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هدفگذاريهزينه

Target Costing
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مروارید رفیعی: ارایه دهنده



السدرتوانمیراهدفمبنایبریابیهزینهظهورهایریشه
لدلیبهزمانآندر.کردجستجودومجهانیجنگازپسهای

ریکاییآمکارخانجاتوتولیدکنندگان،اولیهموادشدیدکمبود
بتوانندتا،دادندمیانجامرااییافتهسازمانتالش

بعدهاهاتالشاینوکنندعرضهراپایینقیمتبامحصوالتی
.شدنامیدهارزشمهندسی

روشایناز1960دههدرباراولینبرایتویوتاشرکت
کیعنوانبهراهدفمبنایبریابیهزینهوکرداستفاده
یمشترآندروکردقلمدادسودمدیریتبرایریزیبرنامه

.بودندمحوریوکنندهتعیینعاملقیمتو
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:هزینه یابی هدف
تعیینبرایمنظمویافتهساختاررویکردیکهدفیابیهزینه

سطحبابایدمحصولیکآندرکهباشد،میتولیدهایهزینه
شدهبینیپیشفروشقیمتباوکارکردوکیفیتازمشخصی

.ودشتولیدسودآوریازمشخصیسطحیکایجادمنظوربه
صولحبرایاستفرآیندیهدفیابیهزینهدیگرعبارتبه

اظلحازمشخصویژگیبامحصولیکآیااینکهازاطمینان
ازیبخشرضایتسطحتواندمیقیمتوکارکردوکیفیت

خیریاکندایجادسودآوری
ارسازمانکهاستقویراهبردیابزاریکهدفیابیهزینه

و.ندکمیزمانوهزینهبعد،کیفیت،سهیافتنبهقادرهمزمان
ییابهزینههمچنین.کندمیکنترلوقوعازقبلراهاهزینه
دهد،میارزشمشتریبهکهداردمیمقدوررافرهنگیهدف

تهدایمشتریاننیازهایراهدفیابیهزینهفعالیتهایهمهو
.کندمی 4



وشدهتعیینپیشازسودوفروشهدفیابیهزینهدر
.شودمیفرضقطعی

ابکهرساندسطحیبهراشدهتمامبهایوهاهزینهبایدلذا
ظاری،انتسودحداقلوفروششدهتعیینپیشازقیمتفرض
کارچهآن.نبایدفزونیشدهبینیپیشمیزانوسطحازهاهزینه

هکاستاینسازد،میدشوارترمعاملهایندررابنگاهمدیریت
ءارتقاگاهیحتیوحفظبابایدهاهزینهکنترلوکاهش
گویند،میلحاظهمینبهباشد،همراهنیزکیفیت
قاءببرایجامعمد یریتفرآیندازبخشیهدفیابیهزینه

.استفزایندهرقابتمحیطدرسازمان
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دفرآینعنوانبهتوانمیراهدفیابیهزینهحاضرحالدر
کرد،یفتوصسودریزیبرنامهوهزینهمدیریتسیستماتیک

دوایرتمامیتالشکردنمتمرکزباراهاهزینهکاهشکه
وتولیدمهندسی،بازاریابی،مانندشرکتیکبهمربوط

مراحلدرهزینهکاهشفرآیندکهدهد،میانجامحسابداری
.شودمیانجامتولیدازقبل
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:اصل عمده در هزینه یابی هدف 6

هزینه یابی قیمت بازار 1)
مشتری مداری ) 2

تمرکز بر فرآیند طراحی ) 3

همکاری سیستمی ) 4

هزینه یابی چرخه عمر محصول ) 5

مشارکت زنجیره ارزش) 6
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 هزینه یابی قیمت بازار:

، در سیستم هزینه یابی هدف برای بدست آوردن هزینه هدف
فاده از قیمت بازار به کار گرفته می شود و هزینه های هدف با است

.  فرمول زیر محاسبه می گردد

 هزینه هدف = قیمت بازار –حاشیه فروش مطلوب
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 مشتری مداری

هبطراحانکهاستاینرویکردهاازیکیهدفیابیهزینهدر
قیمت،کیفیتخصوصدرمشتریهایخواستهونیازهاتشریح

ازدپردمیفرآیندومحصولتصمیماتدرهمزمانطوربهزمانو
مشتریبرتمرکز.استمشتریبرایارزشتصویرنیازهااینکه
.پذیردمیصورتمهندسیفعالیتهایتوسعهطریقاز

9



ن پذیر کیفیت محصول و بهبود کارکرد تنها در صورتی امکا
:  است که

.  محصوالت، انتظارات مشتری را برآورد سازد-الف

مشتریان حاضر باشند بابت آن محصول، پولی بپردازند-ب

.  سهم بازار یا حجم فروش افزایش یابد-ج
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 تمرکز بر فرآیند طراحی

هایفرآیندومحصوالتطراحیهدفیابیهزینهسیستمهایدر
درکهصورتیبهگیرد،میقرارتوجهموردهزینهمدیریتاصلی
رپمراحلحذفباومیشودصرفبیشتریزمانطراحیزمینه
کاهشبازاربهمحصولورودبرایالزمزمانگیر،وقتوهزینه

.یابدمی
کاهشمنظوربههزینهمدیریتسنتیروشهایدرکهدرحالی

نحنیمتولید،حجمافزایشازناشیجوئیهایصرفهبرهاهزینه
.شودمیتمرکزبازدهبهبودوضایعاتکاهشفراگیری،
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 (عملکرد متقابل واحدها)همکاری سیستمی

میستمیسیهمکاریهدفیابیهزینهموفقیتدردیگرکنندهتعیینعامل
ازراصولمحکاملمسئولیتفرآیند،وتولیدایوظیفهچندتیمهای.باشد

اینمتقابلهمکاری.دارندعهدهبهرانهاییتولیدتاطراحیاولیهمراحل
یهاهزینهنتیجهدرودادهکاهشرامحصولعرضهزمانتواندمیهاتیم

.یابدمیکاهشمهندسیتغییراتوطرحهامروربهمربوط
:مزایای همکاری سیستمی 

اعتماد-تعهد کاری د-تیم گرایی ج-رهبری مدیریت عالی ب-الف
آموزش -متقابل هـ
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 هزینه یابی چرخه عمر محصول

اتطراحیبینزمانیفاصله:ازاستعبارتمحصولعمردوره
بودندلیلبهآنتولیدتوقفوبازاربهجدیدمحصولعرضه

.استبازاردرآنبرایکافیتقاضای
طراحیازالزمفعالیتهایتماممحصولعمردورهبنابراین
لمحصوتحویلتاآنساختبرایاولیهموادخریدومحصول

.گیردمیبردررافروشازپسخدماتارائهوشدهساخته
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 مشارکت زنجیره ارزش
یک.استمشتریانبرایارزشایجادموسسههرنهاییهدف•

اششدهایجادارزشکهبودخواهدسودآورزمانیموسسه
.باشدخدماتشارائهوتولیداتهزینهازبیشتر

بخصوصصنعتیکدرکهسازمانهایییاهاشرکتهمه•
.اشندبمیمشابهارزشزنجیرهیکدارایهستندفعالیتمشغول

موادآوردنبدستراهدرکهاستفعالیتهاییبرگیرندهدرآنو
،تولیدیواحدهایتشکیالت،ساختنمحصول،طراحیاولیه
میملعبهمشتریانبهخدماتارائهوتعاونیقراردادهایبستن
.آورند

•
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 مشارکت زنجیره ارزش
عاتقطکنندگانتامینقبیلازارزشزنجیرهازعناصرتمامی•

ینههزدرخدماتکنندگانارائهوکنندگانتوزیعفروشندگان،
بهمربوطتالشهایهدفیابیهزینه.دارندقرارهدفیابی

اعضاباهمکاررابطهیکایجادطریقازراهاهزینهکاهش
.دهدمیانجامارزشزنجیرهسراسردرسازمانخارج
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هزینه یابی محرک بازار:

oدهزینه یابی بر مبنای هدف با هزینه های محرک بازار شروع می شو  .
oی هدف از هزینه یابی محرک بازار تشخیص هزینه مجاز محصوالت آت

. شرکت است
oنه هزینه مجاز، هزینه ای است که در صورت شناخت محصول با آن هزی

می توان به حاشیه سود مورد انتظار با قیمت هدف دست یافت
oبر بخش هزینه یابی محرک بازار در فرآیند هزینه های بر مبنای هدف

.  گرایشات و تمایالت و تقاضاها و نیازهای مشتریان متمرکز است
همچنین از هزینه های مجاز برای انتقال فشارهای رقابتی بازار به

.  طراحان محصول و تامین کنندگان قطعات استفاده می شود
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:عوامل موثر بر هزینه یابی محرک بازار عبارتند از

بهایدبموسسهکهتوجهیمیزانبررقابتشدت:رقابتشدت
باشدتهداشهدفمبنایبریابیهزینهفرآینددررقابتیشرایط

.گذاردمیتاثیر

وقویتتباعثمشتریانویژگیهایازبسیاری:مشتریماهیت
.شودیمکنندگانمصرفبرایشدهتعهدهایتحلیلتشدید
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برداشتگام5بایستیهدفیابیهزینهروشاجرایبرای:

بازارقیمتبهتوجهبامحصولقیمتتعیین-1
نظرموردسودتعیین-2
نظرموردهزینهمحاسبه-3
شدهتمامبهایدادنکاهشبرایارزشمهندسیازاستفاده-4
هاهزینهکاهشبرایعملیاتیکنترلوکایزنروشازاستفاده-5
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ت هزینه یابی هدف در مقایسه با روش سنتی مدیری
:هزینه 

یسنترویکردازسودریزیبرنامهدرشرکتهاازبسیاری
بعالوهشدهتمامبهایرویکردهمانکنندکهمیاستفاده

ولیدتاولیههایهزینهابتدارویکردایندراستسوددرصدی
تقیمآوردنبدستبرایراسودحاشیهسپسوبرآوردرا

یرفتنپذراقیمتاینبازاراگروکنندمیاضافهآنبهبازار
.دکنمیتالشهزینهکاهشبرایراههایییافتندرشرکت

ودیسحاشیهوبازارقیمتباهدفیابیهزینهکهصورتیدر
ینههزبرقراریباواستشدهریزیبرنامهمحصولبرایکه

وعملیاتمراحلطراحیوشودمیشروعمحصولمجازهای
هشکامجازهزینهمیزانتامحصولهزینهآنکهازپستولید
.شودمیآغازیافت 19



:مبانی نظری هزینه یابی هدف 
دریسنتیابیهزینهوهدفیابیهزینهرویکردهایبینموجودتفاوت
ازیکهرنظریمبانیدراختالفکنندهمنعکسهزینهوسودریزیبرنامه

درتفکرطرزازناشیکهداردریشهسیستمهاتئوریدرمبانیاین.آنهاست
وهعالبهشدهتمامبهایسنتیرویکرد.استکنترلومدیریتمورد

عملرشنگاینگیرد،میسرچشمهبستهسیستمنگرشازسوددرصدی
شرحدررامتغیرهاازبسیاریبررسیوآنمحیطوسازمانبینمتقابل
اصالحبهتنسبواقعینتایجمشاهدهازبعدوگیردمینایدهسیستمرفتار

بازستمسییکهدفیابیهزینهسیستممقابلدرکندمیاقدامفعالیتها
توجهموردراخودمحیطباسازمانسازگاریاهمیترویکردایناست،

متقابلتاثیراتازایپیچیدهمجموعهسیستمرفتارشرحدر.دهدمیقرار
صورتقعیوانتایجوقوعازقبلاصالحیفعالیتهای.شودمیگرفتهدرنظر

.گیردمی
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:هاشرکتبرایهدفمبنایبریابیهزینهبکارگیریازناشیمنافع
نمایدمیتعیینرامحصولموردانتظارشدهتمامبهای.
ندکپیدادستیابی،شدهتمامبهایمورددربیشتریکاراییبه.
باشدهداشتبیشتریکاراییکهکنندمصرفجاییدرراپولیمنابع.
نمایندشناساییرامشتریانواقعینیازهای.
کنندمنطبقمشتریاننیازهایباراتجاریواحدهایفعالیت.
دهندافزایشخودمحصوالتازرامشتریانرضایت.
اینههزیاهدافازبهتریدرک،کنندمیکاریکدیگرباکهافرادیبه

.کنندارائه
وینههزکیفیت،تعییندرتاشوددادهاجازهکاریگروههایوافرادبه

.باشندداشتههمکارینظرموردزمان
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:ر ایران مشکالت موجود در بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف د
استقرار. آنعملیونظریمبانیتمامپذیرشبابایدهدفیابیهزینه1

مربوطاصولازیکیاستفادهیاودواینازیکیانتخابوباشدهمراه
مستقرتشرکدرهدفیابیهزینهسیستمکهگرفتنتیجهتواننمی
.استشده

بازاردوجووداردکاربردرقابتیفضایدرهدفیابیهزینهمکانیزم2.
دفهسودوهزینهبهرسیدنمنظوربهقیمتکسببرایرقابتی
امعهجبراقتصادینوساناتحاکمیتکنونیشرایطدر.استالزامی
.ستامشکلبسیارنباشدممکنغیراگرهدفقیمتتعیینامکان

دهنشرایجایراناقتصاددرمداریمشتریفکرطرزکهایندیگر3.
روحیهفقدانهمچنینوداردمحدودانتخابحقمشتریو.است
ازدهشتمامبهایصحیحسیستمهاینبودنمستقروگروهیکار

هدفییابهزینهسیستمبکارگیریمانعکهاستدیگریعواملجمله
.است
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باتشکر از توجه شما 
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