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 معرفی چابک

 شخص ارائه زه های زمانی مچابک یک روش برای مدیریت پروژه است که محصول پروژه را به صورت تدریجی در با
)پس در  یشودارائه م مورد نیاز برای تکمیل شدن محصول مواردزشمندترین مهمترین و ار ،هدر پایان هر باز .میکند

 صورت نصفه ماندن پروژه، یک محصول قابل استفاده موجود می باشد.(

  ریزی شود، فقط از ابتدا با تمام جزئیات برنامه به جای آنکه )همچون روش آبشاری( تمام مراحل انجام پروژه چابکدر
ریزی یند برنامهآبنابراین فر)بخش کوچکی از کارها که قرار است در بازه ی زمانی پیش رو انجام شود، برنامه ریزی میشود، 

 (زمان بر و سنگین نخواهد بود.

 د. )بنابراین به دلیل ارتباط پیوسته ی پایان هر دوره بخش آماده شده به مشتری ارائه شده و بازخورد دریافت میگرد در
مشتری و تیم پروژه با یکدیگر، تغییرات مورد نظر مشتری در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود همچنین رضایتمندی 

 مشتری افزایش می یابد.(

 ارکان چابک

  تجربه در زمینه روش های  نفر از افراد با 17برای اولین بار در یک گردهمایی میان  2001برای این روش که در سال
 رکن اصلی تدوین شد: 4نوین توسعه ی نرم افزار ایجاد شد، مانیفست چابک با 

 با در نظر گرفتن این نکته که این افراد هستند که  :دارند تیارجح ابزار و ندهایفرا بر تعامالتشان و افراد
محصول را ساخته و به مشتری ارائه میکنند، در چابک تمرکز اصلی بر افراد تیم پروژه و روابط میان آنهاست و با 

ف دادن اختیار به انها این امکان را ایجاد میکند که تیم پروژه به جای آنکه بخش زیادی از زمان و انرژی خود را صر
 انجام فرآیندهای سنگین و طوالنی نماید، بر اساس نیاز از فرآیندها و ابزار استفاده نمایند.

 

 

 

 جلسه اول
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 مهمترین معیار سنجش برای : دارد تیارجح دهیچیپ و کامل مستندات بر(محصول) افزار نرم کردن کار
د حجم صورت حتی با وجوتحقق اهداف پروژه این است که محصول آماده شده به درستی کار کند، در غیر این 

رو چابک بر ارائه  انبوهی از مستندات سرشار از جزئیات محصول آماده نبوده و پروژه به پایان نخواهد رسید. از این
اطالعات پروژه،  محصول بدون اشکال تمرکز دارد و ایجاد مستندات را به در حد بر آوردن نیازها )تحقق قانون، حفظ

 میداند. و انتقال دانش افراد( کافی

 

 

 

 

 

 معموالً نیاز به انجام تغییرات در طول پروژه به دالیل مختلف د: دار تیارجح قرارداد مفاد بر یمشتر با تعامل
)همچون تغییر نیاز مشتری، تغییر امکانات و ...( گریز ناپذیر است، بنابراین انجام هرچه سریعتر آنها عالوه بر کاهش 

مشتری نیز می شود. از این رو با دریافت نیازها و بازخوردهای مشتری در زودترین هزینه، سبب افزایش رضایتمندی 
زمان ممکن انجام تغییرات راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد. از سوی دیگر تعامل و مشارکت میان مشتری و 

مشارکت داشته تیم پروژه سبب ایجاد اعتماد بیشتر در افراد خواهد شد؛ و مشتری با محصولی که در تولید آن 
است ارتباط بیشتری برقرار خواهد کرد و به آن احساس وابستگی بیشتری خواهد داشت. با در نظر گرفتن موارد 

 فوق در چابک بر تعامل تیم پروژه و مشتری با رعایت حد و مرزهای سازمان تأکید دارد.

 

 

 

 

 

 

 همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد، نیاز به انجام د: دار تیارجح برنامه از یرویپ بر راتییتغ به ییپاسخگو
تغییرات در طول پروژه اجتناب ناپذیر است، از این رو رویکرد چابک، بر خالف روش آبشاری، پذیرش انجام تغییرات 

ست با توجه به اینکه در چابک فقط بازه ی زمانی پیِش رو به صورت دقیق در اولین زمان ممکن است. گفتنی
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ریزی میشود )برنامه ریزی به روش موج های غلطان(، و فرآیند بررسی و تحلیل تغییرات مورد نیاز فرآیندهایی برنامه
مدیریتیست( انجام میشود امکان پاسخگویی به تغییرات در -سبُک است که توسط تیم مجری پروژه )که تیمی خود

 سریعترین زمان ممکن فراهم میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 گانه چابک 12اصول 

  اصل را در تکمیل ارکان چابک ارائه کردند که توضیحات بیشتری در خصوص چابکی  12نویسندگان مانیفست چابک
 نیز میباشند:

ی محصولی ارزشمند )مهمترین که با تحویل زودهنگام و پیوسته باالترین اولویت رضایتمندی مشتری است؛ .1
 پارامترهای مورد نیاز( رخ میدهد 

برای این منظور تحویل پروژه به صورت تدریجی و در 
بازه های زمانی منظم انجام می شود؛ در پایان هر بازه 

 زمانی مهمترین نیازمندیهای مشتری ارائه می شود.

تحویل چابک جریان را به حداکثر میرساند، هدررفت ها 
را از بین می برد، و با دنبال کردن یک ریتم عملیاتی 

ان می یابد که ارزشمندترین محصول پیوسته، اطمین
تحویل شده و شرایط مناسب برای دریافت بازخوردها 

 وجود دارد.
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 ؛ حتی در اواخر پروژه. چابک تغییرات را برای مزیت رقابتی تغییر را مهار می کند.استقبال از تغییرات مورد نیاز .2

تغییری در چابک همواره انتظار نیاز به تغییر وجود دارد و هر گونه 
)حتی تغییرات بنیادی (در هر مرحله از اجرای پروژه )حتی در مراحل 

 پایانی( پذیرفته میشود.

در چابک با توجه به اینکه تحویل محصول به صورت پیوسته در بازه 
های زمانی منظم انجام می شود، )بر خالف روش آبشاری( نیازی به 

فرآیندهای طوالنی مستندسازی های بسیار زیاد برای کنترل تغییرات، 
تائید تغییرات درخواست شده، و برنامه ریزی مجدد تمام پروژه وجود 

سازمانده پروژه رخ میدهد و در -ندارد؛ و تحلیل درخواست های تغییر طی فرآیندهایی کوتاه و سبک درون تیم خود
 گیری می شود.خصوص آنها تصمیم

ند میتوانند به سرعت مطابق نیاز روز و درخواست مشتری بنابراین پروژه هایی که به روش چابک مدیریت می شو
 به روز رسانی شوند

در بازه های زمانی دو هفته یک بار، تا دو ماه یکبار، بازه های کوتاه  تحویل نرم افزار )محصول( قابل استفاده؛ .3
 تر بهتر است

برنامه ریزی پروژه از ابتدا تا انتها با تمام جزئیات و اجرای آن بدون 
دریافت بازخورد، عالوه بر صرف زمان زیاد، مشتری را برای مدت 
طوالنی از پروژه دور نگه میدارد و احتمال حرکت در مسیر اشتباه را 

 افزایش میدهد.

چابک به طور واضح روی کاهش فاصله زمانی بین برنامه ریزی تا 
تحویل محصول تمرکز دارد. به جای آنکه فقط به برنامه ریزی بپردازد، 

با تمرکز بیشتر روی ساخت محصول به باال بردن کارایی تیم کمک میکند؛ به این ترتیب که با تحویل محصول در 
بازه های زمانی منظم، و دریافت بازخوردها، امکان تغییر مسیر در روند پروژه برای تیم میسر خواهد بود در نتیجه 

 تری و یا بازار قرار میگیرد.تیم در موقیت بهتری برای انجام تغییرات مورد انتظار مش
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 کنند کار هم با پروژه طول در روزانه صورت به ستیبا یم ها دهنده توسعه و نفعانیذ .4

 گرچه دستیابی به این اصل بسیار دشوار است، اما در چابک بر انجام آن تأکید بسیار شده است.

ارتباط رو در روی صاحبان کسب و کار و تیم پروژه با یکدیگر به 
صورت روزانه، سبب خواهد شد که هر دو سو به درک مشترکی از 
اهداف پروژه، مشکالت موجود، و بایدها و نبایدها برسند؛ همچنین 

 به نیازها و دغدغه های یکدیگر در خصوص پروه پی خواهند برد.

مشکالت و این صمیمیت و درک مشترک سبب پیشگیری از بسیاری از مشکالت بعدی خواهد شد زیرا بسیاری از 
 ابهامات در بدو ایجاد با مشارکت هر دو و تصمیم گیری زودهنگام تیم پروژه برطرف می شود.

محیط الزم را به آنها بدهید، از نیازهایشان پشتیبانی کنید و  از افراد با انگیزه برای انجام پروژه استفاده کنید؛ .5
 به آنها اعتماد کنید تا کارها را انجام دهند

-محور چابک تأکید دارد؛ تیم های چابک خود-ویکرد افراداین اصل بر ر
 سازمانده هستند و تمام تصمیمات و اقدامات درون تیم انجام میشود.

نقش هایی همچون اسکرام مستر، مربی، راهبر و غیره که درون متدلوژی ها 
و چارچوبهای مختلف چابک وجود دارد بر آمده از این اعتقاد است که افراد با 

 فاکتوری حیاتی در پیروزی پروژه های چابک هستند. انگیزه

 مؤثرترین و کارآمدترین روش انتقال اطالعات درون تیم توسعه، مکالمه ی رو در روست .6

انتقال مؤثر اطالعات نقش حیاتی در ذخیره ی زمان و پیشگیری از بروز 
 سوءتفاهم دارد؛ به ویژه در پروژه های چابک که دارای سرعت باال نسبت به

سایر پروژه ها می باشند این موضوع اهمیت دو چندان می یابد، از سوی دیگر 
 بهترین راه انتقال اطالعات ارتباط رو در روست.

مکانی اعضای تیم پروژه، جریان یافتن -مهمترین مزایای ارتباط رو در رو و هم از 
یگر منتقل خواهد شد. همچنین ارتباط اطالعات افراد بین یکدیگر است، که به این ترتیب دانش اعضای تیم به یکد

رو در رو سبب کاهش سوءتفاهمات از موضوعات مختلف، افزایش صمیمیت میان اعضای تیم پروژه، و مشارکت 
 تمام اعضا در جلسات و تصمیمگیری های بخش های مختلف پروژه خواهد شد
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 معیار اولیه ی سنجش پیشرفت )پروژه( است کار کردن نرم افزار، .7

استفاده  پروژه ی خوب باید در نهایت )صرف نظر از تمام سختی ها و مشکالت سپری شده( محصولی قابلیک تیم 
 را ارائه کند. در این صورت تمام معیارهای دیگر بی اهمیت خواهند بود.

زمانی میتوان یک محصول را قابل استفاده قلمداد کرد که تمام 
ف کار انجام معیارهای پذیرش تعریف شده توسط مشتری و تعری

 شده توسط تیم پروژه را با موفقیت گذرانده باشد

با توجه به این که در چابک محصول به صورت تدریجی تکمیل 
میشود، در پایان هر بازه ی زمانی به جای تحویل محصول تمام 
شده به مشتری، بخشی از محصول که دربرگیرنده ی مهمترین 

 شد.نیازمندی های مشتری میباشد ارائه خواهد 

در پایان هر ارائه فقط مواردی که مورد تائید مشتری بوده به عنوان محصول قابل استفاده پذیرفته شده و سایر موارد 
به لیست نیازمندیها بازمیگردند تا دوباره اولویت بندی شوند. بدیهی ست هرچه تعداد موارد پذیرفته شده بیشتر 

 باشد، پیشرفت پروژه بیشتر بوده است.

؛ همه ی ذینفعان )حامیان، توسعه دهنده گان و کاربران( فرآیندهای چابک توسعه ی پایدار را ترویج می دهد .8
 باید بتوانند سرعت پیشرفت ثابت را برای مدت نامحدودی حفظ کنند

از شاخصه های چابک بازه های زمانی تکرار 
شونده است که در آن ها تمام مراحل پروژه از 

ویل به سرعت انجام می شود؛ برنامه ریزی تا تح
آنچه در این میان اهمیت دارد حفظ سرعت است 

 تا افراد تیم از پا در نیایند.

از آنجا که افراد با انگیزه فاکتور حیاتی در یک 
پروژه هستند، بنابراین تعادل کاری )به دالیلی همچون ساعات کاری زیاد، دوباره کاری ها، فرآیندهای نامناسب( 

 ن برود زیرا بهره وری تیم پروژه به شدت کاهش می یابد.نباید از بی

 برای حفظ سرعت الزم است تمام اعضای تیم و ذینفعان از روز اول پروژه با یکدیگر همکاری نمایند 
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 افزایش چابکی می شود باعث خوب یطراح و تکنولوژی به مداوم وجهت .9

 روزرسانی یک طراحی خوب بسیار راحت تر استاین اصل به این نکته اشاره دارد که تغییر و یا به 

 راحت کار دهد جازها ، کند جادیا تکرار قابل عناصر ،بکاهد ینیب شیپ رقابلیغ میتواند از بروز موارد خوب یطراحیک 
 .است خوب ادتع کی و شود انجام تر

 سبب و موزدآمی  شما بهرا  شونده تکرارموارد  ، هدکا یم ی اضافیکارها انجاماز  استفاده از تکنولوژی مناسب
 .دشو یم نفس به جاد اعتمادیا

طراحی خوب و تکنولوژی مناسب عامل چابکی در فضای پروژه 
است؛ بسیار مهم است که طراحی و تکنولوژی درست برای پروژه 
انتخاب شود و این به معنای پیچیده ترین بودن نیست. بلکه 

 مطابقت اصول با دیبا شما یها انتخاب که معناست بدان نیا
این انتخاب های باید ارزش  .کارگشا و فهم قابل: باشد داشته

های مورد نظر کسب و کار را تأمین کند، نه آنکه فقط کنجکاوی 
متخصصین را برطرف نماید. با انتخاب طراحی و تکنولوژی 

 درست قادر خواهید بود به سرعت توسعه و تحویل را با کیفیت باالتر انجام دهید.

 ضروری است -هنر به حداکثر رساندن کارهای انجام نشده –سادگی  .10

این اصل به دنبال کمینه کردن موارد غیرضروری و بیشینه کردن 
سادگی )با حفظ کارایی مورد نیاز مشتری( است. با افزایش سادگی 
عالوه بر کاهش کارهای مورد نیاز برای انجام، محصول ارائه شده قابل 

یح، پیاده سازی، تغییر، و نگهداری آن ساده تر می فهم تر بوده و توض
 شود. بنابراین از مزایای سادگی کاهش زمان اجرا و هزینه هاست.

آیا انجام این کار ارزش افزوده ای خواهد »برای رسیدن به این سادگی الزم است پیش از انجام هر کاری به سؤال 
 فزوده ای به دنبال نخواهد داشت هنر است.پاسخ داده شود. تشخیص اینکه چه کاری ارزش ا« داشت؟
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 سازمانده پدیدار میشوند-بهترین معماری ها، الزامات، و طراحی ها از درون تیم خود .11

با توجه به اینکه در چابک محصول به صورت تدریجی 
تکمیل می شود، بهتر است طراحی و معماری )ساختار( 

تیم نرم افزار )محصول( نیز به صورت تدریجی درون 
 پروژه شکل گیرد

-از مزایای انجام طراحی و معماری درون تیم خود
سازمانده این است که امکان طراحی به صورت تدریجی را فراهم میکند، همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، 

تیم، برطرف نمودن آن برای اعضای تیم بسیار راحت تر خواهد بود. عالوه بر موارد مذکور نجام تمام مراحل توسط 
 احساس مالکیت و انگیزه ی بیشتری در افراد ایجاد خواهد کرد

در فواصل منظم، تیم در مورد چگونگی مؤثرتر بودن تأمل میکند، سپس رفتار خود را متناسب با آن  .12

 تنظیم و اصالح میکند

در چابک همواره در طول پروژه با پاسخگویی به تغییرات به دنبال بهبود 
همان میزان که پاسخگویی به تغییرات پروژه محصول پروژه است. به 

اهمیت دارد، الزم است تیم پروژه نیز، به منظور بهبود مستمر،به صورت 
 منظم عملکرد خود را بازنگری نماید..

در جلسات بازنگری، که معموالً در پایان هر بازه ی زمانی ساخت بخشی 
مواردی از محصول برگزار می شود، تمام اعضای تیم پروژه درخصوص 

که در بازه ی زمانی سپری شده مطلوب و یا نامطلوب بوده است صحبت 
 میکنند و در نهایت با توافق اعضا حداقل یک مورد برای بهبود در بازه ی زمانی بعدی انتخاب می شود

بدون انجام بازنگری و برطرف نمودن موانع کوچک، در بلندمدت تیم با مشکالت جدی مواجه خواهد شد که روی 
 عملکرد تیم تأثیر خواهند داشت.
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