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درراتگلدبوسیلهکهاستمدیریتهایفلسفهازیکیهامحدودیتتئوری
استشدهارائهومقاالتکتابهاازایمجموعه

یکباکمدستسازمانیهرکهاستفرضبراینمبتنیمحدودیتتئوری
میهدفهایشبهآندستیابیازمانعکهاستروبروکنندهمحدودعامل
سودکردنحداکثرتواندمیانتفاعیواحدهایمتعارفهدفواقعدرشود
باشد

وردمدرموقعبهودقیقاطالعاتبایدهدف،اینبهیابیدستبرایمدیران
ومحصولهرشدهتمام،بهایسیستمدرموجودهایمحدودیت

داشتهراهامحدودیتاینازبهینهاستفادهبرایدسترسدرراهکارهای
.باشند



یکسادهدرخواستمحدودیتتئوریگیریشکلآغازینینقطه
بود1970سالدردارکارخانه

مدتکوتاهایدورهدر،تولیدبرایایبرنامهطریقازگلدرات
کردبرابر3راکارخانهبازده

برنامه”عنوانتحتراخودهایایدهگلدراتهشتاددههاوایلدر
کیدرایمقالهیارائهطریقاز”تولیدآوریفنکردنبهینهی

کردمعرفیدرآمریکاالمللیبینکنفرانس



تولیدیایهگلوگاهومحدودیتازبهینهاستفادهمحدودیت،تئوریاصلیفلسفه
ازایهرشتعنوانبهصنعتیهایشرکتتولیدسیستمبهتئوریاین.است

هنگامیزنجیریک.نگردزنجیرمییکهایحلقهمانندمرتبط،هایفرآیند

ومتمقاعبارتیبه.شودتقویتآنحلقهترینضعیفکهشودمیتقویت

زنجیرندمانرازیرشکلاگرحلقه،ترینضعیفمقاومتبااستبرابرزنجیر
.استحلقهترینضعیفسیستممحدودیتبگیریددرنظر

محدودیت سیستم



یتولیدمختلفهایایستگاهازعبوربامحصولساختمعموال
یتولیدظرفیتکهآیدمیبوجودزمانیگلوگاه.شودمیانجام

.اشدنبمتوازنیکدیگرباتولیدفرآیندهایایستگاهازیکهر

:گلوگاهتعریف

یککهرامحصولیمقدارکهاستتولیدفرآیندازاینقطه
استیمنبعیاوداردمینگهپایینکند،تولیدتواندمیکارخانه

.رددگمیاهدافشبهرسیدنجهتسیستمبهترعملکردمانعکه



تولیدجهتکهبگیریدنظردرراشرکتیمثالعنوانبه
یکهرتولیدتوانوباشدمیزیرمرحله4مستلزممحصوالت

عنوانبهCمرحلهزیرشکلبهتوجهبا.استشدهذکرهم
.استواحد3فراینداینتولیدوظرفیتمیشودشناساییگلوگاه

Dمرحله 

واحد7

Cمرحله 

واحد3

Bمرحله 

واحد5

Aمرحله 

واحد4

گلوگاه



 تئوری محــدودیت این است که محدودیت هـا عملکـردپیـام اصلی
ــداقل  ـــستمی دارای ح ــر سی ــد و ه ــی کنن ــین م ــتم را تعی هرسیس

ن به عبارت دیگر ، عملکرد هر سیستم را می توا .محدودیت ها است
تمی از طریق ارزیابی مدیریت محدودیت ها تعیین کرد و هیچ سیسـ

.وجود ندارد که هیچ گونه محدودیتی نداشته باشد 



توانارمستقیمموادیهزینهوفروشقیمتبینتفاوت:عملیاتیتوان–1

گویندعملیاتی

کههستندنقدیوجوههاموجودی:هاموجودیدرگذاریسرمایه–2

کندمیگذاریسرمایهدرآنهافروشقصدبهسیستم

تاشودمیمتحملسازمانکههاییهزینه:عملیاتیهایهزینه-3

.کندتبدیلعملکردبهراموجودی



سیستمهایمحدودیتشناسایی:اولمرحله

سیستمهایمحدودیتازبرداریبهره:دوممرحله

مربوطمواردسایربهگیریتصمیماثرتسری:سوممرحله

سیستمهایمحدودیترفع:چهارممرحله

رفعصورتدرفرایندیدوبارهکارگیریبه:پنجممرحله
محدودیت



افتندمیاتفاقشکلسهبهکلیطوربههامحدودیت:

1-(فیزیکی)داخلیمنابعمحدودیت

2-بازارمحدودیت

3--سیاسیمحدودیت



3تقاضاکهحالیدراستواحد4تولیدظرفیتذیلمثالدربازارحدودیتم
.هستیممواجهتقاضانوعازمحدودیتبابنابرایناستواحد

Dمرحله 

واحد7

Cمرحله 

واحد4

Bمرحله 

واحد5

Aمرحله 

واحد6
تقاضای بازار 

واحد3



تگاهایسظرفیتتوازنجایبهتولیدآوریفنکردنبهینهبرنامه:اولقاعده
.کندمیمتوازنراآنهابینوخروجیورودیجریان،ها

طریقازگلوگاهیغیرهایایستگاهازبرداریبهرهمیزان:دومقاعده
.شودتعیینسیستمدرموجودهایمحدودیت

نیستیکسانازمنابعاستفادهوگیریبهرهمیزان:سومقاعده.

بهبایدهاگلوگاهتوسط)نشدهاستفاده(شدهتلفساعات:چهارمقاعده
.گیردقرارمدنظرسیستمکلشدهتلفساعاتعنوان

 اگر  (ساعات استفاده نشده توسط ایستگاه های غیر گلوگاهی: قاعده پنجم
.را نباید به عنوان کم کاری در نظر گرفت )طبق برنامه باشد



ربهموموجودیمیزانبرهمگلوگاهیهایایستگاه:ششمقاعده
.گذارندمیتاثیرشرکتعملکرد

امیتمبههمزمانوکلینگاهبراساسبایدهابرنامه:هفتمقاعده
.شوندتعیین،هامحدودیت

هبودب).استدرسازمانمحدودیتبزرگترینتنبلی:هشتمقاعده
(مستمر

ترادهسنسبتاًفیزیکیمحدودیتهایحذفوشناسایی:نهمقاعده
.هستندسیاستمحدودیتاز

(کاربرآیدعملبه).نیستندحلراههاایده:دهمقاعده



یزمانیدورهبرآنتمرکزازناشیمحدودیتتئوریبهواردهانتقاداتبیشتر
میرا)محدودیتتئوریآنتبعبهو(عملکردحسابداری.استمدتکوتاه
ازمدتکوتاهدرسازیبهینهبرتاکیدوثابتهزینهگرفتننادیدهدلیلبهتوان

،مشتریسفارش،محصولقیمتمانندمتغیرهاییکردنفرضثابتطریق
.دادقرارانتقاد،موردتولیدگیریتصمیموفناوری

مدتدرکوتاهتولیدکردنبهینهدیگرهایروشازحدودیتامحدودیتتئوری،
یمشخطتعیینمانندمهمیهایگیریتصمیمبهتواندنمی،امااستترقوی

.کندکمکمدیرانبه،شرکت

به.شونداتخاذمدتبلنددورهفرضبابایدعمومااستراتژیکگیرهایتصمیم
راترفبایدمدیرانواندمربوطاستراتژیکهایتصمیمدرثابتهایهزینه،ویژه

وطمنتصمیمیگرقتنبساچه).دهندقرارنظرمدرامدتکوتاهیدورهعملکرداز
.)باشدکتشرنفعبهمدتبلنددراماباشداولیهسالدردهیزیانبه

باشدفیدمخیلیمدتبلندگیرهایتصمیمدرتواندنمیمحدودیتتئوریبنابراین.



رااییبرنامهتئوریاین.استفراگیرمدیریتتئورییکمحدودیتتئوری
مدتکوتاهدرسودآوریبهبودوکیفیتبهبود،موجودیمدیریتبرای

ینترضعیفبایدمدیرانکهکندمیپیشنهادتئوریاین.کندمیفراهم
یشناسایرافروشوکاالتولیدبهمربوطهایرویدادیزنجیرهدرنقاط
بهآنتحویلومحصولبهاولیهموادتبدیلشاملزنجیرهاین.کنند

.استمشتریان



دتمکوتاهدرشرکتسودکردنبیشتربرایتنهاتئوریاینراهکارهای
واحداگر،دیگرعبارتبه.کندمیعملمسکنیکمانندواستمفید

یبرنامهازنباید،باشدمدتبلنددرتولیدریزیبرنامهخواهانتجاری
مدتلندبدر،زیراکنداستفادهمحصوالتتولیدبرایتئوریاینپیشنهادی

بایدکهموضعی.هستندمتغیر)ثابتهایهزینهحتی(هاهزینهبیشتر
ینههزسیستمباتئوریاینهایتفاوتنبایدکهاستاینداشتنظرمد

وضعفهنقطراسنتیصنعتیحسابداریسیستموفعالیتمبنایبریابی
خودجایدرهاسیستماینازهریکزیرا.دانستتئوریاینقوتنقطهیا

.دارندکاربرد



محصولدوتنهاشرکتیP1وP2ماشیندودارایوکندمیتولیدراM1وM2می
یدتولبرایماشینهااستفادهمیزان.باشدمیدقیقه2400ماشینهااینهفتگیظرفیت،باشد

:باشدزیرمیجدولبصورتP2وP1محصولواحدهر

M2M1

22P1

-4P2



 در جدول زیر تقاضای بازاربرای محصوالتP1 وP2 همچنین سایر اطالعات مشخص
:شده است 

P2P1محصوالت

(واحد)تقاضای بازار 400500

قیمت هر واحد80100

هزینه متغیر هر واحد4060

دستیافت برای هر واحد4040



ماشینازبیشتریظرفیتنیازمندمابازارتقاضایبهپاسخگوییبرایM1(زیرجدول)
:باشدمی(گاهگلو)سیستممحدودیتM1ماشینبنابراین،باشیممی

M2M1ظرفیت مورد تقاضای بازار

10001000P1

-1600P2

کل 10002600



محصولبرایدقیقههرازایبهشدهایجادخروجیچونزیرجدولمطابقP1بیشتر
شودتولیدP1محصولبایدM1ماشیندرابتدابنابرایناست

خروجی به ازای 
هر دقیقه 

زمان صرف شده 
برروی محدودیت 

محصول خروجی 

20240P1

10440P2



ظرفیت بازار ظرفیت موجود فروش 
برای محدودیت 

محصول تقاضای بازار 

50010001000500P1

35014001600400P2



شدهمصرفموجودیودالر4000هفتههردرعملیاتیهایهزینهکنیمفرضاگرحال
نرخوخالصسود،سیستمکلخروجیباشددالر100000(گذاریسرمایه)هفتهدر

:شودمیمحاسبهزیربصورتسرمایهبازگشت

محصول فروش  خروجی هر واحد کل 

2000040500P1

1400040350P2

دستیافت کل سیستم 34000

هزینه های عملیاتی 4000

(دستیافت -هزینه ها ی عملیاتی ) سود خالص 30000

(سرمایه گذاری ) موجودی 100000

(سود خالص / موجودی ) نرخ بازگشت سرمایه 30%



یحسابدارپژوهشودانش؛محدودیتتئوریصوفی؛علیسجادی،دکتر
12،1387شماره

رهنمایدکترمدیریت؛حسابداریدرآنکاربردومحدودیتهاتئوری
محمدی،خانسودانیزارعیرودپشتی،

مدیراینترنتیپایگاه
نورتخصصیمجالتپایگاه



از توجه شما سپاسگزاریم 


