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های  ترکیبی متمایز و مشخص از دارایی :2وکارقابلیت کسب

تواند برای به و می وکار استوکار که شامل دانش کسبکسب

سرانجام رساندن یک هدف، اجرای یک یا چند کار و دستیابی به 

 نتیجه مورد نظر استفاده شود.

 0)صفت(  "4قادر"  وبستر-مریم ممتنع نامهواژه: 3مأخذ

 ایقدرت(  ای)به عنوان هوش  ازیقدرت مورد ن یالف: دارا

تحقق  ینفوذ( برا ای لهی)به عنوان وس ازیمنابع مورد ن

از  یعیبه طور طب ایشده و ، ساختهشدهیطراح، ب: هدف

هدف برخوردار  کیبه  دنیرس ایکار  کیانجام  ییتوانا

 .است

وکار که از صحت و درستی نتایج  کسب :5وکاریکپارچگی کسب

و  شودکار ناشی میوطریق پایبندی بی چون و چرا به قواعد کسب

 است.شامل تعهدات و الزامات قراردادی 

الف:  1" یکپارچگی" وبستر-نامه ممتنع مریمواژهمأخذ: 

بدون مرجع: مکاتبات کامل با  ای ریشرط جبران ناپذ کی

                                                           
 آن. انیتا پا هدایت کار یبرا (Sasha Aganova) و ساشا آگانوا فستیاسناد مان یورود به محتوا و سازمانده یبرا (Gladys S.W. Lam) مالاس. دبلیو  زگلدی با تشکر از 0 

2 business capability 
3 Basis 
4 able 
5 business integrity 
6 SOUNDNESS 
7 business knowledge 
8 business knowledge-base 

بدون مصالحه به  یبندیپا،  ب: 6نقصبی: یشرط اصل کی

 یریموارد ... جلوگ ریسا ای ی، هنریاخالق یهاارزش کد

 ربودن از ه کم عمق ایبودن،  ی، مصلحت، مصنوعبیاز فر

 .نوع

 

، ارتباطات وکارکسب میمجموع مفاه :7وکارکسب دانش

ها به آن وکارکسبکه وجود  وکارکسب قواعدها و آن یسازمانده

 .دارد یبستگ

 

شده به صورت وکار ارائهدانش کسب :8وکارپایگاه دانش  کسب

گذاری، صریح، در دسترس، محافظت شده، دارای قابلیت اشتراک

 استفاده مجدد، نگهداری و به روزرسانی.
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گیری در معیارهای رفتاری و تصمیم :9وکارکسب قاعده

 وکار.کسب

)چشم انداز، مقاصد( مورد نظری  اهداف :10وکاراستراتژی کسب

ها، نبال آن است و ابزار و وسایلی )ماموریتوکار به دکه  کسب

 ند.کها( که برای رسیدن به آنها انتخاب میها و تاکتیکاستراتژی

منبع:  :(BMM) وکارکسب  زهیمرجع: مدل انگ

قواعد ، گروه 00ثباتیب یک دنیایدر  یتجار تیحاکم

،  BusinessRulesGroup.org، روکاکسب

7111. 

 
وکار که ارزش محصوالت و یا خدمات کسب :12وکارارزش  کسب

ها توسط مشتریان ارزیابی با توجه به میزان سودمندی و کیفیت آن

 شود.می

 7 "ارزش" businessdictionary.com: مأخذ

ارزش معمول نسبی چیزی که از طریق کیفیت (: )اقتصاد

 ،شودکه در نظر گرفته می اعتباریآن یا از نظر 

 .شود گیری یا قضاوتاندازه

 
 چیزی که در ذهن تصور شده باشد :13مفهوم

 ."مفهوم" وبستر-نامه ممتنع مریمواژه: مأخذ

 

وکار که توسط ای از مفاهیم کسبمجموعه :14مدل مفهومی

شود و دارای وکار ارائه میاصطالحات و تعاریف استاندارد کسب

 ارتباطات منطقی بین مفاهیم است.
 

دگرگونی، تحول وجهش بدون وقفه وقایع و  :15تغییر دائمی

 ها.نوکار به آوکار و پاسخ کسبرویدادها در بستر اکوسیستم کسب

ارائه محصوالت  یبرا ازیمورد نوکار دانش  کسب :16زنجیره ارزش

 یعیطب یهایبا توجه به وابستگ افتهیسازمان یخدمات به بازار ای

 .هاآن

 نمایش و ارائه یک زنجیره ارزش. :17مدل زنجیره ارزش

                                                           
9 business rule 
10 business strategy 
11 Volatile World 
12 business value 
13 concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 concept model 
15 perpetual change 
16 value chain 
17 value chain model 


