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های های حسابداری مدیریت استراتژیک در شركتبررسی كاربرد تكنیک

 های صنعتیتولیدی شهرک
 
 1**، مرتضي غالميان*پروانه کمالي دهکردی

 

ای برای هستند که به تازگي به عنوان وسيله هاييهای حسابداری مديريت استراتژيك شيوهتکنيك -چكیده

اند. های روش حسابداری مديريت سنتي در برخورد با مسائل استراتژيك ارائه شدهغلبه بر محدوديت

وکار شده و موجب های شرکت با استراتژی کسبحسابداری مديريت استراتژيك باعث ارتباط تمام فعاليت

های حسابداری مديريت دف اين مقاله بررسي کاربرد تکنيكگردد. هپذيری شرکت ميافزايش رقابت

باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردی است و از های صنعتي ميهای شهرکاستراتژيك در سطح شرکت

های مورد نياز از طريق توزيع پرسشنامه محقق ساخت های پيمايشي است. دادهلحاظ روش کار از نوع تحقيق

آوری های صنعتي استان چهارمحال و بختياری جمعهای شهرکران ارشد شرکتميان مديران و حسابدا

انجام گرديده است. برای تجزيه و SPSS 21 گرديده است. تحليل آماری اين پژوهش با استفاده از نرم افزار 

بندی فريدمن و آزمون تعقيبي شفه و آزمون رتبه (ANOVA)تحليل اطالعات از آزمون تحليل واريانس

تکنيك ارزيابي شده باالتر از  16تکنيك از  14اده شده است. نتايج نشان داد که ميانگين ميزان کاربرد در استف

های حسابداری مديريت استراتژيك ميان انواع باشد. و همچنين ميزان استفاده از تکنيكسطح متوسط مي

 صنايع متفاوت است. 

گيری استراتژيك، حسابداری مرتبط با کنترل، تصميم هایيابي استراتژيك، تکنيكهزينه های كلیدی:واژه

 رقيب، حسابداری مشتری
M41 طبقه بندی موضوعی:

                                                           
 (parvanehkamali@gmail.comنور )استاديار دانشگاه پيام *

 )نويسنده مسئول(آباد حد نجفوااسالمي حسابداری دانشگاه آزادارشد  کارشناس **

gholamian.morteza@gmail.com))    
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 مقدمه

گيری محدود شده بود ولي در گذشته نقش حسابداران مديريت سنتي به ارائه اطالعات مفيد برای تصميم

گيری ی از فرآيند تصميمدهد که حسابداران مديريت معاصر جزء جدايي ناپذيرمطالعات اخير نشان مي

های کسب و کار (. همکاری حسابداری مديريت برای توسعه استراتژی2009استراتژيك هستند )آور و کاديز، 

های رقيب است، به در حسابداری مديريت استراتژيك انعکاس يافته و هدف آن غلبه يافتن در رقابت با شرکت

ها گردد. به عبارت ديگر، حسابداری ب و کار شرکتتواند باعث حفظ و توسعه فرآيند کسشکلي که مي

های شرکت با استراتژی کسب وکار شده و موجب افزايش مديريت استراتژيك باعث ارتباط تمام فعاليت

های حسابداری مديريت (. بازنگری در شيوه2013گردد )مانيورانگ و کاساسي، رقابت پذيری شرکت مي

گيری استراتژيك، کنترل و مديريت عملکرد ای هزينه يابي، تصميمههای نوين متنوعي در زمينهتکنيك

های منحصر به فرد استراتژيك، ارزيابي رقبا و مشتريان را به وجود آورده است. به موازات توسعه سطح تکنيك

های معرفي شده است. سيستم "حسابداری مديريت استراتژيك" حسابداری مديريت، اصطالح جديد

های ای برای غلبه بر محدوديتهايي هستند که به تازگي به عنوان وسيلهاستراتژيك شيوهحسابداری مديريت 

 (.2010اند )کوراوی و فاپروک، روش حسابداری مديريت سنتي در برخورد با مسائل استراتژيك ارائه شده

ی هاآوری، انتخاب و تجزيه و تحليل دادهحسابداری مديريت استراتژيك فرآيند شناسايي، جمع

اني ميـربخشي سازمـژيك و ارزيابي اثـگيری استراتديريت جهت تصميمـداری برای کمك به تيم مـحساب

 (.2001 ،باشد )هاکو

 

 :های حسابداری مدیریت استراتژیکتكنیک

های به وجود آمده به های ارائه کيفيت مطلوب و همچنين هزينهيابي کيفيت از هزينههزينه: یابی كیفیتهزینه

 (.2013عدم کيفيت تشکيل شده است )آکسويال و آيکان،  وسيله

ای که يك رويکرد ساختاريافته برای تعيين هزينه در طول عمر محصول است، به گونه :یابی هدفهزینه

بايد توليد شود تا در هنگام فروش با های عملکردی و کيفيتي ميتعيين کند محصول موردنظر با چه شاخص

 ميزان سود دلخواه در طول عمر خود دست يابد. بيني شده، بهقيمت پيش

های يك محصول در سرتاسر چرخه اين تکنيك به عنوان محاسبه همه هزينه :یابی چرخه عمر محصولهزینه

تواند شامل طراحي، معرفي، رشد، بلوغ، و در نهايت عمر محصول تعريف شده است. چرخه عمر محصول مي

 (.2008يلدينگ، انقراض يك محصول باشد )کاديز و گو
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های مورد نياز برای ها به فعاليتي بر فعاليت است که در آن هزينهنرويکردی مبت :یابی زنجیره ارزشهزینه

يابد )کاديز و گويلدينگ، طراحي، تامين، توليد، بازاريابي، توزيع، خدمات پس از فروش، تخصيص مي

2008.) 

-محصول است که به وسيله مشتريان درخواست مييابي ويژگي خاص هزينه :یابی ویژگی محصولهزینه

يابي شوند مانند تقويت تزئينات، قابليت اطمينان عرضه، هايي که ممکن است شامل اين هزينهشود. ويژگي

 (.2008ترتيبات ضمانت، خدمات پس از فروش است )کاديز و گويلدينگ، 

های متفاوت، و تالش ر همان بخش يا بخشها دهای مفيد و کامل ديگر شرکتاقتباس از شيوه :الگو برداری

 (.2013ای را الگوبرداری گويند )آکسويال و آيکان، ها به وسيله ارزيابي مقايسهبرای بهبود فعاليت

-گيری مالي و غير مالي به عنوان سيستم اندازهدازهـدر نظر گرفتن هر دو ان :گیری عملكرد یكپارچهاندازه

 (.2010ه است )سينکايني و تنوسي، گيری عملکرد يکپارچه تعريف شد

های هزينه بر اساس اطالعات : استفاده از دادهیابی استراتژیک )مدیریت هزینه استراتژیک(هزینه

-های برتر که باعث ايجاد مزيت رقابتي پايدار ميايي استراتژیـازاريابي برای توسعه و شناسـاستراتژيك و ب

 (.2008گردد )کاديز و گويلدينگ، 

گذاری است. گيری قيمتتجزيه و تحليل عوامل استراتژيك در فرآيند تصميم :گذاری استراتژیکقیمت

جويي ناشي از مقياس و اين عوامل عبارتند از: واکنش رقبا به نوسانات قيمت، کشش قيمت، رشد بازار، صرفه

 (.2008تجربه )کاديز و گويلدينگ، 

مل متعدد است که توسط نام تجاری )برند( از طريق عوامل اين تکنيك شامل ترکيبي از عوا :ارزشیابی برند

اند. مانند منافع نام تجاری طراحي شده، موقعيت نام تجاری در بازار و سطح حمايت استراتژيك به دست آمده

 (.2013آن در بازاريابي )آکسويال و آيکان، 

-زينه هر واحد رقيب برآورد ميتکنيکي که به وسيله آن به صورت منظم و به روز ه :ارزیابی هزینه رقیب

 (.2008گردد )کاديز و گويلدينگ، 

اين تکنيك شامل تجزيه و تحليل موقعيت رقبا در صنعت با ارزيابي و نظارت بر  :نظارت بر موقعیت رقیب

تواند باشد. اين اطالعات ميهای واحد و بازده فروش رقبا ميفروش رقيب، سهم بازار، حجم معامالت، هزينه

 (.2008برای ارزيابي استراتژی بازار رقبا را فراهم کند )کاديز و گويلدينگ، اساسي 

های مالي رقبا اين تکنيك با تجزيه و تحليل مالي و با در نظر گرفتن اطالعات صورت :سنجش عملكرد رقیب

 (.2013شود )آکسويال و آيکان، انجام مي



 

 1394ماه  اردیبهشت و خرداد، و دوازده دهیازشماره                             های مدیریت و حسابداری   ماهنامه پژوهش

 

 

50 

سود به دست آمده از يك مشتری خاص اين تکنيك شامل محاسبه  :تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

شود هايي که توسط يك مشتری خاص ترسيم ميها و فروشاست. منفعت به دست آمده بر اساس هزينه

 (.2008)کاديز و گويلدينگ، 

اين تکنيك شامل گسترش افق زماني برای تجزيه و تحليل  :تجزیه و تحلیل چرخه عمر سودآوری مشتری

(. اين تکنيك فراتر از محاسبه سود 2008آينده است )کاديز و گويلدينگ،  هایسودآوری مشتری در سال

ريزی شده که در نتيجه رابطه آيد به تمام منافع آتي برنامهساالنه که توسط يك مشتری خاص به دست مي

 (.2000 ،آيد توجه دارد )گويلدينگ و همکارانتجاری با يك مشتری به دست مي

روشي است که روی محاسبه ارزش افزوده مشتريان برای شرکت تمرکز  :داراییارزیابی مشتریان به عنوان 

 (.2008دارد )کاديز و گويلدينگ، 

 

 : این مقاله دو هدف اصلی دارد

 های توليدی های حسابداری مديريت استراتژيك در شرکتارزيابي و مقايسه ميزان کاربرد تکنيك

 های صنعتيشهرک

 ری مديريت استراتژيك در هر کدام از صنايع توليدیهای حسابدااولويت بندی تکنيك 

 

 پیشینه تحقیق

های حسابداری مديريت استراتژيك را انجام المللي از شيوهای بين( مقايسه2000) گويلدينگ و همکاران

های بزرگ در نيوزلند، انگلستان و اياالت متحده است. نتايج بيانگر اين دادند. نمونه پژوهش شامل شرکت

های گذاری استراتژيك بيشترين کاربرد را دارند. ولي بيشتر تکنيكه حسابداری رقيب و قيمتاست ک

شوند، اما به دليل مشاهده منافع حاصل از اتخاذ حسابداری مديريت استراتژيك به صورت گسترده استفاده نمي

بين کشورها نشان دهنده  ها، پتانسيل استفاده بيشتر در هر سه کشور وجود دارد. همچنين مقايسهاين تکنيك

اين برداشت وجود  ،ها کنترل شوداست. اگرچه زماني که اندازه شرکت SMAسطح نسبتاً مشابه از کاربرد 

 روند.ها در نيوزلند بيشتر از انگلستان و اياالت متحده به کار ميدارد که برخي از شيوه

های توليدی ستراتژيك در شرکتهای حسابداری مديريت ا( به بررسي کاربرد تکنيك2006) کاديز

يابي کيفيت و ارزيابي ای، هزينهبندی سرمايهدهد که سه تکنيك بودجهاسلووني پرداخته است. نتايج نشان مي

های ارزيابي مشتريان به عنوان دارايي، تجزيه و تحليل عملکرد رقيب بيشترين ميزان استفاده را دارند. و تکنيك

 اند.هزينه يابي چرخه عمر کمترين ميزان کاربرد را داشته چرخه عمر سودآوری مشتری، و
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های ( به محك زني وقوع حسابداری مديريت استراتژيك در شرکت2007) کاديز و گويلدينگ

های دام از تکنيكـکدهد که هيچان ميـها نشاند. يافتهرداختهـای استراليايي پـهاسلوونيايي در مقايسه با شرکت

شود. با اين حال مشخص شد که استراتژيك در اسلووني به صورت گسترده استفاده نميحسابداری مديريت 

يابي در اسلووني نسبت به نمونه های مرتبط با هزينههای مرتبط با رقيب محبوبيت بيشتری دارند. تکنيكتکنيك

 روند.استراليايي بيشتر به کار مي

ری مديريت استراتژيك روی عملکرد درک شده های حسابدا( تاثيرات تکنيك2013) آکسويال و آيکان

های متوسط و بزرگ ترکيه با اند اين مطالعه به منظور بررسي انطباق شرکتاز کسب وکار را بررسي نموده

های حسابداری مديريت استراتژيك حسابداری مديريت استراتژيك و همچنين تعيين تاثيرات کاربرد تکنيك

ها سطح کمي ر انجام شده است. نتايج بيانگر اين است که شرکتروی عملکرد درک شده از کسب و کا

ها % را در اين شرکت50تکنيك پذيرش باالتر از  12تکنيك دارند و  17تکنيك از  16باالتر از متوسط را در 

  داشتند.

های کشور اردن های حسابداری مديريت استراتژيك در بانك( وسعت استفاده از تکنيك2013النوايس )

های اردني از حسابداری مديريت استراتژيك دهد که بانكبررسي نموده است. نتايج اين مطالعه نشان ميرا 

 کنند.کنند و حسابداری مديريت سنتي استفاده مياستفاده نمي

 

 روش تحقیق: جامعه و نمونه آماری تحقیق

ای صنعتي استان چهارمحال ههای توليدی شهرکجامعه آماری اين تحقيق مديران و حسابداران ارشد شرکت

های صنعتي استان چهارمحال و سايت شرکت شهرکبر اساس اطالعات مندرج در وبباشد. و بختياری مي

باشد. از شرکت توليدی مي 664باشد که در کل شامل بختياری هجده شهرک صنعتي در اين استان داير مي

ای از جامعه آماری انتخاب عمالً غير ممکن بود نمونهآوری اطالعات از کليه افراد جامعه آماری آنجا که جمع

باشند و در مجموع شد. بدين نحو که دو شهرک صنعتي شهرکرد و بروجن که دارای بيشترين شرکت مي

های صنعتي استان های توليدی در کل شهرکدرصد کل شرکت 60شوند که بيش از شرکت مي 400شامل 

رد. دليل ديگر انتخاب دو شهرک صنعتي شهرکرد و بروجن اين است که گيچهارمحال و بختياری را در بر مي

های توليدی وجود دارند و مشغول فعاليت هستند که اين امر به معرف در اين دو شهرک تمامي انواع شرکت

 کند.بودن نمونه آماری کمك مي
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 گیریحجم نمونه و روش نمونه

شرکت توليدی محاسبه گرديد. بعد از برآورد  243برابر با  با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه نهايي

راواني ـگيری استفاده شد. به دليل تفاوت فبندی شده برای نمونهگيری تصادفي طبقهحجم نمونه، از روش نمونه

های صنعتي های توليدی، در نمونه نهايي، متناسب با فراواني هفت نوع شرکت توليدی در کل شهرکشرکت

ها به طور تصادفي بوده ها در داخل شهرکگيری شد. انتخاب شرکتام به تخمين حجم نمونه و نمونهاستان اقد

های گزارش شده است. فقط در مورد شرکت 1است. حجم نمونه نهايي و متناسب با نوع شرکت در جدول 

بروجن  های غذايي در دو شهرک صنعتي شهرکرد وبايست عنوان کنيم که چون مجموع شرکتغذايي مي

های شرکت غذايي نيز از شهرک 3های غذايي است، تعداد کمتر از حجم نمونه برآورد شده برای شرکت

 ( به طور تصادفي انتخاب شد. 1ديگر )سامان 

 
 های بهره برداری شده توليدی در جامعه آماری و نمونه(: فراواني شرکت1جدول شماره )

 های تولیدیطبقه بندی شركت
 فراوانی در 

 معیتج

 فراوانی در 

 نمونه

فراوانی نسبی  

 نمونه

 8 19 52 های توليدی سلولزیشرکت

 22 54 149 های توليدی شيمياييشرکت

 4 10 26 های توليدی برق و الکترونيكشرکت

 22 53 144 های توليدی غذاييشرکت

 26 64 174 واحدهای توليدی فلزی

 12 28 77 های توليدی کاني غير فلزیشرکت

 6 15 42 های توليدی نساجيشرکت

 100 243 664 جمع كل

 

 هاروش گردآوری داده
جهت  .باشدای و ميداني ميهای تحقيق کتابخانهای از روشروش گردآوری اطالعات در اين تحقيق آميزه

 مقاالتو کتب  استفاده از شامل ی،اتحقيق، روش کتابخانه پيشينهگردآوری اطالعات مربوط به مباني نظری و 

های در روش تحقيق ميداني از طريق پرسشنامه محقق ساخت، داده باشد.ينشريات تخصصي فارسي والتين م

بخش کلي تشکيل  2آوری اطالعات از در اين تحقيق فرم پرسشنامه برای جمعگردد. مورد نياز گردآوری مي

سوال در مورد نوع صنعت  1و  سوال در ارتباط با مشخصات شخص پاسخ دهنده 6شده است: بخش اول شامل 
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سوال برای تعيين ميزان  16باشد که شامل باشد. بخش دوم مربوط به سواالت تخصصي ميواحد توليدی مي

 باشد.های حسابداری مديريت استراتژيك مياستفاده از تکنيك

 لدينگهای حسابداری مديريت استراتژيك با استفاده از مقياس معرفي شده توسط کاديز وگويتکنيك

يابي استراتژيك که خود شامل پنج . هزينه1( شکل گرفته است و شامل پنج طبقه از قبيل: 2012و  2008)

يابي زنجيره ارزش محصول، هزينه يابي چرخه عمريابي هدف، هزينهيابي کيفيت، هزينهتکنيك با عناوين هزينه

مديريت عملکرد استراتژيك شامل دو تکنيك  ريزی، کنترل و. برنامه2باشد. يابي ويژگي محصول ميو هزينه

گيری استراتژيك نيز دارای سه تکنيك شامل . تصميم3باشد. گيری عملکرد يکپارچه ميالگوبرداری و اندازه

. 4باشد. گذاری استراتژيك و ارزشيابي برند مييابي استراتژيك )مديريت هزينه استراتژيك(، قيمتهزينه

کنيك شامل برآورد هزينه رقيب، نظارت بر موقعيت رقيب و سنجش عملکرد حسابداری رقيب دارای سه ت

. حسابداری مشتری نيز داری سه تکنيك شامل تجزيه و 5باشد. های مالي منتشر شده ميرقيب بر اساس صورت

ها تحليل سودآوری مشتری، تجزيه و تحليل سودآوری چرخه عمر مشتری و ارزيابي مشتريان به عنوان دارايي

 باشد.مي

ای ليکرت با طيف پنج گزينه گيری در تحقيق حاضر، ترتيبي است و ازقابل ذکر است که مقياس اندازه

های هرگز، به ندرت، گاهي اوقات، بيشتر اوقات، هميشه، برای پاسخگويي به سواالت راجع به سطح گزينه

ها برای آوری پرسشنامهجمع های حسابداری مديريت استراتژيك استفاده شده است. پس ازکاربرد تکنيك

 شود.های سواالت به شرح زير امتياز اختصاص داده ميهای کيفي به کمي به گزينهتبديل داده

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

شود. متغيرهای جمعيت شناختي با جداول فراواني و يپايايي ابزار پژوهش به کمك آلفای کرونباخ ارزيابي م

های ميانگين و انحراف استاندارد توصيف خواهند شد. در بخش تجزيه و تحليل متغيرهای اصلي با آماره

بندی فريدمن استفاده شده و آزمون تعقيبي شفه و آزمون رتبه (ANOVA)استنباطي از آزمون تحليل واريانس

 انجام شده است. SPSS 21پژوهش با استفاده از نرم افزار است. تحليل آماری اين 

 

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز
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در تحقيق حاضر به منظور سنجش روايي ابزار تحقيق، از روايي محتوايي و روايي روایی )اعتبار( پرسشنامه: 

 نمايي استفاده شده است. 

يي، در رابطه با : در فرآيند طراحي پرسشنامه، به منظور کسب اطمينان از روايي محتواالف( روایی محتوایی

 اند.هايي مورد توجه قرار گرفت که در بيشتر تحقيقات مرتبط گذشته بررسي شدههر متغير شاخص

سوال  16سوال عمومي و  4)ظاهری(: به منظور کسب روايي نمايي پرسشنامه مقدماتي با ب( روایی نمایی 

ها درخواست گرديد تا مصاحبه از آن گرفت. در فرآيند تخصصي در اختيار چند نفر از اساتيد دانشگاه قرار

نظرات خود را در رابطه با ساختار، ترتيب، وضوح و قابل فهم بودن سواالت پرسشنامه مطرح نمايند. در مرحله 

 7اول انجام مصاحبه پيشنهاداتي راجع به ساختار و درجه وضوح سواالت دريافت گرديد. در نتيجه پرسشنامه با 

باشد آماده شد. اين صي به همراه پيوستي که شامل تعاريف اصطالحات ميسوال تخص 16سوال عمومي و 

گرفت و تغييرات صورت گرفته مورد تاييد واقع شد. بدين ترتيب  پرسشنامه مجدداً در اختيار اساتيد محترم قرار

ابراين پرسشنامه مقدماتي با اصالحات موردی طراحي گرديد تا در مرحله بعد مورد پيش آزمون قرار گيرد. بن

شرکت توليدی مورد پيش آزمون قرار گرفت. اصالحات دريافتي در  30ای شامل پرسشنامه اصالحي در نمونه

 اين مرحله بسيار اندک بود و در نتيجه تغييرات اندکي در طرح کلي پرسشنامه صورت پذيرفت.

 

 )قابليت اعتماد(آزمون پایایی 

1برای بررسي کاربرد 
SMAT ،ها ( تکنيك2008) مطابق تحقيق کاديز و گويلدينگ در سطح صنايع مختلف

گيری .تصميم3ريزی، کنترل و مديريت عملکرد استراتژيك .برنامه2 يابي استراتژيك.هزينه1در پنج طبقه کلي 

اند، جهت بررسي پايايي ابزار پژوهش بندی شده.حسابداری مشتری طبقه5.حسابداری رقيب 4استراتژيك 

گزارش  2نتايج مربوط به مقادير آلفای کرونباخ در جدول  لفای کرونباخ استفاده شد.)پرسشنامه( از ضريب آ

شود تمامي متغيرهای پژوهش دارای پايايي قابل قبول هستند و ميزان آلفای شده است. همانطور که مشاهده مي

رد استراتژيك( بيشتر ريزی، کنترل و مديريت عملککرونباخ در تمامي متغيرهای پژوهش )به غير از متغير برنامه

/. و کمتر از 63ريزی، کنترل و مديريت عملکرد استراتژيك برابر با /. است. مقدار آلفای کرونباخ برنامه70از 

های های اين بعد از متغير تکنيك/. است اما اين مقدار آلفای کرونباخ با توجه به اين که تعداد گويه70

 شود.لقي ميگويه است، قابل قبول ت 2حسابداری شامل 
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 (: ميزان پايايي مقياس ها به روش همسازی دروني)آلفای کرونباخ(2جدول شماره )

 تعداد سوال متغیر
آلفای 

 كرونباخ

های حسابداری تکنيك

 مديريت استراتژيك

 /.71 5 يابي استراتژيكهزينه
ريزی،کنترل و مديريت عملکرد برنامه

 استراتژيك

2 63./ 
 /.91 3 يكگيری استراتژتصميم

 /.80 3 حسابداری رقيب
 /.70 3 حسابداری مشتری

 

 های تحقیق: یافته

های جمعيت شناختي با استفاده از جداول فراواني مشخص شد در بررسي ويژگي :های توصیفییافته -الف

اکثريت پاسخگويان از مدارج تحصيلي بااليي درصد زن هستند.  32درصد پاسخگويان مرد و  68که 

درصد افراد  24باشند.درصد دارای مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد مي 77وردارند حدود برخ

سال سن دارند.  45درصد افراد بيشتر از  30سال و  45تا  30درصد افراد بين  46سال سن دارند،  30کمتر از 

است،   5سابقه کارشان کمتر از درصد افراد ميزان  14افراد بر حسب سابقه کار در چهار دسته تقسيم شدند که 

سال 15درصد افراد بيشتر از  33سال و ميزان سابقه کار  15تا  10درصد بين  33سال،  10تا  5درصد بين  20

درصد پاسخگويان مديران مالي يا  73درصد پاسخگويان حسابداری و مديريت بود و  73است. رشته تحصيلي 

های حسابداری مديريت اند که در استفاده از تکنيكها بودهکتروسای حسابداری و معاونان اداری مالي شر

 کنند. استراتژيك نقش مستقيم ايفا مي

 

فراواني و درصد  3های حسابداری مديريت استراتژيك(: در جدول )تکنيك توصیف متغیرهای اصلی

 ده است. های حسابداری مديريت استراتژيك گزارش شهای متغير تکنيكفراواني طبقات پاسخ شاخص
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 های حسابداری مديريت استراتژيكجدول فراواني نوع پاسخ افراد به تکنيك (:3) جدول شماره

 هاشاخص متغیر
نوع 

گز فراوانی
هر

ت 
در

ه ن
ب

ت 
وقا

ی ا
اه

گ
 

ت
وقا

ر ا
شت

بی
 

شه
می

ه
 

های مرتبط تكنیک

یابی با هزینه

 استراتژیک

 يابي کيفيتهزينه
n 155 72 16 ــ ــ 

 64 29 7 ــ ــ %

 يابي هدفهزينه
n 57 113 48 25 ــ 

 24 46 20 10 ــ %

يابي چرخه عمر هزينه

 محصول

n 16 17 80 114 16 

% 7 7 33 47 6 

 يابي زنجيره ارزشهزينه
n 8 17 48 162 8 

% 3 7 20 67 3 

هزينه يابي ويژگي 

 محصول

n 8 21 29 163 22 

% 3 9 12 67 9 

های برنامه تكنیک

ی، كنترل و ریز

مدیریت عملكرد 

 استراتژیک

 الگو برداری
n 130 65 48 ــ ــ 

 53 27 20 ــ ــ %

عملکرد  گيریاندازه

 يکپارچه

n 40 48 33 57 65 

% 16 20 14 23 27 

های مرتبط تكنیک

گیری با تصمیم

 استراتژیک

 هزينه يابي استراتژيك
n 24 64 24 82 49 

% 10 26 10 34 20 

ت گذاری قيم

 استراتژيك

n 24 72 16 82 49 

% 10 30 6 34 20 

 ارزشيابي برند
n 8 64 40 90 41 

% 3 26 17 37 17 

های مرتبط تكنیک

با حسابداری 

 رقیب

 ارزيابي هزينه رقيب
n 8 98 88 49 ــ 

 40 36 20 ــ 3 %

 نظارت بر موقعيت رقيب
n 8 105 90 40 ــ 

 43 37 17 ــ 3 %

 جش عملکرد رقيبسن
n 32 33 121 41 16 

% 13 13 50 17 7 
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های مرتبط تكنیک

با حسابداری 

 مشتری

بررسي سودآوری 

 حاصل از مشتری

n 138 73 24 8 ــ 

 57 30 10 3 ــ %

تجزيه و تحليل چرخه 

 عمر سودآوری مشتری

n 64 32 40 83 24 

% 26 13 17 34 10 

ارزيابي مشتريان به 

 راييعنوان دا

n 8 8 56 65 106 

% 3 3 23 27 44 

  
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی

-ايج نشان ميـنتايج مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای اصلي گزارش شده است. نت 4در جدول 

-های هزينهوط به شاخصيابي استراتژيك، باالترين ميانگين مربهای مرتبط با هزينهدهد که در متغير تکنيك

ريزی، کنترل و مديريت عملکرد استراتژيك، باالترين ميانگين مربوط به يابي کيفيت است. در متغير برنامه
گيری استراتژيك، باالترين ميانگين مربوط به شاخص ارزشيابي شاخص الگوبرداری است. در متغير تصميم

نظارت بر موقعيت رقيب است و در متغير نگين متعلق به برند است. در متغير حسابداری رقيب، باالترين ميا
 حسابداری مشتری، باالترين ميانگين را شاخص تجزيه و تحليل سودآوری مشتری کسب کرده است.

 
 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای اصلي پژوهش (:4جدول شماره )

 شاخص های توصیفی  

 طبقه بندی
تكنیک های حسابداری مدیریت 

 اتژیکاستر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

تكنیک های مرتبط با هزینه 

 یابی استراتژیک

 /.42 3.57 هزينه يابي کيفيت

 /.44 3.83 هزينه يابي هدف

 /.66 3.40 هزينه يابي چرخه عمر محصول

 /.53 3.60 هزينه يابي زنجيره ارزش

 /.36 3.73 هزينه يابي ويژگي محصول

برنامه ریزی، كنترل و 

 مدیریت عملكرد استراتژیک

 /.42 4.34 الگوبرداری

 /.89 3.24 اندازه گيری عملکرد يکپارچه

تكنیک های مرتبط با تصمیم 

 گیری استراتژیک

 /.67 3.28 هزينه يابي استراتژيك

 /.75 3.25 قيمت گذاری استراتژيك

 /.72 3.38 ارزشيابي برند

های مرتبط با تكنیک

 حسابداری رقیب

 /.58 4.10 هزينه رقيببرآورد 

 /.50 4.17 نظارت بر موقعيت رقيب
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 های استنباطییافته -ب

های توليدی در متغيرهای پژوهش از روش جهت مقايسه ميانگين شرکت :آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

-ها، به دليل نابرابر بودن تعداد نمونه شرکتتحليل واريانس استفاده شد و جهت مقايسه تعقيبي و جفتي شرکت

ها نابرابر رود که حجم گروهعقيبي شِفِه زماني به کار ميهای توليدی از آزمون شِفِه استفاده گرديد. آزمون ت

های گزارش شده است. نتايج بدست آمده گويای اين است که بين ميانگين شرکت 5باشد. نتايج در جدول 

توليدی در تمامي متغيرهای پژوهش تفاوت وجود دارد و حداقل دو شرکت در هر يك از ابعاد متغيرها دارای 

 (.P</.05هستند ) ميانگين متفاوتي
 های توليدی در متغيرهای پژوهش(: آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه ميانگين شرکت5جدول)

 

 /.80 2.90 سنجش عملکرد رقيب

های مرتبط با تكنیک

 حسابداری مشتری

 /.63 4.40 تجزيه و تحليل سودآوری مشتری

 /.81 2.88 تجزيه و تحليل سودآوری چرخه عمر مشتری

 /.45 4.04 ارزيابي مشتريان به عنوان دارايي ها

 df منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 Pمقدار  Fمقدار 

هزینه یابی 

 استراتژیک

 3.49 20.96 6 بين گروهي
23.62 001./>P 

 /.15 34.91 236 روهيگدرون 

برنامه ریزی، كنترل و 

 مدیریت عملكرد

 15.70 94.19 6 بين گروهي
25.45 001./>P 

 /.62 145.59 236 درون گروهي

تصمیم گیری 

 استراتژیک

 17.81 106.85 6 بين گروهي
18.98 001./>P 

 /.94 221.45 236 درون گروهي

 حسابداری رقیب
 9.55 57.28 6 بين گروهي

21.50 001./>P 
 /.44 104.79 236 درون گروهي

 حسابداری مشتری
 8.69 52.15 6 بين گروهي

15.44 001./>P 
 /.56 132.88 236 درون گروهي
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گزارش شده است. نتيجه آزمون تعقيبي شفه  6های مختلف در جدول ميانگين متغيرهای پژوهش در شرکت

 توليدی تفاوت وجود دارد. هاینشان از آن دارد که در هرکدام از ابعاد متغيرهای پژوهش بين شرکت

 

 های توليدیدر شرکت های حسابداری مديريت استراتژيكميانگين  تکنيك (:6جدول شماره)

 شيميايي سلولزی متغيرها
-برق

 الکترونيك
 فلزی غذايي

کاني 

 غيرفلزی
 نساجي

 4.4 3.9 4.21 3.51 4.07 4.21 4.16 هزينه يابي استراتژيك

ريزی و مديريت برنامه

 استراتژيكعملکرد 
3.8 3.38 2.33 4.49 3.52 4.25 4 

 3.83 4.25 3.19 3.68 1.78 2.72 3.2 گيری استراتژيكتصميم

 5 3.25 3.72 3.2 4.22 4 3.87 حسابداری رقيب

 3.83 4.33 3.51 4.15 2.67 3.6 3.87 حسابداری مشتری

 SMATميانگين کاربرد

 در صنعت
3.78 3.58 3.01 3.80 3.63 3.99 4.21 

 های حسابداری مديريت استراتژيكبندی ابعاد تکنيك: رتبهمون فریدمنآز

های حسابداری مديريت های توليدی در زمينه هرکدام از ابعاد تکنيكبندی( شرکتبندی )رتبهجهت اولويت

-استراتژيك از آزمون فريدمن استفاده شد. آزمون فريدمن برای مقايسه چندگروه وابسته از نظر ميانگين رتبه

نتيجه آزمون فريدمن  در. توانند از يك جامعه باشند يا نهها ميکند که آيا اين گروههای آنهاست و معلوم مي

 های مختلف به کاربندی گروهبندی و همچنين مقايسه ميانگين رتبهطريق رتبه برای تجزيه واريانس دو طرفه از

های حسابداری مديريت استراتژيك با استفاده غير تکنيكبندی ابعاد متبندی و اولويترود. در ادامه به رتبهمي

ها در بندیدهد که مقادير کای اسکوئر مربوط به تمامي رتبهاز آزمون فريدمن پرداخته شد. نتايج نشان مي

 شود.و آزمون فريدمن حاصل مي 7دار است. در نتيجه نتايج زير از جدول درصد معني 99سطح اطمينان 

-های حسابداری مديريت استراتژيك نشان ميسلولزی در زمينه ميزان کاربرد تکنيكهای مقايسه شرکت

ريزی و ژيك، برنامهـيابي استرات بندی ابعاد بدين صورت است: هزينه ای سلولزی اولويتـهدهد که در شرکت

يايي های شيمگيری استراتژيك، حسابداری رقيب و حسابداری مشتری. در شرکتمديريت عملکرد، تصميم

های حسابداری مديريت استراتژيك بدين صورت بندی )بيشترين کاربرد( ابعاد تکنيكبندی يا اولويترتبه

-ريزی و مديريت عملکرد و تصميميابي استراتژيك، حسابداری رقيب، حسابداری مشتری، برنامهاست هزينه

 -های برقژيك در شرکتهای حسابداری مديريت استراتبندی ابعاد تکنيكگيری استراتژيك. رتبه
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ريزی و يابي استراتژيك، حسابداری رقيب، حسابداری مشتری، برنامهالکترونيك بدين صورت است: هزينه

های حسابداری بندی ابعاد تکنيكهای غذايي رتبهگيری استراتژيك. در شرکتمديريت عملکرد و تصميم

گيری عملکرد، حسابداری مشتری، تصميم ريزی و مديريتمديريت استراتژيك بدين صورت است: برنامه

های حسابداری مديريت بندی ابعاد تکنيكيابي استراتژيك و حسابداری رقيب. رتبهاستراتژيك، هزينه

ريزی و مديريت عملکرد يابي استراتژيك، برنامههای فلزی بدين صورت است: هزينهاستراتژيك در شرکت

های کاني غيرفلزی تری و تصميم گيری استراتژيك. در شرکتاستراتژيك، حسابداری رقيب، حسابداری مش

-های حسابداری مديريت استراتژيك بدين صورت است: حسابداری مشتری، برنامهبندی ابعاد تکنيكاولويت

يابي استراتژيك و حسابداری گيری استراتژيك، هزينهريزی و کنترل و مديريت عملکرد استراتژيك، تصميم

های نساجي بدين های حسابداری مديريت استراتژيك در شرکتبندی ابعاد تکنيكبهرقيب. در انتها رت

گيری ريزی و مديريت عملکرد استراتژيك، حسابداری مشتری، تصميمصورت است: حسابداری رقيب، برنامه

 يابي استراتژيك.استراتژيك و هزينه
 SMAدر هرکدام از ابعاد  های توليدیآزمون فريدمن: ميانگين رتبه شرکت(: 7) جدول شماره

 شيميايي سلولزی متغيرها
-برق

 الکترونيك
 فلزی غذايي

کاني 

 غيرفلزی
 نساجي

 2.45 3.12 3.86 2.54 4.50 3.96 3.80 يابي استراتژيكهزينه

 3.25 3.25 3.18 4.04 2.17 3.04 3.20 ريزی و مديريت عملکردبرنامه

 2.48 3.13 2.51 2.82 1 1.18 1.80 گيری استراتژيكتصميم

 4.25 2 2.80 2.29 4.48 3.42 2.70 حسابداری رقيب

 2.50 3.50 2.65 3.31 2.83 3.40 3.50 حسابداری مشتری

 20.96 18.85 22.93 47.07 91.58 46.55 42.32 مقدار کای اسکوئر
 

 (P</. 05/. قرار دارند )05( در سطح معني داری کمتر از df=4نکته: تمامي مقادير کای اسکوئر )

 

 گیری و بحث نتیجه

 14( مشخص شد که در 4های حسابداری مديريت استراتژيك )جدول باتوجه به ميانگين ميزان کاربرد تکنيك

تا  1با کد  "هرگز"گيری از تکنيك ارزيابي شده ميانگين باالتر از سطح متوسط )مقياس اندازه 16تکنيك از 

در نظر گرفته شده است( به دست آمده است.  3سط عدد گذاری شده است و سطح متونمره 5با کد  "هميشه"

( در اسلووني باالتر 2006های کاربرد به دست آمده در تحقيق ما نسبت به تحقيق کاديز )به طور متوسط، نرخ

يابي کيفيت و سنجش عملکرد رقيب در اسلووني کاربرد بيشتری داشتند. همچنين ميانگين است؛ البته هزينه
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باشد. ( به دست آمده بسيار نزديك به نتايج ما مي2013که توسط آکسويال و آيکان ) SMATاستفاده از 

های سنجش عملکرد رقيب و تجزيه و تحليل سودآوری چرخه عمر مشتری تفاوت معنادار تنها در تکنيك

ه است که ميانگين باالی متوسط توسط ايشان به دست آمده است. با توجه به ميانگين به دست آمده گسترد

ترين تکنيك به کار گرفته شده تجزيه و تحليل سودآوری مشتری است.  با استفاده از تجزيه و تحليل 

های مشتری يا مشتريان منحصر به فرد تعيين توانند سهم سود خود را از بخشها ميسودآوری مشتری، شرکت

گيری های مهمي برای تصميم(. تجزيه و تحليل سودآوری مشتری دارای پيامد2003کنند )ون ريچو همکاران، 

ها در تفکيك بازارها و تواند به سازمانبازاريابي است. آگاهي از سودآوری مشتريان منحصر به فرد مي

تخصيص منابع بازاريابي کمك کند و عناصر پيچيده بازاريابي را در مسيری که بيشترين سطح بازده را داشته 

آور نيست زيرا داری رتبه دوم را به دست آورده است. اين تعجب(. الگو بر2003باشد تعيين نمايد )مولهرن، 

-های الگوبردار اين فرصت را دارند که از دانش و تجربيات ديگران که از طريق آزمون و خطا و هزينهشرکت

های (. پس از آن به ترتيب تکنيك2013مند شوند. )آکسويال و آيکان، های مختلف به دست آمده بهره

باشند. کمترين ميزان عيت رقيب، برآورد هزينه رقيب و ارزيابي مشتريان به عنوان دارايي مينظارت بر موق

توان با گرايشات استفاده نيز مربوط به تجزيه و تحليل سودآوری چرخه عمر مشتری است، دليل آن را مي

تحليل سودآوری  مدت مديران مرتبط دانست. زيرا اين تکنيك شامل گسترش افق زماني برای تجزيه و هکوتا

باشد که کاربرد پاييني دارد. های آينده است. پس از آن تکنيك سنجش عملکرد رقيب ميمشتری در سال

ترين دليل برای پايين بودن باشد و عمدههای مالي منتشر شده ميسنجش عملکرد رقيب بر اساس صورت

های مالي ساير های صنعتي به صورتهای شهرکتوان در عدم دسترسي شرکتاستفاده از اين تکنيك را مي

 ها دانست.شرکت

در سطح صنايع با استفاده از آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه  SMATمقايسه سطح کاربرد 

ها در ميان صنايع متفاوت است. به طور کلي، صنعت نساجي و بعد از آن نشان داد که ميزان استفاده از تکنيك

ترين ميزان های حسابداری مديريت استراتژيك را دارند. پايينميزان استفاده از تکنيك کاني غير فلزی بيشترين

های برق و الکترونيك و های حسابداری مديريت استراتژيك به ترتيب برای شرکتاستفاده از  تکنيك

 شيميايي به دست آمده است.

ز صنايع توليدی پرداخته شد و های حاضر در هر يك ابا استفاده از آزمون فريدمن به مقايسه شرکت

های دهد که در شرکتها در هر صنعت مشخص گرديد. نتايج آزمون فريدمن نشان مياولويت کاربرد تکنيك

يابي استراتژيك بيشترين کاربرد و های مرتبط با هزينهالکترونيك و فلزی؛ تکنيك -سلولزی، شيميايي، برق

کنترل و مديريت عملکرد استراتژيك، در  ريزی،ايي تکنيك برنامههای غذباالترين اولويت را دارد. در شرکت
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های های نساجي تکنيكهای مرتبط با حسابداری مشتری و در شرکتای کاني غيرفلزی تکنيكـهشرکت

 حسابداری رقيب بيشترين کاربرد و باالترين اولويت را دارند.
 

 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق

تژيك ارائه کننده راهکارهايي برای اطالع يافتن مديران از محيط خارجي کسب و حسابداری مديريت استرا

نگر و کار شامل اطالعات رقبا، تامين کنندگان و مشتريان و همچنين توجه به رويکردهای بلندمدت و آينده

، مديران باشد. بنابراينلزوم توجه به هر دو نوع اطالعات مالي و غير مالي محيط خارجي و داخلي شرکت مي

 های حسابداری مديريت استراتژيك داشته باشند.ای برای کاربرد تکنيكها بايد تمايل ويژهشرکت
 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

ها بندی شرکتهای صنعتي استان چهار محال و بختياری فقط پنج نوع از طبقهبا توجه به اينکه در شهرک

شود. همچنين با استفاده از بندی صنايع را پوشش دهد توصيه ميطبقه وجود دارد انجام تحقيقي که تمامي انواع

-های حسابداری مديريت استراتژيك را در سازمانتوان نحوه کاربرد هر يك از تکنيكتحقيقات موردی مي

 ها را مشخص کرد.های پيش روی اين تکنيكهای مختلف بررسي نمود و چگونگي استقرار، مزايا، و چالش
 

 هامحدودیت

های حسابداری ای از تکنيكعليرغم مطالعاتي که پيرامون اين موضوع انجام گرفته هنوز در مورد مجموعه

-ال وجود دارد که ساير صاحبـذا اين احتمـمديريت استراتژيك بين اهل فن اتفاق نظر کلي وجود ندارد. ل

شوند مديريت استراتژيك مينظران با استفاده از توجيهات خود مجموعه ديگری را که شامل حسابداری 

 معرفي کنند. بدين ترتيب مقايسه نتايج عمال مشکل خواهد شد.
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