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:چهارم ل ـفص

ره ارزشـل زنجیـزیه و تحلیـتج
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مقدمه

.در محیط تجارت جهانی امروز سازمانها با رقابت گسترده و فشار هاي زیادي براي بهبود بهره وري  روبه رو هستند

کم کم به سازمانهاي مشتري محور تبدیل شده و تالش فراوانی را براي تحویل کاالهایی با کیفیت و براي روبه رو شدن با چنین چالشهایی ، سازمانها 

.با قیمت رقابتی به مشتریان آغاز کردند

یزات تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش که شامل تجزیه ي عملیات شرکت به فعالیت هاي استراتُژیک جهت تشخیص رفتار هزینه و منابع بالقوه ي تما:پرتر

.است که می تواند موثرترین ابزار جهت بهینه سازي استفاده از منابع محدود باشد 

.حسابدارِي مدیریت استراتُژیک ، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش شناخته شده استزیر بناي و هسته ي اصلی ابزار هاي تجزیه و تحلیلِ

مواد خام آغاز شده و تا مصرف از سوي مشتري نهایی ادامه می یابد به بخشهاي استراتُژیک زنجیره فعالیت ها را که از اقدام بر روي «این تکنیک 

.مختلف تفکیک کرده تا رفتار و اثر هزینه ها و منابع مختلف در ارزش آفرینی درك شود

.را دگرگون کرده است»مدیریت هزینه«تغییرات اخیر در محیط تجاري، نقش 

فناوري اطالعات، تاکید بر مشتري، افزایش رشد بازارهاي جهانی و سایر تحوالت صورت گرفته ناچار به توسعه عرضه ي شیوه هاي جدید ساخت و

.سیستم هاي اطالعات استراتژیک براي پشتیبانی و حفظ مزیت رقابتی در صنعت شده است

مالی به طور خالصه گزارش می شود اعتبار را از دست داده گزارش هایی که تنها بر جنبه هاي عملیاتی تاکید دارند ،مانند مواردي که در صورت هاي 

.است

.شرط موفقیت واحد تجاري در اجراي استراتژي ها توان آن در حفظ مزیت رقابتی واحد تجاري است

فعالیت ها در درباره قابلیت اعتماد به عوامل موفقیت و ارزششناسایی ،جمع آوري ، اندازه گیري وگزارش اطالعات :وظیفه ي مدیریت هزینه 

.موعد زمانی مناسب است

.سرعت تحویل،چرخه زمانی و رضایت مشتري:عوامل موفقیت معیارهاي غیر مالی 

.براي حفظ مزیت رقابتی اجراي طرح هاي بلند مدت الزم است

به منظور حفظ این موقعیت استفاده می از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش براي شناساییِ موقعیت استراتژیک واحد تجاري در صنعت ، عملکرد متوازن 

.شود

به رسیدن به موفقیت تنها از طریق برنامه هاي کوتاه مدت ارزش خود را به عنوان یک معیار موفقیت نهایی از دست داده و به جاي آن دستیابی 

.موفقیت برنامه ریزي استراتژیک و اجراي موفقیت آمیز آن در بلند مدت ضروري است

.دي که در مدیریت هزینه استراتژیک مورد توجه قرار می گیرد، بحث زنجیره ارزش استمهم ترین موار

مفهوم زنجیره ارزش

زنجیره ارزش در برگیرنده یک سلسله اقدامات تجاري که باید انجام گیرد تا درهرمرحله به ارزش محصول که به رضایت مشتري منجر می گردد، 

.بیفزاید

استراتُژیک  براي درك بهتر مزیت رقابتی واحد تجاري، تشخیص محل هاي افزایش ارزش مشتري یا کاهش هزینه و زنجیره ارزش یک ابزار تحلیل

.شناخت کامل تر ارتباط واحد تجاري با فروشندگان، مشتریان و سایر واحد هاي تجاري در صنعت محسوب می شود



:اقدام می گردد٦در مورد یک تولید کننده، زنجیره ارزش شامل 

فروش و ارائه خدمات پس از فروش را ,این اقدامات از مرحله تحقیق و توسعه محصول جدید آغاز می شود و سپس خرید مواد اولیه ،ساخت ودر پایان 

.در بر می گیرد

تشریح اجزاء زنجیره ارزش

پژوهش در خصوص انتقال :نمونه.خدمات یا فرایندهاي جدید استایجاد و آزمایش ایده هایی است که مربوط به محصوالت، :تحقیق و توسعه.١

سیگنال تلویزیون

تعیین تعداد قطعات در یک تلوزیون:نمونه.شامل جزئیات برنامه ریزي،مهندسی و آزمایش عملی محصوالت و فرایندها می شود:طراحی محصول.٢

منابع جهت تولید یک محصول و یا ارائه یک خدمت منعکس کننده ي این اقدام تهیه ،حمل و نقل و انبار کردن،هماهنگی و انباشتن:تولید.٣

.انباشت قطعات الکترونیکی،کابینت و بسته بندي براي حمل تلوزیون:نمونه.است

اه ها،آگهی و تبلیغات در ارائه ي تلوزیون در نمایشگ:نمونه.شامل تبلیغات و فروش محصوالت و خدمات به مشتریان فعلی یا آتی می شود :بازاریابی.٤

روزنامه ها ،اینترنت و کانال هاي فروشو

.که تدارکات برون سازمانی نامیده می شود.گرددشامل انجام سفارشات و حمل محصوالت یا خدمات مشتریان می:توزیع.٥

.شامل حمل  به خرده فروش و عمده فروش، فروش مستقیم از طریق اینترنت:نمونه

.تولید و توزیع در زنجیره ارزش اصطالحاَ زنجیره عرضه می گوینداقدامات مربوط به

.شامل خدمات پس از فروش است:مشتریانخدمات به .٦

.خدمات تلفنی، خدمات اینترنتی و ضمانت محصول براي تعمیر تلوزیون به مشتریان است:نمونه

ایره هایی از قبیل مالی و حسابداري ، مدیریت منابع انسانی و فناوري اطالعات افزون بر شش مرحله تجاري باال، عملیات اداري که شامل فعالیت هاي د

.می شوند ، وظیفه پشتیبانی زنجیره ارزش را بر عهده دارند

.و مرحله زنجیره ارزش براي همه صنایع و در تمام زمان ها یکسان نیستcrmاهمیت اجزا 
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ه ها ، شناسایی فعالیت هاي فاقد ارزش افزوده و بهبود کارایی در هر مرحله از زنجیره ارزش ، کاهش هزینcrmهدف اصلی از بررسی  زنجیره ارزش و

.است

اند به یک امروزه عقیده بر این است که زنجیره تامین نباید به عنوان منبع هزینه در نظر گرفته شود ، بلکه اگر به صورت موثر مدیریت شود ، می تو

.ی از طریق کاهش هزینه و بهبود عملکرد تبدیل شودمنبع بالقوه براي کسب مزیت رقابت

زنجیره ارزش با عوامل یا اجزاي اصلی تولید محصول یا ارائه .زنجیره ارزش شرکت موجب می شود مدیران نسبت به فرایند هاي شرکت بینش یابند

.یان صورت می گیردخدمات شروع می شود و در برگیرنده تمامی فرایند هایی است که به منظور جلب خشنودي مشتر

سیستم هاي سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

یل زمانی که سیستم هاي حسابداري داراي اطالعاتی مفید در خصوص تجزیه و تحلیل هزینه باشند ، حتما می توانند به ابزاري براي تجزیه و تحل

.هزینه هاي استراتُژیک تبدیل شوند 

در نتیجه این سیستم ، واحد تجاري را از فایده ها و .به گونه کلی حسابداري مدیریت سنتی براساس مفهومِ چرخه ي داخلی ارزش افزوده می باشد

.فرصت هاي ایجاد شده به وسیله تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش محروم می کند

.ر دیر آغاز شده و بسیار زود تمام می شوندمعتقد است که مشکل اساسی سیستم هاي سنتی آن است که بسیا:شانگ

زینه در مقایسه با سیستم تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش ، سیستم تجزیه و تحلیل مجموع هزینه هاي مالک دیدگاه کوچک تري را در برگرفته و فقط ه

.نداردهاي کامل خرید از یک تامین کننده را مد نظر قرار می دهد و به خریداران یا مشتریان توجهی 

و تجزیه هرگرت و موریس مشکالت ارائه شده به وسیله پورتر را به صورت ریزتر مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسند که سیستم هاي سنتی 

.و تحلیل هزینه ، نواقص بسیاري دارد و نمی توانند تجزیه و تحلیل هاي الزم براي برنامه ریزي استراتُژیک را فراهم کند

:وع نقص این سیستم عبارتند ازسه ن

.این نوع سیستم ها به جاي تمرکز بر روي فعالیت هاي کلیدي بر روي مراکز مسئولیت تمرکز دارند-١

گر این نوع سیستم ها به روابط بین واحد هاي مختلف توجه ندارند ، در حالی که هزینه و عملکرد یک واحد ، اغلب به هزینه و عملکرد واحد دی-٢

.استوابسته 

.دآنها اطالعات اندکی در خصوص عملکرد اقتصادي یک فعالیت را منعکس می کنند و در مورد محرك هاي هزینه، اطالعات کاملی را ارائه نمی دهن-٣

:مدیریت استراتُژیک را می توان به صورت زیر تعریف کرد

تجزیه و تحلیل اطالعات مالی و غیر مالی پیرامون عملیات شرکت و حسابداري مدیریت استراتُژیک عبارتست از جمع آوري ، طبقه بندي ، تلخیص و

.همچنین رقباي آن، به نحوي که این اطالعات در تدوین راهبرد شرکت موثر باشد

یل زنجیره از مهم ترین اهداف استُراتژیک،بهره برداري صحیح از ارتباطات بین تامین کنندگان و مشتریان شرکت بوده که تنها از طریق تجزیه و تحل

.ارزش امکان پذیر شده و به مهم ترین تکنیک حسابداري تبدیل شده است
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مزایاي زنجیره ارزش

.از اهداف مهم تجزیه و تحلیل استراتُژیک هزینه ارتباط بین سازمان با خریداران و تامین کنندگان درون رنجیره ارزش را بهبود می بخشد:پورتر

:تعریف زنجیره ارزش

ت فعالیت هاي ارزش افزا و مرتبط با یکدیگر که از مواد خام تامین شده به وسیله تامین کنندگان آغاز شده است و تا محصول نهایی که به دسمجموعه 

.مشتري و مصرف کننده نهایی می رسد ادامه می یابد

اشد ، می تواند موجب کاهش هزینه ها و بهبود تناقضات مدیریت ارتباط در زنجیره ارزش که هسته ي اصلی ایده مدیریت زنجیره ي تامین می ب:پورتر

.شده و سازمان را در جهت تحقق اهدافش کمک کند

:مزیت هاي تکنیک در موسسه ي حسابداران مدیریت آمریکا

کاهش هزینه ها.١

فراهم سازي خدمات ارزنده براي مشتریان.٢

افزایش خدمات داراي ارزش افزوده جدید.٣

عطاف پذیريافزایش قدرت ان.٤

ایجاد نوآوري ها با سرعت بیشتر.٥

از نظر مدیران مزیت زنجیره ارزش برابر با برنامه ریزي استراتژیک.٦

سود آوري تابع .٧

جذابیت محصوالت و خدمات ارائه شده از سوي شرکت.٨

موقعیت نسبی شرکت در صنعت.٩

:موارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزش

:استراتژي.١

م از عوامل موثر در زنجیره ارزش است هر فعالیت و وظیفه اي در شرکت در انتخاب استراتژي شرکت نقش و تاثیر دارد از اجزاي اصلی این سیست

فعالیت هایی مانند تحقیق و توسعه ،طراحی و فناوري اطالعات

:وظایف و فعالیت هاي داخلی.٢

.یکپارچگی جریان هزینه و وظایف فعالیتهاي داخلی که باید به طور پیوسته انجام شوداز نقش اساسی در ایجاد ارزش 

.تجزیه و تحلیل این وظایف و فعالیت ها مستلزم داشتن دیدگاه فرایندي به جاي تمرکز بر ساختار سنتی و وظیفه اي نسبت به فعالیت هاست

:ایجاد ارزش از دیدگاه مشتریان.٣
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ارزش شرکت مدیران را در ارزیابی فعالیتهایی که از دید مشتریان ارزش ایجاد می کند و همچنین شناسایی و تعیین فعالیت تجزیه و تحلیل زنجیره 

.هایی که شرکت را از رقبا متمایز می سازد یاري می دهد

:برقراري ارتباط بین تامین کنندگان مواد و کاال و مشتریان.٤

و شناسایی راهی براي مرتبط کردن زنجیره ارزش شرکت به زنجیره هاي ارزش تامین کنندگان مواد و کاال و چنین ارتباطات و روابطی موجب تعریف 

.مشتریان و خریداران می شود

:تدوین و اجراي استراتژي.٥

.برخی زنجیره هاي ارزش صنعت را با زنجیره هاي غذایی زیست شناختی مقایسه کرده اند

:زشطبقه بندي چرخه هاي زنجیره ار

چرخه اداره عمومی

تحقیق و توسعه

طراحی محصوالت

 تولید

بازاریابی

توزیع

خدمات به مشتریان

:براي توزیع کاال سه کانال در نظر داریم:کانال هاي توزیع.٦

فروش مستقیم به مشتریان

فروش از طریق عامالن فروش

فروش از طریق فروشندگانی که ارزش افزوده ایجاد می کنند.

:جذابیت صنعت.٧

 بررسی و تجزیه تحلیل کننده باید به نیروهایی که موجب می شود صنعت خاصی داراي جاذبه باشد و مورد نتیجه مشتریان قرار گیرد نیز

.توجه کند

:شایستگی هاي اصلی.٨

ار مشابه زنجیره هاي غذایی زنجیره هاي ارزش صنعت بسی.درك کامل زنجیره ارزش صنعت مستلزم ایجاد یکپارچگی و تقویت عملکرد است

زیست شناسی است

اقدام در یک بخش از صنعت در بخش هاي دیگر اثر می گذارد.
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:مراحل تصمیم گیري استراتژیک براي ساخت شرکت هوشمند

.د به رقابت می پردازدشرکت به عنوان ارائه دهنده ي ممتاز خدمات با قابلیت اطمینان و اعتما:موضوعات استراتژیک در برگیرنده مسئله تعیین .١

.شرکت با دو تصمیم که قطعات را بخرد یا بسازد رو به روست:شناسایی و تشخیص فعالیت هاي متناوب.٢

:کسب اطالعات و هدایت تحلیل راه حل ها.٣

القیت اهمیت می دهد پس به نخستین تصمیم شرکت به کیفیت محصول و نوآوري و خ:انتخاب و انجام راه حل مطلوب بر مبناي استراتژي و تحلیل.٤

.کیفیت قطعات توجه می کند

شرکت به دلیل تولید محصوالت متمایز و با کیفیت به سطح باالي مهارت کارکنان داخلی توجه می کند این امر براي موفقیت شرکت :تصمیم دوم 

.داراي اهمیت بسیاري است

اي انجام شده در مرحله چهارمِ کیفیت محصول و سرویس مشتري براي موفقیت شرکت فراهم آوردن ارزیابی مداوم از سودمندي و کارایی فعالیت ه.٥

.داراي اهمیت است

:نکته قابل ذکر

رت فقط تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش فقط ویژه سازمانها و موسسات تجاري نیست بلکه در سازمانهاي غیر انتفاعی نیز کاربرد وسیعی دارد در این صو

در این صورت باید گام هاي .وي زنجیره ارزش با توجه به زنجیره اهداف استراتژیک سازمان غیرانتفاعی و ماهیت ان دنبال شودکافی است مراحل واکا

:زیر دنبال گردد

.این مرحله به شناخت نیاز هاي عمومی جامعه نیاز دارد:تهیه بیانیه ي ماموریت اجتماعی گسترده سازمان.١

.منابع انسانی الزم به منظور دسترسی به اهداف بیانیه ي اجتماعیتوسعه امکانات فیزیکی و .٢

عملیاتی کردن بیانیه ماموریت اجتماعی.٣

.تعیین مکانیزم بهینه خدمت رسانی به عامه ي مردم از میان مکانیزم هاي موجود.٤

استفاده از زنجیره ارزش براي کاهش زمان تولید

بعد از آن جنرال موتورز اقدام به .ولید کامیون هاي جدید موجب شد جایگاه خود را در بازار از دست بدهدناتوانی جنرال موتورز در ت١٩٩٠در دهه 

بدین منظور جنرال موتورز سیستم یکپارچه زنجیره ارزش الکترونیکی را پیاده .انجام تغییرات گسترده در عملیات مهندسی و طراحی خودرو نمود

ت هاي گوناگون طراحی و ساخت بسته نرم افزاري منسجمی را به کار می برند که تمام مراحل طراحی و ساخت سازي کرد در این سیستم همه فعالی

.خودرو را به وسیله مدل هاي دیجیتال و ریاضی دگرگون کرده است

می کند و هزینه هاي عملیات مهندسی فرایند تولید را تسهیل و با حذف نیاز به مدل هاي فیزیکی در هزینه ها صرفه جویی,فناوريِ طراحِی رایانه اي 

.را کاهش می دهد
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تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصی

و عمده ترین کار کتابخانه و کتابدار .در کتابخانه هاي تخصصی کارکرد اصلی کتابخانه انتقال اطالعات تولید شده در جامعه به مخاطبان کتابخانه است

.بین اطالعات و متقاضیان آن استدر آنها واسطه گري 

.بنابرین عمده ترین کاالي کتابخانه ها،اطالعات است که باید به مشتري یا استفاده کننده منتقل شود

.دو راه براي اضافه کردن ارزش افزوده در زنجیره ارزش یک کتابخانه تخصصی وجود دارد

با منفعت رساندن بیشتر به مشتري.١

اي فراهم آوري خدمت به مشتري با کم کردن هزینه ه.٢

مقایسه ي مدل پورتر با فعالیت هاي یک کتابخانه ي تخصصی

فعالیت هاي اصلی:الف

مرحله باالدستی

عملیات

مرحله پایین دستی

بازاریابی

خدمات به مشتري

فعالیت هاي پشتیبانی:ب

تهیه و تدارکات

توسعه فناوري

مدیریت منابع انسانی و آموزش

 سازمانیزیرساخت هاي

سطح مشارکت مصرف کننده و عدم قطعیتی که فرایند ,مهم ترین عوامل چشم انداز زنجیره ارزش سطح مشتري گرایی خدماتی که ارائه می شوند 

.اصلی با آن رو به رو است

:تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش در عمل

قیمت تمام شده پایین و عرضه محصوالت و خدمات با باالترین کیفیت به شرکت فورد موتور تولید کننده خودرو تبدیل شرکت به یک تولید کننده با

.گونه اي که بیشترین ارزش را براي مشتري داشته باشد

شرکت نُوکر با بهره گیري از استراتُژي رهبري هزینه و سرمایه گذاري در تجهیرات خطوط تولید توانسته است به عنوان :شرکت ُنوکر تولید کننده فوالد

.ی از شرکت هاي مطرح در زمینه تولید فوالد به فعالیت خود ادامه دهدیک
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این شرکت با مدیریت زنجیره ارزش و بهره گیري از استراتُژي رهبري هزینه توانسته است محصوالتی با :شرکت یونیفاي تولید کننده منسوجات

.کیفیتی مطلوب و با قیمت پایین عرضه کند

کاهش %٢٥این شرکت با مدیریت زتجیره ارزش و بازنگري در مراحل تولید توانست هزینه هاي تولید را به میزان :یرشرکت پیرلی تولید کننده تا

.ساعت کاهش یافت٧٢روز به ٦مرحله و زمان تاخیر نیز از ٣مرحله به ١٤فرایند ساخت تایر از .دهد

 تولید تامین کنندگان آغاز می شود و تا رسیدن کاال به قفسه هاي فروشندگان ادامه می یابدتمام فعالیتهایی که از لحظه ي انتقال کاال از آخرِ خط.

.این شرکت براي پشتیبانی زنجیره تامین و کسب اطالعات از فعالیت هاي مختلف از مدل هزینه یابی برمبناي فعالیت استفاده کرد

هدف اولیه از بکارگیري تجریه و تحلیل زنجیره ارزش در این شرکت

.سهیل بهینه سازي و هماهنگی فعالیت هاي زنجیره تامین به منظور بهبود عملکرد این زنجیره بودت

.لُرد متوجه شد که به کارگیري حسابداري مدیریت استراتژي فواید زیادي را براي سازمان به همراه دارد

اند روابط با تامین کنندگان را به همکاري متقابل تبدیل کند و از از جمله زمانی که سازمان از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش استفاده می کند می تو

.مزایاي زیاد آن بهره مند شود

.دهدزنجیره ارزش مجموعه اي است متوالی از فعالیت هاي واحد تجاري که ارزش محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتریان را به مرور افزایش می 

سود شرکت را تحت ,ک واحد تجاري فعالیت هاي مربوط به زنجیره ارزش را مدیریت می کند از دو طریق تحقیقات نشان می دهند اینکه چگونه ی

.فعالیت هاي زنجیره ارزش ساختار هزینه ها و سود آوري شرکت را بهبود می بخشد,مدیریت موثر)١:تاثیر قرار می دهد

صوص محصوالت و خدمات ارائه شده اثر مستقیم دارد ترکیب صحیح فعالیت هاي زنجیره ارزش بر خشنودي مشتریان در خ)٢

.تمامی شرکت ها امروزه به دنبال تعریف و اجراي استراتژي هایی هستند که ارزش شرکت را به حد اکثر رساند

انجام دهند که به محصوالت شرکت ها از طریق تکنیک تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش فقط هزینه هایی از طراحی ،تولید و بازاریابی را :یکی از راه حل ها

.و خدمات ارزش اضافه کند

عیت بوت به فواید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش اشاره کرده و مهم ترین فایده ي زنجیره ارزش را فراهم ساختن امکان بررسی دقیق و حیاتی موق

.رقابتی شرکت می داند

پس از آن باید هزینه ها .لیل هزینه،تعریف فعالیت هاي زنجیره ارزش صنعت استنقطه شروع یک مدل مناسب از تجزیه و تح:شانک و گوین داراجان

.،در آمدها و دارایی ها به فعالیت هاي داراي ارزش افزوده تخصیص یابند

هاي آنها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که به کارگیري تکنیک تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به واحد تجاري در خصوص تصمیم گیري 

.استراتژیک براي تولید محصوالتی متفاوت کمک می کند و موجب می شود که شرکت به یک رهبري قیمت در بازار دست یابد


