
1 

 

 وکاربیانیه چابکی کسب

 ساختن برای تغییر
 

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

  1(John A. Zachman) جان اِی. زکمن

 

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

 (Mahmood Neshatiد نشاطی )و( و محمHassan Haghighi) حسن حقیقی
 

 (Sareh Majidiویراستار ادبی: ساره مجیدی )
 

 دستورالعمل نخست

 .همسو باشند یمدیریتالزامات با  قابل اثباتباید به طور  ابتکاراتتمام 

 
 

 دائمی رییتغ -1

 کیبه  آن، یناخواسته یامدهایپ ژهیبه و رات،ییو کاهش اثر تغ ینیبشیپ یبرا دائمی رییتغ 1-1

 .کندیم دایپ یکار بستگودانش کسب گاهیپا

 لزامیا کاروکسببرای چابکی  هستند،ناپذیر که پایان و تغییرات سریعنوآوری  شدن بامنطبق 1-2

 .است

                                                           
 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 1

 آن. انیتا پا

 .7112بیزینس رول سولوشنز، اِل اِل سی.  ©

                                 7112جان اِی. زکمن، زکمن اینترنشنال.  ©

 .7112اینک.  ،( 7112التینگ گروپ )زروسس رینیوال کانپ ©

    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     

 



7 

 

 یخارج ستمیاکوس کیدر  آن یتا ارتباط تجار ابدی رییبه طور مداوم تغ دیبا فعلیوکار کسب 1-3

 گردد. داریکه مدام در حال تکامل است، پا

 انیانجام شود که در جر یطور دیتطابق با نیاست، ا ریناپذاجتناب دائمی رییکه تغ یدر حال 1-4

 .رندیقرار نگ یرضروریغ سکیارزش موجود در معرض ر یهارهیانتقال آن، زنج

 

 وکارچابکی راهکار کسب -2

 

بات اث ادیبه احتمال ز رایز ست،ین یبقا و رشد کاف یخود برا یبه خودافزار توسعه سریع نرم 7-1

بطور مداوم و  یبرداربه محض بهره یافزارنرم نیسخت خواهد بود که چن یلیامر خ نیا

 .باشد رییناخواسته قابل تغو بدون عواقب  عیسر

کار تا چه ودانش کسب میاست که بدان نیکار اوراهکار چابک کسب کی یبرامعیار درست  7-7

 یندکربیدوباره پ ایداد  رییآن را تغ توانیم یشده و تا چه حد به سادگ یکربندیحد در آن پ

 کرد.

به موقع، موثر، قابل  دیکار و محصوالت باوکسب یندهایکار در فرآودانش کسباستقرار  7-3

 .شدن باشدجمع تیو با قابل یگریقابل پ ر،یانتخاب، قابل تکرار، فراگ

 

 وکارخلق ارزش کسب -3

 

 ی( برارهیمصرف منابع )همانند پول، زمان و غ یبرا یابرجسته هیتوج دیکار باوکسبارزش  3-1

 داشته باشد.را افزار اکتساب نرم یااز جمله توسعه  هایگذارهیسرما یهمه

اق انطب یکه برا یراتییتغ قیاز طر ایکار وکسب یارتقاء راهکارها قیکار از طروکسبارزش  3-7

 .دیآیبوجود نم یافزارنرم یهایژگیو تنها از و شودیم جادیکار است، اوکسب ستمیبا اکوس

 و افتدیاتفاق م ییوکار و عدم همسوفقدان دانش کسب لیبه دل یکارکار ناقص و دوباره 3-3

 اتالف محض است.

 رهیکل زنج یارزش برا جادیا یبه جا یکاروکسب یلوهایس یشده برانهیارزش بهایجاد  3-4

 .کندیم یفرع یسازنهیرا به یافتیو ارزش در یارزش، تجربه مشتر

 یارزش است که بتوان از آن برا رهیمدل زنج کی ازمندیارزش، ن جادیا تیریو مدریزی برنامه 3-2

 ارزش استفاده کرد. رهیکل زنج لیو تحل یبرداربهره ت،یریمد ر،ییتغ ،یطراح
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 زنجیره ارزش -4

 

 نیاست و ا ازیارائه محصوالت و خدمات به بازار مورد ن یبرا ینیکار معو وکار دانش کسب 4-1

 یسازمانده دیارزش است( با رهیزنج کیها )که در آن یعیطب یهایامر با توجه به وابستگ

 ت.اس رهیزنج یعیطب یهایموجود که برخالف وابستگ یسازمان یشود نه بر اساس ساختارها

ار کودر کسب نفعانیو مشارکت ذ کندیم نییارزش را تع رهیزنج کی یعیطببازار، مرزهای  4-7

 باشد. یخارج ای یممکن است داخل

در خدمت منافع کل سازمان باشد و  دیارزش با رهیزنج کیدر  نفعانیاز ذ کی هرنقش  4-3

ها و مشوق اهدافها، باشد. سنجش زین نفعانیذ ریسا یهاتیو محدود دهایشامل تطابق با ق

 انیوجه خدمت به مشتر نیارزش که بهتر رهیزنج جیبا نتا دیبا نفعانیذ نقش نییتع یبرا

 است، همسو باشد.

 ندهایرآف یانتها-به-محصوالت و بهبود انتها یهانیال پیپا اتالش برای از بین بردن سیلوها ی 4-4

حالت دشوار خواهد بود. انجام  نیدر بهتر یمدل مفهوم کیارزش بدون  یرهیزنج کیدر 

 .است رهایو تاخ یکاردوباره امدنیوجود ن هب کنندهتضمینتالش  نیا

 کندیم سریرا م راتییتغ ریتأث ینیبشیارزش، پ رهیزنج کیدر  هایاز وابستگدانش و آگاهی  4-2

کار و ابتکارات وکسب یطراح یمرزها یمحدوده رو نییتع یبرا یعیطب یارهایو مع

 .دینمایفراهم م زیافزار را ننرم یسازادهیپ

 

 وکاردانش کسب -5

 افزار نیست.وکار همانند دانش توسعه نرمدانش کسب 2-1

 ت،یریمد ،یبرداربهره جاد،یا یوکار را براکسب ازیتمام مشخصات مورد نوکار دانش کسب 2-7

 نی. همچندهدیکار را پوشش موعملکرد کسب یابیارز زیارزش و ن یهارهیزنج رییتغ

 الت،یتسه ،یانسان ،یاستفاده از منابع )مال یکار و توانمندسازوکسب ییربنایز یهاتیقابل

 .دهدیپوشش م زیبه آن وابسته هستند را ن یارزش یهارهی( که زنجرهیو غ زاتیتجه

درک  نیدارد. ا یبه درک مشترک از آن بستگوکار ارتباط موثر و بدون ابهام دانش کسب 2-3

دانش و امکان استفاده  یکه در خدمت نگهدار یمدل مفهوم کیتعمداً و با استفاده از  دیبا

 شود. تیریمجدد از آن است، مد
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کار که مورد وارزش به دانش کسب رهیزنج کیدست نییپا یهاکار در بخشوکسبدانش  2-4

فاده کار قابل استودانش کسب نیشتریاست، وابسته است. ب یباالدست یهابخش یبرا ازین

مورد استفاده مجدد  رهیو سپس در سراسر زنج شودیم جادیارزش ا رهیمجدد در ابتدا در زنج

 .ردیگیقرار م

 

 وکارمدیریت دانش کسب -6

کار وهمه مخاطبان کسب یبه صراحت و در شکل قابل دسترس برا دیباوکار دانش کسب 6-1

 شود. انیب

دسترس،  قابل ح،یکار مستلزم آن است که به شکل صرودانش کسبمدیریت اثربخش  6-7

ه ارائ یو به روزرسان یقابل استفاده مجدد، قابل نگهدار ،یگذارمحافظت شده، قابل اشتراک

 شود.

 ری)خودکار و غ یرسم یسازرهیکار مستلزم امکانات ذخودانش کسبمدیریت اثربخش  6-3

 آن است. جیو ترو یکپارچگیحفظ  یبرا ییندهایخودکار( و فرا

کار از به خطر افتادن وکار مستلزم آن است که دانش کسبودانش کسبمدیریت اثربخش  6-4

 شده باشد. منیا ،یبریسا ای یکیزیف

 

 وکارپایگاه دانش کسب -7

-رهی)ذخ حی( به دانش صری)ذهن یدانش ضمن لیتبد یینها جهیکار نتوکسبپایگاه دانش  2-1

 شده، متداول، قابل اشتراک( است.

ت محصوال یکربندیدر پ یطراح ماتیدر مورد تصم یدائم تیکار شفافودانش کسبپایگاه  2-7

 .کندیکار را فراهم موکسب یندهایو فرآ

تمام  عیتجم یبلکه برا ندها،یفرا یخودکارساز یکار نه تنها براودانش کسبپایگاه  2-3

 است. یکار ضروروکسب یهاییتوانا

ینی بوکار، پیشهای کسبجانمایی و استفاده مجدد از قابلیتوکار برای پایگاه دانش کسب 2-4

 پویا و کاهش اثرات تغییرات بسیار حیاتی است. 

وکار کسب ییدارا کیبلکه  ست،ین یمعمول یآورفن یسازادهیپ کوکار یپایگاه دانش کسب 2-2

 .ردیقرار گ یعموم تیریمد تحت نظر دیبا نیعصر دانش است. بنابرا یبرا یالزام
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 وکارکسب قیقتحع واحد از منب -8

ز صورت مجاهکار بوکسب میمفاه فیتعار یبرا یقیکار تنها منبع حقوکسبپایگاه دانش  8-1

کار است که به طور مداوم وکسب یاسیس ماتیتصم یبرا یقیتنها منبع حق نیاست. همچن

  ردیگیکار، مستقل از زمان و مکان، بالفاصله در دسترس قرار مومخاطبان کسب یتمام یبرا

 شده است. یاحطر یدائم راتییتغ جادیا یو برا

کار وکسب یهاتیکار، فعالودر مورد قواعد کسب یقیتنها منبع حقوکار پایگاه دانش کسب 8-7

 دارد. یها بستگارزش به آن یهارهیکار است که عملکرد زنجومشخصات کسب ریو سا

را  رییغکار که توکسب یقیبتواند به عنوان تنها منبع حق نکهیا یکار براوکسبپایگاه دانش  8-3

 یر اصلتمام عناص نیب کیتفک دیبه کار گرفته شود، با دینمایم لیصورت اثربخش تسه هب

شوند را برقرار سازد و  یکربندیپ یکاروکسب یراهکارها ای هاتیدر قابل توانندیکه م

کار وقواعد کسب کیکار، تفکواز قواعد کسب میمفاه کیمثال، تفکانعنوبه – .دینما ینگهدار

که  یامر را به همان خوب نیو ا - رهیها و غو نقش دادهایاز رو ندهایفرآ کیتفک ندها،یاز فرآ

 .دینما یاز آنها منفک است نگهدار یطراح یفن فاتیتوص

 

 وکارکسب یکپارچگی -9

-ونقان ینهادها ان،یمانند مشتر یخارج نفعانیکار که بر ذوناهمخوان و متناقض کسبنتایج  9-1

 جادیرا ا یابالقوه یقانون یهاتیو مسئول دهدیاعتبار را کاهش م گذارد،یم ریتأث رهیگذار و غ

 .دینمایم

-یبا تمرکز بر مشتر ،یخارج نفعانیبا ذ یو تعهدات قرارداد فیتکالعدم رعایت همخوانی  9-7

 دارد و ناسازگار است. رتیمغا یمدار

کار وکسب جیدر نتا یهمخوان نیتضم یکار در راستاوکسب میساختار مفاهبا طراحی صحیح  9-3

ها و داده گاهیمورد پا یب یمجدد و بازساز یاز طراح -است  یمدل مفهوم کی یکه طراح -

 .شودیم یریجلوگ هاستمیس

وکار بخش قابل تکرار، قواعد کسب یاتیعمل ماتیهمخوان و تصم یرهارفتا یسازفعالبا  9-4

 .گرددیکار مواز دانش کسب یاساس

کار و واژگان ومجاز کسب فیها، عدم استفاده همخوان از تعارداده یفیمشکالت کعلت اصلی  9-2

 یشده باشد و در راستا زیتجو یمدل مفهوم کیکه توسط  یو واژگان فیکار است. تعاروکسب

 وکار باشد.قواعد کسب حیصح تیرعا
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 وکاراستراتژی کسب -11

به طور  د،یجد یهایاز ورود یریصنعت و جلوگ کیتسلط بر  ایبقا  یرایافتن راهی ب 11-1

 دارد. یوکار بستگدانش کسب تیریبه مد یاندهیفزا

ت، و محصوال ندهایفرآ یکربندیکار و پوکسب یاستراتژ یاجرا یبرا وکارکسبضروری دانش  11-7

ب واج یرقابت تیحفظ مز یبرا یاندهیدانش به طور فزا نیو فوق العاده ارزشمند است. ا ژهیو

 و الزم االجرا است.

ن وکار خواهند بود، اما جایگزیکننده نیاز به دانش صریح کسبکننده و تقویتها تکمیلربات 11-3

 نیستند.

هرگز  ،آن الزم نباشد یکار براوکه دانش کسب یدیجد یکانال فناور اوکار یهیچ کسب 11-4

 .ماندیکار است که ماندگار مودانش کسب نیو ا روندیو م ندیآیم های. فناورشودینم جادیا

وکار هستند برای با توجه به سرعت نوآوری و تغییر، راهکارهایی که برای چابکی کسب 11-2

 وکار امروزی بسیار حیاتی هستند.کسب

 

 ند.منع ک ایمحدود را  ی که در این بیانه استهمه اصول وجود ندارد که تحقق یفن ای تئوری زیچ چیهکالم آخر: 

 ولاص هیکلبه تکمیل و انجام دائم  الزامی، افزارنرم یسازادهی، از جمله پدیجد یانجام کارها ای عملیاتادامه  یبرا

 یکیزیو ف ی، منطقیاز نظر مفهومهر اصل  .دارد نیازو پشتکار  یزمان، فداکاربه کار  نیا .ستینکار ودانش کسب و

 به هانآساختن  یعمل یبرا یریگمیتصم، اصول الزم است نیا تحقق یکه برا یزیچتنها  است. شده کامالً ثابت

 یزندگ دیجد پارادایمو  وهیش کیبه عنوان  هاآن یاختصاصتعهد به تحقق و  باشدمی یشیافزا گردشی وطور 

ت به اهمیت بیشتری نسبافزار نرمتر ساختن سریعاست که  نیها اگرفتن آن دهیناد یبرا یتنها بحث منطق است.

ار را دارد ک نیقصد انجام اکه  یکس داشته باشد. دهیچیو پ ایپو ،ریسکپر  طیمح کیکار در وکسب موفقعملکرد 

 .دیشما باشآن شخص است  بهتر... 


