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 چکیده

 د،یشببد یر ابت طیمح نیماندن در ایاسببت و مزمه با  شببرفتیو پ رییوکار به شببدد در حال ت کسبب  طیمح مقدمه:
 ،نیو ع است. بنابرامربوط،  ابل اتکا و به م ،درستوجود اطالعاد  نیازمند بوده کهو به مو ع  درست هایمیاتخاذ تصم
سابدار صل یکیبه عنوان  تیریمد یح س  با تحومد متن دیبا ت،یریمد ازیاطالعاد مورد ن کنندگانهیته یاز ارکان ا ا

  .دکنحرکت  هاشرفتیو پ

-هش، اکتشافیپژوی و بر مبنای نوع پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربرد روش پژوهش:
 داریحساب نانجم اعضای حسابداری، دکتری دانشجویان و استادان شامل آماری جامعه پژوهش این درپیمایشی است. 

ینده، ابتدا سال آ 20برای شناسایی نیروهای پیشران در . است مدیریت حسابداری حرفه متخصصان وایران مدیریت 

. شد فازی اجرا نظر نهایی، دلفیبرای ایجاد اتفاقسپس نامه باز و مصاحبه با خبرگان و خبرگان، پرسشاندیشی هم
نتایج دلفی از  . برای تحلیلشدگیری  ضاوتی گلوله برفی و اشباع نظری انجام انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه

  ای و دلفی فازی استفاده شد.آزمون دوجمله

و  یمال یابدارحس نیتوازن ب جادیو ا تیریمد یحسابدار یتقاضا برا شیافزاکه  دهدمینشان پژوهش  جینتا ها:یافته
 تیریمد یبدارحسا ندهیدر آکه انتظار بر این است است و  ندهیدر آ رگذاریثأت شرانیپ نیترمهم تیریمد یحسابدار

تخصصان م شیو افزا یمداریو مشتر انیانتظاراد مشتر شیافزاهای پیشران ،نیچن. همدکن دایخود را پ گاهیجا

 نظامو  سامریواندی شرانیپ شده به جز ییشناسا یهاشرانیپ ی. تمامدهای بعدی  رار دارهگایدر جا تیریمد یحسابدار
 د.ش دییأتخبرگان  به وسیله یمحور ادارتملق

که د شواد میپیشنه ،بنابراین. ندارد یمناسب گاهیجا تیریمد یحسابدار ،از نظر خبرگان به طور کلی گیری:نتیجه
ه های ارائبنای پیشرانبر م تیریمد یحسابدار ندهیبهبود آ یبرا ثیرگذار بر حرفهو تمامی بازیگران تأ مسئومن و فعامن

 .ندکنالش ریزی و تبرنامهدر پژوهش حاضر شده 
 

 .یروهای پیشران، نوکارهاپژوهی، حرفه حسابداری مدیریت، کس آیندهآینده حسابداری مدیریت، : های کلیدیواژه

                                                           
 استاد حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی. 1.

 .ی و استاد مدعو دانشگاه گنبد کاووسسابداری از دانشگاه عالمه طباطبائدکتری ح .2

 jafar.babajani@gmail.comامه: ننویسنده مسئول؛ رایا *
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 مقدمه

 

ای میان پیچیده، روابط متقابل و در هم تنیدهدر جهان 

وابسته  وکارکس عواملی وجود دارد که موفقیت در 

سازی د یق رفتارها الگوبرای ی راه به آن است و هیچ

سازمانی بسیار  وجود ندارد. جهان برای هر شرکت یا

مهم نیست که منابع آن  . در این ارتباط،پیچیده است

تولید یک طرح یا برنامه بر سازمان یا شرکت، برای 

های سنتی روش است.ی، چقدر یک رویکرد علم مبنای

که مبتنی بر  راهبردی نیز دشوار است چراریزی برنامه

در چنین شرایطی، (. 1) استهای پیچیده بینیپیش

پیشبرد طراحی و ترسیم  راهی را برای پژوهیآینده

که  برای این توان گفتمی ،بنابراین د.کنه میئآینده ارا

 نگری(دید وسیعی نسبت به آینده داشته باشیم )آینده

و برای شناخت آن  شناسی(باید آن را بشناسیم )آینده

پژوهی(. کنیم )آینده پژوهشباید درباره آن مطالعه و 

و  شناسیآینده نگری،مزمه آینده ،به عبارد دیگر

 .(2)پژوهی است آینده ،شناسیآیندهمزمه 

 انون مشخص شده در  نگریآیندهمطابق با 

 توسعهساله چهارم، پنجم و ششم  پنج هایبرنامه

های کلی و سیاست فرهنگی و اجتماعی ا تصادی،

 ارتقای ،ایران اسالمی ا تصاد مقاومتی جمهوری

این کار . اساسی کشور است هایهدفاز  وریبهره

 سمت به هابنگاه مدیریت فعلی نظام در تحول نیازمند

 در تحول برای ،چنینهم. است اثربخش و کارا ینظام

 حسابداری جمله از نوین ابزار به نیاز مدیریت ساختار

 هابنگاه مدیران بیشتر که چه آن سفانهمتأ. است مدیریت

 اند،شناخته رسمیت به حسابداری عنوان به امروز به تا

 طریق از مالی حسابداری هرچند. است مالی حسابداری

 مالی و ا تصادی هایفعالیت و گزارشگری سازیشفاف

 مستقل حسابرسان و است کردهه ارائ ایارزنده خدماد

 پیچیده نظام ها،گزارش این به اعتباربخشی راه از

 پر دنیای در اما اندساخته ممکن را کنونی ا تصادی

 مالی حسابداری هایداده بر صرف تکیه کنونی ر ابت

 محیط در. باشد مدیران برای کافی رهنمود تواندنمی

 جز ایچاره ایران ا تصاد بر شده تحمیل ر ابتی

 وجود مدیریت حسابداری نوین هاینظام کارگیریب

 به ا تصادی هایبنگاه از بسیاری بقای آن بدون و ندارد

 .(3) افتاد خواهد خطر

تحومد ه به با توجافزون بر مطال  بیان شده در بام 

های ها و بانکا تصادی شامل همکاری با شرکت

و به منظور پیوستن به سازمان تجارد جهانی و  خارجی

های خارجی و صادراد محصومد، ر ابت با شرکت

ها توان ر ابتی خود را افزایش دهند. این باید شرکت

ترین آن است که مهم داشتن مزایای ر ابتی نیازمندکار 

مدیران  ،در این ارتباط. استنیز  یمت و کیفیت 

با  توانند از توان حسابداران مدیریت بهره گیرند ومی

و به مو ع  درست هایاتکا بر اطالعاد آنان تصمیم

برای  و توان ر ابتی خود را افزایش دهند. کننداتخاذ 

حسابداران مدیریت مزم است با  این منظور،

نگری جامع و مشاوره و راهنمایی مدیران و آینده

. کننده یزی د یقی برای آینده ارائرمسئومن، برنامه

گویی به برای پاسخمزم است حسابداران مدیریت نیز 

های خود ها و توانایینیازهای مدیران و جامعه، مهارد

اسایی تحومتی که بر شن در این راستا،را افزایش دهند. 

ثیرگذار است برای أآینده حسابداری مدیریت ت
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حسابداران اهمیت دارد. چرا که حسابداران مدیریت 

گویی به نیازهای مدیران نه تنها باید پاسخبرای مدیریت 

کرده و سطح پیشرفت های جامعه پیشرفتمتناس  با 

بلکه باید  بام ببرندهای خود را اطالعاد و توانایی

ه حسابداری بررسی آیند ،پیشرو نیز باشند. بنابراین

های حرفه کید بر پیشرانمدیریت در ایران با تأ

وکار به منظور تحقق حسابداری مدیریت و کس 

چنین، ضروری است. همآن  یاندازهاها و چشمبرنامه

که نقشه  ،مدددرازای نتایج پژوهش برای تدوین برنامه

حسابداری مدیریت باشد، اهمیت  راه برای آینده

 بسزایی دارد. 

ضروری است  با توجه به آن چه پیش از این بیان شد

چنین و هم یندهو آ حاضرهای ا توجه به پیشرفتتا ب

در ایران و کشورهای پیشرفته و ا تصاد  آیندههای برنامه

 های حوزه حسابداری و حسابداریفتجهان و پیشر

 در نظر گرفتنپیشرفته و با مدیریت در کشورهای 

 های کالن ا تصادیانداز بیست ساله و سیاستچشم

توسعه  ساله پنج هایو برنامه شامل ا تصاد مقاومتی

ایران، فرهنگی جمهوری اسالمی  و اجتماعی ا تصادی،

ریزی برای حوزه حسابداران مدیریت در ایران برنامه

در این  ،. در این راستاانجام شودمدد درازمدد و میان

ها، نیازها و پژوهش سعی بر آن است تا پیشرفت

های حوزه حسابداران مدیریت بررسی شود تا اولویت

همراه با پیشرفت جامعه حرکت و اطالعاد مورد بتوان 

های السؤ بنابراین،. دکرنیاز تولید و ا تصاد را فراهم 

 اصلیها و عوامل پیشران .1از:  پژوهش عبارد است

حرفه سابداری مدیریت در حوزه ساز حآینده

چه سال آینده  20در  وکارکس حسابداری مدیریت و 

های شدن با پیشرفتبرای همگام .2؟ مواردی است

های راهبردی، اندازها و سایر برنامهکشور مانند چشم

باید برای آینده حسابداری مدیریت در حوزه آموزش 

 د؟ شوتدوین  ایو پژوهش چه برنامه

اصلی این پژوهش به شرح زیر  هدفبه طور کلی 

 است:

 یحسابدار ندهیثر بر آؤم اصلیعوامل شناسایی 

حوزه حرفه حسابداری سال آینده در  20در  تیریمد

 .وکارکس مدیریت و 

 فرعی پژوهش به شرح زیر است: هایهدف

ای های حرفهکمک به مسئومن و مدیران انجمن .1

مدیریت ایران  حسابداریحسابداری از جمله انجمن 

رای آینده مدد بدرازای برای تدوین برنامه

 .کشورحسابداری مدیریت 

 خود دادنتطبیق برای مدیریت کمک به حسابداران .2

 آوردن دستبه حرفه و این در ت ییراد با

 .آینده برای نیاز مورد هایمهارد

 تشخیص و درك برای مدیریت حسابداران به کمک .3

  خواهند عهده بر در آینده هاآن که وظایفی

 .گرفت

 هایمهارد شناسایی جهت در دانشگاهیان به کمک .4

 آموزش و در آینده مدیریت حسابداران نیاز مورد

 .نظری و عملی صورد به هاآن

 تعیین با رابطه در گیرندهتصمیم مقاماد به کمک .5

 رشته حسابداری اصلی هایسرفصل و رئوس

با  شده )صنعتی(مدیریت و حسابداری بهای تمام

 .توجه به تحومد آینده

  این نتایج از کنندگاناستفاده ترینمهمجمله  از
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ها، و دانشگاهفناوری  و تحقیقاد علوم، وزارد پژوهش

 حسابداران مدیریت، جامعه، هادانشگاه استادان

، ایران مدیریت انجمن حسابداری حسابداران رسمی،

دولت و به طور کلی مالی،  ها، مدیرانمدیران شرکت

 .است دانشجویان وپژوهشگران بخش عمومی، 

 

 مبانی نظری

همواره  خود فیوظا از کیبرای انجام هر  رانیمد

دارد  میبه اخذ تصم ازیکه ن شوندیمواجه م مواردی با

های در ارتباط با هدف رییگمیتصم برای و

و  روین یو رهبری، هماهنگ تیهدا کنترل، زی،یربرنامه

 نیتراز مهم یکی. (4) اطالعاد هستند ازمندین امکاناد

تهیه اطالعاد برای مدیران، حسابداری  هاینظام

حسابداری مدیریت، به ویژه در چند مدیریت است. 

توجهی شده های  ابلدهه گذشته، موفق به پیشرفت

حوزه فعالیت آن محدود به تعیین بهای  ،است. در ابتدا

. در تر شدشده بود اما به تدریج فعالیت آن گستردهتمام

های فعالیت حسابداری ترین حوزهحال حاضر، مهم

گیری با تصمیم، شدهبهای تمامتعیین  شاملمدیریت 

ارزیابی ، کنترل عملیاد، استفاده از اطالعاد مالی

 ریزیبودجه، جامع ریزیبودجه، عملکرد مدیران

 و ایجاد انگیزه در بین کارکنان و مدیران ،ایسرمایه

معتقد است  باربرا .(5)است  بررسی عوامل مهم رفتاری

های فردی )شامل درك ابهام و که در آینده بر مهارد

های بین فردی )تسهیل توانایی ایفای رهبری(، مهارد

ای مندسازی کارکنان و نقش مشاورهکارگروهی، توان

های تحلیلی )شامل تسهیل تحلیل و آموزش(، مهارد

و خال انه و تجاری(، توانایی تفکر بصری، تصنعی 

در این . (6) کید خواهد شدهای سازمانی تأمهارد

حسابداری مدیریت را به در پژوهشی کوکینز راستا، 

از دوره . این شش دوره ده استکرشش دوره تقسیم 

کام بود شروع و به دوره  باستان که مبادله کام با

در  هاشود. این دورهگویانه ختم میهای پیشتحلیل

 .(7) شده است ارائه 1جدول شماره 

کوکینز در تحلیلی دیگر حسابداری مدیریت را بر 

مبنای ارزش افزوده حسابداری مدیریت، به سه دوره 

کند که در دوره اول هدف حسابداری تقسیم می

شده کامی فروش مدیریت ارائه اطالعاد بهای تمام

در این ها بوده و حسابداری مدیریت رفته و موجودی

ترین ارزش افزوده را دارد. در دوره دوم دوره کم

وظیفه تحلیل و گزارشگری بها بر عهده حسابداری 

مدیریت است. در این دوره انحرافاد بودجه تحلیل، 

شود. گیری میسودآوری گزارش و عملکرد اندازه

حسابداری مدیریت در این دوره ارزش افزوده متوسطی 

اری مدیریت با ارائه دارد. در دوره سوم حسابد

ها مشارکت گیریشده در تصمیمریزی بهای تمامبرنامه

های بهتر راهنمایی دارد و مدیریت را برای اتخاذ تصمیم

این دوره حسابداری مدیریت بیشترین کند. در می

(. 8کند )ارزش افزوده را برای شرکت ایجاد می

مدیریت  ت ییراد اصلی حسابداریکوکینز معتقد است 

شامل توسعه تحلیل سودآوری محصول به تحلیل 

دادن نقش حسابداری مدیریت ، بسطسودآوری مشتری

با مدیریت عملکرد بنگاه ا تصادی، حرکت به سوی 

های تجاری با نگرانه، ترکی  تحلیلحسابداری آینده

های مدیریت عملکرد شرکت، بهبود و روش

 های حسابداری مدیریت، مدیریتسازگارسازی روش
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 گانه حسابداری مدیریتهای شش: دوره1جدول 

 دوره ششم دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول

 گویانهتحلیل پیش مشتری مداری مطابقت با  وانین دوره صنعتی  رون وسطی باستان

وجود پول و  کاممبادله کام با 

سرانجام دفترداری 

 دوطرفه

 یابیسابداری هزینهح

های علمی استاندارد و روش

 تولید تیلور

 وانین استهالك تسریعی برای 

 راناگذحمایت از سرمایه

معلولی وتسهیم بها بر مبنای علت

برای انواع محصومد، خدماد و 

 مشتریان

ت ییر از دیدگاه سنتی 

و عملیاتی به  راهبردی

 گویانهدید پیش

 2015 1980 1930 1911 1494  بل از میالد

 

اطالعاد و تلفیق خدماد با تجارد و  آوریفن

ها با مدیریت ها و شایستگیضرورد بهبود مهارد

آینده در پژوهشی کرل . (8) استرفتاری بها 

عوامل  وی کرد.حسابداری مدیریت را بررسی 

ت ییر در حسابداری مدیریت را به سه ثیرگذار بر أت

حوزه تقسیم و در مقابل این سه گروه محرك ت ییر، 

ها را ها و سازمانهای سازمانی مقابل شرکتچالش

وظیفه حسابداری و حسابداران  سرانجامتشریح و 

که در  کردمدیریت را برای کمک به مدیران مشخص 

 (. 9) ارائه شده است 2جدول شماره 

 

 پیشینه پژوهش

نشان داد که  نتایج پژوهش سلیمان و همکاران

 هاشرکت در مدیریت حسابداری هایاز فن استفاده

 هافن استفاده نکردن از این دلیل است و ضروری

سازمان،  ارشد مدیران نداشتنآگاهی نظیر عواملی

 بودن برمالی و هزینه تهیه اطالعاد بر حد از بیش تأکید

فر و یزدی. نتایج پژوهش (10)است  آن از استفاده

ها ها و روشها و وظایف، فنتسامنی نشان داد که نقش

های حسابداری مدیریت ت ییر کرده است و و مهارد

نقش و وظایف حسابداران مدیریت هم در حرفه و هم 

(. تلها و 11در بخش دانشگاهی ت ییر کرده است )

همکاران در پژوهشی نشان دادند که مدیریت کیفیت 

یابی بر مبنای فعالیت و کارد ارزیابی جامع، هزینه

های جدید حسابداری مدیریت متوازن برخی از فن

آوری ارائه است که برای همراهی با ت ییراد جدید فن

داری مدیریت، ترین ت ییراد حسابشده است. از مهم

فعال شدن بسیار زیاد حسابداری مدیریت در بخش 

 (. 12مدیریت فرایند تجاری است )

و همکاران نشان داد که  راملینتایج پژوهش 

حسابداران مدیریت باید دید وسیعی از تجارد داشته 

سائل حسابداری توجه کنند. باشند و نباید صرفاً به م

آنان باید بر مسائل راهبردی از جمله، گسترش 

های ارزیابی عملکرد به معیارهای غیرمالی برای شاخص

چنین، افزایش عملکرد شرکت تمرکز کنند. هم

های حسابداران مدیریت با توجه به وظایف و مهارد

در  مونیزوم(. 13شدن باید ت ییر یابد )تحومد و جهانی

پژوهشی نشان داد که در گذشته حسابداری مدیریت با 

حسابداری مالی تفاود چندانی نداشته اما با ت ییراد 

کنونی وضعیت بهتر شده است. در حال حاضر رویکرد 

 جدیدی وارد حسابداری مدیریت شده و حسابداران

ینی و آفرگیری و ارزشمدیریت نقش تصمیم

های سازمان را بر عهده دارند. به هدف یابیدست

 بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای مدیریت
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 های آینده حسابداری مدیریت: پیشران2جدول 

 حسابداران مدیریت وظیفه سازمانی چالش پیشران

ت ییراد ا تصادی، 
محیطی و ج رافیای 

 سیاسی

در برابر تهدیدها،  ثر و مداومضرورد شناسایی و واکنش مؤ
 ها به صورد خال انه و زیرکانهها و فرصتچالش

توسعه نقش رهبری به منظور تالش برای مدیریت 
 خطر

به  ها و ارائه آنآوری اطالعاد از ا یانوس دادهجمع آوریفنپیشرفت 
 گیرندگانتصمیم

نگرانه و امکاناد نقش اصلی در توسعه آینده
 درستلی خال انه و مدیریت عملکرد و مدیریت ما

ت ییراد 
 شناختیجمعیت

های گذاری، مدیریت و توسعه داراییضرورد بهبود ارزش
 نامشهود

توسعه نقش حسابداری مدیریت در حوزه سرمایه 
 ساختاری و روابط انسانی

 

 محور و فعال منابع محدود به حسابداران مدیریتنتیجه

 . (14) دارند نیاز

 جامعه و ران خبره انگلیساانجمن حسابد

ها پیشرانهایی آمریکا در پژوهش مدیریت حسابداران

های مورد نیاز حسابداران های ت ییر و مهاردو محرك

دند. در کربررسی ها( در سطح جهان ) ارهدر آینده را 

های آوری وانین و مقرراد، فن هااین پژوهش

سازی به ، انتظاراد جامعه از حرفه و جهانیالکترونیکی

که هر یک عناصر و  یشران اصلی شناسایی شدعنوان پ

 یهاتوانش ،چنیند. همهای مختلفی دارشاخص

 ،های فنیاخالق و مهارد ای بهحرفه (هایتی) ابل

هوش  ،الکترونیکی هایتوانش ،خال یت، هوش

 خبرگی و اندازسازی(چشم تواناییبصیرد )، هیجانی

ثیرگذارترین عوامل افزون براین، تأ. شودمیتقسیم 

 شاملآینده  (سال 10و بیش از سال ) 10بیرونی در 

، (%55های حسابداری خودکار هوشمند )نظامتوسعه 

گسترش ، (%42ا تصادی ) هایمیزان ت ییر و نوسان

هماهنگی ، (%42) وکارکس انتظاراد و حوزه ارزش 

( وکارکس گرایی بیشتر حسابداری و تجارد )و هم

 وکارکس  به وسیلهپذیرش رایانش ابری ، (42%)

، (%39) ندهیآ یهاها و انتظاراد نسلآرمان، (41%)

های جهانی و ثیر  دردأت ییراد مسیر حاکمیت و ت

ت ییر  و (%52المللی )های بینای و سازمانمنطقه

 هاینقشها و انتظاراد جامعه و تحول حوزه

 .(15-18)است  (%50حسابداران )

در که نشان داد  سامکین و استینبنکنتایج پژوهش 

این ها و استادان حسابداری با حال حاضر دانشگاه

رو هستند که چگونه با توجه به روند روبه چالش

ر ابت با ی حرکت و ت ییر سریع محیط، در میدان 

چنان یکی از بازیگران عرصه تجارد و بمانند و هم

ا تصاد باشند. برای رسیدن به این هدف باید 

د و شناختی و تجربی ت ییر یابرویکردهای نظری، روش

های آموزش و یادگیری )تعلیم و تربیت( یکی از حوزه

در این موضوع  چنین،. هممهم برای تحول باشد

 دصل مورد بررسی  رار گیربه طور مفهایی پژوهش

(19). 

 یافتننگسترشکه  نشان داد رشنونتایج پژوهش 

موج  شده است که طراحی و اجرای  مندنظام تفکر

ساختار سازمانی  های حسابداری بدون توجه بهنظام

و بسیاری از مدیران به دمیل مختلف از  انجام شود
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ای به اجرای کافی، عال ه تخصص نداشتنجمله 

های کنترل نظاماز  ،های کنترلی ندارند. در نتیجهنظام

نحو مناس  و مطلوب استفاده  مسئولیت به سنجش

نبشان در پژوهشی  اعتمادی و زارعی. (20) شودنمی

حفظ جایگباه  های خودروساز برایشرکتکه  دادنبد

 های مدیریتخبود در ببازار باید به استفاده از روش

 یبابی ببر مبنبای هدف رویهزینبه ،هزینه از جملبه

نشان  دستگیر و یارمحمدینتایج پژوهش . (21) دنآور

نبودن طرز ر ابتی، رایج امکان تعیین  یمت نبودکه  داد

کبارگروهبی،  روحیبه داشتنمداری، نفکر مشتری

بر مبنای فعالیت و  یابیهزینه روشاز  نکردناسبتفاده

برای  موانعیاز مهندسی ارزش  نکردناستفاده

 . (22) یابی هدف استهزینه روش کارگیریب

نشان  اردکانی فتوحیپور و خدامینتایج پژوهش 

 بین ارشد از اجرایی مدیران آینده، بیشتر درکه  داد

 شد. خواهند انتخاب مالی مدیران و مدیریت حسابداران

مدیریت،  حسابداری حرفه در توجه  ابل ت ییر ترینمهم

 روی و گذشته اطالعاد وتحلیلتجزیه از شدن دور

 هااست. شرکت آینده درباره تفکر راهبردی به آوردن

 که کرد خواهند گذاریسرمایه حسابدارانی روی

 بتوانند و باشند تجارد زمینه در معلوماد کلی دارای

بکار  مشکالد حل منظور به را موردی هایهعمطال

 استقبال حسابدارانی از هاشرکت ،چنینهم. گیرند

 پذیرخطر داشته، جدید هایاندیشه که کرد خواهند

 آینده باشند. در داشته نیز را کارگروهی توانایی و باشند

 خواهند تأکید گروهی عملیاد بر هاشرکت همه تقریباً

 خواهد انجام گروهی صورد به هاگیریو تصمیم کرد

 از مالی مدیران و مدیریت شد. حسابداران

 کرد. استفاده خواهند نوین اطالعاتی هایوریآفن

 کار بیشتری تنوع از مالی امور و حسابداری دایره

 هایرشته به مربوط و اشخاص بود خواهد برخوردار

شد و  خواهند گرفته بکار هادایره آن در مختلفی

 استفاده بیشتری مخابراتی و ارتباطی وسایل از هاشرکت

 (.23کرد ) خواهند

 در پژوهشی نشان دادند که پور و طالبیخدامی

 وتحلیل، تجزیهریزیبودجه ها از ابزارمدیران شرکت

 استفاده سر به سرنقطه  تحلیلوتجزیه و انحرافاد

 ارزیابی کارد ابزار از مدیران ،چنینهم. کنندمی

 سنجش مجدد، حسابداری مهندسی متوازن، فرآیند

 بر یابیمبنای هدف و هزینه بر یابیمسئولیت، هزینه

 پژوهش نتایج .کنندنمی استفاده چندان فعالیت مبنای

تحلیل و، تجزیهریزیبودجه ابزار که داد نشانآنان 

سر به سر بیشترین نقطه وتحلیل انحرافاد و تجزیه

مهندسی مجدد،  فرایند ابزار و خشی را دارداثرب

یابی بر مبنای حسابداری سنجش مسئولیت و هزینه

ترین موانع استفاده از است. مهم فعالیت نیز اثربخش

و منفعت  هزینه، به ترتی  ،حسابداری مدیریت رابزا

کمبود نیروی انسانی زبده از نظر علمی ، کارگیری ابزارب

به مدد های مقطعی و کوتاهسیاست و تجربی و اتخاذ

در پژوهشی  نیامحبی و طال . (24) دولت است وسیله

یابی سنتی هزینهیابی بر مبنای فعالیت و به مقایسه هزینه

بهای خدماد  نتایج پژوهش آنان نشان داد که پرداختند.

یابی بر مبنای فعالیت هزینهو کامی محاسبه شده طبق 

تر است. تر و درستد یق های سنتی،روش نسبت به

بر  یابیهزینههای جدید مانند استفاده از روش ،بنابراین

افزایش اثربخشی و  تواند بهگرا میمبنای فعالیت زمان
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 (. 25)د کنمدیران کمک  هایکارایی تصمیم

 بررسی پژوهشی با درو همکاران  یگانهحساس

که د دنوضعیت حسابداری مدیریت نشان دا

 ،شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهشرکت

و  سامنه مالی هایگزارش برای اطالعاد تهیهبه 

 مدیریتبه  و بیشترتوجه  هاهزینه کنترل و تخصیص

 ترکمتوجه  ریزیبرنامه وراهبردی  گیریم، تصمیخطر

  که نشان داد در پژوهشی عالمشاه. (26) دارند

محیطی، های زیستهزینه اولویت پایین حسابداری. 1

کارایی یا . 3های سنتی، مقاومت در برابر ت ییر روش. 2

یت منابع و نیروی دمحدو. 4مالحظاد مخارج و منافع، 

آوری و تخصیص جمع دشواری. 5متخصص، 

شار خارجی عواملی . ف6محیطی و زیست هایهزینه

 بکارگیریگیری در مورد که بر فرایند تصمیم است

اثر  محیطیحسابداری مدیریت زیست هایروش

در پژوهشی  فردپورزمانی و مشایخی. (27) گذاردمی

 آب، خام، مواد مصرف بهینه کنترل برای نشان دادند که

 و پسماند و ضایعاد دفع و ایجاد سوخت، و انرژی

 ابزار ازباید  زیست محیط آلودگی از پیشگیری

 ارزیابی چونهم محیطیزیست مدیریت حسابداری

 . (28) ودش استفاده عمر چرخه یابیهزینه و عمر چرخه

 توجه با داد کهنشان  دیلمی دیانتینتایج پژوهش 

 نیز و کشور داخل در مقاومتی ا تصاد اهمیت به

 این در دانشگاهیان به ویژه مردم، ا شار همه وظیفه

 مدیران به تواندمی مدیریت حسابداری ابزار ،مورد

 نکرد اجرایی به تا کند کمک ا تصادی هایبنگاه

 ملی در تولید ویژههمقاومتی ب ا تصاد ارکان

 دیانتی. (29) بپردازندخود  ا تصادی هایبنگاه

که  نشان دادنددیگر  یدر پژوهش دیلمی و درخشان

 عنوان به تواندمی انرژی و مواد جریان یابیهزینه

 تحلیل و شناسایی برای د یق و جامع ابزاری

 یابیهزینهبه . شود گرفته کارب انرژی یهاناکارایی

 از بسیاری همانند باید انرژی و مواد جریان

 ،محیطیزیست یابیهزینه حسابداری یهارویکرد

 فرایند بهبود برای حسابداری روش یک عنوان به

 در با ،محیطیزیست و ا تصادی یهاگیریتصمیم

 در. نگریسته شود ،انرژی و مواد مصرف گرفتن نظر

 حسابداری روش برای جایگزینی روش، این ،نتیجه

 شده ایجاد یابیهزینه دانش و سنتی انرژی یابیهزینه

 انرژی یابیهزینه مفهوم ،چنینهم. نیست آن از ناشی

 حسابداری که اطالعاتی از بسیاری تواندمی سنتی

 هزینه ارزیابی برای انرژی و مواد جریان یابیهزینه

در  فرددانش. (30) کند مینتأ را دارد نیاز آن به

 حسابداری ادبیاد حوزه سه اساس برپژوهشی 

 و وریبهره حوزه با مرتبط ادبیاد مدیریت،

 به مالی وریبهرهکه  داد نشان مالی یریزبرنامه

 عمومی بخش در دولت هایبرنامه گیریشکل

 بر عمومی بخش مالی هایبرنامه وکند می کمک

 دارد مثبت اثر عمومی تقاضای و اجتماعی برابری

با بررسی در پژوهشی  روزمهرانی و رام .(31)

شده در حوزه حسابداری  انجام هایپژوهش

 اخیر یهادر سالکه نشان دادند مدیریت 

و  شده ترمحبوب گراتعامل هایپژوهش

 داده  رار پوشش تحت را زیادی متنوع هایموضوع

که نشان داد  عالمشاهنتایج پژوهش . (32) است

بهتر از  گرازمانیابی بر مبنای فعالیت هزینه
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شده خدماد را محاسبه های سنتی، بهای تمامروش

به منظور ها بیمارستان ،بنابراینکند. می

و ارائه اطالعاد  درستگیری و مدیریت تصمیم

دید استفاده کنند های جنظامباید از  د یق و وا عی

 (. 33تا به کارایی و اثربخشی بیشتر منجر شود )

  

 روش پژوهش 

 

 هر دو درمرحله انجام شد که در دو  حاضر پژوهش

شود. در مرحله اول می مرحله از نوع کاربردی محسوب

ثیرگذار بر آینده های تأه پیشرانارائ تهیه و هدف،

و در مرحله  آن لیوتحلهیو تجز حسابداری مدیریت

در  ریزیبرنامهدر  کاربردیه برنامه ارائ هدف،دوم 

. بر اساس بودحسابداری مدیریت در ایران  حوزه

 پژوهش ،های مورد نیازدست آوردن دادههچگونگی ب

 ها بهبه جهت گردآوری داده حاضر در هر دو مرحله

 به عنوانکاری صورد وا عی و بدون دست

شود. محسوب می غیرآزمایشی() های توصیفیپژوهش

های ژوهشع پنیز از نو نوع دادهاین پژوهش بر مبنای 

است که شامل نتایج کمی و کیفی ترکیبی )آمیخته( 

 .است

 

 هاروش و ابزار گردآوری داده
از هر دو  داده آوریجمعدر این پژوهش برای 

به این معنا که ای استفاده شد. روش میدانی و کتابخانه

، هاها، مقالهمبانی نظری پژوهش از طریق کتاب

های دکتری، های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان

های دادهمجالد و نشریاد و سایر منابع معتبر و 

، خبرگاناندیشی هم هایاز روشپژوهش با استفاده 

آوری شد. جمع فازی مصاحبه و دلفینامه باز، پرسش

های از روشها دادهدر برخی موارد  با این وجود

اد و مدارك و دیگری نظیر مشاهده، بررسی اسن

. در ادامه دست آمدبهنیز مشارکت خود پژوهشگران 

تشریح شده به صورد مختصر  بامهای هر یک از روش

 .است

 

 مصاحبهو  نامه بازخبرگان، پرسش اندیشیهم

 هایی، جلسهپیشران ابتدا نیروهایبه منظور شناسایی 

 آنان و نظراد با خبرگان برگزاراندیشی همصورد به 

 در مواردیو  3، 2به صورد ) هااین جلسه .شد دریافت

به  ،چنینهم. بودفرد خبره  9 شامل در مجموع( نفره 4

منظور دریافت نظراد افراد متخصص که دسترسی 

باز از  کامالً هایسؤال ،ها دشوار بودحضوری به آن

در این  .شد و نتایج دریافت ارسالطریق فضای مجازی 

در در مرحله بعد  .ندنفر بود 7 خبرگانتعداد مرحله نیز 

نیمه ساختاریافته به عنوان  این پژوهش از مصاحبه

نفر  10و با  ها استفادهآوری دادهجمع ترین ابزاراصلی

، پژوهشاین در . شداز خبرگان در کشور مصاحبه 

آینده حسابداری مدیریت بر مبنای بررسی  ،هدف

بنابراین در مرحله و  استساز های آیندهپیشران

ثر فاهیم مرتبط با آن مانند عوامل مؤم مصاحبه،

تفصیلی مورد  نسبتها( و ت ییراد به صورد به)پیشران

با  پژوهش حاضرها در بحث  رار گرفت. مصاحبه

آزمون  هدف از آن رویکردی اکتشافی هدایت شد و

گویی به بلکه هدف اصلی، پاسخ هنبود هافرضیه

باز  ها تقریباًالؤ. به طور کلی سبود پژوهش هایالسؤ
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 در باز که همه چیز را در بر اما نه آن و گسترده بود

های نو و  در محدود که امکان اکتشافگیرد و نه آن

ا، مفاهیم، هواژگان، عبارد ،سپسجدید را از بین ببرد. 

تعیین  استمرتبط پژوهش  ها و موضوعاتی که بهسؤال

شامل  هابرای ورود به مصاحبهدنبال شده  فرایند شد.

، اظهار رازداری در پژوهشمعرفی شخصی، بیان هدف 

مورد بود که چرا ح در این مورد اطالعاد و توضی

شونده برای این مصاحبه انتخاب شده است. مصاحبه

شوندگان، در جلسه اطالعاد دریافتی از مصاحبه

برداری گر ضبط و یادداشتمصاحبه به وسیلهمصاحبه 

ها به مصاحبه ،ردافزار وُبا استفاده از نرم ،نیز شد. سپس

برداری شد. به منظور تحلیل صورد الکترونیکی نسخه

و شده بندی و تحلیل آوری، طبقهها اطالعاد جمعداده

از طریق خبرگان  گروهیید به یج مصاحبه برای تأنتا

. به طور کلی در این پژوهش با شدارسال نامه پرسش

 ضاوتی  گیرینمونه نفر از خبرگان منتخ  با روش 10

و تا  ، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شدبرفیو گلوله

مزم به ذکر است در این مرحله  .اشباع نظری ادامه یافت

نیروهای پیشران شناسایی شده از طریق مبانی نظری و 

خبرگان و اندیشی همو روش های پیشین پژوهش

بنای آن مرحله دلفی تا بر م شد تعدیلنامه باز پرسش

  د.فازی اجرا شو

 

 دلفی فازی
 روش بهبود برای پژوهشیدر  همکاران و موری

 سنتی دلفی سازی روشیکپارچه مفهوم سنتی، دلفی

 ند. ایشیکاواکرد هارائ 1985 سال در را فازی نظریه با

 را دلفی روش در فازی نظریه کاربرد همکاران و

 فازی سازییکپارچه الگوریتم و کردند تشریح تربیش

 در هارایانه یندهآ نفوذ ضری  بینیپیش برای را

 عدد یانگ و سوان آن از پس .دادند بسط هاسازمان

 و متخصصان نظراد گرفتن بر در برای را مثلثی فازی

 و بیشینه مقادیر. بردند کارب فازی دلفی روش ایجاد

 اعداد مرزی نقاط عنوان به متخصصان نظراد کمینه

 به هندسی میانگین و شد گرفته نظر در فازی مثلثی

 حذف برای و فازی مثلثی اعداد عضویت درجه عنوان

 به شده ابداع روش مزیت .رفت کارب مرزی نقاط اثر

 نظراد زیرا. است آن سادگی در یانگ و سو وسیله

در این  .دشومی آوریجمع مرحله یک در متخصصان

در مرحله  بندی نظراد خبرگانپژوهش برای جمع

از روش  و مصاحبه، نامه بازخبرگان، پرسشاندیشی هم

نامه  ابل استفاده پرسش 21دلفی فازی استفاده و تعداد 

نامه تهیه شده در مزم به ذکر است پرسش .شد دریافت

 از جمله در مرحله مصاحبه به وسیلهچندین نوبت 

در مورد  از آنان نظراد هر یک اصالح وخبرگان 

نظر لحاظ شد.  دلفی دریافت و موارد مورد نامهپرسش

به لحاظ ویرایش ادبی و روش نامه سشپراست گفتنی 

بررسی و  به وسیله متخصصین حوزه مربوطنیز  پژوهش

 ویرایش مناس  انجام شد.

 

  پژوهش و  لمرو نمونه ،آماری جامعه

استادان و  شاملدر این پژوهش جامعه آماری 

، اعضای انجمن کتری حسابداریدانشجویان د

متخصصان حرفه و ایران مدیریت  حسابداری

. برای مصاحبه تنها افرادی استحسابداری مدیریت 

که دانش، تجربه و شناخت کافی از انتخاب شدند 



                                            شناسایی و تحلیل کالن روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت ...                          

 1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره       34

گیری در پژوهش کیفی معمومً از نمونهموضوع دارند. 

برای  ی مناس روش کنند. زیرا،تصادفی اجتناب می

در  به این معنا که نیست. مزمیافتن افراد با اطالعاد 

گیری گیری مورد نیاز، نمونه، نمونههاپژوهشاین 

 به یهاینظری و گلوله برفی است که بر اساس سازه

یند یکی از . در این فرادشولحاظ نظری مرتبط انجام می

مشاهده یا افزایش تعداد ی است. مفاهیم مهم اشباع نظر

موج  افزایش ه دیگر ک یابدادامه می زمانینمونه تا 

تا و تی که پژوهشگر متوجه  یا دنشو بینش و بصیرد

 .شودای کشف نمیشود که دیگر چیز تازه

گیری  ضاوتی و در این پژوهش از روش نمونه

نفر خبره  10و با  شد گلوله برفی و نظری استفاده

نامه دلفی نفر خبره، پرسش 21مصاحبه و با مشارکت 

 اشخاص از تعدادی ،ابتدا در مصاحبه،. شد آوریجمع

 با مرتبط کافی تجربه و تحصیالد دارای و نظرصاح 

 هاآن از مصاحبه پایان در و شدند موضوع، انتخاب

 در نظرصاح  و مطلع افراد سایر که شد درخواست

 مواردی در یا و کنند معرفی را پژوهش موضوع مورد

 دریافت به خاصی نیاززمینه  در ،الگو تکمیل برای که

 از بود، خاص تجارب با اشخاص نظراد

 با نظرافراد صاح  تا شد درخواست شوندگانمصاحبه

گیری با کفایت نمونه. کنند معرفی را مناس  تجارب

 لمرو . گیری نظری محقق شده استروش نمونه

 هارائش حوزه حسابداری مدیریت و پژوه موضوعی

. استساز برای حسابداری مدیریت های آیندهپیشران

نظراد آوری  لمرو زمانی پژوهش شامل جمع

کنندگان از طریق مصاحبه و دلفی طی یک مشارکت

 ،چنین. هماست 1395-1396 هایدوره زمانی در سال

ثر بر حسابداری مدیریت و سایر عوامل مؤ تاریخچه

حسابداری مدیریت در کشورهای پیشرفته و ایران 

شود.  لمرو مکانی این پژوهش نیز کشور بررسی می

  .استایران 

 

 هایافته

 

 نامه باز و مصاحبهپرسشخبرگان،  اندیشیهمنتایج 

خبرگان و اندیشی همبخشی از نتایج   سمتدر این 

و در خالصه  ان به صورد کامالً نظرمصاحبه با صاح 

. شده است هارائ های اصلیپایان نیز پیشران

ای حسابداران نقش مشاوره که معتقدند نظرانصاح 

های باید از توانایی آنان و شودمدیریت بیشتر می

حسابداران  ،بنابراین .چندمهارتی برخوردار باشند

نگری بامیی داشته باشند و مدیریت باید توان آینده

ها و ر با و فروش محصومد و بتوانند رفتار هزینه

در . کنندگویی بینی و حتی پیشتحومد آینده را پیش

تقاضا برای افرادی که از توانایی چندمهارتی  نتیجه،

 گفتنی استآینده بیشتر خواهد شد.  در ندبرخوردار

برخی صنایع ارتباطی به ضعف  سودآورنبودن

 نادرستها ندارد بلکه ناشی از مدیریت حسابداری آن

ه توانند با ارائاست که البته حسابداران مدیریت می

ی و بازار و با های مالهای مبتنی بر دادهمشاوره

یریت در زمینه اتخاذ نگری مناس ، به مدآینده

ترین . یکی از بزرگکنندکمک  های درستتصمیم

پایگاه  نبودمشکالد در حوزه حسابداری مدیریت، 

بودن اطالعاد حسابداری به ویژه در داده و یا محرمانه

د یق  اده جامع،های دولتی است. ایجاد پایگاه دسازمان
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تواند تحولی عظیم در حوزه پژوهش و می درستو 

تواند با ایجاد ارتباط د. این مهم نیز میکنآموزش ایجاد 

دانشگاه  هایهدفدانشگاه با صنعت و جامعه مطابق با 

تحقق یابد. در این حوزه باید انگیزه مزم در صنعت 

برای ارتباط و استفاده از مزایای ارتباط با دانشگاه ایجاد 

که این ارتباط موج  ایجاد  وندشمتقاعد  طرفینو 

ها و باید شرکت پس از آند. شوارزش افزوده می

 کنندهای وا عی تهیه و پایگاه داده ایجاد ها دادهسازمان

 ها باشد. ها و آموزشتا  ابل استفاده در پژوهش

 نیازمند، شدهبهای تمامگیری و محاسبه تصمیم

در حوزه  ،و د یق است. البته درستهای داشتن داده

ترکی  و نسبت سه عنصر شامل مواد،  شدهبهای تمام

ها با توجه به چنین رفتار هزینهدستمزد و سربار و هم

وری اطالعاد و محیط و  وانین ت ییر آتحومد فن

ها و شدن و بکارگیری ربادخواهد کرد و با مکانیزه

تر مهم شدهبهای تمامهای جدید، محاسبه وریآفن

ر حوزه حقوق و دستمزد با توجه به  وانین خواهد شد. د

کار و  راردادهای حقوق ثابت، لحاظ کردن هزینه 

حقوق و دستمزد به عنوان هزینه مت یر، باعث 

 شدهبهای تمامسردرگمی شده است. در حوزه 

هم از طرف مدیریت و هم  شدهبهای تمامتوجهی به کم

افتادن این حوزه از از طرف حسابداران باعث عق 

حوزه حسابداری مالی و مالیاتی شده است. به بیان 

به وسیله اداراد به دلیل تقاضای گزارش مالی  ،دیگر

های مین اجتماعی، صندوقمالیاتی، سازمان تأ

حسابداری مالی و  غیرهها و بورس و بازنشستگی، بانک

د ها وضعیت مناسبی دارها و سازمانمالیاتی در شرکت

ت به دلیل نبود تقاضا از اما حوزه حسابداری مدیری

سازمانی از پیشرفت کنندگان درونطرف استفاده

ایجاد انگیزه  در جهتچندانی برخوردار نبوده است. 

ها برای بکارگیری حوزه در مدیریت شرکت

ارتباط  صنعت و دانشگاه بینحسابداری مدیریت باید 

و مدیران و مسئومن با مزایای حسابداری  شده بر رار

تقاضا برای این آشنا شوند تا  شدهبهای تماممدیریت و 

ها و همایشتوان د. برای این کار میبایحوزه افزایش 

ها و های مشترك با مدیران و مسئومن شرکتکارگاه

یکی دیگر از دمیل نبود  ،ها برگزار کرد. البتهسازمان

اد متخصص ضا برای حسابداری مدیریت نبود افرتقا

باید توجه داشت  ،بنابراین .این حوزه است در کافی

افراد متخصص این حوزه را نیز باید به تعداد کافی 

گوی تقاضای مدیران و تربیت و آموزش داد تا پاسخ

است مطابق با نظر خبرگان،  گفتنیمسئومن باشند. 

یش بسیاری از مدیران حاضر هستند در ازای افزا

حسابداری  هایسودآوری شرکت با بکارگیری فن

با حسابداران مدیریت همکاری و  رارداد مدیریت 

ها و بودن استادان و اعضای انجمنبندپای. کنند منعقد

حسابداران مدیریت به  رارداد بین خود با مدیران و 

ها تواند به افزایش اطمینان جامعه و شرکتمسئومن می

تعهداد منجر به  نکردن ایفا و ها کمک کندو سازمان

حسابداران مدیریت خواهد  کاهش اطمینان جامعه به

 شد.

تفکر و نحوه افزون بر مطال  ذکر شده در بام، 

های باید بازار هدف و سلیقه ،. ابتداکندتولید باید ت ییر 

کننده شناسایی و بر مبنای آن محصومد تولید مصرف

. حسابداران مدیریت باید در این حوزه از شود

کنندگی بامیی برخوردار باشند و بینیهای پیشتوانایی
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ها را شناسایی و با آداب، رسوم و بازارها و سلیقه

است این زمینه  گفتنیفرهنگ مشتریان آشنا باشند. 

آشنایی در حال حاضر محدود به یک منطقه یا کشور 

نیست بلکه باید از کشورهای دیگر نیز شناخت کافی 

ار گسترده داشته باشند. در حال حاضر زنجیره ارزش بسی

جهانی از شده و به عبارد دیگر برای تولید باید دید 

. برای داشتن چنین دیدی مزم زنجیره ارزش داشت

شناسی و سایر علوم شناسی و رواناست توانایی جامعه

در حوزه  ،چنین. همدادرا افزایش  های مربوطو رشته

حسابداری مدیریت، به دانش و علم و شناخت از 

است.  نیاز های تولیدی شرکتعملیاد و فعالیت

های رشته باحسابداران مدیریت مزم است که  ،بنابراین

و ریاضی، آمار،  ران و برق و غیرهمهندسی عم مانند فنی

آشنایی داشته  تولید و فرایند تولید و کنترل کیفیت

از طریق ارائه این دروس در واحدهای  جه،در نتی. باشند

آموختگان در استخدام دانشمصوب و یا از طریق 

حسابداران  این موارد به باید ایرشتههای بینرشته

بتوانند مشکالد  آنانآموزش داده شود تا مدیریت 

شناسایی و متناس  با آن پیشنهادهای شرکت را 

ای که برای شرکت ایجاد به گونه؛ کننده کاربردی ارائ

نظران نیز برخی از صاح  ،د. البتهکنارزش افزوده 

هایی معتقدند برای بامبردن جذابیت حرفه باید تالش

د و با عناوین جذاب مانند رایانش مالی، مهندسی کر

 . ردکجذب را افراد باهوش و با استعداد  غیرهمالی و 

باز و  نامهپرسشخبرگان، اندیشی همبا توجه به 

های پیشین، مبانی نظری و پژوهشچنین مصاحبه و هم

ثیرگذار بر حسابداری مدیریت در حوزه تأ هایپیشران

سال  20در  وکارکس حرفه حسابداری مدیریت و 

 :ندشد و بررسی ینده به شرح زیر شناساییآ

داری آینده سرمایهوکارها: حوزه کس 

حاکم در آینده(،  وکارکس های بازار و )پارادایم

به های پیشرو( )شرکتواکنش پیشروان تجارد 

ظران و نت ییراد پیرامون، کیفیت و دسترسی به صاح 

ثیر ترکی  مراکز و استعدادهای جهانی حرفه، تأ

المللی، های تجاری بیننهادهای مالی، انتخاب زبان

میزان ادغام و تحصیل ملی و جهانی، میزان 

خارجی، میزان جریان و گذاری مستقیم سرمایه

ها، سرعت و مدد چرخه تجاری، صادراد نوآوری

 های تجاری جدید، عمومالگوتجربه پذیرش 

کننده به عنوان مصرف :ها)برون(سپاری بودجه نوآوری

، سطوح پیچیدگی تجارد، (15-18) گذارسرمایه

یکپارچه برای مدیریت پیچیدگی های نظامپذیرش 

بنگاه  رخطهای مدیریت تجارد، توانایی و  ابلیت

ها و  وانین حاکمیت شرکتی، ، ارزیابی رویها تصادی

های اجتماعی و گسترش کارآفرینی اجتماعی در بخش

خارجی،  نفعانذی انتظاراد تنوع و تجارد، گستره

کید بر مدیریت شهرد شرکت به عنوان تمرکز و تأ

 سازمانی تعهد ، سطح(12) وکارکس  راهبردبخشی از 

داوطلبانه،  کار و دوستیانسان ،اجتماعی مسئولیت به

استفاده از وجه نقد در معامالد مالی، مدیریت 

گویی و رعایت  وانین در درون شرکت، نقش پاسخ

های صنعتی و ها، ظهور بخشو دمل گرهاآینده واسطه

های حوزه سیاست، خطرهای جدید، مدیریت حرفه

، وکارکس پیچیدگی ها، حسابداری مدیریت شرکت

مراتبی تملق  غیرمالی، ساختار سلسله اهمیت اطالعاد

ترونیک بین جهانی، تجارد الک سطحمحور، تولید در 
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مشتری، تمرکز بر مشتری،  و شرکتبین و  هاشرکت

 غیره.منابع مالی، امکاناد و 

انتظاراد و حوزه حرفه حسابداری مدیریت: 

 تواناییتعریف جامعه از حسابداری مدیریت، 

در حال  ا تصادهای در حسابداری مدیریت هایمهارد

حرفه، درك و  در کارآفرینی هایمهارد گذار، سطح

 به و سیستأ (،15-18) تصور عموم و جذابیت حرفه

ثیر ر ابت از حسابداری، تأ هایانجمن شناختن رسمیت

ه خدماد ورود افراد خارج از حرفه به ارائ طریق

ای، رشتههای بینمهاردبه حسابداری، تمایالد 

های انتزاعی، الزاماد تجارد برای تمایالد به تحلیل

کردن بیش از پیش اطالعاد غیرمالی، تداوم فراهم

کید بر های گزارشگری، افزایش تأالگوکامل کردن 

نقش حسابداران مدیریت به عنوان شریک تجاری، 

تقاضای چندمهارتی از حسابداران مدیریت، تقاضای 

های تحلیلی و های ارتباطی، تقاضای مهاردمهارد

رد، تجا-دگاه مالکهای دیتجسمی، تقاضای مهارد

های فردی )شامل درك ابهام و توانایی تقاضای مهارد

های بین فردی ایفای رهبری(، تقاضای مهارد

ای(، تقاضای )توانمندسازی کارکنان و نقش مشاوره

های تحلیلی )شامل تسهیل تحلیل تجاری(، مهارد

های های خال انه، تقاضای مهاردتقاضای مهارد

 ،(18و  11، 10) سازمانی، تقاضای کارگروهی

مشارکت در کارهای مدیریتی، مشارکت در تدوین 

ای حسابداران ، اخالق حرفه(12) های شرکتراهبرد

های ارزیابی عملکرد به مدیریت، ت ییر شاخص

غیرمالی، نیروهای انسانی متخصص حسابداری 

ای، حرفه (هایتی) ابلی هاتوانشمدیریت، 

های ، بصیرد، اخالق و مهاردالکترونیکی یهاتوانش

تعریف فنی، خبرگی، خال یت، هوش، هوش هیجانی، 

حوزه وظایف و نقش حسابداران مدیریت، اندازه و 

مدیران، اطالعاد غیرمالی و پیچیدگی کارهای مالی 

، شفافیت در گزارشگری مالی کپارچه،گزارشگری ی

سازمانی و حسابداری توازن بین حسابداری مالی برون

سازمانی، مدیریت حسابرسی داخلی، مدیریت درون

سساد و های تجاری مؤالگوت ییر ساختارها و 

 های ناشی از پذیرشهای حسابداری، فرصتشرکت

مین جهانی حسابداری،  وانین جهانی، ارزیابی زنجیره تأ

المللی شده بینپذیرش استانداردهای پذیرفته

های با اندازه خاص بر ثیر  وانین شرکتحسابداری، تأ

زبان ها، میزان پذیرش های حسابداری آنشیوه

به عنوان استاندارد  ریپذتوسعه یتجار یگزارشگر

های نامشهود در اهمیت دارایی های حسابداری وداده

 . گذاری شرکتارزش

 

 دلفی فازی

های اولیه، با نظراد پیشران فهرست پس از تهیه

مشاور و استادان متخصص در حوزه استادان راهنما و 

خبرگان در مرحله چنین حسابداری مدیریت و هم

د شده در بام تجمیع و تعدیل های یامصاحبه، پیشران

 وکاردر حوزه حرفه و کس  پیشران 23 سرانجامو  شد

مرحله  نامه دلفی تهیه و به خبرگانانتخاب و پرسش

 .شد ارسال دلفی

 

 دلفی-اطالعاد فردی و عمومی خبرگان
کنندگان با تحصیالد دکتری و تمامی مشارکت
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استادان دانشگاه در حوزه حسابداری و حسابداری 

این افراد هم به دلیل فعالیت در  ،مدیریت بودند. بنابراین

حسابداری مدیریت و هم دارا بودن تحصیالد 

دانشگاهی، از نظر تجربی و نظری افرادی آگاه هستند. 

های کنندگان در حوزهتمامی مشارکت ،چنینهم

حسابداری مدیریت، حسابداری، حسابرسی یا مدیریت 

و به عنوان متخصصان حوزه اند مالی تجربه داشته

جزئیاد  حسابداری مدیریت در کشور هستند.

شماره اطالعاد عمومی خبرگان این مرحله در جدول 

 .شده استه ارائ 3

 

 آزمون پایایی
نامه از های پرسشبه منظور بررسی همسانی گویه

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون نشان 

و ها سؤالداد که آلفای کرونباخ، با توجه به تعداد 

 است. %6/90نفر خبره،  21مشارکت تعداد 

 

 ایآزمون دوجمله

مندرج در جدول  ایدوجملهنتایج آزمون نسبت یا 

 5دهد که به جز ها نشان میبه پیشران مربوط 4شماره 

و مخالف  ها تعداد نظر موافقپیشران، برای سایر پیشران

و این نابرابری  تببا هم برابر نیس %5داری در مقدار معنی

دهندگان نظر پاسخ نفع نظر موافق است. از این رو، بهبه 

ساز های آیندههای ارائه شده، جزء پیشرانپیشران

حسابداری مدیریت است. ستون آخر این جدول، 

گونه دهد. همانرا نشان می میانگین امتیازاد هر پیشران

ها میانگین امتیازاد تمامی پیشران شود،که مشاهده می

 است. 3بیشتر از 

 6شامل  فازیبررسی نتایج پژوهش بر مبنای دلفی 

 ترین مقدار از هر معیار به عنوان گام اول: کمگام بود. 

 

 : اطالعات عمومی خبرگان دلفی فازی3جدول 

 فراوانی درصد فراوانی شرح متغیر

 فراوانی

 فراوانی تجمعی درصد

 تجمعی

 سن

 19 19 4 سال 35تر از کم

 8/42 8/23 5 سال 35-45بین 

 4/52 5/9 2 سال 46-55بین 

 100 6/47 10 سال 56-65بین 

  100 21 جمع

 100 100 21 دانشگاه استاد ش ل

 رشته

 8/4 8/4 1 تیریمد یحسابدار

 2/95 5/90 19 یحسابدار

 100 8/4 1 ریسا

  100 21 جمع

 حوزه تخصصی

 95 95 20 حسابداری مدیریت

 100 5 1 وریآفن-حسابداری مدیریت

  100 21 جمع
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 ای مبتنی بر نظر موافق یا مخالف: آزمون دوجمله4جدول 

 نامههای پرسشسؤال
تعداد 
 موافق
> 3 

تعداد 
 مخالف

<= 3 

درصد 
 موافق

 مقدار
 داریمعنی

 میانگین

 9/3 03/0 76/0 5 16  ندهیحاکم در آ وکارکس بازار و  یهامی: پاراداندهیآ یدارهیسرما 

 4 01/0 81/0 4 17  رامونیپ رادییتجارد به ت  شروانیواکنش پ 

 یو جهان یمل لیادغام و تحص زانیو م یمال یمراکز و نهادها  یترک ریثأت 
  هاشرکت

17 4 81/0 01/0 86/3 

 67/3 19/0 67/0 7 14  یالمللنیب یتجار یهاانتخاب زبان 

 38/4 00/0 9/0 2 19  تیریمد یحسابدار نینو یهانظامو  دیجد یدیو تول یتجار یهاالگو رشیپذ 

کننده به : مصرفهایبودجه نوآور یسپار)برون(  و عموم هایگسترش نوآور 
  گذارهیعنوان سرما

18 3 86/0 00/0 19/4 

 29/4 00/0 95/0 1 20  یو گزارشگر تیشفاف شیو افزا کپارچهی یرمالیو غ یمال یهانظام رشیپذ 

خطر بنگاه  تیریمد یهاتیو  ابل ییو توانا وکارکس  یدگیچیسرعت و پ 
  ا تصادی

18 3 86/0 00/0 24/4 

و  یارتباط با مشتر تیریو جامعه و مد نفعانیگستره و تنوع انتظاراد ذ شیافزا 
  یمداریو مشتر یتجربه مشتر

21 0 1 00/0 48/4 

به عنوان  یدوستو انسان یاجتماع تیشهرد شرکت و مسئول تیریبر مد دیکأت 
  تجارد راهبرداز  یبخش

17 4 81/0 01/0 14/4 

 تیو رعا ییگوپاسخ شیو افزا یمالریعملکرد به غ یابیارز یهاشاخص رییت  
  در درون شرکت نی وان

17 4 81/0 01/0 1/4 

 9/3 00/0 86/0 3 18  حرفه تیو جذاب تیریمد یجامعه از حسابدار فیانتظاراد، درك و تعر 

 ،یلیتحل ،یارتباط یها)شامل مهارد تیریاز حسابداران مد یچندمهارت یتقاضا 
  (غیره و یارشتهنیب ،یکارگروه ،یخال انه، سازمان ،یو تجسم یانتزاع

18 3 86/0 00/0 33/4 

 شیشرکت و افزا یهاراهبرد نیو تدو یتیریمد یمشارکت در کارها شیافزا 
  یانقش مشاوره

19 2 9/0 00/0 38/4 

 38/4 00/0 95/0 1 20  تیریحسابداران مد یاگسترش اخالق حرفه 

 43/4 00/0 1 0 21  تیریمد یمتخصص حسابدار یانسان یروهاین شیافزا 

و  یمال یحسابدار نیتوازن ب جادیو ا تیریمد یحسابدار یتقاضا برا شیافزا 
  تیریمد یحسابدار

21 0 1 00/0 52/4 

 یابیو ارز یحسابدار یهاسساد و شرکتؤم یتجار یهاالگوساختارها و  رییت  
  یحسابدار نیمأت رهیزنج یجهان

19 2 9/0 00/0 29/4 

 استانداردهای از جملهی )حسابدار یجهان نی وان رشیاز پذ یناش یهافرصت 
به عنوان  غیرهو پذیر زبان گزارشگری تجاری توسعه ،گزارشگری مالی المللیبین

 ی(حسابدار یهااستاندارد داده

15 6 71/0 08/0 81/3 

به  تیریمد یحسابدار فیر ابت با ورود افراد خارج از حرفه و انجام وظا شیافزا 
 و غیره. یمال یمهندس ع،یصنا ،رایانهها مانند رشته ریسا وسیله

13 8 62/0 38/0 86/3 

 48/3 38/0 62/0 8 13  هاآن یحسابدار یهاوهیبا اندازه خاص بر ش یهاشرکت نی وان ریثأت 

 29/3 66/0 43/0 12 9  یادار سامریدیوانمحور و تملق یمراتب ساختار سلسله 

 48/3 1 48/0 11 10  عیو توز یابیبازار نینو یهانظامها و گرها و دملواسطه ندهینقش آ 
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مشخص شد. گام دوم: بیشترین مقدار هر معیار  کمینه

به عنوان بیشینه مشخص شد. گام سوم: میانگین هندسی 

هر شاخص محاسبه شد. گام چهارم: از آن جا که در 

استفاده شده ای لیکرد گزینه 5نامه از طیف پرسش

به عنوان آستانه مشخص شد. گام  3بود، عدد میانه یعنی 

پنجم: با استفاده از روش میانگین فازی برای اعداد فازی 

ساخته شده در هر معیار، میانگین فازی محاسبه شد. گام 

 ششم: با مقایسه آستانه و میانگین فازی در وضعیتی که

 باشد تر از میانگین فازی شاخصآستانه کوچک

شود. نتایج حاصل از تحلیل دلفی شاخص پذیرفته می

 به جز یک پیشران هاتمامی پیشرانکه فازی نشان داد 

. به بیان شودیید میساز تأهای آیندهبه عنوان پیشران

)به جز یک  های مورد بررسیبرای تمامی پیشران ،دیگر

دست آمده در حالت فازی بامتر از میانگین به پیشران(

توان این طور بیان داشت می ،آستانه است. بنابراینحد 

معیارهای شناسایی شده در این  در مورد بیشترکه 

پژوهش از دید خبرگان اجماع وجود دارد و هیچ 

ها زائد یا ناکارآمد شناسایی نشده آنمعیاری از نظر 

ها بر مبنای میانگین امتیازاد پیشران ،چنینهم .است

 شیافزا که بیشترین مقدار امتیاز مربوط به بندی شدرتبه

 نیتوازن ب جادیو ا تیریمد یحسابدار یتقاضا برا

 52/4با میانگین  تیریمد یو حسابدار یمال یحسابدار

ت بر این موضوع دارد که در آینده است و دمل

ها و حسابداری مدیریت جایگاه خود را در شرکت

مالی و حسابداری ها پیدا کرده و بین حسابداری سازمان

افزایش انتظاراد  .مدیریت توازن بر رار خواهد شد

به  ،مشتریان و افزایش متخصصان حسابداری مدیریت

ترین کم. در جایگاه دوم و سوم  رار گرفت ،ترتی 

 یمراتب ساختار سلسلهپیشران مقدار نیز مربوط به 

که مطابق با  استی ادار سامریدیوانمحور و تملق

نتایج دلفی  شد.یید نساز تأنتایج فازی جزء پیشران آینده

 .ه استدشه ارائ 5بندی در جدول شماره فازی و رتبه

 

 گیرینتیجه

 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حسابداران مدیریت 

ه های ارتباطی را کس  کنند. از جملباید برخی مهارد

حال حاضر  توان به کارگروهی اشاره کرد. درمی

ما ابسیاری از دانشجویان در انجام تکالیف عالی هستند 

اند چون کارهای گروهی را به درستی آموزش ندیده

 هایشوند. آنان باید مهارددر عمل با مشکل مواجه می

 تفکر تحلیلی، تجسمی، انتزاعی و انتقادی کس  کنند.

محیطی باید در حسابداری مدیریت در حوزه زیست

و تأثیرگذاری خود را افزایش دهد و  آینده نقش

محیطی را د یق و درست ارائه کند. های زیستگزارش

 گوی نیازهای جامعه باشد. چرا که باید پاسخ

های تجاری، ها و افزایش ترکی با گسترش شرکت

های چنین فعالیتپیچیدگی تجارد و ا تصاد و هم

پیچیدگی یابد. برای مقابله با این ها افزایش میشرکت

و گستردگی باید حسابداری مدیریت نیز هوشمندی و 

د ت خود را افزایش دهد تا نیازهای مدیران و مسئومن 

آوری اطالعاد در این را تأمین کند. گفتنی است فن

تواند در برخورد با یک رویداد جدید حوزه نمی

جوابگو باشد. بنابراین، برای مقابله با رویدادها و 

نیازمند حسابداران مدیریت  ید باز همهای جدپیچیدگی

   آوری اطالعاد سرانجامفن است. به عبارد دیگر،
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 سال آینده 20بندی نیروهای پیشران در : دلفی فازی و رتبه5جدول 

 پیشران
میانگین 

 ساده
 L رتبه

میانگین 
 هندسی

U آستانه 
میانگین 

 وضعیت فازی

 نیتوازن ب جادیو ا تیریمد یحسابدار یتقاضا برا شیافزا
 تیریمد یو حسابدار یمال یحسابدار

 ییدتأ 5/4 3 5 5/4 4 1 52/4

 تیریو جامعه و مد نفعانیگستره و تنوع انتظاراد ذ شیافزا
 یمداریو مشتر یو تجربه مشتر یارتباط با مشتر

 تأیید 47/4 3 5 45/4 4 2 48/4

 تأیید 45/4 3 5 4/4 4 3 43/4 تیریمد یمتخصص حسابدار یانسان یروهاین شیافزا
 نینو یهانظامو  دیجد یدیو تول یتجار یهاالگو رشیپذ

 تیریمد یحسابدار
 تأیید 16/4 3 5 33/4 3 4 38/4

 یهاراهبرد نیو تدو یتیریمد یمشارکت در کارها شیافزا
  یانقش مشاوره شیشرکت و افزا

 تأیید 16/4 3 5 33/4 3 4 38/4

 تأیید 17/4 3 5 34/4 3 4 38/4  تیریحسابداران مد یااخالق حرفه گسترش
)شامل  تیریاز حسابداران مد یچندمهارت یتقاضا

خال انه،  ،یو تجسم یانتزاع ،یلیتحل ،یارتباط یهامهارد
 (غیره و یارشتهنیب ،یکارگروه ،یسازمان

 تأیید 87/3 3 5 23/4 2 5 33/4

 تیشفاف شیو افزا کپارچهی یرمالیو غ یمال یهانظام رشیپذ
  یو گزارشگر

 تأیید 13/4 3 5 25/4 3 6 29/4

 یهاسساد و شرکتؤم یتجار یهاالگوساختارها و  رییت 
 یحسابدار نیمأت رهیزنج یجهان یابیو ارز یحسابدار

 تأیید 12/4 3 5 24/4 3 6 29/4

 یهاتیو  ابل ییوکار و تواناکس  یدگیچیو پ سرعت
 خطر بنگاه ا تصادی تیریمد

 تأیید 09/4 3 5 18/4 3 7 24/4

بودجه  یسپار)برون(  و عموم هاینوآور گسترش
 گذارهیکننده به عنوان سرما: مصرفهاینوآور

 تأیید 07/4 3 5 14/4 3 8 19/4

و  یاجتماع تیمسئول ،شهرد شرکت تیریبر مد دیکأت
 تجارد راهبرداز  یبه عنوان بخش یدوستانسان

 تأیید 04/4 3 5 08/4 3 9 14/4

 شیو افزا یمالریعملکرد به غ یابیارز یهاشاخص رییت 
 در درون شرکت نی وان تیو رعا ییگوپاسخ

 تأیید 02/4 3 5 04/4 3 10 1/4

 تأیید 98/3 3 5 95/3 3 11 4 رامونیپ رادییتجارد به ت  شروانیپ واکنش

وکار حاکم بازار و کس  یهامی: پاراداندهیآ یدارهیسرما
 ندهیدر آ

 تأیید 93/3 3 5 86/3 3 12 9/3

و  تیریمد یجامعه از حسابدار فیدرك و تعر انتظاراد،
 حرفه تیجذاب

 تأیید 38/3 3 5 76/3 1 12 9/3

 لیادغام و تحص زانیو م یمال یمراکز و نهادها  یترک ریثأت
 هاشرکت یو جهان یمل

 تأیید 36/3 3 5 71/3 1 13 86/3

 فیر ابت با ورود افراد خارج از حرفه و انجام وظا شیافزا
 ،رایانهها مانند رشته ریسا به وسیله تیریمد یحسابدار

 و غیره یمال یمهندس ع،یصنا

 تأیید 89/3 3 5 78/3 3 13 86/3

از ی )حسابدار یجهان نی وان رشیاز پذ یناش یهافرصت 
زبان  ،گزارشگری مالی المللیبین استانداردهای جمله

به عنوان استاندارد  غیرهو پذیر گزارشگری تجاری توسعه
 ی(حسابدار یهاداده

 تأیید 32/3 3 5 65/3 1 14 81/3

 تأیید 26/3 3 5 52/3 1 15 67/3 یالمللنیب یتجار یهازبان انتخاب

 یابیبازار نینو یهانظامها و گرها و دملواسطه ندهیآ نقش
 عیو توز

 تأیید 07/3 3 5 13/3 1 16 48/3

 یهاوهیبا اندازه خاص بر ش یهاشرکت نی وان ریثأت
 هاآن یحسابدار

 تأیید 13/3 3 5 26/3 1 16 48/3

 رد 95/2 3 5 9/2 1 17 29/3 یادار سامریدیوانمحور و تملق یمراتب سلسله ساختار
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کند و سرعت را خودکار تواند دانش موجود را می

افزایش دهد اما برای مقابله با رویداد یا فعالیت یا 

تواند کاربرد داشته باشد و در نتیجه وضعیتی جدید نمی

های جدید، حسابداران مدیریت باید برای مو عیت

های جدید ارائه کنند. به طور کلی ها و فننظریه

های و فنها حسابداران مدیریت باید به طور دائم نظریه

آوری اطالعاد استفاده جدید ارائه کنند تا به وسیله فن

 شود.

افزارهای نویسی نرمدر حوزه طراحی و برنامه

با مشکالد  حرفه حسابداری و حسابداری مدیریت نیز

ترین آن شناخت . مهماستای مواجه عدیده

به  .نویس از فرایند و عملیاد حسابداری استبرنامه

های مزم با ساخت برخی  سمتو ای که طراحی گونه

اران مدیریت هایی که مدنظر حسابدتوجه به ویژگی

نویسی که با این نقش برنامهاست چندان میسر نیست. 

از  گره خورده به افراد غیر عملیاد حسابداری کامالً 

مدیریت واگذار شده است در حالی که اگر  حسابداران

نویسی تربیت و ی برنامهحسابداران مدیریت با توانای

توان به راحتی این نیازهای آموزش داده شوند، می

نظران معتقدند برای رفع گو بود. صاح اساسی را پاسخ

نویسی و سایر این مشکل دروس مربوط به برنامه

ها و دانش مزم باید در واحدهای درسی مهارد

منظور بهتر است برای  به اینمصوب گنجانده شود. 

های حفظ بازار حسابداری مدیریت و وظایف و نقش

ها به افراد جای واگذاری وظایف و نقشه ، بمربوط

این افراد متخصص  آوری اطالعاد بایدمتخصص فن

رشته حسابداری  جذبدر سطح تحصیالد تکمیلی را 

تا ضمن حفظ بازار فعلی، به اعتبار و جذابیت حرفه  کرد

ها و توان به انجمندر این حوزه می ،. البتهودافزوده ش

سساد بزرگ حسابداری و حسابداری ها و مؤسازمان

زیرمجموعه خود بخش در د که کرمدیریت توصیه 

ای رشتهبین آموختگاندانشایجاد و از را وری آفن

در  ،. بنابراینکننداستفاده  رایانهحسابداری مدیریت و 

ا دام  به مو عو مناس  نداشته ریزی برنامه ی کهصورت

های حسابداری به ممکن است بسیاری از ش ل نشود

این خطر نزدیک است  شود.وری اطالعاد واگذار آفن

حسابداران  در نتیجه،و چندان دور از انتظار نیست. 

خود در  افزایش مهارد و علمبر  افزونمدیریت 

 وتحلیل اطالعاد مالی، بایدهایی مانند تجزیهحوزه

 نیز بیاموزند. را ای رشتهمفاهیم بین

ای و علمی باید متناس  با های حرفهانجمن

و با  ایران مدیریت حسابداری انجمنراهبردهای 

 هایهدفهایی برای پیشبرد نگری مناس  برنامهآینده

 ها باید در. انجمنکنندحسابداری مدیریت تدوین 

تالش کنند به  صنعت وحوزه ارتباط بین دانشگاه 

بین حرفه و هر چه بیشتر اعتماد  ایجاد زمینهای که گونه

 حسابداری انجمن ،چنین. همفراهم کنندرا  صنعت

های اعضای خود ها و مهاردباید توانایی ایران مدیریت

د و با برگزاری ر زمینه نیازهای جامعه افزایش دهرا د

مسئومن ها، مدیران و و کارگاه هاهمایشها و نشست

های حسابداری مدیریت و ها و تواناییرا با  ابلیت

 .دکنحسابداران مدیریت آشنا 

به طور کلی پیشنهادهای کاربردی برای بازیگران 

اصلی )شامل وزارد علوم، تحقیقاد و فناوری، 

ای، حسابداران مدیریت، های حرفهها، انجمندانشگاه

وکارها و ها و کس دولت و بخش عمومی، شرکت
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مدیریت عبارد سایر بازیگران( در حوزه حسابداری 

های مرتبط با ای با رشتهرشتههمکاری بین از: است

ای در رشتهحسابداری مدیریت و افزایش مفاهیم بین

آموزش  سابداری مدیریت با افزایش کیفیتح

های ارتباطی، مهارد آموزش چندمهارتی شامل)

 انه، سازمانی، تحلیلی، انتزاعی و تجسمی، خال

های آوریآموزش کاربردی فنو و غیره  کارگروهی

های عملی حسابداری مدیریت با ایجاد و روش نوین

های حسابداری مدیریت به وسیله سازمان آموزشگاه

، ایجاد آزمایشگاه حسابداری (ای کشورفنی و حرفه

ها و ایجاد مرکز مدیریت و حسابداری در دانشگاه

هایی که این مرکز وجود )در دانشگاهارتباط با صنعت 

و تشویق استادان و دانشجویان برای تحقق ندارد( 

های نسل سوم دانشگاه با کارگروه مالی خبره، هدف

مدیریت  حسابداری هایی درون انجمنایجاد بخش

صنعت و جذب افراد با ایران به منظور ارتباط 

نامه تفاهمای و افراد باهوش و با استعداد، انعقاد رشتهبین

ها و مؤسساد حسابداری مدیریت و همکاری با انجمن

حسابداری معتبر جهانی و همکاری بین واحد 

های پیشرو حسابداری مدیریت شرکت با سایر شرکت

(، ایجاد توازن در خارجی یاداخلی در آن صنعت )

بخش مالی و حسابداری مدیریت و توجه کافی به 

حسابداری مدیریت و ایجاد بازار برای حسابداران 

جلساد ها، برگزاری مدیریت و ارزیابی عملکرد آن

پژوهشی مشترك با -های آموزشیاندیشی و کارگاههم

متخصصان حوزه حسابداری مدیریت کشورهای 

شده ، تعیین بهای تمامپیشرفته و متخصصان داخلی

خدماد و محصومد به صورد تخصصی، د یق و 

شده به وسیله درست و انجام محاسباد بهای تمام

ی احسابداران مدیریت برای مدیریت حقوق بین دوره

و بین نسلی در بخش دولتی، گزارشگری مسئولیت 

محیطی و کنترل مسایل اجتماعی و زیست

ای شرکت برای همحیطی و مدیریت آمیندهزیست

شده کاهش مضراد آن بر مبنای تحلیل بهای تمام

های مختلف، ارزیابی جهانی زنجیره تأمین و حلراه

بازار هدف با کمک حسابداران مدیریت و ارزیابی 

خواهی جامعه های جدید، افزایش پاسخا تصادی طرح

برای گزارشگری  چنینهمبابت کیفیت و  یمت و 

محیطی و گسترش تمسئولیت اجتماعی و زیس

نظران ارتباطاد فضای مجازی و اینترنت با صاح 

 جهانی حرفه.

های راملی و نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

انجمن حسابداران خبره (، 14مونیزوم ) (،13همکاران )

(، 15-18حسابداران مدیریت آمریکا ) انگلیس و جامعه

(، پورزمانی و 27عالمشاه )(، 19سامکین و استینبنک )

 ( همسو است.29دیلمی ) دیانتی ( و28مشایخی فرد )

های رشته ایجادشود که توصیه میبه پژوهشگران 

 بهای رشتهای و الحاق دروس بینرشتهبینتحصیلی 

حسابداری  آینده، حسابداری مدیریت و حسابداری

های سایر روشاستفاده از مدیریت در ایران با 

ای نوین در هرویآکاربرد فن، پژوهیآینده

ها و شرکت سازمانیشگری درون و برونگزار

کاربرد رایانش و حسابداری ابری و  ها در آیندهسازمان

 .های خود بررسی کنندرا در پژوهش در ایران

در انجام این پژوهش محدودیت خاصی وجود 

باید در نداشته است. با این وجود، گفتنی است که 
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این در تعمیم نتایج به این موضوع توجه شود که 

های اولیه از طریق مبانی نظری، پیشینه پژوهش پیشران

 نامه باز و مصاحبهخبرگان، پرسش اندیشیهمپژوهش، 

ها با تعدیل چندین باره هر چند این پیشراند. ش مشخص

ساز پیشران آینده 23های اولیه، سرانجام به تعداد پیشران

ممکن است در صورد ت ییر  اما کاهش یافته است

اضافه نیز به آن  های دیگریخبرگان، پیشرانگروه 

بر مبنای نیز فازی در مرحله دلفی  ،چنینهمد. شو

پیشران اولیه  23پیشران اصلی از  22نظراد خبرگان، 

خبرگان ممکن  گروهد، که در صورد ت ییر شانتخاب 

 د.کنهای اصلی شناسایی شده ت ییر است پیشران
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