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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 هزینه یابی بر مبنای هدف

 

Target Costing    

 



 مقدمه

محيط رقابتي بازارهاي 
 تجاري امروز

توليد محصول با كيفيت و 
مطابق با خواست 

 مشتريان

تعيين 
قيمت فروش 
 از سوي بازار

مديريت 
مؤثر بر بهاي 

 توليد 

هزينه يابي بر 
 مبناي هدف 



 

 :منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف

رشد صنایع 
مختلف در دهه 

1960 

هزینه یابی 
استاندارد 

ابزاری برای 
 مدیریت هزینه

اشباع بازار در 
و  1970دهه 

باال رفتن سطح 
انتظارات 
مصرف 
 کنندگان

وجودرقابت 
شدید و استفاده 

از مدیریت 
هزینه در بخش 
برنامه  ریزی 

 و طراحی

تالش جهت 
استفاده از 

سیستم هزینه 
یابی بر مبنای 
هدف جهت 

باقی ماندن در 
 چرخه رقابت
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:هزینه یابی هدف تعریف  

 
هزینه یابی هدف رویکردی است هدفمند برای اینکه یک محصول 

خاص با کیفیت و کارکرد مشخص باید با چه بهایی تولید شود تا 

بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل 

.کند  

فرایند مدیریت هزینه به منظور کاهش مجموع هزینه ها در مراحل 

 طراحی و برنامه ریزی محصول

 

5 



 مثالی از هزینه یابی بر مبنای هدف در واحد تولیدی 

 .به تولید و فروش سمعک اشتغال دارد  HPIشرکت تولیدی 

 دالر است 750(   HPI-2 با نام تجاری ) قیمت فروش هر سمعک نسل دوم 

 .دالر می باشد  650بهای تمام شده این نوع سمعک 

 .دالر است  100بنابراین سود این شرکت برای هر واحد سمعک 

ساهم باازار جهاانی را در % 30باا تولیاد و فاروش ایان ناوع سامعک و باا ایان قیمات  HPIشرکت 

 .دست دارد 

به تازگی رقبا نسل سوم سمعک را که عملکرد بهتری نسبت به نسل دوم دارد را به بازار عرضاه 

 .   دالر می فروشند  1200کرده اند و به قیمت هر واحد   

برای اینکاه در ایان شارایط ساهم قبلای خاود را در باازار حفاظ کناد باا تجزیاه و تحلیال  HPIشرکت 

دالر  600دیدگاه های مصرف کننادگان باه ایان نتیجاه رساید کاه بایاد قیمات فاروش خاود را باه 

 . کاهش دهد 

دالر باارای هار ساامعک بایااد هزیناه مااورد نظاار  100بارای رساایدن بااه ساود  HPIبناابراین شاارکت 

 ( . 600-100)دالر در نظر بگیرد  500خود را ( هزینه هدف)

 (650-500.)دالر کاهش یابد  150برای هر سمعک بایستی  HPIپس هزینه های شرکت 
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شرکت برای کاهش دادن هزینه ها و رسیدن به سطح هزینه های مورد نظر دو راه پیش 

 :رو دارد

استفاده از فناوری نوین تولید و استفاده از روش های پیشرفته مدیریت هزینه مثل  -1

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت

این روش برای بسیاری از شرکت ها سودمند است ، زیرا . طرح ریزی مجدد کاال  -2

شرکت بدین وسیله می تواند مشخص نماید که تصمیمات مربوط به طرح ریزی ، 

 .تشکیل دهنده بخش عمده ای از کل هزینه های چرخه زندگی محصول است 

با توجه دقیق به طرح ریزی محصول ، شرکت می تواند کل هزینه ها را به میزان زیادی 

 .کاهش دهد 

 چرخه زندگی محصول

 

 

 

 

 هزینه یابی بر مبنای هدف

خدمات 
پس از 
 فروش

 بازاریابی
 و توزیع

 تولید
تحقیق و 

 توسعه
طرح 
 ریزی
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 :اهداف هزینه یابی هدف

 تحقیق، توسعه و طراحی 

تصمیم گیری در 
خصوص اینکه 
چه محصولی 
در نظر است 
 فروخته شود

تعیین قیمت 
فروش که 

رقابت موجود 
 اجازه می دهد

مدیریت هزینه 
ها که به منظور 
تحصیل سود ، 
مورد انتظار 

 است

هزینه یابی بر 

 مبنای هدف
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:                فرمول محاسبه بهای تمام شده هدف  

                       

 

بهای تمام شده هدف= قیمت هدف  -سود مورد انتظار   
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( درصدی سود + بهای تمام شده )مبنای هدف و سنتی مقایسه هزینه یابی بر   
 



 یابی هزینه و هزینه مدیریت سنتی رویکرد دو مقایسه

 درصدی سود                                            هزینه یابی هدف+ بهای تمام شده          هدف

 

 قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی            قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام

 شده در نظر گرفته می شود.              بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود 

 

 .             قیمت ، هزینه ها را مشخص می کند .                   هزینه ها ، قیمت را مشخص می کند  

  

 به منظور کاهش هزینه ها ، به ضایعات و               طراحی عامل با اهمیتی در کاهش هزینه

 هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل .             عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود 

 .قرار می گیرد                                                                

 

 مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد و به           داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای 

 . برای کاهش هزینه هاست .       نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود
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اصل عمده در هزینه یابي هدف 6  

12 

هزینه یابی مبتنی بر قیمت -1  

مشتري مداري  -2  

تمرکز بر فرآیند طراحي  -3  

همکاري سیستمي  -4  

هزینه یابي چرخه عمر محصول  -5  

مشارکت زنجیره ارزش  -6  



مبتنی بر قیمتیابي هزینه -1  
 

 ای مرحله سه فرایندی هدف مبنای بر یابی هزینه سیستم

 .است
   شود می مشخص بازار در محصول قیمت اول مرحله در -

 الزم صنعت در بقا برای که شرکت نظر مورد سود دوم درمرحله -

  .شود می مشخص است

 بهای بازار در محصول قیمت از سود کردن کم با سوم درمرحله -

 .شود می مشخص هدف شده تمام

 بر مشخص سود به دستیابی برای را هزینه مجاز حد یعنی

 .کند می برآورد بازار قیمت اساس

 :شود می محسابه زیر فرمول با هدف های هزینه

 بهای تمام شده هدف= قیمت بازار  -سود مورد انتظار 
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مشتري مداري  -2  
 

 

 تشریح به طراحان که است این رویکردها از یکي هدف یابي هزینه در

   به زمان و قیمت ،کیفیت خصوص در مشتري هاي خواسته و نیازها

  .پردازند مي فرآیند و محصول تصمیمات در همزمان طور

 

   :که است پذیر امکان صورتي در تنها کارکرد بهبود و محصول کیفیت

 

   .سازد برآورد را مشتري انتظارات محصوالت، -الف

 .بپردازند پولي محصول، آن بابت باشند حاضر مشتریان -ب

   .یابد افزایش فروش حجم یا بازار سهم -ج
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  بر فرآیند طراحيتمرکز -3

 

 فرآیندها و محصوالت طراحي هدف یابي هزینه سیستمهاي در

 صورتي به .شود می گرفته نظر در هزینه مدیریت کلید بعنوان

 حذف با و شود مي صرف بیشتري زمان طراحي زمینه در که

 محصول ورود براي الزم زمان گیر، وقت و هزینه پر مراحل

   .یابد مي کاهش بازار به

 عمده بخش دهنده تشکیل ریزی، طرح به مربوط تصمیمات

 توجه با و است محصول عمر چرخه های هزینه کل از ای

 به را ها هزینه کل تواند می شرکت ریزی، طرح به دقیق

 .دهد کاهش زیادی میزان
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(واحدهاعملکرد متقابل )سیستمي همکاري -4  

 

 سیستمي همکاري هدف یابي هزینه موفقیت در دیگر کننده تعیین عامل

 محصول کامل مسئولیت فرآیند، و تولید اي وظیفه چند تیمهاي .باشد مي

 همکاري .دارند عهده به را نهایي تولید تا طراحي اولیه مراحل از را

 در و داده کاهش را محصول عرضه زمان تواند مي ها تیم این متقابل

 مي کاهش مهندسي تغییرات و طرحها مرور به مربوط هاي هزینه نتیجه

   .یابد

 

:سیستميهمکاري مزایاي   

رهبري مدیریت عالي   -الف  

تیم گرایي  -ب  

تعهد کاري  -ج  

اعتماد متقابل  -د  

آموزش  -هـ  
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   محصولیابي چرخه عمر هزینه -5

 عمر محصول تمام فعالیتهاي الزم از طراحي محصول و خرید مواد اولیه براي ساخت دوره 

 .گیرد مي بر در را فروش از پس خدمات ارائه و شده ساخته محصول تحویل تا آن

 و تولید های هزینه شامل محصول عمر به مربوط های هزینه تمامی هدف یابی هزینه در

 عمر دوره های هزینه کردن حداقل اصلی هدف و گرفته قرار توجه مورد تولید از پس

 .است کننده تولید و کننده مصرف برای محصول

 

دیدگاههاي 
مختلفي در رابطه 

با دوره عمر 
 محصول

ازدیدگاه اجتماع :د  

از دیدگاه مشتري :ج
( مصرف کننده)  

از دیدگاه تولید : ب
 کننده 

ازدیدگاه بازاریابي :الف  
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مشارکت در زنجیره ارزش-6  
 

 موسسه یک .است مشتریان براي ارزش ایجاد موسسه هر نهایي هدف

 تولیدات هزینه از بیشتر اش شده ایجاد ارزش که بود خواهد سودآور زماني

 .باشد خدماتش ارائه و

   

 فروشندگان، قطعات، کنندگان تامین قبیل از ارزش زنجیره عناصر تمامی

 قرار توجه مورد هدف یابی هزینه در خدمات کنندگان ارائه و کنندگان توزیع

 ایجاد راه از ها هزینه کاهش به مربوط تالشهای هدف یابی هزینه .گیرند می

 ارزش زنجیره سراسر در سازمان از خارج اعضاء با همکاری رابطه یک

 .دهد می انجام
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 ایرادات هزینه یابی هدف

 هزینه فرایندهای اجرای در درگیر مختلف های جناح بین در-1

 .کند بروز تواند می تضادهایی هدف یابی

 تحت هدف یابی هزینه اجرای برای تجاری، واحد کارکنان-2

 .دارند قرار فشار

 زیادی زمان شده، تمام بهای سطح اوردن پایین منظور به-3

 را بازار به آن ارسال موعد و گردیده محصول توسعه صرف

 . سازد می مواجه تاخیر با

 

19 



 مشکالت موجود در بکارگیري سیستم هزینه یابي هدف در ایران 

عدم پذیرش تمامی مبانی نظری و عملی این نوع هزینه یابی بصورت یکجا در 
 شرکتها

عدم توانایی در محاسبه سود و قیمت هدف بدلیل عدم وجود رقابت در بسیاری از 
 صنایع   

 عدم توجه به مساله مشتری مداری، فقدان روحیه کار گروهی و مستقر نبودن 
 سیستم مناسب بهای تمام شده و نوسانات اقتصادی
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 :گردد می ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی موانع این رفع جهت لذا

 هیچگونه ها شرکت باشد، برخوردار انحصاری شبه و بسته بازار از کشور که زمانی تا -1

 است رقابتی شرایط در فقط و داشت نخواهند هدف یابی هزینه از استفاده به تمایلی

 این از استفاده به مجبور دهند، ادامه خود بقاء به بتوانند اینکه جهت شرکت ها که

 قیمت تعیین رقابتی، بازارهای وجود عدم دلیل به ایران در .بود خواهند سودمند روش

 تدریجی گشودن به اقدام دولت می گردد پیشنهاد لذا است مواجه مشکل با هدف

 و تولید در رقابتی شرایط تا بنماید خارجی محصوالت و کاالها ورود جهت مرزها

   .آید فراهم محصوالت عرضه

 نوسانات در مؤثر متغیرهای مناسب، پولی و مالی سیاست های اتخاذ طریق از -2    

   .نمود ریزی برنامه آینده در تولید برای بتوان تا رساند حداقل به را اقتصادی
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 محصوالت شده تمام بهای کاهش برای راهنمایی مشتری، بر تمرکز اینکه به توجه با -3

 دریافت جهت خود مشتریان با مداوم بطور ها شرکت شود می پیشنهاد رو این از است،

 قرار توجه مورد محصوالت طراحی در را آنها نظرات و سازند برقرار ارتباط آنها، نظریات

   .دهند

 آن نقش و امروزی رقابتی دنیای در انسانی نیروی ساختن چندمهارتی اهمیت به توجه با -4

 به می گردد پیشنهاد شرکت ها به محصوالت هزینه کاهش و کیفیت افزایش در

 فردی و سنتی کار جایگزین را کارگروهی و اقدام خود نیروهای ساختن چندمهارتی

 .بنماید

22 



 یابی هزینه .شود استفاده فعالیت مبنای بر یابی هزینه مانند نوین، شده تمام بهای های سیستم از -5

   .است محصوالت شده تمام بهای دقیق تر محاسبه باعث که است سیستمی فعالیت مبنای بر

 از استفاده برای ها شرکت می شود پیشنهاد ایران، در ارزش مهندسی انجمن وجود به توجه با -6

   .کنند استفاده انجمن این راهنمایی های از آن از تر مؤثر بهره  گیری و ارزش مهندسی

  

 دستیابی منظور به و کیفیت افزایش و ها قیمت کاهش الخصوص علی مشتریان، نیازهای به توجه با

 سازمان به ایران پیوستن تبع به که کاستی هایی و خطرات با مقابله و اقتصادی دورنمای اهداف به

 صنایع در هدفمند یابی هزینه نظام سرعت به است ضروری آمد، خواهند وجود به جهانی تجارت

   .شود گذاشته اجرا مرحله به و تدوین کشور
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24 

 با سپاس از توجه شما


