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 هزینه یابی بر مبنای هدف

 :منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف

در آن زماان تااااا بارمی مالتاو       . رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت 0691در دهه 

مستاندمرد مبازمر مصالی   شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مرمحل تولید متمرکز قرمر دمشت و مز مین رو هزینه یابی 

، مشباع بازمر و با  رفتن سطح زندگی مردم شرکت هاا رم مبباور باه تولیاد     0691در مومیل دهه . کنترل هزینه شمرده می شد

مالتو   متنوع با ویژگیهای متفاو  نمود و با مستفاده مز ممکانا  جدید چرخه عمار مالتاو   باه نفاع مالتاو   بهتار و       

 .ر شده و مز مین رو مهمیت مدیریت هزینه رم در مرحله برنامه ریزی و طرمحی مفزمیش دمدجدیدتر دمئما کوتاه ت

پیش تر هزینه یابی هدف به عنومن فن هزینه یابی فرمگیر تولیدکنندگان ژمپنی رم جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف مولین 

د ر و در ومکنش به  0111زینه تولید یک خودرو به مبلغ در شرکت متومبیل سازی تویوتابرمی برنامه ریزی ه 0691بار در دهه 

در آن زمان بازمرهای آسیا منباشته مز مالتو   شرکتهای غربی بود و مؤسسه . شرمیط دشومر بازمر پا به عرصه وجود گذمشته بود

برمی رسیدن به رقیب پر قادر   های ژمپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برمی توسعه مفاهیم فنون و مبزمرهای  زم 

بسیاری مز شارکت هاای ژمپنای باه میان نتیباه رسایدند کاه         . خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند

فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تومند با مصالحاتی به صورتی مثر بخاش باه کاار    

نان بر مین عایده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازمریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه آ. گرفته شود

مین گروه ها می تومنستندروشها و فنون جدیدی برمی طرمحی و میباد مالتو   جدید در معرض . تختتی منافع متعددی دمرد

هزینه یابی هدف مز . فعالیتهای با  دستی در عملیا  شرکت، تالش کنند آزمایش قرمر دهند و در جهت مفزمیش یکپارچگی بین

مبموعه می مز مبزمر تختتی شامل تاللیل عملیاا ، مهندسای مرزشاها، تاللیال مرزشاها و مهندسای       . چنین مالیطی پدید آمد

میبااد مالتاول در    همزمان برمی تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و مین ممر شرکتهای ژمپنی رم در زمیناه هاای طرمحای و   

تنها بعد مز مین تالو   بود که شرکت های مروپایی و آمریکایی به مرزش هزینه یابی هدف . موقعیتی شاخص و مثر بخش قرمر دمد

 .پی بردند
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بهای تماام شاده، کیفیات و    / قیمت)در شرمیط رقابتی حاکم بر بازمر، بنگاه های مقتتادی ملزم به مدیریت مجزمء بااء مالتول  

مدیریت بهای تمام شده سنتی . هستند، زیرم در مقتتاد ممروز حفظ یک مزیت رقابتی به مد  طو نی غیر ممکن مست( ردکارک

در مین مالیط رقابتی نمی تومند مؤثر باشد، بنابرمین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مبموعه یکپارچه می مز تکنیک ها و سیستم 

به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، میباد زمینه های مناسب هایی مست که جهت مدیریت مجزمء طرمحی و 

مهمترین مواوع در مستفاده مز هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن مست، . تکنیکی، رفتاری و فرهنگی  زم می باشد

و زمینه های کاری خود بپردمزد، مای بایسات    با مین تعبیر که در نوع عملکرد به جای مینکه یک گروه تنها به حفاظت مز منابع

برمی مجرمی مؤثر، هزینه یابی هدف بایاد در طای زنبیاره مرزش    . کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی رم مدنظر قرمر دهند

عمار   در هزیناه یاابی برمبناای هادف توجاه ویاژه می باه چرخاه        . منتشار یافته باشد و تمامی مفرمد سازمان آنرم پذیرفته باشند

با توجه به جهانی شدن بازمرها که در حال . مالتو   و بهبود مستمر می گردد و همومره نیازهای مشتریان در مولویت قرمردمرد

باا در چنین  حاار شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازمر تبار  جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذمریم و برمی

  .زینه یابی هدف هستیمهمعمال  فضایی ناگزیر مز

 :تعاریف هزینه یابی بر مبنای هدف

 فرمیند مدیریت مسترمتژیک هزینه به منظور کاهش مبموع هزینه ها در مرمحل طرمحی و برنامه ریزی مالتول

هزینه یابی بر مبنای هدف یعنی یک فرمیند نظام مند جهت تعیین و تالاق یک هزینه کلی برمی تولید یک مالتول پیشنهادی 

 ( کوپر و مسالگمولدر. )با کارکردهای مشخص ، جهت دستیابی به سود مطلوب در یک قیمت فروش پیش بینی شده در آینده

های تولیدی مهم هستند، بلکاه    ، نه تنها هزینه منظور کاهش بهای تمام شده یابی هدف، بر مین مطلب تکیه دمرد که به  ینههز

مفزون بر آن، برمی دسترسی به هدفهای شارکت، ناه تنهاا مشاارکت     . های پیش مز تولید و بعد مز تولید هم مهم هستند هزینه 

ی  زم مست، بلکه شرکت باید با عراه مدیرمن، حسابدمرمن صنعتی، مدیریت تولید، طرمحی و کنترل کیفیت و سایر مدیرمن کلید

  (۸۱،ص0۸۳۱گودرزی،. ) کنندگان مومد مولیه و مشتریان نیز مرتباط نزدیکی دمشته باشد، تا بتومنند مرزشهای  زم رم میباد کند 
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در ومقع هزینه یابی بر مبنای هدف یک تکنیک تعیین ومندمزه گیری بهای تمام شده نیست ، بلکه یک برنامه ی جامع کاهش “ 

 “   کااه حتاای پاایش مز نخسااتین مرمحاال تولیااد یااک مالتااول شااروع ماای شااود        . بهااای تمااام شااده مساات    

 ( میالدی 066۸کیتر سال )

 :مصول کلیدی هزینه یابی برمبنای هدف 

 مبتنی برقیمت هزینه یابی .0

 (مشتری مدمری)تمرکز برمشتری  .۱

 تمرکز بر فرمیند طرمحی .۸

 (همکاری سیستمی)عملکرد متاابل ومحدها  .4

 جهت گیری در چارچوب چرخه عمر مالتول .5

 مشارکت در زنبیره مرزش  .9

 :هزینه یابی مبتنی بر قیمت -0

قیمت فروش مالتول برآوردشده و سپس دو عنتر سود مورد منتظار و قیمت ، و در  بازمر درمین مصل مبتدم با توجه به تالایاا 

نهایت با توجه به هزینه هایی که شرکت می تومند روی مالتول صرف کند آنرم طرمحی و در صور  عملی بودن طرح آن رم مجرم 

 .می کنند

بازمر رقابتی و تعیین میزمن سود ماورد نظار و   های هدف، هدف هزینه می رم برمساس تخمین قیمت مالتول در  سیستم هزینه 

یعنی حد هزینه مباز رم برمی دستیابی به سود مشخص، برمساس قیمات باازمر،   . کند  کاستن مین دو مادمر مز یکدیگر تعیین می

 .برآورد می کند

هزیناه هاای هادف باا      و. در سیستم هزینه یابی هدف برمی بدست آوردن هدفهای هزینه، قیمت بازمر به کار گرفته می شاود  

 . مستفاده مز فرمول زیر مالاسبه می گردد

 قیمت رقابتی –سود مورد نظر = هزینه هدف 
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 (:مشتری مدمری)تمرکز بر مشتری  -۱

 های وی در مورد  گیرد و خومسته  هدف، نظر مشتری پیوسته مورد توجه قرمر میهزینه یابی در سرمسر فرمیند 

  کارکرد -۸قیمت  -۱ کیفیت-0

 . شود  های ساخت و تبزیه و تاللیل معمال می به طور همزمان در مالتول و تتمیم 

  .پذیرد تمرکز بر مشتری مز رمه توسعه فعالیت های مهندسی صور  می: نکته 

 : کیفیت مالتول و بهبود کارکرد تنها در صورتی ممکان پذیر مست که

 . مالتو  ، منتظارم  مشتری رم برآورد سازد -ملف

 ان حاار باشند بابت آن مالتول، پولی بپردمزندمشتری -ب

 .سهم بازمر یا حبم فروش مفزمیش یابد -ج

 :تمرکز بر فرمیند طرمحی -۸

به صورتی که . در سیستمهای هزینه یابی هدف طرمحی مالتو   و فرآیندهای مصلی مدیریت هزینه مورد توجه قرمر می گیرد

با حذف مرمحل پر هزینه و وقت گیر، زماان  زم بارمی ورود مالتاول باه باازمر       .ه طرمحی زمان بیشتری صرف میشوددر زمین

درحالی که در روشهای سنتی مدیریت هزینه به منظور کاهش هزینه ها بر صرفه جوئی های زیر متمرکز مای  . کاهش می یابد

 .شود

 مفزمیش حبم تولید -0

 منالنی فرمگیری -۱

 کاهش اایعا   -۸

 بهبود بازده -4
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 : مصل فرعی بر مین دیدگاه تاثیر می گذمرند که عبارتند مز 4

  فرآیند هزینه یابی هدف. در سیستمهای هزینه یابی هدف هزینه ها قبل مز وقوع مورد نظار  و کنترل قرمر می گیرند -

مرحله طرمحی تمرکز دمرد و به نظر می رسد درمثر طرمحی کل هزینه هامز مرحله تالایاا  و توسعه گرفته تا ناطه می 

     . که مالتول در خط تولید قرمر می گیردکاهش هزینه طی چرخه کامل زندگی یک مالتول ممکان پذبر مست

فناوری و طرح فرآیند تولید و چالشهایی که در مین سیستم هزینه یابی هدف مهندسان تولید رم به مثر هزینه مالتول،  -

مرزیابی مربوط به مرزش نسابی مشاتری مای      تمامی تتمیما  مهندسان مز صافی. زمینه وجود دمرد متوجه می سازد

 . گذرند و پس مز آن در طرح تولید منظور می شوند

 در زمان طرمحی مورد تاللیل وسیستمهای هزینه یابی هدف موجب می شود وظایف مشترک کلیه بخشهای شرکت  -

   . منبام می شود. در نتیبه تغییرم  مهندسی یا مرمحل تولید قبل مز رسیدن مالتول به مرحله تولید.آزمون قرمر گیرد

باعث کاهش دوره ( به جای مهندسی ترتیبی)در سیستم هزینه یابی هدف مهندسی همزمان مالتو   و مرمحل تولید  -

 .ممکانی رم فرمهم می آورد تا برمی هر مشکلی بتومن قبل مز شروع تولید رمه حلی مرمئه کرد  زیرم. زمانی تولید می شود

 (:عملکرد متاابل ومحدها)همکاری سیستمی    -4

تیمهای چند وظیفاه می تولیاد و فرآیناد،    . عامل تعیین کننده دیگر در موفایت هزینه یابی هدف همکاری سیستمی می باشد

همکاری متاابل مین تیم ها می تومند زماان  . مز مرمحل مولیه طرمحی تا تولید نهایی رم به عهده دمرند مسئولیت کامل مالتول رم

            .عراه مالتول رم کاهش دمده و در نتیبه هزینه های مربوط به مرور طرحها و تغییرم  مهندسی کاهش می یابد

بخش طرمحی و مهندسی تولید، خط تولید، فروش و بازمریابی،  ایهای عملیاتی و تولید رم معض هدف،گروههزینه یابی در سیستم 

تاأمین  : دهند و مز مفرمد خارج ساازمان، مز قبیال   ومحد تدمرکا ، دمیره حسابدمری صنعتی، دمیره خدما  و پشتیبانی تشکیل می

  .شود  ولیه نیز بهره گرفته میکنندگان مومد م  کنندگان و عراهئه کنندگان، مرم کنندگان قطعا ، مشتریان، فروشندگان، توزیع 

و نه فااط   –یکی دیگر مز د یل موثر بودن فرمیند هزینه یابی برمبنای هدف مین مست که مز نااط قو  کل بخش های سازمان 

  .برمی دستیابی به نتایج بهره می برد –تیم توسعه و مهندسی مالتول 
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  مزمیای همکاری سیستمی

 عالی مدیریت رهبری  -ملف

 گرمییتیم  -ب

 تعهد کاری -ج

 معتماد متاابل  -د

 آموزش  -ه

 :جهت گیری درچارچوب چرخه عمر مالتول -5

چرخه عمر مالتول یک سلسله مز فعالیت های درون شرکت مست که مز تالایق وتوسعه آغاز وبه مرمئه خدما  پاس مز فاروش   

 . ختم می شود 

ماورد   (مز قبیل  هزینه های تولید و پس مز تولیاد ) مالتول  عمر های مربوط به ، تمامی هزینه  هدفهزینه یابی بر مبنای  در 

  .کننده و تولیدکننده مست های طول دوره عمر مالتول برمی مترف   گیرد و هدف، حدمقل کردن هزینه  توجه قرمر می

 :مشارکت در زنبیره مرزش -9

یک موسسه زمانی سودآور خومهد بود که مرزش میباد شده مش بیشتر . هدف نهایی هر موسسه میباد مرزش برمی مشتریان مست

 . مز هزینه تولیدم  و مرمئه خدماتش باشد

و . همه شرکت ها یا سازمانهایی که در یک صنعت بختوص مشغول فعالیت هستند دمرمی یک زنبیره مرزش مشابه می باشاند 

برگیرنده فعالیتهایی مست که در رمه بدست آوردن مومد مولیه طرمحی مالتول سااختن تشاکیال  و ومحادهای تولیادی     آن در 

 .بستن قرمردمدهای تعاونی و مرمئه خدما  به مشتریان به عمل می آورند
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 :درصدی سود+ بهای تمام شده )ماایسه هزینه یابی بر مبنای هدف و سنتی   

 

 :بر مبنای هدف و هزینه یابی سنتی ماایسه هزینه یابی    
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 :گام های مجرمی هزینه یابی بر مبنای هدف

 مالتول با توجه به قیمت بازمر تعیین قیمت .0

 مورد نظر تعیین سود .۱

 (قیمت بازمر منهای سود مورد نظر)مورد نظر  مالاسبه هزینه .۸

 (بهای تمام شده مالتول )مستفاده مز مهندسی مرزش برمی شناسایی رمه هایی  جهت کاهش دمدن هزینه ها  .4

  مستفاده مز روش کایزن وکنترل عملیاتی برمی کاهش دمدن هزینه ها .5

 :TC گیری کار به مزمیای

 قیمت با معرفی . مست مالتول توسعه فرآیند و یابی هزینه در یابی بازمر جهت هدف مبنای بر یابی هزینه در کلیدی عنتر

 :کند می رم برطرف یابی هزینه رویکردهای سایر مشکال  هدف یابی هزینه ، تاللیل تبزیه مالی عامل بعنومن بازمر

 تاریخی مستناد مطالعا  با نه ملبته مست، مالتول موفق به طرمحی دستیابی برمی مدیریتی مبزمر یک یابی هزینه. 

 توساعه  ساود فرآیناد   مز و باازمر  در نتایج مین.شود می ناشی توسعه مالتول فرآیند مز که مست متکایی قابل قیمت 

 .شود می ناشی مالتول

 گیرد نظر نمی در رم بازمر در مد  بلند مسترمتژی مبنای هدف بر یابی هزینه ، بازمر در یابی جهت بدلیل. 

 تولیدی منتظار مورد های هزینه تر بخش مثر تعیین 

 مشتریان ومقعی نیازهای ویژه شناسایی 

 مشتری های نیازمندی با شرکت فعالیتهای تطابق 

 کارگرمن میان در هزینه مهدمف مز بهتری درک 

 مشتری راایت مفزمیش 

 جهانی رقابت برمی بیشتر تومنایی 
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 :TC گیری کار به معایب

 مینکه عمل و در سیستم مین کارگیری به ولی . مست بیشتری سودآوری و مشتری راایت جلب سیستمی هر هدف مگرچه

 .مست نماییم دشومر جلب رم مشتریان همه راایت بخومهیم

 آن سیساتم کاارگیری   کاه  زیاادی  TC باه  در ساعی  یا بستند کار به شرکتهای رم وسیله به شده تبربه مشکال  میان در

 :باشد می زیر شرح به دمشتند،

 دهد شرح رم سیستم مین د یل مجرمی نتومند وماح طور به مست ممکن شرکت. 

 باشند سازگاری ندمشته مالیط تغییرم  با مست ممکن مفرمد. 

 ندهند نشان به تغییرم  نسبت سریع ملعمل عکس مست ممکن مدیرمن. 

 کند تعیین رم قبول قابل بازمر دقیق قیمتهای طور به نباشد قادر مست ممکن شرکت. 

 حفاظت کند رم سیستم مین نتومند مست ممکن شرکت. 

 :مشکال  موجود در بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف  در میرمن

 عدم ممکان تعیین قیمت های رقابتی  

 نوسانا  عمده مقتتادی  

 رمیج نبودن مشتری مدمری  

 فادمن روحیه کاری  

 های صالیح بهای تمام شده  گیری مز سیستم عدم بهره 

 عدم مستفاده مز مهندسی مرزش  
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 :لذم جهت رفع مین مومنع پیشنهادهایی به شرح زیر مرمئه می گردد

باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی باه مساتفاده مز هزیناه یاابی هادف       تا زمانی که کشور مز بازمر بسته و شبه منالتاری برخوردمر

ها جهت مینکه بتومنند به بااء خود مدممه دهند، مببور به مستفاده مز مین  نخومهند دمشت و فاط در شرمیط رقابتی مست که شرکت

با مشکل مومجه مست لذم پیشنهاد در میرمن به دلیل عدم وجود بازمرهای رقابتی، تعیین قیمت هدف . روش سودمند خومهند بود

گردد دولت مقدمم به گشودن تدریبی مرزها جهت ورود کا ها و مالتو   خارجی بنماید تا شرمیط رقابتی در تولید و عراه  می

 .مالتو   فرمهم آید

تا بتومن برمی تولید در های مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانا  مقتتادی رم به حدمقل رساند  مز طریق متخاذ سیاست

 .آینده برنامه ریزی نمود

با توجه به مینکه تمرکز بر مشتری، رمهنمایی برمی کاهش بهای تمام شده مالتو   مست، مز مین رو پیشنهاد می شود شارکت  

تو   مورد توجه ها بطور مدموم با مشتریان خود جهت دریافت نظریا  آنها، مرتباط برقرمر سازند و نظرم  آنها رم در طرمحی مال

 .قرمر دهند

با توجه به مهمیت چندمهارتی ساختن نیروی منسانی در دنیای رقابتی ممروزی و ناش آن در مفزمیش کیفیات و کااهش هزیناه    

گردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود مقدمم و کارگروهی رم جایگزین کار سنتی و فردی  ها پیشنهاد می مالتو   به شرکت

 .بنماید
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 :نتیبه گیری

با گسترش روزمفزون مباحث مربوط به سازمان تبار  جهانی و پیوستن تدریبی کشورهای مختلف به مین سازمان، لزوم     

یابی هدف، به طور گسترده در  شود، در حال حاار هزینه های نوین مدیریت هزینه بیش مز پیش محساس می توجه به تکنیک

ها و  به منظور مجرمی موفق هزینه یابی هدف،  زم مست کلیه شرکت. شود گرفته میصنایع مختلف کشورهای جهان به کار 

می به مین ماوله سودمند در کاهش  تولیدکنندگان صنایع مختلف، امن حفظ کیفیت و کارکرد مالتو   خود، توجه ویژه

مفزمیش و سودآوری خود رم مفزمیش  های مالتو   خود بنمایند تا با رقابتی کردن مالتو   خود، سهم خود رم در بازمر قیمت

گردد و  مندی مشتریان و رفاه مجتماعی می هزینه یابی هدف امن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث مفزمیش راایت. دهند

 :مجرمی موفایت آمیز مین نظام مستلزم رعایت مومرد زیر می باشد

  مهمیت مین ماولهتوجه خاص مدیرمن مرشد و به تبع آن سایر مدیرمن و مسؤ ن به 

 های تابعه میباد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت 

 مشتری مدمری ومقعی 

 هدمیت تأمین کنندگان مومد و قطعا  با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند. 

 سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت. 

 های مطالعاتی جامع و یکپارچه بکارگیری سیستم. 

 

 


