حرکت و دستیابی به هدف میارتباطی برای تصمیم

مورد پیشنهاد و انتقااد قارار   گرفته انجام منبع رسمی در مورد عواقب ناشی از اقداماتی که است که به عنوان اولین 

 گیرد.می

مادیریت موافاق بودناد کاه کال      رشاته  دانشاجویان  غالاب  دهد که ایج حاصله از یک تحقیق نشان میبطور کلی نت

ماؤثر مارتبط باا     یاجرا به صورت عمالً در فرآیندگیری که در متن باال توضیح داده شد تصمیم های مربوط بهفرآیند

دیگار اعضاای ساازمان    در انگیزه اد ایجرفتار است. در این زمینه وظیفه اصلی مدیریت شامل بخش در ها نآنگرانی 

دهناده سیساتم   از آنجا که حسابداری مدیریت معموالً نشان باشد.، میاست روش انجام برای انجام آنچه که بهترین

هدف عمده یک سیستم حسابداری مدیریت کماک باه مادیریت در     شود.تلقی میاولیه اطالعات رسمی در سازمان 

با آن یک سیستم  ی هستیم کهمعیاریما بدنبال  رسدباشد و بنظر میمی مانی مطلوبتعیین و ایجاد انگیزه رفتار ساز

ایجاد به  قادرسیستم حسابداری یک تا چه حد  قرار خواهد گرفت. بدین مفهوم کهارزیابی مورد حسابداری مدیریت 

یساتم حساابداری کمتار از    یک سارزیابی . با استفاده از این معیار باشدمیانگیزه و هدف تجانس در سراسر سازمان 
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بارداری از سیساتم   حسابداران، بهرههر زمان که رفتار  واقعی مورد ارزشگذاری و اثرگذاری قرار خواهد گرفت.اندازه 

به  شود که یان در عمل کمکمورد تحلیل واقع میفرد  هایانگیزهبا های حسابداری یا تفسیر از گزارشحسابداری، 

که با مدیریت و یا حساابداری مادیریت    به این موضوع واقف هستند. از آنجا که تقریباً همه نخواهد بودنفع سازمان 

اقادامات منفای و غیار    کاه در آن  را هاای مختلفای از شارایطی    نمونه ی واحتمالموارد د در تمام نتوانمی هاشرکت

عمال منفی باشد به روشنی قابل اثربخش در سازمان وجود داشته باشد که ناشی از تشویق و ترغیب کارکنان به آن ا

فضای زیادی برای بهبود در حسابداری مدیریت امروزی وجود  تواند تأکید کرد کهمشاهده است. بر همین اساس می

مرباوط در  اباع  وشروع این پیشرفت به رسامیت شاناختن کال ت   توجه و برای  اولین نقطهدارد. ما بر این باوریم که 

رفتار سازمانی مطلاوب و کماک    هاییک فرآیند رفتاری در رابطه با ایجاد انگیزه شامل توجه بهحسابداری مدیریت 

 .در سطح سازمان است به تناسب هدف

 :مفروضات رفتاری حسابداری مدیریت

های درسی حسابداری )به خوبی به عنوان ادبیاات حساابداری( تقریبااً هایچ بحثای از      اگرچه با لحاظ تاریخی کتاب

وجود دارد که ای از فرضیات در مورد رفتار انسان شکی نیست که مجموعه نمایند لیکنمینرا مطرح  مسائل رفتاری

حسابداری وجود دارد. واقعیت این موضوعات آموزشی در نوشته شده است و در مورد بسیار بیشتر از آنچه تا به حال 

گیاری  به ارائه کننده اطالعات برای تصمیمو روشنی نسبت توجه صریح به عنوان افرادی که حسابداران به است که 

هاای حساابداری   لزوماً به این معنی نیست که سیستم شوند ولیکناند شناخته نمیبراساس پیامدهای پرداخته شده

 مدیریت یک مدل ضمنی از یرسد که حسابداربنظر می برند وبه سر میرفتاری در ارائه اطالعات مدیریت در خالء 

های مرتبط تحات تاأثیر قارار    به شدت با مفروضات رفتاری از رشته اند و این مدل رفتاریتخاذ کردهرفتار انسان را ا

همازاد شاده   اقتصادی شرکت، مدیریت علمی و اصول مدیریت  هایتئوریو در ارتباط با در درجه اول گیرد که می

را باه فلسافه حساابداری     واردما که مفروضات رفتاری مارتبط باا ایان    است و این به عنوان یک نظریه مطرح است 

بدون هیچ مالحظه آگاهانه یا ارزیابی انتقادی در بخشی از حسابداران گنجانیده شاده   نمایند کهمربوط می مدیریت

که برای توصیف رویدادها بصورت روشن و مناسب باشد این فرضیات منعکس کننده آنچه ممکن است  زیرا کهاست. 

اسات باه    شاده تاالش   محققاین حساابداری  هاای گذشاته   در نوشته. شوندیده میناممنشأ بگیرد از رفتار سنتی  و

 . وجود دارد بپردازیم مدیریت سنتی مدل حسابداری رفتار درشناسایی و تجزیه و تحلیل مفروضات رفتاری که 

ی اپاردازان ساازمانی باه مطالعاه گساترده     در طول سی سال گذشته، تعدادی از دانشمندان علوم رفتااری و نظریاه  

هاای نظاری   تئاوری اند. بر همین اساس موضوع های مدرن پرداختهدرخصو  مشکالت مدیریت و رفتار در سازمان

های . هدف از این رشته استفاده از یافتهگرددمطرح میمدرن خارج از این مطالعات به عنوان یک رشته کامالً جدید 

های سازمانبازدهی مناسب در و ها در کلیه سازمانسود  ،وری و اثربخشیبهبود بهره رایتحقیقاتی از علوم رفتاری ب

کاه   نیااز باشاد  ای از مفروضات حسابداری مدیریت غیرانتفاعی است. لذا این امکان وجود دارد برای توسعه مجموعه

رسد کاه  عالوه بر این بنظر می. های ارزشی صورت پذیردها و تطبیقتحلیلبراساس مفاهیم از تئوری سازمان مدرن 

های رفتاری این دو مدل است. چند تفاوت عماده باین   اختالفات اساسی بین فلسفه وجود دهندهنشان اهاین تفاوت

 عبارتند از:این دو مدل 
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از  های بسیار کمتاری گیپیچید دارایرفتار  که رسدمطابق با دیدگاه سنتی حسابداری مدیریت رفتار بنظر میالف( 

ست کم گرفته شود چرا که بسایاری از مشاکالت رفتااری    دمیت این تفاوت نباید باشد. لذا اهاین دیدگاه مدرن می

رسد به عنوان یک دیدگاه ساده و مصنوعی تواند به آنچه بنظر میمرتبط با حسابداری مدیریت معاصر در نهایت می

 .شودرفتار انسان ترسیم 

ه حداقل رساندن هزینه به عنوان اهداف سود و ب یمدل سنتی به شدت متکی بر مفاهیم مربوط به حداکثر رسانب( 

باشد. تئوری سازمان مدرن از ساوی  اصلی هر دو رشته علمی مربوطه شامل رشته مدیریت و حسابداری مدیریت می

ها بسیار پیچیده و نامشخص و تابعی از اهداف منحصر به فرد کسانی که تحات  دیگر فرآیند تعیین هدف در سازمان

احتماالً در تمام موارد هدف سود بیشتر به عنوان یک محدودیت و سپس  شناسد کهمی را به رسمیت کنترل هستند

اعتبار، امنیت و رشد حداقل به اندازه سود  توجه به از قبیل یمالحظات دیگر و باشدبه عنوان هدف اصلی مطرح می

اهمیت اسات بلکاه   ه سود بیمهم خواهد بود. البته این بدان معنا نیست کسازمان در توضیح اقدامات مدیریت ارشد 

ای در تعیین هدف این به آن معنا است که سود یک توضیح الزم است اما کافی نیست زیرا دارای فرآیندهای پیچیده

 باشد.های میدر اکثر سازمان

ه فرض بر این است که مردم تقریباً بطور کامل با وعدهای فردی با توجه به وجود اهداف و انگیزهدر مدل سنتی ج( 

مدل سانتی  در نمایند. عالوه بر این با انگیزه عمل میبصورتی های اقتصادی های اقتصادی و تهدید به تحریمپاداش

باشاد و ایان   تر بر عملکرد دیگران مطرح میکنترل دقیق کنندگیمدیریت در درجه اول به عنوان اعمالتصور نقش 

و این بدین اعمال در نظر گرفته شده است برای باال طرف  کنترل است که از طریق استفاده از قدرت تحمیل شده از

فایاده و ناکارآماد دیاده    به عنوان کارکنان تنبال، بای   -تراز جمله مدیران سطح پایین-اکثر کارکنان دلیل است که 

که عملکارد مناساب باا اساتفاده از اعماال       دشوند. با توجه به این مدل، وظیفه مدیریت این است تا مطمئن شومی

های اقتصادی و مجاازات باه   پاداش زیادی بینهای سخت و شدید قابلیت اجرایی دارد. در این فرآیند ارتباط کنترل

 .در سازمان وجود داردعنوان نیروهایی برای اجرای قدرت و کنترل 

توسط روانشناسان مدیریتی این شیوه نگرش شد بامدیریت مطرح می یدیدگاه سنتی اهداف فردی و نقش اقتدارد( 

تاوان آن را رد نماود و   باشد و حتی در غالب موارد مای ضعیف برای مدیریت مطرح میبیش از  یک ویژگی به عنوان

بررسای  . اول، باشاد مای کاامالً متفااوت    ه اساسای مدل تئوری سازمان مدرن در چندین فرضی اساساً این دیدگاه در

ای از نیروهاای  دهد که مردم با طیف گستردههای فردی نشان میتی در مورد اهداف و انگیزههای روانشناخپژوهش

های غیراقتصادی از جمله امنیت، احتارام باه خاود، تعلاق گروهای،      محرک شامل  انگیزه و اقتصادی و غیراقتصادی

هساتند شاناخته   ار مهام  در تعیین رفتا  که اقتصادینیروهای غیرن اپیشرفت و به رسمیت شناختن، حداقل به عنو

با مشاکل   دارد عمالًاقتصادی  انگیزه هایجنبه صرف بهکه حسابداری مدیریت تمایل به تأکید  ییاز آنجا شود ومی

 . بناابراین،  ای درخصو  مسائل غیراقتصادی نیز اماری مهام اسات   کمک دیگر نیروهای انگیزه و لذاشد بامیمواجه 

های سیستم باشد. ف در یک سازماناهدا سازیتناسبممک به دستیابی به به جای کها حسابداری مدیریت سیستم

تواند هدف که به نوبه خود می و دستیابی به درگیری باعث ایجاد یک منبعحسابداری مدیریت در واقع ممکن است 

 .گردد در سراسر جهاناعتمادی و ناامیدی دشمنی، بی از جمله ایجادشرایط نامطلوب  ایجادمنجر به 
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ناه  برای انجام یک کار خوب لزوماً  ایکه توانایی بالقوه بر این استض رعالوه بر این در مدل تئوری سازمان مدرن ف

هاا در سراسار ساازمان    این است که این ویژگای فرض بر بلکه  از مدیران اجرایی سطح باال صورت پذیردچند نفر  با

ساایر   بار نفاوذ   ،این مدل، یکی از وظاایف مهام مادیریت    . براساسباشدمی یتمحدود و فاقد شدهو نهادینه توزیع 

و  هاا برای تحقق بخشیدن به این قابلیات  همکاری با مدیریت در رسیده به اهداف سازمان است واعضای سازمان در 

این امر دهد که . این دیدگاه نشان میباشدمیدستیابی به اهداف سازمانی  درنتیجه بیشترین سهم ممکن کسب در 

در سازمان باشند. بار  مشارکت مؤثر  ی برایافراد حاضر به پذیرفتن چنین نفوذ نخواهد پیوست مگر اینکه به تحقق

ترلی برای این اثرپذیری توسط مدیریت بار  که چقدر قدرت رسمی وکن شوداین اساس این موضوع مهمی تلقی نمی

باین  همکااری ساازنده   منجار باه   عمل  دراعمال شده است. عالوه بر این تمایل به پذیرش اقتدار مدیریت  کارکنان

پردازان سازمان مدرن در نظر گرفتاه شاده   که توسط نظریه باشدمیدر دستیابی به اهداف سازمانی اعضای سازمان 

 است.

 

  .های حسابداری استبررسییکی از موضوعات مطروحه در مفروضات رفتاری حسابداری مدیریت  

  یریت:مدحسابداری  مدل سنتی رفتاریمفروضات 

 :اهداف سازمان به احترام مرتبط بهمفروضات 

 های کسب و کار به حداکثر رساندن سود )تئوری اقتصادی( است.هدف اصلی از فعالیت -

 )اصول مدیریت(توزیع گردد در سراسر سازمان  تقسیم وتواند به اهداف فرعی این هدف اصلی می -

کساب و کاار   فرآیناد  ی از هاا تمام یاا بخاش  برای خصوصاً است  و مناسب خوب افزودن اهداف مؤثر بسیار -

 )اصول مدیریت(

 :کنندگانتوجه به رفتار شرکت مرتبط بهمفروضات 

نیروهاای اقتصاادی    های اقتصادی و توساط دارای انگیزهسازمان عمدتاً  ارائه خدمات به کنندگان درشرکت -

 شوندوارد سازمان می)تئوری اقتصادی( 

اساساً یک کار ناخوشایند است )تئوری انجام آن اجتناب کنند  ممکن است ازفعالیتی که مردم در هر زمان  -

 اقتصادی( 

 )مدیریت علمی( هستند فایدهانسان معموالً ناکارآمد و بیهای سنتی فعالیت -

 :توجه به رفتار مدیریت مرتبط بهمفروضات 

 )تئوری اقتصادی( ها استبه حداکثر رساندن سود شرکت عمالًنقش مدیریت کسب و کار  -

ی و ناکارآماد  باودن  فایاده ، بای یتنبل خود را شاملبمنظور انجام این نقش، مدیریت باید تمایالت کارکنان  -

 )مدیریت علمی( ها را کنترل نمایدفعالیت

قارار  بارای تحات تاأثیر     اوبه قدرت است. اقتدار نهایی مدیریت از توانایی  توجه مدیریت در کنترل هجوهر -

 گیرد.پاداش اقتصادی )مدیریت علمی( سرچشمه میو با هدف کسب  ساختاردادن 
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وجاود داشاته   عملکارد   او در قباال بین قدرت یک شخص است و مسئولیت منظمی یک تعادل  بایستمی -

 )اصول مدیریت(باشد 

 :توجه به نقش حسابداری مدیریت مرتبط بهمفروضات 

 است سود )مدیریت علمی(رسانی حداکثر به مدیریت کمک به مدیریت در فرآیند  حسابداری درتابع اولیه  -

انتخاب اهاداف   اب و اجازه مدیریت با هدف تخصیص دستگاهی است که مدیریت بدنبالسیستم حسابداری  -

باه  عملکارد  انجاام  برای  هامسئولیت پذیرد وسازمان صورت میها در سراسر عملیاتی و تقسیم و توزیع آن

 شودنامیده میریزی )اصول مدیریت( معموالً به عنوان برنامه یابد و این فرآیندمیاختصا  د افرا

 اجازه مدیریت به شناسایی و تصحیح عملکرد ناامطلوب  با است که  یسیستم حسابداری یک دستگاه کنترل -

 )مدیریت علمی( دارد 

بارای   هاا مسئولیتحدود مقایسه دقیق از اجازه  سازمان،اطمینان کافی، عقالنیت و دانش در درون باید می -

 است)اصول مدیریت(  یهای عملکردنهایی و هزینه تمزیکسب عملکرد و تعیین حوزه 

با توجاه  شخصی  تتمایال -خود عملکرد در ارزیابی که فرد است انهطرفبی یک سیستم سیستم حسابداری -

 سیستم )اصول مدیریت( حذف شده است.در عینیت به وجود 

 مدرن هایتئوری سازمانمربوط به برخی از مفروضات رفتاری 

 :به اهداف سازمان مرتبطمفروضات 

هاا ساخن   آنصرفاً  ی هستند کهمنحصر به فرد افراد کنندگانشرکت با عنوانها ها و سازمانشرکتائتالف  -

تنهاا افاراد   شود و کید میها در ارتباط با اهداف سازمانی است و تأگویند در ارتباط با سازمان و تفکر آنمی

 سازمان فکر کنند توانند به اهدافمی

ها باا توجاه   بندی آنشود و دستهشناخته میسازمانی  اصلی آن دسته از اهداف که معموالً به عنوان اهداف -

و محایط خاارجی ساازمان     پاس از بررسای  کننادگان  توسط دیگار شارکت   ی بررسی شدههامحدودیتبه 

 شودتحمیل می گیری به سازماننتیجه

 هاا در ساطح  تنها هدف سازمان شود وتلقی می ایپیچیده امر در کسب و کار گذاریدر عصر مدرن سرمایه -

بقای  ممکن است الزاماً عام نباشد و ممکن است که هدف احتمالی صرفاً توجه بهجهانی مانند حداکثر سود 

 باشدسازمان 

عقالنیت محدود اعضای یک سازمان به تنها  تواننمیبا جهان بسیار پیچیده و نامطمئن و مجهز  در مواجهه -

اهاداف   داشت بلکه در غالب ماوارد دپارتمان(  یا )به عنوان مثال فردی و هااهداف بخشتمرکز بر روی  و یا

ایان  کاه   یهی این فرضا رسد هیچ پایه و اساس معتبری برابنظر می باشند وها در تضاد با یکدیگر میبخش

چه بسا که برخی دارد. نوجود  باعث ارزش افزوده و یا قابل افزودن هستندهمگن هستند و در نتیجه اهداف 

مجموعه سازمان مفید و همراساتا  برای کل خوب هستند ولیکن هایی از سازمان لزوماً برای بخش از اهداف

 باشننمی
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 :کنندگانبه رفتار شرکت مرتبطمفروضات 

 گیری است.تصمیم ی برایفرآیندو  تطبیقی، حل مسئلهبصورت رفتار انسان در سازمان اساساً  -

ای از نیازهای روانی، اجتماعی و اقتصادی و درایوهای انگیزیه طیف گستردهها با کنندگان در سازمانشرکت -

د در طاول زماان   افرامتنوع بین افراد و در درون همان  بصورت نیازها در چالش هستند و اینقدرت نسبی 

 هستندمتفاوت 

به های تولیدی خود تالش به کمک او برایتصمیم یک فرد برای پیوستن به یک سازمان و تصمیم جداگانه  -

ادارک  بیشاتر براسااس   ودساتیابی باه اهاداف شخصای     ها برای عنوان یک ادراک فردی است و این تالش

 پذیردصورت می

( ناتوانی در تمرکز بار روی  2: بهگیری در درون سازمان محدود تصمیموری و اثربخشی رفتار انسانی و بهره -

( داناش  3( آگاهی محدود از محیط زیست، 1، واحد در یک زمان موضوع به جای چند موضوعبیش از یک 

( 5( توانایی استدالل محدود و 4هایی، جایگزین و عواقب ناشی از چنین گزینهبا قابلیت اعمال محدود البته 

راه حال باه عناوان یاک      باشاند و  مطلاوب اینکه و نه  هستندمتناقص  کامالً ها ناقص وسیستمهای اولویت

نتیجه از این محدودیت بر عقالنیت انسان، رفتار فردی و سازمانی است کاه معماوالً در تاالش بارای پیادا      

 ها است.در اجرای فعالیتبخش رضایتنتیجه و عمل کردن 

 :مدیریتبه رفتار مرتبط مفروضات 

کنندگان ( سهم مورد نیاز از شرکت2نقش اصلی مدیر کسب و کار است که برای حفظ تعادل مطلوب بین:  -

 در حفظ سهم بخشی آن تالش شود.( انگیزه )به عنوان مثال نیاز به خشنودی درک( که باید 1و 

عقالنیات انساان و    هاای گیری به محدودیتتصمیم روند که اساساً پذیری مدیریتمسئولیتنقش توجه به  -

بار  نفاوذ  از طریاق  تصمیمات خود را بطاور ماؤثر   مدیریت باید شود و می مربوط های شناختی مدیرتوانایی

مطلاوب  بصاورت  تصمیمات خود را برای سازمان او قادر باشد بطوری که  صورت پذیردگیری تصمیمعوامل 

 .عملیاتی نماید

به پذیرش اقتدار مدیریت است. مربوط کنندگان دیگر شرکت تمایل :مدیریت توسط کنترل هجوهرتوجه به  -

 است هاانگیزه سازی سهم تعادلم برای رسد یک تابع غیرپایداراین تمایل بنظر می

تعامال  کاه از  معنی است اختصا  داده شده است. بنابراین بی وپذیرفته  پایینمسئولیت از باال و اقتدار از  -

 باشد شده اعطاء یتبه مدیر ی این عواملکه اگر هر دو کردحبت ص یبین مسئولیت و اقتدار

 :به نقش حسابداری مرتبطمفروضات 

 عبارتناد از: هادف آن  اسات کاه عماده    شناخته شاده  یک سیستم اطالعاتی مدیریت به عنوان حسابداری  -

 ،ریازی برنامه خود گیریتوابع تصمیمدر سطوح مختلف مدیریت که  گیری بهها قابل تصمیمدادهارائه  (2) 

کنناد  خدمت میمؤثر در دورن ( به عنوان یک ابزار ارتباطی 1و  امور از آن استفاده نمایند تسهیل و کنترل

 درون 
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درک درساتی از  مناد داشاتن   حساابداری نیاز  ی درهای کنترلا و دیگر تکینک بندیاستفاده مؤثر از بودجه -

 باشدکنترل در سازمان می زمندوحی که نیاها و سطانگیزه ،هاتعامل بین این تکنیک

بااه عنااوان اسااطوره حسااابداری در ارائااه اطالعااات باارای  فرآینااد حسااابداری ماادیریت تااا حااد زیااادی   -

دارای حاوزه بسایار    هاا انتخااب، پاردازش و گازارش داده   در  گیرندگان مطرح بطوریکه حساابداران تصمیم

 باشندگیری میای برای تصمیمگسترده

کاه باا   توان انتظاار داشات   حسابداران میاز را درون سازمان،  توجه به وظایف محوله باانجام عملکرد  برای -

گیااری کننااده در فرآینااد تصاامیمبااه عنااوان یااک شاارکتاهااداف شخصاای و دپارتمااان خااود  توجااه بااه

 کنندگان را تحت تأثیر قرار دهدشرکت

انی از طریق اساتفاده از فرآینادهای   طلوب سازممیت ایجاد یک آب و هوا و محیط مبر اهنوین مدیریت  هایدیدگاه

در صدور اجازه به هر یک از اعضای ساازمان  طریق اند که از مدیریت مشارکتی، حمایتی و دموکراتیک طراحی شده

. برساانند به بزرگترین درجه ممکان   فردی سازمان راپتانسیل  اهداف سازمان با توجه به تحقق بخشیدن به راستای

متفاوت است. بنظر کامالً دیگر  یبه سازمان یک سازماناز  یاستفاده از چنین فرآیندهای مدیریتدر حالی که توانایی 

ها. اگر این اصلی برای بهبود انگیزش و عملکرد در بسیاری از سازمان کاردهنده یک راهرسد که این رویکرد نشانمی

با این مفاهیم مدیریت مدرن طراحای  های حسابداری مدیریت باید مطابق فرض درست باشد پس از آن که سیستم

 .نمایند شده و عمل

شاود. باا   یکی دیگر از درگیری عمده بین این دو مدل از نظر حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت مرباوط مای  

که از آن تمایل شخصی حذف  انه استطرفتوجه به دیدگاه سنتی، حسابداری مدیریت یک فرآیند بسیار عینی و بی

و این مجموعه اقدامات او سال است  در طول یکه عبارت دیگر حسابدار مسئول عواقب اقدامات خود را شده است. ب

به یک مفهوم  دهد. ابعاد تئوری سازمان مدرن و دیدگاه آنشامل مواردی است که او گزارشات از حقایق را ارائه نمی

با توجه به اینکه از آن است که حسابداران  . این دیدگاه حاکیباشدمطرح میمتفاوت از نقش حسابداری  یتا حدود

پیادا   شوند براساس موقعیت و ویژگای کااری خاود بادنبال    پس از اجرای هر فرآیند عملیاتی به موضوعات وارد می

عالوه بر این حساابداران   دیگران هستند. صورت گرفته توسط اشتباهات و خطاهایاز مجموعه گزارش ارائه کردن و 

چاه اطالعااتی    اینکه با توجه به در دستیابی به اطالعات هستند عرض جیرافیایی بیشتریقدار یک م دارای در واقع

. حساابداران معماوالً تصامیم    آوری شاود بایست جماع مربوط به آن میهای حسابداری و حقایق توسط سیستمباید 

مسائول  ناوان  باه ع هاا  و اغلاب آن  هاا چگوناه باشاد   آن هاای حساابداری  گیرناد کاه ماهیات و شاکل گازارش     می

چاه اطالعااتی را دریافات     و چه کسی بایست توسطتعمیرات میتعیین این برای که  هستندهای مهم گیریتصمیم

 باشند.در نگاه اول به مراتب دارای عینیت کمتری می. بنابراین فرآیند حسابداری نمایند

 :عواقب ناشی از مفروضات رفتاری سنتی

های رفتااری  کننده دیدگاهاول مدلی که تقریباً منعکس باشد.مطرح میدو سؤال بسیار مهم ی در ارزیابی مدل رفتار

آن را باه عناوان    اسات و  که نزدیک به توصیف انگیزه و رفتار انسان ی است. دوم مدلاست اکثر حسابداران مدیریت

اسات،   صورت گرفتاه اول ؤال س درخصو . از آنجا که تحقیقات کمی آورندبه شمار می در دنیای واقعی یک رویداد
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 صورت پذیرفتهکه به عنوان مشاهدات شخصی  باشیمدر دسترس میما مجبور به دنبال پاسخ براساس شواهد اندک 

راساس دیدگاه مطروحاه کاه نگرشای از    د بندهگزارش شده است و همچنین هر دو از این منابع اطالعاتی نشان می

پرساش   در ارتباط با بررسی ابعااد به شدت در مدل سنتی ریشه دارد.  وحسابداری مدیریت است  درفلسفه رفتاری 

شناسی و تئوری سازمان برای حمایات از ایان   ادبیات در روانشناسی، جامعه موضوعات همچون از یفراوان ابعاددوم، 

تار نسابت باه دیادگاه سانتی      بیناناه واقع و رفتار ناکافی دارایدیدگاه مدرن  باشد. بدین ترتیب درمطرح میفرض 

های حسابداری مادیریت  : اگر سیستمشود کهمیسومین سؤال مهم مطرح با توجه به مراتب فوق . بنابراین باشدمی

در جریان چه پیامدهایی  باشدانعکاس ناکافی از دنیای واقعی  یدر دیدگاه سنتی رفتار است و اگر این دیدگاه رفتار

رساد کاه حساابداری مادیریت در حاال حاضار       پاسخ به این سؤال بنظر مای همراه داشته باشد؟ در  این تقابل را به

را ارائه  های ناخواسته اعضای سازمانبه طیف وسیعی از پاسخزیادی بمنظور کمک که قادر باشد رود تواند انتظار می

 .نماید

کاه   شاود های حسابداری ایجااد مای  در آن سیستم هی کهایی از شرایطنمونهسایر تواند هر خواننده از این مقاله می

ویر کنناد. بناابراین چناد تصا    در جهت منافع سازمان خود نیستند را ارئاه  افراد که  ی استاقدامات ناشی از مجموعه

بنادی اغلاب   های بودجاه . در مورد بودجه، سیستمتوجه قرار گیردباید مورد از اطالعات حسابداری مدیریت مختصر 

ساازمان در تطاابق باا    رسیدن به سطح خاصی از عملکارد   جهتمدیران و کارکنان  بیشتر برفشار  ردنوارد کبرای 

بینای  توان به راحتی پیشمیرا ، نتایج بدست آمده زیاد باشداست. وقتی این فشار بیش از حد استانداردهای عملی 

نخواهاد  آور تعجاب  شود و اینا  داده بودجه اختص ای میزانشود که به هر فعالیت و حوزهتالش میاول،  نمود که

بمنظاور بهباود عملکارد خاود      مناابع در دساترس  از تر بهینهدهد که مدیران در تالش برای استفاده نشان بود که 

اماا همیشاه ایان روناد     . ای باشاد هزینه بودجهاز کمتر ها در تطابق با بودجه آنزمانی که عملکرد خصوصاً در دوره 

تشخیص نیست که در قبال ارائه و صرف منابع مساوی کارآمدی بصاورت شافاف قابال بارآورد     بصورت شفاف قابل 

 تاوان مشااهده نماود و ایان باه     باشد. این در حالی است که در قیاس بودجه و عملکرد مصرف هزینه کمتری را می

یان ناوع رفتاار    ا شناساایی . باشاد درآمدهای احتمالی  کاهش و اختصا های غیرضروری و یا معنای تحمیل هزینه

بندی سفت و سخت و دقیق توسط یک مادیر صاورت   یک سیستم بودجه اگر تحت نخواهد بودسختی قابل موضوع 

در صورتی که او در مرحله اول بودجه خود را باز و در مراحل بعد بمنظور نماایش عملکارد بهتار خاود آن را      پذیرد

. شاوند مای  یو ناکارآمد گیفایددر واقع تشویق به بی. بنابراین تحت چنین سیستمی مدیران تر نمایدسفت و سخت

تاوان آن را  مای  ساازمان ماورد توجاه قارار نگیارد     فشاار در   هاو اهرم هاهرگاه بودجه و استاندارد به عنوان دستگاه

هاای  توانند به سیساتم فعالیت خود باشند میانجام قادر به افرادی که تحت فشار  و برآورد نمود بطوریکهبینی پیش

 ی. چناین ماوقعیت  توجاه نمایاد   عملکرد در قبالاقدامات خود  مجموعه اثر اینکه بهبدون ازمان فشار وارد نموده، س

بروز  افتدچه اتفاقی می و برای از زمانی که افراد با تضاد بین اهداف خود و اهداف سازمان مواجه شود ایتصاویر زنده

خوبی ممکن است شامل تالش بارای جلاوگیری از مسائولیت    به  یضرتعاهدف . نتایج حاصل از چنین کندپیدا می

میلی به فاش کردن اطالعات و بطور کلی عادم مشاارکتی و کاار    بی ،سرزنش دیگران مالمت وشکست، تالش برای 

 گروهی.
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های حساابداری مادیریت ممکان اسات باه رفتاار       شرایط که در آن سیستم مربوط بهویر مشترک ایکی دیگر از تص

یاک  گاذاری را باه عناوان    . به عنوان مثال استفاده از بازگشت سارمایه منتج شودارزیابی عملکرد  حوزهنامطلوب در 

. این شاخص به لحاظ نظری مقایسه بین آنچه یک مدل ارزیابی مدرن استشاخص عملکرد در حال تبدیل شدن به 

 است در قیاس با ارزیاابی نحاوه   صرف آنمتعهد به  ی کهو ارزش منابعگیرد مورد اجرا قرار میکه توسط یک واحد 

بار  شود. انگارانه استفاده میسادهبسیار ای شیوه از غالباً برای این ارزیابیاست که انجام شده گذاری بازگشت سرمایه

گاذاری  یا گاهاً جهات بازگشات سارمایه   خودسرانه و بازدهی نرخ اقدام به تعریف و برآورد مدیرانی که همین اساس 

از . از آنجاا کاه نارخ باازده و همچناین بسایاری دیگار        دهندموضوع خود را در قبال تهدید قرار مینمایند عمالً می

ها ممکان اسات در سااخت    ، پاسخ به این ناوع از فشاار  باشدمی مدتهای حسابداری عملکرد اقدامات کوتاهشاخص

برای مثال در تالش برای بهبود . دنبال نماید هزینه انجام طوالنی اهداف سازمان خود رادرمدت تمرکز کوتاهشاخص 

باه عناوان    یشاخص عملکرد خود را در طول یک سال خا ، مدیران ممکن است هزینه برای چناین ماوارد مهما   

کاه از   است در حالیاین . نماید و یا قطع دادهو روابط مشتری را کاهش  کنترل کیفیت، نگهداری، آموزش کارکنان

 را عملکرد موجود را بهبود بخشاد. عواقاب درازمادت چناین اقاداماتی     مواردی از آن ها ممکن است بین این هزینه

 هایشاخص گیریه دقیقاً این نوع رفتار است که به اندازهبه نمایش گذاشت. در این حال کای دیگر به گونهتواند می

 شود.میمدت عملکرد تشویق کوتاه

 

 نتیجه:

ها چنان با پیچیادگی و تیییارات   های تولید، سازمانتیییر و تحول در سیستمبا توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد 

 .تواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی داشته باشاد تنهایی نمیاند که مدیریت، بهرو شدهبهشدید رو

اهاداف، شناساایی   وجود آید که مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین همین دلیل، ضرورت دارد سیستمی بهبه

حلی بهینه و اجرا، کنتارل و ارزیاابی آن   ها و انتخاب راهحلهای ممکن و ارزیابی این راهحلدقیق مسئله، تعریف راه

نحوی که بخش مهمای  به .سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت در همین زمینه توسعه پیدا کرده است .کمک کند

بنابراین، نقاش حساابداری مادیریت، عباارت اسات از تهیاه و ارائاه         .کنداز اطالعات موردنیاز مدیریت را تامین می

گیاری  ها، اعمال کنترل مدیریت و تصامیم ریزی فعالیتاطالعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه

 .عقالیی برای تحقق اهداف سازمان

طرفاداری   از مادل تئاوری ساازمان مادرن     با کسانی که در مقایسهدیدگاه سنتی نقطه نظر و رفتاری از مفروضات 

هاای حساابداری   برداری سیستممدل سنتی یک چارچوب معتبر برای طراحی و بهرهدر دهد که ، نشان میکنندمی

که در بسیاری از موارد پیامدهای انگیزشی و ما این است کند. در واقع گمان را نمایندگی نمی موضوعمدیریت رفتار 

هماه  های حسابداری مدیریت یک سازمان بیش از که سیستم ه استای نادیده گرفته شدگونهرفتاری حسابداری به 

 .بیندمیآسیب توسط خود آن سازمان 

مساائل   و حرکت باه سامت  حسابداری برای تبدیل شدن در چگونه مدیریت تیییر در پاسخ به این پرسش مهم که 

 هاای پاساخ  قادر باه ارائاه  حسابداری رفتاری  اتنهایت تحقیقتوانیم امیدوار باشیم که در . ما میاست رفتاری نگران
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ما معتقادیم کاه ایان     باشد ولیکننمیممکن  باشند. اگرچه در شرایط فعلی این امریبه این سؤال  ینسبتاً مشخص

داشاته  حساابداران درک کاافی از علاوم رفتااری      که اگر باشد به جلودر حرکت رو تواند یک گام بزرگ میموضوع 

را هاا  . در نتیجه تیییر نگرش در بخشای از حساابداران آن  یا الاقل قادر به تشخیص مشکالت مربوط باشند باشند و

باا یاک نگارش    بر روی دیگران در سراسر ساازمان  خود ها فعالیت گذاریو تأثیر بیشترهای فعالیت به انجامتمایل م

 انتقادی خواهد بود.

 درکساب و کاار    اناواع  تحقیاق و مشااوره باا تعادادی از     محققاان در موضاوعات ماورد   سال گذشاته   21در طول 

که در آن مادیریت و   یدر هر مورددهد که نتایج نشان می. اندبررسی این موضوعات بودههای دولتی درگیر سازمان

اند عمالً باعث ترقی و روشنگری بیشتر در سازمان شده و این موضوع بیشتر ناشای  با همدیگر همراه بودهحسابداران 

ما قادر به شناسایی و تصحیح انواع مشاکالت خاا  در ارتبااط باا      نوع نگرش مدیریت بوده است. از طرفی دیگر از

ایجاد محیطای کاه در    اممکن است ب های مختلف. عالوه بر این در موقعیتباشیممیاستفاده از حسابداری مدیریت 

. باشاند بوجاود آیاد    مدیریتحسابداری اثربخشی تالش برای بهبود  وآن حسابداران و مدیران با هم مشیول به کار 

. اماا  را نشان نمی دهدهای حسابداری تیییرات انقالبی در سیستم عمالً هیچگونهباید تأکید کرد که این دستاوردها 

نموده اسات  در حال توسعه  هایسازماننگرش حسابداران و مدیران در  تیییراتبه شامل تشویق را ها چیزی که آن

 و توجه ویژه به آن مشاهده نقش حسابداری مدیریتجمله های جدید از کاراز این افراد به بررسی راه تمایل بخشی

 است.

تعدادی از  قدام به ارائه)در ایاالت متحده( اخدمات مشاوره مدیریت ، جونیور، مدیر ملی Toanدر مقاله اخیر، آرتور 

ایان  اهام  . باشد را مطرح نمایاد  خشی حسابداری مدیریتکه ممکن است در تالش برای ارزیابی اثرب یسؤاالت نمونه

 سؤاالت شامل موارد زیر است:

خواهد حسابدار شود وجود دارد یا اینکه او باید قاادر باشاد کاه باا     آیا ویژگی خاصی در مورد فردی که می .2

. در ایان  های خود و یا آنچه که در طول فعالیت بدست آورده است استفاده نمایداستفاده از ماهیت تکنیک

ارتباط برخی تمایل دارند که صرفاً دارای توانایی معامالتی و تحلیل معامالت در ارتباط با اشخا  ثالث باه  

باشد قارار گیارد و   ای در یک سیستم اقتصادی مورد توجه میای از شرایط پولی که به گونهعنوان مجموعه

هاای غیراقتصاادی ماالک    هاا و ارزش و ویژگیشود های اقتصادی پرداخته میدر آن صرفاً با بررسی ویژگی

 باشند؟عمل نمی

هاا  در حوزه عمل خود مسیر کمک به مدیریت رد ارائه اطالعات را دنبال می نماید بطوریکه آنآیا حسابدار  .1

هاای  فلسافه  ازشکل دادن و تقویت یک سبک خاصی از مدیریت که شاید متفااوت   قادر باشند که اقدام به

 ؟در آینده تیییر کنداینکه اکر حسابداری نیازمند تیییر باشد و شاید باشد امل یافته مختلف حسابداری تک

اسات کاه در واقاع     بنادی ماورد توجاه   مشارکت در تعیین هدف و در فرآیند بودجههای تئوریچه نوع از  .3

 ؟باشد در تعیین اهداف بودجهمسیر ترین سازنده

هاا  زمانی کاه گزیناه   گیرندو انقباضی مورد توجه قرار می انبساطیهای افتد زمانی که بودجهچه اتفاقی می .4

 هستند؟ مهایی برای تیییر کزمانی که فرصت ؟ یامحدود هستند

 افتد؟یابد یا کاهش یافته است چه اتفاقی میگیری افزایش میزمانی که اندازه گروه در حال اندازه .5
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 افتد؟شوند چه اتفاقی میبه کار می دست یهای اقتصادی و غیراقتصادگیریاندازهعامل زمانی که هر دو  .6

 افتد؟چه اتفاقی میشود به حمایت تبدیل میاز کنترل  انحسابدارنگرش زمانی که جهت تیییر  .7

 افتد؟چه اتفاقی میگیرد قرار میحسابرس تحت یک نوع مشابه از تیییر نگرش زمانی که جهت  .8

هاای  های مدیریت که اصول حسابداری مورد استفاده تیییر و یا شاکل و محتاوای گازارش   گیریبه تصمیم .9

 افتد؟چه اتفاقی میشوند واقع میتیییر مورد حسابداری 

ای در حسابداری صورت پذیرد زمانی که و دورههای قابل توجهی  به صورت زمانی که پیشرفت دهدنشان میتجربه 

پیشنهاد شاده توساط    متناسب با سؤاالتسؤاالت خود را نموده و به بحث با دیگر اعضای سازمان حسابداران شروع 

باز کاردن  نزدیک قادر به ها به راحتی در آینده حتی زمانی که پاسخ به این سؤالاست مطرح نمایند و  Toanآقای 

در  باشاند ایان عمال    اطالعاات حساابداری  از کنناده  استفادهکاربران )یا افراد(  از جملههای ارتباط با کسانی کانال

در این فرآیند حسابداران برای شروع بارای بدسات آوردن درک بهتار از اعضاای      .خود بسیار ارزشمند است جایگاه

انتظاار  و یاا   چگوناه ممکان اسات    بررسی نمایند که مشاهده و  خود را سیستم حسابداریبایست میدیگر سازمان 

 .دندهواکنش نشان های حسابداری، فرآیندها و گزارشات آن تلف دادهدیگران به انواع مخرود که می

ساازگار باا تئاوری    قابلیات  بطور کامل ها در آنهای حسابداری مدیریت که سیستم انتخاب و بکارگیریبدون شک 

ای ها . پاژوهش داده و باعث توسعه یافتگی حسابداری مدیریت گرددتوان توسعه را می باشند سازمان سازمان مدرن

های معقول و بینیرسد پیش. با این حال بنظر میحوزه بسیار سطحی و کم بوده استتا به امروز در این  انجام شده

 حساابداری هاای جدیاد و ارزشامند را باه مساائل      ای به پژوهش حسابداری رفتاری بینشکه توجه فزاینده منطقی

ای را ف می باشاد کاه چنانچاه بتواناد جامعاه حرفاه      دنبال این هد. در عین حال این مقاله به صورت پذیرفته است

تشویق به انجام تمرین و نزدیکی بیشتر در حوزه حسابداری مدیریت به استفاده از تئوری مدیریت نماید عمالً باعث 

تواند هایی که حسابداری مدیریت میگسترش دانش حسابداری مدیریت از علوم رفتاری و تالش برای افزایش حوزه

 ید.دنبال نما
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