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چکیده
دنیای امروز ،عصر اطالعات است و اهمیت اطالعات بر کسی پوشیده نیست .وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه ،رکن مهم
پاسخگویی و تصمیمات اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه اقتصادی محسوب میشود .بازار سرمایه به عنوان موتور
محرکه اقتصاد بر محور اطالعات قرار دارد .جریان درست اطالعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی
مشارکتکنندگان میشود و درنهایت ،توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد .گزارشگری مالی یک ابزار
ارتباطی اصلی بین شرکت و گروههای مختلف ذینفع در شرکت است .منافع زیادی را که سیستم حسابدای مدیریت برای
شرکتهای تولیدی به همراه دارد ،موجب شده تا این پژوهش با هدف بررسی پذیرش روشهای حسابداری مدیریت در بنگاههای
کوچک و متوسط انجام گیرد .شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور محسوب میشوند .این که این
شرکتها در ارزیابیهای مالی خود زیانده نباشند و همواره در مسیر پیشرفت قدم بردارند نیازمند بررسی دقیق و حتی بازنگری در
روشهای مدیریتی و حسابداری میباشد.
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 .1مقدمه
سیستمهای حسابداری ،نقش حیاتی در ساختار شرکتهای مختلف ایفا میکنند .تحقیقات نشان داده است که عوامل
داخلی و خارجی مختلفی بر حسابداری مدیریت تاثیرگذار میباشد .عوامل خارجی از قبیل عدم اطمینان محیطی و رقابت
بازار ،عوامل داخلی از قبیل ساختار ،اندازه ،استراتژی ،خطومشی کسبوکار و نوع معرفی در بازار میباشد (آمارا و
بنفیال .)0289 ،8امروزه اهمیت حسابداری مدیریت به ویژه در سطوح شرکت بر کسی پوشیده نمیباشد (الینه و ویکس-
مارشال .)0288 ،0طبق تعریف انجمن حسابداران خبره مدیریت ،9حسابداری مدیریت دانش و مهارت حرفهای خود را در
تهیه و ارائه اطالعات مالی و سایر تصمیمها به روشی به کار میگیرد که برای مدیریت در تدوین سیاستها و در
برنامهریزی و کنترل عملیات مورد تعهدش یاریرسان باشد (بروکر.)0282 ،1

تحقیق در مورد شرکتهای کوچک و متوسط ( ،)SMEs٥در طول دهه گذشته ،با توجه به نقش اساسی SMEs

در بخش صنعت و تاثیر در عملکرد کلی اقتصاد ،رشد محسوسی داشته است (رودریگرز – گیوتیرز و همکاران.)0282 ،2
در حال حاضر سیاستهای دولت در کشور ایران بروی  SMEsمتمرکز میباشد (جاللی و همکاران .)0281 ،9بنابراین
لزوم بررسی کیفیت اقدامات حسابداری مدیریت در این واحدها ضروری به نظر میرسد .بنا به تازهترین تعریف سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،صنایع کوچک و متوسط به صنایعی گفته میشود که تعداد شاغالن آن ها بین
 2تا  22نفر باشد و صنایع بزرگ ،صنایعی میباشند که تعداد شاغالن بیش از  22نفر داشته باشند (ابراهیمی و میربرگ
کار.)0289 ،1
اقدامات حسابداری مدیریت به دنبال بهبود و پایداری کسبوکار از طریق ایجاد مزایای پذیرش عملکردهای
حسابداری میباشد .این اقدامات ابزارهای متنوع ،روشها و اطالعات داخلی و خارجی ارزشمند برای طرحهای سودمند
شرکتها و ارزیابی عملکرد مالی فراهم مینماید (آزودین و منصور.)0289 ،3
در محیط پرتالطم تجارت کنونی ،برای کسب مزیت رقابتی باید از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت استفاده
نمود .این انتظار وجود دارد که استفاده صحیح از رویههای مناسب حسابداری مدیریت ،شرکتها را حتی در شرایط وقوع
رکودهای اقتصادی ،در سطح قابل قبولی نگه دارد .از سویی وجود ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ،مدیران را در
دستیابی بهتر به اهداف شرکت یاری میکنند که در رأس این اهداف ،افزودن ثروت سهامداران و ارزش شرکت است
(دیانتی دیلمی و همکاران .)8932 ،با توجه به مطالب بیانشده این پژوهش قصد دارد تا ضمن ارائه مفاهیم مرتبط با
حسابداری مدیریت ،موانع بهکارگیری این رویکرد در  SMEsبررسی نماید.
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 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 .1-2حسابداری مدیریت

سیستمهای حسابداری مدیریت 8به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به استفاده نظاممند از حسابداری مدیریت اشاره دارد.
اتحادیه بین المللی حسابداران )8331( 0حسابداری مدیریت را چنین تعریف میکند :فرآیند شناسایی ،سنجش ،گردآوری،
تحلیل ،آمادهسازی ،تفسیر و انتقال اطالعات مالی و غیرمالی که توسط مدیران برای برنامهریزی ،کنترل و استفاده کارآمد
از منابع به کار میرود (دِکامپوس و همکاران .)0289 ،9بنابراین حسابداری مدیریت یک بخش مکمل فرآیند مدیریت در
مؤسسات مالی است که اطالعات الزم را برای کنترل فعالیتهای معمول یک سازمان ،تدارک برنامهها ،تاکتیکها
وعملیاتهای آیندهاش ،بهینهسازی و استفاده از منابع خود ،سنجش و ارزیابی عملکرد ،کاهش اعمال نظرات شخصی در
تصمیمگیری و توسعه روابط داخلی و خارجی را فراهم میکند .انتظار میرود سیستمهای حسابداری مدیریت در یک
سازمان به شکل صحیح برای مدیران دردسترس باشد و در صورت لزوم نیازهای مدیران به اطالعات فراهم کند (حیدری،
 .)8931درواقع به گفته چنهال )0229( 1سیستمهای حسابداری مدیریت بخشی از سیستم کنترل مدیریت 2است و به عنوان
ابزار زیرنظام کنترل سازمانی محسوب میشود (رسیت و همکاران.)0289 ،2
چیا )8332( 9سیستم حسابداری مدیریت را مکانیزم کنترل سازمانی تعریف میکند که فرآیند کنترل را ازطریق
اطالع رسانی و رؤیت کار و عملکرد اعضایش را آسان میکند (رنته و همکاران .)0289 ،1نیاز سیست های حسابداری
مدیریت به اطالعات برای تصمیمگیری ،برنامهریزی و کنترل را میتوان در چارچوب ویژگیهای اطالعات عمومی به
شمار آورد که این ویژگی در حوزه بهموقع بودن ،ادغام و گردآوری طبقه بندی میشوند (تیلما.)0222 ،3
 .2-2مراحل تکامل حسابداری مدیریت

در متون و نوشتارهای تخصصی حسابداری ،مراحل تکامل حسابداری مدیریت به صورت زیر در نظر گرفته شده است که
عبارتند از:
مرحله اول یا مرحله گذار ،82دورانی است که در آن شرکتها و امور تجاری با نیت گسترش موقعیت فعالیت
میکنند .در این مرحله سیستم حسابداری مدیریت جایگاه مستقلی ندارد و شرکتها با اطالعاتی که توسط حوزه
حسابداری مالی تهیه وارائه میشود کنترل و اداره میگردند .در این مرحله استفاده از تجزیهوتحلیل نسبتهای مالی و ارقام
مقایسهای متداول است (روفینو.)0289 ،88
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مرحله دوم که حسابداری مدیریت سنتی 8نام دارد ،دوره تکوینی و ابتدائی حسابداری مدیریت است و اشاره به
مقاطع زمانی دارد که در آن تأثیر بهسزای بودجه دولت در آن دوره خاص قابل مشاهده است .در این مرحله روشهای
سنتی کنترد بودجهای ،بهایابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات متداول بودهاست (سونارنی.)0282 ،0
مرحله سوم که مرحله کمّی 9نام دارد با اتخاذ روشهای ریاضی جهت تجزیهوتحلیل دادهها و تفسیر نتایج آنها
همراه است .بخش عمده فعالیتها در این مرحله به کنترل ،برنامهریزی و پیشبینی آینده تجاری اختصاص دارد .در این
مرحله برای برنامهریزی و تخصیص منابع و مواد از تکنیکهای برنامهریزی خطی ،رگرسیون چندگانه و نقدینگی تنزیل
شده استفاده میشود (هیو و دانگ.)0281 ،1
مرحله چهارم که باالترین سطح از حسابداری مدیریت در دیدگاه شرقی است با نام حسابداری مدیریت
یکپارچه 2شناخته میشود .در این سطح اطالعات بهدستآمده از حسابداری مدیریت با دیگر روشهای کنترلی مدیریت
در حالتی منظم و با قاعده یکی میشود تا در نهایت سیستم بهایابی و حسابداری مدیریت اثربخشی منطبق با سیاستهای
اصلی مدیریت بهدست آید .از تکنیکهای مورداستفاده در این مرحله میتوان به سیستم بهایابی برمبنای فعالیت ،مدیریت
برمبنای فعالیت ،بهایابی هدف ،مدیریت کیفیت جامع ،کارت ارزیابی متوازن و ...را نام برد (اسمیت و همکاران.)0221 ،2
 .3-2تکنیکهای حسابداری مدیریت

تکنیکهای حسابداری مدیریت به شرح زیر میباشد:
هزینهیابی برمبنای هدف (بهای تمام شده موردنظر)

7

هزینهیابی برمبنای هدف یکی از ابزارهایی است که بهصورت مستقیم ،ناشی از بازارهای رقابتی در صنایع مختلف
است .در این شیوه هزینهیابی ،قیمت رقابتی ،مقدار هزینههای تولید و عرضه یک محصول را تعیین میکند ،بهگونهای که
شرکت بتواند به سود مطلوب (موردنظر) خود دست یابد (مایسنباچر و همکاران.)0282 ،1
هزینهیابی برمبنای فعالیت

9

بیشتر نویسندگان هزینهیابی برمبنای فعالیت را بهعنوان تخصیص هزینه براساس هزینههای کامل تعریف کردهاند و
مفهوم فعالیت را در جهت تهیه اطالعات مربوط به شرکت درنظر میگیرند (الهاما و مواال .)0282 ،82هزینهیابی برمبنای
فعالیت دانشی است که محصوالت و خدمات بهوسیله آن بهصورت مستقیم از منابع گوناگون استفاده نمیکنند ،بلکه
استفاده از فعالیتها مطرح میشود .سطوح فعالیتها شامل فعالیتهای سطح واحد محصول ،فعالیتهای سطح دسته
محصول ،فعالیتهای سطح محصول ،فعالیتهای سطح مشتری و فعالیتهای متحمل شده سازمانی است (سجادی و علی
صوفی.)8931 ،
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مدیریت کیفیت جامع

2

1

مدیریت کیفیت جامع بهعنوان تعهد سازمان برای جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود مستمر هر فرآیند تجاری
مرتبط با تحویل کاال و خدمات تعریف میشود (یاسا .)0283 ،0بهطورکلی ،مدیریت کیفیت جامع را میتوان چنین تعریف
کرد :اقدام هوشمندانه ،آرام و مستمر ،که تأثیری هم افزا در جهت تأمین اهداف سازمان دارد و درنهایت به رضایت
مشتری ،افزایش کارآیی و ارتقاء وضعیت رقابت در بازار ختم میشود .درواقع مدیریت کیفت جامع ،یک سیستم مدیریتی
با مجموعه ای از اصول عملیاتی است ،که پایه و اساس بهبود تدریجی و پیوسته سازمان بوده و در راستای اجرای آن ،تمام
اعضای سیستم درگیر شده و تالش می کنند .هدف از اجرای این سیستم ،جلب رضایت مشتری ،چه در حال حاضر و چه
در آینده است (احمدپور و سودبخش.)8931 ،
تولید به موقع

3

تکنیک تولید به موقع رویکردی است که از ژاپن نشأت میگیرد .این تکنیک اکثراً بهعنوان تکنیک کنترل
موجودیها و یا روش خرید شناخته میشود که به کمک آن کاال درست در لحظهای که به آن نیاز هست ،به دست خط
تولید میرسد؛ هدف آن حذف ضایعات و اتالف از تمام قسمتهای فرآیند تولید ،از مرحله طراحی محصول گرفته تا
مرحله توزیع میباشد .هدف این تکنیک اوالً بهبود کیفیت محصوالت ازطریق عدم انباشت موجودیهای بالاستفاده و
دوام کنترل بههنگام بودن تولید و انتقال به موقع محصوالت جهت فروش آنها میباشد .این رویکرد نشاندهنده کاهش
انباشت مواداولیه و کاالی در جریان ساخت ،کنترل ضایعات ،تثبیت تولید ،ایجاد انعطافپذیری و سادهکردن فرآیند تولید
است (حیدری.)8931 ،
تئوری محدودیتها

4

محدودیت در سازمان به هر عاملی گفته می شود که سازمان را در رسیدن به اهدافش محدود کند؛ نظریه محدودیتها
شیوهای است برای ادارهکردن فرایندهای محدودشده بهمنظور بیشینهسازی سود ازطریق ارزش افزوده .بدینترتیب هر
سازمانی حداقل دارای یک گلوگاه است که باعث محدودیت در تولید میشود .درغیر اینصورت ،سازمان میتوانست به
تولید مقدار نامحدودی از آنچه در پی آن است (مثل سود) ،بپردازد (رضایی دولت آبادی و مهرآذین.)8930 ،
ششسیگما

5

ششسیگما را میتوان بهعنوان یک متدولوژی ویژه برای توسعه و بهکارگیری رشد کیفی در فرآیندهای حیاتی
سازمان از طریق سنجش دقیق و تشخیص تفاوت با ویژگیهای مورد نظر مشتری و تنظیم یا اصالح آنها و یا ایجاد تمامی
فرایندهای جدید برای نگهداری تفاوتها در سطحی قابلقبول تعریف کرد .بهطور خاص ششسیگما ،تمرکز یک سازمان
بر موارد زیر را جستجو مینماید (رسولی:)8930 ،
 -8تعریف نیازمندیها مشتری بر کاربر
 -0همراستا کردن فرآیندها در برآورده ساختن آن نیازها
 -9بهکارگیری واحد متریک برای کمینه کردن اختالفات در فرآیندها
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 -1فرایندهای توسعهای سریع و دائمی
آکسویال و آیکان )0289( 8نیز تکنیکهای حسابداری مدیریت را به شرح زیر بیان میکنند:
هزینهیابی کیفیت :هزینهیابی کیفیت از هزینههای ارائه کیفیت مطلوب و همچنین هزینههای بهوجود آمده به
وسیله عدم کیفیت تشکیل شده است.
هزینهیابی هدف :یک رویکرد ساختاریافته برای تعیین هزینه در طول عمر محصول است ،به گونهای که تعیین
کند محصول موردنظر با چه شاخصهای عملکردی و کیفیتی میباید تولید شود تا در هنگام فروش با قیمت
پیشبینی شده ،به میزان سود دلخواه در طول عمر خود دست یابد.
الگوبرداری :اقتباس از شیوههای مفید و کامل دیگر شرکتها در همان بخش یا بخشهای متفاوت ،و تالش
برای بهبود فعالیتها به وسیله ارزیابی مقایسهای را الگوبرداری گویند (آکسویال و آیکان.)0289 ،
ارزشیابی برند :این تکنیک شامل ترکیبی از عوامل متعدد است که توسط نام تجاری (برند) از طریق عوامل
استراتژیک بهدست آمدهاند؛ مانند منافع نام تجاری طراحی شده ،موقعیت نام تجاری در بازار و سطح حمایت آن
در بازاریابی.
سنجش عملکرد رقیب :این تکنیک با تجزیهوتحلیل مالی و با در نظر گرفتن اطالعات صورتهای مالی رقبا
انجام میشود.
همچنین کادیز و گویلدینگ )0221( 0نیز در پژوهش خود تکنیکهای زیر را برمیشمارند:
 oهزینهیابی چرخه عمر محصول :این تکنیک بهعنوان محاسبه همه هزینههای یک محصول در سرتاسر چرخه
عمر محصول تعریف شدهاست .چرخه عمر محصول میتواند شامل طراحی ،معرفی ،رشد ،بلوغ ،و درنهایت
انقراض یک محصول باشد.
 oهزینهیابی زنجیره ارزش :رویکردی مبتنی بر فعالیت است که در آن هزینهها به فعالیتهای موردنیاز برای
طراحی ،تأمین ،تولید ،بازاریابی ،توزیع ،خدمات پس از فروش ،تخصیص مییابد.
 oهزینهیابی ویژگی محصول :هزینهیابی ویژگی خاص محصول است که بهوسیله مشتریان درخواست میشود.
ویژگیهایی که ممکن است شامل این هزینهیابی شوند؛ مانند تقویت تزئینات ،قابلیت اطمینان عرضه ،ترتیبات
ضمانت ،خدمات پس از فروش است.
 oهزینهیابی استراتژیک (مدیریت هزینه استراتژیک) :استفاده از دادههای هزینه براساس اطالعات
استراتژیک و بازاریابی برای توسعه و شناسـایی استراتژیهای برتر که باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار میگردد.
تجزیهوتحلیل عوامل استراتژیک در فرآیند تصمیمگیری قیمتگذاری است .این

 oقیمتگذاری استراتژیک:
عوامل عبارتنداز :واکنش رقبا به نوسانات قیمت ،کشش قیمت ،رشد بازار ،صرفهجویی ناشی از مقیاس و تجربه.
 oارزیابی هزینه رقیب :تکنیکی که به وسیله آن به صورت منظم و به روز هزینه هر واحد رقیب برآورد میگردد.
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 oنظارت بر موقعیت رقیب :این تکنیک شامل تجزیهوتحلیل موقعیت رقبا در صنعت با ارزیابی و نظارت بر
فروش رقیب ،سهم بازار ،حجم معامالت ،هزینههای واحد و بازده فروش رقبا میباشد .این اطالعات میتواند
اساسی برای ارزیابی استراتژی بازار رقبا را فراهم کند.
 oتجزیهوتحلیل سودآوری مشتری :این تکنیک شامل محاسبه سود بهدستآمده از یک مشتری خاص است.
منفعت بهدستآمده براساس هزینهها و فروشهایی که توسط یک مشتری خاص ترسیم میشود.
 oتجزیهوتحلیل چرخه عمر سودآوری مشتری :این تکنیک شامل گسترش افق زمانی برای تجزیهوتحلیل
سودآوری مشتری در سالهای آینده است.
 oارزیابی مشتریان به عنوان دارایی :روشی است که روی محاسبه ارزش افزوده مشتریان برای شرکت تمرکز
دارد.
 .4-2موانع به کارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در SMEs

در سالهای اخیر تعداد بسیار معدودی از روشهای حسابداری مدیریت در واحدهای تولیدی مورداستفاده قرارگرفته
است .ذکر این نکته الزم است که رویکردهای حسابداری مدیریت باتوجه به نوع نگرش در کشورهای مختلف متفاوت
است .در جستجو برای یافتن علل و موانع عدم استفاده از روشهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی میتوان
نبود دانش مدیران نسبت به مفاهیم و روشهای حسابداری مدیریت ،نبود اطالعات الزم برای انجام دادن پیش بینیهای
الزم ،نبود هماهنگی و همکاری سایر بخش های واحد تولیدی با امور مالی ،مشکل بودن تفهیم روش مورد عمل به مدیران
تولید ،آشنا نبودن به تفکیک هزینههای ثابت و متغیر عنوان نمود (خانگلی زیوالی.)8931 ،
 .3بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر تحول تأمل برانگیز در حسابداری مدیریت رخ داده که منافع بسیاری برای مدیران و صاحبان شرکتها به
ارمغان آورده است .با ظهور ابزارهای جدید و کارآمد ،حسابداری مدیریت با یاری سایر ابزارهای مؤثر قبلی به شکل
مفیدتری مدیران را در جهت برنامهریزی ،ارزیابی و کنترل عملیات سازمان کمک میکند .با گسترش جوامع بشری،
بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری متنوع و متعددی از جمله شرکتهای کوچک و متوسط پدید
آمدهاند و به رقابت با یکدیگر میپردازند .در این شرایط ،مدیران در راستای افزایش کارایی واحدهای تجاری تالشهای
بیشتری را مبذول داشته و بدین منظور اطالعات موردنیاز خود را معموالً از سه منبع عمده اقتصاددانها ،تحلیل گرهای مالی
و حسابداران مدیریت تأمین میکنند .نقش حسابداری مدیریت در بنگاههای اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی در
دو دهه گذشته کامالً جلوه کردهاست .با حرکت به سوی خصوصیسازی ،تغییرات در الگوهای رقابت ،تولید ،ساختار
شرکتها ،سرعت توسعه فناوری و نیز مطرحشدن تجارت جهانی ،اهمیت مدیریت حسابداری مدیریت در بنگاههای
اقتصادی به خوبی مشهود میباشد .با توجه به رقابت روزافزون شرکتها ،بسیاری از شرکتها بهمنظور ادامه بقا در
بازارهای رقابتی ،ناگزیرند با استفاده از روشهای نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل کاهش بهای تمامشده
محصوالت خود بکوشند و بدینمنظور میتوان بر روی استفاده از رویکرد حسابداری مدیریت توجه ویژهای نمود.
شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور محسوب میشوند .این که این شرکتها در
ارزیابیهای مالی خود زیانده نباشند و همواره در مسیر پیشرفت قدم بردارند نیازمند بررسی دقیق و حتی بازنگری در
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 برای این مهم نمیتوان از نقش سیستمهای حسابداری مدیریت چشمپوشی نمود.روشهای مدیریتی و حسابداری میباشد
.و لزوم توجه به آن بیش از گذشته ضروری است
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Abstract
Today's world is the age of information and the importance of information is not hidden. Transparent
and comparable financial information is an important pillar of accountability and informed economic
decision-making and one of the essentials of economic development. The capital market is based on
information as the driving force of the economy. The correct flow of information in this market leads to
the right and logical decisions made by the participants, and ultimately to the economic development
and improvement of social welfare. Financial reporting is a key communication tool between the
company and various stakeholders in the company. The many benefits that management accounting
systems have for manufacturing companies have led to this study aimed at examining the acceptance of
management accounting methods in small and medium enterprises. Small and medium-sized companies
are the driving force of the country's economy. These companies do not need to be deterred in their
financial evaluations and are always on the road to improvement.
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