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 دقیقه 12زمان تقریبی مطالعه: 

اگر  .کنیمدر این مقاله در مورد مدیریت چابک )اجایل( و نحوه کار آن صحبت می
کند وری سازمان شما کمک میخواهید بدانید مدیریت چابک چگونه به افزایش بهرهمی

سازی کنید، با این مقاله و وبالگ های خود پیادهتوانید آن را در پروژهو چگونه می
 .فراگستر همراه باشید

ها روش مدیریت پروژه برای انتخاب وجود رسد، دهها میبت به مدیریت پروژهوقتی نو
کنید، احتماالً اما هنگامی که شروع به تحقیق برای انتخاب یک روش مناسب می .دارد

این عبارت  .شود: مدیریت چابکخواهید دید که یک نام خاص بارها و بارها ظاهر می
اما آیا مدیریت چابک واقعا  .رسدها به نظر میوژهمانند راهکاری طالیی برای مدیریت پر

 اثربخش است؟

شود واقعا وجود دارد؟ یا اینکه این روش آیا تمام مزایایی که برای این روش ذکر می
دهد؟ عالوه بر اینها مزایای دقیق این هایی توخالی مییک ادعای جدید است که وعده

ا ابزاری مناسب برای مدیریت تیم توان تشخیص داد که آیروش چیست؟ و چگونه می
 .ها پاسخ دهیمکنیم به این پرسشما است یا خیر؟ در این مقاله تالش می
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 مدیریت پروژه چابک چیست؟ -1
افزار های توسعه نرمها به ویژه پروژهمدیریت پروژه چابک روشی برای مدیریت پروژه

در واقع این روش  .کندهای متعدد استفاده میاست که از رویکردی بر مبنای نسخه
توان تغییرات ناشی از بازخوردها را در هر مرحله تولید کند که به سرعت میتضمین می

 .نرم افزار اعمال کرد

دهد تا افزاری نیز به مدیران پروژه اجازه میهای غیرنرماده از این روش در پروژهاستف
ها، آنها را به اتمام با سرعت و مشارکت بیشتری و در چارچوب زمانی و بودجه پروژه

مدیریت پروژه چابک شامل روش های متعدد و متفاوتی است که همگی از  .برسانند
با این حال یک تعریف ثابت از  .کنندتفاده میها و اصول مشترک اسیک سری ارزش

در ادامه تاریخچه مختصری درباره این روش آورده  .وجود ندارد« روش مدیریت چابک»
 .شده است

 تاریخچه مختصری از مدیریت چابک -2
های مدیریت پروژه چابکی که امروزه مطرح هستد، ریشه در توسعه نرم بیشتر روش

های غالب، سنتی و افزاری دریافتند که روشهای نرم، تیم1۹۹۰در دهه  .افزار دارند
رفت، به شکلی که از آنها انتظار می( Waterfall) مانند ساختاریافته مدیریت پروژه

 .های توسعه نرم افزار نبودندپاسخگوی نیازهای پروژه

پذیری، ها با داشتن مشکالتی مانند فقدان انعطافها دریافتند که این روشآن
سازگاری، و حتی خودمختاری، دست و پاگیر بوده و واکنش به موقع به تغییرات یا 

از آنجایی که در این  .کندرا در حین کار دشوارتر میاعمال کردن تجربیات جدید 
های تازه وجود شد، جایی برای ویژگیها در ابتدا مشخص میها، برنامه پروژهروش

 .توانست پرهزینه باشدنداشت و هر تغییری می

اما برخالف صنایعی که فرآیند تولید در آنها ثابت بوده و نتایج قابل اعتماد و پایداری 
مانند صنایعی که از خط تولید برای ایجاد محصوالت مشابه و متعدد استفاده دارند )

 .های توسعه نرم افزار استکنند(، ایجاد تغییر بخشی اساسی در فرآیند پروژهمی

نفعان تغییر کند، یا شاید آزمایش محصول توسط کاربر نهایی های ذیشاید خواسته
 .کنندر آنطور که باید کار نمیافزاهای نرمنشان دهد که برخی از قابلیت

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 3 

های ها و نقشهجای اسیر شدن در قید و بند طرحهای مدیریت پروژه چابک، بهروش
دهند که تغییرات مورد نظر خود را در فرآِیند توسعه ها اجازه میابتدایی پروژه، به تیم

ی دستیابی به آنها برا .نرم افزار اعمال کنند تا بتوانند بهترین محصول ممکن را بسازند
های متعدد و تر )به نام اسپرینت(، تولید نسخههای توسعه کوتاهاین هدف به چرخه

 .دریافت بازخورد و آزمایش مداوم نیاز داشتند

، گروهی از توسعه دهندگان نرم افزار گرد هم آمدند تا 2۰۰1در همین راستا در سال 
بیانیه برای توسعه چابک  آنها یک .اصول مدیریت چابک را مورد بحث قرار دهند

توانست چراغ راه ها و اصولی بود که میمنتشر کردند که مجموعه ای از ارزش افزارنرم
 .افزار برای مدیریت اجایل باشدهای توسعه نرمتیم

 تعریف مدیریت پروژه چابک -3
رسد، نگران اگر همه این تعابیر بیش از حد مربوط به توسعه نرم افزار به نظر می

های مدیریت پروژه چابک با در نظر گرفتن فرآیند توسعه بسیاری از روش .نباشید
های اصلی و اصول مدیریت پروژه چابک برای اند، اما ارزشافزارها ایجاد شدهنرم

های های توسعه محصول گرفته تا تیمز تیمهای مختلفی، امدیریت پروژه در تیم
 .بازاریابی، مفید هستند

دانستن تاریخچه مدیریت پروژه چابک )یا حداقل خالصه ای از آن که در باال ذکر شد( 
کند تا با برخی از اصطالحات و فرآیندهایی که هنوز مشخصه مدیریت به شما کمک می

انیفست مدیریت چابک، بیشتر در پس از توضیح م .پروژه چابک هستند، آشنا شوید
 .مورد ای اصطالحات خواهیم گفت

اما اگر اکنون فقط به دنبال تعریفی از مدیریت پروژه چابک )به جای تاریخچه و تعریف 
قدیمی آن( هستید، در اینجا یک تعریف مفید برای مدیریت پروژه چابک برای شما 

روژه مبتنی بر همکاری و تولید ایم: مدیریت پروژه چابک یک رویکرد مدیریت پآورده
 .های متعدد است که شامل آزمایش مداوم و پاسخگویی به تغییرات استنسخه

ها و اصولی که پردازیم تا درباره ارزشدر ادامه به مانیفست مدیریت چابک می
 .ای از آنها استفاده کنید، بیشتر بیاموزیدتوانید برای هدایت هر پروژهمی
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 مدیریت چابکارزش های اصلی در  -4
های مدیریت پروژه چابک بر روی نرم افزار همانطور که در باال ذکر شد، اولین روش

متمرکز بودند و مانیفست مدیریت چابک نیز توسط توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد 
و سایر عبارات مرتبط با آن مانند ” نرم افزار“بنابراین شما در این مانیفست کلمه  .شد

اما اجازه ندهید که این عبارات  .را زیاد خواهید دید” مشتریان“و ” نتوسعه دهندگا“
 .استفاده شما از این روش را محدود کند

افزار یا چیزی کامالً متفاوت )مانند یک کمپین کند در حال توسعه یک نرمفرقی نمی
ها توانید از آنبازاریابی( هستید؛ مدیریت اجایل، نکات مهمی دارد که در هر صنعتی می

 .استفاده کنید

 
 :کندارزش اصلی را برای این روش معرفی می 4مانیفست اصلی مدیریت چابک، 

 تر از فرآیندها و ابزارها هستندکارکنان شایسته و روابط آنها مهم 

 های دقیق قبلی استریزیتر از برنامهافزار مهمتحویل سریع نرم 

 دادهای کتبی استتر از جزئیات قرار بازخوردهای مشتریان مهم 

 تر از پیروی از یک نقشه راه ثابت استتوانایی پاسخ به نیازهای جدید مهم 
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های اصلی در قلب همه انواع رویکردهای مدیریت پروژه چابک قرار دارند و این ارزش
گانه مدیریت پروژه چابک را های استاندارد کار گرفته تا اصول دوازدههمه چیز از روش
شود این است که ها مشخص میآنچه از این ارزش .دهندمیتحت تاثیر قرار 

رویکردهای مدیریت چابک )اجایل( بیش از هر چیز، مشارکتی و مبتنی بر خواسته ها 
 .نفعان )عنصر انسانی( استو نیازهای کاربران و ذی

مشارکت “و ” نفعانتعامل بین ذی“این امر نه تنها در مورد فرآیندهای کاری )از طریق 
یعنی هدف ایجاد  .کند، بلکه در مورد محصوالت نهایی نیز صدق می”(ن مشتریانداد

 .محصولی کاربردی است که بیشترین ارزش را به کاربر نهایی ارائه دهد

 گانه مدیریت پروژه چابکاصول دوازده -5
 .اصل کلیدی در مدیریت پروژه چابک وجود دارد 12بر اساس مانیفست مدیریت چابک، 

 :این اصول عبارتند از

اولویت شماره یک جلب رضایت مشتری از طریق تحویل زودهنگام نرم افزارهای  .1
 .کاربردی در نسخه های متعدد به کاربران است

 .ه آن استقبال کنیداز ایجاد تغییرات در محصول، حتی در مراحل پایانی توسع .2
فرآیندهای مدیریت چابک از تغییرات برای ایجاد مزیت رقابتی برای مشتری 

 .کننداستفاده می

های متعددی از نرم افزارهای قابل استفاده به کاربران، در بازه های ارائه نسخه .3
 .زمانی چند هفته تا نهایتا چند ماه

طول فرآیند تکمیل پروژه با مدیران و توسعه دهندگان محصول باید روزانه در  .4
 .یکدیگر همکاری کنند

شرایط محیطی و حمایتی را که نیاز  .ها را حول افراد با انگیزه شکل دهیدپروژه .5
 .دارند برایشان فراهم کنید و به آنها در به سرانجام رساندن کار اعتماد کنید

رون هر کارآمدترین و مؤثرترین روش انتقال اطالعات به یک تیم توسعه و در د .6
 .تیم، گفتگوی حضوری است

 .ارائه نرم افزارهای قابل استفاده، معیار اصلی پیشرفت است .7
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به این ترتیب حامیان  .کنندفرآیندهای مدیریت چابک، توسعه پایدار را ترویج می .8
مالی، توسعه دهندگان محصول و کاربران باید بتوانند همواره روند ثابتی از بهبود 

 .را تجربه کنند

 .دهدمداوم به کیفیت فنی و طراحی قوی، چابکی را افزایش میتوجه  .9

ضروری  –در اینجا یعنی هنر به حداکثر رساندن حذف کارهای غیرمهم  –سادگی  .10
 .است

شوند که مستقل هایی تولید میهای توسعه در تیمها و طرحبهترین معماری .11
 .هستند

کنند، سپس خود فکر می وریها باید در فواصل زمانی منظم، به افزایش بهرهتیم .12
 ً  .کنندرفتار خود را تنظیم می متناسبا

کنند تا به سرعت های مدیریت چابک شما را تشویق میبینید، روشهمانطور که می
های متعددی از محصول خود را ارائه دهید، زیرا این باور در آنها نهفته است که نسخه

یب و نقص در دنیای تئوری عرضه یک محصول ناقص بهتر از پرورش یک محصول بی ع
شوند، همچنین، موضوع دیگری که در تمامی این اصول تکرار می .و تصورات است

چه این افراد  .همسو شدن، همسو ماندن و همکاری میان افراد درگیر در پروژه است
به عبارتی،  .نفعان باشند، واحدهای دیگر سازمان و یا سایر ذی«مدیران»تیم توسعه، 

یریت پروژه چابک بر یک فرآیند بسیار مشارکتی و روابط بین فردی قوی های مدروش
 .متکی هستند

 اجزای اصلی مدیریت پروژه چابک کدام است؟ -6
شود که در صورت استفاده از جزء ثابت تشکیل می 5روش مدیریت چابک از 

 :د ازبخش عبارتن 5این  .افزارهای مدیریت پروژه چابک نیز با آنها روبرو خواهید شدنرم

 (Story) های کابرانداستان

منظور از داستان کاربر، درخواست توسعه یک نرم افزار از سوی مشتری است که 
ای باشد که تیم توسعه جزئیات این داستان باید به اندازه .جزئیات و داستانه دقیقی دارد

این شرح  .نرم افزار بتواند مقدار کار و هزینه الزم برای برآورده کردن آن را تخمین بزند
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های مشتری و علت طراحی نرم کاربر نوشته شده و به خواسته دقیق و کوتاه از دید
 .افزار آن اشاره دارد

 جلسات سرپایی

برند و با نام دقیقه زمان می 15جلسات روزانه سرپایی، جلساتی هستند که کمتر از 
هدف از برگزاری این جلسات کوتاه  .شوندروزانه نیز مطرح می (Scrum) جلسات اسکرام

ای تیم بتوانند در خالل هر اسپیرینت با یکدیگر همفکری کرده و این است که اعض
در این جلسات سرپایی اگر  .ضمن کمک به یکدیگر از میزان پیشرفت پروژه مطلع شوند

 .مشکلی در محصول وجود داشته باشد یا به تغییراتی نیاز باشد، مطرح خواهد شد
بنابراین  .صه گزارش دهندهمچنین همه اعضا موظف هستند کارهای خود را به طور خال

گذاری اطالعات میان اعضای پروژه و آگاهی مدیر هدف اصلی این جلسات، به اشتراک
 .پروژه از روند کلی توسعه محصول است

 تابلو یا بورد مدیریت چابک

کند تا همیشه بتوانند آخرین این تابلو ابزاری است که به همه اعضای تیم کمک می
البته الزم نیست تابلوی مدیریت چابک حتما به شکل  .بی کنندوضعیت و روند را ارزیا

 .افزار مدیریت پروژه تعریف شودتواند درون یک نرمبرد باشد بلکه مییک تخته وایت

 (Backlog) لیست کارهای معوقه

یکی از ویژگی اصلی مدیریت پروژه چابک، گرفتن بازخورد از مشتری در حین فرآیند 
ها و اهدافی جدید وارد لیست کارهای وردها به صورت داستاناین بازخ .تولید است
ها را به عنوان اهداف اعضای تیم توسعه محصول در ابتدا این داستان .شوندمعوقه می

ریزی سپس به تدریج آنها را در هنگام برنامه .کنندوارد برنامه مدیریت چابک می
 .در محصول انجام و تکمیل شوند کنند تا ضمن بازنگریاسپرینت وارد مرحله اجرایی می

کارگیری و انجام کارهای لیست های مدیریت پروژه چابک، بهترین بخشیکی از مهم
 .است Backlog معوقه یا

 مزایای مدیریت پروژه چابک چیست؟ -7
مدیریت پروژه چابک ممکن است فقط یک روش مدیریت پروژه محبوب به نظر برسد، 

در واقع  .های عملی داردده است که این روش فایدهها ثابت کر اما تجربیات سازمان
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اصول مدیریت پروژه  .ها، مزایای آنها را اثبات کرده استنتایج استفاده از این روش
پذیری بیشتری کار کنند، با دهد تا با انعطافها اجازه میچابک به انواع مختلف تیم

تر عرضه محصوالت خود سریع تر سازگار شوند ونیازهای در حال تغییر پروژه خود راحت
 .ترین مزایای مدیریت پروژه چابک آورده شده استدر ادامه برخی از رایج .کنند

 پذیری بیشتر )و ریسک کمتر(انعطاف 

ها های مدیریت چابک، توانایی مدیریت تغییر اولویتترین مزایای روشیکی از اصلی
تاکید بر بازخورد مستمر، های متعدد و با رویکرد عرضه محصوالت در نسخه .است

های مورد نیاز خود را در طول فرآیند توسعه محصول به دست آورید، نه توانید دادهمی
دهد تا بر اساس شرایط واقعی، نه فقط این مساله به تیم شما اجازه می .پس از آن

های همچنین با چرخه .های تاثیرگذارتری داشته باشدشده، انتخاببینیشرایط پیش
روزرسانی شده، های منظم و بهتر پروژه و گزارششده، دید واضحت کوتاه تعیینسرع
 .ها را بهبود بخشند و ریسک را کاهش دهندپذیری پروژهبینیتوانند پیشها میتیم

 رضایت بیشتر مشتریان 

ارزش اصلی مدیریت  4دادن مشتریان یکی از شاید به خاطر داشته باشید که مشارکت
در نتیجه یکی از مزایای اصلی مدیریت چابک این است که با  .ستپروژه چابک ا

های مدیریت روش .شودمشارکت دادن بیشتر مشتریان، رضایت آنها نیز بیشتر می
کنند تا با آنها و دهند و شما را تشویق میپروژه چابک، مشتریان را در اولویت قرار می

اشید و اطمینان حاصل کنید که نفعان همکاری نزدیکی داشته بهمچنین با سایر ذی
از سوی دیگر، از آنجایی که  .کندسازید واقعاً مشکل آنها را حل میمحصولی که می

توانید بازخورد های چابک شامل بررسی و اصالح منظم محصول هستند، شما میپروژه
های محصول خود واقعی مشتریان خود را به سرعت پس از عرضه هر یک از نسخه

 .ددریافت کنی

 ها و کارکنان سازمانبهبود روحیه تیم 

شود هایی داده میبه این معنا که اغلب به آنها آزادی .تر هستندهای چابک مستقلتیم
های جدید خود های سنتی مدیریت پروژه وجود ندارند تا بتوانند ایدهکه معموال در روش

با اعطای چنین  .کنند را پیشنهاد دهند، نوآوری کنند و مشکالت را با خالقیت خود حل
شود تا کار را خودشان انجام دهند و آنها را مسئولیتی، به هر یک از افراد اعتماد می
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توانند تفاوت محسوسی کند که خود را به عنوان اعضای یک تیم ببینند که میتشویق می
چابک  عالوه بر این، تأکید بر همکاری و ارتباطات در مدیریت .در نتیجه پروژه ایجاد کنند

تر از همه با روحیه بهتر تر و مهمتر، کارآمدتر، خالقهای شفافتواند به پرورش تیممی
 .کمک کند

 توان به یک سازمان چابک تبدیل شد؟چگونه می -8
تر، رضایت بیشتر مشتریان و روحیه بهتر هایی مانند عرضه محصوالت با کیفیتوعده

اما آنچه این  .فتنی بنظر برسندهای دست نیاکارکنان سازمان، ممکن است وعده
کند این نکته است که مدیریت پروژه چابک قرار نیست ها را به واقعیت نزدیک میوعده

های روش .معجزه کرده و تمام مشکالت مدیریت پروژه سازمان شما را برطرف کند
مدیریت چابک، خود تحت تاثیر عوامل خارجی هستند و برای اینکه بتوانند تاثیرات 

نفعان و وجود افراد با ف خود را داشته باشند، به حمایت مدیران، توافق همه ذیشگر 
خواهید بدانید چگونه بنابراین اگر می .استعداد در سازمان و تیم خود نیاز دارید

 :توانید به یک سازمان چابک تبدیل شوید، عوامل زیر را در نظر داشته باشیدمی

 افراد مناسب را وارد تیم خود کنید 

های مدیریت پروژه چابک مبتنی بر استخدام افراد با استعداد و توانمندسازی آنها روش
های اصلی مدیریت چابک این مساله حتی در ارزش .برای ارائه بهترین عملکرد هستند

نیز ذکر شده است: برتری داشتن افراد بر فرآیندها! این بدان معناست که شما باید 
اگر این افراد را بیابید  .تخدام افراد شایسته تمرکز کنیدقبل از هر چیز روی جذب و اس

و به جای اینکه آنها را مجبور به اطاعت کورکورانه از دستورات نمایید، از استعدادهای 
 .ایدآنها برای حل مشکالت استفاده کنید، نصف راه را پیموده

 فرهنگ سازمانی خود را اصالح کنید 

های مدیریت پروژه چابک یا افزایش استفاده از روشسازی و سه مانع اصلی برای پیاده
 :این مشکالت عبارتند از .ها، همگی ریشه در فرهنگ سازمانی دارنددر سازمان

 های مدیریت چابک استداشتن یک فرهنگ سازمانی که در تضاد با ارزش 

 مقاومت عمومی سازمان در برابر تغییر 

 حمایت مالی و معنوی ناکافی از سوی مدیران 
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سازی موفق مدیریت چابک در سازمان، شما به رضایت و حمایت تمامی رای پیادهب
دهد که ها از کارکنان مختلف نشان مینظرسنجی .اعضای سازمان نیاز خواهید داشت

های مدیریت پروژه چابک در سراسر سازمان شیوه برتر برای اجرای موفق روش 5
های اجایل، حمایت مالی مدیران، برنامه عبارتند از: مربیان داخلی برای آموزش مدیریت

های ها و فرآیندهای مشترک در میان تیمآموزشی ارائه شده توسط سازمان، شیوه
 .مختلف سازمان و استفاده از یک ابزار مشترک در میان واحدهای مختلف سازمان

 از ابزارهای مناسب مدیریت پروژه استفاده کنید 

ها برای اجرای مدیریت چاب، نه تنها یکی از ن تیماستفاده از یک ابزار مشترک در بی
های برتر برای افزایش چابکی سازمان است، بلکه از ابتدا برای کمک به تیم شما روش

بنابراین به دنبال یک ابزار انعطاف پذیر برای مدیریت  .برای چابک شدن ضروری است
 .شما پشتیبانی کندپروژه چابک باشید که به جای تحمیل یک روش خاص، از روش کار 

 کالم آخر -۹
های روش .در این مقاله با روش مدیریت چابک )اجایل( و مزایای آن آشنا شدید

توانند الگویی برای مدیریت کارها در ها وجود دارد که میمتعددی برای مدیریت پروژه
شود و شما ها محسوب میمدیریت چابک تنها یکی از این روش .سازمان شما باشند

سکرام، کانبان و حتی ترکیبی از آنها نیز استفاده های دیگری مانند اتوانید از روشمی
اما در نهایت اگر به دنبال تصمیم گیری برای انتخاب یک روش مناسب برای  .کنید

توانید برای شروع، اصول های خود هستید، به یاد داشته باشید که میمدیریت پروژه
ها قرض این روش و فرآیندهایی را که برای شما و تیمتان منطقی است از هر کدام از

 .گرفته و استفاده کنید

 سواالت متداول مشتریان -1۰
 مدیریت پروژه چابک چیست؟ -1

افزار استفاده های توسعه نرممدیریت پروژه چابک روشی است که بیشتر در پروژه
های متعدد از آن ترین ویژگی آن بازبینی در محصول و ارائه نسخهشود و اصلیمی

ن روش این است که بتوان محصول را تغییر داده و هدف استفاده از ای .است
 .بازخوردهای مشتریان را اعمال کرد
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 اجزای اصلی مدیریت پروژه چابک کدام است؟ -2

بخش عبارتند از:  5این  .شودبخش ثابت تشکیل می 5روش مدیریت چابک از 
ست ، جلسات سرپایی، تابلو یا بورد مدیریت چابک، لی(Story) های کابرانداستان

 .(Backlog) کارهای معوقه

 مزایای مدیریت پروژه چابک چیست؟ -3

های مختلف اجازه روش مدیریت پروژه چابک مزایای عملی زیادی دارد، از جمله: به تیم
تر با نیازهای در حال تغییر دهد تا با انعطاف بیشتری کار کنند، امکان سازگاری راحتمی

رضایت  کند وتر محصوالت را ممکن میکند، امکان عرضه سریعپروژه را فراهم می
.ندکمشتریان را بیشتر می
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