ارائه الگوی مناسب بهای
تمام شده برای تابلو فرش
دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،حسابدار رسمی

بهمن عبدی گلزار

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسکو

چکیده
در تحقیق حاضر هدف بررسی مراحل تولید و در نهایت
ارائه الگوی بهای تمام شده مناسب برای تابلو فرش
دستبافت است .تابلو فرش به فرشهایی گفته میشود
که معموالً جنبه تزیینی دارند .این فرشها همانند تابلو
قاب شده و بر دیوار نصب میشوند ،اکثر این نوع فرشها
در اندازههای بین  35×50سانتیمتر تا  2×3متر بافته
میشود .خاستگاه این نوع فرشها آذربایجان ایران و در
واقع شهر کوچک ولی سه هزار سالهای بهنام سردرود
است که بهعنوان پایتخت تابلو فرش جهان لقب گرفته
است .از آنجا که این صنعت سابقه دیرینهای در ایران
دارد ،میتواند نقش مؤثری در راستای رفع معضل بیکاری
ایفا نماید .جهت دستیابی به این هدف و همچنین توسعه
صادرات غیرنفتی ،میتوان در این صنعت سرمایهگذاری
کرد .از طرفی چون صنعت فرش ایران دارای رقبای
خارجی فراوانی است درنتیجه باید در این صنعت و در

تمامی جنبهها اعم از طراحی ،تولید ،بازاریابی و همچنین
در زمینه بهای تمام شده با برنامهریزی حساب شده
اقدام نمود تا بتوان بهای تمام شده محصول را به منظور
افزایش رقابتپذیری کنترل نموده و کاهش داد .با عنایت
به اینکه تحقیقات دانشگاهی بهویژه تحقیقات کاربردی
میتوانند عامل اثربخش و سازندهای در زمینه بهبود و
توسعه روشهای 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 محیطهای صنعتی برداشته
میشود .گردآوری اطالعات از طریق کتابخانهای 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 دستباف ،بهخصوص کارگاه
تولید فرش میرحبیبی و بررسی مراحل تولید آن ،مطالعه
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کتب و سوابق و نشریات مربوط به موضوع ،گردآوری و
به روش استقرایی طبقهبندی گردید و درنهایت با توجه
به اصول و مبانی متداول حسابداری و منابع در دسترس،
الگوی مناسب ارائه شد.
جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر
از روش دلفی استفاده گردید .جهت گردآوری نظرات
کارشناسان و متخصصان ،از فرم نظرخواهی متناسب
استفاده شده و تکمیل آن تا دستیابی به یک توافق عام
ادامه یافت.
واژههای کلیدی :الگوی بهای تمام شده تابلو فرش ،تابلو
فرش ،سیستم هزینهیابی ،مرکز هزینه ،روش آزمون دلفی.
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مقدمه

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
است .از آنجا که این صنعت سابقه دیرینهای در ایران
دارد ،میتواند نقش مؤثری در راستای رفع معضل بیکاری
ایفا نماید .جهت دستیابی به این هدف و همچنین توسعه
صادرات غیرنفتی ،میتوان در این صنعت سرمایهگذاری
کرد .از طرفی چون صنعت فرش ایران دارای رقبای
خارجی فراوانی است درنتیجه باید در این صنعت و در
تمامی جنبهها اعم از طراحی ،تولید ،بازاریابی و همچنین
در زمینه بهای تمام شده با برنامهریزی حساب شده اقدام
نمود تا بتوان بهای تمام شده محصول را به منظور افزایش
رقابتپذیری کنترل نموده و کاهش داد .البته حساسیت
موضوع مورد توجه رئیس مرکز ملی فرش ایران[ ]1قرار
گرفته و در گفتوگو با «موج» ( )1388/12/17با اعالم
این مطلب که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها سال
سخت و نفسگیری برای تولید و تجارت فرش ایرانی
خواهد بود و با تأکید بر این موضوع که در حال حاضر
ایران در عرصه فرش تجاری با چالشهای متعددی مواجه
است ،گفته است« :کاهش قیمت تمام شده یکی از عواملی
است که میتواند حضور ایران در عرصه تولید فرش
تجاری و فرشهای نفیس را تقویت کند».

با توجه به اینکه تولیدکنندگان تابلو فرش دستبافت
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
درونسازمانی و برونسازمانی 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.
با عنایت به اینکه تحقیقات دانشگاهی و بهویژه اهمیت پژوهش
تحقیقات کاربردی میتوانند عامل اثربخش و سازندهای
با در نظر گرفتن اهمیت صادرات فرش و تابلو
در زمینه بهبود و توسعه روشهای مدیریت و تولید باشند فرش در اقتصاد کشور و اهمیت بهای تمام شده
و در نهایت باعث توسعه صنعتی در کشور گردند ،لذا محصول در رقابتهای صادراتی از جنبه برنامهریزی و
با اقداماتی از قبیل تحقیق حاضر در واقع گامی در راه کاهش قیمت برای نفوذ و گسترش در بازارهای مختلف
کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی در محیطهای جهانی ،نمیتوان اهمیت سیستمهای محاسبه بهای تمام
صنعتی برداشته میشود.
شده محصول را نادیده گرفت .در نتیجه جهت توسعه و

ترویج تولید این دستبافته ارزشمند که ریشه در تمدن مناسب برای تابلو فرش دستبافت در کارگاههای متوسط
ایران زمین دارد به تحقیقات در زمینههای مختلف اعم از است .بدین ترتیب در حال حاضر واحدهای بزرگی
طراحی ،تولید ،بازاریابی و همچنین در زمینه حسابداری مانند شرکت سهامی فرش ایران (در صورت وجود) و
بهویژه سیستم بهای تمام شده محصوالت جهت کارگاههای کوچک خانوادگی مورد نظر نیستند.
بودجهریزی ،پیشبینی و کنترل بهای تمام شده تولیدات قلمرو مکانی پژوهش
با توجه به گستره پراکندگی تولید فرش در سطح
آتی نیاز است .در صورت استفاده از سیستمهای بهای
تمام شده ،سرمایهگذاران ،مدیران و دستگاههای نظارتی کشور که غالب ًا در استانهای کرمان ،آذربایجان شرقی،
امکان بیشتری برای هدایت ،کنترل و نظارت بر این گونه
سرمایهگذاریها 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 سیستمهای مدون بهای تمام
شده را در این واحدها تدوین و به اجرا گذاشت و از
طریق ستادههای این سیستمها نیازهای اطالعاتی سطوح
مدیریت واحدها را فراهم نمود و امکان برنامهریزی و
بودجه بندی را در این واحدها هموار ساخت.
سابقه پژوهش
در مورد سیستم حسابداری بهای تمام شده برای
واحدهای تولیدی ،اعم از صنعتی و کشاورزی و
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  1به نمونههایی از کارهای 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

آذربایجان غربی ،کاشان ،اراک ،مشهد ،قم و غیره مستقر
هستند ،به دلیل اهمیت استان آذربایجان شرقی در زمینه
تولید و صادرات فرش دستبافت ،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
است .بعد از مطالعه تولیدکنندگان تابلو فرش تبریز و
حومه ،کارگاه تولیدی تابلو فرش میرحبیبی بهعنوان 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) بهگونهای است که کل سیستم را همراه با کلیه
متغیرها در بر میگیرد ،لذا بعد از آزمون فرضیه پژوهش
در قلمرو مکانی پژوهش که منجر به تأیید فرضیه مبنی بر
این گردید که «در کارگاههای تولید تابلو فرش در قلمرو
مکانی پژوهش از سیستمهای بهای تمام شده استفاده
نمیگردد» ،از جامعه آماری استفاده نشده و انتخاب ،نمونه
گیری و نهایت ًا از آزمونهای آماری استفاده نگردید .به
عبارت بهتر بعد از بررسی تولیدکنندگان تابلو فرش تبریز
و حومه تولیدی تابلو فرش میرحبیبی بهعنوان واحد نمونه
انتخاب و بررسی کلی و سیستمی در واحد مزبور انجام
گردید .جهت اطمینان از پیشنهادهای پژوهش و بررسی
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جدول  :1نمونه کارهای صورت گرفته در زمینه سیستم حسابداری بهای تمام شده (مأخذ :نگارندگان)

ردیف محقق ،محل و سال
تحقیق
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موضوع

روش

نتیجه

1

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

ارائه الگوی استاندارد قیمت استقرایی،قیاسی
تمام شده محصوالت
کشاورزی (سیب درختی
و انگور)

تأیید فرضیه اصلی مبنی بر نبود
سیستم بهای تمام شده و لزوم
استقرار چنین سیستمی

2

علیرضا رحیمزاده
گللو (دانشگاه آزاد
واحد تهران مرکز،
)1384

چگونگی محاسبه استهالک استقرایی،قیاسی
آبزیان مولد و تأثیر آن بر
روی قیمت تمام شده ماهی

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

3

عسگر پاکمرام
(دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز)1383 ،

بررسی سیستم حسابداری
بهای تمام شده محصوالت
در واحدهای تولید و
بستهبندی خشکبار صادراتی
و ارائه الگوی مناسب

استقرایی،قیاسی

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

4

عباس خزانه
(دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز)1378 ،

ارزیابی سیستم حسابداری
بهای تمام شده کرک

100

استقرایی،قیاسی

استقرار سیستم بهای تمام شده

5

عباس عظیمی
(دانشگاه علوم و
فنون مازندران،
)1377

بررسی محاسبه بهای تمام
شده تخم مرغ در واحدهای
مرغ تخمگذار در استان
مازندران و ارائه پیشنهادات
جهت بهبود آن

میدانی و سیستمی

لزوم ایجاد و استقرار سیستم
قیمت تمام شده در واحدهای مرغ
تخمگذار

6

محمدرضااصفهانی
(دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز)1378 ،

بررسی سیستم حسابداری
قیمت تمام شده خاویار
شیالت

استقرایی،قیاسی

لزوم ایجاد و استقرار سیستم قیمت
تمام شده

7

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

ارائه الگوی مناسب بهای
تمام شده در صنعت
فرش (فرش دستبافت)،
فرشهای نفیس بین
سایزهای 10×6 3-×2متر

استقرایی،قیاسی-
مطالعاتمیدانی

لزوم ایجاد و استقرار سیستم
قیمت تمام شده ،بهبود و ارتقاء
سطح مدیریت علمی در این گونه
کارگاهها

اعتبار الگو ،پرسشنامهای تهیه و در معرض نظرخواهی
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[ ]2بر این است
که نظر متخصصان هر حوزه علمی (و عملی) در مورد
پیشبینی آینده صائبترین نظرهاست.

بنابراین برخالف روشهای تحقیق پیمایشی ،اعتبار روش
دلفی نه به تعداد شرکتکنندگان در تحقیق که به اعتبار
علمی (و عملی) متخصصان شرکت کننده در پژوهش
بستگی دارد .شرکتکنندگان در تحقیق دلفی از  ۵تا ۲۰
نفر را شامل میشوند (.)Ludwig- Starr, 2005, 93

علیرغم تفاوتهای قابل توجهی که در کاربرد تکنیک
دلفی وجود دارد ،معموالً تحقیق دلفی با یک پرسشنامه
آغاز میشود که توسط یک تیم کوچک طراحی شده و
برای گروه بزرگتری از متخصصان فرستاده میشود .وقتی
پرسشنامهها برگشت داده شد ،طیف پاسخها و دالیلی که
متخصصان برای پاسخهایشان بیان کردهاند مورد بررسی
قرار گرفته و خالصهنویسی میشود .این گزارش خالصه
برای متخصصان فرستاده میشود .متخصصان اجازه دارند
که پاسخهایشان را بر اساس نتایج تغییر دهند و این نتایج
در دور دوم مجددا ً مورد ارزیابی محققان قرار میگیرد.
این فرآیند ادامه مییابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات
حاصل شود یا مشخص شود که متخصصان به توافق
نرسیدهاند.

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 بهدست آمده به
روش استقرایی طبقهبندی 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
نظرخواهی تهیه و در معرض قضاوت متخصصان و
کارشناسان خبره قرارگرفت ،تا بدین طریق نظر کارشناسان
خبره در زمینه موضوع تحقیق جمعآوری 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
بهطور عام و در صنعت فرش دستبافت بهطور خاص
و با در نظر گرفتن اینکه از آشنایی کافی با موضوع برای
انتخاب تحت عنوان متخصص برخوردار باشند ،انتخاب
میگردند.

مراحل تولید تابلو فرش
بر اساس بررسیهای صورت گرفته از فرآیند تولید
تابلو فرش در واحد تولید تابلو فرش میرحبیبی ،مراحل
تولید تابلو فرش به شرح زیر ارائه گردید.
 .1گرفتن سفارش یا انتخاب طرح
در این مرحله سفارش تابلو فرش با طرح پیشنهادی
خریدار دریافت میگردد .همچنین طرح میتواند توسط
تولیدکننده برای تولید انبوه انتخاب گردد.
 .2طراحی طرح تأیید شده توسط مشتری یا سوژههای
انتخابی
روشهای جمعآوری اطالعات و انجام پژوهش
در پژوهش حاضر اطالعات الزم از طریق مصاحبه و در مرحله طراحی ،پس از کار روی طرح (استفاده از
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نرمافزار فتوشاپ در راستای بهبود هر چه بیشتر آن و
اعمال تغییرات درخواستی توسط مشتری) ،نقشه بافت از
طریق نرمافزار طراحی نقشه ،تهیه میگردد.
 .3خرید مواد اولیه
باید توجه داشت که مواد اولیه هر سفارش (تابلو
فرش) با توجه به رجشمار و از همه مهمتر دستورات
مشخص شده در کارت نقشه[ ]3در مورد مقدار استفاده
از خامههای ابریشمی یا پشمی و میزان استفاده از هر
رنگ به اقتضای طرح متفاوت است .الزم به ذکر است که
در مورد تابلو فرش شماره رنگها و مقدار الزم خامهها
توسط نرمافزار طراحی مشخص میشود و خامهها بعد از
رنگرزی بههنگام استفاده در محل بافت براساس کارت
نقشه (راهنمای نقشه) شمارهگذاری میشود تا بافنده
بهدلیل تنوع زیاد و اکثرا ً تفاوتهای اندک رنگهای

خامهها ،در انتخاب رنگ دچار اشتباه نشود .در مورد هر
نقشه با توجه به جمع وزن خامههای پشمی و ابریشمی
مشخص شده توسط نرمافزار طراحی و مندرج در
کارت نقشه ،خامهها خریداری میشود و در مورد چله
هم خریداری با توجه به رجشمار و اندازه تابلو فرش
بهصورت برآوردی نزدیک با توجه به اندازه تابلو فرش و
تعداد تابلو فرشها صورت میگیرد .البته الزم بهذکر است
که چلههای از جنس ابریشم ظرافت و استحکام ویژهای
به تابلو فرش میدهد ،فلذا با وجود گرانتر بودن این نوع
چله اکثرا ً از این نوع استفاده میشود.
 .4رنگرزی مواد اولیه
در این مرحله خامههای خریداری شده به واحدهای
رنگرزی فرستاده میشود .در واحدهای رنگرزی دریافت
حقالزحمه بر مبنای کیلو میباشد و نرخ رنگرزی هر کیلو
خامه با توجه به نوع و کیفیت خامهها برای رجشمارهای
مختلف و همچنین برای رنگرزی با رنگهای طبیعی و یا

مصنوعی متفاوت است.
با توجه به اینکه در هر فرش با توجه به طرح و
نقشه مربوط رنگهای متفاوتی بهکار میرود و در برخی
موارد نزدیکی رنگها بهحدی است که حتی توسط افراد
غیرماهر قابل تشخیص نیست ،لذا رنگرزی خامههای
هر تابلو فرش باید بهصورت مجزا و یا چند سفارش

که از نظر طرح یکسان هستند با هم انجام گیرد ،بنابراین
هزینه رنگرزی هر تابلو فرش بهراحتی قابل ردیابی به
همان تابلو فرش و هزینه رنگرزی چند سفارش که از
نظر طرح یکسان هستند بهراحتی قابل تقسیم بین تعداد
سفارش است .پس از رنگرزی ،خامههای رنگ شده به
انبار مواد اولیه منتقل میگردد تا خامههای هر سفارش
توسط سرپرست مربوط به محل بافت توزیع گردد و
طبق بررسیهای صورت گرفته این کار در منازل توسط

هنرمندان ماهر و نیمهماهر صورت میگیرد.
 .5آمادهسازی مواد اولیه
پس از خرید مواد اولیه (خامه ،چله و پود) ابتدا
چلهها که بهصورت کالفهای بزرگ هستند بهصورت
دستی باز و به کالفهای دستی که قابل چلهکشی باشند
تبدیل میشوند .آمادهسازی چلهها بهصورت کارمزدی در
خانهها توسط افراد متخصص در این زمینه بر اساس واحد
کیلو یا مبنای کالف صورت میگیرد ،که بهراحتی قابل
ردیابی به سفارشهای مربوط است.
 .6چلهدوانی
چلهها بعد از مرحله آمادهسازی به کالفهای دست
پیچ تبدیل و تحویل چلهدوانها میشود .چلهدوانها نیز با
توجه به نحوه چلهدوانی و از همه مهمتر با توجه به ابعاد
فرش(متر مربع) اقدام به دریافت کارمزد مینماید ،پس این
هزینه نیز بهگونهای مناسب و مستقیم قابل ردیابی به تابلو
فرش مربوط میباشد.

مراحل تولید تابلو فرش دستبافت طی شکل  1ارائه
 .7بافت تابلو فرش
این مرحله ،طوالنیترین و پرهزینهترین مرحله گردیده است( .شکل)1
تولید تابلو فرش است .نحوه پرداخت دستمزد در منطقه
آذربایجان شرقی بر مبنای تعداد گره میباشد و هر  14،000سیستم هزینهیابی پیشنهادی
سیستم هزینهیابی سفارش کار زمانی بهکار گرفته
گره از قالی یک قبال نامیده میشود .هزینه دستمزد بافت
هر قبال از تابلو فرش با توجه به پیچیدگی نقشه و رج میشود که محصول تولیدی یک دایره طی یک دوره
شمار آن و سطح مهارت بافنده متفاوت است .بنابراین در معین ،با یکدیگر مشابه نبوده و از یکدیگر قابل تفکیک
مورد هر تابلو فرش با توجه به رجشمار (اکثرا ً رجشمار باشد .این سیستم در مورد شرکتهای پیمانکاری،
 )50و نوع طرح و نقشه که ممکن است پرکار(پیچیده) و کارخانجات کشتیسازی ،بیمارستانها ،مؤسسات
کمکار (ساده) باشد و از همه مهمتر سطح مهارت بافنده ،حسابرسی ،تعمیرگاههای اتومبیل و نظایر آن کاربرد داشته
و مورد استفاده قرار میگیرد .بهطور کلی ویژگیهای
هزینه دستمزد هر قبال کار متفاوت است.
شرکتهایی که از این سیستم استفاده میکنند به شرح زیر
 .8ریهگیری و پرداخت تابلو فرش
بعد از رفع ایرادات تابلو فرش در کارگاههای ریهگیری است (اسکندری:)1384 ،
و رفوگری در صورت وجود ،فرش آماده پرداخت  .1تولیدات آنها طبق سفارش مشتری انجام میشود.
میشود .در کارگاههای پرداخت قالی با توجه به ابعاد  .2طراحی و شکل محصول غالب ًا توسط مشتری ارائه
قالی دستمزد دریافت میشود .یعنی مبنای کارمزد در این میشود.
کارگاهها متراژ است .غالب ًا در خصوص تابلو فرش با توجه  .3تولیدات آنها معموالً با همان مشخصات تکرار
به پرداخت هنری کار (برجستهکاری) نرخهایی متفاوت و نمیشود ،به عبارت دیگر محصوالت دارای ویژگیهای
توافقی برای هر تابلو فرش پرداخت میگردد.
منحصر به فرد هستند.
 .4بهای تمام شده تولیدات آنها معموالً متفاوت است.
 .9شستشوی تابلو فرش
بعد از مرحله پرداخت ،برای آنکه تابلو فرش جال  .5رهگیری هزینههای تولید ،با هر واحد (یا سفارش)
و تازگی داشته باشد ،به کارگاههای قالیشویی منتقل بهراحتی امکانپذیر است.
میشود .این کارگاهها غالب ًا کار شیرازهزنی (دوگرهزنی)  .6قیمت فروش محصوالت اینگونه شرکتها معموالً
درصدی به اضافه بهای تمام شده تعیین میشود.
را هم انجام میدهند.
 .7مشتریان محصوالت اینگونه شرکتها ،قبل از تولید
 .10آمادهسازی و ارسال برای خریدار
در این مرحله تابلو فرش در صورت درخواست محصول وجود دارند و سپس محصول مورد نظر تولید
سفارشدهنده در قابهای هنری قرار میگیرد و پس از میشود.
بستهبندی برای خریدار ارسال میگردد .لیکن در مورد  .8معموالً در اینگونه شرکتها هزینه انبارداری ناچیز است.
خریداران عمده ممکن است بنا به درخواست وی تابلو با توجه به مراحل تولید فرش دستبافت ارائه شده طی
فرشهای بدون قاب کردن بهصورت فلهای ارسال گردد .بررسیهای صورت گرفته از کارگاه تولید تابلو فرش
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میرحبیبی و ماهیت تولید در این صنعت و با توجه به
ویژگیهای سیستم هزینهیابی که پیشتر مطرح گردید،
در این پژوهش مناسبترین سیستم« ،سیستم هزینهیابی
سفارش کار» تشخیص داده شد .در سیستم هزینهیابی
سفارش کار ،هر یک از سفارشها بهعنوان یک مرکز هزینه
تلقی گردیده و برای هر سفارش یک فرم هزینه سفارش با
شماره معین در نظر گرفته میشود و هزینههای انجام شده
برای تکمیل هر سفارش (مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم و
سربار ساخت) در این فرم ثبت میگردد .فرمهای هزینه
سفارش در واقع معین حساب کاالی در جریان ساخت
محسوب میگردند.
بیشتر اطالعات واقعی سربار با توجه با ناچیز بودن
آن نسبت به کل بهای تمام شده (به دلیل بافته شدن آن
در منازل بافندهها فقط هزینههای سرپرستی برای کنترل

کیفیت و انجام سایر کارهای فنی مربوط به آن سفارش)
در دسترس است .با توجه به توصیههای بهعمل آمده
در واحدهای تولید کننده ،حسابهای هزینه که اقالم
تشکیلدهنده بهای تمام شده محصول هستند به هزینههای
تولیدی و هزینههای غیرتولیدی تقسیم گردیده است.
حساب هزینههای تولیدی که عم دهترین بخش
تشکیلدهنده بهای تمام شده است بهصورت زیر
طبقهبندی میگردد:
 .1مواد مستقیم :مواد اولیه مصرفی در کارگاههای
تولیدکننده فرش دستبافت شامل چله ،خامه ابریشمی،
خامه پشمی ،پود کلفت و پود نازک است.
 .2دستمزد مستقیم :دستمزد پرداختی بابت پرداخت
دستمزد به افرادی است که مستقیم ًا درگیر آمادهسازی
فرش برای بافت ،بافت فرش و عملیات بعد از بافت برای

حقوق صاحبان سرمایه
آمادهسازی جهت فروش هستند.
 .3هزینههای غیرمستقیم تولیدی (سربار) :هزینههای  .2حسابهای صورتحساب سود و زیان مربوط به
غیرمستقیم در واحدهای تولید کننده تابلو فرش شامل فروش ،بهای تمام شده سفارش فروش رفته و سایر
کلیه هزینههای واقع شده مربوط به تولید بهغیر از مواد و هزینهها و درآمدها.
بدین ترتیب با عنایت به مطالب فوق طبقهبندی و
دستمزد مستقیم است.
این گونه هزینهها براحتی قابل ردیابی به سفارش خاصی شمارهگذاری حسابهای کل ،طی جدول شماره ()2
نیست ،یا مبلغ این اقالم آنقدر کم اهمیت است که ردیابی ارائه شده است.
طبقهبندی بهگونهای صورت میگیرد که هماهنگی الزم
آن با محصول خاصی توجیه اقتصادی ندارد.
بهمنظور گزارشگری ،اطالعات باید گردآوری ،شناسایی و بین حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده رعایت
برای ثبت در دفاتر روزنامه کدگذاری گردیده و سپس به
حسابهای دفتر کل انتقال یابد.
الزمه انجام اینگونه مراحل ،وجود فهرستی مناسب برای
حسابها است که این فهرست ابزاری اساسی را جهت
حسابداری و کنترل فراهم مینماید .فهرست حسابها به
دو قسمت تفکیک میگردد.
 .1حسابهای ترازنامه مربوط به داراییها ،بدهیها و

 -1مراکز هزینه تولیدی

شود (.جدول )2

مراکز هزینه
با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده از
واحدهای تولید کننده فرش دستباف بهویژه واحد تولید
تابلو فرش میرحبیبی" برای سازماندهی و استخراج بهای
تمام شده و استفاده از آن در جهت هزینهیابی سفارشات،

 -2مراکز غیرتولیدی

 -1-1آمادهسازی چله و خامه
 -2-1اداری و تشکیالتی
 -1-2رنگرزی (خامه و در برخی موارد پود  -2-2توزیع و فروش
کلفت)
 -2-3آموزش
 -1-3چلهدوانی
 -2-4مالی
 -1-4بافت فرش
 -2-5انبار
 -1-5ریهگیری و رفوگری
 -1-6پرداخت قالی
 -1-7شستشو
 -1-8شیرازهزنی و قاب کردن
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جدول  :2گروه حسابها و حسابهای کل (مأخذ :نگارندگان)

اقالم تراز نامه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

داراییهای
جاری

داراییهای
غیرجاری

بدهیهای
جاری و
ذخایر

حقوق
صاحبان
سرمایه و
بدهیهای
غیرجاری

فروش و
درآمد

قیمت تمام
شده فروش

هزینههای
تولیدی

هزینههای
غیرتولیدی

سود و زیان
سال جاری

000

موجودی نقد
و بانک

زمین،
ساختمان و
تأسیسات

حسابهای
پرداختنی
تجارتی

سهام سرمایه

فروش داخلی قیمت تمام
شده سفارش
محصوالت
فروش رفته

هزینههای
تولیدی

هزینههای
غیرتولیدی

100

سفارشات
در راه

دستگاههای
بافت

سود و زیان
انباشته

فروش
صادراتی
محصول

هزینه مواد
مستقیم

200

حسابهای
دریافتنی

اثاثه و
تجهیزات

سایر
حسابهای
پرداختنی

300

سایر
حسابهای
دریافتنی

وسائط نقلیه

شماره
گروه
روه
لگ
فص
اب
س ر
حس
اره
شم
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اقالم عملکرد و سود و زیان

اندوخته ها

هزینه دستمزد هزینههای
غیرمترقبه و
مستقیم
استثنائی

ذخایر

اسناد پرداختنی سایر درآمدها
بلندمدت

هزینه سربار
تولید

400

اسناد دریافتنی استهالک
انباشته

سپردههای
دریافتی

تسهیالت
مالی دریافتی
بلندمدت

سایر هزینههای
سربار

500

موجودی مواد سر قفلی
اولیه ،ابزار و
لوازم یدکی

پیشدریافتها سایر
بدهیهای
بلندمدت

برگشت از
فروش

600

موجودی
سفارش در
جریان تکمیل

مطالبات
بلندمدت

اسناد
پرداختنی

تخفیفات
فروش نقدی

700

موجودی
سفارش
تکمیل شده

سرمایه
گذاریهای
بلندمدت

تسهیالت مالی
کوتاه مدت

سایر
درآمدهای
عملیاتی

800

ملزومات

900

سپرده ها
و پیش
پرداخت ها

کاالی امانی حسابهای
دیگران نزد ما انتظامی
سایر داراییها

تراز اختتامیه و درآمدها و
هزینه مالی
افتتاحیه
غیرعملیاتی

سود و زیان
سال جاری

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

جمعآوری میشوند تا در نهایت منجر به محاسبه صحیح
بهای تمام شده هر سفارش گردد .کدگذاری کل ،معین و

کدگذاری حسابهای کل ،معین و حسابهای جزء
 -7000هزینههای تولیدی
 -7100هزینههای مواد مستقیم
 -7110چله
 -7120خامه ابریشمی
 -7130خامه پشمی
 -7140پود کلفت
 -7150پود نازک
 -7160هزینههای حمل
 -7170هزینه نقشه و طرح

 -7200هزینه دستمزد مستقیم

 -7210کارمزد آمادهسازی چله و خامه
 -7220کارمزد کارگران چلهدوان
 -7230کارمزد رنگرزی
-7240دستمزد مستقیم کارکنان بافت(بافندگان)
 -7250هزینههای تبعی مزایای مستمر شغلی
کارکنان
 -7260کارمزد ریهگیری و رفوگری
-7270کارمزد پرداخت
-7280کارمزد قالیشویی
-7290کارمزد شیرازهزنی و قاب کردن

 -7300هزینههای سربار تولید

 -7310هزینه مواد اولیه غیرمستقیم
 -7311هزینه ملزومات چلهدوانی
 -7312هزینه طراحی و نقشه اولیه
 -7320هزینه دستمزد غیرمستقیم
 -7321هزینه مزایای غیرنقدی کارکنان
 -7322هزینه حقوق و مزایای سرپرست تولید
 -7323هزینه حقوق و مزایای مدیران
 -7324هزینه حقوق نگهبانی و حراست

 -7330هزینه استهالک
 -8140سوخت ،آب و برق
 -7331هزینه استهالک ساختمان و تأسیسات  -8141برق
 -7332هزینه استهالک دستگاههای بافت قالی  -8142سوخت وسائط نقلیه
 -7333هزینه استهالک ابزار بافت
 -8143گاز مصرفی
 -7334هزینه استهالک نقشه فرش
 -8150ارتباط و مخابرات
 -8151تلفن و فاکس
 -7400سایر هزینههای سربار
 -8152پست
 -7410کارمزد سرپرست
 -8160تربیت بدنی
 -7420تعمیر و نگهداری ابزار بافت
 -8170چاپ و تکثیر
 -7430هزینه آموزش کارکنان
 -8171چاپ اوراق اداری
 -7440تحقیقات
 -8172فتوکپی
-7450هزینههایمتفرقه
 -8173چاپ بروشور
 -7460ایاب و ذهاب
 -8180مطبوعات
 -7470اجناس ،لوازم و ابزارآالت مصرفی
 -8181هزینه اشتراک مجالت
 -8000هزینههای غیرتولیدی
 -8190آگهی و تبلیغات
 -8110حقوق مزایا
 -8200هزینههای مالی
 -8111حقوق و مزایای کارکنان رسمی
 -8201کارمزد خدمات بانکی
 -8112حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی
 -8202بهره بانکی
 -8113حقوق و مزایای کارگران موقت
 -8210هزینه استهالک
 -8114بیمه تکمیلی
 -8211اثاثه
 -8115بیمه عمر و حوادث
 -8212تأسیسات
 -8116مزایای غیرنقدی
 -8213ساختمان
 -8117ایاب و ذهاب
 -8214ماشین آالت
 -8120تعمیر و نگهداری
 -8215ابزار و تجهیزات
 -8121تعمیر وسائط نقلیه
 -8216وسائط نقلیه
 -8122تعمیر و نگهداری ساختمان
 -8220پذیرایی
 -8123تعمیر و نگهداری اثائه اداری
 -8221مراسم و پذیرایی
 -8124تعمیر تأسیسات
 -8230حمل و نقل
 -8130بیمه و عوارض
 -8240هزینه مطالبات
 -8131بیمه وسائط نقلیه
کالوصول
مشکو 
 -8132بیمه تأسیسات و ساختمان
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جزءهای آن بهصورت زیر نشان داده شده است.
ثبتهای الزم جهت هزینهیابی محصول (نحوه ثبت
حسابها)
برای ثبت هزینههای واقع شده در حساب سفارش
در جریان تکمیل ،سیستم هزینهیابی واقعی مد نظر قرار
گرفته است .در این سیستم هزینهها به ترتیب زمان رویداد
گردآوری میشود ،ولی برای محاسبه بهای تمام شده
واقعی باید عملیات تولید به پایان برسد.
در این حالت هزینههای مواد مستقیم مصرفی و
دستمزد به میزان واقعی ثبت شده و هزینههای سربار
نیز با توجه به این که در زمینه تابلو فرش عمدت ًا هزینه
سرپرستی کار را شامل میشود به راحتی قابل ردیابی به
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سفارشات است.
با توجه به اینکه به هنگام شروع به بافت یک سفارش
(فرش) ،نقشه فرش مربوط مشخص شده است و لذا
میزان مصرف چله وخامهپشمی با توجه به رجشمار تعیین
شده برای سفارش دریافت شده ،تجربه مسئول مربوط
و راهنمایی ارائه شده بهوسیله نرمافزارهای طراحی نقشه
تعیین میشود که نرمافزارهای مورد اشاره هم نتیجه سالها
تجربه متخصصان طراح در این زمینه است.
الزم به ذکر است که هرچند میتوان چندین تابلو فرش
مربوط به یک سفارش را تحت یک شماره سفارش ثبت
و شناسایی کرد ،ولی با توجه به اینکه تابلو فرشهای یک
سفارش توسط بافندگان متعددی بافته میشود ،بهتر است
هر تابلو فرش تحت یک شماره سفارش ثبت گردد تا در
صورت هرگونه نارسایی و افزایش نامعقول هزینههای هر
کدام از سفارشها ،موضوع بهراحتی قابل ردیابی به بافنده
مربوط باشد.
ثبتهای حسابداری الزم در ادامه ارائه شده است.

خرید مواد اولیه:
		
 -1501موجودی مواد اولیه -چله

xx

		
 -1502موجودی مواد اولیه -خامه ابریشمی

xx

		
 -1503موجودی مواد اولیه -خامه پشمی

xx

		
 -1504موجودی مواد اولیه -پود کلفت

xx

 -1505موجودی مواد اولیه -پود نازک		

xx

			
 -7160هزینه حمل

xx

			
 -7170هزینه نقشه و طرح

xx
xx

( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران

بعد از خرید مواد اولیه ،در مورد چله با توجه به
اینکه هر سفارش (فرش) به مقدار مشخصی چله نیاز
دارد ،لذا بعد از خرید چلهها با توجه به نوع جنس آن که
میتواند از نوع ابریشمی یا معمولی باشد 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 آن را
به سفارش (تابلو فرش) مربوط منظور کرد.
البته با توجه به مشخص بودن مقدار مواد اولیه (خامه
پشمی و ابریشمی) و پود هر سفارش ،میتوان مواد اولیه
مذکور را از همان ابتدا به حساب سفارش در جریان
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
 -1501موجودی مواد اولیه -چله

xx
xx

 -1502موجودی مواد اولیه -خامه ابریشمی xx
 - 1503موجودی مواد اولیه -خامه پشمی

xx

 -1504موجودی مواد اولیه -پود کلفت

xx

 -1505موجودی مواد اولیه -پود نازک	

xx

		
 -7160هزینه حمل

xx

به خود اختصاص میدهد ،کارگاههای تولید کننده فرش،
تکمیل وارد کرد.
ثبتهای حسابداری الزم بهصورت زیر ارائه شده است خدمات رنگرزی را به صورت کارمزدی به کارگاههای
(الزم به ذکر است که دو رقم آخر شماره حساب سفارش رنگرزی ارجاع مینمایند .کارمزد این کارگاهها بر مبنای
(کیلو) و با نرخهای متفاوت برای خامههای پشمی و
در جریان تکمیل مربوط به شماره سفارش میباشد):
ابریشمی و بهویژه با مالحظه طبیعی یا مصنوعی بودن
مرحله آمادهسازی چله:
رنگهای مورد استفاده تعیین میگردد .با مد نظر قرار دادن
xx
		
 -7210کارمزد آمادهسازی چله و خامه
اینکه در این مرحله تعداد رنگهای خامههای هر فرش و
( -)3000/1000نقد و بانک /بستانکاران
xx
وزن هر رنگ نخ در (کارت نقشه) مشخص شده است،
xx
		
 -1600سفارش در جریان تکمیل شماره ()n
xx
 -7210کارمزد آمادهسازی چله و خامه
بهراحتی میتوان هزینه رنگرزی هر فرش را محاسبه و
به حساب همان سفارش منظور کرد .برای این مرحله
همانطور که در باال اشاره گردید ،چلهها بعد از خرید ثبتهای زیر ارائه میشود:
با پرداخت کارمزد ،توسط افراد متخصص در این زمینه
xx
			
 -7230کارمزد رنگرزی
و غالب ًا در منازل به کالف تبدیل میشود .بنابراین در این
xx
( -)3000/1000نقد و بانک /بستانکاران
مرحله ثبت زیر قابل ارائه میباشد:
xx
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
مرحله چلهدوانی:
		
 -7230کارمزد رنگرزی
xx
در این مرحله چلههای کالف شده به همراه ملزومات
چلهدوانی مثل میخ و تخته و ...تحویل چلهدوانها شده و مرحله آمادهسازی خامه:
در این مرحله با پرداخت کارمزد ،خامههای مربوط
چلهدوانی در محل کارگاه مرکزی آغاز میشود .ثبت زیر
به هر سفارش به کالف تبدیل شده و در اختیار بافندگان
برای مرحله چلهدوانی ارائه میشود:
قرار میگیرد .برای این مرحله ثبتهای زیر ارائه میشود.
			
 -7220کارمزد چلهدوانی

xx

		
 -7311هزینه ملزومات چلهدوانی

xx

( -)3000/1000نقد و بانک /بستانکاران

xx

 -1600سفارش در جریان تکمیل شماره ()n

xx

		
 -7220کارمزد چلهدوانی

xx

 -7311هزینه ملزومات چلهدوانی

xx

 -7210کارمزد آمادهسازی چله و خامه
( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
 -7210کارمزد آمادهسازی چله و خامه

xx
xx
xx
xx

مرحله بافت:
اصلیترین مرحله در این صنعت مرحله بافت است.
مرحله رنگرزی:
با توجه به اندازه کارگاههای مورد نظر که قب ً
ال اشاره این مرحله هم به نسبت طوالنیتر است و هم بیشترین
گردید و از همه مهمتر با در نظر گرفتن اینکه مرحله مبلغ از هزینه سفارش در این مرحله بهصورت دستمزد
رنگرزی مدت زمان بسیار اندکی از تولید تابلو فرش را بافت جذب سفارش میشود .با توجه به بررسیهای
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صورت گرفته مبنای پرداخت دستمزد تعداد گره است و مرحله ریهگیری و رفوگری (جزء دستمزد مستقیم)
همان طور که قب ً
ال گفته شده هر  14000گره یک قبال را با توجه به کارمزدی بودن این مرحله ،ثبت زیر ارائه
تشکیل میدهد که در عمل کارمزد بافت براساس کارمزد میشود.
هر قبال و یا بعض ًا بر اساس کارمزد هر گره تعیین میگردد
xx
		
 -7260کارمزد ریهگیری و رفوگری
(در این مورد نیز میتوان با تقسیم کارمزد بافت یک قبال
( -)4000/1000نقد و بانک/بستانکاران
xx
xx
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
به عدد  14000کارمزد بافت هر گره را حساب کرد).
xx
 -7260کارمزد ریهگیری و رفوگری
کارمزد هر قبال بافت فرش با توجه به بافنده ماهر (استاد
کار) و نیمهماهر که قرار است روی آن فرش کار کند
نهایی و سپس مرحله بافت شروع میشود .برای مرحله مرحله پرداخت قالی (جزء دستمزد مستقیم):
برای این مرحله با توجه به کارمزدی بودن آن ثبت زیر
بافت ثبتهای زیر ارائه میگردد.
ارائه میشود:
 -7240دستمزد پرسنل بافت 		

( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران
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xx
xx

 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n

xx

		
 -7240هزینه دستمزد پرسنل بافت

xx

 -7670کارمزد پرداخت قالی		
( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
		
 -7670کارمزد پرداخت قالی

بعد از تکمیل شدن فرش از نظر بافت ،آن را از دار
قالی جدا کرده برای انجام کارهای جانبی و تکمیلی از مرحله شستشو (جزء دستمزد مستقیم):
محل کار بافنده تحویل میگیرند .بنابراین میتوان گفت تا برای این مرحله ثبت زیرا ارائه شده است:
این مقطع هزینههای واقع شده تحت عنوان سربار (عمدت ًا

هزینه سرپرستی کار) را بهراحتی میتوان به سفارش
مربوط منظور کرد ولیکن در صورت وجود هزینههای
سربار غیرقابل ردیابی بهصورت مستقیم میتوان از فرمول
زیر استفاده نمود:

 -7280کارمزد قالیشویی 		

( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
 -7280کارمزد قالیشویی

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

(کل تعداد گرههای تابلو فرشهای پیش بینی شده برای بافت در مرحله شیرازهزنی (جزء دستمزد مستقیم):
یک سال  /تعداد گرههای سفارش موردنظر) سربار پیش بینی شده برای این مرحله ثبت زیرا ارائه شده است:
= سربار قابل جذب در سفارش مورد نظر

در این مرحله ثبت زیر شکل خواهد گرفت:

 -7680کارمزد شیرازهزنی 		
( -)3000/1000نقد و بانک/بستانکاران

 -1600حساب سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
 -7300هزینههای سربار تولید

xx
xx

 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
		
 -7680کارمزد شیرازهزنی

xx
xx
xx
xx

تسهیم هزینههای مراکز غیرتولیدی:
هزینههای غیرتولیدی در هنگام وقوع هزینه در کدهای
مربوط ثبت میشود ،سپس هنگام محاسبه بهای تمام شده
سفارش ،هزینههای مذکور براساس مبانی تسهیم از پیش
تعیین شده مابین سفارشات تسهیم گردیده و در نهایت
ثبت زیر انجام میگیرد.
 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره ()n
 -8000هزینههای غیرتولیدی

xx
xx

مبانی تسهیم:
مبانی تخصیص مواد مستقیم:
چون مواد بهصورت مجزا برای هر سفارش خریداری
میشود ،تخصیص بهطور مستقیم صورت میپذیرد.
مبانی تخصیص دستمزد مستقیم:
چون دستمزد پرداختی بابت بافت هر تابلو فرش مشخص
میباشد ،تخصیص بهصورت مستقیم صورت میپذیرد.
مبانی تسهیم سربار:
اکثرا ً قابل ردیابی به هر تابلو فرش بوده و در غیر این
صورت به نسبت تعداد گرههای هر تابلو فرش به کل
تعداد گرههای پیشبینی شده برای بافت در آن دوره مالی
قابل تسهیم است.
مراکز هزینه قابل تسهیم به تولید

مبانی تسهیم

 -1واحد آموزش
 -2انبار

بر مبنای ساعات آموزش کارکنان
فضای اشغالی هر سفارش

مراکز هزینه غیرقابل تسهیم به
تولید

نحوه ارائه

 -4مالی
 -5توزیع و فروش
 -6اداری و تشکیالتی

مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه
میگردد.
مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه
میگردد.
مستقیم ًا در صورتهای مالی ارائه
میگردد.

مراکز غیرتولیدی
مبانی تسهیم هزینههای مراکز غیرتولیدی چنین است:
تابلو فرش پس از طی مراحل ذکر شده ،آماده فروش
میشود 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 میباشد):
 -1700سفارش تکمیل شده  -شماره ()n

xx

 -1600سفارش در جریان تکمیل  -شماره(xx ( n

حال اگر از مواد اولیه مختص هر سفارش قسمتی مصرف
نشده باشد ،خالص ارزش بازیافتنی آن از بهای تمام
شده سفارش تکمیل شده کسر و به حساب موجودی
بازیافتی از سفارشات منتقل و در صورت امکان در سایر
سفارشات استفاده میشود .در این قسمت ثبت حسابداری
زیر پیشنهاد میشود.
 -1500حساب موجودی بازیافتی سفارش

xx

 -1700سفارش تکمیل شده  -شماره (xx )n

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

شکل  :2جریان بهای تمام شده محصول در الگوی پیشنهادی
(مأخذ :یافتههای تحقیق)
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جدول  :2فرم نظرخواهی (مأخذ :نگارندگان)

شماره پرسش پرسشها
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1

آیا استفاده از سیستم هزینهیابی سفارش کار در خصوص تابلو فرش ،درست و منطقی است؟

2

آیا شناسایی و طبقهبندی اقالم ذیل ،به عنوان مواد مستقیم و اقالم تشکیل دهنده بهای تمام شده هر سفارش (فرش) درست و منطقی است؟

الف2-

چله

ب2-

خامه پشمی

پ2-

خامه ابریشمی

ت2-

پود کلفت

ث2-

پود نازک

ج2-

طرح و نقشه

3

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

4

آیا شناسایی و طبقهبندی هزینههای کارمزدی ذیل ،به عنوان دستمزد مستقیم هر سفارش درست و منطقی است؟

الف4-

کارمزد آمادهسازی چله

ب4-

کارمزد آمادهسازی خامه

پ4-

کارمزد رنگرزی

ت4-

کارمزد ریهگیری و رفوگری

ث4-

کارمزد پرداخت

ج4-

کارمزد شستشو

ح4-

کارمزد شیرازهزنی

5

.آیا هزینههای سربار اکثرا ً قابل ردیابی به هر تابلو فرش میباشد

6

آیا در صورت قابل ردیابی نبودن هزینههای سربار ،امکان تسهیم آن به نسبت تعداد گرههای هر تابلو فرش به کل تعداد گرههای پیش بینی
.شده برای بافت در آن دوره منطقی است؟

7

آیا استفاده از مبنای تسهیم (ساعات آموزش کارکنان) در مورد تخصیص هزینه آموزش برای هر سفارش درست و منطقی است؟

8

آیا شناسایی و طبقهبندی مراکز جذب هزینه ذیل ،بهعنوان مراکز غیرتولیدی در الگوی پیشنهادی درست و منطقی است؟

الف8-

آموزش

پ8-

انبار

ت8-

مالی

ث8-

اداری و تشکیالتی

ج8-

توزیع و فروش

9

آیا کلیت الگوی بهای تمام شده پیشنهادی ،مناسب و منطقی است؟

آزمون الگوی پیشنهادی
به منظور آزمون الگوی پیشنهادی ،فرم نظرخواهی
با سواالت متناسب (جدول  )3تهیه و میان  33نفر از
کارشناسان و متخصصان حسابداری و فرش (آشنا با
جنبههای مالی و اقتصادی فرش) توزیع گردید.
ویژگیهای پاسخ دهندگان و توزیع ویژگیهای ایشان
طی جداول  3الی  6و شکلهای  3الی  6منعکس شده
است.

جدول  :4فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مقطع تحصیلی
جدول  :4فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مقطع تحصیلی
ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد

درصد

1

دکترا

4

12

2

کارشناسی ارشد 18

55

3

کارشناسی

11

33

4

سایر

0

0

33

100

جمع

جدول  :3فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رشته تحصیلی
شکل  :4فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مقطع تحصیلی

جدول  :3فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رشته تحصیلی
ردیف

رشته تحصیلی

تعداد

درصد

1

حسابداری

22

72

2

مدیریت

4

11

3

فرش

3

9

4

اقتصاد

3

6

5

سایر

1

2

33

100

جمع
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جدول  :5فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مدت تجربه
جدول  :5فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مدت تجربه
ردیف

شکل  :3فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رشته تحصیلی

مدت تجربه کاری تعداد

درصد

1

کمتر از 5سال

9

27

2

بین  5-10سال

6

18

3

بین  10-15سال

10

30

4

بین  15-20سال

5

15

5

 20سال به باال

3

9

33

100

جمع

جدول  :6فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رده شغلی

شکل  :5فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر مدت تجربه

جدول  :6فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رده شغلی
ردیف

رده شغلی

تعداد

درصد

1

عضو هیئت علمی

13

39

2

معاون ،مدیر و رئیس حسابداری 6
مالی و بهای تمام شده

18

3

سرپرست و کارشناس مالی

9

27

4

سرپرست و کارشناس فرش

4

12

5

مدیر ،مدیر ارشد سیستم

1

3

33

100

جمع
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شکل  :6فراوانی افراد پاسخدهنده از نظر رده شغلی

در پژوهش حاضر به منظور آزمون الگوی پیشنهادی
و نتایج بهدست آمده ،از روش آزمون دلفی استفاده شده
است .به این ترتیب که پس از ارائه الگوی پیشنهادی
و شناسایی مسئله ،تخصصهای مورد نیاز شناسایی و
کارشناسان مربوط انتخاب میگردند .پس از تهیه و توزیع
اولین فرم نظرخواهی ،به تحلیل فرم نظرخواهی پرداخته
میشود .در مرحله بعد بررسی میگردد که آیا پاسخ
کارشناسان به ثبات رسیده است یا خیر.
در صورت به ثبات رسیدن پاسخ کارشناسان ،پاسخهای
گروه در فرم نظرخواهی دوم بازخورد میشود .بدیهی
است که این شیوه تا رسیدن به اجماع الزم کارشناسان،
تکرار میگردد.
در راستای آزمون عملی الگو ،از آن جهت که دادههای

مالی مأخوذ از واحد تولید فرش دستبافت نمونه کامل
و قابل اتکاء نیست (بهدلیل فقدان سیستم حسابداری
مالی مدون)؛ لذا استفاده از نتایج حاصل از ورود دادههای
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  7نتایج نهایی پاسخهای افراد به پرسشهای
مطرح شده در فرم نظرخواهی را نشان میدهد .بر طبق
جدول یاد شده ،درصد پاسخهای مثبت به موارد پرسش
شده طی فرم نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط
با الگوی پیشنهادی ،مؤید آن است که الگوی پیشنهادی
قابلیت اجرا و پیادهسازی در واحدهای تولیدکننده تابلو

جدول  :7نتایج نهایی پاسخهای افراد به پرسشهای مطرح شده

شماره
پرسش

پاسخ بلی

پاسخ خیر
میانگین تعداد

نتیجه آزمون

درصد

میانگین

تعداد

درصد

0

%0

_

کام ً
ال معنیدار

1
2

33

%100

%100-%80

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

_
_
%80-%60
_
-

کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار

الف2-
ب2-
پ2-
ت2-
ث2
3
4
الف4-
ب4-
پ4-
ت4-
ث4-
ج4-
5

33
33
32
33
33
33

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

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

0
0
0
0
0
0

%80-%60
_
_
_
_
_
_

کام ً
ال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار

33
33
33
33
33
33
33

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

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

1
0
0
0
0
0
0

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

کام ً
ال معنیدار
کام ً
ال معنیدار

6
7
8
الف8-
ب8-
پ8-
ت8-
ث8-

33
32

%100
%97

%100-%80
%100-%80

0

%0
%3

_
%40-%60

33
33
32
33
33

%100
%100
%97
%100
%100

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

0
0
0
0
0

%0
%0
%3
%0
%0

_
_
%40-%60
_
_

کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار
ً
کامال معنیدار
کام ً
ال معنیدار

9

33

%100

%100-%80

0

%0

_

کام ً
ال معنیدار
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فرش(که دارای ویژگیهای اشاره شده در قلمرو موضوعی
و مکانی پژوهش حاضر هستند) را دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته
پیشنهادهای الزم جهت استقرار سیستم حسابداری
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بهای تمام شده در واحدهای تولیدکننده تابلو فرش ارائه
میشود .قبل از مطرح ساختن این پیشنهادها باید یادآور
شد که این موارد با در نظر گرفتن چهارچوب کلی شرکت
مذکور ،توجه به واقعیات ،شرایط و ویژگیهای خاص
آن ،اصل یکنواختی و همسانسازی رویهها ،عملی بودن،
امکانات فنی و پرسنلی ،سادگی و سهولت اجرا و نیز با
در نظر گرفتن مفهوم فزونی منافع بر مخارج مطرح شده
است.
 .1جهت حسن اجرای سیستم الزم است افراد متخصص
در حسابداری بهای تمام شده استخدام شوند و کارکنان و
مدیران به موقع آموزشهای الزم را ببینند.

 .2برای ایجاد سیستم اطالعرسانی دقیق و منسجم و
برقراری ارتباط بین قسمتهای تولیدی ،مالی و بهای تمام
شده ،الزم است که فرمهای مورد نیاز از قبیل فرم سفارش
کار ،فرمهای مربوط به خرید مواد اولیه سفارش و فرم
ساعات کار کارکنان به گردش درآورده شود.
 .3با توجه به ماهیت و فرآیند تولید محصول ،روش
هزینهیابی سفارش کار مناسب تشخیص داده شد و لذا
جهت هزینهیابی منطقی بهتر است که از این روش جهت
هزینهیابی سفارشات استفاده شود.
 .4با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای هر سفارش
با برآورد نزدیک خریداری میگردد ،لذا در صورت مازاد
بودن یک یا چند نوع از مواد ،ارزش قابل بازیافت این مواد
از بهای تمام شده سفارش کسر گردد.
 .5مراکز هزینه شرکت مذکور به مراکز تولیدی و

غیرتولیدی شامل :انبار ،آموزش ،اداری و تشکیالتی،
توزیع و فروش و مالی تقسیم شود .مراکز غیرتولیدی انبار

و آموزش براساس مبانی تسهیم بین مراکز تولیدی تسهیم
و هزینههای اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش و مالی
بهطور مستقیم در صورتهای مالی ارائه میگردد.
 .6در خصوص تابلو فرش اکثر قریب به اتفاق هزینههای
سربار ،قابل ردیابی به سفارش مربوط میباشد ،ولیکن
در صورت قابل ردیابی نبودن موارد محدود میتوان از
نسبت تعداد گرههای آن سفارش به تعداد کل گرههای
پیشبینی شده برای بافت در آن دوره برای تسهیم سربار
استفاده کرد.
 .7در ارائه تسهیالت به واحدهای زودبازده استفاده از
سیستمهای بهای تمام شده ،بهویژه در صنعت تولید تابلو
فرش مورد ترغیب و تشویق قرار گیرد.
تشکر 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
پینوشتها
 .1آقای فیصل مرداسی
2. Delphi Method

 .3کارتی است که نمونهای از خامههای پشمی و ابریشمی
از تمامی رنگهای مورد استفاده در نقشه همان کارت را
به آن میبندند و به هر یک از این نمونهها یک شماره از 1
تا تعداد رنگهای خامههای فرش اختصاص میدهند که
در نهایت از این شمارهها برای مشخص کردن رنگ فرش
در قسمتهای مختلف نقشه استفاده میشود.
فهرست منابع
 .1آریا ،ناصر ( )1384حسابرسی سیستمهای کامپیوتری،
چاپ سوم ،تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.

 .2اسکندری ،جمشید ( )1383حسابداری صنعتی ،جلد

سوم ،چاپ اول ،تهران :نشر حفیظ.
 .3اسکندری ،جمشید ( )1384حسابداری صنعتی ،جلد
اول ،چاپ سوم ،تهران :نشر حفیظ.
 .4حافظنیا ،محمدرضا ( )1382روش تحقیق در علوم
انسانی ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات سمت.
 .5حشمتی رضوی ،فضل اهلل ( )1380فرش ایران ،چاپ
دوم ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی ،انتشارات نیل.

 .6خاکی ،غالمرضا ( )1384روش تحقیق با رویکرد
پایاننامهنویسی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات بازتاب.
 .7دورو سنی ،ژویل و بیشون ،جان ( )1370تفکر
سیستمی ،ترجمه دکتر امیر حسین جهانبگلو ،تهران،
انتشارات پیشبرد.
 .8رحیمیان ،نظامالدین (« )1378انتخاب سیستم
اطالعات مدیریت مناسب در سازمان» ،فصلنامه تحلیلی-
اطالعرسانی -پژوهشی سازمان حسابرسی ،شماره  4و .5
 .9ساسان نژاد ،امیر هوشنگ ( )1376سیستم اطالعات
مدیریت  ،MISچاپ اول ،تهران :انتشارات آذرخش .
 .10سجادینژاد ،حسن ( )1386اصول هزینهیابی و
روشهای حسابداری صنعتی ،جلد دوم ،چاپ سوم،
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