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 عمومی مدیریت الزامات

 وکارکسب چابکی بیانیه برای وکارکسب مبانی

 

  و (Ross G. Ronald) راس جی. رونالد ، (Burlton T. Roger) برلتون تی. راجر توسط: شدهارائه

  0(Zachman A. John) زکمن اِی. جان

 

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

 (Neshati Mahmood) نشاطی دومحم و (Haghighi sansHa) حقیقی حسن

 
 (Majidi Sareh) مجیدی ساره ادبی: ویراستار

 
 

 در "چابکی"معمول مباحث از فراتر مفاهیمی ست،ا پیدا "وکارکسب چابکی" اسم از که طورهمان پیشگفتار:

 توانایی "وکارکسب چابکی" .دهدمی قرار بررسی مورد را سازمانی هایطرح یا افزارنرم توسعه هایبرنامه زمینه

 لیاتی،عم محیط یک بستر در ارتباط حفظ برای وکارکسب ساختارهای و مفاهیم خصوص در پویا تغییراتی ایجاد

 روی 7ویاپ مجددِ  بندیپیکره شامل باید ضرورتا   قابلیت این گیرد.می نظر در را تغییر حال در و نامشخص پیچیده،

 هک حالی در تا باشد کاروکسب موجود و جدید موارد و اتوماتیک، و دستی موارد نابالغ، و بالغ موارد ها،سازیپیاده

 در که 3عمومی مدیریت به مربوط الزامی موارد یابد. تداوم کاروکسب عملیات شود،می رسمی کاروکسب تغییرات

 باشد، یزن پویا و چابک که عملیاتیِ  وکارکسب چنین ایجاد در آگاهانه کاربری و درنظرگرفتن برای ،است آمده ادامه

 هستند. برخوردار ئیباال اهمیت از

 

 اخالل حداقل ،نهیهز حداقل با ،زمان حداقل در کاروکسب در راتییتغ -وکارکسب رییتغ ایجاد لیتسه .1

 رییتغ کار، بازار رییتغ ،تکنولوژی رییتغ ،قواعد رییتغ بازار، رییتغ شامل رییتغ) شکست ریسک حداقل و

 .(است رهیغ و یاستراتژ

 

                                                 
هدایت  یبرا (Sasha Aganova) و ساشا آگانوا فستیاسناد مان یورود به محتوا و سازمانده یبرا (Gladys S.W. Lam) مالاس. دبلیو  زگلدی با تشکر از 1 

 آن. انیتا پا کار
2 dynamic reconfiguration 
3 General Management Imperatives 
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 یتنمب وکارکسب جاری راتییتغ از پشتیبانی جهت پذیریانعطاف یبرا وکارکسب یطراح .الف

 عواقب دونب وکارکسب واحد مؤلفه کی رییتغ ییتوانا مثال، بعنوان) مستقل یرهایمتغ کیتفک بر

 .(مرتبط یاجزا گرید بر ناخواسته اثرات ای

 
 رد مجدد استفاده یبرا هدفمند بصورت شده طراحی هایمؤلفه بر یمبتن عیسر سازیپیاده .ب

 و اجرا یبرا موردنیاز زمان و توسعه یهانهیهز رسانی حداقل به ،جهینت در و مختلف کاربردهای

  .شده جادیا یهانقص و کمبودها از یناش شده جادیا کار کاهش

 

 راتییغت اثرات کاهش و ینیبشیپ یبرا آن، لیتحل و وکارکسب دانش گاهیپا کی به یدسترس .ج

 .یشنهادیپ
 

 

 .رهیغ و آینده هاینسل جامعه، ،دارانسهام ان،یمشتر یبرا ارزش - ارزش خلق .2

 

 وتحلیلهتجزی جمله )از وکارکسب اکوسیستم وتحلیلتجزیه بکارگیری با یاستراتژ توسعه .الف

 و آینده هاینسل جامعه، ،دارانسهام برای بلکه انیمشتر یبرا تنهانه ارزش جادیا یبرا (یرقابت

 .رهیغ

 

 برای بازار یتقاضا به عیسر پاسخ جادیا برای 4سفارش-به-مونتاژ تولید تیقابل کارگیریب .ب

 .یسفارش خدمات و محصوالت

 

 هایسیاست در ینوآور و پژوهش یبرا آن لیتحل و وکارکسب دانش گاهیپا کی به یابیدست .ج

 شهیهم و یبندزمان یهاچرخه و هامسئولیت ع،یتوز هایشبکه ،فرایندها ،هاموجودی ،وکارکسب

 .وکارکسب خود و وکارکسب ستمیاکوس در نفعانذی داشتن ذهن در

 

 وکار،کسب عملیات که مورد این از کردن حاصل اطمینان - وکارکسب هایاستراتژی سازیپیاده .3

 .کندمی اجرا را وکارکسب استراتژیک اهداف
 

 تحول از تا شوندمی ریتفس و ضبط صراحت به وکارکسب یاستراتژ هایسیاست و ماتیتصم .الف

 .کنند حاصل نانیاطم عمل در کیاستراتژ اهداف تحقق و قیدق

 

                                                 
4 assemble-to-order production 
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 یتجار هایاستراتژی با و شده ثبت وکارکسب دانش گاهیپا در وکارکسب راتییتغ هیکل ب.

 .کند جادیا را مناسب یسازگار و کرده نییتع را آن ریتأث تا دارد مطابقت

 

 و کاروکسب یسیاس ماتیتصم یاجرا یبرا ،منابع ریسا هایسازیپیاده و هاتوسعه و یفناور ج.

 .مناسب اقدامات یبرا یتجار اتیعمل در 2هاسیاست نقض کشف

 

 .هادارایی و افراد یبرا یبریسا و فیزیکی تیامن - تیامن نیتأم .4

 

 برای نقش هر یمجوزها و یخارج و یداخل هاینقش انتساب و وظایف وتحلیلتجزیه .الف

 اده،د جمله از وکارکسب منابع ای و یاختصاص دانش (رهیغ )و رییتغ ،استفاده ،یدسترس ،مشاهده

 (.رهیغ و فناوری امکانات، همانند) 6وکارکسب اموال و فرایندها

 

 گرید ارزش با یهاییدارا و 2یمعنو مالکیت افراد، یبرا یتیامن حفاظت و یکیزیف یجداساز ب.

 .مناسب بصورت

 

 و یاختصاص اطالعات دیگر و یمشتر به داتیتهد ریسا و یبریسا حمالت برابر در محافظت ج.

 .وکارکسب 8داریامانت تیمسئول به توجه با یانحصار دانش

 

   .وکارکسب اکوسیستم راتییتغ نهیزم در 9پایداری – پایداری تضمین .5

 

 قوت نقاط لیتحل و دهایتهد ،یبحران یهاتیموقع یبرا یخارج ستمیاکوس وستهیپ لیتحل الف.

 .(SWOT) دهایتهد و هافرصت با رابطه در یدرون ضعف و

 

 اقدامات و هایگذارهیسرما توسعه و ییشناسا یبرا وکارکسب دانش گاهیپا 01مداوم یابیارز ب.

 .SWOT به پرداختن یبرا مناسب منابع به یابیدست و مناسب

 

 .عمل در انطباق از نانیاطم یبرا 00وکارکسب الزامات هیکل بر مستمر نظارت و مشاهده ج.

 

                                                 
5 policy violations 
6 business properties 
7 intellectual property 
8 fiduciary responsibility 
9 Sustainability 
10 Continuous assessment 
11 Business Imperatives 
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 انطباق اعتبار، ،07تین حسن ،ییدارا ،یمشتر پول، دادن دست از ریسک -وکارکسب سکیر تیریمد .6

 .رهیغ و
 

 جمله از نشده کنترل یماد یهاسکیر از یریجلوگ ای کاهش حذف، یبرا وکارکسب یطراح .الف

  .وکارکسب قواعد و هااستیس ندها،یفرا در ضعف از یناش بالقوه یهاهمخوانینا
 

 دولت، جمله از یخارج عوامل توسط کشف صورت در که وکارکسب سرار در هایافزونگ حذف ب.

 شود. تعهدات ای هایریپذبیآس ،یابیرد عدم به منجر تواندیم رهیغ و انیشاک ،انیمشتر
 

 رد ناهمخوانی ای یمنطق قصوان به بردنپی یبرا کاروکسب دانش پایگاه لیتحل و هیتجز ج.

 یهاحلراه سازیپیاده و توسعه و هاآن یاصل دالیل کردنآشکار برای وکارکسب یهایطراح

 .مناسب
 

 .یسازنهیبه مقابل در مداخله کردن تعادلم  - کنترل یا مناسب نوآوری تشویق .7

 

 (یطراح تمایتصم از زدایی تمرکز ت،ی)خالق باز ینوآور قیتشو یبرا تیریمد ستمیس نظیمت .الف

 یطراح یهاحوزه در (یطراح اختیار بر کردن تمرکز ،)کنترل یسازنهیبه به کردن قیتشو ای و

 .رهیغ و وکارکسب یهااستیس و یاستراتژ خدمات، و محصول توسعه ،وکارکسب

 

 و یشنهادیپ راتییتغ ریتأث ییشناسا یبرا آن لیتحل و کاروکسب دانش گاهیپا به یدسترس .ب

 .04رییتغ ادغام و 03طرح تیریمد یبرا خاص یهابرنامه توسعه

 

 .وکارهاکسب سایر با یخارج همکاری و یوکارکسب درون یداخل یهمکار - همکاری کردنفعال .8

 

 رد ارزش ارائه در کنندگانشرکت یتمام شامل ،وکارکسب یطراح دامنه گسترش به توجه .الف

  .بازار و یینها انیمشتر به گسترده ارزش رهیزنج

 

 مورد تعامالت و هاپتانسیل ییشناسا یبرا آن تحلیل و وکارکسب دانش گاهیپا به رسیدست .ب

 کل یبهینه یطراح نیتضم منظور به مستقل هایتیمسئول با وکارکسب یواحدها نیب در ازین

 .تکمیلی اتیعمل از یبانیپشت یبرا شبکه

 

                                                 
12 Good Will 
13 program management 
14 change assimilation 
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 مستقل یواحدها همکاری با داریپا و 02پیوستههمبه خدمات و محصوالت خلق و ینوآور ج.

 .ریمتغ طیشرا در خدمات و محصوالت آن کنندگانافتیدر ارزش حفظ با همراه کار،وکسب

 

 تفادهاس رساندن حداکثر به و یگذارهیسرما هایجایگزین یتصالح احراز /ییشناسا – منابع یسازنهیبه .9

 .مجدد استفاده و یگذاراشتراک قیطر از منابع از

 

 و تیصالح احراز ،ییشناسا یبرا وکارکسب دانش پایگاه و خارجی ستمیاکوس تحلیل و یابیارز .الف

 هب وکارکسب یاستراتژ اهداف کردنبرآورده قابلیت دارای یگذارهیسرما یدهایکاند تیکم نییتع

 .اجرایی شکاف هرگونه در عملکرد نیبهتر و وجه نیبهتر
 

-نهیهز کاهش یبرا مختلف یهایسازادهیپ در مجدد استفاده یبرا منابع یطراح و 06سازیموئلفه .ب

 .وکارکسب در راتییتغ سازیپیاده یبرا ازین مورد زمان و ضاعفم تالش ،ریسک توسعه، یها
 

 قواعد ،یاتیعمل کار کردن سازگار یراحت به و نظارت ،یریگاندازه ییتوانا و هاسمیمکان برقرارسازی ج.

  .02بالدرنگ به نزدیک یاتیعمل طیشرا در یبانیپشت یهاتیقابل و کاروکسب
 

 آن مزایای یبرا وکارکسب دانش تیریمد - دانش تیریمد   .11

 

 دانش همچنین و ،قواعد و فاتیتوص تعاریف، از یامجموعه 08یتکرار پاالیش و یشیافزا ذخیره .الف

  .وکارکسب عملکرد نحوه تیریمد و ارتباط یبرقرار یبرا ازین مورد
 

 تینام ایجاد سک،یر کاهش ،پیشرفت ،ینوآور یبرا وکارکسب تغییر چگونگی لیتحل و هیتجز .ب

 .بهینه بصورت رهیغ و یرقابت تیمز منابع، صیتخص ،یبریسا

 

 ازین مورد یهازمیمکان ریسا و منابع ،وکارکسب قواعد ،ندهایافر ،استیس در راتییتغ ریتأث درک .ج

 .بهینه تغییرات خصوص در تصمیم اتخاذ یبرا

 

 

                                                 
15 Seamless 
16 Componentization 
17 real-time 
18 iterative refinement 


