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 اطالعات مقاله : 

اندازه طراحی و توسعه محصوالت جدید ، کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت استراتژیک ، مدیریت استراتژیک ، 

 استراتژی به عنوان مکمل های عملی دیدگاه مبتنی بر منابع ، گیری عملکرد ، مدیریت دانش ، کنترل مدیریت ، 

 چکیده :

( به طور گسترده پذیرفته نمی شده است و SMAاستراتژیک )شواهدی وجود دارد که تکنیک های حسابداری مدیریت 

ممکن است با ،به نظر می رسید که در حال ورشکستگی بودحسابداری مدیریت استراتژیک  این تحوالت در ادبیات 

( و بسیاری از مفاهیم  )آن( سازگار باشد.با این حال SMچرخه عمر نسبتا کوتاه بیشترابزارهای مدیریت استراتژیک )

 ابزار مدل ها، مفاهیم، تعدادی از در رشد پایدارو  حسابداری مدیریت استراتژیک کاهش آشکار میان  تضاد ذاتیک ی

که بر دامنه مدیریت استراتژیک  مشاوره شیوه های و و تخصصی علمی نشریات، انظباط نظری،های  دیدگاه، ها

 .دارد وجودساکن شدند، 

شیوه حسابداری  واین تناقض درحسابداری مدیریت استراتژیک در زمینه سیر تکاملی ادبیات مدیریت استراتژیک 

ادبیات هم ریشه ی مدیریت  و مورد بررسی قرار گرفته دو مطالعه موردی اخیر به عنوان نمونه مدیریت استراتژیک

این روشن است که ادبیات حسابداری مدیریت  د .نمونه نشان داده ش با کنترل ، ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش

استراتژیک که مبتنی بربخش بزرگی از یک دامنه فضای اولیه، چشم انداز ادبیات مدیریت استراتژیک  بوده است ، 

 به بلوغ کامل در مدل تجزیه و تحلیل صنعت مایکل پورتر استراتژی های رقابتی عمومی رسیده است.

سمت دیدگاه مبتنی بر منابع داخلی شرکت و مزیت با حرکت به  1711یک که در سال دوره  دوم مدیریت استراتژ

رقابتی آغاز شد ، عمدتا توسط ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک  موجود نادیده گرفته شده بود. با این حال برای 

در خطی با تدوین تژیک   قضاوت از تعداد کمی از مطالعات موردی منتشر شده ،شیوه های حسابداری مدیریت استرا

میان مجموعه ای از تکنیک هایی که پیوندهای استراتژی ها و فرآیند های سازمانی در حال گسترده شدن هستند.

و شامل میشد  را حسابداری مدیریت استراتژیک ادبیات هم ریشه بینو  حسابداری مدیریت استراتژیکمعموال در

 برای تکمیل مدیریت استراتژیک را یکپارپه کند.تا یک چارچوب منسجم و به هم پیوسته نیازمند آن است 

 

 



 آزمون زمان .1

یکی اػ ّیژگی ُبی قبثل پیق ثیٌی کـت ّ کبع ّ هذیظ ُبی اقتوبصی تجضیل كضٍ اؿت.همه ما می دانیم که تغییر به    

 .افؼایق اؿت )ًبصلغ ّ تْكويآًچَ اُویت ثیلتغی صاعص ایي اؿت کَ ًغر تغییغات ثَ ؿغػت صع دبل 

عا  9ؿبل گظكتَ اؿت.)جضّل  02.ایي تجغثَ (0290غصى، ج، گغاًت ّ 0292، جبکْثیضػ؛ 9111ّیلیبهـْى، .9111

 تضّیي ،چبلق ُبی سبعجی جضیض ػیـت هذیطی 9102هالدضَ کٌیض(.صع ُغ صَُ اػ صّعاى ثغًبهَ عیؼی هبلی اػ ؿبل 

 و همکاران،بومن )بػهبى ُب ّ پژُّق ُب ّ اصثیبت هغتجظ عا كکل صاصٍ اًضکٌتغل اؿتغاتژی صعصعّى  ؿ ، اجغا ّ 

(.تؼبعیف ثـیبعی اػ فغآیٌض هضیغیت اؿتغاتژیک ّجْص صاعص اهب اجوبع گـتغصٍ ای اػ فؼبلیت ُبی کلیضی ّجْص  2002

 صاعص کَ ػجبعتٌض اػ :

 

 ، ُضف یب دؾ جِت ّاال اتژیتْؿؼَ یک اؿتغ.9

 برای رسیدن به آنها استراتژیک های و برنامه اهداف تدوین .0

 اجرای برنامه .3

 گرانت و؛ 2004، کریتنر؛ 1774، گوشال و بارتلت، 1772وارد، ) و اقدام اصالحی، ارزیابی نظارت .4

 (.2012، جردن

فغٌُگ ؿبػهبًی ّ جِت گیغی اؿتغاتژیک هضیغیت اعكض ًیؼ عًّض هضیغیت اؿتغاتژیک صع الجتَ ػْاهل صعًّی اػ قجیل 

 (2000 پورتر،، 1794چایلد، بػهبى عا تذت تبثیغ قغاع هی صٌُض)ؿ

 

 )به فایل پیوست شده است( 1جدول 

نفوذ  جداگانه در دستور کار ادبیات مدیریت استراتژیک و پژوهش  از دیدگاه خاص نویسنده و انتشارات مجله خاص 

 (2009هستند. )فورر و همکاران،

تکامل مدیریت استراتژیک آن است که مدیریت استراتژیک خود را به تکنیک های بلند یکی از ویژگی های برجسته 

این کهنگی)وازمد 0(256، صفحه 2007)کامینگز و دلنبچ ، معطوف نمی دارد مدت ، متد ها یا رویکردهای خاص 

کار خارجی پیچیده و  نظام سازمانی به یک محیط کسب وافتادن( نشان دهنده نیاز مستمر انطباق و تعدیل استراتژی و 

به سرعت در حال تغییر است.تاریخچه حسابداری مدیریت استراتژیک نشان می دهد که ممکن است رویکرد دیگری 

هنوز ثابت نشده است آزمون زمان باشد.بررسی جامع ادبیات حسابداری مدیریت برای مدیریت استراتژیک که 

که حسابداری مدیریت استراتژیک و یا تکنیک های مدیریت استراتژیک و مدارک بدست آمده از آن نشان می دهد 

 تند وجود دارد. تناقض تباین.یک  (204، صفحه 2009به طور گسترده پذیرفته نشده است )اسمیت ، استراتژیک 

عمل اساسی ادبیات گرا در سال گذشته   50مدیریت استراتژیک در و عملی  پر جنب و جوش تئوری  تحوالت میان 

و تحوالت مربوطه در حسابداری مدیریت استراتژیک به نظر می رسد در حال ورشکستگی منعکس شده  و عملگرا 

 است و بیشتر شبیه تصویری بر روی صفحه رادار یا یک مد است.



به نظر می رسد متناقض با عوامل محیطی کسب و کار است  کپذیرش کم تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژی

 آوری فن ویژه به فن آوری های جدید رقابت و تشدید شتر از جمله حسابداری مدیریت است.که تقاضای اطالعات بی

در حال تغییر مدلهای کسب و کار به ایجاد کسب و کار جدید و از میان برداشتن دیگران   مبتنی بر وب های

 مندبه شدت نیازفوران کرده بود  2009(. بحران اقتصادی که در سال 2011،آرتور ،2010)باگین و همکاران،است.

بود و عالوه بر آن  یکی دیگر از ابعاد محیط خارجی در حال  از هزینه های مالی و مدیریت جریان نقدی  مراقبت

 (2007تغییر کسب و کار است)هوپوود، 

به نظر می رسد که با گسترش توسعه نیز  1770مدیریت استراتژیک  از سال  حسابداریکاهش مشهود سود در 

برای حمایت از مدیریت منافع به مناطق حسابداری هم ریشه آن ط دادن پایدار و گسترش سود در تضاد است و بس

 ن و نورتونکاپالاستراتژیک  مانند مدیریت سیستم های کنترل اندازه گیری عملکرد و مدیریت دانش است. در واقع 

 .بود شده تبدیل مدیریت استراتژیک به سنجش عملکرد از متوازن کارت امتیازی که  کردند ادعا  2001در سال

را دنبال می کند به این شرح است که به نظر می دیدگاه حسابداری مدیریت استراتژیک   3این  که ییبحث و گفتگو

ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک با ادبیات مدیریت رسد نیاز فوری برای ادغام و یکپارچه سازی بهتر 

استراتژیک  با عمل در زمینه های سازمانی و استراتژیک مبتنی بر رویکردهای مربوط به حسابداری وجود دارد که 

.در زیر به شرح زیر فراهم شده است مقاله مابقیه  برای حمایت از مدیریت استراتژیک  در نظر گرفته شده است.

نگاه  1سال گذشته را در نظر بگیرید )به جدول  50تاریخچه مختصری از تکامل مدیریت استراتژیک در  2بخش 

کنید( که چگونه حسابداری مدیریت استراتژیک  به مسائل مربوط به عمل ، نظریه ها و گرایش ها در مدیریت 

ی تکامل سیر  در زمینه تراتژیک حسابداری مدیریت اس ادبیات حوزه ارزیابی 3استراتژیک مرتبط شده است. بخش 

 کلیدی نقش ایفاینمایانگر که است اخیر یمورد دو مطالعه بررسیدرباره  4بخش  مدیریت استراتژیک است.

،صفحه 1775.استراتژی تقابل )کوپر، است جدید و فرآیند توسعه طراحی محصولمدیریت استراتژیک  در حسابداری

( در حال حاضر بسیار پیجیده تر و چالش برانگیزتر از ایجاد توازن سه گانه بقا یعنی هزینه ، کیفیت و عملکرد 5

 هویت نام تجاری، سفارشی سازی، تجربه مشتریخدمات، به  باید بیشتر حاضر حال دراست.)همان منبع (. سازمان 

 در ازحسابداری مدیریت استراتژیک  و ادبیات مرتبط   5توجه کند.بخش  صوالت و خدماتمح محیطی زیست ابعاد و

 طراحی محصول مربوط به های  و فعالیت کنندگان شرکت ای مرحله فرآیندهای یکپارچه سازی تاکید بر با بخشی

لینک های قوی تر حسابداری مدیریت استراتژیک و ادبیات هم ریشه باید به .است گرفته الهام وتوسعه عملکرد جدید

آماده سازی یک مفهوم پایه ای  برای تقویت ارتباطات بین تجزیه و تحلیل و ترکیب هزینه و داده های حسابداری 

ی کند که رسیدگی منتیجه گیری ما  6مدیریت بین اهداف استراتژیک و اهداف عملیاتی کمک کند.در نهایت بخش 

چگونه با تنظیم بهترمی توان به تئوری و عمل مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت آن در زمینه روند گذشته و 

 به احتمال زیاد آینده مدیریت استراتژیک  دست یافت.

 

 

 



 ادبیات مدیریت استراتژیک  .2

 . نسخه های اصلی1.2

 

 

کار منحصر به فرد ردیابی کرد: استراتژی و ساختار  3مبدا و منشا مدیریت استراتژیک را می توان در 

 Textسیاست کسب و کار کتاب درسی و  1765در سال  Ansoff، استراتژی شرکت  1762چندلر در سال 

and Cases.) Learned  ر قوانین و استراتژی د (.  1762، چندلر ،  2005، هرمان ، 1765و همکاران

ی درباره اهداف بلند مدت ، منابع و دوره های کاری مورد نیاز برای رسیدن به آن اهداف تعریف اصطالحات

 برنامه ریزی مبنی بر 1710و  1760سال های  در و محققان، مشاوران ها سازمان، تمرکز حال اینشد. با 

است  که در سال    LongRangeجله  تاکید بر برنامه ریزی  شاخصی در م  اجرا بود. نسبت به بیشتر

نبچ ، ز و دلگسالگی خود را با یک موضوع خاص جشن می گیرد )کامین 40تاسیس شد که اخیرا  1767

نیز شاهد جنبشی از یک رویکرد ) یک بهترین راه قطعی(  برای یک  1710و  1760. سالهای (2007

چشم انداز محتمل بیشتر بود که سازمان ها به منابع درخور و مناسب برای فرصت ها و تهدید های محیط 

 .نیازمندندخارجی خود 

 سازمان دیدگاه مبتنی بر منابع یک تغییر جهت به سمت :عصر جدید .2.2

در معرض محدودیت های ناشی از برنامه ریزی   1710ط غیر قابل پیشبینی خارجی در سال یش بی ثباتی و محیافزا

که حساب ناکافی طراحی سازمانی وصالحیت های الزم برای  انطباق سریع با فرصت ها و تهدید های جدید به 

تحقیق  با تمرکز بر فرآیندهایی که با درنتیجه یک جریان  منظور دستیابی به اهداف استراتژیک قرار گرفته بود.

 نمایندگیاقامه مفهوم استراتژی با ( . 1719استراتژی های صریح و ضمنی تکامل یافته بود ، شروع شد.)مینتزبرگ، 

است که استراتژی  را انتخاب کند   ویژه مدیریت ارشد  این حق  در مقابل استراتژی سنتی ، کالسیک  و پیشبینی شده 

 یا به عملکرد  واقعی دست یابد. 

را   که تکرار شکست بسیاری از سازمان ها برای رسیدن به اهداف استراتژیک بودمشخص 1710اواسط سال در 

م که آنها هتماما توسط ضعف های اقتصادی توضیح داد. به خصوص در ایاالت متحده آمریکا و انگلیس  نمیتوانست 

فعالیت داشتند،محققان تصدیق کردند که نیاز برای ارتباط محکم تر صورتبندی و تدوین استراتژی  و طراحی سازمان 

برای تجزیه و تحلیل با دقت باال، قابل فهم تر از منابع و فرآیند های سازمانی است و همچنین یک نیاز برای وسعت 

 دادن هردو حوزه  و تقویت همبستگی دو رشته است.

: هذققبى ًبم ایي عكتَ عا اػ ؿیبؿت  9111آهغیکب صع ؿبل  پیتؼثْعگرآیند و نتیجه پیروی از یک کنفراس در شهر ب

   کـت ّ کبع ثَ هضیغیت اؿتغاتژیک تغییغ صاصًض کَ پیبهی ثغای دغکت ثَ ؿوت ًظبم تجغثی هذْع ثْص.

(Herrmann, 2005, p. 115) . 



ثغای صؿتیبثی ثَ هؼیت عقبثتی هجلَ هضیغیت اؿتغاتژیک  ًشـتیي هجلَ صع ایي عكتَ ، ثغای هؼغفی یک عّیکغص جضیض  

هْاعص ًبهذـْؽ هثل فغٌُگ ، هلشوَ ُب ّ  ؿغهبیَ ُبی طٌُی پبیضاع هجتٌی ثغ كبیـتگی ّ هٌبثغ اهلی  ثَ سوْم 

 هٌتلغ كض. 9111جبط ثب ؿِبم صاعاى ، صع ؿبلّ ػقالًی ، سالقیت ، ؿبػگبعی ، كِغت ّ اػتجبع ّ یب اعت

 (Herrmann, 2005; Mele and Guillen Parra, 2006; Furrer et al., 2008).  

ایي دغکت ثَ ؿوت ثیلتغ كضى صیضگبٍ هجتٌی ثغ هٌبثغ صاسلی ؿبػهبى ّ هؼیت عقبثتی هی تْاًض ثَ ػٌْاى ًقطَ تذْل 

 ثب كغّع  صّعٍ جضیض  ًبآعاهی ّ اضطغاة صع هضیغیت اؿتغاتژیک   ثبكضی یک ًبپیْؿتگ

  (Herrmann, 2005, p. 118).. 

 

یک صّعٍ کلیضی تکبهل هضیغیت اؿتغاتژیک ّ دـبثضاعی هضیغیت اؿتغاتژیک ثْص. صیضگبٍ هجتٌی ثغ  9192اّایل ؿبل 

هْعص پظیغف هضیغاى ، هلبّعاى ّ هذققبى صع هْاجَِ ثب تلضیض عقبثت سبعجی ّ ثبػاعُبی جِبًی قغاع گغفتَ ثْص. هٌبثغ 

کَ ػوضتب ثَ ّؿیلَ فبکتْعُبی  هذیظ سبعجی  تؼییي هی كض ، تبؿیؾ صع ایي سالل ػوغ اّلیَ هفِْم هؼیت عقبثتی 

ی عقبثتی کلی ثَ کوبل عؿیض. ػوغ اّلیَ هضیغیت گغصیض ّ ثب هضل تجؼیَ ّ تذلیل هٌؼتی پْعتغ ّ اؿتغاتژی ُب

اؿتغاتژیک  صعثبعٍ ُن تغاػکغصى یک اؿتغاتژی ؿبػهبًی  ثغای یک هذیظ هجِن ّ ًبهؼلْم سبعجی ثْص. چبعچْة هضل  

پبیَ ّ اؿبؽ  ّیژٍ ای عا ثغای تجؼیَ ّ تذلیل ؿیـتوبتیک جبطثَ هٌؼتی آهبصٍ کغص. كگفت ًیغُّبی پٌجگبًَ پْعتغ 

یض كبیض چبعچْة پْعتغثغ هذیظ اقتوبصی ّغفلت ُبی هغتجظ ثب هذیظ هثل  غفلت ُبی تکٌْلْژیکی ، ؿیبؿی ، ػصٍ ًلْ

 ثغ اجؼاء ّفؼبلیت ُب ًتیجَ سغّجی اؿتغاتژیک  تبثیغ هتقبثل هی گظاعص.اجتوبػی ّ دقْقی  توغکؼ کٌض کَ 

هْؿـَ هجلَ هضیغیت  ّ 9111صع ؿبل  اصثیبت هضیغیت اؿتغاتژیک  ثَ سوْم ثب تغییغ ًبم عؿوی 

صیضگبٍ  ثَاػ ثغًبهَ عیؼی اؿتغاتژیک ؿیبؿت کـت ّ کبع ًبمثغای اًؼکبؽ اًتقبل  9111اؿتغاتژیک صع ؿبل 

هجتٌی ثغ هٌبثغ هضیغیت اؿتغاتژیک گـتغف یبفت. یک تجؼیَ ّ تذلیل هذتْا ثَ ّؿیلَ فْعع ّ ُوکبعاًق صع 

-9192ؿبل صع صّعٍ ػهبًی  02بلَ هٌتلغ كضٍ صع هق 0900ثَ ػِضٍ گغفتَ كض ّ صعثغگیغًضٍ   0229ؿبل 

 ,Academy of Management Journalهجلَ هطغح هضیغیت اؿتغاتژیک ثَ ًبهِبی  4صع  0220

Academy of Management Review Administrative Science Quarterly , Strategic 

Management Journal   اؿتغاتژیک صع ایي صّعٍ ثیلتغ ثَ هْعت ثْص کَ ًلبى صاص ؿیغ تکبهلی هضیغیت

 سطی ثْص.

كغّع كض  ، اؿتغاتژی ؿطخ ؿبػهبًی  ثب افؼایق  9112توغکؼ صعًّی  صیضگبٍ هجتٌی ثغ هٌبثغ کَ صع ؿبل 

ؿْص  ُوغاٍ ثْص. ثَ هْعت هؼکْؽ  صع هفِْم اؿتغاتژی ثَ ػٌْاى  ًقق هٌبؿت هضیغیت اعكض ، کبُق ؿْص 

 هلبُضٍ كض.

توغکؼ صیضگبٍ هجتٌی ثغ هٌبثغ ثغعّی  ًظبم ؿبػهبًی صاسلی  ثَ  یکپبعپگی ػٌبهغ هضیغیت صاًق ّ ؿبػهبًضُی 

: 2002.)بومن و همکاران، گـتغف یبفتتغاکٌق اقتوبصی اقتوبصی ثَ سوْم تئْعی ًوبیٌضگی ّ ُؼیٌَ 

 .(2009فورر و همکاران ،
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 هلشن کغص کَ ػجبعتٌض اػ: عاهْضْع اهلی  2  (Furrer et al., 2008)هقبلَ  0900هذتْی تذلیل 

 اؿتغاتژی  كغکت ّ هضلِبی هبلی .9

 صیضگبٍ هجتٌی ثغ هٌبثغ كغکت .0

 هٌؼت ّ عقبثت .2

 ّعّص كغکت ّ عكض .4

 فغآیٌض اؿتغاتژی ّ هضیغیت اعكض .0

 اؿتغاتژی ّ هذیطق .2

 

یک جٌجق صع هـیغ یکپبعچَ ؿبػی  كغکت ّ عقبثت ) یب کـت ّ کبع( فْعع ّ ُوکبعاًق ُوچٌیي 

ؿطْدی اػ اؿتغاتژی هلشن کغصًض کَ  ثَ آًـْی اعتجبط ؿلـلَ هغاتجی ؿٌتی   هیبى هغکؼ كغکت ّ 

ْیی هب ثبیض ثَ چَ پغتف : اؿت اًتشبة دْػٍ صعگیغ ّ ًگغاى  ّادض کـت ّ کبع هی عّص. اؿتغاتژی كغکت

اػ کـت ّ کبع ّاعص كْین. اؿتغاتژی  كغکت ًگغاى ایي اؿت کَ چگًَْ یک ّادض کـت ّکبع ثبیض صع 

کلوَ کلیضی ، کلوَ کلیضی "اعػیبثی  02ثشق ثبػاع هغثْطَ عقبثت کٌض.صع تجؼیَ ّ تذلیل فغکبًـی 

صع یک  .ػولکغص " اّل، کلوَ "كغکت " ُلتن ، کلوَ "هبلی" صُن ّ کلوَ "ًْآّعی" صّاػصُن اؿت

کلوَ کلیضی آهبصٍ کغصًض. تقغیجب ُوَ کلوبت  02پیْؿت فْعع ّ ُوکبعاًق تؼغیفی اػ هذتْای ُغیک اػ 

ثؼض هبلی ّ دـبثضاعی هضیغیت قْی صاعًض کَ صع ُیچکضام ا، صیضگبُِبی تکبهل هضیغیت اؿتغاتژیک  

کَ تْؿظ دـبثضاعی  ثشق هِن ّجْص صاعص 00هلِْص ًیـت. صع اهطالح ثبػاعیبثی ثَ ًظغ هی عؿض کَ 

ثبػاعیبثبى اُویت ثغچـت ػصى عا فِویضًض ّ فقضاى تْا فق ثغ آى  یک  هضیغیت ًلبى صاصٍ ًلضًض. الجتَ 

 ی اؿت کَ ثغای دوبیت اػ هضیغیت اؿتغاتژیک  اؿتفبصٍ هی كْص.یاهطالح  صع تکٌیک ُب

هقبلَ هٌتلغ كضٍ  0222ی  اػ تذلیل هذتْایهطبلؼَ هلبثَ اًجبم صاصًض.  0221کبهیٌؼ ّ صیلي ثچ صع ؿبل 

اًجبم كض. صّ هطبلؼَ اًجبم كضٍ هتفبّت   0222 -9121صع ثغًبهَ عیؼی ثلٌض هضت صع صّعٍ ػهبًی 

هجلَ آهغیکبیی  هٌؼکؾ كض.  4ثیلتغیي  چلن اًضاػ اعّپبیی صع  ثْص.صع هقبلَ ُبی ثغًبهَ عیؼی ثلٌض هضت

صع ثغًبهَ عیؼی ثلٌض هضت ُـتٌض ثب هْضْع هلِْع تغیي هْضْػبت  کَ اػ  ّادض اقتوبصی پبیضاع 

آًِب ؿْاالتی صع ؿغاؿغ ؿبػهبى ُـتٌض : ؿبػهبى صُی یب هٌبثغ ؿبستبع ؿبػهبًی   اهلی ؿبػگبع هی ثبكض.

ًـجت ثَ تغییغات هذیطی هثل پیلغفت تکٌْلْژی  ّاکٌق ًلبى هی صُض یب آى عا ، چگًَْ یک ؿبػهبى 

:  توویوی کَ ثب فغآیٌض ثبال هغتجظ ثبكض یب عّكی کَ ثغ تووین تبثیغ گظاع ثبكض:ّ ایجبص ّ  هضیغیت هی کٌض

ایي  .(Cummings and Daellenbach, 2009, p. 255)یک اػ دْػٍ ُبگـتغف ًْآّعی صع ُغ 

هی  اؿتغاتژیک آهبصٍیغیت اػ ًظغ کبهیٌؼ ّ صیلي ثچ یک تؼغیف ثیـیک سْة اػ پبیَ هضهْضْع    2

اػ ُوَ هِوتغ ایٌکَ ُغ صّ هطبلؼَ  هلبُضٍ کغصًض کَ  صایغٍ کلیضی صع پژُّق اسیغ صع صاًق ّ کٌض. 

 صع اًضاػٍ کْچکتغ فغٌُگ ثْصًض.یبصگیغی ، عّاثظ ، كجکَ ُب ّ 
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تذلیل هذتْا تبؿیؾ كض ثب ایي دبل تویؼ صاصى صیضگبُبی  هْضْع ثٌگبٍ اقتوبصی ثبثت تْؿظ هطبلؼبت

تبعیشچَ ای اػ هتفبّتی کَ ثغای ُغ هْضْع ّجْص صاعص هلکل اؿت.عكتَ هضیغیت اؿتغاتژیک ثَ ّؿیلَ 

ثغای هثبل هیٌتؼثغگ  كض .ّ هطغح  ثغجـتَ  کثغت گغایی تئْعیکی ثب اقتجبؽ  هفبُیوی اػ چٌضیي ًظبم ، 

کَ کن ّ   عا هلشن کغصًض هضعؿَ 92هغتجظ  ثغ پبیَ ًظن ّ اًظجبط   تغاتژیاؿ 9111ّ لوپل صع ؿبل 

ثیق  صاعای ثغتغی صع ؿی یب چِل ؿبل گظكتَ ثْصًض ّ اهغّػٍ ًیؼ ایي عّف ُب هْثغًض.ثَ طْع هلبثَ 

ًظبم ُغ هضعؿَ کن ّ ثیق ثَ طغادی ّ اؿتفبصٍ اػ ؿیـتن هضیغیت اؿتغاتژیک هغتجظ اؿت ّ ثَ هفِْم 

ی)عّاًلٌبؿی ّ ّیژٍ ای ّاثـتَ اؿت.صع هْعتی کَ ثیلتغ هضاعؽ  تلشین)عّاًلٌبؿی( ، یبصگیغ

ػوضتب کَ ًظغیَ آكْة( ، قضعت )ػلْم ؿیبؿی( ، فغٌُگ )هغصم كٌبؿی ( ّ هذیظ )ػیـت كٌبؿی( 

( ، ثغًبهَ عیؼی )تئْعی ؿیـتن ُب ّ  طغادی )هؼوبعی.، قبثل هالدضَ ُـتٌضتلغیذی ُـتٌض

صع ًِبیت  ؿبیجغًتیک( ّ هکبى یبثی )تبعیشچَ ًظبهی ّ اقتوبصی( هضاعؽ ثیلتغ دبلت تجْیؼی صاعًضّ

تبؿیؾ کغصى )اقتوبصی( ّ پیکغ ثٌضی )تبعیشی( هضاعؽ ُن تلغیذی ّ ُن تجْیؼی اًض. هضاعؽ ّ ًظبم 

پبیَ ای آًِب ُغ صّ ثشلی اػ كبلْصٍ تئْعیکی ای ُـتٌض کَ اػ ػولکغص كیٍْ تین ُبی اًظجبطی پلتیجبًی 

صع هیبى ًظبم    هی کٌض ّ كبهل هبلی ّ دـبثضاعی اؿت. كْاُضی اػ یک گغایق ثَ پیْؿتگی

 ًبؿبػگبعهضیغیت اؿتغاتژیک ّجْص صاعص. 

 . هرکسپراکنده گسینی 0.0

یک ًیبػ توضیق كضٍ ثغای اصغبم ثؼعگتغ ًظن صع عكتَ هضیغیت اؿتغاتژیک  ّجْص صاعص تب ثَ آًـْی 

هذضّصیت  ُغ هضعؿَ ثغّص تب ُوَ فغآیٌض هضیغیت اؿتغاتژیک صعک كْص ًَ فقظ ثؼضی اػ اجؼای 

یبػ صاعین تب ثضاًین تب چگًَْ  كکل اؿتغاتژیک ّاقؼب کبع هیکٌض. ُضف ثِتغیي عّف اؿت ًَ آى. هب ً

. یکی اػ گغایق ُبیی  کَ کبهیٌؼ ّ .(Mintzberg and Lampel, 1999, p. 29) ثِتغیي تئْعی

ُب ٌُْػ كبیغ ثْصًض اهب صیلي هلشن کغصًض یک هغکؼپغاکٌضٍ گؼیٌی ثْص جبیی کَ تٌْع عّیکغص 

توغکؼ عّی هْضْػبت اهلی هثل فغآیٌض ّ تغییغ ؿبػهبًی هتوغکؼ سْاُض كض.  ثـیبعی اػ هْاًغ 

پغاکٌضٍ گؼیٌی هضیغیت اؿتغاتژیک  صع ُغ عكتَ ػوْهی عُجغی هی كْص اهب صع عكتَ ُبی 

 تشووی ایٌگًَْ ًیـت.
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تئْعی هضیغیت اؿتغاتژیک  كبیغ كضٍ ایي صّ ؿْالی  کَ  ُن صعثبعٍ عّف ُبی هضیغیت اؿتغاتژیک  ّ ُن  

هغثْط ثَ ؿْاالت  اؿت کَ چگًَْ اؿتغاتژی كکل هیگیغص ّ کضام اؿتغاتژی ثغای آى )هٌبؿت ( اؿت.

صیضگبٍ ُبی  .ؿبل گظكٌَ  هطغح هی كًْض 02هْضْع هضیغیت اؿتغاتژیک  اهغّػٍ صع ُغ ػهبًی ًـجت ثَ 

صعفغم ُبی هشتلف ؿیـیتن ُبی ّ جبیگبٍ ایضئْلْژیکی کَ ایي ؿْاالت  هفغّضبت ّاثـتَ  ثَ ُـتی كٌبؿی 

لن چ 4پغعًگ كضًض. آًِب هیتْاًٌض تْؿظ ؿغهبیَ صاعی ّ اجتوبػی  جبؿبػی كضٍ اًض ، ثَ هْعت هتفبّتی 

کالؿیک ، تکبهل گغا ، فغآیٌض گغا ّ اسیغا صیضگبٍ ؿیـتوی. صیضگبٍ ُبی اًضاػ ثَ طْع ّؿیؼی كغح صاصٍ كًْض : 

یک  تْجَ هی کٌٌض.ثغّت ؿِبم صاعاى  ثَ ػٌْاى ُضف ػیٌی ثیلیٌَ ؿبػی ثَ ّ تکبهل گغا ُغ صّ کالؿیک 

یک عّیکغص عؿوی ، هٌطقی ّ سطی عا تجْیؼ هیکٌض صع دبلی کَ  تفبّت اؿبؿی ایي اؿت کَ صیضگبٍ کالؿیک 

ؿغػت ؿبػت  اؿتغاتژیک ّ هذیظ غیغ قبثل پیلجیٌی اؿت ّ ثغ عّی ؿبستي گؼیٌَ ُب ّ ضگبٍ تکبهل گغا صیصع 

   (Nadler and Tushman, 1999, p. 49, p. 52) ؿبػهبًضُی توغکؼ صاعص.

اؿتغاتژی ّ فغآیٌض ؿیـتوی ثب عّیکغص ادتوبلی اصػب هی کٌٌض کَ ُغ صّ هفِْم ًظغیَ پغصاػاى 

کَ هوکي اؿت صعگیغ یک ثٌگبٍ تْؿؼَ  قغاع صاعًض  صع كجکَ ای اػ عّاثظ اجتوبػی  اؿتغاتژیک

کضام اؿتغاتژی   هبتغیؾ ّ ؿْال .  اعتجبط .(Granovetter, 1985)ّ اًجوي گـتغصٍ  ثبكٌضیبفتَ 

فغآیٌضُبی اؿتغاتژیک عا هذیطی ثِتغیي تفکغ صع ػهیٌَ ّ چگًَْ فغهْلَ هیلْص كبیض هٌبؿت اؿت  

 كکل هی صٌُض. 09صع ؿبػهبى ُبی قغى 
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کن ّثیق ظبُغ كًْض. اؿتغاتژی ُبی آًِب ُوچٌیي هی تْاًٌض  ًضاعًض. ؿٌجیضىاؿتغاتژی ُب ًیبػی ثَ 

تب صعثبعٍ ُوَ چیؼُبی صع دبل ُْكوٌض هی صاًٌض کَ ًوی تْاًٌض ُویلَ ثَ اًضاػٍ کبفی ُْكوٌض ثبكٌض 

تغییغصع عّف ّ اصثیبت اػ ثغًبهَ .   .(Mintzberg, 1989, p. 29, p. 31)اًضیلَ کٌٌض پیلغفت 

ّ صع ًِبیت ثَ هضیغیت  9112ثَ ثغًبهَ عیؼی ثلٌض هضت صع ؿبل  9102عیؼی هبلی  صع ؿبل 

ّ غیغ قبثل ثَ طْع فؼایٌضٍ پْیب سبعجی صع ثشق ثؼعگی اػ یک هذیظ   9192اؿتغاتژیک صع ؿبل 

اّایل ؿبلِبی قغى ثیـت ّ  ، ؿیبؿی ّ اجتوبػی  صعُبی اقتوبصی آكفتگی ثب  پیلجیٌی هٌؼکؾ كض.

گـتغف ظغفیت هْجت كض کَ اؿتغاتژی  ُْكوٌض ثیلتغ ثغ ػضم قطؼیت ّ اطویٌبى  ًلبى صاص کَ یکن 

  ّاکٌق ؿغیغ  ثَ اطالػبت  جضیض تکیَ کٌض.ثغای  ؿبػهبًی 

ثغای  ی صلیلػضم اطویٌبى هذیظ سبعجی   صع كغایظ تغییغات  كضٍ ًبكی اػ  افغایق ثـبهض هغتؼق

 تِضیضات ّ فغهت ُبی  جضیضّاکٌق ؿغیغ ثَ   چغا قبثلیت ؿبػهبًی  ثغایؿْال کَ  پبؿز ثَ ایي 

 ثَ سبطغ آى االى هذیظ هتغیغ صلیل ثغ آى اؿت کَ چغا ثـیبعی اػ هفـغاى هضیغیت  الػهَ ثقب اؿت.

 ثپغصاػًض.جضل ثَ  ثذث ّ 

هضیغیت كغایظ اصػب کٌیض کَ هی تْاًیض آیٌضٍ عا پیلجیٌی کٌیض. ایي اصػب ثیلتغ صع هْعص كوب ًبچبعیض تب 

 قضیوی فغهْلَ كْص آى ؿجک صقیقب ًوغصٍ اؿت ثٌبثغایيؿجک اؿتغاتژی  ثغ اؿبؽ  پْیب هی ثبكض. اگغ 

ثب ایي دبل .(Stern, 2009, p. 14) كضٍ اؿت هی تْاى گفت ؿالهت کبهل )ؿجک( دفع  ثَ ؿشتی

ًیبػهٌضین کَ ُغ صّ اؿتغاتژی پیلجیٌی كضٍ ّ ثغآهضٍ عا صع ًظغ ثگیغین دتی اگغ اؿتغاتژی پیلجیٌی 

 كضٍ ثیلتغ ثبكض.

 

 

 

 



 

 استراتژی برای چه کسانی است ؟

 سهام داران

 

 سهام داران

 

 

 (1790) پویایا تکاملی 

 

 1792پیتر و واترمن ، 

 1795ویلیام سون ، 

 1797فریمن ، هن آن و 

 

 

 

 پیشامدی

 (1760) کالسیک

 

 1762چندلر، 

 1763سلون ، 

 1765آنسوف ، 

 1795،  1790پورتر ، 

 

 

 پیشبینی شده استراتژی فرموله می شود ؟ کدام  

 

 (1710) فرآیندی

 1763کیرت و مارچ ،  

 1713پتی گری ، 

 1717مینتز برگ ، 

 1717ویک ، 

 1795پراهالد ، هامل و 

 1771گرانت ، 

 

 

 

 

 

 ( 1770) سیستمیک

 

 1795گرانو وتر ، 

 1777ویتلی ، 

 



اشاره   د و صنعتتولیچرخه عمر مختصر شده ،  تکنولوژی رقابت و  تشدید بیشتر ،موج تغییرات در قرن بیست ویکم

پیشبینی شده استراتژی ممکن است  به سمت  سازمان هابیشتربر این موضوع دارد که فرمول بندی استراتژی در 

 . .(Courtney et al., 1997; Courtney, 2009) حرکت کند

 روش  مثابه. استراتژی به 9.2

تجزیه و تحلیل استراتژی  پیشبینی شده کامال  آنچنان که  یک مفهوم ساده است واگرچه مفهوم استراتژی ناگهانی 

فرآیندی کمتر شناخته شده است و شیوه های هریک از به همان نسبت تجزیه و تحلیل استراتژی  شناخته شده است 

رشد سریع پیکر "استراتژی  به عنوان روش" محققان را بر این وا داشت تا  استراتژی ها فرمول بندی و اجرا شدند.

 بیشتر متمرکز شوند.فعالیت ها و مباحث فرمول بندی استراتژی بر 

پیکربندی به وسیله ویتینکتن  کردن  استراتژیزهو  یسازمانده ایرببرای تحقیقات تجربی  مجموعه ای از شش سوال 

 شده بود.

 و سازمان دهی تمام می شود؟استراتژیزه چگونه و کجا کار  .1

 میدهند؟آنها چگونه این کار را انجام انجام میدهند و و سازمان دهی را یزه کار رسمی استراتژ انی چه کس .2

 استراتژی سازی و سازمان دهی کدامند و )مهارتها ( چگونه حاصل میشوند؟مهرت های مورد نیاز برای  .3

کدامند و چگونه در این روش ها استفاده استراتژیزه و سازمان دهی کردن معمول ابزارها و تکنیک های  .4

 میشوند؟

 ؟ به تنهایی انجام می شودکردن استراتژیزه کار سازماندهی چگونه  .5

 محصوالت ارتباطی و مصرفی استراتژیزه کردن چه هستند ؟ .6

 

چالشی دشوار برای محققان است. به دست آوردن شواهد تجربی قابل اطمینان برای پاسخ به این سواالت 

برای استراتژیزه و سازماندهی پیشنهاد داد که رویکرد استراتژی به مثابه روش   2003ویتینکتن در سال 

 پروسه رسمی شروع شود زیرا:کردن باید با تمرکز بر 

...اگرچه غریزه شیوه های وجود دارد که ما میتوانیم به صورت تجربی کاری را دنبال کنیمآزادی نسبی یک 

ای واحدهطراحی پیشنهادهایی برای  دهی ،  کار رسمی استراتژیک و سازمانقوم نگاری است ، تجربی 

برای مقایسه موردی و حتی تجزیه و باشد تا که به اندازه کافی کوچک و قابل تعریف  است  تجزیه و تحلیلی

 تحلیل کمی اجازه دهد.

به عنوان مقدمه ای برای  کدام شغلهای استراتژیک و سازمان دهنده سواالت ششگانه  قصد دارد تا بفهمد 

ه ای قوی تر و لینکهای روش توسع مندفهمیدن این موضوع نیاز حرکت به سوی مسیری اصولی کدامند.

حسابداری .(Jarzabkowski and Spee, 2009, p. 90) پدیده های خرد و کالن است.محور میان 

با  )کالن(اهداف استراتژیک سطح باال در فرآیند اتصال  قوی یبه عنوان یک ادغام کننده مدیریت میتواند 

 .(Nixon et al., 2011) اهداف عملکردی سطح پایین عمل کند.



به این یا سیسیتم های حسابداری مدیریت استراتژیک اثر بخشی ترکیبی از تکنیکهای حسابداری مدیریت  . 

که این هم بخشی از فرآیند  بر روی فضاییو  استفاده میشوند این تکنیکها موضوع وابسته است که چگونه

این  اطالعات رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی و سیستم های ارتباطی مدیریت میشوند. سازماندهی است

 تحقیق اهمیت رویکرد استراتژی  به مثابه روش است.

 

 استراتژی برای چه کسی است ؟. 7.2

با نیازهای باید تالش کنند تا یا و شرکتها باید در جستجوی بیشینه ساز ثروت سهامداران خود باشند اگرچه 

اما این یک موضوع بحث برانگیز دراز مدت در ادبیات ،  داران برخورد مناسبی داشته باشندسهام  مغایر

و ، کوتاه مدت  سهام دارانیموم سازی دارایی زبا مفهوم ماکمدیریت استراتژیک  است. کلمه" سهامداران"  

مفهوم برای  به طور معکوس  . رابطه تنگاتنگی دارد شیوه های مدیریتی که معنای ضمنی منفی دارند ،

وجود دارد که در بیشتر مواقع اشتباه  ، تعاریف فراوانیدر زمینه های متنوعی استفاده میشد که رسهامدا

تنش ناشی برای اجتناب از  یموم سازی سود و "جمعی"ماکز ی چون از کلمات 2001ویتینگتن در سال  است.

 . مدیریت استفاده کرد  ناشی از و سختیسهامدار  -سهامدارکشمکش از 

 

مدیریت استراتژی و  فرآیندهر دو مضمون  ،نتیجهسهامدار یک سازمان مهم است زیرا  –موقعیت سهامدار 

پیوند  و موقعیت های شرکت بر و سهامداران به طور واضح  را در بر دارد. موسسات مالی استراتژیک 

ادامه  2001از سال   ها شرکت  سوء ظن و تهمت ها علیه تاثیر میگذارند. هرچند  سهامدار  –سهامدار 

باعث  و یک احساس ضد کسب و کار ایجاد کرد ها شرکت ی مالی اخیر و شیوه های نظارتبحران  ، داشت 

مسیر اصلی   ،و تحمل محیطیمخالف شد. اخالقیات ، حقوق صاحبان سهام تشکیل گروههای اقلیتی 

مایکل  سهامدار را بهم بزند. –که ممکن است توازن سهامدار موضوعات اجتماعی و سیاسی شده بود که 

اخیرا مقاله ای تحت عنوان "سرمایه داری محصور" ماکزیموم سازی دارایی سهامداران پورتر حامی سنتی 

 قوانین جدید افتاده است... دامدر ... اعتماد کسب و کار نوشت

 .                                   را تغییر دهد و رابطه آن با جامعه ارزش تقسیم شده میتواند کاپیتالیسم

(Porter and Kramer, 2011,  p. 181).   

رهبران کسب و هدایت شده و با انتخاب  سهامدار به نظر میرسد در بخش وسیعی –جنبش پیوسته سهامدار 

بر اعمال کنترل دولت نظارت داشته سیستم را دوباره بسازند یا کار هم اکنون اتفاق افتاده است.آنها میتوانند 

 باشند.

اختالف ای از وده یا از محدو سیستمی  جنبش دیدگاههای کالسیک ، تکامل گرا ، فرآیند گرا از یاستنباط

 .مفاهیم و ابزارهای هر دیدگاه نیازمند اصالح تکنیکی و موثر استکه  وجود دارد میان آنها 

 

 

 

 



 . تغییر بنیادی10.2

تئوریها و روشهای  برای وسیع و قابل استفاده  یدید میتواند  تاریخچه سیر تکاملی مدیریت استراتژیک

سرعت و فعل وانفعاالت تغییرات محیط خارجی در کند. یک چیز روشن است : فراهم  مدیریت استراتژیک 

  شاغالن ، مشاوران و محققان هستند. و مفاهیممدیریت استراتژیک   حال تغییر دادن ابزارها 

در دهی  ثبات مقصود از ساختار  سازماننادلر و تاشمن مشاهده کردند که از نظر تاریخی  در دهه گذشته 

الزامات  . در سازماندهی آینده هدف طراحی تغیری برای تبدیل سازمان به موسسه است.موسسه بودتبدیل به 

این محیط در حال تغییر چشم انداز مدیریت استراتژیک  و حسابداری مدیریت سازمانی و استراتژیک 

 استراتژیک  هستند.

 ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک  .3

هدف از اینکار  داری مدیریت استراتژیک در سالهای اخیر هدایت شده است.دیدگاههای چندگانه ادبییات حساب

حسابداری مدیریت استراتژیک در زمینه سیر تکاملی مدیریت استراتژیک برای محدوده ادبیات ارزیابی 

که رایج نیستند با تحقیق در و چشم اندازهای مدیریت استراتژیک  گرایشات،  تشخیص موضوعات 

 استراتژیک مشخص شوند.حسابداری مدیریت 

 

  مفهوم حسابداری مدیریت استراتژیک. 1.3

بر پایه چارچوبهای مدل  پورتر و بیشتر  1791مفاهیم سیموند از حسابداری مدیریت استراتژیک در سال 

. سیموند حسابداری مدیریت استراتژیک را اینگونه سپس دیدگاه پژوهش محور مدیریت استراتژیک  بود

تهیه و تجزیه و تحلیل داده های حسابداری مدیریت در باره یک کسب و کار و رقبایش " تعریف کرده بود 

. جریان .(Simmonds, 1981, p. 26) استراتژی های کسب و کار " بر برای استفاده در توسه و نظارت

از استراتژی های برای حمایت  مورد نیاز د تعریف کرده بود بیشتر بر مدیریت هزینهی که  سیمونتحقیق

از کسب یک امتیاز مناسب نسبت به تحقیق و توسعه ، طراحی و نوآوری موردنیاز برای  رقابتی کم هزینه

 متمرکز بود.    میان تولید محصول متفاوت

دقیق از مفهوم  تعریف دشواری یکبه  در این بخش تعاریف متفاوتی از حسابداری مدیریت استراتژیک ممکن است

استراتژی  باید به در عصری که هیچ چیزی ثابت و پایدار نیست : " نسبت داده شود پویا و چند وجهی استراتژی 

تعریف شده  و کاراکتر سریع تر توسط نقشه ها ، نمودار ها و اعداد شرح حکایت ، زیر مجموعه حکایت وسیله 

کاپالن و نورتون تفاوت دارد اما آن با بیشتر استراتژی نقشه  رویکردیر به طور واضح با . این دیدگاه اخ"باشد

. اگرچه اجماعی گسترده  وجود سازگار است  رویکرد های استراتژی پیشامد طبیعی و استراتژی بر مبنای روش 

هریک از ده مدرسه و چهار منظر مدیریت که مدیریت استراتژیک درباره برنامه ریزی اجرا و کنترل است ولی  دارد

به آسانی از تعریف بسیاری از ابعاد مدیریت استراتژیک را خیلی متفاوت تفسیر کردند.عنصر   این سهاستراتژیک 

 حمایت نمیکنند. حسابداری مدیریت استراتژیک  پذیرفته شده

 



.سه نقش در ازمان ها را درک کرده استحمایت مالی از فرآیند تصمیم گیری در سبه طور سنتی حسابداری مدیریت 

 به همدیگر به هم خیلی نزدیکند و همینطور دارند  (حسابداری مدیریت ، حسابداری مالی و خزانه داریتوابع مالی )

دور شدن گرایشات از همجوشی های متنوع در نقشهای مالی  یکی از دالیل این آمیختگی  نزدیکتر و کاملتر میشوند.

  ی است.و صنعت کیبه گروه های متمرکز تکنولوژی 1710و  1760سالهای 

طول تجزیه و تحلیل محتوای ادبیات مدیریت استراتژیک توسط فورر وهمکاران در سال  درمالی" کلمه های کلیدی "

نقشهای   موضوع در  و همچنین  فراوانی نسبی باالیی داشته است  2007کامینگز و دلنبچ در سال  و  2009

  مالی اصطالح عمومیبیشتر  ادبیات مدیریت استراتژیک  در ریت ، حسابداری مالی و خزانه داری حسابداری مدی

 رده بندی شده است.

تکنیکهای حسابداری بین  ارتبط ضعیف با  یک مرز مشخص و واضح برای حسابداری مدیریت استراتژیک  تعیین 

از شرکت  هایشان در برسی  2009گیدز و گایلدینگ در سال شد. تر بپیچیده مدیریت وابسته به مدیریت استراتژیک 

قلم خالصه  5تکنیکهای شانزده گانه در این   استفاده کردند. تکنیک حسابداری استراتژی محور 16از اکیهای اسلوو

 میشود :

 قیمتگذاری .1

 برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملکرد .2

 تصمیم سازی استراتژیک .3

 حسابداری رقابتی .4

 مشتریحسابداری  .5

به نظر میرسد  راههای دستیابی به مزیت رقابتی را تشریح کنند.رقبا ، مشتریان و در حال تقویتند تا این اقالم 

                                .خارج شده است ستراتژیکبداری مدیریت ااز لیست تکنیک های حساارزیابی سرمایه گذاری 

(Cadez and Guilding,2008). 

 

       

علی رغم اشتغال  محققان و مشاوران در ایاالت متحده آمریکا اصطالح حسابداری مدیریت استراتژیک            

مورد  1791مثل جانسون و کاپال در سال آکادمیک های پر سود   ادعایو  1711مدیریت استراتژیک  از سال 

تولید   کنترل  ،قیمتگذاریرا برای فرآیند  و بهنگام مفید اطالعاتپذیرش قرار نگرفت. سیستم های حسابداری مدیریت 

که به دنبال در عوض یک مفهوم مدیریت هزینه استراتژیک  .و فعالیتهای ارزیابی عملکرد مدیران آماده نکردند

 استراتژی دانشی ساختارفرمولبندی و اجرای  با گسترش سریع  سنتی تجزیه و تحلیل هزینه دانشی ساختارسازگاری 

نتوانست به صورت اما  بسیار جامع و قابل ادراک بود .اگرچه چارچوب مدیریت هزینه استراتژیک پدیدار شد بود ، 

در حال استنتاج  اغلب شانک اظهار ناامیدی کرد که مدیریت هزینه استراتژیک  2006در سال وسیع گسترش یابد.

 (Shank, 2006, p. 359)بود حرفه حسابداریقلمرو بیرونی 

 



 

  ارتباطات بین ادبیات مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت استراتژیک. 2.3

با این حال محدودیتهای پیمایشی بودند  بیشتر تحقیقات تجربی منتشر شده در سی سال گذشته شامل پرسشنامه پیمایشی

تکنیکهای حسابداری مدیریت  درباره اینکه چگونهبه این معنی است که کمبودهای مرتبط با مطالعات موردی و 

 ، اطالعات کمی وجود دارد.قابل استفاده اند  استراتژیک 

، زمینه یا فاز مربوط به فرآیند  ماستفاده همزمان یا پی در پی از این تکنیکها به طبیعت تصمیعالوه بر آن ممکن است 

در کل سیستم قرار گرفته است که شامل : ساختار ، مدیریت استراتژیک وابسته باشد.سیستم اطالعات رسمی خود 

بدست آمده ازادبیات مدیریت استراتژیک  رهبری ، فرهنگ و سیستم غیر رسمی میباشد.شواهد تجربی سبک رهبری ، 

  آن بیشتر از ارزش آن است.  است که هزینهابتکار جزئی نوعی هزینه حمایت میکند... مکمل از پیشبینی های نظریه 

(Whittington et al., 1999, p. 3)  در  موضوعات ثابتیمواقع در بیشتر .ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک

  نیست. مشخصنوآوری تغییر ادبیات مدیریت استراتژیک ، سازماندهی منابع و تصمیم های 

رویکرد ارتباطی  غفلت شده است. سهامدار –موضوع سهامدار همچنین در ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک  از 

 رویکرد  فرضیهدو حسابداری مدیریت استراتژیک  شایع شده است ، بر پایه  ادبیات رکه دای رسمی و ساخت یافته 

هدف واالی سازمانی بیشینه سازی دارایی کالسیک قرار دارد یعنی زمانی که محیط نسبتا ایستا و قابل پیشبینی است و 

تکاماگرا ، دیدگاههای  به وابستگی کمی حسابداری مدیریت استراتژیک بر این اساس ادبیات های سهامداران است. 

بیشتر به مدیریت بر خالف دیدگاه کالسیک ممکن است ین سه دیدگاه فرضیات ا فرآیند گرا و سیستمیک دارد.

گاهها با یکدیگر ناسازگار نیستند. استراتژی های البته این دیدیک سازمان خاص وابسته باشد.استراتژیک در زمینه 

 –با هم وجود دارند و حتی در سازمان های مشابه ، جهت گیری سهامدار پیشبینی شده و پیشامدی )پیشبینی نشده( 

روابط و قدرت معامالتی گروهها در بخش بزرگی از  وبه  خیلی زیاد باشد ممکن است نسبت به زیرگروههاسهامدار  

 .(Pfeffer and Salancik, 1978; Kennedy, 2000) سازمان وابسته باشد.

بیشتر مقاله های منتشر شده قبلی درباره  حسابداری مدیریت استراتژیک  دراز مدت است.گرایش دیدگاه کالسیک 

به صورت تنگاتنگی بر جنبه های "تحقیقات حسابداری مدیریت " در حسابداری مدیریت استراتژیک  خاص  موضوع

بعد وسیعی از حسابداری مدیریت اما  شدند.مرکز تحسابداری مدیریت استراتژیک  متجزیه و تحلیل  رسمی 

برای شناخت  مدارک کمی ودر دهه اخیرشواهد  با این حال. اوجود دارد تحت فشار قرار دادن آن  برای  استراتژیک

  .وجود دارد  وسیع این نقشهای رسمی

 مدیریت استراتژیکاین شکاف بین گرایشات ، موضوعات و فرآیند ها در ادبیات مدیریت استراتژیک و حسابداری 

به این نکته اشاره کردند که حسابداری مدیریت استراتژیک  نیاموری و همکارانش  بوده است. موضوع انتقاد دوباره 

چگونه  تغییر میکند ، تغییر استراتژی چگونه تعیین ، چگونه شکل میگرفت ،  مناسب است استراتژیچه سوال " 

تعیین می شود " نیست .ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک  بر پایه بخش میشود و چگونه به وسیله حسابداری  

 عصر جدیدی از ادبیات مدیریت استراتژیک استوار است.تنگاتنگ و  دیدبزرگی از یک 



مدیریت استراتژیک و که دربرگیرنده دیدگاههای جامعی از ادبیات  2001بیمانی و لنگفرد اسمیت در سال مطالعه 

پژوهشگر از مدیریت  و تصور به این نتیجه رسیده بود که ادراک ه است بودت استراتژیک  حسابداری مدیری

 غیر ساختارمند و پیوسته غیرقابل پیشبینی ،  یجریان به عنوان استراتژی  و اجرای که دیدگاه گسترشاستراتژیک 

  دارد.وجود  یک گزینه برای یکپارچه سازی ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک فقط است 

 

اما ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک  ممکن است صحیح نباشد مطالعه موردی اخیر اگرچه پیشنهاد میدهد که 

 شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک  و نقشهای حسابداری مدیریت در فرآیند مدیریت استراتژیک سازمانی

آلمانی انجام در یک شرکت چندملیتی  2009مطالعه موردی دیگری توسط تیلمن و گودارد در سال منعکس شده است.

حسابداری مدیریت در فرآیند گسترش و اهمیت تاثیر فرهنگ ملی بر طراحی و استفاده از شد که آن هم ممکن است

که حسابداری مدیریت   مبنی بر اینکه یجزئیات مهم، توصیف موردی .منعکس کند   استراتژی راپیاده سازی 

 حسی سازی ودرک و استفاده شده است با سهیم شدن در یک فرآیند مدیریت استراتژیک پویا استراتژیک  چگونه 

است. حسی سازی و"مصالحه و توازن"  "قرینه یابی و اتصال، "نیازمند "ساختار سازی و هماهنگ کردن" فعالیت 

که پیشبینی کرده بودند  سازگار است( 2007)کامینگز و دلنبچ   گرایشکامال با نقش حسابداری مدیریت استراتژیک 

تاثیرگذاری ، هدایت فرماندهی و کنترل و تمرکز بیشتر بر مدیریت استراتژیک  در دهه بعدی با نام "تمرکز کمتر بر 

  شکل خواهد گرفت. " سود با بازاریابی داخلیتشویق کردن و ارتباط دادن ، 

 برخی از محدودیتهای ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک . 3.3

شواهد تجربی مرتبط است. یکی از محدودیتهای حسابداری مدیریت استراتژیک با تعریفش و دیگری با ماهیت 

رقابتی و بازاریابی و مرکز مشترکی از استراتژی  در حسابداری مدیریت استراتژیک اکثراتعاریف گوناگون از 

، سهیم میشوند. یکی از مشکالت این کانون توجه د نسابداری مدیریت که ممکن است از آنها حمایت کنتکنیک های ح

تفکیک بدیهی بودکه  1773 حتی در سال در ده سال گذشته تغییرکرده است. این است که زمینه و ماهیت رقابت 

یکی آمیخته وسیع تر و پیچیده تر شده بود.دامنه و محتوای بازاریابی شد .  می یک استراتژی عملیکامال  کاهش هزینه

نیاز  شرکتها به طور فزاینده ای این باشد که شاید  1770از دالیل از بین رفتن استراتژی مدیریت هزینه در دهه 

خصوصیات تولید ، قیمت ، کیفیت ، عاملیت ، چندین نوع رقابت انجام دهند برای مثال  ،به طور همزمان داشتند تا 

این است که مدیریت هزینه یک هنر مجزا نیست یک استنباط از نیاز به رقابت همزمان چندپایه ای  یر.خدمات و تصو

ارزش و دیگر محاسبات مالی نیازمند حمایت زیر بلکه باید دربرگیرنده کل کسب و کار باشد. مفهوم وماهیت هزینه ، 

 هستند.و استراتژی های بازاریابی سیستم های رقابتی 

توسط گلدینگ  2000در سال  جهت بلند مدت و خارجی برای تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیکضوابط تعیین 

برای حمایت از را  نیاز امکانات داخل سازمان  این ضوابط مطمئنا ضروری هستند اما آنهاو همکارانش مشخص شد.

وجود دارد که به محیط خارجی اهمچنین موردی برای سرعت تغییر در  .به خطر انداختندپایه های رقابتی خارجی 

   طور ذاتی چرخه عمر صنعت ، تکنولوژی و تولید را کم میکند.



.   هدایت شدند تحقیقات حسابداری مدیریت استراتژیک فقط تعداد کمی از استثنائات برجستهمحدودیت دوم آن است که 

هیچ تعریف دارند و روشهای حسابداری مدیریت استراتژیک  استفاده از   گیروشنی کمی بر چگونمطالعات اکثرا 

فقط به بخش کوچکی از تمرکز کم دامنه و تکنیکال حسابداری مدیریت استراتژیک  تئوریکی از روشها ارائه نکردند.

فرآیند مدیریت  اجزای سازمان دهی از تاثیر متقابل بسیاری از ادبیات مدیریت استراتژیک محدود شده است و 

 استراتژی های پیشبینی شده و پیشبینی نشده است.مستلزم استراتژیک  غفلت ورزیده اگرچه  

عدم  منعکس کنندهنیازمند آن است تا اصطالحاتی که  اعمال استراتژیک و شیوه های حسابداری تاثیر متقابل میان 

  به درستی درک شوند. ت،اس اطمینان سازمانی و فرآیندهای اجتماعی با شرایط ارتباطیشان

 ادبیات مدیریت استراتژیک  و روشها .4

به روشهای  یشو پخش شدن فرآیندهاکهای القایی حسابداری مدیریت استراتژیک یدرباره اینکه چگونه تکن

 کمبود مدارک وجود دارد. صورت گرفته است، سازمانها داخلعمومی 

 فرآیندهای گسترش تولید  متغیردر زمینه . حسابداری مدیریت استراتژیک  1.4

دو دلیل برای اینکه این مطالعات انجام شوند عبارتند از: درست کردن این شکاف دانشی و تمرکز بر 

جدید پیچیده و به شدت متغیر و ، طراحی محصوالت  دانش فشردهداری مدیریت در زمینه های حساب

 .فرآیندهای توسعه

 Jorgensen andدو شرکت به نامهای شرکت الف ) در (NPD&Dطراحی محصوالت جدید و توسعه )کار 

Messner, 2010)( و شرکت بNixon et al., 2011)  عملکرد رقابتی مالی و که در بحران انجام شد

در هر دو شرکت الف وب شایع شده  NPD&Dدر فرآیندهای داخلی بخشهای مالی و حسابداری بوده است.

 بود.

برای حمایت از تصمیم گیری ها در تخصیص منابع و حسابداری  ی مالی ازمعیارها با وجود استفاده گسترده

اختیارات و تجارتها و کمک ، ، مدیریت محدودیتها ، ارزیابی تصمیمات برگشت ناپذیربرای تولید پورتفوی 

واژه ،   NPD&Dشتریان در فرآیند مل اهداف رقابتی و شرکا شامبه شرکتها برای دستیابی به توازن در 

 .کتشان نبوده است حسابداری مدیریت استراتژیک  بخشی از فرهنگ ارتباطی شر

هستند به مفاهیم پاسخگویی و توانمند سازی که از موارد ضروری برای استراتژی سازی و سازماندهی 

 مدل ی ازروشن و صریح های ب مولفهدر شرکت  درک شدند.خیلی واضح در هر دو شرکت الف و ب 

 های تکنیک ازبسیاری  نیز میباشد. و کار تیمی، اعتماد مشتری مداری شامل است که کار و کسب

  سیستم اطالعات بخشی از 2009کاتز و گایدینگ در سال  که  توسط، حسابداری مدیریت استراتژیک 

هزینه  تمام برای ارزیابی سرمایه گذاری ارزیابی تکنیک چند عالوه بر این ند.شرکت ب بودند ، شناسایی شد

حسابداری مدیریت  تکنیک های ازبسیاری  مورد استفاده قرار گرفتند. NPD & Dبا  مرتبط خطرات وها 

 عدم، عملکرد کیفیت گسترش مانند، شدند  طوالنی مدت تاسیس طراحی و توسعه های سیستم دراستراتژیک 

 مانند  NPD & D یکپارچههای  سیستم  جدید نسل ساخت و مونتاژ برای طراحی، اثر تجزیه و تحلیل حالت

 .چرخه عمر محصول و داده سیستم های مدیریت تولید 



 برایبیشتری نیاز و است از شرکت ب متفات ترالف  های شرکت در NPD & D  تیم پروژهمدیریت 

استخدام  NPD&Dفازش در فرآیند  یک تیم مجزا برای هریک از سهشرکت الف  دارد. احتمالی رویکرد

مرحله در فرآیند  14فاز و  5همه ول ئمس NPD & D  تیم پروژه می رسد کهمیکند. در شرکت ب به نطر 

تجربه شرکت ب ، ارتباطات اعم از رسمی و غیر رسمی را باال  اخیر این است که چیدماندلیل اصلی  است.

 نیز هر پروژه برای تیم یک  فقطآرایش  به جلوگیری از تاخیرات اساسی و اشتباهات کمک می کند.میبرد و 

 وسیله آشنا می شوند. از خاصی با مدل های افراد که را باال میبرد و مالکیت هویت حس

عمده تاثیرهمچنین  شرکت ب  برای عوامل بحرانی موفقیت، ورود به بازار و زمان ی سریعاستراتژیکپاسخ  

 می گذارند. این شرکت مدل کسب و کار از برداری بهره طراحی و ای بر

 است که باید مورد کسب و کار یک بخش اساسی از و ارزیابی ریسک گذاری سرمایه بازگشت دقیقبرآورد 

 پروسه در کنندگان شرکت تمام که است زبان مشترکحسابداری  شود. ساخته شرکت ب  پروژه در هر برای

NPD & D بزرگ از یک پروژه یک تا سه سال در طول صورت افقی به،میکند ب را به هم لینک شرکت 

 دارد شامل : وجود یمدیریت سطح چهار، هر پروژه. برای  فرآیند هر مرحله از در عمودی به صورتو

، حال این. با ماژول و رهبران، مدیر پروژه آن شرکت مادر و شرکت ب محصول استراتژی کمیته

برای است که  سازمانی از اجزای یکپارچه شدیدا یک مجموعه بخشی از تنها شرکت ب درحسابداری 

  :عبارتند از اجزا این . استفاده می شود ارتباطات مدیریت

 تیم بر مبتنی افقی و نسبتا ساختاریک  .1

 رسمی  دسترس درو بسیار جامع  سیستم اطالعات یک .2

  از پایین به باال، از باال به پایین، تکرار شونده ی یک سبک مدیریت .3

 گذشته نگر اطالعات کنترل و اطالعات از نوع -ی آینده نگر برنامه ریزی و بیشتری بر تاکید .4

 و سبک مدیریت طریق از خصوص به، های رسمی سیستم از که قدرتمند رسمی سیستم اطالعاتیک  .5

 پشتیبانی کند. تیم مبتنی بر ساختار سازمانی

  اعتمادو مبتنی بر  بازفرهنگ یک  .6

 برای الزم داخلی انسجام به منظور حفظ یک سیستم واحد عنوان به میان آنها تعامل و جزءاین شش 

جاسازی شده   دهی سازماناین  شرکت ب مدیریت شدند. بازاریابی رقابتی و استراتژی های از پشتیبانی

 گزارش شده 2010در سال  مارکونیمورد مطالعه   SMA با در تضاد به شدت شرکت ب در SMA ی

 این دو مورد الف و ب نماینگر  .است

 

 

 

 

 

 

 



 )عدم آگاهی( دانش فقدان نگرانی  . 1.4

بر استراتژی های رقابتی و اهمیت اولیه حسابداری مدیریت استراتژیک  را افزایش داده بود  که  رقابت تشدید

 برای حمایت از جدید و بهبود یافته و خدمات از محصوالت مداوم یک جریان نیاز بههمچنین  و بودهبازاریابی متمرکز

 ،(NPD & D) محصول جدید و توسعه طراحی بر اهمیت ای گسترده اجماعباوجود . با این حال  افزایش یافت رقابت

روش به معنی  در واقع که آنچه از عدم آگاهی تقویت عملکرد  سازمان تشکیل شد.برای  یفعالیتها و نوآوری ها

هیچ  وضوح بهالف و ب  مطالعه موردی دو اگرچه د است نگران کننده است.توسعه محصول جدی در حسابداری

 سال گذشته 20در  تکنولوژی در مدیریت و مختلف های گرایشروند   ولی نبوده است  تجربی تعمیم مبنایی برای

  عملیاتی مدیریتتصمیم گیری و  تخصیص منابع در را نقش کلیدی مدیریت مالی / حسابداری که دهد می نشان

شرکت  رای ب   NPD & D های پیچیدگی، خطرات و ها هزینهداشته است. به طور خاص،    NPD & D هایفعالیت

 نسل دو یا سه برای توسعه حال در سیستم عامل سمت به محصول -گسترش محصول از حرکت مجبور به یی که ها

 باعث ایجاد تغییرات  "راه حل" مبتنی بر خدمات به سمتروند  .در حال افزایش استاند   مختلف های از خانواده

 .درآمد شده است جریان خطرات و ماهیتی در اساس

 رسد می نظر به حسابداری مدیریت استراتژیک  کم درک ، مدیریت مالی نیرومندهای  چالش این با مواجههدر 

 است. نیاز مورد حسابداری مدیریت استراتژیک  واژه تر گسترده تفسیر شواهد بیشتری  برای  باشد. متناقض

 بحث و نتیجه گیری .5

 . پارادوکس در حسابداری مدیریت استراتژیک 1.5

مدیریت  با مرتبط کار و کسب موازی با و به سرعتادبیات عملگرا و دانشگاهی مدیریت استراتژیک 

در مقایسه با  گسترش یافته است. 1717 سال در مدیریت استراتژیک مجله اندازی راهزمان  از استراتژیک 

تاثیر  باقی ماند و متون آکادمیک از ایمجموعه مدیریت استراتژیک ، حسابداری مدیریت استراتژیک  

 داشت. مدیریتی و عملکرد بر گفتمان ناچیزی

ها به  شرکت. به عنوان مثال، دارد وجود تناقض آشکار یک آسان برای یک راه حل نه و توضیح ساده یک نهمعموال 

 .Cooper, 1996a, p)  . مدیریت نیاز کمتری دارند. حسابداران بیشتر نیاز دارند و حسابداری اطالعاتمدیریت 

 در، ها هزینه برای کاهش ها سازمان فشار برداد.  پیشنهاد خود پیش بینی برای توضیح مرتبط دو دلیلکوپر  (20

سیستم های  از استفاده و حفظ شود تقاضای مشتریان و قابلیت های خدمات، محصولکیفیت  حالی که به طور همزمان

به اعضا تبدیل شده بود.همه  مسئولیت به هزینهمدیریت  .حسابداری مدیریت فرآیند عدم تمرکز برای توزیع شده

کل الزم برای تغییرپتانسیل  که است یک مسئله استراتژیک نیز مدیریت هزینه ،2003هاپوود در سال  مشاهده عنوان 

ادامه داشت تا هزینه  مدیریت حسابداری تکنیک های انتشارهم  هزینه ها وهم فشار  .میباشد را دارا کسب و کار

حسابداری مدیریت  تکنیک تقاضا برایاین است که چرا  یکی از دالیلاین روند  .افزایش یافت ها کوپر های هشدار

 و کسب و کار رو به رشد مدیریت استراتژیک  ادبیات .افزایش یافته است کهانتظار رود  ممکن است نیز استراتژیک 

   آن است.دلیل دیگر، مشاوره



 برای احتیاطا نوع آزمایشی آن برتری دارد. با این حالنسبت یک توضیح قطعی این است که یک موضوع شفاف 

 به است شده پذیرفته نمی گسترده ای به طور حسابداری مدیریت استراتژیک  تکنیک های که نظرسنجی شواهد تفسیر

 انتشار، حسابداری مدیریت استراتژیک چیست ؟ در مورد اینکه  اجماع عدم.این دالیل عبارتند از :  نیازمندیمچند دلیل 

حسابداری مدیریت  نام تجاری از کم شناخت و گسترده شبکه های و ها سازمان در حسابداری مدیریت های تکنیک

برای  شده انجام حسابداری مدیریت های تکنیک استفاده از با موضوع مطالعات موردیتعداد کمی از  استراتژیک .

به رسمیت  بر کمرنگی  مطالعه موردتکرار شده است. شواهد  ها سازمان در این مدیریت استراتژیک  حمایت از

کل  بخشی از مدیریت حسابداریی ها و تکنیکمفاهیم  حتی زمانی که واژه حسابداری مدیریت استراتژیک  شناختن

 است، وجود دارد. این سازمان در سیستم مدیریت استراتژیک 

حسابداری مدیریت استراتژیک و  ادبیات  شکاف بینبا   حسابداری مدیریت استراتژیک و عمل ادبیاتفاصله بین 

 عدم. این تشدید شددانش  و مدیریت مدیریت، کنترل عملکرد اندازه گیری ادبیات ریشه ،مدیریت استراتژیک 

 دهد. توضیح حسابداری مدیریت استراتژیک را  روش های کم پذیرش  است ممکن هویت یکپارچگی و

 

 تحقیقات آیندهزمینه را برای . 2.6

به  پژوهشی زمینه های  متن معنی است که به این خارجی پویای یک محیط برای و سازمانیالزامات استراتژیک 

 شکاف بین (1) ، یعنی،تحقیقات آینده مرتبط با چهار حوزه به. تجزیه و تحلیل باال است تغییر حال در طور مداوم

 عدم (4)و  گرا استراتژیک ادبیاتریشه ( 3) عمل(2)، حسابداری مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک  ادبیات

 حسابداری مدیریت استراتژیک  منسوب به روش های میان در همبستگی و انسجام

  ارتباط بین ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک. 1.2.6

در  محدود راه بسیار یک تنها است کرده تکامل شروع به 1710سال دراواخر  که مدیریت استراتژیک  دومدوره 

که  دهد می نشان حسابداری مدیریت استراتژیک  نشان داده بود. این شکاف حسابداری مدیریت استراتژیک  ادبیات

 ادبیات دیدگاه های مسائل و مربوط به های تکنیک و مدیریت مفاهیم حسابداری کشف شروع به دستنتوان می محققان

مدیریت  بازاریابی، دیگر، از قبیل در رشته های به پژوهش (2007)اندرسون  حسابداری مدیریت استراتژیک کنند.

 مدیریت هزینه برای درک بهترای  زمینه در حال حاضر که اقتصادو ، امور مالی استراتژی کسب و کار، عملیات

 یک در مدیریت هزینه ی محیطیک دیدگاه   ارائه تمایل به دیگر نظامهای  چهاگر  .کرد اشاره هستند استراتژیک

 ها مدیریت هزینه پژوهش برای جدیدی چالش استدالل می کند که، اندرسون دارند زنجیره ارزش محدود از بخش

 با تئوری در رشته های دیگر اییآموختهسوال چه یکپاچه سازی  و علمی گوناگون های جریان با تعامل به که است

 تیم برایمیتواند  ی کهروش حسابداری مدیریت استراتژیک  دیدگاهاز  کسب میشود ، میپردازد.  حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت استراتژیک و مدیریت  ادبیات یتکرار شیوهیک  در کردنکار باشد،آل  ایده ای رشته چند های

حسابداری  تحقیقات از روند به عنوان بخشی باید تحقیقات عمیق است. مطالعات موردی انجام به منظوراستراتژیک 

 انتخابی باشند.بر محور   و مدیریت استراتژیک



 ارتباط میان ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک و ادبیات مرتبط

مدیریت  مدیریت هزینه و ساختاری اجرایی ابزارهایاز جمله حسابداری مدیریت استراتژیک  بسیاری از هایتکنیک 

کمک  کنترل مدیریت از و کنترل عملکرد اندازه گیری دیدگاه های ادغام بهمی تواند  وجود دارد که استراتژیک هزینه

به  به نوبه خود،، می تواند شدندنزدیکتر به همحاضردر حال  که  مدیریت کنترل عملکرد واندازه گیری  ادبیاتکند. 

 مدیریت هزینه حسابداری مدیریت استراتژیک و پراکنده تحوالت یکپارچه سازی برای های اساسی کمک ارائه

تواند به  می نیز حسابداری مدیریت استراتژیک تکنیک  بپردازد. از دانش یکپارچه و واحد یک جسم به استراتژیک

، نوآوری،  اطمینان و عدم مدیریت ریسک مثال برای مربوط به مدیریت دانش مفاهیم باو توسعه داده شود نوبه خود

 چگونه به عنوان مثال، کند مواردی را کشف آینده می تواندتحقیقات  افزایش یابد. و هماهنگی، ارتباطات انتقال دانش

را می  مدیریت دانش مدیریت و، کنترل عملکرد، اندازه گیری حسابداری مدیریت استراتژیک  میان بالقوه هم افزایی

 داد . قرار بهره برداریمورد  بهتر توان

 

 یکپارچه یک چارچوب سویبه 

حسابداری مدیریت  دانش برای ازای  یکپارچه و واحد یک بدنه که دهد می نشان این مقالهمدارک و شواهد 

خواهد بود که عبارتند از : ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک ،  بلوک ساختمان چهار  وجود دارد که استراتژیک

آینده می تحقیقات  حسابداری مدیریت. های تکنیک مجموعه یکپارچه ای ازعمل ، ادبیات استراتژی محور مرتبط و 

که  مدیریتحسابداری  های تکنیک نیز در میان و چهار بلوکاین  تعامالت میانبهتر و توسعه درک تالشی برای تواند

 مدیریت هزینه در زمینه که کردمشاهده  (2007)اندرسون  حسابداری مدیریت استراتژیک است، باشد. شامل

 همچنین بر و  عملیاتی) اجرایی) مدیریت هزینه های روی بر دارد تا تمایل مدیریتتحقیقات حسابداری   استراتژیک

 تمرکز کند.  زنجیره ارزش بخشی از به عنوان  (تولید  (محصول

تمرکز  با آن را بیشتر و دهند گسترش را مدیریت هزینه حوزهتالش کنند تا  می توانند پژوهشگران پیشنهاد کرد کهاو 

 و طراحی محصول، طراحی سازمانی طراحی هایابزار استفاده از .استراتژیکی کنند،  مدیریت هزینه ساختار بر

تناقض درحسابداری مدیریت  ازبخشی  کمک میکند. منسجم استراتژیبا  ساختار هزینه ایجاد یک به فرآیند

یک توضیح  دارد. وجود پاداش بر مبنای  تحقیقات با دامنه منطقه کمی در بسیار تحقیقات که این استدراستراتژیک 

حسابداری مدیریت  محققان برای مدیریت استراتژیک نظری گرایی کثرت ای از دامنه این باشد که ممکن است

 عنوان بهبا این حال، الزم و اجباری است.  و نظم و انضباط مفهومی مرزهای از عبور برای استراتژیک 

  .  گیریم قرار انتقاد مورد رشته هایمان در بیش از حد برای کار حسابداری مدیریت می توانیم  پژوهشگران

(Davila and Oyon, 2008, p. 887).  

، عمل، مناطق حسابداری مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک  میان ارتباط تقویت با هدف کهتحقیقات آینده 

بیشتری دارد. یک  میان رشته ای تحقیقات به نیاز حسابداری مدیریت استراتژیک انجام میگیرد ها و تکنیک های ریشه

 .دارد وجود متقابل الگویی همکاری از طریق تنوع اهرم به مبرم ینیاز همچنین و بزرگفرصت 
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 از ترجمه دو قسمت به دلیل عدم لزوم و تکراری بودن خودداری شده است. -


