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  یابی هدفحصوالت توسعه یافته با استفاده از هزینهتصمیم کنترلی م
  

  1احمد فتحی عبدالهی
  2کاوه پرندین

  

کنند، جداسازي تصمیم مدیریتی از تصمیم  یابی هدف استفاده می هایی که از هزینه براي شرکت -  چکیده
هاي نمایندگی تحمل شده در طی عمر اقتصادي یک محصول کمک  کنترلی به حداقل کردن هزینه

یابی هدف، از قبیل توسعه محصول جدید  تصمیم مربوط به هزینه - ادبیات قبلی بر مسائل مدیریتی. نماید می
هاي کنترل تصمیم  در مقابل این مقاله جنبه. تمرکز نموده بود) اجرا( تولید و) یعنی شروع به تولید نمودن(

. نماید صول است برجسته میهاي محصول و کنترل اجراي مح یابی هدف را که شامل تأیید طرح هزینه
اند بخاطر اینکه این محصوالت با  شوند انتخاب شده یابی هدف شروع به تولید می محصوالتی که با هزینه

تصویب محصول نیازمند ارزیابی اینکه محصوالت چگونه به . شوند هاي مجاز خودشان مواجه می هزینه
براي . کنند، است ارزش بازار شرکت کمک میخوبی به دستیابی به اهداف استراتژیک از قبیل تقویت 

هاي  براساس داده) NPV(اي را براي تعیین ارزش فعلی خالص  تسهیل تصمیم تصویب، این مقاله معادله
مقاله همچنین کنترل اجراي یک  .دهد حسابداري مشابه در طی فرایند آغاز بکار تولید محصول، ارائه می

پذیر و بررسی حسابرسی بعدي در پایان عمر  هاي انعطاف ي با بودجها هاي دوره محصول را از طریق مقایسه
 .نماید اقتصادي محصول توصیف می

   یابی هدف، ارزش فعلی خالص تصمیم مدیریتی، تصمیم کنترلی، هزینه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
ل کند که از تحصی می یابی هدف فرآیندي است که توسعه و تولید محصوالت را طوري مدیریت هزینه

یابی هدف هم به عنوان سیستم مدیریت  در واقع هزینه .دهد اي از سود اطمینان میسطح راضی کننده
این تکنیک اولین بار توسط شرکت تویوتا اجرا شد . باشد می هزینه و هم به عنوان سیستم مدیریت سود

 & Bayou)  هاي تولیدي ژاپنی به کار گرفته شد و پس از آن به صورت گسترده در شرکت
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Reinstein, 1997). هاي تولیدي اروپایی مثل  هاي بزرگ آمریکایی و شرکت تعدادي از شرکت
  یابی هدف را اتخاذ کردند بوئینگ، کاترپیالر، تگزاس اینسترومنت، دایملر کرایسلر نیز هزینه

(Ansari & Bell, 1997) .رخه هاي چ درصد هزینه 85الی  80یابی هدف تعیین  فلسفه زیربنایی هزینه
در نتیجه بیشترین پتانسیل براي تأثیرگذاري و مدیریت . باشد در طول مرحله توسعه می محصول عمر

با تحلیل بازار  یابی هدف فرآیند هزینه. افتد بهاي تمام شده محصول در هنگام توسعه محصول اتفاق می
ل، از طریق بهاي تمام شده هدف محصو. گردد براي تعیین قیمت محصول و مقدار فروش آغاز می

سپس طراحان و مهندسان، . آید کسر کردن حاشیه سود دلخواه از قیمت بازار محصول بدست می
   .کنند با بهاي تمام شده مجاز خلق میمحصولی 

  
 جداسازي تصمیم مدیریتی و تصمیم کنترلی

 است یابی هدف جداسازي تصمیم مدیریتی و تصمیم کنترلی جنبه بحرانی هر فرآیندي مثل هزینه

(Fama & Jensen, 1983).  تصمیم مدیریتی درگیر مسائل مقدماتی طرح محصول و اجراي آن
جداسازي . است و تصمیم کنترلی شامل تأیید یا تصویب طرح محصول و نظارت بر اجراي آن است

کنند به فعالیت در جهت  تصمیم مدیریتی و تصمیم کنترلی، افرادي را که تصمیمی را آغاز و اجرا می
تصمیم تفکیک مناسب میان  به عنوان مثال بدون. کند شان تشویق می شرکت و نه عالیق شخصیعالیق 

هاي کوتاه مدت براي  ها را به سمت باالتر بردن بازده تواند پروژه مدیریتی و تصمیم کنترلی، مدیر می
برعکس، یک مدیر ممکن است . مناسب جلوه دادن دوره فعالیت خود و کسب پاداش سوق دهد

تواند با این  هاي ریسکی باشد که ریسک غیرسیستماتیک شرکت می ف با پذیرش پروژهمخال
در نتیجه، جداسازي تصمیم مدیریتی از . دهد سازي از بین برود که این مدیر آن را انجام نمی تنوع

طلبانه و غیر مطلوب براي  هاي نمایندگی را از طریق کاهش تصمیمات فرصت تصمیم کنترلی، هزینه
  .(Kee and Matherly, 2006) رساند ه حداقل میشرکت ب

  
  یابی هدف و توسعه محصول هزینه

هاي آمریکایی و اروپایی قبالً رویکرد بهاي تمام شده محور براي توسعه محصول  بسیاري از شرکت
کردند و بهاي تمام  ها یک طرح محصول را طراحی می طبق این روش، شرکت. کردند خود دنبال می
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رآورد کرده و سپس حاشیه سود درخواستی  را به آن اضافه کرده و قیمت فروش محصول شده آن را ب
تواند ارتباط بین قیمت محصول و حجم  از شرکت می به هر حال، بازار بهتر. آوردند را بدست می

مقدار راضی  تواند اگر قیمت محصول بیشتر از قیمت بازار باشد، شرکت نمی .فروش را برقرار نماید
ها باید  بنابراین، شرکت .اي از محصول را براي بدست آوردن حاشیه فروش درخواستی بفروشد کننده

کاهش قیمت را براي افزایش حجم فروش خود و همچنین کاهش بهاي تمام شده محصول را براي 
هاي چرخه عمر محصول، در طول مرحله  هزینهدرصد  85الی  80 .افزایش حاشیه سود در نظر بگیرند

 بنابراین پتانسیل محدودي براي کاهش بهاي تمام شده محصول بعد از آغاز تولید. شود یین میتوسعه تع
یک شرکت در این موقعیت با مواردي چون رها کردن محصول، طراحی مجدد محصول،  .وجود دارد

  .شود یا فروش محصول و بدست آوردن کمترین بازده یا بازده منفی روبرو می
ناکارایی رویکرد بهاي تمام شده محور براي توسعه محصول، از طریق یابی هدف بر این  هزینه 

هاي  شناسایی تقدم بازار محصول و ساختاربندي فرآیند توسعه براي ترکیب تقاضاها و محدودیت
یابی هدف قیمت بازار مورد انتظار محصول را منهاي حاشیه سود مورد انتظار  هزینه. کند بازار، غلبه می

قیمت بازار محصول اغلب با استفاده از . شده مجاز محصول را به دست می آورد کرده و بهاي تمام
ها فهمیدن اینکه  نتیجه این تجزیه و تحلیل. آید تحقیقات در بازار  و تجزیه و تحلیل آن بدست می

عملکرد و کیفیت مورد درخواست مشتري در محصول چیست و اینکه، قیمتی که آنها براي این 
  . نماید اهند کرد چقدر است را تسهیل  میمحصول پرداخت خو

بینی تقاضا براي محصول و تأثیر هنگام ارزیابی بازار، شرکت باید اطالعات اضافی مثل پیش
یابی هدف، برآورد حاشیه سود الزم براي  مرحله بعدي هزینه .محصوالت رقیب را نیز در نظر بگیرد
هاي متنوعی براي محاسبه حاشیه سود  تکنیکها از  شرکت. باشد شرکت براي تولید طرح محصول می

گزارش ) 1997( 1کوپر و اسالگمولدر. (Kee and Matherly, 2006) کنند محصول استفاده می
هاي ژاپنی حاشیه سودي که براي محصوالت مشابه در گذشته کسب  کردند که یک نمونه از شرکت

 دارند بیان می )1995( 2و دیس سنزاگنگ . کردند را براي حاشیه سود محصوالت جدید تعیین نمودند
 برنامهکنند که سازگار با اهداف سودآوري شرکت در  ها روش حاشیه سودي را انتخاب می شرکت

                                                             
1- Cooper and Slagmulder 
2- Gagne and Discenza 



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٧ 
 

ها براي تعیین حاشیه  شاخصی که شرکت دارند بیان می )1995( 1کاتو و همکاران .استراتژیک باشد
. ازگار با برنامه استراتژیک شرکت استهاي میان مدت و س کنند براساس برنامه سود خود انتخاب می

پس از کسر شدن حاشیه سود خواسته شده از قیمت بازار محصول، بهاي تمام شده مجاز به دست 
تواند  دهد که شرکت می بهاي تمام شده مجاز، باالترین بهاي تمام شده محصول را نشان می. آید می

   .تحمل کند و اهداف سود خود را بدست آورد
کنند تا با توجه به بهاي تمام شده مجاز،  اي کار می یابی هدف یک تیم چند رشته طبق هزینه

 محصول و فرآیندهایی را طراحی و تولید کنند که از نظر عملکرد و کیفیت با تقاضاي مشتریان
هنگامی که بهاي تمام شده برآوردي از بهاي تمام شده هدف بیشتر  .هماهنگ باشد) صداي مشتري(

هایی براي افزایش اثربخشی این  ارزش براي آنالیز کارکردهاي محصول براي یافتن راه مهندسیباشد، 
به طور مثال، مهندسی ارزش ممکن است براي ساده کردن . گیرد کارکردها مورد استفاده قرار می

اجزاي محصول و تعیین اینکه آنها باید با ورودي کم یا ورودي با بهاي تمام شده پایین، چگونه تولید 
یابد که بهاي تمام شده مورد انتظار محصول  فرایند طراحی مجدد تا زمانی ادامه می .رود شوند، بکار می

برابر یا کمتر از بهاي تمام شده هدف بوده و یا پتانسیلی براي کاهش بهاي تمام شده در آینده وجود 
خص سطح سودآوري یابی هدف به طور مش در ابتداي چرخه عمر محصول، فرآیند هزینه .داشته باشد

دهند که  این فرآیندها اطمینان می. گیرد الزم را براي توجیه تولید یک محصول جدید در نظر می
کننده براي بدست آوردن سود خواسته شده  فرآیند تولید محصول همراه با بهاي تمام شده راضی

یابی کایزن براي  ههاي ژاپنی از هزین بعد از اینکه یک محصول وارد تولید شد، شرکت. خواهد بود
   .(Kee and Matherly, 2006) کنند افزایش کارایی فرایندهاي تولید محصول استفاده می

  
  یابی هدف تحقیقات هزینه

هاي اتخاذکننده این روش، عوامل تأثیرگزار بر  یابی هدف، خصوصیات  شرکت مطالعات بر روي هزینه
بیشتر . اند تفاده از آن را مورد بحث قرار دادههاي اس یابی هدف و مشکالت و محدودیت عملکرد هزینه
پرداخته یا به مطالعات عمیق نحوه مطالعات موردي  یابی هدف یا به توصیف مشاهدات ادبیات هزینه
این تحقیقات توصیفی بر توسعه محصول و . ها پرداخته است یابی هدف در شرکت اجراي هزینه

                                                             
1- Kato, Bo¨ er, and Chow 
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هاي حسابداري مدیریت نشان  چندین بررسی رویه. اند یابی هدف تأکید کرده هاي اجرایی هزینه جنبه
به عنوان نمونه . یابی هدف به استفاده رایج تبدیل شده است دهنده این است که چگونه هزینه

 41تا  35یابی هدف را  هاي هندي و مالزیایی به ترتیب اجراي هزینه اي از شرکتهاي جداگانه بررسی
   .(Sulaiman, Ahmad, & Alwi, 2004) کند درصد بیان می

ها و  یابی هدف را مورد استفاده قرار دادند از طریق نمونه هایی که هزینه هاي شرکت ویژگی
بهاي  یابی هدف کاهش کند که دلیل اولیه هزینه این تحقیقات بیان می. ها بدست آمده است بررسی

 ,Ellram) اند هدف داشتهیابی  ها دالیل مختلفی براي اجراي هزینه تمام شده است و بسیاري از شرکت

2000; Dekker & Smidt, 2003) .یابی هدف شامل  هاي دیگر براي اجراي هزینه انگیزه
کنندگان کنونی و  سازي و فهم بهاي تمام شده، بهبود و رقابت مستمر، بهبود ارتباطات با عرضه شفاف

یابی هدف  از هزینهکنندگان  استفاده. (Ellram, 2000) جدید و بهبود طراحی و پاسخگویی است
یابی هدف استفاده  هایی که از هزینه هاي شرکت ویژگی. اند همچنین به شدت در محیط رقابتی فعال

  .هاي توسعه محصول طوالنی است هاي تأمین گسترده و چرخه کنند شامل زنجیره می
ف و یابی هد بررسی کردند که چگونه مشارکت در فرآیندهاي هزینه )1997( 1ماندن و همکاران

آنها پیشنهاد  نتایج .عملکرد بر کاهش بهاي تمام شده موثر است - قابلیت کنترل اطالعات ارزیابی
را  هدف - هدف که به افراد اجازه مشارکت در فرآیندهاي استقرار - محیط هزینهکند که یک  می
  .ودش دهد و به ارزیابی جدي اطالعات قابل کنترل می پردازد، به عملکرد بهتر منجر می می

یابی هدف را استفاده کردند  پس از مطالعه دو شرکت ژاپنی که هزینه )1995( 2کاتو و همکاران 
 در تر، کارمندان را خسته، بازار را سرتواند زمان توسعه را طوالنی یابی هدف می ادعا کردند که هزینه

یابی  کردند که هزینهپیشنهاد ) 2004( 3در نهایت، داویال و ووترز .گم و تضاد سازمانی ایجاد کند
فاصله گرفتن از توجه به  -1 :است هاي داراي تکنولوژي باال به این دالیل نامناسب هدف براي شرکت

  بسیار جزیی و تفصیلی -4 ،بسیار خطی و بوروکراتیک -3 ،بر بودنزمان -2 ،هاي درآمديمحرك

  
  

                                                             
1- Monden, Akter, and Kubo  
2- Kato et al 
3- Davila and Wouters 
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  یابی هدف تصمیمات کنترلی و مدیریتی هزینه
را بیان  نظارتو  مقدمات، تصویب، اجراچهار جنبه از فرآیندهاي تصمیم شامل  )1983(فاما و جنسن 

ها و طرح یک  اولین قدم در فرآیند تصمیم، درگیر شدن در تحلیل جایگزین مقدمات تصمیم .کنند می
ها و  در طول فرآیندهاي تصویب، مدیران طرح .رشته از اقدامات براي مدیریت تصویب است

فرایند تصویب منجر به قبول یا رد . کنند هاي مختلف را بررسی می روهپیشنهادات جدید از گ
 سپس پیشنهادات تأیید شده، اجرایی. کند هایی است که شرکت تعقیب می تصمیمات در ارتباط با طرح

هستند که براي بررسی و پاداش به عملیات از آنها  هاي نظارتی در تمام مراحله اجرا، فعالیت. شوند می
تصمیم مدیریتی و تصمیم را به عنوان  فاما و جنسن ترکیب تصمیمات مقدماتی و اجرا .شود استفاده می

 طبق تئوري نمایندگی، جداسازي. گیرند تصویب و نظارت را به عنوان تصمیم کنترلی در نظر می
از تصمیم کنترلی، توانایی مدیران براي دنبال کردن اهدافی که با اهداف شرکت در تصمیم مدیریتی 

   .(Weir, 1996) کند اد است را محدود میتض
ها و رویکردهاي  یابی هدف، افراد در سطوح مختلف درون شرکت  با مهارت هزینهبواسطه 

. تصمیم مدیریتی یک فرایند محصول محور است. تصمیمات مدیریتی و کنترلی هستند مختلف مسئول
ها با تجربه در  رید و دیگر بخشکارکنان درگیر در تصمیم مدیریتی متخصص در مهندسی، تولید، خ

به عنوان قسمتی از مقدمات تولید این کارکنان . طراحی، توسعه و تولید محصوالت شرکت هستند
هاي منحصر به فرد و دانش خود براي طراحی محصول و فرایندهاي تولید در عملیاتی، از مهارت

توجیه تولید آن محصول استفاده هاي انتظارات مشتري محصول و بطور مقرون به صرفه براي  محدوده
ها  هایی که در بازارهاي سنگین رقابتی هستند برآورده نمودن این محدودیت براي شرکت. کنند می

در طی اجراي محصول کارکنان عملیاتی . ممکن است مستلزم تحلیل و طراحی مجدد محصول باشد
کارکنانی که در تصمیم مدیریتی . وندش در یک فرایند مداوم از تولید و بهبود فرایند تولید درگیر می

شوند، اگر یک طرح محصول رد شود یا ضعیف اجرا گردد ریسک از دست دادن شهرت و  درگیر می
هاي  یابی هدف، مدیرانی که طرح برخالف تیم توسعه هزینه. گیرد عملکرد پایین آنها را دربر می

گذاري شخصی در زمان و  مایهکنند، دلبستگی عاطفی براي محصول یا سر محصول را تصویب می
ورزي  نمایند با غرض هاي محصول را تصویب می در نتیجه مدیرانی که طرح .تالش الزم را ندارند

به همین ترتیب . گیرند هایشان برخورد کرده و در مورد تولید یک محصول تصمیم می کمی در تحلیل
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طرفانه از عملکرد در  ک بررسی بیرود ی کنند انتظار می افرادي که اجراي یک محصول را کنترل می
 ,Kee and Matherly) طی زمان انجام داده و تحلیل عینی از نیاز براي عمل اصالحی انجام دهند

2006).   
 یابی هدف را از منظر استراتژیک مدیران تصمیمات خود براي تأیید یک طرح محصول هزینه

یکی از اهداف اولیه مدیریت حداکثر کردن کند  تئوري مالی بیان می .گیرند تا از منظر عملیاتی می
کنند  می در نتیجه مدیرانی که پیشنهادات را تصویب. (Stewart, 1991) ارزش بازار شرکت است

همچنین . هایشان در نظر گیرند پتانسیل تأثیرگذاري محصول بر قیمت سهام شرکت را در تحلیلباید 
اي مورد نیاز براي تولید محصول را نیز در  هاي سرمایه گذاري در دارایی مدیران باید سرمایه

تنزیل  ها به وسیله تکنیک گذاري تئوري مالی، طرفدار ارزیابی سرمایه. هایشان در نظر بگیرند تحلیل
بنابراین تصمیم کنترلی درگیر ارزیابی تأثیر محصول بر ارزش بازار سهام . باشد جریان وجه نقد می

اي مربوط به محصول براساس تنزیل وجه نقد  هاي سرمایه اییگذاري در دار شرکت و ارزیابی سرمایه
را براي آسان کردن این امر  تحقیقات اخیر در تئوري مالی روش ارزش افزوده اقتصادي. باشد می

  .(Kee and Matherly, 2006) کنند پیشنهاد می
  

  یابی هدف و ارزش افزوده اقتصادي هزینه
افزوده اقتصادي را براي افزایش عملکرد شرکت در بازار  ارزشاستفاده از  1استوارت 1991در سال 

به طور عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادي شرکت نمایانگر تفاوت بین سود عملیاتی خالص . پیشنهاد کرد
 استوارت. باشد اي استفاده شده براي بدست آوردن آن سود می هاي سرمایه هزینهمنهاي  بعد از مالیات

سهام شرکت در بازار، بیشتر با ارزش افزوده اقتصادي رابطه دارد تا به عملکرد کند که  ادعا می
با استفاده از ارزش افزوده اقتصادي جهت تصمیمات تخصیص منابع، . معیارهاي حسابداري از سود

هاي اقتصادي موفقی متناسب با اهداف شرکت که افزایش عملکرد سهام در  توانند انتخاب مدیران می
   .اشندبازار است داشته ب

  
  

                                                             
1- Stewart 
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  یابی بر مبناي فعالیت یابی هدف، ارزش افزوده اقتصادي و هزینه هزینه
از ارزش افزوده اقتصادي در شرکت، بخش یا واحدهاي استراتژیک واحد تجاري  ها معموالً شرکت

کنند که از آن  طرفداران ارزش افزوده اقتصادي، ادعا می. کنند در هر سطحی از سازمانشان استفاده می
 1به عنوان مثال کاپالن و کوپر. توان استفاده کرد هاي مکرر شرکت نیز می سطوح پایین فعالیتبراي 

هاي شرکت، محصوالت و مشتریان به  کنند ارزش افزوده اقتصادي در فعالیت پیشنهاد می) 1998(
یابی بر  نهکنند که هزی آنها همچنین تأکید می. یابی برمبناي فعالیت اجرا شود واسطه ترکیب آن با هزینه

هاي سربار به موضوع هزینه  یابی سنتی به واسطه اختصاص هزینه مبناي فعالیت بر نقایص سیستم هزینه
که ارزش افزوده اقتصادي ناتوانی حسابداري مالی را در شمول بهاي تمام شده  آید، همچنان فائق می

زش افزوده اقتصادي و یکپارچه نمودن ار. کند سرمایه به عنوان یک هزینه اقتصادي، تصحیح می
دهد که مشخص کنند کدام محصوالت بازده بهتري را  یابی برمبناي فعالیت به مدیران اجازه می هزینه

توانند استفاده  مسئله مهم دیگر این است که مدیران می. کند نسبت به هزینه سرمایه شرکت ایجاد می
توانند تعیین کنند که  در نهایت، مدیران می. کارا یا ناکاراي سرمایه در عملیات شرکت را ارزیابی کنند

  .کجا تالش براي بهبود بهاي تمام شده نیاز است و کجا تصمیمات مربوط به حذف نیاز است

هایی در را به فعالیت ABCو  EVAتوانند  ها همراه با سایر منابع می ها با رهگیري دارایی شرکت
ارزش  .(Kee, 1999) وند با هم ترکیب کنندش جایی که آنها مشمول در ارائه خدمات فعالیت می

کند که نشان دهنده هزینه  هاي بکار رفته توسط فعالیت، هزینه سرمایه شرکت را مقرر می دفتري دارایی
نرخ محرك سرمایه یک فعالیت با تقسیم هزینه سرمایه آن بر ظرفیت عملی . سرمایه فعالیت است

سپس هزینه سرمایه به محصول براساس مقدار . شود خدمات فعالیت یا محرك هزینه محاسبه می
نهایتاً جمع . یابد محرك سرمایه مصرف شده توسط فعالیت در طی تولید آن محصول اختصاص می

آن به  EVAشود تا  هزینه سرمایه محصول براي هر فعالیت، از سود بعد از مالیات آن فعالیت کاسته می
  . دست آید

ها ت که هزینه سرمایه مشابه با سایر منابع، به فعالیتبه معنی این اس ABCبا  EVAترکیب 
با  .گیرد کند مورد عمل قرار می رهگیري شده و سپس به محصوالتی که خروجی فعالیت را مصرف می

کند بلکه بجاي آن  گیري نمیسودآوري حسابداري محصول را اندازهدیگر  EVA ،ABCبکارگیري 

                                                             
1- Kaplan and Cooper 
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اي از  ارزش افزوده یا از دست رفته را در طی دوره EVA شاخص. کند سود اقتصادي آن را ارائه می
هاي آتی شرکت همان EVAارزش فعلی خالص دارد  بیان می) 1991( استوارت. دهد زمان نشان می

   .ارزش افزوده بازار شرکت است که صرف یا کسر بین ارزش بازار شرکت و سرمایه آن است
هاي ریاضی ارائه کردند که تنزیل ارزش  اثبات، )2001( 2و شریوز و واچوویسز) 2000( 1هارتمن

هاي متوالی از عمر مورد انتظار آن را تا تاریخ تحصیل، گذاري، در طی دوره افزوده اقتصادي سرمایه
هاي افزوده اقتصادي محصول در طول عمر  ارزش فعلی ارزش. دانند معادل ارزش فعلی خالص آن می
ارزش افزوده بازار، از  بکارگیري مفهوم استوارت .استآن ) NPV(مفید برابر با ارزش فعلی خالص

ارزش تنزیل شده یک ارزش افزوده اقتصادي محصول در طول عمر مفید آن است که همان ارزش 
رود محصول بر ارزش بازار شرکت  کند که انتظار می فعلی خالص است، که اثر افزایشی را منعکس می

   .داشته باشد
، نشان )2001(و شریوز و واچوویسز ) 2000(ده توسط هارتمن هاي ریاضی استفاده ش اثبات

گیري ارزش  تواند براي اندازه دهد که ارزش افزوده اقتصادي محصول براساس سود حسابداري می می
کار آنها چندین کاربرد . فعلی خالص مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه از گردش وجه نقد استفاده شود

- هاي افزوده اقتصادي محصول، زمانی ارزشبه وسیله تنزیل  -1 :داشته استمهم براي تصمیم کنترلی 

شود مدیران اثر مورد انتظار محصول را بر روي ارزش بازار شرکت به وسیله اتکاء بر  که تولید آغاز می
مدیرانی که اساس  -2 .کنند اطالعات مشابه استفاده شده براي توسعه محصول، ارزیابی می

گذارند بطور همزمان  هاي افزوده اقتصادي تنزیل شده محصول می ا بر ارزشهایشان ر ارزیابی
اي بکار گرفته شده براي تولید محصول را  گذاري در دارایی سرمایه پذیري اقتصادي سرمایه امکان

ریزي شده  برنامهو  هاي افزوده اقتصادي تنزیل شده واقعی مقایسه ارزش -3 .دهند مدنظر قرار می
 Kee and)نده ارزش اقتصادي ایجاد شده یا از بین رفته از اجراي محصول استمحصول نشان ده

Matherly, 2006).  

  
  

                                                             
1- Hartman 
2- Shrieves and Wachowicz 
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  یابی هدف مدلی براي تصویب تصمیم محصوالت هزینه
یابی هدف، مدیران نیاز دارند که تأثیر  قبل از تصویب پیشنهادات صورت گرفته توسط تیم توسعه هزینه

به عنوان بخشی از تصمیم تصویب، مدیران . را در نظر بگیرند مورد انتظار محصول بر ارزش شرکت
در طول عمر مورد انتظار آن، تشخیص بدهند  هاي افزوده محصول توانند به وسیله محاسبه ارزش می

که محصول پیشنهادي ارزش بازار را افزایش یا کاهش خواهد داد که این معادل محاسبه ارزش فعلی 
  .گردد پیشنهاد می یک محصول NPVاسبه براي مح 1مدل  .خالص آن است

  
 i = ،شاخص دورهi =1 ،2 ،... ،N  
j = ،شاخص فعالیتj =1 ،2 ،... ،N  

Pi = قیمت یک واحد محصول در دورهi  
Ci = هزینه عملیاتی فعالیتj  در دورهi 

Qi = تعداد تولید شده و فروخته شده از محصول در دورهi  
Ii,j =ت بکار رفته توسط فعالیت هاي بلندمد ارزش دفتري داراییj  در دورهi  

Iwc =گذاري در خالص سرمایه در گردش براي یک محصول سرمایه  
ri = نرخ هزینه سرمایه در دورهi 

ti = نرخ مالیات موثر در دورهi 

که یک اندیس یا شاخص حذف شده باشد، متغیر بر روي اندیس از بین رفته خالصه شده زمانی
را براي هر فعالیت  Ci, jمجموع هزینه عملیاتی  iزینه واحد محصول در دوره ، یا هCiبراي مثال . است

j بطور مشابه، . کند ارائه میC  بهاي تمام شده واحد یک محصول در طی هر دوره از عمر آن است
 .تواند به حالت مشابه تفسیر گردد ها براي سایر متغیرها می اندیس. همان است iبراي هر  Ciزمانی که 
شود، یعنی آغاز  که تولید محصول شروع شده تنزیل می، هر عبارت به زمانی1راست معادله  در سمت

هاي  گیرد در حالی که عبارت عبارت اول، سود عملیاتی بعد از مالیات محصول را اندازه می. 1دوره 
ترتیب  هاي تولیدي و سرمایه در گردش را به گذاري در دارایی دوم و سوم هزینه سرمایه براي سرمایه
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که هزینه  ها را همچنان ارزش دفتري دارایی N/(N+1-i)در جمله دوم، عبارت . گیرد اندازه می
  .نماید رود تعدیل می هاي متوالی بکار می استهالك دوره

گذاري شده اولیه براي سرمایه  تفاوت بین مبلغ سرمایه Iwcگذاري در سرمایه در گردش یا  سرمایه
مبنا قرار دادن تصمیم نهایی . بازیافت شده در پایان عمر محصول است در گردش و ارزش فعلی وجوه

مدیران با اتکا بر این مدل،  -1 :چندین مزایا دارد NPVبراي قبول یا رد یک محصول براساس مدل 
یابی  شده توسط تیم توسعه هزینه گرفتههاي حسابداري بکار  تصمیم تصویب محصول را با همان داده

بنابراین این مدل، ابهام بالقوه بین تیم آغازگر تصمیم و مدیران تصویب کننده . داد هدف انجام خواهند
اي و  تصمیم تصویب را با اقتصاد دارایی سرمایه NPVمدل  -2 .رساند آن تصمیم را به حداقل می

بنابراین بواسطه . آمیزد گردش موردنیاز براي تولید محصول درهم میدر هاي سرمایه  گذاري سرمایه
NPV  محصول، مدیران بینشی در مورد اثر مورد انتظار محصول بر روي ارزش بازار شرکت به دست

  . آورند می
  

  گیريخالصه و نتیجه
که تصمیم کنترلی شامل تصویب و تصمیم مدیریتی شامل تصمیمات مقدماتی و اجرایی است در حالی

م مدیریتی از تصمیم کنترلی به طرح نمودند که تفکیک تصمی) 1983(فاما و جنسن . باشد نظارت می
آنها بحث کردند که بخاطر این تفکیک، افراد بجاي . نماید حداقل نمودن هزینه نمایندگی کمک می

بهرحال در رابطه با کاربرد . نفع شخصی خود به احتمال بیشتر به بهترین نفع شرکت کار خواهند کرد
این مقاله تفکیک تصمیم . ته شده استطرح فاما و جنسن براي حسابداري مدیریت مطالب کمی نوش

پرسنل عملیاتی در مرحله . کند یابی هدف، ارائه می مدیریتی را از تصمیم کنترلی در زمینه هزینه
مقدماتی محصول، میزان زیادي از زمان، انرژي و خالقیت خود را در فرایند طراحی چندباره یک 

بطور مشابه پرسنل شرکت یک . نمایند محصول براي رسیدن به هزینه مجاز آن محصول، صرف می
یابی هدف، تعهد ذاتی براي برآورده نمودن عملکرد، کیفیت و  محصول طراحی شده با هزینه
بنابراین پرسنل عملیاتی با توسعه یک محصول، یک نفع قطعی در . پارامترهاي هزینه محصول دارند

نفع شخصی در موفقیت درك شده  کنند قبول آن دارند در حالی که آنهایی که محصول را اجرا می
تفکیک تصمیم مدیریتی از تصمیم کنترلی، ارزیابی یک محصول را با توجه به تصویب آن . دارند
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بطور مشابه جنبه نظارتی تصمیم کنترلی یک ارزیابی منصفانه از اجراي یک محصول . کند تقویت می
مرحله مقدماتی محصول از . کند مک میهاي تصحیح آنها ک دهد و به شناسایی مسائل و راه را ارائه می

یابی هدف شامل طراحی یک محصول براي برآورده کردن هدف سود، اغلب براساس حاشیه  هزینه
  .سود محصوالت مشابه است

به هر حال تصویب محصول شامل ارزیابی اثر محصول بر اهداف استراتژیک از قبیل افزایش 
گذاري دارایی  مستلزم ارزیابی اقتصادهاي سرمایهتصویب محصول همچنین . ارزش بازار شرکت است

توانند این دو جنبه تصمیم تصویب را با  مدیران می. اي ضروري براي تولید یک محصول است سرمایه
این مدل بر کار هارتمن  .توسعه یافته در این مقاله با یکدیگر ترکیب کنند NPVاستفاده از مدل 

هاي ریاضی تأکید کردند که تنزیل  ه دارد که از طریق اثباتتکی) 2001(و شریوز و واچوویز ) 2000(
EVAگذاري معادل با  هاي سرمایهNPV نتیجتاً مدل  .استNPV  سود اقتصادي یک محصول را

بکارگیري همان  .نماید هاي حسابداري استفاده شده در طی توسعه محصول محاسبه می براساس داده
حداقل کردن سردرگمی بین مدیران مسئول جهت انواع  ها در طی تصویب و مقدمات محصول در داده

این مقاله همچنین نظارت بر عملکرد یک محصول را . نماید مختلف تصمیمات هزینه هدف، کمک می
اي در کل دوره اجراي یک  ابتدا نظارتی که در فواصل دوره. کند از طریق دو نوع بررسی توصیف می

ریزي شده یک  نحرافات بین عملکرد واقعی و برنامهگیرد که شامل ارزیابی ا محصول انجام می
این تحلیل مسائل دست به گریبان در طی تولید یک محصول تا منابع مستقیم جهت . محصول است

  .نماید هاي عملیاتی را برجسته می تصحیح ناکارایی
بعدي است، که عملکرد یک محصول را در پایان عمر اقتصادي  یسحسابرنوع دوم ارزیابی، یک 

محقق شده و مورد انتظار محصول را با هم مقایسه  NPVحسابرسی بعدي، . کند آن بررسی می
ارزیابی یک محصول در فواصل  .کند و عواملی که مسئول این تفاوت هستند را شناسایی می ردهک می

ین آفراي در طی عمر آن و در پایان تولید آن محصول به شناسایی الگوها، روندها و مسائل مشکل دوره
مهمتر اینکه این دو نوع بررسی، یادگیري را . نماید در فرایندهاي مقدمات، تصویب و اجرا کمک می

 یابی بر پس در کل، هزینه. گردد تحریک کرده و منجر به تقویت توسعه و اجراي محصوالت آتی می
در دستیابی به توانند شرکت را  ابزارهاي مناسبی هستند که می و ارزش افزوده اقتصادي مبناي فعالیت

تواند مدیران را  یابی برمبناي فعالیت می هزینه. رقابتی امروزي کمک کنند - محیط تجاريدر  موفقیت
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دهد و  را نشان می ها ارزش افزوده اقتصادي ارتباط بین تصمیم .یاري رساند تصمیمات در فهم اثربخشی
  .دبر معیارهاي عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دار
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