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  مقدمه

این تئوري مدعی است که به بهبود مستمر ایده اصلی تئوري محدودیت ها بر مدیریت گلوگاهها استوار است، 

ازطریق شناسایی محدودیتها وگلوگاههاي تولیدي در سازمان منجر خواهدشد، بدین ترتیب تمرکز اصلی این 

تئوري . تئوري ابتدا شناخت محدودیتها و سپس مدیریت بر روي آنها در جهت افزایش کارایی سیستم است

تولید به موقع مبتنی بر بهبود مستمر است و از این نظر هر دو در مقابل محدودیتها مانند فلسفه مدیریت ژاپنی 

در این است که فلسفه به موقع بر  (JIT) اما تفاوت عمده آن با نظام به موقع نگرش سنتی قرار می گیرند،

کاهش موجودیها و حذف اتالفها متمرکز می شود درحالی که تئوري محدودیتها بر محدودیتها و حذف آنها 

 .                                               .اکید می کندت

تئوري محدودیتها و مدیریت . تئوري محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید

تئوري محدودیتها معتقد . محدودیتها قصد دارد که شانس ایجاد یک تغییر نتیجه بخش وموثر را افزایش دهد

هر سیستم الاقل داراي یک محدودیت است و وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل براي رشد و  است که

 . انجام تغییرات نتیجه بخش است
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 تاریخچه               

باشد که نخستین بار توسط دکتر هاي نوین در زمینه بهبود مستمر مییکی از رهیافت هاتئوري محدودیت

شاید بتوان پایه و اساس این . میالدي به دنیا معرفی گردید ي در اواسط دهه -ديفیزیکدان یهو-گلدرات

."کنندهاي هر سیستم، عملکرد آن سیستم را تعیین میمحدودیت ":گونه بیان کردتئوري را در یک جمله این

در این سال همسایه دکتر الیا . بود 9نقطه آغازین شکل گیري تئوري محدودیت درخواست ساده در سال 

گلدرات که صاحب کارخانه تولیدکننده قفس جوجه بود، از گلدرات به عنوان یک فیزیکدان درخواست کرد تا 

  . وي را در افزایش تولید کمک کند 

. ابر کرد از طریق ارائه برنامه یی براي تولید در دوره یی کوتاه مدت بازده کارخانه را سه بر) 9(گلدرات    

از طریق ارائه  "برنامه بهینه کردن فناوري تولید "گلدرات راه حل خود را با نام  9پس از آن، در اوایل دهه 

برنامه مزبور ابتدا توسط فري یت و همکاران . مقاله یی در یک کنفرانس بین المللی در آمریکا معرفی کرد

)99 (رار گرفت در محافل دانشگاهی به شرح زیر مورد بحث ق :  

 -  طراحی و ساخت شبکه تولید . 

 -  تقسیم شبکه تولید به دو قسمت گلوگاهی و غیرگلوگاهی . 

 . تهیه برنامه یی براي قسمت هاي غیرگلوگاهی  - 3

 ) .بهینه کردن فناوري (بیشتر کردن استفاده از قسمت هاي گلوگاهی  - 4

براي اولین بار به مفاهیم تئوري موشه گلدرات فیزیکدان یهودي در کتاب هدف خود  80در اواخر دهه 

ایده اصلی تئوري فوق بر مدیریت گلوگاهها استوار است، این تئوري مدعی است که به . محدودیتها پرداخت

بهبود مستمر ازطریق شناسایی محدودیتها وگلوگاههاي تولیدي در سازمان منجر خواهدشد، بدین ترتیب تمرکز 

  .ا و سپس مدیریت بر روي آنها در جهت افزایش کارایی سیستم استاصلی این تئوري ابتدا شناخت محدودیته

  .کتابی است که در قالب یک رمان به بیان مشکالت تولید و فرآیند برخورد با آنها می پردازد "هدف"

ماجراي کتاب از این قرار است که الکس روگو، قهرمان داستان، مدیر کارخانه اي است که با مشکالت بسیاري 

دست و پنجه نرم می کند؛ کاال با تأخیر به دست مشتري می رسد، مقدار قطعات نیمه ساخته مرتب افزایش می 

خطر نه تنها . ل بیشتر شدن استیابد، خروجی کم، هزینه ها زیاد و ضرردهی کارخانه روز به روز در حا
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روگو تصمیم می گیرد با کمک یکی . موجودیت کارخانه، بلکه زندگی خانوادگی الکس روگو را نیز تهدید می کند

که در واقع به نوعی تجلی شخصیت خود گلدرات در کتاب است، و البته همکاري  -جونا -از دوستان فیزیکدانش

  .وضع را تغییر دهد پرسنل کارخانه، مشکالت را حل کند و

و  "رهبري براي صنعت"آن را   Fortune این کتاب بر دنیاي کسب و کار به گونه اي بود که مجله معتبر   تأثیر

  .خواند "یک اثر نبوغ آمیز"نیز آن را  Business Week  مجله

ي حسابداري قیمت و در مقابله دیگر  مقاله اي تحت عنوان کارخانه نامتوازن منتشر کرد، 1981گلدرات در سال 

 .تمام شده را دشمن شماره یک بهره وري نامید و نگرش جدید به بهره وري کارخانه را مطرح کرد

نرم افزار براي ارائه برنامه زمانبندي براساس تئوري محدودیتها ارائه شده بود ولی چون جزئیات و فلسفه 

                       . .                       این برنامه زمانبندي وجود داشتابهامات فراوانی درمورد   مورداستفاده در آن بیان نشده بود،

وي در . در کتاب دیگر خود با عنوان مسابقه به بررسی جزئیات بیشتري از تئوري محدودیتها پرداخت گلدرات 

اري نسبت به کتابها و مقاالت بعدي خود تاکید خاصی بر تشخیص و مدیریت محدودیتها، خط مشی و سیاستگذ

 .    محدودیتهاي فیزیکی می کند

برنامه بهینه کردن فناوري تولید به سرعت توسط تعدادي از شرکتهاي سهامی بزرگ مورد پذیرش قرار گرفت به 

در نتیجه استفاده از برنامه بهینه کردن . طوري که برنامه مذبور بر قیمت پایه دو میلیون دالر نیز فروخته شد

اما همراه با این موفقیتها، شکستهایی نیز وجود داشت             . فقیت هاي زیادي گزارش شدفناوري تولید مو

 . )واتسون (

                                          . 

 

 

 

 

 

 

 




 

  تئوري محدودیت  - محدودیت   تعریف

. کندبه هدفش محدود میتعریف گلدرات از محدودیت عبارت است از هر چیزي که عملکرد سیستم را نسبت 

 .کندتعریف می» سازي در حال و آیندهپول«وي همچنین هدف یک بنگاه تجاري را در درجه اول 

یا مقصود از پیش تعیین شده  عبارت است از هر عاملی که کارایی سیستم را در ارتباط با هدف محدودیت

 محدود می کند

  .ن در فرایند تفکر نامیدتئوري محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوی

، یک تکینک استراتژیک است که به شرکت براي ایجاد بهبود اثر بخش در عوامل )تنگنا (تئوري محدودیت ها 

از طریق توجه به چرخه عمر، نرخ گردش مواد و نرخ تبدیل مواد اولیه به کاالي تکمیل (اصلی سازنده موفقیتش

محدودیتها به عنوان ابزاري براي حل مسئله، تشخیص و از بین بردن فرایند تفکر تئوري .کمک می کند) شده

                                            .                              .ها و راههاي سنتی موجود مورداستفاده مدیران قرار می گیرد محدودیتها، ذهنیت
.  

  نظریه تئوري محدودیت

 .، استفاده ي بهینه از محدودیت ها و گلوگاه هاي تولید است فلسفه ي اصلی تئوري محدودیت
.  

یندهاي مرتبط ، مانند حلقه آتئوري محدودیت به سیستم تولید شرکت هاي صنعتی به عنوان رشته اي از فر

. یک زنجیره هنگامی تقویت می شود که ضعیف ترین حلقه ي آن تقویت شود. هاي یک زنجیر می نگرد 

          گلو گاه هازمانی به وجود .یند ساخت محصول در ایستگاه هاي مختلف تولیدي انجام می شودآمعموال ً فر

عنوان مثال به . یند تولید با یکدیگر متوازن نباشند آمی آیند که ظرفیت تولیدي هر یک از ایستگاه هاي فر

یند تولید خود آفر در )الف،ب،،ج(ظرفیت تولیدي هر یک از ایستگاه هايدر ساخت محصولش از x  شرکت

  :ظرفیت هر یک از این ایستگاه هابه شرح زیر است .می کند  استفاده

  .می باشد قطعه در ساعت  ، 5 ،تولید به ترتیب،  ،ب،جالفهاي ظرفیت ایستگاه 

 5یا  داراي کمترین ظرفیت است به طوري که ، اگر شرکت با سرعت  "ج"مشاهده می شود که ایستگاه 

ایستگاه به عنوان این بنابراین ، . انباشته می شود  "ج"قطعه در ساعت کار کند ، مقادیري از قطعات در ایستگاه 

  به بیان دیگر. گلو گاه در نظر گرفته می شود 

  

  

  

یند تولید که در آنها ، مقادیري از موجودي کار درجریان ساخت به صورت انباشته شده وجود دارد آنقاطی از فر

 .ریان تولید می شود ، را گلو گاه می نامند جباعث کاهش سرعت 




 

یند تولید است که از محدودیت هاي داخلی به عالوه آمثال مزبور، نمونه اي از عدم توازن ظرفیت ایستگاههاي فر

. ثیر بگذارندأبر عملکرد شرکت ت دن، محدودیت هاي برون سازمانی مانند نبود سفارش مشتري نیز می توانای بر

می کنند و هرسیستمی  روح اصلی تئوري محدودیت این است که محدودیت ها عملکرد هر سیستم را تعیین

طریق ارزیابی مدیریت عملکرد هر سیستم را می توان از   به بیان دیگر،. داراي حداقل محدویت ها است

ن کرد و هیچ سیستمی وجود ندارد که هیچ گونه محدودیتی نداشته باشد و براساس تئوري یمحدودیت ها تعی

محدودیت شرکت ها و سازمان ها براي رسیدن به هدف نهایی خود که همان کسب سود و وجه نقد کافی است، 

  . دثر و کار آمد محدودیت ها را مدیریت کننؤباید به طور م

هاي سیستم، باعث افزایش راندمان، خروجی و ها با شناسایی و برطرف کردن محدودیتتئوري محدودیت

بر مبناي این تئوري، کنترل هزینه تأثیري برخروجی و سودآوري سیستم ندارد، بلکه . شودسودآوري سیستم می

معیارهاي خود را در دنیایی   TOC به همین دلیل. گرددتنها خروجی سیستم است که موجب سودآوري آن می

  .کندگیرد، بیان میقرار می  "دنیاي هزینه"نامد و در تقابل با می "دنیاي دستیاف"که آن را 

 

  :به صورت خالصه عبارتند از  TOC  مفاهیم اساسی در

محدودیت هر عاملی است که باعث گردد سیستم نتواند با . باشدهر سیستم الاقل داراي یک محدویت می) الف

  .هایش دست یابدارایی باالتري در قبال آرمانک

      ها یک ، محدودیتTOC از دیدگاه. ي پتانسیل براي رشد و بهبود استدهندهها نشانوجود محدویت) ب

هاي سیستم محدودیت. هستند  TOCها داراي نقشی اساسی دربنابراین محدودیت. نه منفی  مثبتند و  ي پدیده

  ).99گلدرات، (و یا مدیریتی باشند) ها، سطح تقاضا، بازارآالت، انسانمواد، ماشین( میتوانند فیزیکی

 معیار هاي تئوري محدودیت

نامیده می شود و )توان عملیاتی (تئوري محدودیت مجموعه اي از معیارهاي خاص است که حسابداري عملکرد 

 .کند میت ارائه ي یاطالعات الزم را براي تصمیم گیري هاي مناسب مدیر

توان عملیاتی) دستیافت،ارزش افزوده(  

  تعریف می کند ) ارزش افزوده  (این تئوري تفاوت بین قیمت فروش و هزینه ي مواد مستقیم را توان عملیاتی 

ین موضوع به ویژه ا. برخورد می کند تئوري محدودیت با هزینه ي دستمزد و سربار به  عنوان یک هزینه ي ثابت

ي  هایی کاربرد دارد که کارگران با مهارتهاي خاص استخدام شده اند و نمی توان به آسانی در دورهدر شرکت 




 

، تئوري ینبنابرا. زمان کاهش تقاضاي محصول، آنان را اخراج کرد و با افزایش تقاضا، دوباره آنان را به کار گرفت

ي توان عملیاتی بنگاه  و براي محاسبهثابت در نظر می گیرد  محدودیت این هزینه ها را به عنوان هزینه ي

مبلغی از فروش است که به ) ارزش افزوده (توان عملیاتی   در واقع،. آن ها را از مبلغ فروش کسر نمی کند  اقتصادي،

آن بخش از مبلغ فروش مربوط به پوشش هزینه ي مواد اولیه ي شرکت . واسطه ي عملکرد شرکت ایجاد شده است 

  . ه ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد، باید از فروش کسر شوداست، به دلیل این ک

سرمایه گذاري در موجودي ها 

ت یبر مبناي تئوري محدودیت، مبالغ سرمایه گذاري شده در موجودي ها معیاري براي ارزیابی عملکرد مدیر

آنها سرمایه گذاري این تئوري موجودي ها را وجوه نقدي می داند که بنگاه اقتصادي به قصد فروش در . است

اما در تئوري  ،ساختمان ها و ماشین آالت را نیز جزء سرمایه گذاري ها می داند ،حسابداري سنتی. می کند

محدودیت سرمایه گذاري هاي مزبور به دلیل این که از قبل و بدون توجه به نوع تولید و عملکرد مدیریت ایجاد 

از سوي دیگر، این تئوري . رد تولید در نظر گرفته نمی شودشده اند، به عنوان معیاري براي ارزیابی عملک

زیرا مدیریت با سرمایه گذاري اضافی در موجودي ها  ؛موجودیها و نه دارایی ها را سرمایه گذاري تلقی می کنند

 بباعث ایجاد هزینه هاي اضافی مانند هزینه هاي بهره ي دریافت وام براي خرید مواد، کمبود فضا، ضایعات، نابا

هزینه ي فرصت از دست رفته ناشی از   همچنین،. هزینه ي حمل و دوباره کاري ها شده است  شدن موجودي ها،

از این رو، در تئوري محدودیت این اعتقاد قوي وجود دارد که . این سرمایه گذاري اضافی باید مد نظر قرار گیرد

این اعتقاد به طور دقیق منطبق با  .وندمازاد موجودي ها مانع از دستیابی شرکت به هدف اصلی خود می ش

در تئوري محدودیت بهاي تمام شده موجودي شامل هزینه . است)Just In Time(فلسفه ي تولید به هنگام 

   .خرید از فروشندگان است مستقیم و سربار کارخانه نیست و تنها مبالغ پرداخت شده بابت هاي دستمزد

3هزینه هاي عملیاتی 

  . براي تولید موجودي مواد اولیه به محصول است،عملیاتی  مبالغ صرف شده توسط سیستم تولیدهزینه هاي 

به بیان دیگر . است... استهالك، کیفیت و   این هزینه ها شامل هزینه ي کار مستقیم، هزینه ي توزیع و فروش،

جزء هزینه هاي عملیاتی  ،رکتتمامی هزینه هاي الزم براي تبدیل مواد مستقیم به توان عملیاتی و عملکرد ش ،

میزان سرمایه گذاري در موجودي ها و هزینه  )ارزش افزوده ( معیارهایی مانند توان عملیاتی . محسوب می شوند 

. هاي عملیاتی می توانند مدیران را در رسیدن به هدف شرکت که همان سود آوري بیشتر است، کمک کند 



 

میزان  ،)معیار اول ( ی که توان عملیاتی شرکت را افزایش می دهند 

  

شناسایی محدودیت ها از اصول اساسی تئوري محدودیت 

ثر ؤکه محدودیت در سیستم وجود دارد، مدیریت نقاط کلیدي کمتري براي کنترل م

لکرد مدیریت باید میزان محدودیت هاي موجود در سیستم مد 

  

افزایش توان عملیاتی

کاھش میزان موجودی

محدودیت 

 )ظرفیت تولید(فیزیکی

 کمتر بودن ظرفیت �

منابع تولیدي از تقاضاي 

بازار 

9

ی که توان عملیاتی شرکت را افزایش می دهند بنابراین، مدیران باید سعی کنند در حال

  .را کاهش دهند )معیارهاي دوم و  سوم  (موجودي و هزینه هاي عملیاتی 

  فرایند اجراي تئوري محدودیت ها

  : از نظر گلدرات پنج گام براي به کار گیري مفاهیم تئوري محدودیت

  شناسایی محدودیت هاي سیستم

شناسایی محدودیت ها از اصول اساسی تئوري محدودیت . گام، شناسایی محدودیت هاي سیستم است

که محدودیت در سیستم وجود دارد، مدیریت نقاط کلیدي کمتري براي کنترل م وقتی

لکرد مدیریت باید میزان محدودیت هاي موجود در سیستم مد مهنگام ارزیابی ع  به همین دلیل،

  . بنا براین، مهم ترین مرحله، شناسایی محدودیت هاست 

  .ندمحدودیت ها به سه شکل رخ می ده

کاھش میزان موجودی

کاھش ھزینه ھای عملیاتی

 )تقاضا(محدودیت بازار

 کمتر بودن تقاضاي بازار �

از ظرفیت منابع تولیدي 

محدودیت هاي محیطی  

)سیاسی و قوانین

 محدود شدن ظرفیت 

تولیدي شرکت توسط 

قوانین رسمی و غیر 

رسمی

بنابراین، مدیران باید سعی کنند در حال

موجودي و هزینه هاي عملیاتی 

فرایند اجراي تئوري محدودیت ها

پنج گام براي به کار گیري مفاهیم تئوري محدودیت

شناسایی محدودیت هاي سیستم

گام، شناسایی محدودیت هاي سیستم استاولین 

وقتی .پیروي می کند

به همین دلیل،. سیستم دارد

بنا براین، مهم ترین مرحله، شناسایی محدودیت هاست . نظر قرا گیرد

محدودیت ها به سه شکل رخ می ده  به طور کلی،

  

محدودیت هاي محیطی  

سیاسی و قوانین(

 محدود شدن ظرفیت �

تولیدي شرکت توسط 

قوانین رسمی و غیر 

رسمی




 

  

. گیرد بر اساس تئوري محدودیت، براي بیشتر شدن کارایی باید از محدودیت ها بیشترین بهره برداري صورت

برخالف این عقیده که استفاده صد در صد از منابع فاقد محدودیت باعث افزایش تولید عملکرد شرکت می شود 

بلکه باعث افزایش  ،در تئوري محدودیت نظر بر این است که این موضوع باعث افزایش عملکرد نمی شود

  .موجودي ها می شود

  : وجود داردبراي رفع محدودیت هاي نقاط گلوگاهی دو دیدگاه 

  سرمایه گذاري در تجهیزات یا فن آوري هاي جدید براي افزایش توان گلوگاه ها 

  براي افزایش بهره وري و کاهش چرخه زمانی در آن ها. حذف فعالیت هاي فاقد ارزش افزوده گلوگاه ها 

بهره برداري از محدودیت هاي سیستم  

آنها به گونه اي استفاده شود که عملکرد و توان تولید و  پس از شناخت محدویت ها موجود در سیستم، باید از

براي تحقق این هدف باید از منابع داراي محدودیت بیشترین . حداکثر شود فروش شرکت در کوتاه مدت ،

 .به بیان دیگر، باید منابع داراي محدودیت با ظرفیت کامل و بدون توقف به کارگرفته شوند. استفاده صورت گیرد

اید در نظر داشت که این منابع باید صرف تولید محصوالت و خدماتی شود که بیشترین ارزش افزوده را ب البته ،

  .براي شرکت ایجاد می کنند 

3تسري اثر تصمیم گیري به سایر منافع فاقد محدودیت  

سرعت  پس از تعیین نوع محصول و میزان تولید آن ، باید سرعت تولید دیگر منابع فاقد محدودیت متناسب با

بنابراین، ممکن . تولید منابع داراي محدودیت شود تا از تجمع کار در جریان ساخت در گلوگاه جلو گیري شود

درنتیجه عملکرد مابقی منابع فاقد محدودیت را . است از ظرفیت منابع غیر محدود به طور کامل استفاده نشود

این موضوع به ویژه بر معیارهاي عملکرد مانند  .باید با توجه به تصمیم مزبور اندازه گیري و ارزیابی کرد

تئوري محدودیت بیان می کند در شرایطی که میزان کار . ثیر می گذاردأمعیارهاي کارایی هر بخش یا منطقه ت

نتیجه ي . کرد ناشی از تصمیم گیري براي بهبود عملکرد است، نتایج ارزیابی عملکرد  را نباید مد نظر قرار داد

بدون این که عملکرد شرکت را افزایش دهد و همان طور که گفته شد، هدف   ش موجودي است،این عمل افزای

. و کاهش میزان موجودي و هزینه هاي عملیاتی است) توان عملیاتی ( اصلی تئوري محدودیت افزایش عملکرد 

  .بنابراین، افزایش موجودي مزبور مغایر با اصول تئوري محدودیت است 




 

4سیستم رفع محدودیت هاي  

 : براي رفع محدودیت هاي نقاط گلوگاهی دو دیدگاه وجود دارد

 سرمایه گذاري در تجهیزات یا فن آوري هاي جدید براي افزایش توان گلو گاه ها : دیدگاه اول

از ارزش ) ارزش افزوده  (در این دیدگاه ارزش فعلی جریان هاي نقدي آینده حاصل از افزایش حاشیه عملکرد 

 . عملیاتی ناشی از این سرمایه گذاري بیشتر است فعلی هزینه 

  حذف فعالیت هاي فاقد ارزش افزوده گلو گاه براي افزایش بهره وري و کاهش چرخه زمانی در آن ها : دیگاه دوم

  

5 فرایند بهبود مستمر(، بازگشت به مرحله اول  در صورت رفع محدودیت(  

کوتاه مدت و بلند مدت است، با رفع محدودیت هاي موجود، این به دلیل این که هدف مدیریت بهبود مستمر در 

براي . دیگر محدودیت ها ظاهر می شوند  زیرا زمانی که این محدودیت ها بر طرف شد، ؛هدف متوقف نمی شود

  .)فرایند بهبود مستمر (استفاده ي بهینه  ازآنها باید دوباره به مرحله ي اول بازگشت 

 کاربردهاي تئوري محدودیتها

تاکنون در زمینه استفاده از تئوري محدودیتها و کاربردهاي عمده آن تقسیم بندي هاي مختلفی صورت گرفته 

، وزه هاي کاريحمثالً در یک تقسیم بندي، بر مبناي   .است که هر یک به نوبه خود می تواند مفید و جالب باشد

 :بصورت زیر تفکیک شده است  TOC کاربردهاي

  ...و آموزشی  ،خدماتی ،دولتی  ،خدمات بهداشتی و درمانی، )لجستیک(ارتش   ،صنایع

را بصورت زیر دسته  TOC زمینه هاي کاربرد فعالیتهاي مدیریتیمی توان بر مبناي  در یک تقسیم بندي دیگر

در  مدیریت پروژه، برنامه ریزي استراتژیک،  بازاریابی ،مدیریت مالی  ،تامینتوزیع و زنجیره   ،تولید :بندي نمود

این سلسله مباحث، تمرکز ما بیشتر بر رویکرد دوم خواهد بود و عالوه بر شش مورد ذکر شده در این تقسیم 

   .                ..                         بندي، به موارد دیگري نظیر مدیریت افراد و مدیریت فروش نیز اشاره می گردد

  

  

  



 

.  نحوه ي انتخاب محصول سود آورتر در دو سیستم یکسان نیست

 عملکرد گیري اندازه و شناسایی

 و تولید فرایند طول در نه و شود،

 . پردازد

 نظر در  ثابت مدت، کوتاه زمانی ي

 به توجه با باید را االت ماشین

 صنعتی حسابداري سیستم ، اما 

 را قسمت یا بخش هر عملکرد 

 براي را محصوالت که دارد مناسبی

  تفاوتهاي تئوري محدودیت با حسابداري صنعتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت

حسابداري سنتی . هدف کلی تئوري محدودیت فراهم کردن وجه نقد براي حال و آینده ي بنگاه اقتصادي است

که آیا بنگاه به اهداف خود رسیده است یا نه، از سه معیار سود 

  گلدرات. نیستند )زیر سیستمی  (معتقد بود که این معیارها قابل کاربرد در سطوح جزء سیستم 

معیارهاي مالی شرکت و اندازهگیري سطوح فعالیت کارخانه سه معیار عملکرد 



تفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی 

نحوه ي انتخاب محصول سود آورتر در دو سیستم یکسان نیست

شناسایی به نسبت تري کارانه محافظه دید محدودیت تئوري

شود، فروخته مشتریان به کاالها که زمانی تنها و ،

پردازد می عملکرد گیري اندازه و محاسبه  به کاال، تکمیل

ي دوره طول در عملیاتی هاي هزینه محدودیت تئوري

.شوند می 

ماشین یا بخش هر کارایی است معتقد محدودیت تئوري

 .کرد ارزیابی سیستم، کل در موجود هاي محدودیت

 سیستم، هاي محدودیت گرفتن نظر در بدون سنتی

. کند می ارزیابی

مناسبی عملکرد زمانی شرکت است معتقد محدودیت تئوري

. کند تولید فروش

تفاوتهاي تئوري محدودیت با حسابداري صنعتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت

هدف کلی تئوري محدودیت فراهم کردن وجه نقد براي حال و آینده ي بنگاه اقتصادي است

که آیا بنگاه به اهداف خود رسیده است یا نه، از سه معیار سود  براي ارزیابی عملکرد بنگاه هاي اقتصادي و این

  . نرخ بازده سرمایه گذاري و جریان نقدي استفاده می کند

معتقد بود که این معیارها قابل کاربرد در سطوح جزء سیستم 

معیارهاي مالی شرکت و اندازهگیري سطوح فعالیت کارخانه سه معیار عملکرد براي ایجاد ارتباط بین 

  .موجودي ها و هزینه هاي عملیاتی را پیشنهادکردند

تفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی 

نحوه ي انتخاب محصول سود آورتر در دو سیستم یکسان نیست    

تئوري

، دارد

تکمیل

تئوري در

 گرفته

تئوري

محدودیت

سنتی

ارزیابی

تئوري

فروش

 

تفاوتهاي تئوري محدودیت با حسابداري صنعتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت

هدف کلی تئوري محدودیت فراهم کردن وجه نقد براي حال و آینده ي بنگاه اقتصادي است

براي ارزیابی عملکرد بنگاه هاي اقتصادي و این

نرخ بازده سرمایه گذاري و جریان نقدي استفاده می کند  خالص،

معتقد بود که این معیارها قابل کاربرد در سطوح جزء سیستم ) 93(لدرات گ

 )94 ( براي ایجاد ارتباط بین

موجودي ها و هزینه هاي عملیاتی را پیشنهادکردند ،) توان عملیاتی (

  



 

  

 فعالیت

 از وري بهره طریق از شرکت عملکرد کردن

 محصول یابی هزینه سیستم یک محدودیت

 طریق از صحیح و مربوط اطالعات کردن فراهم

 مدیران گیري تصمی براي ، شده مصرف منابع

 و است مشخص تولیدي ظرفیت که شود

 هزینه ، اما ) هستند ثابت ( دهند تغییر 

.هستند تولید منابع ظرفیت تغییر به 

 بر و عملکرد افزایش بر تمرکز طریق از

 جریان در کار کاهش و ها گاه گلو از محصوالت

 طریق از را موضوع این فعالیت مبناي بر

 ارزش فاقد زائد هاي فعالیتی ، افزوده ارزش

 از استفاده ازاي به که شود می تولید محصوالتی

 بر یابی هزینه در ، اما. کنند می ایجاد 

 و شده تعیین و بررسی مدت بلند انداز چشم

  .گیرد می قرار مدنظر 

 ي دوره یک محدودیت درتئوري :تولید 

 ثابت اولیه مواد ي هزینه جز به ها هزینه تمامی

 قرار مدنظر مدت بلند زمانی ي دوره فعالیت

  .هستند

3

فعالیت مبناي بر يابي ھزينه با محدوديت تئوري

کردن بیشتر محدودیت تئوري هدف  : هدف -1

محدودیت تئوري .است سیستم در موجود هاي محدودیت

فراهم فعالیت مبناي بر یابی هزینه هدف اما، نیست

منابع و ها هزنیه بین معلولی و علت ي رابطه ایجاد

  .است مشتراین و خدمت ، محصوالت زمنیه در

شود می  فرض محدودیت تئوري در :منابع ظرفیت - 3

 سرعت به را عملیاتی هاي هزینه توانند نمی مدیران

 قادر مدیران که کند می فرض فعالیت مبناي بر یابی

از را بهبود فرآیند محدودیت تئوري :بهبود فرآیند 

محصوالت عبور زمان کاهش و ها محدودیت کردن طرف

بر یابی هزینه که حالی در .دهد می انجام انباشته، ساخت

ارزش با هاي فعالتی فعالیت، هر هاي هزینه میزان تعیین

.دهد می انجام بهبود نیازمند هاي فعالیت و افزوده

محصوالتی محدودیت تئوري در :آوري سود بهبود - 4

 بیشتري عملکرد ي حاشیه ، محدودیت واحد یک

چشم یک در تولید ترکیب نوع و حجم فعالیت مبناي

 مدت بلند زمانی ي برهه یک در محصول آوري سود

 ترکیب براي ریزي برنامه و زمانی ي دوره - 5

تمامی میکند فرض و است نظر مد مدت کوتاه زمانی

فعالیت مبناي بر یابی هزینه در اما، . است شده ریخته و

هستند متغیر اي هزینه بیشتر شود می فرض و گیرد می

تئوري ھاي تفاوت

2 - 

طرف

ساخت

تعیین

افزوده



 

زیرا، درهزینه  ؛تئوري  محدودیت توصیه می کند که از اطالعات هزینه یابی جذبی سنتی کمتر استفاده شود

هزینه . یابی جذبی هزینه هاي محصول شامل هزینه ي مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه است

اما بر مبناي مفاهیم حسابداري مدیریت، 

درون سازمان از قبیل ترکیب تولید، قیمت گذاري، 

         تئوري مزبور معتقد است که مدیران به جاي مدیریت هزینه  هاي تولید محصول، محدودیت ها را مدیریت

ت هزینه هاي تولید ممکن است مدیری

براي مثال، ممکن است . باعث گرفتن تصمیماتی توسط مدیران شود که در بلند مدت به نفع شرکت نباشد

مدیران بر روي هزینه هاي تولید متمرکز شوند و سعی کنند هزینه هر واحد تولید را با افزایش تعداد محصوالت 

این حالت باعث افزایش موجودي هاي کاال 

  

دوره زمانی کوتاه مدت

در تعیین خطی مشی شرکت، به مدیران 

کمکی نمی کند

ثابت فرض کردن متغییر هایی مانند 

قیمت محصول، سفارش مشتري، 

فناوري و تصمیم گیري تولید

در تصمیم گیري بلند مدت از قبیل قیمت 

گذاري محصول خیلی مفید نمی باشد

4

تئوري  محدودیت توصیه می کند که از اطالعات هزینه یابی جذبی سنتی کمتر استفاده شود

یابی جذبی هزینه هاي محصول شامل هزینه ي مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه است

اما بر مبناي مفاهیم حسابداري مدیریت،  ،یابی جذبی براي تهیه ي گزارش هاي مالی برون سازمانی الزامی است

درون سازمان از قبیل ترکیب تولید، قیمت گذاري،  اغلب براي تصمیم گیري هاي) کامل ( 

  . ) واتسون ، (ساخت یا خرید مناسب نیست 

تئوري مزبور معتقد است که مدیران به جاي مدیریت هزینه  هاي تولید محصول، محدودیت ها را مدیریت

مدیری .می کنند، با این فرض که بیشتر هزینه ها در کوتاه مدت ثابت هستند

باعث گرفتن تصمیماتی توسط مدیران شود که در بلند مدت به نفع شرکت نباشد

مدیران بر روي هزینه هاي تولید متمرکز شوند و سعی کنند هزینه هر واحد تولید را با افزایش تعداد محصوالت 

این حالت باعث افزایش موجودي هاي کاال . فروش رساند، کاهش دهدبه بیش از تعداد واحدهایی که می توان به 

  .می شود که براي شرکت هزینه بر خواهد بود

  معایب و مزایاي تئوري محدودیت

برنامه یی براي مدیریت موجودي کاال ، 

بهبود کیفیت و سود آوري در کوتاه 

مدت تهیه می نماید

بودن هزینه کم 

قابل فهم بودن

شرکت عملیاتی توان

در تعیین خطی مشی شرکت، به مدیران 

ثابت فرض کردن متغییر هایی مانند 

قیمت محصول، سفارش مشتري، 

در تصمیم گیري بلند مدت از قبیل قیمت 

گذاري محصول خیلی مفید نمی باشد

معایب

تئوري  محدودیت توصیه می کند که از اطالعات هزینه یابی جذبی سنتی کمتر استفاده شود

یابی جذبی هزینه هاي محصول شامل هزینه ي مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه است

یابی جذبی براي تهیه ي گزارش هاي مالی برون سازمانی الزامی است

( هزینه یابی جذبی 

ساخت یا خرید مناسب نیست 

تئوري مزبور معتقد است که مدیران به جاي مدیریت هزینه  هاي تولید محصول، محدودیت ها را مدیریت

می کنند، با این فرض که بیشتر هزینه ها در کوتاه مدت ثابت هستند

باعث گرفتن تصمیماتی توسط مدیران شود که در بلند مدت به نفع شرکت نباشد

مدیران بر روي هزینه هاي تولید متمرکز شوند و سعی کنند هزینه هر واحد تولید را با افزایش تعداد محصوالت 

به بیش از تعداد واحدهایی که می توان به 

می شود که براي شرکت هزینه بر خواهد بود

  

معایب و مزایاي تئوري محدودیت

  

  

برنامه یی براي مدیریت موجودي کاال ، 

بهبود کیفیت و سود آوري در کوتاه 

مدت تهیه می نماید

کم و سادگی

قابل فهم بودن

توان افزایش

مزایا
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  انتقادات وارده بر تئوري محدودیت 

         رابرت کپلن. بیشتر انتقادات وارده به تئوري محدودیت ناشی از تمرکز آن بر دوره زمانی کوتاه مدت است   

) 99(  حسابداري عملکرد ، ) را به دلیل نادیده گرفتن هزینه هاي ثابت و ) و به تبع آن تئوري محدودیت

دن متغیرهایی مانند قیمت محصول، سفارش تاًکید بر بهینه سازي در کوتاه مدت از طریق ثابت فرض کر

  . مشتري، فناوري و تصمیم گیري تولید، مورد انتقاد قرار داد

او معتقد است که تئوري محدودیت تا حدودي از روشهاي دیگر بهینه کردن تولید در کوتاه مدت، قوي تر    

  . ه مدیران کمک کنداست اما، نمی تواند به تصمیم گیریهاي مهمی مانند تعیین خط مشی شرکت، ب

به ویژه هزینه هاي ثابت در تصمیم . تصمیم گیریهاي استراتژیک عموماً باید با فرض دوره بلندمدت اتخاذ شود   

چه بسا گرفتن ( هاي استراتژیک مربوطند و مدیران باید فراتر از عملکرد دوره کوتاه مدت را مدنظر قرار دهند 

  ). اولیه باشد اما در بلند مدت به نفع شرکت باشد تصمیمی منوط به زیان دهی در سالهاي 

تواند در تصمیم گیریهاي بلندمدت از قبیل قیمت گذاري محصول خیلی مفید  بنابراین تئوري محدودیت نمی   

  .باشد 

  مزایاي تئوري محدودیت

ي، بهبود این تئوري برنامه ایی را براي مدریت موجود .تئوري محدودیت یک تئوري مدریت فراگیر است   

این تئوري پیشنهاد می کند که مدیران باید ضعیف . کیفیت و بهبود سود آوري در کوتاه مدت فراهم می کند

این زنجیره شامل تبدیل . ترین نقاط در زنجیره ي رویدادهاي مربوط به تولید کاال و فروش را شناسایی کنند

  .مواد اولیه به محصول و تحویل آن به مشتریان است 

ه محض شناسایی اولین گلوگاه باید سرعت بقیه ي تئوري، سادگی و کم هزینه بودن گزارش هاي آن در مدیر ب

تئوري « با عنوان )  995( مطالعه ي موردي که توسط نورن و همکاران . مقایسه با هزینه یابی سنتی است 

کت ها گزارش هاي تفضیلی انجام شد ، نشان داد که بیشتر شر» محدودیت و کاربرد آن در حسابداري مدریت 

هفتگی یا ماهانه یی را که طبق اصول حسابداري صنعتی تهیه می کنند ، براي بیشتر کارکنان آن قابل فهم 

نیستتند ، در حالی که مفاهیم تئوري محدودیت و گزارش هاي حسابداري عملکرد خیلی آسان و قابل فهم 

ه کاري باید انجام دهد تا به هدف که همان سود دهی هستند به طوري که هر شخصی از سازمان می داند که چ




 

تحقیقات انجام شده حاکی ازاین است که کاربران تئوري محدودیت اظهار داشته اند که این . بیشتر است، برسد

تئوري در حالی که هم موجودي کاال و هم زمان تولید را کاهش می دهد، می تواند توان عملیاتی شرکت را 

همچنین، سیستم هاي تولیدي، تکنیک هاي این ).  9، کوزیول  9، جانسون  95روال اگا( افزایش دهد 

، فوگارتی و  99رمساي و همکاران ( تئوري را همراه با برنامه ریزي مواد اولیه و تولید به هنگام به کار می برند 

 ).، مابین و بلدرستون  999،هالت  994، کک  99همکاران 

  انجام شده بر روي تئوري تحقیقات

شرکت هاي مزبور به طور آشکار  . شرکت به کار گرفته شده است 5تکنیک هاي این تئوري در بیش از 

عالوه بر این ، تعدادي از شرکت هائی . بهبودهاي مهم بدست آمده از طریق به کارگیري این تئوري را افشا کردند

   به دالیل رقابتی نخواستند بهبود هاي به دست آمده را افشا کنند که تئوري محدودیت را به کار گرفته بودند، 

  ).واتسون ، ( 

تکنیک هاي این تئوري تنها براي شرکت هاي انتفاعی و بازرگانی به کار گرفته نشده است، بلکه شرکت هاي 

سازمان هاي . کردنددولتی و غیر انتفاعی نیز از راه حل هاي تئوري محدودیت به طور موفقیت آمیزي استفاده 

دولتی مانند، خدمات درمانی انگلیس، سازمان ملل متحد، ناسا، گروه هاي دفاعی ایاالت متحده از قبیل نیروي 

  .)واتسون ( هوایی، دریایی، و نیروي هوایی اسرائیل از جمله کاربران تکنیک هاي این تئوري بودند 

  نتیجه گیري

ارائه تئوري محدودیتها وتمرکز . یستماتیک نوینی در فرایند تفکر نامیدتئوري محدودیتها را می توان نگرش س

آن بر روي دستیافت سازمان، پارادایم جدیدي ایجاد کرد که سبب تغییــــر در نحوه نگرش به سازمان و مفهوم 

 .داد بهره وري و راهکارهاي بهبود آن گردید و شانس اعمال یک تغییر موثر و نتیجه بخش را افزایش

نگرش به سازمان از دیدگاه تئوري محدودیتها، موجب تعادل در جریان مواد در کل سیستم تولیدي شده و 

چرخه تکراري آن به شکسته شدن و پیدا کردن محدودیتهاي جدید در سیستم منجر شده و ویژگی بهبود 

 .                      .                مستمر آن موجب رسیدن به دستیافت بهینه براي کل سازمان می گردد

از آنجایی که گلوگاهها ظرفیت حقیقی کارخانه را معین می کنند، شناخت آنها اولین گام براي پذیرش تغییرات 

 ..                                                                  بود ناشی از تئوري محدودیتها خواهد

ا، جهت یابی اش به سوي خروجی کلی سیستم است نه روي ترکیبهایی نخستین سود اساسی تئوري محدودیته

  .که ممکن است تاثیر کم و یا هیچ تاثیري بر روي عملکرد کلی سیستم داشته باشند
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