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مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول :ارائه مدل تلفیقی از روشهاي
هزینهیابی هدف QFD ،و مهندسی ارزش
حسین رضاییدولت آبادي ،1رضا صالح زاده ،*2محمدرضا عطارپور ،3هادي بالوییجامخانه
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-1استادیار گروه مدیریت،دانشكده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
 -2دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی دانشكده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
-9دانشجوي دکتري مدیریت تكنولوژي ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 -4کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
چكیده
هزینهیابی هدف با ادغام نیازهاي مشتري ،ویژگیهاي فنی و اطالعات هزینه در مرحله طراحی محصول و
حذف کارکردهاي فاقد ارزش افزوده ،نقش مهمی در مراحل مختلف چرخه حیات محصول بازي میکند.
از تكنیكهایی که میتوان براي اجراي موفقیتآمیز فرایند هزینهیابی هدف استفاده کرد QFD ،و مهندسی
ارزش هستند .هدف از این مقاله ،ارائه مدل تلفیقی از روشهاي هزینهیابی هدف QFD ،و مهندسی ارزش
است تا به وسیله آن نقش هزینهیابی هدف در مدیریت هزینههاي تولیدي بررسی شود ،همچنین،
مشخصات کیفیتی که باعث برآورده شدن نیازهاي مشتري خواهد شد ،ارتقا یابد ،.یافتهها نشان میدهد که
تلفیق هزینهیابی هدف QFD ،و مهندسی ارزش فن مؤثري در مدیریت هزینههاي فرایند تولید میباشد.
نتایج این تحقیق ،بیانگرآن است که تلفیق این سه تكنیك باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزینه به یك
مزیت رقابتی دست یابد.
واژههاي کلیدي :هزینه یابی هدف ،مدیریت هزینه ،QFD ،مهندسی ارزش ،طراحی محصول

* نویسنده مسؤول:

R.salehzadeh99@yahoo.com
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-1مقدمه

آنكه آسیبی به کارکردهاي اصلی و اساسی طرح

در طی سالهاي اخیر ،تغییر درخور توجهی در

وارد آید (انصاري و بل .)1337 ،19از طرفی ،در

حسابداري و مدیریت هزینه رخ داده است؛ که این

توسعه یك محصول جدید ،چندین هدف ناسازگار

تغییر ،در نتیجه افزایش فضاي رقابتی به دلیل معرفی

وجود دارند .قبل از نهایی شدن هزینه هدف ،باید

تولیدات جدید ،تكنولوژيهاي اطالعاتی ،تمرکز بر

این اهداف ناسازگار و متناقض متعادل شوند .این

مشتري و رشد بازارهاي جهانی است(ماجد و

گام به توجه ویژهاي به صداي مشتري نیاز دارد.

کلتی .)2992 ،1اطالعات حسابداري و سیستمهاي

یكی از ابزارهاي توانمند که در این زمینه می تواند

مدیریت هزینه ،در این شرایط در تعیین مناسبترین

استفاده شود QFD ،است(دکر و اسمیت.)2999 ،11

استراتژي براي هدایت سازمان نقش حیاتی بازي

با استفاده از  QFDدر هزینهیابی هدف ،نواحیاي از

میکنند(انصاري و همكاران .)1337 ،2سیستمهاي

تولید شناسایی می شود که در آنها می توان بدون

مدیریت هزینه به مدیران کمك می کند تا ساختار و

کاهش رضایت مشتري ،هزینهها را کاهش

رفتار هزینه را درك کنند؛ بنابراین ،آنها توانایی

داد(هالس و استالی .)1335،12بنابراین ،با توجه به

گرفتن تصمیماتی را خواهند داشت که سازمان را

مطالب بیان شده براي اجراي موفقیت آمیز فرایند

در راه رسیدن به یك مزیت رقابتی استراتژیك

هزینه یابی هدف ،میتوان از تكنیك هاي مهندسی

یاري خواهد کرد(بوکینگام و لومبا2991 ،9؛ مك نیر

ارزش و  QFDاستفاده نمود.

و همكاران.)2991 ،4

هزینهیابی هدف تاکنون در بسیاري از صنایع

با توجه به شرایط کنونی کشور ایران که با

تولیدي و خدماتی به شكل موفقیتآمیزي استفاده

چالشها و تنگناهاي اقتصادي روبروست ،لزوم

شده است(کوپر و اسالگمولدر2999 ،19؛ کوپر و

استفاده از سیستمهاي جدید مدیریت هزینه بیش از

اسالگمولدر2994 ،؛ گیجن و دیسنزا .) 1335 ،14از

گذشته احساس می شود .یكی از تكنیكهایی که در

تحقیقاتی که با موضوع تحقیق حاضرمرتبط باشند؛

این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا کند ،هزینهیابی

دو مورد در ادبیات یافت شد .زنگین و آدا

15

هدف 5است .هزینهیابی بر مبناي هدف ،مفهوم

( ،)2919در تحقیق خود که به منظور تعیین نقش

منسجمی از مدیریت استراتژیك هزینه است که بر

هزینهیابی هدف در مدیریت هزینه ها و همچنین

کاهش هزینه در تمام مراحل چرخه عمر یك

برآورده کردن نیازهاي مشتري ،انجام دادند؛ از

محصول تمرکز میکند(ساکوراي .)1332 ،2از

تلفیق دو ابزار مدیریت عملیات ( QFDو  )VEو

تكنیكهاي مكملی که می توان براي اجراي

تكنیك هزینهیابی هدف استفاده نمودند .نتایج

استفاده کرد،

تحقیق آنها در شرکت تولیدي کوچكی که در زمینه

هستند(آکس و

تولید سیستمهاي تست فشار فعالیت میکند ،نشان

همكاران .)2998 ،3با استفاده از مهندسی ارزش ،هر

داد که  QFD-TCتكنیك مناسبی در مدیریت

چیزي که موجب تحمیل هزینههاي غیر ضروري

هزینههاي فرآیند تولید است و تلفیق این سه

میشود ،از میان برداشته یا اصالح میشود بدون

تكنیك ،یعنی  ،QFDمهندسی ارزش و هزینهیابی

موفقیت آمیز هزینهیابی هدف
مهندسی ارزش

7

و QFD

8
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هدف شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی یاري

هزینه یك محصول داراست(کی .)2919 ،17هزینه-

خواهد کرد.

یابی هدف رویكردي است براي رسیدن به بهاي

گاندهیناتان و همكاران

12

( )2994در تحقیق

محصول ،در شرایطی که قیمت فروش بر اساس

خود ،تلفیقی از تكنیك هاي  ،QFDمهندسی

رقابت تعیین می گردد و سود مورد انتظار از پیش

ارزش ،هزینهیابی هدف و منطق فازي را در شرکت

تعیین شده است (اعتمادي و زارعی.)1984 ،

تولیدي قطعات خودروي هند پیاده نمودند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که هزینه یابی هدف با ترکیب
دو روش مهندسی ارزش و  QFDکه به وسیله
روش فازي حمایت می شود ،نتایج اثربخشتري
خواهد داشت.
با مرور در ادبیات ،به نظر میرسد تاکنون تحقیق
داخلی در این زمینه صورت نگرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این مقاله مدلی
جامع از تلفیق تكنیكهاي هزینهیابی هدفQFD ،

و مهندسی ارزش پیشنهاد شده و این مدل در
شرکت فنی مهندسی اخوان عباسی پیاده می گردد.
براي این منظور ،در ادامه مقاله ،مبانی نظري هزینه
یابی هدف QFD ،و مهندسی ارزش تشریح شده،
سپس مدلی در زمینه تلفیق این سه تكنیك ارائه
میگردد و در نهایت مدل پیشنهادي در شرکت فنی
مهندسی اخوان عباسی ارزیابی میشود.

 -1-2مراحل فرآیند هزینه یابی هدف
با اینكه هزینهیابی هدف به مدت بیش از دو دهه
در حال بررسی است ،ولی یك توافق جمعی در
مورد ویژگیهاي کلیدي آن وجود ندارد(آکس و
همكاران)2998 ،؛ با این حال ،با توجه به ادبیات
تحقیق مراحل اجراي هزینه یابی هدف را می توان
شامل هفت مرحله و به شرح زیر برشمرد:
مرحله اول :با توجه به اطالعاتی که از ارزیابی
بازار ،بررسی مشتریان و وضعیت رقبا به دست
میآوریم ،ویژگیهاي مورد انتظار محصوالت و یا
خدماتی را که مایل به ارائه آن هستیم ،تعیین
میکنیم.
مرحله دوم :با توجه به اهداف فروش بلند مدت
شرکت ،قیمت فروش محصوالت مشابه ،چرخه
حیات محصوالت ،خصوصیات پیش بینی شده
مشتریان و حجم مطلوب فروش ،قیمت فروش

 -2هزینهیابی هدف

هدف را تعیین می کنیم .بنابراین :تعیین قیمت

هزینهیابیهدف عبارت است از فرایند مدیریت

هدف منعكس کننده استراتژي شرکت ،استراتژي

استراتژیك هزینه به منظور کاهش مجموع هزینهها

رقیبان و همچنین تقاضاي مشتریان است.

در مراحل طراحی و برنامهریزي محصول(خوش

مرحله سوم :با توجه به برنامه بلندمدت سود

طینت و جامعی 89 .)1981 ،تا  85درصد هزینه

شرکت ،سود محصوالت مشابه ،الزامات مدیریت و

چرخه عمر یك محصول در طی مرحله توسعه آن

شرایط رقابتی بازار سود هدف تعیین می گردد.

مشخص میشود ،بنابراین ،هزینهیابی هدف بیشترین

مرحله چهارم :هزینه هدف از تفاوت قیمت هدف

تالشش را بر روي توسعه محصول متمرکز می کند،

و سود هدف محاسبه می گردد.

زیرا این مرحله باالترین پتانسیل را براي مدیریت
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مرحله پنجم :با توجه به اطالعاتی که از بخش

(اتلیه .)1339 ،29فرآیند  QFDابزاري براي استخراج

تحقیق و توسعه ،بخش مهندسی و همچنین تامین

خواستهها و الزامات مشتري و طبقهبندي این

کنندگان مواد و قطعات به دست می آوریم؛ هزینه

الزامات است .این طبقهبندي به سازمان کمك

هدف را به اجزاي تشكیل دهنده محصوالت تجزیه

مینماید تا به واسطه یك فرآیند تصمیمگیري به

میکنیم .در این مرحله قیمت تخمینی محصول

الزامات مشتري اولویت بدهد .این متد ،مسیر رشد

برآورد می شود.

محصول را به میزان زیادي کوتاه وگامهاي توسعه

مرحله ششم :در این مرحله تالشها به منظور

را تا حد زیادي بهینه میسازد .براي سازمانها بسیار

بستن شكاف هزینه میان قیمت تخمین زده شده در

مهم است که سرمایه خود را براي کدام جنبه

مرحله قبل و قیمت هدف است .براي این منظور،

محصول صرف نمایند تا بیشترین بهرهبرداري را از

میتوان اقداماتی به شرح زیر انجام داد :بهینه کردن

بازار فروش ببرند(رضایی و همكاران.)1989 ،

فرآیند تولید و استفاده از تكنیكهایی مانند مهندسی
ارزش.
مرحله هفتم :در مرحله آخر هدف بهبود مستمر
است .هنگامی که یك محصول به بازار معرفی
میشود ،تالشها به منظور بهبود مستمر در طول
چرخه عمر محصول باید ادامه داشته باشد .این
تالشها به هزینه یابی کایزن معروف هستند(آکس
و همكاران.)2998 ،

-4مهندسی ارزش
مهندسی ارزش تالشی است خالق ،کارکردگرا و
سازمان یافته ،با هدف شناسایی هزینههاي
غیرضروري ،که نه به کیفیت ،نه به بهرهوري ،نه به
عمر مفید ،نه به زیبایی ظاهري و نه به مشخصات
درخواستی مشتري مربوط میشود .مهندسی ارزش
با هدف بررسی تمام فعالیتهاي یك طرح ،از زمان
شكلگیري تفكر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و

-3گسترش کارکرد کیفی)(QFD

سپس راه اندازي و بهرهبرداري به عنوان یكی از

 QFDابزاري توانمند است براي اطمینان از اینكه

کارآمدترین و مهمترین روشهاي اقتصادي در

صداي مشتري در سراسر مراحل طراحی شنیده

عرصه فعالیتهاي مهندسی ،شناخته شده است.

شود(یوان هسو .)2919،18فلسفه اصلی استفاده از

هدف در مهندسی ارزش ،صرفاً کاهش هزینه

 QFDاعمال نمودن خواستههاي کیفی مشتري در

نیست ،بلكه هدفی جامعتر ،یعنی افزایش "ارزش"

مراحل مختلف طراحی محصول است؛ بنابراین،

را پیگیري میکند(جبل عاملی و میرمحمدي

تمامی خصوصیات و مشخصات طراحی محصول با

صادقی1989 ،؛ انجمن مهندسی ارزش ایران،

توجه به دیدگاههاي مشتري آن حاصل می شود

.)1982

(هان و همكاران .)2991 ،13در نخستین مرحله در
همه روشهاي متداول براي  QFDاز ماتریسی به
نام خانه کیفیت استفاده می شود که در آن خواسته
هاي مشتري بر مشخصه هاي فنی اعمال می شود

 -5روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر در دسته تحقیقات توسعهاي-کاربردي
قرار دارد و اطالعات مورد نیاز این تحقیق از طریق

مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول :ارائه مدل تلفیقی از روش هاي هزینه یابی هدف81/...

مطالعات کتابخانهاي ،بررسی بازار ،مصاحبه با

 -4-5مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه

مشتریان و نظرهاي متخصصان و کارشناسان شرکت

هدف و از بین بردن شكاف موجود

به دست آمده است .الگوي پیشنهادي و مراحل

در این مرحله ،در صورت وجود شكاف میان هزینه

انجام این تحقیق که شامل سه مرحله است ،در

تخمینی و هزینه هدف ،با استفاده از مهندسی ارزش

شكل  1نمایش داده شده است.

باید این شكاف از بین برده شود .براي این منظور

-1-5تعیین هزینه هدف
در ابتدا طبق فرایند هزینهیابی هدف ،هزینه هدف
محاسبه می شود.

مقدار به دست آمده از هزینه تخمینی محصول با
هزینه هدف تعیین شده مقایسه میشود؛ اگر هزینه
به دست آمده کمتر از هزینه هدف باشد ،به مرحله
طراحی محصول میرویم و در غیر این صورت ،با

-2-5پیاده سازي QFD

استفاده از فازهاي مختلف مهندسی ارزش،

از طریق بررسیهاي بازار ،گفتگو با مشتریان،

هزینههاي غیرضروري را تا حد ممكن کاهش

سوابق فروش و ...نیازهاي مشتریان در محصول

میدهیم تا هزینه محصول به هزینه هدف نزدیك

مورد نظر شناسایی می شوند .در ادامه ،با استفاده از

شود و اینكار را تا جایی تكرار میکنیم که هزینه به

نظرهاي متخصصان و کارشناسان ،مشخصههاي فنی

دست آمده براي محصول کمتر از هزینه هدف

در محصول مورد نظر نیز مشخص می گردند؛ در

باشد؛ پس از حصول این هدف ،به طراحی و تولید

مرحله بعد ،نیازهاي مشتریان و مشخصه هاي فنی

محصول می پردازیم و کماکان از مهندسی ارزش

وارد ماتریس خانه کیفیت شده ،پس از تكمیل کردن

براي بهبود در مرحله طراحی و همچنین ،بهبود در

ماتریس ارتباطات ،وزن نهایی و اولویتبندي

مرحله تولید محصول استفاده می بریم تا به هزینه

مشخصههاي فنی تعیین میگردد.

هدف مقرر شده دست پیدا کنیم.

 -3-5تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج

-6مطالعه موردي

 QFDبراي گزینه هاي پذیرفته شده مختلف

با توجه به الگوي پیشنهادي ،مطالعهي موردي در

در این مرحله باید هزینه تخمینی محصول محاسبه

شرکت فنی و مهندسی اخوان عباسی صورت

شود .براي نیل به این هدف و در کنار هدف کسب

گرفت .این شرکت که در زمینه طراحی و ساخت

رضایت مشتریان ،با توجه به اولویت مشخصههاي

دستگاههاي مربوط به خط تولید کارخانجات

فنی شناسایی شده در مرحله قبل ،با استفاده از نظر

پالستیك فعالیت میکند ،در سال  1975در استان

متخصصان مشخصه هایی انتخاب میشوند که به

اصفهان تأسیس گردیده است .یكی از دستگاههاي

بهترین وجه نیازهاي مشریان را برآورده سازند .در

تولیدي این شرکت که از اهمیت باالیی برخوردار

ادامه ،بر مبناي هزینه این مشخصهها و سایر

است ،دستگاه اکسترودر خطزن است .ماشینهاي

هزینههاي مربوطه ،هزینه تخمینی محصول محاسبه

اکسترودر با کاربردهاي متنوع به طور گستردهاي

میشود.

براي شكلدهی اولیه به الستیك براي عملیات
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شكل :1الگوي پیشنهادي
بعدي و نیز برراي شركل دادن بره محصرول نهرایی

زده شد .کارشناسان و متخصصان شرکت به منظور

استفاده میشوند .با توجه به نقشی که این ماشین در

کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا ،تصمیم گرفتند

جایگراه رقررابتی شرررکت دارد ،متخصصرران شرررکت

که محصول خود را با همان کیفیت و کارآیی ،اما 8

دستگاه مذکور را براي پیاده سازي الگوي پیشنهادي

درصد پایین تر از قیمت کف به بازار عرضه نمایند.

انتخاب کردند .مراحل انجام مطالعه موردي به شرح

بنابراین ،قیمت هدف شرکت 42 ،میلیون ریال به

زیر است:

دست خواهد آمد .در ادامه ،با در نظر گرفتن

 -1-6تعیین هزینه هدف
با توجه به نتایج تحقیقات بازار ،قیمت کف بازار
براي این محصول در حدود  59میلیون ریال تخمین

مالیات ،مدیریت شرکت سود محصول را در حدود
 29درصد تعیین کردند که با توجه به این سود،
هزینه هدف شرکت براي محصول موردنظر 92/8
میلیون ریال برآورد می شود .محاسبات مربوط به

مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول :ارائه مدل تلفیقی از روش هاي هزینه یابی هدف89/...

از نظر متخصصان شرکت تعیین شد و پس از وارد
کردن نیازهاي مشتریان ،اهمیت نیازهاي آنها و
مشخصههاي فنی در ماتریس خانه کیفیت ،با
استفاده از نظر کارشناسان ماتریس ارتباطات نیز
تكمیل گردید(براي ارتباط ضعیف1 :؛ براي ارتباط
متوسط 5 :و براي ارتباط قوي 3 :درنظر گرفته شد).
در نهایت ،نیازهاي مشتریان به مشخصههاي فنی
ترجمه شده و وزن نهایی مشخصههاي فنی و
اولویتبندي آنها مشخص گردید .نتایج حاصل شده
در شكل  2قابل مشاهده است
همان گونه که مالحظه می شود ،گیربكس اولویت
اول ،تابلوي برق اولویت دوم ،موتور اولویت سوم،
رنگ اولویت چهارم ،فن اولویت پنجم ،چرخ زنجیر
اولویت ششم و پیچ و مهره اولویت آخر را کسب
کرده اند

تعیین هزینه هدف محصول در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول :1تعیین هزینه هدف
مبلغ به میلیون ریال
پارامتر

]59 – )9/98×59([ = 42
قیمت هدف )(A
42×9/2 = 3/2
سود هدف )(B
42 - 3/2 = 92/8
هزینه هدف )(C = A – B
 -2-6پیاده سازي QFD

در ابتدا نیازهاي مشتریان با روشهایی مانند بررسی
بازار ،نظرهاي کارشناسان و متخصصان با تجربه
شرکت و مصاحبه با مشتریان جمعآوري گردید .در
ادامه ،اهمیت نیازهاي مشتریان با درجه بندي  1تا 3
تعیین گردید که براي این منظور از میانگین نظرهاي
مشتریان و افراد با تجربه شرکت استفاده شد .سپس
مشخصههاي فنی در محصول مورد نظر با استفاده

فن

پیچ و مهره

چرخ زنجیر

تابلوي برق

رنگ

گیربكس

موتور

3

3

3

کیفیت خط ایجاد شده روي لوله

5

5

7

قیمت

1

5

1

1

4

قابلیت قرار گرفتن روي خطوط و حاالت مختلف

1

5

3

1

5

5

1

2

دوام

5

1

5

استحكام دستگاه از نظر فیزیكی و ساختاري

31

259

122

4

1

9

1

1

5

1

1

85

48

3

72

5

1

1

1

219

1

5

5

1

5

7

2

2

نیازهاي

5

5

5

3

3

5

5

2

کیفیت ماشین

مشتریان

اهمیت نیازها

.

ایجاد خطوط با ضخامت مختلف روي لوله هاي
با قطرهاي مختلف

وزن نهایی مشخصه هاي فنی
اولویت بندي مشخصه هاي فنی

شكل :2ماتریس خانه کیفیت براي اکسترودر خط زن
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جدول :2هزینه تخمینی محصول
هزینه به میلیون ریال

پارامتر
بهاي مواد اولیه
آهن آالت

4/55

تابلو برق

11

موتور

9

فن

1

رنگ

2

پیچ و مهره

9/4

چرخ دنده

9/2

چرخ زنجیر

9/95

ورق  PVCشفاف

9/8

دستگیره

9/25

گیربكس

4/5

فلكه هاي چدنی انتقال نیرو

9/45
28/3

جمع کل مواد اولیه
هزینه کار مستقیم
حقوق

5/7

اضافه کار

1/1

هزینه

بیمه

%29

کارفرما

سهم

9/7

هزینه حق جذب

9/25

عائله مندي

9/5

حق مسكن

9/7

بن کار گري

9/9
3/25

جمع کل کار مستقیم
هزینه هاي سربار
نگهداري و تعمیرات

1/1

هزینه استهالك

9/25

هزینه آب و برق و گاز

9/17

هزینه متفرقه

9/95

هزینه ضایعات

9/15

جمع کل سربار تولید

2/92

بهاي تمام شده محصول

49/17

مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول :ارائه مدل تلفیقی از روش هاي هزینه یابی هدف85/...

-3-6تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFD

تخمینی محصول محاسبه گردید که نتایج در جدول

براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلف

 2نشان داده شده است.

با توجه به نتایج حاصل شده از مرحله قبل به علت

 -4-6مقایسه هزینه تخمینی محصول با هزینه

اینكه گیربكس ،تابلو برق و موتور داراي باالترین

هدف و از بین بردن شكاف موجود

اولویت در میان مشخصههاي فنی هستند ،بنابراین،

همان گونه که نتایج محاسبات نشان داد ،هزینه

این قطعات باید داراي باالترین کیفیت باشند تا

هدف  92/8و هزینه تخمینی  49/17میلیون ریال به

نیازهاي مشتري به بهترین وجه برآورده شود .براي

دست آمد .با مقایسه این دو ،مالحظه میشود که

این منظور با توجه به مدل هاي موجود در بازار ،با

هزینه تخمینی بیشتر از هزینه هدف است .بنابراین،

استفاده از نظر کارشناسان مدلهایی انتخاب شدند

باید با استفاده از مهندسی ارزش هزینههاي زائد

که داراي کیفیت باالیی باشند و به همین ترتیب،

کاهش یابد .همچنین ،گزینههاي دیگري از

براي مشخصههاي فنی که داراي اولویت پایینتري

مشخصههاي فنی که میتوانند نیازهاي مشتریان را

هستند ،مدلهاي با کیفیت کمتر انتخاب گردید و در

به خوبی برآورده سازند ،بررسی شوند و مطابق با

نهایت ،با توجه به هزینههاي مشخصههاي فنی

آنها هزینه تخمینی مجدداً محاسبه شود .براي این

انتخاب شده و سایر هزینههاي مربوط ،هزینه

منظور ،مدلهاي موجود در بازار شناسایی شدند.
نتایج در جدول  9نشان داده شده است.
.

جدول :9مدلهاي موجود در بازار براي مشخصههاي فنی
مشخصههاي فنی
گیربكس
تابلو برق

موتور

رنگ
فن

چرخ زنجیر
پیچ و مهره

گزینهها
ایرانی
ایرانی
فرانسوي
هلندي
آلمانی
موتوژن تبریز
فرانسوي
آلمانی
ایرانی
چینی
ایرانی
ژاپنی
آلمانی
ایرانی
معمولی
فوالدي

هزینه به میلیون ریال
4/5
8/45
19
19/95
11
2/2
2/8
9
2
9/5
9/7
9/85
1
9/95
9/2
9/4
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اکنون با توجه به این مدلها و استفاده از نظر

شرکت خواهد داشت .در نهایت ،میتوان نتیجهگیري

کارشناسان و همچنین ،نتایج حاصل از ،QFD

کرد که استفاده از این سه تكنیك باعث خواهد شد

مدلهایی که با حفظ کیفیت محصول ،داراي قیمت

تا ضمن کاهش هزینه درخور توجه ،محصولی با

کمتري هستند ،انتخاب میشوند .براي این منظور

کیفیت باال و مطابق با خواسته مشتریان تولید شود.

تابلو برق ایرانی ،جایگزین تابلو برق آلمانی و نیز

 .به دلیل مشكالت زیرساختی و نبود بازار رقابتی

موتور موتوژن تبریز جایگزین موتور مدل آلمانی شد.

در کشور ،فرایند هزینهیابی هدف در ایران در حد

بعالوه ،با توجه به اولویت پایین فن ،مدل ژاپنی آن

مباحث تئوریك باقی مانده است؛ در صورتی که

جایگزین مدل آلمانی گردید که در ادامه هزینه

نتایج این تحقیق ،بیانگر آن است که استفاده از این

تخمینی محصول با توجه به مشخصههاي فنی جدید

تكنیك باعث ارتقاي جایگاه رقابتی شرکتها خواهد

و سایر هزینه هاي مربوط محاسبه گردید .پس از

شد .از طرف دیگر در مقایسه با دو تحقیق مرتبطی

انجام محاسبات ،هزینه تخمینی جدید  92/27به

که در مقدمه به آنها اشاره شد (گاندهیناتان و

دست آمد و همان گونه که مالحظه میشود این

همكاران2994،؛ زنگین و آدا ،)2919 ،در تحقیق

هزینه تخمینی از هزینه هدف تعیین شده ()92/8

حاضر ،الگویی تلفیقی از سه تكنیك هزینهیابی هدف،

داراي مقدار کمتري است .بنابراین با توجه به الگوي

 QFDو مهندسی ارزش ارائه شد که این الگوي

پیشنهادي اکنون میتوان مرحله طراحی محصول را

پیشنهادي ،به روشنی نقش  QFDو مهندسی ارزش را

آغاز نمود.

در اجراي اثربخش فرایند هزینهیابی هدف نشان

-7بحث
نتایج مطالعه موردي نشان داد که استفاده از
هزینهیابی هدف QFD ،و مهندسی ارزش باعث
خواهد شد تا شرکت به کاهش هزینه درخور توجهی
دست یابد .همان گونه که مالحظه شد ،با بررسی
بازار ،هزینه هدف 92/8میلیون ریال تعیین شد که این
هزینه 8 ،درصد پایینتر از قیمت کف بازار در
محصول مورد نظر می باشد؛ این موضوع می تواند به
عنوان یك استراتژي موثر ،شرکت مورد نظر را در
دستیابی به سهم بیشتري از بازار و سودآوري یاري
رساند .به عالوه استفاده از  ،QFDباعث خواهد شد
که محصولی مطابق با نیازهاي مشتریان طراحی و
تولید شود که این موضوع نیز تاثیر زیادي در فروش

میدهد .به عالوه ،اکثر تحقیقات مرتبط با هزینهیابی
هدف ،در صنایع بزرگ انجام شده است(زنگین و آدا،
)2919؛ در صورتی که تحقیق حاضر در صنایع
کوچك و متوسط انجام شده است.
با توجه به نتایج حاصل شده ،پیشنهادهاي
کاربردي براي شرکت مربوطه مطرح میگردد:
-1استفاده از نتایج این تحقیق و اجراي الگوي
پیشنهادي به صورت کامل؛
-2با توجه به ابنكه اجراي اثربخش الگوي پیشنهادي
به کار تیمی نیاز دارد ،باید تمام بخش ها مشارکت
فعال داشته باشند؛
-9استفاده از فازهاي مختلف مهندسی ارزش براي
کاهش بیشتر هزینه و همچنین استفاده از مهندسی

مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول :ارائه مدل تلفیقی از روش هاي هزینه یابی هدف87/...

ارزش در مراحل طراحی و تولید محصول براي
دستیابی به هزینه هدف مقرر شده.

خوش طینت ،محسن و جامعی ،اشرف.)1981(.

"هزینهیابی هدف ،شناخت ،کاربرد و ضرورتهاي
به کارگیري آن" ،نشریه حسابرسی.18-19،)12 (4،

 -4پس از معرفی محصول به بازار ،تالشها به

رضایی ،کامران؛ آشتیانی ،حسین و محمد ،هوشیار

منظور بهبود مداوم و مستمر در طول چرخه عمر

( QFD .)1989رویكرد مشتري مدار به طرحریزي

محصول ادامه داشته باشد.

و بهبود کیفیت محصول ،تهران :آتنا.

-8نتیجهگیري
در این مقاله ،مدلی تلفیقی از هزینهیابی هدفQFD ،

و مهندسی ارزش ارائه شد و مطابق با آن یك مطالعه
موردي در شرکت فنی مهندسی اخوان عباسی
صورت گرفت .همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد،
استفاده از هزینهیابی هدف به عنوان یك ابزار
مدیریت هزینه ،باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار
خواهد شد .همچنین کاربرد تكنیكهاي  QFDو
مهندسی ارزش ،تاثیر زیادي در اجراي موفقیت آمیز
هزینه یابی هدف خواهد داشت.
با توجه به اینكه تحقیق حاضر براي نخستینبار در
ایران صورت گرفت ،پیشنهاد میگردد که در صنایع
دیگر تولیدي داخل ایران نیز الگوي پیشنهادي اجرا
شود و نتایج حاصل شده با نتایج این تحقیق مقایسه
شود.
منابع
اعتمادي،حسین و زارعی ،غالمرضا" .)1984(.عاملهاي
مؤثر بر لزوم استفاده از روش هزینهیابی بر مبناي
هدف و مهندسی ارزش در صنعت خودروسازي"،
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