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 دقیقه ۷زمان تقریبی مطالعه: 

اما در حالی که  .های عملیاتی برای هر کسب و کاری اهمیت داردکاهش هزینه
کنند، با هزینه عملیاتی باال دست و پنجه نرم می ۲های کوچک و بزرگ هر سازمان

تر است، زیرا آنها هنوز درآمد کافی وکارهای جدید مهمها برای کسبکاهش این هزینه
ی کاهش هااستفاده از روش .های خود را ندارندهای باالی عملیاتبرای پرداخت هزینه

خود را به طور چشمگیری ها کمک کند تا سود تواند به سازمانهزینه در سازمان می
در این مقاله  .تواند مشکل باشدها میسازی موفق این روشالبته پیاده .افزایش دهند

روش خالقانه  ۱۵ی کاهش هزینه در سازمان خواهید خواند و با هادر مورد انواع روش
 .برای کاهش هزینه در کسب و کار خود آشنا خواهید شد

 

 ؟ستیدر سازمان چ نهیمنظور از کاهش هز  -۱
ً توسط شرکتاستراتژی کاهش هزینه به فرآیندی اشاره می ها برای کند که معموال

های کاهش استراتژی .شودهای خود و افزایش درآمدشان پیگیری میکاهش هزینه
تواند متفاوت باشد و هر تصمیمی هزینه بسته به محصوالت یا خدمات یک شرکت می

کاهش  .گذاردشود بر هزینه آن تأثیر میصول گرفته میکه در فرآیند توسعه یک مح
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کند که رقابت افزایش یابد و قیمت به عاملی هزینه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می
 .متمایز کننده در بازار تبدیل شود

ها یا اصول موثری هستند که باعث بهبود های کاهش هزینه، در واقع، روشاستراتژی
آنها با بهبود بهره وری، تسریع فرآیندها، حذف  .شوندمی های سازمانکارایی فعالیت

 .دهندهای سازمان را کاهش میضایعات و استفاده موثر از منابع، هزینه

 ؟ها کدام استدر سازمان نهیانواع هز  -۲
بهتر است انواع مختلف  م،یدر سازمان بپرداز  نهیکاهش هز  یهابه روش نکهیاز ا شیپ

سازمان را  یهانهیهز  توانیم یکل یبنددسته کیدر  .میها را بشناسدر سازمان نهیهز 
آورده شده  کیدر ادامه نمونه هر  .کرد میتقس ریو ثابت/متغ یاتیرعملیغ/یاتیبه عمل

 :است

 :یاتیعمل یهانهیهز  -۱-۲

 بهای تمام شده کاالی فروخته شده (COGS) 

 هابازاریابی، تبلیغات و تخفیف 

  ،مزایا و دستمزدحقوق 

 های فروش، اداری و عمومیهزینه  (SG&A) 

 هزینه اجاره و بیمه 

 های استهالکهزینه 

 سایر 

 :غیرعملیاتی هایهزینه -2-2

 بهره بدهی 

 هامالیات 

 ی ناشی از کاهش ارزشهاهزینه 

 :ثابت هایهزینه -2-3

 هزینه اجاره 

 )حقوق، مزایا و دستمزد )گاهی ثابت و گاهی متغیر 

 :متغیر هایهزینه -2-4

 هاکارمزد تراکنش 

 هاکمیسیون 
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 )بازاریابی و تبلیغات )گاهی ثابت و گاهی متغیر 

 ؟ستیدر سازمان چ نهیکاهش هز  یهاراه نیبهتر  -3
 :در سازمان نهیکاهش هز  یکل یهاروش -3-1

ها در کسب و کار خود توانید از آنها برای کاهش هزینههای زیادی وجود دارد که میراه
برای موفقیت در این امر ضروری است که مدیریت ارشد سازمان کاهش  .استفاده کنید

نمونه روش کلی کاهش  ۴در ادامه  .هزینه را به عنوان یک هدف سازمانی قرار دهد
 :کنیمهزینه در سازمان را معرفی می

 یکارکنان به دورکار قیتشو -3-1-1

کنند تا نیروی دورکار استخدام کنند زیرا این کار بسیاری از کسب و کارها تالش می
 .های مربوط به فضا، خدمات و تجهیزات اداری منجر شودتواند به کاهش هزینهمی

 .تر کندبه صرفهتواند توسعه تیم نیروی انسانی آنها را نیز استخدام نیروی دورکار، می

هایی را برای آموزش کارکنان، نظم و انضباط و ارتباطات تواند چالشالبته دورکاری می
ها موانعی موقتی خواهند بود که پس از با این حال، این چالش .سازمانی ایجاد کند

 .شودایجاد سیستمی منظم برای مدیریت کارکنان از راه دور، برطرف می

 مذاکره در سازمان یاهبهبود مهارت -3-1-2

های عملیاتی باالیی دارند این وکارهای کوچک معموالً هزینهیکی از دالیلی که کسب
 .کنندکنندگان برای فروش مواد خام به آنها هزینه بیشتری دریافت میاست که تأمین

چنین  .این موضوع اغلب ناشی از عدم اعتماد بین شرکت نوپا و تامین کننده آن است
در ابتدا باید شرایط پرداخت بهتری را با تامین کننده ایجاد کند و در مورد قیمت شرکتی 

 .مواد اولیه مذاکره کند

توانید از با ایجاد یک رابطه سودمند متقابل با تامین کنندگان و جلب اعتماد آنها، می
تامین کنندگان نیز زمانی که ببینند کسب و کار  .پرداخت هزینه اضافی اجتناب کنید

 .ها را کاهش خواهند دادشما سودآور است، احتماالً قیمت

 رفت و آمد یهانهیهز  تیر یمد -3-1-3
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های عملیاتی سازمان را تواند بخش زیادی از هزینههای رفت و آمد، میهزینه
های غیر ضروری مرتبط با رفت و توانید هزینهشما به راحتی می .دربربگیرد
ها این جویی در اینگونه هزینههای صرفهیکی از راه .کاری را کاهش دهید آمدهای 

های سفر را از قبل رزرو کرده است که از پیش یک برنامه سفر تهیه کنید تا بتوانید بلیط
 .تر تهیه کنیدو ارزان

ً ضروری است یا خیر اگر الزم  .همچنین باید در نظر داشته باشید که آیا سفر واقعا
 .های مختلف تشکیل دهیدزی با استفاده از فناوریتوانید یک جلسه مجانیست، می

جویی کنید و کند هم در زمان و هم در پول صرفهارتباطات مجازی به شما کمک می
 .های سازمان استراهی موثر برای کاهش هزینه

 دیجد یهایدر فناور یگذار هیسرما -3-1-4

گیرند، ضافی در نظر میدر حالی که اکثر مردم سرمایه گذاری را به عنوان یک هزینه ا
های های نوین )مانند رایانش ابری( باعث کاهش هزینهسرمایه گذاری در فناوری

شوید، اما استفاده با این روش، در ابتدا هزینه زیادی را متحمل می .شودسازمان می
های سازمانی شما را افزایش وری عملیاتهای نوین تکنولوژی، کارایی و بهرهاز راهکار

 .دهدهای عملیاتی شما را در دراز مدت کاهش میاین موضوع هزینه .هددمی

 :دیتول ندیدر فرآ نهیکاهش هز  یهاروش -3-2

وکارهایی که فرآیند تولیدشان مقرون به صرفه نیست، با موانع زیادی برای رقابت کسب
کسب های کاهش هزینه در فرآیند تولید در برخی از روش .در بازار روبرو خواهند شد

 :و کار عبارتند از

 کارکنان یهانهیکاهش هز  -3-2-1

ترین هزینه در فرآیند تولید محصوالت یا خدمات هر کسب و کار، معموال مربوط مهم
هایی برای کاهش توانند حاشیه سود خود را با یافتن راهها میبه کارگران است و سازمان

برای انجام این کار وجود دارد،  های مختلفیراه .های نیروی کار افزایش دهندهزینه
هر کسب و کاری باید فرآیندهای  .مانند کارآمدتر کردن کارکنان یا کاهش حقوق آنها

 .های اضافی را پیدا کندتولید خود را به صورت انتقادی تجزیه و تحلیل کند تا هزینه

 هیمواد اول یهانهیکاهش هز  -3-2-2
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یک  .دهدهای محصول را تشکیل میهزینههزینه مواد اولیه نیز بخش زیادی از 
هایی برای به دست آوردن مواد اولیهبا هزینه کمتر باشد یا وکار باید به دنبال راهکسب

خرید مواد  .اینکه محصوالت خود را با استفاده از مقدار کمتری از آن مواد تولید کند
 .است ها آنهااولیه در مقادیر انبوه نیز راه دیگری برای کاهش هزینه

 یباالسر یهانهیکاهش هز  -3-2-3

مدیریت سازمان  .های عملیاتی خود آگاه باشدهر سازمانی باید از میزان دقیق هزینه
…( های اداری، نظارتی، تجهیرات و های جاری سازمان )مانند هزینهباید بداند که هزینه

زیابی کرده و در صورت تواند آنها را ارها، سازمان میبا آگاهی از این هزینه .چقدر است
 .امکان با هزینه کمتری نیازهای جاری سازمان را برآورده کند

 ییجوصرفه یبرا نهیهز  -3-2-4

به  .دارد نهیبه هز  ازیانداز کند نبتواند پس نکهیا یکسب و کار برا کیاوقات  یگاه
 دهیبخش عیرا تسر  دیتول ندیفرآ د،یجد زاتیتجه دیبا خر  تواندیشرکت م کیعنوان مثال 

 ازین دیتول یبرا یکه به مواد کمتر یزاتیتجه دیخر  .را کاهش دهد دیتول یهانهیو هز 
 .شود هانهیهز  رد ییجودر طول زمان باعث صرفه تواندیم زیدارند ن

 یسازمان یهااتیها در عملاستفاده از ربات -3-2-5

 یجار هانهیهز  تواندیم یهر کسب و کار ،یسازمان یهااتیبا استفاده از ربات در عمل
استفاده شوند  یفیاز وظا یاگسترده فیانجام ط یبرا توانندیها مروبات .را کاهش دهد

 .شودیانجام م یکه معموالً توسط کارگران انسان

 :کارکنان یهانهیکاهش هز  یهاروش -3-3

کاهش تعداد آنها  قیکارکنان از طر  یهانهیها به دنبال کاهش هز از شرکت یبرخ
سالها  یرا که آنها ط ییاما با خروج کارکنان با سابقه، تجربه و دانش گرانبها .هستند

کارکنان  یهانهیکاهش هز  یبرا یادیز  یهاراه .داد دیاند از دست خواهکرده یآورجمع
 هاروش نیاز ا یبرخ .باسابقه سازمان وجود دارد یروهاینبه از دست دادن  ازیبدون ن

 عبارتند از:

 کاهش ساعات کار -3-3-1
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 یبرخ یصرفا ساعات کار دیتوانیاخراج آنها م یکارکنان، به جا یهانهیکاهش هز  یبرا
 .کند رییبعداً تغ تواندیآنها م یمقدار ساعت کار .دیاز آنها را به طور موقت کاهش ده

 
 کارکنان یبرنامه کار ریییتغ -3-3-2

هفته  یمانند روزها یزمان یهادر طول بازه هاتیاز کسب و کارها، حجم فعال یدر برخ
حالت صاحبان کسب  نیدر ا .کم است یو گاه ادیز  یگاه یمتفاوت است و مشغله کار

سازمان مشخص کنند  یکارکنان خود را متناسب با حجم کار یبرنامه کار توانندیو کار م
 رند،یاز کارکنان مورد استفاده قرار بگ یتعداد معدودتنها  تخلو یکه در روزها یابه گونه

 .شلوغ هفته همه کارکنان حضور داشته باشند یاما در روزها

 کاهش دستمزد -3-3-3

های کارکنان است اما بسیار بهتر از کاهش دستمزد روش سختی برای کاهش هزینه
پایین است، شما اگر درآمد یک کسب و کار بسیار  .این است که آنها را از دست بدهید

توانید به طور موقت دستمزد کارکنان را کاهش دهید، با این تعهد که زمانی که می
 .کسب و کار به سودآوری رسید، حقوق آنها به حالت عادی بازخواهد گشت

 کارکنان یمرخص شیافزا -3-3-4
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انباشت  یساالنه به جا یکارکنان خود به استفاده از مرخص قیبا تشو دیتوانیشما م
کارکنان خود  قیتشو یبرا دیتوانیم یحت .دیکارکنان خود را کاهش ده یهانهیآن، هز 

 .دیبده زیبدون حقوق ن یبه آنها مرخص ،یاز مرخص شتریبه استفاده ب

 بازخورد و نظرات کارکنان افتیدر  -3-3-5

هایی را که برای روش آخر این است که به کارکنان خود انگیزه بدهید تا فرصت
به این ترتیب  .جویی وجود دارد پیدا کرده و با مدیران سازمان به اشتراک بگذارندصرفه

 .های کارکنان دست پیدا خواهید کردبه روشی جدید برای کاهش هزینه

 در سازمان کدام است؟ نهیکاهش هز  یهاروش یبنددسته -۴
 در سازمان آورده شده است: نهیکاهش هز  یهادسته از روش 6در ادامه 

 جایگزینی 

ها مربوط به مواردی است که برای کاهش هزینه، به دنبال جایگزین این نوع روش
هنگام بررسی راهکارهای مختلف کاهش هزینه، باید فکر کنید که چگونه  .هستید

توانید با جایگزینی موارد مختلفی مانند نوع نرم افزار اداری یا تجهیزات و می
 .ی خود را کاهش دهیدهاهزینهکنید، مییی که استفاده هاسرویس

 ترکیب 

یک  .هاستجویی در هزینههای صرفهترکیب فرآیندها، افراد یا محصوالت یکی از روش
برای کسب و کار و تجهیزات خود از  هابرخی از شرکت .مثال مثال خوب بیمه است

تواند ای میترکیب خدمات بیمه .کنندهای مختلفی استفاده میخدمات بیمه شرکت
 .ها شودجویی زیادی در هزینهاعث صرفهب

 اقتباس 

ی خوب کسب و های کاهش هزینه در سازمان، اقتباس از ایدههایک دسته از روش
توان به سادگی با نگاه کردن و الگو میصرفه جویی در هزینه را  .کارهای دیگر است

 .دهند، تحقق بخشیدمیها انجام یا سازمان هاگرفتن از آنچه سایر شرکت

 ایجاد تغییرات 

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 8 

تواند ی کاهش هزینه در سازمان، ایجاد تغییراتی است که میهانوع دیگر از روش
مشی توانید با تغییر خطبه عنوان نمونه شما می .ها شودمنجر به کاهش هزینه

تعطیالت کارکنان خود و ارائه مرخصی بدون حقوق به آنها باعث صرفه جویی در 
 .های خود شویدهزینه

  کاربریتغییر 

توانید با تغییر کاربری آنها به چیزهای زیادی در سازمان وجود دارد که شما می
به عنوان مثال اگر فضایی در  .ها یا حتی ایجاد درآمد بپردازیدجویی در هزینهصرفه

توانید با تغییر کاربری آن را اجاره بدهید و در سازمان دارید که بالاستفاده است، می
 .جویی کنیدفضای خود صرفههای اجاره هزینه

 حذف 

در سازمان نیز حذف چیزهای غیر ضروری  های کاهش هزینههاآخرین نوع از روش
های قبلی ها و بازگشت به رویهتوانید با بازنگری در روشبه عنوان نمونه شما می .است
 .ها را کاهش دهیدوکارتان، هزینهکسب

 آخر کالم -۵
ها و کسب و کارها، به دنبال فضای رقابتی امروز باعث شده است تا بسیاری از سازمان

ها یکی از بهترین روش .های عملیاتی خود باشندهای مختلفی برای کاهش هزینهراه
راهکارهای اتوماسیون  .است برای انجام این کار، روی آوردن به نرم افزارهای اتوماسیون

 .ها را کاهش دهندوری خود را افزایش داده و هزینهکنند تا بهرهها کمک میبه سازمان
در هر حال، هر روشی که برای کاهش هزینه در کسب و کار یا سازمان خود انتخاب 

.های کسب و کار شما همخوانی داشته باشدکنید باید با نیازها و ضرورتمی

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

 


