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چکيده

جم��ع آوری، طبقه بندی صحي��ح و منطقی و نيز 

گزارش دهی منظم اطالعات مالی در یك واحد توليدی 

مستلزم داشتن یك سيستم اطالعاتی حسابداری بهای 

تمام شده مناسب و مدون اس��ت تا مدیران واحدهای 

توليدی با اتكاء به ای��ن گزارش ها، بتوانند تصميمات 

الزم را جه��ت برنامه ریزی،كنت��رل تولي��د و كاه��ش 

هزینه ه��ا اتخاذ نمایند. در تحقي��ق حاضر هدف ارائه 

الگوی بهای تمام شده مناسب در صنعت فرش دستباف 

است. از آنجا كه این صنعت در ایران سابقه ای دیرینه 

دارد و می تواند نقش مؤثری برای رفع معضل بيكاری 

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

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

نس��بت به برنامه ریزی ای حساب شده ، به ویژه در زمينه 

حسابداری بهای تمام شده )جهت كنترل و كاهش بهای 

تمام ش��ده محصول( و به منظور افزایش رقابت پذیری 

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

تمام ش��ده محصول در این صنعت می تواند راهگش��ا 

باش��د. گردآوری اطالع��ات از طری��ق كتابخانه ای و 

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

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

مش��اهده و بازدید عينی از واحدهای توليدكننده فرش 

دس��تباف، به خصوص »كارگاه توليد ف��رش مقدم« و 

بررس��ی مراحل توليد آن، و همچني��ن مطالعه كتب و 

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

گردآوری، به روش اس��تقرایی طبقه بندی و در نهایت 

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

در دسترس الگوی مناسب ارائه گردید. جهت ارزیابی 

ارائه الگوی مناسب بهــای تمام شده 
در صنـعت فرش )فرش دستباف(

کامبيز فرقاندوست حقيقی
دکترای حسابداری و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

بهمن عبدی گلزار
کارشناس ارشد حسابداری و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خامنه
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الگوی پيش��نهادی در پژوهش حاض��ر از روش دلفی 

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

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

گردیده، تكميل آن تا دس��تيابی به یك توافق عام ادامه 

یافت.

واژه های کليدی: حس��ابداری بهای تمام شده، فرش، 

سيستم هزینه یابی، مركز هزینه، روش آزمون دلفی 

مقدمه

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

هس��تند، به طوری كه حتی فرش دوران ساز و تاریخی 

»پازیری��ك« ك��ه قدمت آن به بي��ش از 2500 پيش بر 

می گردد، كهن ترین نمونه فرش گره بافته پرز دار ایرانی 

و جهان است. )حشمتی رضوی، 1380(

از گذش��ته های دور فرش بافی نه تنها در ایران هنر 

محسوب می شود، بلكه بافت و كارهای جانبی آن منبع 

درآمد بخش بزرگی از مردم است و از طرفی از جمله 

اقالم صادراتی اس��ت كه نقش مهم و مؤثری در زمينه 

صادرات غير نفتی ایفا می كند.

بنابراین با در نظر گرفتن اهميت این قلم صادراتی 

در اقتصاد كشور لزوم اس��تقرار سيستم های اطالعاتی 

مدیری��ت در این صنع��ت به ویژه سيس��تم اطالعات 

حس��ابداری و مهمتر از همه سيس��تم بهای تمام شده 

محصول، هر چه بيش��تر آش��كار می ش��ود و مدیران 

واحده��ای توليد كنن��دة فرش دس��تباف كه به صورت 

گس��ترده از طریق كارگاه های صنعتی كوچك و بزرگ 

و... در این زمينه فعاليت می كنند، برای حفظ موقعيت 

محصول خود در برابر رقب��ای خارجی به ویژه از نظر 

قيمت تمام شده محصول توليدی، نياز به استقرار چنين 

سيستم هایی دارند.

بيان مسئله و علل انتخاب موضوع

در تحقيق حاضر هدف ارائه الگوی بهای تمام شدة 

مناس��ب در صنعت فرش دستباف اس��ت. از آنجا كه 

این صنعت س��ابقه ای دیرینه در ایران دارد و توس��عه 

و تروی��ج توليد این محص��ول، می تواند نقش مؤثری 

در رفع معضل بيكاری ایفا نماید؛ لذا جهت دس��تيابی 

به این هدف و همچنين هدف نهایی توسعة صادرات 

غير نفتی، می توان در این صنعت سرمایه گذاری كرد و 

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

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

باید به برنامه ریزی حساب ش��ده ای، به ویژه در زمينة 

بهای تمام ش��ده، جهت كنترل و كاهش بهای تمام شده 

محص��ول به منظ��ور افزایش رقابت پذیری آن دس��ت 

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

راهگشا باشد.

اهميت پژوهش

ب��ا توجه ب��ه اینكه امروزه تأكيد ب��ر خود كفایی و 

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

اهميت این قلم صادراتی در اقتصاد كش��ور و اهميت 
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بهای تمام ش��ده محص��ول در رقابت ه��ای صادراتی 

در جه��ت برنامه ریزی و كاهش قيم��ت برای نفوذ و 

گس��ترش در بازاره��ای مختل��ف جهان��ی، نمی توان 

سيستم های محاسبه بهای تمام شده محصول را نادیده 

گرف��ت. در نتيجه جهت توس��عه و تروی��ج توليد این 

دس��تبافته ارزش��مند كه ریش��ه در تمدن ای��ران زمين 

دارد ب��ه تحقيقاتی در زمينه ه��ای مختلف از جمله در 

زمينه حس��ابداری و به ویژه سيس��تم بهای تمام ش��ده 

محصوالت جهت بودجه ری��زی و پيش بينی توليدات 

آتی، نياز اس��ت. در صورت اس��تفاده از سيس��تم های 

بهای تمام ش��ده، سرمایه گذاران، مدیران و دستگاه های 

نظارتی امكان بيش��تری برای هدایت، كنترل و نظارت 

بر این گونه سرمایه گذاری ها خواهند داشت.

هدف پژوهش

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

مناسب بهای تمام شده برای فرش دستباف در واحدهای 

توليدی اس��ت، تا براساس آن بتوان سيستم های مدون 

بهای تمام ش��ده را در این واحده��ا تدوین و به اجرا 

گذاشت و از طریق ستاده های این سيستم ها، نيازهای 

اطالعاتی س��طوح مدیریت واحده��ا را فراهم نمود و 

ام��كان برنامه ریزی و بودجه بن��دی را در این واحدها 

ميسر ساخت.

سابقه پژوهش 

در مورد سيستم حس��ابداری بهای تمام شده برای 

واحده��ای توليدی، اع��م از صنعتی و كش��اورزی و 

محصوالت مختلف تحقيقاتی انجام ش��ده است اما در 

خصوص موضوع تحقيق حاض��ر تاكنون كاری انجام 

نگرفته است.

قلمرو موضوعی پژوهش 

ب��ا توج��ه به اینك��ه ه��دف در این تحقي��ق ارائه 

الگوی بهای تمام شدة مناسب در صنعت فرش )فرش 

دستباف( اس��ت و از طرفی فرش های دستباف از نظر 

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

كوچك، تابلو فرش و آثار ویژه هنری )آثار حجمی و 

...( بافته می ش��ود، لذا در این تحقيق تخته های بزرگ 

در ح��د قالی)2×3- 6×10( مد نظر بوده و از طرفی با 

توجه به اهميت صادراتی فرش های نفيس با رج شمار 

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

نظر قرار گرفته اند. از نظر نوع واحدهای توليد كننده نيز 

واحدهای به استثنای واحدهای بزرگ و توليدكنندگان 

كوچك خانوادگی مد نظر است.

قلمرو زمانی پژوهش

در این تحقيق بر اطالعات موجود در سال 1385 

تكيه گردیده است.

قلمرو مکانی پژوهش

با توجه به گسترة پراكندگی توليد فرش در سطح 

كشور كه غالبًا در استان های كرمان، آذربایجان شرقی، 
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آذربایجان غربی،كاشان، اراك، مشهد، قم و ... پراكنده 

است، و به دليل اهميت استان آذربایجان شرقی )شهر 

تبری��ز( در زمينة توليد و صادرات فرش دس��تباف، در 

این تحقيق از نظر محدودة مكانی ش��هر تبریز مد نظر 

قرار گرفته است.

جامعه و نمونه آماری

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

)عملی و ميدانی( به گونه ای اس��ت كه كل سيس��تم را 

هم��راه با كلي��ه متغير ها در بر می گيرد، ل��ذا از جامعه 

آماری اس��تفاده نش��ده و انتخاب، نمونه گيری و نهایتًا 

آزمون ه��ای آم��اری مورد عمل واقع نگردیده اس��ت. 

بدی��ن صورت ك��ه »كارگاه بافندگی مق��دم« به عنوان 

واح��د نمونه انتخاب و بررس��ی كلی و سيس��تمی در 

واحد مزبور انجام ش��د. جهت اطمينان از پيشنهاد های 

پژوهش و بررسی اعتبار الگو، پرسشنامه ای تهيه گردید 

و در معرض نظر خواه��ی و قضاوت متخصصان قرار 

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

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

است. 

روش های جمع آوری اطالعات و انجام پژوهش

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

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

عين��ی از واحده��ای تولي��د كننده فرش دس��تباف و 

بررس��ی مراح��ل توليد آنها، مطالعه كتب و س��وابق و 

نش��ریات مربوط به موضوع، اطالعات الزم گردآوری 

و در نهایت اطالعات به دست آمده به روش استقرایی 

طبقه بندی و در پایان الگوی مناسب ارائه گردید.

جهت ارزیابی اعتبار الگوی پيشنهادی در پژوهش 

از روش دلفی اس��تفاده شده اس��ت. در این خصوص 

فرم نظرخواهی تهيه و در معرض قضاوت متخصصان 

و كارشناس��ان خب��ره قرارگرفت، تا بدی��ن طریق نظر 

كارشناس��ان خبره در زمينه موضوع تحقيق جمع آوری 

گردد. الزم به توضيح اس��ت كه كارشناس��ان یاد شده 

از مي��ان كارشناس��ان و متخصصان در دس��ترس و با 

توجه به تحصيالت، سوابق كار، آشنایی و ارتباط آنها 

با حسابداری بهای تمام ش��ده به طورعام و در صنعت 

فرش دستباف به طور خاص، و با در نظر گرفتن اینكه 

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

متخصص برخوردار باشند، انتخاب  گردیدند.

مراحل توليد فرش دستباف 

1- خرید مواد اولیه 

با توجه ب��ه اینكه مواد اوليه هر س��فارش )فرش 

دس��تباف( ب��ا توجه ب��ه رج ش��مار و از هم��ه مهمتر 

دستورات مشخص ش��ده در كارت نقشه]1[ در مورد 

مقدار استفاده از خامه های ابریشمی یا پشمی و ميزان 

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

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

پش��می و ابریش��می مندرج در كارت نقش��ه، خامه ها 

خریداری گردیده و در مورد چله با توجه به رج شمار 
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و ان��دازه فرش، به ص��ورت برآورد نزدی��ك برای هر 

سفارش خریداری می شود. 

2- رنگرزی

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

برخی موارد پود های كلفت خریداری ش��ده )در مورد 

فرش هایی كه رنگ متن غير از كرم و س��فيد دارند( به 

واحدهای رنگرز ارائه می ش��ود. در واحدهای رنگرزی 

دریافت حق الزحمه بر مبنای كيلو )یا كالف( بوده، نرخ 

رنگرزی هر كيلو خامه با توجه به نوع و كيفيت خامه ها 

برای رج شمارهای مختلف و همچنين برای رنگرزی با 

رنگ های طبيعی و یا مصنوعی، متفاوت است.

3- آماده سازی 

پس از خرید مواد اولي��ه )خامه، چله و پود( ابتدا 

چله ها كه به صورت كالفهای بزرگ هستند به صورت 

دستی باز و به كالفهای دستی كه قابل چله كشی باشند، 

تبدیل می شوند. آماده سازی چله ها به صورت كارمزدی 

در خانه ها توسط افراد متخصص بر اساس واحد كيلو 

یا مبن��ای كالف صورت می گيرد، ك��ه به راحتی قابل 

ردیابی به سفارش مربوط است.

4- مرحله بافت 

ای��ن مرحل��ه، زمانبر تری��ن و هزینه برترین مرحله 

توليد فرش دستباف است. نحوه پرداخت دستمزد در 

منطقه آذربایجان شرقی و بيشتر نقاط كشور به صورت 

قبال اس��ت، به گونه ای كه در اس��تان آذربایجان شرقی 

هر 14000 گره از قالی یك قبال است. هزینه دستمزد 

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

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

توجه به رج شمار و نوع طرح و نقشه كه ممكن است 

پركار)پيچيده( و كم كار)س��اده( باش��د، هزینه هر قبال 

كار متفاوت است.

5- مرحله ریه گیری و رفو گری

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

قالی جدا ك��رده و در صورت مش��كل دار بودن ابتدا 

به كارگاه های ریه گيری منتقل می شود. در كارگاه های 

ریه گيری و رفو گری مبنای دس��تمزد مشخص وجود 

ندارد و با توجه به اش��كال فرش حق الزحمه  متفاوت 

دریاف��ت می ش��ود و به راحتی قابل ردیاب��ی به فرش 

است.

6- مرحله پرداخت 

بعد از رفع مش��كل فرش در كارگاه های ریه گيری و 

رفو گری، فرش آماده پرداخت می  ش��ود. در كارگاه های 

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

می شود. یعنی مبنای كارمزد در این كارگاه ها متراژ است.

7- مرحله قالی شویی و شیرازه زنی

بعد از مرحله پرداخت، برای آنكه فرش جال و تازگی 

داشته باشد، به كارگاه های قالی شویی منتقل می شود. این 

كارگاه ها غالباً كار شيرازه زنی را هم انجام می دهند.

سيستم هزینه یابی پيشنهادی

سيس��تم هزینه یاب��ی س��فارش كار زمان��ی به كار 

گرفته می ش��ود ك��ه محصول توليدی ی��ك دایره طی 

یك دوره معين، با یكدیگر مش��ابه نبوده و از یكدیگر 
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قابل تفكيك باشد. این سيس��تم در مورد شركت های 

پيمانكاری، كارخانجات كشتی س��ازی، بيمارس��تان ها، 

مؤسسات حسابرس��ی، تعميرگاه های اتومبيل و نظایر 

آن كاربرد داش��ته و مورد استفاده قرار می گيرد. به طور 

كلی ویژگی های شركت هایی كه از این سيستم استفاده 

می كنند به شرح زیر است )اسكندری، 1384(: 

1- توليدات آنها طبق سفارش مشتری انجام می شود.

2- طراحی و شكل محصول را مشتری ارائه می كند.

3- تولي��دات آنها معموالً با همان مش��خصات تكرار 

نمی شود، به عبارت دیگر محصوالت دارای ویژگی های 

منحصر به فرد هستند.

4- بهای تمام شده توليدات آنها معموالً متفاوت است.

5- رهگيری هزینه های توليد، با هر واحد )یا سفارش( 

به راحتی امكان پذیر است.

6- قيمت فروش محصوالت این گونه شركتها معموالً 

درصدی به اضافه بهای تمام شده تعيين می شود.

7- مشتریان محصوالت این گونه شركتها، قبل از توليد 

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

توليد می شود.

8- معموالً در این گونه شركتها هزینه انبار داری ناچيز 

است.

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

طی بررسی های صورت گرفته از »كارگاه توليد فرش 

مق��دم« و ماهيت توليد در این صنع��ت و از طرفی با 

توجه به ویژگی های سيستم هزینه یابی كه پيشتر مطرح 

گردید، در این پژوهش مناس��ب ترین سيستم، سيستم 

هزینه یابی س��فارش كار تشخيص داده شد. در سيستم 

هزینه یابی سفارش كار، هر یك از سفارش ها به عنوان 

یك مركز هزینه تلقی گردیده و برای هر سفارش یك 

فرم هزینه سفارش با شماره معين در نظر گرفته می شود 

و هزینه های انجام شده برای تكميل هر سفارش )مواد 

مستقيم، دستمزد مستقيم و سربار ساخت( در این فرم 

ثبت می گردد. فرم های هزینه  س��فارش در واقع معين 

حساب كاالی در جریان ساخت محسوب می گردند.

در این سيس��تم تعيين نرخ مناس��ب جذب سربار 

ضرورت بيش��تری پيدا می كند، زی��را در زمان تحویل 

كاال به مش��تری، برای محاسبه بهای تمام شده و به تبع 

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

سربار در دسترس نيست، بنابراین باید از سربار جذب 

شده استفاده گردد.

ب��ا توجه به توصيه های به عمل آم��ده در واحدهای 

توليد كننده، حس��اب های هزینه كه اقالم تش��كيل دهنده 

بهای تمام ش��ده محصول هس��تند به هزینه های توليدی 

و هزینه های غير توليدی تقس��يم گردیده است. حساب 

هزینه های توليدی كه عمد ه ترین بخش تشكيل دهنده بهای 

تمام شده می باشد به صورت زیر طبقه بندی می گردد:

1- م��واد مس��تقيم، ش��امل: م��واد اولي��ه مصرفی در 

كارگاه ه��ای توليد كننده فرش دس��تباف ش��امل چله، 

خامه ابریش��می، خامه پشمی، پود كلفت و پود نازك 

می شود.

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

دستمزد به افرادی است كه مستقيمًا درگير آماده سازی 
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فرش برای باف��ت فرش و عمليات پس از بافت برای 

آماده سازی جهت فروش هستند.

3- هزینه های غيرمستقيم توليدی )سربار(: هزینه های 

غير مس��تقيم در واحد های توليد كننده فرش دس��تباف 

ش��امل كليه هزینه های واقع ش��ده مربوط به توليد به 

غير از مواد و دستمزد مستقيم است. این گونه هزینه ها 

به راحتی قابل ردیابی به س��فارش خاصی نيس��ت، یا 

مبلغ این اقالم آن قدر كم اهميت است كه ردیابی آن با 

محصول خاصی توجيه اقتصادی ندارد.

به منظور گزارش��گری، اطالع��ات باید گردآوری، 

شناس��ایی و برای ثب��ت در دفات��ر روزنامه كد گذاری 

گردیده و س��پس به حس��اب های دفتر كل انتقال یابد. 

الزمه انجام این گونه مراحل، وجود فهرس��تی مناسب 

برای حساب ها اس��ت كه این فهرست ابزاری اساسی 

را جهت حسابداری و كنترل فراهم می  نماید. فهرست 

حساب ها به دو قسمت تفكيك می گردد:

جدول)1(گروه حسابها وحسابهای كل                                               
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1- حس��اب های ترازنامه مربوط به دارایی ها، بدهی ها 

و حقوق صاحبان سرمایه 

2- حساب های صورت حساب سود و زیان مربوط به 

فروش، بهای تمام ش��ده س��فارش فروش رفته و سایر 

هزینه ها و درآمد ها.

بدین ترتيب با عنایت ب��ه مطالب فوق طبقه بندی 

و شماره گذاری حساب های كل، طی جدول شماره 1 

ارائه شده است. طبقه بندی به گونه ای صورت می گيرد 

كه هماهنگی الزم بين حس��ابداری مالی و حسابداری 

بهای تمام شده رعایت شود. 

مراکز هزینه

با توجه به مطالعات و بررس��ی های انجام شده از 

واحده��ای توليد كننده فرش دس��تباف به ویژه »واحد 

تولي��دی فرش مقدم« برای س��ازماندهی و اس��تخراج 

بهای تمام ش��ده و اس��تفاده از آن در جهت هزینه  یابی 

سفارشات، مراكز هزینه به شرح زیر شناسایی شد: 

هزینه های سفارش��ات ط��ی دوره مالی به تفكيك 

مراكز جم��ع آوری می ش��وند تا در نهای��ت منجر به 

محاس��به صحيح بهای تمام ش��ده هر س��فارش گردد. 

كد گذاری كل، معين و اجزای آن به صورت زیر نشان 

داده شده است. 

ثبت هـای الزم جهت هزینه یابـی محصول )نحوه 

ثبت حساب ها(

برای ثبت هزینه های واقع شده در حساب سفارش 

در جریان تكميل، سيس��تم هزینه یاب��ی واقعی مد نظر 

قرار گرفته اس��ت. در این سيس��تم، هزینه ها به ترتيب 

زمان رویداد گرد آوری می شود ولی برای محاسبه بهای 

تمام ش��ده واقعی باید عمليات توليد به پایان برسد. در 

این حالت هزینه های مواد مس��تقيم مصرفی و دستمزد 

به ميزان واقعی ثبت شده و هزینه های سربار بر اساس 

نرخ های از پيش تعيين ش��ده به حس��اب سفارش در 

جریان تكميل منظور می شود.

ب��ا توجه به اینك��ه به هنگام ش��روع به بافت یك 

سفارش )فرش(، نقشه فرش مربوط مشخص گردیده، 
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لذا ميزان مصرف چله و خامه  پشمی با توجه به رج شمار تعيين شده برای سفارش دریافت شده در كارت نقشه 

مشخص شده است. در این كارت تعداد رنگهای خامه های پشمی و ابریشمی فرش و ميزان مورد نياز از هر رنگ 

برای تكميل فرش با تقریب نزدیكی تعيين می شود و در واقع مبنای خرید مواد اوليه هر فرش كارت نقشه مربوط 

به آن اس��ت. لذا با تعيين بهای تمام ش��ده مواد اوليه و دستمزد بافت به نرخ یا در نظر گرفتن تعداد قبال هر فرش 

و از طرفی تعيين س��ربار به صورت س��ربار جذب شده می توان حتی قبل از بافت، بهای تمام شده سفارش )فرش( 

را ارزیابی كرد. ثبت های حسابداری الزم در ادامه ارائه شده است.

خرید مواد اوليه

بعد از خرید مواد اوليه، در مورد چله با توجه به اینكه هر سفارش )فرش( به مقدار مشخص نياز به چله دارد، 

لذا بعد از خرید چله ها با توجه به نوع جنس آن، كه می تواند از نوع ابریش��می یا معمولی باش��د به افراد مشخص 

در این زمينه داده می شود و با پرداخت كارمزد، چله های هر سفارش كالف می شود و در اختيار چله دوان ها قرار 

می گيرد. بنابراین بعد از خرید چله می توان بالفاصله آنرا به س��فارش )فرش( مربوط منظور كرد. البته با توجه به 

تعيين ش��ده بودن مقدار مواد اوليه )خامه پش��می و ابریش��می( و پود هر سفارش، می توان مواد اوليه مذكور را از 

همان ابتدا به حساب سفارش در جریان تكميل وارد كرد. ثبت های حسابداری الزم به صورت زیر ارائه شده است 

)الزم به ذكر است كه دو رقم آخر شماره حساب سفارش در جریان تكميل مربوط به شماره سفارش است(:
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مرحله آماده سازی چله

همان طور كه در باال اشاره گردید، چله ها بعد از خرید با پرداخت كارمزد، توسط افراد متخصص در این زمينه 

و غالبًا در منازل به كالف تبدیل می شود. بنابراین در این مرحله ثبت زیر قابل ارائه است:

مرحله چله دوانی

در این مرحله چله های كالف ش��ده به همراه ملزومات چله دوانی تحویل چله دوان ها شده و در محل كارگاه، 

چله دوانی آغاز می شود. ثبت ادامه برای مرحله چله دوانی ارائه می شود: 

مرحله رنگرزی

ب��ا توجه به اندازه كارگاه های مورد نظر كه قباًل اش��اره گردی��د و از همه مهمتر با در نظر گرفتن اینكه مرحله 

رنگرزی مدت زمان بس��يار اندكی از تولي��د فرش را به خود اختصاص می دهد، بنابرای��ن كارگاه های توليد كننده 

ف��رش، به صورت كارم��زدی از خدمات كارگاه های رنگرزی اس��تفاده می كنند. این كارگاه ه��ا كارمزد خود را بر 

مبنای )كيلو( و با نرخ های متفاوت برای خامه های پشمی و ابریشمی و از همه مهمتر با در نظر گرفتن طبيعی یا 

مصنوعی بودن رنگهای مورد اس��تفاده، دریافت می كنند. با مد نظر قرار دادن اینكه در این مرحله تعداد رنگهای 

خامه های هر فرش و وزن هر رنگ نخ در )كارت نقشه( مشخص شده است، لذا به راحتی می توان هزینه رنگرزی 

هر فرش را محاسبه و به حساب همان سفارش منظور كرد. برای این مرحله ثبت های زیر ارائه می شود:
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مرحله آماده سازی خامه

در این مرحله با پرداخت كارمزد، خامه های مربوط به هر سفارش به كالف تبدیل شده و در اختيار بافندگان 

قرار می گيرد. برای این مرحله ثبت های زیر ارائه می شود: 

مرحله بافت

اصلی ترین مرحله در این صنعت مرحله بافت است. این مرحله هم زمانبر است و هم بيشترین مبلغ از هزینه 

س��فارش در این مرحله به صورت دستمزد بافت جذب سفارش می ش��ود. با توجه به بررسی های صورت گرفته 

مبنای پرداخت دستمزد )قبال( بوده و همان طور كه در سطور پيشين گفته شده یك قبال معادل 14000 گره است. 

كارمزد هر قبال بافت فرش با كارگران ماهر )اس��تاد كار( و نيمه ماهر كه قرار اس��ت روی آن فرش كار كنند نهایی 

می شود، سپس مرحله بافت شروع می شود. برای مرحله بافت ثبت های زیر ارائه می گردد: 

مراحل بعد از بافت

بعد از تكميل ش��دن فرش از نظر بافت، آن را از دار قالی جدا كرده برای انجام كارهای جانبی و تكميلی از 

كارگاه بافت خارج می نمایند. بنابراین می توان گفت تا این مقطع هزینه های واقع ش��ده تحت عنوان س��ربار را با 

توجه به سهم هر سفارش از آن، می توان به سفارش مربوط منظور كرد. با توجه به اینكه مدت بافت هر سفارش 

با توجه به اندازه آن می تواند كمتر یا بيش��تر از یك دوره دوازده ماهه باش��د، فلذا زمانی كه در كمتر از یك دوره 

مالی تكميل شود سهم آن از هزینه های سربار را برای یك دوره كامل وارد حساب سفارش كرده و در دوره مالی  

بعد نيز سهم از هزینه سربار آن دوره جذب می شود.

پس از اتمام مرحله بافت با توجه به اینكه س��فارش )فرش( از كارگاه خارج می ش��ود، لذا در این مقطع هزینه 

سربار را می توان بر اساس فرمول ارائه شده در زیر جذب سفارش كرد. در این مرحله ثبت زیر را خواهيم داشت: 
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مرحله ریه گيری و رفو گری )جزء دستمزد مستقيم(

با توجه به كارمزدی بودن این مرحله، ثبت زیر ارائه می شود: 

مرحله پرداخت قالی )جزء دستمزد مستقيم(

برای این مرحله با توجه به كارمزدی 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: 
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تسهيم هزینه های مراکز غير توليدی

هزینه های غير توليدی در هنگام وقوع هزینه در كد های مربوط ثبت می ش��ود، س��پس هنگام محاس��به بهای 

تمام ش��ده سفارش، هزینه های مذكور براساس مبانی تسهيم از پيش تعيين شده مابين سفارشات تسهيم گردیده و 

در نهایت ثبت زیر انجام می گيرد:   

مبانی تسهيم

- مبانی تخصيص مواد مستقيم: مواد به صورت مجزا برای هر سفارش خریداری می شود

- مبانی تخصيص دستمزد مستقيم: نفرات مشغول به كار در هر سفارش

- مبانی تسهيم سربار: طبق فرمول جذب سربار

- مبانی تسهيم هزینه های انتقالی از 

- مراكزغير توليدی : به شرح زیر

مبانی تسهيم هزینه های مراكز غير توليدی به شرح زیر است:

مبانی تسهیم مراکز هزینه قابل تسهیم به تولید       

سطح اشغالی به وسيله مواد اوليه هر سفارش واحد انبار      

بر مبنای ساعات آموزش كاركنان آموزش      

بر مبنای تعداد كاركنان مشغول در هر سفارش  رستوران      

مراکز هزینه غیرقابل تسهیم به تولید       نحوه ارائه

مستقيمًا در صورتهای مالی ارائه می گردد مالی       

مستقيمًا در صورتهای مالی ارائه می گردد  بازرگانی      

مستقيمًا در صورتهای مالی ارائه می گردد  اداری وتشكيالتی     
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محصول پس از طی مراحل ذكر ش��ده، آماده فروش می ش��ود و باید به حساب سفارشات تكميل شده منتقل 

گردد. بنابراین ثبت زیر مورد خواهد یافت )الزم به ذكر است كه دو رقم آخر شماره حساب سفارش تكميل شده 

مربوط به شماره سفارش است(:  

حال اگر از مواد اوليه مختص هر سفارش قسمتی مصرف نشده باشد، خالص ارزش باز یافتنی آن را از بهای 

تمام ش��ده سفارش تكميل ش��ده كسر و به حساب موجودی پسماند سفارشات منتقل می كنيم و در صورت امكان 

در سایر سفارشات استفاده می شود. در این قسمت ثبت حسابداری زیر پيشنهاد می شود:  

با توجه به توضيحات ارائه شده، جریان بهای تمام شده محصول در الگوی پيشنهادی، به شرح نمودار شماره 

1 ارائه می گردد:

نمودار شماره 1: جریان بهای تمام شده محصول در الگوی پيشنهادی )مأخذ: یافته های پژوهش( 
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آزمون الگوی پيشنهادی 

ب��ه منظور آزمون الگوی پيش��نهادی، فرم نظرخواهی با س��ؤاالت متناس��ب )نمایه 1( تهي��ه و ميان 47 نفر از 

كارشناسان و متخصصان حسابداری و فرش )آشنا با جنبه های مالی و اقتصادی فرش( توزیع گردید. 

نمایه 1: سؤاالت فرم نظر خواهی
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ویژگی های پاس��خ دهندگان و توزیع ویژگی های ایش��ان طی جداول 2 الی 5 و نمودار های 2 الی 5 منعكس 

شده است.  

نمودار شماره 4: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه  

 نمودار شماره 2: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رشته تحصیلی

نمودار شماره 3: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر مقطع تحصیلی 
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در پژوه��ش حاض��ر به منظ��ور آزم��ون الگ��وی 

پيشنهادی و نتایج به دست آمده، از روش آزمون دلفی 

استفاده شده است. به این ترتيب كه پس از ارائه الگوی 

پيش��نهادی و شناسایی مسئله، تخصص های مورد نياز 

شناسایی و كارشناسان مربوط انتخاب می گردند. پس 

از تهي��ه و توزیع اولين فرم نظرخواهی، به تحليل فرم 

نظر خواهی پرداخته می ش��ود. در مرحله بعد بررس��ی 

می گردد، كه آیا پاسخ كارشناسان به ثبات رسيده است 

یا خير. در صورت به ثبات رس��يدن پاسخ كارشناسان، 

پاس��خ های گروه در ف��رم نظرخواه��ی دوم بازخورد 

می شود. بدیهی است كه این شيوه تا رسيدن به اجماع 

الزم كارشناسان، تكرار می گردد. 

در راستای آزمون عملی الگو، از آن جهت كه داده های 

مالی مأخوذ از واحد توليد فرش دستباف نمونه، كامل 

و قابل اتكاء نيس��ت )به دليل فقدان سيستم حسابداری 

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

داده های مالی واقعی در الگوی پيشنهادی قابليت اتكاء 

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

از نظرات كارشناس��ان و متخصصان طرف نظر خواهی 

در روش آزمون دلفی در راستای آزمون الگو، اهميت 

بيشتری یافته است. 

جدول ش��ماره 6: نتایج نهایی پاس��خ های افراد به 

پرس��ش های مطرح ش��ده در فرم نظر خواهی را نشان 

می دهد. بر طبق جدول یاد ش��ده، درصد پاس��خ های 

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

در خصوص موضوعات مرتبط با الگوی پيش��نهادی، 

مؤید آن اس��ت ك��ه الگوی پيش��نهادی قابليت اجرا و 

پياده س��ازی را در واحدهای توليد كننده فرش دستباف 

)كه دارای ویژگی های اشاره شده در قلمرو موضوعی 

و مكانی پژوهش حاضر هستند( دارد.

نمودار شماره 5: فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر رده شغلی
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جدول شماره 6: نتایج نهایی پاسخ های افراد به پرسش های مطرح شده
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پيشنهادها

با توجه به نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته، 

پيشنهاد های الزم جهت استقرار سيستم حسابداری بهای 

تمام ش��ده در واحدهای توليدكننده فرش دستباف ارائه 

می شود. قبل از مطرح س��اختن پيشنهادها، باید یادآور 

شد كه چنين پيشنهاد هایی با در نظر گرفتن چهارچوب 

كلی ش��ركت مذك��ور، توجه ب��ه واقعيات، ش��رایط و 

ویژگی های خاص آن، اصل یكنواختی و همسان سازی 

رویه ها، عملی بودن، امكانات فنی و پرسنلی، سادگی و 

سهولت اجرا و نيز با در نظر گرفتن مفهوم فزونی منافع 

بر مخارج مطرح شده است.

جهت حسن اجرای سيس��تم، الزم است كه افراد 

متخصص در حس��ابداری بهای تمام ش��ده اس��تخدام 

ش��ده،  كاركنان و مدیران به موق��ع آموزش های الزم 

را ببينند.

برای ایجاد سيس��تم اطالع رس��انی دقيق و منسجم 

و برقراری ارتباط فی مابين قس��مت های توليدی، مالی 

و بهای تمام ش��ده، الزم است كه فرم های مورد نياز از 

قبيل فرم س��فارش كار، فرم های مربوط به خرید مواد 

اوليه س��فارش و فرم س��اعات كار كاركنان به گردش 

درآورده شود.

ب��ا توجه به ماهيت و فرایند توليد محصول، روش 

هزینه یابی س��فارش كار در سایز های بزرگتر از اندازه 

)2×3 متر( مناس��ب تشخيص داده ش��د و لذا پيشنهاد 

می ش��ود كه از این روش جهت هزینه یابی سفارشات 

استفاده شود.

در ارائه تس��هيالت به واحدهای زود بازده استفاده 

از سيستم های بهای تمام شده، به ویژه در صنعت فرش 

دستباف مورد ترغيب و تشویق قرار گيرد.

پی نوشت ها

1. كارتي اس��ت كه نمونه اي از خامه هاي پش��مي و ابریشمي از 

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

مي بندن��د و به هر یك از این نمونه ها یك ش��ماره از 1 تا تعداد 

رنگه��ای خامه های فرش مي دهند كه در نهایت از این ش��ماره ها 

برای مش��خص كردن رنگ فرش در قس��مت های مختلف نقشه 

استفاده می شود. 
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