با

اندیشمندان حسابداری جهان
آشنا شویم

رابرت ساموئل کاپالن
()1940

طراح حسابداری بر
مبنای فعالیت و کارت
امتیازی متوازن

دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی
بتول زارعی

راب�رت س�اموئل کاپلان (Robert Samuel

برانگیخ��ت و نهایت ًا با تکمی��ل دوره دکتری در 1968

) Kaplanمحق��ق حس��ابداری و م��ورد تقدیر جامعه

کاپالن عضو هیئت علمی دانشگاه کارنگی ملون شد.

بینالملل��ی اس��ت .او زندگی جدیدی به حس��ابداری

با تش��ویق یوجی اجیری ( ،)Yuji Ijiriبیـل کوپـر

صنعتی بخشیده است و نقش حسابداری در مدیریت

( )Bill Cooperو س��ایر اس��تادان دانش��گاه کارنگی

تجاری و برنامهریزی اس��تراتژیک را متحول س��اخته

تدریس و تحقیق کاپالن بر حسابداری مدیریت و مالی

اس��ت .او در  1940در نیوی��ورک ب��ه دنیا آمد .پدرش

متمرکز شد .او به جز یکسال که استاد مدعو دانشگاه

معلم درس علوم اجتماعی در دبیرستان و رئیس یک

شیکاگو بود به مدت  15سال در دانشگاه کارنگی باقی

مدرسـه عمومی در نیـویورک و مادرش منشی مدرسه

ماند و بهعنوان رئیس دانشکده نیز به مدت شش سال

بود .کاپالن تا سن  10سالـگـی با خانواده و دو خواهر

فعالیت داش��ت تا اینک��ه در  1984عضو هیئت علمی

کوچک��ش زندگی میکـرد و بع��د از فارغالتحصیـلی از

دانشکده امور تجاری هاروارد گردید.

دبیـرستان در  1957وارد انـسـتیتـوی تکنـولوژی
ماساچـوس�ت (Massachusetts Institute of

کاپلان محققی فعال و نویس��ندهای پ��رکار بوده و

بیش از  12کتاب را به تنهایی یا مش��ترک ًا تالیف نموده

 )Technologyش��د و لیسانس و فوقلیسانس خود

اس��ت .همچنین بیش از  125مقاله منتش��ر ش��ده در

را در مهندسی الکترونیک از آن انستیتو دریافت کرد.

مجلههای حرفهای و دانش��گاهی داش��ته اس��ت .به

پ��س از فارغالتحصیل��ی به مدت دو س��ال با ش��رکت

علت زمینه درسی او در ریاضیات و آمار کارهای اولیه

میتره ( )Mitreو شرکت تحقیق و برنامهریزی که هر

او در رابط��ه با کاربرد روش��های کمی در حس��ابداری

دو شرکتهای مشاور سیستمهای فنی بودند کارکرد.

بود .از کارهای او در این زمینه میتوان مقالههایی در

کاپالن در جستوجوی تغییر در زندگی کاری خود

حسابداری صنعتی ،حسابرسی و استفاده بازار سرمایه

بود و به همین علت در مقطع دکتری ،رشته تحقیق در

از اطالع��ات حس��ابداری مالی را نام ب��رد .کاپالن در

عملیات را انتخاب کرد و در دانشگاه کرنل ()Cornell

ادامه این فعالیتها بود که به س��وی بررسی مشکالت

ثبتن��ام کرد .واحدهای درس��ی زیادی در این رش��ته

حس��ابداری و مدیریت در حل مس��ائل واقعی تجاری

وجود داش��ت که عالقه او را به حسابداری و امور مالی

گرایش پیدا کرد .از جمله کار تاثیرگذار او در این دوران
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حس�ابداری بر مبنای فعالیت و مدیریت عملکرد

امنیت اجتماعی ریگان و بوش (دو رئیسجمهور سابق

اس�تراتژیک اس��ت .این دو کتاب به  12زبان ترجمه

امریکا) ،هیئت مطالعات صنعتی شورای تحقیقات ملی

ش��ده و ب��ر عملک��رد مدیری��ت در بخ��ش خصوصی،

و کمیتههای مهم انجمن حس��ابداری امریکا ،انستیتو

عمومی و حتی ش��رکتهای غیرانتفاعی در گوشه و کنار

حسابداری مدیریت ( )IMAو جامعه آماردانان امریکا

جهان تاثیر گذاشته است .کار کاپالن مورد تقدیر ملی

را میتوان نام برد .در قدردانی از مش��ارکتهای او جایزه

و بینالمللی دانشگاهیان و حرفه قرار گرفته و مقاالت

خدمت برجسته توسط انس��تیتو حسابداری مدیریت به

او دوبار جایزه مشارکت برجسته در ادبیات حسابداری

او اه��دا ش��د .از افتخارات او میت��وان همچنین جایزه

را که مش��ترک ًا توس��ط انجم�ن حس�ابداری امریکا

مشارکت مادامالعمر بخش حسابداری مدیریت انجمن

( )AAAو انجم�ن حس�ابداران رس�می امری�کا

حسابداری امریکا و جایزه مشارکت برجسته انستیتوی

( )AICPAاه��دا میش��ود ،دریافت کرده اس��ت .دو

حسابداران مدیریت رسمی انگلستان را نام برد.

کت��اب او نیز جایزه مدال ویلدمن ( )Wildmanرا که

کاپلان در ح��ال حاضر ب��ه ص��ورت نیمهوقت در

مشترک ًا از س��وی انجمن حسابداری امریکا و دلوئیت

هاروارد مش��غول است و در عین حال استاد بنیاد بیکر

اندتاچ ( )Deloitte&Toucheاهدا میشود بهخاطر

( )Bakerبوده و فعاالنه در حال نوش��تن و مسافرت و

تاثی��ر ماندگار ب��ر تحقیق و عمل حس��ابداری دریافت

ارائه س��مینار در سرتاسر جهان اس��ت و در شرکتهای

کردهان��د .کتاب اول با عنوان ارتباط گمش�ده 1که به

صنعتی زیادی هم فعالیت دارد.

هم��راه توم�اس جانس�ن ()Thomas Johnson
نوش��ته ش��ده اس��ت در  1988جایزه را دریافت کرد و
کتاب دوم ب��ا نام کارت امتیاز مت�وازن 2که به همراه
دیوید نورتن ( )David Nortonنوش��ته ش��ده ،در

او ب��ا همس��رش در بلمون�ت ( )Belmontزندگی
میکند و صاحب دو فرزند دختر است.
او هفتادونهمین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است
که در سال  2006از سوی تاالر انتخاب شده است.
کاپالن بههمراه کوپر نس��بت به دیگران تاثیر بسزایی

 2001این جایزه را دریافت نموده است.
او جوای��ز و تقدیرنامههای متعدد دیگری نیز دریافت

در انع��کاس نارس��ائیهای سیس��تم حس��ابداری مدیریت

داشته است .از جمله جایزه مککینزی ()Mckinsey

داش��تهاند .ب��ا توجه ب��ه تغییرات ش��گرفی ک��ه در زمینه

ب��رای مقال��ه تاثیرگ��ذار او در مجله ه�اروارد بیزینس

تکنولوژی و ارائه روشها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه

روی�و ( )Harward Business Reviewو همچنین

هش��تاد ارائه گردید ،س��ازمانها به این نتیجه رس��یدند که

تقدیرنامه از لندن تایمز ،فایننشال تایمز و کانسالتینگ

برای ادامه حیات خویش و ارائه خدمات برتر به مشتریان

مگزی�ن ( .)Consulting Magazinاو دو دکت��رای

بای��د ش��یوهها و فراینده��ای خ��ود را بهبود بخش��ند و در

افتخ��اری از دانش��گاه اس�توتگارت ( )Stuttgartدر

روشهای حس��ابداری و مدیریتی خود تجدیدنظر نمایند.

 1994و دانشگاه لدز ( )Lodsدر  2006دریافت نمود.

ای��ن نی��از منجر ب��ه تحول در روش��های محاس��به بهای

3

تمامش��ده گردید بهطوریکه در اواخ��ر دهه  1960و اوایل

اس��ت که بیش از  50مثال آموزش��ی از او منتشر شده

دهه هفتاد بهتدریج در آثار نویسندگان تفکر ایجاد ارتباط

کاپلان س��خنرانی ماه��ر و معل��م م�ورد کاوی

اس��ت س��خنرانیهای ویدیویی او به سمعونظر هزاران
دانش��جو در سرتاسر جهان رس��یده و افکار بدیعش در
حس��ابداری بر مبنای فعالی��ت و کارت امتیاز متوازن را

به هزینهیابی بر مبنای فعالیت ( )ABCمطرح گردید.

ماندگار را از انجمن حسابداری امریکا دریافت کرد.

به صورت نیمهوقت
در هاروارد مشغول است
و
در عین حال
استاد بنیاد بیکر
بوده و
فعاالنه در حال
نوشتن و مسافرت
و
ارائه سمینار در
سرتاسر جهان است
و
در شرکتهای صنعتی
زیادی هم
فعالیت دارد

می��ان هزینهه��ا و فعالیتها مش��اهده گردی��د .نهایت ًا برای

اولین بار در  1988شیوه جدیدی برای هزینهیابی موسوم

ب��ه آنها معرف��ی کرده اس��ت .او در  1988جایزه مربی

کاپالن در حال حاضر

این سیس��تم مدرن هزینهیابی با سیس��تمهای سنتی
از لحاظ نحوه تخصیص هزینههای س��ربار تفاوت دارد.

از خدم��ات حرف��های کاپلان عضوی��ت در کمیت��ه

در سیستم س��نتی هزینههای س��ربار تنها براساس یک

مشورتی اس��تانداردهای حسابداری مالی ،گروه ضربت

محرک هزینه که ممکن اس��ت حجم تولید ،ساعات کار
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مستقیم ،ساعات کار ماش��ین یا میزان دستمزد مستقیم

پانوشتها:

1- Relevance Lost

باش��د تس��هیم میگردد .ام��ا در سیس��تم هزینهیابی بر

2- The Balanced Scorecard

مبن��ای فعالیت،تس��هیم هزینههای س��ربار ش��امل دو

3- Case Teacher

مرحله اس��ت .ابتدا فعالیتهای مهم شناسایی میشوند و
هزینه سربار به تناسب به این فعالیتها تخصیص مییابد.
س��پس در مرحل��ه دوم محرکه��ای هزین��ه ه��ر فعالیت
شناس��ایی و هزینه س��ربار انباش��ته هر فعالیت به نسبت
مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از محصوالت

کتابشناسی:

• Ezzamel, M. K. Hoskin, and R. Macve. Man-

aging it All by Numbers: A Review of Johnson
and Kaplan’s Relevance Lost, Accounting and
Business Research, Spring 1990, pp. 153-166
• Johnson. H.T. and R. S. Kaplan. Relevance

به آنها تخصیص داده میش��ود .این سیستم هزینهیابی

lost: the Rise and Fall of Management Ac-

اطالع��ات بهتری برای تصمیمگیریهای اس��تراتژیک

counting ,Boston: Harvard Business School

مدیریت فراهم میآورد و به تش��خیص فعالیتهای بدون

Press, 1987
• ... The Rise and Fall of Management Ac-

ارزشافزوده و حذف آنها کمک میکند.

counting: Management Accounting Infor-

از س��وی دیگر با توس��عه ش��رکتها به تدریج فاصله

mation is Too Late, Too Aggregated, and

می��ان مدیری��ت و مالکی��ت بیش��تر گردی��د و بح��ث

Too Distorted to Be Relevant, Management

پاس��خگویی اهمیت بیش��تری پیدا نم��ود .بدین معنا

Accounting, January 1987, pp. 22-29

که مدیران باید در برابر مالکان پاس��خگو باش��ند .چرا

• Kaplan, R. S.The Evolution of Management
Accounting, Accounting Review, July 1984, pp.

که مال��کان جهت تصمیمگی��ری و ارزیاب��ی عملکرد

390-418

مدی��ران به اطالعات گزارشش��ده از س��وی مدیریت

• ... Managerial Manufacturing Performance:

متکی هس��تند .اگر این ارزیاب��ی تنها متکی بر ارقام و

A New Challenge for Managerial Accounting
Research, Accounting Review, October 1983, pp.

اطالعات مالی باش��د نمیتواند مبنای صحیحی برای

686-705

قضاوت و تصمیمگیری پدی��د آورد .لذا به تدریج نیاز

• Noreen, E. H.Thomas Johnson and Robert

به ارزیابیه��ای غیرمالی مطرح گردی��د و کارت امتیاز

S. Kaplan’s Relevance Lost: The Rise and
Fall of Management Accounting, Accounting

متوازن ( )BSCتوس��ط کاپلان و نورتون به منظور

Horizons’December 1987, pp.110-116

تبدی��ل چش��مانداز و اس��تراتژی به اهداف ارائه ش��د.

• Staubus, G. J. The Dark Ages of Cost Ac-

کارت امتی��از مت��وازن عملکرد س��ازمان را از  4دیدگاه
کلی��دی یعنی )1 :مالی )2،مش��تری )3 ،فرایندهای
داخل��ی و  )4آموزش و رش��د اندازهگیری میکند و هر
دیدگاه خود شامل دو تا پنج معیار میباشد.
بنابراین در روش کارت امتیاز متوازن تمام ابعاد سازمان
هم مالی و هم غیرمالی اندازهگیری میش��ود و با تمرکز
ب��ر روی اندازهگیری عملکرد و تطابق آن با اس��تراتژی
تدوینشده س��ازمان ،میزان دسترس��ی به اهداف مورد
نظر سازمان ارزیابی میشود .این نواوری تفکر بسیاری
از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد و
اکنون مدیران استراتژی را با دقت و صداقت بیشتر ارائه

و دنبال میکنند .به گفته کاپلان" :ایجاد ارزشافزوده
اقتصادی نتیجه ایدهآل استراتژی موفق است".
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counting: The Role of Miscues in the Literature,
Accounting Historians Journal, Fall 1987, pp.1-18
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