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 اولی مروری بر جلسه

 

در این تصویر  ی اول گفته شد،ی آنچه در جلسهخالصه
 :شودمشاهده می

 

 

 

 

نید فایل تصویر را دانلود توابا کلیک روی لینک زیر، می
 :نمایید

 ریتصو دانلود
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 چابکو  آبشاریروش  تفاوت

 روش آبشاری

ه از عنوان آن کانگونه شود. در این روش، همابتدا تا انتها دقیقاً دنبال می روش آبشاری یک فرآیند خطی است که از
عقب در  شوند و هیچ شرایطی برای بازگشت بهی مراحل و فرایندها یکی پس از دیگری انجام میشود، همهبرداشت می

 .مراحل پروژه در نظر گرفته نشده است

 شوند.انجام می کل پروژهو برای  جزئیات کاملنکته مهم این است که تمام مراحل با 

 روش چابک

یزی تا اتمام این روش با هدف برطرف کردن موانع روش آبشاری ایجاد شد. در چابک به جای آنکه مراحل از برنامه ر
که بیشترین ارد مواجرا یکی پس از دیگری به صورت متوالی برای تمام طول پروژه انجام شوند، فقط برای ایجاد بخشی از 

ی موارد آماده ی زمانی پس از ارائهشود؛ در پایان بازهی زمانی پیش رو استفاده میدر بازه کنندمیرا برای پروژه ایجاد  ارزش
 شود.ی زمانی بعدی انجام میمذکور برای بازهشده و دریافت بازخورد، مجدداً مراحل 

 ود.شموارد مورد نیاز پروژه تکرار می به این ترتیب این روند در بازه های زمانی منظم تا انجام تمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه ی دو روش چابک و آبشاری
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 مقایسه دو روش آبشاری و چابک

د. با درنظر رفته شونی محصول با کیفیت به کار گپروژه و ارائهتوانند برای مدیریت هر دو روش آبشاری و چابک می
ترین روش را برای توان مناسبیک از دو روش آبشاری و چابک میهای هر های پروژه، و توجه به تفاوتگرفتن ویژگی

 .کمک به پروژه برگزید

 های دو روش آبشاری و چابک در ادامه ذکر شده است:برخی از تفاوت

 مدیریت پروژه به روش چابک مدیریت پروژه به روش سنتی )آبشاری( 

 تمرکز
مشابه های فرآیندها، ابزار، و بهترین نمونهتمرکز بر 

 .قبلی است
تمرکز بر اشخاص )اعضای تیم پروژه و کاربران 

 .محصول نهایی( است

 رویکرد
کردن پروژه به صورت رویکرد این روش دنبال 

 .وار استخطی و زنجیره
رویکرد این روش دنبال کردن پروژه به صورت 

 تدریجی در بازه های زمانی منظم است.

مدیریت 

 محدوده

ابتدای پروژه مورد توافق قرار محدوده پروژه در 
 .گیردمی

ی زمانی بر اساس موارد زهممکن است در هر با
 .بندی شده تغییر یابداولویت

 مدیریت تغییر

پس از آغاز پروژه با وجود فرآیندهای طوالنی و 
رهیز سنگین تائید، از انجام تغییرات در طول پروژه پ

 .کندمی
 .شودپذیرفته میهر گونه تغییرات در هر زمان 

 ریزیبرنامه
ریزی برای تمام مراحل پروژه و با جزئیات برنامه

 .شودکامل در ابتدای پروژه انجام و دنبال می
ی ریزی به روش موج غلطان برای بازهبرنامه
 .شودرو با جزئیات انجام می پیشِ زمانیِ

 تحویل

ان پروژه پس اجرای کامل تحویل به یکباره در پای
ه شود.)به بیان دیگر مشتری باید تا آمادمیانجام 

 شدن محصول نهایی منتظر بماند(

های زمانی یل به صورت تدریجی در پایان بازهتحو
شود.)به بیان دیگر در پایان هر منظم انجام می

را زمانی مشتری بخش آماده شده  یبازه
 (.کنددریافت و نظر خود را اعالم می

 قرارداد
سفت و سخت و بدون تغییر بوده بندهای قرارداد 

 شود از حالت قیمت ثابت استفاده میو معموالَ

ا بندهای قرارداد منعطف بوده و آمادگی انطباق ب
دادها تغییرات مورد نیاز وجود دارد؛ از این رو قرار

 .باشد.معموالً بر اساس زمان و منابع می

 سازیمستند
 برای های دقیق و مفهومیتمرکز بر مستندسازی

 تمام مراحل تحلیل، طراحی و ... است
سازی به صورت مختصر و در حد کفایت مستند

 گیرد.انجام می
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 تیمی اندازه
تیم پروژه ممکن است بسیار بزرگ و با پراکندگی 

 جغرافیایی باشد.
در یک مکان  نفره که 8تا  6های کوچک تیم

 شود.باشند ترجیح داده می

 فاز پروژه

زنجیروار به هم متصل هستند که فازهای پروژه 
شود )خروجی خروجی هر فاز به فاز بعد وارد می

 باشد و در پایانمیفازها محصولی قابل استفاده ن
 پروژه کامل خواهد شد.(

 پروژه به صورت تدریجی در بازه های زمانی منظم
بازه ی زمانی تمام  شود که در هرمیانجام 

 شودانجام میریزی، تحلیل و اجرا مراحل برنامه
 ی زمانی محصول قابل استفاده)در پایان هر بازه

 (.شودارائه می

 ی راهبرینحوه
شود و تمام تصمیمات توسط مدیر پروژه گرفته می

 ی اوست.مسئولیت پروژه نیز بر عهده
ط تیم اغلب تصمیمات به صورت جمعی توس

 شود و نقش مدیر پروژه وجود ندارد.گرفته می

های مهارت

 منابع
مدیریتی -مهارتی و خود-اعضای تیم پروژه چند هستند.اعضای تیم پروژه در یک زمینه متخصص 

 هستند.

 

 چابکو آبشاری های دو روش مزایا و محدودیت

 مزایای روش آبشاری:

 و مدت زمان پروژه از ابتدای پروژه مشخص بودن محدوده 

 ی آسانتعیین هزینه 

 پیشرفت پروژهگیری آسان و روشن اندازه 

  تخصیص منابع پروژه به صورت همزمان به کارها 

 های روش آبشاری:محدودیت

 )عدم امکان برگشت به عقب )در مراحل پروژه 

 ریزی و مستند سازی دقیق پروژه و به روز نگه داشتن آنهاصرف زمان زیاد برای برنامه 

 کاهش رضایت مشتری به سبب تعامل بسیار محدود با پروژه 

  تغییرات بسیار دیر هنگام )در پایان پروژه( انجام 

  ی انجام تغییراتباال بودن هزینه 

 پاسخگویی بسیار کند به تغییرات 

 احتمال عدم تطابق محصول نهایی با انتظارات مشتری 

 ی پروژهتصور دشوار محصول نهایی برای مشتری در مراحل اولیه 
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 مزایای روش چابک:

 باال بودن سرعت تحویل 

  ی انجام تغییراتبودن هزینهپایین 

 احساس مالکیت و رضایت بیشتر مشتری نسبت به محصول 

 چند هفته به جای چند ماه( ی محصولباال بودن سرعت توسعه و ارائه( 

 دریافت بازخوردهای زودهنگام 

 توجه مداوم به برتری فنی و طراحی مناسب 

 تشخیص و اصالح سریع اشکاالت 

 ی تیم پروژهافزایش انگیزه 

 اهش هدر رفت منابع )به دلیل ساخت باالترین اولویت ها در هر بازه ی زمانی(ک 

 محدودیت های روش چابک:

 بق شوند.ممکن است مستندسازی کنار گذاشته شود، در این صورت اعضای جدید به سختی میتوانند با تیم منط 

 ار استگیری پیشرفت پروژه دشودهد اندازه های زمانی متفاوت رخ میدر دوره با توجه به این که پیشرفت. 

 پروژه ممکن است تا ابد ادامه یابد، زیرا پایان پروژه مشخص نیست. 

 دهندگان وجود نداردی همزمان برای توسعهامکان کار کردن روی چند پروژه. 

 ی پروژه احتمال خزش محدوده 

 ی نهیهز که بدانند توانندینم کنندیم کار یمشخص برنامه ای بودجه با که یانیمشتر) ی پروژه به طور دقیق مشخص نیست.هزینه
یست که مشتری از شنیدنش نچیزی « تا پایان بازه زمانی)» کندیم جادیا را یادهیچیپ اریبس فروش یچرخه این و ، است چقدر واقعاً پروژه

 خوشحال شود((

 شوداجتناب می ی زمانی نیاز دارند،بیش از یک یا چند بازههایی که به از ایجاد نیازمندی 

 ط هم مکانی همیشه ایجاد ارتباط نزدیک میان اعضای تیم پروژه نیازمند هم مکانی است، درحالیکه فراهم کردن شرای
 امکان پذیر نیست.

 پذیر نباشد.ایجاد ارتباط روزانه میان تیم پروژه و مشتری برای تمام مراحل پروژه ممکن است امکان 

 کدام روش برای کدام پروژه؟

های اخیر ؛ در سالن مزایای متعدد روش چابک، و در نظر گرفتو میل به نوآوری توجه به شتاب روز افزون دنیای امروزبا 
 : 2021تا سال دهد . آمارها نشان میآورندری به استفاده از این روش روی میها و کسب و کارهای بیشت، هر روزه شرکت

  شده است.ها اجرا از شزکت %71روش چابک در بیش از 

  همچنینHarvard Business Review  چابکپس از استفاده از روش ها از شرکت %60اعالم کرده است که 
 اند.کردهسود را تجربه  شیرشد درآمد و افزا
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  و به گزارشthe Standish Groupو در  %42شده به روش چابک  های هدایت، میزان موفقیت در پروژه
ش آبشاری برابر رو 5/1بوده است، یعنی میزان موفقیت در روش چابک  %26بشاری های هدیت شده به روش آپروژه

 بوده است.

ین روش در اتیجه گرفت توان ناند میه از روش چابک استفاده کردههایی کاز سوی دیگر با توجه به درصد باالی شرکت
 ها مورد استفاده قرار گرفته است. ای از انواع پروژهطیف گسترده

 ت. )در جلساتضایی، خودروسازی و ... بوده اسدر حوزه تبلیغات و بازاریابی، صنایع فهایی گستردگی شامل شرکتاین 
 خواهیم نمود.( های خود استفاده کرده اند را معرفیهبرای هدایت پروژ چابک که از روش ها و صنایعیشرکتبعدی تعدادی از 

جر به پیروزی انتخاب روش مناسب برای هدایت پروژه که می تواند من موارد گفته شده همه مهر تائیدی است بر اهمیت
 یا شکست پروژه شود

هایی حور )چابک( دارای مزایا و محدودیتم -( و ارزشمحور )آبشاری-هر یک از دو روش برنامه البته نباید فراموش کرد که
توانند در موفقیت می وژهماهیت پروژه و پارامترهایی همچون شرایط بازار، و روابط مشتری با پر سازمان، با توجه بهکه  باشند،می

 و یا عدم موفقیت پروژه تأثیرگذار باشند.

 

 برای انتخاب روش مناسب پارامترهای زیر را در نظر داشته باشید:

 

 

 یزان شفافیتم -1

فاده از روش چابک اف نیست، استدارد، و یا انتظارات مشتری شفهایی که درباره ی محصول نهایی ابهاماتی وجود در پروژه
 ی بهتری برای هدایت پروژه باشدگزینهتواند می

 کنیم درک بهتری از موضوع ایجاد کنیم:در ادامه با کمک ماتریس پیچیدگی استیسی سعی می
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 ماتریس پیچیدگی اِستیسی

نظر میان در این ماتریس با حرکت روی محور عمودی، با وجود قطعیت در خصوص نحوه ی ایجاد محصول، اختالف 
 شودطرفین قرارداد بیشتر می

ی کامل طرفین، قطعیت در خصوص نحوه نمودار فاصله بگیریم، با وجود توافقی و روی محور افقی هر قدر که از گوشه
 شود.یشتر مییابد و ابهامات باجرا کاهش می

های مورد نظر مشتری کامالً مشخص هامی وجود ندارد و تمام نیازمندیدر این محدوده تقریباً هیچ اب ی ساده:محدوده -
ت هایی با مشخصااحتماالً پروژه .دیده انجام را آن دیتوانیم چگونه و دیده انجام دیبا یکار چه دیدانیم قاً یدق شمااست؛ 

 های برگزیده ای نیز برای آن وجود دارد. و نمونهمشابه بارها انجام شده 

 روش مناسبی برای هدایت پروژه است آبشاریروش  در این صورت

ایی که باید انجام شود ی کارهکارها کامالً شفاف نیست و دربارهی انجام در این محدوده نحوه ی بغرنج:محدوده -
ی یاز به بررسی و تبادل نظر دربارهگیری نوجود دارد؛ در نتیجه برای تصمیم های پروژه( اختالف نظرهایی)نیازمندی
 باشد.ی انجام کارها میها و نحوهنیازمندی

هایی با این است. برای هدایت پروژه« ساله 5ز ی چشم اندای برنامهارائه»محدوده از این  ایشناخته شدهی نمونه
 خواهد بود به خوبی قابل استفاده چابکمشخصات روش 
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 تکنولوژی() آن انجام یچگونگ و ها(انجام شود )نیازمندی دیبا که یکار نظر از در این محدودهی پیچیده: محدوده -
 .وجود دارد ییباال نانیاطم عدم

 ساخت هنگام در نیهمچن و ستین مشخص ابتدا از هانیازمندی یافزار نرم یهاپروژهبسیاری از  در مثال عنوان به
 ابتدا از شما) ستین مشخص کامالً  قبل ازتکنولوژی مورد استفاده  نیهمچن و. شودیم جادیا یادیز راتییتغ افزار نرم
 را یمشکالت چه که دیدان ینم یحت شما ، واقع در ، دیکن مقابله مشکالت یبرخ با دیخواه یم چگونه که دیدان ینم

 (د؟یکن یم انتخاب را یروش چه آمد؟ کنار یمشکالت نیچن با توان یم چگونه نیبنابرا. داشت دیخواه
گیری نمود. صمیمتاین محدوده به رویکردی سفارشی نیاز دارد که در هر مرحله با توجه به شرایط بتوان  از این رو

 .ستبهترین روش برای هدایت پروژه ا چابکنیز نامیده میشود روش « نقطه شیرین چابک»در این محدوده که 

ی خواهد و نه نحوهداند چه میدر این محدوده همه چیز کامالً مبهم است، نه مشتری می مرج:ی هرج و محدوده -
یست ناجرا مشخص است؛ شاید بتوان گفت هیچکدام از روش های آبشاری و یا چابک برای چنین موقعیتی مناسب 

 شود.جهه با چنین پروژه هایی پرهیز میو معموالً از موا

 نوآوریمیزان نیاز به خالقیت و  -2

ز مشتری مشخصی اها روندی از پیش تعیین شده و مشخص دارد؛ همچنین محصول پروژه مطابق نیاز اجرای برخی پروژه
 های عمرانی، و ... .ی نصب تجهیزات، پروژهاست؛ مانند پروژه

مدل جدیدی ی ی ارائههای نرم افزاری، پروژهی دیگر از پروژه ها )مانند پروژهدر عین حال موفقیت و یا عدم موفقیت برخ
ها به رای این پروژهباست، فضای رقابتی از تلفن همراه برای اولین بار، و ...( در گرو نوآوری و خالقیت موجود در محصول آنه

باشد؛ بنابراین هدایت ی آن میهای نوآورنهفاده شده در ساخت محصول، و ویژگیشدت تحت تأثیر به روز بودن تکنولوژی است
 .کند خفه را ینوآور و تیخالق تواند یم کنترل و یزیربرنامه بر ادیز دیتأک با یروشپروژه به 

روژه و دریافت پی محصول عامل مهم دیگری در موفقیت رعت باال و پیشگام بودن در ارائهها سهمچنین در اینگونه پروژه
 سهم بازار مناسب است.

 پروژه میزان توانمندی تیم -3

 روژه است.، میزان توانمندی تیم پهای بسیار مهم در انتخاب روش مناسب برای هدایت پروژهیکی دیگر از پارامتر
باشد؛ برای هدایت پروژه به روش می (cross-functional) مهارتی-چند با توجه به اینکه رویکرد چابک داشتن تیمی

 باشد نداشته را نآ یاجرا ییتوانا میت که یروش انتخاب عتاًیطبز دارید و چابک به تیمی با توانمندی و دانش تخصص باال نیا
 .ستین یمنطق
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 میزان ارتباط با مشتری -4

 ست.اپارامتر دیگری که الزم است هنگام انتخاب روش هدایت پروژه به آن توجه شود میزان ارتباط مشتری با پروژه 
حل مختلف ایجاد محصول پایبند بودن به قرارداد که عالقه ای به درگیر شدن در مرامند به پذیری پایین، و عالقههایی با ریسکمشتری

مند باشد وژه عالقهمشارکت در بیشتر در پر پذیری و ماجراجویی داشته و بهر مقابل مشتری که خلق و خوی ریسکنداشته باشند، و یا د
 هدایت پروژه تأثیر گذار خواهند بود.ی در انتخاب نحوه

 هد بودهایی با ابهامات باال نیازمند ارتباط بیشتر میان مشتری و تیم پروژه خواید درنظر داشت که پروژهالبته با

با که در  اشته باشیده باید در نظر دژهدایت پرو انتخاب روش مناسبِ در کنار تالش برای کنیم کهبه این نکته اشاره میپایان در 
متناسب خود  یه ژالزم است روش انتخاب شده را با توجه به مقتضیات سازمان و پرو ،بشاری و یا چابکآهای هر یک از روش انتخاب

 اشید.ببه دنبال ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با روش انتخاب شده  رای موفقیت روش انتخاب شدهب همچنینو  ؛سازی کنید

 گفتآنچه در ادامه خواهیم 

 پرداخت های گوناگون چابک خواهیمها و متدلوژیبه معرفی چارچوب ،ی چابکبعدیِ معرفیِ مدیریت پروژه به شیوهدر بخش 
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