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تحلیل کسب وکار چیست؟. 1. 1
بــه دنیــای تحلیــل کســب وکار خــوش آمدیــد! دنیایــی پــر از چالــش، یادگیری هــای 

ــن  ــاز دارد کــه ای ــرادی شایســته و ماهــر نی ــه اف ــراوان کــه ب ــرات ف ــد و تغیی جدی

ــه  ــکار ارائ ــا آن، راه ــگام ب ــرفت هم ــرای پیش ــد ب ــد و بتوانن ــرات را درک کنن تغیی

دهنــد. 

تحلیــل کســب وکار همــواره در صنایــع مختلــف و در ســطوح مختلــف کاری، وجــود 

ــاز  ــه نی ــش ب ــد محصول ــرای تولی ــه ب ــده ای ک ــن تولیدکنن ــت. از اولی ــته اس داش

مشــتری رجــوع کــرد، تحلیــل کســب وکار شــروع شــد. در پــی آن، تحلیــل رفتــار 

ــی و ...  ــای مال ــا، تحلیل ه ــل فراینده ــا، تحلی ــازار و رقب ــل ب ــده، تحلی مصرف کنن

ــروزه  ــه ام ــی ک ــا جای ــل شــدند؛ ت ــل کســب وکار تبدی ــه اجــزای دیگــری از تحلی ب

ــد،  ــب وکار می دانن ــر کس ــود را تحلیل گ ــا، خ ــن حوزه ه ــدام از ای ــان هرک متخصص

امــا بایــد دقــت کــرد کــه تحلیــل کســب وکار تجمیــع و برآینــد همــه این هاســت و 

ــک حــوزه خــاص محــدود نمی شــود. ــه ی ب

امــا چــرا تحلیــل کســب وکار در دنیــای امــروز ایــن قــدر مهــم شــده اســت؟ پاســخ 

ــا  ــی در ســازمان ی ــه صــورت داخل ــه ب ــی اســت ک ــوه پروژه های ــن ســوال در انب ای

ــد و  ــز نبوده ان ــت آمی ــی موفقی ــده اند؛ ول ــرا ش ــتریان اج ــا و مش ــرای کارفرماه ب

ــت  ــب اس ــت. جال ــده اس ــق نش ــه، محق ــار می رفت ــه انتظ ــی ک ــر آن ارزش در آخ

بدانیــد، مهم تریــن دلیــل شکســت پروژه هــای ســازمانی ایــن اســت کــه نیازهــای 

ــل نشــده اند.  ــه درســتی شناســایی و تحلی ــان آن ب ذی نفع

در حقیقــت، مــا آنقــدر کــه روی اجــرای یــک راهــکار تمرکــز می کنیــم روی 

کامل بــودن و بی نقص بــودن طراحــی آن راهــکار وقــت نمی گذاریــم. تحلیــل 

ــد. ــگ کن ــه را پررن ــن جنب ــه ای ــت ک ــن اس ــال ای ــب وکار دنب کس
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ــه وضعیــت  ــن موضــوع حاصــل شــود، کمــی ب ــری از ای ــن کــه درک بهت ــرای ای ب

موجــود، مشــکالت و نیازهــای ســازمانی کــه در آن کار می کنیــد بیاندیشــید؛ شــما 

همــواره بــا مشــکالت یــا ســواالتی از ایــن دســت روبــرو هســتید:

چرا درصد قابل توجهی از مشتریان ما ناراضی هستند؟	 

چرا ریزش مشتریان ما زیاد است؟	 

چــرا پروژه هــای مــا بــه آن اهــداف و ارزش هایــی کــه تعییــن کــرده بودیــم، 	 

دســت پیــدا نمی کننــد؟

چرا نرخ استعفای کارکنان ما زیاد است؟	 

چرا هزینه هایمان افزایش پیدا کرده است؟	 

چرا نمی توانیم هم پای رقبایمان در بازار حرکت کنیم؟	 

چرا فرایندهای سازمانی ما کند و دست و پا گیر هستند؟	 

چرا نوآوری در سازمان ما مرده است؟	 

چرا محصوالت ما با نیازهای مشتریانمان هم خوانی ندارد؟	 

چرا فروش خوبی نداریم؟	 

و...	 

ســازمانی نیســت کــه بگویــد بــا یــک یــا چنــد مــورد از ایــن قبیــل مســائل دســت 

ــه  ــوده ک ــما ب ــال روزی در دوران کاری ش ــه ح ــا ب ــا ت ــد. آی ــرم نمی کن ــه ن و پنج

ــه در  ــت ک ــازمانی نیس ــچ س ــدارد؟ هی ــکلی ن ــه مش ــازمانتان هیچ گون ــد س بگویی

ــن  ــرای حــل مناســب ای ــد. ب ــدا نکن همــه زمینه هــا ســرآمد باشــد و مشــکلی پی

ــد چــه کــرد؟ مشــکالت بای

ــه  ــه ک ــه آنچ ــه ب ــا توج ــود. ب ــا وارد می ش ــا در همین ج ــب وکار دقیق ــل کس تحلی

ــمت و  ــر س ــب وکار در ه ــران کس ــه تحلیل گ ــم ک ــور کنی ــم تص ــم، می توانی گفتی
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جایگاهــی کــه باشــند، بــه دنبــال شــناخت مســائل و نیازمندی هــا و ارائــه راهــکار 

ــرای حــل آن هــا هســتند.  ب

بنابراین:

تحلیــل کســب وکار بــا یــک مســئله، نیــاز یــا فرصــت شــروع شــده و بــه دنبــال شــناخت 

نیازمندی هــای مرتبــط بــا آن اســت تــا راهــکاری طراحــی کنــد کــه در تطابــق حداکثــری 

نشــود،  شــناخته  درســی  بــه  نیازمندی هــا  اگــر  باشــد.  ذی نفعــان  نیازمندی هــای  بــا 

ــورد. ــد خ ــت خواه ــراوان شکس ــال ف ــه احتم ــود ب ــه می ش ــرای آن ارائ ــه ب ــکاری ک راه

تجزیــه و تحلیــل کســب وکار عملــی اســت کــه بــا تعییــن نیازهــا و توصیــه 

راهکار هایــی کــه بــه ذی نفعــان ســود می رســاند، تغییــر در یــک ســازمان را اعمــال 

ــا و  ــا نیازه ــازد ت ــادر می س ــازمان را ق ــب وکار س ــل کس ــه و تحلی ــد. تجزی می کن

دلیــل منطقــی بــرای یــک تغییــر ســازمانی را بیــان کنــد، و همچنیــن راهکار هایــی 

ارزش آفریــن را ارائــه دهــد. تجزیــه و تحلیــل کســب وکار بــر اســاس برنامه هــای 

ــن اســت اســتراتژیک،  ــه ممک ــک ســازمان انجــام می شــود. برنام ــف در ی مختل

ــت در  ــن اس ــب وکار ممک ــل کس ــه و تحلی ــد. تجزی ــی باش ــا عملیات ــی ی تاکتیک

ــرای کل ســازمان صــورت گیــرد و پیشــرفت  ــا ب محــدوده مرزهــای یــک پــروژه ی

مــداوم ســازمان را در بــر داشــته باشــد. می تــوان از آن بــرای درک وضعیــت 

فعلــی، تعریــف وضعیــت آینــده و تعییــن فعالیت هــای مــورد نیــاز بــرای انتقــال از 

ــه حالــت آینــده اســتفاده کــرد.  جریــان حــال ب

اگر بخواهیم تعریفی ساده و کاربردی ارائه دهیم، باید بگوییم که: 
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وظیفــه تحلیل گــران کســب وکار پــر کــردن شــکاف بیــن ذی نفعــان و کســب وکار 

ــا و  ــل فراینده ــه و تحلی ــازمان و تجزی ــت س ــل وضعی ــا، تحلی ــل نیازه ــتفاده از تحلی ــا اس ب

داده هــا اســت کــه از ایــن طریــق می تواننــد بــه ارائــه راهکارهــای ارزش آفریــن بپردازنــد و 

اطمینــان حاصــل کننــد کــه پروژه هــای ســازمان )چــه داخلــی و چــه خارجــی( بــه درســی 

ــود. ــرا می ش اج

 ،)IIBA(  ــب وکار ــل کس ــه و تحلی ــی تجزی ــن الملل ــه بی ــر، موسس ــرف دیگ از ط

ــان  ــه بی ــب وکار را اینگون ــری کس ــف تحلیل گ ــرده، تعری ــه ک ــه BABOK را عرض ک

مدیریــت  و  معرفــی  بــرای  روش  یــک  تحلیل گــری کســب وکار   « می کنــد: 

تغییــرات در ســازمان اســت، چــه در کســب و  کارهــای خصوصــی، چــه دولتــی و 

چــه عام المنفعــه.«

پس می توانیم مثال هایی از کاربرد تحلیل کسب وکار را در موارد زیر بیابیم:

ــا مشــتری طراحــی کنیــم، 	  ــرای کارفرمــا ی وقتــی می خواهیــم محصولــی ب

ــم؛ ــاز داری ــا آن نی ــه راهــکاری متناســب ب ــه درک نیازمندی هــای وی و ارائ ب

وقتــی می خواهیــم یــک مشــکل درون ســازمانی را حــل کنیــم، بــه تحلیــل 	 

ــوازن  ــور مت ــه ط ــه ب ــکاری ک ــه راه ــف و ارائ ــان مختل ــمت ذی نفع آن از س

ــم؛ ــاز داری ــد، نی ــده باش ــده ش ــان در آن دی ــای ذی نفع نیازمندی ه

ــد 	  ــی جدی ــا محصول ــویم و ی ــد وارد ش ــازاری جدی ــم در ب ــی می خواهی وقت

اینجــا،  )در  ذی نفعــان  نیازمندی هــای  شــناخت  بــه  طراحــی کنیــم، 

ــم و ... ــاز داری ــتریان( نی مش

ــر آنچــه کــه گفتــه شــد مــی توانیــم حــدس بزنیــم کــه تحلیــل کســب وکار  ــا ب بن

ــد  ــب وکار نیازمن ــری کس ــن، تحلیل گ ــت. همچنی ــتمر اس ــگی و مس ــری همیش ام

ــب وکار  ــر کس ــک تحلیل گ ــت. ی ــزاری اس ــزاری و نرم اف ــخت اف ــای س مهارت ه
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بایــد بدانــد کــه چگونــه می توانــد رونــد تحلیــل داده هــا را تجزیــه و تحلیــل کنــد و 

گــزارش دهــد و همچنیــن بتوانــد ایــن اطالعــات را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد 

و آن هــا را در کســب وکار اعمــال کنــد.

مسئولیت های اصلی یک تحلیل گر . 2. 1
کسب وکار چیست؟

ــا مشــتریان و  ــران ارشــد، و هــم ب ــران و مدی ــا رهب تحلیل گــران کســب وکار هــم ب

کاربــران کســب وکارها ارتبــاط برقــرار می کننــد تــا بفهمنــد کــه چگونــه تغییــرات در 

محصــوالت، خدمــات، نرم افــزار و ســخت افــزار می توانــد کارایــی یــک کســب وکار 

ــد  ــا بای ــد. آن ه ــش ده ــزوده را افزای ــد و ارزش اف ــاد کن ــود ایج ــرد، بهب ــاال بب را ب

ــکان  ــی ام ــن آنچــه از لحــاظ تکنولوژیک ــد بی ــا بتوانن ــد ت ــان کنن ــی را بی راهکارهای

پذیــر اســت و از لحــاظ مالــی و عملکــردی منطقــی اســت، تعــادل برقــرار کننــد.

نقــش اصلــی در موفقیــت تجزیــه و تحلیــل کســب وکار، عملکــرد تحلیل گــر 

ــف  ــا در تعری ــور آن ه ــد. حض ــام می ده ــی را انج ــه کار واقع ــت ک ــب وکار اس کس

ــرف  ــب وکار را برط ــی کس ــداف اصل ــا و اه ــه نیازه ــی ک ــنجی راهکارهای و اعتبارس

می کنــد، هــم بــرای موفقیــت پــروژه و هــم در کســب وکار ضــروری اســت. طبــق 

ــف  ــه وظای ــت ک ــخصی اس ــب وکار ش ــر کس ــک تحلیل گ ــای BABOK، "ی راهنم

ــدون  تحلیــل کســب وکار را،کــه شــرح داده شــده در راهنمــای BABOK اســت، ب

توجــه بــه عنــوان شــغل یــا نقــش ســازمانی آن هــا انجــام می دهــد." تحلیل گــران 

ــه منظــور درک ســاختار،  ــان ب ــرای ذی نفع ــک واســطه ب ــوان ی ــه عن کســب وکار ب

سیاســت ها و عملکردهــای یــک ســازمان فعالیــت می کننــد و راهکار هایــی را 

ــد. ــود برس ــداف خ ــه اه ــازد ب ــادر می س ــازمان را ق ــه س ــد ک ــنهاد می دهن پیش
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تعریــف: ذی نفــع، هــر فــرد، گــروه، نهــاد یــا ســازمانی اســت روی یــک مســاله اثــر 

ــت  ــتر صحب ــدی بیش ــل بع ــان در فص ــاره ذی نفع ــرد. درب ــر می پذی ــا از آن اث ــذارد ی می گ

خواهیــم کــرد.

بنابرایــن، شــرح وظیفــه کاری بــرای تحلیل گــر کســب وکار دقیقــًا چیســت؟ اخیــرًا 

تعــداد زیــادی عنــوان شــغلی منتشــر شــده اســت کــه مســتقیمًا از تعریــف نقــش 

بیــان شــده در راهنمــای BABOK آمــده اســت. ایــن یــک نشــانه ی خــوب اســت. 

ــازمانی  ــط س ــیوه ها در محی ــن ش ــوان بهتری ــه عن ــول ب ــن اص ــام ای ــاذ و ادغ اتخ

ــد تحلیــل کســب وکار، تحلیل گــران بهتــر در حــوزه  ــه قــوی تــر شــدن رون منجــر ب

ــروز  ــب وکار ام ــران کس ــش تحلیل گ ــتر در نق ــجام بیش ــار و انس ــب وکار و اعتب کس

خواهــد شــد. در اینجــا لیســتی کوتــاه از مســئولیت های شــغلی تحلیل گــر 

کســب وکار از راهنمــای BABOK آورده شــده اســت:

اطالعات سازمان را کشف، ترکیب و تجزیه و تحلیل می کند	 

ــاز 	  ــورد نی ــرایط م ــتر ش ــازمان را در بس ــداف س ــا و اه ــکالت، فرصت ه مش

می کنــد درک 

نیازها و راهکارها را تجزیه و تحلیل می کند	 

استراتژی ها را طراحی می کند و تغییرات را تعیین می کند	 

همکاری با ذی نفعان را تسهیل می کند	 

توجه داشته باشید:

ــام  ــب وکار را انج ــل کس ــه و تحلی ــه تجزی ــرادی ک ــازمان ها، اف ــیاری از س در بس

ــه و  ــه کار تجزی ــر کســی ک ــد. ه ــر کســب وکار" را ندارن ــوان "تحلیل گ ــد عن می دهن

تحلیــل کســب وکار را انجــام دهــد، بــدون توجــه بــه عنــوان شــغل، می توانــد نقــش 

ــف  ــدادی از وظای ــای BABOK تع ــد. راهنم ــته باش ــب وکار را داش ــر کس تحلیل گ
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ــد، از  ــل کســب وکار را انجــام دهن ــه و تحلی ــه ممکــن اســت کار تجزی شــغلی را ک

ــران  ــا، تحلیل گ ــین نیازمندی ه ــب وکار، مهندس ــتم کس ــران سیس ــه تحلیل گ جمل

ــا مالــک محصــول، تحلیل گــران بنگاههــا، معمــاران کســب وکار و  فرآینــد، مدیــر ی

مشــاوران مدیریــت بیــان کــرده اســت. بنابرایــن:

تحلیل گــر کســب وکار شــخیص اســت کــه وظایــف تحلیــل کســب وکار را بــدون توجــه 

بــه عنــوان شــغل یــا نقــش ســازمانی آن هــا، انجــام می دهــد. تحلیل گــران کســب وکار 

وظیفــه کشــف، ترکیــب و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از منابــع مختلــف در یــک ســازمان 

تحلیل گــر  دارنــد.  عهــده  بــر  را  ذی نفعــان  و  مســتندات  فرآیندهــا،  ابزارهــا،  جملــه  از 

کســب وکار مســئول تعییــن نیازهــای واقعــی ذی نفعــان - کــه معمــواًل شــامل تحقیــق 

و روشن شــدن خواســته های ابــراز شــده آن هــا می شــود - بــرای تعییــن موضوعــات و 

ــی  ــای طراح ــردن راهکار ه ــراز ک ــب وکار در ت ــران کس ــت. تحلیل گ ــایس، اس ــل اس دالی

ــد. ــش دارن ــان نق ــاز ذی نفع ــا نی ــه ب ــده و تحویل یافت ش

بــه بیــان دیگــر، فعالیت هایــی کــه تحلیل گــران کســب وکار انجــام می دهنــد 

ــر اســت: ــوارد زی شــامل م

درک مشکالت و اهداف سازمان	 

تجزیه و تحلیل نیازها و راهکار ها	 

تدوین استراتژی ها	 

ایجاد تغییرات و	 

تسهیل همکاری ذی نفعان.	 

ــا ســمت ســازمانی نیســت و  ــم کــه تحلیــل کســب وکار فقــط یــک شــغل ی گفتی

همــه در ســازمان بــه آن نیــاز دارنــد. ســایر عناویــن شــغلی رایــج بــرای افــرادی 

ــد از: ــد عبارتن ــام می دهن ــب وکار را انج ــل کس ــه و تحلی ــه تجزی ک
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معمار کسب وکار	 

تحلیل گر سیستم های کسب وکار	 

تحلیل گر داده ها	 

 تحلیل گر سازمانی	 

مشاور مدیریت	 

تحلیل گر فرآیند	 

مدیر تولید	 

 مالک محصول	 

مهندس نیازمندی ها	 

تحلیل گر سیستم	 


