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چكیده 
در تحقیق حاضر هدف بررسی مراحل تولید و در نهایت 
فرش  تابلو  برای  مناسب  شده  تمام  بهای  الگوی  ارائه 
دست بافت است. تابلو فرش به فرش هایی گفته می شود 
که معموالً جنبه تزیینی دارند. این فرش ها همانند تابلو 
قاب شده و بر دیوار نصب می شوند، اکثر این نوع فرش ها 
بافته  متر   2×3 تا  سانتی متر   35×50 بین  اندازه های  در 
می شود. خاستگاه این نوع فرش ها آذربایجان ایران و در 
واقع شهر کوچک ولی سه هزار ساله ای به نام سردرود 
است که به عنوان پایتخت تابلو فرش جهان لقب گرفته 
ایران  این صنعت سابقه دیرینه ای در  از آنجا که  است. 
دارد، می تواند نقش مؤثری در راستای رفع معضل بیکاری 
ایفا نماید. جهت دستیابی به این هدف و همچنین توسعه 
صادرات غیر نفتی، می توان در این صنعت سرمایه گذاری 
رقبای  دارای  ایران  فرش  صنعت  چون  طرفی  از  کرد. 
خارجی فراوانی است در نتیجه باید در این صنعت و در 

تمامی جنبه ها اعم از طراحی، تولید، بازاریابی و همچنین 
شده  حساب  برنامه ریزی  با  شده  تمام  بهای  زمینه  در 
اقدام نمود تا بتوان بهای تمام شده محصول را به منظور 
افزایش رقابت پذیری کنترل نموده و کاهش داد. با عنایت 
به این که تحقیقات دانشگاهی به ویژه تحقیقات کاربردی 
اثر بخش و سازنده ای در زمینه بهبود و  می توانند عامل 
نهایت  باشند و در  تولید  توسعه روش های مدیریت و 
باعث توسعه صنعتی در کشور گردند، لذا با اقداماتی از 
قبیل تحقیق حاضر در واقع گامی در راه کاربردی کردن 
نتایج تحقیقات دانشگاهی در محیط های صنعتی برداشته 
می شود. گردآوری اطالعات از طریق کتابخانه ای و میدانی 

صورت گرفته است. 
به این منظور اطالعات الزم از طریق مصاحبه و گفتگو با 
مسئوالن و کارشناسان مربوط، مشاهده و بازدید عینی از 
واحدهای تولیدکننده فرش دست باف، به خصوص کارگاه 
تولید فرش میرحبیبی و بررسی مراحل تولید آن، مطالعه 

دكتر كامبیز فرقان دوست حقیقی
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز، حسابدار رسمی

بهمن عبدی گلزار
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسكو

ارائه الگوی مناسب بهای 
تمام شده برای تابلو فرش
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کتب و سوابق و نشریات مربوط به موضوع، گردآوری و 
به روش استقرایی طبقه بندی گردید و درنهایت با توجه 
به اصول و مبانی متداول حسابداری و منابع در دسترس، 

الگوی مناسب ارائه شد. 
حاضر  پژوهش  در  پیشنهادی  الگوی  ارزیابی  جهت 
از روش دلفی استفاده گردید. جهت گردآوری نظرات 
متناسب  نظرخواهی  فرم  از  متخصصان،  و  کارشناسان 
استفاده شده و تکمیل آن تا دستیابی به یک توافق عام 

ادامه یافت.

واژه های كلیدی: الگوی بهای تمام شده تابلو فرش، تابلو 
فرش، سیستم هزینه یابی، مرکز هزینه، روش آزمون دلفی.

مقدمه
     با توجه به اینکه تولیدکنندگان تابلو فرش دست بافت 
از باب سودآوری در وهله اول نیازمند دانستن این مسئله 
هستند که هر واحد تولید شده تابلو فرش چه مبلغ هزینه 
در برداشته است و مقدم بر آن، با توجه به نیاز هر بنگاه 
اقتصادی به سیستم حسابداری جهت گزارشگری به افراد 
درون سازمانی و برون سازمانی که امروزه از الزامات هر 
بنگاه اقتصادی است، در مقاله حاضر نسبت به طراحی 
سیستم مالی با تمرکز بر ارائه الگوی بهای تمام شده اقدام 

گردیده است.
به ویژه  و  دانشگاهی  تحقیقات  اینکه  به  عنایت  با       
تحقیقات کاربردی می توانند عامل اثر بخش و سازنده ای 
در زمینه بهبود و توسعه روش های مدیریت و تولید باشند 
و در نهایت باعث توسعه صنعتی در کشور گردند، لذا 
با اقداماتی از قبیل تحقیق حاضر در واقع گامی در راه 
کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی در محیط های 

صنعتی برداشته می شود.

بیان مسئله و علل انتخاب موضوع
     در تحقیق حاضر هدف بررسی مراحل تولید و در 
نهایت ارائه الگوی بهای تمام شده مناسب برای تابلو فرش 
ایران  این صنعت سابقه دیرینه ای در  از آنجا که  است. 
دارد، می تواند نقش مؤثری در راستای رفع معضل بیکاری 
ایفا نماید. جهت دستیابی به این هدف و همچنین توسعه 
صادرات غیر نفتی، می توان در این صنعت سرمایه گذاری 
رقبای  دارای  ایران  فرش  صنعت  چون  طرفی  از  کرد. 
خارجی فراوانی است در نتیجه باید در این صنعت و در 
تمامی جنبه ها اعم از طراحی، تولید، بازاریابی و همچنین 
در زمینه بهای تمام شده با برنامه ریزی حساب شده اقدام 
نمود تا بتوان بهای تمام شده محصول را به منظور افزایش 
رقابت پذیری کنترل نموده و کاهش داد. البته حساسیت 
موضوع مورد توجه رئیس مرکز ملی فرش ایران]1[ قرار 
گرفته و در گفت وگو با »موج« )1388/12/17( با اعالم 
این مطلب که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سال 
سخت و نفس گیری برای تولید و تجارت فرش ایرانی 
خواهد بود و با تأکید بر این موضوع که در حال حاضر 
ایران در عرصه فرش تجاری با چالش های متعددی مواجه 
است، گفته است: »کاهش قیمت تمام شده یکی از عواملی 
فرش  تولید  عرصه  در  ایران  می تواند حضور  که  است 

تجاری و فرش های نفیس را تقویت کند.«

اهمیت پژوهش
تابلو  و  فرش  اهمیت صادرات  گرفتن  نظر  در  با       
شده  تمام  بهای  اهمیت  و  کشور  اقتصاد  در  فرش 
محصول در رقابت های صادراتی از جنبه برنامه ریزی و 
کاهش قیمت برای نفوذ و گسترش در بازارهای مختلف 
جهانی، نمی توان اهمیت سیستم های محاسبه بهای تمام 
شده محصول را نادیده گرفت. در نتیجه جهت توسعه و 
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ترویج تولید این دست بافته ارزشمند که ریشه در تمدن 
ایران زمین دارد به تحقیقات در زمینه های مختلف اعم از 
طراحی، تولید، بازاریابی و همچنین در زمینه حسابداری 
جهت  محصوالت  شده  تمام  بهای  سیستم  به ویژه 
بودجه ریزی، پیش بینی و کنترل بهای تمام شده تولیدات 
آتی نیاز است. در صورت استفاده از سیستم های بهای 
تمام شده، سرمایه گذاران، مدیران و دستگاه های نظارتی 
امکان بیشتری برای هدایت، کنترل و نظارت بر این گونه 

سرمایه گذاری ها خواهند داشت.

هدف پژوهش
     هدف عمده و نهایی این پروژه ارائه الگوی مناسب 
بهای تمام شده برای تابلو فرش در واحدهای تولیدی 
است تا بر اساس آن بتوان سیستم های مدون بهای تمام 
شده را در این واحدها تدوین و به اجرا گذاشت و از 
طریق ستاده های این سیستم ها نیازهای اطالعاتی سطوح 
مدیریت واحدها را فراهم نمود و امکان برنامه ریزی و 

بودجه بندی را در این واحدها هموار ساخت.

سابقه پژوهش 
     در مورد سیستم حسابداری بهای تمام شده برای 
و  کشاورزی  و  صنعتی  از  اعم  تولیدی،  واحد های 
محصوالت مختلف تحقیقاتی انجام گرفته است اما در 
خصوص موضوع تحقیق حاضر )الگوی بهای تمام شده 
در زمینه تابلو فرش( در کشور کاری انجام نشده است. 
جدول 1 به نمونه هایی از کار های انجام شده در زمینه 
سیستم حسابداری بهای تمام شده اشاره دارد.) جدول 

شماره 1(
قلمرو موضوعی پژوهش 

     در تحقیق حاضر هدف ارائه الگوی بهای تمام شده 

مناسب برای تابلو فرش دست بافت در کارگاه های متوسط 
بزرگی  واحدهای  حاضر  حال  در  ترتیب  بدین  است. 
مانند شرکت سهامی فرش ایران )در صورت وجود( و 

کارگاه های کوچک خانوادگی مورد نظر نیستند.
قلمرو مكانی پژوهش

     با توجه به گستره پراکندگی تولید فرش در سطح 
شرقی،  آذربایجان  کرمان،  استانهای  در  غالباً  که  کشور 
آذربایجان غربی، کاشان، اراک، مشهد، قم و غیره مستقر 
هستند، به دلیل اهمیت استان آذربایجان شرقی در زمینه 
تولید و صادرات فرش دست بافت، در این تحقیق از نظر 
محدوده مکانی شهر تبریز و حومه مد نظر قرار گرفت 
چرا که مهمترین مرکز تولید تابلو فرش در استان سردرود 
تبریز و  تابلو فرش  تولیدکنندگان  از مطالعه  بعد  است. 
حومه، کارگاه تولیدی تابلو فرش میر حبیبی به عنوان واحد 
نمونه انتخاب شده و بررسی کلی و سیستمی در واحد 

مزبور انجام گرفت.

جامعه و نمونه آماری
     با توجه به این که موضوع و روش پژوهش )عملی 
و میدانی( به گونه ای است که کل سیستم را همراه با کلیه 
متغیر ها در بر می گیرد، لذا بعد از آزمون فرضیه پژوهش 
در قلمرو مکانی پژوهش که منجر به تأیید فرضیه مبنی بر 
این گردید که »در کارگاه های تولید تابلو فرش در قلمرو 
استفاده  تمام شده  بهای  از سیستم های  پژوهش  مکانی 
نمی گردد«، از جامعه آماری استفاده نشده و انتخاب، نمونه 
به  استفاده نگردید.  آماری  از آزمون های  نهایتاً  گیری و 
عبارت بهتر بعد از بررسی تولیدکنندگان تابلو فرش تبریز 
و حومه تولیدی تابلو فرش میر حبیبی به عنوان واحد نمونه 
انتخاب و بررسی کلی و سیستمی در واحد مزبور انجام 
گردید. جهت اطمینان از پیشنهاد های پژوهش و بررسی 
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محقق، محل و سال ردیف
تحقيق

نتيجهروشموضوع

علی کرامتی فرهود 1
)دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز، 1377(

ارائه الگوی استاندارد قیمت 
تمام شده محصوالت 

کشاورزی )سیب درختی 
و انگور(

تأیید فرضیه اصلی مبنی بر نبود استقرایی، قیاسی
سیستم بهای تمام شده و لزوم 

استقرار چنین سیستمی

علی رضا رحیم زاده 2
گللو )دانشگاه آزاد 
واحد تهران مرکز، 

)1384

چگونگی محاسبه استهالک 
آبزیان مولد و تأثیر آن بر 

روی قیمت تمام شده ماهی

تأیید فرضیه اصلی مبنی بر نبود استقرایی، قیاسی
سیستم قیمت تمام شده و لزوم 
استقرار سیستم قیمت تمام شده

عسگر پاک مرام 3
)دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز، 1383(

بررسی سیستم حسابداری 
بهای تمام شده محصوالت 

در واحدهای تولید و 
بسته بندی خشکبار صادراتی 

و ارائه الگوی مناسب

تأیید فرضیه اصلی مبنی بر نبود استقرایی، قیاسی
سیستم قیمت تمام شده و لزوم 
استقرار سیستم قیمت تمام شده

عباس خزانه 4
)دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز، 1378(

ارزیابی سیستم حسابداری 
بهای تمام شده کرک

استقرار سیستم بهای تمام شدهاستقرایی، قیاسی

عباس عظیمی 5
)دانشگاه علوم و 
فنون مازندران، 

)1377

بررسی محاسبه بهای تمام 
شده تخم مرغ در واحدهای 

مرغ تخم گذار در استان 
مازندران و ارائه پیشنهادات 

جهت بهبود آن

لزوم ایجاد و استقرار سیستم میدانی و سیستمی
قیمت تمام شده در واحدهای مرغ 

تخم گذار

محمدرضا اصفهانی 6
)دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز، 1378(

بررسی سیستم حسابداری 
قیمت تمام شده خاویار 

شیالت

لزوم ایجاد و استقرار سیستم قیمت استقرایی، قیاسی
تمام شده

بهمن عبدی گلزار 7
)دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکز، 1387(

ارائه الگوی مناسب بهای 
تمام شده در صنعت 

فرش )فرش دست بافت(، 
فرشهای نفیس بین 

سایزهای2×-3 6×10 متر

استقرایی، قیاسی-
مطالعات میدانی

لزوم ایجاد و استقرار سیستم 
قیمت تمام شده، بهبود و ارتقاء 

سطح مدیریت علمی در این گونه 
کارگاه ها

جدول 1: نمونه کارهای صورت گرفته در زمینه سیستم حسابداری بهای تمام شده )مأخذ: نگارندگان(
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اعتبار الگو، پرسشنامه ای تهیه و در معرض نظر خواهی 
و قضاوت متخصصان قرار گرفت )روش آزمون دلفی(. 
سپس جهت نشان دادن بهتر نتایج حاصله، از آمار توصیفی 

استفاده گردید. 

معرفی روش دلفی
     اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی]2[ بر این است 
که نظر متخصصان هر حوزه علمی )و عملی( در مورد 

پیش بینی آینده صائب ترین نظرهاست. 
بنابراین برخالف روش های تحقیق پیمایشی، اعتبار روش 
دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار 
علمی )و عملی( متخصصان شرکت کننده در پژوهش 
بستگی دارد. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از 5 تا 20 

.)Ludwig� Starr, 2005, 93( نفر را شامل می شوند
     علی رغم تفاوتهای قابل توجهی که در کاربرد تکنیک 
دلفی وجود دارد، معموالً تحقیق دلفی با یک پرسشنامه 
آغاز می شود که توسط یک تیم کوچک طراحی شده و 
برای گروه بزرگ تری از متخصصان فرستاده می شود. وقتی 
پرسشنامه ها برگشت داده شد، طیف پاسخ ها و دالیلی که 
متخصصان برای پاسخ های شان بیان کرده اند مورد بررسی 
قرار گرفته و خالصه نویسی می شود. این گزارش خالصه 
برای متخصصان فرستاده می شود. متخصصان اجازه دارند 
که پاسخ های شان را بر اساس نتایج تغییر دهند و این نتایج 
در دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محققان قرار می گیرد. 
این فرآیند ادامه می  یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات 
توافق  به  یا مشخص شود که متخصصان  حاصل شود 

نرسیده اند.

روش های جمع آوری اطالعات و انجام پژوهش
     در پژوهش حاضر اطالعات الزم از طریق مصاحبه و 

گفتگو با مسئوالن و کارشناسان مربوط، مشاهده و بازدید 
عینی از واحدهای تولید کننده تابلو فرش و بررسی مراحل 
تولید آنها، مطالعه کتب و سوابق و نشریات مربوط به 
موضوع، گردآوری و در نهایت اطالعات به دست آمده به 
روش استقرایی طبقه بندی شد و در نهایت الگوی مناسب 

ارائه گردید.
     جهت ارزیابی اعتبار الگوی پیشنهادی در پژوهش 
از روش دلفی استفاده شده است. در این خصوص فرم 
و  متخصصان  قضاوت  معرض  در  و  تهیه  نظرخواهی 
کارشناسان خبره قرارگرفت، تا بدین طریق نظر کارشناسان 
خبره در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری گردد. الزم به 
توضیح است که کارشناسان یاد شده از میان کارشناسان و 
متخصصان در دسترس و با توجه به تحصیالت، سوابق 
کار، آشنایی و ارتباط آنها با حسابداری بهای تمام شده 
به طور عام و در صنعت فرش دست بافت به طور خاص 
و با در نظر گرفتن اینکه از آشنایی کافی با موضوع برای 
انتخاب تحت عنوان متخصص برخوردار باشند، انتخاب 

می گردند.

مراحل تولید تابلو فرش
     بر اساس بررسی های صورت گرفته از فرآیند تولید 
تابلو فرش در واحد تولید تابلو فرش میرحبیبی، مراحل 

تولید تابلو فرش به شرح زیر ارائه گردید.
1. گرفتن سفارش یا انتخاب طرح

پیشنهادی  طرح  با  فرش  تابلو  سفارش  مرحله  این  در 
خریدار دریافت می گردد. همچنین طرح می تواند توسط 

تولید کننده برای تولید انبوه انتخاب گردد.
2. طراحی طرح تأیید شده توسط مشتری یا سوژه های 

انتخابی
از  )استفاده  طرح  روی  کار  از  پس  طراحی،  مرحله  در 
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بیشتر آن و  نرم افزار فتوشاپ در راستای بهبود هر چه 
اعمال تغییرات درخواستی توسط مشتری(، نقشه بافت از 

طریق نرم افزار طراحی نقشه، تهیه می گردد.
3. خرید مواد اولیه

     باید توجه داشت که مواد اولیه هر سفارش )تابلو 
فرش( با توجه به رج شمار و از همه مهمتر دستورات 
مشخص شده در کارت نقشه]3[ در مورد مقدار استفاده 
از هر  استفاده  میزان  یا پشمی و  ابریشمی  از خامه های 
رنگ به اقتضای طرح متفاوت است. الزم به ذکر است که 
در مورد تابلو فرش شماره رنگ ها و مقدار الزم خامه ها 
توسط نرم افزار طراحی مشخص می شود و خامه ها بعد از 
رنگرزی به هنگام استفاده در محل بافت براساس کارت 
بافنده  تا  می شود  شماره گذاری  نقشه(  )راهنمای  نقشه 
رنگ های  اندک  تفاوت های  اکثراً  و  زیاد  تنوع  به دلیل 
خامه ها، در انتخاب رنگ دچار اشتباه نشود. در مورد هر 
نقشه با توجه به جمع وزن خامه های پشمی و ابریشمی 
در  مندرج  و  طراحی  نرم افزار  توسط  شده  مشخص 
کارت نقشه، خامه ها خریداری می شود و در مورد چله 
هم خریداری با توجه به رج شمار و اندازه تابلو فرش 
به صورت برآوردی نزدیک با توجه به اندازه تابلو فرش و 
تعداد تابلو فرش ها صورت می گیرد. البته الزم به ذکر است 
که چله های از جنس ابریشم ظرافت و استحکام ویژه ای 
به تابلو فرش می دهد، فلذا با وجود گرانتر بودن این نوع 

چله اکثراً از این نوع استفاده می شود.
4. رنگرزی مواد اولیه

     در این مرحله خامه های خریداری شده به واحدهای 
رنگرزی فرستاده می شود. در واحدهای رنگرزی دریافت 
حق الزحمه بر مبنای کیلو می باشد و نرخ رنگرزی هر کیلو 
خامه با توجه به نوع و کیفیت خامه ها برای رج شمارهای 
مختلف و همچنین برای رنگرزی با رنگ های طبیعی و یا 

مصنوعی متفاوت است.
     با توجه به اینکه در هر فرش با توجه به طرح و 
نقشه مربوط رنگ های متفاوتی به کار می رود و در برخی 
موارد نزدیکی رنگها به حدی است که حتی توسط افراد 
خامه های  رنگرزی  لذا  نیست،  تشخیص  قابل  غیر ماهر 
یا چند سفارش  به صورت مجزا و  باید  تابلو فرش  هر 
که از نظر طرح یکسان هستند با هم انجام گیرد، بنابراین 
هزینه رنگرزی هر تابلو فرش به راحتی قابل ردیابی به 
همان تابلو فرش و هزینه رنگرزی چند سفارش که از 
نظر طرح یکسان هستند به راحتی قابل تقسیم بین تعداد 
سفارش است. پس از رنگرزی، خامه های رنگ شده به 
انبار مواد اولیه منتقل می گردد تا خامه های هر سفارش 
و  توزیع گردد  بافت  به محل  مربوط  توسط سرپرست 
طبق بررسی های صورت گرفته این کار در منازل توسط 

هنرمندان ماهر و نیمه ماهر صورت می گیرد.
5. آماده سازی مواد اولیه 

ابتدا  اولیه )خامه، چله و پود(       پس از خرید مواد 
چله ها که به صورت کالف های بزرگ هستند به صورت 
دستی باز و به کالف های دستی که قابل چله کشی باشند 
تبدیل می شوند. آماده سازی چله ها به صورت کارمزدی در 
خانه ها توسط افراد متخصص در این زمینه بر اساس واحد 
کیلو یا مبنای کالف صورت می گیرد، که به راحتی قابل 

ردیابی به سفارش های مربوط است.
6. چله دوانی

     چله ها بعد از مرحله آماده سازی به کالف های دست 
پیچ تبدیل و تحویل چله دوان ها می شود. چله دوان ها نیز با 
توجه به نحوه چله دوانی و از همه مهمتر با توجه به ابعاد 
فرش)متر مربع( اقدام به دریافت کارمزد می نماید، پس این 
هزینه نیز به گونه ای مناسب و مستقیم قابل ردیابی به تابلو 

فرش مربوط می باشد.
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7. بافت تابلو فرش 
مرحله  پرهزینه ترین  و  طوالنی ترین  مرحله،  این       
تولید تابلو فرش است. نحوه پرداخت دستمزد در منطقه 
آذربایجان شرقی بر مبنای تعداد گره می باشد و هر 14،000 
گره از قالی یک قبال نامیده می شود. هزینه دستمزد بافت 
هر قبال از تابلو فرش با توجه به پیچیدگی نقشه و رج 
شمار آن و سطح مهارت بافنده متفاوت است. بنابراین در 
مورد هر تابلو فرش با توجه به رج شمار )اکثراً رج شمار 
50( و نوع طرح و نقشه که ممکن است پر کار)پیچیده( و 
کم کار )ساده( باشد و از همه مهمتر سطح مهارت بافنده، 

هزینه دستمزد هر قبال کار متفاوت است. 
8. ریه گیری و پرداخت تابلو فرش

     بعد از رفع ایرادات تابلو فرش در کارگاه های ریه گیری 
پرداخت  آماده  فرش  وجود،  صورت  در  رفوگری  و 
ابعاد  به  توجه  با  قالی  پرداخت  کارگاه های  می  شود. در 
قالی دستمزد دریافت می شود. یعنی مبنای کارمزد در این 
کارگاه ها متراژ است. غالباً در خصوص تابلو فرش با توجه 
به پرداخت هنری کار )برجسته کاری( نرخ هایی متفاوت و 

توافقی برای هر تابلو فرش پرداخت می گردد. 
9. شستشوی تابلو فرش

     بعد از مرحله پرداخت، برای آنکه تابلو فرش جال 
منتقل  قالی شویی  کارگاه های  به  باشد،  داشته  تازگی  و 
می شود. این کارگاه ها غالباً کار شیرازه زنی )دوگره زنی( 

را هم انجام می دهند.
10. آماده سازی و ارسال برای خریدار 

تابلو فرش در صورت درخواست       در این مرحله 
سفارش دهنده در قاب های هنری قرار می گیرد و پس از 
بسته بندی برای خریدار ارسال می گردد. لیکن در مورد 
خریداران عمده ممکن است بنا به درخواست وی تابلو 
فرش های بدون قاب کردن به صورت فله ای ارسال گردد. 

ارائه  تابلو فرش دست بافت طی شکل 1  مراحل تولید 
گردیده است. )شکل1(

سیستم هزینه یابی پیشنهادی
     سیستم هزینه یابی سفارش کار زمانی به کار گرفته 
دوره  یک  دایره طی  یک  تولیدی  محصول  که  می شود 
معین، با یکدیگر مشابه نبوده و از یکدیگر قابل تفکیک 
پیمانکاری،  شرکت های  مورد  در  سیستم  این  باشد. 
مؤسسات  بیمارستان ها،  کشتی سازی،  کارخانجات 
حسابرسی، تعمیرگاه های اتومبیل و نظایر آن کاربرد داشته 
ویژگی های  کلی  به طور  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  و 
شرکت هایی که از این سیستم استفاده می کنند به شرح زیر 

است )اسکندری، 1384(:
1. تولیدات آنها طبق سفارش مشتری انجام می شود.

ارائه  توسط مشتری  غالباً  2. طراحی و شکل محصول 
می شود.

تکرار  مشخصات  همان  با  معموالً  آنها  تولیدات   .3
نمی شود، به عبارت دیگر محصوالت دارای ویژگی های 

منحصر به فرد هستند.
4. بهای تمام شده تولیدات آنها معموالً متفاوت است.

5. رهگیری هزینه های تولید، با هر واحد )یا سفارش( 
به راحتی امکان پذیر است.

6. قیمت فروش محصوالت این گونه شرکت ها معموالً 
درصدی به اضافه بهای تمام شده تعیین می شود.

7. مشتریان محصوالت این گونه شرکت ها، قبل از تولید 
محصول وجود دارند و سپس محصول مورد نظر تولید 

می شود.
8. معموالً در این گونه شرکتها هزینه انبار داری ناچیز است.
با توجه به مراحل تولید فرش دست بافت ارائه شده طی 
فرش  تابلو  تولید  کارگاه  از  گرفته  بررسی های صورت 
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میر حبیبی و ماهیت تولید در این صنعت و با توجه به 
گردید،  مطرح  پیشتر  که  هزینه یابی  ویژگی های سیستم 
در این پژوهش مناسب ترین سیستم، »سیستم هزینه یابی 
سفارش کار« تشخیص داده شد. در سیستم هزینه یابی 
سفارش کار، هر یک از سفارش ها به عنوان یک مرکز هزینه 
تلقی گردیده و برای هر سفارش یک فرم هزینه سفارش با 
شماره معین در نظر گرفته می شود و هزینه های انجام شده 
برای تکمیل هر سفارش )مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و 
سربار ساخت( در این فرم ثبت می گردد. فرم های هزینه  
سفارش در واقع معین حساب کاالی در جریان ساخت 

محسوب می گردند.
     بیشتر اطالعات واقعی سربار با توجه با ناچیز بودن 
آن نسبت به کل بهای تمام شده )به دلیل بافته شدن آن 
در منازل بافنده ها فقط هزینه های سرپرستی برای کنترل 

کیفیت و انجام سایر کارهای فنی مربوط به آن سفارش( 
آمده  به عمل  توصیه های  به  توجه  با  است.  در دسترس 
اقالم  که  هزینه  کننده، حساب های  تولید  واحدهای  در 
تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول هستند به هزینه های 

تولیدی و هزینه های غیر تولیدی تقسیم گردیده است. 
بخش  عمد ه ترین  که  تولیدی  هزینه های  حساب 
زیر  به صورت  است  شده  تمام  بهای  تشکیل دهنده 

طبقه بندی می گردد:
کارگاه های  در  مصرفی  اولیه  مواد  مستقیم:  مواد   .1
تولید کننده فرش دست بافت شامل چله، خامه ابریشمی، 

خامه پشمی، پود کلفت و پود نازک است.
پرداخت  بابت  پرداختی  دستمزد  مستقیم:  دستمزد   .2
آماده سازی  درگیر  افرادی است که مستقیماً  به  دستمزد 
فرش برای بافت، بافت فرش و عملیات بعد از بافت برای 

شکل 1: مراحل تولید تابلو فرش دست بافت )مأخذ: نگارندگان( 
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آماده سازی جهت فروش هستند.
هزینه های  )سربار(:  تولیدی  غیر مستقیم  هزینه های   .3
غیر مستقیم در واحد های تولید کننده تابلو فرش شامل 
کلیه هزینه های واقع شده مربوط به تولید به غیر از مواد و 

دستمزد مستقیم است. 
این گونه هزینه ها براحتی قابل ردیابی به سفارش خاصی 
نیست، یا مبلغ این اقالم آنقدر کم اهمیت است که ردیابی 

آن با محصول خاصی توجیه اقتصادی ندارد.
به منظور گزارشگری، اطالعات باید گردآوری، شناسایی و 
برای ثبت در دفاتر روزنامه کد گذاری گردیده و سپس به 

حساب های دفتر کل انتقال یابد. 
الزمه انجام اینگونه مراحل، وجود فهرستی مناسب برای 
حساب ها است که این فهرست ابزاری اساسی را جهت 
حسابداری و کنترل فراهم می  نماید. فهرست حساب ها به 

دو قسمت تفکیک می گردد.
بدهی ها و  دارایی ها،  به  ترازنامه مربوط  1. حساب های 

حقوق صاحبان سرمایه 
به  مربوط  زیان  و  سود  صورتحساب  حساب های   .2
سایر  و  رفته  فروش  سفارش  شده  تمام  بهای  فروش، 

هزینه ها و درآمد ها.
و  طبقه بندی  فوق  مطالب  به  عنایت  با  ترتیب  بدین 
 )2( شماره  جدول  طی  کل،  حساب های  شماره گذاری 

ارائه شده است. 
طبقه بندی به گونه ای صورت می گیرد که هماهنگی الزم 
بین حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده رعایت 

شود.) جدول 2(

مراكز هزینه
از  انجام شده  به مطالعات و بررسی های  با توجه       
واحدهای تولید کننده فرش دستباف به ویژه واحد تولید 
تابلو فرش میرحبیبی" برای سازماندهی و استخراج بهای 
تمام شده و استفاده از آن در جهت هزینه یابی سفارشات، 

2- مراكز غير توليدی1- مراكز هزینه توليدی

1-1- آماده سازی چله و خامه 
پود  موارد  برخی  در  و  )خامه  رنگرزی   -1-2

کلفت(
3-1- چله دوانی 

4-1- بافت فرش 
5-1- ریه گیری و رفوگری 

6-1- پرداخت قالی 
7-1- شستشو 

8-1- شیرازه زنی و قاب کردن 

1-2- اداری و تشکیالتی
2-2- توزیع و فروش

3-2- آموزش
4-2- مالی
5-2- انبار
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جدول 2: گروه حساب ها و حساب های کل )مأخذ: نگارندگان(

اقالم عملكرد و سود و زیان اقالم تراز نامه

9 8 7 6 5 4 3 2 1  شماره
گروه

 سود و زیان
سال جاری

 هزینه های
غير توليدی

 هزینه های
توليدی

 قيمت تمام
شده فروش

 فروش و
درآمد

 حقوق
 صاحبان
 سرمایه و
 بدهی های
غير جاری

 بدهی های
 جاری و

ذخایر

 دارایی های
غير جاری

 دارایی های
جاری

  

 هزینه های
غير توليدی

 هزینه های
توليدی

 قيمت تمام
 شده سفارش
فروش رفته

 فروش داخلی
محصوالت

سهام سرمایه  حساب های
 پرداختنی
تجارتی

 زمين،
 ساختمان و
تأسيسات

 موجودی نقد
و بانك

000

 هزینه مواد
مستقيم

 فروش
 صادراتی
محصول

 سود و زیان
انباشته

 دستگاه های
بافت

 سفارشات
در راه

100

 هزینه های
 غير مترقبه و

استثنائی

 هزینه دستمزد
مستقيم

اندوخته ها  سایر
 حساب های

پرداختنی

 اثاثه و
تجهيزات

 حساب های
دریافتنی

200

 هزینه سربار
توليد

سایر درآمدها  اسناد پرداختنی
بلند مدت

ذخایر وسائط نقليه  سایر
 حساب های

دریافتنی

300

 سایر هزینه های
سربار

 تسهيالت
 مالی دریافتی

بلند مدت

 سپرده های
دریافتی

 استهالك
انباشته

اسناد دریافتنی 400

 برگشت از
فروش

 سایر
 بدهی های
بلند مدت

پيش دریافت ها سر قفلی  موجودی مواد
 اوليه، ابزار و
لوازم یدكی

500

 تخفيفات
فروش نقدی

 اسناد
پرداختنی

 مطالبات
بلند مدت

 موجودی
 سفارش در

جریان تكميل

600

 سایر
 درآمدهای

عملياتی

 تسهيالت مالی
كوتاه مدت

 سرمایه
 گذاری های

بلند مدت

 موجودی
 سفارش

تكميل شده

700

 حساب های
انتظامی

 كاالی امانی
دیگران نزد ما

ملزومات 800

 سود و زیان
سال جاری

 درآمد ها و
 هزینه مالی
غير عملياتی

 تراز اختتاميه و
افتتاحيه

سایر دارایی ها  سپرده ها
 و پيش

پرداخت ها

900

روه
ل گ

سر فص
حساب

ره 
شما
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كد گذاری حساب های كل، معين و حساب های جزء

7000- هزینه های توليدی
7100- هزینه های مواد مستقیم

7110- چله 
7120- خامه ابریشمی 

7130- خامه پشمی 
7140- پود کلفت
7150- پود نازک

7160- هزینه های حمل 
7170- هزینه نقشه و طرح

7200- هزینه دستمزد مستقيم
7210- کارمزد آماده سازی چله و خامه

7220- کارمزد کارگران چله دوان 
7230- کارمزد رنگرزی 

7240-دستمزد مستقیم کارکنان بافت)بافندگان( 
7250- هزینه های تبعی مزایای مستمر شغلی 

کارکنان
7260- کارمزد ریه گیری و رفوگری 

7270-کارمزد پرداخت
7280-کارمزد قالی شویی

7290-کارمزد شیرازه زنی و قاب کردن
7300- هزینه های سربار توليد 

7310- هزینه مواد اوليه غير مستقيم
7311- هزینه ملزومات چله دوانی 
7312- هزینه طراحی و نقشه اولیه
7320- هزینه دستمزد غير مستقيم

7321- هزینه مزایای غیر نقدی کارکنان
7322- هزینه حقوق و مزایای سرپرست تولید

7323- هزینه حقوق و مزایای مدیران
7324- هزینه حقوق نگهبانی و حراست 

 

7330- هزینه استهالك  
7331- هزینه استهالک ساختمان و تأسیسات 
7332- هزینه استهالک دستگاه های بافت قالی 

7333- هزینه استهالک ابزار بافت
7334- هزینه استهالک نقشه فرش 

7400- سایر هزینه های سربار
7410- کارمزد سرپرست 

7420- تعمیر و نگهداری ابزار بافت 
7430- هزینه آموزش کارکنان 

7440- تحقیقات
7450-هزینه های متفرقه 

7460- ایاب و ذهاب 
7470- اجناس، لوازم و ابزارآالت مصرفی

8000- هزینه های غير توليدی 
8110- حقوق مزایا 

8111- حقوق و مزایای کارکنان رسمی 
8112- حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی

8113- حقوق و مزایای کارگران موقت 
8114- بیمه تکمیلی 

8115- بیمه عمر و حوادث
8116- مزایای غیر نقدی

8117- ایاب و ذهاب
8120- تعمير و نگهداری
8121- تعمیر وسائط نقلیه 

8122- تعمیر و نگهداری ساختمان
8123- تعمیر و نگهداری اثائه اداری 

8124- تعمیر تأسیسات
8130- بيمه و عوارض 
8131- بیمه وسائط نقلیه

8132- بیمه تأسیسات و ساختمان

8140- سوخت، آب و برق
8141- برق

8142- سوخت وسائط نقلیه
8143- گاز مصرفی 

8150- ارتباط و مخابرات
8151- تلفن و فاکس

8152- پست 
8160- تربيت بدنی

8170- چاپ و تكثير 
8171- چاپ اوراق اداری 

8172- فتوکپی 
8173- چاپ بروشور

8180- مطبوعات 
8181- هزینه اشتراک مجالت 

8190- آگهی و تبلیغات 
8200- هزینه های مالی

8201- کارمزد خدمات بانکی 
8202- بهره بانکی 

8210- هزینه استهالك 
8211- اثاثه 

8212- تأسیسات
8213- ساختمان 

8214- ماشین آالت
8215- ابزار و تجهیزات 

8216- وسائط نقلیه 
8220- پذیرایی

8221- مراسم و پذیرایی 
8230- حمل و نقل 

8240- هزینه مطالبات 
مشکوک الوصول

مراکز هزینه به شرح زیر شناسایی شد:
مراکز  تفکیک  به  مالی  دوره  طی  سفارشات  هزینه های 

جمع آوری می شوند تا در نهایت منجر به محاسبه صحیح 
بهای تمام شده هر سفارش گردد. کد گذاری کل، معین و 
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جزءهای آن به صورت زیر نشان داده شده است.

ثبت های الزم جهت هزینه یابی محصول )نحوه ثبت 
حساب ها(

     برای ثبت هزینه های واقع شده در حساب سفارش 
در جریان تکمیل، سیستم هزینه یابی واقعی مد نظر قرار 
گرفته است. در این سیستم هزینه ها به ترتیب زمان رویداد 
شده  تمام  بهای  محاسبه  برای  ولی  می شود،  گرد آوری 

واقعی باید عملیات تولید به پایان برسد. 
مواد مستقیم مصرفی و  این حالت هزینه های       در 
سربار  هزینه های  و  ثبت شده  واقعی  میزان  به  دستمزد 
نیز با توجه به این که در زمینه تابلو فرش عمدتاً هزینه 
سرپرستی کار را شامل می شود به راحتی قابل ردیابی به 

سفارشات است.
     با توجه به اینکه به هنگام شروع به بافت یک سفارش 
لذا  نقشه فرش مربوط مشخص شده است و  )فرش(، 
میزان مصرف چله وخامه پشمی با توجه به رج شمار تعیین 
شده برای سفارش دریافت شده، تجربه مسئول مربوط 
و راهنمایی ارائه شده به وسیله نرم افزارهای طراحی نقشه 
تعیین می شود که نرم افزارهای مورد اشاره هم نتیجه سال ها 

تجربه متخصصان طراح در این زمینه است.
     الزم به ذکر است که هرچند می توان چندین تابلو فرش 
مربوط به یک سفارش را تحت یک شماره سفارش ثبت 
و شناسایی کرد، ولی با توجه به اینکه تابلو فرش های یک 
سفارش توسط بافندگان متعددی بافته می شود، بهتر است 
هر تابلو فرش تحت یک شماره سفارش ثبت گردد تا در 
صورت هرگونه نارسایی و افزایش نامعقول هزینه های هر 
کدام از سفارش ها، موضوع به راحتی قابل ردیابی به بافنده 

مربوط باشد.
 ثبت های حسابداری الزم در ادامه ارائه شده است.

خرید مواد اوليه: 

     بعد از خرید مواد اولیه، در مورد چله با توجه به 
نیاز  اینکه هر سفارش )فرش( به مقدار مشخصی چله 
دارد، لذا بعد از خرید چله ها با توجه به نوع جنس آن که 
می تواند از نوع ابریشمی یا معمولی باشد به افراد مشخص 
در این زمینه داده می شود و با پرداخت کارمزد، چله های 
هر سفارش کالف می شود و در اختیار چله دوان ها قرار 
می گیرد. بنابراین بعد از خرید چله می توان بالفاصله آن را 

به سفارش )تابلو فرش( مربوط منظور کرد. 
با توجه به مشخص بودن مقدار مواد اولیه )خامه  البته 
پشمی و ابریشمی( و پود هر سفارش، می توان مواد اولیه 
در جریان  به حساب سفارش  ابتدا  همان  از  را  مذکور 

 xx 1501- موجودی مواد اوليه- چله  

xx 1502- موجودی مواد اوليه- خامه ابریشمی  

 xx 1503- موجودی مواد اوليه- خامه پشمی   

 xx 1504- موجودی مواد اوليه- پود كلفت  

xx 1505- موجودی مواد اوليه- پود نازك  

xx 7160- هزینه حمل   

xx 7170- هزینه نقشه و طرح   

xx                              3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران(         

  xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

   xx 1501- موجودی مواد اوليه- چله   

xx 1502- موجودی مواد اوليه- خامه ابریشمی   

 xx                   1503 - موجودی مواد اوليه- خامه پشمی 

xx                   1504- موجودی مواد اوليه- پود كلفت 

xx                   1505- موجودی مواد اوليه- پود نازك 

xx                  7160- هزینه حمل  
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xx 7210- كارمزد آماده سازی چله و خامه  

             x x )3000/1000(- نقد و بانك/ بستانكاران         

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل شماره

         xx 7210- كارمزد آماده سازی چله و خامه   

xx 7230- كارمزد رنگرزی   

xx )3000/1000(- نقد و بانك/ بستانكاران   

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7230- كارمزد رنگرزی    

xx 7210- كارمزد آماده سازی چله و خامه   

xx )3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران   

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7210- كارمزد آماده سازی چله و خامه    

xx 7220- كارمزد چله دوانی   

xx 7311- هزینه ملزومات چله دوانی  

 xx   )3000/1000(- نقد و بانك/ بستانكاران 

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل شماره

xx 7220- كارمزد چله دوانی    

xx 7311- هزینه ملزومات چله دوانی   

تکمیل وارد کرد. 
ثبت های حسابداری الزم به صورت زیر ارائه شده است 
)الزم به ذکر است که دو رقم آخر شماره حساب سفارش 

در جریان تکمیل مربوط به شماره سفارش می باشد(:
مرحله آماده سازی چله:

     همان طور که در باال اشاره گردید، چله ها بعد از خرید 
با پرداخت کارمزد، توسط افراد متخصص در این زمینه 
و غالباً در منازل به کالف تبدیل می شود. بنابراین در این 

مرحله ثبت زیر قابل ارائه می باشد:
مرحله چله دوانی:

     در این مرحله چله های کالف شده به همراه ملزومات 
چله دوانی مثل میخ و تخته و... تحویل چله دوان ها شده و 
چله دوانی در محل کارگاه مرکزی آغاز می شود. ثبت زیر 

برای مرحله چله دوانی ارائه می شود:

مرحله رنگرزی:
     با توجه به اندازه کارگاه های مورد نظر که قباًل اشاره 
اینکه مرحله  با در نظر گرفتن  از همه مهمتر  گردید و 
رنگرزی مدت زمان بسیار اندکی از تولید تابلو فرش را 

به خود اختصاص می دهد، کارگاه های تولید کننده فرش، 
خدمات رنگرزی را به صورت کارمزدی به کارگاه های 
رنگرزی ارجاع می نمایند. کارمزد این کارگاه ها بر مبنای 
و  پشمی  برای خامه های  متفاوت  نرخ های  با  و  )کیلو( 
ابریشمی و به ویژه با مالحظه طبیعی یا مصنوعی بودن 
رنگ های مورد استفاده تعیین می گردد. با مد نظر قرار دادن 
اینکه در این مرحله تعداد رنگ های خامه های هر فرش و 
وزن هر رنگ نخ در )کارت نقشه( مشخص شده است، 
به راحتی می توان هزینه رنگرزی هر فرش را محاسبه و 
به حساب همان سفارش منظور کرد. برای این مرحله 

ثبت های زیر ارائه می شود:

مرحله آماده سازی خامه:
     در این مرحله با پرداخت کارمزد، خامه های مربوط 
به هر سفارش به کالف تبدیل شده و در اختیار بافندگان 
قرار می گیرد. برای این مرحله ثبت های زیر ارائه می شود. 

مرحله بافت:
     اصلی ترین مرحله در این صنعت مرحله بافت است. 
این مرحله هم به نسبت طوالنی تر است و هم بیشترین 
مبلغ از هزینه سفارش در این مرحله به صورت دستمزد 
بررسی های  به  توجه  با  می شود.  سفارش  جذب  بافت 
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صورت گرفته مبنای پرداخت دستمزد تعداد گره است و 
همان طور که قباًل گفته شده هر 14000 گره یک قبال را 
تشکیل می دهد که در عمل کارمزد بافت براساس کارمزد 
هر قبال و یا بعضاً بر اساس کارمزد هر گره تعیین می گردد 
)در این مورد نیز می توان با تقسیم کارمزد بافت یک قبال 
بافت هر گره را حساب کرد(.  به عدد 14000 کارمزد 
کارمزد هر قبال بافت فرش با توجه به بافنده ماهر )استاد 
کار( و نیمه ماهر که قرار است روی آن فرش کار کند 
نهایی و سپس مرحله بافت شروع می شود. برای مرحله 

بافت ثبت های زیر ارائه می گردد.

     بعد از تکمیل شدن فرش از نظر بافت، آن را از دار 
قالی جدا کرده برای انجام کارهای جانبی و تکمیلی از 
محل کار بافنده تحویل می گیرند. بنابراین می توان گفت تا 
این مقطع هزینه های واقع شده تحت عنوان سربار )عمدتًا 
سفارش  به  می توان  به راحتی  را  کار(  سرپرستی  هزینه 
مربوط منظور کرد ولیکن در صورت وجود هزینه های 
سربار غیر قابل ردیابی به صورت مستقیم می توان از فرمول 

زیر استفاده نمود:
)كل تعداد گره های تابلو فرشهای پيش بينی شده برای بافت در 
یك سال / تعداد گره های سفارش موردنظر( سربار پيش بينی شده 

= سربار قابل جذب در سفارش مورد نظر

 در این مرحله ثبت زیر شکل خواهد گرفت:

مرحله ریه گیری و رفوگری )جزء دستمزد مستقیم(
ارائه  زیر  ثبت  مرحله،  این  بودن  کارمزدی  به  توجه  با 

می شود.

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

ارائه می شود:

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

مرحله شيرازه زنی )جزء دستمزد مستقيم(: 
برای این مرحله ثبت زیرا ارائه شده است:

xx 7240- دستمزد پرسنل بافت    

xx )3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران    

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7240- هزینه دستمزد پرسنل بافت   

xx 7260- كارمزد ریه گيری و رفو گری   

xx   )4000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران  

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7260- كارمزد ریه گيری و رفو گری    

xx 7670- كارمزد پرداخت قالی    

xx   )3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران  

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7670- كارمزد پرداخت قالی    

xx 7280- كارمزد قالی شویی    

xx )3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران    

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7280- كارمزد قالی شویی     

xx 7680- كارمزد شيرازه زنی    

xx   )3000/1000(- نقد و بانك/بستانكاران  

xx   )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7680- كارمزد شيرازه زنی    

xx   )n( 1600- حساب سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 7300- هزینه های سربار توليد     
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تسهيم هزینه های مراكز غير توليدی:
هزینه های غیر تولیدی در هنگام وقوع هزینه در کدهای 
مربوط ثبت می شود، سپس هنگام محاسبه بهای تمام شده 
سفارش، هزینه های مذکور براساس مبانی تسهیم از پیش 
تعیین شده مابین سفارشات تسهیم گردیده و در نهایت 

ثبت زیر انجام می گیرد. 

مبانی تسهیم:
مبانی تخصيص مواد مستقيم: 

چون مواد به صورت مجزا برای هر سفارش خریداری 
می شود، تخصیص به طور مستقیم صورت می پذیرد.

مبانی تخصيص دستمزد مستقيم:
چون دستمزد پرداختی بابت بافت هر تابلو فرش مشخص 
می باشد، تخصیص به صورت مستقیم صورت می پذیرد. 

مبانی تسهيم سربار:
قابل ردیابی به هر تابلو فرش بوده و در غیر این  اکثراً 
صورت به نسبت تعداد گره های هر تابلو فرش به کل 
تعداد گره های پیش بینی شده برای بافت در آن دوره مالی 

قابل تسهیم است. 

مراكز غير توليدی 
مبانی تسهیم هزینه های مراکز غیر تولیدی چنین است:

آماده فروش  از طی مراحل ذکر شده،  تابلو فرش پس 
می شود 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 می باشد(:

حال اگر از مواد اولیه مختص هر سفارش قسمتی مصرف 
تمام  بهای  از  آن  بازیافتنی  ارزش  خالص  باشد،  نشده 
شده سفارش تکمیل شده کسر و به حساب موجودی 
بازیافتی از سفارشات منتقل و در صورت امکان در سایر 
سفارشات استفاده می شود. در این قسمت ثبت حسابداری 

زیر پیشنهاد می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده، جریان بهای تمام شده 
ارائه   2 شکل  شرح  به  پیشنهادی،  الگوی  در  محصول 

می گردد.

شکل 2: جریان بهای تمام شده محصول در الگوی پیشنهادی 
)مأخذ: یافته های تحقیق(

xx    )n( 1600- سفارش در جریان تكميل - شماره

xx 8000- هزینه های غير توليدی     xx     )n( 1700- سفارش تكميل شده - شماره

xx    ) n(1600- سفارش در جریان تكميل - شماره  

xx 1500- حساب موجودی بازیافتی سفارش   

xx   )n( 1700- سفارش تكميل شده - شماره  

مبانی تسهيممراكز هزینه قابل تسهيم به توليد

1- واحد آموزش
2- انبار

بر مبنای ساعات آموزش كاركنان
فضای اشغالی هر سفارش

مراكز هزینه غير قابل تسهيم به 
توليد

نحوه ارائه

4- مالی
5- توزیع و فروش

6- اداری و تشكيالتی

مستقيماً در صورتهای مالی ارائه 
می گردد.

مستقيماً در صورتهای مالی ارائه 
می گردد.

مستقيماً در صورتهای مالی ارائه 
می گردد.
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پرسشها شماره پرسش
آیا استفاده از سيستم هزینه یابی سفارش كار در خصوص تابلو فرش، درست و منطقی است؟ 1

آیا شناسایی و طبقه بندی اقالم ذیل، به عنوان مواد مستقيم و اقالم تشكيل دهنده بهای تمام شده هر سفارش )فرش( درست و منطقی است؟ 2

الف-2 چله

خامه پشمی ب-2

خامه ابریشمی پ-2

پود كلفت ت-2

پود نازك ث-2

طرح و نقشه ج-2

آیا استفاده از مبنای قبال )14000 گره( برای منظور نمودن دستمزد مستقيم به هر سفارش )تابلو فرش( درست و منطقی است؟ 3

آیا شناسایی و طبقه بندی هزینه های كارمزدی ذیل، به عنوان دستمزد مستقيم هر سفارش درست و منطقی است؟ 4

الف-4 كارمزد آماده سازی چله

كارمزد آماده سازی خامه ب-4

كارمزد رنگرزی پ-4

كارمزد ریه گيری و رفو گری ت-4

كارمزد پرداخت ث-4

كارمزد شستشو ج-4

كارمزد شيرازه زنی ح-4

.آیا هزینه های سربار اكثراً قابل ردیابی به هر تابلو فرش می باشد 5

 آیا در صورت قابل ردیابی نبودن هزینه های سربار، امكان تسهيم آن به نسبت تعداد گره های هر تابلو فرش به كل تعداد گره های پيش بينی

 .شده برای بافت در آن دوره منطقی است؟

6

آیا استفاده از مبنای تسهيم )ساعات آموزش كاركنان( در مورد تخصيص هزینه آموزش برای هر سفارش درست و منطقی است؟ 7

8 آیا شناسایی و طبقه بندی مراكز جذب هزینه ذیل، به عنوان مراكز غير توليدی در الگوی پيشنهادی درست و منطقی است؟

آموزش الف-8

انبار پ-8

مالی  ت-8

اداری و تشكيالتی ث-8

توزیع و فروش ج-8

آیا كليت الگوی بهای تمام شده پيشنهادی، مناسب و منطقی است؟ 9

جدول 2: فرم نظر خواهی )مأخذ: نگارندگان( 
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آزمون الگوی پیشنهادی 
نظر خواهی  فرم  پیشنهادی،  الگوی  آزمون  منظور  به 
از  نفر  میان 33  تهیه و  متناسب )جدول 3(  با سواالت 
با  )آشنا  فرش  و  حسابداری  متخصصان  و  کارشناسان 

جنبه های مالی و اقتصادی فرش( توزیع گردید.
ایشان  ویژگی های پاسخ دهندگان و توزیع ویژگی های 
طی جداول 3 الی 6 و شکل های 3 الی 6 منعکس شده 

است.

 

جدول 3: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رشته تحصیلی

درصدتعدادرشته تحصیلیردیف

2272حسابداری1

411مدیریت2

39فرش3

36اقتصاد4

12سایر5

33100 جمع

جدول 3: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رشته تحصیلی

شکل 3: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رشته تحصیلی

 جدول 4: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مقطع تحصیلی 

درصدتعدادمقطع تحصیلیردیف

412دکترا1

1855کارشناسی ارشد 2

1133کارشناسی 3

00سایر4

33100جمع

  جدول 4: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مقطع تحصیلی 

شکل 4: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مقطع تحصیلی

جدول 5: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه

درصدتعدادمدت تجربه کاریردیف

927کمتر از 5سال1

618بین 10-5 سال2

1030بین 15-10 سال3

515بین 20-15 سال4

2039 سال به باال 5

33100جمع

 جدول 5: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه
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     در پژوهش حاضر به منظور آزمون الگوی پیشنهادی 114
و نتایج به دست آمده، از روش آزمون دلفی استفاده شده 
پیشنهادی  الگوی  ارائه  از  ترتیب که پس  این  به  است. 
نیاز شناسایی و  و شناسایی مسئله، تخصص های مورد 
کارشناسان مربوط انتخاب می گردند. پس از تهیه و توزیع 
اولین فرم نظرخواهی، به تحلیل فرم نظر خواهی پرداخته 
پاسخ  آیا  که  می گردد  بررسی  بعد  مرحله  در  می شود. 

کارشناسان به ثبات رسیده است یا خیر. 
     در صورت به ثبات رسیدن پاسخ کارشناسان، پاسخ های 
بازخورد می شود. بدیهی  گروه در فرم نظرخواهی دوم 
است که این شیوه تا رسیدن به اجماع الزم کارشناسان، 

تکرار می گردد. 
     در راستای آزمون عملی الگو، از آن جهت که داده های 

مالی مأخوذ از واحد تولید فرش دست بافت نمونه کامل 
حسابداری  سیستم  فقدان  )به دلیل  نیست  اتکاء  قابل  و 
مالی مدون(؛ لذا استفاده از نتایج حاصل از ورود داده های 
مالی واقعی در الگوی پیشنهادی، قابلیت اتکاء مناسب را 
نداشته و از این رو نتایج حاصل از نظرات کارشناسان و 
متخصصان با استفاده از روش آزمون دلفی، در راستای 

آزمون الگو اهمیت به مراتب بیشتری یافته است. 
     جدول 7 نتایج نهایی پاسخ های افراد به پرسش های 
مطرح شده در فرم نظر خواهی را نشان می دهد. بر طبق 
جدول یاد شده، درصد پاسخ های مثبت به موارد پرسش 
شده طی فرم نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط 
با الگوی پیشنهادی، مؤید آن است که الگوی پیشنهادی 
قابلیت اجرا و پیاده سازی در واحدهای تولید کننده تابلو 

جدول 6: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رده شغلی
درصدتعدادرده شغلی ردیف

1339عضو هیئت علمی1
معاون، مدیر و رئیس حسابداری 2

مالی و بهای تمام شده
618

927سرپرست و کارشناس مالی3
412سرپرست و کارشناس فرش4
13مدیر، مدیر ارشد سیستم5

33100جمع

جدول 6: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رده شغلی

شکل 6: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رده شغلی

شکل 5: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه
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نتيجه آزمون پاسخ خير پاسخ بلی شماره

درصد ميانگين تعداد درصد ميانگين تعداد پرسش

کاماًل معنی دار
 
 

کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار

 
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار

کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار

 
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار
کاماًل معنی دار

کاماًل معنی دار

_

_
_

%80-%60
-
_
-

%80-%60
_
_
_
_
_
_

_
%40-%60

_
_

%40-%60
_
_

_

%0
 
 
%0
%0
%3
%0
%0
%0
 
%3
%0
%0
%0
%0
%0
%0

%0
%3
 
%0
%0
%3
%0
%0

%0

0
 
 
0
0
0
0
0
0
 
1
0
0
0
0
0
0

0
 
 
0
0
0
0
0

0

%100-%80
 
 

%100-%80
%100-%80
%100-%80
%80-%60
%80-%60
%100-%80

 
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80

%100-%80
%100-%80

 
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80
%100-%80

%100-%80

%100
 
 

%100
%100
%97
%100
%100
%100

 
%97
%100
%100
%100
%100
%100
%100

%100
%97
 

%100
%100
%97
%100
%100

%100

33
 
 
33
33
32
33
33
33
 
33
33
33
33
33
33
33

33
32
 
33
33
32
33
33

33

1
2

الف-2
ب-2
پ-2
ت-2
ث2
3
4

الف-4
ب-4
پ-4
ت-4
ث-4
ج-4

5

6
7
8

الف-8
ب-8
پ-8
ت-8
ث-8

9

جدول 7: نتایج نهایی پاسخ های افراد به پرسش های مطرح شده
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فرش)که دارای ویژگی های اشاره شده در قلمرو موضوعی 
و مکانی پژوهش حاضر هستند( را دارد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
بررسی های صورت گرفته  از  نتایج حاصل  به  با توجه 
حسابداری  سیستم  استقرار  جهت  الزم  پیشنهاد های 
بهای تمام شده در واحدهای تولیدکننده تابلو فرش ارائه 
می شود. قبل از مطرح ساختن این پیشنهاد ها باید یادآور 
شد که این موارد با در نظر گرفتن چهارچوب کلی شرکت 
مذکور، توجه به واقعیات، شرایط و ویژگی های خاص 
آن، اصل یک نواختی و همسان سازی رویه ها، عملی بودن، 
امکانات فنی و پرسنلی، سادگی و سهولت اجرا و نیز با 
در نظر گرفتن مفهوم فزونی منافع بر مخارج مطرح شده 

است.
1. جهت حسن اجرای سیستم الزم است افراد متخصص 
در حسابداری بهای تمام شده استخدام شوند و کارکنان و 

مدیران به موقع آموزش های الزم را ببینند.
و  منسجم  و  دقیق  اطالع رسانی  سیستم  ایجاد  برای   .2
برقراری ارتباط بین قسمت های تولیدی، مالی و بهای تمام 
شده، الزم است که فرم های مورد نیاز از قبیل فرم سفارش 
کار، فرم های مربوط به خرید مواد اولیه سفارش و فرم 

ساعات کار کارکنان به گردش درآورده شود.
محصول، روش  تولید  فرآیند  و  ماهیت  به  توجه  با   .3
هزینه یابی سفارش کار مناسب تشخیص داده شد و لذا 
جهت هزینه یابی منطقی بهتر است که از این روش جهت 

هزینه یابی سفارشات استفاده شود.
4. با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای هر سفارش 
با برآورد نزدیک خریداری می گردد، لذا در صورت مازاد 
بودن یک یا چند نوع از مواد، ارزش قابل بازیافت این مواد 

از بهای تمام شده سفارش کسر گردد. 
و  تولیدی  مراکز  به  مذکور  شرکت  هزینه  مراکز   .5

تشکیالتی،  و  اداری  آموزش،  انبار،  شامل:  غیر تولیدی 
توزیع و فروش و مالی تقسیم شود. مراکز غیر تولیدی انبار 
و آموزش براساس مبانی تسهیم بین مراکز تولیدی تسهیم 
و هزینه های اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش و مالی 

به طور مستقیم در صورت های مالی ارائه می گردد.
6. در خصوص تابلو فرش اکثر قریب به اتفاق هزینه های 
سربار، قابل ردیابی به سفارش مربوط می باشد، ولیکن 
در صورت قابل ردیابی نبودن موارد محدود می توان از 
نسبت تعداد گره های آن سفارش به تعداد کل گره های 
پیش بینی شده برای بافت در آن دوره برای تسهیم سربار 

استفاده کرد. 
از  استفاده  به واحدهای زود بازده  ارائه تسهیالت  7. در 
سیستم های بهای تمام شده، به ویژه در صنعت تولید تابلو 

فرش مورد ترغیب و تشویق قرار گیرد. 
تشكر و قدردانی

ضمن تشکر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، 
الزم به ذکر است که این طرح با کمک مالی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکز انجام گردیده است
پی نوشت ها

1. آقای فیصل مرداسی
2. Delphi Method

3. کارتی است که نمونه ای از خامه های پشمی و ابریشمی 
از تمامی رنگ های مورد استفاده در نقشه همان کارت را 
به آن می بندند و به هر یک از این نمونه ها یک شماره از 1 
تا تعداد رنگ های خامه های فرش اختصاص می دهند که 
در نهایت از این شماره ها برای مشخص کردن رنگ فرش 

در قسمت های مختلف نقشه استفاده می شود.
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