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 3ی واقع وکارکسب  یچابکالف. 

 وابسته است.  هم 4وکار پایدار کسب  رییتغ به بلکه  افزار، منر پایدار توسعه به تنها  نه واقعی وکار کسب  یچابک .1

کسب .2 درخواست چابکی  به  پاسخگویی  سرعت  با  تنها  نه  واقعی  اندازهوکار  اختالالت  یا  تغییرات  گیری  ها، 

 شود. نیز سنجیده می 5ها شود؛ بلکه به واسطه انسجام پاسخمی

است  نتیجه  یزمان   واقعی کار  وکسب  ی چابک .3 سبخش  همه  محصولالینپایپ  یا   6لوها یکه    درون   ،7های 

 . حذف شوند ارزش  یهارهیزنج

 8های خودسازمانده تیم. ب

 . شوندینم وکار کسب در  ی منجر به چابک ییبه تنها ،چابک سازمانِ  9های بخش ریو سا دهخودسازمان ی هامیت .1

 
1 Sidebar for IT Project Professionals 

کار   تیهدا   ی( براSasha Aganovaو ساشا آگانوا )  فست یاسناد مان   یورود به محتوا و سازمانده  ی( براGladys S.W. Lamالم )  ویاس. دبل  زی با تشکر از گلد 2

 آن. ان ی تا پا
3 True Business Agility 
4 Sustainable business change 
5 Coherence of the response 
6 Silos 
7 Product pipelines 
8 Self-organizing teams 
9 Schemes 

 به زمینه و معنااز نظر مقاله فرعی  نیا

 ست.وابسته ا وکارکسب ی چابک بیانیه
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وکار، انسجام  کسب  یبه استراتژ  ازیننه تنها  ها  آن.  یک وسیله هستند نه یک هدف  10سازمانده دخو  یهامیت .2

موجب  ، بلکه  نداده را کاهش  پورتفولیو    بر  موثر  نظارت وکار و  ارزش، استفاده مجدد از دانش کسب  رهیزنج

 شوند.می افزایش آن

 مداری مشتری. پ

  از مسائل خاص   یبرخاهمیت  .  ستی ن  وکارکسب  اما هرگز تنها هدف  -   است  حیاتی  ار یبس   یمدار  یمشتر .1

  قابل  ر یغ  ریسک، انطباق،  12ت یمالک  یکل   نهی، هزوکارکسباهداف    ر یسا  بین  11وازن : تاز جمله  وکاری کسب

 .روندینم  نیهرگز از ب ؛14ای که استطاعت آن وجود ندارد نهیو هز 13قبول 

 .است  کار وکسبمحصول   یمشتربلکه  ،نیست افزارنرم 15محصول مالک ، وکارکسب  یواقع  یمشتر .2

به  باید    شهیهم  "محصول"و  کار  وی کسبمشتر  یبه معنا  دیبا  شهی هم  "یمشتر "  ،وکارافراد کسب  از نظر .3

 باشد. کار وکسبمحصول  یمعنا

تجربه مشتری  تجربه مشتری نیست.    شوند؛ تجربه کاربر لزوماًبه عنوان مشتری محسوب نمی  کاربران لزوماً .4

 باشد. 16غالب  باید

 ها است.با آن 17نقاط تماس  یشامل تمام بلکه  ،نیست یتال ی جیموارد د شامل تنها  ی تجربه مشترترین عالی .5

 18شکست سریع . ت

 .د حذف شودیاست که با 19اتالف در هر صورت  ؛باشد عیسرحتی اگر  ،مکررشکست  ا ی نهیشکست پرهز .1

راستای   عیسرخوردن  ارزش شکست   .2 برابر  د یبا  ، عیسر  یریادگی  در  تاثسایر    در  از جمله:    ان یبر مشتر  ریعوامل 

 . ، متعادل شودریسک و قرار گرفتن در معرض  ی کاردوباره نه یوکار، هزکسب

 ارتباطات. ث

 بسیار پر ریسک است. 20رو  درصرف به مکالمات رو   ی اتکاوکار، برای انتقال و حفظ دانش کسب .1

 
10 Self-organizing teams 
11 Trade-offs 
12 Total cost of ownership 
13 Unacceptable risk 
14 Unaffordable cost 
15 Product Owner 
16 Predominate 
17 Touch Points 
18 Failing Fast 
19 Waste 
20 face-to-face conversations 
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دشوارتر از    اریمسئله بس  نیا  ارزشمند است.  -  و حفظ آن  -وکار در طول زمان  ارتباط موثر راجع به دانش کسب .2

 .ها استدر پروژه 21ی ارتباط  ی هاشکافی سادهبستن 

، 24بودن و کامل  23، ابهامات 22ها، تعارضات وکار از نظر شکافکسبوگوها برای ارزیابی دانش  توانایی شرکت در گفت .3

 یک مهارت مهم برای تحلیلگران است.

 تغییر . ج

وکار  کسبمطلوب نتیجه  به    وشده است    ی سنجیده خوباست که به    ی رییتغهدف    بلکه  .هدف نیست  25آنی تغییر   .1

 .کندیم  یریناخواسته جلوگ یرسد و از عوارض جانب یم

اصطکاکتغییر   .2 نیست.  26بدون  استراتژ  یرییتغهدف    بلکه  هدف  براساس  که  سوکارکسب  یاست    ،ها استی، 

 گیرد.میشکل   وکار بکستعهدات ها و ضرورت

 و پایدار است.  28پذیرتغییر مقیاسهدف هدف نیست. بلکه  27آمیز و یکبارهتغییر مسالمت .3

 29وکارموجود کسب  خطوط. چ

موجود  های  ر الیند  رییتغ  یکه برا  وکارهاییکسبدر    -  30فنی   یبده  جادیا  -وکار  کسب  افزارِنرم  تیف ی کاستن از ک .1

 . ندارند ییجا ، کنندیتالش م

نرم  ی هامیت .2 خودتوسعه  صورتوکار،  کسبموجود  های  الیندر    ندهماسازافزار  در  چابکی  می  ی تنها  در  توانند 

 کنند.    فعالیتوکار  کسب 31ح یدانش صرگذاری اشتراکوکار مشارکت کنند که در ساخت و به کسب

 . دارد یبستگ 33مجدد  ی کربندیپ  یِ چابکبه  ماًیمستق 32زمان حضور در بازار ،  وکارموجود کسبهای الیندر  .3

 

 
21 Communication gaps 
22 Conflicts 
23 Ambiguity 
24 Completeness 
25 Instantaneous change 
26 Frictionless Change 
27 One-off change 
28 Scalable 
29 Existing Lines of Business 
30 tech debt 
31 Explicit Knowledge 
32 Time-to-market 
33 Reconfiguration agility 
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 34های مفهومی مدل. ح

وکار، به خصوص  ارتباط در مورد کسب  ی هنگام برقرار  د یباکه شما    ی است واژگان  یبر رو   یمدل مفهوم   ک ی رکز  تم .1

 کنید. استفاده و در مورد معنای آن واژگان  تعامالت سایر ، نگارشدر 

  ی ا ی در دن ارکانی  انگرینما  یمدل مفهوم  ک ی موجود در    35ارکان ،  شده است  انیوکار بکسب  فیهمانطور که در تعار .2

 . از آن موارد هستند وکارکسبدرک مشترک  انگری نما بلکه ،ستندی ن یواقع

با دیگر    مفهوم   آن  ( ی )از نظر ساختارگی ارتباط منطقی  چگوندهنده  نشان    ی مدل مفهوم  کی در    مفاهیم   ارتباطات .3

   مفاهیم است.

نمایش    38ی فعلعبارات  و    37های اسم دو عبارت  شامل هر  36وکار کسبساختاری  واژگان    به وسیله   ی مدل مفهوم  کی .4

 شوند.داده می

داده  .5 مدل  کالس 39یک  دیاگرام  موجودیت  40،  دیاگرام  مدل  41رابطه -یا  همچنین  نیستند.  مفهومی  مدل  یک   ،

 نیز یک مدل مفهومی نیستند. 44یا دیاگرام فعالیت  43، مورد کاربرد 42فرایندی 

 45وکارقواعد کسب . خ

 . است ی مدل مفهوم ک ی  ازمندی ن کاروکسب قواعد موثر  انیب .1

ضرورتکسب .2 بر  مبتنی  پایهوکار  تعهدات  و  قراردادی  شدههای  که   گذاری  شخصپذیرش  با    است    ا ی  ی عواقب 

 شود.نقض  تواندیم  یوکارکسب

توانند به صورت  شوند، معانی از دست رفته نمیمی  46مندی کدگذاری وکار به صورت روالهنگامی که قواعد کسب .3

 کند.یم  رممکنیوکار را نامشخص و استفاده مجدد را غ کسب مقصود ، ضرر نیاخودکار احیا شوند. 

 

 
34 Concept Models 
35 Things 
36 Structured Business Vocabulary 
37 Nouns 
38 Verb phrases 
39 Data model 
40 Class diagram 
41 Entity-relationship diagram 
42 Process model 
43 Use case 
44 Activity diagram 
45 Business rules 
46 Encoded Procedurally  
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 47افزارطراحی و توسعه نرم . د

 آید.افزار چابک به دست نمیتوسعه نرم 48های پرکتیسق  یطرتنها از کار و کسب  یچابک .1

تمانرم  ع یسر  دیتول .2 تا    ل یافزار  به صرفه  ع یسر  اصالحدارد  راودانش کسب  ی و مقرون    یِ ساز نهی بهمتعاقباً    ؛ کار 

 کند.  49جزئی

کاربرد،  50کاربر  هایداستان .3 نمونه  51موردهای  راحت  52یافزارمنر  هیاول  یهاو  دانش    یار یبس  توانندیم   یبه  از 

 درنظر نگیرند.را  وکارکسب  پذیرِرییتغ، موثر و نگرکل حلراه ک ی  یبرا از یمورد ن وکارکسب

اولویموارد خاص را نم .4 براساس  ،  یقراردادو وظایف  به تعهدات    یشامل: وفادار   53افزار نرم  یژگ یو  یهاتیتوان 

 کرد.   سازیبمرت ؛ وکارکسب ح یو استفاده مجدد از دانش صر 54ارزش  رهیزنجبا تناسب 

 56بنیان اقتصاد دانش  یبرا،  باشدن  وکارکسبقادر به ثبت، حفظ و استفاده مجدد از دانش  که    55ی افزارنرم  یاستراتژ .5

 به سختی مناسب است.

 

 
47 Software Design and Development 
48 Practices 
49 Sub-optimize 
50 User stories 
51 Use cases 
52 Software prototypes 
53 Software feature 
54 Fit in the value chain 
55 Software strategy 
56 Knowledge economy 


