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 مقذمه

 ٟٔٓ ٚ اػاػی ػأُ دٚ ػٙٛاٖ تٝ ٚسی تٟشٜ ٚ ٔحلَٛ ویفیت ، تاصاس سلاتتی ؿشایظ دس ٚ أشٚص خٟاٖ دس

 ٞؼتٙذ تشخٛسداس تاالتشی ویفیت ٚ ٚسی تٟشٜ اص وٝ آٟ٘ایی ٚ صدٜ سا اَٚ حشف ٔٛػؼات تمای ٚ حفظ دس

 وٕیت ٚ ویفیت ٚ تاصاس ٚضؼیت اص ٔذاْٚ اعالع سٚ اصیٗ.  ٔا٘ذ خٛاٞٙذ ٔا٘ذٌاس ٚ داؿتٝ حضٛس تاصاس دس

 ضشٚسی سلیة ؿشوت ٚ ٔٛػؼٝ ٞش تشای آٟ٘ا واس ا٘داْ سٚؿٟای ٚ ػیؼتٕٟا ٕٞچٙیٗ ٚ سلثا ٔحلٛالت

 تٝ سا خٛد ، وٙٙذ ٔی اٍِٛتشداسی سلثا تشتش ٚیظٌیٟای ٚ ٔضیتٟا اص ایٙىٝ ضٕٗ تا اػت ٘اپزیش اختٙاب ٚ

 ٚ تٟتشیٟٙا ػٛی تٝ سا خٛد تٛا٘ٙذ ٔی ػاصٔاٟ٘ا وٝ ساٞی تٟٙا ِزا.  تشػا٘ٙذ آٟ٘ا تٝ ٘ؼثت تٟتشی ٚضؼیت

 دس خٟا٘ی تدشتیات تٟتشیٗ ٚ سلثا تشاتش دس سا چـٕٟایـاٖ وٝ اػت ایٗ وٙٙذ ٞذایت تٛػؼٝ ٚ پیـشفت

 سٚؿی( Benchmarking) اٍِٛتشداسی اػاع ایٗ تش.  داس٘ذ ٍ٘ٝ تاص ٘یاص ٔٛسد ٞای صٔیٙٝ تٕاْ

 ػاصٔاٖ یا كٙؼت تٟتشیٗ اػاع تش سا خٛد فؼاِیتٟای تٛا٘ٙذ ٔی آٖ تٛػیّٝ ػاصٔاٟ٘ا وٝ اػت ػیؼتٕاتیه

 فؼاِیتٟای آٖ تٛػیّٝ وٝ ػاصٔاٟ٘ا تشای چاسچٛتی ػاصی فشاٞٓ تا سٚؽ ایٗ ؛ وٙٙذ اكالح ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ

 ٘ـاٖ ، ػاصٔاٖ تٟتشیٗ تا ٔٛخٛد ػاصٔاٖ تٕایض ٚخٜٛ تـخیق ٚ اػت ٌشدیذٜ ٔـخق ػاصٔاٖ تٟتشیٗ

 ٔؼتٕش تٟثٛد تشای اتضاسی ٚالغ دس اٍِٛتشداسی.  وشد پش سا ٔٛخٛد ؿىافٟای تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ وٝ دٞذ ٔی

 . ؿٛد ٌشفتٝ واس تٝ خذٔاتی ٚ تِٛیذی ػاصٔاٟ٘ـــای ا٘ٛاع تٛػظ تٛا٘ذ ٔی ٚ اػت



 ٔمایؼٝ لاتُ فشایٙذٞای تشاتش دس واسی فشایٙذٞای ٔمایؼٝ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔؼتٕش فشایٙذ ، ای ٔمایؼٝ اسصیاتی

 تٟثٛدٞا تا وشد خٛاٞذ وٕه سا ٔٛسد٘ظش ػاصٔاٖ وٝ اػت اعالػاتی وؼة ٞذف تا پیـشٚ ػاصٔاٟ٘ای دس

 ٚ خذٔات ٔحلٛالت اسصیاتی اص پیٛػتٝ ٚ ػیؼتٕاتیه فشایٙذ یه اٍِٛتشداسی.  وٙٙذ اخشا ٚ ؿٙاػایی سا

 ا٘داْ ٞؼتٙذ ٔغشح پیـٍاْ ػٙٛاٖ تٝ وٝ ؿشوتٟایی یا ٚ اكّی سلثای تا ٔمایؼٝ دس وٝ سٚؿٟاػت

 وٝ اٍِٛتشداسی. اػت واسی فشایٙذٞای تٟثـــٛد خٟت ٔذیشاٖ دػت دس ٔٛثش اتضاسی ٚالغ دس ٚ پزیشد ٔی

 ، تٟتشیٗ ػٙٛاٖ تٝ ػاصٔاٟ٘ایی یا ػاصٔاٖ ؿٙاخت تا اػت ٔؼشٚف ٘یض تٟتشیٟٙا اص اٍِٛتشداسی ٘اْ تا

 پش سا پیـشٚ ػاصٔاٖ تا ػاصٔاٖ یه تیٗ ٔٛخٛد ؿىاف آٖ تا تٛاٖ ٔی وٝ وٙذ ٔی ٔؼشفی سا ٞایی تىٙیه

 . سػا٘ذ حذالُ تٝ یا وشد

 تاریخچه بنچ مارکینگ:

 ٚ ػاختٕاٖ ٟٔٙذػی ػّْٛ دس ، ؿٛد ٔغشح ٔذیشیت ادتیات دس ایٙىٝ اص لثُ Benchmarking ٚاطٜ

 ٘ماط ػایش وٝ اػت ؿاخلی Benchmarking وٝ ٔؼٙی تذیٗ.  اػت ؿذٜ ٌشفتٝ واس تٝ تشداسی ٘مـٝ

 ٚ ٔذیشیت دس ٚاطٜ ایٗ ٌیشی تٟشٜ اخیش دٞٝ دس ؛ دٞٙذ ٔی تغثیك ٚ وشدٜ ٔمایؼٝ آٖ تا سا خٛد ، ٔٛلؼیتٟا ٚ

 ؛ وٙٙذ ٔی ٔغشح سا ٔـتشوی ٔفْٟٛ ٍٕٞی وٝ اػت ؿذٜ آٖ اص چٙذی تؼاسیف ٚ یافتٝ واستشد ٘یض ٟٔٙذػی

 : خّٕٝ اص

 تعاریف بنچ مارکینگ

1- Benchmarking تشای خذٔات یا ٚ كٙؼت تدشتیات تٟتشیٗ یافتٗ تشای خؼتدٛ اص اػت ػثاست 

 . ػّٕىشد ػغح تاالتشیٗ تٝ سػیذٖ

2- Benchmarking داخّی ػّٕیات یا تخللی ٚظایف ، فؼاِیتٟا تش تیشٚ٘ی تٛخٝ اص اػت ػثاست 

 . ٔؼتٕش تٟثٛد ٚ اكالح ٔٙظٛس تٝ ٔٛػؼٝ یه

3-  Benchmarkingآٟ٘ا تشتش تدشتیات وـف ٔٙظٛس تٝ دیٍشاٖ تا خٛد اسصیاتی ٚ ٔمایؼٝ یؼٙی ٚ 

 . ٔٛخٛد فاكّٝ خثشاٖ

4- Benchmarking تٟتشیٗ ػٕت تٝ سا ػاصٔاٖ وٝ دائٕی پظٚٞـی فشایٙذ یه اص اػت ػثاست 

 . دٞذ ٔی ػٛق سلثا تا ٔمایؼٝ دس ؿذٖ



 

 ، تؼشیف فشآیٙذ سا( Benchmarking) اٍِٛتشداسی ٘یض(  APQC)آٔشیىا  ویفیت ٚ  ٚسی تٟشٜ ٔشوض

  افضایؾ ٔٙظٛس تٝ ، د٘یا  ػغح دس  تشخؼتٝ  ػاصٔاٟ٘ای  فشایٙذٞای ٚ  الذأات تا  یافتٗ  تغاتك ٚ  تـخیق

 . وٙذ ٔی  تؼشیف خٛد  ػاصٔاٖ ػّٕىشد

 

  تٛػیّٝ ٘یض ػاصٔاٟ٘ا ٚ  تداست  د٘یای دس  تاوتیىی  سیضی تش٘أٝ اتضاس  تؼٙٛاٖ  اٍِٛتشداسی  سٚؽ اص  اػتفادٜ

 اص دػتٝ آٖ تا تا وشد٘ذ  تالؽ ٞا طاپٙی ؛ ٌشدیذ آغاص 1771  دٞٝ اٚاخش دس  صیشاوغ  تداسی  ؿشوت

  وشد٘ذ ٔی تِٛیذ وٕتش تِٛیذ  ٞضیٙٝ تا أا تاالتش  ویفیت تا سا وپی  دػتٍاٜ  وٝ ؿٛ٘ذ آؿٙا  آٔشیىایی  ؿشوتٟای

Benchmarking ٓٞ عٛس تٝ ضشٚست ایٗ وٝ ضشٚست یه ٞٓ ٚ اػت صیشتٙایی تفىش ٚ ٍ٘شؽ یه 

 : اص ؿٛد ٔی ٘اؿی خالكٝ

 . واس تاصاس دس سلاتتی ؿشایظ ٚخٛد ٚ خٟا٘ی سلاتت -1

 . تىِٙٛٛطی ٚ ػّٓ دس تٛخٝ لاتُ ٚ ػشیغ پیـشفتٟای -2

 . اعالػات تىِٙٛٛطی دس ػشیغ پیـشفتٟای -3

 . ٔذیشیت دا٘ؾ دایٓ ٚ تٛخٝ لاتُ پیـشفتٟای -4

 ( .فشاٌیش ویفیت ٔذیشیت) TQM عثیؼی تىأُ ٚ ویفیت اػتا٘ذاسدٞای سػایت ضشٚست -5

 اػت ػاصٔاٖ تٟثٛد خٟت دس ٞا ؿیٜٛ ٔٛثشتشیٗ اص یىی ای ٔمایؼٝ اسصیاتی وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی چٙیٗ وُ دس

 تٟثٛد تشای سا تشتش سٚؿٟای ٔٛفك ػاصٔاٟ٘ای اص اٍِٛتشداسی تا تٛا٘ذ ٔی ػاصٔاٖ ٞش ٔذیشیت أشٚصٜ. 

 یه تٛا٘ذ ٔی تٟٙا ٘ٝ اٍِٛتشداسی.  وٙذ ػاصی پیادٜ سا آٟ٘ا ٚ وشدٜ پیذا خٛد ػاصٔاٖ دس واسایی ٔؼتٕش

 عشاحاٖ تٝ ؿایا٘ی وٕه ٘یض فشایٙذٞا عشاحی سٚاتظ دس تٛا٘ذ ٔی تّىٝ تاؿذ ٔـىالت تـخیق تىٙیه

 تـخیق تٟثٛد تٝ احتیاج وٝ ٍٞٙأی وٝ اػت ػٛاَ ایٗ تٙظیٓ تشای پاػخی ٚالغ تٝ اٌٍِٛیشی.  وٙذ

 ػّٕىشد ػغٛح تـخیق.  ؿٛ٘ذ تٙظیٓ ػغحی چٝ دس تایذ ػّٕىشد اػتا٘ذاسدٞای ؿٛد ٔی دادٜ

 دس تغییش تشای تٛا٘ٙذ ٔی چٍٛ٘ٝ دیٍشاٖ ایٙىٝ تـخیق ، آٖ ا٘داْ چٍٍٛ٘ی فٟٕیذٖ ٚ ٔٛفك ػاصٔاٟ٘ای

 تیٗ ٔٛخٛد ؿىافٟای تـخیق ٚ تشػا٘ٙذ حذالُ تٝ سا خٛد اؿتثاٞات ٚ وٙٙذ اٍ٘یضٜ ایداد ػاصٔاٖ



 ٘تایح اص تٛا٘ٙذ ٔی ٍٕٞی آٟ٘ا تیٗ فاكّٝ وشدٖ وٓ ٚ ػاصٔاٟ٘ا دیٍش تا ٔٛفك ػاصٔاٟ٘ای ػّٕىشد

 . آیٙذ ؿٕاس تٝ اٍِٛتشداسی

 ... ٌفت خٛاٞیٓ اٍِٛتشداسی ٌٛ٘اٌٖٛ ٔذِٟای اص آتی ٌاْ دس

  

 ؟ کذامنذ( Benchmarking) الگوبرداری گوناگون مذلهای

 تشٔثٙای اٍِٛتشداسی ، ٔتٕایضتش ٔذَ دٚ ؛ ٌشفت دس٘ظش اٍِٛتشداسی تشای تٛاٖ ٔی سا ٔختّفی ٞای ٔذَ

 ٔٛاسد اص ٞشیه تٛضیح تٝ حاَ.  ٞؼتٙذ وؼا٘ی چٝ ٔمایؼٝ تشٔثٙای اٍِٛتشداسی ٚ چیضٞایی چٝ ٔمایؼٝ

 : پشداصیٓ ٔی ؿذٜ روش

 : ؿٛ٘ذ ٔمایؼٝ تاٞٓ چیضٞایی چٝ ایٙىٝ تشٔثٙای اٍِٛتشداسی - اِف

 : اػت ریُ ا٘ٛاع ؿأُ ؿٛ٘ذ ٔمایؼٝ ٞٓ تا چیضٞایی چٝ ػٙٛاٖ تا ٔذَ ایٗ

 ٞٓ تا سا ػّٕىشد ٔؼیاسٞای كٙایغ ٚ ػاصٔاٟ٘ا ، اٍِٛتشداسی اص ٘ٛع ایٗ دس:  ػّٕىشد تشاػاع ٔمایؼٝ -1

 تا سا خٛد ػّٕیاتی ٔؼیاسٞای یا ٚ ٔاِی ٔؼیاسٞای صٔیٙٝ دس ػاصٔاٖ یه ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ؛ وٙٙذ ٔی ٔمایؼٝ

 . وٙذ ٔی ٔمایؼٝ پیـشٚ ػاصٔاٖ

 یىذیٍش تا ػاصٔاٟ٘ا واسی فشایٙذٞای ٚ سٚؿٟا ٔذَ ایٗ دس:  واسی فشایٙذٞای تشاػاع ٔمایؼٝ -2

 تا سا خاف ٔحلَٛ یه تِٛیذ تشای الصْ فشایٙذٞای ػاصٔاٖ یه ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ؛ ؿٛ٘ذ ٔی ٔمایؼٝ

 . وٙذ ٔی ٔمایؼٝ پیـشٚ ػاصٔاٖ فشایٙذٞای

 ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ؛ ؿٛ٘ذ ٔی ٔمایؼٝ یىذیٍش تا ػاصٔاٟ٘ا اػتشاتظی ٔذَ ایٗ دس:  ساٞثشدی ٔمایؼٝ -3

 یىذیٍش تا دػت اصیٗ ٔٛاسدی ٚ تِٛیذ اػتشاتظی ، ػاصٔاٟ٘ا خشیذ اػتشاتظی ، ػاصٔاٟ٘ا فشٚؽ اػتشاتظی

 . ٌیشد ٔی لشاس ٔمایؼٝ ٔٛسد ٔشتٛعٝ اػتشاتظی اتخار خٟت اص ػاصٔاٖ تٟتشیٗ ٚ ؿذٜ ٔمایؼٝ

 : ؿٛ٘ذ ٔمایؼٝ ٞٓ تا وؼا٘ی چٝ ایٙىٝ تشٔثٙای اٍِٛتشداسی - ب

 : اػت ریُ ٔٛاسد ؿأُ ؿٛ٘ذ ٔمایؼٝ ٞٓ تا وؼا٘ی چٝ ػٙٛاٖ تا ٔذَ ایٗ



 اص ؛ اػت تضسي ػاصٔاٟ٘ای ٚ ؿشوتٟا دس ٔؼٕٛال اٍِٛتشداسی اص ٔذَ ایٗ واستشد:  داخّی اٍِٛتشداسی -1

 یه یا تخؾ یه حاِت ایٗ دس اػت ؿذٜ تـىیُ صیادی ٞای صیشٔدٕٛػٝ اص تضسي ػاصٔاٖ یه وٝ آ٘دا

 تیٗ داخّی ٔمایؼٝ ٚالغ تٝ ٚ ؿٛد ٔی ٔمایؼٝ ٔادس یا اكّی صیشٔدٕٛػٝ اص دیٍش كٙؼت یا تخؾ تا كٙؼت

 ٔختّف ٞای ؿؼثٝ تٝ تٛاٖ ٔی ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ؛ پزیشد ٔی ا٘داْ تضسي ػاصٔاٖ یه ٔختّف تخـٟـــای

IBM وشد اؿاسٜ ٔتؼذد وـٛسٞـــای دس . 

 

 ٌیش٘ذ ٔی لشاس ٔمایؼٝ ٔٛسد سلیة ؿشوت دٚ اص ٔـاتـٝ ٔحلٛالت حاِت ایٗ دس:  سلاتتی اٍِٛتشداسی -2

 تـٕاس سلیة ٚتحّیُ تدضیٝ فؼاِیتٟای اص تخـی ٚ سلیة ٚتحّیُ تدضیٝ تؼٕیٓ ٚالغ تٝ سلاتتی اٍِٛتشداسی. 

 تٕشوض سلیة تٟتشیٗ سٚی ، خٛد كٙؼت ٔتٛػظ ػّٕىشد سٚی تش تٕشوض تدای حاِت ایٗ دس ؛ سٚد ٔی

 . ؿٛد ٔی ٌشفتٝ دس٘ظش اٍِٛ تٟتشیٗ ػٙٛاٖ تٝ اٚ ٚ وشدٜ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ تٝ ؛ اػت ٔختّف واسوشدٞای ٔمایؼٝ سٚی تحث حاِت ایٗ دس:  واسوشدی اٍِٛتشداسی -3

 ٘ذاسد ٚخٛد اِضأی حاِت ایٗ دس.  ؿٛد ٔی ٔمایؼٝ دیٍش ؿشوت تٛصیغ فؼاِیت تا ؿشوت یه تٛصیغ فؼاِیت

 . تاؿٙذ یىؼاٖ حتٕا ؿشوت دٚ تِٛیذات وٝ

 یه ط٘شیه اٍِٛتشداسی ؛ ٘ذاسد ٚخٛد اٍِٛتشداسی تشای ٔشصی ٚ حذ حاِت ایٗ دس:  ط٘شیه اٍِٛتشداسی -4

 ٌیشد ٔی كٛست اٍِٛتشداسی تٟتشیٗ فشضی ٔذَ یه ػاخت تا ایٙدا دس.  اػت تلٙؼی ٚ ػاختٍی حاِت

 حاَ دسػیٗ ِٚی ٔٛثش تؼیاس اٌٍِٛیشی ٘ٛع ایٗ ؛ اػت ػاِی ٚ ٕٔتاص واسی فشایٙذٞای سٚی تش تٕشوض ٚ

 . اػت دؿٛاس

 .. ٕ٘ٛد خٛاٞیٓ تیاٖ سا اٍِٛتشداسی ساٜ ػش تش ٔٛخٛد چاِـٟای اص ای ٌٛؿٝ آتی ٌاْ دس

 ؟ ٕ٘ٛد تٛخٝ تایذ ٘ىاتی چٝ تٝ( benchmarking) اِىٛتشداسی پشٚػٝ عَٛ دس

 اص پیـشٚ ػاصٔاٟ٘ای ٔؼٕٛال.  سلثاػت تٝ اعالػات دادٖ اص أتٙاع اٍِٛتشداسی ساٜ ػش تش ٔٛا٘غ اص یىی

 ٚ اٞذاف پیـثشد اص تٛا٘ذ ٔی ٘یض غشٚس ٚ خٛدتیٙی ؛ آٚس٘ذ ٔی تؼُٕ ٕٔا٘ؼت خٛد اعالػات ٌزاؿتٗ دساختیاس

 اِٚیٝ ٔشاحُ ٔخلٛكا ٚ ٔختّف ٔشاحُ دس ٚحٛكّٝ كثش ٘ذاؿتٗ.  وٙذ خٌّٛیشی اٍِٛتشداسی تىاسٌیشی

 ویفی تحثٟای ؿأُ فمظ اٍِٛتشداسی وٝ داؿت تٛخٝ تایذ.  آیذ تـٕاس آٖ آفتٟای اص تٛا٘ذ ٔی اٌٍِٛیشی

 اػت خٛب ٔـاٚساٖ اص ٌشفتٗ وٕه ٔؼٕٛال ؛ اػت وٕی ٚ ویفی ٚتحّیُ تدضیٝ ؿأُ اٌٍِٛیشی ، ٘یؼت



 تایذ ؛ تاؿذ تش ثٕشتخؾ تؼیاس تٛا٘ذ ٔی داخّی واسؿٙاػاٖ اص اػتفادٜ.  وشد تاویذ صیاد ٔـاٚساٖ تش ٘ثایذ ِٚی

 ، تاؿذ ٘ذاؿتٝ دخاِتی ٞا دادٜ ٚ اعالػات آٚسی خٕغ فشایٙذ دس خٛد ، اٍِٛپزیش ػاصٔاٖ اٌش وٝ داؿت تٛخٝ

 أش ایٗ دس تایذ حتٕا ػاصٔاٖ دسٖٚ افشاد ؛ وٙذ حاكُ تٟثٛدی ػاصٔاٖ آٖ تشای تٛا٘ذ ٕ٘ی اٍِٛتشداسی

 یه ٕٞچٙیــٗ ، ٘یؼت اسلاْ ٚ اػذاد ٔمایؼٝ فمظ اٍِٛتشداسی وٝ اػت الصْ ٘ىتٝ ایٗ روش ؛ وٙٙذ ؿشوت

 تحمك تشای.  آٚسد اسٔغاٖ تٝ تٟثٛدی ػاصٔاٖ تشای ؿثٝ یه وٝ ٘یؼت ای ٔشحّٝ یه ٚ وٛتاٜ فؼاِیت

 . سػا٘یذ ا٘داْ تٝ حٛكّٝ ٚ كثش ، دلت تا آ٘شا ٔشاحُ تایذ اٍِٛتشداسی ٟ٘ایی اٞذاف

 ... داد خٛاٞیٓ لشاس تشسػی ٔٛسد سا اٍِٛتشداسی ػاصی پیادٜ دس اػاػی ٌأٟای آتی ٌاْ دس

 ؟ کذامنذ( Benchmarking) الگوبرداری در اساسی گامهای

 ٞش دس وّی عٛس تٝ أا اػت ٚاتؼتٝ ٔحیظ ٞش ؿشایظ ٚ فشًٞٙ تٝ اٍِٛتشداسی دس واس فشایٙذ اكٛال

 : ٕ٘ایٙذ ٔی تؼشیف سا واس وّی اٍِٛی وٝ حاوٕٙذ صیش ؿشح تٝ وّی ٔشحّٝ پٙح ؿشایظ

 ( :Planning) ریزی برنامه -1

 تخؾ ا٘تخاب ٔشحّٝ ایٗ دس ؛ اػت اٌٍِٛیشی فشایٙذ فاص ٟٕٔتشیٗ سیضی تش٘أٝ ، تداسب تشاػاع

 ٔـىالت ٚ ػاصٔاٖ اػتشاتظی اػاع تش ا٘تخاب ایٗ عثؼا.  ٌیشد ٔی ا٘داْ اٍِٛتشداسی خٟت ٔــٛسد٘ظش

 پشٚطٜ ٘ٛع اػاع تش تیٓ ایٗ افشاد.  ؿٛد تـىیُ اٌٍِٛیشی تیٓ تایؼت ٔی آٖ اص پغ ؛ اػت ٔٛخٛد

 تٛا٘ذ ٔی استثاط ایٗ ؛ تاؿذ استثاط دس اسؿذ ٔذیشیت تا تایؼت ٔی تیٓ ایٗ لغؼا ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخاب ٔٛسد٘ظش

 تایذ وٝ واسی ٔؼتٙذػاصی ٚ وأُ ؿٙاخت.  پزیشد ا٘داْ ٘یض اػت تیٓ ػضٛ وٝ ٔذیشاٖ اص یىی عشیك اص

 تؼییٗ.  پزیشد ٔی كٛست ٔشحّٝ ایٗ دس ٌٌّٛاٟٞا ٚ ٔـىالت تـخیق ٕٞچٙیٗ ، ؿٛد اٌٍِٛیشی

 ایٗ تٝ ٔشحّٝ ایٗ دس الصْ الذأات.  اػت ٔشحّٝ ایٗ خضء ٘یض ٔمایؼٝ ؿاخلٟای ٚ اسصیاتی ٔؼیاسٞای

 : ؿٛد ٔی خالكٝ كٛست

 . ؿٛد اٍِٛپزیش تایذ ؿشوت اػتشاتظی اػاع تش وٝ فشایٙذی ا٘تخاب -1

 . اٍِٛتشداسی تیٓ تـىیُ -2

 . ؿٛد ٔی اٍِٛپزیش وٝ فشایٙذی ٔؼتٙذػاصی ٚ دسن -3

 (ٞضیٙٝ ، صٔاٖ ، ویفیت) فشایٙذ ػّٕىشد ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔؼیاسٞای ایداد -4



 ( :Searching) بررسی و جستجو -2

 ػاصٔاٟ٘ایی پیذاوشدٖ تشای خؼتدٛ ٚ فشایٙذ تٟتشیٗ تشای خؼتدٛ ، پیـشٚ ػاصٔاٟ٘ای ٚ ؿشوتٟا ؿٙاػایی

 تیٗ اص ، ٔٛسد٘ظش ػاصٔاٟ٘ای پیذاوشدٖ اص پغ.  پزیشد ٔی كٛست ٔشحّٝ ایٗ دس داس٘ذ تٟتشی ػّٕىشد وٝ

 ایٗ دس الصْ الذأات.  ؿٛد ٔی آغاص ػاصٔاٖ آٖ تا اِٚیٝ استثاعات تشلشاسوشدٖ ٚ ؿذٜ ا٘تخاب تٟتشیٗ آٟ٘ا

 : ؿٛد ٔی خالكٝ كٛست ایٗ تٝ ٘یض ٔشحّٝ

 

 . تاؿذ داؿتٝ تایذ ٔغّٛب اٍِٛدٜ ؿشوت یه وٝ ٔؼیاسٞایی اص فٟشػتی عشاحی -1

 . تاِمٜٛ ٚ ٔؼتؼذ اٍِٛدٜ ؿشوای خؼتدٛی -2

 . آٖ اص اٌٍِٛیشی تشای ٔٙاػة ؿشیه تٟتشیٗ ا٘تخاب ٚ ٘أضدٞا ٔمایؼٝ -3

 . تشسػی دس ؿذٖ ؿشیه تشای پزیشؽ آٚسدٖ تذػت ٚ ا٘تخاتی ؿشیه تا تٕاع تشلشاسی -4

 

 ( :Observing) مشاهذه -3

 ٘یاص لغؼا وٝ اػت پیـشٚ ػاصٔاٖ فشایٙذٞای ٔغاِؼٝ ٚ وشدٖ حاكُ ؿٙاخت اكّی ٞذف ٔشحّٝ ایٗ دس

 ػغح ؿٙاػایی:  ؿٛ٘ذ آٚسی خٕغ ػغح ػٝ دس تٛا٘ٙذ ٔی ٔٛسد٘ظش اعالػات ؛ داسد اعالػات آٚسی خٕغ تٝ

.  تٟتش ػّٕىشد خٟت ٔحشن ٚ ایدادوٙٙذٜ ػٛأُ ؿٙاخت ٚ واس سٚؽ ؿٙاخت ، پیـشٚ ػاصٔاٖ ػّٕىشد

 ٔختّف اتضاسٞای تٛػظ ٚ ؿذٜ آٚسی خٕغ ٔٛسد٘ظش اعالػات ، اعالػاتی ٘یاصٞای ؿٙاػایی تا فاص ایٗ دس

 : اص ػثاس٘تذ ٔشحّٝ ایٗ دس الصْ الذأات.  آٔذ دسخٛاٞٙذ خأغ ٚ ؿذٜ خالكٝ كٛست تٝ

 . اعالػاتی ٘یاصٞای تـخیق -1

 . ٞا دادٜ ٚ اعالػات آٚسی خٕغ تشای ٚػیّٝ یا سٚؽ ا٘تخاب -2

 . تؼظ ٚ ٔـاٞذٜ -3

 



 ( :Analysis) تحلیل و تجزیه -4

 ایٗ دس. اػت ٔغّٛب ػّٕىشد ٚ ٔٛخٛد ػّٕىشد ػغح تیٗ ؿىاف ٚ تفاٚت تؼییٗ فاص ایٗ دس اكّی ٞذف

.  ٌیش٘ذ لشاس دلیك تشسػی ٔٛسد آٖ ػٛأُ ٚ ؿذٜ ؿٙاػایی اختالف ایٗ ای سیـٝ ػُّ تایؼتی ٔی ٔشحّٝ

.  اػت ٔفیذ اعالػات تش تاویذ تیـتشیٗ ؛ وشد تٙذی دػتٝ تذسػتی سا اعالػات تایؼت ٔی واس ایٗ تشای

 تـخیق ٔٛخٛد ؿىافٟای اكّی ػُّ ٚ ؿذٜ ؿٙاػایی ٔٛخٛد فٛاكُ اعالػات پشداصؽ تا آٖ اص پغ

 : اػت كٛست تذیٗ واس ا٘داْ سٚؽ.  ؿٛد ٔی دادٜ

 

 . اعالػات ٚ ٞا دادٜ آٚسی خٕغ ٚ ػاصی ٔشتة -1

 . ٞا دادٜ ٚ اعالػات ویفیت وٙتشَ -2

 . ٞا دادٜ ػاصی ٘شٔاَ -3

 . ػّٕىشد دس ؿىاف ٚ فاكّٝ تـخیق -4

 . ػّٕىشد فاكّٝ ػُّ تـخیق -5

 

 ( :Adapting) تطبیق -5

 لشاس ٔٛسدپزیشؽ تایؼتی ٔی اػت ؿذٜ ا٘داْ اٍِٛتشداسی ػُٕ آٖ اػاع تش وٝ ػیاػتی وٝ ٔؼٙا تذاٖ

 سٚؿٟای ٚ آٔذٜ دػت تٝ اعالػات تٙاتشایٗ.  اػت تٟثٛد ٚ تحَٛ ایداد واس ایٗ اص اكّی ٞذف ؛ ٌیشد

 تایؼت ٔی أش ایٗ تشای.  تاؿذ ػاصٔاٖ وُ پزیشؽ ٚ تٛافك ٔٛسد تایؼت ٔی اٞذاف تحمك خٟت اخشایی

 سا آٖ ػپغ ٚ تٟیٝ سا اخشایی عشح تایؼت ٔی آٖ اص پغ ؛ ؿٛ٘ذ ٔتماػذ آٟ٘ا ٚ ؿذٜ خّة دیٍشاٖ ٘ظش

.  ؿٛ٘ذ ٔحمك ٔٛسد٘ظش اٞذاف تا داؿت دلیك ٘ظاست پیـشفت ٔیضاٖ تش تایؼت ٔی لغؼا.  وشد ػاصی پیادٜ

 : اص اػت ػثاست واس ا٘داْ سٚؽ.  اػت ٔؼشٚف ٘یض اٍِٛتشداسی چشخٝ تٝ فٛق سٚ٘ذ

 . آٟ٘ا پزیشؽ صٔیٙٝ وشدٖ فشاٞٓ ٚ تحّیُ ٔشحّٝ ٞای یافتٝ دادٖ اعالع -1

 . تٟثٛدٞا تشای ػّٕیاتی اٞذاف ایداد -2



 . تٟثٛدٞا تشای اخشا تش٘أٝ یه عشاحی -3

 . تٟثٛد تش٘أٝ اخشای -4

 . واس پیـشفت ٕ٘ایؾ -5

 . تاصخٛسد عشیك اص تشسػی ٚ ٟ٘ایی ٌضاسؽ یه تا تشسػی اتٕاْ -6

 

  

 


