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:هفتم لـفص

)گلـوگاه(تـدودیـوري محـتئ
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مقدمه

.از مهمترین موضوعات در ادبیات حسابداري تبدیل شده استتئوري محدودیت ها به یکی

.معرفی شد١٩٨٦در سال »هدف«این تکنیک یک فلسفه مدیریتی جامع است که توسط گلدرت در کتابی به نام 

بنابراین همواره حداقل یک .بر طبق این تئوري هر سازمانی براي دستیابی به اهداف بیشتر و باالتر خود با تعداد بسیاري از محدودیتها روبرو است

.محدودیت وجود دارد

تئوري محدودیت

این تئوري به سیستم تولید شرکتهاي صنعتی به عنوان .فلسفه اصلی تئوري محدودیت ، استفاده بهینه از محدودیت ها و گلوگاههاي تولیدي است

.یک زنجیر هنگامی تقویت می شود که ضعیف ترین حلقه آن تقویت شود .رشته اي از فرآیندهاي مرتبط ، مانند حلقه هاي یک زنجیر می نگرد 

انی بوجود می آیند که ظرفیت تولیدي هریک از گلوگاهها زم.معموالً ساخت محصول با عبور از ایستگاههاي مختلف تولیدي انجام می شود 

.ایستگاههاي فرایند تولید با یکدیگر متوازن نباشند 

.هر عاملی که بازده سیستم را در ارتباط با هدف یا مقصود از پیش تعیین شده محدود کند :محدودیت عبارت است از 

منبع گلوگاهی منبعی است که ظرفیتش کمتر یا مساوي تقاضاي مورد انتظار براي .نددر سازمان ها و کارخانجات محدودیت را با نام گلوگاه می شناس

.آن است

.بیشتر از تقاضاي آ اس

:وابستگی رویدادها یا پیش نیازها

.رویداد پیش نیاز استیعنی یک رویداد یا یک سري از رویدادها حتما باید اتفاق بیافتد تا یک کار دیگر بتواند شروع شود رویداد پس آیند منوط به 

.تئوري محدودیت ها یک استراتژي عملیاتی ترکیبی است

.از معایب وجود محدودیت در فرایند تولید افزایش کاالي در جریان ساخت است

دومین زیان وجود محدودیت در فرایند تولید افزایش ظرفیت بال استفاده در سایر بخشهاي شرکت است

دیت در فرایند تولید عدم تحویل کاال و خدمات به مشتریان به صورت به موقع و در زمان مقرر استاز دیگر معایب وجود محدو

.مهمترین زیان وجود محدودیت در فرایند تولید افزایش بهاي تمام شده محصوالت و خدمات است

.ید استکاهش توان رقابتی شرکت و افت کیفی محصوالت از دیگر معایب وجود محدودیت در فرایند تول

بعد در تئوري محدودیت ها مدیران واحدهاي تجاري باید در جستجوي راه حلی براي رفع عامل محدودیت باشند و به بخشهاي غیر گلوگاهی در مرحله 

.یعنی محدودیتها در تئوري محدودیت ها از نطر ارجحیت داراي سلسله مراتب می باشند.توجه داشته باشند



:محدودیتهامفروضات کلیدي تئوري 

:فرض کلیدي و اساسی تئوري محدودیت ها این است که می توان سازمانها را از طریق سه متغیر زیر ارزیابی و کنترل نمود

)Throughput(توان عملیاتی

توان عملیاتی برابر است با درآمد فروش پس از کسر هزینه مواد مستقیم.یعنی چه مقدار پول توسط شرکت ایجاد شده است

.سایر هزینه ها به عنوان هزینه هاي دوره و ثابت تلقی می شوند

:هزینه هاي عملیاتی

.مقدار پولی که صرف می شود تا شرکت اداره شود

.این هزینه ها باید توسط توان عملیاتی سیستم پوشش داده شوند در غیر این صورت شرکت براي مدت طوالنی دوام نخواهد داشت

:موجودي کاال

.چه مقدار وجوه نقد توسط شرکت بلوکه شده استیعنی

.افزایش توان عملیاتی کاهش موجودیها و کاهش هزینه هاي عملیاتی تاکید تئوري محدودیت ها است

شاخص هاي جدید موردنظر تئوري محدودیت 

:شاخص هاي جدید موردنظر تئوري محدودیت عبارتند از
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گام ها 

.گام اساسی و توجه به قواعد خاصی است ٥محدودیت ها مستلزم اجراي الگوریتمی با اجراي موفق تئوري 

:پنج گام اساسی عبارتند از

شناسایی محدودیت سیستم -

)محدودیت %١٠٠بهره وري (حداکثر استفاده از محدودیت سیستم -

حمایت همه جانبه سایر اجزاي سیستم از محدودیت -

ستم ارتقاي محدودیت سی-

پایدار سازي سیستم و حرکت به سمت شناسایی محدودیت جدید-

شناسایی محدودیتهاي سیستم–الف 

عملکرد ، در چارچوب باالتر از محدودیت هر عامل یا عنصري است که مانع از دستیابی سیستم به سطوح .مهمترین مرحله ، شناسایی محدودیتهاست 

.٢٠٠٤و ککس استوان بلک (هدف تعیین شده می شود  (

بهره برداري از محدودیت هاي سیستم–ب 

هر واحد از محدودیت توجهی تئوري محدودیت معتقد است که مدیران باید اغلب براي تصمیم گیري در مورد ترکیب تولید ، به مقدار عملکرد ایجادي 

)هر یک واحد محدودیت موجود ، چه میزان عملکرد ایجاد می شود مقدار عملکرد هر واحد از محدودیت به این معنا است که به ازاي استفاده از(کنند

حمایت همه جانبه سایر اجزاي سیستم از محدودیت)ج

یم گرفته پس از تعیین این که چه محصولی و به چه میزان باید تولید شود ، عملکرد مابقی سیستم که داراي محدودیت نیستند را باید با توجه به تصم

:زیرسنجیدشده ، به صورت 

.جریان ورودي و خروجی بین بخشها را متوازن شود -

.میزان بهره برداري از ایستگاههاي غیر گلوگاهی از طریق محدودیت هاي موجود در سیستم تعیین می شود -

.گرفت را نباید به عنوان کم کاري در نظر )اگر طبق برنامه باشد (ساعات استفاده نشده توسط ایستگاه هاي غیر گلوگاهی -

.توسط گلوگاه ها باید به عنوان ساعات تلف شده کل سیستم مدنظر قرار گیرد )استفاده نشده (ساعات تلف شده -

رفع محدودیتهاي سیستم –د 

یت کارگر به عنوان مثال ، می توان محدود.این مرحله شامل تالش براي رفع محدودیت ها از طریق ایجاد ظرفیت اضافی براي نقاط گلوگاهی است 

، آموزش داراي محدودیت را از طریق استخدام افراد دیگري با مهارت مشابه رفع کرد و یا اینکه کارگران دیگر شرکت را که داراي زمان خالی هستند 

.راه حل سوم این که همان کارگر را آموزش داد تا سریع تر کار کند .داد تا بتوانند همان کار کارگر مزبور را انجام دهند 
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به کارگیري دوباره فرایند ، در صورت رفع محدودیت)ه

زیرا ، زمانی که این .به دلیل این که هدف مدیریت بهبود مستمر و بلند مدت است ، با رفع محدودیتهاي موجود ، این هدف متوقف نمی شود 

.فرایند بهبود مستمر (باید دوباره به مرحله اول بازگشت براي استفاده بهینه از آنها .محدودیتها برطرف شد ، دیگر محدودیتها ظاهر می شوند  (

:انواع محدودیت

:محدودیت خارجی-١

کمبود سفارش مشتریان، محدودیت دسترسی به مواد اولیه، محدودیت هاي سیاسی 

:محدودیت داخلی-٢

تجهیزات-

نیروي کار-

سیاستها-

:محدودیتهادر تئوري )جریان تولیدي(انواع ماشین آالت

(Iجریان تولید نوع :I PLANT(

.در این حالت کندترین عملیات محدودیت محسوب می شود.جریان مواد خام در درون دستگاه به ترتیب است

(Aجریان تولید نوع :A PLANT(

.یت محسوب می شوددر این حالت هماهنگ سازي اجزاء مختلف محدود.جریان مواد خام در درون دستگاه به صورت چند به یک است

(Vجریان تولید نوع :V PLANT(

.در این حالت نقطه تفکیک محدودیت محسوب می شود.جریان مواد خام در درون دستگاه به صورت یک به چند است

(Tجریان تولید نوع :T PLANT(

.جریان مواد خام در درون دستگاه به صورت چند به چند است

.را همزمان داراستVو Iاین جریان تولید محدودیتهاي جریان تولید •

.تئوري محدودیتها براي کمک به مدیران جهت کاستن از میزان چرخه هاي زمانی پایه گذاري شده است•

چرخه زمانی برابر است با فاصله زمانی بین دریافت سفارش مشتري و ارسال سفارش•
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حسابداري صنعتی سنتیتفاوت هاي تئوري محدودیت و 

مهم ترین تفاوت این دو در این است که تئوري محدودیت توجه عمده اي بر افزایش سطح عملکرد و کاهش هزینه هاي عملیاتی و سطوح موجودي 

بدون (تر می کند دارد ، اما حسابداري صنعتی سنتی بدون توجه به افزایش سطوح موجودي و هزینه هاي عملیاتی ، اقدام به تولید محصول سودآور 

.در نظر گرفتن میزان استفاده محصوالت تولیدي از منابع داراي محدودیت  از طرف دیگر ، نحوه انتخاب محصول سودآورتر در دو سیستم یکسان )

.نیست 

یزان موجودي را افزایش تئوري محدودیت معتقد است شرکت زمانی عملکرد مناسبی دارد که محصوالت را براي فروش تولید کند ، بدون این که م

.١٩٩٥نورن و همکاران (را نیز مدنظر قرار دهد )بازار(به عبارت دیگر ، میزان تقاضاي مشتریان .دهد  (

.تئوري محدودیت با هزینه هاي عملیاتی به عنوان یک هزینه ثابت در طول دوره زمانی کوتاه مدت برخورد می کند 

تئوري محدودیت معتقد است شرکت زمانی عملکرد مناسبی دارد که محصوالت را براي فروش تولید کند ، بدون این که میزان موجودي را افزایش 

.١٩٩٥نورن و همکاران (را نیز مدنظر قرار دهد )بازار(به عبارت دیگر ، میزان تقاضاي مشتریان .دهد  (

.اتی به عنوان یک هزینه ثابت در طول دوره زمانی کوتاه مدت برخورد می کند تئوري محدودیت با هزینه هاي عملی

اما ، سیستم .تئوري محدودیت معتقد است کارایی هر بخش یا ماشین آالت را باید با توجه به محدودیت هاي موجود در کل سیستم ، ارزیابی کرد 

.یا قسمت را ارزیابی می کند سنتی بدون در نظر گرفتن محدودیتهاي سیستم ،  عملکرد هر بخش

اما هدف هزینه یابی بر مبناي فعالیت فراهم کردن اطالعات مربوط و صحیح از طریق ایجاد .تئوري محدودیت یک سیستم هزینه یابی محصول نیست 

.و مشتریان است رابطه علت و معلولی بین هزینه ها و منابع مصرف شده ، براي تصمیم گیري مدیران در زمینه محصوالت ، خدمات

اما )ثابتند (در تئوري محدودیت فرض می شود که ظرفیت تولیدي مشخص است و مدیران نمی توانند هزینه هاي عملیات را به سرعت تغییر دهند 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت فرض می کند که مدیران قادر به تغییر و اصالح ظرفیت منابع تولید هستند

اما در هزینه یابی بر .محصوالتی تولید میشود که به ازاي استفاده از یک واحد محدودیت حاشیه عملکرد بیشتري ایجاد می کند در تئوري محدودیت

ر مبناي فعالیت حجم و نوع ترکیب تولید در یک چشم انداز بلندمدت بررسی و تعیین می شود و سودآوري محصول در یک برهه زمانی بلندمدت مدنظ

.قرار می گیرد 

اما در .در تئوري محدودیت یک دوره زمانی کوتاه مدت مدنظر است و فرض می کند تمامی هزینه ها به جز هزینه مواد اولیه ثابت و ریخته شده است 

.هزینه یابی بر مبناي فعالیت دوره زمانی بلندمدت مدنظر قرار می گیرد و فرض می کند بیشتر هزینه ها متغیر هستند 

دیت فرض بر این است که مدیریت هیچ گونه کنترلی بر روي منابع دستمزد و سربار ندارد اما در هزینه یابی بر مبناي فعالیت فرض بر در تئوري محدو

.این است که مدیریت کنترل کامل و مطلق بر روي این منابع دارد 

انتقادات وارده بر تئوري محدودیت

و به تبع آن (، حسابداري عملکرد )١٩٩٠(رابرت کپلن .از تمرکز آن بر دوره زمانی کوتاه مدت است بیشتر انتقادات وارده به تئوري محدودیت ناشی 

را به دلیل نادیده گرفتن هزینه هاي ثابت و تاًکید بر بهینه سازي در کوتاه مدت از طریق ثابت فرض کردن متغیرهایی مانند قیمت )تئوري محدودیت 

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

تعیین تئوري محدودیت تا حدودي از روشهاي دیگر بهینه کردن تولید در کوتاه مدت ، قوي تر است اما ، نمی تواند به تصمیم گیریهاي مهمی مانند 

.خط مشی شرکت ، به مدیران کمک کند 
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مزایاي تئوري محدودیت

.براي مدریت موجودي  ، بهبود کیفیت و بهبود سود آوري در کوتاه مدت فراهم می کنداین تئوري برنامه ایی را 

سادگی و کم هزینه بودن گزارش هاي آن در مقایسه با هزینه یابی سنتی 

نیز از راه حل هاي تکنیک هاي این تئوري تنها براي شرکت هاي انتفاعی و بازرگانی به کار گرفه نشده است ، بلکه شرکت هاي دولتی و غیر انتفاعی

.تئوري محدودیت به طور موفقیت آمیزي استفاده کردند 


