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دربارة نویسندگان
جیمز کادل مدت  53سال است در زمینة سیستمهای کسبوکار ،ابتداً در سیستم حملونقل لندن،
گروه سما( 1اکنون به نام آتوس )2و اخیراً با «کمک به توسعة دانش» که در آن او یک مدیر بود،
مشغول است .او مطالعات مربوط به روشها و پروژههای توسعة کسبوکار را هدایت و تیمهای توسعه و
سیستمهای مشترک 5فناوری اطالعات را رهبری کرده است .جیمز دورههای آموزشی در زمینة تحلیل
کسبوکار ،مهارتهای مشاوره و مدیریت پروژه برای طیف گستردهای از مشتریان بخش خصوصی،
عمومی و بخش سوم برگزار کرده و همچنین در چند کتاب از جمله تحلیل کسبوکار مشارکت داشته
است .احساس انسانی و توسعة سیستمهای کسبوکار 4همه و همه توسط مؤسسة خبرة فناوری
اطالعات منتشر شده است .او همکار ارشد مؤسسة خبرة فناوری اطالعات ،مؤسسة خبرة فناوری
اطالعات ،عضو انجمن مدیریت پروژه و همکار انجمن سلطنتی هنر است.
دبرا پال مدیر توسعة دانش است .وی تجاربی را در استفاده از تحلیل کسبوکار ،بهبود فرایندهای
کسبوکار و تغییر کسبوکار در همة بخشهای اقتصادی توسعه داده است .او سردبیر مشترک و همکار
نویسندة احساس انسانی و توسعة سیستمهای کسبوکار است .دبرا همکار ارشد مؤسسة خبرة فناوری
اطالعات ،و همکار انجمن سلطنتی هنر است .او از اعضای مؤسس انجمن مدیر تحلیل کسبوکار 3است.
انجمنی که برای توسعة حرفة تحلیل کسبوکار و همچنین تحلیلگران کسبوکار به عنوان مشاور
شکل گرفته است .او همچنین آزمونگر ارشد دیپلم بینالمللی مؤسسة خبرة فناوری اطالعات در تحلیل
کسبوکار است.
پال ترنر مدیر کسبوکار و مهارتهای سیستم اطالعات و از اعضای توسعة دانش همکار 6است .او
متخصص تدارک و مشاوره در زمینة تحلیل ،معماری و تغییر کسبوکار است .او مرتباً در کنفرانسهایی
در این زمینه و زمینههای مرتبط سخنرانی میکند .او به تعریف مهارتها برای تحلیلگر کسبوکار در
چارچوب مهارت برای عصر اطالعات ( 7)SFIAکمک و از اعضای مؤسس انجمن مدیر تحلیل کسبوکار
_____________________________________________________________
1 Sema Group
2 Atos
3 corporate IT systems
4 The Human Touch and Developing Information Systems
5 BA Manager Forum
6 Assist Knowledge Development
7 the Skills Framework for the Information Age

ث  تکنیکهای تحلیل کسبوکار

است .پال عالقة ویژهای به شیوههایی دارد که در آن نقش شغلی تحلیلگر کسبوکار با معماری
کسبوکار و چگونگی استفادة آن در محیط پویا مرتبط است .او همکار ارشد مؤسسة خبرة فناوری
اطالعات است و به طور گستردهای با طیف وسیعی از سازمانها به منظور ارتقای حرفهایگری در زمینة
تحلیل کسبوکار کار کرده است .او همچنین رئیس آزمونگر گواهینامة بینالمللی مؤسسة خبرة فناوری
اطالعات در مشاوره و توسعة راهحل است.
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پیشگفتار
اصل این کتاب به سخنرانیهای فصل مربوط به انگستان در مؤسسة بینالمللی تحلیل کسبوکار در
جوالی  2007مربوط است .عنوان «تکنیکهای تحلیل کسبوکار» بود و در آمادهسازی آن ما 00
تکنیک متفاوت را مدنظر قرار داده و سپس آنها را بر طبق استفاده در تحلیل کسبوکار گروهبندی
کردیم .افراد زیادی نسبت به سخنرانیها مشتاق و پیشنهاد تدوین یک کتاب مفید از آن را دادند.
بنابراین ،با حمایت مؤسسة خبرة فناوری اطالعات ،چیزی که ما انجام دادهایم و اولین نسخه در سال
 2010ظاهر شد.
اکنون ما در  4سال بعد قرار داریم و همانند همة تحلیلگران خوب کسبوکار ،دانش خود را توسعه
و فکر کردیم وقت آن رسیده است که کتاب را بازنگری و چند تکنیک جدید جذاب که در چند سال
اخیر مطرح شده اند را به آن بیفزایم .ما همچنین چند تکنیک (مانند نمودارهای فعالیت) را اضافه
کردیم که نمیتوانیم فکر کنیم که چرا در چاپ اول حذف کردیم .همانطور که در پیشگفتار اولین
چاپ نوشتیم ،معتقدیم که یک تحلیلگر کسبوکار مانند هر حرفهای دیگر مجموعهای از ابزار و
تکنیکهایی را در اختیار دارد که از میان آنها مناسبترین را برای موقعیت جاری انتخاب میکنند.
بعضی از این تکنیکها در همة زمانها و برخی به ندرت استفاده میشوند .اما در حالت دوم وقتی شما
به آنها نیاز دارید ،واقعاً چیز دیگری برای کار کافی نخواهد بود.
اینکه آیا هر یک از تکنیکهای موجود باید با ورود تکنیکهای جدید حذف شوند ،ما در نظر
گرفتیم اما در حقیقت تصمیم گرفتیم که هنوز ارزش استنتاج دارند .در نتیجه  72تکنیک چاپ اول به
 99تکنیک در این چاپ افزایش یافته است و شاید خوانندگان تکنیکهای بیشتری را پیشنهاد دهند
که در چاپهای آینده به بیش از  100تکنیک برسد.
ما تالش کردهایم که این کتاب را مکملی برای کتاب تحلیل کسبوکار ویرایششده توسط دبرا پال،
جیمز کادل و دونالد یتس 1قرار دهیم که امسال به سومین چاپ خود رسیده است .اگرچه تحلیل
کسبوکار پیمایش گستردهای از زمینة تحلیل کسبوکار فراهم میکند ،متن حاضر تمرین عمیقتری
از تکنیکهای به تنهایی با سطح باالیی از توصیف است ،به همین خاطر مکمل آن است .نظم مبنایی
هر دو کتاب کم و بیش یکسان و تابع ساختار مدل فرایند تحلیل کسبوکار ماست.
بنابراین هر بخش از این کتاب گامی در فرایند تحلیل کسبوکار است .ما معرفی در هر بخش
خواهیم داشت و سپس هر بخش را به بخشهای منطقی تقسیم میکنیم .در هر بخش تکنیکهایی
است و برای هر تکنیک عناصر زیر وجود دارد:
_____________________________________________________________
1 Debra Paul, James Cadle and Donald Yeates
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نام تکنیک :در اینجا ما رایجترین نامها را حداقل در انگستان انتخاب کردهایم.
نام مستعار :یک مسئله در تحلیل کسبوکار (همینطور که در زمینههای دیگر وجود دارد) این
است که افراد از نام های مختلف برای چیزهای یکسان استفاده میکنند .بنابراین در اینجا ما رایجترین
نامهای جایگزین را برای تکنیکها فهرست کردهایم .جایی که به نظر نمیرسد همخانوادهای وجود
داشته باشد این قسمت را حذف کردهایم.
شرح تکنیک  :جزئیات و توصیف گام به گام هر تکنیک است .همراه با برخی تکنیکها-کارگاهها
مثال خوبی است -تکنیکهای فرعی وجود دارد (مانند طوفان فکری برای کارگاهها).
استفاده از تکنیک :این بخش توصیههای عملی بر مبنای تجارب ما شامل زیر و بمهای هر
تکنیک است و اینکه کجا تکنیک به خوبی کار میکند و یا نمیکند.
در پایان هر تکنیک مراجع و برای مطالعة بیشتر آورده شده است .در اینجا کتابهایی معرفی شده
است که ما در طی تجربة چندساله خود برای تحلیل کسبوکار مفید یافتهایم و برای اطالعات بیشتر
برای خوانندگان مفید است.
ما هر تکنیک را در مناسبترین مرحلة خود مطرح کردهایم ،اما الزم است بیان شود «بسیاری از
تکنیکها در مراحل مختلف برای اهداف مختلف میتواند استفاده شوند» .برای مثال؛ ما کارگاهها را
تحت حوزة «بررسی موقعیت» قرار دادهایم ،اما کارگاه ها به وضوح برای مراحل مختلف یک پروژه مفید
است .به طور مشابه ما مدلسازی را تحت حوزة «بنیان الزامات» قرار دادهایم ،اما این همچنین میتواند
در یک کارگاه برای کمک به بررسی موقعیت استفاده شود .و درنهایت ما ساینفین را تحت حوزة «توجه
به دیدگاه ها» قرار دادهایم ،اگرچه میتواند به طور یکسان با بررسی موقعیت یا «ارزیابی گزینهها»
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مقدمة مترجمان
در طی سالهای اخیر ،عنوان و موضوع تحلیل کسبوکار رشد مهمی را در پروژه و طرح داشته است.
بازار نشاندهندة اهمیت این موضوع است .درخواستها برای مدیریت نیازمندیها ،ارائة راهکارهای
خالق جهت حل مشکالت کسبوکار ،حل مشکالت فنی کسبوکار بسیار زیاد شده است و تحلیل
کسبوکار در واقع تبدیل به یکی از مهمترین شایستگیهای مدیران پروژه شده است .تحلیل کسبوکار
عبارت است از «انجام فعالیت های موردنیاز در شناسایی ،مدیریت ،برنامهریزی ،تحلیل و اعتبارسنجی
نیازمندیهای یک سازمان و ارائة راهحل مناسب جهت دستیابی سازمان به اهدف تعیینشده» .به
عبارت سادهتر تحلیل کسبوکار را میتوان علم تشریح فرآیندها ،مکانیزمها ،جریانهای اطالعاتی،
اهداف و استراتژیها در دنیای کسبوکار دانست که میتواند شامل راهحلهای مکانیزه و یا غیرمکانیزه
باشد .نیازمندیهایی که بر اثر انجام فرآیندهای یک کسبوکار ارضا میگردند ،در این تجزیه و تحلیل
مشخص میگردند .امروزه تحلیل کسبوکار نقش بهسزایی را در برنامهریزی استراتژیک ،شناخت
ریسکها و تبیین روشها و راهکارهای نوین در سازمانها بازی میکند.
تحلیلگر کسبوک ار فردی است که مسئول شناسایی نیازهای کسب و کار مشتریان و ذینفعان بوده
و با هدف اینکه راهکارهای الزم برای رفع این نیازها و مشکالت موجود در کسب و کار تعیین گردد،
فعالیت مینماید .لذا تمامی متخصصین ،عالقمندان و فعاالن در نقش تحلیلگر سیستم ،تحلیلگر
کسبوکار ،تحلیلگر دادهها ،تحلیلگر فرآیند ،معمار کسبوکار ،مدیر و مشاور کسبوکار در حوزة تحلیل
کسبوکار قرار گرفته و در دنیای حرفهای به عنوان تحلیلگر کسبوکار شناخته میشوند.
تحلیلگر کسب و کار مسئول تعریف ،مدیریت ،استخراج ،تحلیل ،تأیید و مستندسازی نیازمندیهای
کسبوکار ،سازمان و یا یک فرآیند سازمانی و ارائة راهحل مناسب در جهت پاسخگویی به نیارمندیها و
دستیابی سازمان به اهداف تعیینشده آن است .تحلیلگر کسبوکار در بدو عمل؛ راهکار از پیش تعیین
شدهای را ارائه نمیدهد؛ اما منحصراً بر اساس نیازمندیهای روشن و مدون است که راهکاری ارائه
میگردد.
تحلیلگران کسبوکار ،نقش کلیدی را به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان ،ذینفعان و تیم ارائه
راهکار در سازمانها ایفا میکنند .تحلیل کسبوکار به صورت متمایزی در حیطههای تحلیل مالی،
مدیریت پروژه ،تضمین کیفیت ،توسعة سازمانی ،آزمون ،آموزش و تولید و توسعة مستندات کاربرد دارد.
گرچه ،با توجه به ابعاد و نوع عملکرد سازمان ،یک تحلیلگر کسبوکار میتواند در یک یا چند تا از
موارد فوق فعالیت نماید .تحلیل کسبوکار را میتوان ابزاری مفید برای مدیران سازمانها ،تحلیلگران
سیستمهای اجتماعی و اقتصادی ،توسعهدهندگان و مکانیزاسیون فرآیندهای کسبوکار دانست .در
هریک از این نقشها اطالعات مورد نیاز با استفاده از تحلیل کسبوکار مبتنی بر روشهای استاندارد در
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اختیار ایشان قرار میگیرد .نقشهایی از قبیل تحلیلگر کسبوکار ،تحلیلگر سیستم ،معمار کسبوکار،
تحلیلگر مبتنی بر تجربة کاربری ،مهندسین نیازمندیها ،تحلیلگر دادهها ،تحلیلگر سیستم کسبوکار ،و
مدیران و مشاوران کسبوکار ،نقشهایی هستند که با حوزة تحلیل کسبوکار مرتبطاند .شرکتها
معموالً تحلیلگران سیستم خود را به شفافیت سایر افراد درگیر در پروژه تعریف نمینمایند .دانش
تحلیلگران کسبوکار در تمامی پروژههایی که به شناخت و ارزیابی سیستم میپردازد (که عمدتاً به
ایجاد و توسعة مکانیزاسیون نیز منتهی میگردد) ،مورد استفاده قرار میگیرد.
چنانچه بخواهیم شناختی جامع با قابلیت انعطاف از نیازمندیها یک سازمان را داشته باشیم و
عملکرد آن را ارزیابی و بهبود بخشیم ،بایستی ابتداً به دقت به مطالعه و بررسی نیازمندیها ،فرآیندها،
کنشگران و مجریان و ذینفعان کسبوکار بپردازیم .در چرخة عمر توسعة یک سیستم تحلیل
کسبوکار در فاز ابتدایی ،فعالیت خود را آغاز مینماید و در فازهای بعدی نیز به دلیل نیاز به مدیریت
تغییرات ،جمعآوری و مدیریت نیازمندیهای جدید و آزمون و اطمینان از ارائة خدمات تعیینشده
مطابق با نیازمندیهای بهدستآمده ،مورد استفاده واقع میشود.
کتاب حاضر در هفت فصل به معرفی  99تکنیک کاربردی برای تحلیل کسبوکار می پردازد .فصل
اول ،راهبرد و اهداف کسبوکار را ارایه میکند و تکنیکهای مربوط به تحلیل و پیادهسازی راهبرد را
مشخص میکند .در فصل دوم به بررسی کمّی و کیفی و در نهایت مستندسازی نتایج آنها در کسبوکار
پرداخته شده است و تکنیکهای مربوط به هر نوع بررسی نیز ارایه شده است .فصل سوم مربوط به
بررسی دیدگاههای مختلف در کسبوکار است که تکنیکهای مربوط به شناسایی ذینفعان ،تحلیل
ذینفعان و مدیریت ذی نفعان را شرح داده است .در فصل چهارم ملزومات تجزیه و تحلیل کسبوکار
مشخص شده است و رویکردها و مدلهای مختلف موجود در این زمینه به همراه تکنیکهای مربوطه
به آنها ارایه شده است .فصل پنجم مربوط به ارزیابی انتخابها و گزینههای پیشروی میباشد که
عناصر موجود برای ارزیابی و تکنیکهای مربوط به هریک را شرح میدهد .فصل ششم کتاب مربوط به
تشریح الزامات است که تمام الزامات کسبوکار طی یک گروهبندی شرح داده شده و تکنیکهای
مربوطه نیز ارایه شده اند .فصل هفتم نیز به مدیریت تغییرات که در نتیجة انجام مراحل تحلیل
کسبوکار ایجاد شدهاند پرداخته است و مدلهای موجود و تکنیکهای الزم نیز مشخص و تشریح
شدهاند .در قسمت ضمایم تمامی تکنیکهای مورد نیاز برای تحلیل کسبوکار ارایه شدهاند و در نهایت
فرهنگ اختصارات موجود در کتاب به منظور سهولت دسترسی برای خواننده در قالب یک جدول در
انتهای کتاب درج شده است.
تالش شده است کتاب به صورت روان ترجمه شود که برای محققانی که در ابتدای کار با
تکنیکهای تحلیل کسبوکار هستند قابل استفاده باشد .مواردی که نیاز به توضیحات بیشتر بوده نیز
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زیرنویس شده است که دانشجویان و محققان ارجمند میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به منابع
معرفی شده مراجعه کنند.
ترجمة این اثر ارزشمند و سنگین کار بسیار دشواری بود که بدون همکاری دوستان میسر نمیشد،
بنابراین الزم میدانیم از کلیة افرادی که در این اثر ،اینجانبان را حمایت کردند سپاسگذاری کنیم .از
پرسنل بخش انتشارات دانشگاه تهران به ویژه جناب آقای آخوندی و نظامآبادی که فرایند چاپ را
تسریع کردند بسیار سپاسگزاریم .بدون شک با وجود دقت فراوان ،کاستیهایی هم در آن وجود دارد که
امید است استادان ،محققان ،کارشناسان ،مدیران ،و دانشجویان محترم اشکاالت و نارساییهای موجود
در کتاب را گوشزد کنند تا در نسخههای آتی اصالح شود .در پایان سپاس ویژه و بیکران خود را به
درگاه خداوند متعال ابراز می داریم که کامیابی این کار را بر حقیران منت نهاد و امیدواریم این اثر ناچیز
ذرهای بر غنای ادبیات تحلیل کسبوکار بیفزاید و مورد قبول واقع شود.

