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 چکيده
 در مديريت حسابداري نقش شدن رنگكم باعث گذشته دهه دو در اقتصادي شرايط

 سمتبه كه حركتي با اخیراً ولي بود شده تجاري هاي محیط و سازمانها و شركتها

 سوي از استراتژيك بازاريابي ايجاد و سويك از فعالیتها كردن اقتصادي و سازيخصوصي

 هايزمینه نیاز، اين اكنون. است عیان  مديريت حسابداري خالي جايگاه شده، انجام ديگر

 مالي موفقیت بر تاثیراتش كه كرده فراهم را جامعه براي مديريت حسابداري رشد

 حسابداري اصلي عامل يك عنوان به بايد استراتژيکي مديريت حسابداري. است چشمگیر

 دارد ها فعالیت برهدف تمركز استراتژيك مديريت حسابداري. شود محسوب مديريتي

 اطالعات بر تمركز بر عالوه مديريت اين. است استراتزيك اهداف به دستیابي همانا كه

 به دستیابي خواهان سازمان اگر اينکه ضمن دارد تاكید نیز عملیاتي اطالعات بر مالي

 از عملیات و مالي شامل مديريت حسابداري نگرش ي جنبه دو هر است مالي موفقیت

 بود. خواهد برخوردار خاصي جايگاه

 مديريت استراتژيك، سازمانهاي پويا، موفقیت مالي، حسابداري اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

د
)

 

ره 
ما

ش
6  /

ان
ست

تاب
 5

13
9

 
ص

 /
 

29
1

- 
28

7
  

  رخشا سيد حميد رضا

 .ايران، ياسوج،گروه مديريت وحسابداري، واحد عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور

 
  نام نويسنده مسئول:

 سيد حميدرضا رخشا

 مالی موفقيت استراتژیک در مدیریت جایگاه حسابداري

 سازمانهاي پویا
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 مقدمه
 موارد از استراتژيکي مديريت براي حسابداري هاي جنبه كه باشد مي مفهوم اين به استراتژيکي مديريت حسابداري مهم ريزي طرح

 آوردن فراهم به بايد سازمان استراتژي در فعالیتهايش نقش تحکیم براي مديريت حسابداري.  بود خواهد متفاوت عنوان به آن به مربوط

 موضوعهاي با سازمان در فرد هر روزانه فعالیتهاي بین ارتباط برقراري و كند كمك زمان و هزينه كیفیت، استراتژيك اصل سه به مربوط اطالعات

 طريق از را كیفیتي اهداف كه كندمي كمك مدير به مديريت حسابداري اطالعات. است برخوردار خاصي اهمیت از شدهمدون استراتژي

 نگهداري و تعمیرات انجام هزينه ناقص، تولیدات بازسازي هزينه تولیدات، احتمالي نواقص از پیشگیري براي شدهصرف منابع گیرياندازه

 و كند مشخص محصول كیفیت افزايش براي جديد گذاريسرمايه و محصوالت كیفیت نبود دلیلبه فروش رفته دست از فرصتهاي تجهیزات،

 .میگردد حاصل سازمان مالي موفقیت سرانجام و برسد سود بر كیفیت هايهزينه تاثیرات تحلیل به

 شکل مالکیت، نوع هدف، لحاظ از دارند، عهده بر را اجتماعي و اقتصادي هايفعالیت اجراي جامعه، يك در كه هاييسازمان و موسسات

 نحوي به بايد خود اهداف به رسیدن براي كه است آن موسسات همه در مشترك جنبه اما دارند هم با زيادي هايتفاوت فعالیت نوع و حقوقي

 كنندهتضمین لزوماً هدفها، اين به دستیابي. دارد تکیه سازماني واحدهاي تك تك هدفهاي بر مديريت حسابداري سیستمهاي. شوند اداره صحیح

 تواندمي مديريت حسابداري. میباشد  مشتري نیازهاي درك و مالي موفقیت كسب براي درست استراتژِك عملکرد بلکه نیست مشتري رضايت

 كند كمك دارد وجود تولید براي استفاده غیرقابل يا خالي ظرفیت چرا يا است شده هزينه علت و باعث چیزي چه اينکه زمینه در مديريت به

 مديريت حسابداري. بپردازد ها گیري تصمیم و فرايندها مجدد طراحي به و  كرده مشخص را نمیکنند ايجاد افزوده ارزش كه فعالیتهايي. 

 مشتري نارضايتي باعث و كرده محدود را سیستم كارايي منابع ديگر يا و انساني منابع از اعم كاري فرايند از اجزايي چه دهد نشان تواندمي

 باعث و دهدمي تغییر را افراد درك مسائل، كردنشفاف با مديريت حسابداري. گذاشت خواهد معکوس تاثیر مالي موفقیت بر نتیجه در شودمي

 خود فعالیت و تصمیمها به را موفقیت كه دارند تمايل افراد. داشت خواهد اي عمده نقش مديران گیري تصمیم بر شودمي آنها نظر تغییر

 علّي، دادن نسبت اين كه داده نشان تحقیقات. كنند مربوط آنهاست كنترل حوزه از خارج كه محیطي عوامل به را شکستها اما دهند نسبت

 .دهد تغییر نیز را رفتارها نهايت در و كند تغییر مديريت حسابداري مالكهاي با تواندمي

 كرده روروبه ايگسترده هايچالش با را اقتصادي واحدهاي است آمده وجود به تجاري محیط در اخیر هايسال در كه زيادي تغییرات

 سودآوري افزايش براي مديران كه ساخته آشکار را واقعیت اين هاشركت تعداد افزايش و است جهاني رقابت تشديد ها،چالش اين از يکي. است

 تکنولوژي از استفاده به ناگزير را زيادي موسسات تکنولوژي، پیشرفت همچنین. كنند استفاده جهاني بازارهاي در موجود هايفرصت از بايد

 جهت از سازمان پیشرفت استراتژيك حسابداري مديريت از استفاده با.است ساخته ممکن را اندك زمان در انبوه تولید امکان كه كرده جديد

 و محصوالت موقع به تحويل ها،سازمان اداره در تحول مداري،مشتري بر تاكید. بود خواهد پذير امکان سازمان مالي رشد و مديران كارايي

 و سیاسي اجتماعي، تغییرات ديگر سوي از.باشند داشته توجه آنها به بايد مديران كه است ديگري اهمیت با موارد تولید، در نوآوري و خدمات

 نیاز با منطبق خدمات انجام يا محصوالت تولید و سازمانيبرون عوامل به توجه و داده افزايش را موسسات انطباق و انعطاف قابلیت فرهنگي،

 .است كرده پیدا زيادي اهمیت جهاني، مقیاس در مشتريان

 يابد مي انسجام مفید بسیار روش يك در كه باشند مي كامل اي چندرشته هاي روش دو هر استراتژيکي مديريت هم و حسابداري هم

 ي دامنه يك با زيرا است نشده پذيرفته اي گسترده طور به استراتژيك مديريت حسابداري. انجامد مي استراتژيك مديريت حسابداري به و

 حسابداري هاي تاثیرروش  بررسي به كه برآنیم مقاله اين در. . است شده محدود خاصي هاي روش به يا است شده مشخص ها روش از گسترده

 .بپردازيم سازمان مالي موفقیت نتیجه در و آن ي توسعه و اجرا و  سازماني برعوامل استراتژيك  مديريتي

 

 استراتژیکی مدیریت حسابداري پرتو در سازمان مالی  موفقيت اندازهاي چشم

 فعالیت و مديريتي كنترل با را مديريت حسابداران قوانین كه باشد مي كنترل و ريزي برنامه استراتژيك مديريت حسابداري  مفهوم

 محصوالت بازارهاي در مالي اطالعات هاي تحلیل و الزم هاي بیني پیش استراتژيك مديريت حسابداري. كند مي تعريف عملکردي كنترل هاي

 را ها دوره از تعدادي در بازارها اين در رقبا به مربوط موارد و ها شركت استراتژي حفظ و هزينه ساختارهاي و رقیبان هاي هزينه و ها شركت

 اطالعات براي الزم اقدامات با كه كند مي اشاره مديريتي يا داخلي حسابداري به استراتژيك مديريت حسابداري اصطالح. میدهد انجام

 براي اطالعات ضرورت با را مالي مديريت عملکرد هزينه، يابي هزينه شود، مي بررسي اهداف از اي دامنه يك براي مديريت در حسابداري

 .است كرده فراهم مشابه اهداف و سهام ارزيابي

. شود مي موجب كارآمد مديريتي هاي چالش براي را عملکردي چند روش كه باشد مي استراتژيکي عامل يك مديريتي، حسابداري

 ممکن عمل در چون باشد، مي استراتژيکي مديريت ي وظیفه به مربوط كه باشد مي اطالعاتي كردن فراهم براي مديريتي، حسابداري نقش

 شان، مشترك اهداف كردن دنبال براي بفرد منحصر هاي مديريت گیري تصمیم چگونگي به بستگي مختلفي بسیار هاي گیري شکل است
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 موثر تخصیص از اطمینان حصول منظور به بايد كه تصمیماتي. دارد بسزايي نقش سازمان مالي موفقیت در موارد اين و باشند گرفته نظر در

 .كند فراهم مديران براي تواند مي مديريت حسابداري تنها كه است حسابداري اطالعات انواع نیازمند شود، گرفته منابع

 براي حسابداري هاي داده تحلیل و تجزيه و انتخاب آوري، جمع شناسايي، فرآيند "عنوان به تواند مي استراتژيك مديريت حسابداري

 توسط شده ارائه اطالعات بین ارتباط ايجاد. شود تعريف سازماني اثربخشي ارزيابي و استراتژيك گیريهاي تصمیم براي مديريت تیم به كمك

 الزم رابطه، اين در. باشد مي گیري تصمیم براي مفید ابزاري به مديريت حسابداري تبديل روش تنها شركت، اهداف با مديريت حسابداري

 شده ياد انتقادات به پاسخگويي استراتژيك، مديريت حسابداري. باشند داشته كامل مشاركت شركت مديريت و مديريت حسابداري كه ست

 .آيند فائق مديريت حسابداري گرايدرون ماهیت بر تا شودمي انجام مديريت حسابداران وسیله به كه است كوششي و است

 و فروش پرسنلف كارآيي افزايش عملي اصول استخدام، جهت در موفق هاي صورتجلسات،روش تنظیم نحوه و سازمان ريزي برنامه

 سازمان پوشش تحت صحیح استراتژيك مديريت يك با موارد ديگر و مالي بخش در داخلي هاي كنترل اصول عملیات، و تداركات. بازاريابي

 اطالعات و است مديران موردنیاز غیرمالي و مالي اطالعات تمام شامل استراتژيك مديريت حسابداري در اطالعات. میگیرد قرار احسن نحو به

 غیرمالي اطالعات بايد موفقیت، براي اقتصادي واحدهاي كه حالي در شودمي محدود مدتكوتاه هايدوره به تنها ها،هزينه و درآمدها به مربوطه

 برخي و است مديريت حسابداري يافته تکامل استراتژيك مديريت حسابداري معتقدند، برخي. دهند قرار مدنظر خود هايريزيبرنامه در نیز را

 اطالعات حیطه مديريت، حسابداران كه است شده موجب استراتژيك تفکر حال هر به اما دانند،مي مديريت حسابداري بلندپروازانه مرحله را آن

 دريچه حیاتي عوامل اين يافتن كنندو پیدا موفقیت حیاتي عوامل سنجش در تريمهم نقش و دهند گسترش سازمان، مديرعامل سطح تا را

 .گشود خواهد سازمان مالي موفقیت به رو اي

 روحیه سازماني، ساختار فکري، سرمايه مالي، توان شامل داخلي عوامل استراتژيك، مديريت حسابداري مطابق سازمان ي اداره در

. گیرندمي قرار بررسي مورد رقابت و تکنولوژي فرهنگي، و اجتماعي اقتصادي، قانوني، سیاسي، عوامل نظیر بیروني عوامل و سودآوري كاركنان،

 ضعف، و قوت نقاط نیز شودومي گرفته بهره محصوالت ماتريس تنظیم و محصوالت عمر چرخه تحلیل ارزش، زنجیره تحلیل از راه اين در

 اعمال ضمن استراتژي. شوندمي شناسايي مالي  موفقیت عوامل الگوبرداري، و عملکرد جامع سنجش با و شودمي شناخته تهديدها و هافرصت

 كه گويد مي ها سازمان به و كند مي معین را مقصد آن به ومسیررسیدن دورنما يا مقصد ، وجوامع ها سازمان در مديريت مباني و اصول

 ها سازمان ماهیت واسطه به محدويتي هیچ اين و.  كنند مقايسه مشابه ي ها سازمان يا رقبا با و نگريسته رقابت میدان يك در را خود همواره

 مي طراحي محیطي شرايط ونیز سازمان دروني هاي وظرفیت ها توانايي به استناد با مسیر و مقصد استراتژي تدوين درفرايند. كند نمي ايجاد

 استراتژي توسعه به و میباشد ارشد مديريت تیم سازمان با درگیر اي حرفه حسابدار استراتژيك مديريت حسابداري اصول طبق بر بنابراين. شود

 موفقیت يعني سازمان استراتژيك هدف به تا میپردازد سازمان براي قوي رقابتي موقعیت و سهام ارزش و مشتري ايجاد هدف با سازي پیاده و

 چند واهداف اولويتها به بي دستیا سازماني بخشي اثر بطوركلي  میباشد، نظر مد بخشي اثر استراتژيك مديريت حسابداري در. يابد دست مالي

 رضايت و باشد بهینه زمان و هزينه نظر از اهداف كسب كه اي گونه به است سازماني فرهنگ با مشترك ارزشي نظام چوب ر چا در گانه

 .بود خواهد سازمان مالي موفقیت همان خاطر رضايت اين قطعا و نمايد فراهم را میکنند تالش اهداف كسب جهت در كه را نفعهايي خاطرذي
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 گيري نتيجه

 مستقیم و مثبت تاثیر داخلي استراتژيك عوامل عنوان به ارزيابي و حسابداري انساني، منابع فروش، مشتري به رساني خدمات توسعه

 به توجه با اطالعات تکنولوژي. دهد افزايش را سازمان مالي موفقیت تواند مي داخلي عوامل اين به توجه و دارند سازمان مالي موفقیت برروي

. تاثیرگذارند خود سازمان مالي موفقیت برروي توانند نمي عامل اين از استفاده با مديران و ندارد ارتباط مالي موفقیت با آمده دست به نتايج

 وسیله به بايد كار اين كه نیست ترديدي. آيد مي دست به فردا آن هاي نتیجه كه شود گرفته امروز تصمیماتي و شوند تدوين ها استراتژي

 و توازن فردا نیازهاي و امروز نیازهاي و اهداف بین بتواند كند، نگاه سازمان كل به گسترده ديدي با تواند مي كه شود انجام سازمان از بخشي

 استراتژي تدوين براي. بینجامند نظر مورد و اصلي نتايج به كه دهد تخصیص اي گونه به را مالي و انساني منابع بتواند نیز و كند برقرار تعادل

 استراتژيم مديريت تحت سازماني هر اينکه آخر سخن.كرد تعیین مالي، نظر از را، سازمان ضعف و قوت نقاط بايد اثربخش، اي شیوه به ها،

 میباشد واضح امري استراتژيك مديريت حسابداري اجراي تحت سازمان مالي موفقیت بنابراين بود خواهد تر آور سود
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