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سازي توسعه به عنوان يکي از مهمترين اهداف در صورت تسلط تفکر اقتصادي صرف، در مفهوم

يشرفت وري عوامل توليد، پگذاري، بهرهجوامع امروز، تاکيد بر ابعاد کمي توسعه مانند افزايش سرمايه
ي نيز . اما توسعه داراي ابعاد کيفگيردميتکنولوژي و نوآوري به عنوان شروط الزم براي توسعه قرار 

اي هسازي کنشباشد به طوري که مفهومي تحت عنوان سرمايه اجتماعي، که به دنبال غنيمي
ه ت در اين زاويه مطرح است. سرماياجتماعي ناشي از افزايش تمايل به مشارکت و اعتماد اجتماعي اس

اجتماعي، از طريق طراحي، تقويت و روزآمد کردن نهادها و ساختارهاي اجتماعي منجر به تسهيل 
د به توانشود. در اين معنا ارتباطات انساني ميهاي معامالتي ميهاي اقتصادي و کاهش هزينهکنش

نياي رقابت، تبديل شود. اعتماد يکي از يکي از ابزارهاي مهم در بدست آوردن سهم بيشتري در د
هاي آيد. بر اساس اين فرض که مؤلفه اعتماد در داد و ستدمهمترين عوامل موثر در ارتباط به شمار مي

 شود، اينها )هزينه معامالتي( ميبرون سازماني موجب افزايش سودآوري و کاهش بخشي از هزينه
رداخته است. در اين پ کنندگانتأميناعتماد بر سودآوري متقابل بين مشتريان و  تأثيرمقاله به بررسي 

 کنندهأمينت, به بررسي عوامل مؤثر بر ارتباطات مشتري و هابازيمقاله با استفاده از رويکرد تئوري 
يري گ توان به صورت يک داده قابل اندازهشود که اعتماد را مي)اعتماد( پرداخته شده و نشان داده مي

اطات که مديريت بايد توجه بيش تري به نقش اعتماد در ارتب دهدميمالي بيان نمود. نتايج تحقيق نشان 
 شود. خارج سازماني در فرآيند انتخاب شريک و خريد داشته باشد زيرا موجب افزايش سود متقابل مي

 ها يباز هي، نظرکنندهتأميناعتماد، : های کلیدیواژه
 M11, M41: موضوعیبندی طبقه
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 مقدمه

، نهادي، سازماني، روابط گروهي، هاي اجتماعيمشيابزار سنجش خط 1سرمايه اجتماعي

وع ها موضپويايي گروهي و بدون اغراق ده، مشارکت فعال، همکاريسطوح و ابعاد ، ايشبکه

سرمايه اجتماعي رويکردي است که در پيشنهادهاي عملي خود . (2002)فرانسيس، ديگر است

هاي اخالقي را به عنوان گيرينهادهاي مدني و جهت، براي حل معضالت و توسعه اجتماعي

 . يک ضرورت قلمداد کرده است

هاي مبادالتي را کاهش داده و امکان همکاري و هزينه، از نظر اقتصادي سرمايه اجتماعي باال

و از شدت مشکالتي که شکست بازار را به  دهدمي داراي منافع متقابل را افزايشاي هفعاليت

در اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته سرمايه اجتماعي را حلقه مفقوده توسعه . کاهدمي، همراه دارد

ها رمايهبراي نتيجه بخشي س -و نه کافي-سرمايه اجتماعي شرط الزم اند.و رشد اقتصادي نام نهاده

 (. 1384، کميجاني) هاي اقتصادي استسياستو 

امروز  در دنياي، اصلي سرمايه اجتماعيهاي در واقع ارتباطات انساني به عنوان يکي از مولفه

بر . تبديل شده است، به يکي از ابزارهاي مهم در بدست آوردن سهم بيشتري در دنياي رقابت

که  براساس اين فرض. آيدمي ارتباط به شماراين مبنا اعتماد يکي از مهمترين عوامل موثر در 

برون سازماني موجب افزايش سودآوري و کاهش بخشي از هاي مؤلفه اعتماد در داد و ستد

ين اعتماد بر سودآوري متقابل ب تأثيراين مقاله به بررسي ، شود( ميهزينه معامالتيها )هزينه

، کالسانن"ويکرد اصلي تحقيق بر مبناي مقاله ر، در اين باره. پردازدمي کنندگانتأمينمشتريان و 

شتري و مي توابع هزينه واقعي ارتباطات سه گانه، درمقاله خود، آنها. باشدمي "کالماال، جاريمو

افع رده و منمدل ک ها،با کاربرد رويکرد تئوري بازي، را با توجه به قراردادهاي خريد کنندهتأمين

اعتماد داخلي  دهدمي نتايج تحقيق آنها نشان اند.نموده اعتماد را اندازه گيريي چند گانه

 . ندکمي تبادلي ارتباط را کاهش داده و مزيت رقابتي براي طرفين مبادله ايجادهاي هزينه

روش توزيع ، با توجه به محدوديت عدم دسترسي به قراردادهاي خريد، در مقاله حاضر

ن از در مقاله کالسان. حاصل از قراردادها شده استهاي داده جايگزين، پرسشنامه بين افراد خبره

باشد مي که در آن عوامل مربوط به عامل انساني در محاسبات دخيل 2روش حسابداري جديد

در ، لذا. شودنمي اين در حالي است که اين سيستم حسابداري در ايران استفاده، استفاده شده
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اعتماد با  يرتأث، رداري از تحقيق فوق الذکرتحقيق حاضر با توجه به اين محدوديت و با الگو ب

 . مورد بررسي قرار گرفته است، توجه به سيستم حسابداري جاري در ايران

بر اساس مطالعه موردي در يک کارخانه نساجي در کشور ايران و با استفاده از ، اين مقاله

 . تدوين شده است 1387تا  1378از ، ساالنههاي داده

سپس مروري بر مطالعات ، شودمي ه ابتدا مفهوم سرمايه اجتماعي تشريحدر ادامه اين مقال

 در بخش بعدي توصيفي از مدل مورد استفاده ارائه. صورت گرفته در اين حوزه ارائه خواهد شد

  .سرانجام در بخش آخر مقاله به تحليل نتايج و نتيجه گيري نهايي پرداخته خواهد شد. شودمي

 مبانی نظری 

 اطالق، روديم به ويژه آنچه براي توليد ثروت بيشتر به کار، به ثروت انباشته”مايهسر"اصطالح 

که منابع موجود درون  دهدمي در سرمايه اجتماعي نشان”اجتماعي"کلمه (. 1382، بيکر) شودمي

 شوند و هيچ فردي به تنهايي مالکنمي ي شخصي محسوبهادارايي، هاي روابط اجتماعيشبکه

مفهوم (. 1385، فقيهي و فيضي) اندهاي روابط قرار گرفتهاين منابع درون شبکه. ها نيستآن

از ، شخصي به نام هني فن به کاربرد، ميالدي 1920سرمايه اجتماعي را براي اولين بار در سال 

 . آن زمان تا کنون مطالعات فراواني درباره سرمايه اجتماعي صورت گرفته است

 : اهيم مربوط به آنتعاريف سرمايه اجتماعي و مف

، عتمادنظير اها سرمايه اجتماعي وجوه گوناگون سازمان، از نظر پاتنام: تعريف مفهومي -الف

 شندکارايي سازمان را بهبود بخ، توانند با تسهيل اقدامات هماهنگهنجارها و شبکه هاست که مي

 (. 280: 1380ترجمه دلفروز ، 1991، پاتنام)

 مايه اجتماعي را مرکب از پيوندهاي موثر موجود ميان مردمسر(، 2001) کوهن و پروساک

ت که ي مشترک و رفتارهايي اسهاارزش، فهم متقابل، پيوندهايي که مبتني بر اعتماد. دانندمي

 و عمل همياري را ممکن دهدمي هاي انساني را به يکديگر پيونداعضاي اجتماعات و شبکه

 . سازدمي

سرمايه اجتماعي نمونه ملموسي از يک هنجار غيررسمي است که (، 2000) از نظر فوکوياما

 . بخشدمي همکاري ميان دو يا چند نفر را ارتقاء
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هايي دانست که امکان مشارکت مردم توان سرمايه اجتماعي را هنجارها و شبکهمي در مجموع

نابع ا را جزء مههنجارها و شبکه. کندمي در اقدامات جمعي را به منظور کسب سود متقابل فراهم

رفتار  ،نتايجي چون رابطه متقابل، آورند که با به کار بردن آنهامي سرمايه اجتماعي به حساب

سرمايه اجتماعي يکي از عناصر مهم ، از اين منظر. شودمي غيرخودخواهانه و اعتماد عايد جامعه

 (. 1384، تاجبخش و همکاران) قدرت جامعه مدني است

 هاي متقابل موجود ميان افراد را ساماناجتماعي وجود دارد که کنش هايي در ساختارويژگي

تري لالوصوکند که منافع جمعي به شکل سهلمي ها را به سمت و سويي هدايتبخشد و آنمي

رک توانند به عنوان ابزار تامين منافع مشتنمي در حقيقت روابط تصادفي و موقتي. تامين شود

 ،لکه هنگامي که به صورت يک شبکه بادوام در آمده و نهادينه شوندب، مورد استفاده قرار گيرند

 . توانند به صورت سرمايه مورد استفاده قرار گيرندمي

اهش ک ربدهد سرمايه اجتماعي اثر مثبتي مطالعات تجربي زيادي وجود دارد که نشان مي

 خصوصي و رشد يگذارسرمايهاقتصادي و رونق آنها در نتيجه نرخ رشد هاي هزينه فعاليت

به ارزيابي اثر اعتماد و هنجارهاي اجتماعي بر روي رشد و نرخ ( 4) ناک و کيفر. اقتصادي دارد

ماندگي اقتصادي در آنان يکي از داليل عقب(. 1997، ناک و کيفر) اندگذاري پرداختهسرمايه

ها در جوامعي ندانند و به اعتقاد آبعضي از کشورها را ناشي از عدم اطمينان در آن کشور مي

سوء استفاده از حقوق ديگران کمتر بوده و در نتيجه افراد هزينه ، که ميزان اعتماد باال است

در . ازندپردمي، هاي احتمالي ديگرانکمتري براي حفظ حقوق خود در مقابله با سوء استفاده

ه ه در جوامعي کدر حاليک؛ اين جوامع نياز کمتري به پرداخت رشوه براي انجام امور وجود دارد

هاي بااليي را صرف کنترل و نظارت بر ها بايد هزينهکارآفرين، سطح اعتماد پايين است

ي خود کنند و به همين دليل فرصت اندکي براي نوآوري در محصوالت و فرآيندهاي هافعاليت

ر که بااعتبازارهاي رسمي؛ هر جا که سرمايه اجتماعي باال باشد، عالوه بر اين. توليدي دارند

اراي سرمايه اجتماعي د. گذاري را تسهيل کندتواند سرمايهمي، متکي بر روابط شخصي است

، مادمؤلفه هايي چون اعت. باشدمي فراواني است که متناسب با فرهنگ جامعههاي ابعاد و مؤلفه

رمايه سمهمترين مؤلفه . باشدهمکاري و سازگاري در اين زمينه در نظر مي، ارتباط، مشارکت

، عدالت ،قابليت اعتماد، ثبات، شايستگي، اجتماعي اعتماد است که داراي ارکاني چون صداقت

 . وفاداري و روراستي است
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 . شودمي در ادامه به تشريح مهمترين ارکان سرمايه اجتماعي پرداخته

 اعتماد

، ز اطالعاتا گروهي که بر اساس اطمينان متقابل به يکديگر، اصطالحاً: تعريف عملياتي -الف

 ،يلماز و همکاران) کنندمي ي يکساني در مبادالت فيمابين خود استفادههاارزشهنجارها و 

2008 :342 .) 

ميزان برآورده کردن انتظارات ديگران توسط افرادي است که در : تعريف مفهومي -ب

 ( 15: 1388، جارميلو و نيکسون به نقل از دهقان) اند.مختلف قرار گرفته موقعيتهاي

 ،اعتقاد يک شرکت به ديگري“شده است و به عنوان  SCاعتماد از جمله رايج ترين روابط 

جهت انجام اقداماتي که نتيجه مثبتي براي شرکت دارد و نيز عدم انجام اقداماتي که به صورت 

 . شودمي تعريف، "کندمي پيامدهاي منفي براي شرکت ايجاد، غير منتظره

 : انواع اعتماد

 . شودمي انتظاراتي که جهت حفظ آن پيمان بسته: قراردادي اعتماد

 . خاصاي اعتماد به شايستگي يک شرکت براي انجام وظيفه: اعتماد صالحيت

کاسونن ). براي حفظ رابطه تجاري، حسن اطمينان به تعهد شرکاي تجاري: حسن نيت اعتماد

  (2009و همکاران، 

که در صورتي که اعضاي سازمان نسبت ، ماد استاعتماد داخلي يکي از مهمترين ارکان اعت

 داخلي شکل اعتماد، يک اعتماد دسته جمعي به اشتراک گذاشته داشته باشند، به سازمان شريک

 . گيردمي

از اعتماد شرکت ديگر سوء استفاده ، از آنجا که اين احتمال وجود دارد که سازمان شريک

ه خود را در معرض رفتارهاي فرصت طلبان، عتماد کنندهلذا سازمان ا، نمايد يا بدان احترام بگذارد

 براي کنترل و تداوم يک بخش ضروري، اعتماد دو طرفه، در اين شرايط. دهدمي شريک قرار

 . روابط است
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 : سازگاری 

ند و از کنمي خود را با نيازهاي مهم محسوس مشتريان سازگار، کنندگانتأمين، از يک طرف

نين انطباقي غالبأ چ. کنندمي سازگار کنندگانتأمينهاي ود را با قابليتطرف ديگر مشتريان نيز خ

فرآيند فناوري و منابع انساني ، مورد معامله مانند محصولي هاداراييي در گذارسرمايهاز طريق 

 . افتدمي اتفاق

سب تداوم ک، ي طرفين معاملهگذارسرمايهتواند باعث افزايش مي سازگاري از آن جهت که

 کنندهأمينتگذاري در رقابت بلندمدت و افزايش جذابيت و شايستگي مشتري يا تأثيرو کار و 

 . (2005)فنز و همکاران،  شود حائز اهميت است، خاص

 : ارتباط

توان به عنوان اشتراک رسمي و غيررسمي معنادار و به موقع اطالعاتي بين مي ارتباطات را

 3اي و دار طات مؤثر براي همکاري موفقيت آميز ضروري استارتبا. تعريف کرد هاشرکت

 . باشدمي جنبه

 . کفايت و کسب اعتبار، وقت شناسي، دقت: مانندهايي کيفيت ارتباطات شامل جنبه

 . تواند براي طرفين خصوصي و محرمانه تلقي شودمي که: شکل اشتراک اطالعات

 . مشارکت طرفين در برنامه ريزي و تعين هدف

 موفق SCمهم در روابط هاي همه زمينه، اشتراک اطالعات و مشارکت، کيفيت ارتباطات

 . (2005)فنز و همکاران، باشندمي

 : وابستگی و وابستگی متقابل

 .به نياز شرکت به حفظ رابطه مبادله جهت رسيدن به اهداف مورد نظر اشاره دارد، وابستگي

 : توابستگي بين دو شرکت تابعي از سه عنصر اس

 . و تناسب سود مشارکت آنها Bبا شرکت  Aنسبت مبادالت تجاري شرکت -1

 (. قيمت بازار، سهم بازار) در مورد شرايط بازاريابي Bشرکت  با Aتعهد شرکت  -2
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 . در صورت قطع رابطه با یکدیگر هاشرکتمیزان هزینه و تالش 

ي ندهوابستگي متقابل مشخص کن ساختار اين اند.هر دو طرف تا حدي به هم وابسته، در مبادله

 . مهمي را در ارتباطات متقابل به همراه داردهاي سطح وابستگي متقابل در ارتباط بوده و پيامد

مطلوب از ي کل شرايط فعاليت يا شرايط دستيابي به نتيجه، بنابراين هر زمان که يک طرف

 SC3در روابط  يک بعد کليدي، بر اين موضوع که وابستگي متقابل، کندنمي را کنترل، فعاليت

 . گذاردمي صحه، مؤثر است

که اند مطرح کرده SCنظري متفاوتي به منظور توضيح ماهيت روابط هاي چارچوب، محققان

گي تئوري معامالت اجتماعي و تئوري وابست، تئوري اقتصاد سياسي، تئوري هزينه معامله: شامل

 . منابع است

 براي رسيدن به چندين هدف تالش، با سازمانهاي مختلفيک موسسه معموالً با همکاري 

 : به عنوان مثال. کندمي

تن به اشتراک گذاش� بدست آوردن دانش و مهارت� دسترسي به منابع باارزش يا بازارها�

 ( 2009)جاريمو و همکاران، ( تشکيل تراست، براي مثال از طريق) ريسک يا سود

 ،انتخاب شريک معموأل بين مؤسساتهاي مالک، وجود اينکه اهداف شراکت يکسانند

: نعواملي چو تأثيرتواند تحت مي انتخاب شريک، شرکت اهدافبه موازات . متفاوت است

 طبيعت بازار هدف و محيط، وابستگي و اعتماد بين شرکاء(، SC) سياست مديريت زنجيره تأمين

رسد در مي واقع به نظردر . اعتماد داخلي و تعهد بلند مدت قرار گيرد، شهرت، مؤسسه

سياست تمرکز خريد مفيد فايده است و به طور کلي حذف ، بلندمدتهاي همکاري

 . اضافي از زنجيره تأمين يک استراتژي مناسب است کنندگانتأمين

باط و ارت، همکاري، وابستگي متقابل، سازگاري، اعتماد، توان ادعا کرد، ميبه طور خالصه

 . کنندمي يکديگر را تقويت، زايش همکاريدر فرآيند اف، تعهد کامل

 عامله رخمهاي هزينه، با توجه به امکان رفتار فرصت طلبانه شريک، در يک ارتباط داخلي

 : عبارتند ازها اين هزينه. دهدمي
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هاي هزينه -4 موجوديهاي هزينه -3مذاکره هاي هزينه -2( يافتن شريک) جستجوهاي هزينه

     (ايجاد اعتماد متقابل و مورد انتظار) ايجاد اعتمادهاي هزينه -5(، قراردادهامشاهده ) نظارت

 ( پاسخ به تغيير شرايط) سازگاريهاي هزينه -6

  پیشینه تحقیق

اي در مورد نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي توسط بوگلسک و فون اسچيک مطالعه

هدف از اين پژوهش . ميالدي انجام گرفته است 1998 -1950منطقه اروپا در دوره زماني  54در 

در ( تهي مشارکتي و اعتماد تعميم يافهافعاليت) آيا سرمايه اجتماعيبررسي اين پرسش بود که

ي دهد که سرمايه اجتماعدست آمده نشان مياثر دارد؟ نتايج به، رشد اقتصادي متفاوت مناطق

داشته  هاي رشد اقتصادي در مناطق اروپاييتبه عنوان فعاليت مشارکتي ارتباط مثبتي با تفاو

 . است

خود به منظور بهبود انواع روابط درون سازماني از جمله حمايت ي در مقاله(، 2008) سلوين

بر  .عملکردي از اعتماد استفاده کردهاي باال و هماهنگي در سراسر بخشهاي مديريت در رده

سازماني در ميان عوامل اصلي يک پروژه از جمله پيمان اين مبنا اعتماد جهت بهبود روابط درون 

اين مقاله نتايج حاصل از يک مطالعه تجربي است . گان مؤثر است کنندهتأمينمالکان و ، کاران

 . ازدپردمي اعتماد بين کار فرمايان و پيمانکاران در کشور کانادا تأثيرکه به بررسي 

ح اعتماد را با پرسش سؤاالت استاندارد و رعايت سط، خودي در مطالعه ,( 2011) مارتين سان

 . اندازه گيري کرد، در کشور بنگالدش، قوانين در بازي اعتماد

، کيفيت عوامل، را بر عملکرد( SC) روابط زنجيره تامين تأثير، در پژوهش خود(، 2005) فاينز

 ،ي را بررسي کردارتباط و همکار، سازگاري، تعهد، مثل اعتماد، SCتعامل ميان ابعاد مختلف 

توان عملکرد کيفي عوامل فوق مي نتيجه گرفت که SCکه با توجه به ماهيت چند بعدي روابط 

 . الذکر را اندازه گيري کرد

برنامه ريزي به منظور ايجاد مکانيزمي در جهت ايجاد ( 2007) در مطالعه چان و همکاران

و يک گروه از خرده فروشان  کنندهتأمينشامل يک  SCسوددهي متقابل براي يک سيستم 

خفيفات از ت کنندهتأميندر اين مکانيزم جهت جبران افزايش هزينه . مورد بررسي قرار گرفت

 کنندهأمينترا هم براي ها قيمتي استفاده شده است تا به صورتي کارآمد صرفه جويي در هزينه
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که صرفه جويي در  دهديم نتايج اين تحقيق نشان. ايجاد نمايد SCو هم براي خرده فروش در 

هاي و جبران افزايش هزينه براي خرده فروشان زماني ميسر است که هزينه کنندهتأمينهاي هزينه

  .راه اندازي کمتر از حد آستانه باشد

 مشتريي توابع هزينه واقعي ارتباطات سه گانه، در مقاله خود(، 2009) لکسانون و همکاران

فع چند امدل کرده و من هابازيبا رويکرد تئوري ، قراردادهاي خريد را با توجه به کنندهتأمينو 

هاي اعتماد داخلي هزينه دهدمي نتايج اين تحقيق نشان اند.اعتماد را اندازه گيري نمودهي گانه

 . سازدمي و مزيت رقابتي براي شرکاء فراهم دهدمي تبادلي ارتباط را کاهش

رابطه مثبتي بين سرمايه اجتماعي و وفاداري مشتريان  ادعا کردند که( 1997) کلي و هافمن

آنها نشان دادند که موفقيت سازمان بستگي به رابطه . در سازمانهاي خدمات محور وجود دارد

مثبت بين کارکنان و سازمان دارد که در اين حال سرمايه اجتماعي عامل مهمي است که بر 

 . گذاردمي مشتريان تأثيرکيفيت خدمات انجام شده توسط کارکنان و رضايت 

رسد که تاکنون اين موضوع در ايران به طور جدي مي از بررسي منابع داخلي چنين به نظر

 . مورد مطالعه قرار نگرفته است

ر بر , به بررسي عوامل مؤثهابازياين مقاله کوششي است که با استفاده از رويکرد تئوري  

ه توان بمي که اعتماد را دهدمي پردازد و نشانمي( اعتماد) کنندهتأمينارتباطات مشتري و 

 ،بر طبق نتايج به دست آمده از تحقيق. صورت يک داده قابل اندازه گيري مالي بيان نمود

مديريت بايد توجه بيش تري به نقش اعتماد در ارتباطات خارج سازماني در فرآيند انتخاب 

 . شودمي ش سود متقابلشريک و خريد داشته باشد زيرا اين امر موجب افزاي

  مدل تحقیق

در  .به عنوان يک مطالعه موردي تحقيقات تجربي در صنعت نساجي ايران انجام شده است

رد مو( توليد کننده) مواد اوليه جهت خدمت به يک مشتري کنندهتأمين 3رفتار ، اين مطالعه

مواد اوليه مورد  ند کهکوچک و بزرگي هستهاي بنگاه، کنندگانتأمين. تحليل قرار گرفته است

 ندگانکنتأمينکه به هايي از پرسشنامهها مجموعه داده. کنندمي نياز واحد مورد نظر را برآورده

 . و مشتري داده شده است و نيز اطالعات حسابداري بدست آمده است
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خريد و مديريت مشتري و ، پرسشنامه به افراد خبره دست اندرکار در واحدهاي توليد120

مورد تجزيه  spssطريق نرم افزار  ازها توزيع شد و اطالعات دريافتي ازپرسشنامه کنندگانتأمين

 . و تحليل قرار گرفت

ما . وندشمي حسابداري در ايران به دو دسته ادواري و دائمي موجودي کاال تقسيمهاي سيستم

ابقه موجودي کاال و سنيز با توجه به استفاده اکثريت سازمانها از سيستم حسابداري دائمي 

ه سيستم مذکور را در اين مقال، مستمرگزارش دهي آن از تغييرات لحظه به لحظه موجودي کاال

 . لحاظ نموديم

. ستفاده شده استا هزينه يابي بر مبناي فعاليتبراي تحليل و تفسير بهاي تمام شده از سيستم 

ت زيرا اين تصميم گيري مديريت اسقوي براي اي پشتوانه هزينه يابي بر مبناي فعاليتسيستم 

سيستم انحراف از استاندارد را که تفاضل نرخ پيش بيني شده براي هر مولفه حسابداري از نرخ 

 درحاليکه در سيستم هزينه يابي سنتي، کندمي واقعيت گزارش را نزديک به، واقعي آن است

 . شودمي اين انحراف بيش از حد واقعي نشان داده

تمرکز خريد را از منظر ، مدل بازي. شودمي در بازي اعتماد قرار داده، آمده بدستهاي داده

به طور همزمان جهت حداکثر کردن منافع  هاشرکت. کندمي و مشتري تحليل کنندهتأمين

 ممکن است تا يک، گوناگوني هاشرکتدر نتيجه مصلحت . کنندمي تالش، شخصي خود

تبديل  موجب، مر بدون در نظر گرفتن فرض تمرکز خريداندازه در تضاد باهم باشند که اين ا

 . باشدنمي شود که مورد نظر مقاله حاضرمي بازي از حالت ايستا به پويا

هزينه  بر اساس قيمت و، اثر استراتژي اعتماد مشتري و تامين کنند گان را، لذا بر اين اساس

 . آوريممي تحميل شده به مشتري و تامين کنند گان بدست

 : عالئم به کار رفته در مقاله تعريف شده است (1) نگارهدر 
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 (: تعریف عالیم پژوهش1) نگاره

 : توان به سه دسته طبقه بندي کردمي هزينه قبل و بعد از تمرکز در واحد را

 هزينه کار مستقيم -1

 مجموع هزينه متغير-2

 مجموع هزينه ثابت -3

 : در نتيجه

       TFC

Q
 + =DLS+1C 

TVC

Q
 

 . تواند به سه بخش تجزيه شودمي نيز 2Cبه طور مشابه 

 . دهدمي متغير مشتري را افزايشهاي مجموع هزينه، تمرکز خريد، عالوه بر اين

 : شودمي بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش به صورت زير محاسبه

                                  R  *H =1R  

1C 1 هزينه واحد مواد اوليه قبل از تمرکزP قيمت تمام شده کاال قبل از تمرکز 
2C 2 هزينه واحد مواد اوليه بعد از تمرکزP قيمت تمام شده کاال بعد از تمرکز 

TVC هکنندتأمينمتغير هاي مجموع هزينه  DLS هزينه دستمزد مستقيم 
TFC کنندهتأمينثابت هاي مجموع هزينه  PM درصد حاشيه سود 

1Q  دهکننتأمينميزان خريد مواد اوليه از 

 و قبل از تمرکز

1TP  زقبل از تمرک کنندهتأمينسود کل 

2Q  دهکننتأمينميزان خريد مواد اوليه از 

 بعد از تمرکز

2TP  بعد از تمرکز کنندهتأمينسود کل 

Q تعداد توليد مشتري BS  کنندهتأمينسود تمرکز براي 
CH نرخ هر ساعت دستمزد مستقيم BC سود تمرکز براي مشتري 
H ساعت کار مستقيم TC∆ معاملههاي هزينه 
R نرخ جذب سربار S قيمت فروش در نقطه سربه سر 

1R 1 سربار جذب شدهH  بودجه شدهساعت کار 

  2H ساعت کار استاندارد 
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H2 

 ظرفيت توليد 
=1H                                            

 . شودمي توسط کارشناسان تعيين، توليدکه ظرفيت 

 تعداد استاندارد توليد * ساعت استاندارد هر واحد =ساعت کار استاندارد

TFC

H1
 = R 

 1Rمواد مستقيم +دستمزد مستقيم +  =توليد هاي جمع هزينه

توليد + کاالي در جريان ساخت ابتداي هاي جمع هزينه =بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

 االي در جريان ساخت انتهاي دوره ک –دوره 

موجودي کاالي  –بهاي تمام شده کاالي ساخته شده  =بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 ساخته شده پايان دوره

 1P* (قيمت تمام شده کاال )=  موجودي پايان دوره -بهاي تمام شده کاالي ساخته شده  

 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته –درآمد فروش  =سود ناخالص 

 قيمت فروش کل * تعداد کل =درآمد فروش 

  :و همچنين تعداد فروش و قيمت فروش در نقطه سربه سر به صورت زير محاسبه شده است

S=
𝑇𝐹𝐶

1−𝑃/𝑉𝐶
( PM=1-P/V)  

Q=
𝑇𝐹𝐶

𝑃1
 

درصد ) –( سود ناخالص * درصد ماليات) –سود ناخالص  =سود خالص کل قبل از تمرکز

 ( بهره وام + پرداختي وام

 . شودمي با توجه به روابط باال محاسبه سود متمرکز براي مشتري، بعد از تمرکز خريد 

 : مبناي فعاليت هزينه يابي بربر مبناي سيستم  کنندگانتأمينمحاسبه بهاي تمام شده محصوالت 

ورت است که ابتدا بدين ص هزينه يابي بر مبناي فعاليتمحاسبات مربوط به بکارگيري سيستم 

نه سربار هزيها درصد فعاليت مصرف شده در هر يک از محصوالت برآورد و بر مبناي اين نسبت

 . يابدمي به محصوالت تخصيص
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بر ) سربار محصوالت مشابه سيستم هزينه يابي سنتي محاسبههاي الزم به ذکر است که هزينه

 . شود( ميمبناي حجم

 . سربار به هريک از محصوالت استتفاوت کلي در تخصيص 

 ( میلیون ریال) هزینه یابی بر مبنای فعالیتبهای تمام شده محصوالت در سیستم  (:2) نگاره

 
. آيدمي به دست 14-13- 12-11-10با توجه به روابط  کنندگانتأمينمحاسبه سود هر يک از 

 . ده استثابت فرض ش، ميزان خريد اوليه از آنها، کنندگانتأمينبراي مقايسه بين ، در اين مقاله

بر پايه هزينه متغير هر واحد است و درصد  کنندگانتأمينقيمت هر واحد محصول ، بنابراين

 کنندگانتأمينسود متمرکز براي ، بعد از تمرکز خريد. آيدمي حاشيه سود براي هر واحد بدست

 . شودمي با توجه به روابط باال محاسبه

 
هزينه توليد محصول 

 A کنندهتأمين

هزينه توليد محصول 

 B کنندهتأمين

هزينه توليد محصول 

 C کنندهتأمين

 20000 90000 50000 مواد مستقيم

 40000 80000 60000 کار مستقيم

 شودمي کسر

 : سربار ساخت

 56400 35250 28200 ماشين کاري

تنظيم و راه 

 اندازي
20 40 500 

 52500 15750 17500 مهندسي

 8600 17200 12900 عمليات عمومي

دريافت و 

 بازرسي
1200 2400 35000 

 94500 9000 4200 جابه جايي مواد

 42100 8420 8420 کنترل کيفيت

 41250 3750 1000 بسته بندي و حمل

جمع بهاي تمام 

 شده
183440 261810 390850 


