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گلدرات فيزيكدان يهودي، روشي برپايه اهداف و رويه  08در اواخر دهه : چکیده

ا تئوري محدوديته هاي كار كارخانجات ارائه داد كه فلسفه حاكم بر آن با نام

(TOC) ،تئوري  شهرت يافت. و راهكارهاي اجرايي آن به نام فناوري توليد بهينه

محدوديتها مبتني بر بهبود مستمر بوده و تمركز اصلي آن بر شناسايي محدوديتها و 

گلوگاههاي توليدي به منظور افزايش مستمر دستيافت كل كارخانجات است، اجراي 

گام اساسي و توجه به  5مستلزم اجراي الگوريتمـي با موفق تئوري محدوديتها 

قواعد خاصي است. تئوري محدوديتها را مي توان نگرش سيستماتيك نوين در 

فرايند تفكر تئوري محدوديتها به عنوان ابزاري براي حل مسئله،  فرايند تفكر ناميد.

استفاده تشخيص و از بين بردن محدوديتها، ذهنيتها و راههاي سنتي موجود مورد

براي اجراي تئوري محدوديتها ايجاد  "گلدرات"ابزاري كه  مديران قرار مي گيرد.

 درخت منطقي وقوانين حاكم بر آن است. 5كرد مشتمل بر 

 تئوري محدوديت ها، فناوري توليد بهينه، درخت منطقي، دستيافت :کلمات کلیدی
 

 . مقدمه1

در كتاب هدف خود براي اولين بار به مفاهيم تئوري محدوديتها موشه گلدرات فيزيكدان يهودي  08در اواخر دهه 

پرداخت. ايده اصلي تئوري فوق بر مديريت گلوگاهها استوار است، اين تئوري مدعي است كه به بهبود مستمر ازطريق 

ا شناخت شناسايي محدوديتها وگلوگاههاي توليدي در سازمان منجر خواهدشد، بدين ترتيب تمركز اصلي اين تئوري ابتد

محدوديتها و سپس مديريت بر روي آنها در جهت افزايش كارايي سيستم است. تئوري محدوديتها مانند فلسفه مديريت 

اما تفاوت ژاپني توليد به موقع مبتني بر بهبود مستمر است و از اين نظر هر دو در مقابل نگرش سنتي قرار مي گيرند،

ست كه فلسفه به موقع بر كاهش موجوديها و حذف اتالفها متمركز مي شود ( در اين اJITعمده آن با نظام به موقع )

 درحالي كه تئوري محدوديتها بر محدوديتها و حذف آنها تاكيد مي كند.

 5تئوري محدوديتها را مي توان نگرش سيستماتيك نوين در فرايند تفكر ناميد. تئوري محدوديتها از الگوريتمي با 

، تئوري محدوديتها و مديريت محدوديتها قصد دارد كه شانس ايجاد يك تغيير نتيجه بخش گام اساسي استفاده مي كند

وموثر را افزايش دهد. تئوري محدوديتها معتقد است كه هر سيستم الاقل داراي يك محدوديت است و وجود محدوديتها 

نتي كه بر شاخص هزينه عملياتي نشان دهنده پتانسيل براي رشد و انجام تغييرات نتيجه بخش است. برخالف روشهاي س

تمركز دارند و يا روش توليد به موقع كه توجه خاص بر كاهش موجوديها مي كند تمركز اصلي تئوري محدوديتها بر 

افزايش بهره وري ازطريق مديريت محدوديتها و افزايش خروجيهاي توليدي يا دستيافت سازمان است. در اين مقاله سعي 
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تاريخچه اي از تئوري محدوديتها، اصول مفاهيم و تعاريف اوليه آن را بيان كرده و سپس به  بر آن است تا ضمن بيان

 معرفي و طرح فرايند تئوري محدوديتها و پنج ابزار آن مي پردازيم.

و در مقابله ديگري حسابداري قيمت تمام مقاله اي تحت عنوان كارخانه نامتوازن منتشر كرد، 1801گلدرات در سال 

 دشمن شماره يك بهره وري ناميد و نگرش جديد به بهره وري كارخانه را مطرح كرد.شده را 

نرم افزار براي ارائه برنامه زمانبندي براساس تئوري محدوديتها ارائه شده بود ولي چون جزئيات و فلسفه مورداستفاده 

منتشر كرد و سپس در  1801. وي كتاب ابهامات فراواني درمورد اين برنامه زمانبندي وجود داشتدر آن بيان نشده بود،

كتاب ديگر خود با عنوان مسابقه به بررسي جزئيات بيشتري از تئوري محدوديتها پرداخت. وي در كتابها و مقاالت بعدي 

 خود تاكيد خاصي بر تشخيص و مديريت محدوديتها، خط مشي و سياستگذاري نسبت به محدوديتهاي فيزيكي مي كند. 

 

 ل تئوری محدودیتهامفاهيم و اصو. 2

  

تئوري محدوديتها معتقد است كه هر سيستم الاقل داراي يك محدوديت است و وجود محدوديتها نشان دهنده پتانسيل 

براي رشد و انجام تغييرات نتيجه بخش است. محدوديتها در اين تئوري داراي نقش اساسي هستند. محدوديت عبارت 

در ارتباط با هدف يا مقصود از پيش تعيين شده محدود مي كند، در سازمانها و است از هر عاملي كه كارايي سيستم را 

كارخانجات محدوديت را با نام آشناي گلوگاه مي شناسند، منبع گلوگاهي منبعي است كه ظرفيتش كمتر يا مساوي 

 تقاضاي موردانتظار براي آن است، اما گلوگاههاي توليدي تنها محدوديتهاي سازمان نيستند.

 وديتها را مي توان به شكل زير تقسيم بندي كرد:محد

 

 محدوديتهاي منابع داخلي؛

 محدوديتهاي فروش و بازاريابي؛

 محدوديتهاي خط مشي و سياستگذاري.

 

از دو مورد اول تحت عنوان محدوديتهاي فيزيكي و از مورد سوم تحت عنوان محــدوديتهاي خط مشي و مديريتي نام 

برطرف كردن محدوديتهاي فيزيكي آسانتر از محدوديتهاي سياسي مديريتي است. براي توضيح برده مي شود. شناخت و 

واحد و دومي با ظرفيت  5ماشين است كه اولي با ظرفيت  2بيشتر محدوديتهاي فوق اگر فرض كنيم كه سازماني داراي 

محدوديت است ولي اگر در همين واحد در روز باشد، ماشين دومي داراي  4واحد توليد مي كند و فروش نيز بايد  3

واحد باشد، محدوديت فروش و بازاريابي ما را گرفتار كرده است و اگر طبق نظر مديريت  2سيستم توليدي فروش روزانه 

واحد كاالي در جريان ساخت مجاز باشد داراي محدوديت خط مشي خواهيم بود. از آنجايي كه  2بين دو ماشين تنها 

كارخانه را معين مي كنند، شناخت آنها اولين گام براي پذيرش تغييرات ناشي از تئوري گلوگاهها ظرفيت حقيقي 

 محدوديتها خواهدبود.

همان طور كه قبالً بيان شد تئوري محدوديتها داراي نگرش سيستمي است و به دنبال دستيابي به هدف يا اهداف 

 راين، محدوديت سيستم ضعيف ترين جزء آن است.سيستم است، سيستم مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته است، بناب

مفهوم ديگري كه بايد آن را بيان كرد، مفهوم هدف يا اهداف سيستم است. گلدرات در كتاب هدف خود دو واژه هدف و 

شرط الزم را دركنار يكديگر بيان مي كند، هدف عبارت است از نتيجه يا حاصل كلي كه همه تالشها درجهت آن است و 

، وضعيتي است كه حصول نتيجه اي را تضمين مي كند، به عبارت ديگر، اگر شما تمام شرط الزم وقوع شرط الزم

 هـــــدف را برآورده سازيد به هدف دست مي يابيد.
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هدف بنيادين هر سازمان انتفاعي، پول سازي براي حال و آينده است، بنابراين، اتخاذ تصميمي كه سودآوري كوتاه مدت 

 ولي سودآوري بلندمدت را كاهش مي دهد مغاير با هدف اصلي سازمان خواهدبود.  را افزايش داده

بنابراين، اگر شركتي )سازماني( سودآوري را به عنوان هدف برگزيند در اين صورت، رضايت مشتري، راهبري فناوري، 

 مزيت رقابتي و افزايش سهم بازار همگي شرط الزم براي دستيابي به آن هدف خواهندبود.

آنجايي كه رويكرد تئوري محدوديتها رويكرد مالي و پول سازي است، لذا نيازمند شاخصهايي براي ارزيابي خواهدبود.  از

سه شاخص سنتي ارزيابي مالي سازمان عبارتند از، سود خالص، نرخ بازگشت سرمايه وجريان نقدي ولي شاخصهاي جديد 

 موردنظر تئوري محدوديتها عبارتنداز:

 

 تمامي پول جديدي كه به موجب فروش وارد سازمان مي گردد و سازمان از آن سهم مي برد؛ دستیافت: - 1

 پولي كه سازمان صرف منابع غيراز نيروي انساني مي سازد و نهايتاً آن را تبديل به دستيافت مي كند.موجودی:  - 2

 به دستيافت تبديل كند.هزينه هايي كه سازمان متحمل مي شود تا موجودي را هزينه های عملیاتي:  - 3

در تعريف سنتي، بهره وري، نسبت ارزش خروجيهاي ايجاد شده به پول صرف شده در طول پريود، تعريف مي شود و 

ازجنبه دستيافت، مـــوجودي و هزينه هاي عملياتي مي توان گفت، بهره وري برابر است با نسبت دستيافت به هزينه 

شاخص استراتژيك  3گردد كه در مسر بهبود مستمر درازمدت، كدام يك از اين  هاي عملياتي. حال اين سوال مطرح مي

بايد موردتوجه قرار گيرد. نگرش سنتي و روشهاي مرسوم بهبود بهره وري تمركز بيشتري بر هزينه هاي عملياتي داشته و 

و هزينه هاي عملياتي را  سيستم توليد به موقع تمركز بيشتري بر كاهش موجودي دارد، ولي تاچه حد مي توان موجودي

كاهش داد از جنبه نظري حد پايين اين دو شاخص صفر است و از آن كمتر نخواهد شد گرچه عمالً كاهش بيشتر اين 

شاخصها نيازمند صرف تالش و زمان بيشتري است ولي در مسير بهبود مستمر دستيافت هيچ مانعي به چشم نمي خورد 

كانون توجه بايد بر روي دستيافت باشد، ولي اين امر به معناي بي اهميت بودن و بنابراين، در مسير بهبود مستمر 

 موجودي و هزينه هاي عملياتي نيست.

تمركز دنياي سنتي روي كاهش هزينه هاي عملياتي، به عنوان پارادايم سنتي دنياي هزينه شناخته مي شود و تمركز 

 آورد كه گاهي آن را دنياي دستيافت مي گويند.  روي بهبود مستمر دستيافت پارادايم جديدي را به وجود

 

 اولويت های مديريت در سه نظام سنتي، تولید به موقع و تئوری محدوديتها -1جدول 

 نگرش سنتی نگرش تولید به موقع نگرش تئوری محدودیتها ردیف

 كاهش هزينه هاي عملياتي كاهش موجودي افزايش دستيافت 1

 افزايش دستيافت دستيافتافزايش  كاهش موجودي 2

 كاهش موجودي كاهش هزينه هاي عملياتي كاهش هزينه هاي عملياتي 3

 

 موانع حركت به سمت دنيای دستيافت. 2-1

ارزيابي مي گردد. مثالً فروش » شاخصهاي محلي«درنگرش سنتي هر بخش از سازمان با شاخصهاي خاص خود 

موقع و كنترل كيفيت بر اساس، نرخ معيوبي، بازگشتي ها و نرخ ضايعات توسط، حجم فروش، توليد براساس، تحويل به 

ارزيابي مي شود و به همين علت فعاليت هر گروه در سازمان متاثر از روشي است كه توسط آن عملكردش موردارزيابي 

كه بيشترين منافع قرار مي گيرد و افراد و بخشهاي مختلف سازمان، خط مشي ها و اطالعات را به نحوي تعبير مي كنند 

با بررسي شاخصهاي محلي مي توان گفت كه تعداد زيادي شاخصهاي متفاوت وجود دارند كه  را براي آنها داشته باشد.

 دائماً در تضاد با يكديگرند.
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براي حل اين مشكل مي توان همه واحدها را براساس شاخص مشترك ارزيابي كرد. بنابراين، به جاي ارزيابي واحدها 

صهاي سنتي، سهم هر دپارتمان در بهبود شاخصهاي دستيافت، موجودي و هزينه هاي عملياتي اندازه گيري مي با شاخ

اگر سازمان، به عنوان يك سيستم متشكل از اجزا، حلقه ها و دپارتمانهاي مختلف، براساس ديدگاه سنتي دنياي  گردد.

حلقه هاي متعدد و نه صرفاً ضعيفترين حلقه براي بهبود  هزينه، موردبررسي قرار گيرد، به منظور بهبود عملكرد سيستم،

انتخاب شده و درنتيجه عملكرد كلي سيستم به نسبت تالش و انرژي صرف شده، بهبود نخواهد يافت، بنابراين، منابع، 

 زمان و تالش سازمان براي بهبود بر روي ضعيفترين حلقه يامحدوديت سازمان بايد صرف شود.

 گام اساسي است:  5حدوديتها مستلزم اجراي الگوريتمي با اجراي موفق تئوري م

 تشخيص محدوديتهاي سازمان؛ - 1

ارائه طرحي براي بهره برداري كامل از محدوديتهاي سازمان و بهبود عملكرد دستيافت، با استفاده از منابع  - 2

داشتن محدوديت فروش، قراردادن  موجود. در اين مرحله از روشهاي مختلفي چون از بين بردن ظرفيت مازاد در صورت

 ذخيره موقت پيش از محدوديت و انجام بازرسي و كنترل كيفيت قبل از محدوديت مي توان استفاده كرد.

را به طور همزمان پشتيباني مي كنند. در اين  2بررسي و اطمينان از اينكه تمام وظايف غيرمحدوديتي اجراي بند  - 3

، بيكار نگه داشتن كاركنان در يك ايستگاه غيرگلوگاهي و يا آموزش تعميرات و مرحله، مي توان از روشهايي چون

 نگهداري به آنها به منظور انجام تعميرات پيشگيرانه در مواقع بيكاري استفاده كرد؛

 باالبردن سطح محدوديت )سطح منابع و امكانات(؛ - 4

اه نيز تغيير مي كند و همچنين بايد ميزان اثربخشي در اين مرحله بايد دقت كرد كه با تغيير محدوديت، فعاليت كارگ

 تغييرات را درنظر گرفت.

بازگرديد و مطمئن شويد كه همه افراد سازمان نسبت به اينكه  1هنگامي كه محدوديت شكسته شد به مرحله  - 5

عبارت بهتر مي توان اكنون زمان تحقيق به منظور يافتن محدوديت جديد است، آگاهي دارند )اينـــرسي سازمان(، و به 

 گفت اينرسي بزرگترين دشمن بهبود مستمر است.

همان طور كه مشخص است فرايند منطقي بهبود مستمر هيچگونه دشواري و پيچيدگي ندارد و تئوري محدوديتها 

از  بسياري از ابزارهاي سنتي، چون طراحي آزمايشها و گروههاي كاري را به منظور بهبود مستمر دستيافت كل سازمان

 ديدگاه دستيافت دركنار هم به خدمت مي گيرد.

 قاعده های طالیي در تئوری محدودیتها. 2-2

 به جاي ظرفيت جريان را باالنس كنيد؛ -

 ميزان استفاده از يك منبع غيرگلوگاهي توسط محدوديتها تعيين مي گردد؛ -

 آن اهميت دارد؛ميزان به كارگيري و فعاليت يك منبع مهم نيست بلكه ميزان كار مفيد  -

 يك ساعت از دست رفته در گلوگاه به معناي يك ساعت از دست رفته در كل سيستم است؛ -

 يك ساعت صرفه جويي در ايستگاه غيرگلــــوگاهي كمكي به خروجي سيستم نمي كند؛ -
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 گلوگاهها خروجي و موجودي سيستم را تعيين مي كنند؛ -

 حمل شده لزوماً برابر نيست؛ اندازه بهرهاي توليدي و اندازه بهرهاي -

 اندازه بهرهاي توليدي مي تواند متغير باشد؛ با بررسي محدوديتها در سيستم مي توان اولويتها را مشخص ساخت؛ -

 بــــه كاربستن و فعال كردن منبع به معني بهره برداري از آن نيست؛ -

اما بهره برداري از ماشين به اين معني است كه در  فعال كردن ماشين يعني استفاده از آن در بخشي از فرايند است، -

 بخشهايي از فرايند شركت كند كه به دستيافت تبديل شود.

 اندازه دستــــه هاي توليدي در ايستگاههاي مختلف نبايد يكسـان باشد.  -

ايد بزرگتر از اگر زمان تنظيم و راه اندازي زياد باشد، اندازه دسته هاي توليدي در ايستگاههاي گلوگاهي ب -

ايستگاههاي غيرگلوگاهي باشد چرا كه به زمان راه اندازي كمتري نياز خواهيم داشت، ولي اگر زمـــان انتظار در صف 

 زياد بود بايد اندازه دسته هاي توليدي را كمتر گرفت؛

 ظرفيت و تقدم و تأخر به طور همزمان درنظر گرفته شود؛ -

 ه كل نيست؛مجموع بهينه محلي برابر با بهين -

 در مديريت تغييرات و حل مشكالت، تفكر سيستمي بر تفكر تحليلي ارجحيت دارد؛ -

 سيستم مانند زنجيري است كه ضعيفترين حلقه آن، قابليتهاي سيستم را محدود مي كند؛ -

علتهاي  اكثر معلولهاي نامطلوب سيستم از تعداد اندكي علت اصلي، تاثير مي گيرد و در درازمدت بايد به حذف -

 اصلي مشكل بپردازيم؛

 ايده ها، راه حل نيستند. )به عمل كار برآيد نه به حرف(؛ -

 اينرسي بزرگترين دشمن بهبود مستمر است. )تنبلي محدوديت اساسي است(؛ -

شناسايي و حذف محدوديتهاي فيزيكي نسبتاً ساده است ولي تعيين و حذف محدوديتهاي سياستگذاري و خط  -

 مشكل است؛مشي معموالً 

دانستن آنچه در سيستم نيازمند تغيير است، احتياج به اطالع كامل از واقعيتهاي جاري و سيستم، هدف سيستم و  -

 اندازه و جهت تغيير بين دو حالت دارد؛

 فرايند بهبود مستمر نيازمند، به روزآوري و حفظ اثربخشي راه حلهاست.  -
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 فرایند تفكر در تئوری محدودیتها. 2-3

به بعد توجه خود را به محدوديتهاي سياستگذاري و خط مشي متمركز و مخاطبان خود را به  88گلدرات از دهه 

فرايند تفكر جديدي آشنا كرد كه برپايه پنج ابزار منطقي بنا نهاده شده بود. اين فرايند تفكر به علت قابليت انعطاف با 

ا كه خاصيت الينفك همه سيستم ها است در اغلب شركتها اعم مسائل كيفي و هماهنگي طبيعي با وابستگي دروني اجز

از خدماتي و توليدي مفيد و موثر واقع گرديد. اين فرايند تفكر به عنوان ابزاري براي حل مسئله، تشخيص و از بين بردن 

 محدوديتهاي سياستگذاري، ذهنيت موجود و راههاي سنتي، مورداستفاده مديران قرار مي گيرد. 

 ارهای موردنياز برای كاربرد تئوری محدودیتهاابز. 2-4

ابزارهايي كه گلدرات براي كاربرد تئوري محدوديتها ايجاد كرد، عبارت از پنج درخت منطقي و قوانين حاكم بر 

آنهاست كه عبارتند از: درخت واقعيتهاي جاري، نمودار رفع ناسازگاري؛ درخت واقعيت آتي، درخت پيش نياز و درخت 

 همراه قواعدي كه طبقه هاي شرط مجاز ناميده مي شود. انتقال به 

 آشنايي با نحوه به كارگيري آنها در كاربرد تئوري محدوديتها، نقش موثري خواهد داشت.

ابزاري براي تحليل مسئله و بررسي وضعيت جاري با منطق علت و معلولي است. پس درخت واقعیتهای جاری:  - 1

 محـــدودي علت اصلي و ريشه اي دست پيدا مي كنيم. از بررسي وضعيت فعلي، به تعداد

اين نمودارمي تواند به عنوان موتوري خالق براي ايجاد راه حلهاي نو و بنيادين براي نمودار رفع ناسازگاری:  - 2

مشكالت عمل كند و مبتني بر اين عقيده است كه مشكالت اصلي و مزمن سازمان به دليل برخي از ناسازگاريها و 

 هاي زيربنايي و نهفته كه راه حل مستقيم و مشخص براي آنها امكان پذير نيست، به وجود مي آيند.تضاد

اين مرحله با دو هدف عمده به وجود مي آيد، نخست صحت مطلوب بودن نتيجه حاصل از درخت واقعیتهای آتي:  - 3

 جاد و گسترش آنها.تغيير و دوم بررسي اثرات نامطلوب احتمالي جديد و تالش در جلوگيري از اي

اين مرحله چگونگي انجام تغيير را در اختيار ما قرار مي دهد و در به اجرا درآوردن مراحل  درخت پیش نیاز: - 4

عملي تصميم اتخاذشده كمك مي كند، اين ابزار موانع را تعيين كرده و بهترين راه حل را ارائه مي نمايد، عالوه بر آن 

 جام مراحل را نيز مشخص مي كند.توالي عمليات ضروري براي ان

ارائه دستورالعمل قدم به قدم اجراي مراحل به اين وسيله صورت مي گيرد و نقشه جزئي تري از درخت انتقال:  - 

 مسير به سمت مقصد است و چگونگي انجام تغيير را مشخص مي سازد.

 طبقات شرطهای مجاز. 2-5

ي بررسي دقيق و بازنگري كلي آن استفاده مي شود. اين طبقات پس از ساخت هر درخت،از طبقات شرطهاي مجاز برا

 قاعده زير است كه هر درخت با توجه به آن تهيه مي شود: 0شامل 

  – 1علتهاي ديگر؛  - 5عدم كفايت علت؛  - 4وجود داشتن موجوديت؛  - 3برقراري اصل عليت؛  - 2شفافيت؛  - 1

 توضيح واضحات. - 0يني شده؛ وجـــود معلول پيش ب - 7علت و معلول معكوس؛ 
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 هريك از ابزارهاي پنج گانه گلدرات به صورت مجزا يا مجموعه اي از آنها به صورت جامع به عنوان فرايند

 كر،مورداستفاده قرار مي گيرد. ف

 فرايند تئوري محدوديتها مركب از ابزارهاي منطقي است و مهمترين تفاوت آن با تحليل مسئله به روش سنتي، قواعد

 منطقي است كه قابل قبول بودن هر اتصال درهريك از درختها را كنترل مي كند.

 زمانبندی ریسمان هماهنگي ذخيره موقت. 2-6

هر برنامه توليدي قابل اجرا بايستي باتوجه به عوامل فروش، ظرفيت و محدوديتهاي مواد ميسر گردد. سيستم 

 محدود براي متوازن ساختن جريان در كل سيستم است.پشتيباني ريسمان هماهنگي ذخيره موقت يك مكانيسم 

ريسمان هماهنگي ذخيره موقت جريان مواد را در كل كارخانه كنترل مي كند، اين برنامه نيازمند مشخص ساختن تمامي 

 محدوديتهاي سيستم است زيرا محدوديتها، برنامه زمانبندي و كنترل منابع كارخانه را جهت دهي مي كنند.

هر نقطه اي در جريـــــان مواد كه در  DRUM BUFFER ROPE = DBRهماهنگي ذخيره موقت در ريسمان 

آن زمانبندي ريز و جزيي تري براي تداوم كنترل موردنياز باشد، نقطه ترخيص زمانبندي گويند، چهار گروه از نقاط 

مونتاژ )نقاط همگرايي( و نقاط ترخيص زمانبندي عبارتند از، نقاط ترخيص موادخام، منابع با ظرفيت محدود، نقاط 

 د.واگرايي )نقاطي كه موادخام به چندين محصول پردازش مي شو

 كنترل فشرده در نقاط ترخيص زمانبندي، نياز به كنترل دقيق در تمامي نقاط جريان مواد را از ميان مي برد.

ا جزئيات برنامه زمانبندي و نرم گرچه كليات مفهوم ريسمان هماهنگي ذخيره موقت بسيار ساده و قابل فهم است، ام

 افزارهايي كه براساس آن ايجاد شده بودند، تا سالها منتشر نشده بود. 

 ضروریات ریسمان هماهنگي ذخيره موقت. 2-7

 بسط و توسعه برنامه زمانبندي اصلي توليد با درنظرگرفتن منابع با ظرفيت محدود؛ - 1

سانات آماري با استفاده از ذخيره موقت در موقعيتهاي بحراني. مديريت محافظت از دستيافت كارخانه در برابر نو - 2

 ذخيره موقت، وظيفه محافظت به موقع از منابع با ظرفيت محدود را در مقابل هر نوع توقف برعهده دارد.

 ( استفاده مي گردد:BUFFERدر ريسمان هماهنگي ذخيره موقت از سه نوع ذخيره موقت )

اين ذخيره موقت به منظـــــور حمايت از زمانبندي برنامه ريزي شده محدوديت ديت: ذخیره موقت محدو -الف 

 درجلوي منابع با ظرفيت محدود )گلوگاهها( قرار داده مي شود؛

اين ذخيره موقت شامل قطعاتي است كه با قطعات موجود در منابع با ظرفيت محدود، ذخیره موقت مونتاژ:  -ب 

 مونتاژ مي شوند.

اين نوع ذخيره موقت به منظور حمايت از تحويل به موقع كاال به مشتـــــريان، در انتهاي ذخیره موقت حمل:  -ج 

 خط توليد قرار داده مي شود.

ذخيره موقت، موجودي را در نقاط استراتژيك قرار مي دهد تا از قطع نشدن جريان در منابع با ظرفيت محدود 

د كــــه به دستيافت برنامه ريزي شده رسيده و كاالها به موقع به مشتري انتقال مراقبت كند. همچنين باعث مي شو
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داده شوند. هدف اصلي از نگهداري ذخيره موقت، اين است كه جريان هماهنگ و منطقي داخل سيستم به سبب نوسانات 

 قبلي معين مي شود.آماري متوقف نشود. مقدار ذخيره موقت متناسب با مقدار وقفه هاي موردانتظار در منابع 

پيوند نرخ توليد براي منابع با ظرفيت محدود به هر منبع غيرمحدوديتي. اين پيوند تمام منابع غيرمحدوديتي را براي  - 3

فرستادن به موقع مواد و قطعات به منابع با ظرفيت محدود با يكديگر هماهنگ مي سازد. جريان محصوالت زمانبندي 

 ود، برنامه زمانبندي اصلي توليد را براي كل سيستم معين مي كند.شده در منابع با ظرفيت محد

دسته هاي پردازشي در منابع غيرگلوگاهي مي توانند، كوچكتر از بسته هاي پردازشي در ايستگاهي داراي محدوديت 

منابع غيرگلوگاهي ظرفيت باشند، زيرا در منابع غيرگلوگاهي زماني براي به تعويق افتادن كارها دردسترس است، بنابراين، 

 با تغيير در بسته هاي پردازشي و ارســــــالي در خدمت منابع گلوگاهي قرار مي گيرند. 

 تئوری محدودیتها و برنامه ریزی خطي. 2-8

هدف تئوري محدوديتها در زمينه هاي توليدي عالوه بر پيداكردن گلوگاهها، مشخص كردن تركيب محصوالت به 

در صورتي كه تنها يك محدوديت در سيستم وجود داشته باشد، جواب تئوري  سود است.منظور به حداكثر رساندن 

محدوديتهـــــا با جواب به دست آمده از برنامه ريزي خطي يكسان است، ولي اگر چندين محدوديت وجود داشته باشد، 

مشكل، چرخه تكراري شكستن  جواب به دست آمده از اين تئوري بهينه نيست، لذا تئوري محدوديتها براي فرار از اين

محدوديت و پيداكردن محدوديتهاي جديد را تا زماني كه همه محدوديتها ارضا شوند ادامه مي دهد تا جوابي كه به دست 

 مي آورد نزديك به جواب بهينه به دست آمده از روش برنامه ريزي خطي باشد. 

 نتيجه گيری -3

نويني در فرايند تفكر ناميد. ارائه تئوري محدوديتها وتمركز آن بر  تئوري محدوديتها را مي توان نگرش سيستماتيك

روي دستيافت سازمان، پارادايم جديدي ايجاد كرد كه سبب تغييــــر در نحوه نگرش به سازمان و مفهوم بهره وري و 

سازمان از ديدگاه نگرش به  راهكارهاي بهبود آن گرديد و شانس اعمال يك تغيير موثر و نتيجه بخش را افزايش داد.

تئوري محدوديتها، موجب تعادل در جريان مواد در كل سيستم توليدي شده و چرخه تكراري آن به شكسته شدن و پيدا 

كردن محدوديتهاي جديد در سيستم منجر شده و ويژگي بهبود مستمر آن موجب رسيدن به دستيافت بهينه براي كل 

 ژسازمان مي گردد.

ظرفيت حقيقي كارخانه را معين مي كنند، شناخت آنها اولين گام براي پذيرش تغييرات ناشي از آنجايي كه گلوگاهها 

نخستين سود اساسي تئوري محدوديتها، جهت يابي اش به سوي خروجي كلي سيستم  از تئوري محدوديتها خواهدبود.

 سيستم داشته باشند. است نه روي تركيبهايي كه ممكن است تاثير كم و يا هيچ تاثيري بر روي عملكرد كلي 
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