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 چابک پروژه آشنایی کامل با مدیریت  
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

ها، مدیریتت ممداو و هنت ده بیشدزر ذم ه شدزه ادایت ذه یدت ها و توسعه شرکتبا پیشرفت کسب و کار

بهزیتن و بیشدزیتن بدامدهی رذ هییی رورکردی م اسب که بزوذنی خوذهی بود و در چ ین شرذرطی به کار

شود. در ذرن رذسدزا، مدیریتت تیتن مماو م کن ذرجاد ک ی، ذمیی ضیوری و ایاتی محسوب میدر کوتاه

هدددا ذسدددت کددده بدددی روی هدددای رسدددییهی بددده پیوچهتیتن روشپدددیوچه چابدددا رکدددی ذم ویردددیتیتن و مدددیرو 

 رکت دذرد. تی و قابل ک زیل ت های کوچاهای بنرگ به بخشب یی پیوچهتقسیم
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دهد که برای تغییرر ررریپ پرروژه  های پروژه قرار میمدیریت چابک یا اجایل این امکان را در اختیار تیم

های ظهددور ذردن رورکددرد، مع دوری مددیریتت در ذولددین سدال بتواننرد ا  تهییرر اه بیترری ارررتناده کننرد 

شی، ذما به مدیور ی، ذسزفاده میکردنهای کوچا کار میهاری که بی روی پیوچهچابا بیشزر توسط تیم

ذفدتذر در سرذسدر وهداو رذ مزقاکدی ک دی تدا بدرذی تک یدل ده یهاو نرممماو میل چابا توذنست توسدعه

های بنرگ و پیچییه خود، ذم آو به ک وذو روشدی مدر ی و کداریردی ذسدزفاده ک  دی و در ادال ااضدر پیوچه

سازی زفاده ذم میریتت چابا برذی ذورذ و پیادههای بنرگ، در صید ذس شود که سامماونیت، مشاهیه می

 های خود هسز ی. پیوچه

خوذهیی به درک درسزی ذم ذه یت و کارذری میریتت با تووه به ذه یت ذرن موضوع، در صورتی که می

ک یم با ما تا پاراو پیوچه چابا برسیی و در ذرن اومه ذطالکات وامع و کاملی رذ کسب ک یی، پیش هاد می

لب ذم فرتیا ه رذه باشیی تا به ش ا بگوریم؛ میریتت چابا/ذوارل چیست؟ ذسزفاده ذم آو چه ذرن مط

هدای آمومشدی مدیریتت پدیوچه متذراری دذرد؟ ذنوذع مخزلف ذرن روش کیذم ذست و بدرذی شدرکت در دوره

 چابا به کیذم مرکت معزبر مرذوعه ک یی؟ 

 

 گیری رویکرد چابک/اجایلتاریخچه شکل

ذفدتذر دذرد و بده سدال میریتت پیوچه بر ذساس چابا/ ذوارل رتشده در ادومه توسدعه نرم  هایروشذکثی  

ذفتذری به ذرن نزیجه رسیینی؛ درگر میریتت نرم هایمیتبود که   هاسالدر آو   ،هرددیبرممیالدی   1990

ی، های مخزلف و مشکالت مزعدید باشدپاسخگوی نیام  توذنین یپیوچه به صورت س زی و ساخزارتافزه  

هددا رذ پدد رر نبودنددی و قددیرت دخددل و ترددر  در پیوچهسدد زی و سدداخزارتافزه ذنعطا  هددایروشچرذکدده 
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که مه یساو نزوذن ی پاسد  درسدزی بده ترییدرذت بیه دی ردا قدادر   شیمینیذشز ی و ذرن موضوع باکث  

 ذک ال ک  ی.  هاپیوچهخود رذ در مماو کار بی روی  هایآموخزهباش ی 

ذم قبدل تعیدین شدیه پدیش   هایرتنی مطابق با برنامه  قای یدق  هاپیوچههای س زی  روشکالوه بر ذرن، در  

و در پاراو با طیح ذولیه هیچ تفاوتی نیذشز ی. در ذرن شرذرط بود که ذک ال ترییرذت مورد نیداز    یرفزمی

خال  فرسدا. ذمدا بدرهای ویری هم هنت ه بردذر بدود و هدم سدخت و طاقتو تطبیق نزیجه نهاری با نیام

و نزیجده نهداری ه یشده  کردنیمیص ارع تولییی که برذی ساخت را محرول ذم فرذر یی  ابت پییوی 

ذفدتذر ترییدی ردا ک ردر ودیذری ناپد رر محسدوب توسدعه نرم هدایپیوچهپاریذر و قابل ذط ی داو بدود، در 

  .شیمی

 

 
 

بده وسدیله کداریر   ده یه ترییی پییذ ک دی ردا ازدی تسدت کدردو محردورتهای سفارشم کن بود نیام

بده ودای ذسدزفاده ذز برنامده   ،ن ر؛ ب دابرذک دین ینهاری مشخص ک ی که را قابلیت آو طور که باری کدار  
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میریتت پیوچه چابا/ذوارل به   هایروشذولیه میریتت پیوچه به صورتی که در ذبزیذ طرذای شیه بود،  

مخزلف در نظی بگیرنی  هایپیوچهم رذ برذی تا بزوذن ی ترییرذت رم  دذدمیطرذااو و مه یساو ذرن ذوامه رذ  

 و بهزیتن محرول م کن رذ تولیی ک  ی. 

 (Sprint)  کده ذمدیومه بده آو ذسدتیت ت  ترکوتداهتوسدعه    هایکل یسدها به  برذی رسییو به ذرن نزیجه، آو

تووه به ذردن های تکرذرپ رر، ذرزتابی میذوم و بیرسی محرورت نیام دذشز ی. با رع ی فرذر ی  ، یهورمی

ده یهاو دور هم و ع شینی و دریداره ذصدول ذولیده میالدی تعیذدی ذم توسعه 2001موضوع، در سال 

هدا بالفاصدله میریتت چابا/ذوارل هفزگو کردنی و به شیت مج وب فلسفه نهفزده در آو شدینی. آو

ذی ذم ذصول رع ی مج وکه ذفتذر ذوارل رذ ذرذیه کردنی و ذرن هونه بود که رورکرد ذوارل بیانیه توسعه نرم

مسیی پیش رو رذ به صورت روشن و شفا  نشاو دهی، به ووود  هامیتبرذی  توذنستمیکه    هاذرمشو  

 آمی. 
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 منظور ا  مدیریت چابک پروژه چیست؟ 

و  ردیهمیمیریتت پیوچه صورت    های یرفرذمیریتت پیوچه چابا رورکردی ذست که با ذسزفاده ذم تکرذر  

درهیر در پدیوچه ذودامه   هایمیتری به ترییرذت ذست. ذرن روش به  پاسخگوهای میذوم و  شامل آممارش

بددا بودودده های پددیوچه رذ بددا سددرکت بیشددزی و در چددارچوب ممددانی مشددخص تددا بزوذن ددی فرذر ددی دهددیمی

 سازی ک  ی. رتنی شیه، ذورذ و پیادهبرنامه

(، آو Agile Project Management) APMپ ریی و ماهیت تکاملی میریتت چابا/ذوارل ردا ذنعطا 

ی محبددوب در اددومه مددیریتت پددیوچه تبددیرل کددرده ذسددت. ذهرچدده ذوارددل در ذبزددیذ بدده م ظددور کددردررورذ بدده 

ذفتذر طرذای و تولیی شیه بود، ذما به میور مماو و با تکامل میریتت چابا پدیوچه، ذردن روش توسعه نرم

 توذنست برذی بسیاری ذم میررذو پیوچه به را ذنزخاب م اسب و کاریردی تبیرل شود. 

توذن دی بدا ذسدزفاده ذم آو، هدای پدیوچه میتکرذری و ذفتذرشی بودو رورکرد چابا/ذوارل، تیمبا تووه به  

هدای مشدزیتاو ردا کارفرمارداو پدیش ببرندی؛ چرذکده مدیریتت ها و نیاممرذال پیوچه رذ مز اسب با خوذسدزه

مه دی هدا بدی پارده مفداهیم های مخزلفی تشدکیل شدیه کده ت دام آوها و روشپیوچه ذوارل ذز رورکرد

 پ ریی، شفافیت و بهبود مسز ر ذسزوذر هسز ی. چوو کیفیت، ذنعطا 

آردی کده رتنی پیوچه به ش ار میسازی و برنامهپیاده هایروشکالوه بر ذرن، میریتت چابا پیوچه رکی ذز 

ها ک ی تا در نهاردت وظدارف و مسدیولیتب یی میتر تقسیمهای کوچامرذال مخزلف کار رذ به بخش

رتنی ی بین ت ام ذکضای تیم تقسیم شود. در ذرن روش کاریردی به ودای پیدیوی ذز ردا برنامدهبه درسز

  .دشومیدقیق و مشخص شیه، ذز رورکرد پاسخگوری دذیم به ترییرذت ا ارت 

 ذفتذر ه وذره دو روش ووود دذرد: های توسعه نرمبه صورت کلی برذی میریتت پیوچه
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رتنی شیه و فرذر ی تولیدی مطدابق ها ذم قبل برنامهکه بر ذساس آو، ه ه کار  آبشاری رکی روش   •

 شود. سازی میب یی مشخص ذورذ و پیادهرا برنامه مماو

کدده بددر ذسدداس آو، در رددا پددیوچه بددرذی فرذر ددی تولیددی محرددول چ ددی  چابک/اجایررلدرگددیی روش  •

هیدددرد و بعدددی ذم ه شدددت ذردددن مدددیت، دوبددداره بدددرذی ذدذمددده کدددار رتنی صدددورت میهفزددده برنامددده

 شود. هییی میتر یم

شیه و   تریهیچیپو    تیسختک ی، میریتت مماو و هنت ه  ه گامی که را کسب و کار هسزرش پییذ می

در ذرن شرذرط بده رورکدردی نیدام ذسدت کده بزدوذو بدر ذسداس آو در   ،ک یمیزیی پییذ  نیاز به میریتت بیش

هدای ک زیتن مماو م کن، بیشزیتن بامدهی رذ بده دسدت آورد کده بدر ذردن ذسداس، در میداو ذندوذع روش

مع ول به م ظور میریتت هنت ه و مماو در را پیوچه، ذنزخداب مدیریتت چابا/ذواردل بهزدیتن هنت ده 

 خوذهی بود. 

در میریتت چابا بر خال  روش س زی که مرذال ذورذی آو به صدورت مزدوذلی و پشدت سدرهم ذسدت، ذز 

را روش تکرذر شونیه ذسزفاده شیه و ذوتذری ذز را پیوچه کده رمم ذسدت در فوذصدل ممدانی مشدخص، 

پدیوچه بدا ذفدتذر ذسدزفاده ذم مدیریتت نرم هایپیوچهشود. مع وری در قابل تحورل دذدو باش ی، تولیی می

ذفتذر، ذمکاو ه داه گی بدا مشدزیی رورکرد چابا، کاریرد زتادی دذرد؛ چرذکه در میت تولیی و کرضه نرم

 ری ذز پیوچه رذ ذصالح کرد را ترییرذتی رذ در آو ذک ال ن ود. هابخش توذومیووود دذشزه و 

 

 منظور ا  مانینست یا بیانیه چابک/اجایل چیست؟ 

مرکدنی توسدعه  هدایذرمش( سد یی ذسدت کده قوذکدی و Agile Manifestoمانیفسدت ذواردل )بیانیده ردا 

ذرددن سد ی کده بدده صدورت رسدد ی بدا ک دوذو مانیفسددزی بدرذی توسددعه  .دهدیمیمحردول چابدا رذ شددیح 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 7 

 

کده بدا  ک دیمیپدیوچه معرفدی  هدایمیتو کارآمدی رذ بده   مدر یردا مدیل    ،دشومیذفتذر چابا ش اخزه  نرم

های هدا قدادر بده بهبدود فرذر دیمیریتت چابا پدیوچه آو  هایفلسفهو و تطبیق رافزن با  هییی ذم آبهره

 کاری خود خوذه ی بود. 

های  شود، به صورتی طرذای شیه تا بزوذنی فرذر ی چارچوب و ذسزانیذردی که در بیانیه ذوارل ترسیم می

ذفتذر رذ که ذم لحاظ ساخزاری پیچیدیه بدود و نیداز بده س یسدازی ذنبدوه دذشدزه، بهبدود پیشین توسعه نرم

ها رذ بیشزر ک  ی و یببخشی. به بیاو درگر، هی  طرذااو رورکرد ذوارل ذرن بوده ذست که سرکت فرذر 

مانیفسدت ذواردل،  ن ر؛ ب دابرذهای پیوچه مخزلف تیذرک ببی  یرا میل کاری بهی ه و م اسب رذ برذی تیم

 شود. ذفتذر محسوب میروشی وارگنتن برذی توسعه نرم

ذفدتذر ذسدت؛ چرذکده دذندش رمم بدرذی های توسعه نرمه چ ین، بیانیه ذوارل را م بع باذرمش برذی تیم

ها و دهدی و ذکضددای تدیم رذ بددا بهزدیتن فرذر ددیهدا قددرذر میپد ری رذ در ذخزیددار آوذنعطا  چددارچوبت سداخ

در ذرن بیانیه دریاره موذرد مهم در میریتت چابدا پدیوچه نیدت صدحبت   .سامدمیهای ذوارل آش ا  رورکرد

کدردو ذهدیذ  و ه اه د     هداتیفعالب دیی  به ذولورت  توذن یمیتوسعه    هایمیتب ابرذرن    ،دشومی

 ها بتردذمنی. خود با آو

کده رضدارت مشدزیی ذم ذه یدت زتدادی   دذن دیمیذفدتذر بده خدوبی  ده یهاو نرمبه ک وذو مثال، توسدعه

 هدامیتبا ذردن وودود،  .ده یمیخود رذ پیرذموو آو قرذر   هایبرنامهبرخوردذر ذست و بر ذرن ذساس ت ام  

زی ذوارل باش ی. کقیه ص عزی ذوارل به وضعیزی هفزه ی به نام کقیه ص عذیهرپیرمم ذست مرذقبت  

و  ک  دیمیتح یدل  هدامیتهدای چابدا رذ بده بهزدیتن رورکرد  ،هاشرکتو    هاسامماوکه در آو    دشومی

 تر یم بگیرنی.  ،دهیمیها خود دریاره آنچه ووذب آو ده ین یذوامه 
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ووود ندیذرد کده ه یشده ودوذب بیهدی، ب دابرذرن رمم به ذکر ذست که هیچ رورکردی در میریتت پیوچه  

نزارج نامطلوبی رذ به ه رذه بیاورد. ازی ذفرذدی که   توذنیمینام اسب    هایش اسیتح یل کردو روش

و  ن تتیم اسدبک  ی، در هدر شدرذرطی ذسدزفاده ذز روش چابدا رذ بده ک دوذو ذز رورکرد ذوارل ا ارت می

 هدایمیتدسدزه ذم    آوه، بیانیه ذوارل س ی بسدیار مه دی بدرذی  ک  ی. در نزیجبهزیتن هنت ه توصیه ن ی

ش اسی ذوارل رذ به شکلی پاریذر در سامماو را شرکت خود روش خوذه یمیکه  یرآمیتوسعه به ش ار 

 سازی ک  ی. ذورذ و پیاده
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 ار ش مدیریت پروژه چابک مطابق بیانیه اجایل 4معرفی 

چهددار روش پیشدد هادی بددرذی  ،ذنیشددیهمددیریتت پددیوچه چابددا کدده در بیانیدده ذوارددل معرفددی  هددایذرمش

 هداذرمشپ ریی و ه کاری ت رکت دذرنی. با ووود ذر که ذردن هسز ی که بی روی ذنطباق  هاپیوچهمیریتت  

هددا بددرذی مددیالدی نوشددزه شددیه، ذمددا ه ددوم هددم ذسددزفاده ذم آو 2001بدده وسددیله ذتحادردده ذوارددل در سددال 

و کاریردی ذست. در وذقع ه چ او که رورکدرد چابا/ذواردل بده ارکدت   مر یذفتذر  توسعه نرم  هایمیت

پددیوچه مددورد  هدایمیتبده وسددیله  هاشددرکتو  هاسددامماودر بسدیاری ذم  توذنددیمی ،دهدیمیخدود ذدذمدده 

 ذسزفاده قرذر بگیرد. 

ی ذم قدوذنین و ذمج وکدهچابا/ذوارل به خودی خدود ردا چدارچوب، روش ردا  هایذرمشذر که،    ترمهم

هدا در نظدر هرفزده شدود کده ی ذز باورذمج وکدهمقیرذت نیسز ی، بلکه تفکر ذوارل رمم ذسدت بده ک دوذو  

هددای خددود رذ بددر ذسدداس آو و کار امومنددییبویرددی رذ  هایوهیشددپددیوچه بددا ذسددزفاده ذم آو بزوذن ددی  هددایمیت

 ش ی. بهبود ببخ

  :دشومیذرمش ذصلی ذوارل شامل موذرد زتر  4

 

 ها در اولویت قرار دارندها و اب ارافراد و تعاماله نسبت به فرایند -۱

م بددع  ن تتددیمهمنیددیوی ذنسددانی در ذولورددت قددرذر دذرد و ذفددرذد بددرذی هددر تی ددی  چابددا،بددر ذسدداس بیانیدده 

سازی ک یی را ی که رمم ذست تحقیق و آمادهذذنیذمهدر را پیوچه به    ییتوذنمیش ا    .نیشومیمحسوب  

ه ذری ذنجددام دهیددی، ذمددا در نهارددت شکسددت رددا موفقیددت پددیوچه سددرماره هددای ف اوربددی روی ویرددیتیتن 

 بسزگی به ذفرذد درهیر در آو دذرد. 
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بدی  مع دوری رفزده و به ه ین کلت ذست که در تفکر ذوارل ذفرذد و تعدامالت شارسدزه مدورد تووده قدرذر ه

در وذقع، ذفرذد و تعامالت کلیدی وذقعدی تحوردل محردورت ردا ذودرذی  .دشومیه ذری ها سرمارهروی آو

پ ری و رادتاو باشی که ردا تدیم مسدزحکم ذم ذفدرذد مشدارکت  ن ر؛ ب ابرذچشم ذنیذم سامماو ش ا هسز ی

  .دشومیدر پیوچه ذسزفاده  نهارت ذرمش  یتر ذم هر ذبتذر را فرذر یی ذست کهذلهام بخش، بی

 

 کارآمد نسبت به ارناد جامپ در اولویت قرار دارند )خروجی( هایاف ارنرم -۲

ذفتذر ملتم بده تک یدل صدفحات مسدز ی بده توسعه نرم  هایمیتقبل ذم ذر که بیانیه چابا مطیح شود،  

ذفتذر در ذولین فرصت م کن بده مشدزیی ذوارل رمم ذست نرم هایذرمشصورت مزرذکم بودنی، ذما طبق 

در ه او ذوذرل کدار پدیوچه   حای یترومماو م کن و    ن تتیکوتاهدر    ییتوذنمیذرذیه شود، ب ابرذرن تا واری که  

های م اسب رذ درتافت ک یدی. ذلبزده ذردن موضدوع بده مع دای ت مسزقیم بامخوردباری ذم کاریرذو به صور

مهم نبودو ذس اد نیست، بلکه در ک ار تووه به ذس اد و میذرک، هی  میریتت پیوچه بر ذساس ذواردل 

رذ ذفدتذر ناشی ذم ذس اد س گین رذ به ایذقل برسانیی و ذم ذبزیذ تا ذنزها مسیر ذنزشار نرم  ریتأخذرن ذست که  

 ه وذرسازی ک یی. 

 

 همکاری با مشتری نسبت به مذاکره درباره قرارداد  در اولویت قرار دارد -۳

ذرمش سوم میریتت چابا/ذوارل ذه یت ورژه ه کاری نتدرا دذشزن با مشزیتاو رذ در طدول فرذر دی 

ذرن ذرمش به مع ای درتافت بامخورد و ذنزقداد مسدزقیم ذم مشدزیی   .ک یمیو بروسزه    تیپیرن توسعه  

ذست را به مع ای تولیی مشدزرک محردورت ویردی بدا تووده بده تحقیقدات مییدوب بده تجییده کدارییی و 

 مشزیتاو.  هایخوذسزهها و وسزجو دریاره نیام
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ی مد ذکره شددیه بددا هدداهای تولیددی محردورت بدده صددورت سد زی، بددر ذنعقداد قرذردذددر ادالی کدده فرذر دی

لیسزی ذم محرورت قابل تحورل مزعهی ذست، فلسفه ذوارل در رونی توسعه پیوچه بامخورد مشدزیتاو 

در نزیجده میدتذو سدامهاری و شدان    .دهیمیها قرذر  ها رذ در ذولورت کارو ذمکاو ه کاری میذوم با آو

 زر خوذهی شی. برذی ذرذیه محرورت تجاری موفق، و ذب و م اسب به بامذر هی  بیش

 

 در اولویت قرار دارد هابرنامهپارخ به تغییراه نسبت به پیروی از   -4

های توسعه پیوچه برذی ذرجاد ترییدر ت دام و هنت ه بردذر باشی. در ه شزه فرذر ی  بیمماو  توذنیمیترییر  

کده دذرذی وتییدات دقیدق بدود تدا هدر   شیمیی طرذای  ذهونهبه    هابرنامه  .دذدنیمیتالش خود رذ ذنجام  

ر ذما نگاه تفک .هرفتمیذاز الی رذ پوشش دهی و به ک وذو نقشه رذهی برذی ک ل مورد ذسزفاده قرذر 

بدا ذرجداد ذرمش ذفدنوده شدود،  توذندیمیذوارل مزفاوت ذست. بر ذساس بیانیه ذوارل ترییر در درذم میت 

 ب ابرذرن رمم ذست ذم ترییر ذسزقبال کرد و آو رذ در آغوش هرفت. 

در صددورتی کدده شدد ا بخوذهیددی چابددا باشددیی، رددا روش درسددت بددرذی ذنجددام آو ووددود دذرد و ذهددر ک ددی 

بده سدرکت  هاسامماوبهزر ذست   ن ر؛ ب ابرذذرمشی رذ ذرجاد ک ی  توذنین یرگر ترییر  هییی ک یی، دتر یم

خود تعیتف ک  ی. ذم ذرن طیتق،  هایپیوچهکوتاه تکرذر شونیه رذ برذی  هایچرخهوذک ش نشاو ده ی و 

و  رذ ترییدر دذد هداترذولو تدوذومیبخشدی  ابدت ذز روندی توسدعه باشدی و بدر ذسداس آو،   توذنیمیترییر  

 رذ ذضافه کرد.  هارسانیرومبهویری را  هاییژهرو

کدده بیرسددی و بددامنگیی مکددیر رددا طددیح، بسددیار مفیددی و کدداریردی بددوده و بددا  ک ددیمیذرددن ذرمش ذسددزیرل 

در صدورتی  .دشدومیذسزفاده ذم ذرن ذرمش، برنامه پیوچه ذز را نقشه  ابت تبیرل به را ذسزرذتژی پوردا 

که ترییر وهت دذدو را ترییر ذولورت ذم لحاظ تاکزیکی م طقی باشی، ذردن ذرمش چابدا، شد ا رذ ترغیدب 
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درگددر م طقددی نیسددت، نتردذزتددی.  آوکدده بدده دنبددال آو بیورددی و بدده مسددییی کدده ذدذمدده دذدو  ک ددیمی

بدا ترییدرذت ک دا  مدر رتیمشزیتاو و سامهاری   هایخوذسزهها و  با پاس  به نیام  چاباروش    هایذرمش

تا فرذر دی توسدعه بده صدورتی ذرجداد شدود کده محردورت باکیفیدت تولیدی شدونی و مشدزیتاو   ک  یمی

 تی باش ی. رذضی

 

 
 

 اصل مدیریت پروژه چابک مطابق بیانیه اجایل ۱۲معرفی 

ک  دیه ذسدت کده ذصدل هیذرت 12( میریتت پدیوچه چابدا دذرذی Agile Manifestoمطابق بیانیه ذوارل )

  :دشومیشامل موذرد زتر 

ذولورددت بددرذی پددیوچه محسددوب  ن تتیی ضددیوردر هددر شددرذرطی رذضددی نگدده دذشددزن مشددزیتاو ذولددین و  -1

  .دشومی
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 بگییتی.  نظیسعی ک یی ازی در آخیتن مرذال پیوچه پاسخگوری به ترییرذت رذ در  -2

 ممانی کوتاه رذ مشخص ک یی.  فوذصل ذفتذر قابل ذسزفاده خود از ای سیتع نرم برذی تحورل  -۳

هدا بدا رکدیرگی رذ بده ده یهاو و ه کداری آوو توسدعه  نفعاویذدر طول پیوچه ذرتباب مسز ی بین    -4

 صورت مسز ی برقرذر ک یی. 

 برذی تولیی و ساخت پیوچه به ذفرذد با ذنگیته و با ذسزعیذد ذکز اد ک یی.  -۵

و کداریردی  مدر یبرذی تعامل بیشزی بین ذفرذد تیم پیوچه برقرذری ولسات و هفزگو رذ به ک وذو روشی   -۶

 در نظی بگییتی. 

 ذفتذر قابل ذسزفاده ذست. معیار س جش پیشرفت پیوچه، تولیی نرم ن تتییذصل -۷

 توسعه پاریذر با سرکت پیشرفت  ابت در پیوچه رذ لحاظ ک یی.  نامحیودبرذی میت  -۸

 به برتیی فن و طرذای خوب در پیوچه تووه میذوم دذشزه باشیی.  -9

  .ک  یمیرذ تولیی  هایطرذاو  هایامم یین ،های مع ارخود ساممانیهی شیه بهزیتن  هایمیت -10

هدای مسأله سادهی در پیوچه ذمیی ضیوری و مهم ذست. سادهی رع ی ه دی بده ادیذکثی رسدانیو کار  -11

 . غیرضیوری و ذنجام نشیه

 ها رذ ذنجام دهیی. در فوذصل ممانی م ظم بامنگیی و ذنطباق براسب بامخورد -12

و در محدیط  دهدیمیپد ریی ذولوردت و ذصدول بده ذنعطا   هاذرمشمیریتت پیوچه ذوارل با پییوی ذم ذرن  

چابدا رذ بده روشدی محبدوب تبدیرل  توذندیمیذرن ذمدر  ،سامدمیناش اخزه، سامهاری با ترییرذت رذ م کن 

تا محرورت رذ سیتع و ه رذه بدا بدرآورده سداخزن بهزدر  ک یمیک ا  هامیتک ی؛ چرذکه روش چابا به 

 های مخزلف ذرذیه ده ی. های کاریرذو، مشزیتاو و کسب و کارنیام
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 ارتناده از روش مدیریت پروژه چابک چه م ایایی به همراه دارد؟ 

درصی نسدبت بده درگدی پدیوچه   2۸ایود    ،ک  یمیذز روش میریتت چابا پیوچه ذسزفاده  ری که  هاپیوچه

مزفداوت  هدایفرکان ذز روش ذواردل بدا  ،هاسدامماوو    هاشدرکتدرصی ذم    ۷1  بای تتقیهسز ی و    ترموفق

چینی باکث شیه ذوارل تا ذرن ای موفق باشی و چرذ میررذو پیوچه ذم چابدا در   چهذما    ،ک  یمیذسزفاده  

؟ در پاسد  باردی بگدوریم: ذواردل توذنسدزه کدار مدیررذو رذ ک  دیمیدرگر ذسزفاده   هایچارچوبترکیب با  

 خود ک زیل بیشزیی دذشزه باش ی.  هایپیوچهتا بی روی  دهیمیها ذوامه ک ی و به آو تررذات

ذردن ذسدت کده ذردن روش بدی روی دو کامدل  ،ک دیمیو خدا   فردم حرییهریتت پیوچه چابا رذ  آنچه می

؛ رکدددی تک یدددل پدددیوچه در چدددارچوب ک دددین یکلیدددیی ت رکدددت دذرد و هدددیچ کدددیذم رذ فدددیذی درگدددیی 

 مالی و ممانی و درگیی ذرذیه پیوچه با کیفیت بار.  هایترمحیود

 ذسزفاده ذم میریتت چابا/ذوارل به صورت زتر ذست:  هایتتمن ن تتیمهمذما برخی ذم 

 

 دشومیروش چابک/اجایل باعث کینیت محصول 

سازی تست کردو بخشی ذم مراله پیاده  ،دشومیممانی که میریتت پیوچه بر ذساس روش چابا ذنجام  

بوده و ذرن ذمی باکث بارتی رفزن کیفیت کلی محرول نهاری خوذهی شی. کارفرما را مشزیی بیشزر ذم   آو

در هدی ممداو  توذندیمیبدامذر  هدایتیوذقعمجیی پدیوچه بدا فرذر دی توسدعه در ذرتبداب بدوده و بدا تووده بده 

ت، در طول ذورذی مزقاضی ذک ال ترییرذت در محرول باشی. ذم آنجاری که چابا را فرذر ی تکرذری ذس 

  .دذرنییبرمو در میسی پیشرفت هام  نیشومیدرهیی رادهییی و توسعه  خودساممانیه هایمیتپیوچه 
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 دشومیروش چابک/اجایل باعث رضایت مشتری 

رتنی شرکت ک ی و در مراله ذودرذ اضدور در مراله برنامه توذنستمیس زی مشزیی فقط    هایروشدر  

پد ریی فرذر دی تولیدی، در بخدش ذودرذ ر  نیذشت، ذرن در االی ذست که بخش ک دیه سدامهاری و ذنعطا 

هییی و ذودرذ دخالدت دذشدزه و ذم ت دام ذما در روش چابدا مشدزیی ه دوذره در فرذر دی ترد یم  .دهیمی

 وتییات پیوچه باخبر ذست. 

توذنیی با در ویتاو نگه دذشزن مشزیی و ذرجاد ترییدرذت بدا تووده بده بدامخورد ذو در پدیوچه، هدم یش ا م

 هایخوذسدزههدا و بدا نیام وذقعای ذرمش رذ به مشزیی ذرذیه دهیی و هم مط ین شوری که محرول نهاری 

 مشزیی مطابقت دذرد. 

 

 دشومیروش چابک/اجایل باعث کنترل بیتر پروژه 

س زی، ذم شفافیت بیشزیی برخوردذر ذست و به میررذو پدیوچه   هایروشمیریتت پیوچه چابا نسبت به  

مشزیی و ذطالکات به دست آمیه ذم فرذر ی ک زیل کیفیت رذ ذدغام   هایبامخوردتا بزوذن ی    دهیمیذوامه 

ذی پدیوچه کیفیدت ی ک زدیل ن ار دی. در طدول مرذادل ذودرمدر رتیک  ی و به ذرن صدورت پدیوچه رذ بده شدکل  

پیشدرفت رومذنده بدا ذسدزفاده ذم   هدایهتذرشبدا درتافدت    نفعداویذو ه ه    دشومیمحرورت تض ین  

 ها مشارکت دذشزه باش ی.در ت ام فرذر ی توذن یمیهای پیشرفزه و ذبتذر هاایتک 

 

 دشومیبینی خطراه احتمالی در پروژه روش چابک/اجایل باعث امکان پیش

 .دشدومیبی ی خطرذت و ولوهییی ذز بیوم شدرذرط غیدر قابدل ک زدیل فدرذهم با ذفتذرش دری، ذمکاو پیش

رتنی در وهدت ذط ی داو ذم و برنامده هاسداتربی دی روش میریتت چابدا پدیوچه بدرذی ش اسداری و پیش
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بده ک دوذو  .دهدیمیهای بیشدزیی رذ در مقابدل مجدیی پدیوچه و مشدزیی قدرذر  ، رذهکارذورذی درست پیوچه

هدای فرسدودهی بدرذی ذفدتذرش دردی ذسدتیت ت و ن ودذر هدایرگبامثال، ذوارل بدا رورکدرد ذسدکرذم ذز 

بی دی ک  دی و بدر ها رذ پیشمیررذو بزوذن ی ک لکرد دشومیکه ذرن مسأله باکث  ک یمیپیوچه ذسزفاده  

 رمم رذ ذنجام ده ی.  هایرتنی ها برنامهذساس آو

 

 
 

 دشومیپذیری روش چابک/اجایل باعث اف ایش انعطاف

ی مجهدت ییدنظیبپد ریی  آو تدیم رذ بده ذنعطا   ،دشومیه گامی که روش چابا در را تیم پیوچه ذورذ  

و به تک یل ذطالکات خود با مشارکت دذی دی   ک  یمیکار    ترکوچاپیوچه در فوذصل    هایمیت  .ک یمی

و پرهنت دده  بیممداوترییددرذت  مع دوری درگددر مدیریتت پددیوچه  هدایروشپردذمنددی. در صدااب محردول می

تر، هدم باکدث مدیریتت های کوچداب یی پیوچه به قس تهسز ی، ذما رورکرد چابا/ذوارل با تقسیم
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پد ریی در پ ریی کافی برخوردذر خوذهی بدود. منتدت ذنعطا شود و هم پیوچه ذم ذنعطا می  بهزی پیوچه

های پورددا تددروین ده ددی ذم ذرددن روش رورکددرد مددیریتت پددیوچه چابددا باکددث شددیه تددا بسددیاری ذم سددامماو

 های خود ذسزفاده ک  ی.کاریردی در پیوچه

 

 دشومیروش چابک/اجایل باعث بیبود مستمر پروژه 

هانه میریتت چابا/ذوارل توسدعه خودذنیرشدی و تدالش بدرذی بهبدود مسدز ر ذسدت. 12رکی ذم ذصول  

قبلی بهزر خوذهی   تتذستیبه ذرن مع ی که هر ذستیت ت ذم   ،ک یمیروش ذوارل به صورت تکرذری کار  

ذرددیه و  تبددادلچابددا بدده تقورددت فره دد   هددایروش .شددونین یبددود و درگددر ذشددزباهات قبلددی تکددرذر 

تدا ذم تجیییدات مشدزرک درس بگیرندی و بداهم   دهدیمیو به ذکضدای تدیم ذودامه    ک یمیکاری ک ا  ه 

 پیشرفت ک  ی. 

 

 دشومیروش چابک/اجایل باعث بیبود روحیه تیم 

چابا ذز ورژهی خودساممانیهی و خودمیریتزی برخوردذر هسز ی، ذسزقالل   هایمیتبا تووه به ذر که  

 محافظدتبده کبدارت درگدر، مدیری پدیوچه باکدث   .ده دیمیی ذفدتذرش  ییهمیتر و ذخزیارذت خود رذ برذی  

شود. کار تی دی بدر ک لکدرد مزقابدل ب دا شدیه و مالی و میریتت می  اویاامذکضای تیم در برذبر دخالت  

ذم آنجدا   .ک  دیمیمیریتت پیوچه در نقش فعلی خدود نیدن رشدی    هایمهارتن رادهییی  ذکضای تیم، ض 

کده در آو ذکضدای تدیم بزوذن دی بده هدم   ک دیمیکه ذنیذمه تیم کوچدا ذسدت، ذواردل محیطدی رذ فدرذهم  

 پ ریی برخوردذر باش ی. های تی ی ذم ذنعطا شونی و ساخزار ترارنتد
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 شودهای مرتبط در پروژه میمعیارروش چابک/اجایل باعث ایهاد 

هییی ک لکرد پدیوچه ذسدزفاده چابا در تخ ین مماو، هنت ه و ذنیذمه  هایمیتهاری که به وسیله  معیار

تأکیی  .نیشومیس زی به کار برده  هایروشهاری هسز ی که در ذم معیار  ترمرتبطو   تیقیدق  ،دشومی

ها و تولیدی نزدارج مطلدوب در پدیوچه ذسدت، ذمدا رورکدرد سازی ک لکردرورکرد چابا بیشزی بی روی بهی ه

هییی هییی ک لکرد تیم و تر یمها، ذنیذمهآبشاری در ک ار فرذهم کردو ذمکاناتی نظیر ش اساری ت گ ا

 پردذمد. مبز ی بر دذده، ت ها به تخ ین هنت ه و مماو پیوچه می

 ک دیمیت چابا/ذوارل ذبتذر قیرت  یی ذست که به ذکضای تیم، میررذو پیوچه و مشزیتاو ک ا میریت

ی ذکضای تیم ذارفهتا بهزی و کارآمیتر ک ل ک  ی. ذز بهبود کیفیت محرول هرفزه تا ک ا به پیشرفت 

پدیوچه  هدایمیتذهر در سدطن وهدانی بده  .دشومیه ه ذم متذرای ذسزفاده ذز روش میریتت پیوچه چابا 

ها مشزاق ذردن هسدز ی کده بدا ذتخداذ مدیریتت چابدا پدیوچه که آو  ییک میمشاهیه    ،یت یذزیبنگاهی  

ذسدزفاده  هداروش ن تتیم اسدبهدای خدود، ذز بهزدیتن و بزوذن ی برذی ذرذیه ذرمش بیشدزی بده کسدب و کار

 ک  ی. 

کده بده ودای رسدییو بده  در وذقع هی  ذصلی ذم ذتخاذ میریتت پیوچه بر ذساس چابا/ ذوارل ذردن ذسدت

خددود  هددایپیوچهکیفیددت آنددی و سددیتع، ذرددن رورکددرد رذ بدده صددورتی تددیرتجی و مرالدده بدده مرالدده بددی روی 

 هدایمیتمدیریتت چابدا پدیوچه باکدث شدیه کده   هییی کدارفرذوذو به    هایتتمنسازی و ذورذ شود.  پیاده

 کسب و کار خود تبیرل ک  ی. پیوچه در ص ارع مخزلف، ذرن رورکرد رذ به بخشی ذم ذسزرذتژی ذصلی 

در نحدوه کدار خدود  ،ک  دیمیکه هی  مشزرکی رذ دنبدال  دشومی)تیم چابا به هیوهی ذم ذفرذد هفزه 

های مشزیتاو خود رذ سامهار ک  ی. رکی ذم موذردی که نیام  توذن یمیم عطف هسز ی و با بیوم ترییرذت  
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ها ذفدرذدی خدودهردذو هسدز ی کده ذرن ذست که آو  ،ک یمیس زی مز ارت    هایمیتچابا رذ ذم    هایمیت

 (.ک  یمیرهبیی مشزرکی رذ ت یتن 

 

 
 

 ؟ دشومیکلیدی مدیریت پروژه چابک شامل کدام موارد  هایبخش

بخش کلییی رذ بدرذی آو   ۵ی رذ به روش چابا/ذوارل میریتت ک یی، باری  ذپیوچهدر صورتی که بخوذهیی  

  :دشومیمهم میریتت چابا پیوچه شامل موذرد زتر  هایبخشدر نظی بگییتی. در وذقع 
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 (User Storiesکاربر ) هایداستان

ک دی و در برهیرندیه پدیوچه رذ تعیتدف و مشدخص میهای کاریر سطن بارری ذم درخوذسدت کدار در  دذسزاو

ها، برآورد معقدولی ذم ها بزوذن ی برذی ذنجام درخوذستذطالکات کافی برذی ذکضای تیم پیوچه ذست تا آو

های مورد نیاز رذ دذشزه باش ی. بر ذرن ذساس، ذم دریهاه کاریر، را توضین کوتاه و مخزرر نوشزه تالش

 ها باشی. های مشزیی و ذهیذ  آوها و نیامی بی روی تشیتن خوذسزهشود تا ت رکت کار بیشزمی

 

 (Sprintsاسپرینت )

بدین ردا تدا سده هفزده در  مع دوری در میریتت چابا/ذوارل ذستیت ت را تکرذر کوتداه ذم کدار ذسدت کده 

 ،ک  ددیمیرتنی ذسددتیت ت کددار پددیوچه بددی روی وظددارف تعیددین شددیه در ولسدده برنامدده هددایمیتممددانی کدده 

با پیشیوی پدیوچه، رمم ذسدت شد ا ذردن   مماوهمذریه در ذرن بخش به صورت ذست که    .دشومیتک یل  

رذ به طور میذوم و پیوسزه تکرذر ک یی تا محرورت مورد نظرتاو آماده تحورل شونی. بعی   ها تتذستی

هداری دوباره محرول رذ میور ک یدی تدا مزووده شدوری چده کار  ییتوذنمیم شیو هر ذستیت ت ش ا  ذم ت ا

هاری ذنجام نشیه ذست تا در صورت به نزیجه نرسییو کار، ت ظی ات مورد نیاز رذ در ذنجام شیه و چه کار

 یی. نظی بگییتی و دوباره را ذستیت ت درگی رذ برذی بهبود محرورت را خیمات خود شیوع ک 

 

 (Stand-Up Meetingsجلسات استندآپ یا ایستاده )

 دشدومیدقیقده ذسدت، برهدتذر  1۵هدا رومذنه که میت ممداو آو ذسز یآپدر میریتت پیوچه چابا ولسات 

هور ی. برهتذری ولسات ذسز یآپ در وذقع را روش م اسب ها ولسات رومذنه ذسکرذم هم میکه به آو

ذم ذرن مسأله ذست که ه ه ذکضای تیم پیوچه نسبت به ت ام موضوکات مییوب به پدیوچه    اویذط برذی  
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ن تعدامالت را خیدر؟ ذرد ده یمیخود رذ ذنجام  هایتیمسیولآهاه هسز ی و در مسیر درسزی وظارف و 

ک  یهاو رمم ذسدت در آو بده صدورت که شدرکت دشومیرومذنه به ذرن دلیل با ک وذو ذسز یآپ ش اخزه 

ذرسزاده اضور دذشزه باش ی و ک ا ک  ی تا ولسات پیوچه بده صدورت کوتداه و بدا پدردذخزن بده ذهدیذ  

  .شودذصلی برهتذر 

 

 (Agile boardتخته چابک/اجایل )

های پیوچه رذ به رذازی دنبال ک یی، نیداز بده ردا تخزده چابا/ذواردل دذرتدی. شرفتبرذی ذر که بزوذنیی پی

ذفدتذر مدیریتت پدیوچه باشدی ردا ذر کده ردا تخزده سدفیی توذنی شامل ک لکدردی شد ا در نرمذرن تخزه می

 های مییوب با پیوچه. ساده برذی نوشزن راددذشت

 

 (Backlogالگ )بک

های مییوب به پیوچه رذ درتافت ک یی و در سیسزم ورودی خود، درخوذستتوذنیی با ذسزفاده ذم ش ا می

بروسددزه و پیرندد  تبددیرل  Storyها کقددب مانددیه باشددی، بدده صددورتی کدده درخوذسددزی ذم سددارر درخوذسددت

مییوب  Story Pointرتنی چابا، تیم ش ا خوذهی شی تا ش ا مزووه آو شوری. در طول ولسات برنامه

موودود در بدا رگ بده دذخدل  هایدذسزاو ،ها تتذستیرتنی ه گام برنامه .مدمیبه هر کار رذ تخ ین 

 هدارگباتا در طول تکدرذر چرخده ذسدتیت ت تک یدل شدونی. مدیریتت   نیشومیذستیت ت ذنزقال دذده  

 برذی میررذو پیوچه در را محیط چابا نقش بسیار ایاتی و مهم دذرد. 
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 هم چرخه چابک/اجایل چیست؟ مراحل م

 شونی: چرخه میریتت چابا/ذوارل ذم مرذال مخزلفی تشکیل شیه که شامل موذرد زتر می

 

 
 

 (Concept)ها و نظرات مرحله اول: بیان ایده

ذسددت. شدد ا بارددی در ذرددن مرالدده بددا  هدداپیوچهب ددیی ذولددین مرالدده روش چابددا مشددخص کددردو و ذولورت

های م اسدب کسدب و کدار هدم فکدیی درهیر در پیوچه دریاره ش اساری فرصدت  نفعاویذذکضای تیم و  

ک یددی. ه چ ددین رمم ذسددت هنت دده و ممدداو مددورد نیدداز بددرذی تک یددل هددی پددیوچه رذ تخ ددین بتنیددی. سددت  

هاری که م اسب و ذرمش  ی هسز ی رذ مشخص کرده و برذی تک یل لیست با رگ پیوچه خود به پیوچه

 ها بتردذزتی. ب یی آوذولورت
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 (Inception)مرحله دوم: نقطه آغاز پروژه 

کدده مشددخص ک یددی؛ چگوندده  یرسددمیبعددی ذم ذر کدده نددوع پددیوچه خددود رذ مشددخص کردرددی، نوبددت بدده آو 

برسدانیی. در تدیم پدیوچه خدود بده چده ذفدرذدی نیدام دذرتدی؟ ذلتذمدات ذبزدیذری   پیوچه رذ بده پارداو  ییخوذهمی

و وظدارف تدیم   هاتیمسدیولمشزیی چیست؟ و ... ب ابرذرن بهزر ذسدت بده ک دا ردا درداهرذم بده شدیح  

 هاری که رمم ذست در هی برهه ممانی ذنجام دهیی رذ مشخص ک یی. بتردذزتی و کار

 

 (Iteration)ها نظرات به واقعیتها و مرحله سوم: تبدیل ایده

ها و نظددرذت بدده وذقعیددت ذسددت. بعددی ذم در روش چابا/ذوارددل مرالدده سددوم مییددوب بدده تبددیرل ذرددیه

کده در ذولدین مرالده ذم تبدیرل ذردیه   یرسدمیذولین پیوچه، نوبت بده تدیم توسدعه    یریتأمشخص شیو و  

هدا ذولدین هدردش ظدرذت بده وذقعیتها و نمحرول به وذقعیت، وذرد ک ل شود. در مراله تبیرل ذردیه

 کاری به صورت زتر خوذهی بود: 

بدددر ذسددداس بدددا رگ محردددول و بدددامخورد  (Requirements)مشدددخص کدددردو ذلتذمدددات پدددیوچه  •

 نفعاو. ذی

 بر ذساس ذلتذمات تعیین شیه در پیوچه.  (Development)توسعه محرول  •

هدای محردورت و کشدف به م ظور ش اسداری مشخردات و ورژهی  (Testing)آممارش کیفیت   •

 ها و ذررذدذت. خطا

 محرورت قابل ذسزفاده به مشزیتاو.  (Delivery)ذرذیه کردو  •

و مشددزیتاو بددرذی ذر کدده بزوذنیددی در مرالدده تبددیرل  نفعدداویذ (Feedback)درتافددت بددامخورد  •

 رذ مشخص ک یی. ها، ذلتذمات محرورت درگی ها و نظرذت به وذقعیتذریه
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 (Release)مرحله چهارم: منتشر کردن محصول 

کده محردول نهداری رذ ذنزشدار   یرسدمیبده وذقعیدت ذک دوو ممداو آو    هایهرذتبیرل کردو    چ ی باربعی ذم  

دهیی. در ذرن مراله ش ا باری به آممارش و تض ین کیفیت نهاری بتردذزتدی تدا هرهونده خطدا و ذشدکال 

 سازی کاریر قبل ذم ذرذیه محرول نهاری شود. ش اساری شیه، ذررذدذت رفع هردد و مسز ی

 

 (Production)مرحله پنجم: تولید محصول 

محرول ش ا در دسزرس ذفرذد قرذر بگیدرد. مرالده تولیدی در روش چابدا بده ذک وو مماو آو رسییه که  

سدازی ذسدت. آردا ذکضدای تدیم پدیوچه شد ا پشدزیبانی ذرن مع ا ذسدت کده پدیوچه شد ا در ادال ذودرذ و پیاده

 آومسز یی دذرنی تا رونی کار محرول بیوو خطا ذورذ شود که مط ین شوری کاریرذو نحوه ذسزفاده ذم 

  رذ بلی هسز ی؟

 

 (Retirement)بازنشستگی یا انفصال محصول  –مرحله ششم 

آخیتن مراله چرخه مدیریتت پدیوچه چابا/ذواردل بامنشسدزگی ذسدت. ممدانی کده محردول شد ا بدیوو 

  .دشومیذسزفاده، غیرضیوری و آماده وارگنتن شیه باشی، وذرد مراله بامنشسزگی 

هدای مییددوب بده پارداو ک ددر مفیدی محرددول فعالیتدر روش چابا/ذواردل مرالده بامنشسددزگی ت دام 

(End-Of-Life Activities) رسددانی بدده مثددل خددارن شددیو محرددورت ذم مرالدده تولیددی و سددت  ذطالع

 هیرد. مشزیتاو رذ در بر می
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 های مدیریت پروژه چابک معرفی انواع رویکرد

 به موذرد زتر ذشاره ن ود.  توذومیهای میریتت چابا/ذوارل در خرو  ذنوذع رورکرد

 

 رویکرد اسکرام چابک/اجایل

هددداری ه چدددوو ( در مدددیریتت پدددیوچه چابا/ذواردددل، بیشدددزی بدددی روی معیارScrumرورکدددرد ذسدددکرذم )

ذی ت رکت دذرد تدا بزوذندی محردورت پ ریی، تبیرل ذریه به وذقعیت و کار هیوهی چ ی وظیفهمسیولیت

ذفدتذر مدورد بدرذی توسدعه نرم ذسدکرذمها پشدزیبانی ک دی. در ذصدل پیچییه رذ توسعه و ذرذیه دهی و ذم آو

مدیریتت پدیوچه ذصدول و قوذکدی آو رذ نیدت ذک دال   هدایهیوهدر درگر    توذومیذما    ،ردیهمیذسزفاده قرذر  

  .دشومیمحرورت کلییی و  هانقش ،هاتیفعالن ود. ذسکرذم شامل 

 ذسکرذم در روش چابا به صورت زتر ذست:  هاینقش

 ( Scrum Masterذسکرذم مسزر ) •

 (Scrum Development Teamتیم توسعه ذسکرذم ) •

 (Product Ownerمالا محرول ) •

 

 ذسکرذم به صورت زتر ذست:  هایتیفعالدر روش چابا 

 (Daily Scrumولسه رومذنه ذسکرذم ) •

 (Sprint Reviewبیرسی ذستیت ت )ولسه  •

 (Sprint Retrospectiveولسه رتیوستکزیو ) •

 (Sprint Planning Meetingرتنی ذستیت ت )ولسه برنامه •
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 در روش چابا مر وکات ذسکرذم به صورت زتر ذست: 

 (Sprint Backlogبا رگ ذستیت ت ) •

 (Sprint Goalهی  ذستیت ت ) •

 (Product Backlogبا رگ محرول ) •

 

 

 

های خددود رذ هددای ممددانی مخزلددف، وظددارف و مسددیولیتهددای ذسددکرذم بددرذی ذر کدده بزوذن ددی در برهتیم

آوری هدا ذم ذکضدای تدیم ذطالکدات مدورد نیداز رذ و دعساممانیهی کدرده و در مدورد وضدعیت فعلدی پیوچه

 هدایمیتی ک  ی. روش ذسکرذم برذذسزفاده می Scrum task boardsهاری مثل ن ار ی، مع وری ذم ذبتذر

مسیی پیوچه رذ  ییتوذنمیها، ش ا ب یی کارنرم ذفتذی طرذای شیه و بر ذساس آو، با ذرجاد ت رکن و ذولورت

 بهزی و با ک زیتن خطا پیش ببیتی. 

 شود: در رورکرد ذسکرذم ذوارل سه قاکیه کلی ووود دذرد که شامل موذرد زتر می
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 ن تتددیمهم کددن ذسدت در رددا سدامماو چ ددی تددیم ذسدکرذم ووددود دذشدزه باشددی. م: خودساازماندهی -۱

ذسکرذم توذو خودساممانیهی ذست، به ذرن مع ی که بیوو م زظدر ماندیو ردا کامدل   هایمیتورژهی  

ها رذ بده های آومماو م کن تعیتف ک  ی و نوذقص را خطا  ن تتیکوتاهها رذ در  فرذر ی  توذن یمیخاروی،  

 سرکت ش اساری و برطر  ن ار ی. 

 

در روش ذسکرذم برذی ذورذی هدر سدیکل کداری، محدیودرت ممدانی مشخردی در :  بندیچارچوب زمان  -۲

ک زر ذز را ماه ذست، به نزیجه نهاری برسی.  مع وری و ه ه چین باری در آو مماو که   دشومینظر هرفزه  

 شود. هفزه می (Sprint)در رورکرد ذسکرذم، به هر سیکل ممانی را ذستیت ت 

 

مسدزی ردا فدردی کده مدیریتت تدیم ذسدکرذم رذ برکهدیه دذرد، ذسدکرذم  :  پیشرفت ماداوم و هییشاگی  -۳

و  ک ددیمیرذ برطددر   هدداآوموذنددع رذ ش اسدداری و  ،ک ددیمیهای کدداری تددالش ه ددوذره بددرذی بهبددود فرذر ددی

  .ک یمیه چ ین برذی تیم ذسکرذم فضای کاری م اسبی رذ فرذهم 

 

 رویکرد کانبان اجایل

( ذست و بده م ظدور ک دا Kanbanها، میل کانباو )ذنوذع رورکرددر میریتت چابا پیوچه رکی درگر ذم 

ها بزوذن ی به صورت کارآمیتیی با رکیرگر ه کاری دذشدزه باشد ی. پیوچه طرذای شیه تا آو  هایمیتبه  

 ک  یه به صورت زتر ذست: رورکرد کانباو دذرذی سه ذصل هیذرت

 ترسیم هردش کار در پیوچه •

 هردش پیوچهمحیود کردو مقیذر کار در  •
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 م ظم کردو هردش کار در پیوچه بر ذساس ذولورت •

تجدورت شدیه ردا برهده ممدانی محدیود   هداینقشمیل کانباو ذوارل بر خال  میل ذسکرذم چابا دذرذی  

مز رکت ذست تدا در طدول فرذر دی توسدعه، محردورت رذ بدا   ترکوتاهممانی    هایدورهنیست، بلکه بی روی  

جده ذردن شدفافیت ذردن ذسدت کده ه ده ذفدرذد درهیدر در پدیوچه بده خدوبی سرکت بیشدزیی ذرذیده دهدی. نزی

 که چه کسی برذی چه ممانی و چه موقعیزی مسیول ذست.  دذن یمی

تدا  ی دهمیبه ذکضای تیم پیوچه ذرن فرصت رذ  Online Kanban Boardهاری نظیر در میل کانباو ذبتذر

خود رذ ذنیذمه بگیرندی  هایشرفتیپده ی و میتذو خود رذ بیاو ک  ی، وضعیت وظارف رذ ترییر   هاییهرذ

 ک دیمیی کار ک  ی. مجسم کردو فرذر ی در پیوچه ک دا مر رتیتا ه ه در ک ار هم به شکل کارآمیتی و  

تا ه ه ذکضا با رکیرگر ذتفاق نظر دذشزه باش ی و مط ین شونی بی روی کاری ت رکت دذرنی که ذم ذولورت 

 ذست.  زتاد برخوردذر ییتأ بار و 

 

 نویسی مفرط اجایلرویکرد برنامه

( ذست و نده XPنورسی مفرب )ذفتذر، رورکرد برنامهچابا برذی توسعه نرم  هایروش  ن تتیقیدقرکی ذم  

تر شدیو ت دام بلکده باکدث آسداو  ،ک دیمیک دل    مدر رذفتذر باکیفیت بسیار کاریردی و  ت ها در تولیی نرم

نورسدی مفدرب شدامل سدادهی، بدامخورد، ذرذده و برنامه  هدایذرمششود.  ها برذی تیم توسعه میفرذر ی

بهزدیتن نزیجده رذ  توذندیمی( Extreme Programmingنورسدی مفدرب )ذازرذم ذسدت. در صدورتی برنامه

 دذشزه باشی که: 

 باش ی.  روروبهپیوچه با ک بود وقت  هایمیت •

 ذلتذمات پیوچه به صورت میذوم در اال ترییی باش ی.  •
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 پیوچه بخوذه ی در مماو تعیین شیه رتسا رذ کاهش ده ی.  نفعاویذ •

 وذای و ک لکردی رذ خودکار ک  ی.  هایتستپیوچه بزوذن ی  هایمیت •

 

 
 

 ( Feature Driven Developmentرویکرد توسعه ویژگی محور )

مزیولوژی چابا، رورکرد توسعه ورژهی محور را مشزیی محور ذست که بی روی  هایروشرکی درگر ذز 

( در ت ددام Incremental Development( و توسدعه ذفتذرشددی )Status Reportingهدتذرش وضدعیت )

سطوح ت رکت دذرد. روش توسعه ورژهی محور برذی مقابله بر دو مانع بنرگ سردره ی و دوباره کداری در 

  :دشومیمراله  ۵به ووود آمیه و شامل ذفتذر توسعه نرم

 هاطیحذرجاد لیسزی ذم  •

 توسعه را میل کلی •
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 هاطیحرتنی با تووه به برنامه •

 هاطیحطرذای با تووه به  •

 هاطیحساخزن با تووه به  •

 ترکوتدداهرذ در ردا بددامه ممددانی  هدداطیحپد رر ذسددت و بسددیار ذنعطا  FDDمدیل توسددعه ورژهددی محدور رددا 

بده ک دوذو مثدال، در صدورتی کده برهده  .دهدیمیدرگر میریتت پدیوچه چابدا ذرذیده  هایروشنسبت به  

رذ در بدامه ممدانی  هاطیحهفزه باشی، روش توسعه ورژهی محور  4ممانی برذی فرذر ی توسعه در ذسکرذم 

سداری هدا رذ ش اپدیوچه ک دا ک دی تدا خطا هدایمیتبده  توذندیمیذردن موضدوع    .دهیمیرومه ذرذیه    10تا    2

های مشزیی مطابقت ده ی و ذکضای ویردی خدود رذ سدیتع و نیام هاخوذسزهها رذ رفع ک  ی، با  کرده، آو

 به روم ک  ی. 

در مورد مزیولوژی چابا/ذوارل نکزه مهم ذرن ذست که ذرن مدیل بیشدزی ردا دسدزورذلع ل بدوده تدا 

 ،ییدک میبدا رذ کده ذسدزفاده چا هدایروشمط ین شوری هر کیذم ذم ذندوذع  ن ر؛ ب ابرذرا قاکیه خا 

های مشزیتاو و تیم پیوچه ش ا رذ برطر  ک ی. در کل هی  مدیریتت چابا/ذواردل ک دا نیام  توذنیمی

ذست، ب ابرذرن سعی ک یی بهزیتن روش رذ ذنزخاب و به ک دا   هاپیوچه  تیعتسیدر ذرذیه بهزی و    هامیتبه  

 آو شیوع به کار ک یی. 

 

 چابک ساختار تیم چابک/اجایل چگونه است؟ در مدیریت پروژه 

کده بدرذی سداماو  دشومی( به ک وذو بسزیی در نظر هرفزه Agile Team Structureساخزار تیم ذوارل )

هیدرد. ذم و لده مدورد ذسدزفاده قدرذر می ،ک  دیمیدذدو به ک اصر مخزلف تی ی که روی پیوچه چابا کار 

کداری ذشداره ن دود.   هدایاوتویمییوب به پیوچه و    هایتیفعالدر تیم،    هانقشبه    توذومیذرن ک اصر  
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 هددایروش توذن ددیمیچابددا بدده ک ددا آو  هددایمیتفونیذسددیونی ذسددت کدده  ذساسددای چ ددین سدداخزاری 

 ک لیاتی خود رذ ساممانیهی و م ظم ک  ی. 

عه هیوهدی مدیالدی بدرذی مرذادل توسد 19۶۵ش اس آمیتکاری ذست، در سال بیوس تاک ن که را روذو

 میلی رذ پیش هاد دذد که به صورت زتی بود: 

 

 

 

ذم  تدوذومیپ ری بسیار مورد تووه میررذو پیوچه ذوارل قرذر هرفدت؛ چرذکده ذنعطا   ورکمتفیذرن بسزی را  

ذسزفاده کرد. طبق ذرن بسدزر، در صدورتی کده ردا کضدو ذم  هامیتمخزلف برذی هیذرت  هایپیوچهآو در 

هدا رذ دوبداره ذم هییی بامهردد و ه ده کاربه مراله شکل  توذنیمیویذ شود را به تیم بتیونید،    پیوچهتیم  

 نوع شیوع ک ی. 

و هر فردی به  دشومیو وظارف  هاتیمسیولهییی وضوح در ب ابرذرن؛ را ساخزار درست باکث شکل 

هاری رذ برکهیه دذرد و باری ذنجام دهی. رره ذوارل ذضافی کده در ذردن که در پیوچه چه کار  دذنیمیخوبی  
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که تیم به ذنیذمه کافی م عطدف  دشومیبسزر در نظر هرفزه شیه، باکث ذط ی او خاطر ذم ذرن موضوع 

 نشاو دهی.  مر ربه ترییرذت وذک ش سیتع و  توذنیمیذست و 

 

 بارز ساختار تیم چابک/اجایل چیست؟  هاییژگیو

 به موذرد زتر ذشاره ن ود:  توذومیمهم و بارم ساخزار تیم ذوارل  هاییژهرودر خرو  

 

 تیم چابک/اجایل دارای عیلکرد گروهی است -۱

هر کیذم ذم ذکضای  .آوردمیی ذست که ک لکرد هیوهی رذ به ووود ذهونهبه  را چابا  ساخزار تیم ذوارل 

 ،ک  یمیبه س ت را هی  مشزرک ارکت   هاآوخا  خود هسز ی، ذما ه ه    هایمهارتتیم دذرذی  

  .دشومیب ابرذرن ک لکرد هیوهی در مماو درست باکث رضارت بیشزر مشزیتاو 

 

 تیم چابک/اجایل دارای مشارکت و ارتباط آزادانه است -۲

مشارکت و ذرتباب آمذدذنه دذشزه باشدیی. برخدی ذم ذکضدای تدیم   ییتوذنمیش ا  را چابا  در را تیم ذوارل  

ها بیامومنی شرکت ک  ی و در ک ار ه کارذو خود کار ک  ی تا هم ذم آو توذن یمیآمومشی   هایبرنامهدر 

)خدط  .نیشدومیشکل توصدیف  Tبا صفت  مع وری تامه کسب ک  ی. ذرن ذکضای تیم   هایمهارتو هم  

ها نسبت ده یه درک ک ومی آورص ذصلی ذکضای تیم و خط ذفقی نشاوده یه تخک ودی نشاو

 .مخزلف ذست( هایمهارتبه 
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 است یر سلسله مراتبیم غیک تیل یم چابک/اجایت -۳

غیدر سلسدله  کدامالی ها شدکل ذرن ذست که آو  )چابا(  بارم در ساخزار تیم ذوارل   هاییژهرورکی درگر ذز  

رع ی وضعیزی که ت ام ذفرذد ذم   ،ده یمیساخزار تخت رذ تروین      )چابا(  ذوارل   هایمیتمرذتبی دذرنی.  

 ذسزقالل رمم برذی رسییهی به ذمور به روش خود برخوردذر هسز ی. ساخزار غیدر سلسدله مرذتبدی ذواردل 

های میریتزی غیرضیوری، هر کیذم ذم ذکضای تیم وظیفه باکث شیه تا با ذم میاو بردذشزن رره  )چابا(

 هدایهیوهدذشزه باش ی و بزوذن ی به خود سداممانیهی برسد ی. ذردن رورکدرد در  و مسیولیت مشخری  

تا  ۳بین  )چابا( ذسکرذم هایمیت دشومیبه ک وذو مثال، پیش هاد  ،دهیمیکوچا به خوبی ووذب 

 کضو دذشزه باش ی، ب ابرذرن م طقی ذست که ت ام ذکضا در وارگاهی رکساو قرذر بگیرنی.  9

 

 بت به ساختار تیم سنتینس  )چابک( تفاوت ساختار تیم اجایل

مرذتدب در   سلسلهس زی، نبود    هایمیتنسبت به ساخزار    )چابا(  ساخزار تیم ذوارل   تفاوت  ن تتییذصل

در فضای س زی، مدیری وظدارف و  .ردیهمیها ذست که رورکرد میریتت پیوچه بار به پارین رذ در پیش آو

ذهرچه سداخزار سد زی تدیم م کدن  ،ک یمیها رذ مشخص رذ تعیین و نحوه رسییهی به آو  هاتیمسیول

  .شودن یچابا پیش هاد  هایمیتووذب دهی، ذما به هیچ ک وذو برذی  تربنرگ هایسامماوذست برذی 

شود کده کارم دیذو بده سد ت ها باکث میهای سلسله مرذتبی در سامماوبه کبارت درگر، ووود ساخزار

توذندی سدیی در برذبدر ذکضدای تدیم پدیوچه می  ااصل و سیاسی کاری بیونی که ذردن مسدألههای بیرقابت

ها رذ ذم ذهیذ  ذصلی دور ک ی. در محیط چابا/ذوارل م اسب درگر خبیی ذز رقابت نیسدت و باشی و آو

و در کدو  بده شدکل  شدونین یبر سر ذرتقای شرلی و رقابت دذخلدی تشدورق  )چابا(ذوارل   هایمیت

  .رنییهمیمزحی ذهیذفی مشزرک رذ در پیش 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 34 

 

 )چابک(تار تیم اجایل انواع ساخ

؛ سدداخزار تددیم ذوارددل بدده کوذمددل مخزلفددی نظیددر نددوع پددیوچه، م ددابع در دسددزرس و هنت دده بسددزگی دذرد

ت تیرمدیرا ساخزار وذای و را شکل رذ برذی ه ه پدیوچه م اسدب دذنسدت، بلکده در   توذون ی  ن رب ابرذ

 ذوارل مزفاوت در نظی بگییتم.  هایمیتمخزلفی رذ برذی  هایچارچوببهزر ذست  چابا پیوچه

 به صورت زتر ذست:  )چابا( های تیم ذوارل بر ذرن ذساس، ذنوذع ساخزار

 

 
 

 )چابک( گرایی اجایلساختار عام

ی ذست که هر کیذم ذم ذکضای تیم درک ک دومی و وسدیعی ذم ذهونهبه  )چابا( هرذری ذوارل ساخزار کام

هرذری موضوکات دذرنی، بیوو ذر که روی مورد خاصی به صورت ک یق ت رکت کرده باش ی. سداخزار کدام
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روی  توذن دیمیدر ذردن سداخزار ذکضدا  .دشدومیدردیه  ترکوچدا هدایمیتدر  مع وری در میریتت چابا 

 وظارف مخزلف کار ک  ی و به رذازی وای خود رذ به ه کارذنشاو بیه ی. 

؛ چرذکده در ذردن صد عت دهدیمیدر صد عت فدیوش بده خدوبی ودوذب   )چابدا(  هرذری ذوارل ساخزار کام

 ها ذسزفاده ک  ی. محرورت در ذنوذع بامذر فیوشمزخرراو رمم ذست ذم دذنش ب یادی خود برذی 

 

 )چابک( گرایی اجایلساختار خاص

و  هاتخردصکده دذرذی  هدرددمیهرذری بده دنبدال ذفدرذدی  هرذری، در ذواردل سداخزار خدا ر خال  کدامب

و مسدیولیت  ک دیمیمشخص هسز ی. در ذرن ساخزار هر فدردی در ادومه خدا  خدود کدار   هایمهارت

بدرذی ودت  ذکضدای بسدیار ذرمشد  ی    هدایهیوهذردن    .ردیهمیوظارفی که در آو دذم ه قرذر دذرد رذ برکهیه  

 رندییهمیپیچییه و سخت به کدار    هایاومهچرذکه دذنش خود رذ در    ،نیشومیپیوچه محسوب    هایمیت

  .دشومیو در نزیجه محرورت باکیفیززی رذ تولیی 

مزیذول بوده که نییوی ذنسدانی بده ذندیذمه  )چابا( ذوارل  تربنرگ هایمیتهرذری بیشزر در ساخزار خا 

بده مدیررذو  تدوذومیذم و لده ذفدرذد مزخردص   .دذردوودود    هدااومهکافی برذی پوشش دذدو بده ت دام  

 ده یهاو محرول ذشاره کرد. پارگاه دذده، برنامه نورساو و توسعه

 

 )چابک( ساختار هیبرید اجایل

 )چابا( هرذری ذست. در ساخزار تیم ذوارل ذری و کامهرساخزار هیبیتی چابا ترکیبی ذم دو ساخزار خا 

هیبیتیی هر مزخرص بدرذی سداخزن ذودتذی پیچیدیه خدود در پدیوچه مز رکدت ذسدت و ذودتذ رذ بده رکدیرگی 

 که ت ام پیوچه م طقی باقی ب انی.  دشومیو مط ین  یمنمیپیونی 
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ت، به ذرن مع ی کده سامهار ذس  کامالی  )چابا( ذوارل  هایذرمشپ ریی ناشی ذم ساخزار هیبیتی با ذنعطا 

هددای کددام هددرذ و خددا  هددرذ رذ رکجددا فددرذ بگیرنددی. ذم و لدده رورکرد هددایآمومه توذن ددیمیچابددا  هددایمیت

های به ا  مالکیت بیشزر، کار تی دی بهبدود رافزده و دسدزاورد  توذومیساخزار هیبیتیی    هایتتمن

 باکیفیت ذشاره ن ود. 

 

 )چابک( ساختار موازی اجایل

، ذکضای تیم چابا وظارف خود رذ بعی ذم هی برهه ممانی توسعه ترییدر )چابا(  در ساخزار موذزی ذوارل 

ذفدتذر هسدز ی، در به ک وذو مثال، ذهر ه ه در را ذستیت ت مشرول کار بدی روی توسدعه نرم  ،ده یمی

ذفتذر رذ بده نرمهای کار توذن یمی هامیتو به ذرن صورت  یرونمیذفتذر ذستیت ت بعیی به سرذغ تست نرم

صورت موذزی پیش ببرنی. ذلبزه، ذرن رورکرد نیاز به آمومش ساممانی هسزرده و وودود ذفدرذد باتجییده در 

 تامه تطبیق ده ی.  هایس تتیم دذرد که بزوذن ی خود رذ با 

 

 )چابک( ساختار خرده تیم اجایل

خدرده   هییی تی دی در بطدن ردا تدیم درگدر هسدزیم.شداهی شدکل   )چابا(  در ساخزار خرده تیم ذوارل 

 تدربنرگ  )چابدا(  ذواردل   هدایمیتب یی ن ود که دذخدل  های مسزقل تقسیمبه وذای  توذومیرذ    هامیت

های درگدی ی به خرو  ت رکت دذرنی کده در نهاردت بدا دسدزاوردذاومهروی    هامیتذرن    .رنییهمیشکل  

 هدایپیوچه ییدخوذهمیکده شد ا   دشدومیساخزار خرده تیم ممانی به کدار هرفزده    .دشومیپیوچه ذدغام  

  تقسیم ک یی.  ترکوچاهای بنرگ رذ به وذای
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  کلیدی در ساختار تیم چابک/اجایل چیست؟ هایتیمسئولو  هانقش

 هایتیمسددیولو  هددانقشی طرذاددی شددیه کدده بددرذی هددر کضددو ذهونددهبدده  )چابددا( سدداخزار تددیم ذوارددل 

فدردی ذسدت نده سد ت   هدایمهارتمشخری ووود دذرد. ذهرچه بیشزر ت رکدت چابدا بدی روی مج وکده  

 کاری چابا بیاورد.  هایاوتویوضوح رذ به  توذنیمیذز پیش تعیتف شیه،  هاینقششرلی خا ، ذما 

خوذهدی بدود، ب دابرذرن در محدیط   ریدمزر  هدانقشذردن    ل ردت چابا/ذواتیرمیش اسی  با تووه به روش

در   ترم عطدفرورکدردی    توذن دیمیکانبداو    هدامیتذز پیش تعیتف شیه دذرتم، ذما    هاینقش  ،کرذمذس 

 شرلی ذوباری و ضیوری نیذرنی.  هایتیمسیولپیش بگیرنی و نیازی به 

 کلییی در ساخزار تیم چابا/ذوارل به صورت زتر ذست:  هاینقش

 

 (Scrum Masterیا اسکرام مستر ) رهبر تیم

سددازی ذمددور مییددوب بدده تددیم رذ برکهددیه دذشددزه و بارددی ذز ( مسددیولیت ه اه  Team Leadرهبددر تددیم )

وظارف و   ،بخشیمیدرتافزی رذ ساماو    هایدرخوذستها به صورت روذو مط ین شود. ذو  پیشیوی کار

و به مینیانی ذنوذع ولسات  ک یمیکاری رذ ذرزتابی و پارش   هایاوتوی  ،ک یمیرذ میریتت    هاتیمسیول

ه چ ین رهبر تیم باری مط ین شود که تیم در اال پییوی ذم ذصولی ذست   .دشومیرول  ذسکرذم مش

ذواردل، رهبدر تدیم بدا  ذسکرذمها پردذخزه شیه. رمم به ذکر ذست که در رورکرد که در بیانیه ذوارل به آو

  .دشومیک وذو ذسکرذم مسزر ش اخزه 
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 مالک محصول 

 .پردذمدمیهای مشزیی ها و نیامکه به بیرسی خوذسزه( فردی ذست Product Ownerمالا محرول )

 هداآوهای مشزیتاو رذ به صورتی وذضن ترسیم ک ی و مط ین شود که ت امی ذو وظیفه دذرد پیش نیام

مالا محرول با تیم ذوارل ذرتبداب مدیذوم  .ذنیهرفزهمورد تووه قرذر  )چابا( در چرخه ک ی پیوچه ذوارل 

رفدت و  هایژهروبه ک وذو مثال، در مورد ذر که باری به سرذغ کیذم    .نیارس میدذرد و به ذکضا رذه  اری  

 ب یی کرد. هاری رذ ذولورتچه چیت
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 میت یاعضا

مخزلددف رذ برکهددیه دذرد، بدده ک ددوذو  هدداینقشی کظددیم ذم ذمج وکدده( Team Memberذکضددای تددیم )

ده یهاو تجییدده کددارییی، برنامدده نورسدداو، توسددعه طرذادداوذم  )چابددا( مثددال، رددا تددیم توسددعه ذوارددل 

 های ک زیل کیفیت تشکیل شیه ذست. ذفتذر و تسزرنرم

 

 نفعانیذ

مییدوب بده پدیوچه بده صدورت مسدزقیم   هدایتیفعال( ذفرذدی هسز ی کده در  Stakeholder)  نفعاویذ

با رهبر تدیم،   نفعاویذهای نهاری نقش مه ی برکهیه دذرنی.  مشارکت نیذرنی، ذما در تعیین دسزاورد

هدای و دریداره فرذر دی توسدعه، بامخورد  ک  دیمیذکضای تیم و مالا محرول ذرتبداب مدیذومی رذ برقدرذر  

ی دذشدزه باشدی و ذذلعدادهفوقبدی روی پدیوچه ذ درذت    ذندیتومی  نفعداویذبامخورد    .ده یمیخود رذ ذرذیه  

بده مدیررذو رده بدار، کداریرذو نهداری و   توذومی  نفعاویذ  هایمثالرذ دهرهوو ک ی. ذم و له    آوخیووی  

 ه ذرذو شرکت ذشاره کرد. سرماره

 

  م؟یل شکل بدهیاجاچابک/م یبه ساختار ت میتوانمیچگونه 

خود بزوذنیی به ساخزار تیم ذواردل شدکل بیهیدی رمم ذسدت مرذادل   ت پیوچه چاباتیرمیبرذی ذر که در  

 زتی رذ در نظی بگییتی: 
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 دیخود را مشخص کن )چابک(ل یم اجاینوع راختار ت

هرذری؟ آرا برذی ساخزار هیبیتی م دابع را در االت خا   رودمیهرذری بهزی پیش  پیوچه ش ا در االت کام

دذشزه باشی؟ ذردن مدوذرد  هامیتکافی در ذخزیار دذرتی؟ آرا پیوچه ش ا آو قیر بنرگ ذست که نیاز به خرده 

 خود ذنزخاب ن اریی.  )چابا( رذ تحلیل ک یی تا بزوذنیی بهزیتن ساخزار م کن رذ برذی تیم ذوارل 

 

 دیخود واگذار کن )چابک( لیم اجایرا به ت هانقش

ذکضای تیم چابدا خدود رذ بیرسدی ک یدی و سدت   هایمهارتبعی ذم مشخص کردو نوع ساخزار ذوارل،  

هددا وذهدد ذر ن اریددی. مط ددین شددوری کدده هددر کددیذم ذم ذکضددای تددیم دذرذی شددرلی رذ بدده آو هایسدد ت

 خود هسز ی.  هایتیمسیولو  هانقشرمم برذی رسییهی به  هایتیظرف

 

 دیبمان یباق  پذیر قیتطب

پدد ری باشددی. بدده هددای شدد ا تطبیقپدد ری باشددی و بددا نیامشدد ا بارددی ذنعطا  )چابددا( سدداخزار تددیم ذوارددل 

هدا بده خدوبی ذکضای تیم خود در مورد ذورذی بهزی پیوچه هوش دهیی و ذهر مزووه شدیری کار  هایار 

 سازی ک یی. ترییرذت رمم رذ ذورذ و پیاده ،رودن یپیش 

 

  برعیده دارد؟ یانهیوظ ر پروژه چابک چهیمد

ی پدیوچه رمدیبهبود و رشی مسز ر شعار ذصلی میریتت بر ذساس چابدا ردا ذواردل ذسدت. فلسدفه ذصدلی 

ده دیه ذردن ده یه و آمومشک  یه ترییر، هسزرشذک اله وذره ترییی بوده و ذو باری را فرد    چابا

مخزلدف باردی بده  هایشدرکتو  هاسدامماوذصل طبیعت ذسدت، ب دابرذرن  ن تتیمهمذریه باشی که ترییر  
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رتنی شدیه ذصل ترییر تووه دذشزه باش ی و آو رذ با آغوش باز بت ررنی. ذورذی را روش مد ظم و برنامده

 ه دذرد. نیاز به شجاکت و وسارت میررذو پیوچ

بدنرگ دذرد تدا  هدایاسیمقنیداز بده ترییدرذت سداممانی در  ت چابدا پدیوچهتیرمیی ذم م یبهرههسزرش و  

ذرن ترییرذت ساخزاری ذساسدی  .نیشومیچابا به نزیجه مطلوب م زهی  هایروشمط ین شوری که 

مخزلف به را قهرماو وسور نیام دذرد و ذر جاست که میری پیوچه چابا   هایشرکتها و  در کسب و کار

  .دشومیوذرد ک ل 

هدا نیدام دذرد، را میری پیوچه چابا/ذواردل بده ا اردت، رهبدیی و مدیریتت ترییرذتدی کده سدامماو بده آو

 ذواردل دهدی. ردا مدیری پدیوچه  ی رذ بدرذی ذفدتذرش بدامدهی ترییدرذت ذرذیده میمر یهای  پردذخزه و رذهکار

خوب رمم ذست در ذبزیذ نیاز به ترییر در سامماو رذ مشدخص ک دی، سدت  در ه گدام شدیوع بده   )چابا(

ترییرذت، خود رذ با شرذرط مووود سامهار سامد و نقشی که به ک وذو کامل ترییی برکهیه دذرد، با آغوش 

ه آر دیه و باز بت ررد. را میرر موفدق پدیوچه چابدا بدا ردا چشدم بده شدرذرط ک دونی و بدا چشدم درگدی بد

 ک ی. شرذرطی که م کن ذست برذی سامماو ذتفاق بیفزی، نگاه می

 

  ل شود؟یمهموعه چابک تبد کیبه  تواندمیا شرکت چگونه یک را مان ی

ری نظیر ذرذیده محردورت باکیفیدت و مرغدوب، رضدارت بیشدزر مشدزیتاو و روایده هاوکیهم کن ذست  

رذ بده وذقعیدت   هاوکدیهری دست نیافز ی به نظی برسد ی، ذمدا آنچده ذردن  هاوکیهبهزر کارک او سامماو،  

قرذر نیست با معجته ت ام مشکالت میریتت  ت چابا پیوچهتیرمیذرن نکزه ذست که   ،ک یمیتر  نتدرا

 ماو را شرکت ش ا رذ را شبه برطر  ک ی. پیوچه سام
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کوذمل خاروی قرذر دذشزه و برذی ذر که بزوذن ی ذ درذت  ریتأ تحت  ل رت چابا/ذواتیرمی هایروشبلکه  

در  نفعدداویذخدود رذ دذشدزه باشد ی، نیداز بدده ا اردت مدیررذو، وودود ذفدرذد بددا ذسدزعیذد و توذفدق ه ده 

بده ردا مج وکده   ییدتوذنمیبیذنیدی چگونده    ییدخوذهمیدر صدورتی کده    ن ر؛ ب دابرذسامماو و تیم دذرندی

 وذرد زتر تووه ک یی: چابا تبیرل شوری، بهزر ذست به م

 

 
 

 دیم پروژه خود دعوه کنیبه ت را که منارب هستند  یافراد

بدرذی ذرذیده  هداآوسدازی بر مب ای ذسزخیذم ذفدرذد بدا ذسدزعیذد و توذن  ی  ت چابا پیوچهتیرمی  هایروش

ذصدلی مدیریتت چابا/ذواردل   هدایذرمشبهزیتن ک لکرد در پیوچه ذسزوذر ذست. ذرن موضوع، ازدی در  
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ها! ب ددابرذرن شدد ا رمم ذسددت قبددل ذم هددر کدداری روی ودد ب و بیدداو شددیه، برتددیی دذشددزن ذفددرذد بددر فرذر ددی

 ذسزخیذم ذفرذد شارسزه ت رکت دذشزه باشیی. 

ها رذ مجبدور بده ذطالکدات کورکورذنده ذم دسدزورذت کردری، به وای ذر که آو  در صورتی که ذرن ذفرذد رذ پییذ

 ی یتوذنمیها ذسزفاده ک یی. ذم ذرن طیتق ش ا های آون اریی، بهزر ذست برذی ال مشکالت ذم ذسزعیذد

 نرف رذه موفقیت در پیوچه رذ به رذازی طی ک یی. 

 

 میم در نظر بگیرید را به عنوان یک هدفمهموعه خود  یاصالح فرهنگ را مان

 هایشدرکتو    هاسدامماودر    ت چابدا پدیوچهتیرمدی  هدایروشسدازی ردا ذفدتذرش ذسدزفاده ذز  برذی پیاده

رتشه در فره   ساممانی مج وکه مورد   هاآومخزلف ه وذره سه مانع ذصلی ووود دذشزه که ه ه  

  :دشومینظر دذشزه و شامل موذرد زتر 

 ها  مقاومت در برابر تغییراه ال م و ضروری در برخی ا  را مان •

 مدیریت چابک/اجایل در تضاد ارت   هایار شوجود یک فرهنگ را مانی که با  •

  ا  روی مدیران را مان حمایت مالی و معنوی کافی وجود ندارد  •

سازی شود، ش ا نیاز به رضدارت و ا اردت برذی ذر که در سامماو میریتت چابا با موفقیت ذورذ و پیاده

شددیوه برتددی بددرذی  ۵ دهددیمیذم کارک دداو مخزلددف نشدداو  هاینظرسدد جت ددامی ذکضددای سددامماو دذرتددی. 

ت مدالی میریتت پیوچه چابا در ت ام سامماو ووود دذرد که شامل ا ارد  هایروشسازی موفق  پیاده

آمومشی ذرذیده شدیه بده   هایبرنامهمیررذو سامماو، میییاو دذخلی برذی آمومش میریتت چابا/ذوارل،  

های مشدزرک های مخزلف سدامماو و فرذر دیوسیله سامماو، ذسزفاده ذز را ذبتذر مشزرک در میاو وذای

 مخزلف سامماو ذست.  هایمیتبین 
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 دیارتناده کن هاپروژهت یر یمد یبرا منارب تهیی اهها و بر اراس رویکرد چابک ا  اب ار

 هدایروشنده ت هدا رکدی ذز   هدامیتذسزفاده ذز را ذبتذر مشزرک در بین    ت چابا پیوچهتیرمیبرذی ذورذی  

برتی برذی ذفتذرش چابا بودو سامماو ذست، بلکه ذم ذبزیذ برذی ک ا به تیم پیوچه ش ا برذی چابا شیو 

هدا شود، ب ابرذرن برذی میریتت چابا/ ذوارل در سامماو خدود ذم ذبتذرذمیی مهم و ضیوری محسوب می

 و سامهار با ذرن رورکرد ذسزفاده ک یی.  م عطفو تجهیتذت 

 

  برخوردار ارت؟ یادیت زیت پروژه چابک ا  اهمیر یمد یچرا دوره آمو ش

در  ییدخوذهمیبه خوبی پاس  دذد که چگونده  سرذلباکث شیه تا بزوذو به ذرن   ل رت چابا/ذواتیرمی

دغیغده و نگرذندی بسدیاری ذم   سدرذلبی ی موفق بداقی ب انیدی؟ ذردن  دنیاری پر ذم ترییی و غیر قابل پیش

های مخزلف به خرو  در اومه ف اوری ذطالکات ذسدت. تفکدی و کسب و کار  هاسامماوذفرذد فعال در  

و  هاشدرکتله و رورکرد چابا/ذوارل باکث ترییر در نحوه ساخت و ذرذیه محرورت و خیمات به وسدی

  .دشومیپیشیو در ذرن اومه  هایسامماو

نظیر میررذو  هااومهو ه ه  هاسامماودر  ره ذریتأ به ت امی ذفرذد    ت پیوچه چاباتیرمی  یدوره آمومش

تدا بزوذن دی ذز روش  ک دیمیچابدا، مدیررذو ف دی و مالکداو محردول ک دا   اویدمییو بامذرتاباو ذورذری،  

فقیددت در سددامماو خددود ذسددزفاده ک  ددی. در ذرددن دوره آمومشددی ذصددول و ذوارددل بددرذی رسددییو بدده مو

سازی میریتت پیوچه بر ذساس ذوارل با بیانی ساده و به صورت ک لدی بدرذی مخاطبداو های پیادهرذهکار

خدود رذ  هدایذرمشتا بزوذن دی  دشومیها قرذر دذده کاریردی در ذخزیار آو  هایهامو    دشومیشیح دذده  

 مشزیتانشاو ذرذیه ک  ی. به درسزی به 
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  ارت؟ ییهاررفصلچه  یت پروژه چابک دارایر یمد یدوره آمو ش

 شامل موذرد زتر ذست؟  ت پیوچه چاباتیرمی یدوره آمومش هایسرفرل 

 بیرسی ذه یت رورکرد چابا/ذوارل  •

 بیانیه چابا/ذوارل  •

 آو هایذرمشتفکر چابا/ذوارل، ذصول و  •

 میریتت پیوچه چابا با میریتت پیوچه آبشاری  تفاوتبیرسی  •

 ذفرذد چابا هاییژهرو •

 چابا و مشزیی میذری  •

 مخزلف میریتت چابا پیوچه هایروشآش اری با  •

 ...و  •

 

  ست؟یت پروژه چابک چیر یمد یاهداف دوره آمو ش

آمومش کاریردی صفر تا صی میریتت پدیوچه بدر ذسداس   ت پیوچه چاباتیرمی  یدوره آمومشهی  ذصلی  

ک  یهاو در ذنزهددای ذرددن دوره کلیددیی کدده شددرکت هدداییخیووذسددت، ب ددابرذرن  )چابددا( رورکددرد ذوارددل 

های مدیریتت هدا و فرذر دیذبتذر ،هداایتک  ،هامهارتذنزظار دذشزه باش ی، شامل درک کامل   توذن یمی

 چابا پیوچه ذست. 

 به موذرد زتر ذشاره ن ود:  توذومیدر خرو  ذهیذ  ذصلی دوره آمومشی میریتت پیوچه چابا 

 ش اخت ذرکاو کلییی میریتت چابا/ذوارل  •

 های میریتت چابا/ذوارل ش اخت مفاهیم و فرذر ی •
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 میریتت چابا/ذوارل  هایایتک ها و ش اخت ذبتذر •

 سازی چارچوب چابا/ذوارل در میریتت پیوچهرمم وهت پیاده هایرساختتزاخت ش  •

 مخزلف  هایشرکتسازی میریتت چابا/ذوارل در سامماو و ذورذ و پیاده •

 

 

 

  م؟یبه کدام مرک  معتبر مراجعه کن پروژه چابک تیر یمد یآمو ش دورهشرکت در   یبرا

هداری کده بدا شکسدت ه وذره به دلیدل تعدیذد زتداد پیوچهرورکرد آبشاری را روش س زی میریتت پیوچه  

رو بده رشدی   هایییهیدچیپهداری مان دی وهدانی شدیو بدامذر و  ذنی، زتر سدرذل بدوده و فاکزورموذوه شیه

هدای پیوچه محدور نیداز بده ترییدرذت مسدز ی و توذن  یسدازی تدیم مدیریتت پدیوچه بدا رورکرد  هایسامماو

 ذ ذلتذمی کرده ذست. ویری میریتت پیوچه ذرن رورکرد ر
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ذفتذر و غیدر های نرمبرذی میریتت کردو ذنوذع پیوچه  ت پیوچه چاباتیرمیدر اال ااضر ذسزفاده ذز روش  

ها، روز بده روز بده ش ار ذردن رورکدرد بدرذی سدامماوذفتذری سرکت بیشزیی هرفزه و به دلیل متذرای بینرم

دوره شود. بر ذرن ذساس ذهدی بده دنبدال ردا مرسسده معزبدی بدرذی شدرکت در روشی محبوب تبیرل می

ک یم رذ پیش هاد مدیا یت پیوچه فرتتیرمی  یآکادمهردری، ما به ش ا  می  ت پیوچه چاباتیرمی  یآمومش

 ذی و تخرری در ذرن اومه ذست. که رکی ذم مرذکت ارفه

در ذرن مرسسده مطدابق بدا آخدیتن ترییدرذت دنیدای   ت پیوچه چاباتیرمیهای آمومشی  هها و کارهادوره

توذنیدی در صدورت ت اردل، بده صدورت اضدوری ردا غیراضدوری در آو شدود کده شد ا میذوارل ذنجدام می

دوره م ی شوری. در صورت کسب ذطالکات بیشدزر دریداره شرکت ک یی و ذم مطالب وامع و کامل آو بهره

 توذنیی با کارش اساو ذرن مج وکه در ذرتباب باشیی. می ایفرت یآکادم ت پیوچه چاباتیرمی یآمومش
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