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در حسابداری مدیریت به تئوریهایی نیاز است که نحوه تغییر در فعالیتهای حسابداری مدیریت را تشریح میکند .چنین تئوریهایی منحصرر
به رشته ها بوده و در عمل مفید خواهند بود .در حال حاضر این تئوریها در حسابداری مدیریت بر دو نوع طبقهبنردی شردهانرد ،نروع اول،
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تئوریهایی که ساختار (ویژگی) یک تئوری را دارند و نوع دوم ،تئوریهایی که ساختار (ویژگی) تئوری را ندارند (شربه تئوریهرا) هسرتند .برا
توجه به مطالعات صورت گرفته که نشان میدهد ادبیات تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت در ایجاد مجموعره انبروهی از دانرا نراموف
بوده است .مشابه سایر زمینه های تحقیقاتی حسابداری ،این ادبیات هنوز به حدی رشد نکرده که جهت تدوین و آزمرون تئروریهرایی کره
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فعالیت مشاهده شده را تبیین میکند ،و به توصیف فعالیت بپردازد .دالیلی آورده میشود که نشان میدهرد تحقیقرات تجربری حسرابداری
مدیریت از ایجاد یک دانا مستقل و منسجم عاجز بوده است ادبیات این رشته نتوانسته خود را از محدوده توصیف رویه های موجود خارج
و به ایجاد و آزمون تئوریهای جدید سوق دهد .نبود دادههای عمومی در دسترس یکی از دالیل اصلی عدم گسترش این ادبیات مری باشرد،
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اما این مورد تنها یکی از عوامل می باشد .سایر عوامل عبارت است از رویکرد استقرایی آن ،انگیزه محققان ،اسرتفاده آن از چرارچوه هرای
غیراقتصادی ،تاکید آن بر تصمیم گیری نه کنترل و نبود تئورهایی که از لحاظ تجربی قابل آزمون هستند.
واژگان کلیدی  :حسابداری مدیریت ،تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت ،تئوری حسابداری مدیریت
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A

 -1مقدمه
تاکنون کتابها و مقالههای بسیاری در ز مینه تئوری حسابداری مالی نوشته شده است .علرت ایرن جریران را مریتروان ترالش بررای یرافتن
مجموعه ای منسجم از اصول قراردادی ،مبانی مفهومی و روشهای کاربردی دانست که زمینه را برای انجام کار حرفرهای و نیرز ژژوهشرهای
آینده در حسابداری مالی هموار میسازد .اما سوالی که در اینجا مطرح می شود ،این است که آیا در حوزه حسابداری مدیریت نیز به وجرود
تئوری نیازی هست؟ ژیا از ارائه تعریفی از تئوری حسابداری ،بهتر است واژه تئوری تعریف شود .تئوری در فرهنگ وبستر 1چنین تعریف
شده است:
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" بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط آشکار یا مبانی برخی از ژدیدههای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است"....
تئوری حسابداری را میتوان مجموعهای هماهنگ از فرضیههای آزمونژذیر ،مفاهیم و اصول علمری دانسرت کره سراختار کلری الزم بررای
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ژژوها در ماهیت حسابداری را ایجاد میکند .در دهههای اخیر کوششهای زیادی ازسوی انجمنهای علمی و حرفهای برای تدوین تئروری
حسابداری انجام شده است.

هدف تئوری ،تشریح وضع موجود و ژیابینی وضعیت آینده است .در نتیجه ،یکی از هدفهای اصلی تئوری در یک علرم ،داشرتن مجموعره
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دانشی است که به خوبی تعریف ،به نحوی سیستماتیک گرداوری ،سازماندهی ،و به حد کافی تائید شده باشد تا چارچوب مناسبی را بررای
عملیات آینده فراهم کند.

هدف تئوری حسابداری ،فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را تبیین و عملیات مشاهده
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نشده را ژیا بینی کند .به بیان دیگر ،تئوری حسابداری باید بتواند دالیل انتخاب مبانی و روشهای مختلف حسابداری را توسط واحردهای
انتفاعی تبیین و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای ژذیرفته شده حسابداری ،روش خاصی را انتخاب می کننرد ژریابینری کنرد.
ضمناً ،تئوری حسابداری باید از طری ژژوهشهای حسابداری ،آزمون و تائید شود (شباهنگ.)1381 ،
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ثقفی و امیراصالنی ( ) 1379معتقدند که وجود مبانی نظری در حوزه مدیریت سبب میشود تا آن دسرته از روشرهای عملیراتی کره دارای
اعتبار اجرایی است از روایی نظری نیز برخوردار باشد .از این رو جستجو بررای دسرتیابی بره مبرانی نظرری حسرابداری مردیریت ،گرذاری
گریزناژذیر جلوه میکند.

A

به اعتقاد محققان صاحب نظرتعدد روشها ،اختیاری بودن آنها و وجود حوزههای متفاوت نظیر اقتصراد ،ریاضریات ،آمرار ،جامعرهشناسری و
روانشناسی در حسابداری مدیریت ،دلیل قانعکننده ای برای نپرداختن به موضوع تئوری حسابداری مدیریت محسوب نمیشود ،زیرا اگر قرار
است تئوری در مج موع باعث رشد و ارتقای رشته و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی رویکردهای نوین باشرد ،طررح و بسرط آن در
حسابداری موضوعیت دارد .اگر چه هدف این مقاله ،ارائه راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیسرت ،امرا
تالش میشود که ضرورت این موضوع و دالیل موید آن تشریح شود( ،مالمی وگرانلند.)2004 2
 -2مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیقات تجربی حسابداری مديريت
تاکنون تحقیقات زیادی ژیرامون بررسی و تجزیه وتحلیل ادبیات تجربی حسابداری مدیریت و تحقیقات انجام شده در این حوزه ،صورت
گرفته شده است .در چند دهه اخیر ،رشد چشمگیری در تحقیقات حسابداری مدیریت و تئوریهای مرتبط با آن وجود داشته است ،این
1-Webster
2-Malmi & Granlund

www.SID.ir

رشد به طور ساده فقط در حجم نبوده ،بلکه همﭽنین شامل گسترش در موضوعاتتحقیقی و تئوریهای مختلفی است که محققان مورد
استفاده قرار داده اند علیرغم این رشد ،تمایل بسیار ناچیزی در زمینههای تحقیقات عملی مشاهده شده است .این تحقیقات شکل
شناسایی ،توسعه و ارتقاء راهحلهایی برای مسائل عملی را داشتهاند که در مراحل اولیه در مطالعات موردی حل نشده باقی ماندهاند .در
نتیجه این امر را میتوان در خط سیر فرایند تحقی و توسعه دانست .به طور خالصه ،برای بازسازی و بازگردانی فرایند موجود بوده اند.
مطالعات داخلی
نمازی ( :)1378در تحقیقی به بررسی سیر تکاملی حسابداری مدیریت ژرداخته و این واقعیت را بیان میکند که علیرغم تغییرات
تکنولوژیکی و تحوالت اقتصادی دهه گذشته ،این شاخه از دانا حسابداری اگر چه فراز و نشیبهای را ژشت سر گذاشته است ،لیکن
روشهای مورد استفاده در آن از ژیشرفتهای چشمگیری برخوردار نبوده است .وی به این نتیجه رسید که حسابداری مدیریت به منظور
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ژاسخگویی به نیازهای موجود ،میباید به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقا این عوامل در مدیریت بیا ازژیا توجه کند .و یکی از
ژیا شرطهای جوابگویی به نیازهای موجود ،ارتقاء صالحیت حرفه ای و اخالقی حسابداری مدیریتی است.
نوروش و مشايخی ( :)1384در تحقیقی به بررسی نیازها و اولویتهای آموزشی حسابداری مدیریت ژرداختند ،وهدف آنها از انجام این
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ژژوها ژاسخ به این سوال بود که آیا در مورد نیازها و اولویتهای حسابداری مدیریت در ایران فاصلهای بین دیدگاه دانشگاهیان وشاغلین
در حرفه وجود دارد یا خیر؟ وبراین اساس نتایج تحقی حاکی از وجود فاصله بین دیدگاههای دو گروه مورد مطالعه ،در مورد مطالعه در
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مورد مفاهیم و روش های ژیشرفته حسابداری مدیریت است.

مهرانی و نونهال نهر ( :)1386آنها در تحقیقی حسابداری مدیریت را یکی از عوامل اثرگذار بر افزایا کارایی واحدهای تجاری معرفی،
و بیان مینمایند که با گسترش جوامع بشری ،بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی ژدید آمدهاند و به
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رقابت با یکدیگر میژردازند ،در این شرایط ،مدیران در راستای افزایا کارایی واحدهای تجاری تالشهای بیشتری را مبذول داشته و بدین
منظور اطالعات مورد نیاز خود را معموالً از سه منبع عمده اقتصاددانها ،تحلیلگران مالی وحسابداران مدیریت تﺄمین میکنند.
علی بیات و همکاران ( :)1388نترایج تحقی حاکی از آن است که در ایران مقاالت حسابداری مدیریت کمتر در مجالت معتبر و
علمیژژوهشی به چاه رسیده است و استقبال کمی از موضوعات حسابداری مدیریت در تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته اسرت .دالیل
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این شکست و ناکامی تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت در ایران مورد بررسی قرار می گیرد ،و راهکارهایی برای رفع این مشکالت ژیا
روی محققان ،تئوری ژردازان ،و دست اندرکاران این رشته قرار می گیرد و در نهایرت ویژگی های تحقیقات مفید و سودمند که مبتنی بر
تئوریهای قدرتمند می باشند ذکر خواهد گردید.
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دستگیر و عرب يارمازيارمحمدی ( :)1389در تحقیقی موانع به کارگیری یکی از مفاهیم حسابداری مدیریت (هزینهیابیهدف) را در
شرکتهای ژذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .آنها در تحقی خود به بررسی وجود زمینههای بهکارگیری این
سیستم در ایران ژرداختند .موانع بررسیشده در این تحقی

ژنج عاملقیمت گذاری هدف ،تمرکز بر مشتری ،روحیه کارگروهی،

هزینهیابیبرمبنای فعالیت و مهندسی ارزش بودند و نتایج تحقی حاکی از آن بود که فقدان هر کدام از عوامل فوق مانعی برای به کارگیری
این مفهوم در ایران میباشد .در نهایت ،از آنجائی که بحث حسابداری مدیریت در ایران ادبیات جوانی دارد ،لذا در این زمینه در کشور
مطالعات زیادی صورت نپذیرفته و ژژوها حاضر از گامهای نوین در این زمینه میباشد .در بیشتر تحقیقات حسابداری ،توسعه حسابداری
عملی بهعنوان یک هدف نمیباشد .چرا باید این چنین باشد؟ آیا در این شکاف ارتباط بین تحقیقات بر مبنای تئوری و عمل مهم بوده
است؟ برای ژاسخ گفتن به این سﺆال باید حالتی را در نظر بگیریم که در آن تحقیقات و تئوریهای حسابداری مدیریت توسعه یافته باشند.
علی بیات و رهنمای رودپشتی ( :)1391تئوری نمایندگی ژیشرفت های زیادی در زمینه های تئوریکی و قراردادهای تعیین استخدامی
بهینه و ایجاد انگیزش ایجاد نموده است .این تئوری همﭽنین مبنای علمی جهت به کارگیریهای تکنیک مهم حسابداری مدیریت از قبیل
ارزیابی عملکرد مدیران ،اعطای ژاداش ،بودجهبندی و تﻀاد منافع و مشارکت در ریسک را فراهم کرده است .تحقیقات تجربی تئوری
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نمایندگی و مدارك ومستندات قوی و علمی را نیز در زمینههای گوناگون حسابداری مدیریت ،ارائه نموده است .در این مطالعه نشان داده
میشود که تکنیکهای مبتنی بر حسابداری مدیریت استراتژیک میتواند برای استقرار هرچه بهتر حاکمیت شرکتی تدوین شود .تئوری
نمایندگی سازمانی بیان میکند که تنا بین مباحث مربوط به مدیر ریسکژذیر و ژیاده سازی استراتژی ،میتواند به طور شایستهای در
توسعه روند حسابداری مدیریت استراتژیک به کار رود .نتایج ،شواهد الزم برای ارائه روش نوین برای تفسیر مشکل نمایندگی را تائید
مینماید.
مطالعات خارجی
اسکاپنﺰ :)1983( 3و ی با تاکید بر فاصله نظریه وعمل در حسابداری مدیریت روشهای ژیﭽیده ریاضی در این زمینه را مورد انتقاد قرار
داده و به کاربرد محدود در آن اشاره میکند .وی با اشاره به این موضوع که شاغلین در هر حرفه بایستی مناسبت ارتباط این مطلب را در
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عمل درك کنند بر توجه آنان به نتایج ژژوها های دانشگاهی تاکید دارد او بر این باور است که اغلب تحقیقات دانشگاهی در زمینه
حسابداریمدیریت بایستی به شکلی طراحی واجرا شود که در نهایت برای حرفه مفید واقع شود.
کوپر و کاپالن  :)1988(4آنهابه ژیشرفت کُند مفاهیم حسابداریمدیریتطیسالهای 1925تا اواسط  1980اشاره میکنند .از نظر آنها
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اغلب دانشگاهیان در تحقیقات خود بجای مﺜالهای واقعی ،بر مدلهای اقتصادی  1980تﺄکید دارند ،که آن هم منجر به فاصله بین نظریه
وعملشده است .انتقاد این محققین با ایجاد چندین مفهوم و روش جدید در حسابداری مدیریت از اواخر دهه  1980تا اوایل دهه 1990
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دارای اعتبار بیشتری شد .از جمله آنها می توان میتوان به هزینهیابی برمبنای فعالیت ،ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود.
ادواردز و امانويل :)1990( 5آنها انتشارات دانشگاهی را در دو مجله حسابداری بررسی کرده وبرای اولویت بندی سرفصلهای حسابداری
مدیریت ،شاغلین حرفه را مورد نظرسنجی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که بین تئوری و عمل ،فاصله وجود داشته که دلیل آن تﺄکید
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دانشگاهیان بر چارچوب نظری بجای ابعاد سازمانی و اجتماعیاست .نظرات شاغلین حرفه نیز حاکی از آن بود که بهتر است تحقیقات
دانشگاهی ارتباط بیشتری با مسائل عملی داشته باشد.

الﺒرت و ساك ،)200( 6فرنچ و کوپاچ :)2000( 7یکی از بزرگترین مباحث انتقادی که در سالهای اخیرخصوصًا از جانب آمریکاییها
مطرح شده است ،این است که آموزش فعلی حسابداری مدیریت قادر نیستکه همواره برای شاغلین در حرفه مناسب باقی بماند .در واقع
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ژیشرفت فناوری باعث افزایا ژیﭽیدگی در تجارت نوین شده و این منجر بهناکامی دانشگاهیان در تربیت مناسبفارغ التحصیالن
حسابداری در صورت عدم تغییردر برنامه درسی حسابداری مدیریت خواهد شد.

هاکس 8و همکاران ( :)2003آنها طی مطالعهای در نیوزلند ،به بررسی فاصله ادراکی بیندانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری

A

مدیریت در مورد سرفصلهای آموزشی و نیز مهارتها وقابلیتهای مورد نیاز برای فارغ التحصیالن این رشته ژرداختند .نتایج مطالعه آنها
حاکی از فاصله بین نظرات این دو گروه بود ،بهطوری که تاکید شاغلین در حرفه برروشهای سنتی حسابداری مدیریت بود ،در حالی که
دانشگاهیان برروشها و مفاهیم جدید تاکید داشتند.از سوی دیگر هر دو گروه تقریباً در مورد مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز برای فارغ
التحصیالن این رشته تواف نسبی داشتند.
3- Scapens
4- Cooper & Kaplan
5 - Edwards & Emmanuel
6 - Albrecht & Sack
7 - Fama & . Cooper
8 - Hawkes & Fowler & Tan
9 - Jacobs Liza
10 - Margaret J Rebenda
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جاکوبﺰ لیﺰا :)2004( 9در تحقیقی به بررسی تﺄثیر نیازهای افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت بر آموزش آن در دانشگاههای آفریقای
جنوبی ژرداخت .نتایج مطالعه حاکی از آن بود که فاصله انتظارات متفاوتی از آموزش حسابداری مدیریت بین دانشگاهیان و افراد شاغل در
حرفه وجود دارد .همﭽنین او به این نتیجه رسید که نیازهای افراد شاغل در مورد حرفه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مهارتها و
قابلیتهای فردی ،بر آموزش حسابداری مدیریت در آفریقای جنوبی تﺄثیر دارد .عالوه بر این ،او یکسری مهارتها و قابلیتهای حرفهای
مو رد نیاز برای فارغ التحصیالن حسابداری مدیریت و نیز یک سری سرفصل های آموزشی قابل افزودن به برنامه های قبلی ارائه می کند.
مارگارت ،جی ريدنﺒا :)2005( 10وی ژژوهشی با عنوان " استفاده ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران مالی دانشگاههای رتبه دو،
کالج های عمومی و کالج های ژایه امریکایی" به بررسی میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت ژرداخته است .هفت ابزار مورد
مطالعه شامل تجزیه و تحلیل نقطه سربهسر ،هزینهیابی برمبنای هزینههای مربوط والگوهای ،فعالیت برنامههای آکادمیک ،هزینه یابی
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برمبنای فعالیت ،برنامههای غیرآکادمیک هزینههای مربوط و الگوههای تصمیمگیری درآمد ،تجزیهتحلیل بازدهسرمایهگذاری ،تجزیهتحلیل
انحرافات وحسابداری سنجا مسئولیت بود .براساس نتایج این تحقی

شیوههای هزینههای مربوط و مدلهای تصمیمگیری درآمد،

تجزیهتحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل نقطه سربهسر ،بیشترین میانگین کاربرد و اثربخشی را نسبت به سایر ابزارها داشت .همﭽنین
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مشکالت مربوط بهژذیرش ابزارهای نوین ،مسئله هزینه ومنفعت بهکارگیری ابزارها و کمبود نیروی زبده انسانی جزء مهمترین موانع
استفاده از این شیوهها شناسایی شد و عواملی چون تجربه ،آموزش و داشتن گواهینامههای تخصصی حسابداری مدیریت در عدم کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت دخیل بوده است.

o
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مالمی و گرانلند  :)2009(11در مقالهای این محققان به بررسینقا تئوری در حسابداری مدیریت ژرداختهاند .آنها بر این اعتقاد بودند که
در علوم کاربردی مانند حسابداری مدیریت تئوریها باید توضیحاتی برای فعاالن در این زمینه مانند مدیران ،سازمانها و جامعه فراهم

iv

آورند .در این مقاله توسعه تئوریهای حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار گرفتهاند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که تئوری و عمل در
حسابداری مدیریت از هم فاصله گرفتهاند و آنﭽنان که باید بین آنها هماهنگی وجود ندارد.
ون هلدن

12

و همکاران ( :)2010آنها فاصله بین دانشگاهیان و فعاالن حسابداری مدیریت بخا عمومی در کشور هلند را مورد بررسی
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قرار داده ،و به این نتیجه رسیدند که فاصله دانشگاهیان از عمل و نیاز به مشارکت آنها در تحقیقات سنتی عملی یا مقاالت منتشره قبلی
که میتواند برای تعامل محدود مجموعهای از مسائل حسابداری مدیریت تبیین شود .فعاالن با سﺆاالت بسیار اساسی در مورد مدیریت

r
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کارآمد مواجه هستند ،بنابراین آنها نیازی به اطالعات در مورد آخرین نوآوری ندارند .تکنیکهای حسابداری مدیریت جدید شرکتهای
توسعه یافته محلی به عنوان مﺜال مقایسه دانشگاه و سیستمهای مدیریت هزینهها برای دولتهای محلی میباشد .این محققین براین
باورند که چنین تکنیکهای نیازمند تطاب قابل توجهی برای چارچوب شرکتهای هلندی می باشد.
-3هدف تئوری حسابداری مديريت

ضرورت ژژوها در زمینه حسابداری مدیریت چیست؟ طرح ایرن موضروع ابتردا از سروی زیمررمن ( ،)2001ژیرامرون وضرعیت ژرژوها
حسابداری مدیریت آغاز شد و تئوری ،ژاسخهایی را برای آن ارائه کرده است .اما همﭽنان ژرسشهای دیگری وجود دارد .از جمله آنکه :هدف

11 - Malmi & Granlund
12 - Van Helden
13- Lufts & shields
14- Zimmerman
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و نقا تئوری در ژژوها حسابداری مدیریت چیست؟ تئوریهای کنونی چگونه به این هدف دست مییابرد؟ و بره عنروان جامعره علمری،
چگونه باید در مسیر توسعه تئوری حرکت شود؟ اینها موضوعهایی است که در این مقاله به آنها ژرداخته میشود.
الفت و شیلدز )2002( 13در ژاسخ به زیمرمن ،)2001( 14با استناد به ژژوهاهای گذشرته اههرار داشرتند کره ژژوهشرهایی در راسرتای
تئوری حسابداری مدیریت ،تا کنون انجام شده است .این موضوع نشان میدهد که تئوری یا تدوین تئوری حسرابداری مردیریت ،ژیرامرون
تشریح علل و تاثیرات آن است .هر چند همه ژژوهشگران این دیدگاه را نپذیرفتهاند ،اما به نظر میرسد که این دیدگاه ،مسیر اصلی دستیابی
به شناخت است که امروزه در ژژوها حسابداری مدیریت متداول است .اما ژرسا این است که چرا به عنوان یک جامعه علمی ،در جهت
فهم هدفها و نتایج حسابداری مدیریت تالش میکنیم؟ اعتقاد بر این است کره هردف نهرایی ،برهکرارگیری تئروری در بهبرود شریوههرای
حسابداری مدیریت است .به بیان دیگر ،انجام ژژوها و توسعه تئوریها در حسابداری مدیریت ،امکان اسرتفاده ایرن تئوریهرا توسرط افرراد
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مختلف را فراهم میسازد .بنابراین سیستمها یا رویهها به کمک تئوریها می تواند در جهت کمک به مدیریت ،کارکنان ،گروههای ذینفع و یا
کل جامعه بهبود یابد.

در نتیجه به نظر میرسد که تقریباً اکﺜر ژژوهشهای اخیر در حسابداری مدیریت ،دارای هدف مشترکی برای تئوری و ژژوها بوده و آن ارائه
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رهنمود و ژیشنهادهایی در خصوص نحوه بهکارگیری آنها در حسابداری مدیریت و یا کنار گذاشتن آنهاست.
نینیلوتو ، )1980( 15معتقد است که منفعت نظری دانا را نیز باید در نظر گرفت ،زیرا صرفنظر از هدفهای کنتررل و ژریابینری ،توسرعه
دانا موجب ارائه توضیح و تفسیر جامع و منظمی از واقعیات میشود .به اعتقاد لوکا و گرانلند )2002(16میتوان به خوبی این موضوع را در
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زمینه ژژوهشهای حسابداری مدیریت بیان کرد .به هر حال ژژوها بدون هرگونه کوشا در جهت ژریابینری و کنتررل رویردادها کرافی
نیست ،سوال اینجاست که کدامیک از موارد ژیاگفته در ارتباط با این مقاله است .به نظر میرسد در حال حاضر ترکیبی از منرابع فنری و
کاربردی دانا جهت ایجاد نظریات مفید افراد و سازمانهای مورد نظر ،مورد استفاده قرار می گیرد.
 -4سیر تکامل دانش حسابداری مديريت

v
i
h

به اعتقاد پروفسور هورن گرن تکامل حسابداری مديريت در چهار دوره به روشهای ذيل صورت گرفته است:
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 -4-1روش واقعیت مطلق :دوره ای که حسابداری مدیریت با حسابداری بهای تمام شده وسرشکن نمودن هزینه تولیدی به محصوالت
سروکار داشته است.

A

-4-2روش واقعیت شرطی :با درك این نکته شروع شد که تعیین بهای تمام شده محصوالت با روشهای سنتی اطالعات مورد نیاز
مدیران جهت تصمیم گیری مهم ومربوط را فراهم نمی آورد(سالهای  1950الی  1960میالدی).

 - 4-3روش واقعیت پرخرج :روشی که MAمعادل یک سیستم اطالعاتی است .واطالعات بعنوان کاالیی بوده که برای تهیه آن باید
محتمل هزینه بود.
 -4-4روش رفتاری :سیستم حس ابداری مدیریت عالوه بر تهیه اطالعات مورد نیاز مدیران جهت تصمیم گیری به فراهم نمودن گزارش
هایی برای ارزیابی عملیات اجرایی مدیران وکارکنان زیر مجموعه آنها مورد استفاده قرار میگرد.

15- Niniluoto
16-Locka & Granlund
17- Lufts & shields
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 -5ساختار تئوری ها در حسابداری مديريت
 5-1تئوريهايی که ساختار(ويِژگی)يک تئوری را دارند:
طب تحقیقات و نظرات الفت و شیلدز ،) 2003( 17در ژژوهشهای حسابداری مدیریت ،برخی مطالب منتشرر شرده مربروط بره حسرابداری
مدیریت ،توسط برخی از تئوریها تشریح شده است .به طور معمول حسابداری مدیریت شامل متغییرهای مستقل و وابسته است اما به تمام
زنجیره علت و مع لول اشاره نمیشود .این تئوریها در تشریح عوامل ،اثرات و تنوع روابط متقابل حسابداری مدیریت مبتنری برر زمینره هرای
اقتصادی ،تئوریهای سازمانی ،جامعه شناسی و روانشناسی است .هیﭽیک از این تئوریها بدانگونه نیست که بتوان بین تئروری حسرابداری
مدیریت و سایر تئوریها تمایز ق ائل شد .این تئوریها ژیرامون حسابداری مدیریت بوده و خاص تئوری حسرابداری مردیریت نیسرت .تئروری
نمایندگی ،تئوری اقتصاد اطالعات ،تئوری ساختار ،تئوری حاکمیت شرکتی ،تئوری هدفگذاری و تعداد بیشماری از سایر تئوریها را به کرار

D
I

میبرند تا به تشریح منافع حسابداری مدیریت بپردازند .اما سه نگرانی عمده نسبت بره تئوریهرای یادشرده در حسرابداری مردیریت وجرود
دارد.نخست اینکه هیﭽیک از این تئوریها بدان گونه نیست که بتوان بین تئوری حسابداری مدیریت و سایر تئوریهرا تمرایز قائرل شرد .ایرن
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تئوریها ژیرامون حسابداری مدیریت بوده و خاص تئوری حسابداری مدیریت نیست .تئوریهای حسابداری مردیریت همﭽنانکره مجلرههرای
معتبر ژژوهشی دانشگاهی تشخیص دادهاند ،به واسطه ژرس و جو و ژرسا و ژاسخ تعیین شدهاست .ژژوهشگران ،تئوری نمایندگی ،تئوری
اقتصاد اطالعات ،تئوری ساختار ،تئوری سیستمکاربر ،تئوری هدفگذاری و تعداد بیشماری از سایر تئوریها را به کار میبرنرد ترا بره تشرریح
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منافع حسابداری مدیریت بپردازند .گاهی به نظر می رسد ،آنﭽه مفید است از طری تئوریهای از ژیا تعیین شده و نه ژدیده مورد نظر در
حسابداری ،تعیین شده است .به بیان دیگر تئوریهای مشابه را میتوان حتی در تشریح موضوعهایی غیر از حسابداری مدیریت نیز بهکار برد.
در ادامه به این مسئله نیز می ژردازیم که نیاز به تئوری حسابداری مدیریت وجود دارد ،اما به این معنی نیست که نیازی به تفسیرهای ارائه
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شده و بینا منتج از سایر تئوریها وجود ندارد .بحث این است که به هر دو آنها نیاز وجود دارد.
دومین نگرانی ،ماهیت ابرتئوری برخی از تئوریهای مورد استفاده است .مشکل اصلی این است که نمیتوان این تئوریها را تحریف کرد و یا
حتی طرحها و موضوعهایی را بر اساس آن ایجاد کرد که تحریفژذیر یا ابطالژذیر باشند.

نگرانی عمده ،ناشی از فقدان تصویری روشن از تئوریهایی است که بهترین تفسیرها را از اشکال متعدد حسابداری مدیریت و نتایج آنهرا در
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شرایط و چارچوب خاص زمانی فراهم آورد .از آنجا که موضوعهای ژیرامون حسابداری مدیریت درك نمیشرود ،یرافتن سررنخهایی جهرت
چگونگی بهکارگیری حسابداری مدیریت ،موضوعیت نمییابد .ممکن است گفته شود که این مسئله صرفاً ناشی از فقدان اندوختره کرافی از

A

دانا است که متناسب با رشد و بلوغ رشته مرتفع خواهد شد .اما در این زمینه تردید وجود دارد زیرا به ندرت کوششهایی در جهت ارائره
نقاط ضعف و قوت تئوریهای مختلف در یک مطالعه واحد مشاهده میشود .به نظر میرسد ژژوهشگران حسابداری به یک تئوری خراص در
هر زمان معتقدند و تالش زیادی در جهت تعدیل و یا توسعه بیشتر تئوریهای اقتباسی به کار گرفته شده نمیکنند .اگرر بره دنبرال توسرعه
تئوریها نباشیم ،از هرگونه اقتباس از تئوریهای مختلف به این علت استفاده میکنیم تا به تفسیر و تشریح بهتر موضوعهای «مرورد عالقره و
منفعت خود» دست یابیم و در این صورت امید زیادی به ژیشرفت در زمینه تئوریهای حسابداری مدیریت وجود ندارد .نمیتوان برا راهحرل
ژیشنهادی زیمرمن مبنی بر تکیه صرف بر تئوریهای اقتصادی مواف بود .افزون بر این ،قدرت تبیین و ژیابینی تئوریهای مختلف ،نیازمند
ارزیابی تئوریهاست تا توسعه یافته ،تعدیل و ترکیب شوند و قدرت تبیین آنها در زمینه حسابداری مدیریت افزایا یابد.
 5-2تئوريهايی که ساختار( ويژگی) تئوری را ندارند(شﺒه تئوريها):
در حسابداری مدیریت تعدادی تئوریهای هنجاری وساختاری وجوددارند این موارد ،تئوری به شمار نمیآید اگرچه این تئوریها بیان میکند
که باید برخی چیزها را چگونه و چرا انجام دهیم .زیمرمن ) 2001( 18این مسئله را به شکل زیر مطرح کرده است ترا زمانیکره مردیریت برر

18- Zimmerman

www.SID.ir

مبنای ارزش شبیه تئوریهای دیگر باشد ،یک تئوری اثباتی محسوب نمی شود ،زیرا ژدیدههای مرتبط با واحد تجاری را تشریح و ژیابینی
نمی کند حتی اگر با تئوری اثباتی مورد نظر وی مواف باشیم ،نظر وی مبنی بر اینکه مدیریت بر مبنای ارزش ژدیده های مرتبط برا واحرد
تجاری را تشریح و ژیابینی نمیکند ،ژذیرفتنی نیست .میتوان استدال ل کرد که هدف مدیریت بر مبنای ارزش ،تشریح عملکرد شرکت در
قالب بازده سهامداران است .بعﻀی ازاین شبه تئوریها عبارتند از روشهای تنزیل جریان نقد برای بودجه بنردی سررمایهای ،هزینرهیرابی برر
مبنای فعالیرت ( ،)ABCارزیرابی متروازن ( ،)BSCمردیریت کیفیرت جرامع ( ،)TQMمردیریت برر مبنرای ارزش ( ،)VBMتولیرد بره
هنگام( )JITو سایر .توجه به مراحل  6گانه مدیریتی در ژژوها ایتنر و الرکر ،)2001( 19زیمرمن )2001(20و ژژوهشهای دیگر ،مشرخص
می کند که چرا عملکرد یک شرکت نسبت به شرکتهای مشابه بهتر است و چرا عملکرد یک شرکت در طول زمان بهبود مییابرد .از چنرین
استداللی می توان در جهت ژیا بینی استفاده کرد .نظر زیمرمن در این مورد که چنین تئوریهایی با این فرض که شرکتها از آن ژیروی ،و
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ژژوهشهای قدرتمندی هم در حال حاضر از آن ژشتیبانی و یا محدودیتهای آن را ارائه کنند ،ژذیرفتنی است .در این صورت ،تئوری ژاالیا
و در ژارهای موارد رد میشود .اما براستی در چه شرایطی این مراحل اجرا میشود؟ آیا تمام این مراحل با موفقیت روبهرو میشرود؟ شررط
الزم و کافی برای اینکه مدیریت برمبنای ارزش ،منجر به عملکرد بهتر شود چیست؟ زیمرمن همﭽنرین در مقابلره برا تئروری مردیریت برر
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مبنای ارزش ،نمونههایی را مطرح میسازد که تئوری قادر به ژیابینی آن نیست ،مﺜالً اینکه چه شرکتهایی از هزینهیابی برمبنای فعالیت
به احتمال زیاد استفاده میکنند و یا از کدام طرح ژاداشدهی در شرکت استفاده میشود.
معلوم نیست که زیمرمن چه انتظاری از تئوری دارد ،اما به نظر میرسد که وی انتظار دارد یک تئوری ساده وجود داشته باشد که در عین
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حال همه چیز را تشریح کند .ممکن است به یک تئوری نیاز داشته باشیم تا علت هزینهیابی بر مبنای فعالیت توسط شرکتها را تشریح کند
و نیز تئوری دیگری که مراحل مدیریتی برای ایجاد افزایا ارزش را نشان دهد .هرر دو ایرن تئوریهرا ممکرن اسرت مبتنری برر تئوریهرای
اقتصادی باشند اما باید توجه داشت که حتی در اقتصاد ،تئوریهای مختلفی برای تشریح ژدیدههای گوناگون وجود دارد.
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واتز و زیمرمن ) 1986( 21تمایزی آشکار میان تئوری اثباتی و هنجاری قائل میشوند .تئوری در نظر ایشان منجر بره دسرتورعمل و تجرویز
رویههای حسابداری نمی شود .به اعتقاد آنها تجویز وابسته به ویژگیهای یک هدف و کارکرد آن است .اعتقاد بر این است کره میتروان یرک
تئوری حسابداری مدیریت داشت که در جهت بیشینه ساختن ارزش ،تعرادل اجتمراعی ،ثبرات محیطری و غیرره عمرل کنرد .ژرژوها در
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حسابداری مدیریت در صورتی غنیتر میشود که ژژوهشگران آشکارا یک موضوع و تابع (کارکرد) آن موضوع را در نظر بگیرند و تفسریر و
تئوریهایی در تایید آن موضوع ایجاد کنند.

نمونه دیگری از مباحث جدید در حسابداری مدیریت ،یعنی هزینه یابی بر مبنای فعالیرت را در نظرر بگیریرد .طرفرداران آن معتقدنرد کره

A

مدلهای سنتی و ساده حسابداری صنعتی به عملکرد ضعیفی منجر می شود .این گروه نشران دادنرد کره تخصریص سرربار براسراس حجرم
محصوالت به انحراف هزینههای تولید و در نتیجه تصمیمهای اشتباه منتهی میگردد .بنابراین آنها سازوکار ایجاد ایرن مکرانیزم ضرعیف را
تشریح کردند .آنها ژیشنهاد کردند که تخص یص هزینه به جای تکیه بر حجم و هرفیت تولید ،بر مبنای رابطه علت و معلرولی انجرام شرود.
ممکن است تصور شود که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت در جایگاه یک تئوری حسابداری مدیریت ،به وسیله ردیابی فرایندهای تخصریص
هزینه ،حسابداری اطال عات مفیدتری را برای تصمیمگیری مدیریت فراهم میکند و تصمیمگیری دقیقتر به عملکرد بهتر منجرر مریشرود.
بنابراین ،تئوری هزینهیابی بر مبنای فعالیت تشریح می کند که حسابداری ،جهت دستیابی به عملکرد بهتر چگونه عمل کند و چرا منجر به
اطمینان از عملکرد بهتر میشود .حتی در شکل هنجاری آن ،تئوری ادعا کرد که هزینهیابی برمبنرای فعالیرت سرودمند اسرت و انحرافرات
هزینه یابی را در سازمانهای دارای تولیدات متعدد ،فرایند ژیﭽیده تولید و دارای سهم باالیی از هزینههای سرربار ،رفرع مریکنرد .ژرژوها
19- Ittner & Larcker
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حسابداری مدیریت با تمام محدودیتهایی که داشته ،بینا مفید و سودمندی را ارائه کرده است .براساس ژژوها ،ممکن است ژیابینی
شود که شرکتها به احتمال زیاد هزینهیابی برمبنای فعالیت را اجرا میکنند ،همﭽنان که زیمرمن انتظار داشته است.
اعتقاد بر این است که تال ش برای ایجاد هویت علمی جهت حسابداری مدیریت به واسطه اقتباس از سایر زمینهها ،حسابداران را برا بحرران
هویت روبرو کرده است .ریتر و ویلیامز ) 2002( 22نیز کم و بیا همین موضوع را در حسابداری مالی مطرح کردهاند .تئروری منحصرر بره
فردی در حسابداری مدیریت که در حال حاضر به وسیله مجامع ژژوها بین المللی ،علمی تلقی شود وجود ندارد.
چرا مجامع دانشگاهی حسابداری مدیریت نمی توانند به فعالیت مبتنی بر تئوریهای حسابداری مدیریت افتخار کنند؟ عوامل متعددی وجود
دارد که بین حسابداران و اقتصاددانان از یک طرف و تئوریهای سازمان از طرف دیگر تمرایز قائرل مریشرود .ایرن بردان معنرا نیسرت کره
حسابداران باید این تئوریها را به همین ش کل بپذیرند و دنبال کنند .بلکه الزم است تا دامنه تئوریها مشخص شود و تئوریهای جدید توسعه
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یابند تا نیازهای گروههای جامعه به یک علم کاربردی ،شبیه حسابداری مدیریت براورده شود و توسعه جامعره کره سرازمانها بخشری از آن
هستند ،تسهیل گردد.

 -6مرکﺰ تئوری حسابداری مديريت
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تاکنون موضوع بحث این بود که تئوری حسابداری مدیریت باید در استنتاج رهنمودهایی برای بهکارگیری ،سودمند و به گونرهای منحصرر
به فرد باشد .اما مرکز این تئوری چه چیز باید باشد؟ از دیدگاه مدیریتی ژاسخ بسیار آسان و روشرن اسرت .اول آنکره تئروری بایرد شرامل
احکامی باشد که بگوید کدامیک از «روشهای کنترلی و حسابداری»« ،چگونه» و در «چه شرایطی» باید بهکار گرفته شروند .برا روشرهای

o
e

کنترلی و حسابداری نمیتوان بکارگیری هزینه یابی برمبنای فعالیت ،ارزیابی متوازن ،مدیریت برمبنای ارزش یرا سرایر تئوریهرای هنجراری
موجود را به عنوان هدف برگزید« .روشهای کنترلی و روشهای حسابداری» ممکن است به برخی طبقهبندیهای متداول بهکرار رفتره ماننرد
اتکاء بر ارزیابی عملکرد مالی ،ارزیابی عملکرد غیرمالی یا هر دو ،اتکا بر کنترلهای فنی ،اجتماعی و آرمانی یا هر دو ،استفاده از رویکردهرای
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ساده و ژیﭽیده تخصیص هزینه و غیره اشاره کند« .چگونگی» ممکن است به کاربرد این سیستمها از راه تشخیص ،اثر متقابل ،کاربرد آنهرا
به عنوان ژیا زمینه در سایر روشها ،کاربرد آنها در سطوح باالیی ،میانی و ژایینی سلسله مراتب سازمانی و رسرمی ،موضروعهای سیاسری،
عوامل اقتصادی ،عوامل شخصی ،عوامل تاریخی و غیره باشد .کلمه «باید» در تعریف باال به وجود یک ارتباط الزامی برا نحروه عمرل اشراره
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دارد .ممکن است عملکرد در شرایط مختلف ،به اشکال گوناگون تعریف شود .عملکرد صحیح بررای سرازمانهای دولتری احتمراالً بره شرکل
متفاوتی نسبت به عملکرد سازمانهای بخا خصوصی تعریف میشود.

ادع ا بر این است که تئوری حسابداری مدیریت باید شامل مجموعه ای از قﻀایا در خصوص نحوه فعالیتهای کنترل و حسابداری سرازمان در

A

شرایط مختلف باشد .اگر به عنوان مﺜال ،مدیریت عملکرد و سیستمهای کنترلی مدیریت را در نظر بگیریم ،آتلری یرک چرارچوب کلری در
خصوص اداره و اجرای ژژو ها در این سطوح ارائه کرده است .اما ژاسخ به این ژرسشها همﭽنان مبتنی بر ژژوها و اسرتداللهرای نظرری
است .چارچوبی که وی ژیشنهاد میکند شامل  5مرحله ،مشابه  6مرحله بهکار رفته توسط ایتنر و الرکر )2001( 23است .او ژرسشرهایی را
در قالبی مدیریتی مطرح کرده است که مشابه بحث و استدال ل در خصوص نقا تئوری در حسابداری مدیریت است 5 .ژرسرا آتلری برر
هدفهای سازمانی و ارزیابی شرایط آن ،استراتژی ،برنامه ها ،فرایندها ،فعالیتها جهت دستیابی به هدفها و ارزیابی موفقیتهای بهدست آمرده،
سطح فعالیت گذشته و راه تنظیم هدفهای کوتاهمدت ،ژاداش و یا تنبیه مرتبط با میزان دستیابی به این هدفها و جریانهای اطالعاتی اسرت
که منجر به آموزش و انعطافژذیری در شرایط مختلف می شود .برای ژاسخگویی به این ژرسشها ما نیازمند مردیریتی سرودمند و در عرین
حال یک تئوری مشخص برای نظم دادن به نحوه کاربرد سیستم کنترل مدیریت در تحصیل عملکرد بهتر هستیم.
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همﭽنین تئوری باید شامل احکامی در خصوص نحوه تغییر حسابداری مدیریت باشد .در اینجا تاکید بر ژیادهسازی و اجرا است .کلمه بایرد
در اینجا به مفاهیم عملکرد و موفقیت در انجام تغییرات اشاره دارد .عوامل مرتبط با موفقیت و شکست روشهای مختلرف در ژیادهسرازی و
اجرا ،مبنای خوبی را برای چنین تئوریهایی فراهم می آورند ،اگرچه جهت ژیوند دادن این شرایط با سرایر شررایط ،فعالیتهرای زیرادی بایرد
انجام ژذیرد .بنابراین اعتقاد براین است که ژژوهشگران حسابداری مدیریت ،صرفاً جهت توسعه تئوری خراص حسرابداری مردیریت نمری-
کوشند بلکه مجموعهای از تئوریها که قادر به تفسیر روشها ،بهکارگیری و تغییر آنها در یک دامنه مشخص باشد ،مناسب به نظر میرسد.
چگونه ژژوها منجر به ایجاد تئوریهای بهتر در حسابداری مدیریت میشود؟
میتوان دو راه اصلی در ایجاد تئوریهای مطلوب را مشخص کرد .اول ،تغییر و اصال ح رویه جاری با اتکا بر روشهای اثباتی سایر رویکردهرای
ژژوهشی .این تئوریها ممکن است علمی و یا هنجاری باشند .دوم تﺄیید و تاکید بیشتر بر رویکردهای ژژوهشی مبتنی بر مداخله .در ادامره،
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هر یک از رویکردها مورد بررسی قرار میگیرند.
استدالل بر اساس اینکه تع داد نامحدودی از عوامل و روابط میان آنها در دنیای ژیﭽیده وجود دارد کار آسانی است و بر این اسراس ،ایجراد
تئوری ناممکن به نظر می رسد .اگر چنین فرض شود ،دو راه بیشتر وجود ندارد :نخست به مسائل ژژوهشی خود ژایان دهیم و جستجو برای
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ایجاد شغلهای مولد و برتر را آغاز ک نیم و اجازه دهیم تا ژول و ثروت در جهت هدفهای سودمند سرمایهگذاری شود .اگر توانایی در ایجراد
دستورعمل مفید جهت اجرا نداشته باشیم در این صورت بهتر است اعالم کنیم ژول و سرمایهای که در ژژوهاهرای حسرابداری مردیریت
صرف میشود ،در علوم دیگر نظیر ژزشکی ،مهندسی و غ یره صرف شود .راه حل دوم ،شروع تئوریهای هنجراری اسرت .مرا مری تروانیم از
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توسعه و ژاالیا تئوریهای هنجاری موجود یا ایجاد تئوریهای جدید که در مطالعات تجربی ریشه دارند ،آغاز کنیم.
رویکرد دیگر در ایجاد تئوریهای مطلوب ،رفع مشکلها و مسائل عملی بهوسیله افراد شاغل در حرفه و ترکیب موقعیتهای جدیرد در شرکل
کلی و عمومی است .در حسابداری مدیریت ،چنین رویکردی توسط کاالنان 24و دیگران ( )1993با عنوان رویکرد ژژوها سازنده و توسرط
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کاژال ن با عنوان ژژوها فعالیت ابداع و نوآوری مطرح شده است .اخیراً این رویکرد برمبنای اینکه دانا در حوزه حسرابداری مردیریت بره
شیوه مفیدی افزایا نمی یابد ،ژیشنهاد شده است .ژژوهشگرانی که از رویکرد ژرژوها سرازنده اسرتفاده مری کننرد مرالمی

25

و دیگرران

( )2000بهگونه ای در وضعیتهای سازمانی اقدامهای مداخلهای میکنند و به طور فعال در فرایند ابرداع و نروآوری سراختار جدیرد کنترلری
مدیریت سهیم هستند .این نتایج وابستگی زیادی به ژژوهشهای اثباتی دارد.

کاژالن )1998(26رویکرد فعالیت ابداع و نوآوری را توسعه داد .وی در نقل قولی از لوین

27
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میگوید:

" اگر دانشمندان اجتماعی صادقانه به دنبال شناخت حقیقت ژدیدهها باشند ،باید برای تغییر آنها کوشا کنند .ساخت و ایجاد ژدیردههرا،
بهترین آزمون روایی ،اعتبار و قابلیت استناد قانونی است و نه ژیابینی آنها ".

A

هردو رویکرد ژژوها فعالیت ابداع و نوآوری و ژژوها سازنده ،از یک هسته مشترك برخورداراست .به هر حال چنین رویکردهایی ریسک
مشخصی دارد .و ریسکهای مربوط به این روشها شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته ،و به وسیله مدیریت ژژوها کنترل ژذیر است.
 -7مکاتب فکری 28در حسابداری مديريت استراتژيک
بهطوریکه از سالهای اولیه دهه  1970به بعد ،ژژوهشگران این حوزه ،نوع شناسی گوناگونی را برای توضیح نحوه شکلگیری استراتژیها،
عرضه کردهاند .امروزه از این رویکردها به عنوان مکاتب حوزه استراتژی و شکلگیری آن که دارای تفاوتهایی زیربنایی هستند نام برده
میشود .رویکردهای گوناگون نظریهژردازان حوزه استراتژی به چگونگی شکلگیری استراتژی در سازمانها ،موجب مطرحشدن مدلهای

24-kalanan
25- Malmi
26- Kaplan
27- Lewin
28- Schools of Intellectual
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متنوع و متعددی در این حوزه شده است .این امر نهتنها نقا زیادی در غنابخشی به ادبیات مدیریت استراتژیک دارد و میتواند موجب
توسعه گزینههای ژیا روی فعاالن حوزه استراتژی ازجمله محققان و مدیران ارشد سازمانها شود ،بلکه میتواند موجب سردرگمی افراد در
مواجهه با مدلهای مذکور و ایجاد دشواری در انتخاب مدل مناسب شود .همین مسئله سبب شده است تا تعدادی از محققان حوزه
استراتژی ،درصدد عرضه نوع شناسی برای طبقهبندی انواع استراتژی برآیند .اندیشمندان کوشیدهاند تا عالوه بر شناساندن استراتژی که راه
رسیدن به هدف از ژیا تعیینشده است ،شکلگیری استراتژی را در قالب مکاتبی نوین به تصویر بکشند .مکاتب دهگانه مدیریت استراتژی
در سه دسته تجویزی ،توصیفی و ترکیبی بررسی میشوند .وقتی بدنه عظیم ادبیات مدیریت استراتژیک را مرور میکنیم ،با ده نظر که ما
ازاین ژس آنها را مکاتب مینامیم روبهرو میشویم که اکﺜر آنها به مسئله مدیریت استراتژیک منتج میشوند .هر یک از این ده مکتب
دارای یک جنبه فکر منحصربهفرد (بر اساس ژارادایم اصلی از فرایند شکلگیری استراتژی) هستند.

D
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انواع مکاتب حسابداری مديريت استراتژيک

تجويﺰی Perspective :

S
f

توصیفی Descriptive :

مکتب طراحی

مكتب كارآفريني
مكتب شناخت
مكتب يادگيرنده
مكتب قدرت
مكتب فرهنگي
مكتب محيطي

مکتب برنامه ریزی

o
e

مکتب موضعی

ترکیﺒی Configurative :
مکتب ترکیبی
مکاتب تجويﺰی 29تدوين استراتژی:

v
i
h

c
r

این نگرش معتقد به طراحی رسمی و ژیابینی تدابیر تحلیلی برای تحق هدفهای بلندمدت است .بهعبارتدیگر طرفداران این نگرش،
شکلگیری استراتژی را فرایند مشخص ،قابل ژیابینی و توأم با تدابیر تحلیلی و علت و معلولی میژندارند .مینتزبرگ 30معتقد است که
این نگرش دربرگیرنده سه مکتب فکری طراحی ،برنامهریزی و موقعیتیابی است ،لذا عمده تعاریف در این نگرش استراتژی را به عنوان

A

طرح ،برنامه و یا نقشه در نظر میگیرد .بهعبارتدیگر استراتژی در این نگرش ،عبارت از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعهای از رهنمودهاست
که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده ،ژیابینی میشود .درواقع برنامهریزی استراتژیک با رویکرد فرایندی مصداقی از
نگرش تجویزی به استراتژی است .در این مکاتب استراتژی حاصل فرایندی تحلیلی و قاعدهمند است .بحث اصلی تطاب و تعامل شرایط
درونی با شرایط بیرونی است .مکاتب زیر در این گروه قرار دارند:

29- Descriptive school
30-Mintzberg
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الف  -مکتب طراحی :بر اساس این مکتب شکلگیری استراتژی حاصل مواجه نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهایی است که
محیط خارج و داخل مجموعه موردنظر را احاطه کرده است .طرفداران این مکتب به دنبال خل استراتژیهای ساده و بینظیر هستند که
بر شکار فرصتها و استفاده مناسب از نقاط قوت استوار است .عالوه بر عوامل محدودکننده و ترغیبکننده داخلی و خارجی دو عامل مهم
دیگر نیز در مدل مفهومی این مکتب مورد توجه قرار گرفته است که عبارتاند از:ارزشهای اصلی و مسئولیتهای اجتماعی.
ماتريس تهديدها ،فرصت ها ،نقاط ﺿعف و قوت SWOT

عوامل داخلی

D
I

عوامل خارجی

 Sقوتها :

 Wضعفها :

SO

WO

استراتژیهای :تهاجمی

استراتژیهای  :محافظه کارانه

شناخت

شناخت محدودیتها

S
f

 Oفرصتها :

o
e

(تغییر جهت)

اهرمهای نفوذ
ST

استراتژیهای :رقابتی

 Tتهدیدها :

شناخت آسیب ژذیریها
( نقاط ضربهژذیر)

WT
استراتژیهای :تد افعی

iv

شناخت مسا ئل و
مشکال ت

h
c

r
A

چهار ویژگی خاص سازمانهایی که مشتاقاند تا استراتژیهای خود را بر مبنای این مکتب اتخاذ کنند ،عبارتاند از:


جمعآوری و نگهداری کلیه اطالعات موردنیاز برای تنظیم استراتژی



شناسایی و تعیین اهداف با تمرکز بر دانا ،تجربیات و ارزیابی موقعیت داخلی و خارجی سازمان



امکان محق سازی اهداف و قابلیت ژیابینی و تعیین موقعیتهای آتی



توسعه و تدوین استراتژی بهصورت گروهی و با تمرکز بر کلیه امکانات و منابع موجود

در این مکتب شکلگیری استراتژی ،از طری ایجاد تطاب بین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی انجام میشود.
ب  -مکتب برنامهريﺰی :این مکتب به دنبال مکتب طراحی رواج یافت .در این مکتب یک اصل ژایه حاکی از قابلیت تقسیم و اجرای
گامبهگام توالی منطقی از اقدامات است که طی مکتب طراحی در قالب یک فرایند یکپارچه رواج یافته بود .بر اساس این مکتب ،برنامهریزی
یک فرایند رسمی و قابل مدلسازی است که بر مبنای آن میتوان اهداف ،برنامهها ،طرحهای عملیاتی و بودجه را در قالب برنامههای
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راهبردی ،برنامههای عملیاتی و برنامهریزی بودجه تدوین و در دورهها و سطوح مختلف زمانی و سازمانی به مرحله اجرا گذاشت .این مکتب
اغلب فرضیات مکتب طراحی را دربر دارد؛ به استﺜنای این مفهوم که «فرایند تدوین استراتژی نهفقط یک کار ذهنی بلکه یک کار رسمی و
سیستماتیک است که قابل تفکیک به گامهای مشخص ،کنترل با چک لیستها و اجرا با فنون مدیریتی است».
ج  -مکتب موقعیتيابی :بر اساس این مکتب ،استراتژیها ناشی از نتایج تجزیهوتحلیل موقعیتهای استراتژیک هستند که بیشتر بر
اهمیت فرصت و موقعیت استراتژی ،نسبت به فرایند تنظیم استراتژی تﺄکید دارند .عمده توجه این مکتب به خل ایدههایی ساده اما
دگرگون کننده است که در یک موقعیت خاص میتواند ،تجویز شود .بر اساس این مکتب در هر یک از شرایط خاص تنها یک یا چند
استراتژی بخصوص امکان و قابلیت طرح و بهکارگیری را دارا باشند .این مکتب مبانی و مدل مکاتب طراحی و برنامهریزی را قبول دارد اما
به هر یک از آنها یک نکته اضافه کرده است و آن تﺄکید بر خود استراتژی است .این رویکرد نقا تحلیلگران و مشاورین را در برنامهریزی

D
I

سازمانی برجسته کرده و دادههای واقعی را مبنای کار قرار میدهد.
مکاتب توصیفی 31تدوين استراتژی:

S
f

در نگرش توصیفی تﺄکید بر اقدام بهموقع و منطب با شرایط جاری و تقریباً اعمال تدابیر غیررسمی و خل الساعه است .به عبارت دیگر
طرفداران این نگرش معتقد به اعمال تدابیر غیررسمی ،اقتﻀایی و خل الساعه میباشند .از دیدگاه مینتزبرگ استراتژی اثربخا یک ژدیده

o
e

خالقانه است که انسانها سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامهریزی .هر استراتژی یک نوآوری است .لذا وی معتقد است که این نگرش
دربرگیرنده مکاتب کارآفرینی ،ادراکی ،یادگیری ،قدرتگرایی ،فرهنگی و محیطی ،است .این مکاتب متکی به اقدام به موقع و منطب با
شرایط جاری و تقریباً اعمال تدابیر غیررسمی هستند .مکاتب زیر در این گروه قرار دارند:

v
i
h

الف  -مکتب کارآفرينی :این مکتب ریشه در درك شهودی ،قﻀاوت و تجربه دارد و بر همین اساس نوع خاصی از استراتژی را مورد
توجه قرار میدهد که مبتنی بر شخصیتگرایی و عناصر رهبری بوده و چشمانداز و نگرش سازمان در آینده را روشن میسازد .این مکتب
در بستر تئوریهای نئوکالسیک بهعنوان راهحلی برای اجتناب از شکستهای اقتصادی توسعه یافت .ژدیده رایج در این مکتب رهبری است

c
r

و بر این اساس کلید موفقیت و قدرت سازمان به دست رهبران اجرایی قرار دارد .ویژگی این رهبران توانایی خالقیت ،نوآوری و شکار
فرصتها است .در مکتب کارآفرینی فرایند با محوریت مدیر ارشد اجرایی انجام میشود ،ولی بر خالف مکتب برنامهریزی ،مبنای کار شهود
است.

A

ب -مکتب ادراکی :در این مکتب استراتژی بهعنوان یک نگرش مطرح شده و چگونگی ارتباط استراتژیست با اطالعات محیطی را نشان
میدهد .بر مبنای این مکتب تنظیم استراتژی فرایندی اقتﻀایی است .با استناد به این مکتب میتوان آنﭽه را که در ذهن افراد میگذرد را
همانگونه که ایشان میاندیشند ،مطرح ساخت .در این مکتب ،شناخت یک فرایند ذهنی به منظور ساخت و توسعه استراتژی ،همانند
تفسیرهای خالق ،جهت به تصویر کشیدن واقعبینانه واقعیتها صورت میگیرد .بر اساس این مکتب ،استراتژی در ذهن استراتژیست شکل
میگیرد و لذا استراتژیها بهعنوان چشماندازها ،شکلها ،مفاهیم ،نقشهها و چارچوبهایی ژدید میآیند که چگونگی برخورد مدیران با
دروندادهای محیطی خود را شکل میدهند .شکلگیری استراتژی در یک فرایند ذهنی ،تحت تﺄثیر باورها و آنﭽه در گذشته در ذهن
طراحان استراتژی نقا بسته است صورت میگیرد.

31- Prescriptive school
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ج -مکتب يادگیری :فرایند تنظیم استراتژی فرایندی توأم با یادگیری عمومی است و لذا نیازی به اعمال قدرت و یا تحمیل استراتژی در
کل سازمان نیست .در این مکتب ،اینکه چه کسی به تنظیم استراتژی میژردازد ،مهم نیست بلکه این موضوع که آنها چگونه این کار را
انجام میدهند مهم است .این مکتب واقعیتهایی را که سازمانها در شرایط ژیﭽیده و ژویا با آن مواجه هستند را دنبال میکند .این مکتب
بر تکوین استراتژیها تﺄکید دارد .طراحان استراتژی در طول زمان یاد میگیرند .از تمام مکاتب توصیفی ،تنها مکتب یادگیری توانسته است
جایگاه واقعی ژیدا کرده و بر حوزه استراتژی تسلط یابد .این مکتب در بستری از نظریاتی چون استراتژی گامبهگام گسسته لیندبلوم،
استراتژی گامبهگام منطقی کوئین ،استراتژیهای خودجوش مینتزبرگ توسعه یافته است ،این مکتب با مکاتب قبلی کامالً متفاوت است و
در آن استراتژیها ژدیده خودجوشی دانسته میشود که در سراسر سازمان ممکن است ژدیدار گردد و در بسیاری از موارد در حین اجرا
رفتهرفته تکامل مییابد.
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د -مکتب قدرت :بر اساس این مکتب شکلدهی استراتژی در قالب فرایند نقد و بررسی حاصل میشود .فرایند شکلدهی استراتژی از
دیدگاه این مکتب ،مدیریت ،کنترل و جهتدهی مناسب قدرتهای اعمالشده از جانب عوامل داخلی و خارجی است ،بهنحویکه منجر به

S
f

تحق اهداف سازمان شود .هدف از کاربرد کلمه قدرت در این مکتب توضیح و تشریح مراتب تﺄثیر و نفوذ است که از دو حوزه داخلی و
خارجی نشﺄت میگیرد .قدرت خرد ،قدرتهای درون سازمان که به طرق مختلف مانند مقاومت در برابر تغییر ،عدم توجه به قانون ،تعارض
و ...هاهر میشود .قدرت کالن ناشی از اعمال قدرت عوامل خارجی و محیطی از جمله شرکتها و سازمانهای هم هدف (رقبا) ،ذینفعان و...

o
e

است .ایجاد استراتژی یک فرایند سیاسی است ،زیرا فرض بر آن است که سازمان متشکل از افراد یا ائتالفهایی با عالی متﻀاد است و
استراتژی باید مطاب با عالی قویترین گروه باشد.

v
i
h

م -مکتب فرهنگی :بر اساس این مکتب ،ساخت استراتژی بهمﺜابه یک فرایند که ریشه در نیروهای اجتماعی و فرهنگی دارد ،معرفی
میشود در این مکتب ،شکلگیری استراتژی حاصل تواف گروهی و آرمان مشترك سازمانی است .بهعبارتدیگر ساخت استراتژی حاصل
فرایند تعامالت اجتماعی است که بر ژایه عقاید و درك مشترك اعﻀای سازمان بنا شده است.

c
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ن -مکتب محیطی :تمرکز این مکتب بر نیروهایی است که در بیرون سازمان مجموعه را تحت تﺄثیر قرار میدهند .برخالف مکاتب دیگر
که از این نیروها بهعنوان عوامل تﺄثیرگذار یاد میکنند ،در این مکتب ،عوامل خارجی بازیگران و نقاآفرینان اصلی صحنه هستند .بر مبنای
این مکتب تغییرات و تحوالت محیطی هستند که شکلگیری استراتژی را امکانژذیر ساخته و سازمانها را مجبور به اتخاذ استراتژی صحیح

A

میکند .سازمانها آن کاری را انجام میدهند که محیط به ایشان دیکته میکند و این در حالی است که نتوانند بر محیط تﺄثیرگذار باشند.
در این مکتب تشکیل استراتژی فرایند واکنشی در مقابل محیط است و محیط عامل اصلی شکلگیری استراتژی است.

مکتب پیکربندی (تلفیقی) تدوين استراتژی :32
طرفداران این مکتب به دنبال گونهای مجتمع و یکپارچگی هستند و لذا اجزاء و عناصری از مکاتب گوناگون را به کار میگیرند .این مکتب
دو جنبه دارد .یکی به حالت و وضعیت سازمان و محیط بیرونی سازمانی برمیگردد که به شکلدهی معروف است و جنبه دیگر مرتبط با
فرایند اتخاذ استراتژی است که با واژه تدوین بیان میشود .لذا این مکتب از دو دیدگاه بحث میشود ،دیدگاه اول در ارتباط با ابعاد مختلفی
29- Configurative School
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از یک سازمان است که تحت چه شرایطی خاص با هم ترکیب میشوند تا «حالتها»« ،مدلها» یا «انواع موردنظر» را ایجاد کنند .دیدگاه
بعدی مربوط به این میشود که چگونه این حاالت مختلف ژشت سر هم چیده میشوند تا مراحل و چرخههای عمر سازمانی را تعیین کنند.
این مکتب ترکیبی از سایر مکاتب است .فرایند تشکیل استراتژی را یکی از تغییر حالتها توصیف میکند که بخا عمدهای از ادبیات
تجویزی است و مهارت را بر «تغییر استراتژیی» متمرکز میکند.
 -8تکنیک وابﺰارهای حسابداری مديريت استراتژيک
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در این مقاله استدال ل شد که هدف ژژوها و استدال ل نظری (ایجاد فرضیه) در حسابداری مدیریت ،باید تعیین نوع فعالیتهای حسرابداری
مدیریت و شرایط اجرایی شدن آنها باشد .به طور کلی به تئوری حسابداری مدیریت ،نیاز هست ،چرا کره بره نروع سیسرتمها یرا تکنیکهرا،

A

چگونگی و شرایط استفاده از آنها اشاره می کند .همﭽنین به تئوریهایی نیاز است که نحوه تغییر در فعالیتهای حسابداری مدیریت را تشریح
میکند .چنین تئوریهایی منحصر به رشته ها بوده و در عمل مفید خواهند بود .در حال حاضر دو نوع از تئوریها بهکار گرفته شده و توسرعه
یافته است :تئوریهایی که به وسیله جامعه ژژوهشی بهکار گرفته شده و از رشتههای مرتبط اقتباس شدهاست .با وجود توانایی در خصروص
تشریح تعدادی از موضوعهای سودمند ،آنها به ندرت ،در تشریح نوع سیستمها ،چگونگی و شرایط استفاده از آنها مفید است .مرا همﭽنرین
تعدادی تئوری هنجاری داریم که از دیدگاه جامعه ژژوهشی ،تئوری به شمار نمیآیند .هدف کلی این تئوریها ارائره رهنمودهرایی در عمرل
است .البته به ندرت به نقصها و محدودیتهای ذاتی آنها اشاره میشود.
دو راه اصلی برای ژیا بردن ژژوها مطرح شد .نخست توسعه رویکردهای ژژوهشی متداول که به نظر میرسد نیازمنرد در نظرر گررفتن
تابع هدفی جهت توانایی در ساختن تئوریهای معنیدار هستیم .همﭽنین نیاز داریم تا حدودی در فرض و تلقی خود در مورد بهینرهسرازی
حسابداری مدیریت و سیستمهای کنترلی شرکتها بازنگری کنیم .بنابراین ،ژژوهشها باید به مفاهیم عملکرد فعالیتهای مختلف اشاره کنرد.
این رو ش تحقی ممکن است بر حوزه وسیعی متمرکز شود یا بر فعالیتهای شناخته شدهای چون هزینهیابی برمبنای فعالیرت یرا ارزیرابی
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متوازن تمرکز یابد .دوم ،اتکا بر رویکردهای ژژوهشی طرفدار مداخله ،از قبیل رویکرد سازنده یا ژژوها حسرابداری نروآوری ،کره مسرتلزم
ایجاد فعالیتهای جدیدی است.
به نظر می رسد دستورعمل مربوط به موضوع ژژوها که در این مقاله ژیشنهاد شد بررای جامعره ژژوهشری جهرت مسراعدت بیشرتر بره
سازمانها و جوامع مفید است .همﭽنین میتواند دست کم برخی نگرانیها در مورد خالء میان ژژوها و عمل را ژر کند .در نهایت ما به نظر
میرسد این دست ورعمل می تواند ژژوها در رشته حسابداری مدیریت را از ژژوها در سایر رشتههای مرتبط متمایز سازد و به حسابداری
مدیریت ،هویت و شخصیت بهتری ببخشد .ولی ادبیات تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت در ایجاد مجموعه انبوهی از دانا ناموف بوده
است .مشابه سایر زمینههای تحقیقاتی حسابداری ،این ادبیات هنوز به حدی رشد نکرده که جهت تدوین و آزمون تئوریهایی کره فعالیرت
مشاهده شده را تبیین میکند ،و به توصیف فعالیت بپردازد .دالیلی آورده میشود که نشان میدهد تحقیقات تجربی حسابداری مردیریت از
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ایجاد یک دانا مستقل و منسجم عاجز بوده است ادبیات این رشته نتوانسته خود را از محدوده توصیف رویه های موجود خارج و به ایجاد
و آزمون تئوریهای جدید سوق دهد .نبود دادههای عمومی در دسترس یکی از دالیل اصلی عدم گسترش این ادبیات می باشد ،اما این مورد
تنها یکی از عوامل می باشد.

S
f

سایر عوامل عبارت است از رویکرد استقرایی آن ،انگیزه محققان ،استفاده آن از چارچوه های غیراقتصادی ،تاکید آن بر تصمیم گیری نه
کنترل و نبود تئورهایی که از لحاظ تجربی قابل آزمون هستند.
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