ارائه الگوی مناسب بهــای تمامشده
در صنـعت فرش (فرش دستباف)
کامبیز فرقاندوست حقیقی
دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

بهمن عبدیگلزار
کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خامنه

چکیده

حسابداری بهای تمامشده (جهت کنترل و کاهش بهای

جم��ع آوری ،طبقهبندی صحی��ح و منطقی و نیز

تمامش��ده محصول) و بهمنظور افزایش رقابتپذیری

گزارشدهی منظم اطالعات مالی در یک واحد تولیدی

آن اق��دام نمود .بنابرای��ن ارائه الگوی مناس��ب بهای

مستلزم داشتن یک سیستم اطالعاتی حسابداری بهای

تمامش��ده محصول در این صنعت میتواند راهگش��ا

تمامشده مناسب و مدون اس��ت تا مدیران واحدهای

باش��د .گردآوری اطالع��ات از طری��ق کتابخانهای و

تولیدی با اتکاء به ای��ن گزارشها ،بتوانند تصمیمات

میدانی صورت گرفته اس��ت و به این منظور از طریق

الزم را جه��ت برنامهریزی،کنت��رل تولی��د و کاه��ش

مصاحبه و گفتگو با مس��ئوالن و کارشناس��ان مربوط،

هزینهه��ا اتخاذ نمایند .در تحقی��ق حاضر هدف ارائه

مش��اهده و بازدید عینی از واحدهای تولیدکننده فرش

الگوی بهای تمامشده مناسب در صنعت فرش دستباف

دس��تباف ،بهخصوص «کارگاه تولید ف��رش مقدم» و

است .از آنجا که این صنعت در ایران سابقهای دیرینه

بررس��ی مراحل تولید آن ،و همچنی��ن مطالعه کتب و

دارد و میتواند نقش مؤثری برای رفع معضل بیکاری

سوابق و نش��ریات مربوط به موضوع ،اطالعات الزم

ایف��ا کند و از طرفی چون صنع��ت فرش ایران رقبای

گردآوری ،به روش اس��تقرایی طبقهبندی و درنهایت

خارج��ی فراوانی دارد ،در نتیج��ه در این صنعت باید

با توجه به اصول و مبانی متداول حس��ابداری و منابع

نس��بت به برنامهریزیای حسابشده ،بهویژه در زمینه

در دسترس الگوی مناسب ارائه گردید .جهت ارزیابی
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الگوی پیش��نهادی در پژوهش حاض��ر از روش دلفی

گس��ترده از طریق کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ

اس��تفاده ش��د .جهت گردآوری نظرات کارشناس��ان

و ...در این زمینه فعالیت میکنند ،برای حفظ موقعیت

و متخصص��ان ،از فرم نظرخواهی متناس��ب اس��تفاده

محصول خود در برابر رقب��ای خارجی بهویژه از نظر

گردیده ،تکمیل آن تا دس��تیابی به یک توافق عام ادامه

قیمت تمامشده محصول تولیدی ،نیاز به استقرار چنین

یافت.

سیستمهایی دارند.

واژههای کلیدی :حس��ابداری بهای تمامشده ،فرش،

بیان مسئله و علل انتخاب موضوع

سیستم هزینهیابی ،مرکز هزینه ،روش آزمون دلفی

در تحقیق حاضر هدف ارائه الگوی بهای تمامشدة
مناس��ب در صنعت فرش دستباف اس��ت .از آنجا که

مقدمه
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این صنعت س��ابقهای دیرینه در ایران دارد و توس��عه

از دیرباز مردم این پهنه سراس��ر هنر با فرش آشنا

و تروی��ج تولید این محص��ول ،میتواند نقش مؤثری

هس��تند ،بهطوری که حتی فرش دورانساز و تاریخی

در رفع معضل بیکاری ایفا نماید؛ لذا جهت دس��تیابی

«پازیری��ک» ک��ه قدمت آن به بی��ش از  2500پیش بر

به این هدف و همچنین هدف نهایی توسعة صادرات

میگردد ،کهنترین نمونه فرش گرهبافته پرزدار ایرانی

غیرنفتی ،میتوان در این صنعت سرمایهگذاری کرد و

و جهان است( .حشمتی رضوی)1380 ،

به آن امی��دوار بود .از طرفی چون صنعت فرش ایران

از گذش��تههای دور فرشبافی نه تنها در ایران هنر

رقب��ای خارجی فراوانی دارد؛ در نتیجه در این صنعت

محسوب میشود ،بلکه بافت و کارهای جانبی آن منبع

باید به برنامهریزی حساب ش��دهای ،بهویژه در زمینة

درآمد بخش بزرگی از مردم است و از طرفی از جمله

بهای تمامش��ده ،جهت کنترل و کاهش بهای تمامشده

اقالم صادراتی اس��ت که نقش مهم و مؤثری در زمینه

محص��ول بهمنظ��ور افزایش رقابتپذیری آن دس��ت

صادرات غیرنفتی ایفا میکند.

زد .ل��ذا ارائة الگوی مناس��ب در این صنعت میتواند

بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت این قلم صادراتی

راهگشا باشد.

در اقتصاد کشور لزوم اس��تقرار سیستمهای اطالعاتی
مدیری��ت در این صنع��ت بهویژه سیس��تم اطالعات

اهمیت پژوهش

حس��ابداری و مهمتر از همه سیس��تم بهای تمامشده

ب��ا توجه ب��ه اینکه امروزه تأکید ب��ر خودکفایی و

محصول ،هر چه بیش��تر آش��کار میش��ود و مدیران

توس��عه ص��ادرات مطرح اس��ت و با در نظ��ر گرفتن

واحده��ای تولیدکنن��دة فرش دس��تباف که بهصورت

اهمیت این قلم صادراتی در اقتصاد کش��ور و اهمیت

بهای تمامش��ده محص��ول در رقابته��ای صادراتی

واحده��ای تولیدی ،اع��م از صنعتی و کش��اورزی و

در جه��ت برنامهریزی و کاهش قیم��ت برای نفوذ و

محصوالت مختلف تحقیقاتی انجام ش��ده است اما در

گس��ترش در بازاره��ای مختل��ف جهان��ی ،نمیتوان

خصوص موضوع تحقیق حاض��ر تاکنون کاری انجام

سیستمهای محاسبه بهای تمامشده محصول را نادیده

نگرفته است.

گرف��ت .در نتیجه جهت توس��عه و تروی��ج تولید این
دس��تبافته ارزش��مند که ریش��ه در تمدن ای��ران زمین

قلمرو موضوعی پژوهش

دارد ب��ه تحقیقاتی در زمینهه��ای مختلف از جمله در

ب��ا توج��ه به اینک��ه ه��دف در این تحقی��ق ارائه

زمینه حس��ابداری و بهویژه سیس��تم بهای تمامش��ده

الگوی بهای تمامشدة مناسب در صنعت فرش (فرش

محصوالت جهت بودجهری��زی و پیشبینی تولیدات

دستباف) اس��ت و از طرفی فرشهای دستباف از نظر

آتی ،نیاز اس��ت .در صورت اس��تفاده از سیس��تمهای

ان��دازه متنوع بوده و در دید کل��ی در قطعات بزرگ،

بهای تمامش��ده ،سرمایهگذاران ،مدیران و دستگاههای

کوچک ،تابلو فرش و آثار ویژه هنری (آثار حجمی و

نظارتی امکان بیش��تری برای هدایت ،کنترل و نظارت

 )...بافته میش��ود ،لذا در این تحقیق تختههای بزرگ

بر اینگونه سرمایهگذاریها خواهند داشت.

در ح��د قالی( )10×6 -3×2مد نظر بوده و از طرفی با
توجه به اهمیت صادراتی فرشهای نفیس با رجشمار

هدف پژوهش

ب��االی  ،45در پژوهش حاضر ای��ن گونه تولیدات مد

هدف عمده و نهایی ای��ن پروژه ارائه یک الگوی

نظر قرار گرفتهاند .از نظر نوع واحدهای تولیدکننده نیز

مناسب بهای تمامشده برای فرش دستباف در واحدهای

واحدهای به استثنای واحدهای بزرگ و تولیدکنندگان

تولیدی اس��ت ،تا براساس آن بتوان سیستمهای مدون

کوچک خانوادگی مد نظر است.

بهای تمامش��ده را در این واحده��ا تدوین و به اجرا
گذاشت و از طریق ستادههای این سیستمها ،نیازهای
اطالعاتی س��طوح مدیریت واحده��ا را فراهم نمود و
ام��کان برنامهریزی و بودجهبن��دی را در این واحدها

قلمرو زمانی پژوهش
در این تحقیق بر اطالعات موجود در سال 1385
تکیه گردیده است.

میسر ساخت.
قلمرو مکانی پژوهش
سابقه پژوهش
در مورد سیستم حس��ابداری بهای تمامشده برای

با توجه به گسترة پراکندگی تولید فرش در سطح
کشور که غالب ًا در استانهای کرمان ،آذربایجان شرقی،
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آذربایجان غربی،کاشان ،اراک ،مشهد ،قم و  ...پراکنده

نش��ریات مربوط به موضوع ،اطالعات الزم گردآوری

است ،و به دلیل اهمیت استان آذربایجان شرقی (شهر

و در نهایت اطالعات بهدست آمده به روش استقرایی

تبری��ز) در زمینة تولید و صادرات فرش دس��تباف ،در

طبقهبندی و در پایان الگوی مناسب ارائه گردید.

این تحقیق از نظر محدودة مکانی ش��هر تبریز مد نظر
قرار گرفته است.

جهت ارزیابی اعتبار الگوی پیشنهادی در پژوهش
از روش دلفی اس��تفاده شده اس��ت .در این خصوص
فرم نظرخواهی تهیه و در معرض قضاوت متخصصان

جامعه و نمونه آماری
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و کارشناس��ان خب��ره قرارگرفت ،تا بدی��ن طریق نظر

با در نظر گرفت��ن اینکه موضوع و روش پژوهش

کارشناس��ان خبره در زمینه موضوع تحقیق جمعآوری

(عملی و میدانی) بهگونهای اس��ت که کل سیس��تم را

گردد .الزم به توضیح اس��ت که کارشناس��ان یاد شده

هم��راه با کلی��ه متغیرها در بر میگیرد ،ل��ذا از جامعه

از می��ان کارشناس��ان و متخصصان در دس��ترس و با

آماری اس��تفاده نش��ده و انتخاب ،نمونهگیری و نهایت ًا

توجه به تحصیالت ،سوابق کار ،آشنایی و ارتباط آنها

آزمونه��ای آم��اری مورد عمل واقع نگردیده اس��ت.

با حسابداری بهای تمامش��ده بهطورعام و در صنعت

بدی��ن صورت ک��ه «کارگاه بافندگی مق��دم» بهعنوان

فرش دستباف بهطور خاص ،و با در نظر گرفتن اینکه

واح��د نمونه انتخاب و بررس��ی کلی و سیس��تمی در

از آش��نایی کافی با موضوع برای انتخاب تحت عنوان

واحد مزبور انجام ش��د .جهت اطمینان از پیشنهادهای

متخصص برخوردار باشند ،انتخابگردیدند.

پژوهش و بررسی اعتبار الگو ،پرسشنامهای تهیه گردید
و در معرض نظرخواه��ی و قضاوت متخصصان قرار

مراحل تولید فرش دستباف

گرفت (روش آزمون دلفی) .س��پس جهت نشان دادن

 -1خرید مواد اولیه

بهت��ر نتایج حاصله ،از آمار توصیفی اس��تفاده گردیده

با توجه ب��ه اینکه مواد اولیه هر س��فارش (فرش

است.

دس��تباف) ب��ا توجه ب��ه رجش��مار و از هم��ه مهمتر
دستورات مشخص ش��ده در کارت نقشه[ ]1در مورد

روشهای جمعآوری اطالعات و انجام پژوهش

مقدار استفاده از خامههای ابریشمی یا پشمی و میزان

در پژوه��ش حاض��ر از طریق مصاحب��ه و گفتگو

اس��تفاده از هر رنگ ،به اقتضای طرح متفاوت اس��ت،

با مس��ئوالن و کارشناسان مربوط ،مش��اهده و بازدید

لذا در مورد هر نقش��ه با توجه به جمع وزن خامههای

عین��ی از واحده��ای تولی��د کننده فرش دس��تباف و

پش��می و ابریش��می مندرج در کارت نقش��ه ،خامهها

بررس��ی مراح��ل تولید آنها ،مطالعه کتب و س��وابق و

خریداری گردیده و در مورد چله با توجه به رجشمار

و ان��دازه فرش ،بهص��ورت برآورد نزدی��ک برای هر

قال��ی متفاوت اس��ت .بنابراین در مورد ه��ر فرش با

سفارش خریداری میشود.

توجه به رجشمار و نوع طرح و نقشه که ممکن است

 -2رنگرزی

پرکار(پیچیده) و کمکار(س��اده) باش��د ،هزینه هر قبال

در ای��ن مرحل��ه خامهه��ای خریداری ش��ده و در

کار متفاوت است.

برخی موارد پودهای کلفت خریداری ش��ده (در مورد

 -5مرحله ریهگیری و رفوگری

فرشهایی که رنگ متن غیر از کرم و س��فید دارند) به

پ��س از اتم��ام مرحله باف��ت ف��رش آن را از دار

واحدهای رنگرز ارائه میش��ود .در واحدهای رنگرزی

قالی جدا ک��رده و در صورت مش��کل دار بودن ابتدا

دریافت حقالزحمه بر مبنای کیلو (یا کالف) بوده ،نرخ

به کارگاههای ریهگیری منتقل میشود .در کارگاههای

رنگرزی هر کیلو خامه با توجه به نوع و کیفیت خامهها

ریهگیری و رفوگری مبنای دس��تمزد مشخص وجود

برای رجشمارهای مختلف و همچنین برای رنگرزی با

ندارد و با توجه به اش��کال فرش حقالزحمه متفاوت

رنگهای طبیعی و یا مصنوعی ،متفاوت است.

دریاف��ت میش��ود و بهراحتی قابل ردیاب��ی به فرش

 -3آمادهسازی
پس از خرید مواد اولی��ه (خامه ،چله و پود) ابتدا

است.
 -6مرحله پرداخت

چلهها که بهصورت کالفهای بزرگ هستند بهصورت

بعد از رفع مش��کل فرش در کارگاههای ریهگیری و

دستی باز و به کالفهای دستی که قابل چلهکشی باشند،

رفوگری ،فرش آماده پرداخت میش��ود .در کارگاههای

تبدیل میشوند .آمادهسازی چلهها بهصورت کارمزدی

پرداخ��ت قالی ،با توجه به ابعاد قالی دس��تمزد دریافت

در خانهها توسط افراد متخصص بر اساس واحد کیلو

میشود .یعنی مبنای کارمزد در این کارگاهها متراژ است.

یا مبن��ای کالف صورت میگیرد ،ک��ه بهراحتی قابل

 -7مرحله قالیشویی و شیرازهزنی

ردیابی به سفارش مربوط است.

بعد از مرحله پرداخت ،برای آنکه فرش جال و تازگی

 -4مرحله بافت

داشته باشد ،به کارگاههای قالیشویی منتقل میشود .این

ای��ن مرحل��ه ،زمانبرتری��ن و هزینهبرترین مرحله

کارگاهها غالب ًا کار شیرازهزنی را هم انجام میدهند.

تولید فرش دستباف است .نحوه پرداخت دستمزد در
منطقه آذربایجان شرقی و بیشتر نقاط کشور بهصورت

سیستم هزینهیابی پیشنهادی

قبال اس��ت ،بهگونهای که در اس��تان آذربایجان شرقی

سیس��تم هزینهیاب��ی س��فارش کار زمان��ی به کار

هر  14000گره از قالی یک قبال است .هزینه دستمزد

گرفته میش��ود ک��ه محصول تولیدی ی��ک دایره طی

باف��ت هر قبال از قالی با توجه به نقش��ه و رجش��مار

یک دوره معین ،با یکدیگر مش��ابه نبوده و از یکدیگر
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قابل تفکیک باشد .این سیس��تم در مورد شرکتهای

هزینهیابی س��فارش کار تشخیص داده شد .در سیستم

پیمانکاری ،کارخانجات کشتیس��ازی ،بیمارس��تانها،

هزینهیابی سفارش کار ،هر یک از سفارشها بهعنوان

مؤسسات حسابرس��ی ،تعمیرگاههای اتومبیل و نظایر

یک مرکز هزینه تلقی گردیده و برای هر سفارش یک

آن کاربرد داش��ته و مورد استفاده قرار میگیرد .بهطور

فرم هزینه سفارش با شماره معین در نظر گرفته میشود

کلی ویژگیهای شرکتهایی که از این سیستم استفاده

و هزینههای انجام شده برای تکمیل هر سفارش (مواد

میکنند به شرح زیر است (اسکندری:)1384 ،

مستقیم ،دستمزد مستقیم و سربار ساخت) در این فرم

 -1تولیدات آنها طبق سفارش مشتری انجام میشود.

ثبت میگردد .فرمهای هزینه س��فارش در واقع معین

 -2طراحی و شکل محصول را مشتری ارائه میکند.

حساب کاالی در جریان ساخت محسوب میگردند.

 -3تولی��دات آنها معموالً با همان مش��خصات تکرار

در این سیس��تم تعیین نرخ مناس��ب جذب سربار

نمیشود ،به عبارت دیگر محصوالت دارای ویژگیهای

ضرورت بیش��تری پیدا میکند ،زی��را در زمان تحویل

منحصر به فرد هستند.

کاال به مش��تری ،برای محاسبه بهای تمامشده و به تبع

 -4بهای تمامشده تولیدات آنها معموالً متفاوت است.

آن س��ود یا زیان هر س��فارش ،بیشتر اطالعات واقعی

 -5رهگیری هزینههای تولید ،با هر واحد (یا سفارش)

سربار در دسترس نیست ،بنابراین باید از سربار جذب

بهراحتی امکانپذیر است.

شده استفاده گردد.

 -6قیمت فروش محصوالت اینگونه شرکتها معموالً

ب��ا توجه به توصیههای بهعمل آم��ده در واحدهای

درصدی به اضافه بهای تمامشده تعیین میشود.

تولیدکننده ،حس��ابهای هزینه که اقالم تش��کیلدهنده

 -7مشتریان محصوالت اینگونه شرکتها ،قبل از تولید

بهای تمامش��ده محصول هس��تند به هزینههای تولیدی

محص��ول وجود دارند و س��پس محص��ول مورد نظر

و هزینههای غیرتولیدی تقس��یم گردیده است .حساب

تولید میشود.

هزینههای تولیدی که عم دهترین بخش تشکیلدهنده بهای

 -8معموالً در اینگونه شرکتها هزینه انبارداری ناچیز

تمامشده میباشد بهصورت زیر طبقهبندی میگردد:

است.

 -1م��واد مس��تقیم ،ش��امل :م��واد اولی��ه مصرفی در

با توجه به مراحل تولید فرش دس��تباف ارائه شده

کارگاهه��ای تولیدکننده فرش دس��تباف ش��امل چله،

طی بررسیهای صورت گرفته از «کارگاه تولید فرش

خامه ابریش��می ،خامه پشمی ،پود کلفت و پود نازک

مق��دم» و ماهیت تولید در این صنع��ت و از طرفی با

میشود.

توجه به ویژگیهای سیستم هزینهیابی که پیشتر مطرح

 -2دس��تمزد مستقیم :دستمزد پرداختی بابت پرداخت

گردید ،در این پژوهش مناس��بترین سیستم ،سیستم

دستمزد به افرادی است که مستقیم ًا درگیر آمادهسازی

فرش برای باف��ت فرش و عملیات پس از بافت برای

محصول خاصی توجیه اقتصادی ندارد.
بهمنظور گزارش��گری ،اطالع��ات باید گردآوری،

آمادهسازی جهت فروش هستند.
 -3هزینههای غیرمستقیم تولیدی (سربار) :هزینههای

شناس��ایی و برای ثب��ت در دفات��ر روزنامه کدگذاری

غیرمس��تقیم در واحدهای تولیدکننده فرش دس��تباف

گردیده و س��پس به حس��ابهای دفتر کل انتقال یابد.

ش��امل کلیه هزینههای واقع ش��ده مربوط به تولید به

الزمه انجام اینگونه مراحل ،وجود فهرس��تی مناسب

غیر از مواد و دستمزد مستقیم است .این گونه هزینهها

برای حسابها اس��ت که این فهرست ابزاری اساسی

بهراحتی قابل ردیابی به س��فارش خاصی نیس��ت ،یا

را جهت حسابداری و کنترل فراهم مینماید .فهرست

مبلغ این اقالم آنقدر کماهمیت است که ردیابی آن با

حسابها به دو قسمت تفکیک میگردد:

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 9
بهار 1387

127

جدول()1گروه حسابها وحسابهای کل

 -1حس��ابهای ترازنامه مربوط به داراییها ،بدهیها

مراکز جم��ع آوری میش��وند تا در نهای��ت منجر به

و حقوق صاحبان سرمایه

محاس��به صحیح بهای تمامش��ده هر س��فارش گردد.

 -2حسابهای صورتحساب سود و زیان مربوط به

کدگذاری کل ،معین و اجزای آن بهصورت زیر نشان

فروش ،بهای تمامش��ده س��فارش فروش رفته و سایر

داده شده است.

هزینهها و درآمدها.
بدین ترتیب با عنایت ب��ه مطالب فوق طبقهبندی
و شمارهگذاری حسابهای کل ،طی جدول شماره 1

ثبته�ای الزم جهت هزینهیاب�ی محصول (نحوه
ثبت حسابها)

ارائه شده است .طبقهبندی به گونهای صورت میگیرد

برای ثبت هزینههای واقع شده در حساب سفارش

که هماهنگی الزم بین حس��ابداری مالی و حسابداری

در جریان تکمیل ،سیس��تم هزینهیاب��ی واقعی مد نظر

بهای تمامشده رعایت شود.

قرار گرفته اس��ت .در این سیس��تم ،هزینهها به ترتیب
زمان رویداد گردآوری میشود ولی برای محاسبه بهای

مراکز هزینه
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تمامش��ده واقعی باید عملیات تولید به پایان برسد .در

با توجه به مطالعات و بررس��یهای انجام شده از

این حالت هزینههای مواد مس��تقیم مصرفی و دستمزد

واحده��ای تولید کننده فرش دس��تباف بهویژه «واحد

به میزان واقعی ثبت شده و هزینههای سربار بر اساس

تولی��دی فرش مقدم» برای س��ازماندهی و اس��تخراج

نرخهای از پیش تعیین ش��ده به حس��اب سفارش در

بهای تمامش��ده و اس��تفاده از آن در جهت هزینهیابی

جریان تکمیل منظور میشود.

سفارشات ،مراکز هزینه به شرح زیر شناسایی شد:
هزینههای سفارش��ات ط��ی دوره مالی به تفکیک

ب��ا توجه به اینک��ه به هنگام ش��روع به بافت یک
سفارش (فرش) ،نقشه فرش مربوط مشخص گردیده،
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لذا میزان مصرف چله و خامهپشمی با توجه به رجشمار تعیین شده برای سفارش دریافت شده در کارت نقشه
مشخص شده است .در این کارت تعداد رنگهای خامههای پشمی و ابریشمی فرش و میزان مورد نیاز از هر رنگ
برای تکمیل فرش با تقریب نزدیکی تعیین میشود و در واقع مبنای خرید مواد اولیه هر فرش کارت نقشه مربوط
به آن اس��ت .لذا با تعیین بهای تمامش��ده مواد اولیه و دستمزد بافت به نرخ یا در نظر گرفتن تعداد قبال هر فرش
و از طرفی تعیین س��ربار بهصورت س��ربار جذبشده میتوان حتی قبل از بافت ،بهای تمامشده سفارش (فرش)
را ارزیابی کرد .ثبتهای حسابداری الزم در ادامه ارائه شده است.
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خرید مواد اولیه
بعد از خرید مواد اولیه ،در مورد چله با توجه به اینکه هر سفارش (فرش) به مقدار مشخص نیاز به چله دارد،
لذا بعد از خرید چلهها با توجه به نوع جنس آن ،که میتواند از نوع ابریش��می یا معمولی باش��د به افراد مشخص
در این زمینه داده میشود و با پرداخت کارمزد ،چلههای هر سفارش کالف میشود و در اختیار چلهدوانها قرار
میگیرد .بنابراین بعد از خرید چله میتوان بالفاصله آنرا به س��فارش (فرش) مربوط منظور کرد .البته با توجه به
تعیین ش��ده بودن مقدار مواد اولیه (خامه پش��می و ابریش��می) و پود هر سفارش ،میتوان مواد اولیه مذکور را از
همان ابتدا به حساب سفارش در جریان تکمیل وارد کرد .ثبتهای حسابداری الزم بهصورت زیر ارائه شده است
(الزم به ذکر است که دو رقم آخر شماره حساب سفارش در جریان تکمیل مربوط به شماره سفارش است):

مرحله آمادهسازی چله
همانطور که در باال اشاره گردید ،چلهها بعد از خرید با پرداخت کارمزد ،توسط افراد متخصص در این زمینه
و غالب ًا در منازل به کالف تبدیل میشود .بنابراین در این مرحله ثبت زیر قابل ارائه است:

مرحله چلهدوانی
در این مرحله چلههای کالفش��ده به همراه ملزومات چلهدوانی تحویل چلهدوانها شده و در محل کارگاه،
چلهدوانی آغاز میشود .ثبت ادامه برای مرحله چلهدوانی ارائه میشود:
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مرحله رنگرزی
ب��ا توجه به اندازه کارگاههای مورد نظر که قب ً
ال اش��اره گردی��د و از همه مهمتر با در نظر گرفتن اینکه مرحله
رنگرزی مدت زمان بس��یار اندکی از تولی��د فرش را بهخود اختصاص میدهد ،بنابرای��ن کارگاههای تولیدکننده
ف��رش ،بهصورت کارم��زدی از خدمات کارگاههای رنگرزی اس��تفاده میکنند .این کارگاهه��ا کارمزد خود را بر
مبنای (کیلو) و با نرخهای متفاوت برای خامههای پشمی و ابریشمی و از همه مهمتر با در نظر گرفتن طبیعی یا
مصنوعی بودن رنگهای مورد اس��تفاده ،دریافت میکنند .با مد نظر قرار دادن اینکه در این مرحله تعداد رنگهای
خامههای هر فرش و وزن هر رنگ نخ در (کارت نقشه) مشخص شده است ،لذا بهراحتی میتوان هزینه رنگرزی
هر فرش را محاسبه و به حساب همان سفارش منظور کرد .برای این مرحله ثبتهای زیر ارائه میشود:

مرحله آمادهسازی خامه
در این مرحله با پرداخت کارمزد ،خامههای مربوط به هر سفارش به کالف تبدیل شده و در اختیار بافندگان
قرار میگیرد .برای این مرحله ثبتهای زیر ارائه میشود:

مرحله بافت
اصلیترین مرحله در این صنعت مرحله بافت است .این مرحله هم زمانبر است و هم بیشترین مبلغ از هزینه
س��فارش در این مرحله بهصورت دستمزد بافت جذب سفارش میش��ود .با توجه به بررسیهای صورت گرفته
مبنای پرداخت دستمزد (قبال) بوده و همان طور که در سطور پیشین گفته شده یک قبال معادل  14000گره است.
کارمزد هر قبال بافت فرش با کارگران ماهر (اس��تاد کار) و نیمهماهر که قرار اس��ت روی آن فرش کار کنند نهایی
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مراحل بعد از بافت
بعد از تکمیل ش��دن فرش از نظر بافت ،آن را از دار قالی جدا کرده برای انجام کارهای جانبی و تکمیلی از
کارگاه بافت خارج مینمایند .بنابراین میتوان گفت تا این مقطع هزینههای واقع ش��ده تحت عنوان س��ربار را با
توجه به سهم هر سفارش از آن ،میتوان به سفارش مربوط منظور کرد .با توجه به اینکه مدت بافت هر سفارش
با توجه به اندازه آن میتواند کمتر یا بیش��تر از یک دوره دوازده ماهه باش��د ،فلذا زمانی که در کمتر از یک دوره
مالی تکمیل شود سهم آن از هزینههای سربار را برای یک دوره کامل وارد حساب سفارش کرده و در دوره مالی
بعد نیز سهم از هزینه سربار آن دوره جذب میشود.
پس از اتمام مرحله بافت با توجه به اینکه س��فارش (فرش) از کارگاه خارج میش��ود ،لذا در این مقطع هزینه
سربار را میتوان بر اساس فرمول ارائه شده در زیر جذب سفارش کرد .در این مرحله ثبت زیر را خواهیم

داشت:

مرحله ریهگیری و رفوگری (جزء دستمزد مستقیم)
با توجه به کارمزدی بودن این مرحله ،ثبت زیر ارائه میشود:

مرحله پرداخت قالی (جزء دستمزد مستقیم)
برای این مرحله با توجه به کارمزدی بودن آن ثبت زیر ارائه میشود:

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 9
بهار 1387

133

مرحله شستشو (جزء دستمزد مستقیم)
برای این مرحله ثبت زیرا ارائه شده است:

مرحله شیرازهزنی (جزء دستمزد مستقیم)
برای این مرحله ثبت زیرا ارائه شده است:

تسهیم هزینههای مراکز غیرتولیدی
هزینههای غیرتولیدی در هنگام وقوع هزینه در کدهای مربوط ثبت میش��ود ،س��پس هنگام محاس��به بهای
تمامش��ده سفارش ،هزینههای مذکور براساس مبانی تسهیم از پیش تعیین شده مابین سفارشات تسهیم گردیده و
در نهایت ثبت زیر انجام میگیرد:

مبانی تسهیم
 مبانی تخصیص مواد مستقیم :مواد بهصورت مجزا برای هر سفارش خریداری میشودفصلنامه
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 مبانی تخصیص دستمزد مستقیم :نفرات مشغول به کار در هر سفارش مبانی تسهیم سربار :طبق فرمول جذب سربار مبانی تسهیم هزینههای انتقالی از مراکزغیرتولیدی  :به شرح زیرمبانی تسهیم هزینههای مراکز غیرتولیدی به شرح زیر است:
						
مراکز هزینه قابل تسهیم به تولید

مبانی تسهیم

					
واحد انبار

سطح اشغالی به وسیله مواد اولیه هر سفارش

					
آموزش

برمبنای ساعات آموزش کارکنان

					
رستوران

برمبنای تعداد کارکنان مشغول در هر سفارش

					
مراکز هزینه غیرقابل تسهیم به تولید

نحوه ارائه

						
مالی

مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه میگردد

					
بازرگانی

مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه میگردد

				
اداری وتشکیالتی

مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه میگردد

محصول پس از طی مراحل ذکر ش��ده ،آماده فروش میش��ود و باید به حساب سفارشات تکمیل شده منتقل
گردد .بنابراین ثبت زیر مورد خواهد یافت (الزم به ذکر است که دو رقم آخر شماره حساب سفارش تکمیل شده
مربوط به شماره سفارش است):

حال اگر از مواد اولیه مختص هر سفارش قسمتی مصرف نشده باشد ،خالص ارزش بازیافتنی آن را از بهای
تمامش��ده سفارش تکمیلش��ده کسر و به حساب موجودی پسماند سفارشات منتقل میکنیم و در صورت امکان
در سایر سفارشات استفاده میشود .در این قسمت ثبت حسابداری زیر پیشنهاد میشود:

با توجه به توضیحات ارائه شده ،جریان بهای تمامشده محصول در الگوی پیشنهادی ،به شرح نمودار شماره
 1ارائه میگردد:
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نمودار شماره  :1جریان بهای تمامشده محصول در الگوی پیشنهادی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

آزمون الگوی پیشنهادی
ب��ه منظور آزمون الگوی پیش��نهادی ،فرم نظرخواهی با س��ؤاالت متناس��ب (نمایه  )1تهی��ه و میان  47نفر از
کارشناسان و متخصصان حسابداری و فرش (آشنا با جنبههای مالی و اقتصادی فرش) توزیع گردید.
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نمایه  :1سؤاالت فرم نظرخواهی

ویژگیهای پاس��خدهندگان و توزیع ویژگیهای ایش��ان طی جداول  2الی  5و نمودارهای  2الی  5منعکس
شده است.

نمودار شماره  :2فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رشته تحصیلی
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نمودار شماره  :3فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مقطع تحصیلی

نمودار شماره  :4فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مدت تجربه

نمودار شماره  :5فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رده شغلی
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در پژوه��ش حاض��ر بهمنظ��ور آزم��ون الگ��وی

مال��ی مدون)؛ لذا اس��تفاده از نتایج حاص��ل از ورود

پیشنهادی و نتایج بهدست آمده ،از روش آزمون دلفی

دادههای مالی واقعی در الگوی پیشنهادی قابلیت اتکاء

استفاده شده است .به این ترتیب که پس از ارائه الگوی

مناسب را نداش��ته و از این رو ،اتکاء بر نتایج حاصل

پیش��نهادی و شناسایی مسئله ،تخصصهای مورد نیاز

از نظرات کارشناس��ان و متخصصان طرف نظرخواهی

شناسایی و کارشناسان مربوط انتخاب میگردند .پس

در روش آزمون دلفی در راستای آزمون الگو ،اهمیت

از تهی��ه و توزیع اولین فرم نظرخواهی ،به تحلیل فرم

بیشتری یافته است.

نظرخواهی پرداخته میش��ود .در مرحله بعد بررس��ی

جدول ش��ماره  :6نتایج نهایی پاس��خهای افراد به

میگردد ،که آیا پاسخ کارشناسان به ثبات رسیده است

پرس��شهای مطرح ش��ده در فرم نظرخواهی را نشان

یا خیر .در صورت به ثبات رس��یدن پاسخ کارشناسان،

میدهد .بر طبق جدول یاد ش��ده ،درصد پاس��خهای

پاس��خهای گروه در ف��رم نظرخواه��ی دوم بازخورد

مثبت به موارد پرس��ش ش��ده طی ف��رم نظرخواهی،

میشود .بدیهی است که این شیوه تا رسیدن به اجماع

در خصوص موضوعات مرتبط با الگوی پیش��نهادی،

الزم کارشناسان ،تکرار میگردد.

مؤید آن اس��ت ک��ه الگوی پیش��نهادی قابلیت اجرا و

در راستای آزمون عملی الگو ،از آن جهت که دادههای

پیادهس��ازی را در واحدهای تولیدکننده فرش دستباف

مالی مأخوذ از واحد تولید فرش دستباف نمونه ،کامل

(که دارای ویژگیهای اشاره شده در قلمرو موضوعی

و قابل اتکاء نیس��ت (بهدلیل فقدان سیستم حسابداری

و مکانی پژوهش حاضر هستند) دارد.
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جدول شماره  :6نتایج نهایی پاسخهای افراد به پرسشهای مطرح شده

پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته،
پیشنهادهای الزم جهت استقرار سیستم حسابداری بهای

در ارائه تس��هیالت به واحدهای زودبازده استفاده
از سیستمهای بهای تمامشده ،بهویژه در صنعت فرش
دستباف مورد ترغیب و تشویق قرار گیرد.

تمامش��ده در واحدهای تولیدکننده فرش دستباف ارائه
میشود .قبل از مطرح س��اختن پیشنهادها ،باید یادآور

پینوشتها

شد که چنین پیشنهادهایی با در نظر گرفتن چهارچوب

 .1كارتي اس��ت كه نمونهاي از خامههاي پش��مي و ابريشمي از

کلی ش��رکت مذک��ور ،توجه ب��ه واقعیات ،ش��رایط و

تمام��ي رنگهاي مورد اس��تفاده در نقش��ه هم��ان كارت را به آن

ویژگیهای خاص آن ،اصل یکنواختی و همسانسازی

ميبندن��د و به هر يك از اين نمونهها يك ش��ماره از  1تا تعداد

رویهها ،عملی بودن ،امکانات فنی و پرسنلی ،سادگی و

رنگه��ای خامههای فرش ميدهند که در نهایت از این ش��مارهها

سهولت اجرا و نیز با در نظر گرفتن مفهوم فزونی منافع

برای مش��خص کردن رنگ فرش در قس��متهای مختلف نقشه

بر مخارج مطرح شده است.

استفاده میشود.

جهت حسن اجرای سیس��تم ،الزم است که افراد
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متخصص در حس��ابداری بهای تمامش��ده اس��تخدام

فهرست منابع

ش��ده ،کارکنان و مدیران به موق��ع آموزشهای الزم

 .1اسکندری ،جمش��ید ( :)1383حسابداری صنعتی ،جلد سوم،

را ببینند.

نشر حفیظ.

برای ایجاد سیس��تم اطالعرس��انی دقیق و منسجم

 .2اس��کندری ،جمشید ( :)1384حس��ابداری صنعتی ،جلد اول

و برقراری ارتباط فیمابین قس��متهای تولیدی ،مالی

نشر حفیظ.

و بهای تمامش��ده ،الزم است که فرمهای مورد نیاز از

 .3حافظ نیا ،محمد رضا ( :)1382روش تحقیق در علوم انسانی،

قبیل فرم س��فارش کار ،فرمهای مربوط به خرید مواد

انتشارات سمت ،تهران.

اولیه س��فارش و فرم س��اعات کار کارکنان به گردش

 .4حش��متی رض��وی ،فض��ل اهلل ( :)1380ف��رش ای��ران ،دفتر

درآورده شود.

پژوهشهای فرهنگی ،انتشارات نیل ،تهران.

ب��ا توجه به ماهیت و فرایند تولید محصول ،روش

 .5خاک��ی ،غالمرض��ا ( :)1384روش تحقی��ق ب��ا رویک��رد

هزینهیابی س��فارش کار در سایزهای بزرگتر از اندازه

پایاننامهنویسی ،انتشارات بازتاب ،تهران.

( 3×2متر) مناس��ب تشخیص داده ش��د ولذا پیشنهاد

 .6دوروسنی ،ژویل؛ بیشون ،جان ( :)1370تفکر سیستمی ،ترجمة دکتر

میش��ود که از این روش جهت هزینهیابی سفارشات

امیرحسین جهانبگلو ،انتشارات پیشبرد ،تهران.

استفاده شود.

 .7رحیمی��ان ،نظامالدین (« :)1378انتخاب سیس��تم اطالعات مدیریت

مناس��ب در سازمان» ،فصلنامه تحلیلی-اطالع رسانی و پژوهشی سازمان

مهارت ،تهران.

حسابرسی ،شماره  4و .5

 .22مس��تاجران ،علی ( :)1378سیس��تمهای اطالعات مدیریت،

 .8ساسان نژاد ،امیر هوشنگ ( :)1376سیستم اطالعات مدیریت

انتشارات کیومرث ،تهران.

 ،MISانتشارات آذرخش ،تهران.

 .23نوروش ،ایرج و دیگران ( :)1382حسابداری بهای تمامشده،

 .9سایت انتشارات سوره مهر ،مجله سوره مهر86/6/25 ،

انتشارات کتاب نو ،تهران.

 .10سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران85/6/6 ،

 .24نیرومن��د ،پ��وران دخ��ت ( :)1386آموزش هن��ر قالیبافی،

 .11سایت خبری مرکز ملی فرش ایران85/6/6 ،

انتشارات بازتاب.

 .12س��ایت ش��رکت س��هامی فرش ایران ،واژهشناس��ی فرش،

25. Bodnar, George H. and Hopwood, William S. (2004):

86/6/25

Accounting Information System, 9th ed., Prentice Hall.

 .13سایت موزه فرش ایران86/6/25 ،

26. Ludwig, L. and Starr, s. (2005): "Library as place:

 .14سجادینژاد ،حس��ن ( :)1386اصول هزینهیابی و روشهای

results of a Delphi study." Journal of the Medical Library

حس��ابداری صنعتی ،جل��د دوم ،مرکز تحقیقات حس��ابداری و

Association, No. 93(3), pp. 315-327.

حسابرسی ،تهران.
 .15شباهنگ،رضا ( :)1382تئوری حسابداری ،جلد اول ،سازمان
حسابرسی ،تهران.
 .16عالیور ،عزیز ( :)1381حس��ابداری صنعتی ،جلد اول ،مرکز
تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،تهران.
 .17عرب م��ازار یزدی ،محم��د ( :)1374حس��ابداری صنعتی،
انتشارات پیام نور ،تهران.
 .18علی مدد ،مصطفی ( )137-ماهانه حسابدار،شماره .84/83
 .19عل��ی مدد ،مصطفی؛ ملکآرای��ی ،نظامالدین ( :)1379اصول
حس��ابداری ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی،
سازمان حسابرسی ،تهران.
 .20کرباس��ی یزدی ،حسین ( :)1382حسابداری مدیریت ،جزوه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .21کریم��ی ،اصغر ( :)1375قالی ایران یا باغ همیش��ه بهار ،انتش��ارات
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