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 ی عنیبه دو نام آشنا  میاندازیسازمان ها ب ی ابیارز یندهایبه فرآ ی اگر نگاه
باهم   یادیز یدو مفهوم تفاوت ها  نیکه ا می خور ی بر م یز یو مم ی ابیارز

  نیمختلف عملکرد شرکت ها به طور معمول با ا یارهایمع ی بررس .دارند
  فی مطلب از نماتک به تعر نیلت در اع نیهم به .شود ی دو روش انجام م 

 .پرداخت میو تفاوت آن ها خواه یز یو مم ی ابیارز

 

 ست؟ی چ یابی ارز  1#

به طور  دیبا است،  تیکسب و کار در حال فعال ایشرکت  کیکه  ی زمان 
کسب و کار ها نقشه   همه .ردیقرار گ ی آن مورد بررس ت یمرتب نحوه فعال

  دیاساس با نیهم بر .آن تالش کنند یدر راستا دیدارند که با ی راه مشخص 
  یبرا .با دقت هر چه تمام تر انجام شود ریو حرکت در مس یهدف گذار 

از روش  دیبا د،ی شده ا کیچقدر به اهداف خود در طرح نزد  دیکه بدان نیا
 .دیاستفاده کن ی ابیارز

 ت؟ س یعملکرد چ ی ابیارز

مربوط به کسب و کار شما  یداده ها ی تمام  ی ابیارز ندیفرآ ی واقع ط  در
 نیاز ا بعد .خواهند شد یحاصل از آن جمع آور  جینتا شوند و ی م  ی بررس

 لیتکم  یموجود، برا یتوجه به داده ها با د،یبه اتمام رس ی اب یارز ندیکه فرآ
 .کرد دیخواه یز یاصالح در آن برنامه ر ایروند کار 
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 ست؟یچ  یز یمم 2#

است   یز یاستفاده از مم ،یداده ا لیتحل یروش ها نی از مهم تر گرید  ی کی
  ی روش که معموال به صورت رسم  نیا در .دارد  یی تفاوت ها ی ابیو با ارز

  یز یمم .رندیگ ی قرار م  ی مورد بررس یتر  قیدق یشود، داده ها ی انجام م
داخل   یها  قهیشود تا سل ی انجام م  گریشرکت د  کیمعموال از طرف 

 .نکند دایشرکت در آن ورود پ

به عنوان  یادار  یاکثر کارها یبرا دارد و  یقو تیسند یز یمم ی طور کل به
 یز یحاصل از مم یها داده .سند از کسب و کار شما معتبر خواهد بود کی
  .شرکت شما را نشان دهند ایانجام کارها در سازمان  تی فیتوانند ک  ی م

در کسب و کار  ی بهتر  جی نتا دیتوان یخوب م  یز یمم کی با داشتن  مسلما



 

3 www.namatek.com 

 ،ی بخش و بخش قبل نیمطرح شده در ا فی دانستن تعار با .دیریخود بگ
 .دیببر ی پ ی ابیو ارز  یز یبه تفاوت مم دیتوان ی بهتر م 

 

در  یابی و ارز  یز یمم یعمده تفاوت ها 3#
 ست؟ یچ

از  ی انجام شد، احتماال با بعض ی ابی و ارز یز یکه از مم  ی فی توجه به تعار با
را   نگیچرخه دم میبخواه اگر .دیآن ها آشنا شده ا نیب یتفاوت ها

  یچرخه معنا نی در ا ی ابیو ارز یز یمم که میشو ی متوجه م  م،یکن ی بررس
دو  نیا نیب یی تفاوت ها تیاست که در واقع ی در حال  نیا .دارند ی کسان ی
 .شود ی م  دهید

 دیمف اریشرکت ها بس تیبهبود فعال یبرا ی ابیو ارز یز یمم  ی صورت کل به
شرکت ها   یبرا یادیز یتواند سودآور  ی از آن ها م استفاده هستند و

هر کدام از آن ها در   ،یابیو ارز یز ی وجه به تفاوت ممت  با .داشته باشد
تفاوت    نیا ی ادامه به بررس در .رندیگ ی مورد استفاده قرار م  ی خاص طیشرا

 .پرداخت  میها خواه

 اجرا یمدت زمان الزم برا 1-3#

  ی طور کل به .آن ها است یدر زمان اجرا ی ابیو ارز یز یتفاوت مم   نیتر  مهم
حال حاضر   در .انجام داد یکوتاه تر  یتوان در زمان ها ی را م  ی ابیارز
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آن در   جیشود و نتا ی ماهانه و ساالنه انجام م ،یبه صورت هفتگ ی ابیارز
شوند تا   ی م لیداده ها تحل  ی تمام  یابیارز در .ردیگ ی سازمان قرار م اریاخت

 .شرکت به صورت کامل مشخص شود نهیو هز  ی بازده  زانیم

از چک   دیبا حتما باشد، قیدق نهیزم نی و اطالعات در اکه آمار   نیا یبرا
مدت  اما .مختلف را ثبت نمود یزمان  یها استفاده کرد و آمارها  ستیل

  یآماده ساز  یبرا .سال است ک یاز  شتریب یز یاجرا مم یزمان الزم برا
شوند  ی بررس دی که با یی ها تمیآ رایصرف شود؛ ز یشتر یزمان ب دیبا یز یمم

 .هستند شتریب

 

 آن ها یاز نظر مجر  یابیو ارز  یز یتفاوت مم 2-3#

بهبود شاخص ها و عملکردها   یتوسط خود شرکت و برا  ی اب یارز معموال
عوامل  دیشرکت گذشت، با تیاز فعال  ی که مدت نیاز ا پس .شود ی انجام م
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فعال در  افراد .شوند دهیها سنج نهیو هز ی بازده زان یم  رینظ ی مختلف
 د،یرس انیکار به پا نی که ا ی وقت  .دهند ی را انجام م ی اب یمجموعه ارز

شود و  ی به دست آمده گرفته م یبر اساس داده ها مات یتصم  نیبهتر
 .دهد ی به کار خود ادامه م  ستمیس

  .دارد ی ررسمیشود و حالت غ  ی انجام م ی به صورت داخل  ی اب یواقع ارز در
 افتیکسب و کار به دنبال در ایشرکت  رعاملیاز مواقع مد ی در بعض البته

   .زمان ممکن فراهم گردد نی تر  ع ی در سر دیاست که با ی رسم  ی ابیارز

 

عامل  ی عنی شود؛ ی انجام م گریموسسه د  ایشرکت  کی از طرف  یز یمم
خواهد   ی که م  ی کس  معموال .است ی شرکت خارج ایفرد  کی کننده  ی بررس

و استانداردها   ارهایاز مع ی را با برخ آن کند، ی شرکت شما را بررس یز یمم
  کیاستانداردها نزد  نیچقدر که کسب و کار شما به ا هر  .دهد ی م قیتطب

 .دیکن افتیرا در یبهتر  یز یمم  دیتوان  ی باشد، م



 

6 www.namatek.com 

به  یز یبعد از انجام مم زویا رینظ ییکاال یحال حاضر اکثر استانداردها  در
 .شوند  ی شرکت ها داده م 

 یابیو ارز  یز یتفاوت نوع داده ها در مم 3-3#

به   هیشوند شب ی م  ی بررس  ی ابیو ارز یز یکه در مم یی ها  تمیآ ی طور کل به
 یز یمم یبرا .شوند ی م  دهیآن ها د نیهم ب یی تفاوت ها  ی ول  هم هستند؛

  ی حال در نیا .شوند ی م  دهیشما فقط بر اساس استاندارد سنج یآمارها
 .هستند  تیدر کسب و کار شما حائز اهم زین یگر یاست که عوامل د

توانند همه موارد    ی نم یز یحاصل از مم یکه داده ها دیکن ی احساس م  اگر
شما مختار   ی ابیارز در .دیاستفاده کن ی ابیرا پوشش دهند، حتما از ارز

  ی به دست خودتان انجام م رایز د؛یکن ی را بررس یکه هر داده ا دیهست
کسب و کار شما به صورت   یکه همه جنبه ها دیخواه ی م اگر .شود
 .دیاستفاده کن ی اب یشوند، حتما از ارز ی بررس  ی اجمال

 در نوع سواالت یابیو ارز  یز یتفاوت مم 4-3#

  د،یانجام ده ی اب یسازمان ارز ایاداره  کیدر  دیخواه ی که شما م  ی زمان 
  .دیابیمناسب آن ها را ب یو پاسخ ها  دیاز سواالت را آماده کن ی ست یل دیبا

آن ها  وهینوع سواالت و ش ی وجود دارد؛ ول زین یز یمورد درباره مم نیهم
 .متفاوت است

 ایدارند و پاسخ آن ها معموال با بله  ی کی سواالت حالت صفر و  ی ابیارز در
در  نیا .خواهد ی م  یزمان کمتر  ی ابیانجام ارز لیدل ن یهم به .است ریخ
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کنند و   ی م  دایپ ی فیسواالت حالت ک یز یمم ندیاست که در فرآ ی حال
 .آن ها مفصل است یجواب ها

 ی م  یز یمم یتر شدن مدت زمان اجرا ی باعث طوالن  ندیفرآ نی ا وجود
از شرکت  ی خوب اریروش ها اطالعات بس نیحال هر کدام از ا نیا با .شود

  یز یبرنامه ر ندهیآ یتوان برا ی کمک آن ها م  با دهند و ی سازمان م  ای
 .انجام داد ی مناسب
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از چه   یاب ی و ارز  یز یمم  یبرا هیاول یداده ها 4#
 ند؟ی آ یبه دست م یراه

  دیممکن انجام داد، با تیفیک ن یرا در باالتر  ی ابیکه بتوان ارز نیا یبرا
 یاز منابع مهم برا ی ک ی .ست آوردبه د ی را از منابع گوناگون هیاول یداده ها

بخش  نیا در .است یاسناد و مدارک موجود در حسابدار  ،یابیانجام ارز
به دست  م ی ها و درآمدها را به صورت مستق نهیهز ی تمام  دیتوان  ی م
در  یدینقش کل ی مال  یواقع داده ها در .دیکن لیو آن ها را تحل دیاوریب

 .شوند ی بررس ژهیبه صورت و دیدارند و با ی اب یو ارز یز یمم

به دست آوردن داده  یبرا یگر یسوال از کارمندان مجموعه راه د دنیپرس
 رایاست؛ ز دیمف  اریمورد بس نیکارمندان در ا نظرات  .مورد نظر است  یها

  ی تمام  مسلما .شود ی انجام م  ی انسان یرویاز کار شما توسط ن ی بخش بزرگ
 .شوند لیتحل دیدارند و با یی باال اریبس تیبخش اهم نی نظرات در ا

کار دارند که  طیرا در مح یمنحصر به فرد یکدام از کارمندان تجربه ها هر
  دیتوان  ی اطالعات م نیا یجمع آور  با .مهم هستند اریدر نوع خود بس

 یه هااز را گرید  ی کی .دیده شی شرکت را تا چند برابر افزا یی کارا زانیم
مورد در  نیا .از شرکت و پروژه است ی دان یم دیاطالعات بازد یجمع آور 

شرکت از مجموعه   ایشخص  کیواقع  در .شود ی م  دهی د شتریها ب یز یمم
موجود در کسب   طیشرا ی تمام  کند و ی م ی بازرس یشما به صورت حضور 

 .سنجد ی و کار شما را م
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 یشوند تا برا  ی م  ادداشتینکات مهم  ی تمام  یحضور  دیهنگام بازد در
در  ی ابیو ارز یز یمم  تفاوت  .شود یاز آن ها بهره بردار  یی نها یداده ها

در هر دو حالت آماده  دیموارد با  نیا رایشود؛ ز ی م دهیحالت کمتر د  نیا
  ی م  کینزد ی ا ندهیانجام شود، در آ ی به درست  ی ابیاگر ارز مسلما .شوند

 .دیر خود را بهبود ببخش عملکرد کسب و کا دیتوان

 

 یان یپا سخن

و  یز یمم .شد انیبه طور مفصل ب ی اب یو ارز یز یمطلب تفاوت مم نیا در
  تینحوه فعال دیتوان ی هستند که با کمک آن ها م  یی روش ها  ی ابیارز

مختلف  یکار داده ها نیانجام ا یبرا .دیکن ی مختلف را بررس یسازمان ها
از انجام   بعد .حاصل خواهد شد یی نها  یر یگ جهیشوند و نت ی م  یجمع آور 

  ی م شوند و  ی مشخص م  ستمینقاط ضعف و قوت س  ی تمام  ندیفرآ نیا
 .کرد یسازمان هدف گذار  ایشرکت  ندهیآ یتوان بر اساس آن ها برا
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با   یاز نظر مدت زمان اجرا و مجر   ی ابی و ارز یز یکه مم دیداشته باش ادی به
را  زویهمچون ا یی استانداردها  دیخواه ی م اگر .دارند یی هم تفاوت ها

 کسب و کار شما انجام شود.  ایدر شرکت  یز یمم دیحتما با د،یکن افتیدر


