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چکیده ۲
ّسف ایي همبلِ ،ثحث ٍ ثطضؾی پیطاهَى تئَضی حؿبثساضی هسیطیت اؾت .زض ایي همبلِ يطٍضت ایجبز تئَضی زض حؿبثساضی هسیطیت ثطضؾی قسُ ٍ اػتمبز ثط ایي
اؾت وِ تئَضیْب زض ظهیٌِ ای وبضثطزی ًظیط حؿبثساضی هسیطیت ،ثبیس تؼجیطّب ٍ تفؿیطّبی هفیسی ضا ثطای هسیطاى ،ؾبظهبًْب ٍ جبهؼِ اضائِ وٌٌس .زض ایي همبلِ،
هبّیت تئَضیْبی زض حبل تَؾؼِ ٍ هَضز اؾتفبزُ ،اضظیبثی ٍ ثطضؾی هیقَز .تئَضی هحسٍزیتْب هجتٌی ثط ثْجَز هؿتوط ثَزُ ٍ توطوع انلی آى ثط قٌبؾبیی
هحسٍزیتْب ٍ گلَگبّْبی تَلیسی ثِ هٌظَض افعایف هؿتوط زؾتیبفت ول وبضذبًجبت اؾت ،اجطای هَفك تئَضی هحسٍزیتْب هؿتلعم اجطای الگَضیتوـی ثب  5گبم
اؾبؾی ٍ تَجِ ثِ لَاػس ذبنی اؾت .تئَضی هحسٍزیتْب ضا هی تَاى ًگطـ ؾیؿتوبتیه ًَیي زض فطایٌس تفىط ًبهیس.
فطایٌ س تفىط تئَضی هحسٍزیتْب ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای حل هؿئلِ ،تكریم ٍ اظ ثیي ثطزى هحسٍزیتْب ،شٌّیتْب ٍ ضاّْبی ؾٌتی هَجَز هَضزاؾتفبزُ هسیطاى
لطاض هی گیطز..
ثِ ثیبى زیگط ،تئَضی حؿبثساضی هسیطیت ثبیس ثتَاًس زض پبؾد ثِ ایي پطؾف هب ضا یبضی ضؾبًس وِ ۲چِ ضٍقْبیی ضا ،چگًَِ ٍ زض چِ قطایُی ثبیس ثِ وبض
ثؿت تب تغییطاتی زض حؿبثساضی هسیطیت ایجبز قَز؟ زض پبیبى پیكٌْبزّبیی اضائِ هیكَز تب پػٍّكْبی حؿبثساضی هسیطیت ثتَاًس زض جْت ایجبز تئَضیْبی ثْتط
حطوت وٌس.
كلوبت كلیدي ۲
تئَضی هحسٍزیت ّب  ،حؿبثساضی هسیطیت,هحسٍزیت ( گلَگبُ ) ؾیؿتن
هقدهه
1

زض زِّ  ۰۸زوتط گلسضت ،ضٍقی ثطپبیِ اّساف ٍ ضٍیِ ّبی وبض وبضذبًجبت اضائِ زاز فلؿفِ حبون ثط آى ثب ًبم «تئَضی هحسٍزیتْب» ٍ ضاّىبضّبی اجطایی آى
لجال ثِ ًبم فٌبٍضی تَلیس ثْیٌِ ،قْطت یبفتِ ثَز.
ایسُ انلی تئَضی فَق ثط هسیطیت گلَگبّْب اؾتَاض اؾت ،ایي تئَضی هسػی اؾت وِ ثِ ثْجَز هؿتوط اظَطیك قٌبؾبیی هحسٍزیتْب ٍگلَگبّْبی تَلیسی زض
ؾبظهبى هٌجط ذَاّسقس ،ثسیي تطتیت توطوع انلی ایي تئَضی اثتسا قٌبذت هحسٍزیتْب ٍ ؾپؽ هسیطیت ثط ضٍی آًْب زض جْت افعایف وبضایی ؾیؿتن اؾت.
تئَضی هحسٍزیتْب هبًٌس فلؿفِ هسیطیت غاپٌی تَلیس ثِ هَلغ هجتٌی ثط ثْجَز هؿتوط اؾت ٍ اظ ایي ًظط ّط زٍ زض همبثل ًگطـ ؾٌتی لطاض هی گیطًس،اهب تفبٍت
ػوسُ آى ثب ًظبم ثِ هَلغ ) (JITزض ایي اؾت وِ فلؿفِ ثِ هَلغ ثط وبّف هَجَزیْب ٍ حصف اتالفْب هتوطوع هی قَز زضحبلی وِ تئَضی هحسٍزیتْب ثط
هحسٍزیتْب ٍ حصف آًْب تبویس هی وٌس.
ّسف تئَضی حؿبثساضی ،فطاّن وطزى هجوَػْبی اظ انَل ٍ ضٍاثُی اؾت وِ ػولیبت هكبّسُ قسُ حؿبثساضی ضا تجییي ٍ ػولیبت هكبّسُ ًكسُ ضا پیكجیٌی
وٌس .ثِ ثیبى زیگط ،تئَضی حؿبثساضی ثبیس ثتَاًس زالیل اًتربة هجبًی ٍ ضٍقْبی هرتلف حؿبثساضی ضا تَؾٍ ٍاحسّبی اًتفبػی تجییي ٍ ٍیػگیْبی ٍاحسّبیی ضا
وِ اظ هیبى ضٍقْبی پصیطفتِ قسُ حؿبثساضی ،ضٍـ ذبنی ضا اًتربة هی وٌٌس پیكجیٌی وٌس .يوٌبً ،تئَضی حؿبثساضی ثبیس اظ َطیك پػٍّكْبی حؿبثساضی،
آظهَى ٍ تبئیس قَز قجبٌّگ.۱۳۰۱
ثمفی ٍ اهیطانالًی ( )۱۳۳۱هؼتمسًس وِ ٍجَز هجبًی ًظطی زض حَظُ هسیطیت ؾجت هیقَز تب آى زؾتِ اظ ضٍقْبی ػولیبتی وِ زاضای اػتجبض اجطایی اؾت اظ
ضٍایی ًظطی ًیع ثطذَضزاض ثبقس .اظ ایي ضٍ جؿتجَ ثطای زؾتیبثی ثِ هجبًی ًظطی حؿبثساضی هسیطیت ،گصاضی گطیعًبپصیط جلَُ هیوٌس.
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هببنی نظزي تحقیق:
هدف تئوري حسببداري هديزيت
يطٍضت پػٍّف زض ظهیٌِ حؿبثساضی هسیطیت چیؿت؟ َطح ایي هَيَع اثتسا اظ ؾَی ظیوطهي (2001) 1پیطاهَى ٍيؼیت پػٍّف حؿبثساضی هسیطیت آغبظ
قس ٍ تئَضی ،پبؾرْبیی ضا ثطای آى اضائِ وطزُ اؾت .اهب ّوچٌبى پطؾكْبی زیگطی ٍجَز زاضز .اظ جولِ آًىِّ ۲سف ٍ ًمف تئَضی زض پػٍّف حؿبثساضی
هسیطیت چیؿت؟ تئَضیْبی وًٌَی چگًَِ ثِ ایي ّسف زؾت هییبثس؟ ٍ ثِ ػٌَاى جبهؼِ ػلوی ،چگًَِ ثبیس زض هؿیط تَؾؼِ تئَضی حطوت قَز؟ ایٌْب
هَيَػْبیی اؾت وِ زض ایي همبلِ ثِ آًْب پطزاذتِ هیقَز.
الفت ٍ قیلسظ )۲۸۸۲( 2زض پبؾد ثِ ظیوطهي ( ،)۲۸۸۱ثب اؾتٌبز ثِ پػٍّكْبی گصقتِ اظْبض زاقتٌس وِ پػٍّكْبیی زض ضاؾتبی تئَضی حؿبثساضی هسیطیت ،تب
وٌَى اًجبم قسُ اؾت .ایي هَيَع ًكبى هیزّس وِ تئَضی یب تسٍیي تئَضی حؿبثساضی هسیطیت ،پیطاهَى تكطیح ػلل ٍ تبثیطات آى اؾتّ .ط چٌس ّوِ
پػٍّكگطاى ایي زیسگبُ ضا ًپصیطفتِاًس ،اهب ثِ ًظط هیطؾس وِ ایي زیسگبُ ،هؿیط انلی زؾتیبثی ثِ قٌبذت اؾت وِ اهطٍظُ زض پػٍّف حؿبثساضی هسیطیت
هتساٍل اؾت .اهب پطؾف ایي اؾت وِ چطا ثِ ػٌَاى یه جبهؼِ ػلوی ،زض جْت فْن ّسفْب ٍ ًتبیج حؿبثساضی هسیطیت تالـ هیوٌین؟ اػتمبز ثط ایي اؾت وِ
ّسف ًْبیی ،ثِوبضگیطی تئَضی زض ثْجَز قیَُّبی حؿبثساضی هسیطیت اؾت .ثِ ثیبى زیگط ،اًجبم پػٍّف ٍ تَؾؼِ تئَضیْب زض حؿبثساضی هسیطیت ،اهىبى
اؾتفبزُ ایي تئَضیْب تَؾٍ افطاز هرتلف ضا فطاّن هیؾبظز .ثٌبثطایي ؾیؿتوْب یب ضٍیِّب ثِ ووه تئَضیْب هیتَاًس زض جْت ووه ثِ هسیطیت ،وبضوٌبى،
گطٍّْبی شیٌفغ ٍ یب ول جبهؼِ ثْجَز یبثس.
زض ًتیجِ ثِ ًظط هیطؾس وِ تمطیجبً اوثط پػٍّكْبی اذیط زض حؿبثساضی هسیطیت ،زاضای ّسف هكتطوی ثطای تئَضی ٍ پػٍّف ثَزُ ٍ آى اضائِ ضٌّوَز ٍ
آًْبؾت
گصاقتي
وٌبض
یب
ٍ
هسیطیت
حؿبثساضی
زض
آًْب
ثِوبضگیطی
ًحَُ
ذهَل
زض
پیكٌْبزّبیی
ًیٌیلَتٍَ ۱۱۰۸ 3ی هؼتمس اؾت وِ هٌفؼت ًظطی زاًف ضا ًیع ثبیس زض ًظط گطفت ،ظیطا نطفٌظط اظ ّسفْبی وٌتطل ٍ پیكجیٌی ،تَؾؼِ زاًف هَجت اضائِ
تَيیح ٍ تفؿیط جبهغ ٍ هٌظوی اظ ٍالؼیبت هیقَز .ثِ اػتمبز لَوب ٍ گطاًلٌس( )۲۸۸۲هیتَاى ثِ ذَثی ایي هَيَع ضا زض ظهیٌِ پػٍّكْبی حؿبثساضی هسیطیت
ثیبى وطز .ثِ ّط حبل پػٍّف ثسٍى ّطگًَِ وَقف زض جْت پیكجیٌی ٍ وٌتطل ضٍیسازّب وبفی ًیؿت ،ؾَال ایٌجبؾت وِ وساهیه اظ هَاضز پیكگفتِ زض
اضتجبٌ ثب ایي همبلِ اؾت .ثِ ًظط هیضؾس زض حبل حبيط تطویجی اظ هٌبثغ فٌی ٍ وبضثطزی زاًف جْت ایجبز ًظطیبت هفیس افطاز ٍ ؾبظهبًْبی هَضز ًظط ،هَضز
اؾتفبزُ لطاض هی گیطز.
تئوري هحدوديتهب و بزنبهه ريشي خطی
ّسف تئَضی هحسٍزیتْب زض ظهیٌِ ّبی تَلیسی ػالٍُ ثط پیساوطزى گلَگبّْب ،هكرم وطزى تطویت هحهَالت ثِ هٌظَض ثِ حساوثط ضؾبًسى ؾَز اؾت.
زض نَضتی وِ تٌْب یه هحسٍزیت زض ؾیؿتن ٍجَز زاقتِ ثبقس ،جَاة تئَضی هحسٍزیتْـــــب ثب جَاة ثِ زؾت آهسُ اظ ثطًبهِ ضیعی ذُی یىؿبى اؾتٍ ،لی
اگط چٌسیي هحسٍزیت ٍجَز زاقتِ ثبقس ،جَاة ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تئَضی ثْیٌِ ًیؿت ،لصا تئَضی هحسٍزیتْب ثطای فطاض اظ ایي هكىل ،چطذِ تىطاضی
قىؿتي هحسٍزیت ٍ پیساوطزى هحسٍزیتْبی جسیس ضا تب ظهبًی وِ ّوِ هحسٍزیتْب اضيب قًَس ازاهِ هی زّس تب جَاثی وِ ثِ زؾت هی آٍضز ًعزیه ثِ جَاة
ثْیٌِ ثِ زؾت آهسُ اظ ضٍـ ثطًبهِ ضیعی ذُی ثبقس.
انواع تئوريهب در حسببداري هديزيت
پػٍّف ٍ ًحَُ ػول زض حؿبثساضی هسیطیت ٍاثؿتِ ثِ زٍ گًَِ تئَضی اؾت .تئَضیْبیی وِ ثِ ٍؾیلِ جبهؼِ پػٍّكی ،تئَضی ًبهیسُ قسُ ،اؾبؾبً اظ ؾبیط ػلَم
گطفتِ قسُ ٍ فبلس ٍیػگیْبیی اؾتىِ آًْب ضا زض حؿبثساضی هسیطیت هٌحهط ثِ فطز هیؾبظز .تئَضیْبیی ّن وِ زض حبل حبيط فبلس ٍیػگی تئَضی اؾت ،هیوَقس
تب چگًَگی وبضثطز حؿبثساضی هسیطیت زض تحهیل ٍ وؿت ػولىطز ثْتط ضا تكطیح وٌس .زض ازاهِ ثِ ایي تئَضیْب اقبضُ هیقَز.
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تئوريهبي بزخوردار اس ويژگیهبي يک تئوري
َجك ًظطات الفت ٍ قیلسظ( ، )۲۸۸۳زض پػٍّكْبی حؿبثساضی هسیطیت ،ثطذی هُبلت هٌتكط قسُ هطثٌَ ثِ حؿبثساضی هسیطیت ،تَؾٍ ثطذی اظ تئَضیْب
تكطیح قسُ اؾت .ثِ ََض هؼوَل حؿبثساضی هسیطیت قبهل هتغییطّبی هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ اؾت اهب ثِ توبم ظًجیطُ ػلت ٍ هؼلَل اقبضُ ًویقَز .ایي تئَضیْب زض
تكطیح ػَاهل ،اثطات ٍ تٌَع ضٍاثٍ هتمبثل حؿبثساضی هسیطیت هجتٌی ثط ظهیٌِّبی التهبزی ،تئَضیْبی ؾبظهبًی ،جبهؼِقٌبؾی ٍ ضٍاًكٌبؾی اؾت .هب ثِ ایي
تئَضیْب ٍ هجبحث پیطاهًَی وِ تَؾٍ آًْب تكطیح هیقًَسً ،یبظهٌسین .اهب ؾِ ًگطاًی ػوسُ ًؿجت ثِ تئَضیْبی یبزقسُ زض حؿبثساضی هسیطیت ٍجَز
زاضزً.رؿت ایٌىِ ّیچیه اظ ایي تئَضیْب ثساًگًَِ ًیؿت وِ ثتَاى ثیي تئَضی حؿبثساضی هسیطیت ٍ ؾبیط تئَضیْب توبیع لبئل قس .ایي تئَضیْب پیطاهَى
حؿبثساضی هسیطیت ثَزُ ٍ ذبل تئَضی حؿبثساضی هسیطیت ًیؿت .تئَضیْبی حؿبثساضی هسیطیت ّوچٌبًىِ هجلِّبی هؼتجط پػٍّكی زاًكگبّی تكریم
زازُاًس ،ثِ ٍاؾُِ پطؼ ٍ جَ ٍ پطؾف ٍ پبؾد تؼییي قسُاؾت .پػٍّكگطاى ،تئَضی ًوبیٌسگی ،تئَضی التهبز اَالػبت ،تئَضی ؾبذتبض ،تئَضی ؾیؿتن-وبضثط،
تئَضی ّسفگصاضی ٍ تؼساز ثیكوبضی اظ ؾبیط تئَضیْب ضا ثِ وبض هیجطًس تب ثِ تكطیح هٌبفغ حؿبثساضی هسیطیت ثپطزاظًس .گبّی ثِ ًظط هیضؾس ،آًچِ هفیس اؾت اظ
َطیك تئَضیْبی اظ پیف تؼییي قسُ ٍ ًِ پسیسُ هَضز ًظط زض حؿبثساضی ،تؼییي قسُ اؾت .ثِ ثیبى زیگط تئَضیْبی هكبثِ ضا هیتَاى حتی زض تكطیح
هَيَػْبیی غیط اظ حؿبثساضی هسیطیت ًیع ثِوبض ثطز
تئوريهبيی كه هوقؼیت يک تئوري را ندارند
زض حؿبثساضی هسیطیت تؼسازی تئَضیْبی ٌّجبضی یب ؾبظُّبیی ًیع ٍجَز زاضز وِ ایي تئَضیْب قبهل جطیبى ٍجَُ ًمس تٌعیل قسُ ثطای ثَزجِثٌسی ؾطهبیِای،
ّعیٌِیبثی ثطهجٌبی فؼبلیت ثطای ترهیم ؾطثبض ،اضظیبثی هتَاظى ثطای َطاحی ؾیؿتن وٌتطل ،چبضچَة ّعیٌِیبثی ویفیت زض هسیطیت ٍ وبّف ّعیٌِّبی
ویفیت ٍ چبضچَة هسیطیت ثط هجٌبی اضظـ زض ّسایت تهویوگیطی ٍ وٌتطل زض تًویي (اَویٌبى ثركی) ثبظزُ ؾْبهساضاى اؾت .اظ زیس پػٍّكگطاى
زاًكگبّی ،ایي هَاضز ،تئَضی ثِقوبض ًویآیس اگطچِ ایي تئَضیْب ثیبى هیوٌس وِ ثبیس ثطذی چیعّب ضا چگًَِ ٍ چطا اًجبم زّین .ظیوطهي ( )۲۸۸۱ایي هؿئلِ ضا
ثِ قىل ظیط هُطح وطزُ اؾت ۲تب ظهبًیىِ هسیطیت ثط هجٌبی اضظـ قجیِ تئَضیْبی زیگط ثبقس ،یه تئَضی اثجبتی هحؿَة ًویقَز ،ظیطا پسیسّْبی هطتجٍ ثب
ٍاحس تجبضی ضا تكطیح ٍ پیكجیٌی ًویوٌس حتی اگط ثب تئَضی اثجبتی هَضز ًظط ٍی هَافك ثبقینً ،ظط ٍی هجٌی ثط ایٌىِ هسیطیت ثط هجٌبی اضظـ پسیسّْبی
هطتجٍ ثب ٍاحس تجبضی ضا تكطیح ٍ پیكجیٌی ًویوٌس ،پصیطفتٌی ًیؿت .هیتَاى اؾتسالل وطز وِ ّسف هسیطیت ثط هجٌبی اضظـ ،تكطیح ػولىطز قطوت زض
لبلت ثبظزُ ؾْبهساضاى اؾت .تَجِ ثِ هطاحل  ۶گبًِ هسیطیتی زض پػٍّف ایتٌط ٍ الضوط ( ،)۲۸۸۱ظیوطهي( ٍ )۲۸۸۱پػٍّكْبی زیگط ،هكرم هیوٌس وِ چطا
ػولىطز یه قطوت ًؿجت ثِ قطوتْبی هكبثِ ثْتط اؾت ٍ چطا ػولىطز یه قطوت زض ََل ظهبى ثْجَز هییبثس .اظ چٌیي اؾتساللی هی تَاى زض جْت
پیكجیٌی اؾتفبزُ وطزً .ظط ظیوطهي زض ایي هَضز وِ چٌیي تئَضیْبیی ثب ایي فطو وِ قطوتْب اظ آى پیطٍی ٍ ،پػٍّكْبی لسضتوٌسی ّن زض حبل حبيط اظ آى
پكتیجبًی ٍ یب هحسٍزیتْبی آى ضا اضائِ وٌٌس ،پصیطفتٌی اؾت .زض ایي نَضت ،تئَضی پبالیف ٍ زض پبضُای هَاضز ضز هیقَز .اهب ثطاؾتی زض چِ قطایُی ایي
هطاحل اجطا هیقَز؟ آیب توبم ایي هطاحل ثب هَفمیت ضٍثِ ضٍ هیقَز؟ قطٌ الظم ٍ وبفی ثطای ایٌىِ هسیطیت ثطهجٌبی اضظـ ،هٌجط ثِ ػولىطز ثْتط قَز
چیؿت؟ ظیوطهي ّوچٌیي زض همبثلِ ثب تئَضی هسیطیت ثط هجٌبی اضظـً ،وًَِ ّبیی ضا هُطح هیؿبظز وِ تئَضی لبزض ثِ پیكجیٌی آى ًیؿت ،هثالً ایٌىِ چِ
قطوتْبیی اظ ّعیٌِیبثی ثطهجٌبی فؼبلیت ثِ احتوبل ظیبز اؾتفبزُ هیوٌٌس ٍ یب اظ وسام َطح پبزاقسّی زض قطوت اؾتفبزُ هیقَز.
هؼلَم ًیؿت وِ ظیوطهي چِ اًتظبضی اظ تئَضی زاضز ،اهب ثِ ًظط هیضؾس وِ ٍی اًتظبض زاضز یه تئَضی ؾبزُ ٍجَز زاقتِ ثبقس وِ زض ػیي حبل ّوِ چیع ضا
تكطیح وٌس .هوىي اؾت ثِ یه تئَضی ًیبظ زاقتِ ثبقین تب ػلت ّعیٌِیبثی ثط هجٌبی فؼبلیت تَؾٍ قطوتْب ضا تكطیح وٌس ٍ ًیع تئَضی زیگطی وِ هطاحل
هسیطیتی ثطای ایجبز افعایف اضظـ ضا ًكبى زّسّ .ط زٍ ایي تئَضیْب هوىي اؾت هجتٌی ثط تئَضیْبی التهبزی ثبقٌس اهب ثبیس تَجِ زاقت وِ حتی زض التهبز،
تئَضیْبی هرتلفی ثطای تكطیح پسیسُّبی گًَبگَى ٍجَز زاضز.
ٍاتع ٍ ظیوطهي ( )۱۱۰۶توبیعی آقىبض هیبى تئَضی اثجبتی ٍ ٌّجبضی لبئل هیقًَس .تئَضی زض ًظط ایكبى هٌجط ثِ زؾتَضػول ٍ تجَیع ضٍیِّبی حؿبثساضی
ًوی قَز .ثِ اػتمبز آًْب تجَیع ٍاثؿتِ ثِ ٍیػگیْبی یه ّسف ٍ وبضوطز آى اؾت .اػتمبز ثط ایي اؾت وِ هیتَاى یه تئَضی حؿبثساضی هسیطیت زاقت وِ زض
جْت ثیكیٌِ ؾبذتي اضظـ ،تؼبزل اجتوبػی ،ثجبت هحیُی ٍ غیطُ ػول وٌس .پػٍّف زض حؿبثساضی هسیطیت زض نَضتی غٌیتط هیقَز وِ پػٍّكگطاى آقىبضا
یه هَيَع ٍ تبثغ (وبضوطز) آى هَيَع ضا زض ًظط ثگیطًس ٍ تفؿیط ٍ تئَضیْبیی زض تبییس آى هَيَع ایجبز وٌٌس.
انواع هحدوديت هب:
هحسٍزیت ّب تَاًبیی ثْجَز ٍ تَاى ػولیبتی ضاهحسٍز هی وٌٌس .زض TOCیه هحسٍزیت هی تَاًس قىل ّبی هتفبٍتی زاقتِ ثبقس .هحسٍزیت هی تَاًس
هحسٍزیت ظطفیت(گلَگبُ یب فیعیىی)  ،هحسٍزیت ثبظاض ،هحسٍزیت ؾیبؾت  ،هحسٍزیت لجؿتیىی ٍ یبهحسٍزیت ضفتبضی ثبقس.
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یه هحسٍزیت ظطفیت ثِ ََض ؾبزُ هَلؼیتی اؾت وِ تمبيبی ثبظاض ثطای یه تَلیس اظ هجلغ تَلیسی وِ ؾیؿتن لبزض ثِ ػطيِ اؾت  ،تجبٍظ وٌس  .هؼىَؼ
هحسٍزیت ظطفیت هحسٍزیت ثبظاض اؾت وِ ثِ هَجت آى یه ؾبظهبى تَاًب ٍتوبیل ثط فطٍـ تَلیسات  ،ثیكتط اظ آًچِ وِ ثبظاض هبیل ثِ ذطیس آى ضا زاضز هی
ثبقس .قطوتی وِ ؾیبؾت ثسٍى ايبفِ وبضی زاضز یه هحسٍزیت ؾیبؾت زاضز.آؾبًتطیي هحسٍزیت ثطای تكطیح هحسٍزیت فیعیىی اؾت (گلَگبُ) هحسٍزیت
ّبی فیعیىی هٌبثغ ّؿتٌس ّوبًٌساًؿبى یب هبقیي  ،وِ ظطفیت ووتط یب هؿبٍی تمبيبی هكرم قسُ آًْبؾت  TOC .اؾتسالل هی وٌس وِ هحسٍزیت ّبی
فیعیىی ؾطػت ّط ؾیؿتن ضا وٌتطل هی وٌٌس  .ثٌبثطایي ّط ؾبػت پیكطفت زض هحسٍزیت فیعیىی یه ؾبػت پیكطفت زض ول ؾیؿتن اؾت.
هسیط  TOCثبیس اظ ذَز ثپطؾس وِ یه ؾطهبیِ گصاضی اًجبم قسُ(۲ )Gurses,1999
ثط یه هحسٍزیت ًظبضت وٌس
تَاى ػولیبتی ضا افعایف زّس
ّعیٌِ هَجَزی ضا وبّف زّس .
ّعیٌِ ػولیبتی ضا وبّف زّس.
هفبهین و اصول تئوري هحدوديتهب
تئَضی هحسٍزیتْب هؼتمس اؾت وِ ّط ؾیؿتن الالل زاضای یه هحسٍزیت اؾت ٍ ٍجَز هحسٍزیتْب ًكبى زٌّسُ پتبًؿیل ثطای ضقس ٍ اًجبم تغییطات ًتیجِ
ثرف اؾت .هحسٍزیتْب زض ایي تئَضی زاضای ًمف اؾبؾی ّؿتٌس .هحسٍزیت ػجبضت اؾت اظ ّط ػبهلی وِ وبضایی ؾیؿتن ضا زض اضتجبٌ ثب ّسف یب همهَز اظ
پیف تؼییي قسُ هحسٍز هی وٌس ،زض ؾبظهبًْب ٍ وبضذبًجبت هحسٍزیت ضا ثب ًبم آقٌبی گلَگبُ هی قٌبؾٌس ،هٌجغ گلَگبّی هٌجؼی اؾت وِ ظطفیتف ووتط یب
هؿبٍی تمبيبی هَضزاًتظبض ثطای آى اؾت ،اهب گلَگبّْبی تَلیسی تٌْب هحسٍزیتْبی ؾبظهبى ًیؿتٌس
(ًیىجرت «)1391

هحسٍزیتْب ضا هی تَاى ثِ قىل ظیط تمؿین ثٌسی وطز۲
هحسٍزیتْبی هٌبثغ زاذلی
.1

فطٍـ
هحسٍزیتْبی
 .3هحسٍزیتْبی ذٍ هكی ٍ ؾیبؾتگصاضی

ٍ

.2

ثبظاضیبثی

-

اظ زٍ هَضز اٍل تحت ػٌَاى هحسٍزیتْبی فیعیىی ٍ اظ هَضز ؾَم تحت ػٌَاى هحــسٍزیتْبی ذٍ هكی ٍ هسیطیتی ًبم ثطزُ هی قَز .قٌبذت ٍ ثطَطف وطزى
هحسٍزیتْبی فیعیىی آؾبًتط اظ هحسٍزیتْبی ؾیبؾی هسیطیتی اؾت .ثطای تَيیح ثیكتط هحسٍزیتْبی فَق اگط فطو وٌین وِ ؾبظهبًی زاضای  2هبقیي اؾت
وِ اٍلی ثب ظطفیت ٍ 5احس ٍ زٍهی ثب ظطفیت ٍ 3احس تَلیس هی وٌس ٍ فطٍـ ًیع ثبیس ٍ 4احس زض ضٍظ ثبقس ،هبقیي زٍهی زاضای هحسٍزیت اؾت ٍلی اگط زض
ّویي ؾیؿتن تَلیسی فطٍـ ضٍظاًِ ٍ 2احس ثبقس ،هحسٍزیت فطٍـ ٍ ثبظاضیبثی هب ضا گطفتبض وطزُ اؾت ٍ اگط َجك ًظط هسیطیت ثیي زٍ هبقیي تٌْب ٍ 2احس
وبالی زض جطیبى ؾبذت هجبظ ثبقس زاضای هحسٍزیت ذٍ هكی ذَاّین ثَز .اظ آًجبیی وِ گلَگبّْب ظطفیت حمیمی وبضذبًِ ضا هؼیي هی وٌٌس ،قٌبذت آًْب
اٍلیي گبم ثطای پصیطـ تغییطات ًبقی اظ تئَضی هحسٍزیتْب ذَاّسثَز.
تئوري هحدوديت هب و حسببداري
زالیل گلسضات زوَوؽ ()3991زض قٌبؾبیی حؿبثساضی ّعیٌِ ّب ثِ ػٌَاى ((زقوي قوبضُ یه ثْطُ ٍضی زض زاؾتبى))زضزاؾتبى " "the goalآهسُ اؾت .
لْطهبى زاؾتبى (آلىؽ)وكف هی وٌس وِ ّوعهبى ثب تَلف تَلیس زض یه گلَگبُ هبقیٌی (ثب پیگیطی  )Drumیه افت زض هیعاى ظطفیت ثِ ضئیؽ زفتط
هطثََِ گعاضـ قسُ اؾت  .هؼیبضّبی جسیس حؿبثساضی ّوبًٌس ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت (1 )ABCهوىي اؾت يؼف حؿبثساضی ضایج ضا وِ ثط پبیِ ّعیٌِ
یبثی جصثی ػول هی وٌٌس ثب ایجبز اًگیعُ ثبالتط ثطای تَلیس ثیكتط زض ّط فؼبلیت ٍ ثب هطاحل ووتط اٍ قبیس ثب اجطای ََالتط تَلیس ٍ تَلیس ذطٍجی ثب هٌبثغ ثسٍى
هحسٍزیت ججطاى وٌس  .زض ول  TOCثِ جبی آًىِ اَالػبتی ضا ثطای وٌتطل هسیطیت یب ّعیٌِ یبثی تَلیس زض زؾتطؼ لطاض زّس اَالػبتی ضاجغ ثِ تهوین
گیطی ضا فطاّن هی وٌس .
1 Activity Based Costing
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اجطای هَفك تئَضی هحسٍزیتْب هؿتلعم اجطای الگَضیتوی ثب  5گبم اسبسی اؾت۲
 - 1تكریم هحسٍزیتْبی ؾبظهبى؛
 - 2اضائِ َطحی ثطای ثْطُ ثطزاضی وبهل اظ هحسٍزیتْبی ؾبظهبى ٍ ثْجَز ػولىطز زؾتیبفت ،ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هَجَز .زض ایي هطحلِ اظ ضٍقْبی هرتلفی
چَى اظ ثیي ثطزى ظطفیت هبظاز زض نَضت زاقتي هحسٍزیت فطٍـ ،لطاضزازى شذیطُ هَلت پیف اظ هحسٍزیت ٍ اًجبم ثبظضؾی ٍ وٌتطل ویفیت لجل اظ
هحسٍزیت هی تَاى اؾتفبزُ وطز.
 - 3ثطضؾی ٍ اَویٌبى اظ ایٌىِ توبم ٍظبیف غیطهحسٍزیتی اجطای ثٌس  2ضا ثِ ََض ّوعهبى پكتیجبًی هی وٌٌس .زض ایي هطحلِ ،هی تَاى اظ ضٍقْبیی چَى،
ثیىبض ًگِ زاقتي وبضوٌبى زض یه ایؿتگبُ غیطگلَگبّی ٍ یب آهَظـ تؼویطات ٍ ًگْساضی ثِ آًْب ثِ هٌظَض اًجبم تؼویطات پیكگیطاًِ زض هَالغ ثیىبضی اؾتفبزُ
وطز؛
 - 4ثبالثطزى ؾُح هحسٍزیت (ؾُح هٌبثغ ٍ اهىبًبت)؛
زض ایي هطحلِ ثبیس زلت وطز وِ ثب تغییط هحسٍزیت ،فؼبلیت وبضگبُ ًیع تغییط هی وٌس ٍ ّوچٌیي ثبیس هیعاى اثطثركی تغییطات ضا زضًظط گطفت.
ٌّ - 5گبهی وِ هحسٍزیت قىؿتِ قس ثِ هطحلِ  1ثبظگطزیس ٍ هُوئي قَیس وِ ّوِ افطاز ؾبظهبى ًؿجت ثِ ایٌىِ اوٌَى ظهبى تحمیك ثِ هٌظَض یبفتي
هحسٍزیت جسیس اؾت ،آگبّی زاضًس (ایٌـــطؾی ؾبظهبى) ٍ ،ثِ ػجبضت ثْتط هی تَاى گفت ایٌطؾی ثعضگتطیي زقوي ثْجَز هؿتوط اؾت.
ّو بى ََض وِ هكرم اؾت فطایٌس هٌُمی ثْجَز هؿتوط ّیچگًَِ زقَاضی ٍ پیچیسگی ًساضز ٍ تئَضی هحسٍزیتْب ثؿیبضی اظ اثعاضّبی ؾٌتی ،چَى َطاحی
آظهبیكْب ٍ گطٍّْبی وبضی ضا ثِ هٌظَض ثْجَز هؿتوط زؾتیبفت ول ؾبظهبى اظ زیسگبُ زؾتیبفت زضوٌبض ّن ثِ ذسهت هی گیطز.
ضٍیىطز زیگط زض ایجبز تئَضیْبی هُلَة ،ضفغ هكىلْب ٍ هؿبئل ػولی ثٍِؾیلِ افطاز قبغل زض حطفِ ٍ تطویت هَلؼیتْبی جسیس زض قىل ولی ٍ ػوَهی اؾت.
زض حؿبثساضی هسیطیت ،چٌیي ضٍیىطزی تَؾٍ وبالًبى ٍ زیگطاى ( )۱۱۱۳ثب ػٌَاى ضٍیىطز پػٍّف ؾبظًسُ ٍ تَؾٍ وبپالى ثب ػٌَاى پػٍّف فؼبلیت اثساع ٍ
ًَآٍضی ۴هُطح قسُ اؾت .اذیطاً ایي ضٍیىطز ثطهجٌبی ایٌىِ زاًف زض حَظُ حؿبثساضی هسیطیت ثِ قیَُ هفیسی افعایف ًوییبثس ،پیكٌْبز قسُ اؾت.
پػٍّكگطاًی وِ اظ ضٍیىطز پػٍّف ؾبظًسُ اؾتفبزُ هی وٌٌس هبلوی ٍ 1زیگطاى ( ٍ )۲۸۸۸تَهال ثِگًَْبی زض ٍيؼیتْبی ؾبظهبًی الساهْبی هساذلِای هیوٌٌس
ٍ ثِ ََض فؼبل زض فطایٌس اثساع ٍ ًَآٍضی ؾبذتبض جسیس وٌتطلی هسیطیت ؾْین ّؿتٌس .ایي ًتبیج ٍاثؿتگی ظیبزی ثِ پػٍّكْبی اثجبتی زاضز
وبپالى( )۱۱۱۰ضٍیىطز فؼبلیت اثساع ٍ ًَآٍضی ضا تَؾؼِ زازٍ .ی زض ًمل لَلی اظ لَیي هیگَیٌس۲
اگط زاًكوٌساى اجتوبػی نبزلبًِ ثِ زًجبل قٌبذت حمیمت پسیسُّب ثبقٌس ،ثبیس ثطای تغییط آًْب وَقف وٌٌس .ؾبذت ٍ ایجبز پسیسُّب ،ثْتطیي آظهَى ضٍایی،
اػتجبض ٍ لبثلیت اؾتٌبز لبًًَی اؾت ٍ ًِ پیكجیٌی آًْب ّطزٍ ضٍیىطز پػٍّف فؼبلیت اثساع ٍ ًَآٍضی ٍ پػٍّف ؾبظًسُ ،اظ یه ّؿتِ هكتطن ثطذَضزاضاؾت .ثِ-
ّطحبل چٌیي ضٍیىطزّبیی ضیؿه هكرهی زاضز ٍ.ضیؿىْبی هطثٌَ ثِ ایي ضٍقْب قٌبؾبیی قسُ ٍ هَضز ثحث لطاض گطفتِ ٍ ،ثِ ٍؾیلِ هسیطیت پػٍّف وٌتطل
پصیط اؾت
تفبوتهبي تئوري هحدوديت بب حسببداري صنؼتی سنتی و هشينه يببی بز هبنبي فؼبلیت
تئَضی هحسٍزیت اظ ّوبى آغبظ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ  ،هجبضظُ ذَز ضا ثطای انالح ؾیؿتن حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی آغبظ وطز  .ایي هجبضظُ زض وٌفطاًؽ ثیي
الوللی  APICSؾبل  1983ظهبًی وِ گلسضات اػالم وطزُ ثَز وِ " حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی زقوي زضجِ یه ثْطُ ٍضی اؾت " آغبظ قس ( گلسضات ،
. )1983
ثِ ػمیسُ گلسضات ٍلتی وِ انَل حؿبثساضی ؾٌتی ثطای تهوین گیطی زض هَضز ّعیٌِ هحهَل ّ ،عیٌِ ّبی ؾطهبیِ ای ٍ اًساظُ گیطی ػولىطز اؾتفبزُ هی
قَز  ،اَالػبت اقتجبُ ٍ گوطاُ وٌٌسُ ای ضا ثطای تهوین گیطًسگبى فطاّن هی وٌس  .ؾیؿتن حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی ثطای ؾیؿؿتن ّبی تَلیسی اًؼُبف
پصیط  ،هٌبؾت ًیؿت  .اگط ایي ؾیؿتن ثِ ََض هؿتوط اؾتفبزُ قَز ً ،وی تَاًس قطایٍ الظم ضا ثطای ضلبثت ثب ضلیجبى زض ثبظاض جْبًی فطاّن وٌس  .زض ّویي
ؾبلْب ثَز وِ وپلي ٍ جبًؿَى هؿتمل اظ گلسضات زض حبل پی ضیعی ٍ گؿتطـ ؾیؿتوی ثِ ًبم ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ثَزًس ( وپلي ، 1984 ، 1983
 ، 1986وپلي ٍ جبًؿَى . ) 1987
زض حبلی وِ ًبؾبظگبضی ثیي تئَضی هحسٍزیت ٍ حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی ازاهِ زاقت  ،گلسضات ثب اًتكبض زٍ همبلِ ثبػث احیبی هٌبفغ تئَضی هحسٍزیت زض
اثط ثبظؾبظی وبهل چبضچَة حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی قس  .ایي وبض ٍی ثِ ّوطاُ وبض زیگطاى ( فطی ٍ وىؽ ٍ ، 1989ؾتَى  ، 1991فطی  ، 1992لَوبهی ٍ
وىؽ  ، 1994اؾطیىبًت ٍ ضاثطتؿَى  ، 1995وىؽ ٍ ّوىبضاى  ،1998لَوبهی ٍ اؾپٌؿط  ، 1998اؾویت  ) 2111هٌجط ثِ گؿتطـ فطایٌس اًساظُ گیطی
1malmy
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ػولىطز ؾیؿتن ثِ ًبم حؿبثساضی ػولىطز قس .
ّسف ولی ؾیؿتن تئَضی هحسٍزیت فطاّن وطزى ٍجِ ًمس ثطای حبل ٍ آیٌسُ اؾت  .حؿبثساضی ؾٌتی ثطای اضظیبثی ػولىطز ؾبظهبى ٍ ایي وِ آیب ؾبظهبى ثِ
اّساف ذَز ضؾیسُ اؾت یب ًِ  ،اظ ؾِ هؼیبض جْبًی ؾَز ذبلم ً ،طخ ثبظزُ ؾطهبیِ گصاضی ٍ جطیبى ًمسی اؾتفبزُ هی وطز  .گلسضات (  ) 1983هؼتمس ثَز وِ
ایي هؼیبضّب لبثل وبضثطز زض ؾَُح جعء ؾیؿتن ( ظیطؾیؿتوی ) ًیؿت  .گلسضات ٍ وىؽ (  ) 1984ثطای ایجبز پلی ثیي هؼیبضّبی هبلی قطوت ٍ اًساظُ گیطی
ؾَُح فؼبلیت وبضذبًِ ؾِ هؼیبض ػولىطز (تَاى ػولیبتی ) هَجَزی ّب ٍ ّعیٌِ ّبی ػولیبت ضا هؼطفی وطزًس .ایي هؼیبضّب ثبػث تمَیت ّسف حساوثط وطزى
ؾَز ثب تبًویس ثط افعایف زضاهس ٍ وبّف ّوعهبى ؾَُح هَجَزی ٍ ّعیٌِ ّبی ػولیبت قطوت هی قَز .
ثٌبثطایي  ،هی تَاى تفبٍتْبی تئَضی هحسٍزیت ٍ حؿبثساضی ؾٌتی ٍ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ضا ثِ قطح ظیط ثیبى وطز ۲
الف ) تفبوت هبي تئوري هحدوديت و حسببداري صنؼتی سنتی
هْن تطیي تفبٍت ایي زٍ زض ایي اؾت وِ تئَضی هحسٍزیت تَجِ ػوسُ ای ثط افعایف ؾُح ػولىطز ٍ وبّف ّعیٌِ ّبی ػولیبتی ٍ ؾَُح هَجَزی زاضز ،
اهب حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی ثسٍى تَجِ ثِ افعایف ؾَُح هَجَزی ٍ ّعیٌِ ّبی ػولیبتی  ،السام ثِ تَلیس هحهَل ؾَزآٍض تط هی وٌس ( ثسٍى زض ًظط گطفتي
هیعاى اؾتفبزُ هحهَالت تَلیسی اظ هٌبثغ زاضای هحسٍزیت )  .اظ َطف زیگط ً ،حَُ اًتربة هحهَل ؾَزآٍضتط زض زٍ ؾیؿتن یىؿبى ًیؿت .
تئَضی هحسٍزیت زیس هحبفظِ وبضاًِ تطی ًؿجت ثِ قٌبؾبیی ٍ اًساظُ گیطی ػولىطز زاضز  ٍ ،تٌْب ظهبًی وِ وبالّب ثِ هكتطیبى فطٍذتِ قَز  ًِ ٍ ،زض ََل
فطآیٌس تَلیس ٍ تىویل وبال  ،ثِ هحبؾجِ ٍ اًساظُ گیطی ػولىطز هی پطزاظز .
تئَضی هحسٍزیت هؼتمس اؾت قطوت ظهبًی ػولىطز هٌبؾجی زاضز وِ هحهَالت ضا ثطای فطٍـ تَلیس وٌس  ،ثسٍى ایي وِ هیعاى هَجَزی ضا افعایف زّس  .ثِ
ػجبضت زیگط  ،هیعاى تمبيبی هكتطیبى ( ثبظاض) ضا ًیع هسًظط لطاض زّس ( ًَضى ٍ ّوىبضاى . )1995
تئَضی هحسٍزیت ثب ّعیٌِ ّبی ػولیبتی ثِ ػٌَاى یه ّعیٌِ ثبثت زض ََل زٍضُ ظهبًی وَتبُ هست ثطذَضز هی وٌس  .ایي هَيَع ضا ثطای جلَگیطی اظ اًتكبض
اَالػبت اقتجبُ ٍ گوطاُ وٌٌسُ  ،اظ َطیك اذتهبل ّعیٌِ ّبی غیطهؿتمین یب غیط هتغیط ( ثبثت ) اًجبم هی زّس  .اگط ثب ّعیٌِ ّبی ثبثت هبًٌس ّعیٌِ ّبی
هتغیط ثطذَضز قَز  ،هی تَاًس ثبػث تهوین گیطیْبی اقتجبُ زض اًتربة تطویت ثْیٌِ ثطای تَلیس هحهَالت قَز .
تئَضی هحسٍزیت ثطای اضظیبثی ػولىطز هبقیٌْبی زاضای هحسٍزیت ٍ هبقیي ّبی ثسٍى هحسٍزیت  ،هؼیبضّبی هتفبٍتی ضا زض ًظط هی گیطز  .تئَضی
هحسٍزیت هؼتمس اؾت وبضایی ّط ثرف یب هبقیي آ الت ضا ثبیس ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت ّبی هَجَز زض ول ؾیؿتن  ،اضظیبثی وطز  .اهب  ،ؾیؿتن ؾٌتی ثسٍى زض
ًظط گطفتي هحسٍزیتْبی ؾیؿتن  ،ػولىطز ّط ثرف یب لؿوت ضا اضظیبثی هی وٌس .
ة ) تفبوتهبي تئوري هحدوديت بب هشينه يببی بز هبنبي فؼبلیت
ّوبًَُض وِ گفتِ قس تئَضی هحسٍزیت ثب حؿبثساضی نٌؼتی ؾٌتی هربلف اؾت ٍ هؼتمس ثَز وِ ایي ؾیؿتن اَالػبت گوطاُ وٌٌسُ ای زض اذتیبض هسیطیت
لطاض هی زّس  .پؽ اظ هُطح قسى ؾیؿتن ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت تَؾٍ وپلي ٍ جبًؿَى زض ؾبل  ، 1987تفبٍت ّبی ثیي ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت
ٍ تئَضی هحسٍزیت هُطح قس .
ّسف تئَضی هحسٍزیت ثیكتط وطزى ػولىطز قطوت اظ َطیك ثْطُ ٍضی اظ هحسٍزیت ّبی هَجَز زض ؾیؿتن اؾت  .تئَضی هحسٍزیت یه ؾیؿتن ّعیٌِ
یبثی هحهَل ًیؿت  .اهب ّسف ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت فطاّن وطزى اَالػبت هطثٌَ ٍ نحیح اظ َطیك ایجبز ضاثُِ ػلت ٍ هؼلَلی ثیي ّعیٌِ ّب ٍ هٌبثغ
ههطف قسُ  ،ثطای تهوین گیطی هسیطاى زض ظهیٌِ هحهَالت  ،ذسهبت ٍ هكتطیبى اؾت .
زض تئَضی هحسٍزیت فطو هی قَز وِ ظطفیت تَلیسی هكرم اؾت ٍ هسیطاى ًوی تَاًٌس ّعیٌِ ّبی ػولیبت ضا ثِ ؾطػت تغییط زٌّس ( ثبثتٌس ) اهب ّعیٌِ
یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت فطو هی وٌس وِ هسیطاى لبزض ثِ تغییط ٍ انالح ظطفیت هٌبثغ تَلیس ّؿتٌس .
تئَضی هحسٍزیت فطایٌس ثْجَز ضا اظ َطیك توطوع ثط افعایف ػولىطز ٍ ثطَطف وطزى هحسٍزیتْب ٍ وبّف ظهبى ػجَض هحهَالت اظ گلَگبُ ّب ٍ وبّف وبض زض
جطیبى اًجبقتِ  ،اًجبم هی زّس  .زض حبلی وِ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ایي هَيَع ضا اظ َطیك تؼییي هیعاى ّعیٌِ ّبی ّط فؼبلیت  ،قٌبؾبیی فؼبلیتْبی
ثباضظـ  ،فؼبلیتْبی ظائس ٍ فؼبلیتْبی ًیبظهٌس ثِ ثْجَز  ،اًجبم هی زّس .
زض تئَضی هحسٍزیت هحهَالتی تَلیس هیكَز وِ ثِ اظای اؾتفبزُ اظ یه ٍاحس هحسٍزیت حبقیِ ػولىطز ثیكتطی ایجبز هی وٌس  .اهب زض ّعیٌِ یبثی ثط
هجٌبی فؼبلیت حجن ٍ ًَع تطویت تَلیس زض یه چكن اًساظ ثلٌسهست ثطضؾی ٍ تؼییي هی قَز ٍ ؾَزآٍضی هحهَل زض یه ثطِّ ظهبًی ثلٌسهست هسًظط لطاض
هی گیطز .
زض تئَضی هحسٍزیت یه زٍضُ ظهبًی وَتبُ هست هسًظط اؾت ٍ فطو هی وٌس توبهی ّعیٌِ ّب ثِ جع ّعیٌِ هَاز اٍلیِ ثبثت ٍ ضیرتِ قسُ اؾت  .اهب زض
ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت زٍضُ ظهبًی ثلٌسهست هسًظط لطاض هی گیطز ٍ فطو هی وٌس ثیكتط ّعیٌِ ّب هتغیط ّؿتٌس .
تئَضی هحسٍزیت هؼتمس اؾت وِ اظ اَالػبت ّعیٌِ یبثی جصثی ؾٌتی ووتط اؾتفبزُ قَز ظیطا زض ّعیٌِ یبثی جصثی ّعیٌِ ّبی هحهَل قبهل ّعیٌِ ّبی
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هَاز هؿتمین  ،زؾتوعز هؿتمین ٍ ؾطثبض وبضذبًِ اؾت .
ّعیٌِ یبثی جصثی ثطای تْیِ گعاضقْبی هبلی ثطٍى ؾبظهبى العاهی اؾت اهب اظ ًمُِ ًظط هفبّین حؿبثساضی هسیطیت ّ ،عیٌِ یبثی جصثی ( وبهل ) ثطای
تهوین گیطیْبی هسیطیت زضٍى ؾبظهبًی اظ لجیل ازغبم تَلیس  ،لیوت گصاضی  ،ؾبذت یب ذطیس اغلت هٌبؾت ًیؿت ( ٍاتؿَى . )2116 ،
ایي تئَضی هؼتمس اؾت وِ هسیطاى ثِ جبی هسیطیت ّعیٌِ ّبی تَلیس هحهَل  ،هحسٍزیت ّب ضا هسیطیت وٌس ( ثب فطو ایٌىِ ثیكتط ّعیٌِ ّب زض وَتبُ
هست ثبثت اؾت ) .
هسیطیت ّعیٌ ِ ّبی تَلیس هوىي اؾت وِ ثبػث اتربش تهویوبتی تَؾٍ هسیطاى قَز وِ زض ثلٌسهست ثِ ًفغ قطوت ًجبقس  .ثطای هثبل هوىي اؾت هسیطاى
ثط ضٍی ّعیٌِ ّبی تَلیس هتوطوع قًَس ٍ ؾؼی وٌٌس ّعیٌِ ّط ٍاحس تَلیس ضا ثب افعایف تؼساز هحهَالت ثِ ثیف اظ تؼساز ٍاحسّبیی وِ هی تَاى ثِ فطٍـ
ضؾبًس وبّف زّس  .ایي حبلت ثبػث افعایف هَجَزیْب هیكَز وِ ثِ ًحَی اظ اًحب ثطای قطوت ّعیٌِ ثط ذَاّس ثَز .
ضاثطت وی ٍ چبضلع اقویت (  ) 1998زض همبلِ ای  ،تطویت ثْیٌِ تَلیس اظ زیسگبُ تئَضی هحسٍزیت ٍ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ضا ثب ّن همبیؿِ وطزًس .
زض ایي همبلِ ثب اؾتفبزُ اظ یه هثبل ًكبى زازُ قس وِ ثطًبهِ ثْیٌِ تَلیس وِ تَؾٍ تئَضی هحسٍزیت پیكٌْبز هی قَز ( اظ وسام هحهَل ٍ ثِ چِ هیعاى تَلیس
قَز ) ثب ثطًبهِ پیكٌْبزی ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت هتفبٍت اؾت  .زلیل آى ایي ثَز وِ زض تئَضی هحسٍزیت فطو ثط ایي اؾت وِ هسیطیت ّیچ گًَِ
وٌتطلی ثط ضٍی هٌبثغ زؾتوعز ٍ ؾطثبض ًساضز اهب زض ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت فطو ثط ایي اؾت وِ هسیطیت وٌتطل وبهل ٍ هُلك ثط ضٍی ایي هٌبثغ زاضز .
ثِ ػجبضت زیگط اگط زضجِ وٌتطل هسیطیت ثط ضٍی هٌبثغ زؾتوعز ٍ ؾطثبض هبًٌس یه َیف زض ًظط گطفتِ قَز  ،تئَضی هحسٍزیت زض ًمُِ نفط آى ٍ ّعیٌِ یبثی
ثط هجٌبی فؼبلیت زض ًمُِ نس آى لطاض هی گیطز  .اگط قطوتی ثب زضجِ ّبی هرتلفی اظ وٌتطل هَاجِ ثبقس ( ثیي نفط ٍ نس ) زض ایي حبلت ثطًبهِ ّبی
پیكٌْبزی تئَضی هحسٍزیت ٍ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ًوی تَاًٌس ثطًبهِ ثْیٌِ تَلیس ثبقٌس  .زض ایي نَضت ثبیس اظ هسلی ثب ًبم هسل ولی ( ػوَهی ) وِ
زض آى همبلِ اضائِ قسُ اؾت  ،اؾتفبزُ قَز  .ثطًبهِ ّبی پیكٌْبزی تئَضی هحسٍزیت ٍ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت زٍ حبلت ذبل اظ ایي هسل ّؿتٌس .
انتقبدات وارده بز تئوري هحدوديت
ثیكتط اًتمبزات ٍاضزُ ثِ تئَضی هحسٍزیت ًبقی اظ توطوع آى ثط زٍضُ ظهبًی وَتبُ هست اؾت  .ضاثطت وپلي (  ، )1991حؿبثساضی ػولىطز ( ٍ ثِ تجغ آى
تئَضی هحسٍزیت ) ضا ثِ زلیل ًبزیسُ گطفتي ّعیٌِ ّبی ثبثت ٍ تبًویس ثط ثْیٌِ ؾبظی زض وَتبُ هست اظ َطیك ثبثت فطو وطزى هتغیطّبیی هبًٌس لیوت
هحهَل  ،ؾفبضـ هكتطی  ،فٌبٍضی ٍ تهوین گیطی تَلیس  ،هَضز اًتمبز لطاض زاز .
اٍ هؼتمس اؾت وِ تئَضی هحسٍزیت تب حسٍزی اظ ضٍقْبی زیگط ثْیٌِ وطزى تَلیس زض وَتبُ هست  ،لَی تط اؾت اهب ً ،وی تَاًس ثِ تهوین گیطیْبی هْوی
هبًٌس تؼییي ذٍ هكی قطوت  ،ثِ هسیطاى ووه وٌس .
تهوین گیطیْبی اؾتطاتػیه ػوَهبً ثبیس ثب فطو زٍضُ ثلٌسهست اتربش قَز  .ثِ ٍیػُ ّعیٌِ ّبی ثبثت زض تهوین ّبی اؾتطاتػیه هطثٌََس ٍ هسیطاى ثبیس فطاتط
اظ ػولىطز زٍضُ وَتبُ هست ضا هسًظط لطاض زٌّس ( چِ ثؿب گطفتي تهویوی هٌٌَ ثِ ظیبى زّی زض ؾبلْبی اٍلیِ ثبقس اهب زض ثلٌس هست ثِ ًفغ قطوت ثبقس ) .
ثٌبثطایي تئَضی هحسٍزیت ًویتَاًس زض تهوین گیطیْبی ثلٌسهست اظ لجیل لیوت گصاضی هحهَل ذیلی هفیس ثبقس .
هشايبي تئوري هحدوديت
تئَضی هحسٍزیت یه تئَضی هسضیت فطاگیط اؾت  .ایي تئَضی ثطًبهِ ایی ضا ثطای هسضیت هَجَزی  ،ثْجَز ویفیت ٍ ثْجَز ؾَز آٍضی زض وَتبُ هست فطاّن
هی وٌس  .ایي تئَضی پیكٌْبز هی وٌس وِ هسیطاى ثبیس يؼیف تطیي ًمبٌ زض ظًجیطُ ی ضٍیسازّبی هطثٌَ ثِ تَلیس وبال ٍ فطٍـ ضا قٌبؾبیی وٌٌس  .ایي ظًجیطُ
قبهل تجسیل هَاز اٍلیِ ثِ هحهَل ٍ تحَیل آى ثِ هكتطیبى اؾت .
هسیط ثِ هحى قٌبؾبیی اٍلیي گلَگبُ ثبیس ؾطػت ثمیِ ی تئَضی  ،ؾبزگی ٍ ون ّعیٌِ ثَزى گعاضـ ّبی آى زض همبیؿِ ثب ّعیٌِ یبثی ؾٌتی اؾت  .هُبلؼِ ی
هَضزی وِ تَؾٍ ًَضى ٍ ّوىبضاى (  ) 1995ثب ػٌَاى « تئَضی هحسٍزیت ٍ وبضثطز آى زض حؿبثساضی هسضیت » اًجبم قس ً ،كبى زاز وِ ثیكتط قطوت ّب
گعاضـ ّبی تفًیلی ّفتگی یب هبّبًِ یی ضا وِ َجك انَل حؿبثساضی نٌؼتی تْیِ هی وٌٌس  ،ثطای ثیكتط وبضوٌبى آى لبثل فْن ًیؿتتٌس  ،زض حبلی وِ
هفبّین تئَضی هحسٍزیت ٍ گعاضـ ّبی حؿبثساضی ػولىطز ذیلی آؾبى ٍ لبثل فْن ّؿتٌس ثِ ََضی وِ ّط قرهی اظ ؾبظهبى هی زاًس وِ چِ وبضی ثبیس
اًجبم زّس تب ثِ ّسف وِ ّوبى ؾَز زّی ثیكتط اؾت  ،ثطؾس  .تحمیمبت اًجبم قسُ حبوی اظایي اؾت وِ وبضثطاى تئَضی هحسٍزیت اظْبض زاقتِ اًس وِ ایي
تئَضی زض حبلی وِ ّن هَجَزی وبال ٍ ّن ظهبى تَلیس ضا وبّف هی زّس  ،هی تَاًس تَاى ػولیبتی قطوت ضا افعایف زّس ( اگبضٍال  ، 1985جبًؿَى ، 1986
وَظیَل ّ .) 1988وچٌیي  ،ؾیؿتن ّبی تَلیسی  ،تىٌیه ّبی ایي تئَضی ضا ّوطاُ ثب ثطًبهِ ضیعی هَاز اٍلیِ ٍ تَلیس ثِ ٌّگبم ثِ وبض هی ثطًس ( ضهؿبی ٍ
ّوىبضاى  ، 1991فَگبضتی ٍ ّوىبضاى  ، 1991وه ّ، 1994بلت  ، 1999هبثیي ٍ ثلسضؾتَى .)2111
تىٌیه ّبی ایي تئَضی زض ثیف اظ  511قطوت ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت  .قطوت ّبی هعثَض ثِ ََض آقىبض ثْجَزّبی هْن ثسؾت آهسُ اظ َطیك ثِ وبضگیطی
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ایي تئَضی ضا افكب وطزًس  .ػالٍُ ثط ایي  ،تؼسازی اظ قطوت ّبئی وِ تئَضی هحسٍزیت ضا ثِ وبض گطفتِ ثَزًس  ،ثِ زالیل ضلبثتی ًرَاؾتٌس ثْجَز ّبی ثِ زؾت
آهسُ ضا افكب وٌٌس ( ٍاتؿَى .)2116 ،
تىٌیه ّبی ایي تئَضی تٌْب ثطای قطوت ّبی اًتفبػی ٍ ثبظضگبًی ثِ وبض گطفِ ًكسُ اؾت  ،ثلىِ قطوت ّبی زٍلتی ٍ غیط اًتفبػی ًیع اظ ضاُ حل ّبی تئَضی
هحسٍزیت ثِ ََض هَفمیت آهیعی اؾتفبزُ وطزًس  .ؾبظهبى ّبی زٍلتی هبًٌس  ،ذسهبت زضهبًی اًگلیؽ  ،ؾبظهبى هلل هتحس ً ،بؾب  ،گطٍُ ّبی زفبػی ایبالت
هتحسُ اظ لجیل ًیطٍی َّایی  ،زضیبیی ً ٍ ،یطٍی َّایی اؾطائیل اظ جولِ وبضثطاى تىٌیه ّبی ایي تئَضی ثَزًس ( ٍاتؿَى .)2116
نتیجهگیزي:
تئَضی هحسٍزیتْب ضا هی تَاى ًگطـ ؾیؿتوبتیه ًَیٌی زض فطایٌس تفىط ًبهیس .اضائِ تئَضی هحسٍزیتْب ٍتوطوع آى ثط ضٍی زؾتیبفت ؾبظهبى ،پبضازاین جسیسی
ایجبز وطز وِ ؾجت تغییــــط زض ًحَُ ًگطـ ثِ ؾبظهبى ٍ هفَْم ثْطُ ٍضی ٍ ضاّىبضّبی ثْجَز آى گطزیس ٍ قبًؽ اػوبل یه تغییط هَثط ٍ ًتیجِ ثرف ضا
زاز.
افعایف
ًگطـ ثِ ؾبظهبى اظ زیسگبُ تئَضی هحسٍزیتْب ،هَجت تؼبزل زض جطیبى هَاز زض ول ؾیؿتن تَلیسی قسُ ٍ چطذِ تىطاضی آى ثِ قىؿتِ قسى ٍ پیسا وطزى
هحسٍزیتْبی جسیس زض ؾیؿتن هٌجط قسُ ٍ ٍیػگی ثْجَز هؿتوط آى هَجت ضؾیسى ثِ زؾتیبفت ثْیٌِ ثطای ول ؾبظهبى هی گطزز.
اظ آًجبیی وِ گلَگبّْب ظطفیت حمیمی وبضذبًِ ضا هؼیي هی وٌٌس ،قٌبذت آًْب اٍلیي گبم ثطای پصیطـ تغییطات ًبقی اظ تئَضی هحسٍزیتْب ذَاّسثَز.
ًرؿتیي ؾَز اؾبؾی تئَضی هحسٍزیتْب ،جْت یبثی اـ ثِ ؾَی ذطٍجی ولی ؾیؿتن اؾت ًِ ضٍی تطویجْبیی وِ هوىي اؾت تبثیط ون ٍ یب ّیچ تبثیطی ثط
ثبقٌس.
زاقتِ
ؾیؿتن
ولی
ػولىطز
ضٍی
ثب ایٌحبل  tocزاضای پتبًؿیل ذَثی ثطای ػول وطزى ثِ نَضت ٍؾیلِ ای وِ هَؾؿبت ضا ثِ ؾوت تُبثك تىٌیىْبی ّعیٌِ یبثی حبقیِ ای ثب اّساف تهوین
گیطی جلَهی ثطز،هی ثبقس.وبضثطز ذیلی ؾبزُ ایي انَل ذیلی ثْتط اظ ػسم ٍجَز آى ٍوبضثطز آى هی ثبقس ّ tocوچٌیي ثِ هسیطاى ثطای زاقتي ًگطـ هْن
ضا اؾتطاتػیىی ًیؿت ثِ ایي هَيَع وِ ؾَزآٍضی هحهَل هْن ًیؿت ثلىِ ؾَزآٍضی هٌبثغ هَضز اؾتفبزُ هْن اؾت ًٍیع ایٌىِ ػوالً اؾتفبزُ ؾَزهٌس اظ هٌبثغ
هحسٍز هُطح اؾت،جْت هی زّساظ ایي ًظط  tocثِ ػٌَاى حطیفی ثطای فؼبلیتْبی هجتٌی ثط ّعیٌِ یبثی زض هطاوع ػوَهی ػول هی وٌس.
هنببغ و هبخذ:
هنببغ داخلی۲
ً.1یىجرت«هحوسضيب ٍ ظّطا زیبًتی زیلوی(.)1391حؿبثساضی هسیطیت«چبح چْبضم«اًتكبضات هَؾؿِ وتبة هْطثبى ًكط«تْطاى
هنببغ خبرجی:
1-GOLDRATT ELYAHU M. “THEORY OF CONSTRAINTS”. NEW YORK, NORTH PIVER PRESS.
1990
2-GOLDRATT ELYAHU M. “AN UNBALANCED PLANT’. PROCEEDINGS OF 23th ANNUAL APICS CONFERENCE. OCT
1981.
3-GOLDRATT, ELYAHU M, “COST ACCOUNTING: THE NUMBER ONE ENEMEY’, PROCEEDINGS OF 21th ANNUAL APICS
CONFERENCE.
OCT
1983.
4-GOLDRATT ELYAHU AND COX, JEFF, “THE GOAL: A PROCESS OF ONGOING IMPROVEMENT ,’NORTH RIVER PRESS,
1983.

8

