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  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت

 1393 بهار/ بیستمشماره  /  هفتمسال 

  

  

  

  

  هاي پذیرفته شده  استراتژي، حسابداري مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت

  در بورس اوراق بهادار تهران

  

 
  1شیري موسوي محمود 

  2شاکري ماهرخ    

  

  

   چکیده

ارتباط بین استراتژي، سیستم هاي کنترلی مبتنی بر حسابداري مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در پژوهش 

هاي حوزه حسابداري و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی این است که آیا انطباق 

ردد یا خیر. عالوه براین، تأثیر حسابداري حسابداري مدیریت استراتژیک و استراتژي، موجب بهبود عملکرد می گ

 41مدیریت استراتژیک و استراتژي نیز بر عملکرد مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 

شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین به منظور گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده 

مون فرضیه هاي پژوهش از رگرسیون و خوشه بندي استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد است. براي آز

که بکارگیري استراتژي جویا و تکنیک هاي هزینه یابی (یک دسته از تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک)، 

ت استراتژیک و استراتژي، عملکرد را بهبود می بخشد. همچنین نتایج آشکار ساخت که انطباق حسابداري مدیری

  .موجب بهبود عملکرد می گردد
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  مقدمه -1

حسابداري مدیریت استراتژیک عبارتست از تهیه 

و پردازش اطالعات مالی مربوط به بازارهاي 

محصوالت شرکت و هزینه ها و ساختار هزینه هاي 

رقیبان و همچنین نظارت بر استراتژي هاي بنگاه و آن 

دسته از رقیبان آن که بیش از یک دوره در این بازار 

). ارتباط بین 1990، 1حضور دارند (برومویچ

استراتژي، سیستم هاي کنترلی مبتنی بر حسابداري 

را در پژوهش هاي مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی 

حوزه حسابداري و مدیریت جلب کرده است (لنگ 

). این 2009و همکاران،  3؛ توکر1997، 2اسمیت-فیلد

پژوهش ماهیتاً بیان کننده این دیدگاه است که 

حسابداري مدیریت، نقشی محوري در ایجاد و پیاده 

سازي استراتژي تجاري ایفا می کند (کنهال و لنگ 

مجموع شواهد نیز حاکی از  ).1998، 4اسمیت-فیلد

آن است که پیوند سیستم کنترل حسابداري مدیریت 

یک سازمان با استراتژي آن، ممکن است منجر به 

). 2012، 5افزایش کارایی گردد (کادز و گولدینگ

سوال اصلی پژوهش حاضر از این قرار است: آیا در 

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

گیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت تهران، به کار

ود باستراتژیک و نوع استراتژي تجاري، منجر به به

عملکرد می گردد و آیا انطباق بکارگیري تکنیک هاي 

حسابداري مدیریت استراتژیک با استراتژي تجاري، 

  منجر به افزایش کارایی می گردد یا خیر؟

  

  پیشینه پژوهش مروري بر نظري و بانیم -2

  یت استراتژیکحسابداري مدیر -2-1

، تا 1992و  1990، 1988برومویچ در سال هاي 

حدي ابعاد گوناگون حسابداري مدیریت استراتژیک 

را به نمایش گذاشت. گرچه ادبیات حسابداري 

مدیریت استراتژیک تا کنون رشد زیادي داشته اند، اما 

هنوز هم درباره معناي دقیق حسابداري مدیریت 

دودي وجود دارد. استراتژیک توافق و اجماع مح

بیشتر مقاالت بصورت مفهومی بوده و تعداد اندکی از 

آنها بصورت پژوهشی و تجربی دقیقاً به موضوع 

، 6حسابداري مدیریت استراتژیک پرداخته اند (لرد

؛ گولدینگ و همکاران، 1999، 7؛ زندي و شوم1996

؛ کادز و گولدینگ، 2001، 8؛ کراونز وگولدینگ2000

 22) در پژوهش خود 1999وم (). زندي و ش2007

تکنیک حسابداري مدیریت استراتژیک را در 

کشورهاي امریکاي التین مورد آزمایش قرار دادند. 

 12) در پژوهش خود 2000گولدینگ و همکاران (

تکنیک حسابداري مدیریت استراتژیک را شناسایی 

) سه 2001نموده و آزمودند، کراونز و گولدینگ (

) 2000یک گولدینگ و همکاران (تکن 12تکنیک را به 

افزودند و مجدداً مورد آزمون قرار دادند. کادز و 

) پس از بررسی تکنیک هاي بکار 2007گولدینگ (

تکنیک  16گرفته شده توسط پژوهش هاي پیشین 

حسابداري مدیریت استراتژیک را برگزیده و دسته 

بندي نمودند که در پژوهش حاضر نیز بخاطر پشتوانه 

مل بودن، از همین تکنیک ها استفاده خواهد قوي و کا

  شد.

  

  تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک

این تکنیک مربوط است : 9) هزینه یابی خصیصه1

به هزینه یابی منافعی که محصوالت به مشتریان 

  ).2003، 10عرضه می دارند (روسلندر و هارت

این : 11) محک زنی روش هاي کاري(الگوبرداري)2

متمرکز است بر جستجوي بهترین عملکرد که تکنیک 

شامل فرآیند مقایسه اي(تطبیقی) مداومی است که می 

تواند در تمام زمینه هاي فعالیت هاي یک سازمان 

بکار گرفته شود، شامل توسعه استراتژیک، عملیات و 

روشی ). 1999، 12خدمات مشتري (برونلی

 توانند سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می
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هاي خود را بر اساس بهترین صنعت یا  فعالیت

  .گیري و اصالح کنند سازمان اندازه

این تکنیک براي : 13) ارزشگذاري نشان تجاري3

حقوق مربوط به نام یا تصویر نشان تجاري ارزش 

). یکی 1999مالی تعیین می کند (کراونز و گولدینگ، 

از تکنیک ها این است که هزینه هاي مربوط به نشان 

تجاري به جاي هزینه دوره بعنوان سرمایه گذاري 

  طبقه بندي شوند.

) 1986( 15سیموندز: 14) نظارت بر موقعیت رقابتی4

از موقعیت رقابتی بعنوان یک دارایی با پتانسیل 

درآمدي محدود سخن به میان آورد. به عنوان بخشی 

از ارزیابی موقعیت رقابتی، سیموندز پیشنهاد نمود که 

وله کردن استراتژي، روندها با توجه به به هنگام فرم

فروش ها، سهم بازار، حجم، سود، هزینه واحد و 

جریان نقدي باید ارزیابی شوند. گرچه او خاطر نشان 

کرد که حسابداري هنوز راهی طوالنی دارد تا بتواند 

موقعیت رقابتی یک سازمان را بطور کمی، در یک 

  شکل واحد ارائه دهد.

 این تکنیک را: 16مام شده رقیبان) ارزیابی بهاي ت5

به دلیل تمرکز ویژه آن بر ساختار بهاي تمام شده 

رقیبان، می توان از تکنیک نظارت بر موقعیت رقابتی 

  متفاوت دانست.

) 1993( 18مون و بیتس: 17) ارزیابی عملکرد رقیبان6

اظهار نمودند که می توان عملکرد استراتژیک و منبع 

را از طریق انجام مناسب اصلی مزیت رقابتی رقیبان 

تجزیه و تحلیل هاي صورتهاي مالی منتشر شده 

توسط رقیبان، ارزیابی نمود. آنان این روش تحلیلی را 

با بررسی و تفسیر حسابهاي دو خرده فروش در 

  بریتانیا تشریح نمودند.

این تکنیک : 19) تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري7

هاي خاص  مربوط است به ردیابی هزینه ها و فروش

مشتري به حسابهاي فردي مشتري (گولدینگ و مک 

  ).2002، 20مانوس

هم شامل مقیاس : 21) ارزیابی یکپارچه عملکرد8

هاي مالی و هم غیرمالی می شود و همه ابعاد سازمان 

این "را در بر می گیرد. به هنگام ترکیب با یکدیگر، 

مقیاس ها، راه را براي ترجمه استراتژي به صورت 

اي منسجم از مقیاس ها، فراهم می  مجموعه

). این تکنیک تا حدود زیادي a2005، 22(کنهال"کنند

  نزدیک به کارت ارزیابی متوازن است.

هزینه هاي : 23) هزینه یابی چرخه عمر(زندگی)9

چرخه عمر یک محصول در برگیرنده کلیه هزینه 

هایی است که براي خلق، طراحی و توسعه ، تولید، 

هزینه هاي اسقاط  و و تعمیرات بکاگیري، نگهداري

یک محصول اتفاق می افتد. گاهی اوقات ممکن است 

هزینه اولیه خرید یک محصول نسبت به سایر 

محصوالت پایین باشد ولی هزینه هاي چرخه عمر آن 

  .نسبت به سایر محصوالت باالتر باشد

 :24) تجزیه و تحلیل طول عمر سودآوري مشتري10

به سود ساالنه اي است که این روش برگرفته از محاس

از یک مشتري خاص نشئت گرفته است، بمنظور 

درنظر گرفتن تمامی سودهاي پیش بینی شده آتی که 

از رابطه تجاري با یک مشتري خاص حاصل خواهد 

  شد.

عموماً هزینه هاي کیفیت : 25) هزینه یابی کیفیت11

به چهار دسته طبقه بندي می شوند: پیشگیري، 

اخلی، شکست بیرونی (کپالن و ارزیابی، شکست د

این ). 1992، 27؛ آلبرایت و روث1989، 26آتکینسون

ثیري بر قیمت محصول و أچه تنامطلوب که کیفیت 

درآمد شرکت خواهد داشت و نیز براي  متعاقب آن بر

، شودهزینه ه میزان رسیدن به کیفیت مطلوب باید چ

یابی کیفیت جایگاهی ویژه بخشیده  هزینه ه موضوعب

  .است

) هزینه یابی استراتژیک یا مدیریت هزینه 12

 ،a1992 ،1988( 29شانک و گوینداران: 28استراتژیک

b1992 ،1993 چارچوبی را ارائه دادند که اطالعات  (
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هزینه به منظور کسب مزیت رقابتی، براي توسعه 

  استراتژي هاي برتر بکار گرفته می شود.

به عقیده سیموندز  :30) قیمت گذاري استراتژیک13

) داده هاي مورد استفاده در اتخاذ تصمیمات 1982(

قیمت گذاري باید با اطالعات مربوط به واکنش هاي 

محتمل رقیبان به تغییر پیشنهادي در سیاست قیمت 

  گذاري، تکمیل گردد.

ی هدف روشی یابهزینه: 31) هزینه یابی هدف14

 بمنظور دستیابی به ،نظام یافته و قاعده مند است

بر اساس عوامل  ،اهداف بهاي تمام شده محصول

. در واقع در این روش ابتدا قیمت فروش بازار مدار

محصول مشخص شده و سپس بهاي تمام شده هدف 

-ی هدف بر کاهش هزینهبهاهزینهمشخص می گردد. 

ها در مراحل تحقیق و توسعه، طراحی و تولید یک 

  ورزد.محصول تأکید می

مدل هاي  :32به عنوان دارایی) ارزیابی مشتریان 15

ارزش مشتري هنوز در مراحل ابتدایی به سر می برند. 

با  این حال ارزش این دارایی را می توان با تنزیل به 

ارزش فعلی منافع مورد انتظاري که بوسیله روابط 

تجاري با یک مشتري خاص یا گروهی از مشتریان 

  حاصل خواهد شد، محاسبه نمود.

یک مدل هزینه : 33نجیره ارزش) هزینه یابی ز16

یابی بر مبناي فعالیت است که شامل تمامی فعالیت 

هاي موجود در زنجیره ارزش (تحقیق و توسعه، 

طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و خدمات به 

  مشتریان) می شود.

تکنیک هاي مذکور را می توان در چهار گروه تقسیم 

هزینه " ،"هزینه یابی نسبت"بندي کرد. تکنیک هاي 

هزینه یابی "، "هزینه یابی کیفیت"، "چرخه عمریابی 

را می توان  "هزینه یابی زنجیره ارزش"و  "هدف

مطرح نمود. تکنیک  "تکنیک هاي هزینه یابی"بعنوان 

از آنجا که معموالً  "محک زنی روش هاي کاري"

نظارت "نشانگر موضوعی رقابتی است و تکنیک هاي 

 "ابی بهاي تمام شده رقیبارزی"، "بر موقعیت رقابتی

ارزیابی یکپارچه "و  "ارزیابی عملکرد رقیب"و 

هاي  را می توان به عنوان تکنیک "عملکرد

هاي  عنوان نمود. تکنیک "حسابداري رقیب"

 "یابی استراتژیک هزینه"، "ارزشگذاري نشان تجاري"

را می توان تحت  "قیمت گذاري استراتژیک"و 

دسته بندي کرد.  "تصمیم گیري استراتژیک"عنوان 

، "تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري"سه تکنیک 

و  "تجزیه و تحلیل طول عمر سودآوري مشتري"

را می توان به  "ارزیابی مشتري به عنوان یک دارایی"

کرد (کادز و قلمداد  "حسابداري مشتري"عنوان 

  ).2007گولدینگ، 

  

  استراتژي تجاري -2-2

اي میلز و در بررسی استراتژي شرکت ها، روشه

) و 1984( 35)، گوپتا و گوینداران1978( 34اسنو

) بیشترین توجه را به خود 1985و  1980( 36پورتر

اسمیت  -جلب نمودند، زیرا همانطوري که لنگ فیلد

) به آن اشاره نموده است، آنان دسته بندي 1997(

شرکت ها بر اساس ویژگی هاي (ظاهراً) مشابه را 

) در نظر 1978اسنو ( امکانپذیر می سازند. میلز و

گرفتند که مدیریت با سه نوع مشکل رو به رو است: 

نوآوري (مدیریت استراتژیک محصول و بازار)، اصول 

فنی (تولید و توزیع محصوالت) و اجرایی (براي 

پشتیبانی از تصمیمات نوآورانه و فنی). هنگامی که 

این مشکالت به روشی موفقیت آمیز برطرف شدند، 

تراتژیک پایدار شناسایی شده است. در یک الگوي اس

قرار  38پدافندگرو  37شرکت هاي جویادو سر طیف 

دارند. شرکت هاي جویا در ابتدا از طریق نوآوري و 

ابتکار در محصول رقابت می کنند، طیف وسیعی از 

محصوالت را ارائه می دهند و به عنوان پیشگامان 

بازار و محصول محسوب می شوند. بازاریابی و 

قیق و توسعه از دستورالعمل هاي اصلی اینگونه تح
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سازمانها محسوب می شوند. در سوي دیگر، شرکت 

هاي پدافندگر در محیطی نسبتاً پایدار فعالیت می کنند 

و طیف محدودي از محصوالت را ارائه می نمایند. 

آنان بر بهره وري متمرکز هستند و بنابراین، 

رجیح می دستورالعمل هاي مهندسی و تولید را ت

  دهند.

تا کنون تعدادي از مطالعات موردي  1980از سال 

و پیمایشی ارتباط بین عناصر خاص سیستم هاي 

کنترل مدیریت و استراتژي خاص اتخاذ شده توسط 

شرکت را بر اساس رویکرد تئوري وابستگی مورد 

بررسی قرار داده اند. برخی مطالعات، وابستگی ارتباط 

یریت کنترل و عملکرد را بین استراتژي، سیستم مد

مورد آزمون قرار دادند و برخی نیز به جستجوي 

نقشی پرداختند که ممکن است استراتژي در طراحی 

سیستم حسابداري ایفا کند. ولی پور و باصري 

) به بررسی تأثیر موقعیت استراتژیک بر 1389(

عملکرد شرکت، در شرکت هاي پذیرفته شده در 

پرداختند. آنان یافتند که  بورس اوراق بهادار تهران

اگرچه بکارگیري استراتژي تمایز و رهبري هزینه ها 

منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با 

بکارگیري استراتژي تمایز می توان این عملکرد موفق 

  مالی را در سال هاي آتی حفظ نمود. 

  

مطالعات پیمایشی در ارتباط با حسابداري  -2-3

  مدیریت استراتژیک و استراتژي تجاري

) در ارزیابی متغیرهاي مرتبط با 1999گولدینگ (

بکارگیري تکنیک هاي حسابداري متمرکز بر مشتري، 

ارتباطی قابل مالحظه بین حسابداري متمرکز بر 

مشتري و استراتژي رقابتی، مأموریت استراتژیک و 

) 2001اندازه شرکت یافت. کراونز و گولدینگ (

مدیریت  بمنظور کشف ارتباط استفاده از حسابداري

استراتژیک و استراتژي رقابتی، بر اساس پژوهش 

) از هشت بعد فرعی (تحقیق و توسعه، 1985پورتر (

کیفیت محصول، فناوري محصول، دامنه محصوالت، 

کیفیت خدمات، سطح قیمت، سطح مخارج تبلیغات و 

پوشش بازار) استفاده نمودند و ارتباط قابل مالحظه 

قیق و توسعه و وسعت اي بین استراتژي رقابتی و تح

) 2002پوشش بازار، یافتند. گولدینگ و مک مانوس (

استفاده از تکنیک هاي حسابداري مدیریت را مورد 

بررسی قرار دادند. یافته هاي آنان بیانگر ارتباط مثبت 

بین شدت رقابت (بر اساس شدت مورد تصور راجع 

به توزیع و فروش، کیفیت و تنوع محصوالت، قیمت، 

ار و خدمات به مشتریان) و گرایش به بازار سهم باز

) به این نتیجه رسیدند 2008است. کادز و گولدینگ (

که بکارگیري حسابداري مدیریت استراتژیک الزاماً به 

عملکرد پیشرو مربوط نیست، اما عملکرد پیشرو 

محصولی است از تطابق مناسب عوامل مورد نظر 

صوب بطور (استراتژي تجاري، میزانی که استراتژي م

مدبرانه تنظیم شده است، گرایش به بازار و اندازه 

شرکت) و بکارگیري حسابداري مدیریت استراتژیک. 

) نیز یافتند که حسابداري 2009( 39سینکونی و تنوسی

مشتري، نظارت بر موقعیت رقابتی، ارزیابی عملکرد 

رقیبان برمبناي صورتهاي مالی منتشر شده و هزینه 

ین کاربرد را در شرکت هاي یابی کیفیت، بیشتر

ایتالیایی دارند و شرکت هایی که استراتژي هاي 

پدافندگر و تمایز در هزینه را اتخاذ می کنند، تمایل 

بیشتري به استفاده از تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

  استراتژیک دارند.

  

استراتژي تجاري، حسابداري مدیریت  -2-4

  استراتژیک و عملکرد

تژي، سیستم هاي کنترلی مبتنی بر ارتباط بین استرا

حسابداري مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در 

پژوهش هاي حوزه حسابداري و مدیریت جلب کرده 

؛ توکر و همکاران، 1997اسمیت، -است (لنگ فیلد

). یک دیدگاه این است که حسابداري مدیریت، 2009
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نقشی محوري در ایجاد و پیاده سازي استراتژي 

اسمیت، -فا می کند (کنهال و لنگ فیلدتجاري ای

). مجموع شواهد نیز حاکی از آن است که 1998

پیوند سیستم کنترل حسابداري مدیریت یک سازمان 

با استراتژي آن، ممکن است منجر به افزایش کارایی 

). برخی مطالعات 2012گردد (کادز و گولدینگ، 

 وابستگی ارتباط بین استراتژي، سیستم مدیریت کنترل

و عملکرد را مورد آزمون قرار دادند (براي مثال؛ 

  ).1987سیمونز، 

انگیزه اصلی براي این مطالعه را می توان ناشی از 

و همکاران  41) و شورت2006( 40پژوهش هاي پاین

) دانست، آنان خواستار آزمون هاي روشن تر 2008(

در زمینه هاي گوناگون شدند. پژوهش حاضر را می 

وهش هایی دانست که به بررسی توان از نخستین پژ

ارتباط گزینش استراتژي، حسابداري مدیریت 

استراتژیک و عملکرد می پردازد. راجع به اینکه 

اولویت هاي استراتژیک باید بوسیله سیستم هاي 

حسابداري مدیریت مناسب به منظور تسهیل عملکرد، 

پشتیبانی شوند، اتفاق نظر وجود دارد (براي مثال؛ 

). 2010و همکاران،  42؛ کار2008ینگ، کادز و گولد

برخی از شواهد حاکی نشان می دهند هنگامی که 

سازمان ها رویکردهاي ساختاري و استراتژیک 

متفاوتی بکار می گیرند، به سطوح عملکرد مشابهی 

؛ پاین، 1993و همکاران،  43دست می یابند (دوتی

) به بررسی این 2012). کادز و گولدینگ (2006

ختند که آیا تناسب به کارگیري موضوع پردا

حسابداري مدیریت و استراتژي موجب بهبود 

عملکرد می گردد یا خیر. آنان در پژوهشی که در 

اسلونی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که سیستم 

هاي حسابداري مدیریت استراتژیک و استراتژي هاي 

متفاوت، منجر به تفاوت در عملکرد سازمانی نمی 

  شوند.

  فرضیه هاي پژوهش -3

به منظور بررسی متغیرهاي موثر بر میزان 

بکارگیري حسابداري مدیریت استراتژیک، از مبانی و 

چارچوب هاي فراهم شده توسط پژوهش هاي 

  پیشین استفاده شده است.

  

هاي حسابداري  تأثیر بکارگیري تکنیک -3-1

  مدیریت استراتژیک بر عملکرد

حسابداري  ) یکی از مشخصه هاي1996لرد (

مدیریت استراتژیک را این چنین بیان می کند: راه 

هاي کاهش هزینه ها یا افزایش تفاوت قیمت 

محصوالت شرکت را با بهره برداري از پیوندها در 

زنجیره ارزش و بهینه سازي محرك هاي هزینه براي 

کسب مزیت رقابتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

یی که حسابداري دهد. بنابراین، یکی از کارها

مدیریت استراتژیک انجام می دهد، کاهش و بهینه 

سازي هزینه هاست. پژوهشگرانی که در طی سال ها 

به مطالعه و شناسایی تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

استراتژیک پرداخته اند (براي مثال؛ کراونز و 

)، همواره 2007؛ کادز و گولدینگ، 2001گولدینگ، 

بی عملکرد را از اجزاي اشکال گوناگون ارزیا

حسابداري مدیریت استراتژیک برشمرده اند. 

حسابداري مدیریت استراتژیک روش هاي حسابداري 

مدیریت سنتی براي دستیابی و درك اطالعات مالی را 

استفاده می کند و سپس به منظور تدوین و فرموله 

کردن استراتژیک طرح هاي تجاري شناسایی شده، از 

کند و به این ترتیب، در سطح  همان استفاده می

استراتژیک، به بهبود عملکرد این گونه سازمان ها، 

). بنابراین، می توان 2007 ،44کمک می کند (هاپوود

به کارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

  استراتژیک را بر عملکرد شرکت موثر دانست.

به کارگیري تکنیک هاي حسابداري  فرضیه نخست:

موجب بهبود عملکرد شرکت ها مدیریت استرتژیک 

  می گردد.
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  تأثیر نوع استراتژي تجاري بر عملکرد -3-2

) در یک پژوهش که 1984( 45دس و دایویس

شامل پاسخ هایی از جانب محققان و هیئت مدیره و 

جوامع علمی و دانشگاهی بود، استراتژي هاي کلی 

پورتر را به عنوان یک عامل تخریب عملکرد سازمان 

قرار دادند و دریافتند که بکارگیري  مورد بررسی

استراتژي کلی به عملکرد بهتر منجر می شود. در 

) نیز در تحقیقی تجربی که 1986( 46همین راستا وایت

شرکت تجاري  12واحد تجاري از  69متشکل از 

چند منظوره می باشد، ارتباط بین استراتژي کلی و 

عملکرد واحد تجاري را مورد تحقیق قرار داد. 

) نیز 1389) و ولی پور و صابري (2007( 47تریپسی

موقعیت استراتژیک شرکت را بر عملکرد آن موثر 

. به این ترتیب، می توان استراتژي تجاري دانسته اند

  را موثر بر عملکرد شرکت دانست.

نوع استراتژي تجاري شرکت (جویا در  فرضیه دوم:

  برابر پدافندگر) بر عملکرد شرکت موثر است.  

  

تأثیر انطباق استراتژي تجاري و حسابداري  -3-3

  مدیریت استراتژیک بر عملکرد

شرکت هاي جویا، عموماً به عنوان نوآوران و 

پیشگامان بازار و محصول محسوب می شوند، در 

حالیکه شرکت هاي پدافندگر متمرکز بر بهره وري 

بوده و نسبت به نوآوري بی توجهند (میلز و اسنو، 

). این امر به وضوح مشخص شده است که 1978

استراتژي هاي جویا و پدافندگر نشانگر افراط و 

فریط در یک پیوستار هستند و شرکت هاي جویا به ت

اطالعات محیطی و بازار بیشتري نسبت به پدافندگرها 

و  49؛ اسمیت1990، 48نیاز دارند (شارتل و زاجک

) 1987( 50). عالوه بر این، سیمونز1989همکاران، 

اثبات نمود که شرکت هاي جویا نسبت به پدافندگرها 

نیاز دارند. آبرندي و  به دامنه گسترده تري از اطالعات

) یافتند که سیستم حسابداري 1994( 51گوتري

مدیریت پیچیده تر (مثالً هنگامی که حسابداري 

مدیریت استراتژیک با حسابداري مدیریت سنتی 

مقایسه می شود)، بر عملکرد شرکت هایی که 

استراتژي جویا را بکار می گیرند، نسبت به شرکت 

رند، تأثیري مثبت هایی که استراتژي پدافندي دا

) در بررسی 1997( 52بیشتري می گذارد. گاسلین

بکارگیري مدیریت فعالیت (متشکل از سه سطح 

پردازش فعالیت، هزینه فعالیت و هزینه یابی مبتنی بر 

فعالیت)، اظهار نمود که الگوي استراتژیک بر 

بکارگیري نوآوري تأثیر می گذارد، زیرا در پژوهش 

راتژي جویا با بکارگیري خود یافته بود که است

رویکردهاي مدیریت فعالیت مرتبط است. سینکونی و 

) معتقدند که شرکت هاي جویا می 2009تنوسی (

توانند اطالعات مورد نیاز خود را از طریق بکارگیري 

دامنه گسترده تري از تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

استراتژیک نسبت به تکنیک هاي مورد استفاده 

افندگر، بدست آورند. عالوه بر این، شرکت هاي پد

شرکت هاي پدافندگر تمایل بیشتري به کنترل هزینه 

ها دارند، زیرا آنان متمرکز بر بهره وري هستند (میلز 

)؛ بنابراین 2007اسمیت،  -؛ لنگ فیلد1978و اسنو، 

می توان استنتاج نمود که میزان استفاده از حسابداري 

قیب، حسابداري مدیریت استراتژیک (حسابداري ر

مشتري و تصمیم گیري استراتژیک) در شرکت هاي 

جویا نسبت به شرکت هاي پدافندگر بیشتر است و 

میزان استفاده از حسابداري مدیریت استراتژیک 

(هزینه یابی) در شرکت هاي پدافندگر نسبت به 

شرکت هاي جویا بیشتر است (سینکونی و تنوسی، 

أثیر گزینش ) ت2007). کادز و گولدینگ (2009

استراتژي، گرایش به بازار و اندازه شرکت را بر دو 

بعد مجزاي حسابداري مدیریت استراتژیک و تأثیر 

حسابداري مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکت، 

مورد بررسی قرار دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که 
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بکارگیري حسابداري مدیریت استراتژیک الزاماً به 

ربوط نیست، اما عملکرد پیشرو عملکرد پیشرو م

محصولی است از تطابق مناسب عوامل مورد نظر 

(استراتژي تجاري، میزانی که استراتژي مصوب بطور 

مدبرانه تنظیم شده است، گرایش به بازار و اندازه 

شرکت) و بکارگیري حسابداري مدیریت استراتژیک. 

بنابراین فرضیه سوم و نهایی پژوهش را می توان به 

  شکل تنظیم نمود: این

انطباق استراتژي تجاري بکار گرفته شده  فرصیه سوم:

و تکینک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک مورد 

  استفاده، موجب بهبود عملکرد می گردد.

  

  روش شناسی پژوهش -4

در این پژوهش، به منظور گردآوري اطالعات از 

 پرسش نامه استفاده شده است. در این پرسشنامه، ابتداً

تکنیک حسابداري مدیریت استراتژیک عنوان شده  16

است. مشابه مطالعات پیشین (گولدینگ و همکاران، 

؛ کادز و گولدینگ، 2001؛ کراونز و گولدینگ، 2000

)، از شرکت ها سوأل 2012؛ کادز و گولدینگ، 2007

شده است که شرکت شما تا چه حد تکنیک هاي 

تکنیک  16مذکور را اجرا می نماید؟ و بالفاصله 

حسابداري مدیریت استراتژیک فهرست شدند. 

سوأالت به صورت هفت گزینه اي می باشند که دامنه 

پاسخ ها از گزینه یک (به هیچ وجه) تا گزینه هفت 

(به طور گسترده) است (مشابه پژوهش کادز و 

). الزم به 2012؛ کادز و گولدینگ، 2007گولدینگ، 

ک هاي مذکور ذکر است که توضیحات راجع به تکنی

نیز به همراه پرسش نامه ها، تحویل شرکت ها داده 

شد. گفتنی است که به این منظور از پرسش نامه کادز 

) استفاده شده است. در ادامه یک 2007و گولدینگ (

پرسش راجع به استراتژي تجاري شرکت مطرح شد. 

این پرسش ها نیز هفت گزینه اي بوده اند با این 

و هفت بیانگر استراتژي  تفاوت که گزینه یک

پدافندگر و جویا بوده اند، این روش مشابه روش 

)، کادز و 1999مورد استفاده توسط گولدینگ (

) 2009) و سینکونی و تنوسی (2007گولدینگ (

است. در این پرسش هیچ اشاره اي به عناوین 

پدافندگر و جویا نشد و با ارائه توضیحات راجع به 

نتهایی، از مخاطبان خواسته شد گزینه هاي ابتدایی و ا

که عدد بیانگر تمایل شرکت خود به هرکدام از دو سر 

طیف را برگزینند. در انتها نیز سه پرسش درباره سطح 

عملکرد شرکت ها ارائه شد. این شیوه کار برگرفته از 

) است، آنان سه 2000( 53شیوه کاري هوك و جمز

ایه، معیار براي عملکرد مطرح نمودند: بازده سرم

ایجاد محصوالت جدید و سهم بازار. در ادامه پرسش 

نامه، از مخاطبان خواسته شد که در هر کدام از این 

سه مورد، به وضعیت نسبی شرکت خود در مقابل 

دیگر رقباي بازار، از یک تا هفت نمره بدهند. الزم به 

ذکر است که روایی و پایایی اقالم پرسش نامه مورد 

هش، در مطالعاتی که پیش تر استفاده در این پژو

استفاده شده اند، تأیید شده است. با استفاده از روش 

شرکت بورسی به  105نمونه گیري تصادفی تعداد 

 41عنوان نمونه برگزیده شدند که در نهایت تعداد 

پرسش نامه تکمیل و بررسی شد. یافته هاي حاصل 

  پردازش شد. SPSS17با استفاده از نرم افزار 

بنا بر توضیحات ارائه شده، شانزده تکنیک 

حسابداري مدیریت استراتژیک در چهار گروهی که 

پیش تر توضیح داده شده است، تقسیم بندي شده و 

نمرات از طریق محاسبه میانگین هر دسته، محاسبه 

شد و در رگرسیون بکار رفت. براي عملکرد نیز به 

سه معیار  شیوه اي مشابه، میانگین نمرات اعطا شده به

عملکرد براي عملکرد شرکت ها منظور شد. براي 

محاسبه انطباق بکارگیري تکنیک هاي حسابداري 

مدیریت استراتژیک و استراتژي تجاري، نیز با توجه 

به روش مورد استفاده توسط کادز و گولدینگ 

) و کادز و 2009)، سینکونی و تنوسی (2007(
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داده هاي  54)، از شیوه خوشه بندي2012گولدینگ (

استفاده شده است. داده ها براساس استراتژي خود به 

  دو خوشه طبقه بندي شدند و نتایج مقایسه شدند.

  

  یافته هاي پژوهش -5

  آمار توصیفی -5-1

در این بخش به بررسی وضعیت نمونه مورد 

درصد از  97مطالعه پرداخته می شود. بطور کلی 

دهندگان  درصد از پاسخ 3پاسخ دهندگان را مردان و 

را زنان تشکیل می دهند. در خصوص فراوانی مدرك 

 75تحصیلی پاسخگویان نیز الزم به ذکر است که 

درصد داراي  13درصد داراي مدرك کارشناسی، 

درصد داراي مدرك  2مدرك کارشناسی ارشد، 

درصد داراي سایر مدارك  10تحصیلی دکتري و 

ار، تحصیلی هستند. در مورد مدت زمان اشتغال به ک

سال بیشترین فراوانی را به خود  15تا  10دسته بین 

سال  5اختصاص داده است و سابقه کار کمتر از 

  کمترین مقدار را دارد.

درصد از  75به طور کلی نتایج نشان می دهد 

سال در شرکت فعلی  10پاسخ دهندگان باالي 

مشغول به کار بوده اند. در خصوص تعداد کارکنان 

توجه است که شرکت ها با نیروي  شرکت نیز الزم به

درصد فراوانی داراي بیشترین  80نفر با  500کار زیر 

فراوانی هستند. نوع فعالیت تمام نمونه هاي مورد 

درصد اعالم نمودند  31بررسی تولیدي بوده و تنها 

که داراي واحد حسابداري مدیریت جداگانه هستند. 

یز در رشته تحصیلی و پست سازمانی پاسخ دهندگان ن

 از کدام هر محاسبه نگاره دو ارائه شده است. براي

 استراتژیک، مدیریت حسابداري تکنیکهاي گروه چهار

به کار رفته  آنها دهنده تشکیل هاي تکنیک میانگین

است و براي محاسبه عملکرد نیز از میانگین داده هاي 

گردآوري شده راجع به بازده سرمایه، ایجاد 

   .بازار استفاده شده استمحصوالت جدید و سهم 

  

  

 رشته تحصیلی و پست سازمانی پاسخ دهندگان -2نگاره 

  

  

  

  آمار توصیفی داده هاي گردآوري شده -3نگاره 

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانه  میانگین  متغیر

  6/1  4  59/0  6/2  73/2  تکنیک هاي هزینه یابی استراتژیک

  2  6/5  71/0  2/3  23/3  تکنیک هاي هزینه یابی رقیب

  66/1  66/5  92/0  33/3  39/3  تکنیک هاي تصمیم گیري استراتژیک

  33/1  33/4  62/0  66/2  64/2  تکنیک هاي حسابداري مشتري

  1  6  07/1  3  24/3  استراتژي

  33/2  66/6  11/1  4  28/4  عملکرد

  

  درصد فراوانی  پست سازمانی  درصد فراوانی  رشته تحصیلی

  حسابداري و مالی

  مدیریت و اقتصاد

  رشته هاي فنی

  سایر موارد

51  

31  

12  

6  

  مدیر عامل

  مدیر مالی و رئیس حسابداري

  اداريمعاون مالی و 

  عضو هیئت مدیره

14  

54  

26  

6  
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  آزمون دومین فرضیه پژوهش -5نگاره 

  VIF Tolerance  معناداري  tآماره   ضریب استاندارد شده  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

      000/0  989/4    451/0  251/2  ضریب ثابت

  1  1  000/0  75/4  605/0  132/0  627/0  استراتژي

  35/0ضریب تعیین تعدیل شده =   F =000/0معناداري   F =566/22آماره 

  

از موضوعات اصلی در مورد اندازه گیري، اعتبار 

آن است. همانطور که پیش تر گفته شد در این 

پژوهش از پرسشنامه هاي معتبر چند پژوهش استفاده 

شد و ضمناً پرسشنامه اولیه بین تعدادي از اساتید و 

حسابداران با سابقه توزیع شد و از این افراد خواسته 

شد تا ابزار اندازه گیري را بررسی و هرگونه تغییر 

ضروري را پیشنهاد نمایند که در نهایت این پرسشنامه 

  فراد رسید.به تأیید این ا

  

  آمار استنباطی -5-2

  آزمون نخستین فرضیه پژوهشالف) 

به منظور نخستین فرضیه پژوهش، باید تأثیر 

چهار تکنیک حسابداري مدیریت استراتژیک را بر 

عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار دهیم. با توجه 

به نتایج ارائه شده در نگاره شماره چهار، تنها 

یابی حسابداري مدیریت  هزینهبکارگیري تکنیک هاي 

استراتژیک بر عملکرد شرکت ها موثر است. بنابراین، 

توان ادعا نمود که فرضیه نخست پژوهش پذیرفته  می

  می شود.

  آزمون دومین فرضیه پژوهش) ب

بمنظور دومین فرضیه پژوهش، باید تأثیر 

استراتژي شرکت را بر عملکرد شرکت ها مورد 

آزمون دومین فرضیه پژوهش بررسی قرار دهیم. نتایج 

(نگاره پنج) نیز نشانگر تأثیر قابل مالحظه استراتژي 

شرکت بر عملکرد آن می باشد. به این معنا که 

استراتژي جویا موجب بهبود عملکرد شرکت می 

  گردد.

  آزمون سومین فرضیه پژوهش )پ

به منظور آزمون سومین فرضیه پژوهش، همانطور 

ح داده شد، باید که در قسمت روش پژوهش توضی

شرکت هایی که داراي انطباق استراتژي تجاري و به 

کارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک 

می باشند، شناسایی شوند. در این بخش، براي آزمون 

فرضیه پژوهش از تحلیل خوشه اي استفاده شده 

است. با استفاده از این روش می توان داده هاي نمونه 

شه رده بندي کرد به طوري که داده را به چند خو

هاي قرار گرفته در هر خوشه، همگون و یکسان 

باشند و بین خوشه ها، بیشترین تفاوت و ناهمگونی 

وجود داشته باشد. از آنجا که کالً بکارگیري تکنیک 

هاي حسابداري مدیریت استراتژیک در شرکت هاي 

ایرانی چندان گسترده نبوده است، براي تقسیم بندي 

شرکت ها به دو دسته، از خوشه بندي استفاده شده 

است. ضمناً براي تقسیم بندي شرکت ها، از لحاظ 

استراتژي نیز از خوشه بندي استفاده شده است. 

نخست به تشریح خوشه بندي استراتژي پرداخته می 

شود. با استفاده از خوشه بندي، داده ها به دو دسته 

کز اولیه هر خوشه تقسیم شدند. نگاره شماره پنج، مر

  را نشان می دهد.

در خوشه بندي استراتژي تجاري، مرکز اولیه 

بوده است،  6و  1خوشه هاي دو و یک، به ترتیب 

و  056/0، 462/1تغییر در مرکز خوشه ها برابر 

براي  005/0و  09/0، 529/1براي خوشه دو و  002/0

خوشه یک بوده است. تفاوت بین مراکز نهایی خوشه 

بوده است. تحلیل واریانس نیز با آماره  856/1بر ها برا
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F 856/93  و معناداري صفر، نشانگر تفاوت زیاد

میانگین خوشه ها است و معلوم می کند که خوشه 

 25بندي به درستی صورت گرفته است. در نهایت 

داده در خوشه یک قرار  16داده در خوشه دو و 

اتژي به گرفتند. بنابراین، داده هاي مربوط به استر

شکلی صحیح و معتبر به دو خوشه طبقه بندي شدند 

که خوشه دو را می توان متمایل به استراتژي 

پدافندگر و خوشه نخست را می توان متمایل به 

استراتژي جویا قلمداد کرد. حال به شیوه اي مشابه 

هاي هزینه یابی حسابدراي  داده هاي مربوط به تکنیک

سه گروه تکنیک  مدیریت استراتژیک و میانگین

حسابدراي مدیریت استراتژیک را به دو خوشه تقسیم 

  بندي می کنیم.

در خوشه بندي تکنیک هاي هزینه یابی 

حسابداري مدیریت استراتژیک، مرکز اولیه خوشه 

بوده است، تغییر در  4و  2هاي دو و یک، به ترتیب 

براي  001/0و  028/0، 635/0مرکز خوشه ها برابر 

براي خوشه یک  002/0و  034/0، 68/0خوشه دو و 

بوده است. تفاوت بین مراکز نهایی خوشه ها برابر 

 Fبوده است. تحلیل واریانس نیز با آماره  022/1

و معناداري صفر، نشانگر تفاوت زیاد  823/102

داده در خوشه  21میانگین خوشه ها است. در نهایت 

داده در خوشه یک قرار گرفتند. در خوشه  20دو و 

ندي میانگین سه گروه دیگر تکنیک هاي حسابداري ب

مدیریت استراتژیک، میانگین اولیه خوشه هاي دو و 

بوده است، تغییر در مرکز  5و  2یک، به ترتیب 

 023/0، 023/0، 093/0، 092/0، 61/0خوشه ها برابر 

، 143/0، 205/0، 959/0براي خوشه دو و  000/0و 

ک بوده است. براي خوشه ی 000/0و  032/0، 032/0

بوده  074/1تفاوت بین مراکز نهایی خوشه ها برابر 

و  F 677/89است. تحلیل واریانس نیز با آماره 

معناداري صفر، نشانگر تفاوت زیاد میانگین خوشه ها 

داده در  17داده در خوشه دو و  24است. در نهایت 

خوشه یک قرار گرفتند. الزم به ذکر است که داده 

در خوشه دو، به عنوان گروهی که هاي قرار گرفته 

تکنیک ها را کم بکار می برند، لقب گرفتند و خوشه 

یک، به عنوان گروهی که تکنیک ها را به میزان 

بیشتري بکار می برند لقب گرفتند. پس از انجام 

خوشه بندي، بررسی تطابق انجام می شود. شرکت 

هایی که از لحاظ استراتژي در خوشه دو قرار دارند، 

ر از لحاظ بکارگیري تکنیک هاي هزینه یابی اگ

حسابداري مدیریت استراتژیک در خوشه نخست 

قرار گیرند، داراي تطابق در نظر گرفته می شوند. 

همچنین شرکت هایی که از لحاظ استراتژي در خوشه 

نخست قرار گرفته اند، درصورتی داراي تطابق درنظر 

وه دیگر گرفته می شوند که میانگین بکارگیري سه گر

از تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک آنها در 

 18خوشه نخست قرار گرفته باشد. به این ترتیب 

شرکت به عنوان داراي تطابق بین نوع استراتژي 

تجاري و بکارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

شرکت عدم انطباق  23استراتژیک شناخته شدند و 

فرضیه پژوهش در داشته اند. نتایج آزمون سومین 

نگاره شماره شش ارائه شده است. الزم به ذکر است 

که به منظور آزمون فرضیه پژوهش از متغیر ساختگی 

استفاده شده است. به این شکل که اگر تطابق وجود 

داشته باشد به شرکت عدد یک اطالق می شود و در 

غیراینصورت صفر منظور می شود. با توجه به نتایج 

نگاره شماره شش، انطباق استراتژي ارائه شده در 

تجاري و بکارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

استراتژیک موجب بهبود عملکرد شرکت هاي پذیرفته 

  شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.
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  آزمون سومین فرضیه پژوهش -6نگاره 

  VIF Tolerance  معناداري  tآماره   ضریب استاندارد شده  استانداردخطاي   ضریب  متغیر

      000/0  118/18    211/0  826/3  ضریب ثابت

  1  1  002/0  277/3  465/0  319/0  044/1  انطباق

  196/0ضریب تعیین تعدیل شده =   308/2دوربین واتسون=   F =002/0معناداري   F =736/10آماره 

  

  نتیجه گیري و بحث -6

در این پژوهش بررسی شد که آیا در شرکت 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به 

کارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک 

و نوع استراتژي تجاري، منجر به بهبود عملکرد می 

گردد و آیا انطباق بکارگیري تکنیک هاي حسابداري 

منجر به مدیریت استراتژیک با استراتژي تجاري، 

افزایش کارایی می گردد یا خیر. به این منظور، تأثیر 

میزان بکارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

استراتژیک و نوع استراتژي تجاري بر عملکرد شرکت 

مورد بررسی قرار گرفت. بنابر نتایج پژوهش، 

بکارگیري تکنیک هاي هزینه یابی حسابداري 

کرد شرکت مدیریت استراتژیک موجب بهبود عمل

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می 

گردد، اما بکارگیري تکنیک هاي هزینه یابی رقیب، 

تصمیم گیري استراتژیک و حسابداري مشتري تأثیر 

معناداري بر عملکرد نداشته اند. تأثیر گذار بودن 

بکارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

ی توان در انطباق با استراتژیک بر عملکرد شرکت را م

)، 1999)، زندي و شوم (1996استدالل هاي لرد (

)، کراونز و گولدینگ 2000گولدینگ و همکاران (

) 2007) و هاپوود (2007)، کادز و گولدینگ (2001(

دانست. در ادامه نیز روشن شد که نوع استراتژي بر 

عملکرد تأثیر گذار است و تمایل هرچه بیشتر شرکت 

تجاري جویا، موجب بهبود عملکرد آن  به استراتژي

می گردد و تمایل به استراتژي پدافندگر موجب 

کاهش سطح عملکرد می گردد. تأثیر نوع استراتژي 

تجاري بر عملکرد شرکت را نیز می توان با استدالل 

)، تریپسی 1986)، وایت (1984هاي دس و دایویس (

  ) سازگار دانست.1389) و ولی پور و صابري (2007(

بنابر استدالل ها و متون علمی موجود، شرکت 

هایی که به استراتژي پدافندگر متمایل هستند، باید 

تکنیک هاي هزینه یابی حسابداري مدیریت 

استراتژیک را به میزان گسترده تري نسبت به سایر 

شرکت ها اجرا نمایند، همچنین شرکت هایی که 

اي متمایل به استراتژي جویا هستند باید تکنیک ه

هزینه یابی رقیب، تصمیم گیري استراتژیک و 

حسابداري مشتري را به میزان گسترده تري نسبت به 

سایر شرکت ها اجرا نمایند. گفتنی است که انطباق 

هاي یافت شده در این پژوهش، تا حدي نسبی بوده 

و انطباق کامل، متاسفانه یافت نشد. اما با استفاده از 

تحلیل ها امکانپذیر گشت. خوشه بندي داده ها، انجام 

بنابر نتایج، وجود انطباق در استراتژي تجاري و 

بکارگیري تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

استراتژیک شرکت موجب بهبود عملکرد شرکت می 

گردد. این یافته، مهمترین نتیجه اي است که حاصل 

شده است و در تضاد با یافته کادز و گولدینگ 

  ) می باشد.2012(

به داده هاي گردآوري شده، بکارگیري  با توجه

تکنیک هاي حسابداري مدیریت استراتژیک در 

شرکت هاي بورسی ایران بسیار پایین است، بنابراین 

به این شرکت ها، توصیه می شود از این تکنیک ها 

بیشتر استفاده نمایند. همچنین الزم به ذکر است که با 

تکنیک ها  توجه به شرایط تحریم و... پیاده سازي این
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ضرورتی دو چندان پیدا می کند. همچنین نتایج 

پژوهش نشانگر تأثیر مثبت استراتژي جویا بر عملکرد 

شرکت بوده، در حالیکه اغلب شرکت هاي نمونه، 

داراي استراتژي پدافندگر بوده اند، بنابراین، به این 

شرکت ها پیشنهاد می شود که به این موضوع نیز 

استدالل این پژوهش نیز تأثیر  توجه نمایند. مهمترین

مثبت انطباق در استراتژي تجاري و بکارگیري تکنیک 

هاي حسابداري مدیریت استراتژیک شرکت بر 

عملکرد آن بوده است. بنابراین توصیه می شود که 

شرکت ها، با توجه به استراتژي تجاري که منظور 

نموده اند، تکنیک هاي حسابداري مدیریت 

ده کنند تا شاهد بهبود عملکرد باشند. استراتژیک را پیا

با مراجعه به متن مقاله می توان تکنیک هایی که براي 

  هر استراتژي تجاري ضروري است را مشاهده نمود.

در این پژوهش با توجه به کم بودن تعـداد نمونـه   

ها، داده ها به دو دسته انطباق و عـدم انطبـاق تقسـیم    

گردآوري داده  شدند، می توان در پژوهش هاي آتی با

هاي بیشتر (هر چنـد کـار بسـیار سـخت و زمـانبري      

است)، داده هاي شرکت هاي متنوع تـري را بدسـت   

خوشه ارتقاء داد. بـه   6تا  4آورد و خوشه بندي را به 

  .این طریق اطالعات سودمندتري حاصل می شود

  

  منابعفهرست 

 ) .موقعیت 1389ولی پور، هاشم و باصري، ستار .(

مجله استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت، 

  .17-29، ش پنجم، صص حسابداري مدیریت

 Abernethy, M.A. and Guthrie, C.H. (1994). 
An empirical assessment of the ‘fit’ between 
strategy and management information 
systems design, Accounting and Finance, 
Vol. 34, pp. 9-66. 

 Albright, T.L. and Roth, H.P. (1992). The 
measurement of quality costs: an alternative 
paradigm, Accounting Horizons, Vol. 6, pp. 
15-27. 

 Bromwich, M. (1988). Managerial 
accounting definition and scope – from a 

managerial view, Management Accounting, 
Vol. 66, pp. 26-7. 

 Bromwich, M. (1990). The Case for 
Strategic Management Accounting – The 
Role of Accounting Information for Strategy 
in Competitive Markets, Accounting 
Organizations and Society, Vol. 1, pp. 45-
56. 

 Bromwich, M. (1992). Strategic 
management accounting, in Drury, C. (Ed.), 
Management Accounting Handbook, 
Butterworth-Heinemann, Oxford. 

 Brownlie, D. (1999). Benchmarking your 
marketing process, Long Range Planning, 
Vol. 31, pp. 88-95. 

 Cadez, C. and Guilding, C. (2007). 
Benchmarking the incidence of strategic 
management accounting in Slovenia, 
Accounting & Organizational Change, Vol. 
3, pp. 126-146. 

 Cadez, S. and Guilding, C. (2012). Strategy, 
strategic management accounting and 
performance: a configurational analysis, 
Industrial Management & Data Systems, 
Vol. 112, Iss: 3, pp. 484 – 501. 

 Carr, C., Kolehmainen, K. and Mitchell, F. 
(2010). Strategic investment decision 
making practices: a contextual approach, 
Management Accounting Research, Vol. 21, 
pp. 167-84. 

 Chenhall, R.H. (2005a). Integrative strategic 
performance measurement systems, strategic 
alignment of manufacturing, learning and 
strategic outcomes: an exploratory study, 
Accounting, Organizations and Society, 
Vol. 30, pp. 395-422. 

 Chenhall, R.H. and Langfield-Smith, K. 
(1998). The relationship between strategic 
priorities management techniques and 
management accounting: an empirical 
investigation using a system approach, 
Accounting, Organizations and Society, 
Vol. 23, No. 3, pp. 243-64. 

 Cinquini, L. and Tennuci, A. (2009). 
Strategic management accounting and 
business strategy: a loose coupling?, Journal 
of Accounting & Organizational Change, 
Vol. 6, No. 2, pp. 228-259. 

 Cravens, K.S. and Guilding, C. (1999). 
Strategic brand valuation: a cross-functional 
perspective, Business Horizons, Vol. 42, pp. 
53-62. 

 Cravens, K.S. and Guilding, C. (2001). An 
empirical study of the application of 
strategic management accounting 
techniques, Advances in Management 
Accounting, Vol. 10, pp. 95-124. 



    محمود موسوي شیري و ماهرخ شاکري

 بیستمشماره  مجله حسابداري مدیریت /   106

 Dess, G.G. and Davis, P.S. (1984). Porter’s 
(1980) Generic Strategies as Determinants 
of Strategic Group Membership and 
Organizational Performance, Academy of 
Management Journal, Vol. 27, No. 3, 467-
488. 

 Doty, H.D., Glick, W.H. and Huber, G.P. 
(1993). Fit, equifinality, and organizational 
effectiveness: a test of two configurational 
theories, Academy of Management Journal, 
Vol. 36, pp. 1196-250. 

 Gosselin, M. (1997). The effect of strategy 
and organizational structure on the adoption 
and implementation of activity-based 
costing, Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 22, No. 2, pp. 105-22. 

 Govindarajan, V. (1988). A contingency 
approach to strategy implementation at the 
business-unit level: integrating 
administrative mechanisms with strategy, 
The Academy of Management Journal, Vol. 
31, pp. 828-53. 

 Guilding, C. (1999). Competitor-focused 
accounting: an exploratory note, 
Accounting, Organizations and Society, 
Vol. 24, No. 7, pp. 583-95. 

 Guilding, C. and McManus, L. (2002). The 
incidence, perceived merit and antecedents 
of customer accounting: an exploratory 
note, Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 27, pp. 45-59. 

 Guilding, C., Cravens, K.S. and Tayles, M. 
(2000). An international comparison of 
strategic management accounting practices, 
Management Accounting Research, Vol. 11, 
pp. 113-35. 

 Gupta, A.K. and Govindarajan, V. (1984). 
Business unit strategy, managerial 
characteristics, and business unit 
effectiveness at strategy implementation, 
The Academy of Management Journal, Vol. 
27, No. 1, pp. 25-41. 

 Hopwood, A, G. (2007). Handbook of 
management accounting research, Oxford 
University Press, Oxford. 

 Hoque, Z. and James, W. (2000), Linking 
balanced scorecard measures to size and 
market factors: impact on organizational 
performance, Journal of Management 
Accounting Research, Vol. 12, pp. 1-17. 

 Kaplan, R.S. and Atkinson, A.A. (1989). 
Advanced Management Accounting, 
Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. 

 Langfield-Smith, K. (1997). Management 
control systems and strategy: a critical 
review, Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 22, No. 2, pp. 207-32. 

 Langfield-Smith, K. (2005). What do we 
know about management control systems 
and strategy?, in Chapman, C.S. (Ed.), 
Controlling Strategy: Management, 
Accounting and Performance Measurement, 
Oxford University Press, Oxford. 

 Langfield-Smith, K. (2007). A review of 
quantitative research in management control 
systems and strategy, in Chapman, C.S., 
Hopwood, A.G. and Shields, M.D. (Eds), 
Handbook of Management Accounting 
Research, Vol. 2, Elsevier, Oxford, pp. 753-
84. 

 Lord, B.R. (1996). Strategic management 
accounting: the emperor’s new clothes?, 
Management Accounting Research, Vol. 7, 
pp. 347-67. 

 Miles, R.E. and Snow, C.G. (1978). 
Organizational Strategy, Structure, and 
Process, McGraw-Hill, New York, NY. 

 Moon, P. and Bates, K. (1993). Core 
analysis in strategic performance appraisal, 
Management Accounting Research, Vol. 4, 
pp. 139-52. 

 Payne, G.T. (2006). Examining 
configurations and firm performance in a 
suboptimal equifinality context, 
Organization Science, Vol. 17, pp. 756-70. 

 Porter, M. (1980). Competitive Strategy, 
The Free Press, New York, NY. 

 Porter, M. (1985). Competitive Advantage, 
The Free Press, New York, NY. 

 Roslender, R. and Hart, S. (2003). In search 
of strategic management accounting: 
theoretical and field study perspectives, 
Management Accounting Research, Vol. 14, 
pp. 255-79. 

 Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1988). 
Making strategy explicit in cost analysis: a 
case study, Sloan Management Review, 
Vol. 29, pp. 19-30. 

 Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1992a). 
Strategic cost management: the value chain 
perspective, Journal of Management 
Accounting Research, Vol. 4, pp. 179-97. 

 Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1992b). 
Strategic cost analysis of technological 
investments, Sloan Management Review, 
Vol. 34, pp. 39-51. 

 Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1993). 
Strategic Cost Management, The Free Press, 
New York, NY. 

 Short, J.C., Payne, G.T. and Ketchen, D.J. 
(2008). Research on organizational 
configurations: past accomplishments and 
future challenges, Journal of Management, 
Vol. 34, pp. 1053-80. 



 ... شده در هاي پذیرفته استراتژي حسابداري مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت

 بیستمشماره  مجله حسابداري مدیریت /   107

 Shortell, S.M. and Zajack, E.J. (1990). 
Perceptual and archival measures of Miles 
and Snow’s strategic types: a 
comprehensive assessment of reliability and 
validity, The Academy of Management 
Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 817-32. 

 Simmonds, K. (1982). Strategic 
management accounting for pricing: a case 
example, Accounting & Business Research, 
Vol. 47, pp. 206-14. 

 Simmonds, K. (1986). The accounting 
assessment of competitive position, 
European Journal of Marketing, Vol. 20, pp. 
16-32. 

 Simons, R. (1987). Accounting control 
systems and business strategy: an empirical 
analysis, Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 12, No. 4, pp. 357-74. 

 Smith, K.G., Guthrie, J.P. and Chen, J. 
(1989). Strategy, size and performance, 
Organization Studies, Vol. 10, pp. 63-81. 

 Szendi, J.Z. and Shum, C. (1999). Strategic 
management accounting practices in Latin 
America, Journal of Accounting and 
Finance Research, Vol. 7, pp. 1-13. 

 Tripathy A. (2006). Strategic Positioning 
and Firm Performance, University of Texas 
at Dallas PhD Dissertation. 

 Tucker, B., Thorne, H. and Gurd, B. (2009). 
Management control systems and strategy: 
what’s been happening?, Journal of 
Accounting Literature, Vol. 28, pp. 123-63. 

 White, R.E. (1986). Generic business 
strategies, organizational context and 
performance: An empirical investigation, 
Strategic Management Journal, Vol. 7, pp. 
217-231 

  

  

  ها یادداشت

                                         
1 Bromwich 
2 Langfield-Smith 
3 Tucker 
4 Chenhall and Langfield-Smith 
5 Cadez and Guilding 
6 Lord 
7 Szendi and Shum 
8 Cravens and Guilding 
9 Attribute costing 
10 Roslender and Hart 
11 Benchmarking 
12 Brownlie 
13 Brand valuation 
14 Competitive position monitoring 
15 Simonds 

                                                       
16 Competitor cost assessment 
17 Competitor performance appraisal 
18 Moon and Bates 
19 Customer profitability analysis 
20 Guilding and McManus 
21 Integrated performance measurement 
22 Chenhal 
23 Life cycle costing 
24 Lifetime customer profitability analysis 
25 Quality costing 
26 Kaplan and Atkinson 
27 Albright and Roth 
28 Strategic costing or strategic cost management 
29 Shank and Govindarajan 
30 Strategic pricing 
31 Target costing 
32 Valuation of customers as assets 
33 Value chain costing 
34 Miles and Snow 
35 Gupta and Govindarajan 
36 Porter 
37 Prospector 
38 Defender 
39 Cinquini and Tenucci 
40 Payne 
41 Short 
42 Carr 
43 Doty 
44 Hopwood 
45 Dess and Davis 
46 White 
47 Tripathy 
48 Shortell and Zajack 
49 Smith 
50 Simons 
51 Abernethy and Guthrie 
52 Gosselin 
53 Hoque and James 
54 Clustering 


