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کنند؟  یبرخوردار هستند و انتظارات را برآورده م یکاف تیاز امن

 . ریخ

 ست؟یپس مشکل چ

-یان منش یقبل یهاانقالب یخیتار یبا توجه به نگرش دراکر، الگو

 تسین یخود تکنولوژ شود،یکه باعث تحقق انقالب م یزیدهد چ

 انجیمفهوم و محتوا است که در ا ده،ای آن برداربلکه دارنده و بهره

 .است وکارما همان کسب یبرا

این بیانیه همانگونه که اشاره شد، این اصول مرتبط با تکنولوژی  در

. ستنده یوکاراصول کسب تند بلکه متفاوت از آن هستند. آنهانیس

ای هاستدالل درست متخصصان فنی این است که ما باید سیستم

کنونی، یعنی میلیاردها خط کد در حال اجرا را نگه داریم. هرچند 

اقدامات و  بخواهیم مفاهیمِبا این حال، ما معتقد هستیم که اگر 

-را تغییر دهیم باید از هر فرصت جدید اجرایی پیاده های خودروش

سازی با جدیت استقبال کنیم و مصرانه به اصول این بیانیه متعهد 

غییر باید به تدریج، به صورت تعمدی و مکرر رخ دهد. باشیم. این ت

بسیار ضروری است که ما این کار را انجام دهیم و حاال وقت انجام 

 این کار است. 

های عصر کشاورزی نتوانستند در عصر صنعتی رقابت کنند. شرکت

توانند در عصر دانش رقابت کنند. های عصر صنعتی هم نمیشرکت

ا انقالب در حال رخ دادن است یا خیر. زیرا سوال این نیست که آی

خواهید در . سوال این است که شما میدر حال اتفاق افتادن است

مورد آن چه کنید؟ هدف این بیانیه در اختیار قراردادن مسیر 

 پیشرفت است.

 این چیزی است که شما باید انجام دهید.
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 مقدمه بیانیه چابکی

 وکارکسب
 

، رونالد  (Roger T. Burlton)راجر تی. برلتونشده توسط: ارائه

 جان اِی. زکمن و (Ronald G. Ross) جی. راس

)John A. Zachman( 0 

(، آیدین Araz Saie Arasiشده توسط: آراز ساعی ارسی )ترجمه

 (، حسن حقیقیAidin Ziapour Sohiضیاپور سُهی )

(Hassan Haghighiو محم )و( د نشاطیMahmood Neshati) 

 (Sareh Majidiویراستار ادبی: ساره مجیدی )

 

به عصر دانش  یپرواضح است که ما درحال گذر از عصر صنعت

آوری اطالعات برای هایی در مورد مفاهیم فنبینیپیش .میهست

وکار در عصر جدید صورت پذیرفته است و برای مدتی توسط کسب

د است. شای محققان پیشگو مورد بحث و بررسی قرار گرفته

مرحله " گفت: 0991بود که در سال  ها پیتر دراکرترین آنبرجسته

 نوستیانقالب اطالعات است که هم اکنون در حال به وقوع پ یبعد

و به  ییاجرا رانیکه دانشمندان و مد ییانقالب جا نیاما ا است.

 نیا رایز دهد.یصنعت اطالعات به دنبال آن است، رخ نم یطور کل

 ،ستیسرعت ن ایافزار ها، نرمکی، تکنآالتنیماش ،یدر فناور یانقالب

 7."است اهیمدر مف یببلکه انقال

 یهایاز نوآور یاریبحث و بس نیا تیبودن و اهمیرغم طوالنیعل

 ؟کرده است رییتغ یزیرخ داده، واقعا چه چ یکه در تکنولوژ یاساس

)به عنوان مثال  هاکیتکن آالت،نیماش ،یتکنولوژ یرو مچنانما ه

متمرکز بوده و  رهیافزار و غها(، سرعت، نرمتیقابل ،ناب، چابک

اما  .میخط کد دار اردهایلیو م میهست یسیهمچنان درحال کدنو

 تیقابل ای. آریهستند؟ خ کپارچهی. ریهستند؟ خ ریانعطاف پذ ایآ

 .ریوکار مطابق هستند؟ خکسب یهایدارند و با استراتژ یهمکار

ورود به  ی( براGladys S.W. Lamالم ) ویاس. دبل زیبا تشکر از گلد 0
( Sasha Aganovaو ساشا آگانوا ) فستیاسناد مان یمحتوا و سازمانده

 آن. انیکار تا پا تیهدا یبرا


