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    ثر ا نی( اعتبار اب) )الف( حق چاپ و این اعالن مجوز به وضوح گنجانده شده باشد شود: یصادر م ریز طیسند تحت شرا نینامحدود ا عیو توز دیاجازه تول     
  ای، مختصر رییوجه تغ چی، به هاخطار از سند، شامل عنوان، محتوا، حق چاپ و مجوز یبخش چیه )ج(آن نسبت داده شده است.  سندهیبه وضوح به سه نو     
 شود.ن دیتمد     

 وکارکسب لیست چابکیچک

 ( و Ronald G. Rossرونالد جی. راس ) ،( Roger T. Burltonشده توسط: راجر تی. برلتون )ارائه

  0(John A. Zachman) جان اِی. زکمن
 

(،     Aidin Ziapour Sohi) ، آیدین ضیاپور سُهی(Araz Saie Arasi) شده توسط: آراز ساعی ارسیترجمه

 (Mahmood Neshati( و محمود نشاطی )Hassan Haghighi) حسن حقیقی

 (Sareh Majidi) ویراستار ادبی: ساره مجیدی
 

 ؟یداافتهیوکار دست کسب یبه چابک ایآ

 ...رسید مگر اینکهکار نمیوشما به چابکی کسب

 رسانده باشید.را به حداقل  7بارشکست فاجعه ریسک 

 اطالعات  یفناور بهایگران یهانهیبدون ترس از هزای ساده را اصالحات دورهتوانند بشما  وکارکسب رانیمد

 انجام دهند.

 نظر  را در رو های پیشافقکه  شته باشندوقت دانشان باشند، اینکه همیشه آتشبه جای شما  وکارکسب رانیمد

 .رندیبگ

 دست آورند هب همخوانی وکارکسب جینتا ارتباطی،ی هاهمه کانال قیشما از طر انیمشتر. 

  دینشان ده لحظهمکان و در  ،را در هر زمان انطباق توانیدمیشما . 

 مدیریت کنید. 3باال توانید به طور طبیعی پیچیدگی را در مقیاسشما می 

 ردیگیقرار نم ریوکار شما تحت تأثکسب ی، روند اصلدیدهیخود را از دست م یاصل کارمندان یوقت. 

 وکار را دوباره از ابتدا طراحی، تعیین و بازآفرینی مجبور نباشید برای شروع هر پروژه جدید، دانش اصلی کسب

 کنید.

 دیکنو هماهنگ منتشر  کارمندان خود بین کیستماتیس یاوهیرا به ش وکارکسبدانش  هسته. 

 دیده رییها را تغآن یبه راحت توانیدمیوکار شما چه هستند و کسب عدقوا دانیدمی. 

  و فاقد شکاف است شدهشما خودکار  سازمانیحافظه. 

  را داشته باشد. وکارتانکسب یهااستیس رییتغ اب کمترین ارتباطشما  یافزارنرمچرخه انتشار 
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