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:پنجمل ـفص

TCدف ـاي هـه یابی بر مبنـهزین
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مقدمه 

اقتصادي و رقابتی ایجاد شده که لزوم استفاده از سیستمهاي تحقیقات زیادي از جمله تحقیقات کوپر نشان دهنده این بود که تغییراتی در محیط 

جهانی شدن -افزایش استانداردهاي محصوالت رقبا-افزایش تعداد رقبا:از جمله عواملی همچون.را ایجاب می کند)استراتژیک(مدیریت هزینه جدید 

ید محصوالتی بودند که با داشتن کارایی قبلی با قیمت پایینتري تهیه بنابر این در این شرایط شرکتها نیاز به تول...رقابت شدید قیمتی و -اقتصاد

از .بنابر این بایستی سیستم مدیریت هزینه از حالت سنتی به مشتري محور تبدیل شود.گردند، در ضمن آنکه شرکت از سودآوري خود نمی تواند بکاهد

.ف استجمله تکنیکهایی که می توان استفاده نمود هزینه یابی بر مبناي هد

ی هزینه یابی بر مبناي هدف روشی نظام مند براي تعیین بهاي ساخت محصول است که بر اساس این بها محصولی با کارکرد و کیفیت معین تولید م

.شود و سطح معینی از سود را در سطح معینی از فروش ایجاد می کند

.زار عرضه می کردند در بازار رقابت موفق تر بودنداگر عرضه کنندگان محصولی با همان کیفیت اما قیمت پایینتر به با

آن براي این کار بایستی نگاه به مدیریت هزینه در طراحی محصول کرد،چرا که پس از طراحی محصول بخش عمده اي از هزینه ها تعهد شده و کاهش 

.امکان پذیر نخواهد بود

تاریخچه هزینه یابی بر مبناي هدف

مختلف و تقاضاي زیاد براي محصوالت، کانون توجه مدیر بر مراحل تولیدتمرکز داشت ، و از هزینه یابی استاندارد استفاده رشد صنایع ١٩٦٠در دهه 

.می شد

پس مدیریت هزینه در .اشباع بازار و باال رفتن سطح زندگی، شرکت را مجبور به تولید محصوالت متنوع و ویژگیهاي متفاوت نمود١٩٧٠در اوایل دهه 

.مرحله برنامه ریزي و طراحی محصول پیش از تولید افزایش یافت

(هزینه یابی هدف از کشور ژاپن شروع شد مدیریت هزینه در (آنها تنها بحث کاهش هزینه را مطرح نکردند، بلکه مفهوم)١٩٦٠شرکت تویوتا دهه .

.را مطرح نمودند)تمامی مراحل

مجموعه اي از ابزار تخصصی شامل تحلیل .تویوتا اقدام به کاهش هزینه در مرحله طراحی نمودندبا نگرشی بخردانه به مدیریت هزینه در 

.عملیات،مهندسی ارزش،تحلیل ارزش و مهندسی همزمان براي تکمیل هزینه یابی هدف معرفی شد

ضرورت هاي هزینه یابی بر مبناي هدف

در مرحله طراحی .آنکه محصول تولید و به بازار فرستاده شود تعیین می شودبخش بزرگی از سودآوري یک محصول در طول چرخه عمرش پیش از

شد که محصول ، سازمان ویژگیهایی از آن را طراحی می کنند که اوال محصول مزیت رقابتی نسبت به رقبا داشته و ثانیا بهاي محصول به گونه اي با

.حاشیه سود مناسبی را ایجاد کند، آن هم در مرحله طراحی

.ن مرحله در سیستم مدیریت هزینه که هدفش کنترل و کاهش هزینه هاست مهم استای

.کاهش هزینه هاي چرخه محصول جدید است در حالی که کیفیت محصول تغییر نکند:هزینه یابی برمبناي هدف
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کارویژگیهاي دنیاي جدید کسب و 

رقابت

تغییرات سریع

اشتباهات و تاخیرهاي بخشش ناپذیر

 خبرهمشتریان

افزایش کیفیت یا کاهش قیمت

پیش بینی

بهبود مستمر

تمرکز برون سازمانی

)مشکالت به طور کلی حل شود-برون یا درون سازمان-توجه کامل به همه اجزا(نگرش سیستمی

تعریف هزینه یابی بر مبناي هدف

تنها مصرف .به معنی فعالیت فاقد ارزش است در تئوري تولید ناب باید مودا را کمتر و کمتر و خلق ارزش را بیشتر و بیشتر نمود)مودا(در زبان ژاپنی 

.کننده نهایی است که میتواند ارزش را تعریف کند

.تمامی تعاریف هزینه یابی هدف بر کاهش هزینه در کل چرخه محصول تمرکز دارد

هزینه یابی هدف یک مجموعه از روشهاي مدیریتی و ابزارهایی است جهت هدایت هزینه ها،تعیین اهداف فعالیتهاي طراحی و برنامه ریزي :هاروات*

مرمحصول جدید،تامین کنترلهاي آغازین براي فازهاي بعدي عملیات و حصول اطمینان از اینکه محصوالت به اهداف سود آوري تعیین شده در طول ع

.خود خواهند رسید

سیستمی از برنامه ریزي سود و مدیریت هزینه که به وسیله قیمت هدایت می شود، توجه شدیدي به مشتري دارد و بر طراحی و فرآیندهاي :کوپر*

.مشترك تمرکز دارد

سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد با قیمت یک رویکرد ساختار یافته و منظم براي تعیین هزینه هاي تولید می باشد که در آن یک محصول بایستی با 

.فروش پیش بینی شده به منظور ایجاد سطح مشخصی از سودآوري تولید گردد

این .سیستمی از برنامه ریزي سود و مدیریت هزینه که به وسیله قیمت هدایت شده و با محوریت مشتري،تمرکز بر طراحی می باشد:و بلانصاري *

.مراحل آغازین محصول آغاز و با درگیر نمودن تمام زنجیره ارزش ، در کل طول عمر محصول به کار می رودسیستم، مدیریت هزینه را در 

:کلیتعریف *

مورد هزینه یابی هدف رویکردي است براي تعیین اینکه محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص ، با چه بهایی باید تولید شود تا سود 

.فروش به دست آوردانتظار را در قیمت 

.بنابر این می توان در مرحله طراحی،برنامه ریزي تولید را به نحوي انجام داد که محصول با بهاي تمام شده هدف تولید شود
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:می کننددایره هاي فروش و بازاریابی ، مهندسی تولید ، حسابداري صنعتی و مدیریت با بکارگیري هزینه یابی هدف سه فرآیند کلی زیر را طرح ریزي 

تصمیم گیري در باره اینکه چه محصولی براي فروش باید تولید شود.

تعیین قیمت فروش هدف که از محیط رقابتی حاصل شده است.

 مدیریت هزینه به منظور تحصیل سود مورد انتظار

.البته در این بین به مشتري ارزش می دهند

:موارد زیر را نیز انجام داداگر این هزینه یابی درست اجرا گردد می توان 

تعیین هزینه مورد انتظار تولید محصول

دستیابی به هزینه کاراتر

شناسایی نیازهاي مشتریان

افزایش سودآوري در بلند مدت

تطابق فعالیتهاي شرکت با نیازهاي مشتریان

آگاهی اعضاي کاري از اهداف هزینه و تعهد به نوآوري در محصول

 فرصتهاي موجود در بازاراستفاده از

کاهش بهاي خرید قطعات و مواد

 ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان

 ورود به رقابت جهانی
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مقایسه هزینه یابی بر مبناي هدف و هزینه یابی سنتی

هزینه یابی هدف

هزینه یابی سنتی

)درصدي از سود+بهاي تمام شده (

از برنامه ریزي بهاي تمام شده در نظر گرفته می قیمت بازار به عنوان بخشی 

.شود

قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزي بهاي 

.تمام شده در نظر گرفته نمی شود

.قیمت هزینه ها را تعیین می کنند .هزینه ها قیمت را مشخص می کنند

د مورد طراحی،عامل با اهمیت در کاهش هزینه ها است و هزینه ها قبل از رخدا

.نظارت و کنترل قرار می گیرند

به منظور کاهش هزینه ها،به ضایعات،ناکارایی و 

.سربار تولید توجه می شود

.نیازهاي مشتریان به عنوان راهنمایی براي کاهش هزینه ها می باشد مشتري در کاهش هزینه دخالتی ندارد و نیازها و 

.سطح رقابت مشتري توجه نمی شود

.کنندگان قطعات و مواد اولیه پیش از طراحی محصول درگیر می شوندتامین  تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه پس از طراحی 

.محصول درگیر می شوند

.در برنامه ریزي بهاي تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود در برنامه ریزي بهاي تمام شده از زنجیره ارزش 

.استفاده نمی شود

مفاهیم هزینه یابی هدف

چرخه هزینه یابی بر مبناي هدف، مدیریت هزینه را از اولین مراحل تکوین محصول جدید آغاز و آنرا به کمک مشارکت در کل زنجیره ارزش در سراسر

.عمر محصول به کار می برد

:مراحل اجراي آن

ابتدا شناسایی نیاز مشتریان 

محاسبه قیمت هدف

.زش طراحی محصول به گونه اي برنامه ریزي شود که بتوان محصول را با قیمت هدف از پیش تعیین شده تولید کرداز طریق مهندسی ار

اصول کلیدي در هزینه یابی بر مبناي هدف

قیمت،مبنا و محرك هزینه و تخمین آن

 ثالثا سهم .انیا مشتري راضی به پرداخت بهاي آن باشدث.محصولی به بازار عرضه گردد که اوال انتظارات مشتري را برآورد سازد(تمرکز بر مشتري

.)بازار یا حجم فروش را افزایش دهد

 تعییرات محصول و مهندسی آن پیش از تولید محصول انجام می شود.هزینه ها از پیش کنترل شوند(تمرکز بر طراحی(.
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 به بهاي هدف تالش کنندهمه شرکت باید در کاهش بهاي تمام شده و رسیدن(مشارکت واحدهاي تخصصی(.

 چرخه عمر تولید محصول کم شود که هم براي مشتري و هم براي تولید کننده مفید است(جهت گیري در چارچوب چرخه حیات(.

 مشارکت در زنجیره ارزش و از بین بردن فعالیتهاي فاقد ارزش افزوده

شکاف هزینه

تعیین هزینه هدف

.یابی هدف، هزینه هدف محاسبه می شوددر ابتدا طبق فرایند هزینه 

QFDپیاده سازي 

در ادامه، با استفاده از .نیازهاي مشتریان در محصول مورد نظر شناسایی می شوند...از طریق بررسی هاي بازار، گفتگو با مشتریان،سوابق فروش و

گردند؛ در مرحله بعد، نیازهاي مشتریان و مشخصه هاي نظرهاي متخصصان و کارشناسان، مشخصه هاي فنی در محصول مورد نظر نیز مشخص می 

.فنی وارد ماتریس خانه کیفیت شده، پس از تکمیل کردن ماتریس ارتباطات، وزن نهایی و اولویت بندي مشخصه هاي فنی تعیین می گردد

براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلفQFDتعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج 

براي نیل به این هدف و در کنار هدف کسب رضایت مشتریان، با توجه به اولویت مشخصه .اید هزینه تخمینی محصول محاسبه شوددر این مرحله ب

رده هاي فنی شناسایی شده در مرحله قبل، با استفاده از نظر متخصصان مشخصه هایی انتخاب می شوند که به بهترین وجه نیازهاي مشریان را برآو

.، بر مبناي هزینه این مشخصه ها و سایر هزینه هاي مربوطه، هزینه تخمینی محصول محاسبه می شوددر ادامه.سازند

مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود

براي این .ز بین برده شوددر این مرحله، در صورت وجود شکاف میان هزینه تخمینی و هزینه هدف، با استفاده از مهندسی ارزش باید این شکاف ا

اشد، منظور مقدار به دست آمده از هزینه تخمینی محصول با هزینه هدف تعیین شده مقایسه می شود؛ اگر هزینه به دست آمده کمتر از هزینه هدف ب

ضروري را تا حد ممکن کاهش به مرحله طراحی محصول می رویم و در غیر این صورت، با استفاده از فازهاي مختلف مهندسی ارزش، هزینه هاي غیر

هدف می دهیم تا هزینه محصول به هزینه هدف نزدیک شود و اینکار را تا جایی تکرار می کنیم که هزینه به دست آمده براي محصول کمتر از هزینه

له طراحی و همچنین، بهبود باشد؛ پس از حصول این هدف، به طراحی و تولید محصول می پردازیم و کماکان از مهندسی ارزش براي بهبود در مرح

.درمرحله تولید محصول استفاده می بریم تا به هزینه هدف مقرر شده دست پیدا کنیم



مطالعه موردي

زمینه طراحی و ساختاین شرکت که در.گرفتشرکت فنی و مهندسی اخوان عباسی صورتبا توجه به الگوي پیشنهادي، مطالعه ي موردي در

یکی از دستگاه هاي.اصفهان تأسیس گردیده استدر استان١٩٧٥پالستیک فعالیت می کند، در سال دستگاه هاي مربوط به خط تولید کارخانجات

اکسترودر با کاربردهاي متنوع به طور گسترده ايماشین هاي.خط زن استاست، دستگاه اکسترودرتولیدي این شرکت که از اهمیت باالیی برخوردار

با توجه به نقشی که این ماشین در.استفاده می شوندبعدي و نیز براي شکل دادن به محصول نهاییبراي شکل دهی اولیه به الستیک براي عملیات

ه شرحموردي بمراحل انجام مطالعه.انتخاب کردنددستگاه مذکور را براي پیاده سازي الگوي پیشنهاديشرکت دارد، متخصصان شرکتجایگاه رقابتی

:زیر است

تعیین هزینه هدف-١-٦

کارشناسان و متخصصان شرکت به .زده شدتخمینمیلیون ریال٥٩براي این محصول در حدود با توجه به نتایج تحقیقات بازار، قیمت کف بازار

درصد پایین تر از قیمت کف به بازار ٨را با همان کیفیت و کارآیی، اماکه محصول خودکسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا، تصمیم گرفتندمنظور

مالیات، مدیریت شرکت سود محصول را در ادامه، با در نظر گرفتن.دست خواهد آمدریال بهمیلیون٤٦بنابراین، قیمت هدف شرکت، .عرضه نمایند

محاسبات .میلیون ریال برآورد می شود٨/٣٦هزینه هدف شرکت براي محصول موردنظرکه با توجه به این سود،درصد تعیین کردند٢٠در حدود

.شده استنشان داده١در جدول تعیین هزینه هدف محصولمربوط به
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QFDپیاده سازي -٢-٦

.شرکت و مصاحبه با مشتریان جمع آوري گردیدبازار، نظرهاي کارشناسان و متخصصان با تجربهدر ابتدا نیازهاي مشتریان با روش هایی مانند بررسی

مشتریان و افراد با تجربه شرکت استفادهتعیین گردید که براي این منظور از میانگین نظرهاي٩تا ١ادامه، اهمیت نیازهاي مشتریان با درجه بندي در

کردن نیازهاي مشتریان، اهمیتاز نظر متخصصان شرکت تعیین شد و پس از واردمشخصه هاي فنی در محصول مورد نظر با استفادهسپس.شد

؛١:براي ارتباط ضعیف(تکمیل گردیداستفاده از نظر کارشناسان ماتریس ارتباطات نیزمشخصه هاي فنی در ماتریس خانه کیفیت، بانیازهاي آنها و

مشخصهترجمه شده و وزن نهایی در نهایت، نیازهاي مشتریان به مشخصه هاي فنی.)درنظر گرفته شد٩:و براي ارتباط قوي٥:متوسطبراي ارتباط

اول،همان گونه که مالحظه می شود، گیربکس اولویتقابل مشاهده است٢در شکل نتایج حاصل شده.اولویت بندي آنها مشخص گردیدهاي فنی و

کرده سباولویت ششم و پیچ و مهره اولویت آخر را کرنگ اولویت چهارم، فن اولویت پنجم، چرخ زنجیرتابلوي برق اولویت دوم، موتور اولویت سوم،

.اند

براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلفQFDتعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج -٣-٦

در میان مشخصه هاي فنی هستند، اولویتاینکه گیربکس، تابلو برق و موتور داراي باالترینبا توجه به نتایج حاصل شده از مرحله قبل به علت

منظور با توجه به مدل هاي موجود در اینبراي.نیازهاي مشتري به بهترین وجه برآورده شودالترین کیفیت باشند تااین قطعات باید داراي بابنابراین،

براي مشخصه هاي فنی که داراي اولویت که داراي کیفیت باالیی باشند و به همین ترتیب،استفاده از نظر کارشناسان مدل هایی انتخاب شدندبازار، با

انتخاب شده و سایر هزینه هاي فنینهایت، با توجه به هزینه هاي مشخصه هايهستند، مدل هاي با کیفیت کمتر انتخاب گردید و درپایین تري

.نشان داده شده است٢تخمینی محصول محاسبه گردید که نتایج در جدولمربوط، هزینه



٦٩

هدف و از بین بردن شکاف موجودمقایسه هزینه تخمینی محصول با هزینه-٤-٦

هزینه با مقایسه این دو، مالحظه می شود که.آمددستمیلیون ریال به١٧/٤٠هزینه تخمینی ٨/٣٦همان گونه که نتایج محاسبات نشان داد، هزینه

مشخصه همچنین، گزینه هاي دیگري از.یابدکاهش باید با استفاده از مهندسی ارزش هزینه هاي زائدبنابراین،.تخمینی بیشتر از هزینه هدف است

منظور، براي این.هزینه تخمینی مجددًا محاسبه شودآنهابه خوبی برآورده سازند، بررسی شوند و مطابق باهاي فنی که می توانند نیازهاي مشتریان را

کارشناسان و توجه به این مدل ها و استفاده از نظربااکنون..نشان داده شده است٣نتایج در جدول .مدل هاي موجود در بازار شناسایی شدند

تابلو برق براي این منظور.هستند، انتخاب می شوندکمتريمدل هایی که با حفظ کیفیت محصول، داراي قیمت،QFDهمچنین، نتایج حاصل از 

با توجه به اولویت پایین فن، مدل ژاپنی آنبعالوه،.انی شدموتور موتوژن تبریز جایگزین موتور مدل آلمایرانی، جایگزین تابلو برق آلمانی و نیز



پس از.سایر هزینه هاي مربوط محاسبه گردیدوتخمینی محصول با توجه به مشخصه هاي فنی جدیدجایگزین مدل آلمانی گردید که در ادامه هزینه

)٨/٣٦(هزینه تخمینی از هزینه هدف تعیین شده مالحظه می شود ایندست آمد و همان گونه که به٦٧/٣٦انجام محاسبات، هزینه تخمینی جدید 

.آغاز نمودمحصول راپیشنهادي اکنون می توان مرحله طراحیبنابراین با توجه به الگوي.داراي مقدار کمتري است

تفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکا



٧١

اجراي هزینه یابی بر مبناي هدف در ایران 

GLIبا GLXبرخی تفاوتهاي پژو 

استفاده از رنگ روغنی به جاي رنگ متالیک -١

همرنگ نبودن قسمت میانی سپرها با بدنه-٢

براي بدنه Glxاستفاده از رنگهاي متفاوت با گونه -٣

GLXاستفاده از قطعات با جنس الیاژ نامرغوب تر از -٤

تفاوتهاي داخلی .*

ی شیشه هاي جلو حذف باال برهاي برق-١

آینه هاي جانبی با کنترل دستی به جاي الکتریکی -٢

کنترل هاي سیستم تهویه از نوع خطی به جاي مدور -٣

اگر در موتور را باز کنید مشاهده می نمائید که پوشش صدا گیر زیر در موتور حذف شده و در صندوق عقب خبري از فوم نگهدارنده ابزار وجک-٤

.نیست

Gliیزات تجه*.

.و فرمان هیدرولیک قابل توجه ترین موارد موجود هستندکولر -١

قفل مرکزي ،شیشه هاي رنگی و پخش صوت کاست به همراه دور شمار موتور -٢

Gliویژگی هاي مثبت پژو*.

داخلی مناسب فضاي -١

قابلیت هاي حرکتی مطلوب -٢

فراوانی لوازم یدکی -٣

Gliویژگی هاي منفی پژو*.

کیفیت ساخت پائین -١

ناقص بودن تجهیزات -٢

عدم جذابیت ظاهري -٣


