
تئوري محدوديت 

 

  

از جان ديويس و ويكي مابين ، دانشگاه ويكتوريا ـ ولينگتون ـ نيوزلند 

 

  

و » دوباره ظاهر شدن بعد از مدتي پنهان بودن» «پديدار شدن از هر چيزي«را  chambers  ،emergeلغت نامه 

هاي جديد، كمي قبل از تر است ، همانطور كه اغلب نظاممفهوم ديده شدن كاربردي. كند ديده شدن معني مي

پروايي ارائه شوند ـ آنها اغلب با بيعقايد و روشهاي جديد پديدار مي. اند اينكه ما متوجه آنها شويم وجود داشته

. ارائه دهد تواند چندين تهديد را اين تازه وارد مي. شوند هاي ثابت ميشوند ولي ناخواسته وارد دستورالعملمي

هاي هاي رايج ، روشهاي ثابت ، و مراحل حامي خط مشيبت ديدن و انجام دادن، برنامهتهديدي براي روشهاي ثا

رسد كه نياز اگرچه ، زماني مي. شوند آميز بيان ميها مزاياي تازه واردان اغلب اغراقها و روشكاري ، فعاليت

در مسيري عيني سنجيده شوند ، ده شوند و دي) تازه واردان(داريم نگاهي تازه به آنان بياندازيم ، اجازه دهيد تا آنها 

.گيرند تا بفهميم چگونه درون كالبد دانش جاي مي

 

  

.تشابهاتي به دگرگوني كرم به پروانه دارد ) emerging(پديدار شدن 

 

  

در  TOC. شود مثال واضحي از اين مسئله است شناخته مي» )Toc(تئوري محدوديت «به عنوان اي كه اكنون رشته

در اصطالح . گسترش يافت  ۱۹۷۰در اواخر  Eliyahu Goldratزمان بندي محصول بود، و توسط  aidابتدا 

پيدا كرد كه به طور نام گرفت و به سرعت به صورت يك بسته نرم افزاري توسعه » برنامه زماني توليد بهينه شده «

نام گرفت و بسته  TOC ده سال بعد. شد شناخته مي) تكنولوژي محصول بهينه شده( OPTمعمول به عنوان 

. كامپيوتري خود را رها كرد و قويترين رشته رفتار انساني را شامل شد 

 

  

 , Goldrat &coy(» هدف«مفهوم سازي به عنوان فلسفه پيشرفت دائم و توضيح داده شده در كتاب پرفروش 

1984 ( ،TOC مرحله متمركز  ۵ت اي سيستماتيك براي حل كردن مشكالت سازماني است كه به صورشامل شيوه

كنند ، كه اين كار شود ، ابتدا شناسايي فاكتورهايي كه از دستيابي يك شركت به اهدافش جلوگيري ميارائه مي

هايي كه اين شيوه تفكر را به كار شركت. شود ها و تكرار روند پيشرفت امكان پذير ميتوسط شكستن محدوديت

هاي قابل ، قادر به درك بسياري از دستيافته TQMرفت به موقع و گرفتند حتي بعد از به كارگيري روشهاي پيش

.توجه بودند 

 

  

هاي واقعي اجرا شده، به اثبات رسانده است كه پيشرفت با به كار بردن آزمايشهاي كنترل شده اخير كه در كارخانه

.امكان پذير است  Leanدر تركيب با سيگماي شش و  TOCمرحله متمركز  ۵

 

  


