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چکيده:
علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش ،حسابداری مدیریت استراتژیکی بایدد بده عادواک یدم عامدی ا دلی
حسابداری مدیریتی محسوب شود .حسابداری مدیریت استراتژیکی ،قابلیت انجام چاین کداری را دارد
چوک از خود ا طالح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آک توضدی داده
می شود .هدف این مقاله ،توضی این نکته می باشد که بده وسدیله مومدوم سدازی حسدابداری مددیریت
استراتژیکی به ورت «حسدابداری بدرای مددیریت اسدتراتژیکی» ممکدن اسدت امکداک تصدخیت بمتدر
امکاناتش وجود داشته باشد .این مقاله ،قسمتی از بررسی متن می باشد که در آک حسابداری از دیددگاه
استراتژیکی توضی داده شده است .مقدمه های بسیاری در متن حسدابداری مددیریت اسدتراتژیکی نید
دوباره در نظر گرفته شده اند .طرح ری ی ممم حسابداری مدیریت استراتژیکی به این موموم مدی باشدد
که جابه های حسابداری برای مدیریت استراتژیکی از موارد مربوط به آک به عاواک متواوت خواهد بود.
واژگدداک کلیدددی :حسددابداری ،اسددتراتژی ،مدددیریت اسددتراتژیکی ،حسددابداری مدددیریت اسددتراتژیکی،
همکاری عملکردی داخلی.

-1مقدمه
در سر مقاله ای با موضوع خاص از این مجله که به حسابداری مدیریت استراتژیکی اختصاص داده شد
( ،)SMAتام کیا و کار ( )1991مصاهده کردند که هیچگونه توافق عمومی در مومدوم ایدن ا دطالح
وجود نداشت که در استواده برای پان ده سال قبی به دنبال معرفی در متن سایموندز بوده اسدت (.)1991
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پان ده سال بعد ،مصاهدات بر ارزش خود باقی ماند .نظر به ایاکه ما ممکن است از قبی این فقداک توافق
عمومی را تاحدودی ناراحت کااده یافته باشیم ،با داشتن فر دتی بدرای تحقیدق و سدمیم بدودک در مدتن
 SMAدر ورتحساب موقت ،ما آماده ایم تا چاین عقیده ی مممدی را کده نمدی تواندد و نبایدد مدورد
هدف هرگونه تالشی در مذاکرات باشد ،تصخیت دهیم.
همانطور که عاواک این مقاله نصاک می دهد ،مواهیم زیادی وجود دارد که مدی تواندد بده  SMAنسدبت
داده شود :باابراین ،هدف این مقاله ،بررسی  SMAو تعدادی از متدوک مربدوط بده تدالش بدرای فدراهم
کردک اساس نظام مادتر برای ایجاد این ایده ی جالب در سال های آتی می باشد .اهمیت ایدن فعالیدت،
تصخیت شکی گیری دوباره ی  SMAدر زماک متعددی ظاهر شده است اما به مقددار زیدادی ندامعلوم
باقی مانده است .همانطور که در ایاجا مصخت شد ،هم حسابداری و هم مددیریت اسدتراتژیکی هدر دو
روش های چادرشته ای کامی می باشاد که در یم روش بسیار موید انسجام می یابد.
مقاله با به کار گرفتن بازنگری اخیر در مورد  SMAشروع می شود که ما بدر ایدن بداوریم کده SMA
هم تحول مثبت و ماوی از اوایی دهه ی  1991می باشد .این بازنگری به وسیله ی یم بحثی از دیددگاه
های مختلف در موموم ا طالح  SMAدنبال می شود که در طول این زمداک پیددایش یافتده اسدت .در
بخش چمار ،ما فرایاد موموم سازی  SMAرا بده دورت حسدابداری بدرای مددیریت اسدتراتژیکی بده
وسیله ی روش های بحث مدیریت ،استراتژی و حسابداری شروع می کایم و ایدن را بده وسدیله ی بیداک
ایده ی مدیریت استراتژیکی در بخش پداجم ادامده مدی دهدیم .تعددادی از مقددمات حسدابداری بدرای
مدیریت استراتژیکی در متن  SMAوجود دارند که در بخش  1توضی داده شده اندد ،در حالیکده در
بخش هوتم ،روش طرح استراتژی کاپالک و نورتوک به ورت نمونه ی بارز حسابداری بدرای مددیریت
استراتژیکی بحث شده است .مقاله با یم تالش برای تطبیق موموم نتیجه گیری می شود که ما تداکاوک
برای  SMAبا معانی موموم سازی شده در کاار برخی افکارماک در مورد ایاکه چگونه ایجداد مصدتریاک
خود حسابداری ممکن است حسابداری را برای مدیریت استراتژیکی تقویت کاد ،بازاریابی کرده ایم.

 -2حسابداري مدیریت استراتژیکی در بازنگري
در مقاله ی اخیر ،النگ فیلد اسمیت ،پاسخ این سداال را جسدتجو کدرده اندد :تدا چده انددازه  SMAاز
زمانی که این واژه در متن به وسیله ی سایموندز در سدال  1991بده وجدود آمدده بدود ،پیصدرفت کدرده
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است؟ این مقاله ،یم متن گسترده ای به ورت نتیجه ای از بررسی النگ فیلد اسدمیت در آنچده کده
 SMAدر بر دارد ،بررسی می کاد که شامی عالقه به چاین توسعه هایی می باشد.
 SMAبه طور گسترده ای پذیرفته نصده است و بی ارتباط با این نکته نمی باشدد کده بدا یدم داماده ی
گسترده ای از روش ها مصخت شده است یا به روش های خا ی محدود شده است .ا طالح SMA
نه به خاطر گستردگی فعلدی و نده بده خداطر در

در عمدی یدا در میداک برخدی از محققداک ادامده دارد.

شواهدی وجود دارد که روش های ویژه ی  SMAماناد ه یاه یابی بر اساس فعالیت ممکدن اسدت بده
طور کلی در زماک قبلی دربر داشته باشد اما این مدوارد هدم اکادوک رو بده انحطداط مدی باشداد .احتمداال
ایاطور می باشد که بررسی های بیصتر در مقدار جذب  SMAناگماک با گ ارش یم اف ایش در مورد
قبول  SMAشروع می شود .همانطور که النگ فیلد اسمیت بیاک می کاد :بعدد از بیسدت و پداج سدال،
ادامه بر این بحث مصکی می باشد که روزهای اولیه برای  SMAمی باشد که یم حسابداری دیرتر از
موعد مقرر وجود دارد.
قسمت ا لی مقاله با بررسی های جاک شانم مصخت شده است ،کسی که الندگ فیلدد اسدمیت را بده
ورت « در میاک بیصترین اختصاص های توسعه  »SMAتعریف میم ند .همراه با اکثریدت معا دراک
آمریکای شمالی اش ،شانم از ا طالح  SMAاستواده نکرد ،چی ی که النگ فیلد اسدمیت تصددیق
می کاد .با این وجود ،در بررسی اش ،تقریبا ویژگی مددیریت ه یاده ی اسدتراتژیکی شدانم همدراه بدا
داشتن کیویت روش  SMAوجود دارد.
این بررسی را قبال روزلادر پیصاماد کرده بود ( )1991اگرچه متعاقبا در مقاله بعدی هارت در سال 3112
آک را کاار گذاشت .روزلادر و هارت به دنبدال اسدتواده از ا دطالح  SMAبدرای آک دسدته از توسدعه
هایی بود که حسابداری مدیریتی و دیدگاه های مدیریت بازاریابی را ترکیب کااد ،چی ی که روزلادر
و هارت بر این باور بودند که موردی برای مدیریت ه یاه ی استراتژیکی بی ارتباط با تاکید بر نظریه ی
استراتژی رقابتی پورتریاک نمی باشد.
شانم ( )3112از اواسط دهه ی  1991به یاد آورد که او به طور قابی مالحظده ای دربداره ی تصدورات
برای روش های حسابداری مدیریت جدید نسی سوم برانگیخته شده بود که به ورت مدیریت ه یاده
ی استراتژیکی در سال  1999در مجله مقاله ی تحقیقاتی حسدابداری مددیریت معرفدی شدد .او و رابدین
کوپر آماده برای گوتگو در مورد قابلیت های مدیریت ه یاده ی اسدتراتژیکی و ه یاده یدابی بدر اسداس
فعالیت به ورت آشکارسازی واقعی روش حسابداری استراتژیکی جدید (مدیریت) بودند.
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النگ فیلد اسمیت در تصخیت ه یاه یابی بر اساس فعالیت به عاواک قسمتی از فمرسدت ا دلی SMA
قاطع می باشد ،یم بررسی که در بخدش بعددی مدورد بحدث قدرار خواهدد گرفدت .در مدتن مبتادی بدر
گذشته ،شانم ،یم عدم هماهاگی در طول دهه ی  1991را بین یدم مددر

بسدیار جالدب در میداک

فرهیختگاک ،مصاوراک و وکیالک ارشد برای توسعه ها در حسابداری استراتژیکی ماناد مدیریت ه یاه ی
استراتژیکی و تاثیر محدودش تعریف میکاد .در حالیکه کوپر با خود فکر مدی کدرد کده تداثیر محددود
توسعه های جدید ماناد این موارد ممکن است به عاواک نتایج برخی از عدم موفقیت هدا در میداک تعدداد
زیادی از وکال باشد ،شانم بر این بداور بدود کده مددیریت ه یاده ی اسدتراتژیکی و ابتکارهدای مصدابه
موفقیت آمی می باشاد .با این وجود ،تا زماک وفاتش ،شانم تصخیت داده بود که بدوک در نظر گرفتن
قابلیت هایش ،توسعه های حسابداری استراتژیکی به طور باورنکردنی ،یم نوع غالب شدک بر شدرایط
بود که حرفه ی حسابداری گسترده به طور قابی مالحظه ای ،موضوع بررسدی دقیدق در مجموعده ای از
رسوایی های تجاری چصمگیر بود که در یم گرایش جایگ ین یافته برای مقررات نتیجه گیدری شدده
بود.
النگ فیلد اسمیت به پیصاماد شانم توجه کرد که همه ی موارد شاید از بین نرفته باشاد .با این وجدود،
برخی شواهد استواده از روش های  SMAبه وسیله افرادی که در خارج از حوزه ی مالی و حسابداری
کار می کااد ،وجود داشت .شادو کارماد حسابداری که  CFOرا گ ارش نداد ).بررسی های خودش
باعث حمایت از این موقعیت شد که ماجر به این نتیجه گیری گردید که  SMAتاثیری را ایجاد کرده
است «نه به روشی که به وسیله ی موسساک  SMAپیش بیای شده بود» دوباره با نتیجده گیدری در یدم
داماه ی وسیعی از توسعه های  ،SMAالنگ فیلد اسمیت با خال ه ای شروع می شدود کده حدوزه ی
عملی گسترده ای از مدیریت را وارد کرده است .توجه خا ی به ه یاه یابی بدر اسداس فعالیدت بعدد از
کوپر و کاپالک پرداخته شده است که شامی اجرای آنما نمی باشد .با این وجود ،برخدی از ا دطالحات
ه یاه یابی بر اساس فعالیت ماناد فعالیت ها و گردانادگاک ه یاه ،یم ویژگی زباک تجاری معا ر شدده
اند .فقداک آشکار مالکیت  SMAبه وسیله ی حسابداراک مدیریتی در سازماک ها به روش مثبتی بررسی
می شود .متعاقبا ،به جای اجرای بررسی های بیصتر در میاک حسابداراک مدیریتی در شااخت روش هدای
 SMAیا بررسی هایصاک در مورد ارزش ها ،محققاک ممکن اسدت بررسدی چگدونگی برخدی عقایدد و
روش ها را که مرتبط با  SMAبوده اند را به بمترین شکی به کار برند .النگ فیلد اسمیت بررسدی اش
را با پیصاماد زیر نتیجه کرد:
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با ارائه ی گسترش کار حسابداری مدیریتی برای دیگر عملکردها در سازماک بادی ،تحقیدق آتدی نبایدد
فقط بر بازده بخش های حسابداری توجه کاد .با در

ایاکه چگونه روش هدای حسدابداری مددیریتی

باعث توجه به عوامی سازمانی می شوند و ایاکه چگونه اجرا مدی شدوند و توسدعه مدی یابادد ،مابعدی از
تحقیق مورد نظر ادامه خواهد یافت.
از مدتما پیش ،طرفداراک  SMAکه درباره ی شرکت بالقوه شاک در سازماندهی مثبت باقی ماند ،ما بده
دو دلیی از این پیصاماد استقبال می کایم .ابتدا ،ما به جستجوی تحقیقدی پرداختده ایدم کده بدر آنچده کده
هاپوود و چوآ «حسابداری در عمی» طراحی کرده اند ،توجه می کاد.
دوم ،چوک کاپالک ( )1991تصخیت داد که چاین ساال هایی با استواده از طراحی کیودی تحقیدق مانادد
بررسی های موردی یا زمیاه از طریق دیدگاه های انعکاسی که ایجاد می شوند به بمتدرین شدکی دنبدال
می شوند.
با این وجود ،در هماک زماک ،ما تعدادی از بررسی ها را درباره ی ماطقی بودک داریم که بررسی الندگ
فیلد اسمیت بر اساس موموم ،برای چاین روش های تحقیقاتی فراهم مدی شدود .داماده ی فادوک و روش
هایی که او برای پذیرفتن به ورت تصکیی  SMAآماده کرده است ،بسیار مصکی ساز باقی مدی ماندد
که توجمش بر SMAنمی باشد بلکه بر مدیریت ه یاه ی استراتژیکی می باشدد .همدانطور کده مقالده
اش واض می باشد ،این مقاله ،بررسی شانم نی بود .این مقاله به طور قابی مالحظه ای در مورد موارد
بازاریابی شده به وسیله ی برومویچ و بیمانی می باشد .به طور قابی مالحظده ای ،پیصداماد مدی شدود کده
 SMAدر متن یم طیف گسترده ای از روش های مدیریتی سازمانی مورد نیاز به وسیله ی افکار نظام
ماد در آنچه که  SMAممکن است اکاوک در خود داشته باشد ،می باشد.

چشم اندازهاي رقابتی در حسابداري مدیریت استراتژیکی

در موضوع این مجله که به گوته های تامکیا و کار ( )1991اختصاص داده شد ،ایاگونه اظمار نظر شد
که هیچ تواوتی درباره آنچه که این ا طالح شامی می شود ،وجود ندارد .با نگاه بده گذشدته ی الندگ
فیلد اسمیت ( )3119به طور فراواک تصدیق می شود که پیصرفت های بسیار کمی در ایدن رابطده وجدود
داشته است .با این وجود ،امکاک تعیین سه موموم مج ای  SMAدر سی سال گذشته وجود دارد.
یم پیوند(ازدواج در بمصت)؟
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اولین موموم  SMAبر اساس تالش های بسیاری برای عقاید پیچیده ادغدام شدده از مدتن اسدتراتژی در
حسابداری مدیریتی ایجاد شده است .یم روش در

از آنچه که این مورد را موجب می شود ،بدرای

بازگرداندک گونه شااسی آنتونی از برنامه ری ی و کاترل می باشد که قوانین حسدابداراک مددیریت را بدا
کاترل مدیریتی و فعالیت های کاترل عملکردی تعریف می کاد.
به دلیی سمم داشتن در سط باالتر ،فعالیت های «برنامده رید ی اسدتراتژیکی» ،حسدابداراک مددیریت را
ال امی می سازد که شامی عقاید و نظری هدا از مدتن اسدتراتژی مدی باشدد .اگدر در انجدام چادین کداری
موفقیت آمی باشد ،حسابداراک مدیریتی ممکن است موقعیت خود را در اقددام ا دالح شدده ببیاادد .دو
عامی ممم این دیدگاه را در  SMAبایاک گذاری وی کاد .ابتدا ،تکامی موارد مربدوط بده اسدتراتژی از
اواخر دهه ی  1921که ماجر به پیدایش عقایدی شده است که طاین انداز نظارت حسابداری مدیریتی،
به ویژه موارد مربوط به تئوری م یت رقابتی پورتر استراتژی می باشدد کده بده طدور گسدترده ای دارای
تاثیر  SMAمی باشد .دوم ،در اواسط دهه ی  ،1991بررسی ها با توجه به چصدم انددازهای آتدی روش
های حسابداری مدیریتی «نامربوط» ،عواقب توجه بر بسیاری از مدیراک در چاین ماجراهایی داشت.
تعدادی از مثال ها برای تالش بر تاثیر گذاشتن تئوری استراتژی و حسابداری مدیریتی می تواند تعریف
شود ،به ویژه در متوک آمریکای شمالی که ما اخیرا مصاهده کردیم ،ا دطالح  SMAبده مقددار بسدیار
زیادی امتااع شده است .اثر سیموک ،دیدگاه هایی را از تئوری اسدتراتژی بررسدی مدی کادد .در مقایسده
چارچوب مدیریتی ه یاه استراتژیکی شانم و گاویاداراجاک به طور انحصاری در اثر پورتر متکی مدی
باشد .پایدارترین میراث به شکی تج یه و تحلیی زنجیره ی ارزشی می تواند به روش تج یه زنجیدره ی
ارزشی خود پورتر طرح ری ی شدود کده در موندوگرافی اش در سدال  1991آک را توضدی داد .بدا ایدن
وجود ،در کی ،مدیریت ه یاه ی استراتژیکی ،مخلوطی از حسابداری مدیریتی و استراتژیکی نمی باشد
که ممکن است در برخی از قسمت ها توضی دهد که چرا علیرغم یم نصانه ی بسدیار قابدی مالحظده،
در توسعه در بیصتر از یم مورد در میاک بسیاری از روش هایی که بین سال  1992و  1992مصخت شد،
با شکست روبرو شد.
یم مورد مصابه ممکن است در تکرار دومین کاپالک و نورتوک ابتکار کارت امتیازهای متوازک نی وضع
شود .هماک طور که یم روش معا ر برای مدیریت عملکردی و گ ارش آک در شدکی گیدری ا دلی
اش معرفی شد ،حدود کارت امتیازهای متوازک  1991بده دورت توسدعه ی اسدتراتژیکی تدر پیصدرفت
کرده بود.
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با داشتن روش های دوباره شکی گرفته در دهه ی قبلی ،کاپالک به خاطر معرفی کارت امتیازهای متواک
فراهم کااده ی مدیریت ارشد بر اساس «سیستم مددیریت اسدتراتژیکی جدیدد» خوشدحال بدود .بدا ایدن
وجود ،متاسوانه ،هم ماک با شانم و گاوین داجاک ،برخی سااالت درباره ی پیصرفت سط کلی افکدار
استراتژیکی به کار گرفته شده در این شکی گیری خاص وجود داشت .در این مسیر ،کداپالک و ندورث
باید برخ ی روش ها را برای ا الح موقعیت خود ،به ویژه در مرعوی طرح استراتژیکی در نظدر بگیرندد
که در پایاک مقاله توضی داده خواهد شد.

همه ي حسابداري مدیریت استراتژیکی
یم دیددگاه فرعدی در  SMAآک مدی باشدد کده شدامی داماده ی وسدیعی از روش هدای حسدابداری
مدیریتی جدید می باشد که ممکن است به خاطر هدف استراتژیکی تصخیت داده شود .چادین بررسدی
در النگ فیلد اسمیت ( )3119بسیار آشکار می باشد که مددیریت /ه یاده یدابی بدر اسداس فعالیدت ،بده
ورت مثال هایی از  SMAتعریف می شوند ،یم پافصاری که برخی ممکدن اسدت در نیدذیرفتن آک
با مصکی روبرو شوند .یم مثال بارز از بررسی کم گسترده تدر ،در بررسدی جلدب روش هدای SMA
یافت شده است که در این مجله به وسیله ی گیلدیاگ ،کراوک و تایل انتصار یافت .یم ماطدق و عقدی
سلیم برای این دیدگاه وجود دارد ،چوک بسیاری از طرفداراک روش های فردی پیصداماد مدی کاادد کده
آنما بیصتر از «تصخیت استراتژیکی» در

می شوند .با این وجود ،بر خالف دو پاراگراف بحدث شدده

در باال ،معموال یم تالش محدود برای بیاک آنچه که به لحاظ اسدتراتژیکی موجدب مدی شدود ،وجدود
دارد.

خاص بودن
ا طالح  SMAبه وسیله ی سایموندز در سال  1991برای معرفی روش حسابداری در مدیریت ایجداد
شده بود .برامویچ SMA ،را به ورت زیر تعریف می کاد:
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«پیش بیای های الزم و تحلیی های اطالعات مالی در بازارهدای محصدوالت شدرکت هدا و ه یاده هدای
رقیباک و ساختارهای ه یاه و حوظ اسدتراتژی شدرکت هدا و مدوارد مربدوط بده رقبدا در ایدن بازارهدا در
تعدادی از دوره ها».
با در نظر گرفتن ایاکه سایموندز ،بررسی خود را در مورد روش هدای رقدابتی مانادد ارزیدابی ه یاده ی
رقابتی ،حوظ موقعیت رقابتی و قیمدت گدذاری اسدتراتژیکی محددود کدرده اسدت ،برامدویچ و بیمدانی،
ا طالح را برای تلویق جمع آوری اطالعات بررای مصتریاک ،محصوالت و بدازار گسدترش دادندد ،هدر
کدام از آنما به خاطر پدیده ی ممم به لحاظ استراتژیکی بودند.
این آخرین مومومی بود که باعث شد تا روزلادر SMA ،را به عاواک یم روش در حسدابداری بدرای
موقعیت یابی استراتژیکی تعریدف کادد کده بده وسدیله ی تلویدق دیددگاه هدای حسدابداری مددیریتی از
مدیریت بازاریابی مصخت شده بودند.
همچاین در روش ه یاه یابی نسبت داده شده به برامویچ و بیمانی ،روزلادر ه یاه یابی استاندارد و ه یاه
ی چرخه ی عمر را به ورت مثال هایی از  SMAدر کاار مدیریت ه یاه ی استراتژیکی تعریف کرد
که م یت بازنگری پر از اشتباه بود .این موموم ویژه ی  ،SMAروزلادر و هارت را آگداه کدرده اسدت
که  SMAدر سال  3112به ورت زیر تعریف شد:
« تالشی برای تلویق دیدگاه ها در مورد حسابداری مدیریت و مدیریت بازاریابی در چارچوب مدیریت
استراتژیکی»
در همکاری اخیرشاک ،روزلادر و هارت یم روش گسترده ی حسابداری برای مصتری پیصداماد دادندد
که عالوه بر شامی بودک ساخت و ساز رایج مصتریاک در حسابداری مدیریتی و مدیریت بازاریابی ،برای
تلویق خود حسابداری توسعه یافته اسدت کده شدامی مدوارد ایجداد شدده از طریدق محدیط شدبکه سدازی
اجتماعی ممم می باشد.
با م یت بازنگری ،تصمیم گیری برای حوظ ا طالح  SMAبرای جایگ یای کم اهمیت تر روش های
حسابد اری مدیریتی معا ر ،به عبارت دیگر ه یاه یابی کیوی ،مدیریت ه یاده /ه یاده یدابی اسدتاندارد،
ه یاه یابی دوره ی عمر و حسابداری مدیریت عالمت در کاار برخی روش هدای حسدابداری مددیریت
می باشد ،اگرچه تحلیی سوددهی مصتری برای انتقاد نمی باشد .همانطور که عاواک مقاله نصاک می دهد،
ا طالح  SMAدر متن بسیار زیاد می باشد .با این وجود SMA ،امتیاز فراهم کدردک مجموعده ای از
روش ها را دارد که بر بازار توجه خا ی می کااد که شامی مصتریاک و محصدوالت و برخدی رقبدا مدی
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باشد .امروزه ،این موارد ،بررسی های مممی برای همه ی شدرکت هدای تجداری و همچادین بسدیاری از
سازماک هایی می باشد که در خارج از بخش خصو ی کار می کااد.
تج یه  -SMAبازدید دوباره از ا طالحات تصکیی یافته
به دلیی فراهم کردک یم پایه ی نظام مادتر به دنبال تحقیق بیصتر در زمیاه ی  ،SMAهمدانطور کده بده
وسیله ی النگ فیلد اسمیت ( )3119پیصاماد شدده ،مدا بدراین بداوریم کده بررسدی دوبداره ا دطالحات
تصکیی شده مااسب می باشد :استراتژی ،مدیریت و حسابداری .در حالیکه این موارد ممکن است قددم
زدک بر یم مسیر آشاا را نصاک دهد .ما معتقدیم که  ،SMAیم روش نسبتا جدیدی می باشد که برای
تعیین استراتژی و حسابداری مدیریتی می باشد .در ی م تدالش بدرای انتقدال فرایادد بده جلدو ،مدا نده بدا
استراتژی و نه با حسابداری شروع می کایم ،بلکه با ایده ی مدیریت شروع می کایم.

مدیریت
اعتقاد بر این باور که امکاک فراهم کردک بررسی قطعی مدیریت در متن یم مقاله ای این چاین وجدود
دارد ،نابجا می باشد .به عاواک یم نتیجه ،ما فقط با یم جابه ی ویژه و خاص مدیریت به نام مددیریت
به ورت مجموعه ای فعالیت ها در نظر گرفته شده اند که با هدف اجدرای اهدداف خداص دنبدال مدی
شود .به جای بررسی تعریف شرح مختصر فعالیت ها که ممکن است شامی مددیریت بده دورت یدم
روش باشد ،توجه ما بر موسسات مصابه یا هموکر مدیریت می باشد.
در متوک مکاتب تجاری و مدیریتی مصابه با روش تصکیی ا طالح «مدیریت» با انواع مختلوی از داایع
آشاا می شویم که تعداد آنما در سالمای گذشته به سرعت اف ایش یافته است .روش های پایده گدذاری
شده برای مدیریت ماناد مدیریت تولید ،مدیریت شخصی و مدیریت بازاریابی به وسیله ی چادین روش
هایی ماناد مدیریت کیویت ،تامین مدیریت متدوالی ،مددیریت اطالعدات و مددیریت داندش اجدرا شدده
است .در اکثر موارد ،این متغیرهای جدید ،کم گسترده تر از متغیرهای قبلی می باشاد ،اگرچه ضدرورتا
اهمیت کمتر در عمی وجود ندارد.
در سالمای اخیر SMA ،به خاطر در ذهن متصدر سداختن ایدن روش هدای مختلدف بدرای مددیریت بده
ورت موارد مربوط به یکدیگر از طریق مکانیسم زنجیدره ی ارزش عدادی مدی باشدد .در حسدابداری
مدیریتی ،روش شااسی مدیریت بر اساس فعالیت کاپالک و کوپر به دلیی کمم به تضدمین ایدن اعتمداد
توسعه یافته بود که عملکردهای مدیریتی مختلف شامی ایجاد ارزش و فعالیت ها می باشد که بده روش
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های کارآمد انجام گرفت .با این وجود ،در عمی معرفی افرادی مدی باشدد کده در مقابدی چادین مقدمده
چیای هایی مقاومت می کااد.
بسیاری مواقع آنچه که در افکار مدیریتی معا ر نادیده گرفته می شود ،ماناد این می باشد کده بسدیاری
از این روش های مدیریتی ،به ویژه روش هایی که مدت هاست پایه گدذاری شدده اندد ،قابلیدت حودظ
روش بارز در شرکت را از خود نصاک داده است.
در ظاهر مدیریت مالی ،به موازات دیگر رقیباک ماناد مدیریت بازاریابی و مددیریت مادابع انسدانی جد و
گروه حسابداری مدی باشدد .در یدم مجموعده ای از مقداالت انتصدار یافتده در اواسدط دهده ی %1991
آرمسترانگ ،تسلط مدیریت مالی و به طور قابی مالحظه ای حسدابداری مددیریتی در انگلسدتاک را بیداک
کرد .اساس این کار ،بررسی رقابت حرفه ای برای تسلط سازمانی به وسدیله ی الرسدوک بدود کده زمیاده
های مدیریتی را به عاواک فضایی برای رقابت بمتر مصخت کرد که امکاک به خطدر اندداختن جسدتجوی
روش مدیریت کارآمد دارد .چاین دیدگاه هایی موارد مربوط به میات برگ را کامی می کاد که بررسی
 1921از کار مدیریتی نی به بسیاری از نگرانی ها با نووذ شخصی توجه می کاد .چادین دیددگاه هدایی،
امکاک در

بمتر وجود مستمر روش های مدیریتی را فراهم می کاد.

استراتژي
در متن  ،SMAبیصترین شرکت کاادگاک به وسیله ی بحث روش های ا طالح استراتژی شدروع مدی
کااد .به طور مثال ،ویلسوک ( ،)1991لرد ( )1991و اخیدرا تدایلی

( )3111مانادد مددیریت (یدا SMA

مورد نیاز) طبیعی است تا باور کایم که می تواند امکاک فدراهم کدردک تعریدف اسدتراتژی وجدود داشدته
باشد .با این وجود ،توافق قابی مالحظه ای وجود دارد که استراتژی باید با اهدافی بررسی شدود کده بده
طور موفقیت آمی ی تحقق یافته است .در مورد موموم دقیدق اسدتراتژی ،ایاطدور مدی باشدد کده چگونده
ممکن است دشمن دفاع کاد .چادلر ،یکی از نظریه پردازاک استراتژی راجع به «اتخاذ مسیرهای فعالیدت
و اختصاص ضرورت ماابع برای بدست آوردک اهدداف» دحبت کدرد .بدا ن دیدم شددک بده زمیاده ی
 SMAدر بررسی پورتر از استراتژی ،همانطور که گونه شااسی استراتژی هدای م یدت رقدابتی آشدکار
می باشد ،پیصاماداتی در مورد ایاکه چگونه یم شرکت باید عملکرد را بمتر از رقیب تاظیم کاد ،ارائده
شده است :مدیریت ه یاه ،تواوت گذاری محصول.
بررسی فعلی بر اساس ماابع استراتژی ،بر توسعه و به کارگیری مجموعده ای از مادابع سدازماک دهدی در
چاین روشی به ورت بمترین رقیباک در بازار توجه می کاد.
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بررسی رایج استراتژی این می باشد که از همه مممتر ،نوع سازماک دهی را موجب می شود .این بررسی
به این نکته توجه می کاد که وقتی چی ی بده عادواک اسدتراتژیکی طراحدی مدی شدود ،از ایدن رو بسدیار
حساس می باشد .وقتی تعریف شد ،استراتژی به وسیله ی موقعیت های مدیریتی سط متوسط و سدط
باال اجرا می شود که مسئول اجرای واقعی اهداف می باشد .همانطور کده در پداراگراف قبلدی مصداهده
کردید ،اغلب استراتژی موردی شده است که یم روش خاص برای مدیریت ماناد مدیریت بازاریابی
یا مدیریت مالی ،این فرایاد اجرایی را شکی می دهد .این روش در متن حسابداری مددیریتی در مدورد
سیستم های کاترل بودجه ای توضی داده شده است.
در اواخر دهه ی  ،1921بررسی استراتژی به وسیله ی میات برگ توضی داده شده بود که ایاطور بحدث
می کرد که شکی استراتژی به ورت استراتژی مورد نظر به بمترین شکی تو یف شده بود.
او ایاطور بحث کرد که در عمی ،تعیین استراتژی به ورت پیدایش از سطوح پایین تر در سازماک دهی
معمول شده بود ،باابراین استراتژی ناگمانی نامیده شد .در نتیجه ،در جائیکه اسدتراتژی در عمدی تکامدی
می یابد ،به ورت دقیق ترین استراتژی تصخیت داده شده طراحی می شود .میات بدرگ و همکدارانش
ایاطور بحث نمی کردند که مدیراک ارشد در عمی بخواهاد ساختارهایصاک را به جای هرگونه استراتژی
که باید به ورت یم فرایاد در

شود ،وضع کااد .ایدن کدار ،عواقدب تغییدر عملکدرد اسدتراتژی از

اختصارات انحصاری مدیراک ارشد در کی ساختار مدیریتی داشت.
موموم ا لی این افکار بررسی استراتژی این می باشد که برای ادامه موقعیت در ارتباط با عملکردهدای
مختلف مدیریتی مصکی تر می باشد .اگر اکثر مدیراک برای ایجاد یم سمم فعدال در فرایادد اسدتراتژی
اجازه داشته باشاد ،انگی ه ی کمتری برای فکر کدردک در ا دطالحات مددیریتی وجدود دارد ،بادابراین
تضعیف (تحلیی) فعالیت مدیریت به عاواک یم فرایاد رقابتی برای تسلط سازمانی از زمداک ایجداد یدم
استراتژی کارآمد ،با وجود مستمر مدیریت ،خصمانه می باشد .اساس برای اجدرای اسدتراتژی موفقیدت
آمی  ،همکاری به جدای رقابدت ،همکداری بدین عملکردهدای مختلدف مددیریتی بده جدای رقابدت بدین
عملکردی برای برتری می باشد.
ایاطور بیاک نمی شود که همه ی مدیراک به تاخیر فعالیت شاک از پروژه های شغلی شخصدی در بسدیاری
موارد در مورد تسلط عملکردی ،با امید به کمم گرفتن از همکاراک تمایی نصاک می دهاد .چاین انگی ه
هایی ممکن است برخی از مقیاس ها را به وسیله ی پاداش دادک به افرادی که وقدت خودشداک را بدرای
توافق عمودی مورد نیاز به ورت آشکار ساختن در همکاری اختصاص می دهاد ،کاترل شده باشداد.
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این طرح به تامایی ،حداقی به ورت تئدوری ،در مدتن حسدابداری مددیریتی در بافدت چدالش کاتدرل
مدیریتی به خوبی در

می شود.

از زماک اواخر دهه ی  ،1921ا طالح مدیریت استراتژیکی به طور قابی مالحظه و به طدور گسدترده در
متن استراتژی آشکار شده است .این ا طالح در هماک زماک انجام گرفته است .چوک آنچه کده معمدوال
به ورت استراتژی طراحی شده بود ،در جمت تو یف شده در باال تکامی یافته است و ممکدن اسدت
در یم موموم وسیع تر از استراتژی تعریف شود .در این روش ،حوزه ی مدیریت اسدتراتژیکی ممکدن
است به ورت حوزه ی استراتژی قبی تصور شده باشد و متعاقبا باعدث حودظ داماده ی وسدیع تدری از
شرکت کااده های سازمانی می شود .این ایجاد دموکراسی فرایادد مددیریت اسدتراتژیکی بده وسدیله ی
یم عملکرد انجام گرفته است ،حتی یم روش میاک عملکردی برای چالش مدیریت می باشد کده در
نمایت هیچ جایی برای اختیارات و به دنبال آک تسلط سازمانی ندارد .در این ارتباط ،جالب است به این
نکته توجه کایم که ا طالح مدیریت استراتژیکی چی ی نیست که به طور گسترده با کدار در زمیاده ی
 SMAبه کار گرفته شده باشد.

حسابداري
در متن  ،SMAا طالح  SMAبه حسابداری داخلی یا مدیریتی اشاره می کاد کده بدا اقددامات الزم
برای اطالعات حسابداری در مدیریت برای یم داماه ای از اهداف بررسی می شود ،ه یاه یابی ه یاه،
عملکرد مدیریت مالی را با ضرورت اطالعات برای ارزیابی سمام و اهداف مصابه فراهم کرده است.
حسابداری مدیریت به ورت یم توسعه ی اخیر ،داماه ی وسیع تری از اطالعات را برای بسدیاری از
عملکردهای مدیریتی فراهم می کاد .عالوه بر آک ،اطالعات کاترل مدیریتی ،شامی معدامالت داخلدی،
محاسبات عملکرد شرکت و م ایای مدیریتی می باشد .شکلی که چاین اطالعداتی در آک انجدام گرفتده
است ،کیوی می باشد ،در حالی که در مورد اطالعات کاترل مدیریتی ،این موضوع آشدکار مدی باشدد.
در کی حسابداری ،سمام بسیار زیاد در تجارتی که ممکن است حسابداری مدیریتی قدیمی را طراحدی
کاد ،می باشد .تغییر از حوزه ی استراتژی به حوزه ی مدیریت استراتژیکی همانطور که در باال توضی
داده شد ،برای حسابداری مدیریتی و همه ی کسانی کده بده آک عمدی مدی کاادد ،اهمیدت دارد .فرایادد
مدیریتی استراتژی سازمانی به موموم انتظارات جدید می باشد که وجود دارند.
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حسابداری مدیریتی ،یم عامی استراتژیکی می باشد که روش چادد عملکدردی را بدرای چدالش هدای
مدیریتی کارآمد موجب می شود .ادعاهایی که روش مدیریت مالی به کارآمدترین روش برای چالش
های مدیریتی مجم می کاد ،اکاوک کاار گذاشته شده اند .در نتیجه ،نقش حسدابداری مددیریتی ،بدرای
فراهم کردک اطالعاتی می باشد که مربوط به وظیوه ی مدیریت استراتژیکی می باشدد ،چدوک همدانطور
که در باال تو یف شد ،در عمی ممکن است شکی گیری هدای بسدیار مختلودی بسدتگی بده چگدونگی
تصمیم گیری مدیریت های ماحصر بورد برای دنبال کردک اهداف مصتر

شاک ،در نظر گرفته باشاد.

امکاک یم موموم متواوت و جدید و کامی از  SMAوجود دارد کده خردمادانده تدر از مدوارد معرفدی
شده در آغاز مقاله می باشد SMA .اکادوک بده دورت شدرایط اطالعدات حسدابداری (مددیریتی) در
حمایت از فرایاد مدیریت استراتژیکی قابی تصخیت می باشد .چوک شکی هدای بسدیار ممکادی وجدود
دارد که فرایادها می تواند در عمی انجام گیرند ،شکی های ممکن بسدیاری وجدود دارد کده اطالعدات
حسابداری الزم را ممکن است در نظر بگیرند.
تا زمانیکه عملکرد مدیریت مالی ،قادر به فراهم کردک اطالعات موید (یا مرتبط) در حمایت از مدیریت
استراتژیکی باشد ،تاثیرش کاهش می یابد .به طور قابی مالحظه ای ،قابدی تصدور مدی باشدد کده دیگدر
عملکردهای مدیریتی ممکن است قادر به فراهم کردک اطالعات حسابداری جایگ ین برای این هدف،
بر اساس در

و تجربه از آنچه که حسابداری ممکن است در بر داشته باشد ،می باشد .در یم حدوزه

ای از مدیریت استراتژیکی ،هیچ اعتباری وجود ندارد که اطالعات حسابداری مدیریتی بده سدادگی بدر
اساس استواده در زماک قبلدی پذیرفتده شدده باشدد .در نتیجده SMA ،در نظدر گرفتده شدده بده دورت
مدیریت استراتژیکی در بسیاری از طرح ری ی ها وجود خواهد داشت ،یم نتیجه گیری مصابه کده در
النگ فیلد اسمیت به دالیی مختلوی می باشد.

یک نگاه دقيق تر در مدیریت استراتژیکی
به هاگام معرفی روش های مختلف برای مدیریت ،یم تمای بین روش خوب تثبیت شده و معا در در
مدیریت ایجاد شده بود .روش هایی ماناد مدیریت بازاریابی یا مدیریت ماابع انسانی ،همچاین مددیریت
مالی به وسیله ی موسساک مصخت می شوند ،در حالی که روش هدای معا در مانادد مددیریت کیویدت،
مدیریت زنجیره ی توزیع یا مدیریت دانش ،یم ویژگی چاد رشته ای را نصاک می دهد .در این ارتباط،
آنما مصابه موموم مدیریت استراتژیکی می باشاد که در باال ذکر شده اند .یم تااسب جالب در ایاجا با
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روش های معا ر در مدیریت با داشتن یم ارتباط مصابه با روش های قدیمی تر آشکار می باشدد کده
در ایاجا مدیریت استراتژیکی نامیده شده است که بایدد عملکدرد اسدتراتژی انحصداری را در بدر داشدته
باشد.
شکی گیری روش های چاد رشته ای برای مدیریت یا مدیریت استراتژیکی ،به طدور کلدی حسدابداری
مدیریت معا ر ناشااخته نمانده است .توسعه های اخیر ماناد مدیریت بر اساس فعالیت ،مدیریت ه یاده
ی استاندارد یا مدیریت بر اساس ارزش که همه در طول دو دهه ی گذشته عادی بوده است ،خودشداک
چاد رشته ای می باشاد .هر سه بر موضوعات مربوط به خلق ارزش و تحویی توجده مدی کاادد ،امدا هدر
کدام آنما را به روش های متواوتی بررسی می کااد .مدیریت بر اساس فعالیت در بمترین شکی استواده
از یم چصم انداز عملکردی در مقایسه با مدیریت ه یاه ی اسدتاندارد بررسدی مدی شدود کده ناشدی از
الویت سازگاریافته در انتظارات ارزش گذاری شده مصتریاک مدی باشدد .مددیریت بدر اسداس ارزش بدر
پیصیاه سازی خلق ارزش از چصم انداز ملی توجه می کاد .هر سه به طدور ضدمای دارای بدعدد مددیریت
استراتژیکی می باشاد .بررسی دقیق تر نی نصاک می دهد که این روش های مختلف ،دارای مالوده هدای
مختلف دانش می باشاد.
توسعه های معا ر ماناد مدیریت کیویت ،مدیریت زنجیره ی عرضه و مدیریت دانش نی اکاوک قسمتی
از متن حسابداری مدیریتی را شکی می دهد .آنما مولوه های داندش را درهدم ادغدام مدی کاادد کده در
دیگر روش های مدیریتی یافت می شوند و بر طبق تاکید استراتژیکی سازماک دهی مدی شدوند و نمایتدا
آنما را به ورت روش های مج ا سمیم می کاد .تغییر حسابداری مدیریتی در طول دو دهه ی گذشته،
مدیریت ارتباط مصتری به ورت روش مدیریت بازاریابی جدید پیدایش یافتده اسدت .مانادد مددیریت
ه یاه ی استاندارد ،این روش به وسیله ی نیاز برای اطمیااک از این نکته شکی گرفته است که انتظدارات
مصتری با نقش ا لی در روشی که شرکت ها به آک عمی مدی کاادد ،سدازگاری داشدته باشداد .نیداز بده
تثبیت ،حوظ و تقویت ارتباطات با یدم قسدمت قابدی مالحظده ای از اسداس مصدتری بده خداطر چدالش
تصخیت داده شده است که اگر به طور موفقیت آمی ی در

شود ،می تواند عملکدرد تجداری ارجد

تر را تحویی دهد .حوظ مصتریاک ،هدف کاهش ه یاه های معامالتی مرتبط با کمیسیوک دائمی مصدتری
مطرح می شود ،در حالیکه تضمین می کاد که این موارد ،مصابه انتظارات در حدال تغییدر مصدتریاک مدی
تواند اهداف مصابه با م یت ها را برآورده سازد.
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مصتریانی که در ارتباط شاک با یم شرکت راضی می باشاد نی از نقش سوارتی در گروهمای دوسدتانه
خود استقبال می کااد .تصدید حسابداری این روش خاص برای مدیریت ،بمتر از ا ی اولیه مربدوط بده
مصتری معرفی نمی شود.
با استقبال از همه ی روش های دیدگاه های جدید در این روش آنچه که کاپالک به عاواک پایه گدذاری
چالش ا لی در طرفداری از حسابداری مدیریتی در مقالده بررسدی حسدابداری در سدال  1992معرفدی
کرده بود .این چالش به طور موفقیت آمی ی برآورد شده است و حسابداری مدیریتی از زمداک مداخلده
ی کاپالک تغییر یافته است SMA .بررسی شده به عاواک حسابداری برای مدیریت استراتژیکی ،فر تی
را برای حسابداری مدیریتی ،محدودیت های شمارشی قدیمی اش را فراهم می کاد.
برخی از مقدمات در متن SMA
موموم سازی دوباره ی  SMAبه ورت حسابداری بدرای مددیریت اسدتراتژیکی بده دورتی کده در
پاراگراف های قبلی ذکر شده است ،در متن استواده نصده است .در حالیکه سایموند و ریکدوود ،اسدااد
 SMAرا به ورت یم آغازگر حسابداری مدیریتی معرفی می کااد ،لرد یم وضدعیت متوداوتی را
فراهم می کاد .مقاله با بررسی متن  SMAبعدد از سدایموندز ( )1991بدا معرفدی تعددادی از شخصدیت
هایی که چاین روش هایی را نصاک می دهاد ،شروع می شود .در ا ی SMA ،با پدیش بیادی اطالعدات
در مورد رقیباک بررسی می شود .بستگی به استراتژی ترجی داده شده ی شرکتما ،چادین اطالعداتی ،بدر
جستجوی فر ت های کاهش ه یاه یا فعالیت های تمای گذاری به محصول تاثیر مدی گدذاردSMA .
متکی به محاسبات عملکرد مالی به ویژه در مورد شرکت هایی که بیصتر بدر تمای گدذاری بدر محصدول
تاکید میکااد ،نمی باشد که تحلیی ه یاه ی بازاریابی ،رایج می باشد .ایدن ندوع از  SMAدر مقالده ای
در متن گروه سایکی میکرز توضی داده شده است.
لرد وجود فعالیت هایی را استااد می کاد که او بر  SMAمصخت شده در سایکی میکرز باور دارد امدا
تاکید می کاد که این موارد با عملکرد حسابداری مدیریتی مرتبط نمی باشاد که بر پیش بیای اطالعات
برای اهداف گ ارش مالی توجه می کاد.
اطالعات در مورد رقیباک به وسیله ی معرف های فروش شرکت فراهم می شود ،در حالیکده ابتکدارات
کاهش ه یاه به طور ماظم ،نتیجه کار انجام شده به وسیله ی افراد ترغیب شده در عملکردها می باشاد.
سایکی میکر ها نی در برنامه ی مدیریت کیویت ترغیدب مدی شدوند کده آنمدا را مطمدئن مدی کادد کده
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از فروش تولید می شدود .ایدن دسدته از افدراد مسدئول

مطالب مابع یابی و مولوه های ارتباطات موید با توزیع کاادگاک می باشاد .در کی ،تاما استواده محددود
از هیچ کدام از ارزیابی های عملکرد مالی در شرکت ،علیرغم امکاک معرفدی روش هدای نگمدداری از
وجود چاین سیستم کاترل وجود ندارد .اگرچه ،شواهد استواده از اطالعات مالی ساتی در سایکی میکر
ها وجود ندارد ،این مورد از عملکرد حسابداری مدیریتی برمی آید.
نتیجه گیری لرد ایاگونه می باشد که در حالیکه امکاک معرفی ممم چی ی بر  SMAوجود دارد ،لرد آک
را در اولین قسمت از مقاله مصخت کرده است و بدوک یم بازده از عملکرد حسابداری مدیریتی عمی
می کاد .در بررسدی اش ،ایدن مدورد ،موداهیم نسدبت داده شدده بده سدایموندز را تحلیدی مدی کادد کده
حسابداراک مدیریت ،حافظاک مااسب  SMAمی باشاد.
یم بررسی زمیاه ای از فعالیت  SMAدر شش گروه هتی در بریتانیا نید  ،یدم مصدارکت قدوی را بده
وسیله ی عملکرد مدیریت بازاریابی در این بخش گ ارش مدی کادد SMA .بده وسدیله ی محققداک بده
ورت ترکیب دو بخدش تعریدف مدی شدود :پدیش بیادی اطالعدات مدالی بدرای اهدداف برنامده رید ی
استراتژیکی و حودظ بدازار ،سداختارهای قیمدت گدذاری رقیبداک و ه یاده هدای رقیبداک .در پداج گدروه،
شواهدی از مصارکت عملکرد حسابداری در کاار چادین عملکرد دیگر با استراتژی شصمین گدروه بده
مقدار زیادی به وسیله ی اجرایش وجود دارد .در ارتباط با دومین جابه مصخت شده برای  ،SMAدر
دو مورد ،عملکرد مدیریت بازاریابی این طور می باشد که مسئول فراهم کردک این اطالعات می باشد.
مدیراک ارشد عملیاتی نی  ،یم بازده خا ی در این کار گروه سوم دارند ،در حالیکه در گروه چمدارم،
چاین اطالعاتی فقط در یم روش موقت جمع آوری شده است .در نتیجه ،در دو گروه ،امکداک تعیدین
 SMAبه ورت مسئولیت عملکرد حسابداری وجود دارد.
در مورد  ،SMAدایکسوک ،ج ئیاتی از شرکت بریتانیایی با عملکرد در اعت بسته بادی فدراهم کدرد
که تعدادی از ویژگی هایی که مرتبط با  SMAمی باشاد ،دربر داشته است .درست ماناد مقاله ی لرد،
تاکید بر ایجاد اطالعات در مورد رقیباک به دنبال یم م یت رقابتی مستمر می باشد .شرکت این تصمیم
را گرفته است که در کامی کردک یم بخش از بازار بر اساس تمای گذاری محصول ادامه دهد .هددف
استراتژیکی شرکت برای به دست آوردک سمم بازار  %2در طدول یدم دوره ی  2سداله ،یدم افد ایش
قابی مالحظه با وجود  %1721بوده و بر خالف سایکی میکرها ،ایدن شدرکت یدم عملکدرد حسدابداری
مدیریتی تثبیت شده با عملکرد مالی گسترده تر و ایجاد مجموعه اوراق بمادار تغییدر یافتده از اطالعدات
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مالی داشت .با این وجود ،این آگداهی وجدود دارد کده ضدروری بدود تدا مطمدئن شدویم کده بده دنبدال
عملکردهای مالی کوتاه مدت شامی اهداف استراتژیکی بلادمدت نمی باشد.
شرکت نی  ،روش های تثبیت شده برای جمع آوری داماه ای از اطالعات خارجی بدروز دادندد کده در
پایگاه اطالعاتی رقیب در سیستم اطالعات مدیریتی ذخیدره شدده اسدت .ایدن روش هدا شدامی شدرکت
کردک از عملکرد مالی نمی باشد .در زماک تحقیق ،شرکت آگاه بود که فاقد اطالعدات در مدورد ه یاده
های رقیباک ،ساختارهای ه یاه ،ظرفیت هدا و سدوددهی هدای محصدول مدی باشدد ،امدا از امکداک ایجداد
اطالعات در این گونه نامتقاعد بود .دایکسوک مصاهده کرد کده در همداک زمداک ،حسدابداراک مددیریت،
مجموعه اطالعات سابق را به طور مخویانه جمع کرده بود نه به ورت توانایی شاک برای ایجاد فضا در
بار کاری به وسیله ی استواده کارآمد از سیستم اطالعاتی مدیریت .وقتی توجه مدیراک ارشد به وضعیت
آخر بوده باشد ،توجمش دوجابه ای بوده است.
باابراین ،ارزش ایجاد شده تصدیق شده بود ،اما تقریبا ویژگدی پیگیدری  SMAدر یدم روش رسدمی
بررسی شده بود .به طور قابی مالحظه ای ،یم موموم بارز وجود دارد که اطالعدات  SMAدر رقیبداک
به ورت تصکیی بازدهی اطالعات به جای تغییر یم مرحله ای بررسی شدده بدود .دایکسدوک پیصداماد
میم ند:
اگرچه شرکت ،یم شکاف اطالعاتی داشت ،این نوع از اطالعات فقط بده دورت شداخت در کادار
اطالعات عمی می کاد.
هدف ا لی دایکسوک در این بررسی ،برای مستاد ساختن وضعیتی می باشد که  SMAعملکردی مدی
باشد .با این وجود ،برای مدیریت ارشد ،تعدادی از بررسی ها درباره ی اعتبدار چادین اطالعداتی وجدود
دارد که دایکسوک به خاطر چالش با حسابداری مدیریتی بررسی میکاد .با ایدن وجدود ،از دیددگاه ایدن
مقاله ،ماناد لرد قبی از او ،دایکسوک به این امکاک توجه کرد که چی ی ممم برای  SMAمی توانست به
دنبال عملکرد حسابداری مدیریتی باشد .او در مقاله اش ایاطور بیاک می کاد:
اطالعات غیر مالی در شکی گیری استراتژی ممم بود و حسابدار مدیریت تاما یکی از افدراد درگیدر در
جمع آوری و توسیر این اطالعات بود.
راسلادر و هارت یافته های یم تحقیق زمیاه ای از می اک روش های  SMAدر ده شدرکت بریتانیدایی
را گ ارش کرده اند .بررسی آنما از  ،SMAمجموعه ای از توسعه هایی می باشد که تصخیت تدرجی
داده شده آنما از این روش کلی برای حسابداری موقعیت استراتژیکی به ویژه در مداخله بین حسابداری
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مدیریتی و مدیریت بازاریابی و حسابداری رقبا ،ه یاه یابی استاندارد و ه یاه یابی چرخده عمدر مقایسده
می شود .آنما دریافتاد که هیچ کدام از این روش ها به ورت گسترده در شرکت ها مورد تقاضا نبوده
اند .با این وجود ،آنما قادر به تعیین تعدادی از روابط بین حسابداراک مدیریت و مددیراک بازاریدابی مدی
باشاد .آنما بین روابط قدیمی و همکوشی به وسیله ی سطوح باالی همکاری میاک عملکردی تمای قایی
می شوند.
در روابط همکوشی ،حسابداراک مدیریتی و مدیراک بازاریابی ،به مقدار زیادی در عملکردهای سداتی بدا
جستجوی روش های میاک عملکردی فراواک می باشاد که راسلادر و هارت پیصاماد میکااد کده ممکدن
است حسابداری مدیریت بازاریابی استراتژیکی طراحی شده باشاد.
MBVبه عاواک یم فلسوه ی مدیریتی٬تمامی کارکرد هاراتصویق می کادد تدا مومدوم سدود اقتصدادی
هسته ای را بیذیرند و بددین وسدیله انگید ه هدای انحصداری سداتی را بده نودع یدم تاکیدد فراگیرتدر بده
کااربگذارند٬مادامیکه سود اقتصادی می تواند به آسانی به عاواک یم نظریه مدیریت مدالی تعمدیم داده
شده در کاار ارزش اقتصدادی افد وده بیداک شدود(اسدتوارت-1991اسدترک ٬اسدتوارت و چیدو —1991
موریتسن ٬)1999روزلادر وهارت مدارکی را تمیه دیدند که مبای براین بودند که هردو کارکرد قدادر
هستاد تا با نسخه هایصاک شااسایی شوند.
روزلاد ر و هارت مصاهده کردند که بعد از تحلیی های پرج ئیات بعدی آنما از مواد مصاحباتی آنمدا از
این سه مورد ٬معلوم شد که بیصتر پاسخ دهادگاک آنما یم پیوند بین پذیرش  MBVو مدیریت موفق
عاواک تجاری ایجاد کرده اند.موموم سود اقتصادی به عاواک یم مومموم ارائه کاادده ی یدم متریدم
عملکردی که برای هر دو کارکرد معتبر است دیده مدی شدود و از یدم دیددگاه مددیریت حسدابداری
 ٬یم اب ار توسعه ی اطالعات حسابداری از یم مرتبه ی نسبتا متواوت را تا یم مرتبده ی مدورد نیداز
برای ارائه ی ارزش گذاری عالمت تجاری برای اهداف ترازنامه ها تمیه می کاد.با تکمیی این٬ازیدم
دیدگاه مدیریت بازاریابی ٬سود اقتصادی قادراست که اطالعات بسیارناپیوسته ای را که مدی توانادد بده
تصمیم گیری عملیاتی آگاهی دهادد فدراهم کادد.تعیدین سوداقتصدادی عالمدت تجداری مده بوسدیله ی
روزلادر و هارت به عاواک نمونه ای از مدیریت حسابداری عالمت تجاری شااخته شده است و آنما آک
را به عاواک یم اف ایش محتمی به لیست تکایم های یم ایده که آنما بعدها در مقالده ی روزنامده ی
تغییرسازمانی و حسابداری خود درسال  3111کاوش می کااد پیصاماد مدی کاادد.ایدن درتعریدف یدم
نمونه از حسابداری میاک کارکردی برای مدیریت استراتژیکی فراگیراست.
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نقشه هاي استراتژي
در این بخش ما دریافتیم که نقصه استراتژی نورتوک و کاپالک به عاواک نقصه ی در بردارنده ی خصیصه
های ا لی حسابداری برای موموم شکی گیری مدیریت استراتژیکی SMAشااخته می شود.در ابتدای
این مقاله تابلو نتایج متوازک بده عادواک یدم نمونده ی شدااخته شدده خدوب از خدام تدرین رویکردبدرای
مدیریت استراتژیکی حسابداری عاواک شد.تابلونتایج متوازک در شکی گیری اولیده خدودش (کداپالک و
نورتوک  )1993-1992به عاواک یم پیصرفت قوی و جدید که یم گسدتره از افد ایش هدای معا در را
برای مدیریت حسابداری تکمیدی مدی کادد سدتوده شدد.آک یدم مکدانی م بدرای گد ارش دهدی یدم
موجودی از اطالعات اوراق بمادار در بین یم گستره از دیدگاه ها ٬ا والبرای مدیریت ولی با چادین
وسیله ی سودمادی گ ارش دهی بیرونی محتمی فراهم می کاد.سه دیدگاه غیرمالی تابلونتایج متوازک به
عاواک سه دیدگاهی که بوسیله ی متریم های جدیدی کده مددیریت حسدابداری بایدد الت امدا بیدذیرد
اگرچه بطور واض توسط کاپالک و نورتوک بیاک نصده اند مااسب در نظر گرفته شده اند.ایدن اطالعدات
جدید در نوع خود استراتژیکی است و بدین وسیله کیویدت هدای اسدتراتژیکی را کده در ایدن نقطده ی
زمانی توسط خود تابلونتایج متوازک درخواست شده است تقویت می کاد.بانگداهی بده گذشدته بددیمی
است که کاپالک و نورتوک هاوز پیوندهای دقیق بین موموم تابلونتایج متوازک و استراتژیصاک را از نظر می
گذراناد.این ماورای تاحدی برابر گرفتن چصم اندازی سریعتر به عادواک چید ی متااسدب بدا آک ادرا
ویژه از آنچه استراتژی در بردارد پیصاماد می شود.سرنخ های بسیاری چادین سال بعد یعای زمدانی کده
تکرار ثانویه ای از موموم تابلونتایج متوازک توسط کاپالک و نورتوک مورد کداوش قدرار گرفتده شدد مدی
خواستاد عرضه شوند.
کاپالک و نورتوک( )b٬a1999اکاوک موموم تابلونتایج متوازنصاک را به عاواک یم موموم عرضه کااده ی
ی م پیوند بسیار باارزش بین کاش های کوتاه مدت و استراتژی دراز مدت همدانطور کده در مدورد آک
شرکت ها با نمونه نصاک داده شد و با آک شرکت هایی که با آک ها بده طدور مدوقتی کدار مدی کردندد و
مقادیر تابلونتایج متوازک را به عاواک " اساس یم سیستم مدیریت استراتژیم جدید" استخراج کرده و
بیاک کردند (کاپالک و نورتوک .)a 1991-21با نگاهی به گذشته این یم دگرگدونی بدی نظیدر اسدت بده
ماناد چی ی که به طور قابی تحسیای در مجموعه ای از نمایصدات شدمایلی کده تابلونتدایج متدوازک را بدا
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استراتژی (ودید) پیوند می دهد دستگیر شده است.این سخت است کده ایدن را بده عادواک یدم تمدرین
هم ماک در ارتقای اعتبارنامه ی نظم مدیریت حسابداری نبیایم چراکه ایدن خدود مددیریت حسدابداری
است که کاترل این موموم جدید و قوی که نوید تسمیی دنباله روی مدیریت استراتژیکی را می دهد را
حوظ کاد.اگرچه موموم استراتژی و یا در حقیقت مدیریت استراتژیکی کده توسدط کداپالک و نورتدوک
ثبددت شددده اسددت بدده طددور کددارگرتری نسبتاسدداده اسددت و همددانطور کدده بسددیارماناد مددورد شددانم و
گوویاداراجاک ( )1993در دفاعیه شاک از مدیریت ه یاه استراتژیکی ساده بدوده اسدت.یدم داللدت از
ایاکه چقدر دیدگاه آنما در مرود استراتژی محدود است می تواند با مقایسه ی کاپالک و نورتوک (1991
 )b٬aبا مقاله ی خود پورتر (مقاله ی بازبیای تجرات هاروارد) که دراواخر سال  1991به چدا رسدیده
بود به دست آید.باترسیم یم تمای بین "اثربخصدی عملیداتی "و اسدتراتژی پدورتر دومدی را بده عادواک
چی ی حیاتی و فرآیاد فراگیری کده ضدرورتا در دروک سدازماک جدای داده مدی شدود تاایاکده در دروک
چادین نمونه مدیریتی عمومی انت اعی جای داده شود نصاک می دهد.
توکرپورتر متعاقبا بوسیله ی کاپالک و نورتوک همانطور که موموم تابلونتایج متوازک آنما ابتدا بده "نقصده
استراتژی تابلونتایج متوازک" (کاپالک و نورتوک  )b٬a 3111-3111و در دوره ی مااسب به خدود نقصده
استراتژی یم ارائه ی بصری از ایاکه چگونه یم سازماک پیصاماد می کاد که مقادیری را ایجداد و بده
مصتریانش و سدمامدارانش تحویدی دهدد نورتدوک در مدورد تدابلو نتدایج متدوازک شااسدایی شددند یعادی
چماردیدگاه –رشد و یادگیری٬فرآیاد(کسب و کار) درونی ٬خریدار و مدالی اسدتواده مدی کادد.ادعدا
براین است که ایاما به هم از طریق یم مکانی م علت و معلولی ازقبیدی مکدانی می کده یدم اسدتراتژی
رشد و یادگیری ٬فرآیادهای کسب و کار درونی موثر را تسمیی می بخصدد و مادتج بده ایجداد و تسدلیم
یم پیصاماد موفق ارزشی خریدار می شود و در عوض به مقدار بمبودیافته ی سمامدار تبددیی خواهدد
شد پیوند داده شده اند.
نورکلیت ( )3111انتقادنمایی خود از موموم تابلونتایج متوازک این سدوال را کده آیدا نظریده ی مرکد ی
مکانی م علت و معلول باید به عاواک یم دستگاه ماطقی و یا یم دسدتگاه قیاسدی شدااخته شدود مطدرح
کرد.مادامیکه این سوال جالب و معتبدر اسدت  ٬مدی تواندد بدرای تصدخیت ایاکده در موداد مومدوم نقصده
استراتژی که مکانی م علت و معلولی٬محوری است چی ی که پیصاماد مدی شدود "یدم روش دیددک "
است که پیصاماد شده است که می تواند توسط کسانی که مسوول ایجاد و تسدلیم مقدادیر بدوده مدورد
استواده قرار گیرد مااسب باشد  .یم نقصه استراتژی یدم ماظدق معلدوم بدرای خدود و یدا همدانطور کده
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کاپالک و نورتوک ( )3111مصاهده کردند "ماطق استراتژی را شرح مدی دهدد"( دوحه ی .)13ایدن بده
طعاه می تواند به طور ویژه ای برای بسیاری از افرادی که ممکدن اسدت خودشداک را از تعقیدب مقدادیر
سمامداراک دور کااد جذاب باشد و با دادک نقش کلیدی به آک کارکااک را در طی فرآیاددهای ایجداد و
تسلیم توانا کاد .اگرچه در تحلیی نمایی یدم نقصده اسدتراتژی هدیچ تضدمیای از موفقیدت بدازار معا در
مقدور نمی کاد.در این رابطه داللت های قیاسی دارد اما شاید به شکی داللت های نورکلیت که انتقداد
او بسیار برای کارهای کاپالک و نورتوک تاما تا سال  1991به کار برده می شد نباشد(.هم چاین نورکلیت
-3112میتچی  3112را مطالعه کاید) .از ممم ترین اهداف این مقاله این است کده یدم نقصده اسدتراتژی
یم مثال عالی از حسابداری برای مدیریت استراتژیم اسدت.از آک جدایی کده همکداری هدای متعددد
نورتوک و کاپالک در سال  1991این تاثیر را کده یدم تدابلو نتدایج متدوازک افد ایش یافتده یدم افد ایش
بحرانی برای اسلحه مدیریت حسابداری است بیاک می کاد٬یم نقصه استراتژی بده لحداظ خصو دیاتی
یم نقصه ی توسعه ی فراگیر است.پیگردی ایجاد موفق مقادیر ٬نیازماد ورودی هایی از سرتاسر طیف
همیصه وسعت یاباده ی توابع مدیریتی است .این ورودی ها باید به یم شکی ماسجم اگر مبای بدر ایدن
هستاد که از این رو در سممیه ی موموم نقصه ی استراتژی موفق عمی کااد یکیارچه شوند.در زیربادی
موفقیت تجارتخانه ٬پیدایش یم شکی مااسب از فرهاگ سازمانی قرار می گیرد.کاپالک و نورتدوک بده
به عمده کصیدک کارهایصاک از چاد د سازماک مصاهده کردند که:
یم فرهاگ جدید ظمور می یابد که مرک یت آک در انبارهای کدارکردی سداتی نیسدت بلکده بدرروی
تالش تیمی موفق مورد نیاز برای پیاده سازی استراتژی است.با تعریف ریحی از اسدتراتژی و مدراوده
ی آک به ورت سازگار و پیوند دادک آک به محر

های تغییر ٬یم فرهاگ برپایه ی عملکرد ظداهر

می شود تا هم فرد و هر واحدی را به ویژگی های ماحصر به فردی ازاسدتراتژی پیوندد دهدد(.کداپالک و
نورتوک )113-b3111این تالش تیمی هم چاین برای انتخداب مااسدب در تابلونتدایج متدوازک بسدط مدی
یابد.در سال  3111کاپالک و نورتوک نصاک دادند که اکاوک چگونه روابط بین یم نقصه استراتژی و یم
تابلو نتایج متوازک را می بیااد.در یم نمودار شگوت انگی در وحه ی  22کتابصاک ٬کاپالک و نورتوک
انما را به عاواک یم زوجی که در هسته ی چمارچوبصاک می نصیااد می شااسداد طدوری کده در خدالل
مدتی که نقصه استراتژی چگونگی پیگردی ایجاد و تسلیم را بیاک می کاد تابلو نتایج متوازک به ساجش
های عملکرد درونی اولیه و کارکرد گ ارش دهی شاک بر می گردند.ازآک جایی که قدبال پیصداماد مدی
شد که مدیریت حسابداری کارکرد شمارش ساتی خدود کده اگرچده امدروزه بسدط یافتده اسدت حودظ
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کااد ٬این اختیار قانونی در دروک آنچه کاپالک و نورتوک به طور مختلف از آک به عادواک یدم رویکدرد
"یکیارچه یا" کی نگر" برای توسعه استراتژی ٬پیاده سازی و تحقق آک یاد می کااد شامی می شود.
در خاتمه:مقید کردک چادین هدف بی پایه و توکر در مورد چادین هدف جدید .
همانطور که ما در بخش سه تا حال مصاهده کردیم ما بطور موافق اسدتدالل کدردیم کده مااسدب تدرین
استواده از واژه ی  SMAدر نامگذاری یم مجموعه ی ویژه از رویکردهای مدیریت حسابداری کده
تالش دارند تا" بیاش هدایی از حسدابداری مددیریتی و مددیریت بازاریدابی در دروک یدم چمدارچوب
مدیریتی استراتژیکی یکیارچه کااد "مدی باشدد(روزلاددر و هدارت .) 311:3112پد

چگونده مدا ایدن

جایگاه را با جایگاهی که امروزه از آک دفاع می شود وفق دهیم با ذکرایاکه واژه باید به عاواک واژه ای
که برا ی یم مجموعه ی گسترده تر از رویکردها برای مدیریت حسابداری استراتژیکی مورد استواده
قرار می گیرد در نظر گرفته شود؟نصاک این رویکردهای آخری این است که در نسبت به اشاره به یدم
حوزه قضایی فراگیر که با موموم به طور مصابه مدیریت استراتژیکی فراگیر سازگاراسدت دریافدت مدی
شود.در نتیجه در تخصیت SMAمجددا مومدوم سدازی شدده "٬حسدابداری" امدروزه بده چید ی نسدبتا
متواوت از مجموعه ای از تماریای که با آک برای نسی ها مرتبط بوده اند تغییر یافته است.
یم نقطه ی جالب برای شروع می تواند بازگصت به نوشتجات گرایصات بازاری باشدد.ایدن نوشدتجات
کم و بیش برابر با دفاعیه ی بیمانی و برومویچ و گوویاداراجاک و شانم به ترتیب از  SMAو مدیریت
ه یاه استراتژیکی و به عاواک بخصی از واکاش به مباحثه اهمیت خود مدیریت بازاریابی در نیمه ی دهه
ی هصتاد (ونسلی  )1991ظاهر شد.روزنامه ی ا لی مقاله های بازاریابی توسط کدوهلی و جارورسدکی
( )1991و نارور و اسلیتر ( )1991استدالل کرد که یم عاصر کلیدی از یم گرایش بازاری این اسدت
که دیده نمی شود حوزه قضایی انحصاری کارکرد مدیریت بازاریابی باشد زیدرا بازاریدابی امدروزه بده
عاواک بخصی از مسوولیت هر بخش دریافت می شود.این یم دفاعیه ی ادقانه از یم رویکرد فراگیر
برای بازاریابی استراتژیکی است و نه یم پروژه ی به دقت نموته شده برای حمایدت مجددد از برتدری
کددارکرد در دروک سددازماک ماناددد محددافظین مصددروع مومددوم قبلددی گددرایش بددازار یددابی (ماناددد دراکددر
.)1911یم گرایش بازاری درتعریف ٬بر کارکرد مدیریتی مالی و از این رو حسابداری مدیریتی و هم
چاین دیگر کارکردها تاثیر می گذارد به طوری که با ارتقای مدیریت استراتژیکی همانطور که قبال در
این مقاله شرح داده شد متااسب است.در واژه شااسی مقاله ی حاضر ٬یم گرایش بازاری یم نمونده
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از بازاریابی برای مدیریت استراتژیکی اسدت .یعادی یدم تمدرین حدوزه ی قضدایی کده اتکدای سداتی
خودش را بر حوزه ی قضایی کارکردی انحصاری رد می کاد.
روزلادر و هارت ( )b٬a3113-3112این ایده ها را در تالشصاک بدرای قدوت بخصدیدک بده خصو دیات
اولیه ی  SMAدر روزلادر ( )1991و روزلادر ٬هارت و قاش ( )1999ثبت کردند.تا این زماک ٬ایاما به
طور وسیعی بر همکاری های سیموندز و برومویچ و بیمانی که به عادواک پایده گدذاراک  SMAشدااخته
می شوند و همگی وابستگی های مدیریت بازاریابی را کداوش کردندد متکدی بدود.بادابراین مادامیکده
سیموندز خودش را به نسی داده هایی در مورد رقبدا محددود مدی کدرد وابسدتگی او بده تکایدم هدای
حسابداری رقبا (گیلدیاگ ٬ )1999برومویچ و بیمانی ٬این دادهما را تا محصوالت و ویژگی هایصداک و
به طور آشکارتر در رابطه با تکایم ه یاه گذاری نسبی شاک بسط داد.
برای هر دو  ٬معای ا لی وت "استراتژیکی " در مواد  SMAیم معای بیروندی اسدت کده مادتج بده
یم رویکرد استعمال کلمات مرکدب متضداد بدرای آنچده کده قدبال بده عادواک یدم حالدت دروندی از
حسابداری دیده می شد می شود.اشتیاق برومویچ و بیمانی برای ه یاه گذاری هدف در نسبت با ه یاه
گذاری بر پایه ی فعالیت ٬این تاکید بیرونی را تقویت می کاد.عجیب نیست که ه یاه گدذاری هددف
هم چاین تاکیدهای قوی مدیریت بازاریابی را فقط ماحصر به ه یاه گذاری چرخه ی عمر و چرخده ی
عمر محصول را به عاواک یم پیصرفت مومومی کلیدی در طی مدیریت بازاریدابی اولیده دهده شصدت
نمایش می دهد(لویت .)1911
روزلادر و هارت ( )3112در مستثای کردک تحلیی های سودآوری مصتریانصداک یعادی یکدی از تکایدم
های حسابداری مدیریتی جدید که به طدور وسدیع متقبدی شدده اسدت از مجموعده ای از تکایدم هدای
 SMAبدده همددراه مدداقبلی هایصدداک در ظدداهر تحلیددی ه یادده ی بازاریددابی و هددم چاددین تکایددم مسددتقیم
سودآوری محصول معا ر دچارمصکی شده اند.آنما به این دلیی چاین می کااد که تمامی این سه مورد
نمونه هایی از تحلیی حالت مدیریت مالی کاترل سازمانی برکارکرد مدیریت بازاریابی هستاد.بدرخالف
تکایم های ٬ SMAدر ایاجا دو نظم و تمرین کاادگاک آنما به عاواک دو برابر در نتیجه ی ایاکه یم
کمبودهمه جانبه از میمیت دربین آنما وجود دارد با هم مالقات نمی کااد.آنما توضدیحات زیدر را از
این تمای ویژه پیصاماد می کااد:
()Tپیگردی  SMAنیازماد این است که دو طرفین درگیر شروع به ماحی کدردک مرزهدای کدارکردی
ساتی وشرکت کردک در فعالیت های مصارکتی کااد که این مستل م چید ی بیصدتراز تامدا ادغدام کدردک
23

عنوان مقاله :حسابداری مدیریت استراتژیکی

مترجم :معصومه برمکی

بیاش هایی از دونوشته در جستجوی یم رویکرد "مرتبط " برای حسابداری مدیریت است(روزلادر
و هارت )319-11: 3112
با نگاهی به گذشته این یم تو یف آموزشی از آنچه که حال به عادواک حسدابداری بدرای مددیر یدت
استراتژیکی شااخته می شود فراهم میکاد .هدف افد ایش مددیریت حسدابداری بدا اسدتواده از جواندب
مصارکتی از مدیریت بازاریابی این است که به یم رویکرد مدرتبط بدرای مددیریت حسدابداری مادتج
شود که اکاوک آشکارا به عاواک رویکردی که به حسابداری برا ی مدیریت اسدتراتژیکی تکامدی یافتده
است دریافت می شدود.اخیدرا روزلاددر و هدارت ( )3111ضدرورت "بده حسداب آوردک مصدتریاک" را
تصخیت دادند.آنما وجود بسیاری از نمونه هدای قبلدی از حسدابداری مصدتریاک از جملده تحلیدی هدای
سودآوری مصتریاک از یم طرف و تکایم های  SMAاز قبیی ه یاه گذاری نسبی ٬ه یاده گدذاری
هدف و مدیریت حسابداری عاواک تجارتی از طرفی دیگر و هم چاین چادین همکاری برابر کده مدی
توانست در نوشتجات اخیر بازاریابی یافت شود را تصدیق می کردند:مادامیکه ممکن است نوشدتجات
بسیاری وجود داشته باشاد تا بسیاری از این تکایم هدای حسدابداری مصدتریاک را بسدتایاد ٬روزلاددر و
هارت انگی ه های خود را در مورد کاترل ا ولی مورد تحقیق قرار دادند و آنما را به عاواک نمونه هایی
از "ایجاد مصتری" شااسایی کردند.بدین وسیله آنما توجمصاک را بده رویکدرد بسدیار یدم جانبده شداک
برای تولید حسابداری هایی که متضمن کااده هستاد و اعتقاد براین است کده آنمدا بدا اهمیدت بده طدور
اف ایاده مدعی شده برای مصتری در بازارگاه معا ر در تااقض هستاد.باابراین اگرچه
چادین نمونه از حسابداری مصتریاک می تواند در نتیجه ی حسابداری کامی شدده( یدا بازاریدابی) بدرای
فعالیت مدیریت استراتژیم تا حدی که آنما بتواناد در پیگدردی سدطوح بداالتری از مددیریت روابدط
مصتریاک به شکی درآورده شوند باشد٬آنما این ا ی عمومی را که "مصتریاک ب رگترین سرمایه هایمداک
هستاد "را بد وانمود کرده اند.روزلادر و هارت به شااسایی مصارکت مصتریاک به عاواک یم توسدعه ی
اخیر در دروک مدیریت بازاریابی (یا بازاریابی برای مدیریت استراتژیکی )که مسدوولیت یدم ع یمدت
بایادی را از حکم های کاترل به عمده می گیرد٬حداقی در جایی که سازماک هدا نیداز بدرای توسدعه ی
یم پدیده ی ارزشی است که مصتریاک حامی کاالهایی شوند که خدود انتخداب مدی کاادد تابخرندد و
مصرف کااد (کووا و دالی  -3119ویلموت  )3111محصول مصتر

ممکن است به عاواک یم سدط

باالتر از رجوع مصتری باشد که در آک مصتریاک به طور فعدال در جسدتجوی ایدن هسدتاد کده دوسدتاک و
همکاراک را در مورد م یت های پیصاماد های بازاری ویژه متقاعد کااد.پیوند ویژه با "حسدابداری " از
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طریق مکانی م حساب های شخصی است که یم ابتکار عمومی است کده تدالش دارد تدا مصدتریاک را
تصویق کاد تا داستاک های خودشاک را در مورد مصارکتصاک در کسب و کارها و پیصاماد های بدازاری
متعددشاک مستقی از هرنوعی که ممکن ا ست بوسدیله ی خدود کسدب و کارهدا ارتقدا پیددا کادد تمیده
کااد .تولید یم چاین حساب هایی امدروزه بسدیار بده واسدطه ی پیددایش فاداوری هدای شدبکه باددی
اجتماعی ( cfروزلادر و فیاچام -3111روزلادر ٬استیونسوک و کاک -3111هم چاین گوترو  3119را
مطالعه نمایید)تسمیی یافته است که روزلادر و هارت معتقدند که می تواند یدم بعدد ثدانوی از فراگیدر
بودک دردروک فرآیاد مدیریت استراتژیکی ارائه دهد.
در وحات پیصین  SMAبه عاواک یم ایده ی بسیار پرثمر تصویر شده است.چده ایدن واژه بده شدکی
اولیه اش یعای ماناد اثر سیموندز و همانطور که قبال توسط روزلاد رو هارت بعد از برومویچ و بیمدانی
ستوده شد و چه به شکی مصمول کااده تری که اخیرا توسط لاگ فیلد اسمیث از آک طرفدداری شدده
است مورد استواده قرار گیرد این بدین شکی است و الزم به ذکدر نیسدت کده حسدابداری بدرای شدکی
گیری مجدد مدیریت استراتژیکی در مقاله حاضر مورد کاوش قرار گرفته شده است.اگر سی سدال از
بحث و مذاکره به طرفدارانش چی ی یاد داده باشد این است که مولوه هدای حسدابداری  SMAبسدیار
متواوت از مولوه هایی است که بیصترین تمرین کاادگاک حسدابداری آک را بده عادواک حسدابداری مدی
شااساد.در نمایت  SMA٬به فراهم کردک چالش های بی شماری بدرای تمدامی کسدانی کده وابسدته بده
تمرین حسابداری هستاد ادامه می دهد.در ا ی آنما بوسیله ی سیموندز به چالش برانگیخته شدند تا در
مورد چگونگی بسط توکر ساتی شاک به حوزه های جوتی از بازاریابی و استراتژی توکدر کاادد.از نظدر
گذراندک VSAبه عاواک چی ی که مربوط بده چگدونگی یکیارچده کدردک جواندب کلیددی مددیریت
حسابداری و مدیریت بازاریابی است در نمایدت مسدتل م مددیراک حسدابداری بدرای بده کادار گذاشدتن
تواوت های الحیتی همکاراک در کارکرد بازاریابی در پیگیری مصارکت میداک کدارکردی اسدت در
حالیکه حسابداری برای مدیریت استراتژیکی یم قدم ثانویده در مسدیر همکداری بدرای سداخت یدم
موموم کامال میاک رشته ای و یدا حتدی ورا رشدته ای از مددیریت اسدتراتژیکی بدر مدی دارد.حسدابداری
شخصی ماناد مورد به حساب آوردک مصتریاک فقط این فرآیاد حسابداری دائما تجدید سداخت کاادده
رابرای مدیریت استراتژیکی در عمی و به یم شکی جدید و دموکراتیم تر بسط می دهد.
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