بسم هللا الرحمن الرحیم
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تألیف :جناب آقاي دکتر حسن همتی
سرکار خانم دکتر هدي همتی
(محقق و استاد دانشگاه)
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ارائه دهندگان:
لیال میرزایی
سمیرا نوبهار
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کلیات:
تصمیم گیری بر مبنای هزینه از مجموعه اقداماتی است کهه مهدیریت ضهمن
انجام کوشش های مستمر در جهت کنترل وکاهش مستمر هزینهه هها بهرای
تامین رضایت مشتریان با به کار گیری ابزارهای مورد نیاز در مدیریت هزینهه
انجام می دهد .امروزه حیات تمامی شرکت ها به توانایی آنها در افزایش دقت
در تصمیم گیری بر مبنای هزینه وابسته است کهه بهر کهاهش هزینهه هها در
تمامی طهول فراینهده تولیهد و زنجیهره ارزم متمرکهز مهی باشهد .برخهی از
ابزارهای مهم مدیریت هزینه می توان به هزینه یابی چرخهه مرهر صوله
و هزینه یابی هدف و هزینه یابی کایزن و الگ برداری اشاره کرد.
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نکات اصلی مرتبط با اطالعات حسابداری برای تصمیم گیری عبارتند از:
 )1درک هزینه ها با دو هدف:
•تصمیم در خصوص تولید یا عدم تولید محصول
•درک عوامل تاثیرگذاربر ماهیت روابط مشتری
)2گسترم دادن یک مبنای هزینه برای تایین ساختار قیمت گذاری
)3تعیین فرصت ها یا الزامات بهبود کیفیت محصول یا طراحی فرآیند و
اجرای فرآیند.
فرصت ها و چشم اندازهایی اطالعات مرتبط با هزینه برای تولید محصول
فراهم می کند در نمودار زیر نشان داده شده است.
درنمودار زیر در مورد هزینه یابی چرخه عمر که از مرحله طراحی فرایند آغاز
شده و با واگذاری محصول به مشتری(مرحله خاتمه تولید) به اتمام می رسد،
نشان داده خواهد شد.
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ابزارهای هزینه یابی مورد استفاده در تصمیم گیری طبق هزینه یابی چرخه
عمر شامل سه مرحله:
)1برنامه ریزی
)2تولید
)3خدمات بعد از فروم است.
هزینه یابی چرخه عمر عمدتا در مرحله برنامه ریزی مورد استفاده قرار گرفته
و تالم می شود هزینه های تولید محصول در طول چرخه عمر براورد شود.
هزینه یابی هدف به عنوان یکی از ابزارهای موثرمدیریت هزینه های تولید
محصول ،جهت کاهش کلیه هزینه ها در چرخه عمر محصول می باشد .از
واحد تولید ،مهندسی و تحقیق و توسعه و حسابداری که نقش موثری را ایفا
می کند.صرف نظر از اینکه کمک می گیرد کاهش در کیفیت یا کارایی
محصول یا افزایش در زمان مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصول ایجاد
7شود.

در هزینه یابی هدف جزییات هزینه هدف بر مبنای تحلیل کامل و دقیق نیاز
ها و خواسته مشتری و سود مورد انتظار شرکت از طریق سیستم های خالق
قبل از طراحی تعیین می شوند .قیمت فروم هدف بر مبنای بازار رقابتی و
سایر استراتژی هایی که محصول بتواند در بازار رقابتی باقی بماند مشخص
می شود .با استفاده از سایر تکنیک ها نظیر مهندسی ارزم و مهندسی
معکوس و مهندسی مجدد و شناسایی راه حل کاهش هزینه ها در مرحله
طراحی و استفاده از هزینه یابی کایزن در چرخه عمر محصول صورت می
گیرد.همه ابعاد فلسفه هزینه یابی هدف در ادامه فصل مورد بررسی قرار می
گیرد.
ابزارهای هزینه یابی برای تصمیم گیری (هزینه یابی چرخه عمر) در شکل
زیر نمایش داده شده است.
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(هزینه یابی
چرخه عمر)
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زنجیره ارزم
این مفهوم اولین بار توسط میشل پورتر در سال  1985مطرح شد .این
مفهوم تاکید میکند که قابلیت یک بنگاه نه تنها به بهینه سازی بخشی
ازوظایف بلکه به ارتباط کارامدی مراحل زنجیره ارزم نیز بستگی دارد.
زنجیره ارزم ،روشی منظم است که از طریق آن به آزمون تمامی فعالیتهای
یک شرکت و بررسی نحوه تعامالت بین آنها به منظور کاهش هزینه ها و
خلق ارزم برای مشتری می پردازد.
زنجیره ارزم مجموعه ای از فعالیتهایی است که در یک صنعت به صورت
متصل به منظور خلق ارزشش انجام می پذیرد وبه عنوان مبنایی برای
ارزشیابی هر فعالیتی در سازمان که به محصول نهایی ارزشی می افزاید ،به
کار گرفته می شود.
زنجیره ارزم در یک شرکت تولیدی باتحقیق و توسعه و طراحی محصول
شروع شده سپس خرید مواد اولیه وتولید محصول صورت گرفته ودر نهایت
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با ارایه خدمات بعد از فروم خاتمه می یابد .فعالیت های این زنجیره ارزم
شامل تمامی هزینه های چرخه عمر محصول است.

زنجیره ارزم به تشریح فعالیتهای درون یک سازمان می پردازد و آن را در
تجزیه و تحلیل مربوط به مزیتهای رقابتی بکار می بندد .زنجیره ارزم از
روم سیستماتیک برای تعیین فعالیتهایی که موجب افزایش ارزم افزوده
برای محصول می شود ،بهره می گیرد.

مجموعه ای از فعالیت های متوالی (شامل تحقیق و توسعه و طراحی وتولید
وبازاریابی وتوزیع وخدمات بعد از فروم) که ارزم نهایی محصوالت و
خدمات درون سازمان را افزایش دهد را زنجیره ارزم گویند.
هدف سازمان بیشینه سازی ارزم آفرینی در زنجیره ارزم و کاهش هزینه
ها به حداقل ممکن میزان به صورت همزمان است.
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مراحل اصلی تحلیل زنجیره ارزم برای مدیریت راهبردی mageed ,200:
 -1تعیین فعالیت های زنجیره ارزم وتفکیک عملیات شرکت به فعالیت های
جداگانه :مدیریت هزینه در صورتی که هزینه فعالیتها زیاد است باید به
صورت جداگانه تفکیک گردد.
 -2تعیین اهمیت نسبی فعالیت های متفاوت درمجموع هزینه هرمحصول:
مدیریت می تواند نحوه سرمایه گذاری موثر در فعالیتهای متنوع زنجیره ارزم
را تعیین نماید.
 -3مقایسه هزینه های هر فعالیت :برای تعیین این که کدام فعالیتها دارای
کارایی بهتری نسبت به فعالیتهای دیگر هستند باید هزینه های هر فعالیت به
طور جداگانه مشخص شود.
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 -4تعیین محرک های هزینه  :هزینه های اجرایی فعالیت های زنجیره ارزم
را می توان
از طریق سه عامل محاسبه کرد :
• محرک های هزینه ساختاری  :هزینه مبنا را براساس معیارهایی
نظیرمقیاس،دامنه،تجربه،فناوری در زنجیره ارزم و هزینه نامعینی بکارمی
گیرد.
•محرک های هزینه اجرایی :هدف از این مرحله،چگونگی مدیریت سازمان در
زنجیره ارزم در روابط عملیاتی نظیر بهره برداری از ظرفیت ها،محصول و
فرآیندطراحی ،مستمرپیشنهادی مدیریت جامع ( ) TQMوبرنامه های بهبود
مستمر و روابط داخلی و خارجی می باشد .
• محرک های هزینه عملیاتی  :هدف از این مرحله شناسایی متغییرهای اصلی
عوامل تشکیل دهنده در هر فعالیت عملیاتی ( تعداد سفارم مشتری،تعداد
محصوالت برگشتی ،و  ) ...می باشد .باشناخت و پردازم داده های این مرحله
در جهت کاهش هزینه کلی یا اصالح وضعیت رقابتی شرکت اقدام می شود .
 13-5شناسایی فرصت هایی برای کاهش هزینه ها و یا بهبود ارزشش :شرکتها
باید فرصتهایی را که از دید مشتری ارزم ایجاد نمی کند را حذف کنند.

پورتر فعالیت های زنجیره ارزم را به دو دسته فعالیت های اولیه (اصلی) و
پشتیبانی طبقه بندی نمود .فعالیت های اولیه (اصلی) بطور مستقیم با خلق
ارزم فعالیت های حاصل از تحصیل مواد اولیه تا خدمات بعد از فروم مرتبط
می باشند.
 -1فعالیت های اولیه به پنج حوزه اصلی  :تدارکات ورودی ،عملیات ،تدارکات
خروجی ،بازاریابی و فروم ،خدمات بعد از فروم طبقه بندی می شوند،فعالیت
های اولیه ازطریق یک مجموعه از فعالیت های پشتیبانی مانند دایره نیروی
انسانی(مدیریت منابع انسانی) ،دایره رایانه(فناوری) و ...مورد حمایت قرار می
گیرند.
 -2چهار حوزه اصلی فعالیت های پشتیبانی :شامل تدارکات ،توسعه
فناوری(تحقیق و توسعه) ،مدیریت منابع انسانی و زیر ساخت های تجاری
(سیستم ها برای برنامه ریزی ،مالی  ،کیفیت  ،مدیریت اطالعات و)......میباشند.
شرکت هنگامی می تواند به عرضه یک محصول یا خدمت بپردازد که مشتری
مایل به پرداخت مبلغی بیش از جمع هزینه های تمامی فالیتهادر زنجیره ارزم
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باشد.

درنمودار زیرفعالیتهای اولیه( اصلی) و پشتیبانی آمده است :

با توجه به نمودار :
تدارکات ورودی شامل خرید،صدور برگه رسید،بازرسی،کنترل موجودی موادورودی،
تدارکات خروجی شامل انبار کاالی ساخته شده،بسته بندی،حمل،نصب درمحل مورد نظر مشتری ،
 15خدمات بعد از فروم شامل پشتیبانی مشتری،گارانتی محصول،تعمیر و
نگهداری در محل مورد نظر مشتری .

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزم طی مراحل زیر اجرا می شود :
تحلیل زنجیره ارزم مبتنی بر این است که کدام هزینه ها به کدام فعالیتمرتبط هستند.
تحلیل زنجیره های ارزم مشتری مبتنی بر این که چگونه محصوالت درچارچوب زنجیره ارزم مشتری قرار دارد.
شناسایی مزیت نسبی هزینه بالقوه در مقایسه با رقبا.شناسایی ارزم افزوده بالقوه برای مشتری مبتنی براین است که چگونهمحصول شرکت می تواند ارزم افزوده را به زنجیره ارزم مشتری
بیافزاید(هرینه های پایین تر ،عملکرد باالتر) واینکه مشتری چنین امکانی را از
کجا می تواند درک نماید .
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زنجیره ارزم در مورد فعالیت اولیه(اصلی) پورتر به قرار زیر تشریح
می گردد :
 -1تدارکات ورودی ها ،شامل فعالیت هایی از قبیل :
مکان یابی تامین کنندگان وایجاد ارتباط با آ نها جهت تهیه مواد خام باکیفیت،
 برنامه ریزی زمان بندی تحویل ورودی ها وحمل ونقل آنها بدون کمترینصدمه و پشتیبانی از حمل و نقل ورودی ها،
 برنامه ریزی انتقال به قسمت عملیات ورودی های انبار در کمترین زمانممکن با استفاده از فناوری مناسب ،
حفاظت از ورودی ها با استفاده از فناوری مناسب در انبار داری و کنترلورودی ها به انبار،
استفاده از فناوری مناسب برای سیستم اطالعاتی و ارتباطات،وآزمایشورودی ها،
خرید مشارکتی برای تمامی واحدهای کسب و کار،
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 بررسی و تحقیق پیرامون سابقه وترکیب تامین کنندگان، -میزان سرمایه گذاری الزم برای دستیابی به اطالعات هزینه های تامین کنندگان،

 -2عملیات ساخت ،شامل فعالیت هایی از قبیل :
تحقیق و تعیین نوع فناوری مورد نیاز ماشین کاریبرنامه ریزی زمان بندی برای سفارم خرید دارایی های مورد نیاز وتحویل آنها
بررسی نرخ فعالیت عملیات ساخت استفاده از فناوری مناسب برای انتقال مواد اولیه و محصول در خط تولیدو بسته بندی مناسب محصول جهت ارایه به مشتری
 استفاده از فناوری مناسب جهت آزمایش محصول تولیدی،تهیه تجهیزاتو قطعات یدکی با کیفیت مناسب
استفاده از سیستم اطالعاتی و ارتباطات مناسب و تمام فعالیت هایی کهورودی های سیستم را به خروجی ها تبدیل می کند.
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-3تدارکات خروجی ها ،شامل تمام فعالیت هایی که به منظور رساندن
محصول اماده به مشتری صورت می پذیرد و عبارتند از :
ایجاد ارتباط با سایر واحدهاجابجایی کانال های توزیع ،انبار کردن،تکمیل سفارم،حمل و نقل و مدیریتتوزیع
بررسی نرخ ضایعات در زمان تحویل به مشتریاستفاده از فناوری مناسب برای حمل و نقل تدرکات خروجی ها و استفاده ازفناوری مناسب برای بسته بندی جهت ارایه به مشتری
 -استفاده از سیستم اطالعاتی و ارتباطات مناسب
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 -4بازاریابی و فروم ،شامل فعالیت هایی از قبیل:
استفاده از تبلیغات مناسب ،نیروی انسانی مناسب فروم،استفاده از ترفیعنیروی انسانی بخش فروم
برقراری ارتباط با کانال های توزیع و خریداران ،قیمت گذاریمناسب،مدیریت خرده فروشی
استفاده از سیستم های اطالعاتی و ارتباطاتاستفاده از فناوری مناسب برای ثبت سفارم-بررسی بازار برای نیازسنجی مشتری
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-5خدمات بعد از فروم ،فعالیت هایی است که ارزم محصول را برای
مشتری افزایش می دهد و عبارتند از:
اموزم مشتریان و حمایت از انهاارایه خدمات با کیفیت از طریق پاسخگویی مورد نیاز تامین قطعات مورد نیاز مشتریان استفاده از فناوری مناسب برای ازمایش ها و تشخیص،استفاده از سیستماطالعاتی و ارتباطات.
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زنجیره ارزم در مورد فعالیت های پشتیبانی پورتر در نمودار زیر تشریح
میگردد:
-6زیرساختها،شامل فعالیت هایی از قبیل:
انجام مطالعات و طراحی اولیه برای استقرار سیستم های اطالعاتیارزیابی اجزای تکنولوژی جهت تحقیق برای ارتقای اجزای تکنولوژی-7مدیریت منابع انسانی ،شامل فعالیت های از قبیل:
فعالیت های تامین نیروی انسانی متخصص ،افزایش سطح تحصیالت
کارکنان،بویژه در بخش فنی مطابق با برنامه کارکنان و ارتقای شغلی کارکنان
و پرداخت حقوق و دستمزد به انها.

 -8توسعه فناوری پشتیبانی از فعالیت های زنجیره ارزم:
تحقیق و توسعه،طراحی ،اتوماسیون فرایندها
-
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هزینه یابی زنجیره ارزم بعنوان ابزاری در حسابراری مدیریت راهبردی
حسابداری مدیریت راهبردی تالشی برای انتقال استنباط حسابداران و مدیران
غیر مالی از درون نگری به برون نگری است.
«هوگو»حسابداری مدیریت راهبردی را به عنوان یک فرایند عینی گرداوری،
انتخاب کردن و تحلیل داد ه های حسابداری برای کمک به گروه مدیریت برای
تصمیم گیری های راهبردی و برای ارزیابی اثربخشی سازمانی تعریف کرده
است.
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یکی از تکنیک های مطرح شده در حسابداری مدیریت راهبردی ،هزینه یابی
زنجیره ارزم است که هزینه ها به فعالیت ها شامل :طراحی ،فرایند،ساخت
محصول،توزیع و ارایه خدمات به مشتری تخصیص می یابد.
در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که تغیییرات چشم گیر در محیط
رقابتی امروز نیاز به دانشی گسترده با تمرکز بر هزینه و عملکرد شرکت ها
دارند .
یک سازمان با استفاده از هزینه یابی ارزم و دیدگاه های حسابداری زنجیره
ارزم می تواند منابع داخلی و خارجی خود را تجمیع و بهینه سازی نماید تا به
مزایای رقابتی بیشتری دست یابد.
هزینه یابی زنجیره ارزم وابسته به خلق ارزم است حسابدار هزینه امروزی
،باید بسیاری از عملکرد زنجیره ارزم تجاری شرکت را از طراحی
محطول،تولید،مونتاژ نهایی تا تحویل به مشتری نهایی را درک کند.
حسابداران مدیریت شرکت باید رویکرد هزینه یابی تولید سنتی را کنار گذاشته
به25رویکردهای جدید هزینه یابی محصول روی آورند.

هزینه یابی چرخه عمر محصول

هزینه یابی کل چرخه عمر محصول بعنوان یک تکنیک مدیریت هزینه عبارت
است از«فرایند براورد تمامی هزینه های انباشته سراسر عمر یک محصول»
است.
شناخت هزینه های چرخه عمر یک محصول به خصوص در محیطی که در
طرح پیاده می شود از مرحله تحقیق و توسعه ،طراحی محصول(شامل هزینه
های تولید آزمایشی،هزینه یابی هدف ،ازمایش محصول وایجاد کیفیت در
محصول)،تولید (شامل هزینه های مواد و دستمزد و هزینه های غیر مستقیم
تولید و انبار کردن محصول)،بازاریابی  ،توزیع،تعمیر و نگهداری،مراحل واگذاری
و خدمات پس از فروم و تضمین خدمات پس از فروم و تضمین عملکرد
مطلوب محصوالت بسیار حایز اهمیت است.
چرخه عمر محطول عبارت است از«فاصله زمانی بین طراحی و عرضه یک
محصول جدید به بازار و حذف ان بدلیل نبود تقاضای کافی برای محصول در
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بازار رقابتی» است.

5)
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در هزینه یابی کل چرخه عمر محصوالت دورنمای کاملی در مورد کل هزینه
های یک محصول در طول چرخه عمرآن عالوه برهزینه های چرخه تولید،
هزینه های مراحل قبل وبعد ازچرخه تولید که بخش مهمی ازهزینه های
چرخه کل عمر محصوالت را تشکیل می دهد،مورد بررسی قرار می گیرد.
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هزینه هایی که در طول چرخه عمر محصول واقع می شوند،متشکل از سه
مرحله زیر است :
-1هزینه های قبل از مرحله ساخت شامل هزینه های تحقیق و توسعه و
چرخه مهندسی است که شامل موارد زیر می شود :
 .1-1تحقیقات بازار  :نیازها وانتظارات مشتریان برای محصول جدید مورد
تحقیق قرار می گیرد تا زمینه های الزم برای تولید فراهم شود.
 . 1-2طراحی محصول  :در این مرحله جنبه های تخصصی محصول با
همکاری دانشمندان و مهندسین صورت می پذیرد.
 . 1-3توسعه محصول  :مهمترین ویژگی این مرحله بررسی تامین رضایت
مشتریان است در این مرحله واحد تجاری اقدام به تهیه و تولید ،نمونه
آزمایشی ،فرایندهای تولید وهر ابزار خاص مورد نیاز مشتریان می نماید.
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 -2هزینه های چرخه تولید (هزینه های ساخت):

بعد از چرخه تحقیق و توسعه هزینه های چرخه تولید که شامل مواد،دستمزد وسربار
ساخت که در ارتباط با کوشش های ساخت محصول است ،متحمل می شود .معموال در این
مرحله فرصت زیادی برای انعطاف پذیری مهندسی وجود ندارد تا هزینه های محصول و
طراحی محصول تحت تاثیر قرار دهد زیرا همه اقدامات مورد نیاز که الزم بوده در مرحله
طراحی محصول صورت گرفته است .در نمودار باال منحنی پایین چگونگی وقوع هزینه ها در
طول چرخه تولید نسبت به چرخه تحقیق و توسعه را نشان می دهد .سیستم هزینه یابی
سنتی به اندازه گیری هزینه هایی که صرف چرخه تولید( کوشش های ساخت ) می
شود،تاکید دارد.
اما امروزه از روم های مدیریت عملیاتی نظیر طرح چیدمان انبار و سیستم تولی بر مبنای
حذف موجودی های انبار( (JITبرای کاهش هزینه های کل چرخه عمر محصول استفاده می
شود.طی دهه های گذشته تمام تالم ها بر این بوده است که از طریق به کارگیری روم
های حسابداری مدیریت نظیر مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه ها شناسایی شده و نسبت
به حذف فعالیت های بدون ارزم افزوده که هزینه محصول را افزایش می دهد ،اقدامات
الزم را به عمل آید.
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 -3هزینه های چرخه خدمات پس از فروم واگذاری :
سومین مرحله کل چرخه عمرمحصوالت،چرخه هزینه های مراحل بعد از
ساخت( خدمات بعد از فروم و واگذاری) است.گرچه هزینه های خدمات پس
از فروم و واگذاری قبال در محله تحقیق ،توسعه و طراحی پیش بینی و تعهد
شده است ،هزینه چرخه خدمات پس از فروم مورد نظر زمانی آغاز می شود
که اولین واحد محصول ساخته شده در اختیار مشتری قرار می گیرد.چرخه
خدمات پس از فروم شامل مراحل زیر است:
-1مرحله رشد سریع خدمات :این مرحله از زمان ارسال اولین محموله
محصول به مشتری آغاز و تا مرحله اوج فروم ادامه می یابد.ویژگی این مرحله
رشد افزایشی نرخ فروم ،و ورود تعداد زیادی رقیب به بازار است و سود در
انتهای این مرحله به اوج خود می رسد.
-2مرحله انتقال:این مرحله از زمان نقطه اوج فروم شروع شده و تا هنگام اوج
چرخه خدمات پس از فروم ادامه می یابد.
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-3مرحله بلوغ :این مرحله از زمان نقطه اوج چرخه خدمات پس از فروم آغاز
شده و تا زمانی که محصول برای آخرین بار به مشتری ارسال می شود ادامه
می یابد.ویژگی این مرحله رشد سریع فروم محصول ،وجود کاالی مشابه
زیاد در بازار و حداقل هزینه عملیات است و مولد سود به اوج خود می رسد.
-4مرحله افول :حذف محصول به دلیل نبود تقاضای کافی برای آن (کاهش
تقاضا) در بازار رقابتی(افول) هنگامی است که فروم روند نزولی خود را آغاز
نموده و کاهش تقاضای موثر موجب خروج اجباری بسیاری از رقبا از بازار می
شود .در نتیجه این عمل میزان تولید کاهش می یابد .استراتژی های موثر در
این مرحله حذف محصول از خط تولید( پایان عمر محصول) شرکت می باشد
.مدیریت محصول سخت شده ،کاهش میزان تولید موجب افزایش هزینه های
تولید شده و پیامد آن کاهش حاشیه سود در این مرحله است.
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 هزینه یابی کل چرخه محصول و اصول پذیرفته شده حسابداری:تمامی هزینه هایی که در چرخه عمر محصول واقع می شوند ،آن بخش از
هزینه هایی که طبق اصول با تعریف دارایی (دستیابی به منابع اقتصادی آتی
تحت کنترل واحد تجاری باشد) سازگاری دارد ،نظیر هزینه های مرتبط با
چرخه تولید (هزینه های مستقیم و غیر مستقیم) به حساب دارایی منظور می
شود .برخی از هزینه های کل چرخه عمر محصول که طبق اصول پذیرفته
شده حسابداری از ویژگی منافع اقتصادی اتی برخوردار نباشد (هزینه
تبلیغات) به عنوان هزینه دوره در صورت سود و زیان گزارم می گردد.
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نقش هزینه یابی چرخه عمر محصول

نقش مهم تجزیه و تحلیل هزینه یابی چرخه عمر محصهول در حسهابداری مهدیریت بهه
شرح زیر است :
 -1مساعدت در نظام های بودجه ریزی
 -2قیمت گذاری محصوالت  ،کنترل راهبردی هزینه ها  ،رقابت کارساز در بازار رقابتی
 -3ایجاد توسعه و تکمیل زیر ساخت های اطالعاتی
 -4بودجه بندی مستمر بر اساس چرخهه عمهر محصهول و انجهام تغییهرات و تعهدیالت
احتمالی بر حسب ضرورت
 -5تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصول و قیمت در بازار رقابتی به تفصیل
 -6سودآوری شرکت تنها توان معرفی یک یا دو محصول جدید در سال را خواهد داشت.
 -7تسهیل یافتن راهکارهای منطقی برای کاهش هزینه ها در مراحهل مختلهف چرخهه
عمر محصول
 -8در اختیار قرار دادن اطالعات مهم جهت تصمیمات قیمت گذاری
 -9بهینه سازی سودآوری در طول چرخه عمر محصول
 -10ترسیم تصویر کالن از رفتار هزینه های محصول در طول چرخه عمر محصول.
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هزینه یابی هدف

بطور کلی هزینه یابی هدف تأکید بر مشتری مداری دارد  ،قیمت گذاری
محصول براساس بهای تمام شده محصول نمی باشد ،از اینرو با روش
سنتی هزینه یابی در تضاد می باشد.
قبل از دهه  1980در سیستم های هزینه یابی استاندارد سنتی بعد از طراحی
و تولید محصول  ،بهای تمام شده ( مواد مستقیم  ،دستمزد مستقیم  ،و هزینه
های غیر مستقیم و پشتیبانی ) آن تعیین  ،سپس سود مورد انتظار به آن
اضافه شده ( سود مورد انتظار  +بهای تمام شده ) و بر اساس آن قیمت تعیین
شده و محصول به بازار کاال عرضه می شد .در این سیستم برای کاهش هزینه (
بهای تمام شده ) محصول بر استاندارد سازی و کاهش ضایعات و افزایش حجم
تولید تأکید دارد .اما در دنیای رقابتی امروز که بهای فروم محصوالت با رقابت
شدید روبروست  ،تولید کننده نمی تواند بدون لحاظ کردن انتظارات مشتری،
مبلغی به عنوان سود مورد انتظار به بهای تمام شده تولید محصول افزوده و آنرا
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به بازار عرضه کند.

هدف اصلی هزینه یابی هدف  ،تالم مستمر برای کاهش هزینه های محصول
قبل از مرحله فرایند تولید  ،در مرحله برنامه ریزی بدون کاهش در کیفیت و
کارآیی محصول یا افزایش در زمان مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصول
شناخته شده است.
فلسفه هزینه یابی هدف نیازمند بکارگیری مدیریت کیفیت و زمان به صورتی
پویا و سازنده است  .در رویکرد هزینه یابی هدف ،هزینه ها قبل از وقوع ،
کنترل و در مراحل مختلف برنامه ریزی تولید محصول و فرایندهای ساخت آن
انجام می گیرد .در این سیستم  ،واحد تولیدی با تعیین هدف راهبردی خود ،
قبل از شروع تولید در فرایند ساخت به گونه ای عمل می کند که تولید کننده
بتواند محصوالت و خدمات را با کیفیت عالی و با کمترین مبلغ هزینه  ،تولید و
آن را با قیمتی به بازار عرضه کند تا سود مورد انتظار را کسب نماید.
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هزینه یابی هدف در پی آن است که در مرحله برنامه ریزی ساخت محصول
فرصت کاهش هزینه را شناسایی و قبل از شروع تولید محصول عرضه آن به بازار
نیز امکان کاهش دائمی هزینه را فراهم نماید.
هزینه یابی هدف عبارت است از روم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه که
اولین بار در دهه  1960در ژاپن به دلیل رشد گسترده صنایع مختلف  ،همگام با
توسعه ماشینی شدن و رشد شتابان در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه
وجود گذاشت.
هدف اصلی هزینه یابی هدف  ،تالم مستمر برای کاهش هزینه های محصول
قبل از مرحله فرایند تولید  ،در مرحله برنامه ریزی بدون کاهش در کیفیت و
کارآیی محصول یا افزایش در زمان مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصول
شناخته شده است.
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فرایند هزینه یابی هدف صستلزم شناخت صراحل زیر صی باشد:
 -1شناسایی نیازهای موجود در بازار و شناسایی محصوالت و خدماتی که
بتواند به این نیازها پاسخ مناسبی دهد.
 -2تعیین قیمت فروم هدف بر مبنای انتظارات مشتریان در یک بازار رقابتی
که مایل به خرید آن می باشند (قیمت هدف).
 -3کسر کردن حاشیه سود مورد انتظار از قیمت هدف مبتنی بر انتظارات
مشتریان برای دستیابی به هزینه هدف .
 -4برآورد قیمت تمام شده واقعی  ،که محاسبه آن از سوی واحدهای مشخص
در امر برنامه ریزی راهبردی مدیریت تعیین و اعالم می شود.
 -5اگر برآورد بهای تمام شده واقعی محصول بیش از هزینه هدف باشد،
نسبت کاهش هزینه های واقعی برای نیل به هزینه هدف اقدام می شود.
 -6تعیین بهای تمام شده تولید هدف برای هر واحد محصول .
 -7مقایسه بهای تمام شده تولید هدف یا برآورد بهای تمام شده محصول
براساس قیمت های جاری .
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هزینه هدف نقش اساسی در مدیریت هزینه دارد  ،زیرا بر اساس یک اصل
کلی هنگامی که یک محصول اولین بار طراحی می شود  ،پیش از آن که
طراحی انجام شود باید مشخص گردد که تولید آن محصول  ،چقدر هزینه به
دنبال خواهد داشت  ،زیرا بعد از طراحی محصول و آزمون شاید نتوان هزینه
آن را جهت نیل به اهداف تعیین شده کاهش داد .هزینه هدف نیازمند نگرم
های متفاوت برای تخمین هزینه و طراحی است  ،برای برآورد هزینه باید تا
حد امکان اطالعات دقیق را به صورت منطقی و معقول جمع آوری کرد و با
پیشرفت روند طراحی با رعایت نظم منطقی در سیستم طراحی  ،اطالعات
دقیق تری را به دست آورد .در یک محیط رقابتی با توجه به اینکه قدرت
تصمیم گیری با مشتری است ،تعیین قیمت فروم ( هدف ) تابع سازمان نمی
باشد  ،بلکه مشتری است که تصمیم می گیرد  ،چه محصولی و چه زمانی و با
چه قیمتی مایل است خریداری نماید.
روبین کوپر(  ) Roobin Cooperدر کتاب خود فصلی را به هزینه یابی
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هدف تخصیص داده است،اوبرای بقای مؤسسه درفضای رقابتی به سه عامل
تأکید دارد )1 :قیمت  )2 ،کیفیت  )3 ،کارایی .

در طول چرخه طراحی محصول انتظار می رود هرچه جزئیات طراحی دقیق
تر باشد  ،هزینه تخمین زده شده با دقت بیشتری تعیین می گردد .
نمودار شماره ( )4-6به اختصار سه مرحله چرخه عمر محصول را در قالب
یک الگوی هزینه تعهد شده ( برآورد ) و هزینه های تحقق یافته محصول
نشان می دهد .همانطور که در نمودار مشخص است  ،کنترل هزینه مؤثر در
مراحل طراحی محصول و فرایند تولید اتفاق می افتد  ،نه هنگامی که
طراحی محصول و فرایند انجام شده و تولید محصول در حال آغاز است .در
مراحل تولید اغلب هزینه های محصول قطعی هستند.
در ط چند دهه گذشته برای کاهش هزینه ها از هزینه یابی بر صبنای
فعالیت (  ) ABCنیز استفاده صی ش د  ،تا فعالیت های بدون ارزش
افزوده اقتلادی شناسایی و حذف گردند.
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مشتری مداری
در هزینه یابی هدف تأکید بر مشتری مداری است  .روشی که طراحان بهرای
توصیف تقاضای مشتری استفاده می کنند « ،نظریه ارزم» است که برمبنای
«نسبت بین ظرفیت ها و کارکردهای ایجاد شده و قیمتی که مشتری حاضهر
به پرداخت آن است » تعیین می شود .
سازمان تعداد مشتریان را بر اساس دو روم زیر افزایش می دهد:
 -1افزایش کیفیت و ظرفیت با ثابت نگه داشتن قیمت،
 -2کاهش قیمت با ثابت نگه داشتن کیفیت و ظرفیت.
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منشاء پیدایش هزینه یابی هدف
هزینه یابی هدف یک تکنیک جدید نیست  ،اگرچه تعداد کمی از شرکتهای
آمریکای شمالی با متمرکز کردن تالم های خود برای کاهش مجموع هزینه
ها برای دستیابی به بازده بیشتر با استفاده از روم مهندسی ارزم اقدام می
کردند  ،سابقه استفاده از هزینه یابی هدف به سال  1908توسط «هنری
فورد» برمی گردد ،که اولین تولید کننده انبوه خودروی مدل Tرا با هدف
افزایش حجم تولید بطور مستمر با پایین ترین قیمت توسعه داد و در سال
 1913هر اتومبیل خود را به مبلغی کمتر از  500دالر فروخت .برای دستیابی
به خلق ثروت و بازده باالتر باید هزینه ها برنامه ریزی شده  ،در این ارتباط
هنری فورد هزینه های مواد را از طریق یکپارچگی معکوس  ،هزینه های
نیروی کار را با استفاده از خط مونتاژ و بهبود کارایی و سایر هزینه ها را با
صرفه جویی مدیریت کرد .
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بحران دهه  ، 1920تقاضای انباشته و دوره کمبود منابع بعد از جنگ جهانی
دوم کار را برای فورد آسان ساخت تا قیمت ها را افزایش دهد  ،دهه  1950و
اوایل سال های  1960صنعت ماشینی آمریکن موتورز شکل گرفته  ،به سرعت
توسعه یافت  ،در آن زمان تقاضا برای خودروی کوچک و کم مصرف بسیار زیاد
بود  .از این رو مدل ماشین «نام رامبر» به عنوان یک خودروی کوچک و کم
مصرف نسبت به خودروی بزرگ و پرمصرف معرفی شد .با فروم خودروی کم
مصرف سودآوری شرکت افزایش یافت  ،در پایان سال  1962شرکت با ترازنامه
ای با بدهی ناچیز وضعیت مناسبی داشت  ،با این وجود برخی از شرکت های
آمریکائی ( کاترپیالر  ،بوئینگ  )... ،ایده کلی هزینه های هدف را در سراسر
سال مورد استفاده قرار دادند.
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در آن دوران تأکید اصلی صنعت خودرو سازی ژاپن و آمریکا تولید انبوه
محصوالت بوده و «مدیریت هزینه» در برنامه ریزی و طراحی نقشی ایفا نمی
کرد و هزینه یابی استاندارد[ ]1ابزار اصلی کنترل هزینه بود .قیمت فروم
محصول و خدمت در دورانی که تولید در بازار اشباع نشده  ،در شرایطی که
رقابت شدید در بازار حاکم نبود ،چرخه عمر محصول طوالنی و رقابت محدود
بوده  ،و تقاضا برای محصول زیاد است  ،در این دوران استراتژی تصمیم گیری
تابع مدیریت هزینه ( برنامه ریزی هزینه ) کاربرد نداشت و شرایط بازار ،رفتار
رقبا و انتظارات مشتری نادیده گرفته می شد.
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[ ]1هزینه یابی استاندارد که در آن محصوالت  ،عملیات و فرایند ساخت برمبنای
مقادیر از پیش تعیین شده منابعی که مصرف می شود و نرخ های از پیش تعیین شده
این منابع  ،هزینه یابی می گردد.

فرایند کلی تعیین قیمت فروم براساس هزینه به این شکل است که ابتدا
هزینه های تولید ( ثابت و متغیر ) تعین می شوند  .سپس حاشیه سود مورد
نظر به آن اضافه می شود ،تا قیمت نهایی فروم تعیین گردد  ،این نوع قیمت
گذاری اصوال تأکید کاملی بر منحنی تقاضای شرکت دارد .در این سیستم
تحقیقات بازاریابی اندکی دارد در مورد قیمت گذاری محصوالت انجام می
گردد ،در این نوع استراتژی شرکت ها بر اساس اطالعات تاریخی و برآوردهایی
از هزینه های آتی به عالوه حاشیه سود که معموال در طول زمان ثابت است به
کار گرفته می شد .در دهه  1960به علت باال رفتن سطح زندگی مردم ژاپن
شرکت ها مجبور بودند که محصوالت متنوعی با ویژگی متفاوت با استفاده از
ماشین های خودکار تولید نمایند و استفاده از این ماشین آالت تولید انواع
محصوالت در اندازه های متفاوت با کیفیت های متنوع را امکان پذیر ساخت ،
با پیشرفت سریع فناوری با ابداع شیوه های جدیدی در عرصه تولید (فناوری
رایانه ای  ،)...برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز ( دهه  ) 1960به نفع تولید
محصول بهتر و جدید صورت گرفته و چرخه عمر محصول کوتاه تر شده ،
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اهمیت مدیریت هزینه درمرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش یافت .

چالش های نوین دربازارهای رقابتی جهان ( تولید کاالی جدید با کیفیت باال و
بهای تمام شده پایین ) موجب شد که شرکت های ژاپنی و برخی تولید
کنندگان غربی (آلمان  ،سوییس و سوئد ) فلسفه کنترل کیفیت جامع را
انتخاب کردند  ،بکارگیری روم کیفیت جامع ( تعریف ژاپنی ها از کیفیت این
است که محصولی را تولید کن که آنقدر برای مشتری با ارزم باشد که آن را
از کسی خریداری نکند) نیازمند دقت در طراحی ساخت محصول  ،آموزم
جامع کلیه کارکنان و مدیران در نتیجه انتقال مسئولیت کنترل کیفیت از
بازرسان کیفی به افرادی که عمال کار را انجام می دهند و انتخاب فروشندگان
مواد و قطعاتی که محصول بدون نقص می فروختند  ،می باشد که این امر
موجب کاهش ضایعات گردید.
استفاده از روم کیفیت جامع موجب کاهش هزینه های تولید ( هرچه
ضایعات کمتر  ،هزینه های تولید کمتر ) گردید .شرکت کاهش هزینه و برنامه
ریزی سود در سال  1963خودرویی در واکنش به شرایط دشوار بازار به قیمت
هزار دالر تولید نمود و به دنبال آن روم وی مورد استفاده تعداد زیادی از
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تولید کنندگان ژاپنی و شرکت های پیشرفته درسایر کشورها قرار گرفت .

مهندسی ارزم اولین بار در سال  1963با نام جنکاکیکاکو ( – Genka
 ) Kikakuمعرفی و بعدها در سال  1967در شرکتهای ژاپنی به عنوان
هزینه یابی هدف ترجمه و بکار گرفته شد  .هدف ژاپنی ها از ارائه این تکنیک
انتخاب طرح و ساخت محصول با کمترین هزینه و باالترین کشش بود  .هزینه
یابی هدف فلسفه مدیریتی فعال به صورت راهبردی می باشد که شامل قیمت
گذاری  ،توجه به مشتری  ،تمرکز به طراحی و فعالیت های چند جانبه برای
کاهش بهای تمام شده محصوالت در چرخه تولید  ،بدون هیچ کاهشی در
کیفیت یا کارآیی محصول  ،است .مشروح جزئیات این روم تا سالها به صورت
یک راز باقی مانده و در سال  1978در ادبیات علمی ژاپن مطرح گردید.
رقابت شدید و فشارهای وارده از طرف مشتریان برای کاهش قیمت ها و عکس
العمل شرکت ها نسبت به آن به تدریج موجب توسعه هزینه یابی هدف شد
.
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روبین کهوپر (  ) Robin Cooper 1995در مطالعهه خهود از تولیهدات
ژاپنی چنین بیان می دارد:
« تنها با مشارکت ( درنظر گرفتن ) اطالعات «هزینه مربوط» و تعیین اههداف
معقول ،مدیریت می تواند انتظار داشته باشد که کارکنان در واقع بتواننهد بهه
بیشترین تأثیر کاهش هزینه دسهت یابنهد »  ،بهه بیهان دیگهر کارکنهان بایهد
اطالعات «هزینه مربوط» را برای رسیدن به هدف به کار گیرند.
شرکت های ژاپنی کاهش هزینه را بهه عنهوان مناسهبت تهرین مقیهاس انهدازه
گیری در بین تمامی مقیاس ها مورد بررسی قرار می دهند  .آنها بر این باورنهد
که ارزم کاال از دیدگاه مشتری با در نظر گرفتن اینکه چهه میهزان مهی توانهد
نیاز آنها ( منهابع اقتصهادی ) را تهأمین نمایهد  ،مبهادرت بهه خریهد کهاال مهی
نمایند.مشتری به دنبال تأمین ارضای نیازههای خهود  ،در صهورتی تمایهل بهه
پرداخت قیمت معینی را دارد  ،که قیمت آن از ارزم القایی ( perceived
 )valueمحصول کمتر باشد.
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برای مثال مشتری با رویت محصول با خود می گوید این محصهول  2میلیهون
ریال می ارزد  ،درحالی که قیمت فروم آن در بازار رقابتی معادل  1/5میلیون
ریال است  .در این صورت  ،دو میلیون ریال ارزم القایی بهه مشهتری اسهت و
چون بهای خرید محصول از دیدگاه مشتری از ارزم القهایی آن کمتهر اسهت،
مبادرت به خرید آن می نماید.
تکنیک هزینه یابی هدف طبق تحقیقات لورینو در سال  1995توسط بهیش از
 80درصد شرکت های بزرگ ژاپنی خاصه در صنایع مونتاژ استفاده می شهد و
از طرف انجمن بهای تمام شده ژاپنی در سال  1995روم هزینه یهابی ههدف
بطور رسمی به عنوان مدیریت هزینه نامگذاری شد.
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روم هزینه یابی هدف از اواخهر دههه  1980در آمریکها رواج یافهت  ،گرچهه
استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف از دهه  1960آغاز شده ؛ اما فقط در دهه
 1990بود که این سیستم در شرکتهای ژاپنی و غربی به صورت یک سیستم
مدرن مطرح شد  ،اما در سایر نقاط جهان این مورد مصداق نداشت  ،با توجهه
به مطالعات یهزدی فروعسهکرانی (  ) 2012در مهورد شهرکت ههای تولیهدی
استرالیا  ،نیوزلند و انگلستان کمتر از  20درصد شرکت ها از سیسهتم هزینهه
یابی هدف استفاده می کردند.
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تعاریف هزینه یابی هدف

هزینه یابی هدف دارای تعاریف متعددی است که در ادامه به شماری از آنها
اشاره می شود:
روبین کوپر ( )1992در کتاب مدیریت هزینه راهبردی در ارتباط با موضوع
هزینه یابی هدف چنین بیان می کند « :شناسایی هزینه تولید یک محصول
پیشنهادی به گونه ای که وقتی به فروم می رسد حاشیه سود مورد انتظار عاید
گردد».
می چی هارا ساکورا ( )1989در مطالعه خود هزینه یابی هدف را به عنوان
« ابزار مدیریت هزینه برای کاهش کل هزینه یک محصول در کل مراحل چرخه
عمر محصول همراه با متمرکز کردن تالم های تمامی دوایر مربوط به یک
شرکت مانند مهندسی  ،تحقیق و طراحی  ،بازاریابی تولید و حسابداری» تعریف
نموده است.
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پیتر هارواز( )1993هزینه یابی هدف را با در نظر گرفتن طول چرخه عمر
محصول به صورت زیر تعریف می کند:
«یک مجموعه روم مدیریت و کنترل هزینه  ،ابزارهایی برای تعیین اهداف
فعالیت های طراحی ساختار هزینه تولید مرتبط با نیازهای محرک بازار ،برنامه
ریزی هزینه جامع برای محصول جدید  ،تأمین کنترل های اولیه برای مراحل
بعدی عملیات و حصول اطمینان از اینکه محصوالت به اهداف حاشیه سود
مورد انتظار در طول چرخه خواهد رسید» را هزینه یابی هدف گویند.
در یک تعریف کلی می توان گفت  ،هزینه یابی هدف عبارت است از «:فرایندی
بنیادی که در محیط بازار رقابتی می توان یافت».
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محیط بازار رقابتی  :در بازارهایی که تعداد فروشندگان محدود و تقاضا بیش از
عرضه است  ،قیمت فروم براساس بهای تمام شده محصول به عالوه سود مورد
انتظار تعیین می شود .در بازارهای رقابتی  ،کاالها همگن  ،عرضه از تقاضا
بیشتر یعنی کشش تقاضا برای محصول تقریبا بی نهایت است  ،ورود و خروج
واحدهای تجاری به این بازار بدون محدودیت است  ،رقابت مهمترین عامل
مورد توجه مدیران مؤسسات تولیدی است ،دربازارهای رقابتی کاالهای جدید با
کیفیت باالتر و بهای تمام شده پایین تر تولید می شوند ،در این سیستم رقابت
یک عنصر بسیار مهم است که شرکت ها باید حتما در برنامه ریزی و عملیات
سال های آتی خود به آن توجه خاصی مبذول دارند  ،تحقیقات بازاریابی حاکی
از آن است که اگر قیمت ها به طور سیستماتیک و اصولی تعیین شوند ،بازار
هم در عرضه رقابت دچار تعدیل خواهد شد ،اگر قیمت ها توانایی رقابت داشته
باشند ،تولیدات به فروم خواهند رسید  ،اگر قیمت های تعیین شده نتواند با
سایر قیمت های مشابه رقابت کنند  ،محصوالت فروخته نخواهد شد .
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بطور کلی هزینه یابی هدف یک تکنیک مدیریت هزینه است که به طور عمده
تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصوالت آتی واحد تولیدی معطوف می کند.
در هزینه یابی هدف نگرم این است که در مرحله طراحی محصول بخش عمده
ای از هزینه ها برآورد شوند ،و کاهش هزینه صرفاً در مرحله طراحی محصول
صورت گیرد ،در این تکنیک قبل از مرحله طراحی به مدیریت هزینه توجه می
شود تا محصوصل با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و حاشیه سود
مورد نظر مدیریت تأمین شود.
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هزینه یابی هدف به عنوان یک تکنیک تعیین و اندازه گیری بهای تمام شده در
نظر کرفته نمی شود ،بلکه یک برنامه جامع کاهش هزینه های تولید است.
این تکنیک به دنبال شناسایی هزینه های تولید یک محصول پیشنهادی است ،
که در صورت فروم آن به قیمت برآوردی بازار  ،حاشیه سود مورد انتظار (هدف)
تولید کننده را فراهم نماید .این قیمت برآوردی بازار را قیمت هدف و هزینه
تولید یک محصول پیشنهادی که در آن حد باید تولید شود تا حاشیه سود مورد
انتظار عاید شرکت شود را هزینه هدف گویند .
هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدای مراحل محصول نتایج
احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصول با بهای تمام
شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده
نیازهای مشتری ( از لحاظ قیمت  ،کیفیت و کارکرد ) باشد را ارائه کند.
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اصول هزینه یابی هدف
هزینه یابی هدف  ،یک روم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه است که در
دهه  1960در ژاپن پا به عرصه وجود گذاشت .هدف اصلی این تکنیک کاهش
هزینه های تولید در مرحله تحقیق ،توسعه و طراحی تمامی چرخه عمر
محصول  ،بجای تالم در مرحله تولید است.
شش اصل عمده در هزینه یابی هدف در فرایند مدیریت سود و بهای تمام
شده راهبردی تاکید شده که به قرار زیر است :
 -1هزینه یابی مبتنی بر قیمت هدایت شده :قیمت بازار (قیمت هدف) به
عنوان عامل تعیین کننده هزینه های هدف (مجاز) به کار گرفته می شود.

سود مورد انتظار  -قیمت هدف (بازار)=هزینه هدف
تعیین قیمت هدف  :قیمت محصول مورد انتظاری که مشتریان
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حاضر به پرداخت آن در بازار رقابتی باشند را قیمت هدف (بازار)
گویند.

محاسبه هزینه هدف با دو رویکرد:
)1کسرکردنی یا قیاسی ( )deductive
 )2افزایشی یا تجمیعی (  )additiveتعیین می شود.
 )1در روم کسر کردنی یا قیاسی محاسبه هزینه هدف بر اساس رویکرد از
بیرون به درون تعیین می شود ،بدین صورت که قیمت برآوردی مناسب مورد
نظر مشتریان بالقوه در بازار رقابتی به عنوان «قیمت فروم هدف» تعیین می
شود.
حاشیه سود عملیاتی -قیمت فروم هدف=هزینه هدف

 )2در روم افزایشی (تجمیعی) اندازه گیری هزینه هدف بر اساس رویکرد از
عرضه کننده (درون) به بیرون تعیین می شود ،بدین صورت که ابتدا هزینه هر
دسته از کارکردهای محصول که در ایجاد ارزم آفرینی نقش دارند در نظر
گرفته شده ،سپس براساس مجموع هزینه های کارکردهای اجرایی محصول ،
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بهای هزینه هدف برای محصول مشخص تعیین می شود .فرایند تعیین هزینه
هدف (بهای تمام شده ) به اختصار در نمودار  4-7نشان داده شده است.

 -2تمرکز بر مشتریان :شناسایی نیازهای مشتری (کسی که مصرف کننده
نهایی کاالی تولیدی است و حق انتخاب دارد) و خواسته های وی در رابطه با
کیفیت ،قیمت و کارکردهای محصول ،و سپس طراحی محصول با توجه به
انتظارات مورد درخواست مشتری و زمان تحویل محصول به طور همزمان در
فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد ،ارزم مورد نظر مشتریان و
تأمین نظر آنها در محصول باید بیش از هزینه در نظر گرفته شود .اگر هزینه
برآوردی بیش از هزینه واقعی باشد ،راه های موجود برای کاهش هزینه واقعی
جهت رسیدن به هزینه هدف اعمال می شود.
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 -3تمرکز بر طراحی :در سیستم هزینه یابی هدف  ،هزینه ها قبل از وقوع،
مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند  ،بخش زیادی از هزینه های یک
محصول در مرحله فرایند ،قبل از شروع تولید و در مرحله طراحی آن تعیین
و تعهد می شوند ،نظر به اینکه فرآیند هزینه یابی هدف برمرحله طراحی
تمرکز دارد ،در این مرحله بیشترین فرصت برای کاهش هزینه ها در تمامی
طول چرخه عمر محصول وجود دارد تا با شناسایی فعالیت های زمان بر و
فاقد ارزم افزوده  ،آنها حذف گردند ،بدیهی است بعد از طراحی محصول و
شروع مرحله تولید فرصتی برای کاهش هزینه ها باقی نمی ماند .بنابراین در
تغییرات مهندسی باید به فرایند طراحی قبل از شروع تولید که بیشترین
فرصت نظارت و کنترل کاهش هزینه وجود دارد ،توجه شود.
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 -4مشارکت و عملکرد متقابل :گروه های عملیاتی و تولید در برگیرنده بخش
های طراحی و توسعه  ،مهندسی فرایند ،خط تولید ،فروم و بازاریابی  ،واحد
تدارکات  ،دایره حسابداری و افراد خارج سازمان شامل تأمین کنندگان قطعات
 ،مشتری  ،فروشندگان مواد اولیه و ارائه کنندگان خدمات را می باشند که باید
بین آنها مشارکت متقابل برقرار تمود.مسئولیت این گروه ها در چرخه عمر
محصول جریان دارد ،عملکرد متقابل بین آنها می تواند زمان عرضه به بازار را
کاهش داده ،از طرفی زمان عرضه محصول به بازار با کاهش هزینه ها و افزایش
کیفیت رابطه ای تنگاتنگ دارد ،زیرا تمامی مراحل فرایند چرخه محصول
شناسایی و تجزیه و تحلیل می شود.
 -5مهندسی و تمرکز بر زنجیره ارزم  :تمامی عناصر زنجیره ارزم ( عرضه
کنندگان  ،توزیع کنندگان  ،تأمین کنندگان خدمات و مشتریان) در فرایند
هزینه یابی هدف مدنظر قرار می گیرند .هزینه یابی هدف تالم های مربوط به
کاهش هزینه ها از طریق ایجاد یک رابطه همکاری و مشارکت با اعضای خارج
از63سازمان در طی مراحل زنجیره ارزم انجام می شود.

-6کاهش هزینه چرخه عمر محصول  :در هزینه یابی چرخهه عمهر محصهول از
یک دیدگاه جامع و بلندمدت در اندازه گیری و گزارم هزینه هها اسهتفاده مهی
شود ،بطوریکه دراین رویکرد تمامی مخارجی که در طول عمر محصول رخ مهی
دهد را در بر می گیرد .هدف نهایی ،کاهش تمهامی هزینهه ههای چرخهه عمهر
محصول به پایین ترین سطح ممکن برای تولید کننده و مشتریان مهی باشهد ،
حداقل کردن هزینه چرخه عمر محصول از دیدگاه مشتریان شامل قیمت خرید
عوامل تولید ،هزینه ههای عملیهاتی ،تعمیهر و نگههداری و سهایر هزینهه ههای
محصول و از دیدگاه تولیدکنندگان شامل حداقل کهردن هزینهه ههای چرخهه
محصول شامل هزینه های تحقیق و توسعه ،طراحی ،تولید ،بازاریابی ،توزیهع و
خدمات پس از فروم می باشد.
هزینه های چرخه عمر محصول از دیدگاه تولیدکننده به سه دسته تقسیم مهی
شوند:
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 /1هزینه های قبل از چرخه تولید ( :)Upstream Costsشامل هزینه
های تحقیق و توسعه  ،هزینه های طراحی و هزینه های تولید آزمایشی است.
 /2هزینه های چرخه تولید  :بعد از هزینه های تحقیق و توسعه  ،طراحی و
تولید آزمایشی هزینه های چرخه تولید شروع می شود که شامل هزینه های
مستقیم ( مواد و دستمزد ) و هزینه های مشترک و عمومی ( غیرمستقیم )
است.
 /3هزینه های بعد از چرخه تولید (  :)downstream Costsدر برگیرنده هزینه
های خدمات بعد از فروم ( بازاریابی و توزیع  ،تضمین ضمانت تولید) است.

فرایند مدیریت کلیه هزینه ها همراه با هزینه یابی چرخه عمر محصول( زنجیره
ارزم ) در نمودار ( )4-8نشان داده شده است.

65

توصیف هزینه یابی هدف
در هرینه بابی هدف ،هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می
گیرد.
هدف اصلی هزینه یابی هدف کاهش هزینه طی چرخه کامل عمر یک محصول
با حذف مراحل پرهزینه همراه با افزایش کیفیت و تغییرات مهندسی مراحل
تولید قبل از رسیدن به مرحله تولید ،زمان عرضه محصول به بازار کاهش یابد.
حاشیه سود مورد انتظار  -قیمت هدف( = )TPهزینه هدف()TC
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در روم هزینه یابی هدف بررسی هزینه یک محصول یا خدمت در یک فرآیند
چهار مرحله ای صورت می پذ یرد:
 -1تحقیقات رفتار بازار :این مرحله شامل بررسی چشم انداز بازار رقابتی اسهت
تا مشخص شود :چه محصوالت دیگری در بازار وجود دارد ،تمایل رقبا دربهاره
عرضه انواع محصوالت جدید به بازار در آینده کدام است ،آیا مشتریان حاضر به
خرید محصوالت آتی می باشند ،انتظارات آنها چیست و قیمت برآوردی فروم
انتخابی که مشتریان حاضر به پرداخت برای محصول می باشند کهدام اسهت
در ادامه به منظور بررسی این موضوع که آیا محصول در چهارچوب فعالیتههای
راهبردی شرکت قرا خواهد گرفت و یا می تواند مقدار درخواستی بازار را تولید
کند ،تحلیل های الزم صورت می گیرد در ضمن بر اساس تحلیل ههای انجهام
شده اندازه بازاری که محصول جدید انتظار می رود وارد آن شود و میزان سهم
بازاری که میتواند دست یافتنی و قابل تحقق باشد ،تعیین می شود.
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 -2تعیین حاشیه و امکان سهنجی هزینهه :در ایهن مرحلهه براسهاس اطالعهات
تحقیقات رفتار بازار با تشریح نوع محصولی که مشتریان پیوسته مورد نظر دارند
و انتظار آنها در رابطه با کیفیت و قیمت و کارکرد محصول در طراحی و تولیهد،
قیمت تمام شده محصول و خدمات تعیین می گردد .بهرای دسهتیابی بهه سهود
مورد انتظار (هدف) نحوه طراحی محصول ،ساختار پیش بینی شده ،هزینه های
تولید محصول یا خدمت ،کیفیت و کارایی محصهول وعملیهاتی کهه احتمهاال در
ساخت محصول به کار گرفته می شود نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
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 -3دستیابی به اهداف سود مورد انتظار از طریق بهبود طراحی :در این مرحله از
ابزارهای مهندسی ارزشی( شناسایی راهکارهای خالقانه به منظور کاهش شکاف
بین هزینه های برآوردی و هزینه هدف بهدون تغییهر در کهارآیی و یها کیفیهت
محصول و یا افزایش دادن کیفیت و کارآیی محصول بدون افزایش در بهای تمام
شده محصول است) مورد نیاز در رساندن هزینه بر مبنای هدف به سهطحی کهه
قیمت فروم هدف و سود مورد انتظار قابل دستیابی باشد ،اسهتفاده مهی گهردد.
این تحلیل براساس درجه اهمیت دستیابی به ههدف ههای پیشهنهادی طراحهان
مختلف ،مهندسان فرآیند تولید همراه با عرضه کنندگان کهاال و مهواد و وظهایف
مشترک سایر بخش های سازمان و قبل از فرآیند تولیهد مهورد توجهه قهرار مهی
گیرد .استفاده از تکنیک های مهندسی ارزم می تواند موجهب بهبهود طراحهی
محصول  ،تغییر در مواد اولیه مصرفی یا بهبود روم های تولید از طریق فرآینهد
طراحی به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه ها و کاهش یا حذف فعالیت های
فاقد ارزم افزوده( هزینه های دوباره کاری و نابهابی موجهودی هها) شهده و در
نتیجه هزینه( بهای تمام شده) به هدف نزدیک می گردد ،این عمل باعث تثبیت
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قیمت مورد انتظار(هدف) ،و سود مورد انتظار(هدف) برای محصهول مهورد نظهر
خواهد شد.

 -4اجرای بهبود مستمر عملیات :این مرحله شامل عرضه محصول با قابلیت های
تولیدی است .نخست از طریق یک تولید آزمایشی محصول مورد نظر تولید شده
و سپس در حجم های کامل تولید صورت می گیرد و عالوه بر این در محاسبه
بهای تمام شده محصول ،تحقیقات مستمری در مورد تمام هزینه های عرضه
کنندگان (مواد ،دستمزد) که در هزینه های فرآیند تولید دخیل هستند ،صورت
گرفته چنانچه انحرافاتی یا شکافی بین هزینه های برآوردی و هزینه هدف وجود
داشته باشد به مدیریت گزارم می شود تا اطمینان حاصل شود که اجزای
هزینه|(بهای تمام شده) هدف پس از تولید محصول تامین شده است .عالوه بر
این برنامه بهبود مستمر بر مبنای هزینه یابی کایزن وجود دارد که این تکنیک
بر تقلیل هزینه های ساخت و بهبود کیفیت محصول و فرآیندهای ساخت بعد از
آغاز عملیات تولیدی به شکل مستمر و تدریج توجه می نماید.در این راستا برای
بهبود مستمر جهت حذف ضایعات یا کاهش زمان واکنش به تقاضای مشتریان از
طریق ساده کردن طراحی محصوالت و فرآیندهای ساخت با رعایت کیفیت
محصول و خدمات پس از فروم با کمترین هزینه برای دستیابی به اهداف اولیه
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تعیین شده در مراحل طراحی اقدام می شود.

اهداف هزینه یابی هدف
هدف بنیادی هزینه یابی هدف توانمند سازی مدیریت برای اداره کسب و کار به
منظور دستیابی به سود مورد انتظار در یک بازار رقابتی و توسعه محصول است،
در واقع هزینه یابی هدف یک برنامه ریزی هزینه پویا ،مدیریت هزینه و اقدام به
منظور کاهش هزینه ها در چرخه طراحی ساخت ،فراتر از یک محصول و کسب
و کار بهنگام طراحی می باشد و با متمرکز کردن تالم تمامی دوایر مربوط به
یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمامی کارکنان شرکت برای دستیابی به سود مورد
هدف در فرآیند توسعه محصوالت جدید ،اصالح و تولید موفقیت آمیز محصول،
یک خط مشی برای توسعه محصول به عنوان هدف اصلی دنبال می شود.
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هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدای مراحل طراحی محصول ،نتایج
احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و تمامی تالم آن مبتنی بر این است که
محصولی با بهای تمام شده هدف تولید کند که عالوه بر دستیابی به سود مورد انتظار
مدیریت ،تامین کننده نیازهای مشتری( از لحاظ قیمت ،کیفیت ،کارکرد) در یک بازار رقابتی
باشد،

الزمه اجرای هزینه یابی هدف به قرار زیر است:
 وجود کاال مستلزم وجود بازاری قوی ،تطبیق با نیازهای مشتریان و جهتدهی سازمان به سوی بازار است ،تاکید هزینه یابی هدف توجه به نیاز مشتریان
برای محصوالت آتی ،کیفیت محصول ،تامین رضایت مشتری از محصول بر
اساس قیمت فروم هدف است.
 تمرکز مشارکت کارکردی متقابل بین فرآیندها منجر به درک منطقی و کارگروهی مداوم می شود.
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مهندسی معکوس
« فرایند ارزیابی محصول شرکتهای رقیب به منظور دستیابی به
فرصتهایی برای بهبود محصول خود را مهندسی معکوس گویند ».

یکی از روم هایی که توسط شرکتها برای دستیابی به محصول جدید یا فناوری
مورد استفاده قرار می گیرد به کارگیری مناسب ترین مرحله شکل گیری،
پیدایش وتکامل آن فناوری به منظور افزایش توان طراحی و تسریع در فرایند
تکوین می باشد که مهندسی معکوس نامیده می شود .در این سیستم از یک
روم منطقی و سیستماتیک( نظام مند) برای تعیین میزان کمبود اطالعات
فنی برای پشتیبانی از تولید و سپس انجام یک کار گروهی منسجم برای تکمیل
اطالعات مجموعه عملیات استفاده می شود.
یکی از روشهای دسترسی به دانش فنی به عنوان یک استراتژی ،استفاده از
فرایند ساخت محصول شرکتهای رقیب است .
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بدون تردید  ،از طریق شناخت محصول و درک عوامل موثر در بهبود آن با
استفاده از اطالعات و فناوری جدید در هنگام فرایند تکوین و انجام بازنگری
مهندسی ارزم در انتخاب ابزارهای مهندسی معکوس می توان برخی از حوزه
های پرهزینه مثل عیوب طراحی یا طراحی اضافی ،عملکرد بهبود ،حذف
فعالیتهای بدون ارزم افزوده و توسعه مداوم برای بهبود کارایی فعالیتهای
دارای ارزم افزوده  ،محدودیتهای بیش از حد در مورد نارسایی ها ( تحمل ) ،
نیازمندیهای بیش از اندازه برای عملکرد را آشکار و آنها را قبل از تکمیل
فرایند اصالح کرد .
« فرایند ارزیابی محصول شرکتهای رقیب به منظور دستیابی به فرصتهایی
برای بهبود محصول خود را مهندسی معکوس گویند » .در تحلیل مهندسی
معکوس محصول شرکتهای رقیب به طور جزء جزء برای تشخیص کارکرد و
نحوه طراحی و ساخت محصول ،به منظور تعیین فرایند ساخت محصول مورد
بررسی قرار میگیرد تا نقاط قوت و ضعف روم طراحی کاالی رقیب ترجیحا
روم تولید مشخص گردد .
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مهندسی معکوس شناخت و بینشی برای براورد هزینه محصول فراهم نموده و
مزایا و معایب مربوط به رویکرد رقابتی برای طراحی پیشنهاد میکند .
عنصر اصلی تحلیل مهندسی معکوس ،ارزیابی مقایسه ای طراحی محصول
آزمایشی در حال تولید با طراحیهای محصول شرکت رقیب از طریق الگو برداری
است  .با توجه به بهترین رویه ها در سطح عملکرد به عنوان استاندارد  ،الگو و
مدل  ،الگو برداری ( کپی کردن ) را میتوان به عنوان جستجوی مستمری برای
رسیدن به موثر ترین شیوه انجام وظایف ( طراحی محصول ) و مقایسه آن با
فرایند طراحی محصوالت و خدمات ( وضعیت محصول ) شرکتهای رقیب یا سایر
واحدهای درون همان شرکت دانست که موجب می شود تا گروه متخصص هزینه
یابی هدف با تفکر مهندسی ارزم هزینه های تولید را کاهش دهند .به طور کلی
در این روم محصول شرکتهای رقیب در قطعات مختلف ساخت مورد بررسی
قرار میگیرد  ،شرکت نحوه طراحی محصول  ،ساختار پیش بینی شده بهای تمام
شده  ،کیفیت و کارایی و عملیاتی که احتماال در ساخت محصول به کار گرفته
میشود را مورد توجه قرار داده طراحی محصول خود یا عملیات تولید را بر اساس
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آن بهبود بخشیده و بدون آنکه کارایی و کیفیت محصول کم شود  ،بهای تمام
شده را کاهش میدهد .

توسعه عملکرد کیفیت:
در مفهوم هزینه یابی هدف در جایی مورد استفاده قرار میگیرد که روابط رقبا ،
نیازهای مشتریان و طراحی پارامترهای مرتبط با هم در محصول مد نظر باشد .
توسعه عملکرد کیفیت ارزم را برای مشتریان حداکثر میکند و نیازهای
مشتریان را به نیازهای فنی تبدیل می نماید .
به منظور اعمال سلیقه و خواست مشتری در مرحله طراحی محصول  ،فرایندی
به نام توسعه عملکرد کیفیت در ژاپن طراحی شد و به طور گسترده در صنایع
خودرو سازی ( تویوتا ) و کشتی سازی مورد استفاده قرار گرفت  .ایده اصلی
توسعه عملکرد عملیات بر این اساس است که محصوالت باید مطابق با خواسته
ها و الزامات کیفیتی تعیین شده از طرف مشتری طراحی و تولید شود .
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توسعه عملکرد کیفیت یک ابزار مدیریتی است که در دهه  1970در صنعت
کشتی سازی ژاپن مطرح شد.
سازمان ها از توسعه عملکرد کیفیت( )QFDبه منظور درک نیاز و خواست
مشتریان پیش از طراحی محصول استفاده نموده و براساس آن پیشنهادهایی
برای رفع آن نیازها توسط تیم طراحی اعالم می گردد .توسعه عملکرد کیفیت
از فرایندهای مهندسی ارزم (این تکنیک به دنبای افزایش کیفیت و عملکرد،
همزمان با کاهش هزینه از طریق ساخت یا مونتاژ محصول که آسان تر است)
که عنصر اصلی در فرآیند هزینه یابی هدف است ،استفاده می نماید.
توسعه عملکرد کیفیت به عنوان " تبدیل تقاضای مشتریان به ویژگی های
کیفی" و توسعه کیفی طراحی برای محصول ساخته شده بر اساس ارتباط
سیستماتیک بین تقاضاها و ویژگی ها تعریف می شود( کیفیت هر یک از
اجزای عملکرد را می سنجد و آن را در راستای نیاز و خواست مشتریان در
خالل فرایند طراحی توسعه می دهد).
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این تکنیک از یک فرایند رسمی تقاضای مشتریان و طراحی محصول برای
دستیابی به مناسب ترین و بهترین تقاضای کیفیت ،تکنولوژی پیشنهادی،
هزینه و قابلیت اتکا استفاده می کند .به بیان دیگر ،توسعه عملکرد کیفیت،
روم سیستماتیکی است که از طریق توجه به تامین رضایت مشتری موجب
بهبود کیفیت و توسعه محصول می گردد .معیار سنجش و قضاوت محصوالت،
میزان رضایت مشتری است .اگر چه توسعه عملکرد کیفیت برای استفاده در
برنامه ریزی محصول طراحی شده اما از آن می توان در طراحی سیستم های
ارائه خدمات نیز استفاده نمود.
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تحلیل هزینه و مهندسی ارزم
فرایندی که هزینه های مجاز را به هزینه های قابل دستیابی تبدیل می کند ،از
سه روم یا ابزار برای کاهش شکاف بین هزینه های مجاز و هزینهه ههای قابهل
دستیابی مورد استفاده قرار می گیرد .این سه روم عبارتند از :مهندسی ارزم،
هزینه یابی کایزن و تجزیه و تحلیل و برآورد هزینه .مهندسی ارزم بهه عنهوان
ابزاری برای کاهش هزینه در مرحله طراحی محصول جدید مورد اسهتفاده قهرار
می گیرد .اولین قدم در مهندسی ارزم ،انجام تجزیه و تحلیل کهارکردی اسهت
که در آن کارکردهای محصول و عملکرد هر کارکرد تعیین شده و هزینهه ههای
آن و ارزشی که این محصول برای مشتری ایجاد می کند مورد بررسی قرار مهی
گیرد.
مهندسی ارزم به عنوان ابزاری برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها در مرحله
طراحی محصول شناخته شده است.
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در فرایند مهندسی ارزم ،منظور از ارزم در بیشتر مواقع ارزم کارکرد( هر
آنچه موجب تقاضای یک محصول می شود به عنوان کارکرد تعریف می شود)
است که به معنای کمترین هزینه تامین یک کارکرد در زمان و مکان مطلوب و
با کیفیت و قابلیت اطمینان مناسب قابل پرداخت می باشد .در ابتدا مفهوم
تحلیل ارزم به جای مهندسی ارزم استفاده می شد که به دلیل کاربرد وسیع
این روم در مباحث مهندسی در انجام مطالعات مربوط ،از عبارت مهندسی
ارزم به جای آن استفاده شد .مفهوم تحلیل ارزم عبارت است از مطالعه و
بررسی تمام فعالیت های به کار رفته در تولید محصول به منظور آشکار ساختن
فعالیت هایی که ارزم افزوده ایجاد نمی کنند و می توان آنها را در جهت
کاهش هزینه بدون اینکه قابلیت کارکرد یا کیفیت محصول کاهش یابد ،حذف
کرد یا کاهش داد.
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به بیان دیگر :مهندسی ارزم یک روم نظامند معموال به صورت کار گروهی
در رویکرد ارزم است که به منظور افزایش کیفیت و تحلیل کارکردهای ( آنچه
موجب تقاضای محصول یا خدمات میشود ) محصول یا خدمت به دنبال یافتن
راهکارهای مناسب حفظ کیفیت با کمترین هزینه کل و زمان همراه با شرایطی
است که ارزم آن را تشکیل می دهد .هدف مهندسی ارزم  ،زمان کمتر برای
رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها  ،بهبود روشهای تولید
محصول و فرایندها و تعامل با تامین کنندگان جهت حفظ کیفیت کار است .
مناسب ترین زمان اعمال در رویکرد مهندسی ارزم مراحل اولیه طراحی پیش
از ورود کامل به مرحله طراحی تفصیلی است زیرا احتمال ایجاد صرفه جویی
در این حالت بیشتر و در عین حال هزینه های باز طراحی و تغییر مشخصات
کمتر است .استفاده از این روم در مرحله اجرای طرح آثار مثبتی به همراه
دارد .
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در مهندسی ارزم بر دو راه برای بهبود ارزم تاکید شده است:
 )1ثابت نگهداشتن قابلیت پایداری(کارآیی) و کاهش هزینه
 )2ثابت نگه داشتن هزینه و افزایش قابلیت و کارکرد محصول(کارایی).

بیشترین مزایای مهندسی ارزم زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل
برنامه ریزی و طراحی به کار گرفته می شود .نوآوری ،بازنگری خالقانه و جنبه
کاربردی مهندسی ارزم با استفاده از تجارب ،ابتکارها و خالقیت گروه
متخصص جهت تحلیل آنچه موجب تقاضای محصول یا خدمت می
شود(کارکرد) صورت گرفته و از طریق تکیه بر محصول و تحقق خواسته های
مشتری ،اطالعات عرضه های مشکل دار بررسی و تحلیل شده ،با تدوین روم
ها و طرح های ابتکاری و پرورم اندیشه های نو ،با در نظر گرفتن ترکیب همه
جانبه دیدگاه ها و نگرم هایی که قرار است موجب افزایش ارزم محصول
هدف شود ،مطرح می گردد.
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روم های کاهش از هزینه های فرآیند تولید برای دستیابی به یک محصول برتهر
توام با حفظ کیفیت نهایی در مهندسی ارزم عبارتند از:
 -1به کار گرفتن قطعات مشترک و مشابه در یک یا چند محصول.
 -2استفاده از ترکیب فناوری ،مدیریت کیفیت کامل برای شناسایی وجه مشترک
موجود در قطعات محصول مورد ساخت در یک واحد تولیدی و کاربرد آن در یک
فرایند تولید به گونه ای که یک قطعه خاص در دو یا چند محصول مورد استفاده
قرار گیرد ،در این راستا هزینه های تولید براساس این فرایند کاهش می یابد.
 -3استفاده از روم های پیشرفته هزینه یابی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مبتنی بر زمان( ،)TDABCکه از طریق اعمال آن می توان هزینه های جاری
محصول را با توجه به نوع کارکرد یا طرح مورد نظر کاهش داد.
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 -4استفاده بهینه از سلیقه یا اولویت مصرف کنندگان مشترک ،بهبود در شکل
ظاهر ،جذابیت و نمای ظاهری برای جلب مشتری.
 -5استفاده از کارگروهی در برنامه ریزی چند محصول در سطوح مختلف
عملکرد با هزینه های متفاوت ،بدیهی است این عمل کمک می کند که برنامه
هایی را طراحی نمود که از یک سو دارای هزینه اندک و از سوی دیگر رقابتی
باشند ،طراح در سایه همکاری با کارکنان واحد مدیریت هزینه می کوشد
طرحی را انتخاب کند که از یک سو مورد پذیرم مشتریان بوده و از سوی دیگر
با ایجاد عملکرد بهتر با حفظ کیفیت بهای تمام شده آن با همان هزینه یا بهای
کمتر تولید شود.
 -6بررسی سطح مطلوب عملکرد برای هر یک از جنبه های کارکردی محصول
یا خدمت و تشخیص و حذف هزینه های غیرضروری هر یک از کارکردهای
عمده یا ویژگی یک محصول با استفاده از سلیقه مشتریان.
84

 -7استفاده از فناوری و نرم افزارها و حذف آن بخش از هزینه ها که نقشی در
ارتقای سطح کیفیت محصول ندارد و لزوما از لحاظ اجرایی نیز ضروری نبوده و
از میان برداشتن یا اصالح هر چه که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری و
زائد می شود بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد شود.
 -8استفاده از روم های ابتکاری و خالقانه گروهی بدون افت کیفیت کارایی
محصول در نتیجه این رویکرد ،تغییرات را در محصول یا خدمت واحد تجاری
ایجاد کرده و هزینه های فرایند تولید را کاهش می دهد.
-9شناسایی کارکردهای زائد محصول غیرضروری که مشتری عالقه ای به
پرداخت بهای آن ندارد موجب بازنگری وتحلیل اجزای کارکردهای تولید شده،
پیامد این عمل موجب کاهش هزینه ها می گردد.
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برای استفاده از ابزار مهندسی ارزم به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه هها،
انجام مراحل زیر الزامی است:
 )1حذف کارکردهای غیرضهروری و صهرفا هزینهه زای فراینهد تولیهد :اولهین و
مهمترین اقدام در مهندسی ارزم اجرای یک تجزیه و تحلیل و بررسی جزئیهات
کل فرایند تولید است تا مشخص شود در بررسی های کنترل کیفیت مهوقتی در
مراحل تولید ،مراحلی وجهود دارد کهه در فراینهد تولیهد ههیچ گونهه ارزشهی بهه
محصول اضافه نمی کند و با حذف آنها با صهالحدید کهارگروهی مهندسهی مهی
توان هزینه های مستقیم یا هزینه های مشترک و عمومی( غیر مستقیم) مرتبط
با آنها را از هزینه های محصول کسر کرد.
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 )2کاهش هزینه تولید از طهر یهق بهبهود طراحهی بهدون حهذف کارکردههای
ضروری با استفاده از ابتکار و نوآوری خالقانه در طراحی که از لوازم یدکی کمتر
استفاده می نماید .افزون بر این در طراحهی فراینهد سهاخت و مونتهاژ محصهول
بازنگری شده و به شیوه ای خاص ساخته می شود تا بتوان محصول بهتری برای
فرآیند ساخت طراحی نمود .برای مثال یک کارتریج بهرای یهک پرینتهر طهوری
طراحی می شود که بتواند تنها زمانی که اطراف کارتریج بهه درسهتی بها دهانهه
پرینتر در یک راستا قرار می گیرد ،تکثیر را انجام دهد.
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 )3یافتن مواد و اجزای ارزان تر در طراحی و جایگزینی آن به جای قطعات
گران قیمت :این رویکرد در دنیای امروز بیش از پیش دارای اعتبار است چون
مواد جدید هر ساله با استفاده از فناوری تولید می شود گاهی استفاده از مواد
مختلف بر انواع موادی که می تواند در جای دیگر در محصول مورد استفاده
قرار گیرد ،تاثیر می گذارد که شاید منجر به افزایش هزینه در بخش های
دیگر به خاطر افزایش خالص در هزینه ها گردد ،از اینرو جایگزینی هر قطعه
بایستی با بررسی تغییرات مربوط در حوزه های دیگر همراه باشد .این تحلیل
به دنبال تامین مواد جدید و تداوم تولید قطعات در آینده می باشد و چنانچه
قطعات در دسترس نباشد ،بایستی از طراحی حذف گردد.
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 )4متمرکزسازی فرآیندها :بررسی دقیق تر از تمام فرایندهای مربوط بهه یهک
محصول گاهی نشان می دهد که برخی مراحل می توانند بها ههم ادغهام شهوند.
این بدین معنی است که می توان برخی از مراحل فرایند تولید که ضروری نمی
باشد و ارزم افزوده ایجاد نمی کند حذف نمود یا در برخی موارد ممکن اسهت
چندین مرحله فرایند تولید به جای آنکه توسط افهراد مختلهف در بخهش ههای
جداگانه فرایند تولید انجام شود ،توسط یک فرد انجام گیرد .با ترکیهب مراحهل
مختلف با این روم می توان زمان صف و انتقال را از فرایند تولید حذف کهرد،
این امر از آسیب قطعات طی نقل و انتقاالت انجام شد ه می کاهد.
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 )5استفاده از تخصص شرکتهای دیگر که شرکت اطالعی در مورد آن ندارد.
 )6حذف فعالیت بدون ارزم افزوده :این موضوع را می توان با دریافت بازخورد
از مشتری تعیین کرد و مشخص نمود مشتری بر ای کدام یک از ویژگهی ههای
محصول ارزم قائل است .مهندسی ارزم ،دو هدف مهم ر ا دنبال می کند،
اول؛ کاهش یا حذف فعالیت های بدون ارزم افزوده و
دوم؛ دستیابی به کارایی باالتر در فعالیتهای دارای ارزم افزوده.

90

 )7حذف هزینه های بدون ارزم افزوده:
 -1هزینه های د ارای ارزم افزوده مانند هزینه های مونتاژ ،طراحی و ابزار
 -2هزینه های بهدون ارزم افهزوده نظیهر هزینهه ههای دوبهاره کهاری و نابهابی
موجودی ها و
 -3هزینه های مبهم ،هزینه هایی که هم دارای ارزم افزوده و هم بهدون ارزم
افزوده هستند ،این هزینه ها را اصطالحا هزینه پنهان(مبهم) گویند مانند هزینهه
های آزمایش و جابه جایی مواد.
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قلمرو مهندسی ارزم
الرنس مایلز( )Lawrence, milesمبتکر و بنیان گذار مهندسی ارزم است،
او در سال  1947در مورد روم ها و فنون موجود به تحقیق پرداخت .وی در
شرکت جنرال الکتریک در جریان کار از چندین گروه از کارکنان شرکت،
عملکرد محصوالت تولیدی شرکت جنرال الکتریک را بررسی کرد ،آنان به
اتکای روم های خالق گروهی با استفاده بهتر از منابع مالی و بدون افت
کارایی محصول ،تغییراتی در محصوالت شرکت به وجود آورده ،در سال 1961
الرنس مایلز در کتاب«روم های فنی تحلیل و مهندسی ارزم» تحلیل ارزم
را همچون«دیدگاهی خالق و سازمان یافته در جهت شناسایی و حذف هزینه
های غیرضروری تعریف کرد».
ساکسنا وگریشنان کتاب مهندسی ارزم در مدیریت پروژه را در سال 1995
منتشر نمود.
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مهندسی ارزم به صورت یک روم تکنیکی پذیرفته شد ،در فعالیتهای طراحی
و اجرایی در بیشتر کشورها تثبیت و رسمیت یافت .انجمن بین المللی مهندسی
ارزم ،مهندسی ارزم را این گونه تعریف می کند« :مهندسی ارزم عبارت است
از بکارگیری سیستماتیک روم های مشخص و خالقانه که هدف آن شناسایی و
حذف هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک محصول یا خدمت
در طول عمر آن می باشد».
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مهندسی مجدد
رویکردهای اصلی مهندسی ارزم و مهندسی معکوس اساسا بر طراحی محصول
متمرکز هستند .عامل دیگری که در تعیین هزینه یک محصول باید مدنظر قرار
گیرد فرایندی است که سازمان برای ساخت آن استفاده می کند .در واقع تیم
هزینه یابی هدف هم طراحی محصول و هم طراحی فرایند را بطور همزمان مورد
بررسی قرار می دهد زیرا هر دو متغییر«کیفیت» و «هزینه محصول» به طور
مشترک از طراحی محصول و فرایند اثر می پذیرد.
مهندسی مجدد یعنی آغازی دوباره ،فرصتی دیگر بر ای بازسازی فرایندها و
دوباره سازی روم های کار.
طبق تعریف صایکل هم تایید صهندسی صجدد بر «تفکر و بازاندیشی مجدد
بنیادی و ریشه ای فرایندها بر ای دستیابی چشمگیر در معیار حساس
عملکردی مانند هزینه کیفیت و سرعت» می باشد.
94

منگانلی و کلین ،مهندسی مجدد را «طراحی دوباره بنیادین اساسی و سریع
فرایندهای راهبردی و ارزم افزایی کسب و کار برای بهینه سازی گردم و
جریان فعالیت ها و افزایش بهره وری در سازمان» تعریف کرده اند .در واقع
روم مهندسی مجدد ،روم اصالح فرایندها با توجه به آخرین دستاوردهای
فناوری است.
یعنی اگر بخواهیم با توجه به آخرین دستاوردهای فناوری آغازی دوباره داشته
باشیم ،چگونه آغاز کنیم .مهندسی مجدد به بهبود وضعیت موجود کاری ندارد
بلکه به آنچه که باید باشد ،می اندیشد .
در محیط متغییر و کامال رقابتی امروزی ،هیچ بنگهاه اقتصهادی نمهی توانهد بها
فرایندهای تجاری دائمی و ثابت دوام بیاورد .حتی اگر فرایندهای تجاری ابتدا به
شیوه های منطقی ،کارآمد و مناسهب طراحهی شهده باشهند بها گذشهت زمهان
کارآمدی خود ر ا از دست می دهند و نیازمند بازنگری و تغییر هستند تا بنگهاه
اقتصادی بتواند همچنان مزیت رقابتی خود ر ا حفظ کند.
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از زمانی که بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که تغییرات تدریجی راه
حل مشکالت کنونی آنها نیست ،برای بقا و دوام در عرصه های تجارت ،تغییهرات
زیربنایی در سازمان خود ایجاد نموده اند که امروزه ایهن تغییهرات را در سرتاسهر
دنیا به نام مهندسی مجدد می شناسند.
واژه طراحی مجدد( )Redesignو مهندسی مجدد گاهی اوقات به جای یکهدیگر
به کار گرفته می شود اما دو واژه تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند .فرآیند طراحهی
مجدد روشی سیستماتیک است که در صدد تسهیل و سهاده کهردن فراینهدهای
فعلی شرکت است در حالیکه مهندسی مجهدد ،فراینهدهای جدیهدی ایجهاد مهی
نماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های کسب و کار مهی گهردد.
کارشناسان بر این باورند که طراحی مجدد فرایند هنگهامی اتفهاق مهی افتهد کهه
تقریبا ده الی بیست درصد جریان کار تغییهر یابهد ،در صهورتی کهه در مهندسهی
مجدد هفتاد الی صد در صد فرایندهای کار تغییر می یابد.
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هزینه یابی کایزن و کنترل عملیات برای کاهش هزینه ها
اصطالح دیگری که برای کاهش هزینه ها بطور مستقیم به سیستم هزینه یابی
هدف مرتبط است،جنکا کایزن ( که عموما کایزن نامیده می شود) نامیده شده
که متمرکز بر کاهش هزینه نهایی محصوالت در مرحله تولید است ،و نقطه
مقابل مرحله طراحی و توسعه خواهد بود .کایزن یک شیوه مدیریتی ژاپنی
است که براساس دیدگاه دکتر دمینگ و دکتر جوران ( استاد رشته مدیریت در
آمریکا) شکل گرفته است ،کایزن ( (KAI+Zen=Kaizenیک واژه ژاپنی
است که مبتنی بر نظریه بهبود در فرایند جزئی به مقادیر اندک در وضع
موجود از طریق تالم های بی وقفه و نوآوری مستر،تدریجی و همیشگی در پی
ایجاد سیستمی برای کاهش هدفمند هزینه ها در مرحله تولید چرخه عمر
محصول موجود از طریق بهبود مداوم عملیات می باشد .
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اساس استراتژی کایزن تاکید بر این نکته است که اگر قرار باشد شرکتی پایدار
بماند و سود کسب نماید،در مرحله نخست باید در صدد جلب رضایت مشتری و
تحقق نیازهای او برآید ،بنابراین ایجاد بهبود مستمر و همیشگی در زمینه هایی
همچون کیفیت ،هزینه و برنامه ریزی (میزان تولید و زمان تحویل) به یک عامل
اساسی و عمده تبدیل می شود ،کایزن استراتژی بهبود مستمر و مشارکت کلیه
کارکنان براساس نیازها و خواست مشتری است.
که در سال  1950آغاز شده ،در حال حاضر نیز با قدرت  ،در بسیاری از شرکت
های آمریکایی دنبال می شود .هزینه یابی کایزن رویکردی است که در آن بر
تالم سازمان برای یافتن راهکارهای جدید ساخت با استفاده از تکنیک های
نوین مدیریت ( کنترل عملیات ،مدیریت کیفیت جامع و تئوری محدودیت) برای
یافتن راه های جدید جهت کاستن از هزینه های فرایند تولید یک محصول و
افزایش بهبود و کیفیت محصوالت و فرایندهای تولید جاری ( از آغاز عملیات
تولیدی موجود) به شکل مستمر و تدریجی تاکید دارد.
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کایزن در مدیریت هزینه با رویکرد هزینه یابی هدف که از فرایند کاهش هزینه
در تدوین و طراحی مدل های جدید پشتیبانی می کند ،شباهت دارد.تنها تفاوت
آنها در این است که کایزن ابزاری برای تحقق هدف سودآوری کوتاه مدت است
در حالی که هزینه یابی هدف بر سودآوری بلندمدت تمرکز دارد.
منظور از بهبود مستمر  ،تالم مستمر و دائمی (تدریجی) به منظور ارتقای بهره
وری ،توام با مشارکت همه افراد در سازمان است که از طریق بهبود عملکرد
ماشین آالت برای کاهش ضایعات در فرایندهای تولید ،مونتاژ و فرایندهای
توزیع ،حذف فعالیت های هزینه زای بدون ایجاد ارزم افزوده ،حذف موازی
کاری فعالیت ها از طریق تلفیق آنها با یکدیگر ،حذف مراحل کاری در هر یک از
این حوزه ها ،کاهش زمان واکنش ،ساده کردن طراحی محصوالت و فرایندهای
تولید ،بهبود کیفیت محصول ،افزایش آموزم کارکنان و ایجاد انگیزه برای
تشویق کارکنان در اجرای تغییرات روزانه که منجر به تولید محصول با کیفیت
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مدیریت هزینه یابی کایزن همواره به دنبال اصالح بهبود مستمر وضعیت موجود
فرایند با استفاده از خالقیت و ابتکار می باشد ،که این امر عالوه بر تامین
رضایت و نیازهای مشتری بر کسب کیفیت در بازار رقابتی،تامین حاشیه سود و
کاهش هزینه تاکید دارد .کاهش هزینه در مرحله تولید حاصل از هزینه یابی
کایزن خیلی کم اهمیت ( جزیی) تر از کاهش هزینه یابی هستند که از طریق
مهندسی ارزم ( کاهش هزینه ها در مراحل طراحی ،تحقیق و توسعه) صورت
می گیرد .
برای اینکه واحد تجاری بتواند با در نظرگرفتن صرفه اقتصادی به حاشیه سود
موردانتظار ( سود هدف) برسد ،با استفاده از شیوه های مدیریت هزینه از طریق
طراحی مجدد محصول(آغازی دوباره) با قبول بهبود کیفیت در فرایند ساخت و
با استفاده از هزینه یابی هدف اقدام به کاهش هزینه ها می نماید.این مفهوم در
نمودار ( )4-9تشریح شده است.
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به دلیل رقابت شدید واحدهای تجاری برای مقابله با فشارهای وارده از سوی
مشتریان ،برای کاهش تدریجی هزینه می توانند از هزینه یابی کایزن و هدف
استفاده نمایند .نمودار مراحل کاهش هزینه،بیانگر مراحل کاهش تدریجی
هزینه توسط واحد تجاری با استفاده از تولیدات متعدد می باشد .با توجه به
نمودار چنانچه قیمت بازار رقابتی با گذشت زمان بطور مستمر سیر نزولی به
خود بگیرد ،شرکت ناگزیر با استفاده از هزینه یابی کایزن و هدف اقدام به
کاهش هزینه همراه با حفظ و پایداری حاشیه سود می نماید ،اما گاهی پیش
می آید که تقاضای محصول شرکت از سوی مشتریان هر سال کمتر می شود،
در نتیجه شرکت به منظور حفظ درصد بازدهی موردنظر خود در هر سال باید
بهای تمام شده پایین تری را در نظر بگیرد،بدین ترتیب اگر حاشیه سود خیلی
کم شود،برای اینکه شرکت همچنان بتواند به بقای خود در بازار رقابتی ادامه
دهد ،باید محصول جدید توسعه یافته تر و با کیفیت تری ( محصول نوع ب) یا
هزینه اولیه کمتر ،را جایگزین محصول نوع (الف) که هزینه های بیشتری طی
فرایند تولید بدان تخصیص داده شده،نماید.
102

بنابراین شرکت در این شرایط با استفاده از شیوه های مدیریت هزینه و
بکارگیری تکنیک های متفاوت با همکاری همه جانبه قسمت ها در فرایند تولید
اقدام به کاهش هزینه از طریق حذف عوامل مواد زائد در فرایند تولید می نماید،
زمان بندی دقیق تغییر نوع محصول و تولید محصول جدید،به آسانی با استفاده
از الگوی کایزن قابل تعیین می باشد،زیرا از طریق اعمال هزینه یابی کایزن،با
استفاده از یک روند خطی به تدریج صرفه جویی هزینه تحقق یافته و قیمت ها
کاهش می یابد که روندی که سیر نزولی دارد .همان طور که در نمودار نشان
داده شده  ،روند تولید دو نوع محصول در آینده بیانگر آن است که چه زمانی
تولید یک محصول باید جایگزین محصول قدیم گردد.
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در سیستم هزینه یابی کایزن مبلغ هزینه های واقعی هر واحد در دوره
گذشته(مبلغ هزینه واقعی در دوره گذشته تقسیم بر تولید واقعی در دوره
قبل)برای سال جاری به عنوان مبنای ( نقطه پایه ) هزینه در نظر گرفته
میشود،سپس با استفاده از مبنای هزینه یا بهای پایه،نرخ و مبلغ کاهش هزینه
 ،تعیین می شود ،نسبت مبلغ کاهش مورد انتظار نسبت به مبنای هزینه (
بهای پایه ) ،نرخ کاهش مورد انتظار (هدف) نامیده می شود .در پایان سال
جاری  ،این نرخ مبنای هزینه های متغیر سال آتی خواهد بود ،در این رویکرد
تالم برای کاهش هزینه های متغیر ادامه می یابد ،نمودار ( )4-10بیانگر این
رویکرد می باشد.
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محاسبه بهای تمام شده در روم کایزن
صرفه جویی در صنایع خودرو سازی ژاپنی شامل کاهش هر دو هزینه های
تعهدشده(ثابت) و متغیر(هزینه انعطاف پذیر) است .تا زمانی که اعتقاد بر این
است که هزینه های ثابت برای رشد ضرورت دارد،تاکید اصلی روی کاهش هزینه
های متغیر است .برای محاسبه مبلغ کل هزینه های واقعی ( بهای تمام شده )
در روم کایزن مراحل زیر مدنظر قرار می گیرد:
)1جمع مبلغ بهای تمام شده واقعی هر واحد در دوره گذشته برابر است با :
جمع مبلغ بهای تمام شده واقعی در دوره گذشته تقسیم بر تعداد واحد واقعی
ساخته شده در دوره قبل.
)2جمع مبلغ برآوردی بهای تمام شده واقعی برای کل واحد تولیدی در دوره
جاری برابر است با :
مبلغ های تمام شده واقعی هر واحد در دوره گذشته ضربدر تولید برآوردی در
دوره جاری.
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)3محاسبه بهای تمام شده هدف (کایزن) در دوره جاری برای کل واحد تولیدی
برابر است با :
مبلغ برآوردی بهای تمام شده واقعی برای کل واحد تولیدی در دوره جاری
ضربدر نسبت کاهش بهای تمام شده برآوردی هدف .نسبت کاهش بهای تمام
شده (هزینه) برآوردی هدف جهت دستیابی به سود هدف برای سال در نظر
گرفته می شود ،بهای تمام شده (هزینه) هدف کایزن برای هر واحد تولیدی با
استفاده از روم زیر قابل تعیین است :
•نسبت تخصیص برابر است با:
هزینه ها بطور مستقیم کنترل شده و جمع مخارج مستقیم قابل کنترل تولید
محصول سال جاری،بر جمع مخارج مستقیم کنترل تولید محصول سال کذشته
تقسیم می شود.
•محاسبه بهای تمام شده کایزن برابر است با:
نسبت تخصیص ضربدر بهای تمام شده هدف ( کایزن ) دوره جاری برای کل
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برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان براساس دیدگاه کایزن سه اقهدام
اساسی زیر باید صورت گیرد:
 -1حذف کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزم تولید نمی کنند( فاقد
ارزم افزوده )
 -2تلفیق فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگر به صورت مهوازی انجهام مهی
شوند
 -3کلیه فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبهود سهطح کیفهی خهدمات ضهرورت
دارند ،به فعالیت های سازمان افزوده می شوند.

هدف هزینه یابی کایزن،کاهش هزینه های واقعی تولید به سطح زیر هزینه یابی
استاندارد است که از طریق نوآوری و بررسی ماهانه صورت می گیرد.

مقایسه هزینه یابی کایزن با هزینه یابی استاندارد
هدف سیستم هزینه یابی کایزن  ،کاهش هزینه های واقعی به سطحی
کمتر از هزینه های استاندارد می باشد.خالصه موارد اختالف بین
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سیستم هزینه یابی مالی استاندارد و سیستم هزینه یابی کایزن در
جدول ( )4-11تشریح شده است :

نمودار ( – )4-11مقایسه سیستم هزینه یابی کایزن با هزینه یابی استاندارد
 مفاهیم هزینه یابی استاندارد:

 مفاهیم هزینه یابی کایزن:

-1تاکید بر مفهوم سیستم کنترل -1تاکید بر مفهوم سیستم کاهش
هزینه ها(بهای تمام شده)
هزینه(بهای تمام شده)
-2فرض ثبات در فرایندهای جاری تولید -2فرض بهبود مستمر در تولید
-3هدف تامین استانداردهای هزینه -3هدف دستیابی به کاهش حد مطلوب
در هزینه ها میباشد
عملکرد میباشد
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 تکنیکهای هزینه یابی استاندارد:

 تکنیک های هزینه یابی کایزن:

-1استانداردها به صورت ساالنه یا شش -1اجرا و بکارگیری اهداف کاهش
هزینه به صورت ماهانه
ماهه تعیین میشووند
-2تحلیل انحراف هزینه مستلزم -2اجرای بهبود مستمر(کایزن)برای
مقایسه هزینه های واقعی در مقابل دستیابی به سود هدف در طول سال یا
کاهش فاصله بین سود هدف و
هزینه های استاندارد است
-3انجام بررسی انحراف هزینه در سودبرآوردی
-3تحلیل انحراف هزینه مستلزم
صورت عدم تامین استانداردهاست.
مقایسه هزینه های کایزن(هدف)در
مقابل مبالغ کاهش واقعی هزینه است
-4انجام بررسی و نشان دادن واکنش
در صورت عدم دستیابی به کاهش
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هزینه مورد انتظار(کایزن)

 چه کسی بهترین دانش برای کاهش  چه کسی بهترین دانش برای کاهش
هزینه دارد
هزینه دارد
مدیران و مهندسان به دلیل داشتن -کارکنان و کارگران نزدیک ترین افرادتخصص استانداردها را توسعه می به فرایندها هستند،بنابراین بهترین
دانش را دارند.
دهند.
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کایزن و کنترل کیفیت جامع
بهبود فرایند پیوسته و کنترل کیفیت جهامع رابطهه تنگهاتنگی بها ههم دارنهد،
کنترل کیفیت جامع شامل تالم های مستمر سازمان یافته کایزن است که با
مشارکت تمامی کارکنان یک شرکت است.کنترل کیفیهت جهامع یهک سهبک
مدیریتی است که بر بهسازی عملکرد مدیریت تمرکز یافته و شامل:
تضمین کیفیت  ،کاهش هزینه ها  ،حفظ سهم بازار  ،رعایت دقیق برنامه زمانی
تحویل کاال  ،افزایش ایمنی ،ساخت تولید جدید ،افزایش یهره وری و مهدیریت
عرضه کاال و محصوالت است .مفهوم کیفیت پیش داوری ذهنی افراد ( ارزیابی
انتزاعی ) نسبت به کارکرد محصول یا ارائه خدمت است ،انهدازه گیهری آن بها
کارایی همراه است و براساس انتظارات و استطاعت مشتری از محصول متفاوت
است،سطح کیفیت نسبی است و به عنوان یک مولفه کارایی در نظر گرفته می
شود.
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الگوبرداری
الگو برداری به معنای مقایسه و سنجش مستمر عملکرد شرکت در بخش های
مختلف موجود با روم ها و عملکرد سایر سازمان های همانند ( صنعت مشابه
) به منظور کسب تجربیات برتر جهت کاهش هزینه ها  ،افزایش تولید و بهبود
کیفیت برای تامین رضایت مشتری می باشد .هدف از معیار الگوبرداری تجزیه
و تحلیل موقعیت رقبا جهت درک بهتر بر ای حفظ و بقای موقعیت خود در
بازار می باشد .سازمان ها در بخش حسابداری مدیریت راهبردی از طریق
بررسی یکی از سه رویکرد زیر می توانند به اهداف موردنظر خود و بهبود دست
یابند:
-1استفاده از مشاوران خارجی برای استقرار روم های خاص  ،که استفاده از
نظر آنها می تواند موثر باشد،اما روشی پرهزینه است.
-2استفاده از اعضای سازمان برای توسعه سیستم های داخلی موجود بدون
کمک از مشاوران خارجی،گرچه این رویکرد مورد تایید است ،اما به شدت
پرهزینه و زمان بر می باشد ،بخصوص اگر سازمان در اولین تالم های اولیه در
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تغییر به اهراف خود نرسد .

 -3سومین رویکرد استفاده از ابزار الگو برداری است .برای تنظیم هرچه مهوثر
عملکرد بر مبنای اهداف مورد نظر مدیران باید اعضای سازمان ،عملیات ،رویهه
ها و فرایندهای کاری،اسهتراتژی جهاری موجهود خهود را کهه در بخهش ههای
مختلف سازمان بکار میگیرند ،بررسی نموده و آنها با بهترین عملکهرد سهازمان
های رقیب پیشرو به منظور کشف تجربیات برتر آنها و جبهران فاصهله موجهود
مقایسه نموده که از طریق آن اصالح و بهبود مستمر سازمان با استفاده از ابزار
الگوبرداری که اطالعات ارزشمندی را برای هزینه یابی هدف فراهم می نماید،
فراهم می گردد.
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الگوبرداری عبارت است از فرایند سیستماتیک مسهتمر انهدازه گیهری کمهی و
کیفی محصوالت  ،خدمات و شیوه های کاری واحدهای تجاری کهه بهه عنهوان
پیشگام صنعت بهرای ههدف دسهتیابی بهه عملکهرد برتهر شهناخته مهی شهود.
تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد چگونهه
می توان شکاف موجود را پر کرده یا به حداقل رساند.در کل مهی تهوان بیهان
کرد که سنجش کمی و کیفی یکی از مهم ترین شیوه ها جهت ارتقای سازمان
های موفق می باشد.الگوبرداری در واقع ابزاری برای بهبود مستمر بوده و مهی
تواند توسط انواع سازمان های تولیدی و خدماتی بکارگرفته شود .بدیهی است
که این رویکرد را نباید با تقلید کورکورانه اشتباه گرفت.
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تعاریف متعددی از الگوبرداری مطرح شده که همگی آنهها مفههوم مشهترکی را
مطرح می کنند.
برخی از این تعاریف به قرار زیر است :
 الگو برداری عبارت است از فرایند مستمر اندازه گیری عملکرد شرکت موجوددر مقابل بهترین ها در همان صنعت یا صنایع دیگر ( ) Stevenson،1996
 الگو برداری فرایند رسمی بهه منظهور تجزیهه و تحلیهل محصهول سهازمان درمقایسه با محصول رقبایش می باشد.
الگو برداری عبارت است از بررسهی سهایر شهرکت هها بهرای یهافتن بهتهرینتجربیات صنعت یا خدمت برای رسیدن به باالترین سطح عملکرد.
الگو برداری به معنی مقایسهه و ارزیهابی خهود بها دیگهران بهه منظهور کشهفتجربیات برتر آنها و جبران شکاف و فاصله موجود می باشد.
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دالیل عمده متداول استفاده از روم الگوبرداری در صنایع مختلف عبارتنداز:
)1الگوبرداری موثرترین راه بهبود عملکرد یک سازمان است که مدیران با بههره
گیری از تجربه و دانش دیگران عملکرد خهود را بهبهود بخشهیده و فراینهدهای
آزمون و خطا را حذف می کند .از طریق الگهوبرداری مهی تهوان بهر سهازگاری
فرایندهای موجود برای هماهنگی داخل سازمان تمرکز نمود.
)2شرکتها با استفاده از الگوبرداری از رقبا،محصوالت عالی و بها کیفیهت تولیهد
می کنند و بطور ناخودآگاه خودرا به استانداردهای جهانی نزدیک خواهند کرد.
 )3شرکت ها با استفاده از الگوبرداری می توانند به سرعت توانهایی سهازمان را
برای بهتر شدن ارتقاء داده  ،و موجب بقای شرکت در بهازار رقابهت مهی شهود.
الگوبرداری در واقع یادگیری از دیگران است،زیرا به کمک این ابزار می تهوان از
دانش و تجربیات دیگران برای رشد و پیشرفت خود بهره گرفت.
)4الگوبرداری بهبود مستمر را تضمین و با بکارگیری روم بهتهرین ها،فرصهت
های بهبود را مشخص و به کاهش فاصله ها کمک میکند.
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انواع الگوبرداری
دسته بندی انواع الگوبرداری براساس اینکه چه چیزهایی و یا چه کسانی با ههم
مقایسه می شوند ،صورت می گیرد تقسیم بندی انواع این فرایندها به قهرار زیهر
است:

الف) الگوبرداری بر مبنای اینکه چه چیزهایی با هم مقایسه میشوند:
 )1مقایسه معیارهای عملکردی ( مالی و عملیاتی ) سازمان خود را با معیارهای
عملکرد سازمان های مشابه پیشرو (هدف) در بازارهای دیگر (برای مثال شرکت
مخابرات استرالیا مهی توانهد از فراینهد صهدور قهبت شهرکت مخهابرات فرانسهه
الگوبرداری نماید).
)2مقایسه بر مبنای فرایندها:مقایسه روم ها و فرایندهای کاری سهازمان ههای
پیشرو و میتکر به منظور شناخت بهینه فرایندها بهدون توجهه بهه نهوع صهنعت
،برای مثال یک سازمان فرایندهای الزم برای تولیهد یهک محصهول خهاص را بها
فرایندهای صنایع مختلف مشابه برتر مقایسه می کنهد تها بها شهناخت بهتهرین
تجربیات سایر سازمان ها بتواند فرایندهای خود را ارتقاء دهد.
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 )3مقایسه راهبردی( استراتژیک) :مقایسه راهبردی تمایالت راهبردی سهازمان
ههها بهها یکههدیگر بههه منظههور برنامههه ریههزی و مقعیههت یههابی راهبههردی سههازمان
موجود.الگوبرداری راهبری زمانی بکار گرفته می شود کهه بهرای بهبهود علکهرد
کلی یک شرکت با تغییر راهبردهای بلندمدت سازمان روبرو باشد،اغلب شهرکت
های ژاپنی بخاطر توجه به برنامه ریزی های بلندمدت از ایهن تکنیهک اسهتفاده
می کنند.
 )4الگوبرداری مالی :فراهم آوردن یک تحلیل مالی و مقایسه نتایج برای ارزیابی
رقابت پذیری و بهره وری خود نسبت به دیگران.

118

ب) الگوبرداری براساس اینکه چه کسانی باهم مقایسه می شوند:
 )1الگوبرداری داخلی  :هدف این الگوبرداری شناخت استانداردهای غملکهردی
درون سازمانی بوده و به عنوان یک تجحربه می تواند اساس الگهوبرداری خهارج
از سازمان باشد.برای مثال مقایسه شعبه های مختلف آی.بهی.ام در کشهورهای
مختلف.دف شناخت استانداردهای عملکهردی درون سهازمان بها سهازمان ههای
مشابه بزرگ به منظور اصالح و بهبود عملکرد می باشد.
 )2مقایسه الگوبرداری رقابتی محصوالت مشابه دو شهرکت :ههدف آن مقایسهه
عملکرد شرکت های رقیب در یک بازار می باشد،برای مثهال شهرکت کوکهاکوال
می تواند از عملکرد شرکت پپسی کوال که رقیب آن است ،الگوبرداری کند.
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 )3مقایسه الگوبرداری کارکردی دو شرکت مشهابه در بازارههای دیگهر:مقایسهه
فعالیت های توزیع یک شرکت با فرایند فعالیت های توزیهع شهرکت مشهابه در
بازارهای دیگر.
)4الگوبرداری وظیفه ای  :الگوبرداری یک کارکرد مشخص برای بهبود عملیهات
در آن وظیفه خاص.
)5الگوبرداری خارجی :این نوع الگوبرداری شبیه الگوبرداری رقابتی است با ایهن
تفاوت که از رقبای پیشرو گرفته می شود.
در این حالت با ساخت مدل فرضی و ساختگی بهترین الگوبرداری صهورت مهی
گیههرد و تمرکههز بههر روی فراینههدهای کههاری بهتههرین ههها و عههالی تههرین سههطح
الگوبرداری است،این روم بسیار موثر ولی بسیار مشکل است.
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فرایند الگوبرداری
الگوبرداری به عنوان روشی موثر به منظور گردآوری اطالعات درباره بهترین
شیوه های کاری سایرین است،که استفاده از این فرایند اغلب با صرفه خواهد
بود ،زیرا با تعیین شرکت ها در زمینه اجرای فعالیت های محوری،با
پشتیبانی از پارامترهای کیفیت از طریق شناخت اشتباهات سایرین که در
گذشته با آن مواجه شده اند،در زمان و پول صرفه جویی شده،عالوه بر این از
دوباره کاری و ابتکارات جدید که سایر شرکت ها در گذشته از آن بهره گرفته
اند بهترین استفاده خواهد شد .
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الگوبرداری براساس پنج مرحله زیر قابل اجرا خواهد بود:
 -1مطالعه داخلی و تجزیه و تحلیل رقابتی مقدماتی
در این مرحله سازمان باید تصمیم بگیرد که کدام حوزه کلیهدی (فعالیهت هها و
عملکردها) بهرای الگهوبرداری بایهد مطالعهه شهود ( ماننهد فعالیهت ههای واحهد
تجاری،محصوالت یا مدل های حسابداری مدیریت).عامل های مهورد بررسهی در
این مرحله شامل تجزیه و تحلیل رقابتی خارجی و داخلی مقدماتی،تعیین حهوزه
های اصلی برای مطالعه و تعیین دامنه و اهمیت مطالعه می باشد.
 -2یکپارچگی تیم الگوبرداری و توسعه تعهدات بلندمدت برای پروژه الگوبرداری
در این مرحله سازمان باید تعهداتش را برای پروژه های الگوبرداری و یکپهارچگی
تیم الگوبرداری توسعه دهد .سطح تعهدات بلندمدت برای الگوبرداری نیاز به :
الف)کسب حمایت مدیریت ارشد برای دادن مجوز تغییرات به تیم الگوبرداری
ب)توسعه بعضی از اهداف شفاف برای راهنمایی تالم الگوبرداری و
ج)اختیار دادن به کارکنان برای ایجاد تغییر دارد.
 122یکپارچگی تیم الگوبرداری ضرورت دارد که از همکاری تجربی برای سازمان
برای
دادن اعضای تیم و توسعه آموزم در روم های الگوبرداری استفاده شود.

 -3شناخت شرکای الگوبرداری
سومین مرحله الگوبرداری شامل شناسایی بهترین شرکت ها و شناخت عملکهرد
آنها جهت انجام الگوبرداری است .مرحله تحلیل عملکرد شرکت خود ،یهک گهام
اساسی در الگوبرداری موفق است.بدون شناخت کافی از خود چگونهه مهی تهوان
امکانات بالقوه بهبود شرکت خود و سایر شرکت ها را تشخیص داد.بهرای انجهام
این امر می توان از اطالعات موجود نظیر نمودارها،بازخوردههای مشهتریان،اندازه
گیری فرایندها و راهنمای فرایند استفاده نمود.
برخی از عوامل مهم که باید در شناخت شهرکای الگهوبرداری مهورد توجهه قهار
گیرند عبارتنداز:
اندازه شرکای الگوبرداری (اندازه شریک الگوبرداری به نهوع فعالیهت خهاص یهاروم الگوبرداری بستگی دارد).
تعداد شرکای الگوبرداریجایگاه نسبی شرکای داخلی و صنایعمتقابل123-درجه اعتماد بین شرکای الگوبرداری

بطورکلی شناسایی شرکت ها و سازمان های پیشتاز،جستجو برای بهترین
فرایند و یافتن سازمان هایی که عملکرد بهتری دارند،در این مرحله صورت می
گیرد  .پس از پیدا کردن سازمان های مورد نظر ،از بین آنها بهترین انتخاب
شده و برقرار کردن ارتباطات اولیه با آن سازمان آغاز میشود،اقدامات الزم در
این مرحله به قرار زیر است:
-1جستجوی شرکای الگوبردار مستعد و بالقوه
-2مقایسه نامزدها و انتخاب بهترین شریک مناسب برای الگوبرداری از آن
-3برقراری تماس با شریک انتخابی و کسب پذیرم وی برای شریک شدن در
بررسی
-4جمع آوری اطالعات و روم های تسهیم
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بعد از شناسایی بهتهرین شهرکت هها ،جمهع آوری اطالعهات مهوردنظر دربهاره
عملکرد آنها جهت انجهام الگهوبرداری ضهروری میباشهد.جمهع آوری اطالعهات
موردنظر عبارتنداز  :الف)شناسایی عملکرد سهازمان موفهق ،ب) شهناخت روم
اسههتراتژی (شههامل روم هههای حسههابداری مههدیریت) و ج ) شههناخت عوامههل
ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر.
حسابداری مدیریت نقش کلیدی را در جمع آوری و خالصهه سهازی اطالعهات
موردنیاز در الگوبرداری ایفا می کند .دو روم عمده برای جمع آوری اطالعهات
موردنیاز در رویکرد الگوبرداری وجود دارد .نوع رایج تر آن الگوبرداری یکجانبه
است .در برخی شرکت ها جمع آوری اطالعات مستقل یهک یها چنهد سهازمان
موفق ترجیح دارد.
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الگوبرداری یکجانبه شامل داده های قابل اتکایی است که شرکت ها در انجمن
های تجاری صنعت یا تهاتر اطالعات می توانند بدست آوزند.
دومین روم جمع آوری اطالعات دو جانبه بوده،که دربرگیرنده اشتراک
گذاری داوطلبانه اطالعات در توافق مشارکتی است(به اشتراک گذاشتن
اطالعات در داخل و خارج صنعت).
الگوبرداری دو جانبه سه شاخه دارد:
 (1پایگاه داده ها
 )2غیرمستقیم یا شخص ثالث
 )3گروه .
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جمع آوری اطالعات از طریق پایگاه داده ها  :شرکت ها با پرداخت مبلغی
معین می توانند به سهولت از طریق متصدی پایگاه داده به اطالعات مورد نیاز
دسترسی پیدا نمایند .متصدی پایگاه داده  ،اطالعات را قبل از اینکه در اختیار
استفاده کنندگان قرار دهد  ،ویرایش می کند .مزیت جمع آوری اطالعات از
طریق پایگاه داده  ،وجود اطالعات زیاد در یک جا و مکان معین می باشد.
جمع آوری اطالعات به صورت گروهی  :از طریق جلسات آزاد  ،جلسات حرفه
ای ،آمارهای انتشار یافته و مشابه صورت می گیرد.
بعد از اینکه فرایند جمع آوری اطالعات تکمیل شد ،با استفاده از تحلیل داده
ها و پردازم اطالعات  ،شکاف های عملکردی بین فرایند تجاری در شرکت
موجود از طریق مقایسه عملکردها با شرکت های پیشرو شناسایی شده و علل
اصلی شکاف های موجود مشخص و اقدام الزم جهت بهبود اتخاذ میشود .
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-5انجام اقدام اصالحی و بهبود مستمر
هدف از این مرحله اتخاذ استراتژی های مناسب برای تغییر در نتیجهه عمهل
الگوبرداری است .بعد از تعیین مواردی که از طریهق مقایسهه بها عملکردههای
سازمان های پیشرو نیاز به تغییر دارند ،اقداماتی که منجر به کهاهش شهکاف
موجود شرکت با بهترین های شرکت های رقیب میشود،صورت می پذیرد.
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نقش الگوبرداری در حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت معموال از تکنیک الگوبرداری در حوزه های زیر استفاده
می نماید:
-1برنامه ریزی و مراحل بودجه بندی  ،فهرست بندی  ،توسعه سیستم های
حسابداری  ،لیست حقوق و دستمزد  ،گردآوری تحلیل های مالی و
حسابرسی داخلی  ،برنامه ریزی  ،تعیین اهراف راهبردی تجاری واحد یا
شاخص های مقایسه که قرار است در امر بر نامه ریزی در الگوبرداری مورد
استفاده قرار گیرد ،شامل موارد زیر است:
سطح مورد انتظار رضایت مندی مشتری،سطح مورد انتظار موجودی انبار ،زمان موردانتظار تحویل  ،تحویل کاال طبق مشخصات نیاز مشتری . -2بررسی و تحلیل سطح عملیات الگوبرداری در سازمان های خدماتی و
تولیدی .
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 -3استفاده از شاخص های زیر به منظور تصمیم گیری:
حاشیه سود ،بازگشت سرمایه ،فروم نسبت به ههر کارمنهد  ،انهدازه گیهریدرصد ضایعات،
قیمت واحد محصول یا خدمت و سطح قیمت های مورد انتظار ،تامین رضایتمندی تقاضای مشتری،چگونگی تولید یک محصول یا خدمت جدید،زمان های سیکل های کاری، تجزیه و تحلیل داده های بهینه بمنظهور افهزایش درآمهد و کسهب بهازدهیباالتر،
 تحلیل شکاف های رقابتی به منظور کاهش هزینه ها ،توصیه برای بهبود و ردیابی سیستم های گزارشگری مدیریت موجود.130

-4مسئولیت پذیری حسابداری مدریت در سازمان به منظور :
تجزیه وتحلیل و یکپارچه سازی اطالعات به منظور تعیین شکاف بین سهطحعملکردی موجود شهرکت در مقایسهه بها سهطح عملکهرد مطلهوب و شهناخت
مواردی منجر به عدم رضایت مشتری شده است.
مقایسه عملکرد فرایند هدف با فرایند موجهود و تحلیهل شهکاف بهین سهطحعملکرد شرکت خود و عملکرد مطلوب (هدف )  ،تالم برای ارائه راه حل ها و
آماده کردن طرح های بهینه سازی  ،افزایش توانایی از طریق فراگیری بهترین
عملکردها  ،بررسی فرایندهایی که هزینه های غیرمستقیم (سربار)آن بهیش از
ارزم افزوده است.
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دالیل استفاده از الگوبرداری
الگوبرداری به عنوان یک تکنیک  ،دانش بهترین عملکرد و اجزای آن و موثرترین راه بهبود
عملکرد سهازمان را در اختیهار مهدیریت قهرار میدههد .ههدف اصهلی الگهوبرداری تعیهین و
تشخیص شکاف های موجود در سازمان ها و کم کردن فاصله بهین آنهها و تحلیهل شهکاف
رقابتی جهت دستیابی به عملکرد مطلوب می باشد  .الگوبرداری در راستای تامین رضهایت
مشتری و برآوردن نیازها و انتظارات آنها و کارکنان ،سنجش رقبا  ،یهافتن روشههایی بهرای
دسترسی به اهداف سازمان  ،طراحی یک برنامه برای بهبود  ،توصیه برای سرعت بخشیدن
به روند بهبودها و کاهش هزینه های آن می تواند نقش مهوثری ایفها نمایهد .بها اسهتفاده از
الگوبرداری می توان از تغییرات و پیشرفت های سهریع و قابهل توجهه در علهم و فنهاوری ،
فناوری های نوین  ،نوآوری و خالقیت  ،سطوح عملکرد سازمان های موفق شناخت کسهب
نمود و درک و تشخیص اینکه سازمان های موفق و پیشرو چگونه می توانند برای تغییر در
سازمان ایجاد انگیزه کنند ،به عنوان یک ابزار برای بهبود مستمر در سهازمانهای تولیهدی و
خدماتی به حساب آمده که از دانش و تجربه دیگران برای پیشرفت خود کمک گرفتهه و بها
تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف دیگران و حداقل کردن اشتباهات  ،با تعیین فرصهت هها
،تغییرات الزم به فراخور شرایط سازمان جهت دستیابی به عملکرد بهینه ایجاد می شود .
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بنابراین الگوبرداری ،شناسایی بهترین کسب و کار برای رسیدن به باالترین
سطح عملکرد است ،الگوبرداری  ،فرایند مقایسه فرایندها و شهاخص ههای
عملکرد یک کسب و کار با بهترین شرکت در صنعت مشهابه و یها بهتهرین
اقدامات در صنایع غیرمشابه است .این شیوه به عنوان ابزاری برای مقایسه
و ارزیابی خود با دیگران به منظور کشف کسب و کار برتر و جبران فاصهله
موجود از موثرترین شیوه ها در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و واحدهای
تجاری است.
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مقایسه هزینه یابی هدف با روم سنتی مدیریت هزینه
محیط فعالیت های تجاری و تولیدی در سیستم هزینه یابی سنتی متداول
تابع مدیریت بوده و رقابتی نمی باشد  .فرایند کلی تعیین بهای تمام شده
محصول در این سیستم بدین گونه است که ابتدا هزینه های مواد مستقیم ،
دستمزد مستقیم و هزینه های غیر مستقیم و پشتیبانی ( سربار ساخت ) در
طراحی برآورد می شود  ،در مرحله بعد  ،حاشیه سود مورد نظر مدیریت به
بهای تمام شده محصول افزوده شده  ) (Cost plusقیمت نهایی فروم
مورد نظر مدیریت که حاصل جمع این دو متغیر است  ،تعیین می شود ( سود
مورد انتظار  +بهای تمام شده محصول = قیمت فروم )  .استراتژی این نوع
سیستم قیمت گذاری این است که فرایند تولید  ،مقدار تولید  ،بهای فروم در
کنترل مدیریت واحد تولیدی می باشد و مشتری هیچگونه تاثیری در تعیین
نوع تولید ندارد  .قیمت بازار در برنامه ریزی بهای تمام شده مورد توجه قرار
نمیگیرد  ،بهای تمام شده محصول بعالوه سود مورد انتظار  ،در تعیین قیمت
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فروم لحاظ می شود  ،این نوع قیمت گذاری اصوال تاکید کاملی بر منحنی
عرضه شرکت داشته و تقریبا بر منحنی تقاضای شرکت تاکید نمی شود .

کل بهای تمام شده ساخت محصول شامل مواد مستقیم  ،دستمزد مستقیم و
هزینه های غیرمستقیم مرتبط با تولید محصول خاص است و از تقسیم جمع
کل بهای تمام شده تولید محصول بر تعداد واحد های تولیدی  ،بهای هر واحد
محصول تعیین می شود  .در این سیستم بهای تمام شده محصول بر اساس
اطالعات گذشته و بر آورد هزینه های آتی بدست آمده و سپس با افزودن
حاشیه سود که معموال در طول زمان ثابت است  ،قیمت فروم تعیین می
شود.در سیستم سنتی مدیریت هزینه قیمت فروم در نظر گرفته نشده ،
شرکت برای کاهش هزینه های تولید محصول از طریق تمرکز بر استاندارد
سازی و کاهش ضایعات و افزایش حجم تولید اقدام می نماید .اعمال مقررات
یا کنترل در حفظ هزینه ها در محدوده استاندارد ها بودجه مشخص می شود
 ،در این سیستم نیازها وسالیق و خواسته های مشتریان در بازار رقابتی و سایر
عوامل موثر در بازار در تعیین فروم موردتوجه قرار نمی گیرد.
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در سیستم هزینه یابی سنتی  ،مدیریت هزینه اقالم محصول را محاسبه می
نماید  ،در این سیستم کاهش هزینه های بالقوه قبل از تولید محصول مورد
توجه قرار نمی گیرد و چنانچه نامناسب تشخیص داده شود  ،برای بررسی
مجدد فرایند تولید به مدیریت برگشت شده و مدیریت با تاکید روی هزینه
های غیر مستقیم و پشتیبانی تولیدات  ،جهت کاهش هزینه های مذکور اقدام
می نماید.
درسیستم هزینه یابی هدف نقطه آغاز استراتژی قیمت گذاری  ،بازار رقابتی
کامل است ،فرایند تصمیم گیری بصورت گروهی توسط واحدهای مختلف
(تولید  ،مهندسی ،تحقیق و توسعه،بازاریابی  ،مالی و حسابداری)صورت می
گیرد .نقطه شروع در بررسی بازار رقابتی کامل  ،مطالعه و تشریح نیازها و
خواسته های مشتریان در خصوص کیفیت  ،قیمت و زمان و توجه به رفتار
رقبایی که کاالی مشابه تولید می کنند و تعیین قیمت هدف ( مورد انتظار )
می باشد .
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هزینه های دوره عمر چرخه محصول شامل هزینه های جریان های قبل تولید
(تحقیق  ،توسعه و طراحی محصول) ،هزینه های مرحله تولید (مواد  ،دستمزد
مستقیم و هزینه های غیر مستقیم) و هزینه های بعد از تولید (بازاریابی  ،توزیع
و خدمات پس از فروم) است .تالم گروه بر تعیین حداقل هزینه ممکن برای
اقالم تولیدی به منظور کاهش هزینه ها در برنامه ریزی تولید  ،حذف هزینه
های فعالیتهای بدون ارزم افزوده در فرایندها  ،بهبود طراحی محصول و اصالح
روم های فرایند متمرکز می گردد.
بیشترین چالشهای استراتژی قیمت گذاری در این سیستم  ،در مرحله بررسی
قبل از تلید شامل فرایند تحقیق،توسعه ،طراحی محصول و فراین مرحله تولید
است  ،که معموال با استفاه از ابتکارات و خالقیت گروه های کاری چند وظیفه
ای انجام می شود  ،کاهش هزینه های بالقوه تولید محصول قبل از فرایند تولید
(کاهش زمان تجهیز خط تولید،میزان ضایعات محصول) ،تالم های مرتبط با
بهینه سازی مداوم در کل شرکت  ،ارزیابی هزینه های محصول  ،بهبود
مستمر،کنترل هزینه توسط مدیریت هزینه در چرخه عمر محصول  ،با اهمیت
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تلقی می شود.

بررسی کاهش هزینه های بالقوه قبل از فرایند تولید محصول فرصت های
پیشروی شرکت است  .در سیتم هزینه یابی هدف  ،تحقیقات بازار برای
تعیین نیاز های مشتریان،تعیین قیمت  ،ویژگی محصول موردنیاز مشتری،
قیمت فروم مورد نظر (قیمت هدف)،حجم محصول هدف مورد توجه قرار
می گیرد.
در این تکنیک مهندسی ارزم و فشار عرضه کنندگان برای کاهش بهینه هر
یک از اجزای هزینه های تولید هدف بطور متوالی قبل از شروع تولید با
استفاده از راه حل هایی که برای طراحی محصوالت پیدا می کند ،بررسی
شده و اصالحات الزم انجام می گیرد .از دیدگاه مفهوم تئوری سیستم ها در
برنامه ریزی هزینه های تولید از زنجیره ارزم استفاده شده و اصالح هزینه
برای تولید کننده در چرخه عمر محصول بطور مستمر تداوم دارد و در تعامل
متقابل با محیط بیرونی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان و شرایط بازار
رقابتی توجه دارد.
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برای کاهش هریک از اجزای هزینه های تولید در فرایند مهندسی ارزم ،هر
یک از اجزای هزینه های محصول آزمون شده تا تعیین شود که آیا امکان
کاهش هزینه ها بدون کاهش کیفیت نهایی وجود دارد .در مواردی ممکن
است برای کاهش هزینه ها برخی از مواد مورد نیاز در طراحی با حفظ تامین
کیفیت تغییر و جایگزین گردد.
بطور کلی میتوان بیان کرد که در سیستم هزینه یابی هدف استراتژی تغیین
قیمت فروم (قیمت هدف) بر اساس اطالعاتی خارج از سیستم حسابداری
مدیریت صورت می گیرد،بازار نقطه شروع ،و مرحله طراحی محصول نقطه
پایانی فرایند هزینه یابی هدف است .تفاوت روند شکل گیری محصول بر
اساس دیدگاه هزینه یابی سنتی و هدف در جدول ( )4-12بیان شده است.
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جدول( -)4-12مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه وهزینه یابی هدف

هزینه یابی سنتی

هزینه یابی هدف

-1قیمت بازار رقابتی بعنوان بخشی از -1قیمت بازار رقابتی بعنوان محرک
برنامه ریزی در نظر گرفته نمی شود .برنامه ریزی در نظر گرفته می شود.
-2هزینه های تولید یا خدمت مالک -2قیمت فروم هزینه ها را تعیین می
تعیین بهای فروم است (قیمت گذاری کند(قیمت فروم مشتری محور بوده و
هزینه محور است).

بر اساس کیفیت و نیازهای قبلی

-3برای کاهش هزینه ها به ضایعات و مشتری تعیین می شود)
ناکارآمدی محصول توجه شود.
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-3طراحی همزمان محصول و مراحل

تولید عامل مهمی برای دستیابی به
کاهش هزینه است.

هزینه یابی سنتی

هزینه یابی هدف

-4مشتری محرکی برای کاهش هزینه -4انتظارات مشتریان عامل محرکی
ها نمی باشد.

برای کاهش هزینه است.

-5حسابداری صنعتی و مدیران هزینه -5تیم های اصلی طراحی محصول
ها را کنترل می کنند.

هزینه هارا کاهش و مدیریت می کنند.

-6عرضه کنندگان پس از طراحی و -6عرضه کنندگان در طراحی و تولید
تولید محصول مورد توجه قرار می محصولل دخیل هستند.
گیرند.
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هزینه یابی سنتی

هزینه یابی هدف

-7کنترل و مدیریت هزینه در پایین -7سودهدف و بهای تمام شده در
ترین حد انجام میشود .سود و بهای سطح کل شرکت یا کل پرتفوی برنامه
تمام شده در سطح هر پروژه بصورت ریزی می شود.

مجزا تعیین و برای دستیابی به آن -8محصول با حداقل هزینه به مشتری
تعیین می شود.

انتقال داده می شود.

-8محصول با باالترین قیمت به -9زنجیره ارزم در برنامه ریزی بهای
مشتری فروخته می شود.
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تمام شده استفاده می شود.

هزینه یابی هدف

هزینه یابی سنتی

-9در برنامه ریزی بهای تمام شده

از -10کانون تمرکز برون سازمانی است ،شرکتها سود
مورد انتظار و قیمت هدف را در سطح کل شرکت یا

زنجیره ارزم استفاده نمی شود.

کل پرتفوی برنامه ریزی می کنند ،بهای تمام شده

-10کانون تمرکز درون سازمانی

است ،هدف در یک ساختار چند وظیفه ای و سیستماتیک در

سود مورد انتظار و بهای تمام شده

محصول درون سازمانی به صورت

کل سازمان مدیریت می شود ،بدین معنی که اگر
شرکت قصد داشته باشد به سود مورد نظر خود در یک

مجزا پروژه خاص دست یابد ،بکارگیری دونوع مدیریت

تعیین و برای آن برنامه ریزی می شود.

هزینه اجتناب پذیر خواهد بود-1:مدیریت هزینه های
پروژه توسط مدیر پروژه-2توجه به هزینه هایی که
خارج از کنترل مدیر پروژه است.ارتباط متقابل میان
دوایر مختلف سازمان برای دستیابی به سود مورد نظر

143

و بهای تمام شده برنامه ریزی شده یکی از نقاط قوت
هزینه یابی هدف است.

خالصه
هزینه ها نقش بسیار با اهمیتی در سازمان ایفا می کند،مهم ترین نقش آنها در
ارتباط با تصمیم سازی است .هزینه یابی چرخه عمر یک رویکرد هزینه یابی
است که تالم میکند هزینه یک واحد محصول را در طول چرخه آن شامل
مرحله طراحی (قلمرو هزینه یابی هدف)  ،مرحله تولید (قلمرو هزینه یابی
کایزن)ومرحله بعد از سیستم تولید (قلمرو هزینه یابی برگشتی و سیستم
هزینه یابی انهدام ) محاسبه کند.
هزینه یابی هدف ابزاری است که سازمان ها برای تمرکز بر طراحی و مدیریت
فرایند محصول از آن استفاده می نمایند.از آنجا که بیشترین فرصت های بهبود
عملکرد هزینه های سازمان در مرحله طراحی است  ،تمرکز هزینه یابی هدف
در این مرحله می باشد.هزینه یابی هدف ابزار بسیار مهمی در تالم های بنگاه
برای بهبود سود آوری به شمار میرود .هزینه یابی هدف به دنبال دستیابی به
محصول و فرایند طراحی است که به واحد تجاری اجازه می دهد سود هدف را
بر اساس قیمتی که مشتری مایل به پرداخت آن است  ،کسبب نماید.هزینه
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یابی کایزن بر بهبود فرایند های موجود تاکید دارد.نقش هزینه یابی کایزن
ایجاد بهبود های مستمر در عملکرد فرایند هزینه است .

برای حذف هزینه های غیرضهروری بهدون ارزم افهزوده  ،افهزیش کیفیهت و
کارایی یک محصول یا خدمت در طول چرخه عمر می توان از ابزارهایی نظیر
مهندسی ارزم استفاده نمود.به منظهور سهرعت بخشهیدن بهه فعالیهت ههای
کسب و کار ،کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصول به منظور رقابتی شهدن
آن از تکنیک مهندسی مجدد و فرایند های اصلی محیط کسهب و کهار واحهد
تجاری استفاده می شود.
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