
 الگوبرداری از بهترینها

 

 : چکیده

 موو  آن وسووی   بو  سووازمانها کو  اسوو  سیستمــوـاتی  روشوو ( BENCHMARKING) الگووبرداری

 بوا روش ایون. کنند اصالح و گیری اندازه سازمان یا صنع  بهترین براساس را خود فعالیتهای توانند

 گردیوده مشوخ  سوازمان بهتورین های فعالی  آن وسی   ب  ک  سازمانها برای چارچوب  سازی فراهم

 تووان مو  چگونو  کو  دهود مو  نشوان سوازمان بهترین با موجود سازمان تمایز وجوه تشخی  و اس 

 توسو  تواند م  و اس  مستمر بهبود برای ابزاری واقع ب  الگوبرداری. کرد پر را موجود شکافهای

 و الگوووگیری نامهووای بووا را روش ایوون. شووود گرفتوو  کووار بوو  خوودمات  و تولیوودی هــووـای سووازمان انوووا 

 .شناسند م  نیز الگوبرداری

 

 مقدم 

 داشوت  دیگور سوازمانهای بو  نسوب  بهتوری عم کورد سوازمان  دارد امکوان خودما  یا تولید عرص  در

 تولید بخش اولی  مواد وتامین مواد آوری جمع بخش مانند بخشها از هری  اس  ممکن همچنین. باشد

 بهتری ارائ  سازمان ی  بخشهای دیگر یا مشتریان ب  ده  سرویس بخش توزیع بخش فروش بخش

 اهوودا  برمبنووای عم کوورد موووترتر هرچوو  تنظوویم بوورای. باشووند داشووت  دیگووران بوو  نسووب  خووود کووار از

 مو  کوار بو  را روش بهتورین و مووترترین بخوش کدام یا سازمان کدام ک  بدانند باید مدیران موردنظر

 بخشوهای کوردن هماهنو  جهو  را خوود توالش تموام  بایود مودیران آن از پوس. باشد تر موفق تا گیرد

 چنووین. برنوود کووار بوو ( BEST IN CLASS) نمونوو  و بهتوور الگوووی آن براسوواس سووازمان مخت وو 

 .نامند م  الگوبرداری یا الگوگیری را تکنیکـــ 

 قابو  فراینودهای برابر در کاری فرایندهای مقایس  و گیری اندازه مستمر فرایند ای مقایس  ارزیــــاب 

 کموو  را موووردنظر سووازمان کوو  اسوو  ا العووات  کسوو  هوود  بووا پیشوورو هووای سووازمان در مقایسوو 

 از پیوسووت  و سیسووتماتی  فراینوود یوو  الگوووبرداری. کننوود اجوورا و شناسووای  را بهبودهووا تووا خواهوودکرد

 بوو  کو  هوای  شورک  یوا و اصو   رقبوای بووا مقایسو  در کو  روشهاسو  و خودما  محصووت  ارزیواب 

 بهبــوـود جهو  مودیران دسو  در مووتر ابزاری درواقع و پذیرد م  انجام هستند م رح پیشگام عنوان



 بووا. اسوو  معوورو  نیووز «بهترینهووا از الگوووبرداری» نووام بووا کوو  الگوووبرداری. اسوو  کوواری فراینوودهای

 آن بوا توان م  ک  کند م  معرف  را های  تکنی  بهترین عنوان ب  های  سازمان یا سازمان شناخ 

 .رساند حداق  ب  یا کرد پر را پیشرو سازمان تا سازمان ی  بین موجود شکا 

 

 BM تاریخي سابق 

 در زیوراكس سوالها آن در. گوردد موي بواز زیوراكس شورك  بو  9191 سوا  در ماركینو  بون  پیدایش

 مواجو  كنوون و ریكوو ، مینوتتوا همچوون ژاپنوي هواي شورك  جودي رقابو  بوا كپي هاي دستگاه بازار

 بود زیراكس محصوت  شده تمام قیم  معاد  تقریبا ژاپني محصوت  فروش هاي قیم . بود گردیده

 م الع  زیراكس شرك  رو این از. بود زیراكس از تر پایین% 05 ژاپني رقباي هاي هزین  ك  چرا

 نمونو  آوري جموع از پوس و كورد آغواز خوود محصووت  هواي هزین  تح ی  و تجری  زمین  در را اي

 مزیو  گردیود موفوق آنهوا، مونتواژ نحوه همچنین و متشك   اجزاء و ق عا  بررسي و رقبا محصوت 

 بازار سهم% 95  ریق این از و بندد بكار خود محصوت  در و كش  را ژاپني هاي شرك  رقابتي

 .دهد افزایش را خود

 بون  گروه عم كرد حوزه ماركین ، بن  پروژه بودن آمیز موفقی  با زیراكس شرك  9199 سا  در

 هاي شرك  از تعدادي زیراكس، از پس. داد گسترش نیز تولیدي غیر فرآیندهاي ب  را خود ماركین 

: همچون يیها شرك . كردند تجرب  موفقی  با كاریشان هاي فرآیند در را ماركین  بن  نیز آمریكایي

 9115 ده  اوای  در عمال زنی اروپایي شركتهاي... .  و موتورت كوداك، ام، بي آي الكتریك، جنرا 

 ... .  و ش  كام، ت   استی ، بریتیش هاي شرك  جم   از پرداختند، ماركین  بن  روش از استفاده ب 

 

 تعاری 

( گذاری عالم ) Mark و( نیمک ) Bench انگ یس  ک م  دو از( Benchmarking) کاوی بهین 

 م  سازمان عم کرد ارتقاء جه ( TQM) جامع کیفی  مدیری  ابزار ده از یک  و اس  شده تشکی 

 : اس  آمده ذی  در آنها از دست  س  ک  دارد وجود مخت ف  های نظری  ک م  این منشاء مورد در. باشد



 بو  اسو ، گرفتو  نشوت  جغرافیوای  بورداری نقشو  از ک مو  ایون کو  اسو  مدع  ها نظری  از یک  . 9

 مراجع  با نقا  سایر موقعی  و اس  زمین در ب ندی و پست  مرجع نق   کاوی، بهین  ی  ک   وری

 .آید م  دس  ب  نق   این با مقایس  و

 مغازه پیشخوان در کش خ  ی  اس ، آمده پارچ  فروش از ک م  این ک  گوید م  دیگری نظری . 2

 را پارچ  مقدار کاوی بهین  این با فروشنده ترتی  این ب . شود م  داده قرار پارچ  گیری اندازه برای

 .گیرد م  اندازه

 انودازه روش این در. اس  آمده ماهیگیری های رقاب  از کاوی بهین  ک  کند م  ادعا سوم نظری . 3

 چواقو یو  بوا گذاری عالم  بوسی   آن  و  گیری اندازه و نیمک  ی  روی آن دادن قرار از ماه 

 .شود م  تعیین نیمک  روی بر

 

مرکوز بهوره وری و  از مناسو  تعواری  از یکو  ک  اس  شده ارائ  کاوی بهین  از گوناگون  تعاری 

 :اس  ذی  صور  ب  و باشد م (APQC)  کیفی  آمریکا

 در برجسوت  سوازمانهای هوای فرایند و اقداما  با یافتن ت ابق و تشخی  تعری ، فرایندالگوبرداری 

  .م  باشد خود سازمان عم کرد افزایش منظور ب  دنیا، س ح

 

 : دیگر تعاری  از برخ 

BM  عبار  اس  از جستجو و کاوش برای دستیاب  ب  بهتورین شویوه هوای عمو ، مقایسو  شویوه هوای

عم  سازمان خویش با این بهترین شیوه های شناخت  شده و در نهای  استفاده از نتایج بدس  آمده در 

 .جه  بهبود شیوه های عم  سازمان خویش

BM  عبووار  اسوو  از یوو  فراینوود پیوسووت  و سیسووتماتی  ارزیوواب  محصوووت ، خوودما  و فرآینوودهای

 .کاری با سازمان های  ک  ب  عنوان بهترین عم کرد شناخت  شده باشند، ب  منظور بهبود سازمان 

BM استانداردهای  اس  ک  م  توان با آن سایر اشیاء را ارزیاب  و اندازه گیری کرد. 

 .«باید چ  کاری، بهتر و چگون  انجام گیرد»: ب  آن معن  اس  ک و در نهای  

 



 BMهد  از 

 یك عنوان ب  چنین هم و مشك  ح  عادي ابزار یك عنوان ب  ماركین  بن  بكارگیري درازمد ، هد 

 تواند مي ماركین  بن  بنابراین. باشد مي قب ي شده گرفت  بكار هاي تكنیك دیگر با س ح هم بهبود، تكنیك

 : شود برده بكار زیر مخت   هاي وضعی  در

 موورد اهودا  اینكو  توتمین بوراي توانود مي ماركین  بن  عم یاتي، یا استراتژیك اهدا ، توسع  براي •

 .شود برده بكار ن ، یا اند شده تنظیم كارآ ب ور نظر

 حو  راه كوردن پیودا در توانود مي ماركینو  بن  شوود، مي مواجو  آن بوا شرك  ك  خاصي مسائ  براي •

 .باشد داشت  سهم اند، كرده ح  را مشاب  مسائ  قبالا  ك  دیگران عم كرد بوسی  

 دریاف  با تواند مي ماركین  بن  شرك ، براي جدید ابزارهاي و ها تكنیك از استفاده ب  شرو  موقع •

 ابوزار و هوا تكنیك ایون از كو  تري تجربو  بوا كواربران از كنود مي تر سواده را استفاده این ك  هایي توصی 

 .گیرد بهره اند، كرده استفاده

 

  BM مختلف انواع

 و ك ي  ور ب  را شرك  توان مي. اس  دیگر هاي شرك  با شرك  یك مقایس  درباره ماركین  بن 

 ماركینو  بون  مخت   انوا . كرد مقایس  یكدیگر با را...  و محصوت  عم كردها، فرآیندها، اینك  یا

 .نمود تعری « چ  کسان  » و « چ  چیزهای  » مقایس   مبناي بر توان مي را

 :اس  ذی  انوا  شام  ؛«شوند مقایس  باهم چیزهای  چ » اینک  برمبنای ماركین  بن  – ال 

  عم كرد ماركین  بن  -9 - ال 

 فرآیند ماركین  بن  -2 - ال 

 راهبردي ماركین  بن  -3 - ال 

 :اس  ذی  موارد شام  ؛«شوند مقایس  هم با کسان  چ » اینک  برمبنای ماركین  بن  -  

  داخ ي ماركین  بن  -9 –  

  رقابتي ماركین  بن  -2 –  



  كاركردي ماركین  بن  -3 –  

 ژنریك ماركین  بن  -4 –  

 

 : چیزهای  چ  برمبنای ماركین  بن  – ال 

 معیارهوای صونایع و سوازمانها الگووبرداری از نوو  ایون در :عم کورد براسواس مقایسو  -9 - ال 

 معیارهوای موال  معیارهوای زمینو  در سوازمان یو  متوا  عنوان ب . کنند م  مقایس  هم با را عم کرد

 .کند م  مقایس  پیشرو سازمان با را خود... و عم یات 

 بوا سوازمانها کواری فرایندهای و روشها مد  این در :کاری فرایندهای براساس مقایس  -2 - ال 

 را خوا  محصوو  ی  تولید برای تزم فرایندهای سازمان ی  متا  عنوان ب . شوند م  مقایس  هم

 .کند م  مقایس  پیشرو سازمان فرایندهای با

 عنووان بو . شووند مو  مقایسو  هوم بوا سوازمانها اسوتراتژی مود  این در :راهبردی مقایس  -3 - ال 

 شده مقایس  یکدیگر با... و تولید استراتژی سازمانها خرید استراتژی سازمانها فروش استراتژی متا 

 .گیرد م  قرار موردمقایس  مربو   استراتژی اتخاذ ازنظر سازمان بهترین و

 

 :کسان  چ  برمبنای ماركین  بن  -  

  (:مالیم شرو  ی )داخ   مقایس  -9 –  

 نوو  ایون. باشود م  سازمان یا شرک  همان درون تابع  های شرک  و واحدها ها، قسم  بین مقایس 

 و هووا داده و بوووده سوواده مقایسوو  قابوو  فرآینوودها کووردن تعریوو  اغ وو  کوو  باشوود موو  داخ وو  مووار  بوون 

 .آیند م  دس  ب  استاندارد فرم ب  اغ   و سادگ  ب  ا العا 

 

   

 



 (:حساس مقایس  ی )رقابت  مقایس -2 –  

 هموان کو  رقیبو  اسو ، واقع  رقبای بهترین مقاب  در خودی نتایج یا عم کرد از مستقیم مقایس  ی  

 رقی  تح ی  و تجزی  از بررس  ی  مار  بن  نو  این. دهد م  ارائ  و تولید را خدم  یا محصو 

 .باشد رقبا بهترین روی تمرکز صنع ، متوس  مقدار روی تمرکز جای ب  ک  نحوی ب . اس 

 

 (: مورد نزدیکترین از یادگیری برای)کارکردی مقایس  -3 –  

 مو  تکنولووژیک  زمینو  یوا صونع  هموان در غیررقیو  هوای شورک  یوا کارکردها یا فرآیندها مقایس 

 دیگور یوا و کنندگان تتمین ها، مشتری توانند م  کاوی بهین  شرکای مار ، بن  از نو  این در. باشد

 .باشند تکنولوژی  زمین  یا صنع  همان داخ  های شرک 

 

 (: خالقی  از تمرین )ژنری  مقایس  -4 –  

 یافتن. باشد م  صنع  نو  از نظر صر  با آن ب  نزدی  فرآیند بهترین با خودی فرآیندهای مقایس 

 معمووتا  دارنود خوودی شورک  فرآینودهای بوا مشواب  فرآینودهای غیرمورتب ، صنایع در ک  های  شرک 

 نیوز دیگور صونایع بو  صونع  یو  از ا العوا  انتقوا  موورد در امور همان. باشد م  خالقی  نیازمند

 خواهنود هدای  موانع، از عبور برای را ما ک  تجاری و جدید ها تکنولوژی تعیین توان. اس  صادق

 .باشد م  ژنری  کاوی بهین  در موضو  مهمترین کرد

 

 BM فرآیند

 اشواره زیور مووارد بو  تووان موي جم و  آن از كو  دارد وجود ماركین  بن  انجام جه  مخت في مدلهاي

 :كرد

 

 AT&T اي مرح   92 فرآیند    

 Spendolini اي مرح   99 مد     



 آمریكا دریایي نیروي وTexas Instrument, Camp, Xerox اي مرح   95 مدلهاي    

 Coopers & Lybrand اي مرح   1 روش    

 GM اي مرح   9 مد     

 Westinghouse اي مرح   9 مد     

 Watson وAloca, Goal/QPC اي مرح   6 مدلهاي    

 آمریكا هوائي نیروي وAPQC اي مرح   4 مد     

 

 بن  مارکین  در اص   مراح 

 (Plan)برنام   -9

                                                              (Research)جستجو و تحقیق  -2

 (Observe)مشاهده  -3

 (Analyze)تجزی  و تح ی   -4

 (Adapt)ت بیق  -0

 . پذیرد انجام پیوست  و پیاپ  صور  ب  مراح   بایس  م  الگوبرداری کارگیری ب  هنگـــام

 

 (Plan) برنامه: اول گام

 بخووش انتخووا  مرح و  ایوون در. اسوو  الگووگیری فراینوود فواز مهمتوورین ریووزی برنامو  تجووار  براسواس

 و سووازمان اسووتراتژی براسوواس انتخووا  ایوون  بعوواا . گیوورد موو  انجووام الگوووبرداری جهوو  نظوور مـووـورد

 نوو  براسواس تویم ایون افوراد. شوود تشکی  الگوگیری تیم بایس  م  آن از پس. اس  موجود مشکال 

. باشود داشوت  ارتبوا  ارشود مودیری  با بایس  م  تیم این ق عاا  و شـــوند م  انتخا  موردنظر پروژه

 شوناخ . پوذیرد انجوام نیوز اس  موردنظر تیم عضو ک  مدیران از یک  از ریق تواند م  ارتبا  این

 ایون در هوا گ وگواه و مشوکال  تشوخی  همچنوین شوود الگووگیری بایود کو  کواری مستندسازی و کام 

 .اس  مرح   این جزء نیز مقایس  های شاخ  و ارزیاب  معیارهای تعیین. پذیرد م  صور  مرح  



 

 (Research) تحقیق و جستجو: گام دوم

 پیوداکردن بورای جسوتجو و فراینود بهتورین بورای جسوتجو پیشورو هوای سوازمان و هوا شورک  شناسای 

 سوازمان پیوداکردن از پوس. پوذیرد مو  صوور  مرح   این در دارند بهتری عم کرد ک  های  سازمان

 شورو  سوازمان آن بوا اولیو  ارتبا وا  برقرارکوردن و شده انتخا  بهترین آنها بین از موردنظر های

 .شود م 

 (Observe) مشاهده :گام سوم

 ق عواا  کو  اسو  پیشرو سازمان فرایندهای م الع  و کردن حاص  شناخ  اص   هد  مرح   این در 

: شووند آوری جموع سو ح سو  در تواننود مو  مووردنظر ا العوا . دارد ا العوا  آوری جموع ب  نیاز

 محور  و کننوده ایجواد عوامو  شوناخ  و کوار روش شوناخ  پیشورو سوازمان عم کورد س ح شناسای 

 و شوده آوری جموع موردنظر ا العا  ا العات  نیازهای شناسای  با فاز دراین. بهتر عم کرد جه 

 .آمد درخواهند جامع و شده خالص  صور  ب  مخت   ابزارهای توس 

 (Analyze) تحلیل و تجزیه: چهارم گام

 در. اس  م  و  عم کرد و موجود عم کرد س ح بین شکا  و تفاو  تعیین فاز این در اص   هد 

 قورار دقیوق موردبررسو  آن عوام  و شده شناسای  اختال  این ای ریش  ع   بایست  م  مرح   این

 روی تاکیوود بیشووترین. کوورد بنوودی دسووت  درسووت  بوو  را ا العووا  بایسوو  موو  کووار ایوون بوورای. گیرنوود

 اصوو   ع وو  و شووده شناسوای  موجووود فواصوو  ا العوا  پووردازش بووا آن از پوس. اسوو  مفیوود ا العوا 

 .شود م  داده تشخی  موجود های شکا 

 (Adapt) تطبیق: پنجم گام

 پوذیرش موورد بایسوت  مو  اسو  شوده انجوام الگووبرداری عمو  آن براسواس کو  سیاسوت  کو  معنوا بدان

 و آمووده دسو  بو  ا العوا  بنوابراین. اسو  بهبوود و تحووو  ایجواد کوار ایون از اصو   هود . قرارگیورد

 امر این برای. باشد سازمان ک  پذیرش و توافق مورد بایس  م  اهدا  تحقق جه  اجرای  روشهای

 و تهیو  را اجرایو   رح بایس  م  آن از پس. شوند متقاعد آنها و شده ج   دیگران نظر بایس  م 

 موورد اهودا  تا داش  دقیق نظار  پیشرف  میزان بر بایس  م  ق عاا . کرد سازی پیاده را آن سپس

 .اس  معرو  نیز الگوبرداری چرخ  ب  فوق روند. شوند محقق نظر



 BM فواید 

 .ارائ  م  دهد سازمان مسای  ح  برای تازه و نو های ح  راه -

 ضوع  و قوو  نقوا  تعیوین و سوازمان عم کورد وضوعی  از کارکنوان عمووم  آگواه  افزایشباعث  -

 .م  شود رقبا مقاب  در سازمان

 ارکوان بوین مونظم و همگون توسوع  رونود ایجواد و سوازمان مود  ب نود و کوالن راهبردهوای توسع  ب  -

 .کم  م  کند سازمان

 و بینش س ح رفتن بات و دار هد  رقابت  در آنها شرک  با کارکنان شغ   رضای  افزایشباعث  -

 .م  شود آنها عم کرد

 تغییورا  اعما  سیک  زمان کاهش و مشتری رضای  س ح و نیازها از پیوست  آگاه  ایجادباعث  -

 .م  شود سازمان در

 

 در ایران BMعمده در اجرای پروژه های  موانع و چالش های

تتتیرگذار باشد ک  در نهایو  منجور  BMعوام  متعددی ممکن اس  بر شکس  یا موفقی  ی  پروژه 

ب  شکس  ک   پروژه شود، از کیفی  انجام پروژه ب  میزان زیادی بکاهد و یا منجر ب   وتن  شدن 

تعودادی  BMآنچ  در پ  م  آید درس های آموخت  شده حاص  از اجرای پوروژه . اجرای پروژه شود

مان یا شرکت  ممکن اس  با این چوالش هوا از مراکز آموزش منابع انسان  در ایران اس  ک  هر ساز

در ایران مواج  شود و با یافتن راهکار جه  مقاب   با این چالش ها،  BMدر حین اجرای ی  پروژه 

 .خود بیفزاید BMم  تواند بر کیفی  پروژه 

 شناخت بهترین الگوها(1

از آنجوا کو  در شناسوای  شورکای بون  موار  اسو  و  BMگوام هوای اصو   و مهوم در فراینود یک  از 

کشور ما سازمان خاص  متول  رتب  بندی شرک  ها در حوزه های مخت   نیس ، این امر شناسای  

ای  بهترین الگوها در تنها راه شناس. بهترین الگوها را در حوزه های مخت   دچار مشک  کرده اس 

از جم و  نمایشوگاه  یق ا العات  اس  ک  این سازمان ها یا شرک  ها در جاهای مخت و ایران از  ر

مشوک   کو  در ایون . ها، سمینارها و کنفرانس های خبری، سای  ها و سایر رسان  ها ارائ  م  دهنود



زمین  وجود دارد، ایون اسو  کو  گواه  اوقوا  ا العوات  کو  ایون سوازمان هوا ارائو  مو  دهنود، بسویار 

تنها . ا العا  را کاهش م  دهداغراق آمیز و نامن بق با واقعی  م  باشد ک  این امر اعتماد ب  این 

شاید جایزه ها و نشان های معتبر م   و بین الم    را بتووان بو  عنووان موال  و معیوار خووب  بورای 

 .انتخا  بهترین الگو در نظر گرف 

 عدم وجود شاخص های یکسان در حوزه های مختلف(2

مقایس ، زمان  ب  نحو م  و  صور  م  گیورد کو  شواخ  هوای  کو  بورای مقایسو  موورد  BMدر 

در ایران ممکن اس  شرک  هوای مخت و  بورای انودازه گیوری و . استفاده قرار م  گیرد یکسان باشند

سنجش عم کرد خود شاخ  های خوب  تعری  کرده باشند اما در بسیاری از زمین  ها شاخ  های 

 .و  م  باشد و همین امر نیز مقایس  را با مشک  روب  رو م  نمایدتعری  شده متفا

 مشکالت بروکراتیک(3

گواه  اوقووا  ممکون اسوو  انجووام بعضو  کارهووای کوچوو  و پویش پووا افتوواده در سوازمان هووای بووزر ، 

ایون امور عوالوه بور اینکو  زموان انجوام پوروژه را  ووتن  مو  کنود، . نیازمند پروژه ای  ووتن  باشود

در یو  پوروژه . دد این پروژه را در صور  بروز مشک  با تتخیر زیادی مواج  م  سازدتکرار مج

BM زمان  ک  شما برای گرفتن ا العا  و یا بازدید از . این امر ممکن اس  در دو مورد پیش بیاید

یو  بخوش یوا یو  مجموعوو  از یو  سوازمان بوزر  ناموو  مگواری را از بواتترین عضوو آن سووازمان 

تا ب  مرات  پایین تر برسید، ممکون اسو  بسویار زموان بور باشود و در صوور  تغییور شرو  م  کنید 

یوا اینکو  فورن کنیود بعود از مود  هوا . مدیران در هنگام اجرای پروژه، پروژه باید از نو تکرار شود

برای مذاکره با شری  خود زموان  را تنظویم کورده ایود و آنگواه روابو  عمووم  سوازمان بو  هور دلیو  

 .ور مربو  ب  رزرو ب ی  سفر و هت  را ب  موقع انجام دهدنتواند ام

 ترس  و عدم اطمینان مدیران به کارشناسان خود(4

در ایووران بیشووتر موودیران بوورای مووذاکره و تبوواد  ا العووا  بووا سووایر شوورکا، مسوو تن رده او  خووود را 

مشوتر  بوا شورکا  انتخا  م  کنند و این اجازه را ب  کارشناسان جوزء خوود نمو  دهنود توا در ج سوا 

حضور داشت  باشند، زیرا بیم آن را دارند ک  کارشناسان آنها ا العا  مهم  را ک  بور  برنوده آنهوا 

مشک   ک  ایجاد م  شود این اس  ک  . اس ، برای شری  رو کنند و در مقاب  چیزی عایدشان نشود

شوود کو  خوود مو  توانود  هر قدر رده مس تن باتتر باشد برنام  ریزی ج سا  مشتر  دشوارتر مو 

 .باشد BMعام  مهم  در  وتن  شدن پروژه های 



 روش های جمع آوری اطالعات( 5

ا العا  شری  را م  توان ب  راه های مخت ف  از جم   مکاتب ، مذاکره حضوری یا بازدید ب  دس  

اما بیشتر شرک  . ا العا  از  ریق مکاتب  وجود دارد% 95آورد ک  امکان ب  دس  آوردن حداق  

ب  تبواد  های ایران  حاضر ب  ارائ  ا العا  از  ریق مکاتب  و حت  مالقا  نیستند و بیشتر تمای  

مشک   ک  این امر ایجاد م  کند این اس  ک  جمع آوری . دارندا العا  از  ریق مذاکره حضوری 

ا العا  در مورد موضو  مربو  ب  صور  م  وو  صوور  نمو  گیورد و از زموان محودودی کو  

برای مذاکره تخصی  داده شده ب  نحو احسن استفاده نم  شود و بیشتر آن صر  گورفتن ا العوات  

مشک  دیگر این اس  ک  بیشتر شورک  هوای . م  شود ک  از  ریق مکاتب  نیز م  توان بدس  آورد

ایران  ک  از آنها درخواس  بازدید م  شود حاضر ب  تباد  ا العا  در مح  شرک  خود نیسوتند و 

 .مار  را م  دهند حضوری در شرک  درخواس  کننده بن  پیشنهاد مذاکره

 قیق و کاملعدم ارائه اطالعات د(6

ایون امور بیشوتر زموان  . ممکن اس  شری  شما آن  ور ک  م  و  اس  ب  س ات  شما پاسخ ندهد

پیش م  آید ک  شما ب  صور  مکاتب  ای س ا  خود را م رح م  کنید کو  در ایون صوور  شوری  

  البتو. شما ممکن اس  متوج  س ا  نشده باشد و جووا  را بو  صوور  نواق  بورای شوما ارسوا  کنود

 .متتسفان  در بعض  موارد ممکن اس  این امر از روی آگاه  نیز باشد

 (Site visit)سایت ویزیت ( 7

الزامو  نباشود اموا اگور در فرآینود اجورای پوروژه  BMسای  ویزی  ممکن اس  در تموام پوروژه هوای 

BM  سای  ویزی  نیز انجام گیورد، کیفیو  پوروژهBM زموان  کو  مو  خواهیود . را افوزایش مو  دهود

شریکتان را بن  مار  کنید، بهتر اس  مح  بن  مار  در سازمان یا شرک  شری  شما باشد تا در 

امووا . صوور  لوزوم اگور نیواز بوو  مسوتندات  باشود، شوری  بالفاصو   آنهووا را در اختیوار شوما قورار دهوا

هووا را در ایووران داریوود، متمایوو  بوو  مووذاکره در متتسوفان  بیشووتر شوورکائ  کوو  قصوود بوون  مووار  کووردن آن

بواز هوم ممکون اسو   حت  در صورت  ک  مح  مذاکره شرک  شوری  شوما باشود،. شرک  شما هستند

 این امر بخصو  برای شرک  هوای رقیو  و. نتوانید سای  های  را ک  مورد نظر شما اس ، ببینید

 .آید یا شرک  های وابست  نظام  پیش م 

 

 



 الگوبرداری اعضای تیم(8

انتخووا  موو  شوووند، بیشووتر بوو  سووفرها و  BMمتتسوفان  افوورادی کوو  جهوو  حضووور و عضوووی  در تویم 

بازدیوودهای  کوو  حضووور در ایوون پووروژه بوورای آنهووا بوو  ارمغووان موو  آورد، توجوو  موو  کننوود و از اصوو  

کو   عات  اسو ا ال دریاف  آن از مهمترتنها این نیس  و  BMدر حال  ک  . موضو  غاف  م  مانند

این امر بیشتر در شرک  های بزر  دولتو  کو  بو  . شری  ما ب  واس   آنها بهترین الگو شده اس 

ع   گسوتردگ  سوازمان و فقودان سیسوتم ارزیواب  عم کورد پرسون ، کنترلو  بور عم کورد پرسون  خوود 

بو  ایون . پیش م  آید و در شورک  هوای خصوصو  و کوچو  ایون مشوک  کمتور پویش مو  آیود ندارند،

عالوه بر تخص ، ب  تعهد آنها نیوز توجو  کواف   BMدر انتخا  افراد برای عضوی  در تیم  ترتی 

 .شود

 فشار مدیریت مبنی بر نتیجه گیری سریع( 9

زیرا در این . ست  ب  گستره پروژه ممکن اس  از شش ماه تا ی  سا   و  بکشدب BMپروژه های 

و مشارک  شرکای شما در ارائ  ا العا  و بستگ  ب  همکاری    شما نیس پروژه زمان تح  کنتر

ا العوا  م  وو  شوما نبووده  ب  عنوان متا  ممکن اس  ا العات  ک  از شوریکتان گرفتو  ایود،. دارد

نباشد و یا در وس  پروژه ممکن اس  مدیران و ر سای رده باتی شرک  عون شوند و شما مجبور 

بنابراین قبو  از شورو  پوروژه و در زموان ارائو   ورح . شری  را از نو    کنید BMپروژه باشید 

BM   برای مدیر، باید این موارد را کامالا ب  صور  شفاه  برای وی بیان کنید تا در آینده مشکالت

 .رخ ندهد

 بنچ مارک رقبا در ایران( 11

مشوک  تور    از بقیو  شورک  هوادریاف  ا العوااز رقبا و گرفتن ا العا  از آنها  BM بیع  اس  

در ایووران متتسووفان  بسوویاری از شوورک  هووا بوورای تبوواد  ا العووا  و تجربیووا  بووا رقبووای خووود . اسوو 

یعنو  ممکون اسو  شورک  بون  . البتو  ایون امور دو  رفو  اسو . محدودی  های خاص  قائ  م  شووند

 .باشدمار  کننده نیز در تباد  ا العا  با رقی  خود محدودی  های  وضع کرده 

 

 

 

 



 

 

 پایان  مالحظا 

 همیشو  زیورا باشود مسوتمر و پیوسوت  باید یعن  کرد محسو  موقت  اقدام ی  نباید را مارکین  بن  -

 .دارد وجود کردن مار  بن  برای نو های زمین 

 . دارد بر در را کیف  هم و کم  تح ی  تجزی  هم مارکین  بن  -

 کارکنان گروه  و فردی خالقی  بکارگیری نیازمند اس  خالقان  کامال ابزاری مارکین  بن  چون -

 .اس  عال  مدیری  معتمدان  و صریح پشتیبان  و

 عوودم تغییوورا ، برابوور در کارکنووان مقاوموو  چووون موووانع  مارکینوو  بوون  کووردن اجوورا در همچنووین -

 و محصووت  موجوود وضوعی  از کامو  آگاه  ب  نیاز شده، آوری جمع ا العا  صح  از ا مینان

                         . دارد وجود مارکین  بن  پروژهای زیاد های هزین  و سازمان فرآیندهای

 

 


