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درباره نویسنده
محمود بشاش متولد بهمن ماه سال  1346هجری شمسی و دارای
مدرک تحصیلی در رشته برق الکترونیک ،زندگی حرفهای خود را
به عنوان برنامه نویس و مدیر فنی آغاز نموده است .روحیه
جستجوگر و عالقه وافر او به یادگیری ،همواره او را جزو کسانی که
اولین چیزها را آزمایش یا ابداع میکرده اند قرار داده است .همین
روحیه باعث شد تا در سال  1375هجری شمسی که حضور اینترنت
در ایران روزهای اول خود را میگذراند و دسترسی به ایمیل با روشهای بسیار ابتدائی و
گستره محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود ،او به دنبال راه اندازی یک سرور میزبان
وب در شرکتی که در آن مشغول به کار بود ،باشد .او سپس یک شبکه محلی کوچک بین
شرکت و خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی از اینترنت
واقعی ،به مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها را برای فعالیت در این زمینه جلب
کند.
او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه
آزمایشگاهی او به عنوان یکی از اولین شبکههای اینترانت رایگان ایرانی مطرح شد که
عالقمندان می توانستند به آن متصل شده و از خدمات اینترنت در مقیاس کوچک ،استفاده
کنند.
یکی از اولین شرکت های ایرانی ارائه کننده خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب در
ایران توسط او مدیریت میشد و سمینارهای او در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک
مخاطبان خاص خود را دارد.
با رشد اینترنت در جهان و در ایران ،فعالیتهای او نیز گسترش یافت و به عنوان
مدیرعامل شرکت طراحی وب سایت در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه
پروژههای قابل قبول زیادی به همراه تیم جوان و صاحب دانش خود اجرا نمود .دیدگاه و
عالقه او در اطالع رسانی و آموزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین
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روحیه باشد ،باعث شد تا وب سایت شخصی او به عنوان یکی از وب سایت های محبوب
برای کسانی که تشنه اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک بودند تبدیل
شود و تقریبا تمامی مقالههای او در روزنامهها و مجلههای معتبر ایران چاپ شوند .او دارای
مقاالتی به زبان انگلیسی نیز هست که تمامی آنها در وب سایتهای معتبر جهانی و با نام او
منتشر شدهاند .حتی برخی از این مقالهها توسط سایر متخصصین ،به فارسی ترجمه شدهاند
و در سایر وب سایتها مورد استفاده قرار گرفتهاند .او از محافل معتبر جهانی دارای
گواهینامه های معتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری قرار میدهند.
عالقه به یادگیری و مطالعه نامحدود ،باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در
زمینه جدیدترین تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامههای متعددی در لیست
خود برای تست و اجرا داشته باشد.
او می تواند به عنوان یک مشاور در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک ،به مدیران
صنایع مختلف جهت بهره برداری از اینترنت ،نقش مفیدی داشته باشد .همچنین به عنوان
یک مدرس عالقمند ،قادر به مدیریت دوره های آموزشی جذاب و مفید است .وی توانائی
الزم جهت مدیریت پروژههای مختلف اینترنتی ،از طراحی وب سایتهای معمولی تا راه
اندازی پروژه های تجارت الکترونیک را دارا است.
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پیش گفتار نویسنده
من در مدت زمان فعالیت حرفه ای خود در زمینه اینترنت و وب ،افتخار ارائه خدمات
متن وعی در این زمینه به صدها مشتری بزرگ و کوچک ،ایرانی و غیر ایرانی را داشته ام و
هر جلسه با مشتری ،برای من مانند یک کالس درس بوده که آموخته ها و تجارب بسیار
زیادی را برای من به ارمغان می آورده.
در تمامی جلسات و مذاکرات با مشتری ها ،در اقشار و سنین مختلف ،همواره سوال های
متعددی از من پرسیده می شده و یا اینکه من مطمئن بوده ام که حتی اگر مشتری مستقیم
از من سوال نمی کند ولی حتما نقاط مبهم و عالمت های سوال بسیار زیادی در ذهن او
وجود دارد و بهتر است من به او کمک کنم تا اول ،پاسخ این سوال ها را بدست آورد و سپس
از خدمات ارائه شده توسط من بهره مند شود.
من اعتقاد بسیار جدی دارم که هرچه دانش مشتری در مورد خدمات ارائه شده بیشتر باشد،
امکان پذیرش او ،بیشتر خواهد بود .به همین دلیل ،تقریبا همه جلسات من با مشتری ها،
مثل یک کالس آموزشی کوتاه مدت است و من سعی می کنم بیش از آنکه خود و خدمات
خود را تبلیغ کنم ،به مشتری نسبت به این خدمات ،آگاهی بیشتری بدهم.
کتابی که در حال خواندن آن هستید ،مجموعه ای از توصیه هایی است که به شما ،به
عنوان یک کارآفرین که تصمیم به راه اندازی کسب و کار در فضای آنالین دارید ،کمک
می کند تا با سه پایه مهم موثر در تولید محصول یا خدمت آشنا بشوید و با به کار بستن
آنها ،کسب و کار خود را با اطمینان بیشتری شروع کرده و نهایتا رونق بیشتری در کسب و
کار خود در فضای آنالین شاهد باشید.
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خواندن این کتاب را به همه کسانی که تصمیم دارند تازه وارد دنیای تجارت اینترنتی
بشوند توصیه می کنم.
از همه دوستان و عالقمندانی که ضمن رعایت حقوق مولف و بدون دخل و تصرف در
مطالب ،آن را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنند ،پیشاپیش قدردانی می شود.

با تشکر،
محمود بشاش.
تابستان .1395
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پازل کسب و کار
راه اندازی یک کسبب وکبار درفضبای آنالیبن یبک فرآینبد اسبت کبه ایبن فرآینبد دارای
بخش های مختلفی است.
به طور مثال ،یک پازل را در نظر
می گیریم که از قطعات مختلف تشکیل
شده است .وقتی این قطعات کنار
یکدیگر قرار می گیرند ،آن تصویر نهائی
و زیبا را شکل می دهند .هر کدام از
قطعات به تنهائی هیچ خاصیتی ندارند و اگر درست جایگزین نشوند ،تصویر نهائی شکل
نمی گیرد .قطعات مختلف پازل باید به زیبائی ،جفت و جور شوند تا ما در نهایت یک تصویر
زیبا داشته باشیم.
قطعات و کامپوننت های ( )Componentکسب و کار هم همینطور است ،با قرار گرفتن
صحیح این قطعات در کنار هم ،شکل گیری کسب و کار میسر می گردد .ما نمی توانیم
توقع داشته باشیم که با وجود عدم انجام بخشی از فرآیند ،کسب و کار موفقی را راه اندازی
کنیم.
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متاسفانه امروزه شاهد هستیم که جوانان و کارآفرینانی که بدون مطالعه و با ساده انگاری
در مورد راه اندازی کسب و کار در فضای مجازی ،شروع به این کار می کنند ،پس از مدتی
تالش ،به دلیل این که از ابتدا ،پایه های کسب و کار خود را درست و صحیح نساخته بودند،
با شکست مواجه شده و همه زحمت های آنها بی خاصیت می شود و دچار نا امیدی و
سرخوردگی می گردند .لذا پیشنهاد می کنم روی محکم سازی پایه های کسب و کار نوپای
خود ،بیشتر زمان بگذارید.
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تولید محصول  /خدمت
یکببی از کارهببای خیلببی مهببم در
راه انببدازی کسببب و کببار ،تعریببف
کاال و خبدماتی اسبت کبه توسبط
ما ارائه می گردد.
ایببن خببدمات ،ممکببن اسببت از
قببببل موجبببود باشبببد و در واقبببع
محصببول و خببدمت متعلببق بببه
شخص دیگری باشد که مبا فقبط ارائبه کننبده آن در فضبای آنالیبن خبواهیم ببود .مثبل
حالببت نماینببدگی فببروش .ایببن مببورد ،یببک روش شببناخته شببده و عملببی کسببب و کببار
است که البته نقاط ضعف و قوت خود را دارا می باشد.
شکل دیگر ارائه خبدمات کبه ایبن روزهبا بسبیار مبورد سبوال قبرار مبی گیبرد و دیبدگاه
های مختلفی در این موضوع وجبود دارد ،مبواردی اسبت کبه مبا مبی خبواهیم یبک کباال
یا سرویس را از ابتبدا تعریبف کنبیم ،آن را بسبازیم ،تولیبد کنبیم و در نهایبت ببه فبروش
برسانیم.
در بحببث کسببب و کببار ،یکببی از مهببم تببرین و اصببلی تببرین قطعببات پببازل ،تولیببد
محصول یا تولید خدمت اسبت .در واقبع تبا وقتبی محصبولی وجبود نبدارد بحبث فبروش
آن محصول نیز منتفی است.
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نکات مهم درفرآیند تولید یک محصول یا خدمت
آنچبببه در ایبببن مرحلبببه مطبببرح
می شود ایبن اسبت کبه در فراینبد
تعریببف یببک محصببول یببا یببک
خببدمت ،ایببده هببای مختلفببی در
جهت تولید ،ارائبه مبی گبردد .ایبن
ایببده هببا ممکببن اسببت در ذهببن
موسببس یببک کسببب و کببار باشببد،
ممکببن اسببت بببر اثببر مطالعببه بببازار بوجببود آمببده باش بد ،ممکببن اسببت مشببابه آنهببا در
محصببول مشببابهی وجببود دارد و خالصببه ایببن کببه ایببده هببا از منببابع مختلببف ،جبباری
می شوند.
ایبن ایبده هبا ،ممکبن اسببت ایبده هبائی بسبیار بسبیار بلنببد پروازانبه کبه اجرائبی شببدن
آن ها ممکن اسبت خیلبی سبخت و یبا بعضبا غیبر عملبی باشبد و یبا ایبده هبائی خیلبی
پببیش پببا افتبباده کببه اگببر هببم بببه مرحلبه اجرائببی شببدن برسببد ،ممکببن اسببت خریببدار
نداشته باشد.
نهایتا آنچه در زمان تعریبف خبدمت یبا تعریبف محصبول بایبد مبورد توجبه قبرار گیبرد،
دیده شدن این مرحله به صورت یک پروژه می باشد.
پببروژه ای دیببدن یعنببی دخیببل دانسببتن مجموعببه ای از عوامببل کببه اگببر ایببن عوامببل
خببوب طراحببی شببوند و بببه شببکل صببحیح در کنببار هببم قببرار گیرنببد ،در نهایببت پببروژه
موفق خواهد بود.
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مبا نمبی تبوانیم اجبزا یببا در واقبع کامپوننبت هبای یببک پبروژه را از هبم مجبزا در نظببر
بگیببریم و در ادامببه توقببع داشببته باشببیم موفقیببت در اجببزا پببروژه ،منجببر بببه موفقیببت
کببل پببروژه گببردد .در واقببع قببرار گببرفتن اجببزا و مببواد تشببکیل دهنببده یببک پببروژه،
می تواند در کنار هم و در یک تعادل منطقی ،پروژه را موفق نماید.
بررسی یک مثال
وقتببی صببحبت از پببروژه مببی کنببیم،
ایببن پببروژه مببا مببی توانببد تعریببف و
تولید یک محصبول باشبد یبا تعریبف
و تولید یک خدمت.
به مثال زیر توجه کنید:
نام پروژه :ارائه خدمات حسابداری
اجزاء و عوامل دخیل در تعریف پروژه (خدمات حسابداری)
 -1ارائه تعریفی مشبخص از خبدمات حسبابداری .جالبب اسبت کبه بدانیبد خیلبی
پببیش آمببده کببه از موسببس یببک شببرکت سببوال شببده کببه تعریببف دقیببق
خببدماتی کببه ارائببه مببی دهببد چیسببت و او قببادر بببه ارائببه آن تعریببف نبببوده
است .لذا این مرحلبه بسبیار مهبم و حیباتی اسبت کبه تعریبف خبدمات ،کبامال
شفاف و دقیق انجام شود.
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 -2تعیببین قیمببت خببدمات یببا محصببول .بسببیاری از پببروژه هببا بببه دلیببل قیمببت
گذاری نبا مناسبب ،شکسبت مبی خورنبد .قیمبت ،تعیبین کننبده تبرین عامبل
موفقیت یا شکست کسب و کار شما خواهد بود.
 -3تعیبین نبوع امکانببات و سبطح سببرویس دهبی خبدمت یببا محصبول .در همببین
مثال ما ،اگر از همان ابتبدا ببه مبدیر شبرکتی کبه مبی خواهیبد ببه او خبدمات
حسابداری بدهید ،ببه طبور شبفاف نگفتبه باشبید کبه بایبد ببه تمبامی حسباب
هببای شببرکت و اطالعببات ریببز دریببافتی هببا و هزینببه هببای شببرکت دسترسببی
داشته باشبید ،ممکبن اسبت او ببدون آگباهی از ایبن موضبوع ببا شبما قبرارداد
همکبباری منعقببد کنببد ولببی در طببول ارائببه خببدمات ،زمببانی کببه شببما ایببن
اطالعببات را از او بخواهیببد ،او چنببین کبباری را انجببام ندهببد و لببذا پببروژه نببا
موفق خواهد شد.
 -4تعببداد مراجعببات موردنیبباز در هفتببه بببرای اجرائببی شببدن ایببن خببدمت یببا
محصببول .مجببددا بببر روی همببین خببدمات حسببابداری تمرکببز کنیببد .اگببر از
روز اول مطببرح نکببرده باشببید کببه مببثال ش بما هببر روز پنجشببنبه بببه مببدت 3
سبباعت بببه شببرکت مراجعببه خواهیببد کببرد و کارهببای حسببابداری را انجببام
خواهیببد داد ،مببدیر آن شببرکت ممکببن اسببت بببه دلیببل برداشببت اشببتباه ،هببر
روز و هر ساعت به خبود اجبازه دهبد کبه ببا شبما تمباس بگیبرد و درخواسبت
خدمات کند.
 -5اطالعبباتی کببه در پایببان هببر مبباه در اختیببار خریببدار خببدمت ،قببرار خواهببد
گرفت .مشتری شما باید بداند که مبثال در پایبان هبر مباه قبرار اسبت چبه نبوع
گزارشات حسابداری را در قالب چه نوع فرمتی از شما دریافت کند.
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 -6معرفببی بسببته هببای مختلببف ) (Packageایببن خببدمت و تعیببین قیمببت
بسببته هببا .بسببته بنببدی محص بول خیلببی مهببم اسببت و فقببط در مببورد بسببته
بندی مبواد غبذایی صبادق نیسبت .حتبی خبدمات حسبابداری شبما هبم بایبد
دارای بسببته بنببدی باشببد و هببر بسببته بایببد دارای مشخصببات کببامال شببفاف و
دقیق و قیمت منطقی باشد.
پس می بینیم که تعریبف یبک محصبول یبا خبدمت بایبد ببه صبورت یبک پبروژه انجبام
شود و تمام زوایبای کبار کبامال در آن دیبده شبود ،در غیبر ایبن صبورت ،اگبر از ابتبدا ببا
جزئیات و وسبواس تمبام ،زوایبای کبار بررسبی نشبده باشبد ببه احتمبال خیلبی زیباد در
حین اجرا و زمان ارائه خدمات به مشتری ،دچار مشکل خواهید شد.
برخی از مشکالت ممکن اسبت ببا اصبالح رویبه هبا و تعریبف مجبدد مولفبه هبا ،اصبالح
شبده و ادامببه کببار ممکببن باشبد ولببی برخببی از مشببکالت ،ممکبن اسببت آنقببدر پایببه ای
باشند که کال پروژه و کسب و کار شما را با مشکل جدی مواجه کنند.
مببثالد در خصببوص سببرویس حسببابداری ،اگببر بببرای مشببتری ) (Clientخببود دقیقبباد
مشببخص نکببرده باشببیم کببه اطالعببات موردنیبباز شبما چیسببت ،یببا در پایببان هرمبباه چببه
اطالعبباتی و بببا چببه سبباختاری در
اختیبببار او قبببرار خواهیبببد داد ،ببببا
توجبببه ببببه اینکبببه ممکبببن اسبببت
مشبتری هبم هبیچ ایبده ای نداشببته
باشببد ،توقعبباتی خواهببد داشببت کببه
خببببدمات شببببما پاسببببخگوی آن
نخواهببد بببود و چببون از ابتببدا جزئیببات کببار ،تعریببف و مطببرح نشببده اسببت و در خببدمت
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ارائه شبده Package ،شبما کامبل شبناخته نشبده اسبت ،نبه تنهبا مشبتری بلکبه شبما
نیز با مشکل روبرو خواهیبد شبد و معمبوال در ایبن مواقبع اسبت کبه پبروژه ببه احتمبال
زیاد با شکست مواجه خواهد شد.
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نگاه پروژه ای به تولید محصول
ببینیم ایبن نگباه پبروژه ای ببه تولیبد محصبول چبه معنبی دارد و دارای چبه سباختاری
است.
اگر ما محوریت و هویبت یبک پبروژه را بررسبی کنبیم و پبروژه مبورد نظبر را هبم تولیبد
محصول در نظر بگیریم ،آنگباه جهبت تولیبد هبر محصبول  3محبور وجبود دارد کبه ایبن
 3محور می تواننبد متغیبر باشبند و ببا تغییبر ایبن  3محبور سباختار و ماهیبت محصبول
نیز عوض می شود.
سه محور دخیل در تولید تمام محصوالت عبارتند از:
 .1تعریف امکانات ( )Scopeمحصول  /خدمت.
 .2زمان تولید و ارائه به بازار.
 .3بودجه موجود برای تولید.
حال سه پایه فوق را بررسی می کنیم و بیشتر با آنها آشنا می شویم.
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 Scopeپروژه چیست؟
وقتببی مببی خواهیببد یببک محصببول را
تولید کنیبد ابتبدا ایبن محصبول تعریبف
مببی شببود و مشببخص مببی گببردد کببه
محصببول مببا چیسببت و ایببن Product
چه امکاناتی دارد.
این به معنای  Scopeپروژه است.
به طور مثال می خواهید یبک مباده شبوینده یبا محصبول آرایشبی تولیبد کنیبد یبا یبک
دستگاه موبایل یا یک وسیل ه ببازی ،هبر چیبزی کبه در نظبر بگیریبد فرقبی نمبی کنبد و
محببدودیتی نببدارد ،از تولیببد لببوازم منببزل ،سبباخت سبباعت یببا تلویزیببون گرفتببه تببا
محصبوالت دیجیتببالی ،تولیببد کتبباب الکترونیکببی یببا طراحببی کببالس آمببوزش موسببیقی،
هببر محصببولی بایببد تعریببف شببود و امکانببات آن محصببول نیببز مشببخص گببردد .ایببن
محوریت پروژه را  Scopeپروژه می گویند.
حتما قببول داریبد ببا اینکبه تعریبف خیلبی سباده ای ببود ولبی اهمیبت آن بسبیار زیباد
است .این همان بخبش از کبار اسبت کبه شبما معمبوال در جریبان هجبوم تعبداد زیبادی
ایده از منابع مختلبف قبرار مبی گیریبد کبه مبی تواننبد در تعریبف  Scopeپبروژه شبما
تاثیر داشته باشند.
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زمان اجرای پروژه
محببور مببورد مطالعببه بعببدی ،محببور زمببان
مبببی باشبببد .زمبببان در بحبببث تولیبببد یبببک
محصبببول یبببا خبببدمت از اهمیبببت زیبببادی
برخببوردار اسببت ،تعیببین زمببان مشببخص در
پببروژه و بببه پایببان رسبباندن تولیببد در زمببان
معببین ،از اصببول مهببم در تولیببد محصببول یببا خببدمت مببی باشببد و ببباز نگهداشببتن ایببن
آیتم ،یعنی محدود نکردن زمان ،پروژه را به سمت شکست سوق می دهد.
حتمببا قبببول داریببد کببه در برخببی از پببروژه هببا ،زمببان اتمببام پببروژه مببی توانببد خیلببی
حیبباتی باشببد .دیببر رسببیدن محصببول بببه بببازار ،ممکببن اسببت بببه قیمببت از دسببت دادن
بازار به نفع رقبای شما تمام شبود کبه توانسبته انبد زود تبر از شبما محصبول خبود را ببه
مشتری ها ارائه دهند.

بودجه اجرای پروژه
محور سبوم در تمبامی پبروژه هبا ،بودجبه
می باشد .در بحث تولیبد یبک محصبول،
جهبببت تهیبببه و پشبببتیبانی و اجرائبببی
شببدن پببروژه ،آیببتم هببایی مثببل مببواد
اولیبببه ،محبببل تولیبببد ،خبببط تولیبببد،
کبببارگران ،کارمنبببدان ،مجوزهبببا ،کانبببال
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های توزیع ،و خیلی پارامترهبای دیگبر ،ضبروری مبی باشبند کبه ایبن آیبتم هبا نیازمنبد
بودجه خاصی می باشند.
حتببی اگببر شببما فببرض کنیببد پببروژه شببما عبببارت اسببت از طراحببی یببک کتبباب
الکترونیکی کبه ممکبن اسبت خیلبی کبار سباده و کبوچکی ببه نظبر بیایبد ،ولبی اگبر از
روز اول ،مبلببغ بودجببه را بببرای انجببام آن مشببخص نکببرده باشببید ،ناگهببان وقتببی طببراح
جلبد کتباب شبما توقبع دریافبت مبلبغ زیببادی ببرای طراحبی داشبته باشبد ،آنگباه شببما
قببادر بببه تصببمیم گی بری صببحیح نخواهیببد بببود چببون از قبببل نمببی دانسببتید ایببن کببار
حدودا چقدر خرج خواهد داشت.
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بررسی ماهیت پایه های پروژها
حال سوال خیلی خیلی مهمی کبه در اینجبا مطبرح مبی شبود و ممکبن اسبت ببه ذهبن
خیلبی از شببما عزیببزان هببم رسببیده باشببد ایببن اسبت کببه ،ایببن سببه پبارامتر بایببد ثابببت
باشند و در طبول مبدت اجرایبی شبدن پبروژه مبا ،تغییبر نکننبد و یبا اینکبه مبی تواننبد
متغیر باشند؟ و یا اینکه کدام عوامل باید ثابت و کدام یک باید متغیر باشند.
دوستان توجه داشبته باشبید کبه اینجبا دقیقباد همبان جبائی اسبت کبه پبروژه هبا دچبار
مشببکل مببی شببوند و در صببورت عببدم رعایببت چببارچوب هببا ،بببا شکسببت مواجببه
می گردند.
آیا باید پارامتر زمان ثاببت باشبد؟ آیبا بایبد بودجبه محبدود گبردد؟ نقبش تعریبف پبروژه
یا  scopeدر این میان چگونه اسبت؟ ثاببت یبا متغیبر ببودن ایبن اجبزا چبه نقشبی در
اجرائی شدن پروژه خواهند داشت؟
خوب نکته همین جبا اسبت ،اکثبر مبردم فکبر مبی کننبد کبه مبی تواننبد یبک پبروژه را
تعریببف کننببد و دقیقبباد در زمببان مشببخص و بببا بودجببه معببین و  Scopeموجببود در
ذهنشببان ،آن پببروژه را اجرائببی نماینببد .تجربببه نشببان داده اسببت کببه ایببن در واقببع یببک
شایعه ای بی معنا و غیر اجرائی است.
حال سوالی که مطبرح مبی گبردد ،ایبن اسبت کبه از میبان ایبن  3پبارامتر ،کبدام آیبتم
ثابت و کدام یک متغیبر باشبد؟ کمبی فکبر کنیبد .قببل از ادامبه مطلبب ،شبما هبم روی
این سوال فکر کنید و پاسخ خود را با آنچه در ادامه خواهید خواند ،مقایسه کنید.
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ثابت یا متغیر؟
آیا زمان می تواند متغیبر باشبد؟ آیبا زمبان  3ماهبه تعیبین شبده اولیبه مبی توانبد ببه 4
مبباه یببا  6مبباه افببزایش یابببد؟ آیببا مببی تببوان پببروژه ای را تعریببف کببرد کببه زمببان ،هببیچ
انتهببائی نداشببته باشببد؟ قطعببا تعریببف پببروژه ای کببه فاقببد زمببان تعیببین شببده باشببد،
منطقی نخواهد بود .ضمن اینکبه ،در اکثبر مواقبع ،ایبن مبا نیسبتیم کبه زمبان را تعریبف
مببی کنببیم بلکببه رونببد حرکببت بببازار ،رقبببا ،نیباز بببازار و مشببتری هببا ،محببدودیت هببای
مکببانی و زمببانی خببارج از کنتببرل مببا هسببتند کببه تبباریخ نهببایی تولیببد محصببول مببا را
مشخص می کنند.
به قولی ،نبوش دارو بعبد از مبرگ سبهراب چبه خاصبیتی خواهبد داشبت؟ پبس همیشبه
یک زمان خاصی الزم است تا محصول آماده شده و به بازار روانه شود.
پببارامتر بعببدی ،بودجببه پببروژه مببی باشببد ،آیببا مببی تببوان بودجببه را متغیببر دیببد؟ آیببا در
میانه راه به واسطه کسر بودجه می توان بودجه اولیه را افزایش داد؟
با نگاه و تفکری منطقی در می یبابیم کبه ببه دلیبل محبدود ببودن منبابع مبالی ،کمببود
بودجه اولیه ،نمی توانبد دلیبل منطقبی ببرای افبزایش بودجبه در مقباطع مختلبف پبروژه
باشد .منظور این است که شبما بایبد فبرض را ببر ایبن بگذاریبد کبه منبابع تبامین پبروژه
شما ،قبرار نیسبت همیشبه در دسبترس باشبند و همیشبه آمباده تزریبق منبابع مبالی ببه
پروژه شما باشند.
شببما ممکببن اسببت بودجببه اولیببه پببروژه خببود را از پببس انببداز شخصببی خببود یببا از وام
هببای کوچببک اعضببا خببانواده و دوسببتان تببامین کببرده باشببد .بببرای اکثببر شببرکت هببای
نوپا یا استارتاپ ،این منابع ،از مهم ترین منابع تامین کننده بودجه هستند.
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حال آیا شبما مبی توانیبد هبر مباه سبرا همبین منبابع برویبد و اعبالم کنیبد ببا کمببود
بودجه مواجه شده اید و درخواست وام و همکاری بیشتر کنید؟
قطعببا پاسببخ بببه ایببن سببوال منفببی اسببت چببون ایببن منببابع کوچببک ،معمببوال دارای
محدودیت هایی هستند که نمی توانید دائما از آنها توقع کمک داشته باشید.
حتببی اگببر منبببع بودجببه اولیببه شببما یببک بانببک بببزرگ باشببد ،ببباز هببم بببه سببادگی
نمی توانید آنها را قانع کنید که در وسبط کبار دچبار کمببود پبول شبده ایبد و آنهبا هبم
به راحتی به شما وام بیشتری بدهند.
پس ما تا این جا ببا دو عامبل ثاببت مواجبه هسبتیم کبه کنتبرل آنهبا هبم خیلبی دسبت
ما نیست .حال عامل باقی مانده را با هم بررسی می کنیم.
در واقع تنهبا پبارامتر بباقی مانبده ،تعریبف امکانبات یبا همبان  Scopeپبروژه اسبت کبه
می تواند تغییر کند .شاید با شبنیدن ایبن موضبوع کمبی تعجبب کبرده باشبید ولبی ایبن
یک واقعیت است.
این دقیقاد نکتبه حساسبی اسبت کبه بایبد شبما دوسبتان بدانیبد ،زمبان و بودجبه پبروژه،
پارامترهای ثابت است و تنها  Scopeیا تعریف پروژه ،می تواند متغیر باشد.
با توجبه ببه محبدودیت منبابع مبالی و در نتیجبه آن ،محبدود ببودن بودجبه و همچنبین
اهمیت زمان در ورود محصبول یبا خبدمت تولیبد شبده ببه ببازار ،واضبح اسبت کبه ایبن
دو پببارامتر چنببدان قابببل تغییببر نیسببتند و تنهببا عامببل متغیببر ،امکانببات و تعبباریف
محصول می تواند باشد.
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چگونه می توان تعریف محصول را متغیر در نظر گرفت
پیشببنهاد مببی گببردد ،پببروژه بببا توجببه بببه محبدودیت هببای مطببرح شببده و ثابببت بببودن
زمببان و بودجببه ،کوچببک طراحببی شببود و آنقببدر منعطببف باشببد کببه بتببوان در صببورت
نیاز ،امکانات تعریف شده در آن را حتی به نصف کاهش داد.
نکتببه مهببم ایببن اسببت کببه سبباختن یببک محصببول یببا ارائببه یببک خببدمت بببا کیفیببت
متوسط ،بسبیار ببدتر از ایب ن اسبت کبه شبما نیمبی از محصبول را ببا کیفیبت و کبارآئی
عالی عرضه نمائید.
بببه طببور مثببال شببما قصببد داریببد یببک دوره آموزشببی  onlineطراحببی کنیببد ،یببا بببا
مثالی کاربردی تر ،شما تصبمیم ببه طراحبی یبک وب سبایت داریبد ،چـرا کـه امـروزه
هر کسب و کاری نیاز به یک وب سایت دارد.
اگر از ابتدا ببه توجبه ببه بودجبه محبدود و زمبان تعیبین شبده شبروع ببه طراحبی یبک
وب سببایت عــالی بببا حببداقل امکانببات نمائیببد ،ایببن محصببول بببرای کسببب و کببار شببما
بسیار موثرتر و کارآمبدتر از یبک وب سبایت متوسـط ببا تمبام امکانباتی کبه واقعبا بایبد
داشته باشد ،خواهد بود.
در حقیقت طراحی یک وب سبایت ببا امکانبات اولیبه و کیفیبت عبالی بسبیار اجرائبی تبر
از یک وب سایت نیم بند با امکانات زیباد ولبی کیفیبت پبائین مبی باشبد ،چبرا کبه شبما
در آینده ،هر لحظه کبه اراده کنیبد ،مبی توانیبد ببا توجبه ببه نیازهبا و ابزارهبای جدیبد،
امکانات وب سایت خود را افزایش و یبا بهینبه سبازی نمائیبد .ولبی اگبر شبما از ابتبدا ببا
لیست مشبخص و از پبیش تعیبین شبده ای در طراحبی سبایت پافشباری داشبته باشبید
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و تاکید بر گنجانبدن تمبام امکانبات از ابتبدای طراحبی نشبان دهیبد ،مطمبئن باشبید یبا
از زمان تعیین شده عقب خواهید ماند و یا بودجه شما تمام خواهد شد.
اگر فکر می کنید که این پیش بینبی اشبتباه اسبت و حتمبا مبی تبوان یبک پبروژه عبالی
تعریببف کببرد کببه در زمببان موعبود و بودجببه اولیببه مشببخص و امکانببات  %100کامببل و
جببامع انجببام شببود ،پیشببنهاد مببی کببنم حتمببا روی ایببن طببرز فکببر خببود کمببی بیشببتر
تامببل کنیببد .قبرسببتان پببروژه هببای شکسببت خببورده ،پببر اسببت از مثببال هببایی کببه بببه
دلیببل عببدم منعطببف بببودن تعریببف اولیببه پببروژه و بببه دلیببل کمبببود زمببان یببا بودجببه،
شکست خورده اند.
بنابراین ببا توجبه ببه ایبن دو محبور ثاببت یعنبی زمبان و بودجبه بایبد طراحبی خبود را
جهببت تولیببد محصببولی بببا کیفیببت عببالی و امکانببات کببافی کببه در چببارچوب زمببان و
بودجه قابل اجرا باشد ،متمرکز نمائید.
باید توجبه کنیبد کبه قبرار نیسبت مبا بخبش زیبادی از زمبان و امکانبات خبود را صبرف
جلسبببات طبببوالنی مبببدت ببببا شبببرکا و همکارانمبببان نمبببائیم و افسبببوس و حسبببرت
نداشببته هایمببان را بخببوریم .تفکببر اینکببه اگببر زمببان بیشببتری داشببتیم یببا اگببر پببول
بیشبتری در طراحبی ببه کببار مبی ببردیم موفببق مبی شبدیم ،نبایببد اجبرای پبروژه را بببه
تاخیر اندازد.
در انجام تمام پروژه ها بایبد اولویبت سبنجی صبورت گیبرد و اولویبت بنبدی ببین زمبان،
بودجه و امکانات مورد نیاز در محصول به شکل منطقی و واقعی انجام شود.
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گام نهایی چیست؟
مرحلببب بعببدی در اولویببت سببنجی،
تعیببین اولویببت بببین امکانببات پببروژه
است.
به طبور مثبال اگبر ببرای تولیبد یبک
محصببول 10 ،امکببان در نظببر گرفتببه
باشببید ،بببا توجببه بببه زمببان و بودجببه
ثابببت ایببن پببروژه ،تعببدادی از امکانببات را کببه بببرای شببروع کببار ضببروری اسببت انتخبباب
کببرده و  Scopeپببروژه را تنظببیم کنیببد و اسببتارت کببار را بزنیببد .ایببن روش کببار بسببیار
بسیار بهتر از ایبن اسبت کبه ببه دلیبل کمببود زمبان و یبا کسبری بودجبه ،تولیبد را ببه
تعویق بیاندازیم یا اصال هیچ وقت پروژه را شروع نکنیم.
حتی در مواقع زیبادی دیبده شبده کبه پبروژه ببا امکانبات زیباد و کیفیبت پبائین شبروع
شببده ولببی نببه بودجببه کببافی بببرای تکمیببل و نببه زمببان کببافی جهببت اجببرای آن وجببود
داشته و نهایتاد با شکست روبرو گردیده است.
در حقیقببت ،کمتببر پببروژه ای دیببده شببده اسببت کببه در زمببان معببین و بببا بودجببه
مشبخص ببا همبان  Scopeاولیببه قاببل اجبرا ببوده باشببد ،پبس از همبین امبروز جلببوی
شکست پروژه را باید گرفت.
بببا توجببه بببه مطالببب ذکببر شببده ،مببا بایببد تمرکزمببان را بببر روی دینامیببک و منعطببف
بببودن  Scopeپببروژه قببرار دهببیم .هببر چقببدر تعریببف پببروژه قابببل انعطبباف تببر باشببد،
گسترش آن در آینده راحت تر و عملی تر خواهد بود.
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پروژه ای کبه  Scopeآن ثاببت اسبت و انعطباف پبذیر نیسبت ،مطمئنباد در آینبده دچبار
مشکالت اساسی خواهد شد.
دلیل این شکست و عبدم دسترسبی ببه اهبداف ،ببه خصبوص در بحبث کسبب و کبار در
فضببای آنالیببن ،تغییببرات سببریع و متنبباوب در اسببتانداردهای موجببود ،تغییببر امکانببات و
وجببود ابزارهببای جدیببد مببی باشببد .بنببابراین حتمبباد بایببد در تعریببف پببروژه ،انعطبباف
پذیری مدنظر قرار داده شود.
توصیه های نهائی:
-

امکانات اولیه پروژه کم ولی ماهیت آن عالی در نظر گرفته شود.

-

تعریف پروژه تا حد امکان منعطف باشد.

-

امکانبباتی را در اولویببت قببرار دهیببد کببه بببا ورود محصببول بببه بببازار ،فببورا نظببر
مشتری ها را جذب کند.

-

یک محصول کوچبک ولبی عبالی ،خیلبی خیلبی بهتبر از یبک محصبول کامبل
ولی مملو از اشکال و امکانات متوسط است.

اگر این قوانین را در تصمیم گیبری هبا لحبان کنیبد ،قطعباد ببا اطمینبان بیشبتری پبروژه
را شروع و با موفقیت اجرا خواهید کرد.
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سخن آخر
در این کتاب سعی شد تا مطالب بسیار حیاتی و مهمی که در موفقیت تعریف یک محصول
یا خدمت جدید موثر هستند ،به زبان بسیار ساده و غیر فنی و مناسب برای سنین و اقشار
مختلف ،صحبت شود.
امیدوارم در این رسالت مهم موفق بوده باشم و شما خواننده عزیز ،از خواندن این کتاب لذت
برده باشید و مطالب آن برای شما مفید بوده باشد.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما
محمود بشاش.
www.mahmoodbashash.com
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