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 ( تحلیل نیاز۱

است، که معموال به دلیل تجارب اندک افراد در مورد آن، دشوارترین دامنه « تحلیل نیاز»نخستین دامنه 

 شود.در تحلیل کسب و کار محسوب می

، «نیاز کسب و کاریتعریف »تحلیل نیاز شامل مجموعه کارهای الزم و ضروری است که برای 

گذاری تعیین و توجیه ضرورت سرمایه»و « ساختن نیازگیری در مورد رویکرد برآوردهتصمیم»

ها باید پیش شوند. این کارها و فعالیتانجام می« سازمان بر روی تغییر پیشنهادی )برای تحقق نیاز(

 طه اجرای پروژه، صورت گیرند.از آغاز پروژه و با هدف اطمینان از ایجاد ارزش کسب و کاری به واس

تمرکز « تحلیل»و « نیاز»، الزم است روی دو مفهوم «تحلیل نیاز»تر از مفهوم برای برداشت روشن

و نظایر آن است که مفید، سودمند و « منبع»، «توانمندی»، «قابلیت»، «چیزی»نبود شود. نیاز به معنای 

رخوردار نبوده یا قادر به انجام آن نیست و در قابل استفاده است )هر آن چیزی که سازمان از آن ب

 شود.یاد می« فقدان توانمندی»عین حال ارزشمند است(. در برخی موارد از نیازها تحت عنوان 

 توان معادل ارزیابی اهمیت چیزی یا موضوعی تلقی کرد.از سوی دیگر، تحلیل را می

که سازمان فاقد آن بوده و در صورت  ترکیب این دو واژه با هم به معنای جستجو برای چیزی است

تواند به خلق ارزش منجر شود. عالوه بر آن، میزان نیاز سازمان و اولویت آن نسبت برخورداری می

 به سایر نیازها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 یابد:یک نیاز کسب و کاری به سه دلیل موضوعیت می

  وجود دارد و باید حل و فصل )بر طرف( شود. مانند وجود زمانی که مساله یا مشکلی در سازمان

 فرآیندهای پر هزینه یا ناکارآمد در خدمات مشتری.

 شود که استفاده از که استفاده از آن منجر به روی سازمان شناسایی میزمانی که فرصتی پیش

را افزایش  ای برای بهبود یک محصول، توان رقابتخلق مزیت و ارزش خواهد شد. ممکن است ایده

 برداری از بازار یا فناوری جدید، وجود داشته باشد.دهد یا امکان بهره

 شود. مانند شرایطی که به دلیل تغییر در در مواردی که تغییری از خارج سازمان الزام و اجبار می

 یابد.قوانین، اعمال تغییراتی برای انطباق با آنها ضرورت می

شوند که الزم است در الیل مختلف با نیازهای متعددی مواجه میها به ددر بسیاری موارد سازمان

گیری کنند. در چنین شرایطی الزم است این نیازها بایکدیگر مقایسه و مورد پرداختن به آنها تصمیم

های پیچیده های مختلف نیاز معموال دشوار و مستلزم تحلیلبندی شوند. مقایسه میان گونهاولویت

 کسب و کاری است.
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حل و برآورد ارزش کسب های هر راههای محتمل، برآورد هزینهحلن مقایسه معموال با شناسایی راهای

بندی امکان اولویت« فایده –هزینه »حل همراه است. با استفاده از نتایج تحلیل و کاری حاصل از هر راه

 شود.ها براساس الگویی منطقی فراهم میو تعیین ترتیب و توالی نیازها و درخواست

 ریزیبرنامه( ۲

دهند و همین تحلیل کسب و کار مسوولیتی است که افرادی با عناوین شغلی متفاوت آن را انجام می

 یابد.ریزی )در تحلیل کسب و کار( نیز موضوعیت میمساله در هنگام مطالعه دامنه برنامه

ند و معموال در زمینه تفکر رو ریزی در موفقیت پروژه آگاه هستمدیران پروژه به اهمیت حیاتی برنامه

ها از خبرگی الزم برخوردارند. آنها معموال با افراد خبره و برخی به جلو برای اجرا موفق پروژه

کنند )این رویکرد تحت عنوان ها مشورت میاعضای تیم پروژه برای تنظیم برنامه و تحلیل ریسک

 شود(.ریزی غیر متمرکز شناخته میبرنامه

ای کسب و کار، برنامه تحلیل کسب و کار را با مالحظات زیر تنظیم گران حرفهآل، تحلیلدر حالت ایده

 کنند:می

 حل پیشنهادیهای نیاز کسب و کاری یا راهویژگی 

 نفعانذی 

 کار گرفته خواهد شد.حل در آن بهشرایط محیطی که راه 

ریزی های مهم برنامهیکی از جنبه

 توافق در مورد معیارهای پذیرش

 نفعان است.ذی

شوند. در چارچوب ریزی میاین مالحظات بر اساس دانش و اطالعات کسب شده در تحلیل نیاز پایه

های عملیاتی سه دامنه دیگر )تحلیل / ردگیری و پایش / ارزیابی(، از جمله ریزی در مورد گامبرنامه

 شود:گیری میموارد زیر تصمیم

 سازی الزامات استفاده خواهد شد؟تحلیل و مدلها برای استخراج، از کدام تکنیک 

 هایی برای مدیریت الزامات و اعتبارسنجی آنها در طول پروژه مورد استفاده قرار خواهند چه رویه

 گرفت؟

نفعان است. از ریزی تفاهم و توافق در مورد معیارهای پذیرش ذیهای مهم برنامهیکی دیگر از جنبه

نفعان از جمله مصاحبه و تحلیل مستندات در این دامنه های تحلیل ذیها و ابزاررو از تکنیکهمین

 شود.استفاده می

ریزی پروژه همکاری نزدیکی داشته گر کسب و کار و مدیر پروژه در حین برنامهالزم است تحلیل

باشند تا نسبت به پشتیبانی و حمایت کارهای مربوط به تحلیل کسب و کار از مدیریت کارهای پروژه 

 مینان یابند.اط
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گر کسب و کار عضو تیم پروژه نیست، تنظیم برنامه تحلیل کسب و کار به عنوان در مواقعی که تحلیل

 جزیی از برنامه مدیریت پروژه، بر عهده مدیر پروژه است.

 ( تحلیل۳

تری برای این دامنه در تحلیل کسب و کار باشد، چرا ، عنوان مناسب«استخراج و تحلیل»عنوان شاید 

 دهد.ش میکه این دامنه در عمل هر دوی این موارد را پوش

شامل پرسش و جستجو برای کشف، شناخت و استخراج 

 درک الزامات است.

های آن به معنای شکست و تجزیه کل به اجزا و مولفهتحلیل 

 برای مطالعه بیشتر است.

ها در تحلیل تالشتمامی محور 

 کسب و کار: استخراج و تحلیل

 هایی برای شناخت کسب و کار و الزامات آن و نیز تحلیل موردعبارت دیگر این دامنه شامل اقدامبه 

 حل مورد نیاز است.های مختلف راهاقعی جنبهنیاز برای شکست و تجزیه الزامات و شناخت و

ستند، اما اگر بخواهیم محوری برای تمامی این های تحلیل کسب و کار دارای اهمیت هجنبهتمام 

 ین انتخاب خواهد بود.ها قائل شویم، استخراج و تحلیل نخستفعالیت

های استخراج و تحلیل به صورت توام و همزمان به کار گرفته توجه داشت، ممکن است تکنیکباید 

 شوند.

 ردگیری و پایش( ۴

شوند. این که معموال تحت عنوان مدیریت الزامات شاخته میهاست ای از اقدامدامنه شامل مجموعهاین 

سازی و پایش آنها در ارتباط با سایر رتبطدهی تحقق آنها، مها شامل ردیابی الزامات، گزارشاقدام

 های پروژه و ارزیابی پیامدهای تغییرات است.مولفه

اینجا پایش به معنای هشدار زودهنگام در مورد یک مساله در 

 بالقوه است.

حل و الزامات آن را در سراسر گر کسب و کار دامنه راهتحلیل

هر کند و در صورت مواجهه با چرخه عمر پروژه پایش می

 دهد.یر پروژه گزارش میای آن را به مدمساله بالقوه

روشی موثر برای اطمینان ردیابی 

یافتادن الزامات نسبت به از قلم ن

 است.

های مستقلی، که در مراحل شود، الزامات به عنوان مولفهدرک و شناخت این دامنه، توصیه میبرای 

اند، برخی این فرض برخی از آنها جدید و تحلیل نشده قرار دارند، در نظر گرفته شود. بامختلف توسعه 

 وق باشند.تحلیل شده اما غیر مصوب هستند و برخی دیگر نیز ممکن است تکمیل شده، رده شده یا مع
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 داشته باشد:تواند مزایایی را در پیالزامات میردیابی 

 
 ارزیابی( ۵

نفعان کارگیری توسط ذیحل برای بهده بودن راههای الزم برای اطمینان از آمادامنه شامل اقدامن ای

شود که تمامی کارهای حل در مقطع زمانی انجام میراهو تحقق ارزش مورد انتظار است. ارزیابی 

 پروژه تکمیل شده باشد.

حل آماده هگر کسب و کار باید اطمینان پیدا کند که رالتحلی

 استفاده در فضای عملیاتی کسب و کار است.

گران کند. تحلیلها اهمیت پیدا میگر در این اقدامتحلیلنقش 

دانند انتظار از اند و میو تحلیل کردهالزامات را استخراج 

نفعان انتظار تحقق چه ارزشی کارکرد و عملکرد چه بوده، ذی

 د.انرا داشته

حل طمینان باید راهحصول ابرای 

بردار / کاربر تست شود، بهره

یی آماده استفاده از آن باشد و نها

سازمان نیز آمادگی مواجهه با آثار 

 د.آن را داشته باش

کنترل مضاعف

د ردیابی ابزاری موثر و قدرتمن•
م برای اطمینان نسبت به از قل

.نیافتادن الزامات است

یکی از دشوارترین کارهای •
ع مرتبط با توسعه الزامات، اطال

و اطمینان از زمان تحقق 
.آنهاست

چگونه اطمینان می یابید که •
چیزی از قلم نیافتاده است؟

این نگرانی ها باعث می شود •
تحلیل گر زمان زیادی را برای 
استخراج و تحلیل صرف کند 

در حالی که (. بیش از نیاز)
ز ردیابی الزامات، یافتن اجزای ا

.قلم افتاده را تسهیل می  کند
خالی بودن یک ستون یا ردیف
ز ماتریس می تواند نشان دهنده ا
.دقلم افتادن جز یا مولفه ای باش

ار و ایجاد پشتوانه برای تحلیل آث
پیامد

ای تحلیل آثار و پیامدها، به معن•
ارزیابی آثار، نتایج و پیامد 

.تغییرات است

ی ماتریس ردیابی الزامات ابزار•
ارزشمند برای این تحلیل 

مشروط بر )محسوب می شود 
آن که الزامات به درستی با هم 

(.مرتبط شده باشند

ی از هرگاه ذی نفعی تغییر در یک•
ابزارها را مطرح کند، تحلیل گر
کسب و کار می تواند پیامدهای

زنجیره ای تغییر را تحلیل و 
.ارزیابی کند

ایجاد تمرکز در تیم پروژه

الزم است هر الزامی به اهداف •
.پروژه مرتبط باشد

همچنین اگر الزامی دارای •
ارتباطات چندگانه است، باید 
.تمامی آنها تحلیل شده باشند

اطالع از الزامات دارای •
یم ارتباطات چندگانه به تمرکز ت

.کمک می کند

با نمایش توام اولویت ها و •
ارتباطات، می توان الزاماتی که

ن مستلزم تخصیص بیشتری
توجه، زمان و منابع هستند را 

.به راحتی شناسایی کرد
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های گر کسب و کار اعضای تیم را در شناسایی و حل و فصل نقصانرک و شناخت، تحلیلاین دبا 

 کند.میپشتیبانی ها، شناسایی شده در جریان تست

و مدیریت الزامات به خوبی انجام شده ، استخراج، تحلیل ریزیشرایط که برنامه توجه داشت در باید 

 شوند، اندک خواهد بود. ها شناسایی میباشد، تعداد مسایلی که در جریان تست

)که در جریان شناسایی نیازها مطرح  ها مستلزم توجه به اهداف اولیه و اصلی پروژهحلراهارزیابی 

ای طراحی شوند گونههای تست باید بهاست. برنامه شده بودند( و معیارهای پذیرش و جزییات الزامات

ردی نیز که این اطمینان حاصل گردد که معیارهای پذیرش محقق شده، الزامات کارکردی و غیر کارک

 اند.حل منظور شدهدر راه

اه کند، و در پی شناسایی بهترین ررا مستند و تحلیل میمساله یا چالشی شناسایی شد، تیم آنوقتی 

 آید.اصالح آن بر می

سازی )به دلیل ها پیش از پیادهشود و ممکن است برخی نقصانحل مجددا تست میاهاز اصالح رپس 

گر کسب و این شرایط و در صورت موافقت حامی، تحلیلهای زمانی( بر طرف نشوند. در محدودیت

 کند.ها پشتیبانی میای کاهش پیامدهای احتمالی این نقصانکار، کاربر نهایی را بر

از گیرد. بعد پس از استقرار نیز فعالیت دیگری است که در چارچوب این دامنه صورت میارزیابی 

یابی اربرد نهایی در محیط عملیاتی و واقعی، ارزش واقعی محقق شده، ارزحل توسط ککارگیری راهبه

 شود.می
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مزدک عبائیکننده: متنظی   

 )کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت )دانشگاه تهران  

 )کارشناس مهندسی عمران )دانشگاه صنعتی شریف 

 1نامه دارای گواهیPMP-PMI  ازPMI 

 2نامه دارای گواهیPBA-PMI  ازPMI 

 مشاور و دستیار رییس هیات مدیره شرکت کیسون 

  قراردادهامشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت 

  مدیر سابقPMO در شرکت های کیسون و مهاب قدس 

 مدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر 

 مدیر سابق برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب 

  های مدیریت پروژه، مدیریت کسب و کار و دوره و کارگاه آموزشی در زمینه صدهاسابقه تدریس در

 اردادها و دعاویمدیریت قر

 :مشاور / کارشناس مدیریت پروژه، توسعه کسب و کار، مدیریت قراردادها و مدیریت ساخت در 

ریزی )سابق( / مگفا / آتک / مپتا / وادید / بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی / سازمان مدیریت و برنامه  بانک اقتصاد نوین

های دوقلوی تهران )گلباران سابق( / وزارت و ترابری )سابق( / برج / وزارت راه NEXAکاوان شرق / گروه طرح / کانی

 راه و شهرسازی / مهندسان مشاور آوند طرح 

 

 

 

 اطالعات تکمیلی در
 abaee-linkedin.com/in/mazdak 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Project Management Professional (PMP)® 
2 Professional in Business Analysis (PBA) ® 

https://www.linkedin.com/in/mazdak-abaee?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BhH8p9TLHQfmqpKRh%2FdREcQ%3D%3D


 ۱۳۹۸بهار تاریخ تنظیم:  ها در تحلیل کسب  و کاردامنه

  
 

 WWW.M-ABAEE.COM  تنظیم کننده: مزدک عبائی تحلیل کسب و کار –از سری جستارهای مدیریت کسب و کار 
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