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چکیده

لذا موففیت عمر کوتاهی داشته باشد.است تارقابت شدید در سطح جهان باعث شده
بهبود مستمر و حرکت دسازمان ها براي اینکه بتوانند بقاي خود را تضمین کنند به ناچار بای

تکنیک اساسیدر این مقالهرویکردهاي نوین ارزیابی عملکرد را در پیش گیرند.ت مبه س
و توان آن براي تغییر در رویه هاي حسابداري مورد بررسی و تجزیه و 1حسابداري فرامتغیر

حسابداري فرامتغیرکاربرد تئوري محدودیتها در حسابداري و مالی . گرفته استتحلیل قرار 
فرامتغیر براي استفاده در محیط هاي تولیدي ابداع شد اما قابلیت است ، اصوال حسابداري 

حسابداري فرامتغیر از روش خاص عبارت. یعی مانند نرم افزار را نیز داردتطبیق با صنا
گرفته شده که براي محاسبه و تصمیم گیري استفاده شده است .براندازه گیري هاي مالی 

. از هزینه هاي تولید استفاده می پردازدیک روش اندازه گیري متفاوت به ارائهحسابداري فرامتغیر 
اضافی از بین می برد.نمی کند و انگیزه هاي مدیریت را براي ایجاد تولید مازاد و 

1 ) Throughput Accounting
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، معیارهاي عملکردحسابداري فرامتغیر، تئوري محدودیتهاواژه هاي کلیدي :

مقدمه

تولید بهینه سخت افزار کامپیوتر ، تفکر گلدرات در خصوص فن آوريهمزمان با  آغاز  
ي(گلوگاه هاي) تولید به تاکید بر محدودیتها در همه2فرامتغیر از تاکید اولیه بر تنگناهاي

نامید و آن را پایه تئوري 3جنبه هاي تجاري تغییر کرد . او این تغییر را فرایند تفکر
به حسابداري بهاي تمام شده به )1983و1984(4گلدرات و دکوکسمحدودیتها  قرار داد. 

کنند و به جاي  آن از تکنیک ها ي پیشرفته عنوان ((دشمنی براي بهره وري )) حمله می
گلدرات تئوري .کنندمیاستفاده بهبود مستمرو تولید بهنگاممدیریت کیفیت جامع،مانند

دنیایی که بطور شدیدي با تفکر شناسایی کرد ، 5عنوان دنیاي فرامتغیر ه ها را بمحدودیت
در تضاد بود. این دو تفکر ، دو نگرش مدیریتی متفاوت را 6دنیاي بهاي تمام شده سنتی

نشان می دهند. از دیدگاه دنیاي فرامتغیر حسابداري بهاي تمام شده دشمن درجه اول 
ی کنند معیارهاي عملکرد رویکرد سنتی ، اهداف سازمان را مخفی م،زیرابهره وري است

گلدرات بر استفاده از ،بنابراین.آورندو از بروز توان عملیاتی سازمان ممانعت بعمل می
.]6[، تاکید می کردداشتندکردن توان عملیاتی قرار حداکثرمعیارهایی که بر 

کاهش هزینه و افزایش هايمک به تصمیمکبراياز حسابداري صنعتی مدیران
ست افرضیه کلی تئوري محدودیتها و حسابداري فرامتغیر اینکنند.سودآوري استفاده می

که محدودیتها موانعی هستند که مانع از دستیابی واحد تجاري به هدف مورد نظر شده و 
، در هر بنگاه اقتصادي حداقل یک افزون بر این.شوندمیکاهش سودآوريباعث

2 )Bottlenecks
3 ) Thinking Process
4 ) Goldratt & Cox
5 ) Throuput-World
6 )Conventional Cost - World
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کت ، خط مشی شرکت یا محدودیت می تواند مربوط به منابع شرمحدودیت وجود دارد.
.]14[تفکر مدیریت باشد

مبانی نظري تحقیق

تغییرتئورياین.شدمطرح7گلدارتالیاهوتوسطباراولینهامحدودیتتئوري
روشوهامشیمسائل،آرمانها، هدفها،خطيدربارهشودمیموجبکهاستپارادایمی

اصولیوقواعدنظریات،پایهبرتئوريهر.نگریسته شودمتفاوتروشیبهکارانجامهاي
استاینمحدودیتهاتئوريفلسفهاساس.باشدمیآنمعرف شناسنامهکهگیردمیشکل

هايحلقههمچنان کهداردمیاعالموکندمیتلقینظامیکعنوانبهراسازمانکه
همانبه،دهدانتقالراعظیمینیرويبتواندزنجیرتاکنندمیهمکاريهمبازنجیر

سهامصاحبانمنافعتاکنندمیهمکاريهمسازمان بااداراتوهابخشتمامترتیب،
].13[شودتضمین
تفکرفرایندو9عملکردارزیابی،8لجستیکاصلیشاخهسهدارايهامحدودیتتئوري

توسعهدیگريمتعددشاخه هايبهنیزخودهاشاخهاینازیکهراما.است10
نیازمندها،محدودیتبامناسبرویاروییبرايمدیرانبود،معتقدگلدرات.اندیافته

چیزچهبهکند؟تغییربایدچیز: چههستنداساسیسوالسهبهپاسخگوییوگیريتصمیم
].6[؟ اجرا شودبایستیچگونهتغییر،اینکند؟تغییر

تئوري محدودیتها بر پایه سه معیار اصلی طراحی و ایجاد شده است : 
است.هزینه مواد مستقیم منهايدر آمد فروش؛11توان عملیاتی-1

7) Eliyahu M. Goldratt
8 ) Logistics
9 )Performance Measurement
10 ) Thinking Process
11 )Throughput
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هزینه هاي ثابت تلقی می شود. بعنوان مثال در این رویکرد هزینه هاي دستمزد و سربارجزء
و نمی توان به آسانی در در شرکتی که کارگران با مهارت هاي خاص استخدام می شوند

دوره زمانی کاهش تقاضاي محصول آنان را اخراج کرد و با افزایش تقاضا دوباره آنان را 
. مبالغ پوشش به کار گرفت. لذا در محاسبه توان عملیاتی مورداستفاده قرارمی گیرد

که ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد درمحاسبه توان به دلیل اینهزینه هاي مواد اولیه 
توان عملیاتی همچنین ].3[شودمیشود و از مبلغ فروش کسر نمیلحاظعملیاتی 

محصوالت پردازش شده ونگهداري شده به رکند نه ببرمحصوالت فروخته شده تاکید می
عنوان موجودي کاال.

مبالغ سرمایه گذاري شده در موجودي ها ؛در موجودي هاسرمایه گذاري-2
براساس تئوري محدودیت .شودمدیریت محسوب می معیارمناسبی براي ارزیابی عملکرد

ها 
موجودي ها به عنوان وجوه نقدي هستند که به قصد فروش در آنها  سرمایه گذاري

از دستیابی در تئوري محدودیت این اعتقاد وجود داردکه مازاد موجودي ها مانعمی شود.
ابن شرکت به هدف اصلی خود می شود که از جهاتی با فلسفه تولید بهنگام منطبق است . 

تئوري موجودي ها و نه دارایی ها را سرمایه گذاري تلقی می کند  زیرا سرمایه گذاري 
اضافی در موجودي ها باعث ایجاد هزینه هاي اضافی مانند هزینه بهره دریافت وام براي 

اب شدن موجودي ها و هزینه حمل و و ضایعات و نابفضااولیه، کمبودخرید مواد
].3[شودمیفرصت از دست رفته همچنین هزینه 

هزینه هاي توزیع و ، هزینه دستمزد مستقیم؛هزینه هاي عملیاتی-3
براي تبدیل موجودي مواد اولیه به که در فرآیند تولیدکیفیت و.....،ستهالكا،فروش

به د.نشرکت می شوشوند منجر به ایجادتوان عملیاتی و عملکردمحصول صرف می 
تمامی هزینه هاي الزم براي تبدیل مواد مستقیم به توان عملیاتی و عملکرد ،بیان دیگر
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به طور تلویحی فرض ،در ضمنشرکت جزء هزینه هاي عملیاتی محسوب می شوند.
این فرض ممکن است باعث شود که بسیاري .د ثابت هستندرشده است که همه این موا

از منتقدان تصور کنند که 
تئوري .بردي کوتاه مدت هستندرداراي کاتئوري محدودیت ها اندازه گیریهاي 

کاهش را همراه با کاهش سرمایه گذاري و توان عملیاتیقصد افزایش محدودیت ها 
ل مرتبط با مدیریت کمبود هزینه هاي عملیاتی دارد و این عمل با پیگیري یکسري مراح

].3[منابع انجام می شود

هر روز محیط اقتصادي پیچیده تر و مبهم تر می شود، در دنیاي امروزي و در شرایطی که 
سرمایه گذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آنها را 
در تصمیمات خود لحاظ کرده و به سوي تصمیمات بهینه تر، با سود حداکثر و ریسک 

.]5[حداقل بردارند 
و ري مدیریت، می توان روابطی منطقی حسابدابا اضافه کردن تکنیک هاي جدید 

هوشمندانه بین این تکنیک ها برقرار نمود که سازگاري آن ها را نشان می دهد و در 
نتیجه این امکان را فراهم می آورد که یک ساختار منسجم براي این ابزارهاي جامع 

ب باشد. نقطه ایجاد می شود به طوري که با شرایط و الزامات سازمان هاي امروز متناس
شروع چنین انسجامی، ایجاد تصویري جدید از سازمان از طریق فعالیت ها و فزاینده است 
که با سیستم هاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت و مدیریت بر مبناي فعالیت همراه بوده و در 
عین حال، بایستی ارتباط بین این سیستم ها با سایر تکنیک هاي جدید حسابداري 

.]2[سهیل گردد مدیریت ت
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حسابداري فرامتغیر
از طریقگلدرات الیاهودر آغاز توسطتولیدعملکردمهمترین معیاربه عنوانفرامتغیر

حدودیت متئوري شد.ارائه هدف ويدر کتاب1992در سال "محدودیتتئوري "مفهوم
شباهت هاي دارايداشته است و برنامه ریزي تولیدنظریهتاثیر قابل توجهی درتا به حال

مدیریت باشباهت هاي بسیاريهمچنین تئوري محدودیت ها ، بهنگام استتولیدبابسیاري
زمان فرامتغیر تاکید دارند. کاهشبرنها آدارد و هر دوي بر مبناي زمان

براي که در ابتدااستحسابداري مدیریتجدید برايیک ابزارحسابداري فرامتغیر
نتیجهسوداساسی این است کهبود. فلسفهتوسعه یافتهمایت از تئوري محدودیت ها ح

به حداکثر رساندن سودبایدمدیریتبلند مدتهدفبه زمان است و اینکه تولیدپاسخ 
حسابداري فرامتغیر به عنوان یک رویکرد جایگزین براي سیستم هاي حسابداري باشد.

.استحسابداري صنعتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیتکامل(جذبی) مانند سیستم سنتی
تئوري محدودیتها در حسابداري معموال حسابداري فرامتغیر نامیده می شود. کاربرد

محصوالت سود آور نیستند بلکه تجارت "راهنماي این تفکر این دیدگاه است که 
محصول با دالر براي هر واحد20. اگر یک محصول با حاشیه فروش "سودآور است

به محصول جایگزینی با حاشیه فروش دواحد تولید در روز تولید شود ، نبای10محدودیت 
]. 17واحد ، ترجیح داده شود[30دالر و با محدودیت تولید روزانه 10هر واحد 

طور خالصه، همه هزینه ها ثابت هستند و آنچه مهم است نرخی است که منابع با آن نرخ ه ب
شوند تا محصول تولید شود. حسابداري فرامتغیر به اد اولیه بکار برده میموتامین براي 

پول را بدست می آورد(تامین بنگاه اقتصادي بر مبناي آنکند که محاسبه نرخی توجه می
].17مالی می کند) و هدف آن تمرکز بر حداکثر کردن بازده هر ساعت تنگنا است[
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وري محدودیت ها ئسه عنصري هستند که هم در تفرامتغیر، موجودي و هزینه هاي عملیاتی 
تعاریف این عناصر توسط گلدرات به شرح .ابداري فرامتغیر استفاده می شوندو هم در حس

؛زیر است
التفاوت همه از مابهشود وپول از طریق فروش یا بهره ایجاد می نرخی که؛ فرا متغیر-1

کند که بر طبق این تعریف بیان میمدها به دست می آید.آهزینه هاي متغیر از در
حسابداري فرامتغیر، بهاي تمام شده محصول صرفا شامل هزینه هاي متغیر است.

هزینه يشامل همهبراي فروش سرمایه گذاري شده است وتمام وجهی که ؛موجودي-2
یون زمین ، ماشین ، کامهاي متغیر از قبیل مواد به عالوه منابع مصرف شده در تولید از قبیل

و کامپیوتر است . واژه سرمایه گذاري گاهی اوقات به جاي موجودي به کار رفته است .
شامل وجوه مصرف شده براي تبدیل موجودي به فرا متغیريهمه؛ هزینه هاي عملیاتی-3

.استدستمزد مستقیم، اجاره به عالوه هزینه هاي عمومی و اداري 
با فروش محصوالت و خدمات با باالترین تفاوت میان بهاي فروش و کل فرا متغیر 

ي متغیر بیشینه می شود و با حداقل کردن زمان بین مصرف منابع براي تولید و هزینه ها
با سرعتی که به منظور ، فرا متغیربنابرایندریافت پول ناشی از فروش نیز بیشینه می شود.

].8[تعیین شده اند ، قابل تعیین است.تئوري محدودیت هاحذف تاخیرات 
براي محاسبه عملکرد به شرح زیر است ،در حسابداري فرامتغیرمعیارهاي مالی استفاده شده

:

=  سود خالصفرامتغیر-هزینه عملیاتی

= بازده سرمایه گذاريمبلغ سرمایه گذاري در موجودي ها/سود خالص

=بهره وري فرامتغیر هزینه عملیاتی/

=گردش موجودیهافرامتغیر سرمایه گذاري در موجودي ها/ 
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، بهره وري و بازده سرمایه گذاري، سود خالص،فرامتغیریک تصمیم خوب و ایده آل  ، 
را افزایش داده و موجودي و هزینه هاي عملیاتی را کاهش می دهد.نرخ بازگشت سرمایه 

حسابداري دربهره و مالیات است .سود خالص عملیاتی قبل از ،سود خالصدقت شود که 
فرامتغیر ، معیارهاي محدودیت زیر وجود دارد :

هر واحد محدودیتبه ازايفرامتغیرفرامتغیر = /محدودیتعامل دارايمقدار 
محدویتسودمندي:زمان در دسترس براي تولید/زمان صرف شده براي تولید

.کردفرامتغیر باید مقادیر و اندازه هاي محدودیت را حداکثر حداکثر کردنبراي 
به کارگیري عوامل محدودیت بسیار مهم است زیرا هر یک ساعتی که از دست می رود 

].8[یک ساعت براي کل کارخانه از دست رفته است
شامل موارد زیر است :فرامتغیر به ازاي هر واحد محدودیتتصمیمات بر اساس 

در استفاده از محدودیتها(مثل انتخاب بهترین ترکیب محصول)اولویت-1
سرمایه گذاريانجام تصمیم گیري در خصوص افزایش ظرفیت محدودیتها با -2
قیمت گذاري محصوالت بر اساس هزینه فرصت استفاده از محدودیت-3

استفاده می شود تا فرامتغیر به ازاي هر واحد محدودیتتولید عادي هايبراي تصمیم،بنابراین
].8[را تعیین کند . فرامتغیرترکیب بیشینه 
این )تغییرات فرامتغیر-تغییرات هزینه هاي عملیاتی(تغییرات سودخالصبیشینه کردن 

و یابداصلی سود در همه محصوالت بهبود می هايکه تصمیماطمینان را بوجود می آورد
سرمایه گذاري را نشان می دهد :ی بر معیار زیر اثر چنین تصمیم های

=بازیافت سرمایه /تغییرات سود خالص تغییرات سرمایه گذاري

:کرد، باید معیارهاي کنترلی زیر را حداقل راي حداقل کردن انحرافات نامطلوبب
*روزهاي تاخیر داراي تاخیرقیمت فروش سفارش -1
قیمت فروش موجودي مازاد* روزهاي عدم فروش -2
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(کنترل ارسال به موقع)اما نشده اندازه گیري می کندشودنچه را که باید انجام آ1معیار 
شده است را اندازه گیري می کند مانند انجامباید انجام می شد اما ننچه که آ2معیار اما

].8[موجودي غیر ضروري 

: فرامتغیرحسابداري مدیریت و حسابداري 

دارند که معیار هاي حسابداري رایج مخالف اظهار میهاتئوري محدودیتطرفداران 
به این نکته . البته بایداستتئوري محدودیت ها بهبود راندمان بنگاه اقتصادي در اثر نتایج 

اده شده به کار در جریان توجه داشت که این تاثیر محدود به میزان سربار اختصاص د
تئوري ولین اجراي روي ا"منحصر بفرد"این تاثیر یک اثر ساخت است. افزون بر

کند که کمیت کار در جریان ساخت کاهش تنها زمانی بروز میاست وهامحدودیت
].12پیدا می کند[

با حسابداري مدیریت چه از  نظر ها تئوري محدودیتبرغم اظهار نظر هاي مختلف، 
"هدف"تئوري و چه از نظر علمی سازگار بوده که این مطلب قبال در کتاب معروف 

همزمان با کاهش در فرامتغیرآمده است . هدف به حداکثر رساندن گلدرات 
دانستسرمایه گذاري و هزینه هاي عملیاتی را می توان همانند قانون قدیمی حسابداري

در کتاب ها آمده بود . روش گلدرات را اغلب "هدف"که قبل از انتشار کتاب 
].  15می گویند[فرامتغیر حسابداري 

نه یابی بر مبناي فعالیت و حسابداري فرامتغیر را در مقابل یکدیگر قرار می دهند . برخی هزی
در حالیکه هر دوي آنها نقش افزایش اطالعات را دارند و هر کدام در جهتی به فرایند 

کنند. هزینه یابی بر مبناي فعالیت نمی تواند در خصوص تصمیم گیري مدیران کمک می
یا دداشته باشوجود ند  پول ایجاد کند، یا چگونه تولید زیادي اینکه تجارت چگونه می توا

چیزي به شما بگوید ... حسابداري فرامتغیر یک سیستم هزینه یابی نیست شودسریع تولید 
].1[بلکه یک معیار ارزیابی عملکرد است
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پیشینه تحقیق
اصول جدید ) مفاهیم بنیادي حسابداري بهاي تمام شده سنتی را با 1988(12والدرون

).3حسابداري فرامتغیر مقایسه کرد(شکل 

مقایسه حسابداري فرامتغیر و حسابداري صنعتی سنتی-3شکل
مفاهیم بنیادي حسابداري صنعتی سنتیاصول جدید حسابداري فرامتغیر

دیگر تمایز بین هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم 
مفید نیستند.

دارد. هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم وجود 
هزینه هاي مستقیم متغیر و هزینه هاي غیر مستقیم 

ثابت هستند.

فرامتغیر نرخی است که کارخانه بر اساس آن 
تامین مالی می کند و این نرخ سود آوري و نه 
حاشیه فروش هر واحد محصول را تعیین 

می کند.

جمع عوامل هزینه که بهاي تمام شده یک واحد 
سر کردن آن از محصول را تشکیل می دهد و ک

قیمت فروش ، یک روش خوب براي تعیین 
سودآوري محصوالت مربوط است.

سود، نتیجه عملکرد مصرف مواد، هزینه کل 
کارخانه و توان عملیاتی است.

کاهش اجزاي بهاي تمام شده به طور مستقیم 
سود را افزایش می دهد.

موجودي کاال یک دارایی نیست. آن محصول 
توقف و تولید است.غیر همزمانی 

موجودي کاال یک دارایی است و گردش مواد 
ارزش آنرا افزایش می دهد.

) کاربرد ایده حسابداري فرامتغیر را با شناسایی نیاز به یک a	1988(13گالوي و والدرون
جایگزینی مفاهیم سنتی همچون تخصیص مستقیم و غیرمستقیم و زبان جدید براي تولید با 

ایده ارزش افزوده از محل موجودي کاال آغاز کردند. با معرفی روشهاي جدید تولید مانند 
جدید براي ایجاد ارتباط بین زمان تولید به هنگام و کنترل کیفیت جامع نیاز به یک دیدگاه 

12 )Waldron (1988)
13 ) Galloway and Waldron
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ود احساس شد.  بنگاه هاي اقتصادي تولیدي پاسخگویی تولید، موجودي کاال،کیفیت و س
باید بصورت یک کل یکپارچه با هزینه هاي برنامه ریزي شده مورد بررسی قرار گیرند. 

روش مفیدتر و ساده تر این است که هزینه کل ،به استثناي مواد اولیه، به عنوان یک هزینه "
].9["دثابت مورد ارزیابی قرار گیرد و هزینه کل کارخانه نامیده شو

به همان روشی که گلدرات هزینه هاي عملیاتی را تعریف 14در اینجا هزینه کل کارخانه
کرد ، تعریف می شود. سود نیز به عنوان عملکرد زمان پاسخگویی تولید به نیاز بازار 
تعریف می شود. این تعاریف به این معنی است که سودآوري به طور معکوسی نسبتی از 

].9[سطح موجودي کاال است
) در مقاله دوم خود نشان دادند که چگونه محصوالت می a	1989گالوي  و والدرون(

توانند طبق نسبت توان عملیاتی شان رتبه بندي شوند. آنها معیارهاي زیر را ارائه 
].:10کردند[

= فروش قیمت مواد هزینه
کلیدي منبع زمان بازده هر ساعت کارخانهمدت

= کارخانه کل هزینه
کلیدي منبع دسترس در زمان هزینه هر ساعت کارخانه کل

= کارخانه ساعت هر بازده
کارخانه ساعت هر نسبت توان عملیاتی هزینه

سپس آنان در مقاله سوم خود معیار کلی کلیدي  زیر  را ارائه کردند:

= متغیر فرا عملیاتی توان
کارخانه کل نسبت اولیه هزینه

14 ) Total Factory Cost(TFC)
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باشد، نشان دهنده سودآوري خواهد بود. در این معیار آنان 1اگر این نسبت بزرگتر از 
فرامتغیر را حاشیه فروشی تعریف کردند که پس از هزینه هاي مواد بر جاي می ماند و 

].11هزینه کل کارخانه را بعنوان همه هزینه هاي دیگر به استثناي هزینه مواد معرفی کردند[
صورت معادله زیر ارائه معیار جدیدي را براي ارزیابی عملکرد بخش ب (1988b)

والدرون 
].:10کرد[

= متغیر فرا عملیاتی توان
آالت ماشین کل نسبت بخشهزینه

یا
شرکت آمریکایی و اروپایی مورد بررسی 20) پیشرفتهایی را در 1995نورین و همکاران (

با این حال ، .مشاهده کردندمورد استفاده را آنها تنوعی از تکنیکهاي فرامتغیر قرار دادند.
در تعدادي از این تکنیکها در تاثیرگذاري بر تصمیم گیري یا کنترل مدیر ظاهر نمی شوند.

مشاهده شد که حذف کارایی دستمزد و گزارش هاي ساعات ، تعدادي از نمونه ها 
].16[متغیر داشته اندکارکرد ماشین آالت تاثیر بیشتري را نسبت به تکنیکهاي جدید فرا 

در مقاله چهارم خود مالحظه کردند که در یک محیط ) b1989(گالوي و والدرون 
نقاط دتولیدي پیچیده ، ممکن است چندین ماشین وجود داشته باشد که در این حالت بای

:آنگاهشناسایی شوند . 15کانونی

= ها ماشین کل کانونی(دقیقه)هزینه نقطه زمان دقیقه نقطه کانونیهزینه هر کل

15 ) focal point
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آنها بر مبناي اصول حسابداري فرامتغیر، بهاي تمام شده محصول را بصورت زیر تعریف 
کردند :

بهاي تمام شده محصولزمان مورد نیاز در نقطه کانونی= × هزینه مواد اولیه + بهاي هر دقیقه نقطه کانونی 

این معیارها بایستی مدیران را ضابطه گالوي و والدرون در توسعه این معیارها این است که 
تشویق کنند تا در جهت فعالیتهایی حرکت کنند که فرامتغیر را افزایش می دهند . به این 
دلیل، میزان محصوالتی که از نقاط کانونی و گلوگاهی عبور می کنند بایستی بگونه اي 

.]12[کنندبرنامه ریزي شوند تا استفاده از این منابع کانونی و گلوگاهی را حداکثر 
که میزان کاربرد واقعی تحلیل هاي دریافتند هر دو )1998)و پیرس داوده(1992کلراك (

که استفاده متداول در دریافتندآنها% است البته 85% یا CVP(82سود (–حجم –هزینه 
بسیاري از موارد کم است و فرض بر این است که براي هر کاربردي در یک موسسه هزینه 

ها به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند .
به جاي آنکه اطالعاتی را براي کنترل مدیریت یا هزینه یابی تولید در TOCدر کل 

یري را فراهم می کند .دسترس قرار دهد اطالعاتی راجع به تصمیم گ
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نتیجه گیري

ابزار هاي مهم در فرآیند تصمیم گیري وازشناسایی عوامل محدود کننده تولید یکی
مدیران باید به فکر شناسایی و بهبود این محدودیت ها باشند تا بتوانند به بهبود مستمر است.

است که اگر شناسایی شوند محدودیت مانند بیماريبهبود مستمر دست یابند .گلوگاه و
ممکن است باعث بوداگر دیر به فکر شناسایی آن اما،تر درمان شود تواند راحتمی

اگر در سازمانها علت شکست در .حتی ور شکستگی شرکت بشودکاهش سود و
توانند با وارد کردن درخت واقعیت مدیران مییهاي عدم شناخت گلوگاه باشد ،ژاسترات

راحتی حل کنند.نها مشکل را به آوارد بوجود آورنده جاري وتشخیص م
حسابداري فرامتغیر یک رویکرد تصمیم گیري کوتاه مدت است . با وجود اهمیت بقاي 

بلند هايکوتاه مدت، براي شرکت حسابداري فرامتغیر می تواند در خصوص تصمیم
اطالعات حسابداري بکار دیگرمدت نیز آگاهی دهنده باشد اما نیاز است که در کنار 

حسابداري فرامتغیر نکات کلیدي زیر را پیشنهاد می کند:گرفته شود.

ک ساعت از دست رفته در گلوگاه به معناي یک ساعت از دست رفته در کل ی
.سیستم است

 یک ساعت صرفه جویی در ایستگاه غیرگلــــوگاهی کمکی به خروجی سیستم
.نمی کند
دي سیستم را تعیین می کنندگلوگاهها خروجی و موجو.
 سیستم مانند زنجیري است که ضعیفترین حلقه آن، قابلیتهاي سیستم را محدود می

.کند
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(به عمل کار برآید نه به حرف) .ایده ها، راه حل نیستند.
 کنید؛متعادلرا به جاي ظرفیت، فرایند
 ؛شودمیزان استفاده از یک منبع غیرگلوگاهی توسط محدودیتها تعیین می
 میزان به کارگیري و فعالیت یک منبع مهم نیست بلکه میزان کار مفید آن اهمیت

دارد؛
 .اندازه دستــــه هاي تولیدي در ایستگاههاي مختلف نباید یکسـان باشد
 اگر زمان تنظیم و راه اندازي زیاد باشد، اندازه دسته هاي تولیدي در ایستگاههاي

به زمان راه اندازي زیراهاي غیرگلوگاهی باشد گلوگاهی باید بزرگتر از ایستگاه
اگر زمـــان انتظار در صف زیاد بود باید اندازه دسته هاي تولیدي اما، استکمتري نیاز 

را کمتر گرفت؛
ظرفیت و تقدم و تأخر به طور همزمان درنظر گرفته شود؛
 در مدیریت تغییرات و حل مشکالت، تفکر سیستمی بر تفکر تحلیلی ارجحیت

دارد؛
 اکثر معلولهاي نامطلوب سیستم از تعداد اندکی علت اصلی، تاثیر می گیرد و در

؛پرداختدرازمدت باید به حذف علتهاي اصلی مشکل 
 تعیین و حذف اماشناسایی و حذف محدودیتهاي فیزیکی نسبتاً ساده است

محدودیتهاي سیاستگذاري و خط مشی معموالً مشکل است؛
ست.اهایازمند، به روزآوري و حفظ اثربخشی راه حلفرایند بهبود مستمر ن
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Throughput Accounting
AbstractIntense competition in the world is caused success be shortlived. Therefore organizations for guarantee theirs reviveshould have continuous improvement and go to new approachfor evaluating the performance. In this paper majortechnique of Throughput Accounting and its power forchange in accounting procedures is analyzed.Throughput Accounting is application theory of constraintsin accounting and financial. Generally ThroughputAccounting invented for using in manufacturing but it canuse in industries such as software.Throughput Accounting Phrase is Derivative from financialmeasuring specific methods that used for calculating anddecision making. Throughput Accounting provides adifferent method of measuring. It does not use cost ofproduction and eliminates Management incentive to createadditional surplus production.
Keywords: Throughput Accounting, Theory of constraints,performance measurements.


