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 چکیده

. است تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است، اطالعات حسابداریبخش عمده ای از اطالعاتی که در سازمانها جهت 

ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها بیشتر

دهد. از آنجا که حسابداری در پی نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود را اطالعات حسابداری تشکیل می

جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و آن را به  اندازه گیری و ارائه اطالعات اقتصادی به استفاده کنندگان

، بنا براین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری عنوان یک سیستم اطالعاتی می شناسیم

، مدیران در تصمیم گیریهای خودبه بهره وری ها ی گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطالعاتی حسابداری

در این مقاله نقش سیستم اطالعات حسابداری در مدیریت و  اطالعات با کیفیت این سیستم نیاز مندند.صحیح از 

با بحث و بررسی درمبانی نظری می توان عنوان کرد، پیشرفت شگفت کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

صمیم گیری های مدیریتی و مالی بهتری انگیزسیستم های اطالعاتی حسابداری، به استفاده کنندگان کمک کند تا ت

را اتخاذ نمایند چراکه هزینه های مستقیم شرکت را کنترل می کند. آنچه درارزیابی ها بدست آمد حاکی ازآن است 

 که سیستم های اطالعاتی حسابداری در هزینه های مستقیم شرکت تاثیر بسزایی دارند.
 

 .کاهش هزینهیریت هزینه، سیستم اطالعات حسابداری، مدهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

ترین وظیفه یک مدیر گرفتن تصمیمات مختلف در شرایط متفاوت است، در عصری که شرایط  که مهم ازآنجایی

تواند سازمان و مدیران را در  ها قرار داده، تنها عاملی که می ناپایدار رقابتی، محیط بسیار متغیر در مقابل سازمان

گیری در شرایط  ط موفق کند داشتن اطالعات مؤثر و کارآمد است. اطالعاتی که الزمه تصمیممواجهه با این شرای

توانند چنین اطالعاتی را در اختیار مدیران  های اطالعاتی می (. سیستم4331اقتضایی و استراتژیک هست )نظری پور، 

وکار، تجارت و  ن داشته و دنیای کسبهای اطالعاتی نقش مهمی در زندگی سازمانی نوی و کاربران قرار دهند. سیستم

ازپیش باید از اثرات  های اطالعاتی، مدیران بیش کارگیری سیستم مدیریت را دچار دگرگونی شگرفی نموده است. در به

ها به وجود آورند.  ها به سازمان و افراد آگاهی داشته و تدابیر الزم را جهت همزیستی با آنناشی از سیستم

اجتماعی جامعه خود را فراهم آورده -های رشد اقتصادی هایی هستند که زمینه ی کارآمد سیستمهای اطالعات سیستم

ریزی  های اعتماد به خود را بر مبنای اطالعات صحیح و درست پی طور مؤثر تحت تأثیر قرار داده و پایه و آن را به

 (.6441، 4نمایند )پونیشاکوا و همکاران می

که زیرمجموعه سیستم اطالعاتی مدیریت است سیستم اطالعاتی حسابداری بوده که  ترین این سیستمها یکی از مهم

های اخیر در عرصه  رود تحوالت سال کننده اطالعات مناسب جهت اتخاذ تصمیم به شمار می عنوان ابزار مهم تهیه به

است. کمتر سازمان یا  های اطالعاتی حسابداری همراه بوده ای بر سیستمآوری اطالعات با آثار بسیار گستردهفن

های اطالعاتی استقراریافته بر مبنای تکنولوژی نوین را استفاده نکرده باشد. توان یافت که از نظامشرکتی را می

سازی،  آوری پردازش اطالعات، برای مدیران و حسابرسان مسئول پیادهافزایش رقابت جهانی و تغییرات مداوم در فن

آورد. از طرف دیگر، بسیاری از های جدیدی را به وجود میی در سازمان، چالشایجاد و نظارت بر معیار داخل

ها و  منظور اعمال سیاست های تکنیکی به اند که تحصیل مهارت داده دریافته ها به دلیل تغییرات سریع رخ سازمان

کند. با  فنی ارائه می ای را برای حل مسائل تجاری و راهبردی و آوری اطالعات، فرصت ویژه ها مشکل است. فن رویه

منظور افزایش کیفیت، کاهش زمان و هزینه  وری سازمان از اهداف اصلی هر مدیر است، به توجه به اینکه افزایش بهره

(. مدیریت 6441در فرآیندهای سازمانی، باید تصمیمات صحیح و اقدامات مناسب انجام داد )پونیشاکوا و همکاران، 

تواند تغییری به سمت بهتر شدن یا بهبود  ترین اهداف سازمانی است. مدیریت هزینه می یکی از مهم هزینه و بهبود آن

مستمر و تدریجی برای ایجاد بهبود در سازمان باشد و الزم نیست به دنبال تغییرهای ناگهانی بود، بلکه هر نوع بهبود 

سیستم مدیریت  ها به ارمغان خواهد آورد. نوری را در سازما شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقاء بهره یا اصالح به

هزینه فرآیندی است تدریجی که در آن تغییرات کوچک منجر به تغییر بزرگ و اساسی خواهد شد و همواره تحولی 

هایی  ی فعالیت های آموزشی، کار، تولید و کلیه دیگر فرهنگی است سازمانی که بر اندیشه عبارتی دائمی خواهد بود و به

شوند، مرتبط است. و نکته حائز اهمیت در این مدیریت کم شدن  وری بیشتر و بهتر انجام می تای بهرهکه در راس

ی طبقاتی و تبعیض در یک سازمان است بطوریکه کارمند به میل و رغبت خود از مدیر و مدیر از اعضاء و  فاصله

 (.6443، 6گردد )آستیانی و همکاران مند می کارمندان دیگر بهره

های اطالعاتی حسابداری است.  گیری از سیستم میان یکی از راهکارهای بهبود مدیریت هزینه در سازمان، بهرهدر این 

های  های اطالعاتی مدیریت، وظیفه تبدیل داده ترین زیرمجموعه سیستم عنوان مهم سیستم اطالعاتی حسابداری به

ترین  های مالی سالیانه از مهم (. گزارش6441، مالی به اطالعات مالی را بر عهده دارد. )پونیشاکوا و همکاران

                                                           
1
 Ponisciakova et al. 

2
 Astaiani et al. 
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سازمانی در چارچوب  کنندگان برون و درون های مختلفی از استفاده دستاوردهای این سیستم است که برای گروه

سو و لزوم فراهم آوردن اطالعات  های اقتصادی از یک شود. گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیت مشخصی ارائه می

های  حل -ها و راه های اطالعاتی حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش طریق سیستمدقیق و وسیع از 

های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. قلمرو سنتی حسابداری  نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه

هایی که از  میالدی با تعاریف و بیانیه 24بندی، تلخیص و انعکاس عملیات تجاری بود، از دهه  که فرآیند ثبت، طبقه

های بنیادی حسابداری که توسط انجمن مزبور انتشار یافت،  جانب انجمن حسابداران آمریکا و از طریق بیانیه نظریه

و  تیریدر مد یاطالعات حسابدار ستمینقش سدر این مقاله (. 4331وارد قلمرو نوین خود شد )انصاری و همکاران، 

 مورد بررسی قرار گرفته است. ها نهیکاهش هز

 

 هزینه و کاهش هزینه ها -2

 (:4388)کپلن، اندرسون،  هزینه منابع عرضه شده به یک دایره )سازمانی(، از چندین مورد زیر تشکیل شده است

 کارکنان: شامل حقوق و مزایای فوق العاده شغل مانند مالیات حقوق، بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی.

 امل حقوق و فوق العاده کامل شغل سرپرستان و کارکنان کلیدی.سرپرستی: ش

کارغیرمستقیم: شامل حقوق، فوق العاده شغل و سرپرستی پرسنل پشتیبانی، مانند آنهایی که تضمین کیفیت و 

 برنامه ریزیها را انجام می دهند.

 شده توسط کارکنان و سرپرستان آنها.تجهیزات و فناوری شامل: هزینه تجهیزات، منابع محاسباتی و ارتباطی استفاده 

 سطح اشغال: شامل هزینه عرضه فضا برای کارکنان، و تجهیزات و سرپرستان آنها.

منابع غیرمستقیم و پشتیبانی دیگر: شامل هزینه های تخصیص داده شده از قسمتهای پشتیبانی شرکت، مانند منابع 

 .انسانی، امور مالی، و فناوری اطالعات

ام شده محصوالت تاثیر دارند، بنابراین برای قیمت گذاری، بایستی از قیمت هر یک از اقالم فوق اطالع در هزینه تم

داشته باشیم. هزینه های غیرمستقیم که در قالب بودجه بندی به اجزاء مناسبی تقسیم می گردند عبارتند از قیمت 

کرد آن، هرگونه ناهماهنگی موجود در بین این با تجزیه و تحلیل بودجه وعمل تجهیزات عمومی، حمل و نقل و غیره.

دو هزینه را می توان آشکار و سپس آنرا اطالح نمود. معموال در یک تولید استاندارد و قابل قبول، پیش بینی هزینه 

قبل از تولید محصول صورت می گیرد. هزینه استاندارد یک محصول با هزینه واقعی آن محصول، متفاوت است و آن 

خواهیم نزدیک کردن این دو هزینه به یکدیگر است. معموال بخش مدیریت قسمت کنترل که مسئول چه ما می 

ضبط و نگهداری هزینه ها می باشد، می تواند بعنوان مرکز هزینه قلمداد شود. در این بخش اندازه گیری ضبط و 

ه گستردگی بخش کنترل نگهداری هزینه ها و چگونگی این عمل، مشخص می گردد. البته الزم به ذکر است ک

)زنزابوروکاتایاما،  خش و یا یک قسمت یا کل شرکت باشدبستگی به وسعت شرکت دارد که می تواند مربوط به یک ب

 .(1، ص13

برای شروع برنامه تقلیل هزینه، بررسی نحوه فعالیت بخش کنترل یعنی همان تعیین هزینه و اینکه چگونه هزینه 

با  ه عوامل هزینه دسته بند ی یا کدبند ی و نظارت می شوند الزم و ضروری است.واقعی شکل می گیرد و یا چگون

بررسی اختالف موجود بین هزینه واقعی و هزینه استاندارد، مشکالت روشن تر شده و نقاطی را که احتیاج به توجه 

ی بروز آنها می توان بیشتر دارند، خواهیم شناخت. مشکالت به خودی خود، ایجاد نمی شوند بلکه همیشه عللی برا

یافت. گاهی خطاهای انسانی و نیروی کار است که این مشکالت را ایجاد می نماید. در اکثر مواقع کارگر باعث زیان 
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مستقیم به محصول می شود و گاه نیز اتفاق می افتد که در هنگام تولید محصول باعث زیان غیرمستقیم می گردد 

جهت تقلیل هزینه باید به نکته زیر توجه  ا می شود. بعنوان نخستین گام درکه در هر صورت موجب افزایش هزینه ه

 شود:

هرکارگر در محیط کار خود باید در زمینه هزینه واقعی محصول و هزینه استاندارد آن، اطالعات کافی داشته باشد تا 

ینه، کارآیی الزم را نداشته باشد. با انگیزه باالتری به کار بپردازد. همچنین امکان دارد در کارگاهی، مرکز کنترل هز

باید اهداف این بخش بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در هنگام کار، مدنظر قرار گیرد. زیرا در خصوص 

کاهش هزینه ها وجود دایره کنترل هزینه، ضروری است و الزم است که کارایی آن، توسط کارگران خطوط تولید، 

 سان کارگاه به یک اندازه مورد پذیرش قرار گیرد.مهندسان، مدیران و حسابر

کاهش هزینه ها: تاملی بر هزینه های ساخت یک محصول ما را به این نتیجه می رساند که هزینه های ساخت 

محصول به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم پذیر هستند. هزینه های ثابت عموما به هزینه هایی اطالق می گردد که 

کمیت تولید، صرف می شود در صورتی که هزینه های متغیر مستقیماً بستگی به کمیت محصول  بدون درنظر گرفتن

 دارد. باید توجه داشته باشیم که روشهای تقلیل هزینه، برای هر یک از این دو دسته با یکدیگر متفاوت است.

 

 مدیریت هزینه -3

نه های انجام فعالیتهای خود را برنامه ریزی و مدیریت هزینه فرایندی است که شرکتها از طریق آن می توانند هزی

کنترل نمایند. هرچند که هر پروژه و یا هر فعالیتی مستلزم یک برنامه مدیریت هزینه منحصر بفردی می باشد، اما 

می بایست اهداف کلی در فرایند مدیریت هزینه ی مورد توجه جدی قرار گیرند. تا بحال بین صاحبنظران در ارتباط 

ف واژه هزینه می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید محصوالت و خدمات و همچنین افزایش رضایتمندی با تعری

مشتریان گردد. برای دستابی به اهداف فوق، ضروری است که مدیریت هزینه بعنوان یک جزء الینفک از فرایند 

 مدیریت تلقی گردد.

ه تنها در تامین منافع بلکه حتی در تقویت قدرت رقابتی کاهش سیستماتیک هزینه ها در هر کارگاهی می تواند ن

شرکت مربوطه، تاثیر بسزای داشته باشد. در واقع یکی از وظایف بسیار مهم و حیاتی یک سازمان، توانایی آن سازمان 

 4 باشد. در کنترل و کاهش هزینه های گوناگون موجود در فرآیند تولید )خدمات( می

مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مولفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم  قیمت تمام شده از ابعاد

اعمال مدیریت بر آن است. مدیریت هزینه از جمله مهم ترین آنها است. که عبارت است از مجموعه اقداماتی که 

ها با کاربست ابزارها انجام می مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه 

 دهد. از جمله ابزارهای مدیریت هزینه عبارتند از:

 . هزینه یابی مبتنی بر فعالیت4

 . هزینه یابی هدف6

 . هزینه یابی کایزن3

 . هزینه یابی کیفیت1

                                                           
1
 www.SYSTEM.parsiblog.com 

http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/
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که در گسترش تجارت و فشرده شدن رقابت، نوید بخش آغاز دوره ای جدید در حیات تجارت داخلی و جهانی است 

چنین محیطی برنده شرکتی است که پیش از رقبا، محصوالتی با کیفیت برتر و قیمت پایین تر عرضه نماید. در این 

محیط مدیریت هزینه نقش حیاتی ایفا می کند. امروزه حیات بسیاری از شرکتها به توانایی آنان در افزایش دقت 

در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است.  سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها

 حسابداری مدیریت بخوبی می تواند این نقش حیاتی را ایفا نماید.

حسابداری مدیریت فرآیند تشخیص، اندازه گیری، انباشت، تحلیل، تنظیم، تفسیر و ارتباط اطالعات )مالی "

رل سازمان و حصول اطمینان از حسابدهی و نحوه استفاده از کنت وعملیاتی( است که برای برنامه ریزی، ارزیابی و

منابع مربوط مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. حسابداری مدیریت همچنین تنظیم گزارشات مالی برای افراد خارج 

 "از گروه مدیریت مانند سهامداران، بستانکاران و مراجع قانونی و مالیاتی را نیز در برمی گیرد.

 ف همچنین بیان می دارد:این تعری

 حسابداری مدیریت در موارد زیر مورد استفاده مدیران قرار می گیرد.

 دورهبرنامه ریزی: دستیابی به اتفاق نظر در سازمان، و استفاده از پیش بین های توافق شده بعنوان مبنای فعالیتهای 

 عملکرد که بوسیله سازمان پیگیری می شود.

 ثار رویدادهای گوناگون گذشته و آینده.ارزیابی: قضاوت درباره آ

 کنترل: اطمینان دادن نسبت به درستی اطالعات مالی مربوط به فعالیتها یا منابع سازمان.

 در زیر تعاریف دیگری از حسابداری مدیریت ارائه می گردد:

ه می توان بعنوان حسابداری مدیریت بخشی از حسابداری است که سعی دارد اطالعات کمی مورد نیاز مدیریت را ک"

 "مبنایی در تصمیم گیریها بکار گرفته شود، تهیه نماید.

 بدلیهای مختلف کمک نموده و مبنایی را برای انتخاب یکی از شقوقحسابداری مدیریت اصوال در تجزیه و تحلیل 

 مورد بررسی ارائه می دهد.

 شکاف 

 جایگزین 

ست که در مورد چگونگی استفاده مدیران واحدهای تجاری و غیرتجاری حسابداری مدیریت شعبه ای از حسابداری ا"

 ."از اطالعات حسابداری و سایر اطالعات مالی بحث می کند

 

 اهداف و نظام مدیریت هزینه -1-3

قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت می باشد که ایجاد تعادل این مولفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و 

ن مستلزم اعمال مدیریت بر آن است و مهمترین آنها مدیریت هزینه می باشد که هدف نظام مدیریت هزینه، زما

کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است. تحقق هدف مذکور، به ایجاد نظام مدیریت 

. نظام مدیریت هزینه نیاز به تعهد و هزینه ای مرتبط است که به بقاء در رقابت جهانی و توسعه مستمر منجر گردد

اعتقاد مدیریت عالی به بهبود مستمر، رضایت مشتری و برنامه ریزی راهبردی و بکارگیری کارکنان در همه سطوح و 

 سازماندهی تغییرناپذیر دارد که به بهبود و توسعه فعالیتهای ارزش زا، و حذف فعالیتهای فاقد ارزش منتهی شود.
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مجموعه ای از تکنیک ها و شیوه های برای کنترل وتوسعه فعالیتها وفرآیندها، »مدیریت هزینه را (، 4338برینکه )

 شود: های زیر نظام مدیریت هزینه نشان داده می داند در شکل می« تولیدات و خدمات آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودارزیابی مستمر -1شکل 

نهیهز تیریمد ینظام اصل 3-2شکل   

 مشارکت کارکنان تعهدات مدیریت عالی

 نظام خودارزیابی مستمر

 اهداف اولیه

رقابت جهانی و بهبود 

 مستمر

 
ش فعالیت های فاقد ارزشکاه بهبود فعالیت های دارای ارزش  

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مدیریت مبتنی بر فعالیت 

(ABM) 

مدیریت کنترل کیفیت جامع 

(TQM) 

نظام تولید به موقع 

(JTI) 

 بهبود فرایند

(PI) 
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 و اعتقاد مدیریت عالیتعهد  -2 شکل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشارکت کارکنان -3شکل 

 

اوالً از طریق ارزیابی :به طور کلی هدف نظام مدیریت هزینه شناسایی تاثیر بهای تمام شده بر تصممیات مدیریت

ت که با بهره منابع مصرف شده در انجام فعالیتهای سازمان و ثانیاً ارزیابی تاثیر تغییر فعالیتها بر بهای تمام شده اس

 مدیریت عالی

 رضایتمندی مشتری برنامه ریزی راهبردی بهبود مستمر )کایزن(

بودجه بندی 

 سرمایه ای

اتژی استر

 رقابتی

تخصیص 

 منابع

بودجه بندی 

 سرمایه ای

بودجه بندی 

 سرمایه ای

بودجه بندی 

 سرمایه ای

بودجه بندی 

 سرمایه ای

بودجه بندی 

 سرمایه ای

 مشارکت کارکنان در همه سطوح
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گیری از ابزارها و تکنیک ها می توان تاثیر بهای تمام شده بر تصمیمات مدیریت را شناسایی نمود. )رهنمای 

 .(63-66، ص 4388رودپشتی، 

 

 

 انواع استراتژیهای مدیریت هزینه -2-3

مورد مطالعه قرار دادند. آنها ( در پژوهشی، استراتژی مدیریت هزینه را برای ایجاد مزیت رقابتی 6441ماورا و نایابوکا )

مدیریت هزینه به صورت دقیق مجموعه ای از راهکارها و روشها برای مدیریت کارآمد و اتخاذ تصمیمات »معتقدند 

اثربخش، در معنای گسترده به صورت یک حلقه و نگرش و مجموعه ای از سازکارها جهت ایجاد ارزش بیشتر و هزینه 

نه عبارت از استفاده از اطالعات بهای تمام شده برای توسعه و کسب رضایت مشتری و استراتژی مدیریت هزی« کمتر

 و ایجاد مزیت رقابتی با قیمت کمتر یا برابر رقیبان و یا خلق ارزش یکسان با قیمت کمتر در مقایسه با رقبا می باشد.

 انواع استراتژیهای مدیریت هزینه به دو صورت:

هیتی تاکتیکی دارند و شامل یکسری اهداف کوتاه مدت می شوند از جمله بودجه استراتژیهای کوتاه مدت که ما-4

 بندی )تاکتیکی(

استراتژیهای بلند مدت با نگرش تغییر فرهنگ مدیریت سازمانی و مدیریت هزینه ها به طرح استراتژیها و  -6

 راهکارهای بلندمدت می پردازند )استراتژیک(

هانی درآمده است تنها استراتژیهای بلندمدت و مفصل و همه جانبه کاهش در دنیای امروز که رقابت به صورت ج

 هزینه ها ضمن ارتقاء کیفیت و کارایی عملیاتی مورد توجه شرکتها قرار گیرد.

 

 طبقه بندی استراتژیهای مدیریت هزینه -3-3

 مرحله شروع یا مرحله طرح -الف

موقعیت هستند لذا اولین مدل، مدل مبتنی بر طرح یا پروژه تفاوتهای نوپا فاقد زیربناهای الزم برای تثبت و حفظ 

می باشد در چنین مرحله ای منابع فناوری اطالعات بدون مصرف و یا به صورت تک کاربردی درآمده و در دیگر 

 بخشهای هزینه بر، نیز چنین نتایجی قابل پیش بینی است.

 ه حلها(مرحله رشد دارای سطح باالتری از تمایز محصول )مدل را -ب

 در این مرحله، منابع فن آوری اطالعات باید برای پاسخگویی به نیازهای بازار و همچنین خود حرفه به مصرف برسند.

 مرحله رشد با ظهور بازاریابی توده ای )مدل محصول( -ج

حاشیه سود مناسب باعث جذب رقابت محصوالت عمومی شده که با قیمت کمتری عرضه می شوند و نیازهای 

تری بیشتر از طریق پیکربندی در مقابل سفارشی سازی محصوالت جواب داده می شود. شرکت تا زمانی که مش

 قیمتها به صورت انعطاف پذیر باعث گسترش بازار می شوند، می تواند به رشد خود ادامه دهد.

 مرحله رشد متمرکز بر توسعه بازار مشتریان )مدل خدمات مصرفی/پرداختی( -د

مدیریت هزینه بر رفتار مشتری متمرکز می شوند هنگامی که محصوالت به کاالی مصرفی تبدیل می استراتژیهای 

 شوند. خلق ارزش به نفع انتظارات مشتری کنار می رود.

 مرحله نگهداری یا ته انباشت -هـ
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ی می طبق نظر متخصصان مالی فرایند ته انباشت فروشندگان تبدیل به تهیه کنندگان محصوالت کاالهای مصرف

شوند. اما سکون ایجاد شده باعث می شود این شرکتها بتوانند بدون نیاز به هزینه زیاد برای تمایز و متفاوت سازی 

 کاالها، مشتریان خود را حفظ کنند.

بطور خالصه می توان گفت که استراتژیهای مدیریت هزینه، تعیین کننده ترین روش برای حفظ یک موقعیت برتر 

 رقابتی می باشد.

برای توصیف مدیریت هزینه از اصطالحات مختلفی مانند کاهش هزینه، ثابت نگهداشتن هزینه و کنترل هزینه 

 استفاده می شود و برای اجرای آنها از استراتژیهای و روشهای مختلفی بهره گرفته می شود.

 

 استراتژیهای هزینه با سود -1جدول 

 ای بلند مدتاستراتژیه استراتژیهای کوتاه مدت میزان سوددهی

 سود دهی زیاد
 4وضعیت 

 بسیار مطلوب اما بعید

 1وضعیت 

 مطلوب

 سود دهی کم
 6وضعیت 

 رضایت بخش

 3وضعیت 

 نامطلوب

 

در مباحث ذکر شده، این طور فرض شده است که هزینه های الزم برای تحقق استراتژیهای کوتاه مدت بسیار کمتر از 

ت هستند و همچنین سود حاصل از تحقق استراتژیهای بلندمدت بسیار هزینه های مربوط به استراتژیهای بلندمد

بیشتر از نتایج حاصل از استراتژیهای کوتاه مدت تصور شده است. نامطلوبترین وضعیت هنگامی رخ می دهد که نتایج 

 شند.حاصل از اجرای یک استراتژی بلندمدت حتی قادر به جبران سرمایه گذاریها و مخارج اجرای استراتژی نبا

 

 زمان اجرا و پیاده سازی استراتژی -2جدول 

 استراتژیهای بلند مدت استراتژیهای کوتاه مدت زمان

 زمان طوالنی
 4وضعیت 

 نامطلوب

 1وضعیت 

 رضایت بخش

 زمان کوتاه
 6وضعیت 

 مطلوب

 3وضعیت 

 بسیار مناسب اما بعید

 

محتاج زمان کمتری نسبت به استراتژیهای بلند بطور کلی می توان فرض نمود که اجرای استراتژیهای کوتاه مدت 

نامطلوبترین وضعیت هنگامی است که اجرای یک استراتژی کوتاه مدت در یک زمان طوالنی به طول  مدت می باشند.

 انجامید ضمناً قابل ذکر است که استراتژیهای پیچیده تر محتاج زمان بیشتری برای پیاده سازی و اجرا هستند.

 

 ا )هزینه( پیاده سازی استراتژیپیامده -3جدول 

 استراتژیهای بلند مدت استراتژیهای کوتاه مدت مقدار هزینه

 1وضعیت  4وضعیت  هزینه زیاد
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 رضایت بخش نامطلوب

 هزینه کم
 6وضعیت 

 مطلوب

 3وضعیت 

 بسیار مطلوب اما بعید

 

استراتژیهای هزینه و تاکتیکهای موثر در وضعیت رقابتی امروز، مدیران مسئول کنترل هزینه ها باید قادر به شناخت 

پس هدف اصلی مدیریت هزینه، باال بردن توان رقابتی شرکت خواهد بود. همانند دیگر  بر عوامل هزینه زا باشند.

ملزومات تجارت، مدیران مربوط به امر مدیریت هزینه ها باید قادر به شناخت نیاز و انتظارات بازار و مشتریان و نحوه 

هرچه توان رقابتی یک شرکت بیشتر باشد قابلیت  غییرات آنها و همچنین تخصیص منابع باشند.نگهداری و ت

درآمدزایی آن شرکت بیشتر می شود. بنابراین افزایش ارزش سهام شرکت با افزایش توان رقابتی آن برابر خواهد بود. 

ع محصول عرضه کننده و جایگاه آن توانایی یک شرکت در حفظ قدرت رقابتی آن تابعی است از جایگاه شرکت در نو

محصول بین محصوالت دیگر. یک شرکت اگر در این وضعیت قرار گیرد، بر تمام رقبا غلبه خواهد کرد، به این 

 می گویند. 4وضعیت برتری )مزیت( رقابتی

 سیستم اطالعات -4

صنوعی است که متشکل از که گاهی اوقات سیستم پردازش داده نامیده میشود یک سیستم م 6یک سیستم اطالعات

، ذخیره و اداره داده ها و تهیه اطالعات مجموعه کاملی از مولفه های دستی و رایانه ای میباشد که برای جمع آوری

 مورد نیاز کار بران تهیه شده است شکل زیر اجزا فعال یک سیستم اطالعات را نشان میدهد:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اجزاء فعال یک سیستم اطالعات -4شکل  

 تعریف سیستم اطالعاتی مدیریت -1-4

                                                           
1
 Competitive Advantage Period (CAP) 

2
-Information system 

 ستانده پردازش داده

 مخزن اطالعات

 استفاده کنندگان
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نوعی سیستم مصنوعی است که شامل مجموعه ای از مولفه های رایانه ای و دستی  4سیستم اطالعاتی مدیریت

میتوانند  میباشد که برای تسهیل عملیات یک شرکت و حمایت از فرایند تصمیم گیری ازطریق اطالعاتی که مدیران

یک سیستم اطالعاتی مدیریت  .، ایجاد شده استفعالیتهای شرکت استفاده نمایندبرای برنامه ریزی و نظارت بر 

. سیستم اطالعاتی مدیریت از اطالعات برون داد جهت نسبت به یک سیستم اطالعات ساده هدف باال تری را دارد

 اتخاذ تصمیم میکند. شکل زیر مولفه های یک سیستم اطالعاتی مدیریت را به تصویر می کشد.

 

 

مولفه های یک سیستم اطالعاتی مدیریت -5شکل   

 6سیستم های اطالعاتی حسابداری  -2-4

بخشی اساسی از سیستم اطالعاتی مدیریت است که داده های )ورودی های (بدست  سیستم اطالعاتی حسابداری

ی مفید برای استفاده ، اطالعات مالآمده از رویدادهای مالی را دریافت نموده و پس از انجام پردازش روی آنها

. این سیستم را میتوان به صورت ساده در قالب شکل زیر کنندگان ) درون سازمانی یا برون سازمانی ( ارائه میدهد

 تصویر کرد:

 

 1داده ها ) اسناد و مدرک ( 3اطالعات ) گزارشات( 

                                                           
1
-Anagement Information system (MIS) 

2
-Accounting Information system 

3
-Information 

4
-Data 

 پردازش
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 4باز خورد ) کنترل (

 

پردازش بر روی اطالعات مالی در سیستم اطالعات حسابداری -6 شکل  
 

 

سیستم اطالعات حسابداری عبارت از  . در یک تعریفتعاریف متعددی از سیستم اطالعات حسابداری ارائه شده است

و عناصری از سازمان است که از طریق پردازش رویداها ی مالی اطالعات هشدار دهنده و اطالعات مبنای مولفه ها 

در تعریفی جامع تر سیستم اطالعات  .تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از این اطالعات قرار میدهد

دمند مالی وارائه ان به مدیریت درون سازمان حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده ها ی اطالعاتی به گزارشهای سو

ومراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری ا ست.تبدیل دادهای اطالعاتی به گزارشهای مالی درسیستمهای 

، تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات صورت می ، پردازش، طبقه بندیاطالعات حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری

داری خود به عنوان یک سیستم جزئی از کل سیستم موسسه بوده واثرات متقابل عوامل محیطی سیستم حساب .گیرد

. با توجه به مطالب فوق سیستمهای اطالعاتی در نظر میگیرد ، سیاسی و اجتماعی رانیزاز قبیل عوامل اقتصادی

 حسابداری را میتوان به صورت زیر نشان داد:

 

سیاسی و اجتماعی بر اطالعات تصمیم گیری، تاثیر عوامل اقتصادی -7شکل   

 

                                                           
1
-Feed back 
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. سیستم سیستم اطالعات حسابداری دامنه وسیعتری را نسبت به سیستم حسابداری پردازش داده ها در بر می گیرد

، پیش است که به منظور تصمیم گیری اعمال کنترل 4اطالعات حسابداری بخشی از ارتباطات اطالعاتی غیر رسمی

 .ی مدیران مورد استفاده قرار میگیردبینی و برنامه ریز

 انواع سیستمهای اطالعاتی حسابداری -1-2-4

انتخاب طرق و  .نظام های اطالعاتی حسابداری در طیف گستر ده ا ی از سیستم های دستی تا ماشینی قرار دارند

ه در آن فعالیت میکند وسایل پردازش اطالعات عالوه بر شرایط محیطی و اقتصادی و تکنو لو ژیک جامعه که موسس

 :به سه عامل اساسی زیر بستگی دارد

 .(حجم اطالعاتی که باید پردازش گردد4

 .( مدتی که صرف پردازش اطالعات می شود و زمانیکه گزارشهای مالی مورد نظر باید آماده باشد6

 .(هزینه ای که باید صرف پردازش اطالعات گردد3

 .، کامپیوتری ویا ترکیبی از آنها پردازش کرد، میکانیکییق سیستم دستیاطالعات مالی را می توان از طر

، سیستم های .آنچه دراین تحقیق مورد بحث است، هرسه سیستم نتایج یکسانی رافراهم می آوردنداما درهر حال

 :حسابداری می باشد

 :سیستم حسابداری دستیالف

 : سیستم حسابداری مکانیکیب

 اری کامپیوتری: سیستم حسابدج

 

 منابع سیستم اطالعاتی حسابداری هدفها و -2-2-4

 .سیستم اطالعاتی حسابداری دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت

 ارائه اطالعات برای عملیات ونیازهای قانونی 

 اطالعات برای تصمیم گیری ارا ئه. 

. برای رسیدن ه باشد منافع با ارزشی خواهد داشتبه این هدفها به طور کامل رسید سیستم اطالعات حسابداری که

 :این هدف ها دو فعالیت عمده وجود دارد

 پردازش مبادالت 

 پردازش اطالعات 

 پردازش مبادالت

. رویدادها ی حسابداری مانند ارسال مبادالت رویدادها و کنشها یی هستند که برای کارکرد یک شرکت ضروری است

 .خود نوعی مبادله ارزش اقتصادی است، صورت حساب فروش کاال

                                                           
1
-Informal Information system 
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، و از ، مانند دریافت یک سفارشبعضی رویدادها نیز وجود دارند که در آ نها مبادله ارزش اقتصادی صورت نمی گیرد

و رویدادهای حسابداری به وسیله ثبتهای اساسی حسابداری  . مبادالتاین رو رویدادحسابداری محسوب نمی شوند

 ". چرخه حسابداری اصوال. مراحل پردازش مبادالت حسابداری را چرخه حسابداری می نامندپردازش می شود

 .می شود به یک روش اعمال درتمامی شرکتها "استاندارد شده است ولزوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرخه حسابداری -44-6 شکل  

 

 نمودار حساب ها – 8شکل 

 

 .شترک وعمومی استنمونه ای از مبادالت که در اکثرشرکتها م
 

 فروش محصوالت یاارائه خدمات به مشتریان: 

 خدمات و دارای ثابت از فروشندگان، کاالخرید مواد ،: 

 دریافتی صندوق از مشتریان وسایر افراد: 

 فهرست حقوق ودستمزد وپرداخت به کارگران وکارکنان. 
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د پرداخت به مشتریان و بعضی نیز از رویدادهای بعضی از مبادالت از عوامل بیرونی یک شرکت تاشی میشود مانن

 .، به وقوع می پیونددیک شرکت ایجاد میشود مانند هزینه استهالک که درپایان سال مالی داخلی

در یک سیستم اطالعات حسابدار ی به وسیله سیستمهای زیر صورت میگیردهرنوع ازمبادالت  پردازش مبادالت

ت صورت می گیردو ادغام این زیر سیستمها سالمت مالی یک واحد اقتصادی را توسط یک سیستم پردازش مبادال

 .اندازه گیری خواهد نمود

اگر سیستم پردازش مبادالت به طوری صحیح طراحی شده باشد منا فع زیر را برای موسسه یا شرکت در پی خواهد 

 داشت:

 کار آمد و موثر خواهد بودپردازش اقتصادی اطالعات ،،. 

 ها را به خوبی و با دقت کنترل نمو ده و آ نها را به طور صحیح پردازش میکند.، داده 

 پردازش اقتصادی اطالعات به هنگام خواهد بود. 

 
 

 پردازش اطالعات

. خروجی یک پردازش ، اطالعاتی را جهت تصمیم گیری ارائه میدهدمقایسه پردازش اطالعات با پردازش اطالعات 

. سیستم اطالعات حسابداری ایی در امر برنامه ریزی و کنترل عملیات یک شرکت میباشداطالعات به قصد راهنم

 ، دارایی ثابت و سیستم فروش میباشد.مجموعه ای از سیستم پردازش اطالعات مانند حقوق و دستمزد

 

 

سیستم پردازش اطالعات -9شکل   
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 :سابداری باید اطالعاتی را ارائه دهد کهسیستم طراحی شده برای پردازش اطالعات یا سیستم اطالعاتی ح

 با تصمیم گیری مورد نظر مربوط باشد،. 

 قابل اتکا باشد،. 

 به مو قع باشد،. 

 با دقت ارائه شده باشد،. 

 مختصر و مفید باشد،. 

 فعالیت های یک سیستم اطالعاتی حسابداری

 .ندهر سیستم اطالعات حسابداری پنج فعالیت عمده را اجرا میک

 جمع آوری داده،. 

 پردازش داده،. 

 مدیریت داده،. 

 کنترل داده 

 تهیه اطالعات. 

، کد گذاری و اطمینان از صحت و کامل بودن آنها ، ثبت انها در فرمهای ویژهجمع آوری داده شامل ضبط داده ها

 .است

 :پردازش داده شامل مراحل زیر است

 های مناسب از پیش تعیین شده طبقه بندی و طراحی داده در مقوله،. 

 انتقال و یا کپی داده ها در اسناد و مدارک،. 

 مرتب کردن داده ها براساس یک یا چند ویژگی،. 

 یک کاسه کردن و هم گروه کردن مبادالت با ماهیت مشابه،. 

 ادغام یا ترکیب کردن یک یا دو گروه از پرونده داده ها،. 

  روی داده هاانجام محاسبات مختلف بر،. 

 خالصه کردن مجموعه داده ها بر اساس کیفیت داده ها،. 

  مقایسه کردن یا آزمایش اقالم از گروه های جداگانه یا پروند های متفاوت برای یافتن علت ادغام و یا جدا سازی

 آنها

 :مدیریت داده شامل سه مرحله است

 ذخیره کردن،. 

 به روز کردن،. 

 استخراج کردن،. 

 .ذخیره کردن یعنی جایگذاری داده ها در مراکز نگهداری که به نام پایگاه داده ها نامیده میشود

 .به روز کردن شامل اصالح داده های ذخیره شده به منظور انعکاس رویدادهای جدید عملیات است
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ردازش شده یا پردازش بیشتر استخراج کردن نیز شامل دستیابی به داده ها به منظور تهیه گزارش و ارائه اطالعات پ

 میباشد.

. برای این فعالیت از روشهای گو ناگونی کنترل و تضمین داده ها به منظور اطمینان از صحت و درستی داده هاست

اسناد و  . یک نمونه از این روشها شامل اعتبار بخشیدن و اثبات کردن داده ها با بررسی و کنترلاستفاده میشود

 هاست واصوال بخشی از کنتر ل داخلی حسابداری نیز شامل همین کنترل و بررسی اسناد ومدارک مدارک اولیه داده

 .اولیه جهت اعتبار بخشیدن به داده هاست

 :تولید اطالعات شامل مراحل زیر است

 پردازش اطالعات به عنوان تفسیر،. 

 تعبیر و گزارشگری اطالعات. 

ی گوناگون دارای تفاوتهای محسوسی هستند بعضی از پردازش ها ی اطالعات در موقعیتها سیستمهای پردازش

. بعضی از سیستمها در موسسات غیر انتفاعی و بعضی در ، و بعضی از پردازشهای یارانه ای استفاده میکننددستی

 .موسسات بازرگانی استفاده میشوند

 

سیستمهای اطالعاتی -11شکل   

 عاتی حسابداریطراحی و استقرار سیستمهای اطال -3-2-4

 :روشهای طراحی سیستمهای اطالعاتی را میتوان به دو دسته عمده زیر طبقه بندی کرد

 چرخه تکاملی سنتی (4

 چرخه تکاملی ساخت یافته (6
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بمنظور انجام فعالیتهای چرخه تکاملی سیستم به کار گرفته میشد که  4384چرخه تکاملی سنتی تا قبل از دهه 

 .بنام چرخه تکاملی سنتی نامیده میشود امروز در جوامع اطالعاتی

اساس روش چرخه تکاملی ساخت یافته براستفاده از متدو لوژی ساخت یافته و ابزارو تکنیک های ساخت رایانه قرار 

، توسعه سیستمها شامل یکسری مراحل متوالی با تأثیرات متقابل بر یکدیگر است که از گرفته است در این روش

،آزمون ساخت یافته ،برنامه نویسی ساخت یافته، طراحی یافتهیافته سپس تجزیه و تحلیل ساختبررسی شروع شده و 

 .و نصب انجام خواهد گرفت

تعدادی از فعالیتها میتوانند به صورت موازی انجام شوند و در هر مرحله نیز مستند سازی انجام میگیرد که خود 

 .خواهد بودموثری در انجام فعالیتهتای مراحل بعدی  کمک

سیستم از باال به پایین به زیر  . بدین معنی کهدر روش ساخت یافته، سیستمها بر اساس مفهوم واحد قرار گرفته اند

 .سیستمهای کوچکتر و تقریبا مستقلی تقسیم میگردد

ا نیز سریعتر و بنابراین بررسی هر یک از سیستمها یا قسمتها ساده تر بوده و بدین شکل خطا یابی و رفع اشکال آنه

. ضمنا در گیری کاربر در طول پرژه با سیستم از سطح باالیی برخوردار است و این موضوع به آسانتر انجام می گیرد

. چنانچه مشخص شود که تأیید مراحل پیموده شده و همچنین به فهم و درک نتیجه نهایی کمک بسیارخواهند کرد

تأمین نخواهد کرد امکان ایجاد تغییرات الزم در سیستم با این روش  سیستم طراحی شده تمام نیاز های کاربر را

 .وجود خواهد داشت

 طراحی و اجرای هر یک از سیستمهای اطالعاتی -4-2-4

 :الف ( طراحی و اجرای سیستمهای اطالعاتی سنتی دارای مراحل هفت گانه زیر است

 (تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید4

 ( شناخت سیستم موجود6

 ( تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از شناخت و تعیین انتظارات از سیستم3

 ( طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطالعات1

 (اجرای سیستم1

 ( حسابرسی سیستم2

 ( نگهداری سیستم1

ن داده شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که این مراحل در ارتباط این مراحل و توالی آنها در شکل زیر نشا 

، تیم طراحی با شناخت بسیاری از موارد در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همچنین با پیشرفت عملیات طراحی و اجرا

ه باز گشت وآگاهی بیشتری که نسبت به نیاز اطالعات مدیریت و ابعاد مسئله و محیط سیستم کسب میکنند ناچار ب

. بعنوان مثال همانطوری که در شکل زیر به مراحل قبلی بوده و با اعمال تغییرات الزم، مسیر حرکت را اصالح میکنند

حتی در آخرین مرحله یعنی در زمان نگهداری سیستم ممکن است برگشت به اولین مرحله  نیز مشاهده میشود

 تر سیستم مورد نیاز باشد.صورت پذیرد وجمع آوری یعنی اطالعات و شناخت بیش
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 شروع

جدید تشخیص نیاز به داشتن سیستم  

 شناخت سیستم موجود

 تجزیه وتحلیل وارزیابی

طراحی سیستم وانتخاب 

سخت افزارونرم افار مناسب 

 جهت پردازش اطالعات

 اجرای سیستم

 حسابرسی سیستم

 

 

 کنترل سیستم
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مراحل طراحی و اجرای سیستم اطالعاتی حسابداری -11شکل   

 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود -5-2-4

حالی  گام نخست در ایجاد یک سیستم جدید معموال توسط استفاده کنندگان از سیستم برداشته میشود و این در

است که استفاده کنندگان از سیستم موجود ناراضی بوده و خواهان اعمال تجدید نظر در آن و یا جایگزینی آن با 

. تشخیص به موقع و درست مسئله و تشریح آن به متخصص و طراحان سیستمها از اهمیت سیستم جدید می باشند

 ویژه ای برخوردار است.

مربوط جهت اعمال کنترل بعنوان ابزار تسهیل تصمیم گیری مدیران سطوح  نیاز به اطالعات به موقع و صحیح و

مختلف از جمله عواملی است که ایجاد سیستم جدید تا تجدید نظر در سیستم موجود را ایجاب میکند ولی 

، تشخیص صحیح عارضه در خصوصیات سیستمی سازمان و توجه به ارتباط متقابل از اجزا و عوامل تشکیل دهنده آن

 سیستم سازمانی را نیازمند نگرشی سیستماتیک به کلیه ابعاد می نماید.

از موارد عوارض و مشکالتی که نیاز به برداشتن سیستم جدیدی را برای استفاده کنندگان ایجاد می کند  در بسیاری

وان مثال علت . به عنناشی از نارسائیهای است که در سیستم های مرتبط با سیستم مورد نظر به وجود آمده است

در عدم کفایت سیستم برنامه ریزی و کنترل  "اصلی نارسایی در سیستم حسابداری صنعتی یک موسسه احتماال

تولید است و در نتیجه عدم ارتباط واحد های تولیدی با امور مالی و عدم در اختیار گذاردن اطالعات کمی و فنی 

 .و یا به طور کلی سیستم موجود درآن طراحی شودتولید است که می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد 

با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که گام اول و تشخیص مسئله را مدیریت و استفاده کنندگان از 

ولی تشخیص دقیق عارضه محتاج بررسیهای بیشتری بوده و شناخت سایر سیستمهای مرتبط را  سیستم بر میدارند

 .ین عارضه توسط تحلیل گران سیستمها انجام می گیردایجاب میکند که ا

، شامل تهیه گزارش از اطالعات کسب شده و ارائه آن به مدیریت جهت مرحله شناخت و بررسی دقیق سیستم موجود

.در این مرحله می بایست شناخت دقیقی از حصول اطمینان از شناخت نا رسایی موجود در سیستم فعلی است

 مورد نظر به عمل آید.این مرحله به دو بخش تقسیم می شود:سازمان و سیستم 

 (اطالعات مربوط به سیستم مورد نظر 6(اطالعات عمومی راجع به سازمان 4 
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،گذشته آن و اهداف و سازمان در این بخش تاریخچه ای از تشکیل (اطالعات عمو می راجع به سازمان:1

 ، نحوه تامین منابع و، سازمانبر عملیات ماموریتهایش و مهم ترین مقررات و قوانین ناظر

 ، پرسنلی و تجهیزات تشریح گردیده و معرفی می شودچگونگی عرضه دستاوردها و ضع سازمان از نظر مادی 

فرمهای مخصوصی وجود دارد که  "برای شناسایی سیستم و تشخیص مشکالت و تقاضا قوت و ضعف سیستم معموال

سیستم تکمیل گردد تجزیه و تحلیل گر سیستم با دریافت فرم تکمیل شده بررسی  باید توسط استفاده کنندگان از

، مشاهده اطالعات مورد نیاز برای شناسایی های خود را شروع می نماید و با روش های مختلف شامل مصاحبه

 .سیستم را جمع می نماید

 1تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم  -6-2-4

 :به دو سوال زیر باید پاسخ داده شود در تعیین انتظارات از سیستم 

 ( چه خواسته هایی از سیستم در حال حاضر و آینده وجود دارد ؟4

 ( برای انجام این خواسته ها سیستم چگونه بایست عمل کند ؟6

جهت تعیین انتظارات از سیستم اطالعات مربوط به شناخت سیستم موجود و پیش بینی شرایطی که در آینده برای 

، وسیاستها و خط و مشی های مدیریت در هم آمیخته و توسط تحلیل اتفاق خواهد افتاد همراه با خواسته ها سازمان

، پیش بینی آینده مدل سازی گر تجزیه و تحلیل می گردد به عبارت دیگر این بخش شامل تحلیل و ترکیب اطالعات

 و حتی پژوهش عملیات

لهای ممکنه فرموله شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند در این مرحله . در واقع در این مرحله است که را ه حاست

. کلیه دستورالعملها و آیین نامه های موجود که مسولیت ها و ساختار سازمانی مو سسه مورد بررسی قرار می گیرد

گردش  اختیارات را مشخص می نماید مطالعه میشود و همچنین سیستم موجود و کلیه مدارک مربوط به سیستم که

عملیات و گردش فرمها را نشان میدهد و همچنین نیاز اطالعاتی و گزارشهای سیستم مورد ارزیابی و تحلیل قرار 

 .میگیرد

. به همین جهت تحلیل گر است و حیاتی شناخت نیاز اطالعاتی مدیریت در تعیین انتظارات از سیستم بسیار ضروری

، پرسشنامه و مطالعه گزارشات به نیاز اطالعاتی مدیریت ممکن مصاحبه سیستم باید با استفاده از انواع روشهای

.بنا براین تحلیل گر سیستم با . در بعضی موارد مدیریت از تشریح مستقیم نیاز اطالعاتی خود ناتوان استآگاهی یابد

ر کنید و برای انجام این استفاده از سواالت غیر رسمی مانند اینکه لطفا چهار یا پنج مورد از مسولیتهای خود را ذک

مسولیتها چهاریاپنج موردازاطالعاتی که نیاز مندید نام ببرید تا به بخش مهمی از نیازهای اطالعاتی مدیریت دست 

 .یابد

هر  سیستم اطالعاتی حسابداری مانند 6همچنین تحلیل گر سیستم باید محیط سازمانی را نیز مورد توجه قرار دهد 

. محیط سیستم اطالعاتی واند بدون ارتباط و تعامل با محیط خود معنی و مفهومی داشته باشدسیستم دیگر ی نمی ت

.هر چه ابعاد سازمانی وسیع تر باشد حسابداری در حقیقت سازمانی است که میبایست بدرستی ابعاد آن شناخته شود

اشد نیاز اطالعاتی برای کنترل و سیستم کنترلی و اطالعاتی رسمی تری نیازداردوهرقدرسطوح مدیریت گسترده تر ب

                                                           
1
-System Analysis and Evaluation 

2
-Allematives 
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تصمیم گیری حیاتی تر است پس از مطالعه و ارزیابی دقیق سیستم موجود و مقایسه امکانات آن با نیازهای اطالعاتی 

مدیریت و شناسایی نقاط ضعف سیستم موجود راه حلهای مختلف تعیین میگردد که این راه حلها اگر چه میتوانند 

 :ا به سه دسته تقسیم میشوندبی شمار باشند ولی عموم

 ( برقراری یک سیستم جدید4

 ( اصالح و تکمیل سیستم قدیمی6

با استفاده از خدمات موسسات کامپیوتری پس از تعیین و تعریف راه  4، اشتراک وقت ( استفاده از خدمات دیگران3

بودن واقتصادی بودن مورد بررسی  ، عملیحلهای مختلف هر یک از این راه حلها از جهات مختلف از جمله تکنیکی

قرارمیگیرندو نتایج حاصله از بررسیهای فوق طی گزارش موسوم به گزارش بررسی امکان به مدیریت ارئه میگردد و 

محدوده کلی سیستم جدید تعیین میگردد و اهداف سیستم تعریف میشوند و همچنین نیازهای ورودی و خروجی 

 .اطالعات مشخص میشوند

 احی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطالعاتطر -7-2-4

 :سه هدف کلی طراحی یک سیستم و جدید حسابداری به شرح زیر میباشد

 و ساختار اطالعات ، بموقع بودن(بهبود اطالعات تهیه شده از نقطه نظر کیفیت4

اتکا ء بودن اطالعات حسابداری و فراهم کردن سیستمهای  ل(بهبود در کنترلهای داخلی و از این طریق بهبود در قاب6

 .الزم جهت مشخص نمودن مسولیت حفظ و حراست از سیستمهای موسسه

 (کاهش هزینه های تهیه اطالعات.3

 که هدف فوق را میتوان به صورت رئوس یک مثلث به شکل زیرنشان داد.

 

 بهبود کیفیت اطالعات

 

 

 

 

 

 کاهش هزینه بهبود کنترلهای داخلی

 

اهداف کلی طراحی یک سیستم -12شکل   

 

علت نمایش سه عامل فوق به صورت یک مثلث به این دلیل است که هیچ یک از عوامل یاد شده را نمیتوان به 

، میبایست تأثیر آن بر یستم در نظر گرفته شود. اگر بهبود در کیفیت اطالعات بعنوان هدف ستنهایی مد نظر قرار داد

                                                           
1
-Time Sharing 
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. برعکس اگر صرفا به کنترلهای داخلی و هزینه های الزم جهت پردازش این اطالعات مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

.تأثیر آن در کنترلهای داخلی و کیفیت اطالعات باید در نظر دلیل کاهش هزینه ها و سیستم جدید طراحی گردد

پس ا ز معلوم شدن خواسته ها و انتظارات از سیستم جدید و تصویب آن توسط مدیریت کار فرما کار  .دگرفته شو

تا سیستم  . در این مرحله مهارت و خالقیت بسیار زیادی باید به کار گرفته شودطراحی سیستم جدید آغاز میگردد

. در این قسمت ابتدا باید گزارشات مربوط به مایدطراحی شده بتواند نیازهای سازمان را برای مدتی طوالنی برآورده ن

، راههای دو مرحله قبلی )شناخت و تعیین خواسته ها ( به دقت مطالعه گردد و سپس با توجه به تجربیات گذشته

. آنگاه هر یک این راههای مختلف تشریح مختلف جهت رسیدن به اهداف سیستم تعیین گردیده و فرموله شود

 .عات نمونه آزمایش گردد تا مناسب ترین راه حل تعیین و انتخاب شودگردیده و با اطال

، می بایست به مدیریت ارائه گردیده وبه تائید یه قبل از اینکه جرئیات آن مطرح گردد چارچوب سیستم طراحی شده

چگونگی تطبیق مدیریت اخذ گردد در ارائه این چار چوب داده ها و ستاده های سیستم نیز میبایست معلوم شود و 

باید برای مدیریت تشریح  ستاده ها و گزارشات خروجی سیستم با انتظارات و نیازهای اطالعاتی مدیریت روشن گردد

شود که چگونه سیستم جدید در برقراری کنترلهای داخلی ویابهبوداین کنترلها وهمچنین فراهم نمودن اطالعات 

، طراحی تفصیلی سیستم جدید . پس از تصویب چارچوب سیستممناسب برای تصمیم گیری را یاری خواهد نمود

. دراین مرحله ابتدا جزئیات مربوط به اطالعات ورودی سیستم معلوم گردید ه و ابزارووسایل انتقال این شروع میشود

های تهیه مسولیت واحد ،مچنین زمان و تناوب تهیه اطالعات. ه، کارتها و دفاتر طراحی میشونداطالعات مانند فرمها

کننده اطالعات، دستور العمل گردش فرمها و کنترل آ نها را مشخص نموده و کفایت اطالعات ورودی به دقت طراحی 

 .میشود

سپس پردازش اطالعات شامل انجام محاسبات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریها با استفاده از منطق و دستور العملها ی 

. در مرحله سوم گزارشات خروجی مراحل مختلف این پردازش معلوم میگرددمربوط تعیین گردیده و مسولیت انجام 

، حصول اطمینان از صحت خروجی ، تناوب و زمان ارائه گزارشاتسیستم شامل جزئیات اطالعات مندرج در گزارشات

نانچه قرار چ .برای مراجعات بعدی طراحی میشود و دستور العمل توزیع گزارشات ونهایتا نحوه نگهداری گزارشات

. گروه طراحی می بایست مرکب از کارشناسان تخصصی در است از کامپیوتر برای پردازش اطالعات استفاده شود

زمینه سیستمهای اطالعاتی حسابداری و کارشناسی سیستمهای کامپیوتری باشد. فرمها و اطالعات ورودی با استفاده 

افزار و نرم افزاری انتخاب شده و میبایست با همکاری دو  از مشخصات و امکانات و محدودتیهای سیستم های سخت

 .گروه یاد شده طراحی شود

 

 بحث و نتیجه گیری

،پیشرفت شگفت انگیزسیستم های اطالعاتی وبسته های آماده با بحث وبررسی درمبانی نظری می توان عنوان کرد

های مدیریتی ومالی بهتری رااتخاذ نمایند  ،به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیم گیرینرم افزاری حسابداری

چراکه هزینه های مستقیم شرکت را کنترل می کند.آنچه درارزیابی ها بدست آمد حاکی ازآن است که سیستم های 

امروزه تحوالت شگرفی درزمینه روشهای  اطالعاتی حسابداری در هزینه های مستقیم شرکت تاثیر بسزایی دارند.

. به طوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه عات رخ داده و پیشرفتهایی آن فرا گیر شده استجمع آوری وارائه اطال

، دقت فوق العاده زیاد، سرعت مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش داده ها های مختلف ایجاد کرده است.
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، قیمت فوق العاده ارزان و ات با کیفیت باال، امکان مبادله ا لکترونیکی اطالعباالی دسترسی به اطالعات، به روز بودن

 رو به کاهش است. از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم.

باتوجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از آنهادر دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری نیز ناگزیر است 

رئیس سابق  4نو در ادامه خدمات و وظایف خود استفاده نماید، زیرا به گفته گری ساندم از تمام یا برخی از روشهای

پس تهیه کنندگان اطالعات بویژه  .حسابدارن آمریکا، نقش اطالعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است انجمن

با قیمتهای باال خریدار داشته باشد، در  حسابدارن باید تهیه کننده اطالعات مربوط و با کیفیت باال باشند تا خدمتشان

عالوه براینکه برد وسیع و پر نفوذ سیستمهای خودکار در سازمانها  .غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت

،نیاز به متخصصان حسابداری با و تأکید فزایندبر اطمینان از صحت و ایمنی فرآیندها ی مبتنی بر فناوری اطالعات

 مهارتهای کنترل فناوری اطالعات و ارتباطات را افزایش داده است.دانش و 

پیوسته  هم های به های یک سیستم اطالعاتی است. بدین معنی که دارای اجزاء و مؤلفه حسابداری دارای تمامی ویژگی

شده را  ازشهای پرد پردازد، هدفمند است و داده ها می شود، به پردازش داده های ورودی تغذیه می است، با داده

طورکلی حسابداری به دو بخش  به دهد. کنندگان قرار می های سودمند در اختیار استفاده صورت اطالعات گزارش به

ویژه برای کنترل کردن بسیار مهم است.  بندی به شود. این طبقه بندی می حسابداری مالی و حسابداری مدیریت طبقه

کنند استفاده  ها استفاده می ها از آن اطالعاتی که مدیران در داخل سازمانوسیله ارائه  کنترل از حسابداری مدیریتی به

 کند. می

منظور ارزیابی محصول  خواهد یک گزارش از تعداد واحدهای مختلف تولیدی محصول به عنوان نمونه مدیر تولید می به

منظور تمرکز بر روی فروش  خواهد گزارشی از سودآوری نسبی دو محصول به تولیدی تهیه کند و یا مدیر فروشی می

چنینی را به دلیل اطالعات محرمانه در  های حسابداری مدیریتی این ها اغلب گزارش شرکت بیشتر به دست آورد.

دهند تا برای مشاهده و ارزیابی وضعیت  دهند. از سوی دیگر، کاربران عادی ترجیح می اختیار کاربران عادی قرار نمی

ها از اهمیت خاصی برخوردار است.  ر نظر بگیرند. بنابراین حسابداری مالی برای شرکتصورت کلی د ها به مالی شرکت

داران است. حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی این  ها به سهام هایی ارائه آن درواقع هدف کلی تهیه چنین گزارش

ه اطالعات حسابداری که از وسیل آورد. مدیران به اطالعت ارزشمند را برای گروه خاصی از کاربران به دست می

گیری برای سازمان هستند. حسابداری به دلیل  اند قادر به تصمیم شده ها، مزایا، عرضه و تقاضاها تهیه هزینه

ها  دهند. هزینه ها به ما می هایی را درباره هزینه برخورداری از برخی اطالعات مهم الزم است زیرا این اطالعات گزارش

های به وجود آمده را  ن با توجه به مقدار سود و زیان فرایندها دانش الزم و کافی برای فرصتشوند تا مدیرا باعث می

 به دست بیاورند.

 

 منابع
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 بازرگانی.،وابسته به موسسه مطالعات وپژوهش های ونشر بازرگانی

 (، مدیریت استراتژیک، تهران: نشر نگاه دانش.4384امیرکبیری، علی رضا، ) .6

 (. روش های مقدماتی آماری. تهران، انتشارات امیر کبیر4312امین،ف. ) .3
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Abstract 
Much of the information needed in organizations to make managers' decisions is accounting information. Most 

of the decisions of managers in economic decisions and choosing solutions that lead to maximizing profits and 

minimizing costs and costs are accounting information. Since accounting seeks to measure and provide 

economic information to users for informed judgments and decisions and we know it as an information system, 

therefore for the success of organizations due to the importance and effectiveness of reports that can be extracted 

from Accounting information systems, managers in their decisions need the correct efficiency of quality 

information of this system. In this paper, the role of accounting information system in management and cost 

reduction is examined. Theoretically, the amazing development of accounting information systems can help 

users make better managerial and financial decisions because it controls the company's direct costs. The findings 

show that accounting information systems have a significant impact on the company's direct costs. 
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