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جناب آقاي دکتر حسن همتی: تألیف

سرکار خانم دکتر هدي همتی

(محقق و استاد دانشگاه)
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:ارائه دهندگان

لیال میرزایی
نوبهارسمیرا 

3



4



:کلیات
من ضهمهدیریتاز مجموعه اقداماتی است کهه تصمیم گیری بر مبنای هزینه 

بهرای در جهت کنترل وکاهش مستمر هزینهه ههاانجام کوشش های مستمر
هزینهه در مدیریتبا به کار گیری ابزارهای مورد نیاز تامین رضایت مشتریان 

ت حیات تمامی شرکت ها به توانایی آنها در افزایش دقامروزه .انجام می دهد
در ا کهاهش هزینهه ههاست کهه بهر در تصمیم گیری بر مبنای هزینه وابسته

برخهی از . تمامی طهول فراینهده تولیهد و زنجیهره ارزم متمرکهز مهی باشهد
هزینه یابی چرخهه مرهر صوله  می توان به  ابزارهای مهم مدیریت هزینه 

.اشاره کردالگ  برداری و هزینه یابی کایزن و هزینه یابی هدف و 
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:ازندعبارتگیریتصمیمبرایحسابداریاطالعاتبامرتبطاصلینکات
:هدفدوباهاهزینهدرک(1
محصولتولیدعدمیاتولیدخصوصدرتصمیم•
مشتریروابطماهیتتاثیرگذاربرعواملدرک•
گذاریقیمتساختارتایینبرایهزینهمبناییکدادنگسترم(2
وندفرآیطراحییامحصولکیفیتبهبودالزاماتیاهافرصتتعیین(3

.فرآینداجرای
ولمحصتولیدبرایهزینهبامرتبطاطالعاتاندازهاییچشموهافرصت
.استشدهدادهنشانزیرنموداردرکندمیفراهم

ازآغفرایندطراحیمرحلهازکهعمرچرخهیابیهزینهمورددرزیردرنمودار
رسد،میاتمامبه(تولیدخاتمهمرحله)مشتریبهمحصولواگذاریباوشده
.شدخواهددادهنشان
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چرخهیابیهزینهطبقگیریتصمیمدراستفادهموردیابیهزینهابزارهای
:مرحلهسهشاملعمر

ریزیبرنامه(1
تولید(2
.استفرومازبعدخدمات(3

رفتهگقراراستفادهموردریزیبرنامهمرحلهدرعمدتاعمرچرخهیابیهزینه
.شودبراوردعمرچرخهطولدرمحصولتولیدهایهزینهشودمیتالمو

یدتولهایهزینهموثرمدیریتابزارهایازیکیعنوانبههدفیابیهزینه
از.باشدمیمحصولعمرچرخهدرهاهزینهکلیهکاهشجهتمحصول،

ایفاارموثرینقشکهحسابداریوتوسعهوتحقیقومهندسیتولید،واحد
یکاراییاکیفیتدرکاهشگیردمیکمکاینکهازنظرصرف.کندمی

دایجامحصولتوسعهوطراحیبراینیازموردزماندرافزایشیامحصول
.شود 7



نیازقدقیوکاملتحلیلمبنایبرهدفهزینهجزییاتهدفیابیهزینهدر
القخهایسیستمطریقازشرکتانتظارموردسودومشتریخواستهوها

وتیرقاببازارمبنایبرهدففرومقیمت.شوندمیتعیینطراحیازقبل
مشخصبماندباقیرقابتیبازاردربتواندمحصولکههاییاستراتژیسایر
یمهندسوارزممهندسینظیرهاتکنیکسایرازاستفادهبا.شودمی

مرحلهدرهاهزینهکاهشحلراهشناساییومجددمهندسیومعکوس
میصورتمحصولعمرچرخهدرکایزنیابیهزینهازاستفادهوطراحی

میارقربررسیموردفصلادامهدرهدفیابیهزینهفلسفهابعادهمه.گیرد
.گیرد

کلشدر(عمرچرخهیابیهزینه)گیریتصمیمبراییابیهزینهابزارهای
.استشدهدادهنمایشزیر
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یابیهزینه )
( چرخه عمر
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ارزمزنجیره
این.شدمطرح1985سالدرپورترمیشلتوسطباراولینمفهوماین

بخشیزیسابهینهبهتنهانهبنگاهیکقابلیتکهمیکندتاکیدمفهوم
.ارددبستگینیزارزمزنجیرهمراحلکارامدیارتباطبهبلکهازوظایف
هایفعالیتتمامیآزمونبهآنطریقازکهاستمنظمروشیارزم،زنجیره

واههزینهکاهشمنظوربهآنهابینتعامالتنحوهبررسیوشرکتیک
.پردازدمیمشتریبرایارزمخلق

رتصوبهصنعتیکدرکهاستفعالیتهاییازایمجموعهارزمزنجیره
برایمبناییعنوانوبهپذیردمیانجامارزششخلقمنظوربهمتصل

بهاید،افزمیارزشینهاییمحصولبهکهسازماندرفعالیتیهرارزشیابی
.شودمیگرفتهکار

ولمحصطراحیوتوسعهوباتحقیقتولیدیشرکتیکدرارزمزنجیره
هایتنودرگرفتهصورتمحصولوتولیداولیهموادخریدسپسشدهشروع

رزمازنجیرهاینهایفعالیت.یابدمیخاتمهفرومازبعدخدماتارایهبا
.استمحصولعمرچرخههایهزینهتمامیشامل
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درارآنوپردازدمیسازمانیکدرونفعالیتهایتشریحبهارزمزنجیره
ازرزمازنجیره.بنددمیبکاررقابتیمزیتهایبهمربوطتحلیلوتجزیه
افزودهارزمافزایشموجبکهفعالیتهاییتعیینبرایسیستماتیکروم
.گیردمیبهرهشود،میمحصولبرای

لیدوتوطراحیوتوسعهوتحقیقشامل)متوالیهایفعالیتازایمجموعه
ومحصوالتنهاییارزمکه(فرومازبعدوخدماتوتوزیعوبازاریابی
.گویندارزمزنجیرهرادهدافزایشراسازماندرونخدمات

ههزینکاهشوارزمزنجیرهدرآفرینیارزمسازیبیشینهسازمانهدف
.استهمزمانصورتبهمیزانممکنحداقلبهها
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mageed:راهبردیمدیریتبرایارزمزنجیرهتحلیلاصلیمراحل ,200
هایالیتفعبهشرکتعملیاتتفکیکوارزمزنجیرههایفعالیتتعیین-1

بهبایداستزیادفعالیتهاهزینهکهصورتیدرهزینهمدیریت:جداگانه
.گرددتفکیکجداگانهصورت

:هرمحصولهزینهدرمجموعمتفاوتهایفعالیتنسبیاهمیتتعیین-2
ارزمرهزنجیمتنوعفعالیتهایدرموثرگذاریسرمایهنحوهتواندمیمدیریت

.نمایدتعیینرا
دارایفعالیتهاکدامکهاینتعیینبرای:فعالیتهرهایهزینهمقایسه-3

بهفعالیترههایهزینهبایدهستنددیگرفعالیتهایبهنسبتبهتریکارایی
.شودمشخصجداگانهطور
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ارزمزنجیرههایفعالیتاجراییهایهزینه:هزینههایمحرکتعیین-4
توانمیرا

:  از طریق سه عامل محاسبه کرد 
معیارهاییبراساسرامبناهزینه:ساختاریهزینههایمحرک•

ارمیبکنامعینیهزینهوارزمزنجیرهدرنظیرمقیاس،دامنه،تجربه،فناوری
.گیرد
درسازمانمدیریتچگونگیمرحله،اینازهدف:اجراییهزینههایمحرک•

وها،محصولظرفیتازبرداریبهرهنظیرعملیاتیروابطدرارزمزنجیره
بهبودهایوبرنامه(TQM)جامعمدیریتمستمرپیشنهادیفرآیندطراحی،

.باشدمیخارجیوداخلیروابطومستمر
لیاصمتغییرهایشناساییمرحلهاینازهدف:عملیاتیهزینههایمحرک•

عدادمشتری،تسفارمتعداد)عملیاتیفعالیتهردردهندهتشکیلعوامل
حلهمراینهایدادهپردازموباشناخت.باشدمی(...وبرگشتی،محصوالت

.ودشمیاقدامشرکترقابتیوضعیتاصالحیاکلیهزینهکاهشجهتدر
تهاشرک:ارزششبهبودیاوهاهزینهکاهشبرایهاییفرصتشناسایی-5

.دکننحذفراکندنمیایجادارزممشتریدیدازکهرافرصتهاییباید
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و(اصلی)اولیههایفعالیتدستهدوبهراارزمزنجیرههایفعالیتپورتر
خلقبایممستقبطور(اصلی)اولیههایفعالیت.نمودبندیطبقهپشتیبانی

بطمرتفرومازبعدخدماتتااولیهموادتحصیلازحاصلهایفعالیتارزم
.باشندمی
کاتتدار،عملیات،ورودیتدارکات:اصلیحوزهپنجبهاولیههایفعالیت-1

الیتشوند،فعمیبندیطبقهفرومازبعدخدمات،فروموبازاریابی،خروجی
روینیدایرهمانندپشتیبانیهایفعالیتازمجموعهیکازطریقاولیههای

میرقراحمایتمورد...و(فناوری)رایانه،دایره(انسانیمنابعمدیریت)انسانی
.گیرند

توسعه،تدارکاتشامل:پشتیبانیهایفعالیتاصلیحوزهچهار-2
یتجارهایساختزیروانسانیمنابعمدیریت،(توسعهوتحقیق)فناوری

.یباشندم(......واطالعاتمدیریت،کیفیت،مالیریزی،برنامهبرایهاسیستم)
تریمشکهبپردازدخدمتیامحصولیکعرضهبهتواندمیهنگامیشرکت
ارزمهزنجیرفالیتهادرتمامیهایهزینهجمعازبیشمبلغیپرداختبهمایل
.باشد 14



:  و پشتیبانی آمده است ( اصلی) درنمودار زیرفعالیتهای اولیه

:  با توجه به نمودار 
واد شامل خرید،صدور برگه رسید،بازرسی،کنترل موجودی متدارکات ورودی -

ورودی،                       
در شامل انبار کاالی ساخته شده،بسته بندی،حمل،نصبتدارکات خروجی -

محل مورد نظر مشتری ، 
ر و شامل پشتیبانی مشتری،گارانتی محصول،تعمیخدمات بعد از فروم -

.                                                       نگهداری در محل مورد نظر مشتری 
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:تجزیه و تحلیل زنجیره ارزم طی مراحل زیر اجرا می شود 
عالیتفکدامبههاهزینهکدامکهاستاینبرمبتنیارزمزنجیرهتحلیل-

.هستندمرتبط
ردمحصوالتچگونهکهاینبرمبتنیمشتریارزمهایزنجیرهتحلیل-

.داردقرارمشتریارزمزنجیرهچارچوب
.رقبابامقایسهدربالقوههزینهنسبیمزیتشناسایی-
ونهچگکهاستبراینمبتنیمشتریبرایبالقوهافزودهارزمشناسایی-

مشتریارزمزنجیرهبهراافزودهارزمتواندمیشرکتمحصول
ازراامکانیچنینمشتریواینکه(باالترعملکردتر،پایینهایهرینه)بیافزاید

.نمایددرکتواندمیکجا
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شریح به قرار زیر تپورتر ( اصلی)فعالیت اولیهدر مورد زنجیره ارزم 
:می گردد 

:شامل فعالیت هایی از قبیل ،تدارکات ورودی ها-1
با وایجاد ارتباط با آ نها جهت تهیه مواد خاممکان یابی تامین کنندگان -

کیفیت،
وحمل ونقل آنها بدون کمترینبرنامه ریزی زمان بندی تحویل ورودی ها -

صدمه و پشتیبانی از حمل و نقل ورودی ها،
ان در کمترین زمبرنامه ریزی انتقال به قسمت عملیات ورودی های انبار -

ممکن با استفاده از فناوری مناسب ،
با استفاده از فناوری مناسب در انبار داری و کنترلحفاظت از ورودی ها -

ورودی ها به انبار،
برای سیستم اطالعاتی و ارتباطات،وآزمایشاستفاده از فناوری مناسب -

ورودی ها،
برای تمامی واحدهای کسب و کار،خرید مشارکتی -
،بررسی و تحقیق پیرامون سابقه وترکیب تامین کنندگان-
، میزان سرمایه گذاری الزم برای دستیابی به اطالعات هزینه های تامین کنندگان-
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:قبیلازهاییفعالیتشامل،ساختعملیات-2
و تعیین نوع فناوری مورد نیاز ماشین کاری تحقیق -
برای سفارم خرید دارایی های مورد نیاز و برنامه ریزی زمان بندی -

تحویل آنها 
بررسی نرخ فعالیت عملیات ساخت -
ولید در خط تاستفاده از فناوری مناسب برای انتقال مواد اولیه و محصول -

و بسته بندی مناسب محصول جهت ارایه به مشتری 
زاتتجهیاستفاده از فناوری مناسب جهت آزمایش محصول تولیدی،تهیه -

و قطعات یدکی با کیفیت مناسب
ایی که و ارتباطات مناسب و تمام فعالیت هاستفاده از سیستم اطالعاتی -

.ورودی های سیستم را به خروجی ها تبدیل می کند
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،شامل تمام فعالیت هایی که به منظور رساندن تدارکات خروجی ها -3
:محصول اماده به مشتری صورت می پذیرد و عبارتند از 

واحدهاسایرباارتباطایجاد-
دیریتمونقلوسفارم،حمل،تکمیلکردنانبارتوزیع،هایکانالجابجایی-

توزیع
مشتریبهتحویلزماندرضایعاتنرخبررسی-
ازهاستفادوهاخروجیتدرکاتنقلوحملبرایمناسبفناوریازاستفاده-

مشتریبهارایهجهتبندیبستهبرایمناسبفناوری
مناسبارتباطاتواطالعاتیسیستمازاستفاده-
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:قبیلازهاییفعالیتشاملفروم،وبازاریابی-4
ترفیعزافروم،استفادهمناسبانسانینیرویمناسب،تبلیغاتازاستفاده-

فرومبخشانسانینیروی
گذاریقیمت،خریدارانوتوزیعهایکانالباارتباطبرقراری-

فروشیخردهمناسب،مدیریت
ارتباطاتواطالعاتیهایسیستمازاستفاده-
سفارمثبتبرایمناسبفناوریازاستفاده-
مشترینیازسنجیبرایبازاربررسی-
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برایرامحصولارزمکهاستهایی،فعالیتفرومازبعدخدمات-5
:ازعبارتندودهدمیافزایشمشتری

انهاازحمایتومشتریاناموزم-
نیازموردپاسخگوییطریقازکیفیتباخدماتارایه-
مشتریاننیازموردقطعاتتامین-
ستمسیازتشخیص،استفادهوهاازمایشبرایمناسبفناوریازاستفاده-

.ارتباطاتواطالعاتی
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ریحتشزیرنموداردرپورترپشتیبانیهایفعالیتمورددرارزمزنجیره
:میگردد

:قبیلازهاییفعالیت،شاملهازیرساخت-6
اطالعاتیهایسیستماستقراربرایاولیهطراحیومطالعاتانجام-
تکنولوژیاجزایارتقایبرایتحقیقجهتتکنولوژیاجزایارزیابی-

:قبیلازهایفعالیتشاملانسانی،منابعمدیریت-7
تتحصیالسطح،افزایشمتخصصانسانینیرویتامینهایفعالیت

کارکنانیشغلارتقایوکارکنانبرنامهبامطابقفنیبخشدرکارکنان،بویژه
.انهابهدستمزدوحقوقپرداختو

:ارزمزنجیرههایفعالیتازپشتیبانیفناوریتوسعه-8
،اتوماسیون فرایندهاتحقیق و توسعه،طراحی  -
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راهبردیمدیریتحسابراریدرابزاریبعنوانارزمزنجیرهیابیهزینه

مدیرانوحسابداراناستنباطانتقالبرایتالشیراهبردیمدیریتحسابداری
.استنگریبرونبهنگریدرونازمالیغیر
ی،گرداورعینیفرایندیکعنوانبهراراهبردیمدیریتحسابداری«هوگو»

برایمدیریتگروهبهکمکبرایحسابداریهایهدادتحلیلوکردنانتخاب
ردهکتعریفسازمانیاثربخشیارزیابیبرایوراهبردیهایگیریتصمیم
.است

24



ابییهزینهراهبردی،مدیریتحسابداریدرشدهمطرحهایتکنیکازیکی
،فرایند،ساختطراحی:شاملهافعالیتبههاهزینهکهاستارزمزنجیره

.یابدمیتخصیصمشتریبهخدماتارایهومحصول،توزیع
محیطدررگیچشمتغیییراتکهکردبیانتوانمیکلیگیرینتیجهیکدر

هارکتشعملکردوهزینهبرتمرکزباگستردهدانشیبهنیازامروزرقابتی
.دارند
رهزنجیحسابداریهایدیدگاهوارزمیابیهزینهازاستفادهباسازمانیک

بهاتنمایدسازیبهینهوتجمیعراخودخارجیوداخلیمنابعتواندمیارزم
.یابددستبیشتریرقابتیمزایای
زیامروهزینهحسابداراستارزمخلقبهوابستهارزمزنجیرهیابیهزینه
طراحیازراشرکتتجاریارزمزنجیرهعملکردازبسیاری،باید

.کنددرکرانهاییمشتریبهتحویلتانهاییمحطول،تولید،مونتاژ
گذاشتهنارکراسنتیتولیدیابیهزینهرویکردبایدشرکتمدیریتحسابداران

.آورندرویمحصولیابیهزینهجدیدرویکردهایبه 25



محصولعمرچرخهیابیهزینه
بارتعهزینهمدیریتتکنیکیکبعنوانمحصولعمرچرخهکلیابیهزینه
«محصولیکعمرسراسرانباشتههایهزینهتمامیبراوردفرایند»ازاست
.است

درکهمحیطیدرخصوصبهمحصولیکعمرچرخههایهزینهشناخت
ههزینشامل)محصولطراحیتوسعه،وتحقیقمرحلهازشودمیپیادهطرح
درکیفیتوایجادمحصولازمایشهدف،یابیزمایشی،هزینهآتولیدهای

ممستقیغیرهایهزینهودستمزدوموادهایهزینهشامل)تولید،(محصول
واگذارینگهداری،مراحلوتوزیع،تعمیر،بازاریابی،(محصولکردنانباروتولید

عملکردتضمینوفرومازپسخدماتتضمینوفرومازپسخدماتو
.استاهمیتحایزبسیارمحصوالتمطلوب

یکعرضهوطراحیبینزمانیفاصله»ازاستعبارتمحطولعمرچرخه
درلمحصوبرایکافیتقاضاینبودبدلیلانحذفوبازاربهجدیدمحصول

.است«رقابتیبازار
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ههزینکلمورددرکاملیدورنمایمحصوالتعمرچرخهکلیابیهزینهدر
تولید،چرخههایبرهزینهعالوهعمرآنچرخهطولدرمحصولیکهای

هایازهزینهمهمیبخشکهتولیدازچرخهوبعدقبلمراحلهایهزینه
.گیردمیقراربررسی،مورددهدمیتشکیلرامحصوالتعمرکلچرخه
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سهازشوند،متشکلمیواقعمحصولعمرچرخهطولدرکههاییهزینه
:استزیرمرحله

وتوسعهوتحقیقهایهزینهشاملساختمرحلهازقبلهایهزینه-1
:شودمیزیرمواردشاملکهاستمهندسیچرخه

ردموجدیدمحصولبرایمشتریانوانتظاراتنیازها:بازارحقیقاتت.1-1
.شودفراهمتولیدبرایالزمهایزمینهتاگیردمیقرارتحقیق

بامحصولتخصصیهایجنبهمرحلهایندر:محصولطراحی.2-1
.پذیردمیصورتمهندسینودانشمندانهمکاری

ترضایتامینبررسیمرحلهاینویژگیمهمترین:محصولتوسعه.3-1
نمونهتولید،وتهیهبهاقدامتجاریواحدمرحلهایندراستمشتریان
.نمایدمیمشتریاننیازموردخاصابزاروهرتولیدفرایندهایآزمایشی،
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(:هزینه های ساخت)هزینه های چرخه تولید -2
وسربارمواد،دستمزدشاملکهتولیدچرخههایهزینهتوسعهوتحقیقچرخهازبعد

نایدرمعموال.شودمیمتحملاست،محصولساختهایکوششباارتباطدرکهساخت
ومحصولهایهزینهتانداردوجودمهندسیپذیریانعطافبرایزیادیفرصتمرحله
مرحلهدربودهالزمکهنیازمورداقداماتهمهزیرادهدقرارتاثیرتحتمحصولطراحی
درهانههزیوقوعچگونگیپایینمنحنیباالنموداردر.استگرفتهصورتمحصولطراحی

یابیهزینهسیستم.دهدمینشانراتوسعهوتحقیقچرخهبهنسبتتولیدچرخهطول
می(ساختهایکوشش)تولیدچرخهصرفکههاییهزینهگیریاندازهبهسنتی

.داردشود،تاکید
بنایمبرتولیسیستموانبارچیدمانطرحنظیرعملیاتیمدیریتهایرومازامروزهاما

میاستفادهمحصولعمرچرخهکلهایهزینهکاهشبرایJIT))انبارهایموجودیحذف
ومرکارگیریبهطریقازکهاستبودهاینبرهاتالمتمامگذشتههایدههطی.شود
نسبتوشدهشناساییهاهزینهفعالیت،مبنایبرمدیریتنظیرمدیریتحسابداریهای

اقداماتدهد،میافزایشرامحصولهزینهکهافزودهارزمبدونهایفعالیتحذفبه
.آیدعملبهراالزم
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:هزینه های چرخه خدمات پس از فروم واگذاری -3
سومین مرحله کل چرخه عمرمحصوالت،چرخه هزینه های مراحل بعد از 

گرچه هزینه های خدمات پس .است( خدمات بعد از فروم و واگذاری) ساخت
تعهد از فروم و واگذاری قبال در محله تحقیق، توسعه و طراحی پیش بینی و

هزینه چرخه خدمات پس از فروم مورد نظر زمانی آغاز می شود شده است، 
چرخه.که اولین واحد محصول ساخته شده در اختیار مشتری قرار می گیرد

:خدمات پس از فروم شامل مراحل زیر است
محمولهاولینارسالزمانازمرحلهاین:خدماتسریعرشدمرحله-1

حلهمراینویژگی.یابدمیادامهفروماوجمرحلهتاوآغازمشتریبهمحصول
ردسودواستبازاربهرقیبزیادیتعدادورودوفروم،نرخافزایشیرشد

.رسدمیخوداوجبهمرحلهاینانتهای
وجاهنگامتاوشدهشروعفروماوجنقطهزمانازمرحلهاین:انتقالمرحله-2

.یابدمیادامهفرومازپسخدماتچرخه
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آغازفرومازپسخدماتچرخهاوجنقطهزمانازمرحلهاین:بلوغمرحله-3
امهادشودمیارسالمشتریبهبارآخرینبرایمحصولکهزمانیتاوشده
همشابکاالیوجودمحصول،فرومسریعرشدمرحلهاینویژگی.یابدمی
.رسدمیخوداوجبهسودمولدواستعملیاتهزینهحداقلوبازاردرزیاد

شکاه)آنبرایکافیتقاضاینبوددلیلبهمحصولحذف:افولمرحله-4
آغازارخودنزولیروندفرومکهاستهنگامی(افول)رقابتیبازاردر(تقاضا
یمبازارازرقباازبسیاریاجباریخروجموجبموثرتقاضایکاهشونموده
درثرموهایاستراتژی.یابدمیکاهشتولیدمیزانعملایننتیجهدر.شود
دباشمیشرکت(محصولعمرپایان)تولیدخطازمحصولحذفمرحلهاین

ایههزینهافزایشموجبتولیدمیزانکاهششده،سختمحصولمدیریت.
.استمرحلهایندرسودحاشیهکاهشآنپیامدوشدهتولید
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:هزینه یابی کل چرخه محصول و اصول پذیرفته شده حسابداری-
ازبخشآنشوند،میواقعمحصولعمرچرخهدرکههاییهزینهتمامی
آتیصادیاقتمنابعبهدستیابی)داراییتعریفبااصولطبقکههاییهزینه
ابمرتبطهایهزینهنظیردارد،سازگاری(باشدتجاریواحدکنترلتحت
میورمنظداراییحساببه(مستقیمغیرومستقیمهایهزینه)تولیدچرخه
پذیرفتهاصولطبقکهمحصولعمرچرخهکلهایهزینهازبرخی.شود
هزینه)نباشدبرخورداراتیاقتصادیمنافعویژگیازحسابداریشده

.گرددمیگزارمزیانوسودصورتدردورههزینهعنوانبه(تبلیغات
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نقش هزینه یابی چرخه عمر محصول 
ه نقش مهم تجزیه و تحلیل هزینه یابی چرخه عمر محصهول در حسهابداری مهدیریت به

:شرح زیر است 
مساعدت در نظام های بودجه ریزی-1
تیکنترل راهبردی هزینه ها ، رقابت کارساز در بازار رقابقیمت گذاری محصوالت ، -2
ایجاد توسعه و تکمیل زیر ساخت های اطالعاتی-3
و تعهدیالت بودجه بندی مستمر بر اساس چرخهه عمهر محصهول و انجهام تغییهرات -4

احتمالی بر حسب ضرورت
و قیمت در بازار رقابتی به تفصیلتجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصول -5
.سودآوری شرکت تنها توان معرفی یک یا دو محصول جدید در سال را خواهد داشت-6
در مراحهل مختلهف چرخهه تسهیل یافتن راهکارهای منطقی برای کاهش هزینه ها -7

عمر محصول
در اختیار قرار دادن اطالعات مهم جهت تصمیمات قیمت گذاری-8
بهینه سازی سودآوری در طول چرخه عمر محصول-9

.ترسیم تصویر کالن از رفتار هزینه های محصول در طول چرخه عمر محصول-10
35



هدفیابیهزینه
ریگذاقیمت،داردمداریمشتریبرتأکیدهدفیابیهزینهکلیبطور

روشبااینروازباشد،نمیمحصولشدهتمامبهایبراساسمحصول

.باشدمیتضاددریابیهزینهسنتی
احیطرازبعدسنتیاستانداردیابیهزینههایسیستمدر1980دههازقبل

هزینهو،مستقیمدستمزد،مستقیممواد)شدهتمامبهای،محصولتولیدو
آنهبانتظارموردسودسپس،تعیینآن(پشتیبانیومستقیمغیرهای
یینتعقیمتآناساسبرو(شدهتمامبهای+انتظارموردسود)شدهاضافه
)ینههزکاهشبرایسیستمایندر.شدمیعرضهکاالبازاربهمحصولوشده
جمحافزایشوضایعاتکاهشوسازیاستانداردبرمحصول(شدهتمامبهای
رقابتابمحصوالتفرومبهایکهامروزرقابتیدنیایدراما.داردتأکیدتولید
شتری،مانتظاراتکردنلحاظبدونتواندنمیکنندهتولید،روبروستشدید
آنراودهافزومحصولتولیدشدهتمامبهایبهانتظارموردسودعنوانبهمبلغی

.کندعرضهبازاربه
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محصولهایهزینهکاهشبرایمستمرتالم،هدفیابیهزینهاصلیهدف
ویتکیفدرکاهشبدونریزیبرنامهمرحلهدر،تولیدفرایندمرحلهازقبل

محصولتوسعهوطراحیبراینیازموردزماندرافزایشیامحصولکارآیی
.استشدهشناخته
صورتیهبزمانوکیفیتمدیریتبکارگیرینیازمندهدفیابیهزینهفلسفه

،وقوعازقبلهاهزینههدف،یابیهزینهرویکرددر.استسازندهوپویا
آنساختفرایندهایومحصولتولیدریزیبرنامهمختلفمراحلدروکنترل
،ودخراهبردیهدفتعیینباتولیدیواحد،سیستمایندر.گیردمیانجام
کنندهدتولیکهکندمیعملایگونهبهساختفراینددرتولیدشروعازقبل

وتولید،هزینهمبلغکمترینباوعالیکیفیتباراخدماتومحصوالتبتواند
.نمایدکسبراانتظارموردسودتاکندعرضهبازاربهقیمتیباراآن
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محصولساختریزیبرنامهمرحلهدرکهاستآنپیدرهدفیابیهزینه
بازارهبآنعرضهمحصولتولیدشروعازقبلوشناساییراهزینهکاهشفرصت

.نمایدفراهمراهزینهدائمیکاهشامکاننیز
کههزینهمدیریتوسودریزیبرنامهرومازاستعبارتهدفیابیهزینه
بامهمگا،مختلفصنایعگستردهرشددلیلبهژاپندر1960دههدرباراولین
عرصههبپابازاردشوارشرایطبهواکنشدرشتابانرشدوشدنماشینیتوسعه
.گذاشتوجود
محصولهایهزینهکاهشبرایمستمرتالم،هدفیابیهزینهاصلیهدف
وتکیفیدرکاهشبدونریزیبرنامهمرحلهدر،تولیدفرایندمرحلهازقبل

محصولتوسعهوطراحیبراینیازموردزماندرافزایشیامحصولکارآیی
.استشدهشناخته
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:باشدصیزیرصراحلشناختصستلزمهدفیابیهزینهفرایند

کهخدماتیومحصوالتشناساییوبازاردرموجودنیازهایشناسایی-1
.دهدمناسبیپاسخنیازهااینبهبتواند

رقابتیربازایکدرمشتریانانتظاراتمبنایبرهدففرومقیمتتعیین-2
.(هدفقیمت)باشندمیآنخریدبهمایلکه
اتانتظاربرمبتنیهدفقیمتازانتظارموردسودحاشیهکردنکسر-3

.هدفهزینهبهدستیابیبرایمشتریان
مشخصواحدهایسویازآنمحاسبهکه،واقعیشدهتمامقیمتبرآورد-4
.شودمیاعالموتعیینمدیریتراهبردیریزیبرنامهامردر
باشد،هدفهزینهازبیشمحصولواقعیشدهتمامبهایبرآورداگر-5

.شودمیاقدامهدفهزینهبهنیلبرایواقعیهایهزینهکاهشنسبت
.محصولواحدهربرایهدفتولیدشدهتمامبهایتعیین-6
محصولشدهتمامبهایبرآوردیاهدفتولیدشدهتمامبهایمقایسه-7

.جاریهایقیمتبراساس 39



اصلیکاساسبرزیرا،داردهزینهمدیریتدراساسینقشهدفهزینه
هکآنازپیش،شودمیطراحیباراولینمحصولیککههنگامیکلی

بههزینهچقدر،محصولآنتولیدکهگرددمشخصبایدشودانجامطراحی
ههزیننتوانشایدآزمونومحصولطراحیازبعدزیرا،داشتخواهددنبال

منگرنیازمندهدفهزینه.دادکاهششدهتعییناهدافبهنیلجهتراآن
تابایدهزینهبرآوردبرای،استطراحیوهزینهتخمینبرایمتفاوتهای
باوکردآوریجمعمعقولومنطقیصورتبهرادقیقاطالعاتامکانحد

اتاطالع،طراحیسیستمدرمنطقینظمرعایتباطراحیروندپیشرفت
درتقاینکهبهتوجهبارقابتیمحیطیکدر.آورددستبهراتریدقیق

نمیازمانستابع(هدف)فرومقیمتتعییناست،مشتریباگیریتصمیم
باوانیزمچهومحصولیچه،گیردمیتصمیمکهاستمشتریبلکه،باشد
.نمایدخریداریاستمایلقیمتیچه

Roobin)کوپرروبین Cooper)یابیهزینهبهرافصلیخودکتابدر
عاملسهبهرقابتیدرفضایمؤسسهبقایاست،اوبرایدادهتخصیصهدف
.کارایی(3،کیفیت(2،قیمت(1:داردتأکید
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دقیقطراحیجزئیاتهرچهرودمیانتظارمحصولطراحیچرخهطولدر
.دگردمیتعیینبیشتریدقتباشدهزدهتخمینهزینه،باشدتر

قالبدررامحصولعمرچرخهمرحلهسهاختصاربه(4-6)شمارهنمودار
ولمحصیافتهتحققهایهزینهو(برآورد)شدهتعهدهزینهالگوییک

ردمؤثرهزینهکنترل،استمشخصنموداردرکههمانطور.دهدمینشان
کههنگامینه،افتدمیاتفاقتولیدفرایندومحصولطراحیمراحل
در.استآغازحالدرمحصولتولیدوشدهانجامفرایندومحصولطراحی
.هستندقطعیمحصولهایهزینهاغلبتولیدمراحل

ایصبنبریابیهزینهازهاهزینهکاهشبرایگذشتهدههچندط  در

ارزشبدونهایفعالیتتا،ش دصیاستفادهنیز(ABC)فعالیت

.گردندحذفوشناساییاقتلادیافزوده
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مشتری مداری

رای روشی که طراحان به. در هزینه یابی هدف تأکید بر مشتری مداری است 
ه برمبنای است ک« نظریه ارزم»توصیف تقاضای مشتری استفاده می کنند ، 

حاضهر نسبت بین ظرفیت ها و کارکردهای ایجاد شده و قیمتی که مشتری»
. تعیین می شود « به پرداخت آن است 

:سازمان تعداد مشتریان را بر اساس دو روم زیر افزایش می دهد
با ثابت نگه داشتن قیمت،و ظرفیت افزایش کیفیت-1
.با ثابت نگه داشتن کیفیت و ظرفیتکاهش قیمت -2
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هدفیابیهزینهپیدایشمنشاء
تهایشرکازکمیتعداداگرچه،نیستجدیدتکنیکیکهدفیابیهزینه

نههزیمجموعکاهشبرایخودهایتالمکردنمتمرکزباشمالیآمریکای
میقداماارزممهندسیرومازاستفادهبابیشتربازدهبهدستیابیبرایها

هنری»توسط1908سالبههدفیابیهزینهازاستفادهسابقه،کردند
هدفباراTمدلخودرویانبوهکنندهتولیداولینکهگردد،برمی«فورد

سالردودادتوسعهقیمتترینپایینبامستمربطورتولیدحجمافزایش
دستیابیبرای.فروختدالر500ازکمترمبلغیبهراخوداتومبیلهر1913

باطارتایندر،شدهریزیبرنامههاهزینهبایدباالتربازدهوثروتخلقبه
هایهزینه،معکوسیکپارچگیطریقازراموادهایهزینهفوردهنری
باارهاهزینهسایروکاراییبهبودومونتاژخطازاستفادهباراکارنیروی
.کردمدیریتجوییصرفه
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یجهانجنگازبعدمنابعکمبوددورهوانباشتهتقاضای،1920دههبحران
و1950دهه،دهدافزایشراهاقیمتتاساختآسانفوردبرایراکاردوم
رعتسبه،گرفتهشکلموتورزآمریکنماشینیصنعت1960هایسالاوایل

زیادبسیارمصرفکموکوچکخودرویبرایتقاضازمانآندر،یافتتوسعه
کموکوچکخودروییکعنوانبه«رامبرنام»ماشینمدلروایناز.بود

مکخودرویفرومبا.شدمعرفیپرمصرفوبزرگخودرویبهنسبتمصرف
ترازنامهباشرکت1962سالپایاندر،یافتافزایششرکتسودآوریمصرف

هایشرکتازبرخیوجوداینبا،داشتمناسبیوضعیتناچیزبدهیباای
راسرسدرراهدفهایهزینهکلیایده(...،بوئینگ،کاترپیالر)آمریکائی

.دادندقراراستفادهموردسال
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انبوهتولیدآمریکاوژاپنسازیخودروصنعتاصلیتأکیددورانآندر
مینایفانقشیطراحیوریزیبرنامهدر«هزینهمدیریت»وبودهمحصوالت

فرومقیمت.بودهزینهکنترلاصلیابزار[1]استانداردیابیهزینهوکرد
هکشرایطیدر،نشدهاشباعبازاردرتولیدکهدورانیدرخدمتومحصول
محدودرقابتوطوالنیمحصولعمرچرخهنبود،حاکمبازاردرشدیدرقابت
یریگتصمیماستراتژیدورانایندر،استزیادمحصولبرایتقاضاو،بوده
رفتار،بازارشرایطونداشتکاربرد(هزینهریزیبرنامه)هزینهمدیریتتابع
.شدمیگرفتهنادیدهمشتریانتظاراتورقبا

یبرمبناساختفرایندوعملیات،محصوالتآندرکهاستانداردیابیهزینه[1]
شدهینتعیپیشازهاینرخوشودمیمصرفکهمنابعیشدهتعیینپیشازمقادیر

.گرددمییابیهزینه،منابعاین
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ابتداهکاستشکلاینبههزینهبراساسفرومقیمتتعیینکلیفرایند
مورددسوحاشیهسپس.شوندمیتعین(متغیروثابت)تولیدهایهزینه
قیمتعنواین،گرددتعیینفرومنهاییقیمتتاشود،میاضافهآنبهنظر

ستمسیایندر.داردشرکتتقاضایمنحنیبرکاملیتأکیداصوالگذاری
میانجاممحصوالتگذاریقیمتمورددردارداندکیبازاریابیتحقیقات

هاییبرآوردوتاریخیاطالعاتاساسبرهاشرکتاستراتژینوعایندرگردد،
بهاستثابتزمانطولدرمعموالکهسودحاشیهعالوهبهآتیهایهزینهاز

ژاپنمردمزندگیسطحرفتنباالعلتبه1960دههدر.شدمیگرفتهکار
ازتفادهاسبامتفاوتویژگیبامتنوعیمحصوالتکهبودندمجبورهاشرکت
نواعاتولیدآالتماشیناینازاستفادهونمایندتولیدخودکارهایماشین

،ختساپذیرامکانرامتنوعهایکیفیتبامتفاوتهایاندازهدرمحصوالت
فناوری)تولیدعرصهدرجدیدیهایشیوهابداعبافناوریسریعپیشرفتبا

تولیدنفعبه(1960دهه)نیازمورداولیهموادریزیبرنامه،(...ایرایانه
،شدهترکوتاهمحصولعمرچرخهوگرفتهصورتجدیدوبهترمحصول
.یافتافزایشطراحیوریزیبرنامهدرمرحلههزینهمدیریتاهمیت
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وباالتکیفیباجدیدکاالیتولید)جهانرقابتیدربازارهاینوینهایچالش
تولیدبرخیوژاپنیهایشرکتکهشدموجب(پایینشدهتمامبهای

راامعجکیفیتکنترلفلسفه(سوئدوسوییس،آلمان)غربیکنندگان
اینفیتکیازهاژاپنیتعریف)جامعکیفیترومبکارگیری،کردندانتخاب

راآنهکباشدارزمبامشتریبرایآنقدرکهکنتولیدرامحصولیکهاست
آموزم،محصولساختطراحیدردقتنیازمند(نکندخریداریکسیاز

ازفیتکیکنترلمسئولیتانتقالنتیجهدرمدیرانوکارکنانکلیهجامع
دگانفروشنانتخابودهندمیانجامراکارعمالکهافرادیبهکیفیبازرسان

مرااینکهباشدمی،فروختندمینقصبدونمحصولکهقطعاتیومواد
.گردیدضایعاتکاهشموجب
هرچه)تولیدهایهزینهکاهشموجبجامعکیفیترومازاستفاده
برنامهوهزینهکاهششرکت.گردید(کمترتولیدهایهزینه،کمترضایعات

قیمتبهبازاردشوارشرایطبهواکنشدرخودرویی1963سالدرسودریزی
اززیادیتعداداستفادهموردویرومآندنبالبهونمودتولیددالرهزار
.رفتگقرارکشورهادرسایرپیشرفتههایشرکتوژاپنیکنندگانتولید
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Genka)جنکاکیکاکونامبا1963سالدرباراولینارزممهندسی –
Kikaku)عنوانبهژاپنیشرکتهایدر1967سالدربعدهاومعرفی

نیکتکاینارائهازهاژاپنیهدف.شدگرفتهبکاروترجمههدفیابیهزینه
هزینه.بودکششباالترینوهزینهکمترینبامحصولساختوطرحانتخاب

قیمتلشامکهباشدمیراهبردیصورتبهفعالمدیریتیفلسفههدفیابی
رایبجانبهچندهایفعالیتوطراحیبهتمرکز،مشتریبهتوجه،گذاری
درکاهشیهیچبدون،تولیدچرخهدرمحصوالتشدهتمامبهایکاهش
صورتهبسالهاتاروماینجزئیاتمشروح.است،محصولکارآیییاکیفیت

.گردیدمطرحژاپنعلمیادبیاتدر1978سالدروماندهباقیرازیک
سعکوهاقیمتکاهشبرایمشتریانطرفازواردهفشارهایوشدیدرقابت
.شدهدفیابیهزینهتوسعهموجبتدریجبهآنبهنسبتهاشرکتالعمل
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در مطالعهه خهود از تولیهدات ( Robin Cooper 1995) روبین کهوپر 
:ژاپنی چنین بیان می دارد

ههداف و تعیین ا« هزینه مربوط»اطالعات ( درنظر گرفتن ) تنها با مشارکت » 
اننهد بهه معقول، مدیریت می تواند انتظار داشته باشد که کارکنان در واقع بتو

ان بایهد کارکنه، بهه بیهان دیگهر « بیشترین تأثیر کاهش هزینه دسهت یابنهد 
.را برای رسیدن به هدف به کار گیرند« هزینه مربوط»اطالعات 

شرکت های ژاپنی کاهش هزینه را بهه عنهوان مناسهبت تهرین مقیهاس انهدازه
اورنهد آنها بر این ب. گیری در بین تمامی مقیاس ها مورد بررسی قرار می دهند 

وانهد که ارزم کاال از دیدگاه مشتری با در نظر گرفتن اینکه چهه میهزان مهی ت
را تهأمین نمایهد ، مبهادرت بهه خریهد کهاال مهی ( منهابع اقتصهادی ) نیاز آنها 

بهه مشتری به دنبال تأمین ارضای نیازههای خهود ، در صهورتی تمایهل.نمایند
 perceived) پرداخت قیمت معینی را دارد ، که قیمت آن از ارزم القایی 

value  )محصول کمتر باشد.
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میلیهون 2برای مثال مشتری با رویت محصول با خود می گوید این محصهول
میلیون 5/1ریال می ارزد ، درحالی که قیمت فروم آن در بازار رقابتی معادل 

و ریال ارزم القایی بهه مشهتری اسهتدو میلیون در این صورت ، . ریال است 
چون بهای خرید محصول از دیدگاه مشتری از ارزم القهایی آن کمتهر اسهت، 

.نمایدمبادرت به خرید آن می 

توسط بهیش از 1995تکنیک هزینه یابی هدف طبق تحقیقات لورینو در سال 
د و درصد شرکت های بزرگ ژاپنی خاصه در صنایع مونتاژ استفاده می شه80

هزینه یهابی ههدف روم 1995در سال ژاپنیاز طرف انجمن بهای تمام شده 
.نامگذاری شدمدیریت هزینه بطور رسمی به عنوان 
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گرچهه رواج یافهت ، آمریکها در 1980اواخهر دههه روم هزینه یابی هدف از 
فقط در دهه ؛ اما آغاز شده 1960استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف از دهه 

یستم بود که این سیستم در شرکتهای ژاپنی و غربی به صورت یک س1990
، اما در سایر نقاط جهان این مورد مصداق نداشت ، با توجهه مدرن مطرح شد

شهرکت ههای تولیهدی در مهورد ( 2012) به مطالعات یهزدی فروعسهکرانی 
درصد شرکت ها از سیسهتم هزینهه 20استرالیا ، نیوزلند و انگلستان کمتر از 

.یابی هدف استفاده می کردند
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هدفیابیهزینهتعاریف
آنهاازشماریبهادامهدرکهاستمتعددیتعاریفدارایهدفیابیهزینه
:شودمیاشاره
موضوعباارتباطدرراهبردیهزینهمدیریتکتابدر(1992)کوپرروبین
صولمحیکتولیدهزینهشناسایی»:کندمیبیانچنینهدفیابیهزینه

عایدظارانتموردسودحاشیهرسدمیفرومبهوقتیکهایگونهبهپیشنهادی
«.گردد
عنوانبهراهدفیابیهزینهخودمطالعهدر(1989)ساکوراهاراچیمی
هچرخمراحلکلدرمحصولیکهزینهکلکاهشبرایهزینهمدیریتابزار»

یکبهمربوطدوایرتمامیهایتالمکردنمتمرکزباهمراهمحصولعمر
تعریف«حسابداریوتولیدبازاریابی،طراحیوتحقیق،مهندسیمانندشرکت
.استنموده
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عمرچرخهطولگرفتننظردرباراهدفیابیهزینه(1993)هاروازپیتر
:کندمیتعریفزیرصورتبهمحصول

اهدافتعیینبرایابزارهایی،هزینهکنترلومدیریتروممجموعهیک»
رنامهببازار،محرکنیازهایبامرتبطتولیدهزینهساختارطراحیهایفعالیت
لمراحبرایاولیههایکنترلتأمین،جدیدمحصولبرایجامعهزینهریزی
سودحاشیهاهدافبهمحصوالتاینکهازاطمینانحصولوعملیاتبعدی
.گویندهدفیابیهزینهرا«رسیدخواهدچرخهطولدرانتظارمورد

رایندیف»:ازاستعبارتهدفیابیهزینه،گفتتوانمیکلیتعریفیکدر
.«یافتتوانمیرقابتیبازارمحیطدرکهبنیادی
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ازیشبتقاضاومحدودفروشندگانتعدادکهبازارهاییدر:رقابتیبازارمحیط
وردمسودعالوهبهمحصولشدهتمامبهایبراساسفرومقیمت،استعرضه
اتقاضازعرضه،همگنکاالها،رقابتیبازارهایدر.شودمیتعیینانتظار
خروجورودو،استنهایتبیتقریبامحصولبرایتقاضاکششیعنیبیشتر

عاملمهمترینرقابت،استمحدودیتبدونبازاراینبهتجاریواحدهای
بادجدیکاالهایرقابتیدربازارهایاست،تولیدیمؤسساتمدیرانتوجهمورد

رقابتیستمسایندرشوند،میتولیدترپایینشدهتمامبهایوباالترکیفیت
لیاتعموریزیبرنامهدرحتمابایدهاشرکتکهاستمهمبسیارعنصریک
اکیحبازاریابیتحقیقات،دارندمبذولخاصیتوجهآنبهخودآتیهایسال

بازارد،شونتعییناصولیوسیستماتیکطوربههاقیمتاگرکهاستآناز
تهداشرقابتتواناییهاقیمتاگرشد،خواهدتعدیلدچاررقابتعرضهدرهم

باتواندنشدهتعیینهایقیمتاگر،رسیدخواهندفرومبهتولیداتباشند،
.شدنخواهدفروختهمحصوالت،کنندرقابتمشابههایقیمتسایر
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عمدهورطبهکهاستهزینهمدیریتتکنیکیکهدفیابیهزینهکلیبطور
.ندکمیمعطوفتولیدیواحدآتیمحصوالتهزینهمدیریتبرراخودتمرکز

هعمدبخشمحصولطراحیمرحلهدرکهاستایننگرمهدفیابیهزینهدر
محصولطراحیمرحلهدرصرفاًهزینهکاهشوشوند،برآوردهاهزینهازای

میهتوجهزینهمدیریتبهطراحیمرحلهازقبلتکنیکایندرگیرد،صورت
سودهحاشیوتولیدشدهتعیینپیشازشدهتمامبهایبامحصوصلتاشود
.شودتأمینمدیریتنظرمورد
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درشدهتمامبهایگیریاندازهوتعیینتکنیکیکعنوانبههدفیابیهزینه
.تاستولیدهایهزینهکاهشجامعبرنامهیکبلکهشود،نمیکرفتهنظر
،استادیپیشنهمحصولیکتولیدهایهزینهشناساییدنبالبهتکنیکاین
(فهد)انتظارموردسودحاشیه،بازاربرآوردیقیمتبهآنفرومصورتدرکه

ههزینوهدفقیمترابازاربرآوردیقیمتاین.نمایدفراهمراکنندهتولید
موردودسحاشیهتاشودتولیدبایدحدآندرکهپیشنهادیمحصولیکتولید
.گویندهدفهزینهراشودشرکتعایدانتظار
تایجنمحصولمراحلابتدایدرکهاستمعکوسمهندسییکهدفیابیهزینه

تمامهایببامحصولداردسعیوکردهبینیپیشبازارتحقیقاتبارااحتمالی
دهکننتأمینهمومدیریتنظرموردسودکنندهتأمینهمکهمشخصشده

.کندارائهراباشد(کارکردوکیفیت،قیمتلحاظاز)مشترینیازهای
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هدفیابیهزینهاصول
ردکهاستهزینهمدیریتوسودریزیبرنامهرومیک،هدفیابیهزینه
هشکاتکنیکایناصلیهدف.گذاشتوجودعرصهبهپاژاپندر1960دهه

عمرچرخهتمامیطراحیو،توسعهتحقیقمرحلهدرتولیدهایهزینه
.استتولیدمرحلهدرتالمبجای،محصول

تمامبهایوسودمدیریتفراینددرهدفیابیهزینهدرعمدهاصلشش
:استزیرقراربهکهشدهتاکیدراهبردیشده

هب(هدفقیمت)بازارقیمت:شدههدایتقیمتبرمبتنییابیهزینه-1
.شودمیگرفتهکاربه(مجاز)هدفهایهزینهکنندهتعیینعاملعنوان

هدفهزینه(=بازار)هدفقیمت-انتظارموردسود

مشتریانکهانتظاریموردمحصولقیمت:هدفقیمتتعیین
(بازار)هدفقیمتراباشندرقابتیبازاردرآنپرداختبهحاضر
.گویند

58



:رویکرددوباهدفهزینهمحاسبه
(deductive)قیاسییاکسرکردنی(1
.شودمیتعیین(additive)تجمیعییاافزایشی(2

زارویکرداساسبرهدفهزینهمحاسبهقیاسییاکردنیکسررومدر(1
موردمناسببرآوردیقیمتکهصورتبدینشود،میتعییندرونبهبیرون
میینتعی«هدففرومقیمت»عنوانبهرقابتیبازاردربالقوهمشتریاننظر
.شود

هزینه هدف=فروم هدفقیمت -حاشیه سود عملیاتی

زارویکرداساسبرهدفهزینهگیریاندازه(تجمیعی)افزایشیرومدر(2
هرزینههابتداکهصورتبدینشود،میتعیینبیرونبه(درون)کنندهعرضه
نظردردارندنقشآفرینیارزمایجاددرکهمحصولکارکردهایازدسته
،محصولاجراییکارکردهایهایهزینهمجموعبراساسسپسشده،گرفته
زینههتعیینفرایند.شودمیتعیینمشخصمحصولبرایهدفهزینهبهای
.استشدهدادهنشان4-7نموداردراختصاربه(شدهتمامبهای)هدف

59





نندهکمصرفکهکسی)مشترینیازهایشناسایی:مشتریانبرتمرکز-2
ابرابطهدرویهایخواستهو(داردانتخابحقواستتولیدیکاالینهایی

هبتوجهبامحصولطراحیسپسومحصول،کارکردهایوقیمتکیفیت،
درهمزمانطوربهمحصولتحویلزمانومشتریدرخواستموردانتظارات

ومشتریاننظرموردارزمگیرد،میقرارتوجهموردگیریتصمیمفرایند
زینههاگر.شودگرفتهنظردرهزینهازبیشبایدمحصولدرآنهانظرتأمین

واقعیهزینهکاهشبرایموجودهایراهباشد،واقعیهزینهازبیشبرآوردی
.شودمیاعمالهدفهزینهبهرسیدنجهت
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،وعوقازقبلهاهزینه،هدفیابیهزینهسیستمدر:طراحیبرتمرکز-3
یکهایهزینهاززیادیبخش،گیرندمیقرارکنترلونظارتمورد

یینتعآنطراحیمرحلهدروتولیدشروعازقبلفرایند،مرحلهدرمحصول
احیطربرمرحلههدفیابیهزینهفرآینداینکهبهنظرشوند،میتعهدو

مامیتدرهاهزینهکاهشبرایفرصتبیشترینمرحلهایندردارد،تمرکز
وبرزمانهایفعالیتشناساییباتاداردوجودمحصولعمرچرخهطول
ومحصولطراحیازبعداستبدیهیگردند،حذفآنها،افزودهارزمفاقد

دربراینبنا.ماندنمیباقیهاهزینهکاهشبرایفرصتیتولیدمرحلهشروع
یشترینبکهتولیدشروعازقبلطراحیفرایندبهبایدمهندسیتغییرات
.شودتوجهدارد،وجودهزینهکاهشکنترلونظارتفرصت
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بخشهبرگیرنددرتولیدوعملیاتیهایگروه:متقابلعملکردومشارکت-4
حدوا،بازاریابیوفرومتولید،خطفرایند،مهندسی،توسعهوطراحیهای

عاتقطکنندگانتأمینشاملسازمانخارجافرادوحسابداریدایره،تدارکات
بایدهکباشندمیراخدماتکنندگانارائهواولیهموادفروشندگان،مشتری،

مرعچرخهدرهاگروهاینمسئولیت.تمودبرقرارمتقابلمشارکتآنهابین
رازاربابهعرضهزمانتواندمیآنهابینمتقابلعملکرددارد،جریانمحصول
افزایشوهاهزینهکاهشبابازاربهمحصولعرضهزمانطرفیازداده،کاهش
لمحصوچرخهفرایندمراحلتمامیزیرا،داردتنگاتنگایرابطهکیفیت

.شودمیتحلیلوتجزیهوشناسایی
عرضه)ارزمزنجیرهعناصرتمامی:ارزمزنجیرهبرتمرکزومهندسی-5

رایندفدر(مشتریانوخدماتکنندگانتأمین،کنندگانتوزیع،کنندگان
بهطمربوهایتالمهدفیابیهزینه.گیرندمیقرارمدنظرهدفیابیهزینه
خارجاعضایبامشارکتوهمکاریرابطهیکایجادطریقازهاهزینهکاهش

.شودمیانجامارزمزنجیرهمراحلطیدرسازماناز
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در هزینه یابی چرخهه عمهر محصهول از : کاهش هزینه چرخه عمر محصول -6
ی یک دیدگاه جامع و بلندمدت در اندازه گیری و گزارم هزینه هها اسهتفاده مه

شود، بطوریکه دراین رویکرد تمامی مخارجی که در طول عمر محصول رخ مهی
هدف نهایی، کاهش تمهامی هزینهه ههای چرخهه عمهر . دهد را در بر می گیرد

ی باشهد ، محصول به پایین ترین سطح ممکن برای تولید کننده و مشتریان مه
د قیمت خریشاملدیدگاه مشتریان محصول از حداقل کردن هزینه چرخه عمر 

عوامل تولید، هزینه ههای عملیهاتی، تعمیهر و نگههداری و سهایر هزینهه ههای 
حداقل کهردن هزینهه ههای چرخهه شامل دیدگاه تولیدکنندگان و از محصول 
زیهع و هزینه های تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی، توشاملمحصول 

.می باشدخدمات پس از فروم 
م مهی هزینه های چرخه عمر محصول از دیدگاه تولیدکننده به سه دسته تقسی

:شوند
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Upstream)تولیدچرخهازقبلهایهزینه/1 Costs):هزینهشامل
.استآزمایشیتولیدهایهزینهوطراحیهایهزینه،توسعهوتحقیقهای

وطراحی،توسعهوتحقیقهایهزینهازبعد:تولیدچرخههایهزینه/2
هایهزینهشاملکهشودمیشروعتولیدچرخههایهزینهآزمایشیتولید

(غیرمستقیم)عمومیومشترکهایهزینهو(دستمزدومواد)مستقیم
.است

downstream)تولیدچرخهازبعدهایهزینه/3 Costs):هزینهبرگیرندهدر
.است(تولیدضمانتتضمین،توزیعوبازاریابی)فرومازبعدخدماتهای

جیرهزن)محصولعمرچرخهیابیهزینهباهمراههاهزینهکلیهمدیریتفرایند
.استشدهدادهنشان(4-8)نموداردر(ارزم
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هدفیابیهزینهتوصیف
میقرارکنترلونظارتموردوقوعازقبلهاهزینههدف،بابیهرینهدر

.گیرد
محصولیکعمرکاملچرخهطیهزینهکاهشهدفیابیهزینهاصلیهدف

حلمرامهندسیتغییراتوکیفیتافزایشباهمراهپرهزینهمراحلحذفبا
.یابدکاهشبازاربهمحصولعرضهزمانتولید،مرحلهبهرسیدنازقبلتولید

(TC)هزینه هدف( = TP)قیمت هدف-حاشیه سود مورد انتظار 
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ند در روم هزینه یابی هدف بررسی هزینه یک محصول یا خدمت در یک فرآی
:چهار مرحله ای صورت می پذ یرد

ی اسهت این مرحله شامل بررسی چشم انداز بازار رقابت: تحقیقات رفتار بازار-1
ره چه محصوالت دیگری در  بازار وجود دارد، تمایل رقبا دربها: تا مشخص شود

ر به عرضه انواع محصوالت جدید به بازار در آینده کدام است، آیا مشتریان حاض
روم خرید محصوالت آتی می باشند، انتظارات آنها چیست و قیمت برآوردی ف
سهت  انتخابی که مشتریان حاضر به پرداخت برای محصول می باشند  کهدام ا

که آیا محصول در چهارچوب فعالیتههایدر ادامه به منظور بررسی این موضوع 
لید راهبردی شرکت قرا خواهد گرفت و یا می تواند مقدار درخواستی بازار را تو

جهام در ضمن  بر اساس تحلیل ههای انکند، تحلیل های الزم صورت می گیرد 
اندازه بازاری که محصول جدید انتظار می رود وارد آن شود و میزان سهمشده 

.بازاری که میتواند دست یافتنی و قابل تحقق باشد، تعیین می شود
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براسهاس اطالعهات در ایهن مرحلهه : تعیین حاشیه و امکان سهنجی هزینهه-2
ورد نظر دارند با تشریح نوع محصولی که مشتریان پیوسته متحقیقات رفتار بازار 

ولیهد، و انتظار آنها در رابطه با کیفیت و قیمت و کارکرد محصول در طراحی و ت
ود بهرای دسهتیابی بهه سه. تعیین می گرددقیمت تمام شده محصول و خدمات 

ای نحوه طراحی محصول، ساختار پیش بینی شده، هزینه ه( هدف)مورد انتظار 
 در تولید محصول یا خدمت، کیفیت و کارایی محصهول وعملیهاتی کهه احتمهاال

.گیردساخت محصول به کار گرفته می شود نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می
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له از در این مرح: دستیابی به اهداف سود مورد انتظار از طریق بهبود طراحی-3
اف شناسایی راهکارهای خالقانه به منظور کاهش شک) ابزارهای مهندسی ارزشی

ت بین هزینه های برآوردی و هزینه هدف بهدون تغییهر در کهارآیی و یها کیفیه
تمام محصول و یا افزایش دادن کیفیت و کارآیی محصول بدون افزایش در بهای

ه مورد نیاز در رساندن هزینه بر مبنای هدف به سهطحی که(شده محصول است
. رددقیمت فروم هدف و سود مورد انتظار قابل دستیابی باشد، اسهتفاده مهی گه

ن این تحلیل براساس درجه اهمیت دستیابی به ههدف ههای پیشهنهادی طراحها
ایف مختلف، مهندسان فرآیند تولید همراه با عرضه کنندگان کهاال و مهواد و وظه

مشترک سایر بخش های سازمان و قبل از فرآیند تولیهد مهورد توجهه قهرار مهی
ی موجهب بهبهود طراحهاستفاده از تکنیک های مهندسی ارزم می تواند . گیرد

رآینهد ، تغییر در مواد اولیه مصرفی یا بهبود روم های تولید از طریق فمحصول
طراحی به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه ها و کاهش یا حذف فعالیت های

شهده و در ( هزینه های دوباره کاری و نابهابی موجهودی هها) فاقد ارزم افزوده
ثبیت به هدف نزدیک می گردد، این عمل باعث ت( بهای تمام شده) نتیجه هزینه

برای محصهول مهورد نظهر ( هدف)، و سود مورد انتظار(هدف)قیمت مورد انتظار
.خواهد شد
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هایقابلیتبامحصولعرضهشاملمرحلهاین:عملیاتمستمربهبوداجرای-4
شدهیدتولنظرموردمحصولآزمایشیتولیدیکطریقازنخست.استتولیدی

همحاسبدراینبرعالوهوگیردمیصورتتولیدکاملهایحجمدرسپسو
عرضههایهزینهتماممورددرمستمریتحقیقاتمحصول،شدهتمامبهای

ورتصهستند،دخیلتولیدفرآیندهایهزینهدرکه(دستمزدمواد،)کنندگان
وجودهدفهزینهوبرآوردیهایهزینهبینشکافییاانحرافاتیچنانچهگرفته
اجزایکهشودحاصلاطمینانتاشودمیگزارممدیریتبهباشدداشته
ربعالوه.استشدهتامینمحصولتولیدازپسهدف(شدهتمامبهای)|هزینه

کنیکتاینکهداردوجودکایزنیابیهزینهمبنایبرمستمربهبودبرنامهاین
ازبعدساختفرآیندهایومحصولکیفیتبهبودوساختهایهزینهتقلیلبر

برایتاراسایندر.نمایدمیتوجهتدریجومستمرشکلبهتولیدیعملیاتآغاز
ازیانمشترتقاضایبهواکنشزمانکاهشیاضایعاتحذفجهتمستمربهبود
کیفیترعایتباساختفرآیندهایومحصوالتطراحیکردنسادهطریق

اولیهاهدافبهدستیابیبرایهزینهکمترینبافرومازپسخدماتومحصول
.شودمیاقدامطراحیمراحلدرشدهتعیین
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هدفیابیهزینهاهداف
بهارکوکسبادارهبرایمدیریتسازیتوانمندهدفیابیهزینهبنیادیهدف
است،ولمحصتوسعهورقابتیبازاریکدرانتظارموردسودبهدستیابیمنظور

بهداماقوهزینهمدیریت،پویاهزینهریزیبرنامهیکهدفیابیهزینهواقعدر
کسبومحصولیکازفراترساخت،طراحیچرخهدرهاهزینهکاهشمنظور

بهطمربودوایرتمامیتالمکردنمتمرکزباوباشدمیطراحیبهنگامکارو
موردسودهبدستیابیبرایشرکتکارکنانتمامیدرانگیزهایجادوشرکتیک

ول،محصآمیزموفقیتتولیدواصالحجدید،محصوالتتوسعهفرآینددرهدف
.شودمیدنبالاصلیهدفعنوانبهمحصولتوسعهبرایمشیخطیک
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جنتایمحصول،طراحیمراحلابتدایدرکهاستمعکوسمهندسییکهدفیابیهزینه
کهتاساینبرمبتنیآنتالمتمامیوکردهبینیپیشبازارتحقیقاتبارااحتمالی
ظارانتموردسودبهدستیابیبرعالوهکهکندتولیدهدفشدهتمامبهایبامحصولی
رقابتیازاربیکدر(کارکردکیفیت،قیمت،لحاظاز)مشترینیازهایکنندهتامینمدیریت،

،باشد
:استزیرقراربههدفیابیهزینهاجرایالزمه

تجهومشتریاننیازهایباتطبیققوی،بازاریوجودمستلزمکاالوجود-
تریانمشنیازبهتوجههدفیابیهزینهتاکیداست،بازارسویبهسازماندهی
برمحصولازمشتریرضایتتامینمحصول،،کیفیتآتیمحصوالتبرای

.استهدففرومقیمتاساس
کارومنطقیدرکبهمنجرفرآیندهابینمتقابلکارکردیمشارکتتمرکز-

.شودمیمداومگروهی
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معکوسمهندسی
بهدستیابیمنظوربهرقیبشرکتهایمحصولارزیابیفرایند»

.«گویندمعکوسمهندسیراخودمحصولبهبودبرایفرصتهایی
فناوریایجدیدمحصولبهدستیابیبرایشرکتهاتوسطکههاییرومازیکی
ری،گیشکلمرحلهترینمناسبکارگیریبهگیردمیقراراستفادهمورد

رایندفدرتسریعوطراحیتوانافزایشمنظوربهفناوریآنوتکاملپیدایش
یکزاسیستمایندر.شودمینامیدهمعکوسمهندسیکهباشدمیتکوین
عاتاطالکمبودمیزانتعیینبرای(مندنظام)سیستماتیکومنطقیروم
تکمیلرایبمنسجمگروهیکاریکانجامسپسوتولیدازپشتیبانیبرایفنی

.شودمیاستفادهعملیاتمجموعهاطالعات
ازادهاستفاستراتژی،یکعنوانبهفنیدانشبهدسترسیروشهایازیکی

.استرقیبشرکتهایمحصولساختفرایند
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باآنبهبوددرموثرعواملدرکومحصولشناختطریقاز،تردیدبدون
گریبازنانجاموتکوینفرایندهنگامدرجدیدفناوریواطالعاتازاستفاده

حوزهازبرخیتوانمیمعکوسمهندسیابزارهایانتخابدرارزممهندسی
حذفبهبود،عملکرداضافی،طراحییاطراحیعیوبمثلپرهزینههای

هایفعالیتکاراییبهبودبرایمداومتوسعهوافزودهارزمبدونفعالیتهای
،(تحمل)هانارساییمورددرحدازبیشمحدودیتهای،افزودهارزمدارای

لتکمیازقبلراآنهاوآشکارراعملکردبرایاندازهازبیشنیازمندیهای
.کرداصالحفرایند

تهاییفرصبهدستیابیمنظوربهرقیبشرکتهایمحصولارزیابیفرایند»
یمهندستحلیلدر.«گویندمعکوسمهندسیراخودمحصولبهبودبرای

وکارکردتشخیصبرایجزءجزءطوربهرقیبشرکتهایمحصولمعکوس
ردمومحصولساختفرایندتعیینمنظوربهمحصول،ساختوطراحینحوه

یحاترجرقیبکاالیطراحیرومضعفوقوتنقاطتامیگیردقراربررسی
.گرددمشخصتولیدروم
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وهنمودفراهممحصولهزینهبراوردبرایبینشیوشناختمعکوسمهندسی
.میکندپیشنهادطراحیبرایرقابتیرویکردبهمربوطمعایبومزایا
محصولطراحیایمقایسهارزیابیمعکوس،مهندسیتحلیلاصلیعنصر

رداریبالگوطریقازرقیبشرکتمحصولطراحیهایباتولیدحالدرآزمایشی
وگوال،استانداردعنوانبهعملکردسطحدرهارویهبهترینبهتوجهبا.است
رایبمستمریجستجویعنوانبهمیتوانرا(کردنکپی)برداریالگو،مدل

ابآنمقایسهو(محصولطراحی)وظایفانجامشیوهترینموثربهرسیدن
ایرسیارقیبشرکتهای(محصولوضعیت)خدماتومحصوالتطراحیفرایند

ههزینمتخصصگروهتاشودمیموجبکهدانستشرکتهماندرونواحدهای
کلیطوربه.دهندکاهشراتولیدهایهزینهارزممهندسیتفکرباهدفیابی
بررسیموردساختمختلفقطعاتدررقیبشرکتهایمحصولرومایندر

تمامایبهشدهبینیپیشساختار،محصولطراحینحوهشرکت،میگیردقرار
رفتهگکاربهمحصولساختدراحتماالکهعملیاتیوکاراییوکیفیت،شده

اساسبرراتولیدعملیاتیاخودمحصولطراحیدادهقرارتوجهموردرامیشود
تمامیبها،شودکممحصولکیفیتوکاراییآنکهبدونوبخشیدهبهبودآن

.میدهدکاهشراشده
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:کیفیتعملکردتوسعه
،قبارروابطکهمیگیردقراراستفادهموردجاییدرهدفیابیهزینهمفهومدر

.دباشنظرمدمحصولدرهمبامرتبطپارامترهایطراحیومشتریاننیازهای
نیازهایومیکندحداکثرمشتریانبرایراارزمکیفیتعملکردتوسعه

.نمایدمیتبدیلفنینیازهایبهرامشتریان
یفرایند،محصولطراحیمرحلهدرمشتریخواستوسلیقهاعمالمنظوربه
نایعصدرگستردهطوربهوشدطراحیژاپندرکیفیتعملکردتوسعهنامبه

لیاصایده.گرفتقراراستفادهموردسازیکشتیو(تویوتا)سازیخودرو
واستهخبامطابقبایدمحصوالتکهاستاساساینبرعملیاتعملکردتوسعه

.شودتولیدوطراحیمشتریطرفازشدهتعیینکیفیتیالزاماتوها
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صنعتدر1970دههدرکهاستمدیریتیابزاریککیفیتعملکردتوسعه
.شدمطرحژاپنسازیکشتی
خواستونیازدرکمنظوربه(QFD)کیفیتعملکردتوسعهازهاسازمان

هاییپیشنهادآنبراساسونمودهاستفادهمحصولطراحیازپیشمشتریان
یفیتکعملکردتوسعه.گرددمیاعالمطراحیتیمتوسطنیازهاآنرفعبرای

عملکرد،وکیفیتافزایشدنبایبهتکنیکاین)ارزممهندسیفرایندهایاز
(استترآسانکهمحصولمونتاژیاساختطریقازهزینهکاهشباهمزمان

.نمایدمیاستفادهاست،هدفیابیهزینهفرآینددراصلیعنصرکه
هایگیویژبهمشتریانتقاضایتبدیل"عنوانبهکیفیتعملکردتوسعه
باطارتاساسبرشدهساختهمحصولبرایطراحیکیفیتوسعهو"کیفی

ازکیهرکیفیت)شودمیتعریفهاویژگیوتقاضاهابینسیستماتیک
درمشتریانخواستونیازراستایدرراآنوسنجدمیراعملکرداجزای
.(دهدمیتوسعهطراحیفرایندخالل
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رایبمحصولطراحیومشتریانتقاضایرسمیفرایندیکازتکنیکاین
یشنهادی،پتکنولوژیکیفیت،تقاضایبهترینوترینمناسببهدستیابی

کیفیت،دعملکرتوسعهدیگر،بیانبه.کندمیاستفادهاتکاقابلیتوهزینه
وجبممشتریرضایتتامینبهتوجهطریقازکهاستسیستماتیکیروم
والت،محصقضاوتوسنجشمعیار.گرددمیمحصولتوسعهوکیفیتبهبود
درادهاستفبرایکیفیتعملکردتوسعهچهاگر.استمشتریرضایتمیزان
هایسیستمطراحیدرتوانمیآنازاماشدهطراحیمحصولریزیبرنامه
.نموداستفادهنیزخدماتارائه
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تحلیل هزینه و مهندسی ارزم 
کند، از فرایندی که هزینه های مجاز را به هزینه های قابل دستیابی تبدیل می

سه روم یا ابزار برای کاهش شکاف بین هزینه های مجاز و هزینهه ههای قابهل
ارزم، مهندسی: این سه روم عبارتند از. دستیابی مورد استفاده قرار می گیرد

نهوان مهندسی ارزم بهه ع. هزینه یابی کایزن و تجزیه و تحلیل و برآورد هزینه
ابزاری برای کاهش هزینه در مرحله طراحی محصول جدید مورد اسهتفاده قهرار

سهتاولین قدم در مهندسی ارزم، انجام تجزیه و تحلیل کهارکردی ا. می گیرد
که در آن کارکردهای محصول و عملکرد هر کارکرد تعیین شده و هزینهه ههای

مهی آن و ارزشی که این محصول برای مشتری ایجاد می کند مورد بررسی قرار
.گیرد

ه مهندسی ارزم به عنوان ابزاری برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها در مرحل
.طراحی محصول شناخته شده است
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هر)کارکردارزممواقعبیشتردرارزمازمنظورارزم،مهندسیفراینددر
(دشومیتعریفکارکردعنوانبهشودمیمحصولیکتقاضایموجبآنچه
ووبمطلمکانوزماندرکارکردیکتامینهزینهکمترینمعنایبهکهاست

فهوممابتدادر.باشدمیپرداختقابلمناسباطمینانقابلیتوکیفیتبا
سیعوکاربرددلیلبهکهشدمیاستفادهارزممهندسیجایبهارزمتحلیل

مهندسیعبارتازمربوط،مطالعاتانجامدرمهندسیمباحثدرروماین
ومطالعهازاستعبارتارزمتحلیلمفهوم.شداستفادهآنجایبهارزم

ساختنرآشکامنظوربهمحصولتولیددررفتهکاربههایفعالیتتمامبررسی
جهتدرراآنهاتوانمیوکنندنمیایجادافزودهارزمکههاییفعالیت
حذفد،یابکاهشمحصولکیفیتیاکارکردقابلیتاینکهبدونهزینهکاهش

.دادکاهشیاکرد
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گروهیکارصورتبهمعموالنظامندرومیکارزممهندسی:دیگربیانبه
آنچه)یکارکردهاتحلیلوکیفیتافزایشمنظوربهکهاستارزمرویکرددر

تنیافدنبالبهخدمتیامحصول(میشودخدماتیامحصولتقاضایموجب
رایطیشباهمراهزمانوکلهزینهکمترینباکیفیتحفظمناسبراهکارهای

برایکمترزمان،ارزممهندسیهدف.دهدمیتشکیلراآنارزمکهاست
ولیدتروشهایبهبود،هاهزینهبرافزودنبدونبرداریبهرهمرحلهبهرسیدن
.ستاکارکیفیتحفظجهتکنندگانتامینباتعاملوفرایندهاومحصول
پیشطراحیاولیهمراحلارزممهندسیرویکرددراعمالزمانترینمناسب

ییجوصرفهایجاداحتمالزیرااستتفصیلیطراحیمرحلهبهکاملوروداز
اتمشخصتغییروطراحیبازهایهزینهحالعیندروبیشترحالتایندر

همراهبهمثبتیآثارطرحاجرایمرحلهدرروماینازاستفاده.استکمتر
.دارد
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:استشدهتاکیدارزمبهبودبرایراهدوبرارزممهندسیدر
هزینهکاهشو(کارآیی)پایداریقابلیتنگهداشتنثابت(1
.(کارایی)محصولکارکردوقابلیتافزایشوهزینهداشتننگهثابت(2

راحلمنخستیندرکهشودمیحاصلزمانیارزممهندسیمزایایبیشترین
جنبهوخالقانهبازنگرینوآوری،.شودمیگرفتهکاربهطراحیوریزیبرنامه

گروهخالقیتوابتکارهاتجارب،ازاستفادهباارزممهندسیکاربردی
میخدمتیامحصولتقاضایموجبآنچهتحلیلجهتمتخصص

هایهخواستتحققومحصولبرتکیهطریقازوگرفتهصورت(کارکرد)شود
ومرتدوینبا،شدهتحلیلوبررسیدارمشکلهایعرضهاطالعاتمشتری،

همهترکیبگرفتننظردربانو،هایاندیشهپرورموابتکاریهایطرحوها
محصولارزمافزایشموجباستقرارکههایینگرموهادیدگاهجانبه
.گرددمیمطرحشود،هدف
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ل برتهر روم های کاهش از هزینه های فرآیند تولید برای دستیابی به یک محصو
:توام با حفظ کیفیت نهایی در مهندسی ارزم عبارتند از

.به کار گرفتن قطعات مشترک و مشابه در یک یا چند محصول-1

مشترکجهوشناساییبرایکاملکیفیتمدیریت،فناوریترکیبازاستفاده-2
یکدرآنکاربردوتولیدیواحدیکدرساختموردمحصولقطعاتدرموجود
تفادهاسموردمحصولچندیادودرخاصقطعهیککهایگونهبهتولیدفرایند
.ابدیمیکاهشفراینداینبراساستولیدهایهزینهراستاایندرگیرد،قرار

فعالیتنایمببریابیهزینهمانندیابیهزینهپیشرفتههایرومازاستفاده-3
جاریهایهزینهتوانمیآناعمالطریقازکه،(TDABC)زمانبرمبتنی

.دادکاهشنظرموردطرحیاکارکردنوعبهتوجهبارامحصول
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شکلدردبهبومشترک،کنندگانمصرفاولویتیاسلیقهازبهینهاستفاده-4
.مشتریجلببرایظاهرینمایوجذابیتظاهر،

مختلفسطوحدرمحصولچندریزیبرنامهدرکارگروهیازاستفاده-5
رنامهبکهکندمیکمکعملایناستبدیهیمتفاوت،هایهزینهباعملکرد

رقابتیدیگرسویازواندکهزینهدارایسویکازکهنمودطراحیراهایی
کوشدمیهزینهمدیریتواحدکارکنانباهمکاریسایهدرطراحباشند،
دیگرسویازوبودهمشتریانپذیرمموردسویکازکهکندانتخابراطرحی

بهاییاهزینههمانباآنشدهتمامبهایکیفیتحفظبابهترعملکردایجادبا
.شودتولیدکمتر

لمحصوکارکردیهایجنبهازیکهربرایعملکردمطلوبسطحبررسی-6
کارکردهایازیکهرغیرضروریهایهزینهحذفوتشخیصوخدمتیا

.مشتریانسلیقهازاستفادهبامحصولیکویژگییاعمده
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درنقشیکههاهزینهازبخشآنحذفوافزارهانرموفناوریازاستفاده-7
وودهنبضرورینیزاجراییلحاظازلزوماونداردمحصولکیفیتسطحارتقای

وضروریغیرهایهزینهتحمیلموجبکهچههراصالحیابرداشتنمیاناز
.ودشواردطرحاساسیواصلیکارکردهایبهآسیبیآنکهبدونشودمیزائد

اییکارکیفیتافتبدونگروهیخالقانهوابتکاریهایرومازاستفاده-8
تجاریواحدخدمتیامحصولدرراتغییراترویکرد،ایننتیجهدرمحصول

.دهدمیکاهشراتولیدفرایندهایهزینهوکردهایجاد

بهایعالقهمشتریکهغیرضروریمحصولزائدکارکردهایشناسایی-9
ده،شتولیدکارکردهایاجزایوتحلیلبازنگریموجبنداردآنبهایپرداخت

.گرددمیهاهزینهکاهشموجبعملاینپیامد
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هها، برای استفاده از ابزار مهندسی ارزم به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه
:انجام مراحل زیر الزامی است

اولهین و : حذف کارکردهای غیرضهروری و صهرفا هزینهه زای فراینهد تولیهد( 1
یهات مهمترین اقدام در مهندسی ارزم اجرای یک تجزیه و تحلیل و بررسی جزئ

مهوقتی در تا مشخص شود در بررسی های کنترل کیفیتکل فرایند تولید است
مراحل تولید، مراحلی وجهود دارد کهه در فراینهد تولیهد ههیچ گونهه ارزشهی بهه 

مهیبا حذف آنها با صهالحدید کهارگروهی مهندسهی محصول اضافه نمی کند و 
رتبط م( غیر مستقیم) توان هزینه های مستقیم یا هزینه های مشترک و عمومی

.با آنها را از هزینه های محصول کسر کرد
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کاهش هزینه  تولید از طهر یهق بهبهود طراحهی بهدون حهذف کارکردههای ( 2
کمتر ضروری با استفاده از ابتکار و نوآوری خالقانه در طراحی که از لوازم یدکی

افزون بر این در طراحهی فراینهد سهاخت و مونتهاژ محصهول. استفاده می نماید
ری برای بازنگری شده و به شیوه ای خاص ساخته می شود تا بتوان محصول بهت

وری برای مثال یک کارتریج بهرای یهک پرینتهر طه. فرآیند ساخت طراحی نمود
هانهه طراحی می شود که بتواند تنها زمانی که اطراف کارتریج بهه درسهتی بها د

.پرینتر در یک راستا قرار می گیرد، تکثیر را انجام دهد
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قطعاتجایبهآنجایگزینیوطراحیدرترارزاناجزایوموادیافتن(3
چوناستاعتباردارایپیشازبیشامروزدنیایدررویکرداین:قیمتگران
موادازاستفادهگاهیشودمیتولیدفناوریازاستفادهباسالههرجدیدمواد

ادهاستفموردمحصولدردیگرجایدرتواندمیکهموادیانواعبرمختلف
ایهبخشدرهزینهافزایشبهمنجرشایدکهگذاردمیتاثیرگیرد،قرار
طعهقهرجایگزینیاینرواز،گرددهاهزینهدرخالصافزایشخاطربهدیگر

تحلیلاین.باشدهمراهدیگرهایحوزهدرمربوطتغییراتبررسیبابایستی
نانچهچوباشدمیآیندهدرقطعاتتولیدتداوموجدیدموادتامیندنبالبه

.گرددحذفطراحیازبایستینباشد،دسترسدرقطعات
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ه یهک بررسی دقیق تر  از تمام فرایندهای مربوط به: متمرکزسازی فرآیندها( 4
. محصول گاهی نشان می دهد که برخی مراحل می توانند بها ههم ادغهام شهوند

وری نمی این بدین معنی است که می توان برخی از مراحل فرایند تولید که ضر
باشد و ارزم افزوده ایجاد نمی کند حذف نمود یا در برخی موارد ممکن اسهت

ههای چندین مرحله فرایند تولید به جای آنکه توسط افهراد مختلهف در بخهش
ب مراحهل با ترکیه. جداگانه فرایند تولید انجام شود، توسط یک فرد انجام گیرد

کهرد، مختلف با این  روم می توان زمان صف و انتقال را از فرایند تولید حذف
.این امر از آسیب قطعات طی نقل و انتقاالت انجام شد ه می کاهد
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.رداستفاده از تخصص شرکتهای دیگر که شرکت اطالعی در مورد آن ندا( 5

خورد این موضوع را می توان  با دریافت باز: حذف فعالیت بدون ارزم افزوده( 6
ههای از مشتری تعیین کرد و مشخص نمود مشتری بر ای کدام یک از ویژگهی

مهندسی ارزم، دو هدف مهم ر ا دنبال می کند،. محصول ارزم قائل است
اول؛ کاهش یا حذف فعالیت های بدون ارزم افزوده و

.دوم؛ دستیابی به کارایی  باالتر در فعالیتهای دارای ارزم افزوده
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:حذف هزینه های بدون ارزم افزوده( 7
هزینه های د ارای ارزم افزوده مانند هزینه های مونتاژ، طراحی و ابزار-1
هزینه های بهدون ارزم افهزوده نظیهر هزینهه ههای دوبهاره کهاری و نابهابی -2

موجودی ها و
هزینه های مبهم، هزینه هایی که هم دارای ارزم افزوده و هم بهدون ارزم -3

زینهه گویند مانند ه( مبهم)افزوده هستند، این هزینه ها را اصطالحا هزینه پنهان
.های آزمایش و جابه جایی مواد
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ارزممهندسیقلمرو
,Lawrence)مایلزالرنس miles)است،ارزممهندسیگذاربنیانومبتکر

دروی.پرداختتحقیقبهموجودفنونوهاروممورددر1947سالدراو
،شرکتکارکنانازگروهچندینازکارجریاندرالکتریکجنرالشرکت
بهآنانکرد،بررسیراالکتریکجنرالشرکتتولیدیمحصوالتعملکرد
افتبدونومالیمنابعازبهتراستفادهباگروهیخالقهایروماتکای
1961سالدر،آوردهوجودبهشرکتمحصوالتدرتغییراتیمحصول،کارایی
رزماتحلیل«ارزممهندسیوتحلیلفنیهایروم»کتابدرمایلزالرنس

هزینهحذفوشناساییجهتدریافتهسازمانوخالقدیدگاهی»همچونرا
.«کردتعریفغیرضروریهای

1995سالدرراپروژهمدیریتدرارزممهندسیکتابوگریشنانساکسنا
.نمودمنتشر
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طراحیفعالیتهایدرشد،پذیرفتهتکنیکیرومیکصورتبهارزممهندسی
مهندسییالمللبینانجمن.یافترسمیتوتثبیتکشورهابیشتردراجراییو

تاسعبارتارزممهندسی»:کندمیتعریفگونهاینراارزممهندسیارزم،
واییشناسآنهدفکهخالقانهومشخصهایرومسیستماتیکبکارگیریاز

متخدیامحصولیککاراییوکیفیتافزایشوغیرضروریهایهزینهحذف
«.باشدمیآنعمرطولدر
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مجددمهندسی
ولمحصطراحیبراساسامعکوسمهندسیوارزممهندسیاصلیرویکردهای

قرارظرمدنبایدمحصولیکهزینهتعییندرکهدیگریعامل.هستندمتمرکز
یمتواقعدر.کندمیاستفادهآنساختبرایسازمانکهاستفرایندیگیرد
موردهمزمانبطوررافرایندطراحیهمومحصولطراحیهمهدفیابیهزینه
ورطبه«محصولهزینه»و«کیفیت»متغییردوهرزیرادهدمیقراربررسی

.پذیردمیاثرفرایندومحصولطراحیازمشترک
وافرایندهبازسازیایبردیگرفرصتیدوباره،آغازییعنیمجددمهندسی

.کارهایرومسازیدوباره
مجددبازاندیشیوتفکر»برصجددصهندسیتاییدهمصایکلتعریفطبق

اسحسمعیاردرچشمگیردستیابیایبرفرایندهاایریشهوبنیادی

.باشدمی«سرعتوکیفیتهزینهمانندعملکردی
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ریعسواساسیبنیادیندوبارهطراحی»رامجددمهندسیکلین،ومنگانلی
وگردمسازیبهینهبرایکاروکسبافزاییارزموراهبردیفرایندهای

واقعدر.اندکردهتعریف«سازماندروریبهرهافزایشوهافعالیتجریان
دستاوردهایآخرینبهتوجهبافرایندهااصالحروممجدد،مهندسیروم

.استفناوری
تهداشدوبارهآغازیفناوریدستاوردهایآخرینبهتوجهبابخواهیماگریعنی

داردنکاریموجودوضعیتبهبودبهمجددمهندسی.کنیمآغازچگونهباشیم،
.اندیشدمیباشد،بایدکهآنچهبهبلکه

د بها در محیط متغییر و کامال رقابتی امروزی، هیچ بنگهاه اقتصهادی نمهی توانه
تدا به حتی اگر فرایندهای تجاری اب. فرایندهای تجاری دائمی و ثابت دوام بیاورد

شیوه های منطقی، کارآمد و مناسهب طراحهی شهده باشهند بها گذشهت زمهان 
نگهاه کارآمدی خود ر ا از دست می دهند و نیازمند بازنگری و تغییر هستند تا ب

. اقتصادی بتواند همچنان مزیت رقابتی خود ر ا حفظ کند
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دریجی راه از زمانی که بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که تغییرات ت
یهرات حل مشکالت کنونی آنها نیست، برای بقا و دوام در عرصه های تجارت، تغی

اسهر زیربنایی در سازمان خود ایجاد نموده اند که امروزه ایهن تغییهرات را در سرت
.دنیا به نام مهندسی مجدد می شناسند

و مهندسی مجدد گاهی اوقات به جای یکهدیگر ( Redesign)واژه طراحی مجدد
ند طراحهی فرآی. به کار گرفته می شود اما دو واژه تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند

های مجدد روشی سیستماتیک است که در صدد تسهیل و سهاده کهردن فراینهد
در حالیکه مهندسی مجهدد، فراینهدهای جدیهدی ایجهاد مهیفعلی شرکت است

. رددنماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های کسب و کار مهی گه
د کهه کارشناسان بر این باورند که طراحی مجدد فرایند هنگهامی اتفهاق مهی افته

هندسهی تقریبا ده الی بیست درصد جریان کار تغییهر یابهد، در صهورتی کهه در م
.مجدد هفتاد الی صد در صد فرایندهای کار تغییر می یابد
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هاهزینهکاهشبرایعملیاتکنترلوکایزنیابیهزینه
یابیینههزسیستمبهمستقیمبطورهاهزینهکاهشبرایکهدیگریاصطالح

دهشنامیده(شودمینامیدهکایزنعموماکه)کایزناست،جنکامرتبطهدف
طهنقواست،تولیدمرحلهدرمحصوالتنهاییهزینهکاهشبرمتمرکزکه

یژاپنمدیریتیشیوهیککایزن.بودخواهدتوسعهوطراحیمرحلهمقابل
درریتمدیرشتهاستاد)جوراندکترودمینگدکتردیدگاهبراساسکهاست

ژاپنیواژهیکKAI+Zen=Kaizen))کایزناست،گرفتهشکل(آمریکا
ضعودراندکمقادیربهجزئیفراینددربهبودنظریهبرمبتنیکهاست

پیردهمیشگیومستر،تدریجینوآوریووقفهبیهایتالمطریقازموجود
عمرچرخهتولیدمرحلهدرهاهزینههدفمندکاهشبرایسیستمیایجاد

.باشدمیعملیاتمداومبهبودطریقازموجودمحصول
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پایدارکتیشرباشدقراراگرکهاستنکتهاینبرتاکیدکایزناستراتژیاساس
وریمشترضایتجلبصدددربایدنخستمرحلهنماید،درکسبسودوبماند
هایینهزمیدرهمیشگیومستمربهبودایجادبنابراینبرآید،اونیازهایتحقق

عاملیکبه(تحویلزمانوتولیدمیزان)ریزیبرنامهوهزینهکیفیت،همچون
کلیهتمشارکومستمربهبوداستراتژیکایزنشود،میتبدیلعمدهواساسی

.استمشتریخواستونیازهابراساسکارکنان
شرکتازبسیاریدر،قدرتبانیزحاضرحالدرشده،آغاز1950سالدرکه

برآندرکهاسترویکردیکایزنیابیهزینه.شودمیدنبالآمریکاییهای
ایهتکنیکازاستفادهباساختجدیدراهکارهاییافتنبرایسازمانتالم
برای(تمحدودیتئوریوجامعکیفیتمدیریتعملیات،کنترل)مدیریتنوین
ومحصولیکتولیدفرایندهایهزینهازکاستنجهتجدیدهایراهیافتن

اتعملیآغازاز)جاریتولیدفرایندهایومحصوالتکیفیتوبهبودافزایش
.داردتاکیدتدریجیومستمرشکلبه(موجودتولیدی
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زینههکاهشفرایندازکههدفیابیهزینهرویکردباهزینهمدیریتدرکایزن
فاوتتتنها.داردشباهتکند،میپشتیبانیجدیدهایمدلطراحیوتدویندر
تاسمدتکوتاهسودآوریهدفتحققبرایابزاریکایزنکهاستایندرآنها
.داردتمرکزبلندمدتسودآوریبرهدفیابیهزینهکهحالیدر

بهرهیارتقامنظوربه(تدریجی)دائمیومستمرتالم،مستمربهبودازمنظور
عملکردبهبودطریقازکهاستسازماندرافرادهمهمشارکتباتواموری،

فرایندهایومونتاژتولید،فرایندهایدرضایعاتکاهشبرایآالتماشین
موازیحذف،افزودهارزمایجادبدونزایهزینههایفعالیتحذفتوزیع،
ازکیهردرکاریمراحلحذفیکدیگر،باآنهاتلفیقطریقازهافعالیتکاری
فرایندهایومحصوالتطراحیکردنسادهواکنش،زمانکاهشها،حوزهاین

رایبانگیزهایجادوکارکنانآموزمافزایشمحصول،کیفیتبهبودتولید،
یفیتکبامحصولتولیدبهمنجرکهروزانهتغییراتاجرایدرکارکنانتشویق
.میگیردصورتمیشود،بهتری 99



موجودتوضعیمستمربهبوداصالحدنبالبههموارهکایزنیابیهزینهمدیریت
امینتبرعالوهامراینکه،باشدمیابتکاروخالقیتازاستفادهبافرایند
وسودیهحاشرقابتی،تامینبازاردرکیفیتکسببرمشترینیازهایورضایت
ییابهزینهازحاصلتولیدمرحلهدرهزینهکاهش.داردتاکیدهزینهکاهش
طریقازکههستندیابیهزینهکاهشازتر(جزیی)اهمیتکمخیلیکایزن

صورت(توسعهوتحقیقطراحی،مراحلدرهاهزینهکاهش)ارزممهندسی
.گیردمی

سودیهحاشبهاقتصادیصرفهنظرگرفتندربابتواندتجاریواحداینکهبرای
ریقطازهزینهمدیریتهایشیوهازاستفادهبابرسد،(هدفسود)موردانتظار

وتساخفراینددرکیفیتبهبودقبولبا(دوبارهآغازی)محصولمجددطراحی
درممفهواین.نمایدمیهاهزینهکاهشبهاقدامهدفیابیهزینهازاستفادهبا

.استشدهتشریح(4-9)نمودار
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ویسازواردهفشارهایبامقابلهبرایتجاریواحدهایشدیدرقابتدلیلبه
هدفوکایزنیابیهزینهازتوانندمیهزینهتدریجیکاهشبرایمشتریان،
تدریجیکاهشمراحلهزینه،بیانگرکاهشمراحلنمودار.نماینداستفاده
بهجهتوبا.باشدمیمتعددتولیداتازاستفادهباتجاریواحدتوسطهزینه
بهولینزسیرمستمربطورزمانگذشتبارقابتیبازارقیمتچنانچهنمودار
بهاماقدهدفوکایزنیابیهزینهازاستفادهباناگزیرشرکتبگیرد،خود

پیشگاهیامانماید،میسودحاشیهپایداریوحفظباهمراههزینهکاهش
ود،شمیکمترسالهرمشتریانسویازشرکتمحصولتقاضایکهآیدمی
ایدبسالهردرخودموردنظربازدهیدرصدحفظمنظوربهشرکتنتیجهدر

خیلیسودحاشیهاگرترتیببگیرد،بدیننظردرراتریپایینشدهتمامبهای
ادامهیرقابتبازاردرخودبقایبهبتواندهمچنانشرکتاینکهشود،برایکم

یا(بوعنمحصول)تریکیفیتباوتریافتهتوسعهجدیدمحصولبایددهد،
طیریبیشتهایهزینهکه(الف)نوعمحصولجایگزینراکمتر،اولیههزینه
.شده،نمایددادهتخصیصبدانتولیدفرایند 102



وهزینهمدیریتهایشیوهازاستفادهباشرایطایندرشرکتبنابراین
تولیددفرایندرهاقسمتجانبههمههمکاریبامتفاوتهایتکنیکبکارگیری

اید،نممیتولیدفراینددرزائدموادعواملحذفطریقازهزینهکاهشبهاقدام
استفادهابآسانیجدید،بهمحصولتولیدومحصولنوعتغییردقیقبندیزمان

ایزن،باکیابیهزینهاعمالطریقاز،زیراباشدمیتعیینقابلکایزنالگویاز
هایمتقویافتهتحققهزینهجوییصرفهتدریجبهخطیروندیکازاستفاده
نشاننموداردرکهطورهمان.داردنزولیسیرکهروندیکهیابدمیکاهش

یزمانچهکهاستآنبیانگرآیندهدرمحصولنوعدوتولیدروند،شدهداده
.گرددقدیممحصولجایگزینبایدمحصولیکتولید
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دورهدرواحدهرواقعیهایهزینهمبلغکایزنیابیهزینهسیستمدر
دورهردواقعیتولیدبرتقسیمگذشتهدورهدرواقعیهزینهمبلغ)گذشته

هگرفتنظردرهزینه(پایهنقطه)مبنایعنوانبهجاریسالبرای(قبل
هزینهشکاهمبلغوپایه،نرخبهاییاهزینهمبنایازاستفادهبامیشود،سپس

)ینههزمبنایبهنسبتانتظارموردکاهشمبلغنسبتشود،میتعیین،
سالپایاندر.شودمینامیده(هدف)انتظارموردکاهشنرخ،(پایهبهای
ردرویکایندربود،خواهدآتیسالمتغیرهایهزینهمبناینرخاین،جاری
اینبیانگر(4-10)نموداریابد،میادامهمتغیرهایهزینهکاهشبرایتالم

.باشدمیرویکرد
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کایزنرومدرشدهتمامبهایمحاسبه

هایهزینهدوهرکاهششاملژاپنیسازیخودروصنایعدرجوییصرفه
اینرباعتقادکهزمانیتا.است(پذیرانعطافهزینه)متغیرو(ثابت)تعهدشده

زینههکاهشرویاصلیدارد،تاکیدضرورترشدبرایثابتهایهزینهکهاست
(شدهتمامبهای)واقعیهایهزینهکلمبلغمحاسبهبرای.استمتغیرهای
:گیردمیقرارمدنظرزیرمراحلکایزنرومدر

:بااستبرابرگذشتهدورهدرواحدهرواقعیشدهتمامبهایمبلغجمع(1
عیواقواحدتعدادبرتقسیمگذشتهدورهدرواقعیشدهتمامبهایمبلغجمع

.قبلدورهدرشدهساخته

دورهدرتولیدیواحدکلبرایواقعیشدهتمامبهایبرآوردیمبلغجمع(2
:بااستبرابرجاری
ردبرآوردیتولیدضربدرگذشتهدورهدرواحدهرواقعیشدهتمامهایمبلغ
.جاریدوره
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تولیدیواحدکلبرایجاریدورهدر(کایزن)هدفشدهتمامبهایمحاسبه(3
:بااستبرابر
جاریدورهدرتولیدیواحدکلبرایواقعیشدهتمامبهایبرآوردیمبلغ

امتمبهایکاهشنسبت.هدفبرآوردیشدهتمامبهایکاهشنسبتضربدر
نظردرسالبرایهدفسودبهدستیابیجهتهدفبرآوردی(هزینه)شده

ابتولیدیواحدهربرایکایزنهدف(هزینه)شدهتمامبهایشود،میگرفته
:استتعیینقابلزیررومازاستفاده

:بااستبرابرتخصیصنسبت•
تولیدکنترلقابلمستقیممخارججمعوشدهکنترلمستقیمبطورهاهزینه

شتهکذسالمحصولتولیدکنترلمستقیممخارججمعجاری،برسالمحصول
.شودمیتقسیم

:بااستبرابرکایزنشدهتمامبهایمحاسبه•
لکبرایجاریدوره(کایزن)هدفشدهتمامبهایضربدرتخصیصنسبت
.تولیدیواحد
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ه اقهدام برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان براساس دیدگاه کایزن س
:اساسی زیر باید صورت گیرد

فاقد ) نندحذف کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزم تولید نمی ک-1
(ارزم افزوده 

ام مهی تلفیق فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگر به صورت مهوازی انجه-2
شوند

رورت کلیه فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبهود سهطح کیفهی خهدمات ضه-3
.دارند، به فعالیت های سازمان افزوده می شوند

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

استانداردیابیهزینهباکایزنیابیهزینهمقایسه
طحیسبهواقعیهایهزینهکاهش،کایزنیابیهزینهسیستمهدف
بیناختالفمواردخالصه.باشدمیاستانداردهایهزینهازکمتر

درایزنکیابیهزینهسیستمواستانداردمالییابیهزینهسیستم
:استشدهتشریح(4-11)جدول
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استانداردیابیهزینهمفاهیم:

لکنترسیستممفهومبرتاکید-1
(شدهتمامبهای)هزینه

دتولیجاریفرایندهایدرثباتفرض-2
هزینهاستانداردهایتامینهدف-3

میباشدعملکرد

کایزنیابیهزینهمفاهیم:

کاهشسیستممفهومبرتاکید-1
(شدهتمامبهای)هاهزینه

تولیددرمستمربهبودفرض-2
بمطلوحدکاهشبهدستیابیهدف-3
میباشدهاهزینهدر

اندارداستیابیهزینهباکایزنیابیهزینهسیستممقایسه–(4-11)نمودار
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استانداردیابیهزینهتکنیکهای:

ششیاساالنهصورتبهاستانداردها-1
میشووندتعیینماهه

مستلزمهزینهانحرافتحلیل-2
مقابلدرواقعیهایهزینهمقایسه
استاستانداردهایهزینه

درهزینهانحرافبررسیانجام-3
.استانداردهاستتامینعدمصورت

کایزنیابیهزینههایتکنیک:

کاهشاهدافبکارگیریواجرا-1
ماهانهصورتبههزینه

برای(کایزن)مستمربهبوداجرای-2
ایسالطولدرهدفسودبهدستیابی
وهدفسودبینفاصلهکاهش

سودبرآوردی
مستلزمهزینهانحرافتحلیل-3

در(هدف)کایزنهایهزینهمقایسه
استهزینهواقعیکاهشمبالغمقابل

واکنشدادننشانوبررسیانجام-4
کاهشبهدستیابیعدمصورتدر

(کایزن)انتظارموردهزینه
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شکاهبرایدانشبهترینکسیچه
دارد هزینه

داشتندلیلبهمهندسانومدیران-
میتوسعهرااستانداردهاتخصص

.دهند

شکاهبرایدانشبهترینکسیچه
 داردهزینه

فراداتریننزدیککارگرانوکارکنان-
رینبهتهستند،بنابراینفرایندهابه

.دارندرادانش
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کایزن و کنترل کیفیت جامع
ا ههم دارنهد، بهبود فرایند پیوسته و کنترل کیفیت جهامع رابطهه تنگهاتنگی به

ت که با کنترل کیفیت جامع شامل تالم های مستمر سازمان یافته کایزن اس
بک کنترل کیفیهت جهامع یهک سه.مشارکت تمامی کارکنان یک شرکت است

:و شاملمدیریتی است که بر بهسازی عملکرد مدیریت تمرکز یافته 
ه زمانی تضمین کیفیت ، کاهش هزینه ها ، حفظ سهم بازار ، رعایت دقیق برنام

یریت تحویل کاال ، افزایش ایمنی، ساخت تولید جدید، افزایش یهره وری و مهد
ابی ارزی) مفهوم کیفیت پیش داوری ذهنی افراد . عرضه کاال و محصوالت است

بها نسبت به کارکرد محصول یا ارائه خدمت است، انهدازه گیهری آن( انتزاعی 
اوت کارایی همراه است و براساس انتظارات و استطاعت مشتری از محصول متف

رفته می است،سطح کیفیت نسبی است و به عنوان یک مولفه کارایی در نظر گ
.شود
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الگوبرداری
هایبخشدرشرکتعملکردمستمرسنجشومقایسهمعنایبهبرداریالگو

همشابصنعت)همانندهایسازمانسایرعملکردوهارومباموجودمختلف
بهبودوتولیدافزایش،هاهزینهکاهشجهتبرترتجربیاتکسبمنظوربه(

تجزیهالگوبرداریمعیارازهدف.باشدمیمشتریرضایتتامینبرایکیفیت
ردخودموقعیتبقایوحفظایبربهتردرکجهترقباموقعیتتحلیلو

طریقازراهبردیمدیریتحسابداریبخشدرهاسازمان.باشدمیبازار
دستدبهبووخودموردنظراهدافبهتوانندمیزیررویکردسهازیکیبررسی
:یابند

ازاستفادهکه،خاصهایروماستقراربرایخارجیمشاورانازاستفاده-1
.استپرهزینهروشیباشد،اماموثرتواندمیآنهانظر
بدونموجودداخلیهایسیستمتوسعهبرایسازماناعضایازاستفاده-2

شدتبهامااست،تاییدموردرویکرداینگرچهخارجی،مشاورانازکمک
دریهاولهایتالماولیندرسازماناگربخصوصباشد،میبرزمانوپرهزینه

.نرسدخوداهرافبهتغییر
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ه مهوثر برای تنظیم هرچ. سومین رویکرد استفاده از ابزار الگو برداری است-3
ویهه عملکرد بر مبنای اهداف مورد نظر مدیران باید اعضای سازمان، عملیات، ر

ها و فرایندهای کاری،اسهتراتژی جهاری موجهود خهود را کهه در بخهش ههای 
رد سهازمان مختلف سازمان بکار میگیرند، بررسی نموده و آنها با بهترین عملکه

ه موجهود به منظور کشف تجربیات برتر آنها و جبهران فاصهلهای رقیب پیشرو 
ه از ابزار که از طریق آن اصالح و بهبود مستمر سازمان با استفادمقایسه نموده 

اید، الگوبرداری که اطالعات ارزشمندی را برای هزینه یابی هدف فراهم می نم
.فراهم می گردد
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مهی و الگوبرداری عبارت است از فرایند سیستماتیک مسهتمر انهدازه گیهری ک
کیفی محصوالت ، خدمات و شیوه های کاری واحدهای تجاری کهه بهه عنهوان 

. ودپیشگام صنعت بهرای ههدف دسهتیابی بهه عملکهرد برتهر شهناخته مهی شه
ونهه تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد چگ

ان در کل مهی تهوان بیه.می توان شکاف موجود را پر کرده یا به حداقل رساند
ازمان کرد که سنجش کمی و کیفی یکی از مهم ترین شیوه ها جهت ارتقای س

مهی الگوبرداری در واقع ابزاری برای بهبود مستمر بوده و.باشدهای موفق می 
هی است بدی. تواند توسط انواع سازمان های تولیدی و خدماتی بکارگرفته شود

.که این رویکرد را نباید با تقلید کورکورانه اشتباه گرفت
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را تعاریف متعددی از الگوبرداری مطرح شده که همگی آنهها مفههوم مشهترکی
.مطرح می کنند

:برخی از این تعاریف به قرار زیر است 
موجود الگو برداری عبارت است از فرایند مستمر اندازه گیری عملکرد شرکت-

(Stevenson،1996) در مقابل بهترین ها در همان صنعت یا صنایع دیگر 
ر الگو برداری فرایند رسمی بهه منظهور تجزیهه و تحلیهل محصهول سهازمان د-

.مقایسه با محصول رقبایش می باشد
ن الگو برداری عبارت است از بررسهی سهایر شهرکت هها بهرای یهافتن بهتهری-

.تجربیات صنعت یا خدمت برای رسیدن به باالترین سطح عملکرد
ف الگو برداری به معنی مقایسهه و ارزیهابی خهود بها دیگهران بهه منظهور کشه-

.تجربیات برتر آنها و جبران شکاف و فاصله موجود می باشد
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:ندازدالیل عمده متداول استفاده از روم الگوبرداری در صنایع مختلف عبارت
ا بههره که مدیران بالگوبرداری موثرترین راه بهبود عملکرد یک سازمان است (1

دهای فراینهگیری از تجربه و دانش دیگران عملکرد خهود را بهبهود بخشهیده و 
از طریق الگهوبرداری مهی تهوان بهر سهازگاری . آزمون و خطا را حذف می کند

.فرایندهای موجود برای هماهنگی داخل سازمان تمرکز نمود
ت تولیهد کیفیهشرکتها با استفاده از الگوبرداری از رقبا،محصوالت عالی و بها (2

.دو بطور ناخودآگاه خودرا به استانداردهای جهانی نزدیک خواهند کرمی کنند
ازمان را سرعت توانهایی سهشرکت ها با استفاده از الگوبرداری می توانند به ( 3

. دو موجب بقای شرکت در بهازار رقابهت مهی شهوبرای بهتر شدن ارتقاء داده ، 
تهوان از الگوبرداری در واقع یادگیری از دیگران است،زیرا به کمک این ابزار می

.دانش و تجربیات دیگران برای رشد و پیشرفت خود بهره گرفت
ا،فرصهت و با بکارگیری روم بهتهرین هالگوبرداری بهبود مستمر را تضمین (4

.های بهبود را مشخص و به کاهش فاصله ها کمک میکند
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انواع الگوبرداری 
ی با ههم دسته بندی انواع الگوبرداری براساس اینکه چه چیزهایی و یا چه کسان

ه قهرار زیهر مقایسه می شوند، صورت می گیرد تقسیم بندی انواع این فرایندها ب
:است

:الگوبرداری بر مبنای اینکه چه چیزهایی با هم مقایسه میشوند(الف
ی سازمان خود را با معیارها( مالی و عملیاتی ) مقایسه معیارهای عملکردی (1

کت برای مثال شر)در بازارهای دیگر ( هدف)عملکرد سازمان های مشابه پیشرو 
ه مخابرات استرالیا مهی توانهد از فراینهد صهدور قهبت شهرکت مخهابرات فرانسه

.(الگوبرداری نماید
ی مقایسه روم ها و فرایندهای کاری سهازمان هها:مقایسه بر مبنای فرایندها(2

نعت پیشرو و میتکر به منظور شناخت بهینه فرایندها بهدون توجهه بهه نهوع صه
ا ،برای مثال یک سازمان فرایندهای الزم برای تولیهد یهک محصهول خهاص را به

هتهرین فرایندهای صنایع مختلف مشابه برتر مقایسه می کنهد تها بها شهناخت ب
.تجربیات سایر سازمان ها بتواند فرایندهای خود را ارتقاء دهد 117



زمان مقایسه راهبردی تمایالت راهبردی سها(: استراتژیک) مقایسه راهبردی( 3
ههها بهها یکههدیگر بههه منظههور برنامههه ریههزی و مقعیههت یههابی راهبههردی سههازمان 

کهرد الگوبرداری راهبری زمانی بکار گرفته می شود کهه بهرای بهبهود عل.موجود
شهرکت کلی یک شرکت با تغییر راهبردهای بلندمدت سازمان روبرو باشد،اغلب

تفاده های ژاپنی بخاطر توجه به برنامه ریزی های بلندمدت از ایهن تکنیهک اسه
.می کنند

ارزیابی فراهم آوردن یک تحلیل مالی و مقایسه نتایج برای: الگوبرداری مالی( 4
.رقابت پذیری و بهره وری خود نسبت به دیگران
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:الگوبرداری براساس اینکه چه کسانی باهم مقایسه می شوند(ب

دی هدف این الگوبرداری شناخت استانداردهای غملکهر: الگوبرداری داخلی ( 1
ارج درون سازمانی بوده و به عنوان یک تجحربه می تواند اساس الگهوبرداری خه

ای ام در کشهوره.بهی.برای مثال مقایسه شعبه های مختلف آی.از سازمان باشد
دف شناخت استانداردهای عملکهردی درون سهازمان بها سهازمان ههای .مختلف

.مشابه بزرگ به منظور اصالح و بهبود عملکرد می باشد
سهه ههدف آن مقای:مقایسه الگوبرداری رقابتی محصوالت مشابه دو شهرکت ( 2

اکوال باشد،برای مثهال شهرکت کوکهعملکرد شرکت های رقیب در یک بازار می 
.کندمی تواند از عملکرد شرکت پپسی کوال که رقیب آن است ،الگوبرداری

119



سههمقای:مقایسه الگوبرداری کارکردی دو شرکت مشهابه در بازارههای دیگهر(3
شهابه در فعالیت های توزیع یک شرکت با فرایند فعالیت های توزیهع شهرکت م

.بازارهای دیگر
ملیهات الگوبرداری یک کارکرد مشخص برای بهبود ع: الگوبرداری وظیفه ای (4

.در آن وظیفه خاص
ت با ایهن این نوع الگوبرداری شبیه الگوبرداری رقابتی اس:الگوبرداری خارجی (5

.تفاوت که از رقبای پیشرو گرفته می شود
ت مهی در این حالت با ساخت مدل فرضی و ساختگی بهترین الگوبرداری صهور

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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الگوبرداریفرایند
رینبهتدربارهاطالعاتگردآوریمنظوربهموثرروشیعنوانبهالگوبرداری

خواهدهصرفبااغلبفراینداینازاستفادهاست،کهسایرینکاریهایشیوه
محوری،باهایفعالیتاجرایزمینهدرهاشرکتتعیینبازیرابود،

درکهنسایریاشتباهاتشناختطریقازکیفیتپارامترهایازپشتیبانی
ازنایبرشده،عالوهجوییصرفهپولوزماناند،درشدهمواجهآنباگذشته
گرفتهبهرهآنازگذشتهدرهاشرکتسایرکهجدیدابتکاراتوکاریدوباره

.شدخواهداستفادهبهتریناند
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:الگوبرداری براساس پنج مرحله زیر قابل اجرا خواهد بود
مطالعه داخلی و تجزیه و تحلیل رقابتی مقدماتی-1

ت هها و فعالیه)در این مرحله  سازمان باید تصمیم بگیرد که کدام حوزه کلیهدی 
ماننهد فعالیهت ههای واحهد ) بهرای الگهوبرداری بایهد مطالعهه شهود ( عملکردها

عامل های مهورد بررسهی در (.تجاری،محصوالت یا مدل های حسابداری مدیریت
ن حهوزه این مرحله شامل تجزیه و تحلیل رقابتی خارجی و داخلی مقدماتی،تعیی

.های اصلی برای مطالعه و تعیین دامنه و اهمیت مطالعه می باشد
گوبردارییکپارچگی تیم الگوبرداری و توسعه تعهدات بلندمدت برای پروژه ال-2

ارچگی در این مرحله سازمان باید تعهداتش را برای پروژه های الگوبرداری و یکپه
:یاز به سطح تعهدات بلندمدت برای الگوبرداری ن. تیم الگوبرداری توسعه دهد

رداریکسب حمایت مدیریت ارشد برای دادن مجوز تغییرات به تیم الگوب(الف
توسعه بعضی از اهداف شفاف برای راهنمایی تالم الگوبرداری و(ب
.اختیار دادن به کارکنان برای ایجاد تغییر دارد(ج

سازمان برای یکپارچگی تیم الگوبرداری ضرورت دارد که از همکاری تجربی برای
.دادن اعضای تیم و توسعه آموزم در روم های الگوبرداری استفاده شود
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شناخت شرکای الگوبرداری-3
ملکهرد سومین مرحله الگوبرداری شامل شناسایی بهترین شرکت ها و شناخت ع

ام مرحله تحلیل عملکرد شرکت خود ،یهک گه. آنها جهت انجام الگوبرداری است
وان بدون شناخت کافی از خود چگونهه مهی ته.اساسی در الگوبرداری موفق است

انجهام بهرای.امکانات بالقوه بهبود شرکت خود و سایر شرکت ها را تشخیص داد
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
ص یها اندازه شریک الگوبرداری به نهوع فعالیهت خها)اندازه شرکای الگوبرداری -

.(روم الگوبرداری بستگی دارد
تعداد شرکای الگوبرداری-
جایگاه نسبی شرکای داخلی و صنایعمتقابل-
درجه اعتماد بین شرکای الگوبرداری-
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رینبهتبرایپیشتاز،جستجوهایسازمانوهاشرکتشناساییبطورکلی
میرتصومرحلهایندارند،دربهتریعملکردکههاییسازمانیافتنوفرایند
خابانتبهترینآنهابین،ازنظرموردهایسازمانکردنپیداازپس.گیرد
ردالزممیشود،اقداماتآغازسازمانآنبااولیهارتباطاتکردنبرقراروشده
:استزیرقراربهمرحلهاین

بالقوهومستعدالگوبردارشرکایجستجوی-1
نآازالگوبرداریبرایمناسبشریکبهترینانتخابونامزدهامقایسه-2
دردنششریکبرایویپذیرمکسبوانتخابیشریکباتماسبرقراری-3

بررسی
تسهیمهایرومواطالعاتآوریجمع-4
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بعد از شناسایی بهتهرین شهرکت هها ،جمهع آوری اطالعهات مهوردنظر دربهاره 
جمهع آوری اطالعهات .عملکرد آنها جهت انجهام الگهوبرداری ضهروری میباشهد

م شهناخت رو( شناسایی عملکرد سهازمان موفهق ،ب(الف: موردنظر عبارتنداز 
شههناخت عوامههل ( و ج ( شههامل روم هههای حسههابداری مههدیریت)اسههتراتژی 

.ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر
حسابداری مدیریت نقش کلیدی را در جمع آوری و خالصهه سهازی اطالعهات 

دو روم عمده برای جمع آوری اطالعهات. موردنیاز در الگوبرداری ایفا می کند
جانبه الگوبرداری یکنوع رایج تر آن . موردنیاز در رویکرد الگوبرداری وجود دارد

در برخی شرکت ها جمع آوری اطالعات مستقل یهک یها چنهد سهازمان . است
.موفق  ترجیح دارد
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انجمنردهاشرکتکهاستاتکاییقابلهایدادهشاملیکجانبهالگوبرداری
.آوزندبدستتوانندمیاطالعاتتهاتریاصنعتتجاریهای

اشتراکدربرگیرندهبوده،کهجانبهدواطالعاتآوریجمعرومدومین
نگذاشتاشتراکبه)استمشارکتیتوافقدراطالعاتداوطلبانهگذاری

.(صنعتخارجوداخلدراطالعات
:داردشاخهسهجانبهدوالگوبرداری

پایگاه) هاداده1
ثالثشخصیاغیرمستقیم(2
.گروه(3
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مبلغیپرداختباهاشرکت:هادادهپایگاهطریقازاطالعاتآوریجمع
نیازوردماطالعاتبهدادهپایگاهمتصدیطریقازسهولتبهتوانندمیمعین

اختیاردراینکهازقبلرااطالعات،دادهپایگاهمتصدی.نمایندپیدادسترسی
زااطالعاتآوریجمعمزیت.کندمیویرایش،دهدقرارکنندگاناستفاده
.باشدمیمعینمکانوجایکدرزیاداطالعاتوجود،دادهپایگاهطریق

حرفهجلسات،آزادجلساتطریقاز:گروهیصورتبهاطالعاتآوریجمع
.گیردمیصورتمشابهویافتهانتشارآمارهایای،

دادهیلتحلازاستفادهباشد،تکمیلاطالعاتآوریجمعفراینداینکهازبعد
تشرکدرتجاریفرایندبینعملکردیهایشکاف،اطالعاتپردازموها

عللوشدهشناساییپیشروهایشرکتباعملکردهامقایسهطریقازموجود
.میشوداتخاذبهبودجهتالزماقدامومشخصموجودهایشکافاصلی
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انجام اقدام اصالحی و بهبود مستمر-5
مهل هدف از این مرحله اتخاذ استراتژی های مناسب برای تغییر در نتیجهه ع

دههای از طریهق مقایسهه بها عملکربعد از تعیین مواردی که . الگوبرداری است
کاف سازمان های پیشرو نیاز به تغییر دارند، اقداماتی که منجر به کهاهش شه
.ردموجود شرکت با بهترین های شرکت های رقیب میشود،صورت می پذی
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مدیریتحسابداریدرالگوبردارینقش

ادهاستفزیرهایحوزهدرالگوبرداریتکنیکازمعموالمدیریتحسابداری
:نمایدمی
هایسیستمتوسعه،بندیفهرست،بندیبودجهمراحلوریزیبرنامه-1

ومالیهایتحلیلگردآوری،دستمزدوحقوقلیست،حسابداری
یاواحدتجاریراهبردیاهرافتعیین،ریزیبرنامه،داخلیحسابرسی

موردالگوبرداریدرریزینامهبرامردراستقرارکهمقایسههایشاخص
:استزیرمواردشاملگیرد،قراراستفاده

مشتری،مندیرضایتانتظارموردسطح-
،انبارموجودیانتظارموردسطح-
.مشترینیازمشخصاتطبقکاالتحویل،تحویلموردانتظارزمان-
وخدماتیهایسازماندرالگوبرداریعملیاتسطحتحلیلوبررسی-2

.تولیدی
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:استفاده از شاخص های زیر به منظور تصمیم گیری-3
ری حاشیه سود، بازگشت سرمایه، فروم نسبت به ههر کارمنهد ، انهدازه گیه-

درصد 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 بهازدهی-

باالتر،
تحلیل شکاف های رقابتی به منظور کاهش هزینه ها ،-
.ودتوصیه برای بهبود و ردیابی سیستم های گزارشگری مدیریت موج-
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:مسئولیت پذیری حسابداری مدریت در سازمان به منظور -4
ین سهطح به منظور تعیین شکاف بتجزیه وتحلیل و یکپارچه سازی اطالعات -

عملکردی موجود شهرکت در مقایسهه بها سهطح عملکهرد مطلهوب و شهناخت 
.مواردی منجر به عدم رضایت مشتری شده است

طح مقایسه عملکرد فرایند هدف با فرایند موجهود و تحلیهل شهکاف بهین سه-
تالم برای ارائه راه حل ها و، ( هدف )عملکرد شرکت خود و عملکرد مطلوب 

هترین آماده کردن طرح های بهینه سازی ، افزایش توانایی از طریق فراگیری ب
یش از آن به(سربار)عملکردها ، بررسی فرایندهایی که هزینه های غیرمستقیم 

.ارزم افزوده است
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دالیل استفاده از الگوبرداری 

راه بهبود الگوبرداری  به عنوان یک تکنیک ، دانش بهترین عملکرد و اجزای آن و موثرترین
ههدف اصهلی الگهوبرداری تعیهین و . عملکرد سهازمان را در اختیهار مهدیریت قهرار میدههد

اف تشخیص شکاف های موجود در سازمان ها و کم کردن فاصله بهین آنهها و تحلیهل شهک
ن رضهایت الگوبرداری در راستای تامی. رقابتی جهت دستیابی به عملکرد مطلوب می باشد 

بهرای و کارکنان، سنجش رقبا ، یهافتن روشههاییمشتری و برآوردن نیازها و انتظارات آنها
خشیدن دسترسی به اهداف سازمان ، طراحی یک برنامه برای بهبود ، توصیه برای سرعت ب

ه از بها اسهتفاد. به روند بهبودها و کاهش هزینه های آن می تواند نقش مهوثری ایفها نمایهد
ری ، الگوبرداری می توان از تغییرات و پیشرفت های سهریع و قابهل توجهه در علهم و فنهاو

ب فناوری های نوین ، نوآوری و خالقیت ، سطوح عملکرد سازمان های موفق شناخت کسه
غییر در نمود و درک و تشخیص اینکه سازمان های موفق و پیشرو چگونه می توانند برای ت

ولیهدی و به عنوان یک ابزار برای بهبود مستمر در سهازمانهای تسازمان ایجاد انگیزه کنند، 
تهه و بها که از دانش و تجربه دیگران برای پیشرفت خود کمک گرفخدماتی به حساب آمده

رصهت هها با تعیین فتجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف دیگران و حداقل کردن اشتباهات ، 
. ی شود ایجاد مجهت دستیابی به عملکرد بهینه ،تغییرات الزم به فراخور شرایط سازمان 
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به باالترین بنابراین الگوبرداری، شناسایی بهترین کسب و کار برای رسیدن
ای سطح عملکرد است، الگوبرداری ، فرایند مقایسه فرایندها و شهاخص هه

هتهرین عملکرد یک کسب و کار با بهترین شرکت در صنعت مشهابه و یها ب
قایسه این شیوه به عنوان ابزاری برای م. اقدامات در صنایع غیرمشابه است

فاصهله و ارزیابی خود با دیگران به منظور کشف کسب و کار برتر و جبران
موجود از موثرترین شیوه ها در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و واحدهای 

.تجاری است
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هزینهمدیریتسنتیرومباهدفیابیهزینهمقایسه
تداولمسنتییابیهزینهسیستمدرتولیدیوتجاریهایفعالیتمحیط

شدهمامتبهایتعیینکلیفرایند.باشدنمیرقابتیوبودهمدیریتتابع
،قیممستموادهایهزینهابتداکهاستگونهبدینسیستمایندرمحصول
در(اختسسربار)پشتیبانیومستقیمغیرهایهزینهومستقیمدستمزد
بهمدیریتنظرموردسودحاشیه،بعدمرحلهدر،شودمیبرآوردطراحی

Cost)شدهافزودهمحصولشدهتمامبهای plus)فرومنهاییقیمت
سود)شودمیتعیین،استمتغیردواینجمعحاصلکهمدیریتنظرمورد
وعنایناستراتژی.(فرومقیمت=محصولشدهتمامبهای+انتظارمورد

درفرومیبها،تولیدمقدار،تولیدفرایندکهاستاینگذاریقیمتسیستم
تعییندرتاثیریهیچگونهمشتریوباشدمیتولیدیواحدمدیریتکنترل

رارقتوجهموردشدهتمامبهایریزیبرنامهدربازارقیمت.نداردتولیدنوع
قیمتتعییندر،انتظارموردسودبعالوهمحصولشدهتمامبهای،نمیگیرد
منحنیبرکاملیتاکیداصوالگذاریقیمتنوعاین،شودمیلحاظفروم
.شودنمیتاکیدشرکتتقاضایمنحنیبرتقریباوداشتهشرکتعرضه
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ویممستقدستمزد،مستقیمموادشاملمحصولساختشدهتمامبهایکل
جمعمتقسیازواستخاصمحصولتولیدبامرتبطغیرمستقیمهایهزینه

احدوهربهای،تولیدیهایواحدتعدادبرمحصولتولیدشدهتمامبهایکل
اساسبرمحصولشدهتمامبهایسیستمایندر.شودمیتعیینمحصول
افزودنباسپسوآمدهبدستآتیهایهزینهآوردبروگذشتهاطالعات
میتعیینفرومقیمت،استثابتزمانطولدرمعموالکهسودحاشیه

،شدهنگرفتهنظردرفرومقیمتهزینهمدیریتسنتیسیستمدر.شود
ارداستاندبرتمرکزطریقازمحصولتولیدهایهزینهکاهشبرایشرکت
مقرراتاعمال.نمایدمیاقدامتولیدحجمافزایشوضایعاتکاهشوسازی

شودمیمشخصبودجههااستانداردمحدودهدرهاهزینهحفظدرکنترلیا
سایرویرقابتبازاردرمشتریانهایخواستهووسالیقنیازهاسیستمایندر،

.گیردنمیقرارموردتوجهفرومتعییندربازاردرموثرعوامل
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میهمحاسبرامحصولاقالمهزینهمدیریت،سنتییابیهزینهسیستمدر
وردممحصولتولیدازقبلبالقوههایهزینهکاهشسیستمایندر،نماید
یبررسبرای،شوددادهتشخیصنامناسبچنانچهوگیردنمیقرارتوجه
هزینهرویتاکیدبامدیریتوشدهبرگشتمدیریتبهتولیدفرایندمجدد
اقدامرمذکوهایهزینهکاهشجهت،تولیداتپشتیبانیومستقیمغیرهای
.نمایدمی

ابتیرقبازار،گذاریقیمتاستراتژیآغازنقطههدفیابیهزینهدرسیستم
فمختلواحدهایتوسطگروهیبصورتگیریتصمیمفراینداست،کامل

میصورت(حسابداریومالی،توسعه،بازاریابیو،تحقیقمهندسی،تولید)
وازهانیتشریحومطالعه،کاملرقابتیبازاربررسیدرشروعنقطه.گیرد

اررفتبهتوجهوزمانوقیمت،کیفیتخصوصدرمشتریانهایخواسته
(نتظارامورد)هدفقیمتتعیینوکنندمیتولیدمشابهکاالیکهرقبایی

.باشدمی
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تولیدقبلهایجریانهایهزینهشاملمحصولچرخهعمردورههایهزینه
ددستمز،مواد)تولیدمرحلههایهزینه،(محصولطراحیوتوسعه،تحقیق)

توزیع،بازاریابی)تولیدازبعدهایهزینهو(مستقیمغیرهایهزینهومستقیم
رایبممکنهزینهحداقلتعیینبرگروهتالم.است(فرومازپسخدماتو

ههزینحذف،تولیدریزیبرنامهدرهاهزینهکاهشمنظوربهتولیدیاقالم
حاصالومحصولطراحیبهبود،فرایندهادرافزودهارزمبدونفعالیتهایهای
.گرددمیمتمرکزفرایندهایروم

بررسیمرحلهدر،سیستمایندرگذاریقیمتاستراتژیچالشهایبیشترین
تولیدهمرحلفراینومحصولطراحیتحقیق،توسعه،فرایندشاملتلیدازقبل
یفهوظچندکاریهایگروهخالقیتوابتکاراتازاستفاهبامعموالکه،است
ولیدتفرایندازقبلمحصولتولیدبالقوههایهزینهکاهش،شودمیانجامای
ابمرتبطهایتالم،(محصولضایعاتتولید،میزانخطتجهیززمانکاهش)

بهبود،محصولهایهزینهارزیابی،شرکتکلدرمداومسازیبهینه
تاهمیبا،محصولعمرچرخهدرهزینهمدیریتتوسطهزینهمستمر،کنترل

.شودمیتلقی 137



ایهفرصتمحصولتولیدفرایندازقبلبالقوههایهزینهکاهشبررسی
رایببازارتحقیقات،هدفیابیهزینهسیتمدر.استشرکتپیشروی
شتری،مموردنیازمحصولویژگی،قیمتمشتریان،تعیینهاینیازتعیین
قرارتوجهموردهدفمحصول،حجم(هدفقیمت)نظرموردفرومقیمت

.گیردمی
هرنهبهیکاهشبرایکنندگانعرضهفشاروارزممهندسیتکنیکایندر

ابتولیدشروعازقبلمتوالیبطورهدفتولیدهایهزینهاجزایازیک
بررسیکند،میپیدامحصوالتطراحیبرایکههاییحلراهازاستفاده

دراهسیستمتئوریمفهومدیدگاهاز.گیردمیانجامالزماصالحاتوشده
نههزیاصالحوشدهاستفادهارزمزنجیرهازتولیدهایهزینهریزیبرنامه
املتعدروداردتداوممستمربطورمحصولعمرچرخهدرکنندهتولیدبرای

بازاررایطشومشتریاننیازهایبهپاسخگوییبرایبیرونیمحیطبامتقابل
.داردتوجهرقابتی
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هرارزم،مهندسیفراینددرتولیدهایهزینهاجزایازهریککاهشبرای
امکانآیاکهشودتعیینتاشدهآزمونمحصولهایهزینهاجزایازیک

ممکنمواردیدر.داردوجودنهاییکیفیتکاهشبدونهاهزینهکاهش
تامینحفظباطراحیدرنیازموردموادازبرخیهاهزینهکاهشبرایاست

.گرددجایگزینوتغییرکیفیت
تغیینژیاستراتهدفیابیهزینهسیستمدرکهکردبیانمیتوانکلیبطور

حسابداریسیستمازخارجاطالعاتیاساسبر(هدفقیمت)فرومقیمت
نقطهمحصولطراحیمرحلهوشروع،نقطهگیرد،بازارمیصورتمدیریت
برمحصولگیریشکلروندتفاوت.استهدفیابیهزینهفرایندپایانی
.استشدهبیان(4-12)جدولدرهدفوسنتییابیهزینهدیدگاهاساس
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هدفیابیهزینهسنتییابیهزینه

ازیبخشبعنوانرقابتیبازارقیمت-1

.دشونمیگرفتهنظردرریزیبرنامه

مالکخدمتیاتولیدهایهزینه-2

اریگذقیمت)استفرومبهایتعیین

.(استمحورهزینه

وضایعاتبههاهزینهکاهشبرای-3

.شودتوجهمحصولناکارآمدی

محرکبعنوانرقابتیبازارقیمت-1

.شودمیگرفتهنظردرریزیبرنامه

میتعیینراهاهزینهفرومقیمت-2

وهبودمحورمشتریفرومقیمت)کند

قبلینیازهایوکیفیتاساسبر

(شودمیتعیینمشتری

مراحلومحصولهمزمانطراحی-3

هبدستیابیبرایمهمیعاملتولید

.استهزینهکاهش

هدفیابیوهزینههزینهمدیریتسنتیرویکرددومقایسه-(4-12)جدول
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هدفیابیهزینهسنتییابیهزینه

هزینهکاهشبرایمحرکیمشتری-4

.باشدنمیها

ههزینمدیرانوصنعتیحسابداری-5

.کنندمیکنترلراها

وطراحیازپسکنندگانعرضه-6

میقرارتوجهموردمحصولتولید

.گیرند

محرکیعاملمشتریانانتظارات-4

.استهزینهکاهشبرای

محصولطراحیاصلیهایتیم-5

.کنندمیمدیریتوکاهشهاراهزینه

دتولیوطراحیدرکنندگانعرضه-6

.هستنددخیلمحصولل
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هدفیابیهزینهسنتییابیهزینه

نپاییدرهزینهمدیریتوکنترل-7

بهایوسود.میشودانجامحدترین

بصورتپروژههرسطحدرشدهتمام

نآبهدستیابیبرایوتعیینمجزا

.شودمیتعیین

بهقیمتباالترینبامحصول-8

.شودمیفروختهمشتری

درشدهتمامبهایوسودهدف-7

رنامهبپرتفویکلیاشرکتکلسطح

.شودمیریزی

مشتریبههزینهحداقلبامحصول-8

.شودمیدادهانتقال

بهایریزیبرنامهدرارزمزنجیره-9

.شودمیاستفادهشدهتمام
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هدفیابیهزینهسنتییابیهزینه

ازشدهتمامبهایریزیبرنامهدر-9

.شودنمیاستفادهارزمزنجیره

،استسازمانیدرونتمرکزکانون-10

شدهتمامبهایوانتظارموردسود

مجزاصورتبهسازمانیدرونمحصول

.ودشمیریزیبرنامهآنبرایوتعیین

ودسشرکتهااست،سازمانیبرونتمرکزکانون-10

یاشرکتکلسطحدرراهدفقیمتوانتظارمورد

دهشتمامبهایکنند،میریزیبرنامهپرتفویکل

درسیستماتیکوایوظیفهچندساختاریکدرهدف

اگرکهمعنیبدینشود،میمدیریتسازمانکل

یکدرخودنظرموردسودبهباشدداشتهقصدشرکت

مدیریتدونوعبکارگیرییابد،دستخاصپروژه

هایهزینهمدیریت-1:بودخواهدپذیراجتنابهزینه

کههاییهزینهبهتوجه-2پروژهمدیرتوسطپروژه

انمیمتقابلارتباط.استپروژهمدیرکنترلازخارج

نظرموردسودبهدستیابیبرایسازمانمختلفدوایر

وتقنقاطازیکیشدهریزیبرنامهشدهتمامبهایو

.استهدفیابیهزینه
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خالصه
درآنهانقشترینکند،مهممیایفاسازماندراهمیتیبابسیارنقشهاهزینه
ابییهزینهرویکردیکعمرچرخهیابیهزینه.استسازیتصمیمباارتباط
شاملآنچرخهطولدررامحصولواحدیکهزینهمیکندتالمکهاست

یابیهزینهقلمرو)تولیدمرحله،(هدفیابیهزینهقلمرو)طراحیمرحله
یستمسوبرگشتییابیهزینهقلمرو)تولیدسیستمازبعدومرحله(کایزن
.کندمحاسبه(انهدامیابیهزینه
تمدیریوطراحیبرتمرکزبرایهاسازمانکهاستابزاریهدفیابیهزینه
بهبودایهفرصتبیشترینکهآنجااز.نمایندمیاستفادهآنازمحصولفرایند

هدفیابیهزینهتمرکز،استطراحیمرحلهدرسازمانهایهزینهعملکرد
نگاهبهایتالمدرمهمیبسیارابزارهدفیابیهزینه.باشدمیمرحلهایندر

بهابیدستیدنبالبههدفیابیهزینه.میرودشماربهآوریسودبهبودبرای
راهدفسوددهدمیاجازهتجاریواحدبهکهاستطراحیفرایندومحصول

زینهه.نمایدکسبب،استآنپرداختبهمایلمشتریکهقیمتیاساسبر
ایزنکیابیهزینهنقش.داردتاکیدموجودهایفرایندبهبودبرکایزنیابی
.استهزینهفرایندعملکرددرمستمرهایبهبودایجاد
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برای حذف هزینه های غیرضهروری بهدون ارزم افهزوده ، افهزیش کیفیهت و 
ر کارایی یک محصول یا خدمت در طول چرخه عمر می توان از ابزارهایی نظی

به منظهور سهرعت بخشهیدن بهه فعالیهت ههای.مهندسی ارزم استفاده نمود
ی شهدن کسب و کار، کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصول به منظور رقابت

د آن از تکنیک مهندسی مجدد و فرایند های اصلی محیط کسهب و کهار واحه
.تجاری استفاده می شود
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