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چکیده
هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصوالت آتی
واحد تولیدی معطوف می کند .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت و عدم اطمینان در پذیرش هزینه یابی هدف در
شرکت های غذایی سطح شهر تهران می باشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و مسئولین اجرایی در شرکت غذایی مورد نظر
بوده ،که 031نفر برای حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدهاند .روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است .برای گردآوری داده ها از
پرسشنامه کریستین و همکاران ( ) 8112شامل سه بعد هزینه یابی هدف ،شدت رقابت و عدم اطمینان بازار استفاده شده است .نتایج
نشان داد که بین پذیرش هزینهیابی هدف و شدت رقابت و ابعاد آن در شرکتهای غذایی تهران رابطه معنیدار وجود دارد .بدین
صورت هرچقدر در بین شرکت های غذایی شدت رقابت باال رود تمایل به استفاده از روش هزینه یابی هدف بیشتر می شود .همچنین
بین پذیرش هزینهیابی هدف و عدم اطمینان و ابعاد آن در شرکتهای غذایی تهران رابطه معنی دار وجود دارد .بدین صورت که با
افزایش عدم اطمینان در بین شرکت های غذایی تمایل این شرکت ها برای پذیرش روش هزینه یابی هدف در شرکت خود بیشتر می
شود.
واژههاي کلیدي :هزینه یابی هدف،عدم اطمینان ،رقابت.
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 -1مقدمه
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار ،بنگاه های اقتصادی ملزم
به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت /بهای تمام شده ،کیفیت
و کارکرد) هستند ،زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی
به مدت طوالنی غیر ممکن است (شباهنگ .)0322 ،مدیریت
بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر
باشد ،بنابراین مدیریت هزینه یابی هدف  ،0مجموعه یکپارچه ای
از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء
طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق
آن ،ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی ،رفتاری و فرهنگی الزم
می باشد(عالی ور .)0365،مهمترین موضوع در استفاده از
هزینه یابی هدف ،همان زمینه های فرهنگی آن است ،با این
تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به
حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد ،می بایست
کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند
(شباهنگ .)0322،برای اجرای مؤثر ،هزینه یابی هدف باید در
طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا
پذیرفته باشند .در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به
چرخه عمر محصوالت و بهبود مستمر می گردد و همواره
نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد (هوروگرن و فوستر ،8
.)8104
با توجه به جهانی شدن بازارها و مسئله پیوستن به بازار
تجارت جهانی ،شرکت های ایرانی نیز ناگزیر به فضای رقابتی
قدم می گذارند و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال
هزینه یابی هدف استفاده کنند .هزینهیابی هدف در صنعت
غذایی در ایران با مشکالت عدیده ای مواجه است ،ولی در
بسیاری از شرکت ها غذایی در نتیجه کاهش سود و در مواجه
به رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح
هزینه یابی بر مبنای هدف به عنوان یک ابزار راهبردی و
کلیدی دیگر قیمت گذاری محصوالت بر مبنای بهای تمام شده
مناسب نخواهد بود (خوش طینت .)0364 ،بنابراین شرکت
های غذایی برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصوالتی
تخصصی پیدا کنند که عالوه بر تأمین سود مورد نظر آنها واجد
کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد هزینه یابی
مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت
سودآوری محصوالت می باشد .این روش هزینه یابی در واقع
روشی برای مدیریت راهبردی سودهای آتی شرکت است
(حجازی.)0364 ،
با توجه به ضرورت اجرای این استراتژی در صنعت غذایی و
سایر صنعت های دیگر موانع و چالشهای زیادی در پذیرش
آن وجود دارد .جنبه نوآوری و دلیل بررسی این پژوهش از آن
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جهت است که در تحقیقات قبلی به عواملی که باعث ترغیب
شرکت ها به پذیرش این روش در حسابداری خود می شود،
توجه نشده است .تحقیق حاضر با توجه به این که رقابت و
عدم اطمینان دو عامل مهم و بارز در بازار امروزه شرکت های
غذایی می باشد در نظر دارد که به بررسی تاثیر رقابت و عدم
اطمینان بر پذیرش هزینه یابی هدف بپردازد بنابراین هدف این
تحقیق بررسی این سوال است که رقابت و عدم اطمینان چه
تاثیری در پذیرش هزینه یابی هدف دارد؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2تاريخچه هزينه يابی هدف
در دهه  0691رشد صنایع مختلف همگام با توسعه
ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت .در آن زمان تقاضا برای
محصوالت شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر
مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی
استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد .در اوایل
دهه  ،0691اشباع بازار و باال رفتن سطح زندگی مردم شرکت
ها را مجبور به تولید محصوالت متنوع با ویژگیهای متفاوت
نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصوالت به
نفع محصوالت بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو
اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی
افزایش داد (خوش طینت.)0364 ،
پیش تر هزینه یابی هدف ،به عنوان فن هزینه یابی فراگیر،
تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف
اولین بار در دهه  0691در شرکت اتومبیل سازی تویوتا برای
برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ  0111دالر و در
واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود .در
آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصوالت شرکتهای غربی
بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد
نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای الزم برای رسیدن به
رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون؛ کیفیت ،هزینه و
کارآیی روبرو بودند .بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه
رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید ،آنگونه که
شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصالحاتی به
صورتی اثر بخش به کار گرفته شود .آنان بر این عقیده بودند
که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی ،مهندسی ،مالی ،تولیدی
و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد .این
گروه ها می توانستند روشها و فنون جدیدی برای طراحی و
ایجاد محصوالت جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در
جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای باال دستی در عملیات
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شرکت ،تالش کنند .هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید
آمد (سماواتی.)0361 ،
مجموعه ای از ابزارهای تخصصی شامل؛ تحلیل عملیات،
مهندسی ارزشها ،تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای
تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی
را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص
و اثر بخش قرار داد .تنها بعد از این تحوالت بود که شرکت
های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند
(همان).
 -2-2تعريف هزينه هاي هدف
هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در
مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای
محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش
محصول یا ارائه خدمات ،شرکت به درآمد بر مبنای هدف
(درآمد مطلوب) دست می یابد (هوروگرن و فوستر.)8104 ،
در حقیقت هزینه یابی هدف رویکردی است برای رسیدن
به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس
رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده
است .بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده  -فروش -سود)،
فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود .لذا
باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض
قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری،
هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد .آنچه
کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است
که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء
کیفیت نیز همراه باشد .به همین لحاظ می گویند ،هزینه یابی
هدف بخشی از فرآیند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در
محیط رقابت فزاینده است (کاستالنو و یانگ .)8105 ،3
در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف
رویکردی است سیستماتیک برای تعیین اینکه یک محصول
مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص ،با چه بهایی باید
تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش
بینی شده تحصیل کرد .در این تعریف این نکته اهمیت دارد
که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است
بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت (رحیمیان.)0364 ،
 -3-2اهداف هزينه يابی هدف
هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از
تولید و با متمرکز کردن تالش تمامی دوایر مربوط به یک

شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به
هدف سود در فرایند توسعه محصوالت جدید را به عنوان
هدفهای اصلی دنبال می کند .حسابداری صنعتی و مدیریت
هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم )0( :تصمیم
گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته
شود )8( .تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد.
( )3مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار
است ،با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی ،همکاری
نزدیک دارند (رحیمیان .)0364 ،منظور از هزینه یابی بر مبنای
هدف ،کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت
مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق ،توسعه و طراحی (مراحل قبل
از تولید) است .زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید ،نوع
تجهیزات و نوع محصول قبالً در مرحله برنامه ریزی مشخص و
تثبیت شده است ،لذا تالشهایی که برای کاهش هزینه ها در
مرحله تولید می شود اثر محدود دارد .هزینه یابی هدف یک
مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول،
نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد
محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود
مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از
لحاظ قیمت ،کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند (طالب بیدختی
و پورکارجدید.)0365 ،
 -4-2شدت رقابت و هزينه يابی هدف
شدت رقابت به قدری شناخته شده است که به عنوان یک
عامل مهم در طراحی و استفاده از استراتژی مدیریت هزینه ها
معرفی گردیده است ( ریوس و همکاران .)8108،چندین
مطالعه رابطه بین شدت رقابت و مدیرت هزینه ها را بررسی
کرده اند نتایج این مطالعات نشان می دهد رقابت به طور مثبت
با مدیرت هزینه در شرکت ها ارتباط دارد (به نقل از
اعتمادی .)0326،هم در مدیریت هزینه ها به روش سنتی (به
عنوان مثال در هزینه های استاندارد و افزایشی) و هم در
مدیرت هزینه های به روش مدرن (به عنوان مثال در هزینه
های مبتنی بر فعالیت) شدت رقابت نقش دارد .بنابراین وقتی
رقابت افزایش می یابد ،مزایای مورد انتظار از مدیریت هزینه ها
افزایش می یابد (مکرمی .)0361 ،اما مشکل اساسی که وجود
دارد ،خطری است که رقبا از هر هزینه ای انتظار بهره برداری
دارند ،که این شدت رقابت را باال برده است .شرکت زمانی می
تواند در این رقابت موفق شود که از هزینه های پرداختی
اطالعات مطمعنی داشته باشد . .این رقابت شدید هم دارای
مزایای مهم است به طوری که رقابت شدید باعث می شود
شرکت ها به سفارشی سازی برسند ،محصوالت و خدمات خود
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را هم راستا با نیاز های مرتبط با مشتری انجام دهند .شدت
رقابت به عواملی همچون تعداد رقبا ،محدوده معرفی محصول
جدید ،و محدوده تغییرات تکنولوژیکی در صنعت بستگی دارد
(کریستین 4و همکاران.)8112،
برخی از محققان چندین راه مختلف استفاده کرده اند تا
شدت رقابت برسود آوری شرکت ها تاثیر منفی نگذارد .هزینه
یابی هدف به عنوان استراتژی مدیرت هزینه ها مورد بحث قرار
گرفت در واقع ،ادبیات قوی در رابطه با رابطه تاثیر مثبت بین
شدت رقابت و مزایا و پذیرش هزینه یابی هدف وجود دارد به
عنوان مثال (،انصاری و بل 8105 ،5؛ الرم .)8109 ،9پورتر 9
( )8109اعتقاد دارند که هزینه یابی هدف منجر به کاهش
رقابت قوی تر و سود دهی جمعی پایین تر می شود .در
استراتژی هزینه یابی هدف برای کاهش هزینه ها و عملیات
ساده به منظور برای به دست آوردن یک بازگشت قابل قبول
شرکتها ،در اوایل چرخه زندگی محصول به هزینه های قبل از
انجام آنها توجه بیشتری می شود(رحیمیان .)0364 ،بر اساس
این استدالل ،فرضیه اول تحقیق شکل می گیرد.
 -5-2عدم اطمینان و هزينه يابی هدف
سازمانها همواره با چالش تغییرات محیطی روبرو بوده اند و
اکنون بیشتر از پیش با عدم قطعیت محیطی روبرو هستند.
تالطم محیطی از دیرباز توجه بسیاری از نظریه پردازان را به
خود اختصاص داده است .برنامه ریزی استراتژیک این روزها ،با
چالش عدم قطعیت دست و پنجه نرم میکند .عدم قطعیت
محیطی به کانون توجهات در فرایند برنامهریزی هزینه یابی
تبدیل شده است و متفکران این حوزه ،روشهای عمومی
مطرح در برنامه ریزی استراتژیک را در مقابله با آشفتگی و
تغییرات محیط ناکارآمد میبینند.
ریوس و همکاران (  ) 8108معتقدند که بسیاری از مدیران
بر فرآیندی برای تدوین استراتژی مناسب با محیط باثبات و
قابل پیش بینی تکیه دارند ،حتی زمانی که می دانند شرایط به
شدت بیثبات و انعطافپذیر است .چرا که سازمانها روشی
نظاممند برای هماهنگی سبک طراحی استراتژی خود با
وضعیت صنعت و کسب وکار خود در اختیار ندارند.
مهمترین نیازمندیهای برنامهریزی استراتژیک را در دنیای
رقابتی و متالطم ،توجه به عوامل غیرقطعی باید دانست .به
عقیده باریچلی و همکاران  ،) 8109 ( 2در فرایند هزینه یابی،
زمان و عدم قطعیت ،نقش مهمی ایفا میکنند .رویکردهای
متعارف برنامهریزی هزینه یابی مبتنی بر پیشبینیهای قطعی
از آینده اقدام به تدوین استراتژی میکنند (رحمانی.)0360 ،
هر چه محیط آشفته تر و نرخ تغییرات سریعتر باشد ،احتمال
06

عدم تحقق این پیش بینی ها باالتر میرود .لذا رویکردهای
متعارف برنامه ریزی هزینه یابی در مواجهه با عدم قطعیت و
تغییرات محیطی ،کارایی خود را از دست میدهند( کوپر و
اسالگمولدر .)8101 ،6
این مسأله ،سبب پیدایش رویکردهایی شده است که به
برنامه ریزان ،توان مواجهه با عدم قطعیت را بدهند .ابزارهایی
همچون برنامه ریزی استوکستیک ،برنامه ریزی سناریو ،آنالیز
تصمیمگیری و هزینه یابی هدف از این گونه میباشند(بلت و
باشور .)8101 ،01
دو نوع اصلی عدم قطعیت وجود دارد عدم اطمینان
تکنولوژیکی و عدم قطعیت بازار (کریستین و همکاران.)8112 ،
در این مطالعه ،عدم اطمینان بازار به عنوان متغیر مربوط به
جنبه های مهم هزینه یابی هدف در نظر گرفته است
(بستیلر  .)8115 ،00کریستین و همکاران ( )8112بیان
داشتند که عدم اطمینان بازار در مواردی همچون تقاضا،
تعیین و درک نیازهای مشتری ،ترجمه نیازهای مشتری به
مشخصات محصول ،نیازهای کاربر و قیمت گذاری موجب شده
است که شرکت ها اقدام به کاهش قیمت کنند.
برخی از این عدم اطمینان با جمع آوری و پردازش
اطالعات مربوط به بازار در شرکت ها تا حدودی رفع می شود.
با این حال ،شرکت نمی تواند بر تمام عوامل موثر بر عدم
اطمینان بازار احاطه داشته باشد .در این موارد پروتکل هزینه
یابی هدف به دلیل اطالعاتی که در مورد ویژگی های
محصول و تصمیم گیری های تجاری و نیاز های مشتری ارائه
می دهد (انصاری و بل .)8105،به طوری که هزینه یابی هدف
قیمت ها و نیازهای مشتری را ارزیابی می کند .این استراتژی
شرکت ها را در مورد آنچه مشتریان می خواهند و قیمتی که
آنها حاضر به پرداخت می باشند را پیش بینی می کند.
بنابراین نقش حیاتی هزینه یابی هدف در طول فرآیند  ،به
ویژه در مراحل زیر :شناسایی محصول مورد نظر و ویژگی های
سرویس ،تعیین قیمت هدف ،تعیین هزینه هدف و بسته شدن
شکاف هزینه بسیار مشهود است (کریستین و همکاران.)8112،
در محیطی که به عنوان نامشخص از لحاظ مشتری شناخته
می شود و اطالعات رقیب می تواند غیر قابل پیش بینی باشد
پیش بینی قیمت محصول دشوار است بنابراین ،اطالعات الزم
در دسترس نیست (سودر  08و همکاران .)8109 ،هزینه یابی
هدف در این هنگام است که مورد نیاز می باشد ،به عنوان
مثال ،در مرحله اولیه پروژه ای که شناخت مشخصات و
نیازهای مشتریان الزامات دارد ،مشخصات مورد نظر را بررسی
کرده و عدم اطمینان را کاهش خواهد داد(کی و مورلی،
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تاثیر رقابت و عدم اطمینان در پذيرش هزينه يابي هدف (مطالعه موردي شرکت هاي  / )...عبدالرضا محسني و عبدالرسول رحمانیان کوشککي

 .)8108که بر این اساس فرضیه دوم این تحقیق نیز شکل می
گیرد.
 -6-2پیشینه تجربی پژوهش
دستگیر و یارمحمدی ()0324در تحقیقی تحت عنوان
بررسی موانع بکارگیری هزینه های هدف در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان داشتند که
گسترش روز افزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و
پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان ،لزوم توجه
به تکنیک های مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می شود،
کشورهایی که به این پیمان جهانی می پیوندند به دنبال ساز و
کارها و ابزارهایی هستند که بتوانند به دوام و بقای اقتصادی
آن ها در بازار پر رقابت جهانی کمک کنند و بتوانند پیش از
ورود به این رقابت همه جانبه ،قابلیت های مناسب و آمادگی
الزم را کسب نمایند .در بازار یک پارچه دنیای آینده ،کسانی
قادر به رقابت هستند و می توانند به دوام و بقای واحدهای
تجاری خود امیدوار باشند که بتوانند کاالهایی با مزایای
رقابتی ،تولید و به بازار عرصه کنند ،عرضه کنندگانی که بتوانند
محصوالتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما با قیمت های پایین
تر به بازار ارایه کنند ،گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود
و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد .یکی از مهم ترین
تکنیک هایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند
سیستم هزینه یابی هدف است .نتایج حاصله از این تحقیق،
نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران هیچ یک از عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی
شود .تحقیق حاضر ،همچنین تاثیر سطح تحصیلی و سابقه
خدمت آزمودنی ها که به عنوان متغیر های تعدیل کننده
تحقیق در نظر گرفته شده اند را مشخص نموده و این نتیجه
حاصل شد که این دو متغیر در سطح ادراک آزمودنی ها در
پاسخ به سواالت پرسش نامه تحقیق تأثیر معنی داری ندارند.
خوش طینت ( )0364در تحقیق خوود بیوان داشوت کوه
مح ویط تجوواری رقووابتی موسسووات را ملووزم کوورده اسووت کووه
محصوالتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان ،در حالی که
قیمت های فروش کامالً توسط بازار تعیین موی شوود را تولیود
نمایند .عرضه کنندگانی که بتوانند محصوالتی را بوا کیفیوت و
کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کننود ،گووی
سبقت را از دیگر رقبا خواهنود ربوود و سوهم خوود را در بوازار
افزایش خواهند داد .یکی از مهمترین تکنیکهایی که می توانود
موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می
باشد .هزینه یوابی هودف یوک مقولوه اسوتراتژیک در مودیریت
هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مودیریت هزینوه

محصوالت آتی واحد تولیدی معطوف می کند .در هزینوه یوابی
هدف نگرش این است که چون پس از طراحوی یوک محصوول
بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود ،کاهش هزینوه
امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصوول ،در ایون
تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه موی شوود
تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شوده تولیود و در
عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نمایود .هزینوهیوابی
هدف در ایران با مشکالت عدیده ای مواجه است ولوی مزایوا و
آینده دنیای تجارت ،ما را مجبور به استفاده از این روش بسویار
سودمند خواهدکرد.
طالب بیدختی و پورکارجدید ( )0364در تحقیقی به
بررسی نقش تئوری محدودیت ها و هزینه یابی بر مبنای هدف
در حسابداری مدیریت پرداختند که بیان داشتند اقتصاد جهانی
و فضای رقابتی بین شرکت ها مدیران را ناگزیر به پذیرش
روش ها و تکنیک هایی برای باالبردن سود و کاهش هزینه
های شرکت می نماید .سرمنشاء وجود مدیریت ظرفیت محدود
به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان باالتر و عدم توازن بین
منابع و تقاضا برای منابع بیشتر و سرمنشاء مدیریت هزینه،
اهتمام در کاهش بهای تمام شه بوده است .مؤسساتی که در
سطح بین المللی فعالیت می کنند با محدودیت هایی در سطح
جهانی در مورد مدل های تولیدی ( leanانعطاف پذیر) مواجه
هستند .از طرفی در فضای رقابتی کاهش بهای تمام شده می
تواند رمز موفقیت شرکت باشد.
کریستین و همکاران ( )8112در تحقیق خود تحت عنوان
تاثیر شدت رقابت و عدم قطعیت در پذیرش هزینه یابی هدف
در شرکت های سوئد بیان داشت که در سال های اخیر عواملی
که ممکن است بر تصمیم های شرکت برای اتخاذ هزینه های
هدف تاثیر بگذارد عدم اطمینان موجود در بازار و شدت رقابت
می باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که نرخ پذیرش هزینه
یابی هدف با شدت رقابت و درک آن رابطه معنی داری دارد و
همچنین عدم اطمینان موجود در بازار مدیران را به استفاده از
هزینه های هدف افزیش می دهد.
سودر و همکاران ( )8109در تحقیقی به بررسی تاثیر
روش هزینه یابی هدف بر عملکرد شرکت های تولیدی
پرداختند که بیان داشتند گسترش روزافزون مباحث مربوط به
سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به
این سازمان ،لزوم توجه به تکنیکهای نوین مدیریت هزینه
بیش از پیش احساس میشود ،در حال حاضر هزینهیابی هدف،
به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار
گرفته میشود .به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف ،الزم
است کلیه شرکتها و تولیدکنندگان صنایع مختلف ،ضمن
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حفظ کیفیت و کارکرد محصوالت خود ،توجه ویژهای به این
مقوله سودمند در کاهش قیمتهای محصوالت خود بنمایند تا
با رقابتی کردن محصوالت خود ،سهم خود را در بازار افزایش و
سودآوری خود را افزایش دهند.
 -3مدل مفهومی پژوهش
برای ساختن مدل تحلیلی محقق نهایتا می تواند به دو
شیوه عمل کند که میان آنها تفاوت مشخصی وجود ندارد :یا

عدم اطمینان:
 )0عدم شناخت مشتریان
 )2قیمت در بازار

ابتدا از تدوین فرضیه ها شروع میکند و در مرحله بعدی به
مفاهیم میپردازد یا اینکه راه معکوسی را طی میکند (شو-
اینگ و پی چی .)8101 ،بنابراین با توجه به استدالل فوق،
فرضیات تعریف شده ،نظر اساتید و خبرگان در زمینه
بحسابداری و مدیریت و همچنین بر اساس مبانی نظری تحقیق
مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر طراحی و تدوین شده
است.

شدت رقابت:
هزينه يابی

 )0تعداد رقبا
 )8محدوده محصوالت جدید
 )3محدوده تغییرات تکنولوژیکی

هدف

مدل مفهومی پژوهش
(بر گرفته از مدل کریستین و همکاران)8112،

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به
شیوه میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام شده است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران و مسوالن اجرایی
شرکت های غذایی سطح شهر تهران می باشد .از آنجایی که
امروزه شرکت های غذایی دررقابت باالیی بر سر می برند این
شرکتها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند .جهت
انتخاب این شرکت ها ابتدا ایمیل در خصوص سواالتی در مورد
میزان آشنایی انان با هزینهیابی هدف ارسال گردید و بعد از
بررسی میان  51شرکت انتخابی که ایمیل مورد نظر برای انان
ارسال گردیده بود .فقط  35ایمیل پاسخ داده شده بود که در
این میان نیز  81شرکت اعالم کرده بودند که با این هزینه یابی
هدف آشنایی داشته اند و بنابراین این شرکت ها به عنوان
جامعه آماری انتخاب گردید .بر اساس اطالعات کسب شده
مدیران و مسوالن اجرایی در این شرکت های غذایی شامل
 831نفر بوده اند و با استفاده از فرمول نمونهگیری مورگان
031نفر برای حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدهاند .روش نمونه
گیری نیز تصادفی ساده است.
برای گردآوری داده ها از یک بسته پرسشنامه کریستن و
همکارا ( )8112استفاده شد که شامل سه پرسشنامه شدت
رقابت و عدم اطمینان در بازار بوده است .پرسشنامه شدت
رقابت از سه شاخص تعداد رقبا ،محدوده محصوالت جدید،
06

محدوده تغییرات تکنولوژیکی تشکیل شده که هر کدام شامل
سه سوال بوده  ،پرسشنامه عدم اطمینان بازار نیز شامل دو
شاخص عدم شناخت مشتریان و قیمت بازار بوده که هر
شاخص دارای سه سوال بوده ،و پرسشنامه هزینه یابی هدف که
شامل اهداف این هزینه یابی که شامل  05سوال بوده است
(جدول.)0
جدول  -1اطالعات تفضیلی پرسشنامههاي تحقیق
متغیر

سطح

طیف

تعدا گويه

هزینه یابی هدف

ترتیبی

لیکرت  5امتیازی

05

رقابت بین شرکت ها

ترتیبی

لیکرت  5امتیازی

6

عدم اطمینان

ترتیبی

لیکرت  5امتیازی

9

مقیاس

برای سنجش روایی و بومیسازی پرسشنامه ها از روش
اعتبار محتوایی استفاده شده است .پرسشنامه حاضر استاندارد
بوده و برای بومی سازی آنها نیز به تایید از متخصصان رسیده
است .به منظور سنجش پایایی تحقیق نیز با استفاده از نرم
افزار  ،SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که معادل
 1/25درصد است.همچنین آلفای کرونباخ برای تکتک متغیرها
ی تحقیق در جدول  8آمده است.
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جدول  -2پايايی متغیرهاي تحقیق بر اساس الفاي
کرونباخ
متغیر

الفاي کرونباخ

هزینه یابی هدف

16296

رقابت بین شرکت ها

16233

عدم اطمینان

16959

پرسشنامه کلی

16251

جدول  -3مشخصات جمعیت شناسی اعضاي حجم نمونه
مشخصه
جنسیت

تحصیالت

گروه سنی

 بین شدت رقابت و پذیرش هزینه یابی هدف در شرکت
های غذایی در سطح شهر تهران رابطه وجود دارد.
 بین عدم اطمینان و پذیرش هزینه یابی هدف در شرکت
های غذایی در سطح شهر تهران رابطه وجود دارد.
 -6تجزيه و تحلیل داده ها

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود حجم نمونه از
لحاط جنسیت شامل  26نفر( 9265درصد) مرد و  40نفر
( 3369درصد) زن می باشد و بنابراین بیشترین حجم نمونه را
مردان تشکیل داده اند.
از لحاظ تحصیالت  93نفر داری مدرک لیسانس (5468
درصد) 42 ،نفر دارای مدرک فوق لیسانس (3966درصد) 2 ،نفر
دارای مدرک دکتر ( 9680درصد) و تنها یک نفر دارای مدرک
باالی درکتری ( 1612درصد) بوده اند .بنابراین بیشترین حجم
نمونه از افراد دارای مدرک لیسانس و کمترین حجم نمونه افراد
دارای مدرک باالتر از دکتری را تشکیل شده است.
از لحاظ گروه سنی شامل  9نفر کمتر از  31سال (469
درصد) 35 ،نفر  41-31ساله ( 3168درصد) 99 ،نفر 51-41
ساله ( 5065درصد) و  88نفر دارای سن باالی  51سال (0966
درصد) می باشد .بنابراین بیشترین حجم نمونه شامل افراد
داری سن  51-41سال و کمترین حجم نمونه شامل افراد
داری سن کمتر از  3سال می باشد.

فراوانی

 -5فرضیه هاي پژوهش

درصد
فراوانی

از آنجایی که تحقیق یک تحقیق توصیفی همبستگی می
باشد جهت بررسی فرضیات از آزمون پیرسون استفاده گردید
که آنالیز داده ها توسط  84 SPSSانجام گردید .که در این
پژوهش برای آزمودن فرضیۀ ها از مدل مفهومی پژوهش
استفاده شده است.
 -1-6آزمون فرضیه اول
فرضیه اول :بین شدت رقابت و پذیرش هزینه یابی هدف در
شرکت های غذایی در سطح شهر تهران رابطه وجود دارد.
طبق جدول شماره  4که ضریب همبستگی بین شدت
رقابت و پذیرش هزینه یابی هدف نشان می دهد که
( )r=1/451همبستگی معنی دار ( )P=1/111ما بین این دو
متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر
تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر
دیگراست .لذا با افزایش هر واحد از متغیر شدت رقابت 45
درصد متغیر هزینه یابی هدف افزایش خواهد یافت و از عوامل
موثر برروی این دو متغیردرحدود  45درصد بصورت مشترک
بین دو متغیر می باشد .از این رو فرضیه صفر رد می شود و
فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد .به عبارت دیگر بین
پذیرش هزینه یابی هدف و شدت رقابت و ابعاد آن در شرکت
های غذایی تهران رابطه معنی دار وجود دارد(.)P>1/15
بیشترین ارتباط مربوط به بعد تعداد رقبا ( )r=1/263می باشد.
کمترین ارتباط مربوط به بعد محدوده تغییرات تکنولوژیکی
( )r=1/542می باشد(.)P>1/15

مرد

26

9265

زن

40

3369

لیسانس
فوق لیسانس

93
42

5968
3966

دکتری

2

9680

دکترا به باال

0

1612

کمتر از  31سال

9

469

 41-31سال

35

8966

 51-41سال

99

5065

ضريب

بیشتر از  51سال

88

0966

همبستگی

جدول  -4ارتباط بین شدت رقابت و پذيرش هزينه يابی
هدف
هزينه يابی هدف

متغیر ها

پیرسون
شدت رقابت
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1/451

سطح
معنی داري
1/111

تعداد
031
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جدول  -5ارتباط بین ابعاد شدت رقابت و پذيرش هزينه

جدول  - 7ارتباط بین ابعاد عدم اطمینان بازار و پذيرش

يابی هدف

هزينه يابی هدف

هزينه يابی هدف

متغیر ها
ضريب

همبستگی
پیرسون
تعداد رقبا
محدوده محصوالت
جدید
محدوده تغییرات
تکنولوژیکی

سطح معنی
داري

متغیر ها
ضريب
تعداد

1/295

1/111

1/999

1/111

031

1/542

1/111

031

 -2-6آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم :بین عدم اطمینان بازار و پذیرش هزینه یابی هدف
در شرکت های غذایی در سطح شهر تهران رابطه وجود دارد.
طبق جدول شماره  5که ضریب همبستگی بین عدم
اطمینان بازار و پذیرش هزینه یابی هدف نشان می دهد که
( )r=1/893همبستگی معنی دار ( )P=1/111ما بین این دو
متغیر وجود دارد و همچنین مثبتی بودن این ضریب نشانگر
تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر
دیگراست .لذا با افزایش هر واحد از متغیر عدم اطمینان 89
درصد متغیر هزینه یابی هدف افزایش خواهد یافت و از عوامل
موثر برروی این دو متغیردرحدود  89درصد بصورت مشترک
بین دو متغیر می باشد .از این رو فرضیه صفر رد می شود و
فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد .به عبارت دیگر بین
پذیرش هزینه یابی هدف و عدم اطمینان و ابعاد آن در شرکت
های غذایی تهران رابطه معنی دار وجود دارد(.)P>1/15
بیشترین ارتباط مربوط به بعد عدم شناخت مشتریان
( )r=1/931می باشد .کمترین ارتباط مربوط به بعد قیمت در
بازار ( )r=1/958می باشد(.)P>1/15
جدول  -6ارتباط بین عدم اطمینان بازار و پذيرش هزينه
يابی هدف
هزينه يابی هدف
ضريب
همبستگی
پیرسون
عدم اطمینان بازار

06

1/893

سطح معنی
داري
1/111

همبستگی
پیرسون

031

متغیر ها

هزينه يابی هدف

تعداد
031

عدم شناخت
مشتریان
قیمت در بازار

1/931
1/958

سطح معنی
داري
1/111
1/111

تعداد

031
031

 -7نتیجه گیري و بحث
این تحقیق با هدف بررسی هزینه یابی هدف و نقش
شدت رقابت و عدم اطمینان در پذیرش آن در شرکت های
غذایی در شهر تهران انجام گردید .که شامل دو فرضیه بوده
است ،نتایج در بررسی فرضیه اول نشان داد که شدت رقابت در
سطح اطمینان  65درصد رابطه معنی دار و مثبتی با هزینه
یا بی هدف دارد .که در متغیر شدت رقابت هر چقدر تعداد رقبا
در بین شرکت ها بیشتر باشد پذیرش هزینه یابی هدف در
شرکت بیشتر خواهد بود و شاخص محدوده گسترش تکنولوژی
تاثیر کمتری نسبت به شاخص های دیگر شدت رقابت بر هزینه
یابی هدف داشته ،بنابراین در بین شرکت های غذایی به علت
تعداد زیاد برند های غذایی شدت رقابت مربوط به تعداد رقبا
بوده است .که این نتایج با یافته های کریستین و همکاران
( ،)8112سودر و همکاران ( ،)8109طالب بیدختی و
پورکارجدید ( ،)0364خوش طینت ( ،)0364دستگیر و
یارمحمدی ( )0324مطابقت داشته است.
نتایج در فرضیه دوم نشان داد که که عدم اطمینان در
سطح اطمینان  65درصد رابطه معنی دار و مثبتی با هزینه
یابی هدف دارد .که در مورد عدم اطمینان که دو شاخص عدم
شناخت مشتریان و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفت نتایج
نشان داد که عدم شناخت مشتریان موجب می شود که شرکت
های غذایی بیشتر تمایل به استفاده از هزینه یابی هدف داشته
باشند .بنابراین در بینش شرکت های غذایی عدم اطمینان
بیشتر به خاطر عدم شناختی است که از مشتریان و نیاز های
شان داد که هزینه یابی هدف درصدد برطرف کردن ان بوده
است .این نتایج با یافته های کریستین و همکاران (،)8112
سودر و همکاران ( )8109و خوش طینت ( )0364مطابقت
داشته است.
در کل می توان گفت که از هزینه یابی بر مبنای هدف
یک برنامه ریزی بلند مدت ،برای مدیریت سودآوری واحد
تجاری است که در آن مشتری و قیمت نقش تعیین کننده و
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محوری دارند .در واقع یک نوآوری در سیستم های حسابداری
مدیریت است و بر اساس درک عمومی حاصل شده است .هدف
از ارائه این مدل انتخاب طرح و ساخت محصوالت کامالً
اقتصادی بوده است ( .تولید محصوالتی با حداقل هزینه و
حداکثر کارایی) .این سیستم یک فن برنامه ریزی است که
اهمیت راهبردی برای واحدهای اقتصادی دارد و هدف آن
کاهش بهای تمام شده محصول در طول چرخه حیات محصول
است .هزینه هدف رقمی آرمانی است که هنوز به واقعیت
نپیوسته است .با این پیش فرض  ،پس از محاسبه این مبلغ
واحد مالی  ،با هماهنگی سایر بخش ها از جمله واحد فنی ،و
مهندسی و  ...هزینه محصول را برآورد می کند  .اختالف بین
هزینه های برآوردی و هزینه هدف را اصطالحاً شکاف هزینه
می گویند .و ظیفه ابزارهای مهندسی ارزش و محیط بهبود
مستمر ،کاهش شکاف هزینه و نهایتاً محو شکاف است .شرایط
اقتصادی در ایران ایجاب می کند که روش هزینه یابی هدف
مورد توجه جدی قرار گیرد .زیرا برای اینکه مدیریت بتواند
حضوری قوی و مقتدرانه در بازا ر داشته باشد ،ضرورت دارد .اما
دالیلی وجود دارد که بر پذیرش این استراتژی جدید در ایران و
شرکت های غذایی تاثیر گذار است همان طور که نتایج این
تحقیق نشان داد که رقابت یکی از عوامل تاثیر گذار در پذیرش
هزین ه یابی هدف است و این تاثیر گذاری به صورت مثبت بوده
است .به طوری هر چقد احساس رقابت بین شرکت ها بیشتر
شود شرکت ها تمایل بیشتر برای پذیرش هزینه یابی هدف
دارند .زیرا این نوع هزینه یابی را راهی برای پیروزی در بازار
رقابتی امروز تشخیص داده اند .ولی عدم اطمینان یک متغیر
منفی در پذیرش هزینه یابی هدف در این شرکت ها بوده است
بنابراین می توان یکی از دلیل های که این نوع استراتژی مفید
و تاثیر گذار در اقتصاد کشور به صورت کامل جا نیفتاده است
را عدم اطمینان شرکت ها دانست.
این پژوهش دارای محدودیت هایی همچون عدم دسترسی
به ت مامی مدیران شرکت های غذایی و پیشینه تحقیق ضعیف
بوده است که ممکن است در نتایج تاثیر گذار باشد .ولی با
توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود شرکت هایی که اقدام
به تولید محصوالتی با چرخه حیات طوالنی و سرمایه گذاری
های هنگفت می نمایند ،اغلب به استفاده از هزینه یابی بر
مبنای هدف در چرخه حیات محصول مبادرت ورزند .زیرا
شرکتهایی می توانند به کاهش قابل توجهی در هزینه های
خود دستیابی پیدا کنند که در طی مراحل تولیدی و چرخه
حیات محصول خود ،هزینه ها را کاهش دهند  .با مشخص
شدن قیمت فروش مناسب  ،کارکردهای محصول و کیفیت
مورد نظر ،می توان بهای تمام شده مجاز را با کسر کردن

حاشیه سود هدف از قیمت فروش هدف بدست آورد .و دالیل
عدم اطمینانی خود را کنار بگذارند.
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