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گذاري محصوالت  قیمت/ گذاري  ي قیمتها روش/ گذاري  قیمت

  فرایند ایده تا بازار / توسعه محصوالت جدید / جدید 

  چکیده

گذاري محصـوالت جدیـد فراینـدي پیچیـده و دشـوار       قیمت

گـذاري محصـوالت جدیـد     را هنـر قیمـت    اي که آن گونه هاست؛ ب

گذاري محصوالت جدید یـافتن سـقف و    در فرایند قیمت. نامند می

داري  تعیین قیمت ارائه محصول در این دامنه معنـی  کف قیمت و

براي تعیین سقف قیمت شـرکت بایـد   . باشد ین فعالیت میتر مهم

ایـن  . کلیه منافع محصول براي مشتري را شناسایی و کمی نماید

و یـا  ) گیري است که به سهولت قابل اندازه(ند کمی توان میمنافع 

بـراي تعیـین   . باشـد ) استگیري آن بسیار دشوار  که اندازه(کیفی 

بنـا بـا تجزیـه و تحلیـل دقیــق     کـف قیمـت از رویکـرد هزینـه م    

تـرین سـطح    هاي هر واحد محصول و در نظر گرفتن پـایین  هزینه

  .شود گذاري، استفاده می سود براساس بازده سرمایه

براین اساس در این مطالعه بـه ارائـه یـک متـدولوژي جـامع      

ه براي توسعه، تولید و تحویـل  هایی ک براي تجزیه و تحلیل هزینه

یک محصول جدید بر مبناي ارکان فرایند ایده تا بازار مـورد نیـاز   
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و سپس متدولوژي توسعه یافته بـراي یـک    شود میاست پرداخته 

   .به اجرا گذاشته شده است) هاي کربنی نانولوله(محصول جدید 

  مقدمه

ي تولیـدي تغییـرات   هـا   سـازمان آغاز قـرن بیسـت و یکـم     با

شـدت ایـن تغییـرات بـه     . دیدي را پیرامون خود مشاهده کردندش

ي نـوینی مواجـه   ها چالشي تولیدي را با ها  سازمانحدي بوده که 

بقـا و موفقیــت   هــا چـالش سـاخته اســت و عـدم توجــه بـه ایــن    

قـرار داده  ) تهدیـد ( تـأثیر ي تولیدي را به شدت تحـت  ها  سازمان

تولیـدي از سـوي   ي هـا   سـازمان ایـن مسـائل،    بـا  همزمان .است

اي بـراي رسـیدن بـه انعطـاف      مشتریان تحت فشارهاي گسـترده 

تـر و ارائـۀ محصـوالت و خـدمات      کوتـاه  ]2[ بیشتر، زمان تدارك

ي هـا  چالشي تولیدي با ها  سازمانتر قرار گرفتند و در واقع  متنوع

  . قرن بیست و یکم مواجه شدند

د تا ننک ي تولیدي تالشها  سازماناین موضوعات باعث شده 

 ،با سرعت هر چـه بیشـتر در چرخـه طراحـی     راجدید  محصوالت

توسعه و تولید قرار داده و با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت بـه  

نیز فراتر از این عمل کرده و عـالوه   برخی .مشتریان تحویل دهند

ها و بهبود مستمر در کیفیت بـه   بر تمرکز بر کاهش مستمر هزینه

و تجهیزات و همچنـین پاسـخگو    ها  ازمانسپذیري بیشتر  انعطاف

  .]3[اند بودن به نیاز مشتري تاکید نموده

هاي اخیـر   دهد در طی دهه می طور که شکل ذیل نشان همان

زمان رسیدن محصوالت جدید به بازار کاهش و میزان پیچیـدگی  

در چنـین محیطـی در بـین    . محصوالت جدید افزایش یافته است

تعداد معدودي موفق به بقـاء و ادامـه    ي فعال، فقطها شرکتانبوه 

انــد کــه بــه توســعه و  هــایی بـوده  شــرکتانــد و آن  حیـات شــده 

ائل مـرتبط بـا آن توجـه    ازي محصـوالت جدیـد و مسـ   س تجاري

  . اند خاصی داشته

ي موفق در این ها شرکتادامه حیات  توان میبه عبارت دیگر 

ت عصر را توجه به مسائل نوآوري، خالقیت و مـدیریت محصـوال  

  .]4[جدید دانست

  

روند کاهش زمان توسعه و افزایش  -1 نمودار

  میزان پیچیدگی محصوالت جدید

 ]5[سازي هاي دشوار در زمینه توسعه و تجاري فعالیتاز جمله 

فقـدان قیمـت   . باشـد  آنها مـی  ]6[محصوالت جدید قیمت گذاري

مناسب براي ارائه به بازار و عدم وجود یک راهنماي مناسب براي 

، محصـوالتی  ها شرکتائه قیمت، باعث شده است تا بسیاري از ار

. را که با قیمت مورد انتظار بازار انطباق ندارد به بازار سرازیر کننـد 

گذار بر قیمت یـک  تأثیرنکته دیگر، مشخص نبودن تمامی عوامل 

هـر کـدام از    تـأثیر محصول جدید و نیز مشـخص نبـودن نحـوه    

  . ]7[باشد عوامل در قیمت می

منافع دوسویه قیمت براي مصرف کننده و تولیدکننـده باعـث   

اي کـه   گـردد بگونـه   براي هر دو طـرف مـی    اهمیت یافتن قیمت

  .]8[ین عوامل موفقیت در بازار استتر مهمقیمت یکی از 

اشـتباه در تعیـین قیمـت    % 1دهد که فقط  ها نشان می بررسی

ول جدید از سود بالقوه عملیاتی محص% 8بهینه محصول در حدود 

. گذاري محصول جدید بسیار فریبنده است قیمت. کند را حذف می

شـود و   یک قیمت بسیار باال منجر به فروش آهسته محصول مـی 

اي  با یک قیمت بسیار پایین شرکت نه تنها درآمد قابـل مالحظـه  

 دهـد  میبلکه جایگاه محصول را در بازار تنزل  دهد میرا از دست 

ـ    ازار افـزایش قیمـت آن دشـوار و یـا     و با اسـتقرار محصـول در ب

از % 80-90کــه  دهــد مــیآمارهــا نشــان . شــود غیــرممکن مــی

هاي ناموفق ناشـی از قیمـت گـذاري بسـیار پـایین       گذاري  قیمت

به طور مکرر مرتکب ایـن اشـتباه پرهزینـه در     ها شرکت. باشد می

هـا و یـا حتـی     گذاري محصوالت جدید بعد از صرف میلیون قیمت

ــد  میلیاردهــا دال ــا تحصــیل آن محصــول جدی ــراي توســعه ی ر ب
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  .شوند می

گذاري محصوالت جدید یافتن سـقف و کـف    در فرایند قیمت

قیمـت و تعیــین قیمـت ارائــه محصـول بــه بـازار در ایــن دامنــه     

براي تعیـین سـقف قیمـت،    . باشد ین فعالیت میتر مهمداري  معنی

ی شرکت باید کلیه منافع محصول براي مشتري را شناسایی و کم

گیـري   که به سهولت قابل انـدازه (ند کمی توان میاین منافع . نماید

. باشـد ) گیري آن بسـیار دشـوار اسـت    که اندازه(و یا کیفی ) است

براي تعیین کف قیمت از رویکرد هزینه مبنا بـا تجزیـه و تحلیـل    

تـرین   دقیق هزینه هاي هر واحد محصول و در نظر گرفتن پـایین 

  .]9[شود گذاري، استفاده می رمایهسطح سود براساس بازده س

  

 جایگاه بهاي تمام شده در فرایند - 2نمودار 

  گذاري استراتژیک قیمت

دنبال تعریف، تشـریح و مـدیریت یـک مسـئله      هاین مطالعه ب

باشـد کـه آن بـرآورد     مهم در فرآیند توسعه محصوالت جدید مـی 

بهاي تمـام شـده و قیمـت فـروش محصـول نهـایی در مراحـل        

باشـد تـا براسـاس آن     فرایند توسعه محصول جدیـد مـی  مختلف 

نســبت بــه ادامــه یــا توقــف فراینــد توســعه محصــول جدیــد در 

  . گیري شود مراحل مختلف توسعه تصمیم ]10[دروازه

هدف این مقاله ارائه یک متـدولوژي بـراي تجزیـه و تحلیـل     

ید در فراینـد توسـعه   هاي تخصیص یافته به محصوالت جد هزینه

ه بـازار و تـا پایـان عمـر محصـول      پردازي تا رسیدن ب ایدهآنها از 

باشـد کـه    گـذاري مـی   و آن به عنوان مبنائی براي قیمت باشد می

دهنـدگان محصـوالت جدیـد بتواننـد بـا اسـتفاده از آن در        توسعه

خصوص مراحـل   همراحل مختلف فرایند توسعه محصوالت جدید ب

جدیـد را   اولیه آن، هزینه تمـام شـده و قیمـت فـروش محصـول     

  . برآورد نمایند

در این مطالعه تـالش شـده اسـت تـا ابتـدا چـارچوبی بـراي        

اسـاس رویکـرد هزینـه مبنـا      گذاري محصوالت جدیـد بـر   قیمت

در . هـاي الزم بـراي آن تـدوین شـود     استخراج و سپس مکـانیزم 

بخــش انتهــایی نیــز بــر اســاس چــارچوب پیشــنهادي، فراینــد و 

اري یـک محصـول جدیـد اجـرا     گذ هاي الزم براي قیمت مکانیزم

  .شود می

ایده تا ( ]11[فرایند توسعه محصوالت جدید. 1

  )بازار

به سـه مرحلـه    توان میبه طور کلی فرایند توسعه محصول را 

توســعه  ،]12[پــردازي تفکیــک نمــود کــه عبارتنــد از ایــده مجــزا

   .سازي آن و در نهایت تجاري ]13[محصول

براساس این فرایند ابتدا باید یک ایده که به اندازه کافی بـازار  

در مرحله توسعه . دارد از منابع مختلف ممکن ایجاد و پرورش یابد

هنگـامی  . شود میمحصول این ایده به محصول مورد نظر تبدیل 

ه بـه بـازار حاصـل شـود مرحلـه      که یک محصول جدید قابل ارائ

  .]15[شود غاز میآ )]14[سازي صنعتی(سازي  تجاري

  

مراحل اصلی فرایند توسعه محصوالت  -3نمودار 

  جدید

هنگامی که یک شرکت یک محصول قابل ارائـه بـه بـازار را    

توسعه داد؛ باید بـراي تولیـد صـنعتی و عرضـه آن بـه بـازار وارد       

سازي باید به سـواالت   در فرایند تجاري. سازي شود مرحله تجاري

ین آنهـا تعیـین قیمـت    تـر  مهـم اسخ گفت کـه یکـی از   متعددي پ

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 هاي بازرگانی بررسی  1389مهر و آبان   – 43 شماره                              46

باشد؛ قیمتی که از نظر بازار قابـل پـذیرش و    فروش محصول می

  .]16[نماید) مناسب(براي تولید کننده ایجاد سود 

فرایند توسعه محصول جدید یک فرایند ساده و خطی نیسـت  

بلکه فرایندي بسـیار پیچیـده و مسـتلزم ایفـاي نقـش بـازیگران       

موانع بسیار متعددي در . باشد هاي متفاوت می توانمندي مختلف با

اجراي فرایند توسعه محصول جدید وجود دارد که در هـر یـک از   

ایـن موانـع داراي   . ند ظـاهر شـوند  توان میمراحل توسعه محصول 

ــترده ــی گس ــات،     طیف ــود اطالع ــل کمب ــواردي از قبی ــوده و م ب

ی و اقتصـادي و  هاي ناکافی نیروي انسانی، موانع سیاس توانمندي

بـه  . شـود  میرا شامل ... اي و موانع ساختاري و سازمانی و سرمایه

عالوه خود محصول نیز ممکن اسـت داراي موانـع ذاتـی خاصـی     

در حالی که ظـاهراً هـیچ کمبـودي در موانـع بـراي فراینـد       . باشد

یی بـراي  هـا  روشتوسعه محصوالت جدیـد وجـود نـدارد ایجـاد     

ایـن موضـوع بـه طـور     . وار اسـت تقویت ایـن فراینـد بسـیار دشـ    

سـازي موفـق و پایـدار     اي پذیرفته شده که براي تجـاري  گسترده

چند بعـدي وجـود    ]17[محصوالت جدید باید یک محیط تواناساز

ایــن چنــین محیطـی بایــد داراي شــرایط مطلــوب  . داشـته باشــد 

اقتصادي، سیاسی و سازمانی براي نـوآوري و مـدیریت محصـول    

  . باشد

ادبیات فراینـد توسـعه محصـوالت جدیـد، یکـی از      بر اساس 

هـاي توسـعه یافتـه در تشـریح مراحـل توسـعه        ترین مـدل  کامل

باشـد کـه ارکـان     می ]18[دروازه –محصوالت جدید مدل مرحله 

  : کند ین گونه تشریح میا  یند ایده تا بازار را بهاصلی فرا

، هـا  شناسایی فرصت از میـان ایـده  ، ایده و ایده پردازي ایجاد

تسـت  ، )]19[نمونـه اولیـه یـا نمونـه مهندسـی     (توسعه محصول 

، تولیــد صــنعتی محصــول، ارائــه ]20[محصــول و معتبــر ســازي

  .دفرایند و بازخور مرورمحصول به بازار، 

تمرکز اصلی مدل توسعه محصوالت جدید بـر فـراهم کـردن    

یک ترتیب منظم و توالی منطقی از مراحل الزم بـراي هماهنـگ   

  . ]21[باشد می وسعه محصول جدیدکردن برنامه ت

 ي قیمت گذاري محصوالت جدید ها روش .2

هاي دشوار در  گذاري محصوالت جدید، از جمله فعالیت قیمت

از آنجا که هنوز محصول جدیـد وارد  . باشد سازي می بحث تجاري

اي روبـرو خواهـد    بینی نشـده  بازار نشده است و با مشکالت پیش

   ]22[بسیار زیاد استبود، امکان تغییر قیمت 

ــدولوژیک  ــدگاه مت ــا روشاز دی ــراي ه ي علمــی و ریاضــی ب

 شـوند کـه عبارتنـد از    گذاري به سه گروه اصلی تقسیم مـی  قیمت

]23[ :  

روش ارزش ، ]25[ روش بــازار مبنــا، ]24[ روش هزینــه مبنــا

 .]26[ مبنا

یند ایده تا بازار قیمت گذاري محصـوالت جدیـد   آبر اساس فر

کـه در ایـن مرحلـه     سازي انجام شـود چـرا   تجاري باید در مرحله

بنابراین پس از توسعه محصـول  . شود  محصول جدید وارد بازار می

سازي، همزمان اقـدامات الزم   جدید و مهیا شدن آن براي تجاري

امـا در اغلـب مـوارد،    . گذاري آن باید صورت گیرد به منظور قیمت

حـل ایـده پـردازي و یـا     در مرا(یند ایده تا بازار آدر مراحل قبلی فر

ها نیاز بـه بـرآورد و    گیري نیز براي برخی تصمیم) توسعه محصول

  . ]27[تعیین قیمت محصول وجود دارد

با توجه بـا اینکـه در مراحـل اولیـه توسـعه محصـول جدیـد،        

محصول هنوز شکل نگرفتـه و در صـورتی کـه محصـول کـامال      

بنـا و ارزش  ي بـازار م هـا  روشاز  تـوان  میباشد، ن) نوظهور(جدید 

بنـابراین تنهـا روش   . گـذاري آن اسـتفاده نمـود    مبنا براي قیمـت 

منسـجم بـراي محاسـبه قیمـت محصـوالت جدیـد کـه قابلیــت        

کارگیري در مراحـل مختلـف بخصـوص مراحـل اولیـه فراینـد        هب

  . ]28[توسعه محصول را داشته باشد روش هزینه مبنا است

آوردن ت دسـ  بـه  ین رکـن بـراي  تـر  مهـم در روش هزینه مبنا 

چقـدر از   باشد که هر قیمت، محاسبه بهاي تمام شده محصول می

در مراحـل اولیـه   (انتهاي فرایند توسعه محصول به عقب برگردیم 

اطالعات موجود در خصوص بهـاي تمـام   ) فرایند توسعه محصول

  . ]29[باشد تر می تر، محدودتر و کلی شده محصول جدید ناقص

اي مورد اسـتفاده   به طور گستردهویکرد هزینه مبنا در حالیکه ر

هـا مرتکـب    اغلب در هنگام ارزیابی هزینه ها شرکتگیرد،  قرار می

هـاي مـرتبط بـا     اول آنکه کلیـه هزینـه  . شوند دو اشتباه بزرگ می

اي کـه   شود و معموال دو نـوع هزینـه   محصول در نظر گرفته نمی

شــوند مخــارج تحقیــق و توســعه و هزینــه  نادیــده انگاشــته مــی
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هاي نامشهودي است که راه را براي توسعه محصول جدید  ئیدارا

بینی خوشبینانه بازار است که منجـر بـه    دوم پیش. کنند هموار می

بـراین  . شـود  هـاي بازاریـابی و فـروش مـی     تخمین نادقیق هزینه

ها بایـد چرخـه عمـر محصـول از      اساس به منظور احتساب هزینه

  .]30[شود ابتداي تولید تا زمان افول در نظر گرفته

کـه   دهـد  مـی بررسی ادبیات در زمینه کارهاي مشـابه نشـان   

هـاي   آندرسن و همکاران در یک مطالعه به شباهت توزیع هزینـه 

. بردنـد  ي مختلـف سـازمان پـی   هـا  بخشمحصول جدید در میان 

هـاي   هزینه درصد 11هاي آنها نشان داد که  یافته 3مطابق شکل 

 40ریزي تولیـد،   برنامه درصد 6محصول جدید متعلق به طراحی، 

اداري و  درصـد  18تولیـد و   درصـد  25خرید و تـدارکات،   درصد

  . باشد فروش می

  

محصول جدید در میان   توزیع هزینه - 4نمودار 

  بخش هاي مختلف سازمان

هـاي محصـول جدیـد را     هزینه ]31[در مطالعه دیگري پراساد

 9پیونـد بـه    عمر آن به وقوع می هایی که در چرخه برمبناي هزینه

طراحـی و توسـعه    هزینـه  : طبقه اصلی تفکیک نمود که عبارتند از

  هـا، هزینـه   مونتاژ مجموعـه   مونتاژ قطعات، هزینه محصول، هزینه 

ارها، گذاري تجهیزات و ابز سرمایه  بازرسی و کنترل کیفیت، هزینه

خدمات پـس از    توزیع و هزینه  بازاریابی، هزینه  تولید، هزینه  هزینه

  .]32[فروش

گیـرد   ترین روشی که امروزه مـورد اسـتفاده قـرار مـی     اما رایج

هـا بـه سـه     روش حسابداري صنعتی است که براساس آن هزینـه 

، دســتمزد )مســتقیم مســتقیم و غیــر(خــش اصــلی شــامل مــواد ب

 تقسـیم ) مسـتقیم  مستقیم و غیـر (و سربار ) ممستقی مستقیم و غیر(

  .شوند می

ــا روشدر  ــده   ه ــام ش ــاي تم ــبه به ــراي محاس ــود ب ي موج

هاي مختلفـی   محصوالت جدید، بهاي تمام شده از مجموع هزینه

شـیوه طبقـه    ها روشنقطه ضعف کلی در این . تشکیل شده است

مبناي رویکرد حسابداري است کـه بـراي    هاي آنها بر بندي هزینه

اي که راهنماي  گونه محاسبه بهاي تمام شده محصوالت جدید به

دهندگان و مـدیران محصـول در مراحـل مختلـف توسـعه       توسعه

ي موجـود  هـا  روشدر واقـع در  (باشـد   محصول باشد مناسب نمی

ها و مسائل مدیریتی مـرتبط بـا آن مـورد توجـه      ارتباط بین هزینه

  .]33[)گیرد میقرار ن

بنابراین در این تحقیق تالش شده تا براساس نگرشـی جـامع   

مبتنی بر فرایند ایده تا بازار مدلی براي قیمت گذاري محصـوالت  

گـذاري در مراحـل مختلـف توسـعه آن را      جدید که قابلیت قیمـت 

  .داشته باشد ارائه گردد

با توجه به اینکه محاسبه بهـاي تمـام شـده رکـن اصـلی در      

باشد در ادامه بر اساس الگـوبرداري از منطـق    زینه مبنا میروش ه

مدل هزینه سازنده تعدیل شده یک چهارچوبی براي برآورد بهـاي  

تمام شده در مراحل مختلف فرآیند توسعه محصوالت جدید ارائـه  

  .شود میگردیده است که در قسمت بعدي به آن پرداخته 

  COCOMOمدل  .3

به منظور محاسبه بهاي تمام شده محصول جدیـد در مراحـل   

مختلف، از منطق مدل هزینه سازنده تعدیل شده الگوبرداري شده 

هـاي پـارامتري    تـرین مـدل   یکی از رایج COCOMOمدل . است

اي از سـه مـدل    این مدل، مجموعـه . برآورد بهاي تمام شده است

اي بـرآورد  فرعی است که براي مراحل مختلف پروژه فرمـولی بـر  

کـه هرچـه در    طـوري  بـه . دهنـد  افزار ارائه می بهاي تمام شده نرم

تـر   ویـم برآوردهـاي مـدل هـم دقیـق     ر طول پروژه به پـیش مـی  

  . شوند می

اي اسـت امـا کـار     مـدل پیچیـده   ،COCOMOچه مـدل   اگر

ابـزار مناسـبی    COCOMO. کردن با آن چنـدان مشـکل نیسـت   

بنـدي   نـد بودجـه  توان میبراي مدیران پروژه است که با کمک آن 

مـدل  . پروژه را از نظر زمـان و یـا نیـروي انسـانی کنتـرل کننـد      

COCOMO        یک ابزار مـدیریتی اسـت کـه ایـن امکـان را بـراي
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 کنـد تـا پـیش از اینکـه پـروژه      تولیدکننده نرم افـزار فـراهم مـی   

هـاي   افزاري شروع شود و پیش از اینکه شرکت متحمل هزینه نرم

  .گیري شود اجرا یا تداوم پروژه تصمیمهنگفتی گردد درباره 

هـا   براي بـرآورد بهـاي تمـام شـده پـروژه     از این مدل اصوال 

کاربردهاي دیگـري هـم بـراي آن     ]34[اما بوهم شود میاستفاده 

گـذاري در   براي سرمایه مواردي از قبیل برآورد. تعریف کرده است

ـ  هاي نرم شرکت ه افزاري، برآورد سناریوهاي مختلف براي کمک ب

گیري آگاهانه در مورد بـرون   ارزیابی ریسک و برآورد براي تصمیم

  .]38[ ]37[و استفاده مجدد ]36[، تولید مجدد]35[سپاري

  طراحی مدل قیمت گذاري محصوالت جدید  .4

گـذاري، بهـاي تمـام     قیمـت  براساس رویکرد هزینه مبنا براي

در ایـن رویکـرد،   . شـود  مـی شده مبنـاي قیمـت در نظـر گرفتـه     

  .گیرد گذاري براساس یکی از دو فرمول ذیل صورت می قیمت

 



1CostT

 (Margin) up -Mark Cost  T
  

T : قیمت پیشنهادي  

Cost : بهاي تمام شده محصول  

 :درصد سود  

Mark-up : میزان سود  

با داشتن بهاي تمام شده یا برآورد آن، بحـث اصـلی در ایـن    

زان سود است که بـراي تعیـین   رویکرد پیرامون چگونگی تعیین می

  : اقدام نمود توان میآن به سه شیوه 

  براساس درصدي از بهاي تمام شده محصول  

 براساس نرخ بازده مورد انتظار از سرمایه  

 39[اي ي سرمایهها داراییگذاري  براساس روش قیمت[   

هاي شرکت یکی از ایـن   با توجه به شرایط بازار و سیاست که

امـا موضـوع اصـلی    . ]40[گیـرد  مورد اسـتفاده قـرار مـی    ها روش

باشد کـه موضـوع    می چگونگی محاسبه و برآورد بهاي تمام شده

  .باشد این مقاله می

هزینه و زمان مورد نیـاز بـراي توسـعه یـک محصـول       برآورد

ت تــرین کارهـا در مــدیری  و مشـکل تــرین  جدیـد یکــی از حیـاتی  

اهمیت مسائل فنـی و   با وجود. هاي محصوالت جدید است پروژه

بازاریابی براي موفقیت یک محصول جدید، اگـر مـدیریت پـروژه    

  .ضعیف باشد احتمال شکست بیشتر از موفقیت آن است

ها و زمان بیش از میـزان   به منظور جلوگیري از افزایش هزینه

هـاي   بودجه شده براي یک پروژه توسعه محصـول جدیـد، مـدل   

به دلیـل وجـود   . ود آمده استبرآورد بهاي تمام شده متعددي بوج

ماهیت متفاوت و تنوع محصوالت، ایجاد مـدلی کـه برآوردهـاي    

دقیق از بهاي تمام شده در اختیار استفاده کننده قرار دهـد بسـیار   

هاي توسـعه محصـوالت    هاي نوآور هزینه در شرکت. مشکل است

اندرکاران این امر  ش است و دستجدید به طور مدام در حال افزای

هـا ابـراز    پی نگرانی خود را از ناتوانی در برآورد دقیق هزینه پی در

ین موضوعاتی که صنایع در این حیطه تر مهملذا یکی از . کنند می

هاي مفیدي است که منطبق بـر چرخـه    کنند ایجاد مدل دنبال می

آنها باشد و هزینه تولید یـک محصـول    ]41[عمر توسعه محصول

  .]42[جدید را به دقت برآورد کند

بـا رویکـرد    توان میبرآورد بهاي تمام شده محصول جدید را 

رویکرد کل به جـزء  . انجام داد ]44[و جزء به کل ]43[کل به جزء

هاي کلی محصـول و نحـوه تولیـد     از محصول و با بررسی قابلیت

برخالف این رویکرد، رویکـرد جـزء بـه کـل از     . شود میآن شروع 

رویکرد محصـول بـه    در این. شود میسطح اجزاء محصول شروع 

هاي الزم براي تکمیل هر کـدام   هزینهو  شود میچند جزء تقسیم 

هاي الزم  هزینهدر نهایت با جمع کردن برآوردها، . شود میبرآورد 

معایب رویکرد کل به جزء مزایاي رویکرد دیگـر  . شود میمحاسبه 

برآورد کل به جزء هزینه رفع معایب فنی اجزاء . هستند و برعکس

برآوردهاي حاصـل از ایـن رویکـرد     .دهد ر از واقع نشان میرا کمت

بـرعکس، برآوردهـاي جـزء بـه کـل بـراي       . توجیه مفصل ندارند

. برآوردهاي همه اجزاء محصول توجیهات و دالیل مفصـل دارنـد  

  .]45[تر است با این حال این رویکرد پر هزینه

هاي صـرف شـده بـراي یـک      براساس مدل پیشنهادي هزینه

به منظور محاسبه بهاي تمام شده آن، متشـکل از   محصول جدید

پـردازي، توسـعه، تولیـد،     قسمت اصلی است که از مرحله ایـده  ده

فروش محصول به مشـتري و همراهـی و پشـتیبانی مشـتري تـا      

. گیـرد  ر میزمان اتمام ضمانت محصول و حمایت مشتري را در ب

زء رویکردي تلفیقـی از جـ  مدل طراحی شده در این تحقیق داراي 
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جـزء   10براین اسـاس مـدل داراي   . باشد می به کل و کل به جزء

جزء به کل برگرفتـه شـده اسـت و    باشد که از رویکرد  اساسی می

هـاي هریـک از    اجزاء اساسی مدل به زیر مجموعـه براي تفکیک 

 يبراین اساس اجـزا . استفاده شده استبه جزء  کلآنها از رویکرد 

هاي هریک از آنهـا بـراي    اساسی بهاي تمام شده و زیر مجموعه

  .محصوالت جدید در این مدل گردآوري شده است

این ده گروه فعالیت که براي اجراي فرآیند ایده تـا بـازار و تـا    

پذیرنـد بـه همـراه زیـر      نتهاي دوره ضمانت محصول انجـام مـی  ا

ـ  ارائه شده )1(در جدول هاي آنها  مجموعه ر مقابـل هـر   د، کـه د ان

، هزینـه  (UVC)یک از آنها باید مقادیر هزینه متغیر براي هر واحد 

افتـه هـر   ی ، هزینه ثابت تخصیص(UDFC)ثابت مستقیم هر واحد 

و هزینـه کـل    (UTFC)، هزینه ثابت کل هر واحد (UAFC)واحد 

  .]46[تعیین و درج گردد (UTC)هر واحد 

  محصول جدید مطابق با فرآیند ایده تا بازار تفصیلی تشکیل دهنده بهاي تمام شده ياجزا -1جدول 

  ها زیر گروه  گروه اصلی  ردیف

  ایده و ایده پردازي ایجاد  1

  ایدهدریافت 

  ایده پردازي

  نیازبررسی 

  و تجزیه و تحلیل آنشناسایی فرصت   2

  بررسی نظرات خبرگان 

  بررسی بازار

  بررسی صنعت 

  بندي نوع فرصت طبقه

  توسعه محصول ریزي محصول و تهیه نقشه راه  برنامه

  توسعه محصول و  تحقیق   3
  محصول ایجادآفرینش و 

  محصول بهبوداصالح و 

  بازار پذیري امکان  4

  تست مفهوم 

  تست عملکرد

  تست خواص 

  تست کیفیت

  تست ایمنی

  تست سبک محصول
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ابتـداي  یند توسعه محصوالت جدیـد، هـر چـه از    آبراساس فر

رویـم اطالعـات بیشـتري بـه      انتهاي آن پیش می فرآیند به سوي

مقدار دقیق آنهـا   توان میکه  شود میهمراه جزئیات آنها مشخص 

  .گذاري قرار داد را در خانه مربوطه در جدول قیمت

براي اجراي این مدل و محاسبه بهاي تمـام شـده محصـول    

ت موجـود  جدید در مراحل مختلـف توسـعه آن، براسـاس اطالعـا    

هاي صرف شده به همراه جزئیات آنها در نظر گرفتـه   میزان هزینه

گذاري قـرار   هاي مربوط به آنها در جدول قیمت شود و در خانه می

  .گیرد می

گـذاري کـه در مرحلـه     اي از جـدول قیمـت   براي اقالم هزینه

هنـوز  ) شـود  مـی اي که بهاي تمام شده محاسبه  مرحله(مورد نظر 

ــت و  ــده اس ــق نش ــخص   محق ــات آن مش ــیجزئی ــد، از  نم باش

ــراي محاســبه آنهــا اســتفاده   تکنیــک . شــود مــیهــاي بــرآورد ب

هاي برآورد بهاي تمام شده و یا مخارج صرف شده بـراي   تکنیک

هر یک از اقالم تشکیل دهنده بهاي تمـام شـده قبـل از تحقـق     

   :از شوند که عبارتند آنها، به سه گروه اصلی تقسیم می 

سازي الگـوریتمی بهـاي تمـام     مدل ،]47[قضاوت متخصصان

قضاوت متخصصان کـه  . ]49[و برآورد براساس مقایسه ]48[ شده

باشد بر دانش ضمنی جمعی یک تـیم از افـراد    ترین شیوه می رایج

مدیران براي اینگونه برآوردهـا عمـدتا بـه    . متخصص استوار است

کننـد چـون برآوردهـا بـه      روش قضاوت متخصصان اعتمـاد مـی  

دسـت   بـه  هاي پیچیده کبدون استفاده از ابزارها یا تکنیسادگی و 

  . آیند می

ـ  مدل کـارگیري   هسازي الگوریتمی بهاي تمام شده به معناي ب

به صورت یک یا چند فرمـول ریاضـی   (یک مدل بهاي تمام شده 

) آمـده دسـت   بـه  که از طریق تحلیـل آمـاري اطالعـات تـاریخی    

هـاي مختلـف    پـروژه  هاي تاریخی مربوط به بررسی داده. باشد می

نشان داده است که روند بهاي تمام شـده بـا برخـی پارامترهـاي     

ن مشـاهدات بــه ارائــه  ایــ. همبســتگی دارنـد  گیـري  انــدازهقابـل  

بینی و  هاي متعددي منتهی شده است که براي ارزیابی، پیش مدل

در . نـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد     توان میکنترل بهاي تمام شده 

قایسه، پروژة توسعه محصول در شرف اجرا را با اساس م برآورد بر

هاي مشابه قبلی که اطالعات هزینـه آنهـا در دسـت اسـت      پروژه

قدام به بـرآورد بهـاي تمـام شـده     اساس آن ا کند و بر مقایسه می

  . ]50[نماید می

هـاي واقـع شـده و بـرآورد      پس از قراردادن اطالعات هزینـه 

بهاي تمام شده محصـول   هایی که در آینده واقع خواهد شد هزینه

اما با توجه به اینکه محاسبه بهاي تمام شـده  . محاسبه خواهد شد

محصول در هر مرحله از فرآیند توسعه محصول جدید دربرگیرنده 

باشـد،   مـی   برخی اقالم واقعـی و برخـی اقـالم بـرآوردي هزینـه     

محاسـبه شـده داراي عـدم اطمینـان     بنابراین بهـاي تمـام شـده    

منظور لحاظ کردن میزان عدم اطمینان در بهاي تمام به . باشد می

  .شود استفاده می هبه شده از برآورد فاصلشده محاس

میزان دقت و صحت برآوردهاي بهاي تمام شده محصول بـه  

  .میزان اطالعات در دسترس از محصول مورد نظر بستگی دارد

با پیشـرفت فرآینـد توسـعه محصـول اطالعـات بیشـتري از       

برآوردهـاي هزینـه آن    شود میآید که باعث  میدست  به محصول

اگر برآورد اولیه از میزان بهاي تمام شده الزم . تر انجام شود دقیق

باشد، مقدار واقعی میـزان بهـاي    xبراي محصول جدید به میزان 

ایـن  . قـرار خواهـد داشـت    4xو  0.25xتمام شده در فاصله بـین  

ور که در شکل فاصله همزمان با پیشرفت توسعه محصول، همانط

  . ]51[شود میتر محدود نشان داده شده، 4

  

فاصله اطمینان برآورد بهاي تمام شده  - 5نمودار 

   در مراحل مختلف توسعه محصول

محاسـبه شـده در   اساس این نمودار اگر بهاي تمـام شـده    بر

باشد دامنه اطمینان براي بهـاي تمـام    xپردازي  ابتداي مرحله ایده

باشد و هـر چـه بـه     می x4 و x25/0شده محصول در حیطه بین 

صول پیش روي شـود ایـن دامنـه    سمت انتهاي فرایند توسعه مح
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  .شود میتر محدود

براي محاسبه دامنه تغییر بهاي تمـام شـده در هـر مرحلـه از     

ا فرآیند توسـعه محصـول جدیـد بایـد میـزان توسـعه محصـول ر       

محاسبه نمود و از آن نقطه روي منحنی دو خط افقـی عمـود بـر    

نقاط تالقـی ایـن دو خـط بـا محـور      . محور عمودي ترسیم نمود

عمودي نشان دهنده حداقل و حداکثر بهاي تمام شـده محصـول   

  . اساس میزان اطالعات موجود در آن مرحله خواهد بود جدید بر

  هاي مدل  نیازمندي .4- 1

دل چرخه عمر محصـول در بسـتر زمـان و    براي اجراي این م

میزان فروش محصول در مراحل مختلـف چرخـه عمـر براسـاس     

  .دامنه زمانی سال باید مشخص گردد

اي طراحی شود کـه تعیـین کنـد در     چرخه عمر بایستی بگونه

برگیرنده عمر محصول جدید است چـه   یی که درها سالهریک از 

تـا بـر مبنـاي آن     تعداد از محصول جدید به فروش خواهد رسـید 

هاي ثابت صرف شده براي آفرینش و تولید محصـول   بتوان هزینه

ي مختلــف و بــه هریــک از واحــدهاي آن هــا ســالجدیــد را بــه 

  . محصول سرشکن نمود

نیازهاي اصلی این مـدل تـدوین چرخـه     بنابراین یکی از پیش

باشـد کـه    عمر محصول جدید برمبناي پیش بینـی آینـده آن مـی   

کشیدن چرخه عمـر محصـول بایـد در خصـوص      براي به تصویر

میـزان موفقیـت در ورود بـه بـازار،      :موارد ذیل اظهار نظـر نمـود  

سرعت رشد و بلوغ در بازار، مدت زمان ماندگاري در بازار تا قبـل  

از ظهور محصوالت جدید جایگزین که باعث افول این محصـول  

  .شوند می

آن در براي بررسی چرخه عمر محصـول جدیـد بایـد جایگـاه     

کاربردهاي مختلف مورد بررسی قـرار گیـرد و بـا مـواد جـایگزین      

همچنین با توجه به افزایش مالحظات زیست . رقیب مقایسه شود

ات زیسـت محیطـی کـه در    تأثیرمحیطی، در ارزیابی چرخه عمر، 

طول استفاده از محصول جدید و یا پس از پایان عمـر آن مطـرح   

  .]52[گیرد باشد باید مورد توجه قرار  می

  

مراحل چرخه عمر و روند حرکت  -6نمودار 

  فروش و سود در طی مراحل آن

مبنـاي   نیازمندي دیگر تعیین میزان فروش محصول جدید بـر 

ي هـا  سـال یـک از   حجم بازار و سهم قابل تصاحب از آن در هـر 

باشد کـه خـود نیازمنـد     عمر محصول براساس مرحله عمر آن می

هـاي رقـابتی و شـدت و     شناخت مزیت یک بررسی بازار به همراه

قدرت آنها به منظور تعیین میزان سـهم قابـل کسـب از بـازار در     

  .باشد مقاطع مختلف زمانی می

از منحنـی   تـوان  مـی به منظور اجراي بهتـر ایـن مرحلـه نیـز     

پذیرش محصول جدید توسط مصرف کننـده کـه مراحـل فرآینـد     

یـف و  پذیرش یک محصول جدیـد توسـط مصـرف کننـده را تعر    

براسـاس ایـن فراینـد مراحلـی کـه      . کند استفاده نمـود  تشریح می

طه با محصول جدیـد اطالعـات   مصرف کننده از طریق آنها در راب

ید یـا عـدم خریـد آن تصـمیم     کند و در نهایت براي خر کسب می

، زمـایش  آ، ارزیـابی ، عالقـه آگـاهی،   :کنـد عبارتنـد از   گیري مـی 

  .پذیرش یا رد

مبناي زمـان پـذیرش و    محصول جدید برهمچنین خریداران 

سرعت عمل در اجراي ایـن فراینـد بـه پـنچ گـروه کلـی تقسـیم        

پذیرنـدگان اولیـه،    ،]52[مشـتریان نـوآور  : شوند که عبارتنـد از  می

اکثریت اولیه، اکثریت ثانویه و موخرین که با فرض نرمال گـرفتن  

ــرف  ــه مص ــه     جامع ــک جامع ــد، تفکی ــول جدی ــدگان محص کنن

 )6(نمـودار  ن براساس این پـنج گـروه بـه صـورت     کنندگا مصرف

  .]53[باشد می
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فرایند پذیرش محصول جدید توسط  - 7نمودار 

  ي مختلف مشتریانها گروه

ند توان میهاي یک محصول جدید  از سوي دیگر برخی ویژگی

 :]54[که عبارتند از دهد میقرار  تأثیرنرخ پذیرش آن را تحت 

ــدگی، ]56[ســازگاري، ]55[مزیــت نســبی امکــان ، ]57[پیچی

  .]59[قابلیت مشاهده، ]58[استفاده آزمایشی

  ]60[هاي کربنی مطالعه موردي؛ نانو لوله .5

سازي و بهبود مـدل طراحـی شـده، شـفاف      معموال براي غنی

ــدیریت اجــزا   ينمــودن فاکتورهــاي موجــود در آن، چگــونگی م

دهنـده چـارچوب و موضـوعات اصـلی و      تشـکیل  مـؤثر مختلف و 

بـا آن مواجـه   برداران طی فرآینـد اجـرا    یدي که بهرهمشکالت کل

آن شوند، پس از ارائه متدولوژي یک مطالعـه عملـی براسـاس     می

  .پذیرد صورت می

بنابراین در ادامه ایـن مقالـه یـک مطالعـه مـوردي براسـاس       

آید که هدف از آن عبارت اسـت   چارچوب ارائه شده به اجرا در می

  :از

هـا و   ن دادن مفهـوم، قابلیـت  کارگیري چارچوب براي نشـا  هب -

  .هاي آن در یک حیطه خاص و واقعی محدودیت

 .سازي و تکمیل چهارچوب ارائه شده غنی -

برجســته نمــودن و بحــث در خصــوص مشــکالتی کــه       -

 .شوند برداران در طول کل فرآیند با آن مواجه می بهره

در این راستا یکی از محصوالت جدید پژوهشگاه صنعت نفت 

اطالعات آن گردآوري و با استفاده از متـدولوژي مـورد   انتخاب و 

  .گذاري گردید نظر قیمت

پژوهشگاه صنعت نفت بـه عنـوان یکـی از مراکـز پیشـرو در      

زمینه نانوتکنولوژي در کشور، موفـق بـه توسـعه یـک محصـول      

هـاي کربنـی    جدید در حیطه نانو تکنولوژي بـا عنـوان نـانو لولـه    

ازي و تولیـد صـنعتی ایـن    سـ  در راسـتاي تجـاري  . گردیده اسـت 

محصول یکی از سواالت اساسی مطـرح قیمـت فـروش و بهـاي     

  .گیري بود باشد که مبناي اصلی تصمیم تمام شده محصول می

ي متعـدد کسـب و کـار    ها فرصتعرصه نانو تکنولوژي داراي 

خاطر مشتریانی است که منتظرند مواد نـانوئی را   هباشد و این ب می

بـه  . کارگیرنـد  هسطح عملکرد آنها ب يارتقادر محصوالتشان براي 

هر حال این یک امر ضروري است که مـواد نـانوئی را بـا صـرفه     

پیش بینی بـازار داللـت   . اقتصادي، هر چه سریعتر روانه بازار کرد

بر یک رشد صعودي نمـائی در صـنعت نـانو تکنولـوژي در دهـه      

  . ]61[آینده دارد

ی صنعت نانو تکنولـوژي  مواد اصلهاي کربنی یکی از  نانو لوله

دانشـمندان معتقدنـد   . باشد و داراي پتانسیل بازار بزرگی اسـت  می

هاي  پیوندد که قیمت که انقالب نانو تکنولوژي هنگامی بوقوع می

کارگیري این مواد در محصوالت نهـائی هسـتند    هجاري که مانع ب

  . به طور قابل توجهی کاهش یابند

: نی وجود دارد کـه عبارتنـد از  به طور کلی دو نوع نانولوله کرب

. نانو لولـه کربنـی تـک دیـواره و نـانو لولـه کربنـی چنـد دیـواره         

تکنولوژي ساخت هر دو نوع نانو لوله کربنی در پژوهشگاه صنعت 

نفت توسعه یافته است و در حال حاضر در مقیـاس نیمـه صـنعتی    

بـا توجـه بـه اینکـه پژوهشـگاه      . باشـد  در حال تولید و فروش می

فت یک فرایند علمی منحصر بـه فـرد بـراي تولیـد نـانو      صنعت ن

هـاي کربنـی را بـا     د نـانو لولـه  توان میها توسعه داده است که  لوله

هزینه پایین و کیفیت مطلوب و مطابق بـا اسـتاندارد صـنعتی بـه     

یـن  ا  هب. بازار عرضه نماید، الزم بود که این محصول تجاري شود

اقـدام بـه محاسـبه کلیـه     منظور بر اساس متدولوژي معرفی شده 

الزم بـراي ایجـاد و تولیـد ایـن محصـول در مقیـاس        هاي هزینه

صنعتی گردید و با مقایسه بهاي تمام شده این محصول با قیمـت  

فروش جهانی تصمیمات الزم براي تجاري سازي این مواد اتخـاذ  

  .گردید
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  بررسی چرخه عمر نانولوله کربنی. 5- 1

کربنـی بـه بررسـی جایگـاه      براي بررسی چرخه عمر نانولولـه 

نانولولــه کربنــی در کاربردهــاي مختلــف آن و مقایســه بــا مــواد  

همچنـین بـا توجـه بـه افـزایش      . جـایگزین رقیـب پرداختـه شـد    

ات تــأثیرمالحظــات زیســت محیطــی، در ارزیــابی چرخــه عمــر، 

محیطی که در طول زمان استفاده از نانولولـه کربنـی و یـا     زیست

  . باشد مورد توجه قرار گرفت پس از پایان عمر آن مطرح می

ــه   ــانو لول ــدي ن ــاي کلی ــد از  کاربرده ــی عبارتن ــاي کربن  :ه

هـاي   هـاي سـوختی، پیـل    هـا، پیـل   هاي هادي، بـاتري  کامپوزیت

یبرهـا،  خورشیدي، نمایشگرهاي میـدانی، کـاربرد در بیوداروهـا، ف   

براي حس کردن مواد شیمیایی یا بیولوژیکی  (ها و حسگرها  پارچه

  .]62[و هزاران کاربرد دیگر) یا اثر فلزات

ها در خصوص چرخه عمر نانولولـه کربنـی در    ین یافتهتر مهم

دهد که این ماده یک ماده برتر بـراي ایـن    نشان می این کاربردها

ردهـا هـیچ مـاده و    کاربردها اسـت و بـراي بسـیاري از ایـن کارب    

محصول برتري به عنوان جایگزین وجـود نـدارد و رونـد مصـرف     

  .باشد براي کلیه این کاربردها صعودي می

  

 2011- 2015هاي کربنی در مناطق مختلف جهان طی سال هاي  پیش بینی میزان فروش نانو لوله - 8نمودار 

  )میلیون دالر(

  

هاي کربنی به تفکیک تک دیواره و چند دیواره در جهان طی  پیش بینی میزان مصرف نانو لوله -9نمودار 

  )میلیون دالر( 2011- 2015هاي  سال

نانولوله کربنی جایگاه خـود را در   دهد که این شواهد نشان می

بازار براي کاربرد در محصوالت مختلـف یافتـه اسـت و افـزایش     

  . تولید و مصرف این محصول در آینده مورد انتظار است

ي تولیــد و رانــدمان هــا روشبــر اســاس اطالعــات موجــود، 

سال گذشته بـه شـدت    20هاي تولید نانولوله کربنی در  تکنولوژي

بهبود یافته و با گذشت زمان و انجام بهبود هاي تـدریجی هزینـه   

بـراین اسـاس پـیش    . هاي تولید تا حد ممکن کاهش یافته اسـت 

به بعد مرحله رشـد در چرخـه    2012ي ها سالشود که از  بینی می

  .رحله بلوغ برسدبه م 2025عمر نانولوله کربنی آغاز و در سال 

  

  

  

  

هاي کربنی و روند  چرخه عمر نانولوله - 10ر نمودا

  حرکت فروش در طی مراحل آن 

  )برحسب میلیون دالر(
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سـاله بـراي تولیـد و فـروش      30یک نقشه راه  ،براین اساس

هاي کربنی تدوین گردید و با توجه به حجم بـازار، حجـم    نانولوله

 600دي تولید، ظرفیت تولید قابل تصاحب از بازار و مقیاس اقتصا

تن در سال براي واحـد تولیـدي    5000کیلوگرم در ساعت معادل 

در نظر گرفتـه شـد کـه در طـی یـک دوره چهـار سـاله پـس از         

  .ظرفیت اسمی خود خواهد رسیددرصد  100اندازي به  راه

هـا   سپس نیازها و انگیزه هاي واقعی مشتریان و کسب و کـار 

باشد شناسایی  ازار و کسب و کار میهاي ب دهنده محرك که نشان

هاي گوناگون از قبیل تحقیـق و   ین اساس سهم هزینها بر. گردید

توسعه به منظور بهبود محصول موجود و ایجاد محصوالت جدیـد  

هاي بازاریابی و فروش و همچنـین بـازخورد از مشـتریان     و هزینه

  .برآورد گردید

تکنولوژي تولید  ها نیز براساس اطالعات موجود از سایر هزینه

و ظرفیت تولید در نظر گرفته شـده، محاسـبه و بـرآورد شـد و در     

  .گذاري قرار گرفت هاي جدول قیمت خانه

هـاي دهگانـه    اي هریک از گروه س اطالعات هزینهبراین اسا

در . بهاي تمام شده استخراج و در جدول مربوطـه قـرار داده شـد   

بهاي تمام شـده هـر   ها،  نهایت پس از تجمیع انواع مختلف هزینه

کیلو محصول به تفکیک نانو لوله کربنی تک دیـواره و نـانو لولـه    

کربنی چند دیواره محاسبه گردید و با توجه به حداقل نـرخ بـازده   

گذاري مورد نیـاز، قیمـت فـروش حاصـل      و میزان سرمایه  سرمایه

هاي دهگانه بـراي   نتایج حاکی از آن بود که مجموع هزینه. گردید

ریـال   21000گرم محصول نانو لولـه کربنـی در حـدود    یک کیلو 

آن  درصـد  7/86هاي ثابـت و   آن هزینه درصد 3/13باشد که  می

نـرخ بـازده   درصد  15با در نظر گرفتن  .باشد هاي متغیر می هزینه

اسـاس ظرفیـت تولیـد     سرمایه میزان سود سالیانه محاسـبه و بـر  

تمـام شـده اضـافه    ساالنه، حداقل میزان سود محاسبه و به بهاي 

دست  به گردید تا حداقل قیمت فروش براساس رویکرد هزینه مبنا

  .ریال بود 32720آید که 

   بندي و مالحظات جمع

د و یا بایـد محصـوالت   توان میدالیل مختلفی یک شرکت ه ب

یکـی از پارامترهـاي اصـلی    . جدید توسعه داده و روانه بـازار کنـد  

محصوالت جدید آگـاهی از بهـاي   یند توسعه آگیري در فر تصمیم

باشد تا براسـاس   تمام شده در مراحل مختلف توسعه محصول می

ــد توســعه محصــول    ــا عــدم ادامــه فراین ــه ادامــه ی آن نســبت ب

  .گیري شود تصمیم

هاي مورد نیاز براي تولید  براین اساس یک جدول آنالیز هزینه

محصول تدوین گردیده است که با محاسبه اطالعـات آن در هـر   

به بهـاي تمـام شـده و     توان میمرحله از فرایند توسعه محصول، 

همچنین بـا توجـه   . قیمت آن براساس یک دامنه اطمینان پی برد

شود امکان اجراي  به اینکه این جدول در نرم افزار اکسل تهیه می

و تجزیـه و تحلیـل حساسـیت     ]63[آنگـاه  -تجزیه و تحلیل اگـر 

  . کند د را فراهم میهاي بهاي تمام شده محصول جدی هزینه

دهنـده بهـاي تمـام     این مدل اشراف جامعی بر ارکان تشکیل

ین مزیـت ایـن مـدل ایـن     تر مهمکند اما  شده محصول ایجاد می

کـه در  نی بـر هزینـه   تگذاري مب استفاده از قیمتاست که علیرغم 

 بـه ایـن وسـیله   و  شـود  میبه بهاي تمام شده اضافه درصدي آن 

گـذاري،   این شیوه قیمتآید، اما  میدست  به بازار درفروش قیمت 

را  کند و وضعیت رقابت در بازار مینتقاضا غفلت بازار و از بررسی 

از طریق در نظر گرفتن مالحظـات بـازار در ترسـیم چرخـه عمـر      

  . نماید محصول، ارزیابی می

در هنگام طراحی چرخه عمر محصـول تعـدادي از محصـول    

محصـول فـروش خواهنـد    ي عمـر  ها سالجدید که در هریک از 

شود که دربر گیرنـده میـزان موفقیـت در ورود بـه       رفت تعیین می

بازار، سرعت رشد و بلوغ در بازار، مدت زمان ماندگاري در بازار تـا  

حجم بازار و سهم قابـل   ،قبل از ظهور محصوالت جدید جایگزین

  .باشد می... تصاحب از آن و

سته بـه سـطح   این است که بدر خصوص این مدل نکته مهم 

و  کنـد  تولید، میزان هزینه تولید یک واحد از محصول تفاوت مـی 

هاي توسعه محصـول جدیـد    بهتر است که بجاي استفاده از هزینه

هاي توسعه محصول جدید در حال حاضـر بـه    در گذشته از هزینه

  .عنوان مبنائی براي قیمت محصول استفاده گردد

نیست کـه امـروز   گذاري موفق بدین معنی  یک رویکرد قیمت

هـایی کـه در    هـاي هزینـه   براي شما سود ایجـاد کنـد و یـا کلیـه    

ي قبل صرف شده را بازگرداند بلکه بایـد از طریـق ایجـاد    ها سال
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